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 متعال خداوند نامهب

 کلیک صفحه، چپ سمت درگوشه « Bookmark» عالمت روی اخبار سرخط مشاهده برای لطفاً

 بر رفاًص اخبار شرح به دستیابی برای و «+» عالمت روی بر خبر هر عنوان مشاهده برای همچنین ،نموده

 .فرمائید کلیک Bookmark در عناوین روی

 روی نتاینتر به رایانه اتصال صورت در احتمالی مرتبط خبرهای و اصلی منبع در خبر به دستیابی برای

 نمایید. کلیک «خبر هر ذیل رنگ آبی التین لینک»

 ضایف از کاربران اطالع جهت صرفاً و نیست آن محتوای تایید معنای به لزوماً خبری مطالب انتشار

 .شودمی بازنشر ایرسانه

 و مطالعه قابل ذیل سآدر به آب و کشاورزی راهبردی مطالعات لیم مرکز سایت در شده تهیه اخبار

 است: دانلود

 بآ و یکشاورز راخبا ماه

 مندبهره را ما ،بمطال بهتر انعکاس زمینه در خود پیشنهادات و انتقادات نظرات، از است خواهشمند گرامی همکار
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 7:4۰ ،14۰۰ اسفند 2-ایرنا

 گلستان کشاورزی ضروری نیاز نوین آبیاری توسعه 1-1

 نی از  نروزاف زو  اف زایش  ب ه  توج ه  ب ا  و اس ت  اقلیمی واقعیت یک گلستان در آبیکم و خشکسالی - ایرنا - گرگان

 موثر ایراهکاره از یکی شرایط این در که شد خواهد بیشتر یندهآ هایسال در مشکل این آب، به مختلف هایبخش

 .است کشاورزی بخش در نوین آبیاری توسعه مانند آب مصرف در جوییصرفه و بهینه استفاده عملی، و

 اورزیکش   ب ه  مرب و   جه ان  و ایران آب مصرف بیشتری آب، از مندبهره های بخش همه میان در ایرنا، گزارش به

 بس یار  و راهگش ا  ان د توم ی  بخش این در مصرف مدیریت اصلی های شاخص تعیین و آن مصرف تمدیری که است

 .باشد موثر

 ایه   روش پای دار  توس عه  و کشاورزی بخش در مصرفی آب مقدار کشاورزی، آب مصرف وریبهره ،آبیاری راندمان

 ن،ت امی  ب ه  مرب و   ک الن  ری زی  برنام ه  در اساس ی  رویکرده ای  و کلیدی های شاخص ترین مهم از آبیاری نوین

 .است کشاورزی جمله از مختلف های بخش در آب از اصولی مصرف و تخصیص

 برای آنها کار حوهن ارزیابی و موجود آبیاری های سامانه راندمان تعیین آب، بهینه مصرف برای کار موثرترین و اولین

 .است آبیاری آب تلفات کاهش و کشت الگوی آب، بهینه مصرف با مرتبط های سازی تصمیم و گیری تصمیم

 م درن،  بی اری آ ت رویج  برای کشاورزان ترغیب و تشویق کشور، در آبیاری پایین بازدهی و اقلیمی شرایط به توجه با

 س طح  ف زایش ا باع    ب اال  وریبه ره  با تواندمی آبیاری مدرن هایروش از استفاده تنها نه زیرا است ناپذیر اجتناب

 زیستی یفیک ارتقای نهایت در و کرده بیشتر را کشاورز درآمد بلکه شود سطح واحد در محصوالت تولید و زیرکشت

 .داشت خواهد همراه به را برداربهره خانوارهای

 کشاورزی یترازو دیگر طرف در را آب به مربو  مسائل و طرف یک در را کشاورزی تولید به مربو  مسائل همه اگر

 .بود خواهد برخوردار تریسنگین وزن از آب به  مربو مساله رسدمی نظر به دهیم قرار

 کشاورزان مالی بنیه ضعف تکنولوژی، پایین سطح کشاورزی، نوین هایشیوه از انبرداربهره از زیادی بخش ناآگاهی

 ای ن  در ف راوان  تحوالت موجب اندتومی فناوری و علم از نهادمند استفاده با فقط مزارع پراکندگی و بودن کوچک و

 .ودش بخش

https://www.irna.ir/news/84656507/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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 خ ش ب در س نتی  آبی اری  از گی ری  به ره  آب ی،  منابع کمبود و خشکسالی شدت و اخیر سال چند اقلیمی تغییرات

 دوش ب ر  س نگین  ه ای هزین ه  تحمیل و سطح واحد در تولید راندمان با آن نداشتن تناسب و آبی اراضی از وسیعی

 از ییک   عن وان  ب ه  س نتی  آبی اری  کام ل  ح ذف  با را نوین آبیاری اجرای گسترش در تسریع ضرورت برداران،بهره

 ن دان دوچ منطق ه،  س اکنان  برای ثروت تولید و بخش این آبی کم مشکل رفع و گلستان کشاورزی اساسی نیازهای

 .کندمی

 

 ی ک  زیرزمین ی  آب و مکع ب  متر میلیون 95۰ سطحی منابع محل از گلستان در کشاورزی بخش آب سهم اکنون

 من ابع  لمح   از مکع ب  مت ر  میلیون 1۰۰ پروری آبزی برای این بر عالوه که است مکعب متر میلیون 5۰ و میلیارد

 .دشومی داده قرار استان ای منطقه آب شرکت توسط نابرداربهره اختیار در سطحی

 داده اختص اص  کش اورزی  زم ین  هکت ار  ه زار  65۰ پوش ش  ب رای  کشاورزی بخش آب بریسهم عمده گلستان در

 مانساز خاک و آب مدیریت مسووالن گفته به و دشومی کشت آبی صورت به آن هکتار هزار 4۰ حدود که دشومی

 .برخوردارند نوین آبیاری هایطرح اجرای قابلیت از اراضی این استان، کشاورزی جهاد

 گلستان در نوین آبیاری گسترش چالش اعتبار کمبود

 18۰ :گفت استان کشاورزی اراضی در نوین آبیاری گسترش اهمیت تائید در گلستان جهادکشاورزی سازمان رئیس

 ه زار  8۰ رایب   ت اکنون  و دارد قرار سازمان وینن آبیاری اجرای نخست اولویت در گلستان آبی اراضی از هکتار هزار

 .است شده اجرا نوین آبیاری سیستم آن هکتار

https://img9.irna.ir/d/r2/2021/12/08/3/169263021.jpg?ts=1638981391768
https://img9.irna.ir/d/r2/2021/12/08/3/169263021.jpg?ts=1638981391768
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 از ادهاس تف  اخی ر،  ه ای س ال  در خشکس الی  گس ترش  ب ه  توجه با داشت: اظهار ایرنا با گو و گفت در مهاجر مختار

 در فناوری ینا گسترش مهم هایلشچا از اعتبار کمبود اما شده مواجه انبرداربهره استقبال با نوین آبیاری سیستم

 .رود می شمار به گلستان کشاورزی اراضی

 و آب مصرف در ییجوصرفه درصد 25 مزرعه به لوله با آب انتقال و فشار تحت آبیاری هایسیستم ایجاد افزود: وی

 .دارد همراه به را خاک آلی مواد افزایش

 نوین آبیاری گسترش لزوم

 رد آبی اری  ران دمان  دش و م ی  باع  نوین آبیاری سامانه گسترش :گفت گلستان نسازما خاک و آب کارشناس یک

 .برسد میزان کمترین به آب رفت هدر و یابد افزایش درصد 8۰ از بیش ورزیکشا هایزمین

 

 تفادهاس   شرایط این در و رودمی پیش خشکسالی سمت به گلستان اقلیمی تغییرات داشت: اظهار غریبیکمال تقی

 که است منطقه در آبی منابع مدیریت راهکارهای از یکی کشاورزی زمین تا چاه از گذاری لوله با آب انتقال طرح از

 .دشومی کشاورزان بین مشکالت از کاستن و آب رفت هدر کاهش باع 

 ج ود و غیرمجاز و مجاز کشاورزی آب چاه حلقه هزار 34 استان این در گلستان ای منطقه آب شرکت گزارش طبق

 مزرع ه  ب ه  نرس ید  تا آب از زیادی بخش اما دهند می انتقال خاکی جدول طریق از مزرعه تا چاه از را آب که دارد

 .رودمی هدر

 هکتار هزار 270 تا گلستان در نوین آبیاری اجرای ظرفیت

 و بوده نوین آبیاری اجرای راه نقشه دارای شمالی استان این گفت: گلستان جهادکشاورزی سازمان خاک و آب مدیر

 .دارد قابلیت منطقه اراضی از هکتار هزار 27۰ سطح تا طرح این اجرای

https://img9.irna.ir/d/r2/2020/06/23/3/157184690.jpg
https://img9.irna.ir/d/r2/2020/06/23/3/157184690.jpg
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 هکتار هزار 72 شامل گلستان اراضی از هکتار هزار 8۰ تاکنون :افزود ایرنا با گو و گفت در کیاالحسینی سیدمحسن

 و شد تجهیز یننو آبیاری به لوله، خط با آب انتقال طریق از هکتار هزار هشت و فشار تحت آبیاری سامانه صورت به

 .شد جوییصرفه کشاورزی آب منابع مصرف در مترمکعب میلیون 311 مجموع در اراضی این تجهیز با

 همراه ی  و تمشارک با گلستان داراولویت اراضی از هکتار هزار 12 در نوین آبیاری به تجهیز طرح امسال گفت: وی

 .دارد قرار اجرا دست در بردارانبهره

 اج رای  ب ا  ک ه  اس ت  درص د  3۰ تا 28 میانگین طور به عادی شرایط در مزارع آبیاری راندمان افزود: الحسینی کیا 

 و رسید خواهد درصد 9۰ به آبیاری ماشین سامانه و درصد 8۰حدود کالسیک سامانه درصد، 95 به ایقطره سامانه

 .داشت خواهد گلستان آبی منابع از بهینه یبرداربهره و تامین در سزایی به نقش

 15۰ ول ه ل ب ا  آب انتق ال  ی ا  فش ار  ک م  روش به فشار تحت آبیاری اجرای هکتار هر برای دولت امسال وی گفته به

 ای قط ره  یآبی ار  سامانه و ریال میلیون 35۰آبیاری های ماشین ریال، میلیون 3۰۰ کالسیک سامانه ،ریال میلیون

 .کرد خواهد پرداخت بالعوض صورت به ریال میلیون 4۰۰ صیفی و سبزی و باغ از اعم

 15 تولی د  در اس تان  ای ن  و دش و م ی  تولی د  کش اورزی  محصوالت تن هزار 4۰3 و میلیون پنج ساالنه گلستان در

 .است داده اختصاص خود به را کشور پنجم تا اول رتبه راهبردی کشاورزی محصول

 والتمحص   ت ن  میلیون هفت تولید آینده سال پنج برای گلستان جهادکشاورزی سازمان رئیس اخیر گزارش مطابق

 .است شده هدفگذاری آبیاری، صحیح مدیریت و نوین آبیاری از گیری بهره با کشاورزی

 میلی ون  ه ار چ باغی، اراضی هکتار هزار 4۰ حدود زراعی، اراضی هکتار هزار 62۰ داشتن با گلستان یمرز استان در

 س االنه  ،خزر دریای ساحل کیلومتر 11۰ به دسترسی و جنگل هکتار هزار 452 مرتع، هکتار هزار 86۰ دامی، واحد

 روانه و تولید برداربهره هزار 22۰ بر ونافز سطتومیدا و باغی زراعی، تولیدات و محصول انواع تن میلیون 5.5 حدود

 .شودمی خارجی و داخلی مصرف بازار

 روی ه  یب   رشد از جلوگیری آبیاری، با همزمان کود بکارگیری گیاه، رویش باالی سرعت آب، مصرف در ییجوصرفه

 شیبخ الت،محصو کیفی و کمی افزایش و محصوالت تر راحت برداشت انرژی، مصرف در ییجوصرفه هرز، هایعلف

 .است نوین آبیاری هایروش کارگیری به مزایای از
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 تولی د  چرخ ه  ب ه  را آب من ابع  از ت وجهی  قاب ل  حج م  انت و می آبیاری راندمان افزایش با که معتقدند کارشناسان

 .کرد برآورده طریق این از را هابخش سایر و کشاورزی آب نیازهای از بزرگی بخش و بازگرداند

 خبر لینک

 

 

 15:۰8 ،14۰۰ اسفند 1-ایرنا

 گیالن در کشاورزی تشنگی بخش نجات تجویز «سبز آب» 2-1

 

 دارد، را کش ور  در بارن دگی  میزان بیشترین میلیمتر هزاریک میانگین با گیالن استان اینکه وجود با - ایرنا - رشت

 تج ویزی  توان د می «سبز آب» از استفاده که است مواجه برنج تولید بخش در آبی کم مشکالت با اخیر سالهای طی

 .باشد گرما فصل در گیالن شالیزاری اراضی تشنگی برای بخش نجات

 هزار 238 با که آیدمی شمار به کشور در برنج کیفیت با و بومی ارقام کننده تولید بزرگترین گیالن ایرنا، گزارش به

 خ ود  هب   را ب رنج  تولی د  ومد رتب ه  همچن ین  و زیرکش ت  سطح لحاظ از را کشور اول رتبه شالیزاری، اراضی هکتار

 .است واقع سرا صومعه و رشت هایشهرستان در استان این شالیکاری اراضی بیشترین است، داده اختصاص

 ه ای مرق   ج زو  سپیدرود و گوهر ارقام و کیفی هایرقم جزو دیلمانی و حسنی صدری، کاظمی، علی هاشمی، ارقام

 هایمرق استان، این در برنج شده کشت هایرقم بیشترین شود.می کشت گیالن شالیزارهای در که است پرمحصول

 .شودمی شامل را گیالن برنج محصول درصد 85 بر افزون که است ظمیکا علی و هاشمی کیفی

https://www.irna.ir/news/84656507/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.irna.ir/news/84656572/%D8%A2%D8%A8-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%AA%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%B2-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AA%D8%B4%D9%86%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86
https://img9.irna.ir/d/r2/2021/12/26/4/169310386.jpg?ts=1640512016707
https://img9.irna.ir/d/r2/2021/12/26/4/169310386.jpg?ts=1640512016707
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 رودخانه این از و داشته قرار سفیدرود آبریز حوزه در گیالن شالیزارهای از توجهی قابل بخش بارش میزان این با اما

 ط ی  مزمانه و بوده تابستان فصل به مربو  برنج محصول رویش فصل از قسمتی اینکه به توجه با .کنندمی ارتزاق

 ش اورزی ک بخ ش  هس تیم،  مواج ه  تابستانه و بهاره های بارندگی و سفیدرو رودخانه آبدهی کاهش با اخیر سالهای

  .کندمی نرم پنجه و دست تشنگی مشکل با نیز کشور استان ترین پرباران

 زا یک ی  س بز  آب از اس تفاده  ش رایطی  چن ین  در ک ه  هس تند  معتق د  کش اورزی  حوزه کارشناسان و مسئوالن اما

 اتنج   راهک اری  کش اورزی  بخش برای آن از مندیبهره و جوی نزوالت ذخیره برای نوین حتی و سنتی هایشیوه

  .است بخش

 یهابآ و زیرزمینی یهاآب ند.شومی تقسیم "سبز آب" و "آبی آب " دسته 2 به آب منابع هیدرولوژی، چرخه طی

 م ی  س بز  آب را اش باع  غی ر  مناطق در خاک رطوبت به که حالی در دهند، می تشکیل را آبی آب مجموعاً سطحی

 .دهد می تشکیل را سبز آب برسد اشباع منطقه به اینکه از پیش و خاک در نفوذ از بعد باران آب نامند؛

 ایسابقه دارای کشور شمال از خطه این در البته که دانست سبز آب عنوان یه را آبندانها آب میتوان تردقیق طور به

 و ش یرین  آب ذخ ایر  حج م  نظ ر  از ت ری ب زرگ  منبع آبی آب با مقایسه در سبز آب است. کشاورزی برای طوالنی

 ب ه  باقی و زسب آب به آسمانی نزوالت از درصد 65 گزارشات و آمارها طبق زیرا است غذایی مواد تولید در مشارکت

 .شودمی تبدیل آبی آب

 س احت م ک ه  دارد وجود گیالن استان در بندانآب قطعه 8۰۰ و هزاریک از بیش با پهنه 87۰ رسمی آمار براساس

 .رسدمی هکتار 5۰۰ و هزار هشت به هابندانآب این

 

 دارند را سبز آب از یبرداربهره توان گیالن یشالیزار اراضی از هکتار هزار 37

https://img9.irna.ir/d/r2/2020/05/14/3/157125021.jpg
https://img9.irna.ir/d/r2/2020/05/14/3/157125021.jpg
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 از النگ ی  ش الیزاری  اراضی از هکتار هزار 37 گفت: گیالن کشاورزی جهاد سازمان خاک و آب مهندسی فنی مدیر

 .برندمی بهره "هابندانآب آب" سبز آب

 ک ه  ریق ی ط ب ه  آب تامین ییعن سبز آب داشت: اظهار ایرنا خبرنگار با گو و گفت در یکشنبه روز نظریشاه مجتبی

 .شودمی نامیده سبز شان آب ها، بندان آب که شود لحاظ آن در محیطی زیست مالحظات

 ب ا  را آب ه ا بن دان  آب در ک رد:  اض افه  کن د، نم ی  ایج اد  زیست محیط برای خطری هابندان آب اینکه بیان با وی

 .گیردنمی قرار تجاوز دمور ایعرصه هیچ کار این با و کنیممی سازیذخیره سازیظرفیت

 ری زد، م ی ن ه م  به اکوسیستم آنان، فعلی ظرفیت افزایش و هابندانآب بهسازی و الیروبی با داشت: بیان نظریشاه

 .ودش ایجاد مشکالتی هابندان آب از بیرون که کنیمنمی ایجاد سازهایی طرفی از و کندنمی تغییر ساختار

 و جهادکشاورزی وزارت نامهتوافق به اشاره با ادامه در گیالن کشاورزی هادج سازمان خاک و آب مهندسی فنی مدیر

 گف ت:  س اله  2 برنام ه  در 97 س ال  در گلس تان  و مازندران گیالن، هایاستان استانداران با بودجه و برنامه سازمان

 ب ه  توج ه  ب ا  هک   گیرد رقرا جهادکشاورزی اختیار در ها بندانآب کل بازسازی برای الزم اعتباری منابع که قراربود

 .نگرفت قرار اختیار در کافی منابع کشور مشکالت

 س تان ا ب ه  دول ت  هی ات  و جمه ور  رییس رییسی اهلل آیت گذشته ماه سفر در را موضوع این شد: یادآور نظریشاه

 آن، دنش   قطع ی  از بعد که شد گرفته نظر در ها بندان آب بهسازی و الیروبی برای مبلغی کردیم، گیریپی گیالن

 .شودمی رسانی اطالع

 اس تان  ای ن  کشاورزی محصوالت ترین عمده مرکبات و فندق زیتون، زمینی، بادام ابریشم، پیله زیتون، چای، برنج،

 .هستند

 خبر لینک

 

 

 

https://www.irna.ir/news/84656572/%D8%A2%D8%A8-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%AA%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%B2-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AA%D8%B4%D9%86%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86
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 14:25 ،14۰۰ اسفند 1-ایرنا

 کرخه رودخانه در کشاورزی آب بندیجیره 3-1

 

 آورد ص دی در 56 ک اهش  ب ه  اش اره  با خوزستان برق و آب سازمان آب منابع جامع مطالعات معاون - ایرنا - اهواز

 .است شده آغاز کرخه نهرودخا دست پایین در پاییزه کشت آبیاری بندینوبت برنامه گفت: کرخه، حوضه

 را آب ی  رایطش بدترین اکنون هم کرخه حوضه اینکه بیان با ایرنا خبرنگار با وگو گفت در یکشنبه روز شهبازی علی

 )اول آب ی  الس ابتدای از رودخانه این آورد و روست روبه شدید خشکسالی با کرخه حوضه افزود: دارد، خوزستان در

 لندمدتب میانگین به نسبت و درصد 43 پارسال مشابه مدت به نسبت که بوده بمترمکع میلیون 792 تاکنون مهر(

 .است داشته کاهش درصد 56

 زی ر  که است مترمکعب میلیون -283 کرخه سد فعلی حجم آورد، کاهش و بارندگی کاهش دلیل به کرد: بیان وی

 س د  ای ن  یرذخ ا  حجم پارسال مشابه دتم در که حالیست در این است، نیروگاه تراز زیر و برداریبهره تراز حداقل

 .داشت قرار نیروگاه تراز از باالتر مترمکعب میلیارد 1.47

 طری ق  از س د  ای ن  از برداریبهره تاکنون، شهریور سوم دهه از کرخه سد منفی تراز به توجه با کرد: اضافه شهبازی

 راح ی ط م دت  ط والنی  برداریبهره برای هادریچه این اولیه طراحی حالیکه در گیرد،می صورت تحتانی هایدریچه

 .است نبوده

 رسدمی نور کرخه به آب

 کش اورزی  ش ورای  در آب ی  فصل ابتدای در پاییزه کشت برنامه گفت: همچنین خوزستان برق و آب سازمان معاون

 اس ت  شده بیشتر کشت زیر سطح هابارش دلیل به اما بود شده تعیین کشت درصد 6۰ متوسط و مصوب خوزستان

https://www.irna.ir/news/84656634/%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AE%D9%87
https://img9.irna.ir/d/r1/2021/07/04/4/168929352.jpg?ts=1626000549997
https://img9.irna.ir/d/r1/2021/07/04/4/168929352.jpg?ts=1626000549997
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 ت ا  باش یم  داشته بهتری توزیع و دهیم پوشش را سطح بیشترین هادستگاه سایر کمک با که شده تالش حال این با

 .سربگذاریم پشت را فصل این

 ب ا  یح داقل  حج م  ای ن  از ک ه  ش ده  ری زی برنام ه  کرخ ه،  حوضه در آبی منابع در محدودیت به توجه با افزود: وی

 .کنیم استفاده بهینه تصور به آب عادالنه توزیع و بندینوبت

 ک رد:  فهاض ا  ش ده،  لح اظ  ه ا کان ال  و رودخان ه  مختل ف  هایبازه سهم بندینوبت برنامه در اینکه بیان با شهبازی،

 ام ه برن ای ن  و ش ود م ی  اجرا حمیدیه تنظیمی سد دست پایین و باالدست بخش2 در که است روزه 6 هابندینوبت

 .شودمی تکرار

 است شده اعالم هابازه همه سهمیه و ابالغ هادستگاه همه به بندینوبت برنامه این وی، گفته به

 برنامه ینا کرخه حوضه هایشهرستان فرمانداران هماهنگی و کشاورزان همکاری با تا کرد امیدواری اظهار شهبازی

 .باشد اجرا قابل

 بن دی تنوب   به توجه با گفت: نیز اخیر روزهای در کشاورزان اعتراض و نور کرخه شدن خشک درباره همچنین وی

 .برسانیم آب منطقه این به زودتر کنیممی سعی و شده شروع شنبه دیروز از بازه این نوبت شده، انجام

 کرخه در خشکسالی ادامه

 ی ان ب ش لتوک،  همچون پرمصرف محصوالت کشت ممنوعیت درباره برق و آب سازمان اطالعیه به اشاره با شهبازی

 فص ل  در پرمص رف  ه ای کشت آب تامین امکان دارد، ایویژه شرایط کرخه حوضه آب منابع کهاین به توجه با کرد:

 ورزانکشا همراهی با که است این هدف است. شده ممنوع پرمصرف هایکشت دلیل همین به ندارد، وجود تابستان

 وض ه ح ای ن  در را زیست محیط و سنگین دام شرب، شامل ضروری مصارف نیاز مورد آب بتوانیم مصرف مدیریت و

 .کنیم تامین

 در و دهش   کرخ ه  در روان اب  ب ه  منج ر  آنه ا  از یکی فقط که داشتیم بارشی سامانه سه گذشته پاییز در افزود: وی

 .است نداشته کرخه سد برای توجهی قابل آورد حجم مجموع
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 منتظ ر  بای د  ام ا  ه د، دم ی  نش ان  نرمال از کمتر را اسفند بارش هواشناسی، دی3۰ بینی پیش داد: ادامه شهبازی

 زی را  ش ود نم ی  جب ران  حوضه این کمبودهای نرمال، بارش صورت در حتی البته باشیم؛ هواشناسی جدید اطالعیه

 تع ادل  ب ه  تبازگش اصلی کلید مدیریت بنابراین است زیاد هم بارگذاری و رفته تحلیل حوضه این آبی منابع ذخایر

 .بود خواهد

 نس بت  رخهک دست پایین ویژه به دامداران و کشاورزان برخی اعتراض اخبار اخیر روزهای در گزارش، این اساس بر

 .بود شده منتشر آب، کمی به

 دانس ت  نیبحرا شرایط در را کرخه حوضه آبی منابع شرایط جنوبی کرخه حوزه یبرداربهره امور مدیر سواری عادل

 .یافت واهدخ ادامه نیز آینده سال در احتماال حوضه این در آبی تنش گفت: و

 در ش لتوک  مانن د  آب پرمص رف  محص والت  کشت ممنوعیت ایاطالعیه در تازگی به خوزستان برق و آب سازمان

 .است کرده اعالم را کرخه آبریز حوضه در 14۰1 تابستان

 س ازمان  سطتو الزم بررسی 1399 خرداد 11 مورخ وزیران هیات نامه تصویب استناد به است: آمده اطالعیه این در

 ارجخ   و داخ ل  در آب ت امین  امک ان  ش ده،  تشریح آبی منابع شرایط براساس و گرفته صورت خوزستان برق و آب

 ردن دا  وج ود  آین ده  سال تابستان در شلتوک جمله از پرمصرف محصوالت کشت برای زهکشی و آبیاری هایشبکه

 اکی دا  …و یکوبیش ال  ق رارداد  انعق اد  ی ا  اراض ی  اجاره در تعهد ایجاد هرگونه از شودمی تقاضا کشاورزان از بنابراین

 .کنند خودداری

 و شهرها هالیا کشاورزان، سوی از را اعتراضاتی کرخه، حوضه در ویژه به خوزستان در امسال تابستان در آب بحران 

 .داشت دنبال به زیست محیط فعاالن و روستاها

 آبرسانی ح)طر استان این شرب آب اصلی کننده تامین منابع از و خوزستان دایمی هایرودخانه یکی کرخه رودخانه

 در را کرخ ه  حوض ه  انته ای  در ه ورالعظیم  ت االب  رودخانه، این آبدهی کاهش است. دامداری و کشاورزی و غدیر(

 .است کرده رو روبه آبی کم معضل با اخیر هایسال

 خبر لینک

 

https://www.irna.ir/news/84656634/%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AE%D9%87
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 16:21 ،14۰۰ اسفند 7-ایرنا

 خوزستان آینده تابستان در آبیکم با سازگار مناسب کشت الگوی 4-1

 

 خشکس الی  و آبیکم با سازگار و مناسب کشت الگوی گفت: ستانخوز جهادکشاورزی سازمان رییس - ایرنا - اهواز

 .شد خواهد تدوین خوزستان برای 14۰1 تابستان در

 در آین ده  الس   تابستان در آبی تنش و افزود:خشکسالی ایرنا خبرنگار با وگوگفت در شنبه روز زاده امیری خدارحم

 تش ویق  برای ریزیبرنامه رو این از افکند خواهد ایهس استان غرب و مرکزی مناطق ویژه به خوزستان مناطق بیشتر

 .گرفت خواهد قرار توجه مورد دارند نیاز کمی آب به که محصوالتی کشت به کشاورزان

 آب خ ایر ذ گفت: بود خواهد ممنوع آینده سال کرخه رودخانه حوضه در ذرت و شلتوک کشت اینکه به اشاره با وی

 .داد نخواهد را کاری شلتوک کفاف وجه هیچ به آن آب و دارد قرار بحرانی وضعیت در کرخه سد

 نرون د  "بَ ر  آب" کش ت  سمت به تا شده شروع کشاورزان به رسانی اطالع اکنون هم از اینکه به بیان با زاده امیری

 آن آب مص رف  و اس ت  خوزس تان  غرب هوایی و آب شرایط با متناسب که کنجد همچون محصوالتی کشت افزود:

 .شودمی توصیه است شلتوک مسو یک از کمتر

 و نوعی ت مم خوزستان مناطق از بسیاری در آینده سال تابستان داد: ادامه خوزستان جهادکشاورزی سازمان رییس

 .شد خواهد اعمال کشت محدودیت

 اس ت  وابس ته  آبیاری هایشبکه سطحی هایآب به درصد95 تا خوزستان در کشاورزی محصوالت کشت افزود: وی

 .است خورده گره خوزستان سدهای آب ذخایر با تابستانه کشت برای ریزی نامهبر بنابراین

https://www.irna.ir/news/84663850/%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%85-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/23/4/169482000.jpg?ts=1645609687908
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/23/4/169482000.jpg?ts=1645609687908
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 ب ه  اس تان  ه ای زم ین  از هکت ار  هزار8۰ حدود ،خوزستان در شلتوک کشت ممنوعیت وجود با گذشته زراعی سال

 .شد رو به رو شدید بحران با استان آب منابع و رفت محصول این زیرکشت

 خوزستان کشاورزان صنفی امنظ به آب توزیع مدیریت پیشنهاد

 .داد خبر استان کشاورزان صنفی نظام به آب توزیع مدیریت پیشنهاد از خوزستان جهادکشاورزی سازمان رییس

 طور به و تاس کشاورزان خود به آن واگذاری خشکسالی، شرایط در آب توزیع برای روش بهترین افزود: زاده امیری

 ش رایط  با نیز تهگذش تابستانه کشت در اینکه به اشاره با وی .بود خواهیم اهدش عادالنه توزیع در بهتری نتایج قطع

 کشاورزی بآ توزیع برای گذشته تجارب از داد:باید ادامه بودیم رو به رو کشاورزی بخش در آب توزیع برای سختی

 .شود استفاده شوند مند بهره آن منافع از کشاورزان همه که ایگونه به

 کشاورزی آالت ماشین سوخت میهسه درصدی20 افزایش

 آس تانه  در کش اورزی  آالت ماش ین  س وخت  سهمیه درصدی 2۰افزایش از خوزستان جهادکشاورزی سازمان رییس

 .داد خبر استان در کشاورزی محصوالت برداشت

 تندهس   رنج و تنگنا در کشاورزی آالت ماشین سوخت بودن ناکافی از خوزستان کشاورزان بیشتر افزود: زاده امیری

 شبخ   س وخت  سهمیه ،خوزستان نفتی های فرآورده پخش ملی شرکت با گرفته صورت هماهنگی با امیدواریم که

 .یابد افزایش درصد2۰ کم دست استان کشاورزی

 .شودمی شروع بعد به 14۰1 فروردین 2۰ از کشاورزی محصوالت برداشت ایرنا گزارش به

 آب زی  و س ل ع ،لبنی و دامی هایفرآورده ،باغی ،زراعی محصوالت نت میلیون17.5 ساالنه تولید با خوزستان استان

 .دارد قرار کشوری نخست جایگاه در پروری

 خبر لینک

 

 

 

https://www.irna.ir/news/84663850/%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%85-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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 17:39 ،14۰۰ اسفند 4-ایرنا

 دارد چشمگیری کاهش خوزستان در کارون و کرخه سدهای ذخیره 5-1

 

 از مت ر ک مکع ب  مت ر  میلی ارد  1.3 کرخه سد آب فت:ذخیرهگ خوزستان وبرق آب سازمان مدیرعامل - ایرنا - اهواز

 هن ده د نش ان  آم ار  ای ن  ک ه  دارد آب ذخی ره  کاهش مکعب متر میلیارد یک نیز کارون سد و پارسال، مشابه مدت

 .است خوزستان سدهای آب ذخایر بحرانی وضعیت دورنمای

 داریا سرس رای  در خوزس تان  کش اورزی  ش ورای  نشس ت  در چهارشنبه روز ایزدجو فرهاد ایرنا خبرنگار گزارش به

 وزس تان خ س دهای  پش ت  در آب ذخایر بحرانی ذخایر وضعیت ارایه با استانداری، اقتصادی هماهنگی امور معاونت

 رتذ و ش لتوک  همچ ون  بَر آب محصوالت کشت ،جوی نزوالت کاهش و خشکسالی تداوم به توجه با کرد پیشنهاد

 .شود ممنوع خوزستان بیآ های حوضه همه در آینده تابستان در

  خوزستان در بَر آب محصوالت کشت ممنوعیت پیشنهاد

 خوزستان کشاورزی شورای امروز مصوبه در آینده تابستان در بَر آب محصوالت کشت ممنوعیت تا کرد پیشنهاد وی

 .باشند داشته مناسبی رسانی اطالع نیز باره این در هارسانه و شود گنجانده

 رب   آب محص والت  کش ت  ب رای  زم ین  کردن اجاره از خواست کرخه حوضه ویژه به خوزستان نکشاورزا از ایزدجو

 .کنند خودداری پایدارآب تامین نداشتن امکان دلیل به شلتوک همچون

 ت االب  حقاب ه  ت امین  وض عیت  کرخ ه  حوض ه  در ش لتوک  ویژه به "بَر آب" محصوالت خودسرانه کشت گفت: وی

 از ت ا  اشندب جایگزین محصوالت کشت فکر به باید استان کشاورزان رو این از کرد خواهد سخت بسیار را هورالعظیم

 .کنیم عبور خشکسالی و آبی کم وضعیت

https://www.irna.ir/news/84660787/%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DA%86%D8%B4%D9%85%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/23/4/169482721.jpg?ts=1645620076196
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/23/4/169482721.jpg?ts=1645620076196
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 رودخانه این زا که کرخه اطراف روستایی ساکنان از شماری اینکه به اشاره با خوزستان برق و آب سازمان مدیرعامل

 از میدنیآش ا  آب پایدار تامین برای خواست خوزستان فاضالب و آب شرکت از کنندمی استفاده آشامیدنی آب برای

 پ ایین  ن اطق م در کرخ ه  رودخان ه  آینده سال تابستان در اینکه احتمال چون دهد انجام را الزم اقدام ،شبکه طریق

 .دارد وجود شود خشک کلی طور به خوزستان غرب در واقع دست

 آب رپای دا  ت امین  بن ابراین  دش و می تامین کرخه ودخانهر از خوزستان جمعیت درصد 52 آشامیدنی آب گفت: وی

  .دارد قرار اهمیت دوم درجه در کشاورزی آب و نخست اولویت در آشامیدنی

 تانخوزس   ب رق  و آب س ازمان  عامل مدیر پیشنهادهای دیگر از آب کم محصوالت کشت الگوی تعیین و جایگزینی

 .بود آینده سال تابستان برای

 م ین ز از هکت ار  هزار8۰ حدود ولی خوزستان در شلتوک کشت ممنوعیت رسمی اعالم وجود اب گذشته زراعی سال

 .رفت محصول این زیرکشت استان غرب ویژه به خوزستان کشاورزی های

 ب ا  منطب ق  خوزس تان  آبی های حوضه در تابستانه کشت الگوی تعیین از خوزستان کشاورزی جهاد سازمان رییس

 .داد خبر ناستا سدهای آب ذخایر وضعیت

 ه ای ف رآورده  پخ ش  ملی شرکت از و شد خواستار را کشاورزی بخش سوخت سهمیه افزایش زاده امیری خدارحم

 .دهد افزایش درصد 2۰ کم دست را استان کشاورزان سوخت سهمیه خواست خوزستان نفتی

 برداشت نیاز مورد ینکمبا تامین و کلزا و چغندرقند ،گندم همچون بهاره محصوالت حمل کارگروه تشکیل ضرورت

 .بود خوزستان جهادکشاورزی سازمان رییس های درخواست و پیشنهادها دیگر از محصوالت،

 س وخت  س همیه  درصدی2۰ افزایش درخواست به پاسخ در خوزستان)اهواز( نفتی های فرآورده پخش شرکت مدیر

 رکتش   س وخت  س امانه  در اس تان  یکشاورز نیاز اینکه به توجه با را درخواست این تحقق ،استان کشاورزی بخش

 .کرد بیان غیرممکن شده ثبت متبوع

 تمحص وال  زیرکشت سطح اعالم با منطبق سوخت سهمیه ،جاری زراعی فصل شروع از پیش افزود: نجفی الهنعمت

 .است نفت وزارت تصمیم به منو  سوخت سهمیه افزایش هرگونه بنابراین شده تعیین
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 ب رای  مالز توجیه ات  و مس تندات  خواست جهادکشاورزی از نیز خوزستان تانداراس اقتصادی امور هماهنگی معاون

 پخ ش  یمل   شرکت و نفت وزارت به تا کند اعالم خوزستان استاندار به مکتوب صورت به را سوخت سهمیه افزایش

 .شود منعکس ایران نفتی های فرآورده

 کم ناحیه زا کشاورزان که فشاری و نفتی های دهفرآور ذخایر با خوزستان استان نیست درست افزود: فتوحی آقارضا

 .ش    ود رو ب    ه رو س    وخت کمب    ود ن    ام ب    ه دیگ    ری مش    کل ب    ا ندش    وم    ی متحم    ل آب    ی

 تس وخ  س همیه  ب ودن  ناک افی  تایید با نشست این در نیز خوزستان کشاورزان صنفی انجمن رییس اسدی مسعود

 ص ورت  هب   داران کامیون از را خود آالت اشینم سوخت خوزستانی کشاورزان از زیادی تعداد شد مدعی کشاورزان

 .خرند می آزاد

 از گیریجلو های طرح اجرای خواستار نشست این بندی جمع در خوزستان استاندار اقتصادی امور هماهنگی معاون

 .شود بیشتری یبرداربهره موجود آب از تا شد ها رودخانه دست پایین در دریا به آب خروج

 وض عیت  آخ رین  بررس ی  جمل ه  از دستورمش خص  با آینده هفته 2 تا خوزستان اورزیکش شورای نشست شد قرار

  .شود برگزار خوزستان استاندار ریاست به آبی تنش آثار کاهش برای الزم تدابیر و کشاورزی آب ذخایر

 خبر لینک

 

 

 16:۰۰ ،14۰۰ اسفند 4-ایرنا

 است پمپاژ ایستگاه تکمیل نیازمند تپهمراوه اراضی هکتار 200 و هزار آب تامین 6-1

 

https://www.irna.ir/news/84660787/%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DA%86%D8%B4%D9%85%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84660316/%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/23/4/169481856.jpg?ts=1645608042687
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/23/4/169481856.jpg?ts=1645608042687
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 تپهمراوه تقه آق پمپاژ ایستگاه

 شهرس تان  ای ن  "هتق آق" پمپاژ ایستگاه تکمیل و تعمیر ضرورت بر تاکید با تپهمراوه فرماندار - ایرنا - گنبدکاووس

 .شودمی تامین "تقر" دشت زراعی اراضی هکتار 2۰۰ و ارهز موردنیاز آب کار، این انجام با گفت: مرزی

 1۰ ح دود  تپ ه راوهم   تق ه  آق پمپاژ ایستگاه پروژه افزود: ایرنا خبرنگار با گو و گفت در چهارشنبه روز قربانی لقمان

 و ه زار  ی از ن مورد آب ذخیره منظور به اترک رودخانه جوار در ریال میلیارد 3۰۰ تقریبی هزینه صرف با پیش سال

 .بود شده رها استفاده بال و کار نیمه و احداث شهرستان این تقر دشت اراضی از هکتار 2۰۰

 ب رای  تق ال ان خ ط  کیلومتر 9 ایجاد و آب مربع متر هزار 5۰۰ ذخیره ظرفیت با خاکی بند یا بندان آب احداث وی،

 پ روژه  ای ن  شت:دا بیان و برشمرد پاژپم ایستگاه این در شده انجام اقدامات دیگر از تقر دشت اراضی به آب رساندن

 مورد آن لتکمی و تعمیر باید که است منطقه زراعی اراضی نیاز مورد آب تامین و کردن سرسبز برای خوبی ظرفیت

 .گیرد قرار تپهمراوه کشاورزی جهاد مسووالن جدی توجه

 3۰۰ در ن ون اک ه م  کش اورزان،  وس ط ت شده احداث پمپاژ ایستگاه مزایای از استفاده راستای در کرد: اضافه قربانی

 اس ت  هش د  غرس مثمر درختان نهال دیگر هکتار 5۰ در و احداث ایقطره آبیاری سیستم تقر دشت اراضی از هکار

 درح ال  نی ز  یخ اک  بن د  و مانده استفاده بال ها،پمپ موتور داشتن تعمیر به نیاز و پروژه نشدن تکمیل سبب به اما

 .است شدن خشک

 

 تپهمراوه تقه آق پمپاژ ایستگاه استفاده بال تاسیسات

https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/23/3/169481859.jpg?ts=1645608097560
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/23/3/169481859.jpg?ts=1645608097560
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 چه ار  ت ا  کی   ب ین  تکمی ل  و تعمی ر  برای تقه آق پمپاژ ایستگاه اولیه برآوردهای براساس گفت: تپهمرواه فرماندار

 ک ه  بود محصولپر و سرسبز دشتی شاهد توانمی خاکی بند آبگیری و آن تامین با که دارد نیاز اعتبار ریال میلیارد

  .کرد خواهد جلوگیری شهرها به آنها مهاجرت از منطقه کشاورزان درآمد افزایش بر عالوه

 زمینه توانمی حتی و تامین منطقه عشایر دام نیاز مورد آب شده، فراموش پروژه این اندازیراه صورت در افزود: وی

 .کرد کمک تپهمراوه گردشگری توسعه و مثمر باغات ایجاد و ماهی پرورش

 مرزی روستای 2 بین وسیع دشتی دهد،می "یزرع لم و خشک" معنی محلی زبان در که تقر دشت قربانی، گفته به

 .دارد قرار "سو آجی نارلی و تقای آق"

 

 تپهمراوه تقه آق خشک بندان آب

 درح ال  تم دیری  ای ن  خاک و آب سانکارشنا گفت: ایرنا خبرنگار به تپهمراوه جهادکشاورزی مدیر پیوند همین در

 تامین برای ریزیهبرنام آن از پس و هستند تقه آق پمپاژ ایستگاه تکمیل و تعمیر برای نیاز مورد هزینه دقیق برآورد

 .شد خواهد انجام نیاز مورد اعتبار

 هکتار 2۰۰ و هزار نیاز مورد آب تامین بر عالوه پمپاژ ایستگاه این تکمیل و تعمیر با تردید بدون افزود: وزیری علی

 مل خ  ویژهب   آفات ورود از جلوگیری و گیاهی پوشش افزایش با دشت این اقلیمی شرایط در تغییر تقر، دشت اراضی

 .داد خواهد رخ آفت این با بیولوژیکی مبارزه با مراکشی

 .دارد باغی و زراعی اراضی هکتار هزار 44 جمعیت، نفر هزار 67 بر افزون با تپهمراوه شهرستان

 خبر لینک

 

https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/23/3/169481863.jpg?ts=1645608156790
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/23/3/169481863.jpg?ts=1645608156790
https://www.irna.ir/news/84660316/%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87
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 12:3۰ ،14۰۰ اسفند 4-ایرنا

 است؟ چقدر هافرونشست ایجاد در کشاورزی سهم 7-1

 

 به دهدمی شانن کشاورزی محصوالت تولید با رابطه در کشاورزی جهاد وزارت آمارهای و اسناد بررسی -ایرنا -تهران

 در زایشاف   ای ن  و داشته رشد نیز برآب محصوالت تولید کشور، در اخیر دهه دو در خشکسالی یافتن شدت موازات

 .هستند آب بحران و فرونشست درگیر اکنون که گرفته صورت هاییاستان

 ت وان م ی  بیشتر هایبررسی با همواره و شودنمی قدیمی گاههیچ که است موضوعی آب، بحران و آبیکم از صحبت

 خ ود  ب ه  را جه ان  کش ورهای  بیشتر امروزه که است موضوعی آبیکم مساله کرد. روشن را مساله از بیشتری عمق

 از ج دا  انبح ر  ای ن  ک ه  است آب بحران درگیر جدی طوربه و نبوده مستثنی قاعده این از نیز ایران و کرده درگیر

 .دارد پی در هم را «زمین فرونشست» جمله از مهمی بسیار ابعاد اجتماعی، و اقتصادی پیامدهای

 در بریآب نمیزا حداکثر با محصوالتی و نداشته وجود جغرافیایی و اقلیمی وضعیت با مناسب کشت الگوی ایران در

 ک ه  اس ت  ای ران  ش هرهای  برخ ی  در ج دی  معض الت  از یکی هافرونشست واقع در.شوندمی کشت خشک مناطق

 کالتمش   و رفت ه گ ب ر  در را باال بارندگی میانگین با مناطق تا اندک بارندگی با بیابانی و خشک مناطق از متاسفانه

 .است کرده ایجاد حوزه این در فراوانی

 ت رین گب زر  از یک ی  کش اورزی  محص والت  تولی د  ف والد،  و آهنذوب مانند صنایعی در باال بریآب میزان بر عالوه

 اربس ی  وض عیت  از نی ز  کش اورزی  محص والت  برخ ی  تولی د  ب ین  ای ن  از است. ایران در برآب تولیدی هایفعالیت

 .برخوردارند تریحساس

https://www.irna.ir/news/84650842/%D8%B3%D9%87%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/23/4/169481838.jpg?ts=1645607289163
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/23/4/169481838.jpg?ts=1645607289163
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 وج ود  ییجغرافی ا  و اقلیم ی  وضعیت با مناسب کشت الگوی ایران در متاسفانه گویند:می طبیعی منابع کارشناسان

 و گرم مناطق بیشتر در که جاآن از شوند.می کشت خشک مناطق در بریآب میزان حداکثر با محصوالتی و نداشته

 راه نهات روبروست، زیادی هایبامحدودیت آب بعمنا به دسترسی و نبوده جریان در دائمی رودخانه گونههیچ خشک

 .است عمیق هایچاه و هاقنات آبی منابع از استفاده

 کش ت  لگ وی ا نب ودن  ف راهم  دلیل به متاسفانه که است زیرزمینی آب منابع به اندازیدست منزله به نیز اقدام این

 ب ا  حت ی  است. شده هم خشک گاهی و رفته البا هاچاه این از بسیاری عمق سرزمین، آمایش هایبرنامه با متناسب

 در و است جدی شدتبه آب کمبود مساله کشور، نقا  از بسیاری در سیالب بروز و هابارندگی میزان افزایش وجود

 ب ا  و نتیس   ش یوه  هم ان  تولید شیوه زیرا نکرده ایجاد کشور در آب وضعیت بهبود در تغییری هابارندگی این عمل

 از فارغ اما ت؛نیس پوشیده کسی بر که دارد جغرافیایی و فیزیکی متعدد دالیل نیز امر این است. آب باالی رفت هدر

  .داشت اشاره تولید شیوه و اقلیمی تغییرات در بشر هایدستکاری به آب کمبود ترجدی بررسی برای باید هاآن

 و است دیج شدت به آب کمبود مساله ،کشور نقا  از بسیاری در سیالب بروز و هابارندگی میزان افزایش وجود با

 با و سنتی وهشی همان تولید شیوه زیرا نکرده، ایجاد کشور در آب وضعیت بهبود در تغییری هابارندگی این عمل در

 است آب باالی رفت هدر

 فرونشست عامل زیرزمینی منابع از رویهبی برداشت

 نخراس ا  کرم ان،  ف ارس،  هم دان،  ی زد،  اص فهان،  هایاستان در زیادی هایدشت اکنون ها،گزارش برخی براساس

 رونشس ت ف خط ر  با آب رویهبی برداشت دلیل به شرقی و غربی آذربایجان و قزوین زنجان، شمالی، رضوی، جنوبی،

 با زیرزمینی آب هایسفره از بسیاری تا شده موجب زیرزمینی آب منابع از حد از بیش استفاده هستند. مواجه زمین

 ت وجهی  ابلق و متعدد هایفروچاله و شده روبرو نیست( متناسب آب دریافت میزان با آب برداشت یزانمنفی)م تراز

 رک وردار  سفار استان شرق جنوب در «ایج» شهر در اکنون غربی آسیای فروچاله ترینبزرگ چنانچه کنند. ایجاد را

 .است بشر کاریدست از ناشی طبیعی عوارض این

 از یک ی  امر این که رسدمی مصرف به کشاورزی بخش توسط کشور آب از درصد 9۰ از بیش نیرو، وزارت آمار بنابر

 در کش اورزی  تولی دی  محص والت  از بس یاری  اس ت.  زمین فرونشست و آب بحران با مرتبط هایچالش ترینبزرگ
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 مصرفی آب هزینه ازهاند به گاهی و نبوده اقلیمی شرایط با متناسب کار خروجی که دارند باالیی بسیار بریآب ایران

 .ندارد اقتصادی بازدهی هم

 

 چیست؟ کشت الگوی

 رتیبت و زمان که دارد اشاره مختلف زمانی یهابازه در مختلف محصوالت کشت زیر مساحت نسبت به کشت الگوی

 نس بت  رد تغیی ر  بن ابراین  ده د. می نشان را خاص زراعی زمین یک دادن آیش یا زراعی محصوالت توالی یا مکانی

 میدهنا کشت الگوی زراعی محصوالت مکانی و زمانی ترتیب در تغییر همچنین و مختلف محصوالت زیرکشت زمین

 مث ال  ب رای  محص ول  یک که است این محصوالت، نوبتی کشت عبارتی به یا محصوالت چرخش از منظور شود.می

 .کنندمی کشت معتدل مناطق در زمستانه گندم از بعد را سویا

 در ناکن و  ک رد.  اش اره  ه م  مج اورت  در زمینیسیب و ذرت مخلو  کشت به توانمی هم مکانی توالی با رابطه در

 ود ه ر  تولی د  ارتق ای  ب رای  مرس وم  شیوه یک زمینی سیب و ذرت ردیف به ردیف مخلو ، کشت چین و اندونزی

 اج رای  قطری   از ه م  ف ائو  نظیر المللیبین هایسازمان است. کشور دو این در متوسط ارتفاع با مناطق در محصول

 ب ه  بیدس تیا  منظ ور  به کشت الگوهای اجرای و تدوین زمینه در خود عضو کشورهای از مختلف میدانی هایپروژه

 .کندمی پشتیبانی کشاورزی امر در بیشتر پایداری و وریبهره

 کش ت  مختل ف  الگوه ای  از پش تیبانی  اجراس ت،  ح ال  در چ ین  کش ور  در اکنون که GEF7 پروژه هدف چنانچه

 ولی د ت اف زایش  ب رای  محص وله  تک کشت و برنج، برنج/ دوگانه کشت برنج، گندم/ ذرت، گندم/ جمله از محصوالت

 .است وریبهره افزایش همچنین و زراعی ایداریپ بهبود و محصول

https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/23/3/169481839.jpg?ts=1645607297577
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/23/3/169481839.jpg?ts=1645607297577
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 از ک ی ی ام ر  این که رسدمی مصرف به کشاورزی بخش توسط کشور آب از درصد 9۰ از بیش نیرو وزارت آمار بنابر

 شچ ال  از یک ی  اخیر هایسال در کشت الگوی .است زمین فرونشست و آب بحران با مرتبط هایچالش ترینبزرگ

 ه ای مانینابسا متخصصان و کارشناسان از بسیاری و بوده کشور کشاورزی حوزه در شده رحمط مباح  برانگیزترین

 .دانندمی مناسب کشت الگوی اجرای عدم از ناشی را کشاورزی محصوالت بازار حتی و تولید

 دقیق ایاجر عدم بح  ساله هر محصوالت از دیگر برخی و زمینیسیب پیاز، فرنگی،گوجه تولید مازاد نمونه، طور به

 نب ود  از ش ی نا که است مواردی هااین است. کرده ترپررنگ را مساله این به بیشتر توجه و کشور در را کشت الگوی

 ه در  هب   اقتص ادی  سرمایه بازگشت بدون را کشور منابع از زیادی بخش ساله هر و بوده کشور در کشت الگوی یک

 ]1[ دهدمی

 ارند؟د را بریآب میزان بیشترین محصوالتی چه

 س وم  مق ام  ارخی   و هندوان ه  تولید در ایران )فائو( متحد ملل کشاورزی و خواربار جهانی سازمان آمارهای اساس بر

 فمصر میزان بیشترین است. خشکنیمه و خشک سرزمینی در برآب محصول دو کشت معنای به که دارد را جهان

 س هم  که تتفاو این با دارد را آب مصرف بیشترین کشاورزی نیز ایران در است. کشاورزی بخش در هم دنیا در آب

 .است باالتر بسیار جهانی استانداردهای از کشورها دیگر به نسبت ایران کشاورزی

 محصوالت برترینپرآب و ترینارزان تولید سمت به ما کشور در کشاورزی تولیدات رویه دهدمی نشان موضوع این

 آبیکم بحران ودوج با است. داده اختصاص خود به نیز را صادرات سهم بیشترین محصوالت این البته و کرده حرکت

 معتقدند کارشناسان شود،می مصرف کشاورزی بخش در تجدیدپذیر آبی منابع درصد 92 کهآن وجود با و ایران در

 .نیست ایران تجاری مزیت کشاورزی محصوالت نوع این صادرات

 

https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/23/3/169481840.jpg?ts=1645607305975
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/23/3/169481840.jpg?ts=1645607305975
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 آب بحران درگیر هایاستان در کشاورزی تولیدات افزایش

 تولی د  ،ت اکنون(  1382) گذش ته  س ال  18 در کشاورزی جهاد وزارت آماری سالنامه از آمده دستبه اطالعات بنابر

 بیش تر  هاستفاد منزله به امر این که شده، آن جایگزین آبی کشت و یافته کاهش شدت به دیم کشاورزی تمحصوال

 .ندارند هم تجاری مزیت گاهی که است محصوالتی تولید در آب

 در ف راوان  هایبارندگی وجود با و بوده افزایش روبه کنون تا 1382 سال از کشور در خشکسالی روند آن، بر مضاف

 و کش ت  لگ وی ا در تغیی ر  عدم نیز آن دلیل است. نداشته آب منابع بهبود روند در تاثیری اقدام این ها،الس برخی

 .است تهیاف ادامه اقتصادی، مزیت بدون و برآب محصول تولید شکل به همواره که بوده آبی منابع از استفاده

 برتر ناستا سه میان در همواره هاسال این در رضویخراسان و فارس خوزستان، هایاستان دهدمی نشان هابررسی

 ب،آ بح ران  ن ام  ب ه  مش کلی  ب ا  اکن ون  ه ا اس تان  ای ن  س ه  هر آنکه حال بودند، کشاورزی محصوالت کننده تولید

 .هستند مواجه شدید خشکسالی و فرونشست

 التمحص و  کنن ده  تولی د  برت ر  هایاستان میان در همواره هاسال در رضویخراسان و فارس خوزستان، هایاستان

 مواج ه  ش دید  خشکس الی  و فرونشس ت  آب، بح ران  مش کل  ب ا  اکن ون  ه ا اس تان  ای ن  س ه  هر و بودند کشاورزی

 دو ت ا  ک ه  نآ از ن یم  از بیش که غالت تولید هاسال این در کشاورزی، جهاد وزارت آمار و اطالعات براساس.هستند

 از ددرص   8۰ به نزدیک اخیر هایسال در و یافته عکس بر نسبتی اکنون شد،می برداشت دیم صورت به پیش دهه

 س هم  ،9۰ ده ه  از پ یش  ت ا  که نیز ایعلوفه نباتات تولید همچنین است. آمده دست به آبی صورت به غالت تولید

 .کندمی برابری نآ با یا و شده غالت تولید از بیشتر یا کنونی دوران در داشت، غالت به نسبت را تولیدات از کمتری

 طوربه هااناست این همه که است فارس و همدان کرمان، هرمزگان، مانند هاییاستان در سبزیجات تولید یگرد نکته

 ش دت  زاتم وا  به آمده، دست به اسناد و آمار استناد به هستند. مواجه زمین فرونشست خطر و آب بحران با جدی

 ب ه  دس ت  خشکس الی  و آب ی  ت نش  ب ا  ک ه  هیافت رواج هاییاستان در برآب کشاورزی محصوالت تولید خشکسالی،

 .گریبانند

 سخن فرجام
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 مقابله ماا دارد ادامه همچنان خشکسالی این و است خشکسالی با مواجه و آبکم کشوری ایران که داشت توجه باید

 دهرچن است. نیاز کشور در کشت الگوی و مدیریت تغییر در ویژهبه و کشاورزی حوزه در جدی اقدامات به نیز آن با

 خری ب ت موج ب  نبای د  تولی د  ای ن  ک ه  داشت توجه باید اما است ناپذیراجتناب غالت مانند محصوالت برخی تولید

 ش اورزی ک و سکونت قابل دیگر فرونشست از بعد زمین که پذیرفت باید باشد. زمین رفتن بین از و مسکونی محیط

 .باشد شرفتپی توهم و دلخوشی موجب نباید تولید افزایش اصل بنابراین نیست،

 پژوه ژوهشیپ مرکز رئیس و نیرو وزارت آبفای و آب کالن ریزی دفتربرنامه سابق معاون «فهمی اهلل هدایت» دکتر

 ی زان م از ب یش  برداش ت  اض افه  و بارگ ذاری  گوی د:  م ی  زمین ه  این در فناوری و تحقیقات علوم، وزارت گستر آب

 فادهاست شدن ممنوع و بحرانی باع  کشور دشت 6۰9 از دشت 48۰ حدود در زیرزمینی، آب منابع تجدیدشوندگی

 .است شده فروچاله و فرونشست رخداد باع  هادشت از برخی در و آنها از

 باع    زنی   اخی ر  س ال  چن د  ه ای خشکسالی افزاید:می نیرو وزارت آبفای و آب کالن ریزیبرنامه دفتر سابق معاون

 بس تر  سنگ در ویژه شرایط دهد می نشان شده انجام هایبررسی نتایج است. شده زیرزمینی هایآب بحران تشدید

 .است منطقه در کار توسعه اصلی عامل لیتر، در گرممیلی 15۰۰ از بیشتر اکسیدکربندی وجود و آهکی

 پ اژ پم و بس تر  سنگ در وسیع شکاف و درز سیستم آب، مجاری بزرگ، انحاللی هایحفره وجود گزارش، این طبق

 رس ری ز،  هایماسه خروج ها،الیه شوییماسه همچون عواملی و هاستفروچاله ایجاد اصلی عامل هاآن در موجود آب

 هستند. دخیل ایمنطقه هایفروچاله وقوع تسریع در زیرزمینی آب سطح سریع افت و هاچاه از گاز حتی و

 ب ه  باع    تواندمی ناحیه در آب توزیع خطو  شکستگی یا قنوات وجود شده، بیان عوامل بر عالوه شهرها در گاهی

 .شود فروچاله آمدن وجود

 و شن رداشتب از جلوگیری و درصد( 25 میزان به )حداقل زیرزمینی آب منابع از برداریبهره کاهش وی، اعتقاد به

 بآ س فره  تغذی ه  در ه ا برداش ت  ای ن  منف ی  اث ر  علت به فرونشست محدوده داخل در و باالدست مناطق در ماسه

 .تاس زیرزمینی

 اساس ی  تغیی ر  و مناطق در محیطی زیست هایآبهحق رعایت بحرانی، هایدشت در داریآبخوان و مصنوعی تغذیه

 آبیاری نوین هایروش از استفاده و کشاورزی بخش در ویژهبه زیرزمینی آب منابع از برداریبهره و مصرف الگوی در
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 رون د  ی افتن  سرعت از جلوگیری مهم راهکارهای دیگر از آب، رفت هدر و مصرف رساندن حداقل به برای کشاورزی

 .است کشور مختلف مناطق در هافرونشست افزایشی

[1]. https://www.fao.org/iran/news/detail-events/en/c/1279479 

 خبر لینک

 

 

 3-12-14۰۰ 13:۰۰-فارس خبرگزاری

 اعتبار تخصیص انتظار در ایالم و خوزستان هکتاری هزار 550 طرح 2 فاز اجرای 8-1

 اما یافته اختصاص هکتاری هزار 55۰ طرح 2 فاز مطالعات برای تومان میلیارد 5۰ حدود گفت: نصر جهاد مدیرعامل

 .است اعتبار تومان میلیارد هزار 75 به نیاز حداقل نهایی تکمیل برای

 

 برای رد:ک اعالم خبری نشست در نژادصالحی جواد محمد امروز فارس، خبرگزاری اقتصادی گروه خبرنگار گزارش به

 ج رای ا ب رای  توم ان  میلی ارد  ه زار  75 ب ه  نی از  ح داقل  ای الم  و خوزس تان  هکتاری هزار 55۰ طرح 2 فاز تکمیل

 .رسدمی پایان به آن اجرای سال پنج طی شود، تامین اگر که دارد فرعی و اصلی هایشبکه

 اینامهتفاهم و همذاکر چین کشور با که هستیم نیز فاینانس دنبال به اعتبار تامین برای افزود: نصر جهاد مدیرعامل

 .کرد خواهیم جذب دالر میلیارد 2 حدود شدن نهایی صورت در که شده امضاء

https://www.irna.ir/news/84650842/%D8%B3%D9%87%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.farsnews.ir/news/14001203000547/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B2-2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-550-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1
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 زاره   1۰۰ ک ه  یاف ت  صاختص ا  گذشته سال اواخر تومان میلیارد 5۰ پروژه این مطالعات برای گفت: همچنین وی

 ک ه  ش ده  ظ ور من مطالع ات  ادامه منظور به تومان میلیارد 142.5 نیز امسال برای داریم. مطالعه دست در را هکتار

 .یابد تخصیص امسال پایان تا امیدواریم

 و است کتاره هزار 255 طرح این گفت: است، بزرگ طرح این 2 فاز اجرای مردم مطالبات اینکه بیان با نژادصالحی

 .کند ایجاد منطقه اقتصادی سیمای در بزرگی تحول تواندمی آن تکمیل

 و ای الم  ه ای اس تان  کش اورزی  تولیدات به تن میلیون 9.5 هکتاری هزار 55۰ طرح تکمیل با مسئول این گفته به

 و ممس تقی  غلش هزار 3۰۰ و شده جوییصرفه آب مصرف در مترمکعب میلیارد 1.5 نیز و شودمی اضافه خوزستان

 .شد خواهد ایجاد غیرمستقیم

 هکتاری هزار 550 طرح یک فاز تکمیل با کشاورزی تولیدات تنی میلیون 3.5 افزایش *

 ه ار اظ و داد خب ر  هکت ار  ه زار  295 مس احت  در هکت اری  هزار 55۰ طرح یک فاز تکمیل از نصر جهاد مدیرعامل

 زیکش اور  تولی دات  ت ن  میلی ون  3.5 و رفت ه  کش ت  زی ر  ب ه  اراض ی  این از هکتار هزار 29۰ حدود اکنون داشت:

 .است کرده ایجاد غیرمستقیم و مستقیم شغل هزار 16۰ و داده افزایش را خوزستان و ایالم هایاستان

 بود، یافته اصاختص 92 سال اواخر رهبری مجوز با و ملی توسعه صندوق محل از دالر میلیارد 1.5 اینکه بیان با وی

 .رسید برداریبهره به 97 سال دوم نیمه در طرح این اول فاز

 س تفاده ا غیرس نگین،  و س نگین  آالتماشین دستگاه 38۰۰ پیمانکار، 121 طرح این اجرای در نژادصالحی گفته به

 .شد ایجاد فرعی شبکه کیلومتر هزار 23 و شد

 کشور غرب شمال و غرب آبیاری های شبکه پروژه برای اعتبار تومان میلیارد هزار 5 به نیاز *

 ه زار  227 مس احت  در کشور غرب شمال و غرب آبیاری های شبکه پروژه طرح اینکه بیان با نصر جهاد مدیرعامل

 ه زار  1۰1 و رس یده  برداریبهره به هکتار هزار 126 تاکنون گفت: است، شده تصویب ملی امنیت شورای در هکتار

 میلیارد هزار 5 که صورتی در و اندداده اختصاص نصر جهاد به تومان میلیارد هزار 6 تاکنون است. مانده باقی هکتار

 .رسید خواهد کامل برداریبهره به آینده سال سه تا دو طی یابد، اختصاص دیگر تومان
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 .کرد خواهد هاضاف تولید افزایش به تن میلیون 5 کرده، ایجاد اشتغال نفر هزار 2۰۰ طرح این مسئول این گفته به

 یش رفت پ ع دم  از کش ور  روس تایی  تعاون سازمان مدیرعامل اخیرا که فارس خبرنگار سؤال به پاسخ رد نژادصالحی

 ط رح  ینا اجرای کنار در گفت: است، داده خبر مذکور سازمان به آن اجرای شدن محول و هکتاری هزار 55۰ طرح

 ج ی، تروی و آموزش ی  ه ای خ ش ب تکمیل ی،  و تبدیلی صنایع شود. ایجاد کشاورزی هایتعاونی و هاتشکل شده قرار

 زمانس ا  بن ابراین  اس ت.  شده تعریف جهاد مختلف هایبخش در وظایف این که شود پیاده کشاورزی مکانیزاسیون

 .کند اقدام هاتعاونی و هاتشکل ایجاد به نسبت باید روستایی تعاون

 تص اص اخ روس تایی  تع اون  نس ازما  ب ه  هکتاری هزار 55۰ طرح اعتبارات از درصد یک 95 سال از کرد: اضافه وی

 س ازمان  ب ا  مین ه ز این در هم تومانی میلیارد 5۰ قرارداد اینکه ضمن کند، توانمند را هاتعاونی و هاتشکل تا یابدمی

 .است شده منعقد مذکور

 این رایاج رد و بوده نظیرکم کشور کل در و موفق اجرا در هکتاری هزار 55۰ طرح کرد: تأکید نصر جهاد مدیرعامل

 ده افزایش زا مردم استان این به رهبری نماینده سفر در که طوری به بودند، کار به مشغول نفر 95۰۰ از بیش طرح

 ای ن  2 ف از  اج رای  سریع خواستار و گفته شانکشاورزی محصوالت تولید افزایش نیز و هایشانزمین قیمت برابری

 .بودند شده طرح

 ودر آب من ابع  اس اس  ب ر  سیس تان  هکت اری  ه زار  46 طرح که فارس خبرنگار دیگر سؤال به پاسخ در نژادصالحی

 گ ذاری س رمایه  ای ن  کارشناس ی  نظ ر  از آی ا  ش ده،  مواجه مشکالتی با سهمیه این که حالی در شده، اجرا هیرمند

 میلی ون  83۰ نهساال ایران داشته، وجود افغانستان با انقالب از قبل که پیمانی اساس بر گفت: باشد درست تواندمی

 .دهند اختصاص را آن باید آنها و دارد سهمیه هیرمند رود از مترمکعب

 نتیجه نگیرد، تعلق آب سهمیه این هوایی و آب تغییرات یا و سیاسی دالیل به بنا اگر که سؤال این به پاسخ در وی

 ب رای  یاجتم اع  و امنیت ی  نظر از بلوچستان و سیستان منطقه حال هر به گفت: شد، خواهد چه پرهزینه طرح این

 س ال  زا مق اطعی  در البت ه  و ش ود م ی  استفاده آن از یابد،می اختصاص سهمیه این که زمانی تا و است مهم کشور

 .بود رسیده هم یادشده سهمیه برابر چندین به حتی هیرمند رود از آب دریافت میزان

 خبر لینک

https://www.farsnews.ir/news/14001203000547/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B2-2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-550-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1
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 12:57 ،14۰۰ اسفند 2-ایرنا

 :نباتات حفظ سازمان هاآفتکش دفتر مدیرکل

 شد پلمپ و شناسایی سم فروش متخلف فروشگاه 250 1-2

 

 در اه   آف تکش  کیفی ت  کنت رل  م انور  دومین از کشور نباتات حفظ سازمان هاآفتکش دفتر مدیرکل -ایرنا -تهران

 از ازدی د ب و فن ی  مشترک اکیپ هزار 6 حدود نظارت با تاکنون جاری سال ابتدای از گفت: و داد خبر کشور سراسر

 .شد پلمپ و شناسایی متخلف مورد 25۰ بهنزدیک فروشی، سم فروشگاه مورد هزار 3۰

 فن ی  مش ترک  هایاکیپ اینکه بیان با «نوروزیان جواد سید» کشاورزی، جهاد وزارت از ایرنا دوشنبه روز گزارش به

 فض ای  در ه ا  فروش گاه  ای ن  اف زود:  دهن د، می انجام را کشور کل در هافروشگاه سموم کیفیت بر نظارت و بررسی

 .شد خواهند رصد نیز جازیم

 اف راد  ی ا  ه ا اس تان  از گ زارش  دریافت صورت در کرد: تصریح کشور نباتات حفظ سازمان ها آفتکش دفتر مدیرکل

 .کنیممی پیگیری را موضوع مجازی، فضای در کشاورزی سموم عرضه مورد در حقوقی و حقیقی

 در مج از غیر س موم  فروش برای فضا کردن امن نا را کشاورزی سموم کیفیت کنترل مانور اجرای از هدف نوروزیان

 .بود خواهد مستمر هافروشی سم فعالیت فرایند بر هانظارت این گفت: و دانست کشور

 تقلبی آفتکش کیلوگرم هزار 4 کشف

 که کشاورزی سموم کیفیت کنترل مانور نخستین در داد:ادامه کشور نباتات حفظ سازمان ها آفتکش دفتر مدیرکل

 پرون ده  3۰۰ و کش ف  سموم هایفروشگاه از قاچاق و تقلبی آفتکش کیلوگرم هزار چهار شد، برگزار امسال نآبا در

 .شد تشکیل قضایی مراجع در تخلف

https://www.irna.ir/news/84657714/%DB%B2%DB%B5%DB%B0-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B3%D9%85-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D9%84%D9%85%D9%BE-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84657714/%DB%B2%DB%B5%DB%B0-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B3%D9%85-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D9%84%D9%85%D9%BE-%D8%B4%D8%AF
https://img9.irna.ir/d/r2/2019/08/19/4/156561850.jpg
https://img9.irna.ir/d/r2/2019/08/19/4/156561850.jpg
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 ص مت،  وزارت نماین دگان  از متش کل  نظ ارتی  -فن ی  مشترک اکیپ 6۰۰ ماه آبان مانور در داشت: اظهار نوروزیان

 یهازمانسا حراست و طبیعی منابع و کشاورزی مهندسی نظام سازمان و نباتات حفظ کارشناسان تعزیرات، سازمان

 .داشتند شرکت کشاورزی جهاد

 .دهد گسترش را اشنظارتی وظیفه کندمی تالش سازمان این کرد: خاطرنشان مسوول مقام این

 گزارش و بازدید کشور سراسر کشاورزی سموم هایفروشگاه از هفتگی صورت به نظارتی و فنی هایاکیپ افزود: وی

 برخ ورد  آن اب   شود دیده استان جغرافیایی محدوده در تخلفی اگر و کنندمی ارسال سازمان این به را خود اقدامات

 .شودمی

 از بازدید مورد هزار 31 از بیش و تشکیل بازرسی مشترک اکیپ هزار هفت از بیش 99 سال در داشت:بیان نوروزیان

 .شد انجام آفتکش هایفروشگاه

 ف روش  و خری د  در جامع ه  س المت  ب رای  است ضروری کرد:اضافه نباتات حفظ سازمان هایآفتکش دفتر مدیرکل

 .شود رعایت دقیق طوربه مقررات و ضوابط کشاورزی، سموم

 خبر لینک

 

 

 11:51 ،14۰۰ اسفند 1-ایرنا

 :کرد اعالم عمومی آفات با مبارزه مدیر

 1401 سال در صحرایی ملخ با مبارزه سطح برابری 4 بینیپیش 2-2

 

https://www.irna.ir/news/84657714/%DB%B2%DB%B5%DB%B0-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B3%D9%85-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D9%84%D9%85%D9%BE-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84656326/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DB%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%84%D8%AE-%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1
https://www.irna.ir/news/84656326/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DB%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%84%D8%AE-%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1
https://img9.irna.ir/d/r2/2020/06/06/4/157160245.jpg
https://img9.irna.ir/d/r2/2020/06/06/4/157160245.jpg
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 مل خ  ب ا  رزهمب ا  ک ه  کرد بینیپیش کشور نباتات حفظ سازمان همگانی و عمومی آفات با مبارزه مدیر -ایرنا -تهران

 .است 99 سال برابر چهار که باشد هکتار هزار 8۰ بر افزون سطحی در 14۰1 سال برای صحرایی

 اوایل در اییصحر ملخ احتمالی حمله از «نمینی معین سعید» کشاورزی، هادج وزارت از ایرنا یکشنبه روز گزارش به

 ش ورمان ک ب ه  صحرایی ملخ حمله شاهد درصد 5۰ از بیش احتمال با گفت: و داد خبر 14۰1 ماه فروردین اواسط و

 .بود خواهیم

 زمان در کافی و موقع به مبارزه از اطمینان ضمن کشور نباتات حفظ سازمان همگانی و عمومی آفات با مبارزه مدیر

 ورود اجازه و شد انجام صحرایی ملخ با مبارزه هکتار سه و هزار 19 سطح در امسال برای :افزود صحرایی، ملخ حمله

 .نشد داده هاباغ و مزارع به آفت این

 هکت ار  راه ز  8۰ از ب یش  سطحی در آینده سال برای صحرایی ملخ با مبارزه شودمی بینیپیش اینکه بیان با معین

 ج ود و ص حرایی  مل خ  حمل ه  درص دی  پ نج  احتمال اگر» جهانی، خواروبار سازمان شعار براساس کرد:تصریح باشد،

 «.شود دیده تدارک آن برای آمادگی درصد 1۰۰ باید باشد داشته

 مهر در و شد بتصوی صحرایی ملخ با مبارزه برای تومان میلیارد 5۰ قبل، دولت حضور پایانی ماه در شد: یادآور وی

 .شد تقسیم امکانات تجهیز و مبارزه آمادگی برای هااستان در که یافت تخصیص آن از میلیارد 1۰ ماه

 میلی ارد  4۰ ک ه  ای م ک رده  درخواس ت  کش ور،  نباتات حفظ سازمان همگانی و عمومی آفات با مبارزه مدیر گفته به

 .آید وجود به زمینه این در الزم آمادگی تا شود داده تخصیص ماه اسفند در ماندهباقی

 ت ا  وش هر ب از قس متی  هرمزگان، استان همه گفت: آینده، سال در صحرایی ملخ آفت با درگیر هایاستان درباره وی

 .رودمی شمار به ما دفاعی اول خط بلوچستان، و سیستان سواحل و بردخون و دیر

 و هن وج( ک و )جیرف ت  کرم ان  جن وب  الر(، و ز)الم   فارس استان جنوب در مبارزه بعدی مرحله در داد:ادامه معین

 .شودمی انجام سرباز( و )ایرانشهر بلوچستان و سیستان مرکزی هایقسمت

 اس تان  هم ه  و یابدمی افزایش هاملخ حجم باشیم شاهد را زیادی سیکلون که صورتی در مسوول، مقام این گفته به

 .گیردمی بر در را بوشهر و فارس خوزستان،
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 در س المی ا ش ورای  مجلس نمایندگان و کشور ریزیبرنامه و مدیریت سازمان بحران، ستاد همکاری به رهاشا با وی

 مل خ  ورود اج ازه  و ش ود م ی  انج ام  آفت این با مبارزه گذشته هایسال همانند افزود: صحرایی، ملخ با مبارزه بح 

 .شد نخواهد داده مزارع و باغات به صحرایی

 ص حرایی  خمل   آف ت  با مبارزه عملیات هکتار هزار 19 از بیش 1399 سال در موجود رهایآما طبق ایرنا، گزارش به

 .شد انجام

 و دش ثبت کشور جنوبی هایاستان در کشور نباتات حفظ سازمان بانیدیده توسط صحرایی ملخ هجوم 98 سال در

 .گرفت قرار مبارزه تحت هکتار میلیون یک به نزدیک

 س تان، بلوچ و سیس تان  ش امل  استان 9 از هکتار هزار 75۰ سطح در صحرایی ملخ اب مبارزه 97 سال بهمن 3۰ در

 .شد اتیعملی جنوبی خراسان و ایالم احمد، بویر و کهگیلویه خوزستان، فارس، بوشهر، کرمان، جنوب هرمزگان،

 صیفی ت،غال ه،علوف میوه، هایباغ ها،جنگل مختلف هایسبزینه از تغذیه با خود حرکت مسیر در صحرایی هایملخ

 هج وم  م ورد  منطق ه  در قحط ی  موج ب  دارن د،  ک ه  ب االیی  تخریبی قدرت به توجه با و برندمی بین از را مراتع و

 .شوندمی

 خبر لینک

 

 

 

 14۰۰ اسفند ۰2-13:46-جوان خبرنگاران باشگاه

 

https://www.irna.ir/news/84656326/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DB%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%84%D8%AE-%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1
https://www.irna.ir/news/84656326/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DB%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%84%D8%AE-%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1
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 اجرای با تقلبی سموم فروش فضای کردن ناامن شد/ کشف تقلبی کش آفت کیلوگرم هزار 4 3-2

 کیفیت کنترل مانور

 کیلزوگرم  هززار  4 اخیر های ماه کیفیت کنترل مانور در گفت: نباتات حفظ های کش آفت دفتر مدیرکل

 .شد کشف سموم های فروشگاه از قاچاق و تقلبی کش آفت

 ب ر  نظ ارت  و بررس ی  ک ار  نظ ارتی  - فن ی  مشترک هایاکیپ گفت: نوروزیان جواد آقای  -جوان خبرنگاران باشگاه

 .شد خواهند رصد مجازی فضای در که آن ضمن دهندمی انجام را کشور کل در هافروشگاه سموم کیفیت

 کش ور  در غیرمج از  س موم  ف روش  برای فضا کردن ناامن را زیکشاور سموم کیفیت کنترل مانور اجرای از هدف او

 ه زار  4 ش د،  برگ زار  امس ال  آبان در که کشاورزی سموم کیفیت کنترل مانور نخستین در گفت: نوروزیان .دانست

 .دش تشکیل قضایی مراجع در تخلف پرونده 3۰۰ و کشف سموم هایفروشگاه از قاچاق و تقلبی آفتکش کیلوگرم

 داماتاق   گزارش و بازدید کشور سراسر کشاورزی سموم هایفروشگاه از هفتگی صورت به نظارتی -یفن هایاکیپ 

 .شودمی وردبرخ آن با شود دیده استان جغرافیایی محدوده در تخلفی اگر و کنندمی ارسال سازمان این به را خود

 شکیلت بازرسی مشترک اکیپ زاره 7 از بیش 99 سال در گفت: نباتات حفظ سازمان های کش آفت دفتر کل مدیر

 6 ح دود  کنونتا سال ابتدای از آمار بنابر .گرفت صورت آفتکش هایفروشگاه از بازدید مورد هزار 31 از بیش و شد

 25۰ و دهش انجام آفتکش هایفروشگاه از بازدید مورد هزار 3۰ به نزدیک و تشکیل نظارتی فنی مشترک اکیپ هزار

 .ستا شده پلمب متخلف فروشگاه

 خبر لینک

 

 23:28 ،14۰۰ اسفند 5-ایرنا

 :کشور دامپزشکی سازمان رییس

 1400 سال در میانکاله مهاجر پرندگان میر و مرگ کاهش 4-2

https://www.yjc.news/fa/news/8067311/%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%B1%D9%85-%D8%A2%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%B4-%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%B4%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%A7%D9%85%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B3%D9%85%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA
https://www.yjc.news/fa/news/8067311/%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%B1%D9%85-%D8%A2%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%B4-%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%B4%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%A7%D9%85%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B3%D9%85%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA
http://www.yjc.news/
https://www.yjc.news/fa/news/8067311/%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%B1%D9%85-%D8%A2%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%B4-%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%B4%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%A7%D9%85%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B3%D9%85%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84660907/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%88-%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0
https://www.irna.ir/news/84660907/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%88-%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0
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 خب رداد  اریسالج در میانکاله مهاجر پرندگان میر و مرگ کاهش از کشور دامپزشکی سازمان رییس - ایرنا - تهران

 و گم ر  امسال کشور دامپزشکی سازمان و زیست محیط حفاظت سازمان سوی از گرفته صورت اقدامات با گفت: و

 .است یافته کاهش بوتولیسم سم براثر میانکاله در مهاجر پرندگان میر

 ت االب  رمه اج  پرن دگان  می ر  و مرگ وضعیت درباره ایرنا اقتصادی خبرنگار با وگوگفت در «میری آقا محمد سید»

 آن زا نی ز  م ا  ک ه  ش ده  ارای ه  زیس ت  مح یط  سازمان سوی از مهاجر پرندگان حفاظت برای طرحی افزود: میانکاله

 .باشیم بخش این در تلفات میزان کمترین شاهد ساالنه تا کنیم می حمایت

 ،کنن د می هاجرتم ایران های تاالب و آبگیر نقطه 62۰ به پرنده قطعه میلیون چهار از بیش ساالنه ایرنا، گزارش به

 .آیند می میانکاله تاالب به مهاجر پرنده هزار 45۰ تا 35۰ بین ساالنه تعداد این از که

 ب ه  الملل ی  ب ین  ت االب  ای ن  از م اه  فرودین اواخر و اواسط در دیگر بخشی و اسفندماه در مهاجر پرندگان از بخشی

 .کنندمی مهاجرت کشورها دیگر مقصد

 آن هکت ار  زاره   25 ک ه  است مازندران استان بهشهر شهر در واقع هکتار هزار 68 دارای میانکاله المللی بین تاالب

 شیرین بآ از درصد 2۰ و خزر دریای از تاالب این نیاز مورد آب درصد 8۰ که است آبی مابقی و خشکی اکوسیستم

 .دشومی تامین

 ازب ین  لیس م بوتو سم مسمویت دلیل به میانکاله تاالب در مهاجر پرنده هزار 5۰ از بیش 1398 سال در آمارها طبق

 ماقبل سال به نسبت که شدند تلف فرد به منحصر گونه 22 از مهاجر پرنده هزار 11 از بیش 1399 سال در و رفتند

 رص د د 3.5 چنگ ر،  م رغ  درصد 94 میان این از و دهد می نشان را میر و مرگ کاهش هزار 4۰ نزدیک (98 سال )

 .بودند پرندگان سایر درصد 1.5 و فالمینگو

https://img9.irna.ir/d/r1/2022/02/02/4/169426913.jpg?ts=1643826333011
https://img9.irna.ir/d/r1/2022/02/02/4/169426913.jpg?ts=1643826333011
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 ب ه  را می ر  و م رگ  بیش ترین  غواص پرندگان که داده نشان ها بررسی کشور، دامپزشکی سازمان مسئوالن گفته به

 ب ه  اعتس سه حداکثر تا دقیقه 2۰ بین تاالب کف سمی نرمتنان مصرف از پس پرندگان دارند، بوتولیسم سم دلیل

 .روند می بین از فلجی دلیل

 خبر لینک

 

 

 11:58 ،14۰۰ اسفند 4-ایرنا

 :نباتات حفظ سازمان رییس

 شد تولید کشور در شکآفت و سم تن هزار 28 5-2

 

 کارخانجات توسط هاکش آفت و سموم انواع تن هزار 28 تولید از کشور، نباتات حفظ سازمان رییس - ایرنا - تهران

 .داد خبر داخلی

 و سموم به شورک نیاز و تولید میزان درباره « مقدمعالیی شاهپور » کشاورزی، جهاد وزارت چهارشنبه روز گزارش به

 س م  تن رهزا هفت مقدار این از که هاستکشآفت و سموم انواع به کشور نیاز تن هزار 35 ساالنه گفت: هاکشآفت

 .شودمی تولید داخلی هایکارخانه توسط شده فرموله صورت به نیز تن هزار 28 و وارد مصرف آماده

https://www.irna.ir/news/84660907/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%88-%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0
https://www.irna.ir/news/84660292/%DB%B2%DB%B8-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%B3%D9%85-%D9%88-%D8%A2%D9%81%D8%AA%DA%A9%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84660292/%DB%B2%DB%B8-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%B3%D9%85-%D9%88-%D8%A2%D9%81%D8%AA%DA%A9%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
https://img9.irna.ir/d/r2/2020/06/22/4/157183873.jpg
https://img9.irna.ir/d/r2/2020/06/22/4/157183873.jpg
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 درص د  98 اف زود:  کش ور  در س م  تولی د  کارگاه و کارخانه 8۰ فعالیت به اشاره با کشور نباتات حفظ سازمان رییس

 .شودمی تهیه خارج از سموم، موثره ماده به کشور وابستگی

 سموم نت هزار 28 تا شد موجب توسعه، شمش برنامه طول در نباتات حفظ سازمان نظارت کرد: تصریح مقدمعالیی

 ب رای  گ ی، بزر دس تاورد  ای ن  که شود تولید کشور، گیاهی تحقیقات موسسه گواهی و تاییدیه استانداردها، براساس

 .است کشور نباتات حفظ سازمان

 اسفندماه از سماک سامانه و نهال مانیتورینگ هایسامانه اندازیراه

 در م اه  س فند ا از " سماک سامانه و نهال مانیتورینگ هایسامانه" اندازی راه از کشور، نباتات حفظ سازمان رییس

 .خبرداد کشور

 تح ت  ه ا نه ال  این درصد 5۰ تنها که شودمی تولید نهال میلیون 1۰۰ از بیش کشور در ساالنه گفت: مقدم عالیی

 .است نباتات سازمان نظارت

 نه ال  وی ژه  ب ه  و گیاهی اندام هرگونه جابجایی بر نظارت مسئول نباتات، حفظ سازمان قانون، طبق کرد: اضافه وی

 ب ر  شخص ی م نظ ارت  وج ود  این با است، کم کشور در نهال تولید مادری باغ و هانهالستان تعداد که حالی در است

 و بیم اری  آف ات،  تربیش   انتش ار  از توانمی نهال، مانیتورینگ سامانه اندازیراه با اما ندارد، وجود آن توزیع و تولید

 .کرد جلوگیری نامرغوب هاینهال تولید

 ولی د ت ه دف  ب ا  س ماک  س امانه  فعالی ت  آغ از  و ان دازی راه به اشاره با همچنین کشور نباتات حفظ سازمان رییس

 ب رای  س ت نخ اولوی ت  در و ک رده  آغ از  را خ ود  فعالیت سامانه این ماه اسفند از گفت: صادراتی و سالم محصوالت

 .است شده فراهم صادرات و تولید بسترهای صادراتی، مقاصد دیگر و روسیه به صادرات

 خبر لینک

 14:17 ،14۰۰ اسفند 3-ایرنا

 :کشور نباتات حفظ سازمان ریس

 دارد وجود صحرایی ملخ با مبارزه آمادگی 6-2

https://www.irna.ir/news/84660292/%DB%B2%DB%B8-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%B3%D9%85-%D9%88-%D8%A2%D9%81%D8%AA%DA%A9%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84658926/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%84%D8%AE-%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84658926/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%84%D8%AE-%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
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 جن وب  به صحرایی هایملخ هجوم با مبارزه برای الزم تدابیر گفت: کشور نباتات حفظ مانساز رییس -ایرنا -تهران

 .است شده اندیشیده کشور

 جن وبی  ه ای اس تان  ک ه  این بیان با «مقدمعالئی شاهپور» کشاورزی، جهاد وزارت از ایرنا شنبه سه روز گزارش به

 لی ون می 2۰ س طح  در صحرایی هایملخ ردیابی براساس داشت: اظهار ،گیرندمی قرار صحرایی هایملخ هجوم مورد

 جنوب ن،بلوچستا و سیستان هایاستان آینده سال اوایل شودمی بینیپیش کشور، جنوبی استان 6 اراضی از هکتار

 .گیرند قرار صحرایی هایملخ هجوم مورد فارس جنوب و خوزستان و بوشهر هرمزگان، کرمان،

 پش تیبانی  و کاتت دار  منظور این برای افزود: مهاجم، و صحرایی هایملخ با مبارزه برای شده انجام اقدام درباره وی

 5۰ از و شده داده اختصاص هااستان به وی( ال یو) ULV سمپاش دستگاه 13۰ و شده انجام جنوبی هایاستان در

 .است شده پرداخت هااستان این به تومان میلیارد 1۰ شده، داده اختصاص اعتبار تومان میلیارد

 آن تن ونمیلی 39 کشاورزی، تولیدی محصوالت تن میلیون 13۰ از اینکه بیان با کشور نباتات حفظ سازمان رییس

 ط ور ب ه  ،کن یم ن مبارزه و مقابله صحرایی هایملخ با موقع به اگر کرد: تصریح شود،می تولید شده یاد هایاستان در

 خط ر  ب ه  را کش ور  غ ذایی  امنی ت  و کنن د م ی  وارد کش ور  زیکش اور  محصوالت به سنگینی بسیار خسارات قطع

 .اندازندمی

 8۰ س ت نخ مرحل ه  در که شود شروع آینده سال فروردین 15 از صحرایی ملخ با مبارزه کار که کرد بینیپیش وی

 هزار 3۰۰ طحس تا ملخ با مبارزه باشد حد از بیش طغیان اگر و گرفت خواهد قرار مبارزه پوشش تحت را هکتار هزار

 .کرد خواهد پیدا گسترش نیز هکتار

https://img9.irna.ir/d/r2/2020/06/09/4/157165594.jpg
https://img9.irna.ir/d/r2/2020/06/09/4/157165594.jpg
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 عربستان حتی و جنوبی مناطق در هابارش میزان کشور، هواشناسی سازمان گزارش براساس افزود: مسوول مقام این

 جن وب  ک ه  شودمی بیشتر سبزتر مناطق به هاملخ گرایش موضوع این به توجه با و بوده نرمال حد از بیشتر یمن و

 اجرای ی  ه ای دس تگاه  همه پشتیبانی و حمایت نیازمند اساس این بر بود، نخواهد نصیببی یبآس این از هم کشور

 .هستیم کشور

 ک ار  است ضروری گفت: و کرد تاکید صحرایی هایملخ با مبارزه اعتبار ترسریع هرچه تخصیص لزوم بر مقدم،عالئی

 .شود انجام بهتر ابیرتد با گندم سن مثل نباتی آفات دیگر و صحرایی هایملخ با مبارزه

 ص حرایی  خمل   آف ت  با مبارزه عملیات هکتار هزار 19 از بیش 1399 سال در موجود آمارهای طبق ایرنا، گزارش به

 .شد انجام

 و دش ثبت کشور جنوبی هایاستان در کشور نباتات حفظ سازمان بانیدیده توسط صحرایی ملخ هجوم 98 سال در

 .گرفت قرار مبارزه تحت هکتار میلیون یک به نزدیک

 س تان، بلوچ و سیس تان  ش امل  استان 9 از هکتار هزار 75۰ سطح در صحرایی ملخ با مبارزه 97 سال بهمن 3۰ در

 .شد اتیعملی جنوبی خراسان و ایالم احمد، بویر و کهگیلویه خوزستان، فارس، بوشهر، کرمان، جنوب هرمزگان،

 صیفی ت،غال علوفه، میوه، هایباغ ها،جنگل مختلف هایسبزینه از تغذیه با خود حرکت مسیر در صحرایی هایملخ

 هج وم  م ورد  منطق ه  در قحط ی  موج ب  دارن د،  ک ه  ب االیی  تخریبی قدرت به توجه با و برندمی بین از را مراتع و

 .شوندمی

 خبر لینک

 

https://www.irna.ir/news/84658926/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%84%D8%AE-%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
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 سوم: بخش 3

 محصوالت تولید و کشت ،اقتصاد
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 12:14 ،14۰۰ اسفند 7-ایرنا

 شد برداشت بلوچستان و سیستان در کُنار گرمسیری میوه تن هزار 2 1-3

 

 گرمس یری  وهمی تن هزار 2 برافزون گفت: بلوچستان و سیستان کشاورزی دجها سازمان مدیرباغبانی -ایرنا -زاهدان

 .است شده مصرف بازار روانه و برداشت استان این باغات هکتار 19۰ و هزاریک سطح از کُنار

 و س تان سی باغ ات  از هکت ار  44۰ و ه زار ی ک  اظهارداش ت:  ایرنا خبرنگار با وگوگفت در شنبه روز شهرکی اردشیر

 .است ورنابار بقیه و بارور آن هکتار19۰ و هزاریک که دارد اختصاص کُنار گرمسیری محصول کشت به بلوچستان

 بین ی  پ یش  ف زود: ا دارد، ادام ه  آین ده  س ال  فروردین اواخر تا و آغاز اسفند اوایل از کنار برداشت اینکه بیان با وی

 .شود مصرف بازار هروان و برداشت محصول این از تن 137 و هزار 11 مجموع در دشومی

 کن ارک،  ،نیکشهر سرباز، فنوج، هایشهرستان کرد: بیان بلوچستان و سیستان کشاورزی جهاد سازمان مدیرباغبانی

 .ش  وندم  ی محس  وب محص  ول ای  ن کش  ت من  اطق عم  ده از اس  تان جن  وب در دلگ  ان و قص  رقند چابه  ار،

 مق ادیر  ودنب   دارا ب ا  C ویتامین از سرشار و ذیمغ میوه کُنار گفت: گرمسیری میوه این خواص به اشاره با شهرکی

 .است آهن و فسفر کلسیم، ،B،E ویتامین از مناسبی نسبتا

 وچس تان بل و سیس تان  در کُن ار  شده کشت ارقام عمده از فرزادی و سفید و سیاه سیبی بهزادی، سوپی، گفت: وی

 .است

https://www.irna.ir/news/84663380/%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B4%D8%AF
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/26/4/169487717.jpg?ts=1645864981137
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/26/4/169487717.jpg?ts=1645864981137
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 خاس تگاه  مرط وب  و گ رم  اس توایی،  تقریب ا  ه وایی  و آب شرایط بودن دارا با بلوچستان و سیستان ایرنا گزارش به

 هوای و آب است. رقیب بی ایران در هامیوه رخیب تولید در که طوری به کشوراست گرمسیری هایمیوه ترینمتنوع

 و گرمس یری  ه ای می وه  جمل ه  از کش اورزی  محص والت  ان واع  کش ت  ب رای  را زمینه بلوچستان و سیستان متنوع

 .است کرده فراهم سردسیری

 ینبیشتر گرمسیری محصوالت سایر به نسبت که است بلوچستان و سیستان گرمسیری محصوالت مهمترین از موز

 اس تان  گرمس یری  محصوالت دیگر از نیز درختی خربزه یا «پاپایا» و است داده اختصاص خود به را زیرکشت سطح

 نازک یاربس پوستی درختی خربزه یافته، راه استان این به مرکزی آمریکای گرمسیری نواحی از که شودمی محسوب

 .است نیز تبدیلی صنایع در استفاده قابل خوراکی، مصرف بر عالوه که دارد شیرین مزه و

 خبر لینک

 

 

 16:36 ،14۰۰ اسفند 5-ایرنا

 :خبرداد ریزیبرنامه معاونت سرپرست

 آینده سال از برنج و زمینیسیب یقرارداد کشت آغاز 2-3

https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/26/4/169487718.jpg?ts=1645864981671
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/26/4/169487718.jpg?ts=1645864981671
https://www.irna.ir/news/84663380/%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84661920/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87
https://www.irna.ir/news/84661920/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87
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 ش ت ک آین ده  س ال  رایب   گف ت:  کش اورزی  جه اد  وزارت اقتصادی و ریزیبرنامه معاونت سرپرست - ایرنا - تهران

 .ایمداده قرار کار دستور در را برنج و زمینیسیب قراردادی

 در ق راردادی  کشاورزی اجرای با رابطه در پنجشنبه روز « قربانی محمد» کشاورزی، جهاد وزارت از ایرنا گزارش به

 ش ده  امانج   پنب ه  و اکل ز  چغندرقند، مانند صنعتی محصوالت برای قراردادی کشاورزی تاکنون اظهارداشت: کشور

 .است

 م اه،  ب ان آ اوای ل  از م ا  س یزدهم  دول ت  در افزود: کشاورزی جهاد وزارت اقتصادی و ریزی برنامه معاونت سرپرست

 .تاس شده کشت قراردادی صورت به گندم هکتار هزار 25۰ و ایمکرده شروع هم را گندم قراردادی کشاورزی

 تص ریح  ای م، داده ق رار  کار دستور در را برنج و زمینیسیب قراردادی کشت هم آینده سال برای که این بیان با وی

 .ستا شده اصالح ارقام با ارتبا  در که شودمی ابالغ آینده هفته برنج قراردادی کشت دستورالعمل کرد:

 خاطرنش ان  ،ایمدهدا قرار کار دستور در را قراردادی کشاورزی برای مالی هایروش از استفاده که این بیان با قربانی

 اورزیکش   ب ه  اق دام  ک ه  افرادی تا کرد خواهند حمایت طرح این از موسسات و هابانک پشتیبان، هایشرکت کرد:

 و ه ا بان ک  ب ه  را ق رارداد  است، قراردادی کشاورزی در اصلی رکن که خصوصی بخش بخصوص کنند،می قراردادی

 خواه د  ذرب و کود سم، خرید برای تسهیالت این که ندکن دریافت تسهیالت آن مبنای بر و ببرند اعتباری موسسات

 .بود

 تعی ین  و کش اورز  و خری دار  )ب ین  ط رفین  تواف ق  مطابق که است تولید بر مبتنی قراردادی کشت ایرنا، گزارش به

 ص نایع  و ه ا ش رکت  معموال که خریدار تولید، سیستم نوع این در د،شومی انجام محصول( بازاریابی و تولید شرایط

https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/21/4/169477737.jpg?ts=1645442319395
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/21/4/169477737.jpg?ts=1645442319395
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 ت رویج  و آم وزش  مناس ب،  قیم ت  ب ا  تولی د  هاینهاده تامین کشت، الگوی بهترین تعیین به موظف هستند اییغذ

 .ندشومی بازاریابی و کشاورزان

 حال عین رد است ها هزینه کمترین با باکیفیت محصول تولید ریزی برنامه روی کشاورزان تمرکز کشت نوع این در

 اقت دار  و ع زت  موج ب  ام ر  هم ین  ک ه  داش ت  نخواه د  خ ود  محصول روشف برای ای دغدغه دیگر کشاورز اینکه

 .دشومی کشاورزان

 خبر لینک

 

 

 14:54 ،14۰۰ اسفند 4-ایرنا

 مازندران در برنج قیمت رشد سایه زیر زودهنگام گیریخزانه رونق 3-3

 انگی زه  99 س ال  به نسبت جاری سال در داخلی برنج قیمت دوبرابری بیش و ایچندمرحله افزایش - ایرنا - ساری

 ب ه  رس یدن  برای زودهنگام گیریخزانه گسترش سبب و کرده دوچندان محصول این دوم کشت برای را شالیکاران

 .دهندمی هشدار تبعاتش به نسبت و دانندمی انگیزمخاطره را آن کارشناسان که وضعیتی است؛ شده دوم کشت

 ق ول  به و ستا بوده سابقه بی امسال مازندران های شالیکوبی در برنج فروشی عمده قیمت افزایش ایرنا، گزارش به

 یف ی ک ب رنج  هرکیل وگرم  تقیم   «.دیدن د  نم ی  ه م  خ واب  در را قیمتی چنین شالیکاران » ،مازندرانی روستاییان

 حدود که کنونا ولی شد فروخته تومان هزار 35 تا33 شد بازار وارد نوبرانه که زمانی پیش ماه هفت حدود مازندران

 .است یافته افزایش تومان هزار 75 تا 7۰ به مانده سال پایان به ماه یک

 دالالن نص یب  بیش تر  ج اری  سال ای هچندمرحل قیمت افزایش که است این از حاکی ها زنی گمانه برخی چه اگر

 خاطر به مازندران برنج بازار در بازی دالل روزگار که است این واقعیت ولی ،است نبرده نصیبی آن از کشاورز و شده

 و یاف ت  پای ان  ،ک رد  اعم ال  واردات مدیریت در اخیر های سال طی دولت که هایی سیاست و شالیکاران هوشیاری

 برنج دوم کشت گسترش وسوسه خاطر همین به و است رسیده کشاورز به ای مرحله نجپ قیمت افزایش سود عمده

https://www.irna.ir/news/84661920/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87
https://www.irna.ir/news/84660072/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 در زودهنگ ام  و گسترده گیری خزانه در را آن انتومی که است یافته افزایش شالیکاران میان جاری زراعی سال در

 .کرد مشاهده مختلف مناطق

 س تان زم فصل ماه نخستین به دوم کشت ترشگس خاطر به اخیر های سال طی مازندران در برنج کار و کشت آغاز

 یافته رواج الامس که است جدیدی پدیده اسفند ماه اوایل یا بهمن ماه اواخر در فراگیر گیری خزانه ولی شد کشیده

 ،رنجب   زودهنگ ام  گی ری  خزان ه  خطر به نسبت کشاورزی جهاد کارشناسان نگرانی وجود با رسد می نظر به و است

 و گیرند یم نادیده دوم کشت و بیشتر تولید وسوسه تاثیر تحت را هشدارها دست این کلی ورط به امسال کشاورزان

 خزان ه  رد پاش ی  بذر مشغول محابا بی ،ببرد بین از را خزانه کل است ممکن که زمستانی سرمای خطر به توجه بی

 .هستند

 دلیل به ،اخیر دهه یک طی رنجکاریب شدن اقتصادی بر عالوه دهد می نشان مازندران در شالیکاری تاریخی بررسی

 شالیزارهای از هکتار هزار 11۰ که هراز آبریز درحوزه بویژه برنج اول کشت بارندگی، وضعیت و هوایی و آب تغییرات

 اول شتک محصول برداشت از پس شالیزاری هم تا شد شروع قبل سال از زودتر سال هر است واقع آن در مازندران

 وضعیت سالام ولی ،شود گرفته بهره بیشتر فصل این های بارندگی و زمستانی آب روان از هم و برسد دوم کشت به

 وایلا به گسترده صورت به دشومی محسوب برنج کشت از حساسی مرحله که گیری خزانه چون است متفاوت کامال

 .است شده کشیده بهمن ماه اواخر مناطق از بعضی در حتی و اسفند ماه

 س بز  زان ه خ در ک ه  ب ذری  رود. م ی  شمار به مازندران در برنج کشت اصلی پایه گیری خزانه ای خزانه در بذرپاشی

 ش ود.  ش روع  نشاکاری تا یابد می انتقال شالیزار داخل به و شده کنده ،رشد از ای مرحله به رسیدن از پس دشومی

 .رسد می « داشت» یا نگهداری مرحله به برنج کار و کشت هم نشاء از پس

 و تاخیر یا و سرما بروز صورت در که است جدی مازندران شالیکاری برای جهت آن از زودهنگام گیری انهخز تهدید

 جه اد  ب رآورد  طب ق  ک ه  ای ن  ب ویژه  ،کن د  نش ین  خان ه  را کشاورز و تعطیل را برنج کار و کشت کل اندتومی تعلل

 ه ر  ب رنج  کش ت  و دش و می انجام یسنت صورت به مازندران در برنج گیریخزانه سوم دو حدود همچنان کشاورزی

 م ورد  نشاء پرورش برای کشاورز هر سنتی وضعیت در اصوال .کندمی پیدا وابستگی کشاورز خود خزانه به شالیزاری

 و بهم ن  م اه  اواخر در گیری خزانه و کندمی گیری خزانه به اقدام مقرر موعد از زودتر روز 2۰ حدود شالیزاری نیاز

 .شود انجام زمستان فصل در باید هم برنج نشاء حتی که است معنا نای به اسفند ماه اوایل
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 اول هنیم   در ه م  ه ا  گی ری  خزان ه  عم ده  و اس ت  نداش ته  سابقه مازندران در تاکنون زمستان فصل در برنج نشاء

 خزان ه  ک ه  اکنون ولی یابد انتقال شالیزاری به نشاء و نشسته بار به سرما تهدید بدون تا شد می انجام ماه فروردین

 تهدی د  ب ا  نش اء  آوریعمل وضعیت این که دهند می هشدار کشاورزی کارشناسان رسیده اسفند ماه اوایل به گیری

 .دهدمی افزایش را کشاورزان به خسارت ضریب و شودمی همراه زدگییخ و سرما جدی

 

  پالستیکی پوشش زیر آفت پرورش

 برابر در ستیکیپال پوشش با ،گیرد می قرار شالیکاران توجه مورد شالیزاری وشیار شخم از پس که برنج خزانه اصوال

 نگون ه ای ج دی  سرمای بروز صورت در که گویند می کشاورزی کارشناسان ولی ،گیرد می قرار محافظت مورد سرما

 خطر که دباش می هم زودهنگام نشاء معنای به زودهنگام گیری خزانه که این ضمن باشد موثر اندتومین ها پوشش

  .کرد خواهد چندان دو داشت مرحله در شالی رفتن بین از برای را

 در ش اورزان ک از برخی که دهد می نشان ایرنا نگارخبر میدانی های بررسی و مشاهدات ،هشدارها این همه وجود با

 دونکنارفری   و بابلس ر  ،محمودآب اد  ،باب ل  ،آم ل  ه ای  شهرس تان  در واقع هراز آبریز حوزه هکتاری هزار 11۰ دشت

 .هستند نیز گیری خزانه مشغول؛زمستانه شیار و شخم انجام با همزمان

 گی ری خزان ه  ب رای  ه وا  احتم الی  س رمای  از ناش ی  یخطرپ ذیر  ب ه  نسبت مازندران کشاورزی جهاد زراعت مدیر 

 در را پاش ی  رب ذ  عملی ات  اسفند پانزدهم از قبل کشاورزان گفت: و داد هشدار شالیکار کشاورزان به برنج زودهنگام

  .ندهند انجام خزانه

https://img9.irna.ir/d/r2/2020/04/12/3/157069295.jpg
https://img9.irna.ir/d/r2/2020/04/12/3/157069295.jpg
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 ج اری  راع ی ز س ال  در را زمس تانه  ش یار  شخم به شالیکاران استقبال ،ایرنا خبرنگار با گو و گفت در حقیقی خلیل

 نیم ه  ای ان پ از قب ل  ت ا  خزانه در بذرپاشی و گیری خزانه :افزود حال عین در و کرد توصیف تحسین قابل و مطلوب

 .کنند داری خود کار این از کشاورزان دشومی توصیه و نیست کشاورزان صالح به اصال اسفند

 علم ی  الحاص ط  ب ه  و داشت نخواهد را اسبیمن رویش خزانه در شالی بوته ،هوا سرمای به توجه با :کرد تصریح وی

 مقدار و ها یماریب علیه مقاومت رشد، فرایند در و رفته باال دمایی نوسانات و سرما دلیل به خزانه در برنج نشاء سن

 .دشومی اختالل دچار تولید

 کش اورزان  :داد حتوضی و کرد اشاره نیز برنج شده گواهی یا و مصرفی خود بذرهای تامین و تهیه اهمیت به حقیقی

 ج دی  رتص و  ب ه  کارشناسی های توصیه به و داشته را الزم دقت گیری خزانه بموقع و درست انجام به نسبت باید

  .کنند توجه

 زمستانه یاروش شخم استان شالیکاران درصد 6۰ حدود کنون تا که این بیان با مازندران کشارزی جهاد زراعت مدیر

 قیمت افزایش درس می نظر به گفت: است، روش بهترین آفات با طبیعی مقابله برای یتفعال این که انددهدا انجام را

 .است کرده دوچندان را برنج کار و کشت به کشاورزان انگیزه جاری سال طی برنج

 پشت بآ ذخیره و استان های رودخانه های آب روان وضعیت ای منطقه آب شرکت اعالم طبق که این اظهار با وی

 حتم ا  باید نکشاورزا ،برنجکاری باالی هزینه به توجه با گفت: است، مطلوب نسبت به استان های ندانآبب و ها سد

 .نشوند متضرر تا ،کنند توجه کشاورزی کارشناسی و فنی مسایل به

 :داد حتوض ی  و برش مرد  مه م  آب مصرف مدیریت در را مناسب ارقام انتخاب مازندران کشاورزی جهاد زراعت مدیر

 نای   کش ت  زی ر  سطح آمار طبق و است کشاورزی جهاد وزارت جدی های رویکرد از پرمحصول ارقام کشت توسعه

 دارد رارق   نی ز  اس تان  کشاورزی جهاد مراکز تاکید مورد ترویجی سیاست این و است افزایش حال در سال هر ارقام

 مارق ا  کش ت  انیمت و م ی  ،محص ول  ک م  ب ا  مقایس ه  در پرمحصول ارقام کشت در آب بیشتر مصرف به توجه با ولی

 س تان ا ش رق  ب ه  نس بت  تری مطمئن آبی شرایط که هراز آبریز حوزه در را فجر و شیرودی مانند کیفی پرمحصول

 .شویم متمرکز محصول کم کشت روی شرقی مناطق در و دهیم گسترش ،دارد
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 را راهبردی لمحصو این به کشور نیاز درصد 4۰ از بیش ،سفید برنج تن میلیون یک حدود ساالنه تولید با مازندران

 .کندمی تامین

 .بود رفته جبرن کشت زیر استان های زمین از هکتار هزار215 حدود پارسال مازندران کشاورزی جهاد آمار اساس بر

 خبر لینک

 

https://www.irna.ir/news/84660072/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 م:چهار خشب 4

 هامتقی و بازار
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 11:54 ،14۰۰ اسفند 1-ایرنا

 :جهاد وزارت بازرگانی معاون

 شد اعالم خارجی و ایرانی برنج انواع مصوب قیمت 1-4

 

 خواس تار  ارجیخ   و ایران ی  ب رنج  ان واع  ن رخ  اعالم با کشاورزی، جهاد وزارت بازرگانی توسعه معاون - ایرنا - تهران

 .شد هاقیمت این رعایت بر بازرسی و نظارت

 هایازمانس روسای به خطاب اینامه در « هعسکرزاد عباس» کشاورزی، جهاد وزارت از ایرنا یکشنبه روز گزارش به

 ایران ی  هایجبرن انواع قیمت کردستان و لرستان هرمزگان، شمالی، خراسان البرز، تهران، هایاستان کشاورزی جهاد

 .کرد اعالم را خارجی و

 ل وگرم کی ه ر  برای هاقیمت ضابطهبی افزایش از پیشگیری منظور به کننده مصرف برای فروش قیمت اساس، براین

 ه زار  42 یش یرود  ایران ی  ب رنج  توم ان،  هزار 6۰ دو درجه طارم برنج تومان، هزار 65 یک درجه ایرانی طارم برنج

 .است شده تعیین تومان هزار 31 وارداتی پاکستانی برنج و تومان هزار 3۰ وارداتی هندی برنج تومان،

 برنج وگرمکیل هر ازای به شده تهیه بازرگانی اتخدم شرکت توسط که وارداتی هایبرنج قیمت است کرده اعالم وی

 توم ان  5۰۰ و ه زار  12 مبلغ تایلندی و تومان هزار 25 مبلغ 1121 پاکستانی تومان، هزار 24 مبلغ 1121 هندی

 .است شده تعیین

 .شد برنج فروش حوزه در متخلفان با قانونی برخورد خواستار وی

https://www.irna.ir/news/84656247/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84656247/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/02/4/169423722.jpg?ts=1643785660944
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/02/4/169423722.jpg?ts=1643785660944
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 خبر لینک

 

 

 14۰۰ اسفند ۰2-۰5:45-جوان خبرنگاران باشگاه

 

 شد مطرح جوان خبرنگاران باشگاه با گو و گفت در

 ندارند نقشی برنج گرانی در کشاورزان 2-4

https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/20/3/169474733.jpg?ts=1645341958458
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/20/3/169474733.jpg?ts=1645341958458
https://www.irna.ir/news/84656247/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
https://www.yjc.news/fa/news/8066446/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D9%86%D9%82%D8%B4%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
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 هزای  دسزتگاه  بهتر عملکرد با که است کاذب برنج بازار فعلی های قیمت ددرص 30 تا 20 گفت: اشراقی

 .رسدمی مصوب نرخ به محصول این قیمت نظارتی،

 ای ن  ب ا  که دارد اختالف بازار با برنج اعالمی مصوب های قیمت گفت: اشراقی احمد آقای  -جوان خبرنگاران باشگاه

 درص د  1۰ ت ا  8 با طارم برنج کیلو هر کنونی قیمت کنند. عمل خوب وظایفشان به باید نظارتی های دستگاه وجود

 .است تومان هزار 41 تا 3۰ پرمحصول برنج و تومان هزار 65 تا 6۰ شمالی های استان در خرده

 که سیدهر هم تومان هزار 9۰ به گذشته های هفته در طارم برنج قیمت که دهد می نشان بازار سطح از ها بررسی

 .است بازار در تعادل ایجاد و کنترل صدد در هوشمند توزیع بح  به ورود با روستایی تعاون سازمان

 به درصد 15 ات 1۰ گذشته سال با مقایسه در تنها و است نداشته تفاوتی 98 سال با برنج تولید میزان گفت: اشراقی

 .است تهداش کاهش زیرکشت سطح و عملکرد سبب

 ب ه  توج ه  ب ا  که است شده تولید برنج تن هزار 3۰۰ و میلیون 2 تا 25۰ و میلیون 2 امسال برنج انجمن گفته بنابر

 .بگذارد اثر برنج بازار بر که نداریم داخل در کسری خارجی برنج تن میلیون یک از بیش واردات

 اخیر های رانیگ در کشاورزان آالت، ماشین و ادهنه تولید های هزینه افزایش وجود با گفت: برنج انجمن رئیس نایب

 که دالالن و ها واسطه حال و فروختند تومان هزار 5۰ تا 35 قیمت با را خود تولیدی محصول که چرا ندارند نقشی

 .هستند گرانی اصلی عامل کردند، انبارها در محصول دپوی و خرید به اقدام برداشت مقطع در

 حب اب  ی د با نظ ارتی  هایدستگاه بهتر عملکرد با که است کاذب بازار فعلی هایقیمت درصد 3۰ تا 2۰ گوید:می او

 .برسد کننده مصرف دست به اعالمی مصوب هایقیمت با برنج تا رود بین از کاذب

 و ت ورم  زا ناش ی  را ب رنج  ب ازار  اخی ر  هایگرانی از بخشی کشاورزی بخش اندرکاران دست و کارشناسان از بسیاری

 ب ا  ک ه  اردن د  تولیدکنن ده  به ارتباطی هیچ موضوع این که دانندمی توزیع تا تولید گمشده حلقه را آن عمده بخش

 .دشو جلوگیری باالتر های نرخ با عرضه از که رودمی انتظار جهاد وزارت سوی از مصوب های قیمت اعالم

 خبر لینک

 

http://www.yjc.news/
https://www.yjc.news/fa/news/8066446/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D9%86%D9%82%D8%B4%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
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 2-12-14۰۰ ۰9:53-فارس خبرگزاری

 رسید تومان هزار 53 به مرغ تخم شانه هر قیمت 3-4

 .درو می فروش به کشاورزی جهاد وزارت توسط شده تعیین قیمت از بیش تومان هزار 1۰ بازار در مرغ تخم

 

 ک ه  قیمت ی  از بیشتر و یافته افزایش اخیر روزهای در مرغ تخم قیمت فارس، خبرنگار اقتصادی خبرنگار گزارش به

 رود م ی  شف رو  به تومان هزار 53 هب بازار در مرغ تخم شانه هر د،شومی عرضه کرده تعیین کشاورزی جهاد وزارت

 ب ه  عرض ه  یبرا را مرغ تخم شانه هر نرخ خود رسانی اطالع پایگاه در کشاورزی جهاد وزارت که است حالی در این

 .بود کرده تعیین تومان هزار 43 کننده مصرف

 ب ه  ش اورزی ک جه اد  وزارت توسط شده تعیین قیمت از بیش تومان هزار 1۰ مرغ تخم قیمت گزارش این اساس بر

 .رود می فروش

 باید که غذایی و کشاورزی محصوالت نرخ کشاورزی جهاد وزارت که بود داده دستور جمهور رئیس اول معاون مخبر

 ک ه  ش د  قرار و کرد اعالم را ها نرخ متوالی روز چندین وزارتخانه این آن دنبال به کند، اعالم را شود عرضه بازار در

 .شود برخورد متخلفان و باشند پایبند ها نرخ این به هم فروشندگان

 قیم ت  زا هم برنج جمله از محصوالت دیگر رود، می فروش به شده تعیین قیمت از بیشتر که نیست مرغ تخم تنها

 .کندمین تبعیت جهاد وزارت شده تعیین های

 8۰ کیلویی به زاربا در آن نرخ که کرد اعالم تومان هزار 65 کیلویی را ایرانی برنج نرخ کشاورزی جهاد وزارت امروز

 .است رفته هم باالتر و هزار

https://www.farsnews.ir/news/14001202000173/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%A8%D9%87-53-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
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 و نفروش ی گرا ب رنج  بویژه محصوالت برخی در بازار، از کشاورزی جهاد وزارت بازرسی تیم گذشته روز گزارش طبق

 .انددهش جریمه که است داشته فروشی کم

 خبر لینک

 

 

 2-12-14۰۰ ۰8:16-فارس خبرگزاری

 برد باال را جهانی های قیمت که عاملی 4 4-4

 ان رژی  های نههزی میان این در که کرد اشاره برده باال را جهانی های قیمت که عاملی 4 به پول المللیبین صندوق

 .است گذاشته آمریکا و اروپایی کشورهای تورم نرخ روی را تاثیر بیشترین

 

 اف زایش  ع با هک عواملی به گزارشی در پول المللیبین صندوق فارس، خبرگزاری المللبین اقتصاد گروه گزارش به

 قیم ت  و ب وده  متف اوت  جه ان  مختلف مناطق در تورم میزان کرده تاکید و پرداخته شده جهانی بازارهای در تورم

 .است داشته جهانی های قیمت رشد در را تاثیر بیشترین انرژی

 متح ده  االتای   آن از پ س  و داش ته  ت ورم  روی اروپا منطقه در را تاثیر بیشترین انرژی هزینه گزارش این اساس بر

 و توس عه  حال رد اقتصادهای و پیشرفته اقتصادهای بقیه و چین است، گرفته قرار دوم جایگاه در نظر این از آمریکا

 .است شده متاثر انرژی هایقیمت رشد از آنها تورم که دارند قرار بعدی های جایگاه در نوظهور

https://www.farsnews.ir/news/14001202000173/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%A8%D9%87-53-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
https://www.farsnews.ir/news/14001201000960/4-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%AF
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 جه ان  مختل ف  من اطق  در ت ورم  رفتن باال در هم غذا های هزینه که کندمی تاکید پول المللیبین صندوق گزارش

 پس و کرده ریافتد خوراک و غذایی مواد های هزینه رشد از را تاثیر بیشترین اروپا طوریکه به است بوده گذار تاثیر

 در را مس و  جایگ اه  پیش رفته  کش ورهای  و گرفت ه  ق رار  نظ ر  ای ن  از بع دی  جایگ اه  در آمریکا متحده ایاالت آن از

 .اند داشته غذایی مواد هایهزینه از تورم نرخ ذیریتاثیرپ

 عوام ل  از زنی   واردات ی  غ ذایی  مواد قیمت رفتن باال و عرضه زنجیره در اختالل که است شده تاکید گزارش این در

 تص ادهای اق و توس عه  ح ال  در کش ورهای  در بیش تر  عرض ه  در اختالل تاثیر است، بوده جهانی تورم در گذار تاثیر

 .است کرده خود آن از زمینه این در را دوم جایگاه آمریکا آن از پس و است گرفته کلش نوظهور

 زی ادی  تاثیر آمریکا در وارداتی محصوالت های قیمت بودن باال نیز و عرضه زنجیره در اختالل گزارش این اساس بر

 .است گذاشته تورم روی

 ک ه  ستا پرداخته 2۰22 سال در هاقیمت افزایش میزان از بینی پیش به همچنین پول المللی بین صندوق گزارش

 رد همچن ین  ب ود  خواه د  درص د  3.9 پیشرفته اقتصادهای در ها قیمت رشد میانگین 2۰22 سال در آن اساس بر

 .شد خواهد درصد 5.9 تورم نرخ میانگین توسعه حال در کشورهای نیز و نوظهور اقتصادهای

 خبر لینک

 

 

 1-12-14۰۰ 14:59- فارس خبرگزاری

 بازار در برنج فروشی کم و گرانفروشی 5-4

 حوزه در هویژ به فروشی کم قیمت، درج عدم گرانفروشی، تقلب، کشاورزی جهاد وزارت امروز های بازرسی اساس بر

 .انددهش جریمه متخلفان و داشته وجود که بود بارزی تخلفات از برنج

https://www.farsnews.ir/news/14001201000960/4-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%AF
https://www.farsnews.ir/news/14001201000719/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1
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 در ویژه به غذایی محصوالت برخی فروشی کم و گرانفروشی از هاییروایت این از پیش فارس، خبرگزاری گزارش به

 .کردند تایید آنرا کشاورزی جهاد وزارت خود بازرسان میدانی بازدید هم امروز که داشت وجود بازار در برنج حوزه

 ی ک  از زدهس ر  تهران، استان کشاورزی جهاد مدیران و بازرسان امروز داده گزارش کشاورزی جهاد وزارت که آنطور

 از ح اکی  یج ه نت اما کردند، نظارت هاقیمت و فروش نحوه بر نزدیک از و بازدید تهران در بزرگ ایزنجیره فروشگاه

 .است بوده گسترده تخلفات

 از ب رنج  ح وزه  در وی ژه  ب ه  فروش ی  کم قیمت، درج عدم گرانفروشی، تقلب، جمله از زیادی تخلفات بازدید این در

  .است شده جریمه و کشف امروز که بود بارزی تخلفات

 س عید  رزی،کش او  جهاد وزارت اساسی کاالهای بر نظارت و بازرسی مدیرکل امرالهی عودمس میدانی، بازدید این در

 حض ور  اناست این کشاورزی جهاد دیگر مدیران از تعدادی و تهران استان کشاورزی جهاد سازمان سرپرست پازوکی

 .بود همراه آنها با هم هارسانه دوربین و داشتند

 ب رنج  لهجم از غذایی و کشاورزی محصوالت گرانفروشی و فروشی کم ربارهد مردم سوی از هاییگزارش این از پیش

 .داشت وجود

 یک تقریبا بود کرده خریداری فروشگاه از که کیلوگرمی 1۰ بسته یک در گفت: فارس خبرنگار به میانسال خانم یک

 .داشت کمتری وزن کیلوگرم

 تع اون  یمرک ز  س ازمان  توس ط  تازگی به که بود «مبازرگا سامانه» از خرید از فروشی کم هایگزارش این از برخی

 .است شده اندازی راه روستایی

 .انددهاد کمتر کیلوگرم نیم حدود مرغ، کیلوگرمی 4 خرید یک در گفت و کرد تلفن فارس خبرنگار به خریدار یک
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 ط ارم  ب رنج  ل وگرم کی هر قیمت امروز کشاورزی جهاد وزارت که حالی در است، فراوان هم بازار در برنج گرانفروشی

 ب رنج  وم ان، ت ه زار  42 ش یرودی  ایرانی برنج تومان، هزار 6۰ دو درجه طارم برنج تومان، هزار 65 یک درجه ایرانی

 بیش تر  ب ازار  ه ای قیم ت  اما کرده تعیین تومان هزار 31 را وارداتی پاکستانی برنج و تومان هزار 3۰ وارداتی هندی

 رود.بازر می فروش به تومان هزار 8۰ ایران برنج که طوری به است

 خبر لینک

 

 

 1-12-14۰۰ 12:14-فارس خبرگزاری

 جهانی های قیمت رشد از پس داخل قیمت کاهش برای کنندگان وارد راهکار 6-4

 گمرکی حقوق نیز و خوراکی کاالهای تمام واردات بر افزوده ارزش عوارض اند خواسته دولت از نکنندگا وارد برخی

 .دانند می داخل در قیمت کاهش راهکار را اقدام این آنها کند تعدیل یا و حذف را دامی های نهاده

 

 کااله ای  متم ا  واردات رب   افزوده ارزش عوارض که اند خواسته دولت از کنندگان وارد فارس، خبرگزاری گزارش به

 ف زایش ا جه انی  ه ای  قیم ت  اند گفته آنها کند تعدیل یا و حذف را دامی های نهاده گمرکی حقوق نیز و خوراکی

 مح روم  راقش ا  وی ژه  ب ه  م ردم  س فره  ب ر  جه انی  های قیمت افزایش پیش از بیش تاثیر از کار این با و دارد شدید

 .شود جلوگیری

 .شود انجام رمضان مبارک ماه پایان تا گمرکی حقوق تعدیل یا حذف لحداق اند گفته کنندگان وارد

https://www.farsnews.ir/news/14001201000719/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://www.farsnews.ir/news/14001201000447/%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
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 انددهکر عالما و نوشته جمهوری رئیس اول معاون مخبر محمد به ای نامه ایران، وطیور دام های نهاده واردکنندگان

 در یکخ ورا  اق الم  جه انی  قیم ت  آث ار  تع دیل  منظ ور  ب ه  هندوستان و ترکیه جمله از واردکننده کشورهای اغلب

 .انددهکر واردات های تعرفه موقت حذف یا تعدیل به اقدام داخلی بازارهای

 :است شرح این به نامه متن

 سیاس ت  ساند؛ر می استحضار به اقالم این قیمت سابقه کم افزایش و اساسی کاالهای بازرگانی تحوالت به توجه با»

 ت امین  رون د  ت داوم  ب رای  را مش کالتی  اندتومی ی،جهان های قیمت رشد با متناسب ریالی های قیمت افزایش عدم

 .باشد داشته پی در اقالم این مناسب

 قیم ت  ث ار آ تع دیل  منظ ور  به هندوستان و ترکیه جمله از واردکننده کشورهای اغلب اینکه به توجه با ایحال علی

 پیش نهاد  ،ان د دهنم و  داتوار ه ای  تعرف ه  موق ت  حذف یا تعدیل به اقدام داخلی بازارهای در خوراکی اقالم جهانی

 رمض ان(  مبارک هما پایان )تا موقت دوره برای و نموده استفاده منظور این برای تعرفه ابزار از محترم دولت دشومی

 وق ت م تع دیل  و حذف همچنین و خوراکی کاالهای کلیه واردات بر افزوده ارزش عوارض تعدیل یا حذف به نسبت

 ب ر  جه انی  ه ای  قیم ت  افزایش پیش از بیش تاثیر از تا داده قرار کار دستور در را دامی های نهاده گمرکی حقوق

 «.شود جلوگیری محروم اقشار ویژه به مردم سفره

 خبر لینک

 

 

 1-12-14۰۰ 1۰:46 -فارس زاریخبرگ

 شد اعالم خارجی و ایرانی برنج جدید هایقیمت 7-4

 خواه د  رخ ورد ب گرانفروش ان  و متخلف ان  با و کرد اعالم را خارجی و ایرانی برنج انواع قیمت کشاورزی جهاد وزارت

 .شد

https://www.farsnews.ir/news/14001201000447/%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://www.farsnews.ir/news/14001201000273/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
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 وس عه ت مع اون  عس کرزاده  عب اس  کش اورزی،  جه اد  توزار رسانی اطالع پایگاه از نقل فارس خبرگزاری گزارش به

 خراس ان  ز،الب ر  ته ران،  هایاستان کشاورزی جهاد هایسازمان روسای به خطاب اینامه در وزارتخانه این بازرگانی

 بر بازرسی و رتنظا خواستار و اعالم را خارجی و ایرانی هایبرنج انواع قیمت کردستان، و لرستان هرمزگان، شمالی،

 .شد هاقیمت این رعایت

 ل وگرم کی ه ر  برای هاقیمت ضابطهبی افزایش از پیشگیری منظور به کنندهمصرف برای فروش قیمت اساس، این بر

 ه زار  42 یش یرود  ایران ی  ب رنج  توم ان،  هزار 6۰ دو درجه طارم برنج تومان، هزار 65 یک درجه ایرانی طارم برنج

 .است شده تعیین تومان هزار 31 وارداتی پاکستانی برنج و تومان هزار 3۰ وارداتی هندی برنج تومان،

 برنج وگرمکیل هر ازای به است شده تهیه بازرگانی خدمات شرکت توسط که وارداتی هایبرنج قیمت کرد: اعالم وی

 توم ان  5۰۰ و ه زار  12 مبلغ تایلندی و تومان هزار 25 مبلغ 1121 پاکستانی تومان، هزار 24 مبلغ 1121 هندی

 .است شده تعیین

 .کرد تاکید برنج فروش حوزه در متخلفان با قانونی برخورد لزوم بر عسکرزاده

 خبر لینک

 

 

 

 

https://www.farsnews.ir/news/14001201000273/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
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 14:47 ،14۰۰ اسفند 7-ایرنا

 :بازرگانی شرکت فروش و توزیع هماهنگی مدیرکل

 حمایتی قیمت با بازاری تنظیم برنج توزیع نداریم/ کشور نیاز مورد برنج تامین برای مشکلی 8-4

 

 ب رای  نجب ر  ت ن  میلی ون  یک گفت: ایران دولتی بازرگانی شرکت فروش و توزیع هماهنگی مدیرکل - ایرنا - تهران

 ذخایر به ربو م تن هزار 34۰ میزان این از که شده کشور وارد اسفند نخست روز تا سال ابتدای از داخل نیاز تامین

 .است کشور راهبردی

 ب رنج  ت ن  ی ون میل یک واردات بر عالوه افزود: «براتعلی حجت» کشاورزی، جهاد وزارت از ایرنا شنبه روز گزارش به

 اب الغ  ساسا بر و مصرف پیک و ویژه شرایط در که دارد نیز راهبردی ذخایر شرکت این شده، یاد مدت طی خارجی

 توزی ع  ایتیحم   قیم ت  با ایزنجیره هایفروشگاه و منتخب هایشبکه در را بازاری تنظیم برنج بازار، تنظیم برنامه

 .کندمی

 نداریم کشور نیاز مورد برنج تامین برای مشکلی

 نی از  دم ور  ب رنج  ت امین  ب رای  مشکلی کرد: تصریح ایران دولتی انیبازرگ شرکت فروش و توزیع هماهنگی مدیرکل

 .شودمی نجاما کسری برآورد به توجه با ها سفارش ثبت و واردات تامین، جریان نیز آینده سال در و نداریم کشور

 رون د  ب ه  وجهت اب داشت: اظهار بود، تن میلیون دو جاری سال در داخلی برنج تولید اولیه برآورد که این بیان با وی

 .رسید تن هزار 85۰ و میلیون یک حدود به و یافت کاهش شده برآورد عدد کشور، در خشکسالی

 کشور در برنج ساالنه مصرف تن هزار 200 و میلیون سه

https://www.irna.ir/news/84663707/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85
https://www.irna.ir/news/84663707/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/10/4/169450714.jpg?ts=1644488971994
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/10/4/169450714.jpg?ts=1644488971994


 

 

 

 کشاورزی و آب راهبردی مطالعات مرکز

 http://awnrc.com/index.php 1400اول اسفند ماه  هفته کشاورزی اخبار اهم

6۰ http://awnrc.com/index.php  

 تولید برآورد اب امسال گفت: و کرد عنوان تن هزار 2۰۰ و میلیون سه حدود را کشور در برنج ساالنه مصرف براتعلی،

 .داریم ارداتو به نیاز تن هزار 4۰۰ تا 35۰ و میلیون یک به نزدیک داخلی، برنج تن هزار 85۰ و میلیون یک حدود

 نیمایی ارز با پیش سال دو از برنج واردات داد: ادامه ایران دولتی بازرگانی شرکت فروش و توزیع هماهنگی مدیرکل

 .است حمایتی بازار، تنظیم برنج قیمت اما ،گیردمی انجام ایران دولتی بازرگانی شرکت و خصوصی بخش توسط

 ذائق ه  اس اس  ب ر  و تایلند و پاکستان از سپس و هند از عمده طور به کشور نیاز مورد برنج واردات کرد: تصریح وی

 کش ور  کزیمر مناطق از بخشی در همچنین و جنوبی نوار در مردم ذائقه کرد: اضافه براتعلی .گیردمی صورت مردم

 و هندی برنج بر عالوه مردم کشور غرب و شمال مناطق در و است پاکستانی و هند هایبرنج مصرف سمت به بیشتر

 ین ان اطم ب ا  م ردم  گف ت:  خ ارجی  ه ای ب رنج  کیفیت مورد در وی .دارند تمایل تایلندی برنج مصرف به پاکستانی

 .کنند مصرف را تایلندی و 1121 پاکستانی برنج ،1121 هندی برنج توانندمی

 خبر لینک

 

 

 14:39 ،14۰۰ اسفند 7-ایرنا

 کرد؛ اعالم صمت وزارت

 درصد 2.8 مرغ گوشت قیمت گذشته/ سال به نسبت تایلندی برنج قیمت رصدید 10 کاهش 9-4

 کرد افت

 

https://www.irna.ir/news/84663707/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85
https://www.irna.ir/news/84663608/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B1%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84663608/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B1%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84663608/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B1%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA
https://img9.irna.ir/d/r2/2021/10/19/4/169134895.jpg
https://img9.irna.ir/d/r2/2021/10/19/4/169134895.jpg
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 قیم ت  ایشاف ز  روند به توجه با دهدمی نشان تجارت و معدن صنعت، وزارت منتشره آمارهای بررسی -ایرنا -تهران

 کمترین صددر 1۰.3 منفی با هومالی( از )غیر تایلندی برنج 14۰۰ ماه دی در گذشته، سال یک در اساسی کاالهای

 .است داشته را قیمت افزایش

 م اه  دی ب ه  منته ی  ماه یک در دهدمی نشان تجارت و عدنم صنعت، وزارت آمار بررسی ایرنا، شنبه روز گزارش به

 نسبت که دش تومان 745 و هزار 15 میانگین طوربه هومالی( از )غیر تایلندی برنج کیلوگرم هر قیمت ،14۰۰ سال

 .است داشته کاهش درصد 1۰.3 حدود تومان، 562 هزارو 17 قیمت با 99 سال ماه دی در مشابه مدت به

 تومان، 535 و هزار 28 یک( )درجه باسماتی پاکستانی برنج کیلوگرم هر قیمت 14۰۰ ماه دی در گزارش، این بنابر

 ب ه  نسبت هک شد تومان 916 و هزار 57 ( یک )درجه هاشمی داخلی برنج و تومان 584 و هزار 6۰ اعالء طارم برنج

 .دهدمی نشان را رشد رصدد 75.5 درصد، 79.8 درصد، 17 حدود ترتیب به (1399) پارسال ماه دی مشابه مدت

 مدت هب نسبت که شد تومان 226 و هزار 138 میانگین طوربه امسال ماه دی در گوساله گوشت کیلوگرم هر قیمت

 .دهد می نشان را درصدی 42.1 رشد تومان، 295 هزارو 97 قیمت با (99 )سال ماه دی مشابه

 که دش تومان 645 هزارو 134 میانگین طوربه ()مخلو  گوسفندی گوشت کیلوگرم هر قیمت زمان، مدت همین در

 .ستا داشته رشد درصد 21.5 حدود تومان، 786 و هزار 11۰ قیمت با (99 )سال ماه دی مشابه مدت به نسبت

 825 و ه زار  29 می انگین  ط ور ب ه  ت ازه  مرغ گوشت کیلوگرم هر قیمت ،14۰۰ سال ماه دی به منتهی ماه یک در

 را رش د  درص د  45.6 ح دود  تومان 49۰ و هزار 2۰ قیمت با 99 سال ماه دی مشابه مدت به نسبت که شد تومان

 .است کرده ثبت

 که شد ومانت 678 و هزار 15 حدود امسال ماه دی در نیز سفید شکر کیلوگرم هر قیمت متوسط آمارها، این برپایه

 .هدمی نشان را رشد درصد 81.8 حدود تومان، 624 و هزار 8 قیمت با گذشته سال مشابه مدت به نسبت

 باس ماتی  پاکس تانی  برنج کیلوگرم هر قیمت 99 سال ماه دی در تجارت، و معدن صنعت، وزارت آمارهای اساس بر

 هزار 33 اعالء طارم برنج تومان، 562 و هزار 17 هومالی( از )غیر تایلندی برنج تومان، 396 و هزار 24 یک( )درجه

 گوش ت  توم ان،  624 و ه زار  8 س فید  ش کر  و توم ان  6 هزارو 33 یک( )درجه هاشمی داخلی برنج تومان، 7۰3 و



 

 

 

 کشاورزی و آب راهبردی مطالعات مرکز

 http://awnrc.com/index.php 1400اول اسفند ماه  هفته کشاورزی اخبار اهم

62 http://awnrc.com/index.php  

 و ه زار  2۰ ت ازه  مرغ گوشت و تومان 786 و هزار 11۰ )مخلو ( گوسفندی گوشت تومان، 295 و هزار 97 گوساله

 .است بوده تومان 49۰

 93 و زاره   28 یک( )درجه باسماتی پاکستانی برنج کیلوگرم هر برای 14۰۰ سال آذرماه قیمت گزارش، این برپایه

 داخل ی  ب رنج  ن،توم ا  363 و هزار 53 اعالء طارم برنج تومان، 946 هزارو 15 هومالی( از )غیر تایلندی برنج تومان،

 241 و ه زار  135 گوس اله  گوشت تومان، 91۰ و هزار 14 سفید شکر تومان، 497 هزارو 51 ( یک )درجه هاشمی

 .ستا بوده تومان 688 و هزار 3۰ تازه مرغ گوشت و تومان 15 و هزار 132 )مخلو ( گوسفندی گوشت تومان،

 درص د،  1.6 باس ماتی  پاکس تانی  ب رنج  کیلوگرم هر که دهدمی نشان 14۰۰ سال ماه دی با ماه آذر قیمتی مقایسه

 وسالهگ گوشت درصد، 5.2 سفید شکر درصد، 12.5 یک( )درجه هاشمی داخلی برنج درصد، 13.5 اعالء طارم برنج

 م الی( هو از )غی ر  تایلندی برنج مقابل در و داشتند قیمت افزایش درصد 2 مخلو  گوسفندی گوشت و ددرص 2.2

 .کردند ثبت را قیمت کاهش درصد 2.8 تازه مرغ گوشت و درصد 1.3

 

 خبر لینک

 

 

https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/26/3/169488244.jpg?ts=1645871817795
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/26/3/169488244.jpg?ts=1645871817795
https://www.irna.ir/news/84663608/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B1%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA
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 12:14 ،14۰۰ اسفند 7-ایرنا

 کرد؛ اعالم ایران دولتی بازرگانی تشرک

 سال پایانی روزهای برای برنج و شکر تن هزار 130 توزیع 10-4

 

 ثب ات  ه دف  اب   ب رنج  ان واع  و شکر تن هزار 13۰ مجموع در کرد: اعالم ایران دولتی بازرگانی شرکت -ایرنا -تهران

 .شودمی توزیع سال پایانی روزهای در اساسی کاالهای بازار آرامش حفظ و قیمت

 سال، پایانی وزهایر بازار تنظیم برای دولت اقدام براساس ن،ایرا دولتی بازرگانی شرکت از ایرنا شنبه روز گزارش به

 س ال  ی انی پا روزه ای  در اساس ی  کاالهای بازار آرامش حفظ و قیمت ثبات هدف با برنج انواع و شکر تن هزار 13۰

 .شودمی توزیع

 .شد خواهد توزیع بازار در برنج انواع تن هزار 6۰ و شکر تن هزار 7۰ میزان این از

 ب ا  ک ه  یاساس   کااله ای  ب ازار  تنظیم هایطرح ادامه در و غذایی امنیت قرارگاه نشست مصوبات اجرای راستای در

 در خ انوار  مص ارف  ب رای  س فید  ش کر  تن هزار 3۰ گیرد،می صورت بازار آرامش حفظ و هاقیمت ثبات ایجاد هدف

 در ولمحص   ای ن  از ت ن  هزار 4۰ اصناف، مصرفی شکر تامین برای همچنین .شد خواهد توزیع سال پایانی روزهای

 .است شده داده تخصیص صنعت و صنف شکر بخش

 در نیز برنج تن هزار 6۰ غذایی امنیت قرارگاه مصوبه اساس بر سال، پایانی روزهای در مردم نیاز به پاسخگویی برای

 .گیردمی قرار کنندگان مصرف اختیار در تایلندی و هندی انواع

https://www.irna.ir/news/84663371/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%DB%B1%DB%B3%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84
https://www.irna.ir/news/84663371/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%DB%B1%DB%B3%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84
https://img9.irna.ir/d/r2/2021/12/18/4/169285284.jpg?ts=1639804969352
https://img9.irna.ir/d/r2/2021/12/18/4/169285284.jpg?ts=1639804969352
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 کیل ویی،  1۰ ه ای کیس ه  در ریال هزار 24۰ کننده مصرف قیمت به کیلوگرم هر هندی 1121 برنج اساس، این بر

 رد س فید  ش کر  و ری ال  ه زار  125 کنن دگان  مص رف  ب رای  کیلیوگرم هر کیلویی 1۰ هایکیسه در تایلندی برنج

 .شودمی توزیع ریال 35۰ و هزار 125 قیمت با کیلویی 5۰ هایکیسه

 داده ق رار  هااستان بازار تنظیم کارگروه اختیار در و شده داده تخصیص ورکش سطح در عرضه برای یادشده کاالهای

 .شود اقدام کنندگان مصرف برای توزیع به نسبت سراسری هایشبکه طریق از تا شده

 تعزی رات  سازمان ها،استان در جهادکشاورزی سازمان بازرسان تولیدکنندگان، و کنندگان مصرف از حمایت سازمان

  .داشت هندخوا نظارت کشور سرتاسر در کاال فروش هایقیمت رعایت و توزیع روند بر ایران اصناف اتاق و حکومتی

 خبر لینک

 

 

 19:35 ،14۰۰ اسفند 3-ایرنا

 :کرد اعالم دولت سخنگوی

 عید شب میوه بازار بر نظارت و بازرسی برای کشاورزی جهاد وزیر تکلیف 11-4

 

 مجموع ه  عی د  ش ب  ه ای میوه خرید قیمت درباره کشاورزی جهاد وزیر کرد: اعالم دولت سخنگوی - ایرنا - تهران

 .کرد رسیدگی به مکلف را بازرسی

https://www.irna.ir/news/84663371/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%DB%B1%DB%B3%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84
https://www.irna.ir/news/84659537/%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%B4%D8%A8
https://www.irna.ir/news/84659537/%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%B4%D8%A8
https://img9.irna.ir/d/r1/2022/02/22/4/169479768.jpg?ts=1645540435985
https://img9.irna.ir/d/r1/2022/02/22/4/169479768.jpg?ts=1645540435985


 

 

 

 کشاورزی و آب راهبردی مطالعات مرکز

 http://awnrc.com/index.php 1400اول اسفند ماه  هفته کشاورزی اخبار اهم

65 http://awnrc.com/index.php  

 با رابطه در شنبهسه امروز خبری نشست در «جهرمیبهادری علی » شاورزی،ک جهاد وزارت شنبه سه روز گزارش به

 شد، وارد زیکشاور جهاد وزارت به ملی رسانه طریق از که اتهاماتی و عید شب میوه تامین برای شده ایجاد حواشی

 س تاد  اش ت: د راظه ا  اس ت،  انج ام  حال در که اقداماتی و عید شب میوه بازار تنطیم پیرامون دولت آمادگی درباره

 ب ه  کل ف م روستایی تعاون سازمان که داشت رمضان ماه خرمای و عید شب میوه تأمین برای ایمصوبه بازار تنظیم

 .ندارد وجود زمینه این در نگرانی و بود تن هزار 7۰ آن سقف شد، عید شب هایمیوه تأمین

 س یدگی ر ب ه  مکلف را بازرسی مجموعه یدع شب هایمیوه خرید قیمت درباره کشاورزی جهاد وزیر کرد: اضافه وی

 .گیرد صورت نظارت میوه تأمین فرآیند بر تا کرد دعوت نظارتی نهادهای از آن از فراتر و کرد

 خبر لینک

 

 

 19:28 ،14۰۰ اسفند 3-ایرنا

 نباشند اساسی کاالهای تامین نگران مردم تهران: استاندار 12-4

 

 ش ده  س ازی  ذخیره یاساس کاالهای کافی اندازه به نوروز عید آستانه در اینکه بیان با تهران استاندار _ایرنا _تهران

 .داشت خواهد ادامه بازار بر نظارت و نباشند کاالها این تامین نگران مردم گفت: است

 تش دید  زومل   ب ر  تاکید با تهران استان بازار تنظیم ستاد سهجل در شنبه سه عصر منصوری محسن ایرنا، گزارش به

 وجود سریک بخش این در و نداریم مشکلی اساسی، کاالهای سازیذخیره لحاظ به افزود: عید شب بازار بر هانظارت

 .ندارد

https://www.irna.ir/news/84659537/%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%B4%D8%A8
https://www.irna.ir/news/84659652/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF
https://img9.irna.ir/d/r1/2022/02/02/4/169424790.jpg?ts=1643800029329
https://img9.irna.ir/d/r1/2022/02/02/4/169424790.jpg?ts=1643800029329


 

 

 

 کشاورزی و آب راهبردی مطالعات مرکز

 http://awnrc.com/index.php 1400اول اسفند ماه  هفته کشاورزی اخبار اهم

66 http://awnrc.com/index.php  

 گوش ت،  ،ب رنج  همچ ون  قل م  درش ش  تنها نداشتیمو تورمی و بوده آرام بازار مجموعا گذشته روز 4۰ در افزود: وی

 چط ور  ردال ن رخ  کاهش وجود شود بررسی باید و داشتیم قیمت افزایش موز البته پیاز و زمینیسیب فرنگی، گوجه

 .ایمداشته موز در قیمت افزایش

 عی د  ش ب  دخری   پی ک  وارد دیگ ر  هفت ه  دو ح دود  از کرد: تاکید عید شب بازار تنظیم بر تاکید با تهران استاندار

 رون ایی ک ش رایط  نی ز  امس ال  و نداش ته  وجود خیلی عید خریدهای کرونا، وجود با گذشته سال دو در شد. خواهیم

 باید لذا شد هدخوا آغاز رمضان مبارک ماه ادامه در و شود بیشتر بازدیدها و دید کمی است ممکن اما دارد استمرار

 .شود گرفته نظر در موارد این برای الزم تمهیدات

 و دلی ل  ب ا  اتم ذاکر  همچون مواردی بعضا و داریم قرار ایویژه شرایط در بازار یمتنظ لحاظ به داد: ادامه منصوری

 .باشیم داشته بازار تنظیم روی ایبرنامه و اطالعاتی نظارت باید لذا است تاثیرگذار بازار تنظیم روی بر دلیلبی

 آن ب رای  و ن یم ک تحلی ل  را یندهافرا باید و فرایندهاست بر نظارت نیازمند بازار تنظیم تردیدبی منصوری، گفته به

 .باشیم داشته ریزیبرنامه

 کااله ا  ویر صنوف همه در قیمت درج گفت: نیز کاالها قیمت درج و کاالها روی گذاریقیمت لزوم بر تاکید با وی

 واه د خ فصل و حل مساله این زیادی حدود تا که اندیشیده بخش این در جدیدی تدبیر صمت وزارت است؛ تکلیف

 ش ده  درج قیم ت  ش هر  سطح در کاالها همه روی حتما که شود اعمال دقیق صورت به هانظارت باید البته که شد

 .باشد

 تش کیل  و یمباش   داش ته  را الزم پیگیری جدیت با باید هاقیمت به نظارت حوزه در کرد: خاطرنشان تهران استاندار

 هافروشیخرده بر نظارت توان خیلی که داده نشان تجربه شود. اجرا بازار متن در عملیاتی ایبرنامه با باید هانظارت

 .شود اعمال هافروشیعمده بر جدی نظارت که است این مهم اما نداریم را

 در ض وع مو ای ن  گی رد؛  قرار توجه مورد احتمالی احتکارهای مساله باید گفت: خود سخنان از دیگری بخش در وی

 و الع اده قف و  فروش دیگر مساله شود. دنبال سال پایانی ایام در دیج صورت به باید ولی شده مطرح تامین شورای

 العادهفوق فروش برای مردم مطالبه تا کنند دنبال را موضوع این کردیم درخواست اصناف از که است عید شب ویژه

 .شود داده پاسخ سال پایانی ایام در ویژه به



 

 

 

 کشاورزی و آب راهبردی مطالعات مرکز

 http://awnrc.com/index.php 1400اول اسفند ماه  هفته کشاورزی اخبار اهم

67 http://awnrc.com/index.php  

 معتب ر  هایفروشگاه برخی گفت: و کرد تاکید مردم خوب استقبال و اینترنتی خرید بح  به توجه لزوم بر منصوری

 ای ن  دبای   دارد. وج ود  آنه ا  روی خ وبی  نظ ارت  و کنن د می عرضه مناسب هایقیمت با را خوبی کاالهای اینترنتی

 هشک ا  زم ان،  از بهین ه  گی ری بهره تهران همچون شهری در چراکه گیرد قرار توجه مورد جدی صورت به موضوع

 .باشد داشته بیشتری گسترش موضوع این است نیاز لذا دارد همراه به را رافیکت و هوا آلودگی

 خبر لینک

 

 

 17:53 ،14۰۰ اسفند 3-ایرنا

 :کرداعالم کشاورزی جهاد وزارت

 1400 ماهدی در هاکشتارگاه در طیور انواع گوشت تن هزار 201 عرضه 13-4

 

 ه ای ش تارگاه ک طیور کشتار آمارگیری طرح منتشره نتایج اساس بر کرد: اعالم کشاورزی جهاد وزارت -ایرنا -تهران

 .رسید تن هزار 2۰1 به هاکشتارگاه این در طیور انواع گوشت عرضه جاری، سال ماهدی در کشور رسمی

 در ش ده  ذب ح  طی ور  ان واع  ش ده  عرض ه  گوش ت  وزن کش اورزی،  جه اد  وزارت از ایرن ا  ش نبه س ه  روز گ زارش  به

 گوش ت  س هم  ک ه  ش ده،  گ زارش  ت ن  6۰1 و هزار 2۰۰ مجموع در 14۰۰ ماه دی در کشور رسمی هایکشتارگاه

 .است بوده طیور انواع سایر از بیش خروس( و )مرغ ماکیان

https://www.irna.ir/news/84659652/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84659565/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%DB%B2%DB%B0%DB%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B7%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0
https://www.irna.ir/news/84659565/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%DB%B2%DB%B0%DB%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B7%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0
https://img9.irna.ir/d/r2/2021/07/09/4/168938758.jpg
https://img9.irna.ir/d/r2/2021/07/09/4/168938758.jpg
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 از درص د  97٫1 ت ن،  722 و هزار 194 با خروس( و )مرغ ماکیان گوشت ایران، آمار مرکز آمارگیری نتایج اساس رب

 ب ا  بل درچین  تن،414 و هزار 2 با بوقلمون گوشت است. داده اختصاص خود به را شده عرضه طیور گوشت کل وزن

 ک ل  زنو از درص د  1،6 و درص د  ده م یک درصد، 1٫2 ترتیب به تن، 181 و هزارسه با طیور انواع سایر و تن 284

 .اندداده اختصاص خود به را شده عرضه طیور گوشت

 34 اف زایش  دهن ده  نش ان  1399 س ال  مشابه ماه با 14۰۰ ماهدی در کشور رسمی هایکشتارگاه عملکرد مقایسه

 .است کشور رسمی هایکشتارگاه در طیور انواع گوشت عرضه مقدار درصدی

 ایب ر  درص د،  32 خروس( و )مرغ ماکیان برای 1399 سال مشابه ماه به نسبت 14۰۰ دی در گوشت عرضه مقدار

 .است داشته افزایش درصد 427 طیور انواع سایر برای و درصد 115 بلدرچین برای درصد، 36 بوقلمون

 رس می  ه ای هکشتارگا در طیور گوشت عرضه مقدار که دهدمی نشان آمارگیری طرح این از حاصل نتایج همچنین

 .است داشته افزایش درصد 6٫8 حدود در )آذر( قبل ماه به نسبت 14۰۰ دی در کشور

 خبر لینک

 

 

 17:49 ،14۰۰ اسفند 3-ایرنا

 :دولتی بازرگانی شرکت اطالعیه

 هستند پاکستانی و هندی بازار، در توزیعی دولتی هایبرنج 14-4

 

https://www.irna.ir/news/84659565/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%DB%B2%DB%B0%DB%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B7%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0
https://www.irna.ir/news/84659546/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84659546/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://img9.irna.ir/d/r2/2021/09/19/4/169067920.jpg
https://img9.irna.ir/d/r2/2021/09/19/4/169067920.jpg
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 ک ه  بلن د  دان ه  1121 واردات ی  ب رنج  انواع که کرد اعالم ای اطالعیه در ایران دولتی بازرگانی شرکت -ایرنا -تهران

 ش نبه س ه  روز گ زارش  به .است پاکستان و هندوستان کشور دو محصول شود،می توزیع بازار در شرکت این توسط

 کشور سراسر نانهموط به خارجی برنج انواع درباره ای اطالعیه در شرکت این ران،ای دولتی بازرگانی شرکت از ایرنا

 دش و م ی  وزی ع ت ب ازار  در ای ران  دولت ی  بازرگانی شرکت سوی از که بلند دانه 1121 وارداتی برنج انواع کرد: اعالم

 .است پاکستان و هندوستان کشور دو محصول

 جامع ه  در شبهه سبب و دانسته هندوستان کشور مختص را برنج نوع نای ناآگاهی، روی از ها رسانه برخی تازگیبه

 هندی 1121 برنج نام دو با و دشومی کشت شده یاد کشور دو هر در برنج نوع این واریته شودمی تاکید که انددهش

 بازرگ انی  توس عه  مع اون  « عس کرزاده  عب اس » تازگیبه ایرنا، گزارش به .شودمی عرضه جهانی بازار به پاکستانی و

 ب ه  نن ده ک مص رف  ب رای  ف روش  قیم ت  کرد: اعالم خارجی و ایرانی برنج انواع نرخ اعالم با کشاورزی، جهاد وزارت

 ب رنج  م ان، تو هزار 65 یک درجه ایرانی طارم برنج کیلوگرم هر برای هاقیمت ضابطهبی افزایش از پیشگیری منظور

 ب رنج  و م ان تو ه زار  3۰ واردات ی  هن دی  برنج تومان، هزار 42 یشیرود ایرانی برنج تومان، هزار 6۰ دو درجه طارم

 ماتخ د  ش رکت  توس ط  که وارداتی هایبرنج قیمت همچنین، .است شده تعیین تومان هزار 31 وارداتی پاکستانی

 ه زار  25 مبل غ  1121 پاکس تانی  توم ان،  هزار 24 مبلغ 1121 هندی برنج کیلوگرم هر ازایبه شده تهیه بازرگانی

 .است شده تعیین تومان 5۰۰ و هزار 12 مبلغ تایلندی و تومان

 خبر لینک

 

 

 14۰۰ اسفند ۰7-12:32 -جوان خبرنگاران باشگاه

 

https://www.irna.ir/news/84659546/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
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 شد مطرح جوان خبرنگاران باشگاه با گو و گفت در

 دشومی مصرف شبکه وارد بازار تنظیم برنج تن هزار 100 15-4

 بزرنج  انزواع  تزن  هززار  100 بزازار  تنظیم ستاد تصمیمات طبق گفت: دولتی بازرگانی هماهنگی مدیرکل

 .دشومی مصرف های شبکه وارد مصوب قیمت با خارجی

 مح ل  از ب رنج  ت ن  ه زار  16۰ ت اکنون  دی ابتدای از آمار بنابر گفت: براتعلی حجت آقای  -جوان خبرنگاران باشگاه

 .است شده توزیع هایشبکه وارد راهبردی ذخایر

 مابقی و شده مصرف هایشبکه وارد تن هزار 11۰ حدود توزیعی برنج تن هزار 16۰ مجموع از آمار بنابر او، گفته به

 .شودمی عرضه سال پایان تا هم

 گی رد م ی  دخو به بیشتری شتاب شکر و روغن برنج، نظیر اساسی کاالهای توزیع سال پایانی ایام نزدیک ساله مهه

 .دارد ادامه بازار تنظیم طرح رمضان ماه پایان تا که

 .شودمی زیعتو شبکه وارد رمضان ماه تا دیگر برنج تن هزار 1۰۰ بازار تنظیم ستاد برنامه بنابر گفت: براتعلی

 قیم ت  ن،توما هزار 24 را کننده مصرف برای هندی برنج کیلو هر کنونی قیمت دولتی بازرگانی هماهنگی لمدیرک

 .کرد اعالم تومان 5۰۰ و هزار 12 را تایلندی برنج قیمت و تومان هزار 25 را پاکستانی برنج

 ش مگیری چ جهش خارجی و ایرانی برنج قیمت اخیر هایماه در که یافت افزایش بارها برنج قیمت سال ابتدای از

 دنب ال  ب ه  ندهوش م  شبکه طریق از توزیع با دولتی بازرگانی عرضه کنار در بازار تنظیم برای جهاد وزارت که داشت

 وجود با که دهندمی مردم به را اطمینان این همواره دولتی بازرگانی مسئوالن که است قیمت کنترل و بازار تنظیم

 .ندارد سال پایان تا قیمت افزایش رایب ای برنامه دولت کاال، فراوانی

 خبر لینک

 

 

 

https://www.yjc.news/fa/news/8071680/%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.yjc.news/
https://www.yjc.news/fa/news/8071680/%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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 14۰۰ اسفند ۰6-1۰:27 -جوان خبرنگاران باشگاه

 

 شد؛ مطرح جوان خبرنگاران باشگاه با گو و گفت در

 دشومی متعادل عید از قبل تا زمینی سیب بازار 16-4

 نوسان که دشومی بینی پیش نو زمینی سیب عرضه به توجه با گفت: تهران سبزی و یوهم اتحادیه رئیس

 .شود مرتفع عید از قبل محصول این قیمت

 در س ال  پای ان  ب ه  مان ده  روز چن د  تا میوه بازار گذشته سنوات طبق گفت: کارگر اسداله  -جوان خبرنگاران باشگاه

 نخ واهیم  عید شب میوه بازار در مشکلی سردخانه، در مناسب ذخایر و میوه فراوانی به توجه با برد. می سر به رکود

 .داشت

 5۰۰ و هزار 13 تا هزار 9 شمال تامسون پرتقال کیلو هر کنونی قیمت تهران، سبزی و میوه اتحادیه رئیس گفته به

 ناول پرتقال ن،توما هزار 18 تا هزار 12 شمال خونی پرتقال تومان، هزار 18 تا هزار 12 جنوب خونی پرتقال تومان،

 توم ان،  هزار 25 تا هزار 18 پاکستانی تخم نارنگی تومان، هزار 33 تا هزار 25 بندری نارنگی تومان، هزار 28 تا 2۰

 .است تومان هزار 15 تا هزار 8 دماوند قرمز سیب و تومان هزار 22 تا هزار 12 دماوند زرد سیب

 کیلوگرم هر قیمت محصول

 تومان 5۰۰ و هزار 13 تا هزار 9 شمال تامسون پرتقال

 تومان هزار 18 تا هزار 12 جنوب خونی پرتقال

 تومان هزار 28 تا هزار 2۰ ناول پرتقال

 تومان هزار 33 تا هزار 25 بندری نارنگی

 تومان هزار 25 تا هزار 18 پاکستانی تخم نارنگی

https://www.yjc.news/fa/news/8070468/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.yjc.news/
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 تومان هزار 22 تا هزار 12 ونددما زرد سیب

 تومان هزار 15 تا هزار 8 دماوند قرمز سیب

 ه زار  1۰ ت ا  زاره 6 ای بوته خیار تومان، هزار 12 تا هزار 8 را مرکزی میدان در گلخانه خیار کیلو هر قیمت کارگر

 توم ان  ه زار  33 ت ا  هزار 28 موز و تومان هزار 25 تا هزار 16 لیموشیرین تومان، هزار 23 تا هزار 16 کیوی تومان،

 .کرد اعالم

 براب ر  در تقاض ا  ازدی اد  سبب به شلغم و زمینی سیب قیمت گذشته های هفته در مرکزی میدان فعاالن گفته طبق

 .شد روبرو نوساناتی با عرضه

 کیلوگرم هر قیمت محصول

 تومان هزار 12 تا هزار 8 گلخانه خیار

 تومان هزار 1۰ تا هزار 6 ای بوته خیار

 تومان هزار 33 تا هزار 28 موز

 تومان هزار 25 تا هزار 16 لیموشیرین

 5۰۰ و زاره   13 ت ا  ه زار  9 ن و  زمینی سیب تومان، هزار 12 تا هزار 8 نرخ با زمینی سیب کیلو هر حاضر حال در 

 ها فروشی هدخر در سود درصد 35 حداکثر احتساب با و مرکزی میدان در تومان هزار 21 تا هزار 12 شلغم و تومان

 .شود عرضه باید

 کیلوگرم هر قیمت محصول

 تومان هزار 12 تا هزار 8 زمینی سیب

 تومان 5۰۰ و هزار 13 تا هزار 9 نو زمینی سیب

 تومان هزار 21 تا هزار 12 شلغم

 و رینیموش ی ل ش لغم،  خرید برای تقاضا ازدیاد و کرونا ششم پیک آغاز با که دهد می نشان بازار سطح از ها بررسی

 سودجویی و فروشیگران از بازار سطح بر دقیق نظارت اعمال با رود می انتظار که شد روبرو نوساناتی با قیمت پرتقال

 .شود جلوگیری داران مغازه برخی

 خبر لینک

 

 

https://www.yjc.news/fa/news/8070468/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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 14۰۰ اسفند ۰6-۰9:15-جوان خبرنگاران باشگاه

 

 شد؛ مطرح جوان خبرنگاران باشگاه با گو و گفت در

 شودمی توزیع کشور در مرغ تن هزار 7 نهروزا

 عتوزی کشور سطح در مرغ تن هزار 7 تا 500 و هزار 6 روزانه گفت: گوشتی مرغداران اتحادیه مدیرعامل

 .نیست بازار در کمبودی و دشومی

 نیاز مورد مرغ تامین در مشکلی تولید، مساعد شرایط به توجه با گفت: نژاد اسداله حبیب  -جوان خبرنگاران باشگاه

 .نداریم

 قیمت اما ها، نظارت نبود سایه در تولید های هزینه افزایش رغم علی گوشتی، مرغداران اتحادیه مدیرعامل گفته به

 .ندارد نوسانی ریزی جوجه مساعد شرایط سبب به سال پایان تا مرغ

 تومان، هزار 3۰ تا 29 مرغ ران تومان، هزار 32 تا 29 مرغ کیلو هر قیمت که دهد می اننش بازار سطح از ها بررسی

 .است تومان هزار 6۰ تا 5۰ سینه و تومان هزار 7۰ تا 65 مرغ فیله

 ،کنن د م ی  گرانفروش ی  یک روزه  جوجه تولیدکنندگان که هاست ماه گوید: می گوشتی مرغداران اتحادیه مدیرعامل

 تولی د  ایه   هزینه افزایش بواسطه امر این که رسیده تومان هزار 1۰ به جوجه قطعه هر قیمت اکنون هم کمااینکه

 بهم ن  در ری زی  جوج ه  قطع ه  میلی ون  135 از بیش سماصط سامانه آمار بنابر .است شده مرغداران زیان به منجر

 .دشومی بازار روانه و تولید مرغ گوشت تن هزار 23۰ اساس براین که گرفته صورت

 برخ لینک

https://www.yjc.news/fa/news/8070593/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.yjc.news/
https://www.yjc.news/fa/news/8070593/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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 14۰۰ اسفند ۰5-19:۰6-جوان خبرنگاران باشگاه

 

 حمایت؛ سازمان اطالعیه

 شود مشخص باید عرضه و فروش فرآیند در هاکاال همه برای سود درصد 17-4

 ال،کزا  عرضه و فروش فرآیند در مکلفند کاال توزیع و تامین نظام فعاالن امتم کرد اعالم حمایت سازمان

 .کنند رعایت را سود قانونی ضرایب و هادرصد

 هش بک  مج از  سود حداکثر و کننده تولید قیمت براساس کنندگان، مصرف به کاال فروش  -جوان خبرنگاران باشگاه

 .شد خواهد تلقی گرانفروشی آن بر مازاد فروش و است پذیرش قابل توزیع

 اعم ال  و ک اال  روی ش ده  درج قیم ت  از بیش توزیع و تامین نظام از بخش هر در کاال، فروش ادهایقرارد و فاکتور

 االک   ی ع توز و ت امین  نظ ام  فع االن  تمام نیست پذیرش مورد حلقه هر در توزیع و پخش ضرایب و سود هایدرصد

 .کنند رعایت را سود قانونی ضرایب و هادرصد کاال، عرضه و فروش فرآیند در مکلفند

 توسط هصادر فاکتور در مندرج هایقیمت است: آمده تولیدکنندگان و کنندگان مصرف حمایت سازمان اطالعیه در

 ه ای هزین ه  زا شفافی اطالعات ع،موضو این و باشد کاال روی بر شده درج اعداد برابر حداکثر بایستمی کارخانجات

 .داد خواهد کنندگان مصرف به کاال تولید

 ح داکثر  کارخانج ات  از را ه ا ک اال  ای، زنجی ره  ه ای فروش گاه  و فروشان عمده پخش، هایشرکت اینکه به توجه با

 ف اکتور،  ص دور  قالب )در فروش نوع از نظر صرف لذا کنندمی خریداری کاال روی بر شده درج های قیمت براساس

 ک اال  روی ش ده  درج قیم ت  ب ه  نسبت را خود قانونی سود ضرایب و هادرصد صرفاً مکلفند هاواحد این و...( قرارداد

 .کنند اعمال

https://www.yjc.news/fa/news/8070626/%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.yjc.news/
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 ل غ مب هرگون ه  دریاف ت  و ش ده  لح اظ  فروشی عمده و پخش سود ضرایب و کارخانه درب قیمت در هاهزینه کلیه 

 ص رفا  رسمی هایشبکه از را هاکاال بایستمی نیز فروشان خرده و فاصنا کلیه است. تخلف عنوان هر تحت دیگری

 خرید از و هنمود خریداری کاال روی بر شده درج کننده تولید قیمت به نسبت ابالغی قانونی هایدرصد احتساب، با

 ه ای یم ت ق و نماین د  خودداری شودمی قیمت افزایش موجب که ایهزینه هرگونه یا و هاقرارداد و فاکتور قالب در

 .بود نخواهد قبول مورد باشد مربوطه قانونی هایدرصد با مغایر که صادره هایفاکتور در مندرج

 روی چس ب بر الص اق  ب ا  مکلفند، خدمات و کاال کننده عرضه صنفی افراد کلیه» صنفی نظام قانون 15 ماده مطابق

 و بمکت و  و روش ن  ط ور ب ه را خ دمت  دس تمزد  ی ا  ک اال  واحد قیمت حرفه، یا کسب محل در تابلو نصب یا کاالها،

 بایس ت م ی  نی ز  عرض ه  س طح  در اعالم ی  ه ای قیمت که «کنند اعالم باشد، رویت قابل همگان برای که ایگونهبه

 بر الیاتم که مذکور ضرایب باشد هاکاال روی بر مندرج تولیدکننده قیمت به نسبت قانونی سود هایدرصد براساس

 هرگون ه  دریاف ت  و ش ده  تلقی توزیع زنجیره سود ضرایب حداکثر عنوان به است شده دیده آن در هم افزوده ارزش

 .شودمی محسوب تخلف مصداق ایبهانه هر به آن بر مازاد ایهزینه

 خبر لینک

 

 

 14۰۰ اسفند ۰5-14:45-جوان خبرنگاران باشگاه

 

 شد؛ مطرح جوان خبرنگاران باشگاه با گو و گفت در

 رمضان ماه تا مصوب نرخ با شکر تن هزار 100 توزیع 18-4

https://www.yjc.news/fa/news/8070626/%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.yjc.news/fa/news/8069515/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%AA%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86


 

 

 

 کشاورزی و آب راهبردی مطالعات مرکز

 http://awnrc.com/index.php 1400اول اسفند ماه  هفته کشاورزی اخبار اهم

76 http://awnrc.com/index.php  

 وارد توزیزع  هایشبکه طریق از شکر تن هزار 90 دی ابتدای از گفت: دولتی بازرگانی هماهنگی مدیرکل

 .شودمی عرضه رمضان ماه تا دیگر تن هزار 100 همواره و شده مصرف بازار

 ش ده  مص رف  ب ازار  وارد ش کر  تن هزار 9۰ تاکنون دی اول از گفت: براتعلی حجت آقای  -جوان خبرنگاران باشگاه

 .شد خواهد توزیع کرش تن هزار 1۰۰ رمضان ماه و سال پایانی ایام برای که است

 بازار کنترل یبرا دولت واردات، به نیما ارز تخصیص و اساسی کاالی یک گروه از شکر حذف به توجه با وی، گفته به

 .کندمی اعالم حمایتی قیمت

 رد ش کر  کیل ویی  ی ک  ه ای  بس ته  و توم ان  535 و ه زار  12 را ش کر  کیلویی 5۰ کیسه هر کنونی قیمت براتعلی

 یرکلم د  .ک رد  اع الم  توم ان  5۰۰ و ه زار  17 ت ا  35۰ و ه زار  17 مصرف های تعاونی و ای یرهزنج های فروشگاه

 .است دهش لحاظ شکر قیمت بر افزوده ارزش بر مالیات درصد 9 امسال دی 13 از گفت: دولتی بازرگانی هماهنگی

 و دش و م ی  ضهعر ها مغازه در تومان هزار 22 تا 2۰ نرخ با شکر کیلو هر که دهد می نشان بازار سطح از ها بررسی

 دولت ی  گ انی بازر مسئوالن درحالیکه دهند، می خبر رمضان ماه در ها قیمت مجدد افزایش بر همچنان بازار فعاالن

 جمهور رئیس اکیدت بنابر و ندارد وجود بازار در قیمت افزایش برای دلیلی که معتقدند و دانند می کذب را اخبار این

 .نداریم قیمت افزایش برای ای برنامه رمضان مبارک ماه پایان تا

 خبر لینک

 14۰۰ اسفند ۰5-۰7:45-جوان خبرنگاران باشگاه

 

 شد؛ مطرح جوان خبرنگاران باشگاه با گو و گفت در

http://www.yjc.news/
https://www.yjc.news/fa/news/8069515/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%AA%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
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 است تومان میلیون 36 زعفران کیلو هر قیمت حداکثر 19-4

 .است تومان میلیون 36 تا 19 بین بازار در زعفران کیلو هر قیمت گفت: زعفران ملی شورای رئیس نایب

 میلی ون  23 کهنه پوشال تومان، میلیون19 را دسته زعفران کیلو هر کنونی قیمت میری  -جوان خبرنگاران باشگاه

 اعالم تومان میلیون 36 تا 32 نو نگین و تومان میلیون 28 تا 26 کهنه نگین مان،تو میلیون 25 را نو پوشال تومان،

 .کرد

 آذر و آب ان  ه ای  ماه به نسبت سرخ طالی قیمت جهش از خبری دیگر که دهد می نشان بازار سطح از ها بررسی

 .است رسیده نسبی ثبات به بازار اخیر های هفته طی و نیست

 شاورزانک توسط مدیریت منظور به عرضه کمبود و اسفند در صادرات رشد با گفت: زعفران ملی شورای رئیس نایب

 .بگیرد خود به افزایشی روند بازار در زعفران قیمت که شودمی بینی پیش

 بس ته  ببس به برندها برخی و تومان هزار 18۰ تا 15۰ زعفران مثقال هر که است آن از حاکی میدانی هایگزارش

 .شودمی عرضه تومان هزار 25۰ تا خاص هایبندی

 و دان د یم   ب ازار  در قیم ت  افزایش اصلی علت را تولید کاهش روستایی تعاون مرکزی سازمان مدیرعامل فر قادری

 .باشد دالری نرخ براساس و واقعی باید زعفران قیمت که است معتقد

 خبر لینک

 

 

 14۰۰ اسفند ۰4-11:25-جوان خبرنگاران باشگاه

 

https://www.yjc.news/fa/news/8060125/%D8%AD%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%B3%DB%B6-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.yjc.news/
https://www.yjc.news/fa/news/8060125/%D8%AD%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%B3%DB%B6-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 شد مطرح جوان خبرنگاران باشگاه با گو و گفت در

 است انجام حال در چکانی قطره زمینی سیب عرضه 20-4

 روز 20 طزی  زمینزی  سیب چکانی قطره توزیع استمرار با گفت: مرکزی میدان بارفروشان اتحادیه رئیس

 .رسد می انتوم هزار 18 تا 17 به نو زمینی سیب کیلو هر قیمت آینده

 ح ال  در چک انی  قطره زمینی سیب عرضه حاضر حال در گفت: نژاد دارایی مصطفی آقای  -جوان خبرنگاران باشگاه

 .دشومی قیمت مجدد افزایش به منجر روند، این استمرار که است انجام

 را جیرف ت  ن و  زمینی سیب و تومان هزار 11 تا 8 را مرکزی میدان در اریانب زمینی سیب کیلو هر کنونی قیمت او

 .کرد اعالم تومان هزار 13

 ام ور  مع اون  دهند،می خبر قبل سال به نسبت تولید درصدی 3۰ تا 2۰ کاهش از اتحادیه مسئوالن آنکه رغم علی

 تولی د  رکشو در زمینی سیب تن زاره 5۰۰ و میلیون 5 تا 5 امسال که کندمی اذعان کشاورزی جهاد وزارت زراعت

 ت ن  لی ون می 4.5 س االنه  مص رف  ب ا  نهایت در که شده صادر هدف بازارهای به میزان این از تن هزار 6۰۰ که شده

 .نداریم بازار نیاز در کمبودی زمینی، سیب

 انج ام  اتوارد تولیدکنن ده  از حمای ت  ب رای  ک ه  ک رد  اع الم  کش اورزی  جهاد وزارت که زمانی از گفت: نژاد دارایی

 برابر 2 ار عرضه که دادند قول جهاد مسئوالن به که حالی در شد، چکانی قطره مجدد زمینی سیب توزیع د،شومین

 و ستا یافته کاهش زمینی سیب عرضه اکنون هم گفت: مرکزی میدان بارفروشان اتحادیه رئیس .دهندمی افزایش

 توزی ع  با دارند هاانبار در زیاد مقدار به زمینی سیب که کشاورزانی اما باشد، خالی انبارها که نیست طور این شرایط

 .هستند گذشته های سال زیان جبران و قیمت افزایش دنبال به چکانی قطره

 است، ومانت هزار 17 تا 12 هامغازه در زمینی سیب کیلو هر کنونی قیمت که دهدمی نشان بازار سطح از هابررسی

 رفظ   زمینزی  سیب قیمت که بود داده قول بهمن 2۰ در روستایی تعاون مرکزی انسازم مدیرعامل که حالی در

 .برسد تومان هزار 1۰ به هامغازه در هفته یک مدت

 خبر لینک

https://www.yjc.news/fa/news/8068576/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%87-%DA%86%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.yjc.news/
https://www.yjc.news/fa/news/8068576/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%87-%DA%86%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 14۰۰ اسفند ۰3-19:44-جوان خبرنگاران باشگاه

 

 شد؛ مطرح جوان خبرنگاران باشگاه با گو و گفت در

 تهران در منجمد و گرم مرغ تن 1500 انهروز توزیع 21-4

 .ادد خبر تهران در منجمد و گرم مرغ تن 1500 روزانه عرضه از تهران استان دام امور پشتیبانی مدیرکل

 منج ر  بازار در موجود قاضایت بر مازاد گرم مرغ گوشت عرضه گفت: سالمی علیرضا آقای  -جوان خبرنگاران باشگاه

 .است شده بازار در مصوب نرخ از کمتر به مرغ قیمت کاهش به

 م رغ  نت   25۰ ت ا  2۰۰ و گ رم  م رغ  ت ن  13۰۰ تا 12۰۰ روزانه تهران، استان دام امور پشتیبانی مدیرکل گفته به

 .دشومی توزیع تهران استان در منجمد

 پایان تا مرغ بازار در قیمتی افزایش گونه هیچ ها، قیمت ثبات بر مبنی جمهور رئیس دستور بنابر گوید: می سالمی

 .نداریم سال

 مس ئوالن  از بس یاری  ک ه  رسیده نسبی ثبات به آذر اواسط از مرغ قیمت که دهد می نشان بازار سطح از ها بررسی

 .دانند می امر این اصلی علت را ها ریزی جوجه حجم افزایش

 ه زار  3۰ تا 28 شهر سطح مختلف نقا  در و تومان هزار 27 تا 26 بهمن میدان در گرم مرغ کیلو هر کنونی قیمت

 .است تومان

 خبر لینک

 

https://www.yjc.news/fa/news/8068707/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B1%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%DA%AF%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.yjc.news/
https://www.yjc.news/fa/news/8068707/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B1%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%DA%AF%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 14۰۰ اسفند ۰3-19:17-جوان خبرنگاران باشگاه

 

 :داد خبر حمایت سازمان معاون

 شدند ارزان تولیدکننده قیمت درج طرح مشمول کاالی قلم 500 و هزار 4 22-4

 تزا  5 از کزاال  قلم 500 و هزار 4 تولیدکننده قیمت درج طرح مشمول کاالی قلم هزار 7 از گفت: موسوی

 .اند داشته قیمت کاهش درصد 65

 است شده اجرا مرحله چند در کاال روی تولیدکننده قیمت درج طرح گفت: موسوی آقای  -جوان خبرنگاران باشگاه

 فروشی خرده در فروش تا تولید زنجیره کل در شفاف فضای ایجاد به طرح این هستیم. چهارم مرحله در اکنون که

 .کندمی کمک

 به ومانت 5۰۰ و هزار 3 قیمت و مکردی شروع معدنی آب همچون کاالهایی با را طرح این اول مرحله گفت: موسوی

 26 س ود  زامال   ب ا  بود تومان هزار 6 از بیش کاال این قیمت که حالی در شد درج آن روی تولیدکننده قیمت عنوان

 .است رسیده تومانی 5۰۰ و هزار 4 به اکنون درصدی

 را ه ا فروش ی  خرده و پخش هایشرکت تولیدی، واحد سود طرح این در گذار حمایت،قانون سازمان معاون گفته به

 2۰ ای مایهسر کاالهای در شود اضافه تولیدکننده قیمت بر باید که سودی حداکثر اساس این بر و کرده بینی پیش

 .است شده گرفته نظر در صد در 3۰ هم میوه برای و است درصد 26 مصرفی کاالهای در و درصد

 ط رح  ای ن  مش مول  ک اال  قل م  ه زار  7 تاکنون که دوشمی اجرا مرحله 6 در کاال روی تولیدکننده قیمت درج طرح

 .کنندمی تعیین کاال روی قیمت از را مالیات دریافت مبنای مالیاتی امور سازمان .انددهش

https://www.yjc.news/fa/news/8068734/%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D9%82%D9%84%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AF%D8%B1%D8%AC-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://www.yjc.news/
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 از را خود رنظ مورد قیمت کاال، عرضه و تولید کار از مرحله هر و مقطع هر در هستند مکلف کنندگان عرضه تمامی

 .برسانند کنندگان مصرف اطالع به حتما قیمت درج طریق

 رص د  لفاتتخ و دارند نظارت ها فروشی خرده کار بر اصناف بازرسان طرح این کامل اجرای برای گوید: می موسوی

 .دشومی پیگیری و

 ک ه  اس ت  این طرح این ایراد گفت: اصناف اتاق رئیس نائب درستی خبر شبکه 18:3۰ گوی و گفت برنامه ادامه در

 ع الوه  که ودب این ما پیشنهاد کند. حساب مغازه در را نهایی قیمت تا باشد داشته حساب ینماش باید کننده مصرف

 .باشد مشخص قیمتی کف تا شود درج کاال روی هم فروش قیمت تولیدکننده، قیمت بر

 در مه   خصوص ی  بخش نظر و گرفت می انجام بیشتری کارشناسی کار باید طرح ینا اجرای برای درستی، گفته به

 .شد می اظلح آن

 خبر لینک

 

 

 14۰۰ اسفند ۰3-18:24-جوان خبرنگاران باشگاه

 

 شد عرضه 1400 دی طی هاکشتارگاه در طیور انواع گوشت تن هزار 201 23-4

 گوشزت  عرضزه  امسال، دی در کشور رسمی هایکشتارگاه طیور کشتار آمارگیری طرح نتایج اساس بر

 .رسید تن هزار 201 به هاکشتارگاه این در طیور انواع

https://www.yjc.news/fa/news/8068734/%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D9%82%D9%84%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AF%D8%B1%D8%AC-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.yjc.news/fa/news/8068700/%DB%B2%DB%B0%DB%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B7%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%B7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C--%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%B4%D8%AF
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 14۰۰ دی در کشور رسمی هایکشتارگاه در شده ذبح طیور انواع شده عرضه گوشت وزن  -جوان برنگارانخ باشگاه

 بوده طیور انواع سایر از بیش خروس( و )مرغ ماکیان گوشت سهم که شده، گزارش تن 6۰1 و هزار 2۰۰ مجموع در

 97.1 ت ن،  722 و ه زار  194 ب ا  س(خ رو  و )م رغ  ماکیان گوشت ایران، آمار مرکز آمارگیری نتایج اساس بر .است

 ت ن، 414 و ه زار  2 ب ا  بوقلم ون  گوشت است. داده اختصاص خود به را شده عرضه طیور گوشت کل وزن از درصد

 از درص د  1.6 و درص د  دهمیک درصد، 1.2 ترتیب به تن، 181 و هزارسه با طیور انواع سایر و تن 284 با بلدرچین

 .اندداده اختصاص خود هب را شده عرضه طیور گوشت کل وزن

 34 اف زایش  دهن ده  نش ان  1399 س ال  مشابه ماه با 14۰۰ ماهدی در کشور رسمی هایکشتارگاه عملکرد مقایسه

 14۰۰ دی در گوش ت  عرض ه  مق دار  .است کشور رسمی هایکشتارگاه در طیور انواع گوشت عرضه مقدار درصدی

 درچینبل   ب رای  درصد، 36 بوقلمون برای درصد، 32 روس(خ و )مرغ ماکیان برای 1399 سال مشابه ماه به نسبت

 ش ان ن آم ارگیری  ط رح  ای ن  از حاص ل  نتایج .است داشته افزایش درصد 427 طیور انواع سایر برای و درصد 115

 در )آذر( قب ل  م اه  ب ه  نس بت  14۰۰ دی در کش ور  رسمی هایکشتارگاه در طیور گوشت عرضه مقدار که دهدمی

 .است داشته شافزای درصد 6.8 حدود

 خبر لینک

 

 

 14۰۰ اسفند ۰3-14:۰2-جوان خبرنگاران باشگاه

 

 شوندمی برچیده درصدی 90 تا 60 تخفیفات شد/ تعیین هااستان شکر سهمیه 24-4

http://www.yjc.news/
https://www.yjc.news/fa/news/8068700/%DB%B2%DB%B0%DB%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B7%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%B7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C--%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%B4%D8%AF
https://www.yjc.news/fa/news/8068270/%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D8%AE%D9%81%DB%8C%D9%81%D8%A7%D8%AA-%DB%B6%DB%B0-%D8%AA%D8%A7-%DB%B9%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%86%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
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 شزد،  خواهد شفاف و دار ادامه هاتخفیف گفت: کنندگان تولید و کنندگان مصرف حمایت سازمان رئیس

 .داشت نخواهیم درصدی 60 یا 90 تخفیف از خبری اما

 تولی د  قیم ت  .ک رد  خ واهیم  بازرسی کننده تولید قیمت اساس بر گوید:می تابش عباس  -جوان خبرنگاران هباشگا

 هم راه  ب ه  قیم ت  درص دی  65 تا 5 کاهش کاال قلم 5۰۰ و هزار 4 برای که شده اجرا کاال قلم هزار 7 برای هکنند

 اب الغ  و تعی ین  ام روز  ه ا اس تان  رشک سهمیه داشت. خواهیم درصدی 4۰ نرخ کاهش متوسط طور به است. داشته

 .شد خواهد

 مرحل ه  نبهم   23 و شد اجرایی سوم و دوم مرحله دی شد، اجرا آذر در کننده تولید قیمت درج طرح مرحله اولین

 در ک ه  ییکااله ا  شد. خواهد اجرا اسفند اواسط هم است نهایی مرحله که پنجم مرحله شد. خواهد اجرا آن چهارم

 .شد خواهد مشخص آن بخشی اپر حاال و شدند بازار وارد امروز شدند گذاری متقی مشمول اول مرحله

 ک ه  رانته   بازرگ انی  ات اق  نماین دگان  هیئت عضو فردفروزان حسن دانند.می دردسر پر و غلط را روش این ایعده

 دنی ا  کج ای  چه ی  در و است اشتباه روش یک زنجیره ابتدای در و تولیدکننده توسط گذاریقیمت مفهوم گوید:می

 گیری،مالیات درست هایمکانیزم در ناتوانی و تورم و اقتصاد ساماندهی برای هادولت دهند.نمی انجام روشی چنین

 ش دن  تریچیدهپ زمینه تواندمی تولیدکننده قیمت کنند.درجمی ایجاد ایران در تولیدکنندگان برای را گرفتاری این

 .کند بیشتر ندارند هم خوبی اقتصادی اعاوض که شرایطی در را مردم بین روابط

 خبر لینک

 

 14۰۰ اسفند ۰3-۰7:45-جوان خبرنگاران باشگاه

 

 شد؛ مطرح جوان خبرنگاران باشگاه با گو و گفت در

http://www.yjc.news/
https://www.yjc.news/fa/news/8068270/%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D8%AE%D9%81%DB%8C%D9%81%D8%A7%D8%AA-%DB%B6%DB%B0-%D8%AA%D8%A7-%DB%B9%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%86%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
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 کندمین تغییر نان قیمت 25-4

 سزال  پایزان  تزا  گندم، و آرد متقی ثبات به توجه با گفت: دولتی بازرگانی نان و آرد هماهنگی مدیرکل

 .نداریم نان قیمت افزایش برای ای برنامه

 .نداریم سال پایان تا نان قیمت افزایش یبرا ایبرنامه گفت: جاللی حسن محمد آقای  -جوان خبرنگاران باشگاه

 آنک ه  ض من  یابد.می افزایش آن تناسب به هم نان نرخ کند، تغییر آینده سال در گندم و آرد قیمت اگر او، گفته به

 .کنند اتخاذ باره این در تصمیماتی که دارد بستگی ها استان کارگروه به نان قیمت

 ای ن  ب ا  که ریمندا پز آزاد نانوایی تهران در کنیم،می پرداخت را آرد قیمت هشتم یک آنکه به توجه با گفت: جاللی

 و ی ک  وعن   یاران ه  گندم فروش از هاخبازی آرد تامین هستند. گذاری قیمت شامل تهران های نانوایی تمامی وجود

 .باشد متفاوت دیگر نانوایی به نانوایی یک از نان قیمت تا شودمی باع  امر همین که است 2 نوع

 نانوایی به حویلیت آرد کل که ریطو به نداریم پز آزاد نانوایی تهران در که کنندمی اذعان دولتی بازرگانی مسئوالن

 از ه ا بازیخ آرد کننده تامین حاضر حال در .است تخلف قیمت افزایش گونه هر وجود این با که است ای یارانه ها

 .گیردمی صورت مجوزها برحسب تومان 9۰۰ و 665 نرخ 2 با گندم فروش محل

 خبر لینک

 

 

 14۰۰ اسفند ۰2-18:59-جوان خبرنگاران باشگاه

 

https://www.yjc.news/fa/news/8067121/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
http://www.yjc.news/
https://www.yjc.news/fa/news/8067121/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
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 شد؛ مطرح جوان خبرنگاران باشگاه با گو و گفت در

 است شده تامین عید شب مرغ 26-4

 تا بازار و نداریم مرغ عرضه بحث در مشکلی تولید شرایط به توجه با گفت: ماهی و پرنده اتحادیه رئیس

 .داشت نخواهد نوسانی عید شب

 پ یش  و اس ت  توم ان  هزار 31 گرم مرغ لوکی هر کنونی قیمت گفت: خانی یوسف مهدی  -جوان خبرنگاران باشگاه

 مص وب  ن رخ  با منجمد مرغ گسترده توزیع همچنین ندهد. رخ بازار بح  در نوسانی سال پایان تا که دشومی بینی

 .شودمی انجام ای زنجیره های فروشگاه و میادین در تومان هزار 2۰

 گفت ه  ن ابر ب ک ه  اس ت  رسیده نسبی تعادل به ربازا اخیر، های ماه طی مرغ عرضه و ریزی جوجه افزایش به توجه با

 و رض ه ع کمب ود  احتمالی جلوگیری منظور به تنها منجمد مرغ عرضه حوزه، این های تشکل و ها انجمن مسئوالن

 .دشومی انجام ها مغازه و میادین در استفاده سوء

 و عی د  شب در و نداریم عرضه بح  در مشکلی تولید، مساعد شرایط به توجه با گفت: ماهی و پرنده اتحادیه رئیس

 .بود خواهد حاکم مرغ بازار بر آرامش رمضان ماه ایام

 ه زار  31 ت ا  هزار 29 مرغ ران تومان، هزار 31 تا 28 مرغ کیلو هر قیمت که دهد می نشان بازار سطح از ها بررسی

 .است تومان هزار 69 تا 66 فیله و تومان هزار 64 تا 58 سینه تومان،

 خبر لینک

 

 

 4-12-14۰۰ 11:29 -فارس خبرگزاری

 عکس + ایزنجیره هایفروشگا برخی در متوسط کیفیت با و تایلندی کهنه برنج توزیع 27-4

۱۸:۵۹-۰۲%20اسفند%20۱۴۰۰۸۰۶۶۶۱۲
http://www.yjc.news/
۱۸:۵۹-۰۲%20اسفند%20۱۴۰۰۸۰۶۶۶۱۲
https://www.farsnews.ir/news/14001204000353/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC%E2%80%8C-%DA%A9%D9%87%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C
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 س ال  چه ار  شده تولید بازاری تنظیم تایلندی برنج ای،زنجیره هایفروشگاه برخی در که است شده ارائه مستنداتی

 اس تار خو ب رنج  خری داران  برخ ی  راس تا  این در شود،می عرضه پایین( به متوسط کیفیت) B نوع کیفیت با و پیش

 .دشدن وارداتی محصوالت کیفیت بر جدی نظارت

 

 حص والت م مل ی  اتحادی ه  رئ یس  نورانی، رضا» با ایمصاحبه تازگی به فارس، خبرگزاری اقتصاد خبرنگار گزارش به

 خبرنگار وانعن به ما از مصاحبه، این پایان از پس وی که داشتیم عید شب میوه تأمین موضوع در «ایران کشاورزی

 شده اجهمو آن با تهران ایزنجیره هایفروشگا از یکی در شهروند یک عنوان به خودش که مشکلی با خواست فارس

 .دهیم بازتاب را است

 گذش ته  سال هارچ به مربو  تایلندی برنج ها،فروشگاه برخی در اینکه بر مبنی کرد ارائه فارس به مستندانی نورانی

 ش رکت  ظ اهرا  ،وی گفته به قعدروا و است نمانده بیشتر ماه چند آنها انقضای تاریخ از که هاییبرنج شود،می توزیع

 .است کرده وارد دوم درجه برنج دولتی، بازرگانی

 مسأله و بود دهش انباشته آنجا که دیدم تهران کاشانک فروشگاه در را تایلندی وارداتی برنج های کیسه گوید:می وی

 انقضای لتمه از بیشتر اهم چند و است پیش( سال چهار )حدود میالدی 2۰18 سال تولید هابرنج این اینکه ترمهم

 .است نمانده آن

 ه ا  قیمت هک است، کرده خریداری پیش سال چهار را ها برنج این دولتی بازرگانی شرکت اگر حال نورانی، گفته به

 وج ود  نظ ارتی  کنن د می وارد که محصولی کیفیت بر چرا است کرده وارد تازگی به اگر و بود این از ترپایین خیلی

 .ندارد
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 ،است هارنجب این بودن دوم درجه از حاکی که (B نوع )برنج بود: شده درج برنج هایکیسه این روی که گفت نورانی

  :است مشاهده قابل پایین در برنج هایکیسیه این تصویر

 

 

 وض وع م در ای د ب حداقل ندارند، را باال هایقیمت با ایرانی برنج خرید توان مردم عمده که حالی در گفتت:می نورای

 ه ر  دش و م ی ن برس د،  مردم دست کیفیت با محصول که باشند داشته وجود جدی نظارت وارداتی هایبرنج واردات

 نه اد  کیفی ت ب ی  و پ ایین  سطح خریدهای این بابت دارد ضرورت قطعا و کرد کشور وارد قیمتی هر به را محصولی

 .شود انجام جدی نظارت و باشد پاسخگو متولی

 م ال  نهش تمی  ت ا  و است میالدی 2۰18 سال در شده تولید مذکور برنج ارسالی تصویر اساس رب فارس، گزارش به

 .است شده عنوان B نوع هم برنج کیسه روی شده درج کیفیت دارد، اعتبار میالدی 2۰22 سال
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 ه ای نجب ر  قیم ت  ب ود:  ک رده  اع الم  کش اورزی  جهاد وزارت بازرگانی توسعه معاون این، از پیش فارس، گزارش به

 ه زار  24 مبل غ  1121 هندی برنج کیلوگرم هر ازای به است، شده تهیه بازرگانی خدمات شرکت توسط که وارداتی

 .است شده تعیین تومان 5۰۰ و هزار 12 مبلغ تایلندی و تومان هزار 25 مبلغ 1121 پاکستانی تومان،

 خبر لینک

 

 

 4-12-14۰۰ ۰9:55 -فارس خبرگزاری

 کشاورزی کمیسیون در عید شب میوه خرید تخلفات بررسی 28-4

 ب ر خ عی د  ش ب  میوه گران خرید در روستایی تعاونی سازمان تخلفات بررسی از مجلس کشاورزی کمیسیون رئیس

 .شودمی رسانی اطالع زودی به بررسی ینا نتیجه گفت: و داد

 

 ری د خ بررسی جلسه سومین در عسکری جواد محمد سیما؛ و صدا خبرگزاری از نقل به فارس خبرگزاری گزارش به

 ح ال  رد ب ازار،  از قیم ت  گ رفتن  و مس تندات  بررس ی  با افزود: روستایی تعاون سازمان توسط عید شب میوه گران

 در یندهآ هفته شنبه یا جاری هفته چهارشنبه هم کشور بازرسی سازمان گزارش و مهستی موضوع این دقیق بررسی

 .شودمی قرائت کشاورزی کمیسیون

 رادای   ای ن  ک ه  نیس ت  شفاف میوه، شده تمام و خریداری قیمت گفت: نیز کشاورزی کمیسیون رئیس نایب عباسی

 .است نشده خریداری باغدار از ای، میوه اینکه ضمن است، بزرگی

https://www.farsnews.ir/news/14001204000353/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC%E2%80%8C-%DA%A9%D9%87%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C
https://www.farsnews.ir/news/14001204000263/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%B4%D8%A8-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C


 

 

 

 کشاورزی و آب راهبردی مطالعات مرکز

 http://awnrc.com/index.php 1400اول اسفند ماه  هفته کشاورزی اخبار اهم

89 http://awnrc.com/index.php  

 عن وان  ب ه  آری ا  شسنج میزان شرکت فعالیت پروانه ابطال بر مبنی مازندران استاندارد اداره نامه به اشاره با باسیع

 ونتع ا  س ازمان  رئ یس  تول د  مح ل  ب ا  شرکت این ثبت محل اینکه کرد: تاکید خرید بر کیفی و کمی ناظر شرکت

 یابد؟ حضور توانسته شرکت یک تنها مناقصه در چطور اینکه ضمن دارد، شبهه جای است همجوار روستایی

 .شود داده پاسخ روستایی، تعاون سازمان طرف از باید که است شبهاتی هااین داد: ادامه وی

 نداتمس ت  روس تایی  تع اون  مرکزی سازمان مدیرعامل همچنین و سیما و صدا خبرگزاری نمایندگان جلسه این در

 .کردند ارائه کشاورزی یسیونکم اعضای به را عید شب میوه ذخیره مورد در خود

 خبر لینک

 

 

 3-12-14۰۰ 17:26-فارس خبرگزاری

 عید شب میوه بازار بر نظارت و بازرسی برای کشاورزی جهاد زیرو تکلیف 29-4

 هب   مکل ف  را بازرس ی  مجموع ه  عید شب هایمیوه خرید قیمت درباره کشاورزی جهاد وزیر گفت: دولت سخنگوی

 .کرد رسیدگی

 

 رابطه در خبری نشست در امروز جهرمی بهادری علی کشاورزی، جهاد وزارت از نقل به فارس، خبرگزاری گزارش به

 ک ه  اقداماتی و یدع شب میوه بازار تنطیم پیرامون دولت آمادگی و عید شب میوه تأمین برای شده ایجاد حواشی با

https://www.farsnews.ir/news/14001204000263/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%B4%D8%A8-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
https://www.farsnews.ir/news/14001203000985/%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%B4%D8%A8-%D8%B9%DB%8C%D8%AF
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 داش ت  رمض ان  ماه خرمای و عید شب میوه تأمین برای ایمصوبه بازار تنظیم ستاد کرد: اظهار است، انجام حال در

 زمینه این در نگرانی و بود تن هزار 7۰ آن سقف شد، عید شب ایهمیوه تأمین به مکلف روستایی تعاون سازمان که

 .ندارد وجود

 کل ف م را بازرس ی  مجموعه عید شب هایمیوه خرید قیمت درباره کشاورزی جهاد وزیر کرد: اضافه دولت سخنگوی

 .یردگ صورت نظارت میوه تأمین فرآیند بر تا کرد دعوت نظارتی نهادهای از آن از فراتر و کرد رسیدگی به

 خبر لینک

 

 

 3-12-14۰۰ ۰9:53-فارس خبرگزاری

 جهانی بازارهای در دام خوراک و گندم تقیم شدید افزایش 30-4

 ک وردزنی ر جه انی  بازاره ای  در ام روز  روغنی هایدانه و دام خوراک گندم، جمله از اساسی محصوالت انواع قیمت

 .کرد

 

 جهانی ارهایباز در امروز اساسی محصوالت انواع قیمت فارس، خبرگزاری المللبین اقتصاد گروه خبرنگار گزارش به

 تریبیش   سرعت گذشته هفته چند طی و شده بیشتر گذشته سال یک از هاقیمت رشد البته .داشت یادیز افزایش

 .است داشته

https://www.farsnews.ir/news/14001203000985/%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%B4%D8%A8-%D8%B9%DB%8C%D8%AF
https://www.farsnews.ir/news/14001203000160/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
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 نمانده عقب هاقیمت افزایش این از هم دام خوراک قیمت داشت. قیمت رشد دالر 17 روز یک در تنها گندم قیمت

 رش د  نی ز  روغنی هایدانه جمله از اساسی محصوالت یرسا قیمت کرد. ثبت روز یک در را دالر 12 حدود افزایش و

 6 از بیش هم کانوال روغنی دانه کرد. تجربه را قیمت افزایش روز یک در دالر 19 سویا که طوری به داشتند، زیادی

 .شد مواجه قیمت افزایش با روز یک در دالر

 زی ادی  أثیرت مردم معیشت بر آن قیمت افزایش رو این از و دارد مردم خانوار سبد در زیادی وزن اساسی محصوالت

 .گذاردمی

 ازاره ای ب در عرض ه  اخ تالل  دلی ل  به عمدتا که گرفته شدت کرونا شیوع از پس جهانی بازارهای در قیمت افزایش

 ش ده  ک م  بازار به عرضه صادراتی، قوانین و بهداشتی هایپروتکل در گیری سخت دلیل به یعنی است. بوده جهانی

 .است

 کش ور  ی از ن ابت دا  خواهن د م ی  آنها اند.کرده ممنوع یا و متوقف را خود صادرات کشورهای از بسیاری دیگر سوی از

 رئیس وتین،پ دستور به که است روسیه کشور آن نمونه کنند. صادر مازاد وجود صورت در و کنند تامین را خودشان

 را ورها ک ود  ص ادرات  کش ور  4 اینک ه  یا و است شده برابر دو اساسی تمحصوال صادراتی عوارض کشور این جمهور

 اس ت.  ت ه یاف ک اهش  هم صادرات عرضه در اختالل وجود با دهدمی نشان که است هایینمونه اینها اند.کرده ممنوع

 .هستند مواجه صادرات کاهش هم و عرضه کاهش با هم جهانی بازارهای بنابراین

 کمتر مسالا همچنین کند.می تامین واردات طریق از را دام خوراک درصد 75 و روغن به خود یازن درصد 9۰ ایران

 اس ت؛  ک رده  وارد را تن میلیون 4 به نزدیک تاکنون که کند وارد باید داخل نیاز تامین برای گندم تن میلیون 8 از

 .دش خریداری کشاورزان از تن میلیون 4.8 گذشته سال که است تن میلیون 14 ساالنه گندم به کشور نیاز

 خبر لینک

 

https://www.farsnews.ir/news/14001203000160/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
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 م:پنج بخش 5

 هاستسیا و هامهبرنا
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 9:۰1 ،14۰۰ اسفند 2-ایرنا

 کردند؛ تاکید ازبکستان و ایران وزاری

 همکاری مشترک کمیته ایجاد با ازبکستان و ایران کشاورزی تجاری تبادالت افزایش 1-5

 

 ایج اد  ب ا  شورک دو کشاورزی تبادالت افزایش بر ازبکستان و ایران کشاورزی جهاد وزرای نشست در - ایرنا - تهران

 .شد تاکید اریهمک مشترک کمیته

 وزی ر  «ی ف خواج ه  جمش ید » ب ا  دیدار در «نژادساداتی جواد سید» کشاورزی، جهاد وزارت دوشنبه روز گزارش به

 جدید، جمهوررییس ابتکارات سایه در کشور این هایپیشرفت خصوص در خرسندی ابراز ضمن ازبکستان کشاورزی

 از حجم نای اما کرده، پیدا رشد کشور دو کشاورزی دالتمبا حجم میالدی گذشته سال در خوشبختانه اظهارداشت:

 .است نبوده سازگار نیز کشور دو هایظرفیت با البته و نیست کشور دو سران توقعات پاسخگوی مبادالت

 رگزارب تهران در کشور دو اقتصادی هایهمکاری مشترک کمیسیون اجالس چهاردهمین افزود: کشاورزی وزیرجهاد

 .است کرده فراهم را کشور دو کشاورزی وزاری مشترک نشست برگزاری سازینهزمی مهم این و شد

 تج اری  تمب ادال  ح وزه  در من دیم عالق ه  ما گفت: کشور، دو بین کشاورزی مبادالت توسعه بر تاکید با نژادساداتی

 .کنیم ایجاد خوبی هایهمکاری طیور و دام و لبنی محصوالت ای،قرنطینه محصوالت هایحوزه در دوجانبه

 .هستند کشور دو اقتصادی ارتبا  و تعامل برای جذابی هایحوزه شیالت و دامپروری زارعت، حوزه وی، گفته به

 مشترک نمایشگاه برگزاری و خشک شیر اجداد، مرغ گله صادرات خصوص در آمادگی اعالم با کشاورزی جهاد وزیر

 ب ا  ازبکستان کشور از شتر واردات به مندعالقه همچنین کرد: تصریح کشور، دو محصوالت با آشنایی و فعالیت برای

 .هستیم بهداشتی و ایقرنطینه هایپروتکل امضای

https://www.irna.ir/news/84657310/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B2%D8%A8%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87
https://www.irna.ir/news/84657310/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B2%D8%A8%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87
https://www.irna.ir/news/84657310/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B2%D8%A8%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/21/4/169476337.jpg?ts=1645420897514
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/21/4/169476337.jpg?ts=1645420897514
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 رف ع  سرعت به حوزه این مشکالت تا است الزم خصوص این در هاییپروتکل و پنبه واردات برای موانعی افزود: وی

 .داریم آمادگی خصوص این در ما که شود

 ت ا  داریم آمادگی ام و دارد فاصله آزاد آب با ازبکستان گفت: کشورمان، در چابهار بندر وجود به اشاره با نژادساداتی

 .کنیم همکاری کشور این با کشاورزی محصوالت صادرات در

 نمون ه  ط ور  ب ه  گفت: باشند، داشته تهاتر توانندمی ازبکستان و ایران کشور دو که این بیان با کشاورزی جهاد وزیر

 .کند وارد پنبه مقابل در و کند صادر ازبکستان به زمینیسیب ایران کشور

 تح ریم  ی ن ا مقاب ل  در ای ران  م ردم  و کش ور  داش ت:  بی ان  و اشاره آمریکا ظالمانه هایتحریم به وزارت عالی مقام

 در الت،مشک فعر جهت در داریم آمادگی ما البته اند؛داشته ایستادگی این محل از زیادی تعالی و رشد و اندایستاده

 .کنیم فعالیت ازبکستان با تهاتری مبادالت خصوص

 کش ور  زنی ا  ب اغی  محص والت  در آنچ ه  و کی وی  و س یب  لیم و،  پرتقال، جمله از مرکبات تواندمی ایران افزود: وی

 .کند وارد پنبه مقابل در و کرده صادر را است ازبکستان

 و ب زرگ  بس یار  هایشرکت گفت: ازبکستان به شاورزیک مهندسی و فنی محصوالت صادرات به اشاره با نژادساداتی

 کمک بکستاناز کشور به زهکشی و آبیاری مکانیزاسیون، هایزمینه در توانندمی که دارند وجود کشورمان در فناور

 .کنند

 شبخ   و لوژِین انوتکنو  ژنتی ک،  بیوتکنولوژی، مانند فناوری و تحقیقاتی علمی، هایرتبه دارای کشورمان افزود: وی

 .باشد داشته ازبکستان کشور کشاورزی بخش برای را خدماتی تواندمی و است کشاورزی

 پیش رو  هایکتشر از حقوقی و قانونی هایحمایت نیازمند روابط توسعه برای اینکه به اشاره با کشاورزی جهاد وزیر

 توان د می رکشو دو در شاورزیک بخش نیازهای از بعضی افزود: هستیم، فراسرزمینی کشاورزی و ازبکستان در ایران

 .شود انجام خصوصی، بخش گذارانسرمایه با قراردادی تولید صورت به

 و آم وزش  ار ازبکستان کشور در ساخت تکنولوژی توانندمی که داریم سازگلخانه بزرگ هایشرکت ما داد: ادامه وی

 .دارد وجود نیز آموزشی هایوزهح در کشور دو بین کارشناس و محقق تبادل آمادگی همچنین دهند. توسعه
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 به ازبکستان و ایران کشور دو بین کشاورزی همکاری نامهتفاهم یادداشت امضای و سازیآماده بر وزارت، ارشد مقام

 .کرد تاکید کشاورزی حوزه در هاهمکاری ادامه برای سندی عنوان

 گفت: ازبکستان، کشور در MOST FAVORED NATION (MFN) الوداد کامله دولت اصل به اشاره با نژادساداتی

 و ش وند می خروجی عوارض و تعرفه در خاصی مزایای و تسهیالت مشمول که دارند حضور لیست این در کشور 45

 .داریم را فهرست این در ایران قرارگیری درخواست ما

 نی ز  را غ ذا  وزهح   در التمانتباد بتوانیم امیدواریم و هستند اسالمی کشور دو ازبکستان و ایران گفت: پایان در وی

 .دهیم گسترش

 و کرد نوانع کشور دو کشاورزی حوزه در جدیدی گام رو امروز مالقات نشست، این در نیز ازبکستان کشاورزی وزیر

 تب ادل  تا اریمد بنا خصوص، این در راه نقشه ارائه و کشاورزی بخش در آینده هایفعالیت برای ریزیبرنامه با گفت:

 .یابد افزایش ازبکستان و ایران ینب مالی گردش

 ش اورزی ک از خ وبی  درص د  ایران افزود: کشاورزی، بخش در ایران موفق تجربیات به اشاره با «یفخواجه جمشید»

 وی، گفت ه  ب ه  .ش ویم  مندبهره تجربیات این از خواهیممی ما و است توجه قابل میزان این که کندمی تأمین را دنیا

 .داراست را خوبی تجربیات دامداری و آب وریبهره ٔ زمینه رد ایران کشور همچنین

 یالتش باغبانی، زراعت، جمله از تخصصی هایحوزه در نشست برگزاری درخواست ضمن ازبکستان، کشاورزی وزیر

 در ت ا  دارن د  حض ور  نی ز  کش اورزی  بخ ش  ت اجران  ما همراه هیات در افزود: کشورمان، مسئولین با نباتات حفظ و

 ،ژنتی ک  بیوتکنول وژی،  ه ای ح وزه  در ای ران  کش ور  ک رد:  خاطرنشان وی .شود صحبت کشاورزی بادالتت ٔ زمینه

 .کندمی رقابت نیز کشورها سایر با که دارد خوبی هایرتبه کشاورزی بخش و نانوتکنولوژِی

 ازبکس تان  وزیرنخست معاون امروز داشت: اظهار ازبکستان، کشور (MFN) الوداد کامله دولت اصل درباره یفخواجه

 ه ای زمینه از یکی که کندمی گفتگو و دیدار ایران خارجه امور وزیر با هست، نیز کشور این خارجه تجارت وزیر که

 .است موضوع این گفتگو

 .کند آغاز را خود کار آینده ماه یک طی کشور دو هایهمکاری مشترک کمیته تا شد مقرر جلسه این در

 خبر لینک

https://www.irna.ir/news/84657310/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B2%D8%A8%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87
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 9:15 ،14۰۰ اسفند 2-ایرنا

 :داد خبر کشاورزی جهاد وزیر معاون

 ازبکستان در هاگلخانه توسعه برای ایرانی گذارانسرمایه حضور 2-5

 

 هاگلخانه توسعه رد ایرانی مهندسان و گذارانسرمایه حضور از کشاورزی دجها وزیر باغبانی امور معاون -ایرنا -تهران

 ورزیکشا مشترک کمیسیون تشکیل به نسبت کشور، دو هایظرفیت بررسی کنار در گفت: و داد خبر ازبکستان در

 .است شده تاکید طرفین بین

 اب   مش ترک  نشس ت  و دی دار  در «برومن دی  محمدمه دی » کش اورزی،  جهاد وزارت از ایرنا دوشنبه روز گزارش به

 رواب ط  س طح  یارتقا هدف با نشست این افزود: وزارتخانه این محل در ازبکستان باغداری امور معاون «اف عبداهلل»

 رد مهندس ی  و فن ی  خ دمات  ص ادرات  و گلخان ه  وی ژه به مختلف هایحوزه در تکنولوژی انتقال و کشاورزی بخش

 .شد برگزار ازبکستان به سازیگلخانه و یتبدیل صنایع مکانیزاسیون، هایزمینه

 سازی،گلخانه جمله از کشاورزی مختلف هایحوزه باالی توان بر تاکید با کشاورزی جهاد وزارت باغبانی امور معاون

 .هستیم ازبکستان در ایران خدمات و دانش و تجربیات انتقال به مایل گفت:

 رخت ی د س یب  و پس ته  لیموشیرین، مرکبات، جمله از باغی تمحصوال انواع و خرما صادرات بر همچنین برومندی

 .کرد تاکید

  ازبکستان در دارویی گیاهان کشت توسعه برای ایران همکاری

 کش ت  توس عه  درخصوص کشورمان باغبانی امور معاون با ازبکستان باغداری امور معاون اف عبداهلل نشست، این در

 .کرد مذاکره هاگلخانه توسعه ویژهبه و باغات توسعه و آن فرآوری و دارویی گیاهان

https://www.irna.ir/news/84657323/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%AF%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B2%D8%A8%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.irna.ir/news/84657323/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%AF%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B2%D8%A8%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/21/4/169476348.jpg?ts=1645421658954
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/21/4/169476348.jpg?ts=1645421658954
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 به توجه با شد مقرر ازبکستان کشاورزی وزیر با ایران کشاورزی جهاد وزیر وگویگفت و دیدار پیرو گزارش، بنابراین

 شس ت ن کش اورزی،  بخش در تجاری مبادالت افزایش برای مشترک کارگروه تشکیل بر مبنی ایرانی طرف پیشنهاد

 و برگ زار  مختلف هایحوزه در ازبکستان کشاورزی وزیر معاونان و ایران کشاورزی جهاد وزیر معاونان بین مشترکی

 .شود تشکیل زودی به کمیته این شد مقرر

 خبر لینک

 

 

 9:42 ،14۰۰ اسفند 2-ایرنا

 :کشاورزی جهاد وزیر معاون

 دارد قزاقستان به را طبیعی منابع زمینه در دانش انتقال آمادگی ایران 3-5

 

 در کش ورمان  ه ای توان ایی  و ه ا ظرفیت برشمردن با کشور آبخیزداری و طبیعی منابع سازمان رییس -ایرنا -تهران

 تجربی ات  و ان ش د انتقال آمادگی ایران کرد: اعالم یزداری،آبخ اقدامات و زداییبیابان مرتعداری، کاری،جنگل زمینه

 .دارد قزاقستان به را طبیعی منابع و خاک و آب زمینه در ایرانی کارشناسان

 وزارت مع اون  «مامیش ف » ب ا  دی دار  در «منص ور  مس عود » کش اورزی،  جهاد وزارت از ایرنا دوشنبه روز گزارش به

 در کش ور  دو ب ین  همک اری  توس عه  ه ای راه بررسی ضمن قزاقستان، ورکش طبیعی منابع و شناسیزمین اکولوژی،

 مالکیت قالب در ایران در زارهابیشه و مراتع ها،جنگل شمسی 1341 سال تا افزود: طبیعی منابع و خاک آب، زمینه

https://www.irna.ir/news/84657323/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%AF%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B2%D8%A8%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.irna.ir/news/84657337/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.irna.ir/news/84657337/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/21/4/169476399.jpg?ts=1645422646955
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/21/4/169476399.jpg?ts=1645422646955
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 و جخ ار  خصوصی مالکیت از طبیعی منابع و شد تصویب کشور در قانونی سال، این از پس و شدمی اداره خصوصی

 .گرفت قرار دولت اختیار در

 اشخاص توسط و فنی هایطرح قالب در را طبیعی منابع تا کرد مکلف را ما قانون گفت: کشاورزی جهاد وزیر معاون

 .کنیم مدیریت حقوقی و حقیقی

 من ابع  ه ای ط رح  قال ب  در م ردم  و شودمی تلقی پیشران مردم مشارکت و نقش طبیعی منابع در اظهارداشت: وی

 ب ه  وابس ته  ش ان زندگی عشایری و روستایی خانوار میلیون یک حدود اکنونهم و دارند همکاری سازمان با عیطبی

 .است کشور مراتع

 در اب انی بی اراض ی  هکت ار  میلی ون  3۰ و مرتع هکتار میلیون 8۰ از بیش جنگل، هکتار میلیون 14 وجود به منصور

 جنگل از چوب برداریبهره بدون و حفاظتی اقدامات با اکنون هاگلجن بویژه طبیعی منابع کرد: اظهار و اشاره ایران

 .شودمی مدیریت طبیعی منابع سازمان توسط

 توفیق ات  ب ه  ای ران  در زدای ی بیاب ان  زمین ه  در ک ه  ای ن  بیان با کشور آبخیزداری و مراتع ها،جنگل سازمان رییس

 از هکت ار  نمیلی و  ن یم  و ی ک  تاکنون و دارد طوالنی پیشینه زمینه این در ایران افزود: ایم،یافته دست چشمگیری

 .است کرده تبدیل جنگل به را بیابانی اراضی

 قال ب  در را تجربیات این توانمی که دارد وجود ایران در زاییبیابان با مقابله زمینه در خوبی تجربیات وی، گفته به

 .کرد منتقل قزاقستان کشور به دوجانبه هایهمکاری

  اورال دریاچه شدن خشک از جلوگیری برای ایران همکاری زمندنیا قزاقستان

 اب راز  ب ا  قزاقس تان  کش ور  طبیع ی  من ابع  و شناسی زمین اکولوژی، وزارت معاون «مامیشف» نشست، این ادامه در

 ای ران  فت:گ و کرد اشاره طبیعی منابع و کشاورزی زمینه در قزاقستان با ایران همکاری به نشست این از خرسندی

 .کند ایجاد قزاقستان با را خوبی همکاری زمینه تجربیات انتقال با تواندمی

 و ب رد  ن ام  کشور این محیطیزیست چالش بزرگترین عنوان به را قزاقستان در اورال دریاچه شدن خشک مامیشف،

 ه وا  هب   و تولی د  نمک ی  گردوغب ار  ت ن  ه زار  ها 1۰۰ از بیش ساالنه اورال دریاچه شدن خشک با کرد: خاطرنشان

 احی ای  زمین ه  در دارد اختی ار  در ک ه  ه ایی تکنولوژی و کارشناسی کار با تواندمی ایران رو این از شود،می پراکنده
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 ب ه  آبخی زداری  زمین ه  در فن ی  خدمات ارائه با همچنین و غیربیابانی و بیابانی اراضی در کاریجنگل اورال، دریاچه

 هزار 61 حدود 2۰21 سال در تنها گفت: و کرد اشاره قزاقستان در کاریجنگل موضوع به وی .کند کمک قزاقستان

 .است هکتار میلیون 6 کشور این جنگل سطح حاضر حال در و شده انجام قزاقستان در کاریجنگل هکتار

 در اقس تان قز و ای ران  بین زیادی همکاری هایراه شد: یادآور همچنین قزاقستان کشور طبیعی منابع وزارت معاون

 مانک اران پی تخصص ی  و فن ی  خدمات از اندکرده توافق ما کارشناسان و دارد وجود طبیعی منابع و کشاورزی زمینه

 .بگیرند کمک تجربیات و دانش انتقال و آموزش برای ایرانی

 ب ه  ادگ ار ی ب ه  را«بل و   درخت نماد » دیدار این پایان در کشور طبیعی منابع سازمان رییس گزارش، این اساس بر

 مامیش ف  ،دیدار این در .کرد تقدیم قزاقستان کشور طبیعی منابع و شناسی زمین اکولوژی، وزارت عاونم مامیشف

 .کرد غرس یادمان این اطراف در نهال اصله یک طبیعی، منابع جانثاران یادمان از بازدید ضمن

 خبر لینک

 

 

 17:1۰ ،14۰۰ اسفند 1-ایرنا

 :مهندسی و فنی دفتر مدیرکل

 کشور در اساسی کاالی سازیذخیره تنی میلیون 22 ظرفیت 4-5

 

https://www.irna.ir/news/84657337/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.irna.ir/news/84656885/%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%DB%B2%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://www.irna.ir/news/84656885/%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%DB%B2%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://img9.irna.ir/d/r1/2020/02/02/4/156931611.jpg
https://img9.irna.ir/d/r1/2020/02/02/4/156931611.jpg
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 تن ی  میلیون 22 سازیذخیره ظرفیت از ایران دولتی بازرگانی شرکت مهندسی و فنی دفتر مدیرکل - ایرنا - تهران

 بازرگ انی  و گ ذاری سرمایه برای را وبیمطل شرایط سازیذخیره ظرفیت میزان این گفت: و داد خبر اساسی کاالهای

 .است کرده فراهم اساسی کاالهای بخش در کشور در

 گن دم  زیس ا  ذخی ره  ظرفی ت  میزان « عبدلی احمد» ایران، دولتی بازرگانی شرکت از ایرنا یکشنبه روز گزارش به

 و دولت ی  خشب دو در فلزی و بتنی گندم سیلوهای کل تعداد :افزود و کرد اعالم تن میلیون 21 از از بیش را کشور

 75۰ و نمیلیو 14 سازیذخیره توان مدائ و استاندارد نکهداری مراکز و تأسیسات این که است واحد 479 خصوصی

 .دارد را گندم تن هزار

 ک ه  گندم سازی ذخیره انبارهای کل تعداد اظهارداشت: ایران دولتی بازرگانی شرکت مهندسی و فنی دفتر مدیرکل

 .رسدمی تن میلیون 5.5 ظرفیت به انبار 282 به است برداریبهره قابل و شده تأسیس ساده و نیزهمکا صورت به

 و ادد خب ر  ش کر  و برنج شامل: اساسی کاالی سایر تن میلیون یک از بیش سازیذخیره ظرفیت از همچنین عبدلی

 .است تن هزار 62 نیز ایران دولتی بازرگانی شرکت اختیار در هایسردخانه ظرفیت میزان گفت:

 را کتشر این استیجاری و ملکی روغن مخازن ظرفیت میزان دولتی بازرگانی شرکت مهندسی و فنی دفتر مدیرکل

 .کرد اعالم تن هزار 261

 و ساس ی ا کااله ای  س ازی ذخیره انبارهای و گندم انبارهای و سیلوها سازیذخیره ظرفیت احتساب با گفت: عبدلی

 مقدار ینا که داریم اساسی کاالهای نگهداری برای ظرفیت تن هزار 751 و میلیون 22 حاضر حال در روغن، مخازن

 ایج اد  ب رای  گن دم  ویژه به اساسی کاالهای بازرگانی برای خوبی پتانسیل و دارد قرار مطلوبی سیارب حد در ظرفیت

 .است ساخته فراهم افزوده ارزش

 خبر لینک

 

 

 

https://www.irna.ir/news/84656885/%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%DB%B2%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
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 12:34 ،14۰۰ اسفند 1-ایرنا

 کرد ابالغ را دامپزشکی بخش در مغولستان و ایران همکاری مصوبه «مخبر» 5-5

 

 و امد بهداش ت  زمین ه  در همک اری  موافقتنام ه  امض ای  ب ه  مرب و   مصوبه جمهور،رییس اول معاون -ایرنا -تهران

 .کرد ابالغ را مغولستان و ایران اسالمی جمهوری بین دامپزشکی

 وزارت شنهادپی به 14۰۰ بهمن 27 نشست در وزیران هیأت دولت، هیأت دفتر رسانیاطالع پایگاه از ایرنا گزارش به

 وزارتخانه این به المللی،بین هایتوافق انعقاد و تنظیم چگونگی نامهآیین (2) ماده اجرای منظوربه و کشاورزی جهاد

 ب ه  س بت ن خارج ه،  ام ور  وزارت و (الملل ی بین هایتوافق امور) جمهوررییس قیحقو معاونت هماهنگی با داد اجازه

 جمه وری  دول ت  ب ین  دامپزشکی و دام بهداشت زمینه در اریهمک موافقتنامه موقت امضای و پاراف مذاکره، انجام

 ای ن  س فند( ا ولا )یکشنبه امروز جمهور،رییس اول معاون مخبر، محمد .کند اقدام مغولستان دولت و ایران اسالمی

 .کرد ابالغ ربطذی هایدستگاه به اجرا برای را مصوبه

 خبر لینک

 

 

 2-12-14۰۰ 1۰:54-فارس خبرگزاری

 همکاری مشترک کمیته ایجاد با ازبکستان و ایران کشاورزی تبادالت افزایش 6-5

 کمیت ه  ایج اد  ب ا  کش ور  دو کشاورزی تبادالت افزایش بر ازبکستان و ایران کشور کشاورزی جهاد وزرای نشست در

 .شد تاکید همکاری مشترک

https://www.irna.ir/news/84656395/%D9%85%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/20/4/169474917.jpg?ts=1645346040922
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/20/4/169474917.jpg?ts=1645346040922
https://www.irna.ir/news/84656395/%D9%85%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA
https://www.farsnews.ir/news/14001202000333/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B2%D8%A8%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C
https://www.farsnews.ir/news/14001202000333/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B2%D8%A8%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C
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 جه اد  وزی ر  نژادساداتی جواد سید کشاورزی، جهاد وزارت رسانیاطالع پایگاه از نقل به فارس خبرگزاری گزارش به

 هب   خیرمق دم  ض من  ازبکس تان  کشاورزی وزیر «یفخواجه جمشید» با دیدار در ایران اسالمی جمهوری کشاورزی

 رد:ک   اظه ار  جدی د،  جمهوررییس ابتکارات سایه در کشور این هایپیشرفت خصوص در خرسندی ابراز و میهمانان

 دالتمب ا  از حج م  ای ن  ام ا  کرده پیدا رشد کشور دو کشاورزی مبادالت حجم یالدیم گذشته سال در خوشبختانه

 .است نبوده سازگار نیز کشور دو هایظرفیت با البته و نیست کشور دو سران توقعات پاسخگوی

 مه م  این و شد برگزار تهران در کشور دو اقتصادی هایهمکاری مشترک کمیسیون اجالس چهاردهمین افزود: وی

 .است کرده فراهم را کشور دو کشاورزی وزاری مشترک نشست برگزاری سازیزمینه

 تج اری  تمب ادال  ح وزه  در من دیم عالق ه  ما گفت: کشور، دو بین کشاورزی مبادالت توسعه بر تأکید با نژادساداتی

 .نیمک ایجاد خوبی هایهمکاری طیور و دام و لبنی محصوالت ای،قرنطینه محصوالت هایحوزه در دوجانبه

 .هستند کشور دو اقتصادی ارتبا  و تعامل برای جذابی هایحوزه شیالت و دامپروری زارعت، حوزه وی، گفته به

 مشترک نمایشگاه برگزاری و خشک شیر اجداد، مرغ گله صادرات خصوص در آمادگی اعالم با کشاورزی جهاد وزیر

 ب ا  زبکستانا کشور از شتر واردات به مندعالقه چنینهم کرد: تصریح کشور، دو محصوالت با آشنایی و فعالیت برای

 .هستیم بهداشتی و ایقرنطینه هایپروتکل امضای

 رف ع  سرعت به حوزه این مشکالت تا است الزم خصوص این در هاییپروتکل و پنبه واردات برای موانعی افزود: وی

 .داریم آمادگی خصوص این در ما که شود

 ت ا  داریم آمادگی ام و دارد فاصله آزاد آب با ازبکستان گفت: کشورمان، در چابهار بندر جودو به اشاره با نژادساداتی

 .کنیم همکاری کشور این با کشاورزی محصوالت صادرات در
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 نمون ه  ط ور  ب ه  گفت: باشند، داشته تهاتر توانندمی ازبکستان و ایران کشور دو که این بیان با کشاورزی جهاد وزیر

 .کند وارد پنبه مقابل در و کند صادر ازبکستان به زمینیبسی ایران کشور

 تح ریم  ی ن ا مقاب ل  در ای ران  م ردم  و کش ور  داش ت:  بی ان  و اشاره آمریکا ظالمانه هایتحریم به وزارت عالی مقام

 در ت،مشکال فعر جهت در داریم آمادگی ما البته اند؛داشته ایستادگی این محل از زیادی تعالی و رشد و اندایستاده

 .کنیم فعالیت ازبکستان با تهاتری مبادالت خصوص

 کش ور  زنی ا  ب اغی  محص والت  در آنچ ه  و کی وی  و س یب  لیم و،  پرتقال، جمله از مرکبات تواندمی ایران افزود: وی

 .کند وارد پنبه مقابل در و کرده صادر را است ازبکستان

 و ب زرگ  بس یار  هایشرکت گفت: ازبکستان به ورزیکشا مهندسی و فنی محصوالت صادرات به اشاره با نژادساداتی

 کمک بکستاناز کشور به زهکشی و آبیاری مکانیزاسیون، هایزمینه در توانندمی که دارند وجود کشورمان در فناور

 .کنند

 بخ ش  و لوژِین انوتکنو  ژنتی ک،  بیوتکنولوژی، مانند فناوری و تحقیقاتی علمی، هایرتبه دارای کشورمان افزود: وی

 .باشد داشته ازبکستان کشور کشاورزی بخش برای را خدماتی تواندمی و است کشاورزی

 پیش رو  هایکتشر از حقوقی و قانونی هایحمایت نیازمند روابط توسعه برای اینکه به اشاره با کشاورزی جهاد وزیر

 توان د می رکشو دو در ورزیکشا بخش نیازهای از بعضی افزود: هستیم، فراسرزمینی کشاورزی و ازبکستان در ایران

 .شود انجام خصوصی، بخش گذارانسرمایه با قراردادی تولید صورت به

 و آم وزش  ار ازبکستان کشور در ساخت تکنولوژی توانندمی که داریم سازگلخانه بزرگ هایشرکت ما داد: ادامه وی

 .دارد وجود نیز آموزشی هایهحوز در کشور دو بین کارشناس و محقق تبادل آمادگی همچنین دهند. توسعه

 به ازبکستان و ایران کشور دو بین کشاورزی همکاری نامهتفاهم یادداشت امضای و سازیآماده بر وزارت، ارشد مقام

 .کرد تاکید کشاورزی حوزه در هاهمکاری ادامه برای سندی عنوان

 گفت: ازبکستان، کشور در MOST FAVORED NATION (MFN) الوداد کاملة دولت اصل به اشاره با نژادساداتی

 و ش وند می خروجی عوارض و تعرفه در خاصی مزایای و تسهیالت مشمول که دارند حضور لیست این در کشور 45

 .داریم را فهرست این در ایران قرارگیری درخواست ما
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 نی ز  را غ ذا  وزهح   در تمانتبادال بتوانیم امیدواریم و هستند اسالمی کشور دو ازبکستان و ایران گفت: پایان در وی

 .دهیم گسترش

 و کرد نوانع کشور دو کشاورزی حوزه در جدیدی گام رو امروز مالقات نشست، این در نیز ازبکستان کشاورزی وزیر

 تب ادل  تا اریمد بنا خصوص، این در راه نقشه ارائه و کشاورزی بخش در آینده هایفعالیت برای ریزیبرنامه با گفت:

 .یابد افزایش ازبکستان و ایران بین مالی گردش

 ش اورزی ک از خ وبی  درص د  ایران افزود: کشاورزی، بخش در ایران موفق تجربیات به اشاره با «یفخواجه جمشید»

 .شویم مندبهره تجربیات این از خواهیممی ما و است توجه قابل میزان این که کندمی تأمین را دنیا

 .داراست را خوبی تجربیات دامداری و آب وریبهره ٔ زمینه در ایران کشور همچنین وی، گفته به

 یالتش باغبانی، زراعت، جمله از تخصصی هایحوزه در نشست برگزاری درخواست ضمن ازبکستان، کشاورزی وزیر

 در ت ا  دارن د  حض ور  نی ز  کش اورزی  بخ ش  ت اجران  ما همراه هیات در افزود: کشورمان، مسئولین با نباتات حفظ و

 .شود صحبت کشاورزی دالتتبا ٔ زمینه

 خوبی هایهرتب کشاورزی بخش و نانوتکنولوژِی ژنتیک، بیوتکنولوژی، هایحوزه در ایران کشور کرد: خاطرنشان وی

 .کندمی رقابت نیز کشورها سایر با که دارد

 ازبکس تان  یروزنخست معاون امروز داشت: اظهار ازبکستان، کشور (MFN) الوداد کاملة دولت اصل درباره یفخواجه

 ه ای زمینه از یکی که کندمی گفتگو و دیدار ایران خارجه امور وزیر با هست، نیز کشور این خارجه تجارت وزیر که

 .است موضوع این گفتگو

 .کند آغاز را خود کار آینده ماه یک طی کشور دو هایهمکاری مشترک کمیته تا شد مقرر جلسه این در

 خبر لینک

 

 

 

https://www.farsnews.ir/news/14001202000333/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B2%D8%A8%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C
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 17:۰4 ،14۰۰ اسفند 5-ایرنا

 :کرد اعالم کشاورزی جهاد وزارت اداری امور مدیرکل

 سیزدهم دولت در کشاورزی جهاد وزارت استخدامی آزمون در نفر 2288 جذب 7-5

 ای ن  دامیاس تخ  آزم ون  در نف ر  288 و ه زار  دو جذب از کشاورزی جهاد وزارت اداری امور مدیرکل - ایرنا -تهران

 قرار نظر دم کشاورزی جهاد وزارت استخدامی آزمون در محوریعدالت و ساالریشایسته گفت: و داد خبر وزارتخانه

 .است گرفته

 ه اد ج وزارت حضور چگونگی خصوص در اسماعیلی جواد کشاورزی، جهاد وزارت از ایرنا پنجشنبه روز گزارش به

 در مونآز این دفترچه اظهارداشت: 14۰۰ سال در کشور اجرایی هایدستگاه استخدامی آزمون نهمین در کشاورزی

 روز ب ه  فنداس   2 دوش نبه  روز از اس تخدامی  آزمون از دوره این در نام ثبت اتمام زمان و شد منتشر ماه بهمن 27

 .یافت تغییر اسفند 6 جمعه

 دقیق مطالعه از پس و شده گرفته نظر در مهلت در انندتومی کشاورزی جهاد وزارت در اشتغال متقاضیان افزود: وی

 نش  انی ب  ه س  نجش ازمانس   رس  انیاط  الع پایگ  اه ب  ه اطالعی  ه ای  ن من  درجات و ن  امثب  ت راهنم  ای دفترچ  ه

www.sanjesh.org کنند اقدام نامثبت برای و مراجعه. 

 ونآزم   در کش اورزی  جه اد  وزارت حضور چگونگی و میزان خصوص در کشاورزی جهاد وزارت اداری امور مدیرکل

 ای ن  در ک ه  دهب و  اس توار  امر این بر وزارتخانه این در اندرکاراندست سایر و ما تالش تمام گفت: کشور، استخدامی

 جوان ان  حض ور  ه ای زمین ه  اس تخدام،  و ج ذب  در محوریعدالت و گزینیشایسته اصل دو رعایت با بتوانیم آزمون

 .آوریم فراهم را اسالمی ایرانی توسعه مبانی به متعهد و خالق متخصص،

 در وزارتخان ه  هایبخش کلیه در روزافزون تحرک و تحول شاهد مونآز نتایج اعالم از پس کرد؛ امیدواری اظهار وی

 .باشیم کشور نقا  اقصی

 ص ورت  ت الش  ب ا  ک رد:  خاطرنش ان  کشاورزی جهاد وزارت به یافته اختصاص سهمیه میزان خصوص در اسماعیلی

 کش اورزی  جه اد  سازمان و وزارت ستاد برای شده، گرفته نظر در جذب سهمیه نفر 288 هزارو دو مجموع از گرفته

 کش اورزی  ت رویج  و آموزش تحقیقات، سازمان نفر، 86۰ آبخیزداری و طبیعی منابع سازمان نفر، هزار یک هااستان

https://www.irna.ir/news/84661927/%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%DB%B2%DB%B2%DB%B8%DB%B8-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85
https://www.irna.ir/news/84661927/%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%DB%B2%DB%B2%DB%B8%DB%B8-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85
http://www.sanjesh.org/
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 سهمیه نفر 3۰ کشاورزی هایشهرک شرکت و نفر هشت اراضی امور سازمان نفر، 9۰ دامپزشکی سازمان نفر، 3۰۰

 .است شده گرفته نظر در

 س همیه  ای ن  هاماموریت و وظایف شدن اضافه و بازنشستگی از ناشی نیروها خروجی یزانم به توجه با وی، گفته به

 ول ت د در ک ه  اس ت  امیدبخش ی  گام اما نیست، کشاورزی جهاد وزارت در انسانی نیروی متنوع نیازهای پاسخگوی

 .است شده برداشته مردمی و انقالبی

 خبر لینک

 

 

 15:26 ،14۰۰ اسفند 4-ایرنا

 شد؛ مطرح افغانستان تجاری هیات با نشست در

 افغانستان در رزمینیفراس کشت برای جنوبی خراسان آمادگی 8-5

 

 توجه با فت:گ یرجندب بازرگانی اتاق طبیعی منابع و آب غذایی، صنایع کشاورزی، کمیسیون رییس - ایرنا - بیرجند

 برای تانافغانس کشور همکاری افزایش خواستار استان این جنوبی خراسان کشاورزی حوزه در هامحدودیت برخی به

 .است روغنی هایدانه و ذرت مانند محصوالتی در ویژهبه قراردادی کشاورزی یا فراسرزمینی کشت

 اعض ای  ب ا  افغانس تان  تج اری  هی ات  مش ترک  تنشس   در چهارش نبه  روز خیریزه  حسین سید ایرنا، گزارش به

 در ک ه  بیرجن د  کش اورزی  و مع ادن  صنایع، بازرگانی، اتاق طبیعی منابع و آب غذایی، صنایع کشاورزی، کمیسیون

https://www.irna.ir/news/84661927/%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%DB%B2%DB%B2%DB%B8%DB%B8-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85
https://www.irna.ir/news/84660658/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.irna.ir/news/84660658/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/23/4/169482388.jpg?ts=1645615218033
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/23/4/169482388.jpg?ts=1645615218033
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 در زعف ران  و زرش ک  عن اب،  قبی ل  از فردبه منحصر و خاص کشاورزی محصوالت افزود: شد، برگزار اتاق این محل

 .کرد ورود بیشتر توانمی افغانستان با واردات و صادرات زمینه در که دارد وجود جنوبی خراسان

 هح وز  در همچن ین  دارد وج ود  جن وبی  خراسان در خوبی کشتارگاهی هایظرفیت طیور و دام حوزه در گفت: وی

 .باشیم تهداش ریهمکا افغانی تجار با توانیممی که داریم تولید مازاد مرغتخم و مرغ جمله از وابسته صنایع و طیور

 یرجن د ب کش اورزی  و مع ادن  ص نایع،  بازرگانی، اتاق طبیعی منابع و آب غذایی، صنایع کشاورزی، کمیسیون رییس

 از و باش یم  هداشت همکاری محصوالت سایر و دان مرغ،تخم مرغ، جمله از هازمینه همه در داریم آمادگی داد: ادامه

 .هستیم سنگین و سبک دام واردات زمینه در همکاری خواستار نیز افغانستان

 ای ای مز جمل ه  از مش ترک  زب ان  و فرهن گ  جنوبی، خراسان ویژهبه ایران با طوالنی مشترک مرز داشتن گفت: وی

 .داد گسترش و کرد فراهم را دوجانبه هایهمکاری زمینه توانمی که است افغانستان همسایگی

 ش تار، ک درخص وص  اس تان  ظرفی ت  از توانندمی شاورزیک محصوالت و دام زمینه در افغانستان تجار افزود: خیریه

 .کنند استفاده مدنظرشان استانداردهای و برند با کاال بندیبسته و فرآوری

 م ا  که تاس جنوبی خراسان با واردات و صادرات بین توازن رعایت کشور این تجار هایدرخواست از یکی گفت: وی

 .دارد مشکالت برخی رفع به زنیا مهم این البته داریم را تقاضا همین نیز

 رعای ت  لح اظ  ب ه  ک رد:  بی ان  بیرجند بازرگانی اتاق طبیعی منابع و آب غذایی، صنایع کشاورزی، کمیسیون رییس

 برخی ایبر اگر همچنین شود رفع ملی سطح در باید که دارد وجود مشکالتی شده تعیین استانداردهای و بهداشت

 خواه د  یشاف زا  نسبت به نیز تجاری مراودات زمینه شود تعیین و تعریف داستاندار مقابل کشور تولیدی محصوالت

 .یافت

 کنید تفادهاس ماهیرود مرز و بیرجند در جنوبی خراسان اقتصادی ویژه منطقه ظرفیت از کنیممی توصیه افزود: وی

 .شودمی صادر کمی بسیار زمان در مجوزها و شده تسهیل گذاریسرمایه شرایط چون

 است دولتی و خصوصی بخش تعامل نتیجه شاورزیک نمایشگاه
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 ورحض   ب ا  نمایش گاه  این گفت: نشست این در هم کشور شرق کشاورزی تخصصی نمایشگاه هشتمین برگزاری دبیر

 .دارد ادامه آن فعالیت اسفند چهارم تا و کرد کاربه آغاز بیرجند در اسفند اول کشور استان 9 از بردارانیبهره

 1۰ خصوص ی،  بخ ش  بین تعامل نتیجه در که بود بزرگی حرکت نمایشگاه این برگزاری ود:افز آیندخوش حسین

 .است شده دایر استانی و ملی شرکت 4۰ و تولیدکننده 4۰ از بیش دولتی، دستگاه

 در و رب ع م متر هزار پنج سطح در جنوبی خراسان المللیبین هاینمایشگاه دائمی محل در نمایشگاه این گفت: وی

 .است آن اصلی اندرکاراندست از یکی بیرجند بازرگانی اتاق که شده برپا غرفه 8۰ قالب

 کشور از جاریت بلندپایه هیات بار نخستین داشت: اظهار جنوبی خراسان تعاون و کارآفرینی توسعه بنیاد مدیرعامل

 .کرد بازدید نمایشگاه این از و شد دعوت استان به افغانستان

 کشورهای به صادرات توسعه بستر کردن فراهم و روز هایفناوری و تجربیات اطالعات، لتباد ها،ظرفیت معرفی وی

 .کرد عنوان بیرجند در تجاری هیات این حضور اهداف از را افغانستان جمله از مختلف

 دیگ ر  از ایگلخان ه  کش ت  توسعه و بیرجند در کشور شرق ایگلخانه صنعت ملی کنسرسیوم آغاز گفت: آیندخوش

 تخصص ی  هاینشست نمایشگاه، برگزاری با همزمان همچنین است کشور شرق کشاورزی تخصصی نمایشگاه اهداف

 .شودمی برگزار گذارانسرمایه و تولیدکنندگان حضور با که شده دیده تدارک جانبی

  کشاورزی حوزه در افغانستان از تجاری هیات

 از راع ت ز و کش اورزی  ح وزه  در افغانس تان  تجار نفره 14 هیات گفت: هم افغانستان در آسیا غذایی سازمان رییس

 در کش ور  شرق کشاورزی تخصصی نمایشگاه از گذشته شب که کردند سفر جنوبی خراسان استان به قبل روز چند

 .شد بازدید بیرجند المللیبین هاینمایشگاه محل

 اننماین دگ  حض ور  با و رزیکشاو بخش فعاالن با جلساتی گذشته روز همچنین داشت: اظهار هاشمی اشرف سید

 و ام روز  ه ا نشس ت  این است، کشاورزی بخش در تخصصی هیات چون و شد برگزار دیگر هایاستان از شرکت 3۰

 .دارد ادامه فردا



 

 

 

 کشاورزی و آب راهبردی مطالعات مرکز

 http://awnrc.com/index.php 1400اول اسفند ماه  هفته کشاورزی اخبار اهم

1۰9 http://awnrc.com/index.php  

 و خری د  پیش نهادات  تب ادل  همس ایه،  کش ور  2 بین کشاورزی حوزه در گذاریسرمایه هایفرصت تبادل گفت: وی

 .است هانشست این اهداف جمله از فروشندگان و ریدارانخ بین اعتمادسازی زمینه فروش،

 ب ین  ص ادرات  و واردات در ت وازن  و دوطرف ه  روابط توسعه ما عالقه افزود: افغانستان در آسیا غذایی سازمان رییس

 .است افغانستان و جنوبی خراسان ویژهبه ایران

 در ک دیگر ی مل زوم  و الزم و اس ت  ط والنی  ستانافغان با ایران فرهنگی و تجاری اقتصادی، سیاسی، روابط گفت: وی

 .هستند کشور دو بین هایهمکاری همچنین اقتصاد و تجارت عرصه

 در ارعتز و کشاورزی هایبخش در فعالیت بر عالوه شدند جنوبی خراسان وارد که تجاری هیات کرد: بیان هاشمی

 .کنندمی کار هم معدن و ساختمان هایحوزه

 ب وده  وجانب ه د روابط ما مندیعالقه و کند همکاری بیشتر افغانستان با تواندمی مورد چند رد استان این گفت: وی

 .باشد کشور دو هاینیازمندی جوابگوی تا شود ایجاد سیستمی واردات و صادرات بخش در است الزم که

 کند همکاری تواندمی ترانزیت زمینه در جنوبی خراسان

 س ان خرا نی ز  دیگ ر  کش ورهای  به مشترک صادرات بخش در کرد: تصریح ستانافغان در آسیا غذایی سازمان رییس

 .شودمی صادر دیگر کشورهای به افغانستان محصوالت اکثر زیرا کند همکاری تواندمی ترانزیت زمینه در جنوبی

 وی ژه ب ه  یرانا رکشو کرد: عنوان دارد شدن مکانیزه و صنعتی به نیاز کشاورزی حوزه در افغانستان اینکه بیان با وی

 برخ وردار  ایمش اوره  خ دمات  از تج ار  و داشته خوبی بسیار همکاری ما کشور بازرگانان با تواندمی جنوبی خراسان

 .شوند

 ،خودکفاس ت  زمین ه  ای ن  در که هندوستان جز همسایه کشورهای نیز سنگین و سبک دام حوزه در گفت: هاشمی

 .شود بیشتر زمینه این در رایزنی است الزم و دارند واردات به تمایل

 اس ان خر اس تان  در ک ه  اس ت  محصول بندیبسته کنند، همکاری توانندمی افغانستان تجار که موضوعی افزود: وی

 .شود صادر دیگر کشورهای به و انجام جنوبی
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 و ک رد  اعالم کاال قرنطینه و بندیبسته را کشور این تجار مشکالت از یکی افغانستان در آسیا غذایی سازمان رییس

 .کند یاری را ما کشور تواندمی دارد زمینه این در که هاییظرفیت به توجه با جنوبی خراسان گفت:

 انستانافغ در است جهان در محصول این درصد 98 تولیدکننده جنوبی خراسان که زرشک زمینه در کرد: بیان وی

 .داریم آن ترانزیت و صادرات برای هاییظرفیت

 دارد ودوج توافقی کشت امکان

 وج ود  ی ل دل ب ه  افغانس تان  گف ت:  نشست این در هم تازه میوه واردات و صادرات بخش در افغانستان تجار از یکی

 گ ذاران هس رمای  ک ه  باشد ایگلخانه کشت و زراعت برای خوبی ظرفیت تواندمی رایگان و فراوان آب و وسیع اراضی

 .هستیم فقموا افغانستان در توافقی کشت با و شوند وارد ایرانی

 مداری   س رب  و آهن مس، طال، در جمله از باالیی هایظرفیت معدن بخش در افزود: احمدی محمد اختر حاجی

 .داشت همکاری توانمی که

 کش ور  ای ن  ه ای ظرفی ت  از یک ی  گف ت:  افغانس تان  غذایی مواد و صابون روغن، بخش در فعال تجار از دیگر یکی

 اس تفاده  ت وان م ی  صادرات و هاظرفیت با آشنایی برای فرصت این از که ستا کشورها دیگر به آن تاجران مهاجرت

 .کرد

 ش ما  ول ی  اس ت  برخ وردار  جه انی  بهداش ت  اس تانداردهای  از افغانس تان  محص والت  افزود: یوسفی محمدقاسم

 .باشیم داشته صادرات و تولید شرایط همان با تا کنید اعالم را خود استانداردهای

 ق ول  م ا  ولی دارند ترس امنیتی لحاظ به افغانستان به ورود از ایرانی تجار که است این التمشک از یکی گفت: وی

 .داد انجام گذاریسرمایه تواننمی باشند نداشته بازدید تجار که زمانی تا زیرا دهیممی جانبههمه امنیت و حمایت

 جمله از ایههمس کشورهای سایر در محصول این گفت: ذرت ترانزیت حوزه در آمادگی اعالم با افغانستانی تاجر این

 ترانزی ت  ب رای  ام ا  یافت ه  ک اهش  تولی د  ه ا افغانستانی از برخی مهاجرت به توجه با و است کم هم پاکستان و هند

 .کنیم کمک توانیممی

 گوشت تامین در همکاری برای افغان تجار آمادگی
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 در ک افی  می زان  ب ه  گوشت گذشته در گفت: هم تئینیپرو مواد بندیبسته و تولید بخش در فعال بازرگانان از یکی

 .ایممواجه گوشت مشکل با اکنون اما شدمی تولید کشور این

 ی ن ا م رغ  زمین ه  در ول ی  دارد وج ود  مش کل  این نیز جنوبی خراسان در شدیم متوجه افزود: خیال داوود محمد

 .کرد همکاری توانمی و نیست مشکل

 مش کل  گ ذاری س رمایه  ب ا  ت وان م ی  که دارد وجود افغانستان در مناسبی هایچراگاه دامداری بخش در گفت: وی

 .کرد رفع را قرمز گوشت

 بین ایران با ریتجا مبادله به افغانستان تاجران کم عالقه مشکل گفت: نیز افغانستان در آسیا غذایی سازمان معاون

 .یافت خواهد توسعه داتمراو شود، اعتمادسازی و ایجاد ایجرقه اگر اما دارد وجود کشورها

 ت اجران  ول ی  ک ردیم  برگ زار  متع دد  جلس ات  مختلف ی  هایاستان تاجرهای با کرد: بیان غرجستانی مصیر سید

 افزود: وی .دبو امیدوار استان این با تجاری روابط به توانمی که داشتند کامل صداقت خود لحن در جنوبی خراسان

 بیشتر عملیاتی هایفعالیت در اگر اما کشید خواهد طول سال دو کامل باتث برقراری افغانستان، تحوالت به توجه با

 .داشت خوبی گذاریسرمایه توانمی شود، ترک تشریفات و ایجاد مشترک میز همچنین کنیم کار

 ذش ته گ در و اس ت  افغانس تان  ب ا  مشترک مرز کیلومتر 33۰ دارای ایران شرقی هایاستان از یکی جنوبی خراسان

 س ال  چند در ماا بود فعال استان این ماهیرود و دوکوهانه (،73 )میل گلورده (،75 )میل یزدان مرزی رچهبازا چهار

 م رز  زا افغانس تان  ب ه  ای ران  س االنه  ص ادرات  درص د  5۰ حدود و است فعال رسمی طوربه ماهیرود مرز فقط اخیر

 .شودمی انجام کشور این به ماهیرود

 خبر لینک

 

 

 

 

https://www.irna.ir/news/84660658/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86


 

 

 

 کشاورزی و آب راهبردی مطالعات مرکز

 http://awnrc.com/index.php 1400اول اسفند ماه  هفته کشاورزی اخبار اهم

112 http://awnrc.com/index.php  

 18:۰7 ،14۰۰ اسفند 3-ایرنا

 :کشور نوغانداری مرکز رییس

 سال 5 در نوغانداری توسعه برای توت نهال اصله میلیون 5 تولید 9-5

 

 راس تای  رد س ال  پنج مدت در توت نهال اصله میلیون پنج تولید گفت: کشور نوغانداری مرکز رییس -ایرنا -تهران

 ش ده  هدفگذاری )ره( امام امداد کمیته مشارکت با کشور در نوغانداری توسعه و ابریشم پیله تولید وریبهره افزایش

 .است

 نه ال  اص له  میلی ون  پنج تولید افزود: «زرگر سروی عدیل» کشاورزی، جهاد وزارت از ایرنا شنبه سه روز گزارش به

 میزان این از هک است شده ریزی برنامه )ره( امام امداد کمیته و کشاورزی جهاد وزیر میان همنامهتفا قالب در توت

 .دشومی تولید توت نهال اصله هزار 2۰۰ و میلیون یک حدود 14۰1 سال در

 ن ان ز اولوی ت  ب ا  م ددجویان  ب رای  درآم د  ایج اد  و مش ترک  هایظرفیت از استفاده کشور، نوغانداری مرکز رییس

 .برد نام همکاری تفاهمنامه این دیگر اهداف از را کشور در خانواده ستسرپر

 گ یالن،  اناس ت  در ت وت  نهال اصله هزار 4۰۰ آینده سال در شده، انجام های ریزی برنامه طبق افزود: زرگر سروی

 ه زار  5۰ و رض وی  خراس ان  در نهال اصله هزار 85 ،گلستان در نهال اصله هزار 1۰۰ مازندران، در اصله هزار 3۰۰

 توس ط  رب ا  نخس تین  برای نیز توت نهال اصله هزار 3۰۰ که آن ضمن شود،می تولید شمالی خراسان در نهال اصله

 .شد خواهد تولید داریم، نهاد این با که ای تفاهمنامه اساس بر امداد)ه( کمیته

 توت نهال تولید برابری 3.5 افزایش

https://www.irna.ir/news/84659573/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%B5-%D8%B3%D8%A7%D9%84
https://www.irna.ir/news/84659573/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%B5-%D8%B3%D8%A7%D9%84
https://img9.irna.ir/d/r2/2020/06/14/4/157172237.jpg
https://img9.irna.ir/d/r2/2020/06/14/4/157172237.jpg
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 ای ن  کرد: ریحتص شد، توزیع و تولید نهال اصله هزار 62۰ جاری سال در اینکه بیان با کشور نوغانداری مرکز رییس

 .است داشته افزایش برابر 3.5 حدود 1399 سال به نسبت تولید میزان

 .کرد عنوان اصله هزار 18۰ را گذشته سال در توت نهال تولید میزان زرگر، سروی

 منس وجات  و ف رش  ص نعت  خوداتک ایی  بض ری  گذش ته  س ال  سه در که این بیان با کشور نوغانداری مرکز رییس

 از یک ی  را ش ده  اص الح  ت وت  نه ال  ت امین  اس ت،  یافته ارتقاء درصد 52 به درصد 28 از داخلی تولید به ابریشمی

 .دانست ابریشم پیله تولید حوزه در اساسی کارهای

 ش ور ک های ستانتوت از بخشی گذشته های سال در و است سال 25 ها توتستان اقتصادی عمر کرد:خاطرنشان وی

 پای داری  و بریش م ا نخ تولید در خوداتکایی برای رو این از و اند رفته بین از کاربری تغییر اساس بر یا شده فرسوده

 گرفت ه  ق رار  ک ار  دستور در شده اصالح های توتستان ایجاد و فرسوده باغات نوسازی و بهسازی ابریشم، پیله تولید

 .است

 گیالن هایاستان در مادری باغات احیای و رود می پیش سرعت با فرسوده های انتوتست احیای افزود: زرگر سروی

 .دشومی انجام خوبی به مازندران و

 .است شده ایجاد مادری باغ هکتار 9 مازندران استان و هکتار 52 گیالن استان در وی، گفته به

 هزاریک تولید با 99 سال در و تن 385 و ارهزیک حدود 1398 سال در ابریشم تر پیله تولید میزان ایرنا، گزارش به

 28 از داخلی لیداتتومیابریش منسوجات و فرش صنعت در محصول این خوداتکایی میزان ابریشم پیله تنی 65۰ و

 .یافت افزایش درصد 48 به

 برخ لینک

 

 

 

 

https://www.irna.ir/news/84659573/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%B5-%D8%B3%D8%A7%D9%84
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 12:۰3 ،14۰۰ اسفند 3-ایرنا

  :نصر جهاد موسسه مدیرعامل

 بردمی زمان سال پنج ایالم و خوزستان هکتاری هزار 550 طرح اتمام 10-5

 

 ت امین  رتصو در ایالم و خوزستان هکتاری هزار 55۰ رحط اتمام گفت: نصر جهاد موسسه مدیرعامل -ایرنا -تهران

 .بردمی زمان سال پنج حدود دوم، فاز موقع به اعتبار

 حتش ری  در خ ود  خب ری  نشس ت  در ش نبه س ه  روز «ن ژاد  صالحی جواد محمد» ایرنا، اقتصادی خبرنگار گزارش به

 ع ی فر ه ای  شبکه طرح مجری و البانق معظم رهبر هکتاری هزار 55۰ طرح مجری عنوان به موسسه این عملکرد

 لس ا  در هزارهکت ار  295 س طح  در ط رح  این نخست فاز داشت: اظهار کشور غرب شمال و غرب زهکشی و آبیاری

 .رسید اتمام به 1397 سال در و خورد کلید 1393

 نزدیک عمجمو در فرعی و اصلی هایشبکه برای هزارهکتار 255 سطح در طرح این دوم فاز اجرای برای افزود: وی

 ت امین  ص ورت  در که دارد نیاز نیرو و کشاورزی جهاد هایوزارتخانه برای اعتبار تومان میلیارد هزار 8۰ تا هزار 75

 .رسید خواهد اتمام به 14۰5 سال در اعتبار

 به باید رعیف های شبکه اجرای برای تومان میلیارد هزار 4۰ میزان این از کرد: تصریح نصر جهاد موسسه مدیرعامل

 اختصاص صلیا های شبکه اجرای برای نیرو وزارت به تومان میلیارد هزار 4۰ تا 35 نزدیک و کشاورزی جهاد وزارت

 .یابد

 .گرفت قرار صرن جهاد موسسه اختیار در طرح مطالعه برای تومان میلیارد 5۰ مبلغ گذشته سال اواخر داد: ادامه وی

https://www.irna.ir/news/84658954/%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DB%B5%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84658954/%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DB%B5%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AF
https://img9.irna.ir/d/r2/2020/09/22/4/157631768.jpg
https://img9.irna.ir/d/r2/2020/09/22/4/157631768.jpg
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 اخیر سفر به توجه با گفت: است، گرفته قرار مطالعه مورد اراضی کتاره هزار 22 دوم فاز در اینکه بابیان نژاد صالحی

 .است گرفته قرار کار دستور در طرح این دوم فاز اجرای خوزستان، استان به جمهوری رییس

 طریق از مالی های لمد تهیه دنبال به داد: ادامه است نیاز اعتبار تومان میلیارد هزار 4۰ حدود به اینکه بیان با وی

 تف اهم  دگیآما اعالم چین کشور نظیر کشورهای با فاینانس تامین برای که است دولت عمومی اعتبارات و ینانسفا

 .ایم کرده همکاری

 از دوم ف از  رد وی، گفته به .است شده گرفته نظر مد خارجی فاینانس دالر میلیارد 2 حدود کرد: اضافه نژادصالحی

 .ستا ایالم استان به مربو  هکتار هزار 9 و خوزستان استان به مربو  هکتار هزار 246 اراضی میزان این

  ایالم و خوزستان در یک فاز کشاورزی تولیدات افزایش تن میلیون 3.5

 ب ه  ج ه تو ب ا  ای الم  و خوزس تان  اراضی هکتار هزار 55۰ احیای طرح کرد: خاطرنشان نصر جهاد موسسه مدیرعامل

 از دالر اردمیلی   1.5 تخص یص  با هکتار هزار 295 آن اول فاز در که شد اجرا فاز دو در کشور آبی منابع محدودیت

 اختیار در الرد میلیارد 1.4 و نیرو وزارت به دالر میلیون 1۰۰ مبلغ این از که شد اجرایی ملی توسعه صندوق محل

 .گرفت قرار نصر جهاد موسسه

 و ی ک  ف از  اج رای  ب ا  کرد: اضافه دشومی شتک برنج و چغندرقند ،ذرت جو، گندم، اراضی این در اینکه بیان با وی

 3.5 لیدتو افزایش موجب که رفت زیرکشت اراضی هکتار هزار 28۰ نزدیک 98 - 97 زراعی سال در آن یبرداربهره

 .شد ایالم و خوزستان استان در تنی میلیون

 .دش و یم کشت باغی تمحصوال بهبان اندیمشک، دزفول، همچون استان این شرق شمال در داد: ادامه نژاد صالحی

 .آمد عمل به ییجوصرفه آب در مترمکعب میلیون 88۰ حدود اول فاز در وی، گفته به

 صورت زاتیتجهی شرکت 23 حضور با پیمانکاری قرارداد 12۰ یک فاز در اینکه بیان با نصر جهاد موسسه مدیرعامل

 .شد ایجاد ستقیمغیرم و مستقیم اشتغال نفر هزار 16۰ طرح این اجرای در افزود: گرفت

 دس تگاه  55۰ نمیزا این از که شد گرفته کاربه آالت ماشین و دستگاه 8۰۰ و هزارسه از طرح این در داد: ادامه وی

 .بود داخل تولید به مربو  دستگاه 33۰ و تخصصی
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 ه زار  27 و س اخته  پ یش  کانال درجا، کانال شامل فرعی شبکه کیلومتر هزار 23 نخست، فاز در گفت: نژاد صالحی

 نج ام ا خ اکی  عملی ات  مترمکع ب  میلیون 138 و نوسازی و تجهیز اراضی هکتار هزار 2۰5 ،زهکشی عملیات هکتار

 ارق ر  پوش ش  تح ت  ای الم  اس تان  شهرس تان  چه ار  و خوزستان استان شهرستان 2۰ اول فاز در وی، گفته به .شد

 .گرفتند

 میلی ون  9.5 افزایش ایالم و خوزستان اراضی تاریهک هزار 55۰ طرح تکمیل با گفت: نصر جهاد موسسه مدیرعامل

 .شد خواهد ایجاد اشتغال هزار 3۰۰ و آب مترمکعبی میلیارد 1.5 ییجوصرفه کشاورزی، محصوالت تنی

  کشور غرب شمال و غرب آبیاری نیاز مورد اعتبار تومان میلیارد هزار 5

 هب   کشور غرب شمال و غرب آبیاری های کهشب طرح مجری موسسه این اکنون گفت: نصر جهاد موسسه مدیرعامل

 کشاورزی محصوالت تولید در خودکفایی ،خاک و اب وری بهره افزایش تولید، افزایش خروجی، آبهای کنترل منظور

 .است هکتار هزار 227 سطح در غذایی امنیت تامین و

 مانده باقی کتاره هزار 1۰1 و رسید یبرداربهره به امسال تابستان هکتار هزار 126 اراضی میزان این از وی، گفته به

 .دارد فیزیکی پیشرفت درصد 7۰ طرح و است

 اف زود:  است،اجر حال در کشور استان 1۰ در اترک و ارس غرب، حوزه سه در طرح این اینکه به اشاره با نژادصالحی

 111 ارس زهح و  در (، یغرب   آذربایجان کردستان، کرمانشاه، )ایالم، های استان در هکتار هزار 112 غرب حوزه در

 راس ان خ گلس تان،  ) ه ای  اس تان  ش امل  ات رک  حوزه در و ( اردبیل شرقی، آذربایجان های) استان در هکتار هزار

 .دشومی شمالی( خراسان و جنوبی خراسان رضوی،

 اضافه است، یازن اراعتب تومان میلیارد هزارپنج به ساله سه زمانی دوره یک در طرح این اتمام برای اینکه بیان با وی

 .شد خواهد ایجاد اشتغال نفر هزار 9 برای طرح این اتمام با کرد:

 .دشومی گرفته کاربه آالت ماشین و دستگاه هزارسه و قرارداد 66۰ و پروژه 15۰ نژاد، صالحی گفته به

 خبر لینک

 

https://www.irna.ir/news/84658954/%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DB%B5%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AF
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 23:56 ،14۰۰ اسفند 2-ایرنا

 :کشاورزی جهاد وزیر

 رسد می دالر میلیارد 3 به قزاقستان و ایران تجاری تبادالت 11-5

 

 قزاقستان و انایر تجاری تبادالت سطح گرفته صورت توافقات با شد مقرر گفت: کشاورزی جهاد وزیر - ایرنا - تهران

 .برسد دالر میلیارد سه به سال سه مدت طی

 و وزی ر  س ت نخ مع اون  س لطانف  با دیدار در دوشنبه عصر نژادساداتی جواد سید ایرنا، اقتصادی خبرنگار گزارش به

 مش ترک  کمیس یون  اج الس  هف دهمین  مراس م  حاش یه  در و خبری نشست در قزاقستان همگرایی و تجارت وزیر

 هت ل  در ک ه  قزاقستان جمهوری و ایران اسالمی جمهوری فرهنگی و فنی علمی، تجاری.، اقتصادی، های ریهمکا

 که طوری هب است تر پایین سیاسی روابط به نسبت کشور دو تجاری روابط سطح اکنون افزود: شد، برگزار اسپیناس

 اس ت  یدهرس   دالر میلیون 4۰۰ به عدد این امسال و بوده دالر میلیون 2۰۰ کشور دو تجاری مبادالت گذشته سال

 .ندارد همخوانی سیاسی روابط سطح با قزاقستان و ایران اقتصادی تجاری سطح یعنی

 ک ه  س ت ا ب وده  دالر میلی ارد  2.5 کشور دو تجارت حجم این از پیش حالیکه در کرد: تصریح کشاورزی جهاد وزیر

 .است کرده پیدا کاهش امروز

 از بخش ی  اندتومی رسید کشور دو طرفین امضا به گمرک و استاندارد حوزه در که اییه توافقنامه داشت: اظهار وی

 از خواستیم یم که اوراسیا توافقنامه در خصوص به کند تسهیل و رفع را قزاقستان و ایران تجاری مشکالت و مسائل

 در خوبی نتایج هب امیدواریم هک بود ها موافقتنامه این به مربو  مشکالت ان از بخشی که شویم مند بهره آن مزایای

 .کنیم پیدا دست کشور دو تجارت سطح افزایش

https://www.irna.ir/news/84658457/%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%B3-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84658457/%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%B3-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/21/4/169478460.jpg?ts=1645475106132
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/21/4/169478460.jpg?ts=1645475106132
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 در یفرهنگ   و فنی علمی، تجاری، اقتصادی، هایهمکاری مشترک کمیسیون اجالس هفدهمین در ایرنا، گزارش به

 وزی ر  و روزی   نخست معاون سلطانف و کشاورزی جهاد وزیر نژادساداتی جواد سید امضا به همکاری سند پنج تهران

 .رسید قزاقستان همگرایی و تجارت

 

 خبر لینک

 

 

 2۰:59 ،14۰۰ اسفند 2-ایرنا

 شد قزاقستان و ایران تجاری تبادالت افزایش خواستار کشاورزی جهاد وزیر 12-5

 

 .شد تانقزاقس و ایران تجاری و اقتصادی تبادالت حجم افزایش خواستار کشاورزی جهاد وزیر - ایرنا - تهران

 و وزی ر  نخست معاون «سلطانف» با دیدار در دوشنبه عصر نژادساداتی جواد سید ایرنا، اقتصادی خبرنگار گزارش به

 تجاری.، اقتصادی، های همکاری مشترک کمیسیون اجالس هفدهمین مراسم در قزاقستان همگرایی و تجارت وزیر

https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/21/3/169478453.jpg?ts=1645474023985
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/21/3/169478453.jpg?ts=1645474023985
https://www.irna.ir/news/84658457/%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%B3-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84658360/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/21/4/169478445.jpg?ts=1645473300835
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/21/4/169478445.jpg?ts=1645473300835


 

 

 

 کشاورزی و آب راهبردی مطالعات مرکز

 http://awnrc.com/index.php 1400اول اسفند ماه  هفته کشاورزی اخبار اهم

119 http://awnrc.com/index.php  

 اف زود:  ش د،  برگ زار  اس پیناس  هت ل  رد ک ه  قزاقس تان  جمه وری  و ایران اسالمی جمهوری فرهنگی و فنی علمی،

 .باشد کشور دو بین تجاری تبادالت و روابط برای ای مقدمه اجالس این امیدواریم

 داش ت:  اظه ار  مش ترک  کمیس یون  اج الس  هف دهمین  ری یس  عنوان به سلطانف آقای انتصاب تبریک ضمن وی

 ه ای  دس تگاه  و دهن د  توس عه  را ش ور ک و روابط سطح تا کردند تالش قبلی اجالس شانزده که کسانی از همچنین

 .کنم می تشکر دارند، حضور اجالس این در که قزاقستانی و ایرانی

 برح ل  قبل ی  ه ای  اج الس  س ازنده  دس تاوردهای  تکمی ل  ضمن اجالس این امیدوارم گفت: کشاورزی جهاد وزیر

 یش برد پ ب رای  را مشخص ی  ه ای  برنام ه  و ها همکاری چارچوب تدوین با و ورزد اهتمام موجود موانعی و مشکالت

 .کنند ارایه شده تعیین اهداف

 ب ه  رو روند بر اکرون پاندمی دلیل به کشور دو بین اجالس این برگزاری ساله دو روند در شده ایجاد وقفه افزود: وی

 .است گذاشته تاثیر اندکی دوجانبه های همکاری رشد

 پیش از بیش سعهتو برای را کشور دو ناپذیر خلل اراده و عزم اجالس این برگزاری بنابراین کرد: تصریح نژادساداتی

 یه ا  همک اری  در ت ازه  ه ای  اف ق  ش دن  گش وده  ب رای  عطفی نقطه را آن و گیریم می نیک فال به تجاری روابط

 .دانم می کشور دو بین اقتصادی

 ری یس  اب   م اه  نبهم   13در ای ران  جمهوری رییس رییسی ابراهیم سید اهلل آیت تلفنی وگوی گفت به اشاره با وی

 دو سیاس ی  دیپلماس ی  س طح  ب ا  را جانبه دو تجاری و اقتصادی های همکاری و مناسبات سطح قزاقستان، جمهور

 ارتقای حسط در بلندی گام کشور دو دیپلماتیک روابط سال امین سی در امیدواریم گفت: و ندانست متناسب کشور

 .شود برداشته اقتصادی تعامالت

 درخش ان  و ثم ر پر بسیار را جانبه دو روابط آینده وگو، گفت آن در نیز قزاقستان جمهوری ییسر افزود: نژادساداتی

 همکاری مشترک کمیسیون نشست برگزاری که کردند امیدواری ابراز اجالس این برگزاری بر تاکید ضمن و دانسته

 ابتک ار  رود یم انتظار حاضر ساجال از اساس براین کند، ایجاد کشور دو روابط در بلند جهشی بتواند اقتصادی های

 .آید عمل به کشور دو های همکاری روند در موجود مشکالت حل و شناسایی در ای ویژه های عمل
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 یاجرای   توافق ات  و ه ا  برنامه مشترک کمیسیون اجالس که خوشبختم مشترک کمیسیون اعضای اظهارداشت: وی

 اش اره  رخ ی ب ب ه  ک ه  دارد کار دستور در را اینده های همکاری برای بلندمدت روابط و اقتصاد رونق برای متعددی

 .کرد خواهم

 است میمه گام کشور دو تجاری مشترک شورای مورد در توافق تجارت، حوزه در کرد: تصریح کشاورزی جهاد وزیر

 مه وری ج ه ای  توانمن دی  نمایش گاه  برگ زاری  درباره همچنین و گرفت خواهد قرار تفاهم مورد اجالس این در که

 کشور دو اتگمرک از حوزه این در ویژه به شد، خواهد گیری تصمیم 14۰1 سال بهار در قزاقستان در ایران میاسال

 و ای ران  اس المی  جمه وری  ب ین  ه ای  همک اری  س ند  اج الس  این برگزاری فرصت با صمیمانه که کنم می تشکر

 .بود یمخواه زیرساختی نامه اهمتف این امضای شاهد نشست این پایان در و کردند نهایی را قزاقستان جمهوری

 دو تج ارت  ب رای  ملی ارزهای از امکان زمینه در توافق و بانکی های همکاری مشترک کمیته ایجاد کرد: اضافه وی

 .گرفت خواهد قرار توافق مورد که است کشور دو بین تجارت تسهیل در مهم های گام از یکی نیز جانبه

 می اختصاص خود به کشور دو فنی و تجاری روابط در را ممتازی جایگاه نیز کشاورزی بخش داد: ادامه نژادساداتی

 اج الس  ی ن ا و اس ت  شده نهایی نباتی و دامی قرنطینه ویژه به فنی مختلف ابعاد در ها همکاری خوشبختانه دهد.

 خواه د  رارق   توافق مورد ای قرنطینه اطالعات مبادله و کشاورزی پایدار تجارت پیش از بیش افزایش های راهکاری

 سنجی اراعتب و استاندارد های دستگاه بین ما فی متقابل شناخت و تفاهم که است خرسندی باع  همچنین گرفت.

 ش ده  امض ا  عالی سطح در ضوابط رعایت و کیفیت تضمین با همراه کاالها مبادله تسهیل جهت در انطباق ارزیابی و

 .رسید امضا هب نشست این پایان در جانبه دو همکاری اسناد و است

 توافقات اضرح اجالس در ای منطقه ترانزیت حوزه در کشور دو ممتاز جایگاه به توجه با گفت: کشاورزی جهاد وزیر

 س تان، قزاق ،ای ران  ف ارس،  خل یج  حاش یه  کش ورهای  هند، کریدور در کانتینری قطار ساماندهی برای توجهی قابل

 حجم شبرافزای اجالس در شده اتخاذ های تصمیم از نجانبای همچنین است امده دست به روسیه و مرکزی آسیای

 .کنم می ایتحم مسیر این در ای تعرفه شرایط تسهیل و قزاقستان ،ترکمنستان ایران، کریدور (در کاربو )ترانزیت

 هرچن د  کرون ا  ش رایط  در ط والنی  وقفه یک از پس کشور دو در شهر چند بین پروازها مجدد اندازی راه افزود: وی

 ب رای  م ذاکرات  حاضر اجالس در امیدوارم و دشومی انجام چارتری صورت به فعلی شرایط در اما است خوبی قاتفا
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 ه ای  گ ام  ب ه  ک ه  خواستارم کشور دو بنادر مدیران از همچنین شود انجام موفقیت با منظم پروازهای به ان تبدیل

 دست کشور دو بین رو - رو منظم سرویس برقراری و کاال دریایی نقل و حمل بیشتر هرچه تسهیل جهت در عملی

 .یابند

 اس ت  شده بدیلت بار دو ای هفته منظم حالت به چارتری حالت از پیش روز 15 پروازها البته داد: ادامه نژادساداتی

 .یابد استمرار مهم این امیدواریم که

 متقاب ل  امینت   م ورد  در کرونا یپاندم از ناشی کشور دو بین اقتضائات به توجه با بهداشت حوزه در کرد: اضافه وی

 .دشومی گیری تصمیم اقالم این تولید در همکاری برای مشترک های شرکت تجهیزات و ها داروه

 نی ز  ییقضا های همکاری و معدن صنعت، گردشگری، آزاد، مناطق انرژی، های حوزه در گفت: کشاورزی جهاد وزیر

 ب ا  ک ه  دادند رقرا مذاکره دستور در را عملی موضوعات و دارند حضور کشور دو هر از ذیربط مدیران و وزرا معاونین

 .بود خواهد موفقیت

 فع االن  ینان،کارآفر همراه، هیات با قزاقستان همگرایی و تجارت وزیر و وزیر نخست معاون همراهی کرد: اضافه وی

 ق وی  اراده و زمع   گر نشان کشور این از ایرانی کار و کسب فعاالن و تجار استقبال و قزاقستان بازرگانان و اقتصادی

 یشهم ا  ب ودن  امی ز  موفقیت خبر دریافت و است اقتصادی های همکاری و تجارت همکاری توسعه برای کشور دو

 باع    ش د  ربرگ زا  کش اورزی  و معدن و صنعت و بازرگانی اتاق میزبانی به امروز صبح که قزاقستان و ایران تجاری

 .است مسرت

 روادی د  لغ و  و تس هیل  برای ایران اسالمی جمهوری پیشنهاد پیگری با خواهم می شما از نبنابرای گفت: نژادساداتی

 کم ک  هجانب   دو تجارت توسعه برای مهم مشکالت از یکی حل به خود متبوع دولت توسط کشور دو بین بازرگانان

 و ح ل  ب ه  ککم که تندروبروهس موانعی و مشکالت با بانکی مبادالت در کشور دو بازرگانان و تجار همچنین کنید.

 .است کشور ود اقتصادی و تجاری جامعه انتظار مورد بانکی کارگزاری و مالی روابط سطح ارتقای و مسائل این فصل

 دو جرای ی ا ه ای  برنام ه  و اهداف و برداشته ها همکاری موانع رفع جهت در مثبتی های گام اجالس این افزود: وی

 .کنیم یمترس منطقه و کشور دو مردم امنیت و آسایش و رفاه تامین دازان چشم با را آینده یکسال برای جانبه
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 و دانسته شاندرخ و پرثمر بسیار را دوجانبه روابط آینده وگوی گفت آن در نیز قزاقستان جمهوری رییس افزود: وی

 ایه  همک اری  مش ترک  کمیس یون  نشس ت  برگ زاری  کردندکه امیدواری ابراز اجالس این برگزاری بر تاکید ضمن

 ابتک ار  رودم ی  انتظ ار  حاض ر  اج الس  از اس اس  ب راین  کن د  ایجاد کشور دو روابط در بلند جهشی بتواند اقتصادی

 .آید عمل به کشور دو هایهمکاری روند در موجود مشکالت حل و شناسایی در ایویژه هایعمل

 است یمهم گام کشور دو اریتج مشترک شورای مورد در توافق تجارت حوزه در کرد: تصریح کشاورزی جهاد وزیر

 جمه وری  ه ای توانمن دی  نمایش گاه  برگ زاری  درباره همچنین و گرفت خواهد قرار تفاهم مورد اجالس این در که

 کش ور  ود گمرک ات  از حوزه این در ویژهبه شد خواهد گیریتصمیم 14۰1 سال بهار در قزاقستان در ایران اسالمی

 هوریجم و ایران اسالمی جمهوری بین هایهمکاری سند اجالس این اریبرگز فرصت با صمیمانه که کنممی تشکر

 .بود خواهیم زیرساختی نامه تفاهم این امضای شاهد نشست این پایان در و کردند نهایی را قزاقستان

 ج ارت ت ب رای  مل ی  ارزه ای  از امک ان  زمین ه  در توافق و بانکی هایهمکاری مشترک کمیته ایجاد کرد: اضافه وی

 بخش در .گرفت خواهد قرار توافق مورد که است کشور دو بین تجارت تسهیل در مهم هایگام از یکی نیز هدوجانب

 ه ا کاریهم خوشبختانه دهدمی اختصاص خود به کشور دو فنی و تجاری روابط در را ممتازی جایگاه نیز کشاورزی

 از ب یش  اف زایش  ه ای راهک اری  اج الس  این و است شده نهایی نباتی و دامی قرنطینه ویژهبه فنی مختلف ابعاد در

 خرسندی باع  همچنین گرفت خواهد قرار توافق مورد ایقرنطینه اطالعات مبادله و کشاورزی پایدار تجارت پیش

 تس هیل  هتج در انطباق ارزیابی و سنجی اعتبار و استاندارد هایدستگاه مابینفی متقابل شناخت و تفاهم که است

 در وجانب ه د همکاری اسناد و است شده امضا عالی سطح در ضوابط رعایت و کیفیت تضمین با ههمرا کاالها مبادله

 .رسید امضا به نشست این پایان

 قاب ل  ق ات تواف حاض ر  اج الس  در ایمنطق ه  ترانزیت حوزه در کشور دو ممتاز جایگاه به توجه با گفت: نژادساداتی

 آس یای  قزاقس تان،  ای ران،  ف ارس،  خلیج حاشیه کشورهای هند، کریدور در کانتینری قطار ساماندهی برای توجهی

 حج م  براف زایش  اج الس  در ش ده  اتخ اذ  ه ای تص میم  از اینجان ب  همچنین است آمده دست به روسیه و مرکزی

 .کنممی یتحما مسیر این در ایتعرفه شرایط تسهیل و قزاقستان ترکمنستان، ایران، کریدور در کاربو( )ترانزیت

 خ وبی  اتف اق  هرچن د  کرونا شرایط در طوالنی وقفه یک از پس کشور دو در شهر چند بین پروازها مجدد اندازیراه

 ب ه  تب دیالن  ب رای  مذاکرات حاضر اجالس در امیدوارم و شودمی انجام چارتری صورت به فعلی شرایط در اما است
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 جه ت  در عمل ی  هایگام به که ستارمخوا کشور دو بنادر مدیران از همچنین شود انجام موفقیت با منظم پروازهای

 .یابند دست کشور دو بین رو - رو منظم سرویس برقراری و کاال دریایی ونقلحمل بیشتر هرچه تسهیل

 ک ه  اس ت  ش ده  تب دیل  ب ار  دو ایهفت ه  منظم حالت به چارتری حالت از پیش روز 15 پروازها البته داد: ادامه وی

 .یابد استمرار مهم این امیدواریم

 متقاب ل  أمینت   م ورد  در کرونا پاندمی از ناشی کشور دو بین اقتضائات به توجه با بهداشت حوزه در کرد: اضافه وی

 .شودمی گیریتصمیم اقالم این تولید در همکاری برای مشترک هایشرکت تجهیزات و داروها

 نی ز  قض ایی  هایهمکاری و معدن صنعت، گردشگری، آزاد، مناطق انرژی، هایحوزه در گفت: کشاورزی جهاد وزیر

 ب ا  ک ه  دادند رقرا مذاکره دستور در را عملی موضوعات و دارند حضور کشور دو هر از ذیربط مدیران و وزرا معاونین

 .بود خواهد موفقیت

 فع االن  ن ان، کارآفری همراه، هیات با قزاقستان همگرایی و تجارت وزیر و وزیرنخست معاون همراهی کرد: اضافه وی

  دو ق وی  اراده و عزم گرنشان کشور این از ایرانی وکارکسب فعاالن و تجار استقبال و قزاقستان بازرگانان و اقتصادی

 اریتج   همایش بودن آمیزموفقیت خبر دریافت و است اقتصادی هایهمکاری و تجارت همکاری توسعه برای کشور

 مس رت  اع   ب ش د  برگ زار  کشاورزی و معدن و عتصن و بازرگانی اتاق میزبانی به امروز صبح که قزاقستان و ایران

 .است

 روادی د  لغ و  و تسهیل برای ایران اسالمی جمهوری پیشنهاد پیگیری با خواهممی شما از بنابراین افزود: نژادساداتی

 کم ک  دوجانب ه  تج ارت  توسعه برای مهم مشکالت از یکی حل به خود متبوع دولت توسط کشور دو بین بازرگانان

 ب ه  ککم   ک ه  هس تند  روب رو  م وانعی  و مش کالت  ب ا  بانکی مبادالت در کشور دو بازرگانان و تجار نهمچنی کنید

 کش ور  دو یاقتصاد و تجاری جامعه انتظار مورد بانکی کارگزاری و مالی روابط سطح ارتقای و مسائل این وفصلحل

 .است

 ه ای برنام ه  و اه داف  و برداش ته  ه ا همک اری  موانع کردن برطرف جهت در مثبتی هایگام اجالس این افزود: وی

 ترس یم  نطقهم و کشور دو مردم امنیت و آسایش و رفاه تأمین اندازچشم با را آینده سال یک برای دوجانبه اجرایی

 .کنیم
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 در یفرهنگ   و فنی علمی، تجاری، اقتصادی، هایهمکاری مشترک کمیسیون اجالس هفدهمین در ایرنا، گزارش به

 و وزی ر نخس ت  معاون «سلطانف» و کشاورزی جهاد وزیر «نژادساداتی جواد سید» امضا به یهمکار سند پنج تهران

 .رسید قزاقستان همگرایی و تجارت وزیر

 در یفرهنگ   و فنی علمی، تجاری، اقتصادی، هایهمکاری مشترک کمیسیون اجالس هفدهمین در ایرنا، گزارش به

 وزی ر  و روزی   نخست معاون سلطانف و کشاورزی جهاد وزیر نژادساداتی جواد سید امضا به همکاری سند پنج تهران

 .رسید قزاقستان همگرایی و تجارت

 خبر لینک

 

 

 14۰۰ اسفند ۰3-14:۰3-جوان خبرنگاران باشگاه

 

 رسدمی اتمام به آینده سال 5 خوزستان هایدشت احیای هکتاری هزار 550 طرح 13-5

 در ایزالم  و خوزستان در آبیاری و زهکشی هکتاری هزار 550 رحط گفت: نصر جهاد موسسه مدیرعامل

 .رسدمی اتمام به آینده سال 5 اعتبار، تامین صورت

 ط رح  دوم ف از  اج رای  گفت: نصر جهاد موسسه مدیرعامل نژاد صالحی جواد محمد آقای  -جوان خبرنگاران باشگاه

 در فرعی و اصلی هایشبکه برای هزارهکتار 255 سطح در زهکشی( های کانال )احیای خوزستان ارهکتاریهز 55۰

 نیاز نیرو و کشاورزی جهاد هایوزارتخانه برای اعتبار تومان میلیارد هزار 75 حدود امسال فهرست مبنای بر مجموع

 .رسد می اتمام به آینده سال 5 ظرف اعتبار تامین صورت در که دارد

https://www.irna.ir/news/84658360/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.yjc.news/fa/news/8068347/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DB%B5%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%B5-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF
http://www.yjc.news/


 

 

 

 کشاورزی و آب راهبردی مطالعات مرکز

 http://awnrc.com/index.php 1400اول اسفند ماه  هفته کشاورزی اخبار اهم

125 http://awnrc.com/index.php  

 کش اورزی  دجها وزارت به فرعی های شبکه اجرای برای تومان میلیارد هزار 4۰ میزان مجموع از گفت: نژاد صالحی

 .یابد اختصاص باید اصلی های شبکه اجرای برای نیرو وزارت به تومان میلیارد هزار 4۰ تا 35 حدود و

 جه اد  رتوزا ب ه  فرع ی  های شبکه اجرای یبرا تومان میلیارد هزار 4۰ میزان مجموع از شد، عنوان نشست این در

 .یابد صاصاخت باید اصلی های شبکه اجرای برای نیرو وزارت به تومان میلیارد هزار 4۰ تا 35 حدود و کشاورزی

 اس تان  نای کشاورزی تولید به تن میلیون 9.5 ایالم، و خوزستان های دشت احیای هکتاری هزار 55۰ طرح تکمیل

 .دارد همراه به را آب ییجوصرفه مترمکعب یاردمیل 1.5 و افزاید می ها

 احی ای  تاریهک هزار 55۰ طرح به ملی توسعه صندوق محل از دالر میلیارد 1.5 ،92 سال اواخر در رهبری اجازه با

 ن انس فای دنب ال  ب ه  اعتب ار  ت أمین  ب رای  مسئوالن فعلی شرایط در که یافت تخصیص ایالم و خوزستان های دشت

 .است گرفته صورت اینامهتفاهم و مذاکره چین کشور با رتبا ا این در و هستند

 و ه ا تشکل تا یابدمی اختصاص روستایی تعاون سازمان به هکتاری هزار 55۰ طرح اعتبارات درصد یک 95 سال از 

 ص ویب ت مل ی  امنی ت  شورای در هکتار هزار 227 مساحت در کشور غرب شمال آب طرح .کند توانمند را هاتعاونی

 .است مانده باقی هکتار هزار 1۰1 و رسیده برداریبهره به هکتار هزار 126 تاکنون و است شده

 میلیارد زاره 5 صورتیکه در اند،داده اختصاص نصر جهاد به غرب شمال آب طرح برای تومان میلیارد هزار 6 تاکنون

 .رسید هدخوا کامل برداریبهره به آینده سال سه تا دو طی یابد، اختصاص دیگر تومان

 رنف هزار 2۰۰ غرب شمال آب طرح گفت: کشور غرب شمال و غرب زهکشی و آبیاری فرعی های شبکه طرح مجری

 .کرد خواهد اضافه تولید افزایش به تن میلیون 5 و کرده ایجاد اشتغال

 و وردخ کلید 1393 سال در هزارهکتار 295 سطح در هکتاری هزار 55۰ طرح نخست فاز رهبری تاکید به توجه با

 .رسید اتمام به 1397 سال در

 خبر لینک

 

 

https://www.yjc.news/fa/news/8068347/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DB%B5%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%B5-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF
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 14۰۰ اسفند ۰2-22:15-جوان خبرنگاران باشگاه

 

 کرد؛ مطرح نژادساداتی

 دالر میلیارد 3 سقف تا قزاقستان و ایران تجاری تبادالت افزایش برای ریزیبرنامه 14-5

 .شد قزاقستان و ایران کشور 2 تجاری و اقتصادی تبادالت افزایش خواستار کشاورزی جهاد وزیر

 ه ای همک اری  مش ترک  کمیس یون  اجالس هفدهمین گفت: نژادساداتی جواد سید آقای  -جوان خبرنگاران باشگاه

 رواب ط  توسعه برای ایمقدمه قزاقستان جمهوری و ایران اسالمی جمهوری فرهنگی و فنی علمی، تجاری، اقتصادی،

 .است کشور 2 بین تجاری

 آینده الس3 طی دالر میلیارد 3 سقف تا کشور دو تجارت افزایش موجب همکاری این کشاورزی جهاد وزیر گفته به

 .شد خواهد

 خل یج  اش یه ح کشورهای هند، کریدور در کانتینری قطار اندهیسام برای توافقاتی اجالس این در گفت: نژادساداتی

 .است آمده دست به روسیه و مرکزی آسیای قزاقستان، ایران، فارس،

 پزشکی تجهزات و داروها لمتقاب تامین مورد در کرونا پاندمی شروع از ناشی اقتضائات به توجه با بهداشت حوزه در 

 .شودمی گیریتصمیم اقالم این تولید در همکاری برای ترکمش های شرکت ایجاد و کشور دو نیاز مورد

 ب ا  ام روز  قزاقس تان  و ایران فرهنگی و علمی تجاری، اقتصادی، هایهمکاری مشترک کمیسیون اجالس هفدهمین

 برگ زار  ته ران  در قزاقستان همگرایی و تجارت وزیر و وزیر نخست معاون «سلطانف» و کشاورزی جهاد وزیر حضور

 .شد

https://www.yjc.news/fa/news/8067776/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D9%82%D9%81-%DB%B3-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1
http://www.yjc.news/
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  .رسید امضا به قزاقستانی و ایرانی مقامات میان مشترک همکاری سند پنج اجالس این یانپا در

 دو تج اری  و اقتص ادی  ه ای  همک اری  و مناسبات سطح بود: گفته ایران جمهوری رییس رییسی آقای این از پیش

 س ال  نام ی  س ی  در امی دواریم  و نیست مناسب کشور دو سیاسی دیپلماسی سطح توجه با قزاقستان و ایران جانبه

 .شود برداشته اقتصادی تعامالت ارتقای سطح در بلندی گام کشور دو دیپلماتیک روابط

 خبر لینک

 

 

 4-12-14۰۰ 13:55-فارس خبرگزاری

 1401 بودجه الیحه در عشایری و روستایی توسعه سهم کاهش 15-5

 14۰۰ س ال  به نسبته 14۰1 سال در دولت عمومی منابع کل از عشایری و روستایی توسعه و مدیریت بودجه سهم

 .است داشته کاهش درصد 5.82 میزان به

 

 در ک ه  شودمی محسوب توسعه ششم برنامه قانون اجرای طول در بودجه الیحه پنجمین ،14۰1 سال بودجه الیحه

 دی ده  خ ود  ب ه  زیادی تغییرات عشایری، و روستایی توسعه و مدیریت حوزه در 14۰۰ سال بودجه قانون با مقایسه

 اعتب ارات  )مجم وع  عش ایری  و روس تایی  توس عه  و م دیریت  بودجه احصای قابل سهم هددمی نشان هایافته است.

 ری ال(،  میلی ارد  ه زار  13.72۰) 14۰1 س ال  در دولت عمومی منابع کل از مرتبط( هایتبصره و هابرنامه و هاطرح

 درصد(، 8/3) 14۰۰ سال بودجه قانون با مقایسه در سهم این که است ریال( میلیارد 9۰.43۰) درصد 66/۰ معادل

 .دهدمی نشان را کاهش درصد 5/82 حدود

https://www.yjc.news/fa/news/8067776/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D9%82%D9%81-%DB%B3-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://www.farsnews.ir/news/14001204000671/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-40
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 ای سرمایه داراییتملک اعتبارات و کرده پیدا تقلیل درصد 5/91 که داده رخ ای هزینه اعتبارات در کاهش بیشترین

 راتعتباا گزارش عدم عبارتیبه یا حذف مذکور، اعتبارات کاهش دالیل ازجمله است. داشته کاهش درصد 5/51 نیز

 ایریعش و روستاییان سالمتی-بهداشتی خدمات هایطرح از برخی و پرورش و آموزش به مربو  هایطرح ایهزینه

 تاعتب ارا  ازجمل ه  ایس رمایه  دارای ی  تمل ک  اعتب ارات  برخ ی  ح ذف  و 14۰1 سال بودجه الیحه چهار پیوست در

 .است «روستایی هایراه»

 اهمی ت  و کش ور  ک ل  جمعی ت  از عش ایری  و روس تایی  ن واحی  یدرص د  24 حدود سهم به توجه با صورت هر در

 مل ی  امنی ت  تعبی ری ب ه  و غ ذایی  امنیت تأمین و مقاومتی اقتصاد کلی هایسیاست تحقق در نواحی این راهبردی

 هایستسیا اهداف با عشایری، و روستایی توسعه حوزه به دولت عمومی بودجه درصد یک از کمتر اختصاص کشور،

 .دارد دیج منافات توسعه ششم برنامه قانون تکالیف ویژهبه و (14۰4 )افق سالهبیست اندازچشم دسن نظام، کلی

 ارائ ه  و نظ یم ت به مکلف بودجه و برنامه سازمان ششم، برنامه قانون (27) ماده )الف( بند «2» جزء تکلیف اساس بر

 و عم ران » عن وان  ب ا  س نواتی،  بودج ه  در عشایری و روستایی توسعه و عمران به مربو  اعتبارات شفاف و هدفمند

 14۰1 الس بودجه الیحه در روستایی توسعه و مدیریت اعتبارات وجود، این با است. شده پیوست «روستایی توسعه

 11) مختلف فصول قالب در و بوده مستقلی فصل یا پیوست فاقد پیشین، هایسال بودجه قوانین و لوایح همانند نیز

 .تاس شده پراکنده فصل(

 س اختار  ذکور،م تکلیف به عمل در بودجه و برنامه سازمان فعل ترک بهتر عبارتبه یا اتفاقی چنین بروز اصلی دلیل

 و اح د و تخصص ی  متولی فقدان ترمشخص طوربه و روستایی مدیریت و ریزیبرنامه نظام بر حاکم پراکنده و بخشی

 (1) مواد فبرخال و حاضر حال در که ایگونهبه است. ستاییرو توسعه امور ریزیبرنامه و سیاستگزاری برای پاسخگو

 برنام ه  نقانو (27) ماده )ب( بند «3» جزء ویژهبه و 1379 سال مصوب کشاورزی جهاد وزارت تشکیل قانون (2) و

 و ایریعش   روس تایی،  توسعه و عمران هایبرنامه و هافعالیت حداکثری مدیریت سازی یکپارچه بر که توسعه ششم

 جمه وری  تریاس معاونت و وزارتخانه 17 حداقل است، کرده تأکید ششم برنامه اول سال انتهای تا کشور شاورزیک

 االج راء مالز هم اهنگی  و مشخص و مدون اندازچشم از برخورداری بدون عشایری، و روستایی توسعه امور تدبیر در

 .دارند نقش
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 برنام ه  انونق   از تکلیف این تحقق راستای در پیشین، سنواتی جهبود لوایح مانندبه نیز 14۰1 سال بودجه الیحه در

 ب ا  هش د  سبب تکلیف این اجرای عدم است. نشده بینیپیش اعتباری ([27) ماده )ب( بند «3» ]جزء توسعه ششم

 ص ورت ب ه  چ ون  عش ایری،  و روس تایی  ن واحی  وض عیت  بهب ود  برای مختلف هایبرنامه و هاطرح بینیپیش وجود

 ج را ا ب ه  متع دد  اجرای ی  هایدستگاه توسط مشخص، و مدون اندازچشم یک از تبعیت بدون و پراکنده ،ناهماهنگ

 ع دم  کل ی  ط ور ب ه  و نش ینی حاش یه  و سرزمین پهنه در جمعیت نامتوازن توزیع مشکل با کماکان کشور رسد،می

 .باشد مواجه اجتماعی عدالت برقراری

 نح و  ب ه  ی ز ن عش ایری  و روس تایی  توسعه اعتبارات تسهیم شده، بینیپیش اعتبارات بودن ناکافی یا کمبود برعالوه

 ب ین  ریعش ای  و روس تایی  اعتب ارات  توزی ع  ک ه  ایگون ه به است. نپذیرفته انجام فرادستی اسناد برمبتنی و صحیح

 خدماتی-یفیزیک-کالبدی امور به عشایری و روستایی توسعه بودجه از درصد 73 حدود داد نشان گانه،13 هایگروه

 بن د  «4» ج زء  ک ه  ح الی  در است. کرده پیدا اختصاص اشتغالزایی موضوع به مشخصا آن درصد 5/1 حدود تنها و

 از یریعش ا  من اطق  و روس تاها  در ش غلی  فرصت 1.914.۰۰۰ ایجاد بر توسعه ششم برنامه قانون (27) ماده )الف(

 ت وان نم ی  لن از  اعتب ارات  ای ن  ب ا  و دارد تأکید گراصادرات و پذیررقابت اقتصادی هایبنگاه توسعه و احداث طریق

 .بپوشد عمل جامه تکلیف این که بود امیدوار

 قش ار ا از نف ر  1.25۰.۰۰۰ س ال(  5 ب رای  )حداقل رایگان بیمه طرح اجرای برای که هایی وعده رغمعلی همچنین

 ارائ ه  از قب ل  عش ایر،  و تاییانروس کشاورزان، اجتماعی بیمه صندوق در حمایتی نهادهای پوشش تحت پذیرآسیب

 ثانی اً  اس ت  نش ده  بین ی  پیش 14۰1 سال بودجه الیحه در اعتباری چنین اوالً شد، داده 14۰1 سال بودجه الیحه

 ش ده  بیم ه  عش ایر  و روس تاییان  کش اورزان،  حقوق شدن پایمال از جلوگیری و رضایت جلب برای سازوکاری چون

 بین ی  پ یش  درآم دزا،  تا است بر هزینه صندوق برای بیشتر که جدید ایاعض به مستمری پرداخت صورت در فعلی

 اض رار  یا اندیگر اموال غصب بر مبنی اساسی قانون (4۰) چهلم اصل با مغایر تواند می طرح این اجرای است، نشده

 .باشد عمومی منافع به تجاوز یا غیر به

 ب رای  اعتب اری  اختص اص » ازجمل ه  پیش نهادهایی  ،14۰1 س ال  بودجه الیحه های چالش رفع منظوربه نهایت، در

 رویک رد  ب ا  و خصوص ی  -عم ومی  مش ارکت  ه ای  طرح قالب در عشایری و روستایی اقتصادی جهاد مراکز استقرار

 برنام ه  ق انون  (27) ماده )ب( بند «3» جزء تکلیف سازیاجرای برای اعتباری اختصاص» ،«محور اجتماع و جهادی
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 ن واحی  در آف رین تح ول  رهب ران  پرورش جهت هادهیاری سهم افزودهارزش عوارض از درصدی اختصاص» ،«ششم

 تبص ره  «د» بند اصالح» و «مستضعفان بسیج سازمان همکاری با کشاورزی جهاد وزارت توسط عشایری و روستایی

 مه اجرت  اوطلب ان د ب رای  زاییاشتغال جهت در موردنظر اعتبارات کردهزینه به کشور وزارت الزام رویکرد با «11»

 .شودمی ارائه «عشایری و روستایی نواحی در درمانی-بهداشتی خدمات و امکانات تقویت و معکوس

 خبر لینک

 

 

 4-12-14۰۰ 13:35 -فارس خبرگزاری

 جدول + مجوزها ملی درگاه در مجوز صدور برای دستگاه 33 وضعیت آخرین 16-5

 جمل ه  از ه ا دس تگاه  برخی همچنان که دهدمی نشان کار و کسب مجوز کننده صادر دستگاه 33 وضعیت جزئیات

 .اندنکرده ارسال زدایی مقررات اتهی به را خود مجوزهای قضاییه، قوه وکالی کانون و تهران شهرداری

 

 انسجام و یکپارچگی منظور به کرد مصوب گذشته سال وزیران هیات فارس، خبرگزاری اقتصادی خبرنگار گزارش به

 از پس هک مجوزهایی همه که کنند فراهم ترتیبی ماه 6 در مکلفند مجوز صدور مراجع کشور، در مجوز صدور نظام

 یکت ای  شناس ه  و ثب ت  کش ور،  مجوزه ای  ملی درگاه رویبر شوند،می اصالح یا تمدید ر،صاد نامهتصویب این ابالغ

 باش د،  ج وز م یکت ای  شناسه فاقد و شده صادر درگاه این اندازیراه زمان از بعد که مجوزی هر کنند، دریافت مجوز

 .نیست معتبر

https://www.farsnews.ir/news/14001204000671/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-40
https://www.farsnews.ir/news/14001204000502/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-33-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7--%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84
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 ارای ه  و قف و  درگ اه  ب ه  خود مجوز دورص های سامانه الکترونیکی اتصال با مکلفند مجوز صدور مراجع اساس براین

 .کنند ثبت صادره مجوزهای روی بر و دریافت را شناسه این شده، خواسته هایداده

 ل ی م درگ اه  طری ق  از ک ار  و کسب مجوزهای صدور برای هادستگاه مهلت آخرین ماه اسفند 18 مصوبات این طبق

 مربوط ه  ه ای دس تگاه  همه به را آن اقتصاد وزارت و ثبت درگاه این در هادرخواست همه حقیقت در است. مجوزها

 تایید کارخود صورت به مجوز صورت این غیر در کنند تکلیف تعیین را هادرخواست مقرر مهلت در تا کندمی ارسال

 .شد خواهد

 وکارکسب مجوزهای درباره ها دستگاه قانونی تکلیف اهم*

 ش ده  نه اده  ه ا دس تگاه  عهده بر تکلیف چند سال همان اهم آبان 3 مصوبه و 99 سال بهمن مصوب قانون براساس

 :است

 و ش ر   اخ ذ  ) ک ار  و کس ب  مجوزهای صدور هزینه و اصلی مرجع زمان، مدارک، شرایط، کردن سهل و شفاف .1

 (است جرم شده، تعین مدت طی مجوز صادرنکردن یا اضافه هزینه و مدرک

 پسینی نظارت اعمال و (مجوز آنی دریافت و ت)ثب وکار کسب شروع کردن محور ثبت المقدور حتی .2

 .است مجوز صادرکننده اصلی دستگاه عهده به متقاضیان استعالم گرفتن .3

 و تهی ه  را خود هایعارضه مکانی اطالعات هایالیه تهیه با مکلفند هازیرساخت و حریمها استعالم قانونی مراجع .4

 (دولت هیات 99آبان3 )مصوبه ند.ده پاسخ هوشمند و الکترونیک را استعالمات این

 .مجوزها صدور تخصصی های درگاه به آن اتصال و مجوزها ملی درگاه تشکیل .5

 باشد یکتا شناسه یک حاوی باید مجوز هر .6

 (14۰۰اسفند 18 )تا وکار کسب مجوزهای صدور فرایند شدن غیرحضوری و الکترونیک .7
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 درگ اه  در حض ور  ب رای  الزم آمادگی هادستگاه همه آیا است این همم سواالت از یکی تکالیف این شدن مشخص با

 است؟ یرپذ امکان درگاه این در آن صدور و ثبت را خود مجوزهای از میزان چه تاکنون دارند؟ را مجوزها ملی

 ه(گذش ت  )روز ش نبه س ه  روز ظه ر  ت ا  ه ا دس تگاه  وضعیت آمده بدست اقتصاد وزارت از که آماری آخرین براساس

 .اندکرده نهایی را خود تکالیف میزان چه تا که است شده صمشخ

 را ه ا مجوز از تعدادی کدام هر که است شده شناسایی کار و کسب مجوز کننده صادر دستگاه 33 ذیل جدول طبق

 .کنندمی صادر کار و کسب برای

 :شودمی صادر مجوز دسته دو حاضر حال در

 .کنندمی دریافت را مجوز سامانه در آن ثبت از پس متقاضیان و بوده محور ثبت آنکه یعنی اعالنی: .1
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 .کند رد یا تایید را درخواست دستگاه شده مقرر مهلت در و بارگذاری آن مدارک باید ثبتی: یا غیراعالنی .2

 ندارد شده تایید مجوز هیچ کار وزارت *

 و ب وده  یغیراعالن   مجوزه ا  ک ل  که کنندیم صادر مجوز 225 بهزیستی همراه به اجتماعی رفاه و کار تعاون وزارت

 تایی د  ب ه  هنوز تهداش که ایراداتی و ابهامات دلیل به اما شده ارسال کار وزارت به مجوزها این از مورد 1۰5 تاکنون

 .است نشده نهایی بهزیستی و وزارتخانه این مجوز هیچ هنوز است.بنابراین نرسیده زدایی مقررات هیات

 آن درص د  99 ک ه  کن د م ی  صادر مجوز مورد 161 و است خانگی مشاغل بخش در اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت

 .است شده یینها مابقی مورد 2 از غیر به و شده ارسال اقتصاد وزارت به مورد 161 تمام و شودمی قلمداد اعالنی
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 آن ثب ت  ب ا  م ردم  و است اعالنی آن درصد 18 که کندمی صادر وکار کسب مجوز نوع 117 کشاورزی جهاد وزارت

 اقتص اد  ارتوز زدایی مقررات هیات به را خود مجوزهای درصد 18 تنها حال این با .شوند فعالیت مشغول توانندمی

 .نرسید تایید به آنها از یک هیچ ابهامات دلیل به اما کرده اعالم

 ن ی اعال آنه ا  درص د  ی ک  ک ه  کن د م ی  صادر کار و کسب مجوز نوع 112 دارو و غذا سازمان شامل بهداشت وزارت

 .است نرسیده تایید به تاکنون و کرد اعالم را مجوزها این از مورد 43 تاکنون و شودمی محسوب

 درخواس ت  رد ی ا  تایید برای مدارک بارگذاری نیازمند آنها همه که دارد وکاری کسب مجوز مورد 69 مرکزی بانک

 .است

 رس ال ا مجوزه ای  همه و هستند اعالنی غیر آن همه که دشومی محسوب مجوز نوع 54 کننده صادر اقتصاد وزارت

 .شد تایید کار و کسب فضای تسهیل و زدایی مقررات هیات به شده

 عدادت این از که شودمی محسوب اعالنی آن درصد 88 که دارد مجوز نوع 64 خانگی مشاغل بخش در صنعت وزارت

 .است نشده تایید نیز مورد 8 و تایید مورد 56

 ش ده  ارسال زمجو نوع 8 تنها تعداد این از و است اعالنی آن مورد 37 که دارد مجوز نوع 52 نیز صمت توزار ستاد

 .است نرسیده تایید به اما

 گردشگری وزارت مجوزهای تایید *

 کندمی صادر کار و کسب مجوز مورد 57 گیردبرمی در خانگی مشاغل که دستی صنایع بخش در گردشگری وزارت

 جوزه ای م تس هیل  و زدایی مقررات هیات توسط و اعالم آنها همه از و شودمی محسوب اعالنی نهاآ درصد 1۰۰ که

 .شد تایید وکار کسب

 ایعص ن  و گردش گری  وزارت خ انگی  مش اغل  بخ ش  اقتصاد، وزارت شده ارائه دقیق آمار براساس فارس، گزارش به

 داشته مطلوبی عملکرد اندتوانسته ارشاد وزارت و داسنا ثبت مالیاتی، مشاوران جامعه جوانان، و ورزش وزارت دستی،

 .باشند

 ندادند اطالعات دستگاه دو *
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 ان د دهنش   حاض ر  ت اکنون  که کنندمی صادر مجوز نوع 3 قضاییه قوه وکالی مرکز و مجوز نوع 1۰ تهران شهرداری

 .دهند ارائه کار و کسب فضای تسهیل و زدایی مقررات هیات به را خود مجوزهای

 18 ات   ک ار  و کس ب  ه ای مجوز است گفته کشور کل بازرسی سازمان رئیس خداییان، گذشته، روز گزارش اینبنابر

 شزدن  االجزرا  الزم از بعزد  سزال  )یک مقرر موعد در که هاییدستگاه چنانچه ،شود ونیکالکتر باید اسفند

 ملی درگاه در الکترونیک صورت به را کار و کسب صادره هایمجوز است امسال ماه اسفند 18 که قانون(

 مشزمول  کننزد،  طلزب  متقاضزیان  از بیشزتری  هزینه و مدرک شرط، یا و ندهند ارائه کشور هایمجوز

 حزبس  سزال  یزک  تا ماه 2 ماده این در که شد خواهند تعزیرات قانون 600 ماده در شده تعیین مجازات

 .است شده گرفته نظر در متخلفان برای

 خبر لینک

 

 

 7-12-14۰۰ 13:۰5-فارس خبرگزاری

 خریدار و کشاورز قرارداد عادالنه طراحی گرو در قراردادی کشت موفقیت 17-5

 و اس ت  خری دار  و کشاورزی بین قرارداد الگوی طراحی قراردادی کشت الگوی موفقیت هایمولفه ترینمهم از یکی

 .تداش خواهد وجود قرارداد طرفین از یکی استثمار امکان قراردادها، این درست طراحی عدم صورت در

 

https://www.farsnews.ir/news/14001204000502/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-33-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7--%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84
https://www.farsnews.ir/news/14001207000413/%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2-%D9%88-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1
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 رایب   آین ده  س ال  از ق راردادی  کش اورزی  آغ از  از کش اورزی  جه اد  وزارت مسئوالن فارس، خبرگزاری گزارش به

 رکورده ای  ج اری  س ال  در محص ول  دو ای ن  که است حالی در این دهند می خبر زمینی سیب و برنج محصوالت

 .کردند ثبت را گرانی از جدیدی

 ک ه  را محص والت  ای ن  قیمت توانست خواهد «قراردادی کشاورزی» آیا هک آیدمی وجودبه سوال این شرایط این در

 ش اورزان ک برای طرح این جزئیات آیا کند؟ کنترل آینده سال در کردند ثبت را قیمت از جدیدی رکوردهای امسال

 کرد؟ خواهند استقبال طرح این از آنها و است روشن

 متنوعی تعاریف یجهان معتبر مقاالت و نهادها کنیم؛ تعریف را قراردادی کشاورزی باید ابتدا موضوع این تبیین برای

 کش اورزی  و غ ذا  جه انی  سازمان تعریف دارند. جزئیات در اندکی تفاوت که اندکرده ارائه قراردادی کشاورزی برای

(FAO) و ارخری د  ب ین  توافقی مطابق که است کشاورزی در تولید سیستم قراردادی، کشاورزی» است: شرح بدین 

 «.شود ذکر محصول بازاریابی و تولید شرایط قرارداد در و شود انجام اورزکش

 و کش ت  مراح ل  تمام در را هانهاده کند،می منعقد هاکارخانه و گذارسرمایه با کشاورز که قرارداد این در عبارتی به

 کش اورزی  فروش د. م ی  ان د ک رده  توافق که قیمتی به برداشت زمان در و گیردمی گذارسرمایه از را مالی هایکمک

 .است شده طراحی دالالن توسط کشاورزان استثمار از جلوگیری هدف با قراردادی

 م اه  دی در ایران ی  برنج که دهدمی نشان نیز برنج قیمت وضعیت با رابطه در ایران آمار مرکز جدید گزارش بررسی

 ف زایش ا درصد چنین تاکنون جاری سال رد که حالی در شده گران درصد 68.5 قبل لسا مشابه ماه به نسبت سال

 .بود نشده ثبت برنج برای قیمتی

 1۰۰ از ب یش  اف زایش  قب ل  س ال  م اه  دی به نسبت زمینی سیب قیمت که دهدمی نشان ایران آمار مرکز گزارش

 .است داشته درصدی

 دشومی ابالغ هفته این زمینی سیب و برنج قراردادی کشت *

 ب ا  رابط ه  در اف ق  ش بکه  برنام ه  در کش اورزی  جهاد وزارت اقتصادی و ریزیرنامهب معاونت سرپرست قربانی محمد

 چغن در  مانن د  صنعتی محصوالت برای قراردادی کشاورزی تاکنون کرد: اظهار کشور در قراردادی کشاورزی اجرای
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 ش روع  ه م  را ن دم گ قراردادی کشاورزی ماه، آبان اوایل از ما سیزدهم دولت در و است شده انجام پنبه و کلزا قند،

 .است شده کشت قراردادی صورت به گندم هکتار هزار 25۰ و ایمکرده

 اف زود:  ای م، داده ق رار  ک ار  دستور در را برنج و زمینیسیب قراردادی کشت هم آینده سال برای که این بیان با وی

 .است شده حاصال ارقام با ارتبا  در که شودمی ابالغ هفته این برنج قراردادی کشت دستورالعمل

 گف ت:  ای م، دهدا ق رار  ک ار  دس تور  در را ق راردادی  کشاورزی برای مالی هایروش از استفاده که این بیان با قربانی

 قراردادی کشاورزی به اقدام که افرادی تا کرد خواهند حمایت طرح این از موسسات و هابانک پشتیبان، هایشرکت

 موسس ات  و ه ا بان ک  ب ه  را قرارداد است، قراردادی کشاورزی رد اصلی رکن که خصوصی بخش بخصوص کنند،می

 .بود هدخوا بذر و کود سم، خرید برای تسهیالت این که کنند دریافت تسهیالت آن مبنای بر و ببرند اعتباری

 قراردادی کشاورزی زیبای و زشت*

 نگاه مثبت ذهنیت با مسئله این به دنبای بنابراین و دارد بد و خوب وجه دو کارشناسان اعتقاد به قراردادی کشاورزی

 ب د  هوج   کارشناس ان  .ش ود نم ی  محقق است درست بازاریابی و تولید، توسعه که ما اهداف صورت این در که کرد

 در عیفض   ق راردادن  ک ه  دانن د می دارکارخانه یا گذارسرمایه دست به کشاورز کامل سپردن را قراردادی کشاورزی

 .شد خواهد تامین گذار سرمایه منافع شرایطی چنین در و است رعیتی ربابا سیستم همان یا قوی برابر

 و کش اورزی  بخ ش  ام ور  و گی رد م ی  هاحمایت و هاخرید در را دولت جای خصوصی بخش قراردادی کشاورزی در

 مینه روی اگر اما است، نیز اساسی قانون 44 اصل های سیاست با منطبق که دشومی سازیخصوصی بیشتر تولید

 .رفت نخواهد پیش درستی به کار نشود نظارت خصوصی بخش

 ندارد عدالت پیوست قراردادی کشاورزی*

 آن روی یزکشاور جهاد وزارت در که قراردادی :گفت فارس خبرنگار به تهران دانشگاه علمی هیئت عضو ورمزیاری

 را عیفض کشاورز حقیقت در و ندارد عدالت پیوست که دهد می شکل را رعیتی ارباب سیستم بیشتر شودمی تاکید

 .سپارندمی زور و زر دارای افراد دست به
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 نشده بح  نای به جدی ورود که است هاتشکل تقویت قراردادی کشاورزی به ورود الزامات از یکی افزود: ورمزیاری

 راردادیق زیکشاور خواهندمی اگر کرد. اداره قراردادی کشاورزی روش به را کشاورزی بخش همه تواننمی و است

 «.باشد سهامدار کشاوزر خود که است آن عادالنه شود، اندازیراه

 جهانی نسخه یک قراردادی کشاورزی*

 و شده اجرا هاکشور اکثر در که دانندمی جهانی نسخه را آن حقیقت در که دارد هم موافقانی طرح این مقابل در اما

 ک رده  زدی ک ن غ ذایی  امنی ت  ت امین  سمت به را اجراکننده کشور گام به گام و داشته هم مثبتی بسیار نتایج اتفاقا

 زا بس یاری  در ق راردادی  کش اورزی  حاض ر  حال در (FAO)کشاورزی و غذا جهانی سازمان گزارش اساس بر .است

 ک ه  ستا کشت نوع این پیشتازان از هندوستان کشور است. داشته پی در هم هاییموفقیت و شودمی اجرا کشورها

 تامین آن در قرارداد طرف شرکت و کشاورز منافع که کرده اصالح را قراردادها نوع خطا و آزمون با هاسال طول در

 .شود

  قراردادی کشاورزی در تولید هزینه درصدی 13 کاهش و درآمد درصدی 11 افزایش *

 11 دادیق رار  کش اورزی  متوس ط  درآم د  ک ه  داده نشان تحقیق یک ،«گیت رسرچ» رسانی اطالع پایگاه اساس بر

 ق راردادی  زیکشاور در درصد 13 نیز هکتار در تولید هزینه نیز و است بوده بیشتر غیرقراردادی کشاورزی از درصد

 .یابدمی افزایش درصد 5۰ قراردادی کشاورزی یک سود مجموع در و است تر پایین

 4۰ کنی ا  در ک ه  ط وری  هب   اس ت  رایج قراردادی کشاورزی زمینکره جنوبی هایبخش در دهدمی نشان هابررسی

 ای ن  اوگاندا و گانا و ویتنام مانند کشورهایی در اما است قراردادی کشاورزی عنوان تحت کشور این کشاورزی درصد

 .است درصد 5 نسبت

 کش اورزی  ه ای زم ین  از درص د  54.3 دارن د.  را محص ول  بازاریابی قرارداد کشاورزان اغلب آمریکا مثل کشوری در

 .هستند قراردادی کشاورزی عنوان تحت هکتار در دالر هزار 35۰ درآمد با آمریکا

 قراردادی کشاورزی اجرای هایروش *

 مختلفی های مدل و نیست هم سادگی این به قراردادی کشاورزی اجرای آیدمی بر خارجی منابع بررسی از آنچه اما

 .است شده سازگار رکشو همان با خطایی و آزمون اجراهای و بررسی سالها طی که دارد اجرا در
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 :است شرح این به قرارداد این از هایی نمونه مثال

1. Marketing contract: کسی و کنندمی خریداری را محصول انددهکر تعیین قبل از که قیمتی به تنها آن در که 

 .ندارد محصول عرضه قبال در تعهدی بسته قرارداد که

2. Partial intract: را محص ول  و گ ذارد م ی  اختی ار  در ش ده  تعی ین  قیمت به را هانهاده برخی تنها قرارداد طرف 

 .کندمی خریداری

3.Total contract: دهش   تعی ین  قیم ت  ب ه  را محص ول  هم ه  و ده د م ی  قرار کشاورزی اختیار در را هانهاده همه 

 .کندمی خریداری

 کرد اعتماد قراردادی کشاورزی به صدردصد نباید*

 روش این به صددرصد را هاقیمت کاهش و تولید توسعه نباید دارد قراردادی کشاورزی که اییهپیچیدگی با بنابراین

 خری دار  و کشاورزی بین قرارداد الگوی طراحی قراردادی کشت الگوی موفقیت هایمولفه ترینمهم از یکی زد. گره

 اش ت. د خواه د  وج ود  راردادق   طرفین از یکی استثمار امکان قراردادها، این درست طراحی عدم صورت در و است

 .کرد بررسی را قراردادی کشت هایروش همه باید ابتدا قردادها طراحی برای

 آی ا  کن د؟ م ی  پی اده  گ ذار  س رمایه  و کشاورزی بین را قرارداد الگوی کدام که است کرده مشخص اکنون دولت آیا

 اط الع  ی ا آ هس تند؟  باخبر قراردادشان طرف وظایف و قرارداد جزئیات از کشاورزان است؟ شده تعریف اصال الگویی

 قدرت، پول، یلقب از زورش نوع همه کشاورز با قرارداد طرف دلیلی هر به اگر است؟ شده انجام زمینه این در رسانی

  شد؟ خواهد چه کرد، سرپیچی خود وظایف از چربد،می رابطه

 ی ا  گ ذار س رمایه  ب ا  ق راردادی  کش اورز  اگ ر  ت ا  کن د  برط رف  را ابهامات این زودتر چه هر دولت است بهتر نخست

 ق راردادی  یکش اورز  به را چیز همه دولت اینکه دوم و باشد دقیق و روشن آن جزئیات بنددمی قرارداد دارکارخانه

 .کند استفاده دیگر ابزارهای از بازار در قیمت کاهش و تولید افزایش برای و نزند گره

 خبر لینک

 

https://www.farsnews.ir/news/14001207000413/%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2-%D9%88-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1
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 3-12-14۰۰ 1۰:33-فارس خبرگزاری

 کنندمی استفاده تجاری تسویه برای ملی ارزهای از قزاقستان و ایران 18-5

 اقتص ادی،  همک اری  مش ترک  کمیس یون  اج الس  هف دهمین  پایانی نشست در همکاری سند 5 قزاقستان و ایران

 .کردند امضا تهران در فرهنگی و فنی علمی، تجاری،

 

 در کش ور  ود می ان  همکاری اسناد کشاورزی، جهاد وزارت رسانیاطالع پایگاه از نقل به فارس خبرگزاری گزارش به

 و وزیرنخست معاون افسلطان باخیت و کشاورزی جهاد وزیر نژادساداتی جواد سید امضای به اجالس این چارچوب

 .رسید قزاقستان همگرایی و تجارت وزیر

 س ند  هس همچنین و فرهنگی و فنی علمی، بازرگانی، اقتصادی، تفاهم یادداشت سند یک شامل همکاری اسناد این

 .است گمرکی تخصصی سند یک و استاندارد زمینه در تخصصی

 از ادهاستف شد قرار قزاقستان و ایران اقتصادی هایهمکاری مشترک کمیسیون اجالس هفدهمین پایانی نشست در

 .بگیرد ارقر توافق مورد کاالها مبادالت رد تسهیل منظور به تجاری هایحساب تسویه برای کشور دو ملی ارزهای

 چشمگیر وسعهت برای قوی اراده کشور دو که این به اشاره با سخنانی ایراد طی کشاورزی جهاد وزیر نشست، این در

 کش ور  دو میان تجارت افزایش موجب هاهمکاری این که کرد امیدواری ابراز دارند، اقتصادی هایهمکاری و تجارت

 .شود آینده سال سه تا دالر اردمیلی 3 سقف تا

 تسهیل منظور این برای و کرد خواهند تالش قزاقستان و ایران تجاری روابط توسعه برای کشور دو وزرای افزود: وی

 .دهندمی قرار نظر مد را ایتعرفه هایحوزه و گمرکی هایحوزه در بوروکراسی حذف بانکی، روابط

https://www.farsnews.ir/news/14001203000111/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
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 ب رای  ایمقدم ه  همک اری  مش ترک  کمیس یون  اج الس  هف دهمین  کرد واریامید ابراز حال همین در نژادساداتی

 .باشد کشور دو بین تجاری مبادالت سطح گسترش و دوجانبه روابط بیشتر چه هر شکوفایی

 جاری،ت اقتصادی، هایهمکاری پیرامون خود شائبهبی زحمات با روز 2 طی که کشور دو هایهیات از همچنین وی

 ای ن  در م ر پرث توافق ات  ب ه  و کرده مذاکره نقل و حمل و معدنی صنعتی، انرژی، بهداشتی، غذایی، کشاورزی، فنی،

 .کرد قدردانی و تشکر یافتند، دست هازمینه

 و شکالتم حل بر قبلی، هایاجالس سازنده دستاوردهای تکمیل ضمن اجالس این کرد امیدواری اظهار نژادساداتی

 ش ده  دوینت اهداف پیشبرد برای را مشخصی هایبرنامه ها،همکاری چارچوب تدوین با و کرده اهتمام موجود موانع

 .کند ارایه

 وق وع  د:اف زو  کش ور  دو ب ین  اج الس  س االنه  هاینشست برگزاری روند در شده ایجاد ساله 2 وقفه به اشاره با وی

 .است گذاشته تاثیر اندکی جانبه دو هایهمکاری رشد به رو روند بر کرونا پاندمی

 ،تج اری  اقتصادی، هایهمکاری مشترک کمیسیون اجالس هفدهمین برگزاری حال همین در کشاورزی جهاد وزیر

 در ت ازه  ه ای اف ق  گشودن برای عطفی نقطه را قزاقستان جمهوری و ایران اسالمی جمهوری فرهنگی و فنی علمی،

 .کرد عنوان کشور دو بین اقتصادی هایهمکاری

 ب ا  رانای   جمهوری رییس رئیسی، ابراهیم سید تلفنی گوی و گفت به اشاره با خود سخنان از دیگری بخش در وی

 طحس   ایران جمهوری رییس د:کر تصریح جاری، سال ماه بهمن 13 در قزاقستان جمهوری رییس توقایف، جومارت

 و ان د ستهندان کشور دو سیاسی روابط سطح با متناسب را دوجانبه تجاری و اقتصادی هایهمکاری و مناسبات فعلی

 ارتق ای  ایراس ت  در بلن دی  گ ام  کشور دو دیپلماتیک روابط برقراری سال امین سی در که اندکرده امیدواری اظهار

 .شود برداشته اقتصادی تعامالت سطح

 نشس ت  برگ زاری  ک ه  ان د ک رده  امی دواری  اظهار گفتگو آن در نیز قزاقستان جمهوری رییس داد: ادامه نژادساداتی

 پرثمر بسیار را دوجانبه روابط آینده و کند ایجاد کشور دو روابط در بلند جهشی بتواند قتصادیا مشترک کمیسیون

 .اندکرده تاکید اجالس این برگزاری بر و انددانسته درخشان و



 

 

 

 کشاورزی و آب راهبردی مطالعات مرکز

 http://awnrc.com/index.php 1400اول اسفند ماه  هفته کشاورزی اخبار اهم

142 http://awnrc.com/index.php  

 درون   در موج ود  مش کالت  ح ل  و شناس ایی  در ایوی ژه  ه ای عم ل  ابتک ار  رودمی انتظار اجالس این از گفت: وی

 یج اد ا و تج ارت  اقتص ادی،  رون ق  ب رای  متع ددی  اجرای ی  توافق ات  و هابرنامه و کند ایجاد کشور دو هایهمکاری

 .دهد قرار کار دستور در را آینده هایهمکاری برای بلندمدت هایزیرساخت

 ش ورای  ایج اد  م ورد  در تواف ق  تج ارت  حوزه در شد: یادآور ها،برنامه این از برخی به اشاره با کشاورزی جهاد وزیر

 .گرفت خواهد قرار تفاهم مورد اجالس این در که است مهمی گام کشور دو تجاری مشترک

 جمه وری  ه ای توانمن دی  نمایش گاه  برپ ایی  زنی   و ت ووی  نمایشگاه برپایی درباره اجالس این در داشت: اظهار وی

 .شد خواهد گیریتصمیم 14۰1 سال بهار در قزاقستان کشور در ایران اسالمی

 با و نهصمیما فضای یک در کشور دو گمرکات روسای کرد: تصریح کشور دو گمرکی هایهمکاری ربارهد نژادساداتی

 ه ایی ن را قزاقس تان  و ای ران  اس المی  جمه وری  گمرکی هایهمکاری سند اجالس، این برگزاری فرصت از استفاده

 .ودب خواهیم زیرساختی نامهتفاهم این امضای شاهد نشست این پایان در که اندکرده

 مل ی  ارزه ای  زا اس تفاده  امکان مهم این با گفت: زمینه این در توافق و بانکی مشترک کمیته ایجاد به اشاره با وی

 .داد خواهد قرار توافق مورد تجارت، تسهیل جهت در مهمی هایگام نیز دوجانبه تجارت هایحساب تسویه برای

 کشور دو یفن و تجاری روابط در ممتازی جایگاه که رزیکشاو بخش در خوشبختانه داد: ادامه کشاورزی جهاد وزیر

 ای ن  در و ش ده  نهادین ه  نب اتی  و دامی قرنطینه ویژه به فنی مختلف ابعاد در هاهمکاری دهدمی اختصاص خود به

 ق رار  تواف ق  م ورد  ایقرنطینه اطالعات مبادله و کشاورزی کاالهای تجارت پیش از بیش افزایش راهکارهای اجالس

 .گرفت خواهد

 اردها،اس تاند  مس ئول  ه ای دس تگاه  فیمابین متقابل شناخت و تفاهم که است خرسندی مایه بسیار شد: یادآور وی

 در الزام ات  و ض وابط  رعای ت  و کیفی ت  تضمین با همراه کاال مبادله تسهیل منظور به اعتبار ارزیابی و اعتبارسنجی

 .رسید خواهد امضا به نشست این نپایا در دوجانبه همکاری اسناد و شده ایجاد عالی سطح

 قاب ل  وافق ات ت حاض ر  اج الس  در افزود: ای،منطقه ترانزیت حوزه در کشور دو ممتاز جایگاه بر تاکید با نژادساداتی

 آس یای  قزاقس تان،  ای ران،  ف ارس،  خلیج حاشیه کشورهای هند، کریدور در کانتینری قطار ساماندهی برای توجهی

 .است دهآم دست به روسیه و مرکزی
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 -نای را  کری دور  در «ک ارگو » ترانزی ت  حج م  اف زایش  ب رای  اج الس  در شده اتخاذ تصمیمات از حال عین در وی

 .کرد اعالم را خود حمایت مسیر این در ایعرفهت شرایط تسهیل و قزاقستان - ترکمنستان

 ب رای  عمل ی  ه ای گام تا تخواس داشتند، حضور اجالس در که کشور دو مهم بنادر مدیران از کشاورزی جهاد وزیر

 .یابند دست کشور دو بین رو – رو منظم سرویس برقراری و کاال دریایی نقل و حمل بیشتر چه هر تسهیل

 کرونا پاندمی روعش از ناشی اقتضائات به توجه با نیز بهداشت حوزه در :گفت جهان، در کرونا پاندمی به اشاره با وی

 در مک اری ه برای مشترک هایشرکت ایجاد و کشور دو نیاز مورد پزشکی زاتتجهی و داروها متقابل تامین مورد در

 .شودمی گیریتصمیم اقالم این تولید

 انواع و جهگو و پیاز زمینی، سیب صیفی، و سبزی مثل کشاورزی محصوالت صادرات برای ایران آمادگی اعالم از وی

 .داریم را قزاقستان کشور از گاو و ندیگوسف نوع از گوشت واردات آمادگی افزود: و داد خبر مرکبات

 گ ذاران یهس رما  گف ت:  ایران در گذاری سرمایه برای قزاقستانی گذاران سرمایه از دعوت ضمن کشاورزی جهاد وزیر

 .کرد خواهیم حمایت آنان از حتما ما و کنند گذاری سرمایه کشور آن در تا دارند آمادگی نیز ایرانی

 س فره  لی ل د ب ه  کش ور  دو ب ین  را مش ترک  و پای دار  غذایی امنیت توانیممی ما که مدار اعتقاد گفت: پایان در وی

 .باشیم داشته منطقه در تاریخی مشترک

 س یون کمی اج الس  هفدهمین نشست در قزاقستان، همگرایی و تجارت وزیر ،«افسلطان باخیت» گزارش؛ این بنابر

 ب ا  نقزاقس تا  جمهوری و ایران اسالمی جمهوری گیفرهن و فناوری علمی، تجاری، اقتصادی، هایهمکاری مشترک

 تج ارت  رخن :گفت است، یافته کاهش گذشته سال 2 در ایران تجارت نرخ کرونا گیریهمه دلیل به که این به اشاره

 قزاقستان گبزر تجاری شریک را ایران وی .بود یافته افزایش کرونا پاندمی از پیش هایسال در درصد 56 کشور دو

 .دارد دوجو کشور این در ایران به صادرات قابل دالر میلیارد 162 ارزش به محصول 6۰ داشت: اظهار و خواند

 قزاقس تان  الملل ی ب ین  ه ای پروژه در کرد دعوت ایرانی گذارانسرمایه از پایان در قزاقستان همگرایی و تجارت وزیر

 .کنند گذاریسرمایه

 خبر لینک

https://www.farsnews.ir/news/14001203000111/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF


 

 

 

 کشاورزی و آب راهبردی مطالعات مرکز

 http://awnrc.com/index.php 1400اول اسفند ماه  هفته کشاورزی اخبار اهم

144 http://awnrc.com/index.php  

 

 

 

 م:شش بخش 6

 مالی منابع تامین-یارانه
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 15:39 ،14۰۰ اسفند 5-ایرنا

 :طبیعی منابع مدیرکل

 است ضروری گلستان هایجنگل احیای برای موردنیاز اعتبار تخصیص 1-6

 

 گرگان آباد قرن جنگل در نهال کاشت

 ورایش   مجل س  نماین دگان  و دول ت  بیشتر توجه گفت: گلستان آبخیزداری و طییعی منابع مدیرکل -ایرنا -گرگان

 .است ضروری اناست این های جنگل احیای هدف با موردنیاز اعتبار تخصیص برای اسالمی

 ریخبرگ زا  خبرنگ ار  ب ا  گ و  و گف ت  در گلس تان  در س بز  ای ران  پویش حاشیه در پنجشنبه روز لطفی عبدالرحیم

 از و الیخشکس وجود ولی دهیم نمی دست از استان این در را جنگلی عرصه کمی، لحاظ از افزود: اسالمی جمهوری

 .هستیم مواجه منطقه در جنگلی عرصه کیفیت کاهش با درختان، پای جوان نهال رفتن بین

 اعتب ار  تخص یص  ارزش که دارد وجود استان این در هیرکانی جنگلی عرصه هکتار هزار 45۰ اکنون شد: یادآور وی

 .دارد را ارزش با های عرصه این از حفاظت برای

 کاری نهال کاشت کاهش سبب اخیر های سال طی استان در جنگل احیای حوزه در اعتبارات کاهش داد: ادامه وی

 .است شده ریزی برنامه هکتار هزار سطح در جنگل احیای امسال که طوری به شده

 پ نج  سطح در ینهالکار ظرفیت ساالنه موردنیاز، اعتبار تامین با استان این که است درحالی این کرد: تصریح لطفی

 .دارد منطقه های جنگل احیای طرح به دادن شتاب برای را عرصه هکتار هزار

https://www.irna.ir/news/84661501/%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84661501/%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/24/4/169484262.jpg?ts=1645696109592
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/24/4/169484262.jpg?ts=1645696109592
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 اج را  لس ا  در عرص ه  هکتار 5۰۰ و هزار 2 تا سه بین سطح در کاری نهال طرح اجرای پیشتر گلستان وی فتهگ به

 .است کرده

 و کل اداره ینا توسط هکتار 65۰ تاکنون :کرد اضافه و اشاره تاکنون امسال پاییز از کاری نهال اجرای سطح به وی

 در ه ال ن کاش ت  و ش ده  نهالک اری  سبز، ایران پویش رایاج جمله از مختلف های طرح قالب در و مردم همکاری با

 .یابد می پایان عملیاتی 14۰1 سال فروردین میانه تا شده ریزی برنامه اراضی بقیه

 .است شده ریزی برنامه نهال اصله میلیون 2 کاشت استان این در امسال وی گفته به

 یشترب افزود: گلستان در جنگلی های عرصه احیای وضعیت خصوص در گلستان آبخیزداری و طبیعی منابع مدیرکل

 ه زار  9۰ از ب یش  س طح  در اخیر دهه چهار طی اسالمی انقالب پیروزی از بعد خطه این در جنگل احیای عملیات

 .ودب گرفته صورت جنگل احیای هکتار هزار پنج از کمتر منطقه در انقالب از قبل که حالی در بوده هکتار

 

 قرن جنگلی های عرصه در مخروبه جنگل هکتار 2 احیای "سبز ایران پویش "قالب در امروز مراسمی طی همچنین

 طبیعت از عیجم مشارکت با و "افرا"های گونه از جنگلی نهال اصله 2۰۰ و رهزا از بیش کاشت با گرگان آباد

 .شد انجام استان آبخیزداری و طبیعی منابع مسووالن و شهرستان این دوستان

 راس ان خ ب ا  ش رق  از ترکمنس تان،  ب ا  ش مال  از هکتار 13۰ و هزار 192 و میلیون 2 حدود در مساحتی با گلستان

 .است همسایه سمنان با جنوب و انمازندر با غرب از شمالی،

 تن وعی م طبیع ی  من ابع  و اس ت  گرم و خشک نیمه تا معتدل مرطوب نیمه از اقلیمی تنوع دارای مرزی استان این

 .دارد دریا و زار شوره پست، مناطق هموار، دشت مرتفع، های کوهستان شامل

https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/24/3/169484264.jpg?ts=1645696125709
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/24/3/169484264.jpg?ts=1645696125709
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 بوده هکتار 244 و هزار 397 و میلیون یک بر افزون گلستان آبخیزداری و طبیعی منابع کل اداره پوشش زیر اراضی

 اراض ی  و س احلی  اراض ی  هکت ار  هزار 2۰ استان(، )شمال مرتع هکتار هزار 862 جنگل، هکتار هزار 452 شامل که

 .است موات اراضی هکتار 42۰ و هزار 62 و مستثنیات

 و کش اورزی  طری ق  از ک ه  دارن د  س کونت  روس تا  75 و ه زار  و شهری نقطه 34 در 9۰۰و میلیون یک گلستان در

 .کنندمی معاش تامین دامپروری

 خبر لینک

https://www.irna.ir/news/84661501/%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 تم:فه بخش 7

 یرنوآو و تحقیقات همایش،
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 17:11 ،14۰۰ اسفند 1-ایرنا

 :طبیعی منابع فناوری و نوآوری مرکز رییس

 دشومی برگزار ژئوماتیک مکانی اطالعات و بردارینقشه مهندسی ملی همایش 1-7

 

 مل ی  اهنمایش گ  و همایش ششمین و گفت:بیست کشور طبیعی منابع فناوری و نوآوری مرکز رییس - ایرنا - تهران

 در "ادیاقتص   توس عه  زیربن ای  مکانی، اطالعات" شعار با 14۰۰ ژئوماتیک مکانی اطالعات و بردارینقشه مهندسی

 .شودمی برگزار کشور بردارینقشه سازمان توسط مجازی صورت به ماه اسفند چهارم و سوم روزهای

 و هم ایش  ینا برگزاری اهمیت درباره «سلیمانی حمیدرضا » ورزی،کشا جهاد وزارت از ایرنا یکشنبه روز گزارش به

 ب ه  مک انی  الع ات اط و دور راه از س نجش  برداری،نقشه نظیر موضوعاتی امروزه :افزود کشاورزی بخش با آن ارتبا 

 و ایس عه تو عمران ی،  فعالیت هیچ تقریبا و هستند مطرح بخشیبین و فرابخشی هایدانش و ابزار ها،تکنیک عنوان

 .نیست نیازبی آن از شودمی انجام مکانی بعد و عرصه در که مدیریتی

 جنگل ی،  ه ای عرص ه  هکتاری میلیون 13۰ مساحت به اشاره با کشور طبیعی منابع فناوری و نوآوری مرکز رییس 

 راه از سنجش ا،هنقشه و هستند مختلف هایکاربری با اراضی این کرد: تصریح کشور در زارهابیشه و بیابانی مرتعی،

 ک ار  ب ه  ه ا عرصه این بهتر مدیریت برای ابزارهایی عنوان به توانندمی روز مکانی اطالعات و ایماهواره تصاویر دور،

 .شوند گرفته

 ای ن  یک درجه کننده مصرف واقع در کشور آبخیزداری و طبیعی منابع سازمان و کشاورزی جهاد وزارت افزود: وی

 پ ایش  و یکش اورز  اراض ی  ک اربری  تغیی ر  اراضی، تداخالت رفع کاداستر، همچون عملیاتی و اقدامات برای ابزارها

 .هستند اقلیمی تغییرات

https://www.irna.ir/news/84656844/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%98%D8%A6%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://www.irna.ir/news/84656844/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%98%D8%A6%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://img9.irna.ir/d/r2/2021/06/26/4/168911749.jpg
https://img9.irna.ir/d/r2/2021/06/26/4/168911749.jpg
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 همچ ون  هاییچالش ترسریع و تردقیق بهتر، پایش برای حال عین در فوق هایتکنیک و ابزارها داد: ادامه سلیمانی

 .شودمی تهگرف کار به گیاهی هایبیماری و آفات سیل، هشدار خشکسالی،

 و ه ا پن ل  و تخصص ی  هایکارگاه روزه دو همایش این در گفت: کشور طبیعی منابع فناوری و نوآوری مرکز رییس

 خشکس الی  بین ی پ یش  و پ ایش  اقلیم ی،  تغیی رات  پایش زیست، محیط حفاظت موضوعات با علمی هایسخنرانی

 با مرتبط که شودمی برگزار آنالین یا برخط صورت به زمین فرونشست و آب بحران مدیریت گریس، ماهواره توسط

 .است طبیعی منابع و کشاورزی بخش

 مطالبی و هاهیافت و تحقیقات آخرین محتوا، از مجازی صورت به توانندمی مندانعالقه و کارشناسان کرد: اضافه وی

 .شوند مندبهره شود،می ارایه همایش این در که

 مرک ز  و اس ت  همایش این علمی و معنوی کنندگان حمایت از کشور خیزداریآب و طبیعی منابع سازمان افزود: وی

 حض ور  قف و  هم ایش  یعلم   و اجرایی کمیته در سازمان این از نمایندگی به کشور طبیعی منابع فناوری و نوآوری

 .دارد فعال

 

 خبر لینک

 

 

 12:38 ،14۰۰ اسفند 1-ایرنا

 یافتند دست زعفران خواص از جدید نتایج به بیرجند دانشگاه پژوهشگران 2-7

https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/20/3/169475741.jpg?ts=1645361390012
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/20/3/169475741.jpg?ts=1645361390012
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https://www.irna.ir/news/84656449/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF
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 ب ر  هیک ودد  مختل ف  ه ای م دیریت  بررسی با بیرجند دانشگاه زعفران پژوهشی گروه پژوهشگران - ایرنا - بیرجند

 زعف ران  چمپر و گلبرگ هایعصاره از حاصل اثرگذار و معنادار نتایج به فرانزع هایگلبرگ بیوشیمیایی هایویژگی

 .یافتند دست سرطانی هایسلول رشد جلوگیری برای ارگانیک شرایط در شده کشت

 اول ین  آب اد، ملک عسکری مهدیه دکتر بیرجند، دانشگاه رسانیاطالع و عمومی روابط از ایرنا یکشنبه روز گزارش به

 ن،زعف را  پژوهش ی  گ روه  مس ئول  به دانی،  محم دعلی  دکتر راهنمایی به زعفران پژوهشی گروه ایپسادکتر محقق

 .کردند بررسی را زعفران هایگلبرگ بیوشیمیایی هایویژگی بر کوددهی مختلف هایمدیریت

 شرایط رد هشد کشت زعفران پرچم و گلبرگ هایعصاره از حاصل اثرگذار و معنادار نتایج به تحقیق این در محققان

 .یافتند دست سرطانی هایسلول رشد جلوگیری برای ارگانیک

 و دهس تن  داروه ا  از بس یاری  س اخت  ب رای  اساس ی  م وثره  م واد  از غن ی  منب ع  داروی ی  گیاهان گزارش این بنابر

 ویژهبه شرب نیازهای تامین در دارویی گیاهان سازنده نقش و اهمیت اخیر دهه دو طی فناوری و علمی هایپیشرفت

 .است ساخته دوچندان را درمان و دارو حیطه در

 در اییژهو جایگاه از جهان، ایادویه و دارویی کشاورزی، محصول ترینگران عنوانبه (.Crocus sativus L) زعفران

 تعل ق  ی ران ا ب ه  دنیا زعفران تولید از درصد 9۰ که طوریبه است برخوردار ایران صادراتی و صنعتی محصوالت بین

 س وب مح کش ور  ص ادراتی  کش اورزی  محص والت  ترینمهم از خراسان منطقه سازگاربوم و ارزشمند گیاه این دارد.

 .شودمی

https://www.irna.ir/sd/de9e35023f0442bdba14684af3728ebcc712ad63543ab95ea1b8f785effe51fcedbab3267fc3458d94e3f4149b9e01d6.jpg
https://www.irna.ir/sd/de9e35023f0442bdba14684af3728ebcc712ad63543ab95ea1b8f785effe51fcedbab3267fc3458d94e3f4149b9e01d6.jpg
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 از بای د  ل ذا  کن د نم ی  کش ور  نص یب  چن دانی  اف زوده  ارزش خوراکی افزودنی عنوان به فقط زعفران مصرف امروزه

 نح و  ب ه  دارو تولی د  بخ ش  در ویژههب و صنعت بخش در خصوصبه ممکن های زمینه در محصول این هایظرفیت

 .شود استفاده احسن

 تحقیق ات  رب   مبتنی زعفران تولید هایاکوسیستم از الزم شناخت بر تکیه با بیرجند دانشگاه زعفران پژوهشی گروه

 و موج ود  ه ای قابلی ت  از اط الع  ب ا  و متعدد مقاالت چاپ و ملی پژوهشی هایطرح اجرای قالب در میدانی متعدد

 و نی ک ارگا زعف ران  ص ادرات  و تولی د  امک ان  زعفران، تولید هایروش بهبود و اصالح بررسی، رو؛ پیش ایهچالش

 ق رار  خ ود  ارک دستور در فناورانه محصوالت معرفی قالب در را زعفران درمانی و دارویی پزشکی، کاربردهای معرفی

 .است داده

 را وی ییدارو گیاهان درخصوص عسکری مهدیه دکتر یقتحق سابقه به توجه با زعفران پژوهشی گروه راستا این در

 از ادهاس تف  و فالح ی  حمیدرض ا  دکت ر  و مالی ی  هم ا  دکت ر  همک اری  با ادامه در و کرد پذیرش پسادکترا دوره در

 تحقی ق  داابت بیرجند، پزشکی علوم دانشگاه همکاری و زعفران پژوهشی گروه توسط شده ایجاد تحقیقاتی بسترهای

 ج ین و دام ی،  کود )کاربرد ارگانیک و کش(آفت و کشعلف شیمیایی، کودهای )کاربرد رایج کاشت بین ایمقایسه

 م ان در ب رای  تولی دی  زعف ران  در موج ود  م وثره  م واد  اثر سپس و کش(آفت کاربرد نبود و دست با هرز هایعلف

 .شد انجام سینه سرطان بیماری

 گانی ک ار و رای ج  کاش ت  ش رایط  دو هر در زعفران پرچم و گلبرگ از حاصل هایعصاره که داد نشان تحقیق نتایج

 ش رایط  رد شده کشت زعفران پرچم و گلبرگ از حاصل هایعصاره در اثرات این اما بودند ضدسرطانی اثرات دارای

 .کردند جلوگیری سرطانی هایسلول رشد از معناداری طوربه ارگانیک

 ب ود  واهیمخ   زعف ران  کاربردهای از جدید اندازهایچشم شاهد ندهآی در جامع هایبررسی ادامه با گزارش این بنابر

  .شد خواهد کشور برای بیشتر ثروت تولید و اشتغال افزوده، ارزش ایجاد موجب که

 دو ت اثیر  و بیارزی ا " عنوان با کشاورزی فنون و علوم نشریه در تحقیق این نتایج از شده چاپ مقاله اولین همچنین

 .شد چاپ "سینه( )سرطان سرطانی ضد و فیتوشیمیایی هایفعالیت بر زعفران عارفمت و ارگانیک کشت روش
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 ی د تول دوم رتب ه  اس تان  ای ن  و ش ود می محسوب جنوبی خراسان استراتژیک محصوالت از عناب و زعفران زرشک،

 .دارد کشور در را عناب و زرشک تولید اول رتبه و زعفران

 س رزمین  وانعن   به استان این از و داراست کشور در را اول رتبه غوبیتمر و کیفیت نظر از جنوبی خراسان زعفران

 .شودمی یاد سرخ طالی

 خبر لینک

 

 

 14:55 ،14۰۰ اسفند 7-ایرنا

 :کشاورزی جهاد وزارت

 است ضروری بازار مطالعات با همراه باغات توسعه 3-7

 

 ه ای رنامهب در کرد: اعالم کشاورزی جهاد وزارت گرمسیری نیمه و گرمسیری هایمیوه دفتر لمدیرک -ایرنا -تهران

 .است ضروری بازار مطالعات داشتن همراه باغات ایتوسعه

 یتوس عه  ه ای هبرنام   در اینک ه  به اشاره با «مقدمجلیلی زهرا» کشاورزی، جهاد وزارت از ایرنا شنبه روز گزارش به

 محص ول،  زارب ا  تولی د،  از ه دف  بای د  باغات توسعه در کرد: اظهار است، ضروری بازار مطالعات نداشت همراه باغات

 .شود گرفته نظر در موجود، فرهنگی و اجتماعی شرایط و تولید هایهزینه

https://www.irna.ir/news/84656449/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84663717/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84663717/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://img9.irna.ir/d/r2/2019/10/20/4/156708768.jpg
https://img9.irna.ir/d/r2/2019/10/20/4/156708768.jpg
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 بخ ش  اینکه هب توجه با گفت: استان، این به روزه دو سفر در بویراحمد و کهگیلویه استان باغات وضعیت درباره وی

 بهین ه  دیریتم مسلماً شده، واقع دارشیب اراضی در استان این مرکبات باغات هکتار 4۰۰ و هزار 11 از توجهیبلقا

 .است راههم باالیی تولید هزینه با بازارپسند، و باکیفیت میوه تولید و کمی عملکرد افزایش جهت باغات این

 و فاظتح نگهداری، وری،بهره افزایش راستای در کرد: تصریح گرمسیری نیمه و گرمسیری هایمیوه دفتر مدیرکل

 جدی د  هاییوندکپ و زوال به مقاوم هایپایه از استفاده متراکم، نیمه و متراکم باغات احداث و موجود باغات تغذیه

 .شود ریزیبرنامه باید سازگار و ویروس از عاری

 ص نایع  بن دی، بس ته  س ورتینگ،  ه ای کارگاه اثاحد جوان باغات شدن بارور و فعلی تولید به توجه با وی، گفته به

 .گیرد قرار کار دستور در باید مردم معیشت و درآمد اشتغال، به کمک جهت تبدیلی و فرآوری

 اب زار  اس تان  ای ن  در ایقط ره  آبی اری  سیس تم  صددرصدی تقریباً اجرای و باغات قبول قابل سطوح از مقدمجلیلی

 3 طحس   در مج ول  رقم و هکتار 1۰ سطح در پیارم رقم بافتی کشت نخیالت الگویی باغات افزود: و کرد خرسندی

 .است شده انجام گچساران شهرستان «کالن بابا» و «لیشتر» روستاهای در هکتار

 خبر لینک

 

 

 2۰:26 ،14۰۰ اسفند 2-ایرنا

 یافت گشایش بیرجند در کشور شرق کشاورزی تخصصی نمایشگاه هشتمین 4-7

 

https://www.irna.ir/news/84663717/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84658348/%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AF-%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/21/4/169478298.jpg?ts=1645461764871
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/21/4/169478298.jpg?ts=1645461764871


 

 

 

 کشاورزی و آب راهبردی مطالعات مرکز

 http://awnrc.com/index.php 1400اول اسفند ماه  هفته کشاورزی اخبار اهم

155 http://awnrc.com/index.php  

 اعیاجتم   و امنیت ی  سیاس ی،  مع اون  حضور با کشور شرق کشاورزی تخصصی نمایشگاه هشتمین - ایرنا - بیرجند

 .یافت گشایش بیرجند در استانی مدیران از جمعی و جنوبی خراسان استاندار

 تجهی زات  کش اورزی،  ادوات و آالتماش ین  ه ای بخ ش  در کش ور  ش رق  کش اورزی  تخصص ی  نمایشگاه هشتمین

 ای،گلخان ه  تجهی زات  و ه ا س ازه  ای،گلخان ه  ه ای کش ت  آبی اری،  ه ای سیستم کشاورزی، هاینهاده زمایشگاهی،آ

 بانک و هبیم دولتی، هایسازمان مهندسی، و فنی خدمات بازرگانی، هایشرکت گیاه، و گل کشاورزی، مکانیزاسیون

 ت ا  و ک رد  رک ا  ب ه  آغ از  جن وبی  خراسان المللیبین هاینمایشگاه دائمی محل در استان 9 از بردارانیبهره حضور با

 .دارد ادامه آن فعالیت ماه اسفند چهارم

 رقش   کش اورزی  تخصصی نمایشگاه افتتاح آیین در دوشنبه شامگاه جنوبی خراسان کشاورزی جهاد سازمان رییس

 گلخانه تنهض به رسیدن داشت: اظهار نمایشگاه این در کشور ایگلخانه صنعت کنسرسیوم حضور به اشاره با کشور

 ح وزه  ای ن  ه ای ظرفیت اینکه مگر شودنمی محقق مهم این و است نمایشگاه این در تعامل برقراری اهداف از یکی

 .شود برقرار دولت اهداف و مردم بین پیوندی و معرفی

 اس ت،  دارخ ور بر زی ادی  اهمیت از کشاورزی حوزه در اقتصاد و تولید آب، وری، بهره اینکه بیان با جعفری مهدی

 ازمن د نی کش اورزی  پای دار  توس عه  و امنی ت  ایج اد  و ح وزه  س ه  این در وریبهره به رسیدن برای کرد: خاطرنشان

 .است تولید آن زیربنای که هستیم هاییمولفه

 مح یط  ح وزه  در ک ه  ه ایی تش کل  شد: یادآور است، زیست محیط و تولید بین رابطه فرهنگ اینکه بر تاکید با وی

 زیس ت  ح یط م ب ا  سازگار که را بنیان دانش کودهای و سم جمله از تولیداتی دارند، حضور نمایشگاه این در زیست

 .کنندمی معرفی هستند،

 حص والت م تولی د  مبن ای  ب ر  غ ذایی  مواد صادرات اینکه به اشاره با جنوبی خراسان کشاورزی جهاد سازمان رییس

 دنب ال  اهنمایش گ  ای ن  در ک ه  اس ت  اهدافی از نیز بنیان انشد محصوالت معرفی کرد: اضافه است، ارگانیک و سالم

 .شودمی
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 قتص اد ا در وری به ره  ش دن  ش کوفا  دنبال به کشاورزی حوزه در دولت گذاری ریل و سیاست اینکه یادآوری با وی

 را آن دولت که است سیاستی این و شود زا درآمد و شده خارج اشتغالزایی بح  از باید کشاورزی کرد: تاکید است،

 .کندمی دنبال

 از ول ت د ک ه  است سیاستی آسیا قلب در غذایی اقتدار گفت: و کرد تاکید کشاورزی آینده درست تبیین بر جعفری

 .شود محقق تا دارد انتظار کشاورزی جهاد

 ایج اد  ایگلخان ه  ظرفیت همه و است شده شناخته خشکسال، و آبکم استانی عنوان به جنوبی خراسان افزود: وی

 براساس و است دارویی گیاهان و ایگلخانه تولید سمت به حرکت ما تالش تمامی بنابراین است هکتار 79 آن شده

 .شود برابر 1.5 حداقل باید شده ایجاد ظرفیت ساالنه ایگلخانه نهضت

 دهش   ج اد ای استان در ایگلخانه زیرساخت هکتار 18۰ اینکه بیان با جنوبی خراسان کشاورزی جهاد سازمان رییس

 ظرفیت با هم ایگلخانه مجتمع پنج و رسیده برداریبهره به شده ایجاد ظرفیت این از هکتار 45 کرد: تصریح است،

 .است احداث دست در هکتار 17۰

 گیاهان دتولی ظرفیت که شودمی تالش گفت: است آزاد هنوز گلخانه احداث هکتاری 4۰۰ ظرفیت اینکه بیان با وی

 .یابد افزایش هکتار هزار 1۰ به هکتار 576 و هزار 6 از آینده سال در دارویی

 ام ا  شودمی تولید استان در غذا کیلوگرم یک از کمتر آب، معکب متر هر ازای به حاضر حال در کرد: تاکید جعفری

 .برسد آب معکب متر هر ازای به کیلوگرم 2.2 به تولید که است این کشاورزی جهاد وزارت برنامه

 اف ق  :داد ادام ه  اس ت  نش ده  فعالی ت  ب وده،  شایس ته  ک ه  آنگون ه  اس تان  هایظرفیت با متناسب اینکه بیان با وی

 .شود محقق کشاورزی بخش بردارانبهره همت با است امید که داریم رو پیش در ایگسترده

 شبخ   در اش تغال  و نوپ ا  کاره ای  و کس ب  توسعه کرد: خاطرنشان جنوبی خراسان کشاورزی جهاد سازمان رییس

 جایگاه به ات کنند کمک بنیان دانش هایشرکت در جوانان رودمی انتظار بنابراین است اهداف دیگر از نیز رزیکشاو

 .برسیم حوزه این در واقعی

 دان ش  و دانش گاهی  عل م  کم ک  با شد: یادآور است، کشاورزی حوزه در استان اشتغال درصد 28 اینکه بیان با وی

 .رساند واقعی جایگاه به و داده ارتقاء را اناست کشاورزی توانمی کشاورزان بومی
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 ه داف ا مهمت رین  از س طح  واح د  در تولی د  اف زایش  و بوده کار دستور در محور موضوع دانش کرد: عنوان جعفری

 .است نمایشگاه این برگزاری

 کشاورزی نمایشگاه در افغانستانی بلندپایه هیات حضور

 تح ولی  برنام ه  راستای در نمایشگاه این گفت: نیز کشور شرق کشاورزی تخصصی نمایشگاه هشتمین برگزاری دبیر

 برعهده را نآ مسئولیت جنوبی خراسان تعاون و کارآفرینی توسعه بنیاد و شده برگزار استان کشاورزی جهاد سازمان

 .است گرفته

 ک رد:  اکی د ت است نمایشگاه این اهداف از استان هایتوانمندی و هاپتانسیل معرفی اینکه بیان با خوشایند حسین

 .شود فراهم استان 9 بردارانبهره از دعوت با هاشرکت بین تعامل برای بستری شده تالش

 صادرات عهتوس بستر کردن فراهم و هدف جامعه به کشاورزی بخش فناوری و اطالعات آخرین انتقال داد: ادامه وی

 .است نمایشگاه این اهداف دیگر از کشاورزان محصوالت

 از یتج ار  بلندپای ه  هی ات  ب ار  اول ین  برای گفت: کشور شرق کشاورزی تخصصی نمایشگاه هشتمین یبرگزار دبیر

 مع رض  در اس تان  کش اورزی  محص والت  و داش ت  خواهن د  حضور نمایشگاه در که اندشده دعوت افغانستان کشور

 .گیردمی قرار معرفی

 ش ده  تشکیل کنسرسیومی نیز راستا این در که است نمایشگاه این اهداف از نیز گلخانه کشت توسعه داد: ادامه وی

 آبیاری هایسامانه و کشاورزی و دامی هاینهاده و ادوات تجهیزات، آالت،ماشین بخش کرد: تصریح خوشایند .است

 .شودمی معرفی نمایشگاه این در نیز

 مایش گاه، ن برگ زاری  ب ا  همزم ان  ک رد:  بیان نمایشگاه، در بنیان دانش هایشرکت از تعدادی حضور به اشاره با وی

 مینهش ت  برگزاری دبیر .شد خواهد اجرا تولیدکنندگان حضور با که شده دیده تدارک جانبی تخصصی هاینشست

 نی ز  کش ور  ایگلخانه صنعت ملی کنسرسیوم آغاز نمایشگاه این در افزود: کشور شرق کشاورزی تخصصی نمایشگاه

 .است بیرجند شهر و کشور شرق در آن شروع که شودمی اعالم

 خبر لینک

https://www.irna.ir/news/84658348/%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AF-%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
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 5-12-14۰۰ 12:24-فارس خبرگزاری

 دیاب می گسترش دامپزشکی هایزمینه در نانو فناوری 5-7

 ایران، المیاس جمهوری ریاست فناوری و علمی معاونت در نانو فناوری توسعه ویژه ستاد و کشور دامپزشکی سازمان

 .کردند امضا همکاری نامهتفاهم دامپزشکی هایزمینه در نانو فناوری گسترش جهت

 

 وزی ر  ونمعا «آقامیری حمدم سید» کشور، دامپزشکی سازمان عمومی روابط از نقل به فارس، خبرگزاری گزارش به

 خص وص  در ظ ر ن تبادل از پس نانو،فناوری توسعه ویژه ستاد دبیر «سرکار سعید» با دیدار در سازمان، این رئیس و

 بر نوین ولوژیتکن با ماهی و مرغ قرمز، گوشت انواع بندی بسته جمله از دامپزشکی حوزه به وابسته صنایع نیازهای

 .کردند امضا مابین فی همکاری ادامه جهت را ای نامههمتفا نانو، نوین فناوری پایه

 تتح وال  جه ت  کش ور  دامپزش کی  س ازمان  در جدی د  م دیریت  رویک رد  اهمیت بر تاکید با دیدار این در آقامیری

 م دد  ب ه  ایدب نانو تکنولوژی امروز گفت: اقتصادی، حال عین در و بهداشتی دامی تولیدات عرضه نحوه در ساختاری

 هرگون ه  نب دو  پروتئین ی  م واد  در مان دگاری  اف زایش  مثال طور به باشد. کوشا آنها مشکالت حل در و بیاید مردم

 مس اعدت  راخواس ت  اولوی ت،  دارای و مح ور  تقاضا اقدامی در امروز نیز کشور دامپزشکی سازمان لذا است، افزودنی

 پروتئینی ادمو بندی بسته صنایع در نیدگرگو در کشور علمی ظرفیت از استفاده جهت نانوفناوری توسعه ویژه ستاد

 .است کشور در

https://www.farsnews.ir/news/14001205000354/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF
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 دامپزش کی،  ح وزه  در ن انو  ه ای  تکنول وژی  از استفاده برای کشور دامپزشکی سازمان افزود: راستا این در آقامیری

 خواهیم افتتاح ربا اولین برای را دامپزشکی تکنولوژی نانو رسمی دفتر سازمانی، ساختار در تغییر ضمن دارد آمادگی

 .کرد

 از فادهاس ت  جه ت  اهتم ام  از خودش اراده و تاکید دلیل خود اظهارات از بخشی در کشور دامپزشکی سازمان رئیس

 در آن اییز سالمت همچنین و اقتصادی عوامل از دورنمایی ترسیم را دامپزشکی هایزمینه در جهان روز تکنولوژی

 جمه وری  ف ت: گ و برش مرد  دنی ا  در الفس اد سریع و روتیئنیپ هایفراورده مورد در ویژه به غذایی مواد انواع تولید

 .نماند عقب دنیا روز دستاوردهای از مساله این به توجه با باید نیز ایران اسالمی

 در ن انو  ریفن او  پیش برد  در کش ور  ت وان  از اس تفاده  رویک رد  با ساله یک نامه تفاهم این امضای است ذکر به الزم

 ک ارگیری ب با ارتبا  در کشور، دامپزشکی سازمان نظارتی اهداف پیشبرد جهت ازیس زمینه دامپزشکی، هایزمینه

 نانو اوریفن مفید کاربردهای و هاپتانسیل زمینه در غیرتخصصی و تخصصی جامعه به رسانی آگاهی نانو، محصوالت

 .است شده امضا دامپزشکی مختلف هایحوزه در

 خبر لینک

 

 

https://www.farsnews.ir/news/14001205000354/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF
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 م:شته بخش 8

 سالمت
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 15:1۰ ،14۰۰ اسفند 1-ایرنا

 :کشور دامپزشکی سازمان رییس

 ستا پرندگان حاد فوق آنفلوانزای بیماری از عاری کشور 1-8

 

 بیم اری  زا ع اری  کش ور  اکنون پایش، و رصد اقدامات انجام با گفت: کشور دامپزشکی سازمان رییس -ایرنا -تهران

 .نداریم خصوص این در نگرانی و است دگانپرن حاد فوق آنفلوانزای

 فوق نفلوانزایآ بیماری وضعیت درباره ایرنا اقتصادی خبرنگار با وگوگفت در )یکشنبه( امروز «میری آقا محمد سید»

 ک انون  در انپرن دگ  ح اد  فوق آنفلوانزای بیماری شیوع سرما، فصل شروع به توجه با افزود: کشور، در پرندگان حاد

 .رودمی شمار به کشورها همه کشور برای معضل یک همیشه که است اتتوجه

 از ریع ا  کش ور  همچن ان  س ازمان،  این در ما همکاران تالش با اکنون کرد:تصریح کشور دامپزشکی سازمان رییس

 .است پرندگان حاد فوق آنفلوانزای بیماری

 ک انون  ی ک  ن،مازندرا در بومی کانون یک ،میقان تاالب در بیماری کانون یک اخیر ماه دو تا یک در کرد:اضافه وی

 و اس ایی شن کرمانش اه  استان در کوچک بومی روستایی کانون یک گذشته هفته دو در و گیالن استان در مادر مرغ

 .است شده مهار بیماری این و شدند مختومه

 ب ه  اق دام  ش،پ ای  و رصد از ناشی فصل، این در پرندگان حاد فوق آنفوالنزای بیماری کنترل داشت: اظهار میری آقا

 .است هااستان دامپزشکی هایاداره سریع واکنش و دهیگزارش در تولیدکنندگان موقع

 مداوم تغییر قابلیت با که است ویروسی انسانی آنفلوانزای مانند پرندگان حاد فوق آنفلوانزای بیماری ایرنا، گزارش به

 .دشومی ایمنی کاهش موجب ها،سویه

https://www.irna.ir/news/84656452/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84656452/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://img9.irna.ir/d/r2/2020/10/06/4/157658328.jpg
https://img9.irna.ir/d/r2/2020/10/06/4/157658328.jpg
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 ج دی  انچند ها آسیب 89 و 88 هایسال در و شد ایران وارد مهاجر پرندگان طریق از 1384 الس از بیماری این

 و تق ل من ب ومی  ب ه  وحش ی  طی ور  از بیماری و گزارش هااستان برخی بومی طیور در ویروس 95 سال در اما نبود،

 کشور تیگوش و تخمگذار غمر قطعه میلیون 25 به نزدیک 96 و 95 هایسال در که جایی تا شد زده بحران استارت

 .شد معدوم

 مع دوم  ن دگان پر آنفلوانزای بیماری اثر در طیور قطعه هزار 4۰۰ و میلیون یک نیز 99 سال پایان آمار آخرین طبق

 .است بوده جنوبی خراسان استان صنعتی طیور به مربو  آن عمده بخش که شد

 باع  جنوبی انخراس در پرندگان حاد فوق آنفلوانزای یبیمار با درگیر واحد یک کاری پنهان امر، مسووالن گفته به

 که ورتیص در شوند، درگیر مهاجر پرنده و شترمرغ گوشتی، واحد 9 و تخمگذار واحد 9 کیلومتری 15 شعاع در شد

 کاهش استان ینا در تلفات امکان دادندمی اطالع موقع به را بیماری بروز جنوبی خراسان استان در واحدها این اگر

 .یافتمی

 بیش وزانهر که دارد وجود کشور در تولیدی واحد 7۰1 و هزاریک در پولت و تخمگذار مرغ قطعه میلیون 75 اکنون

 .کنندمی تولید مرغتخم تن 5۰ و هزارسه از

 مه ار  عملی ات  ک ه  ش ده  ایج اد  پیشرفته مولکولی تشخیص سیستم کشور نقطه 19 در اخیر هایسال در همچنین

 در دنک ر  مختوم ه  و مهار تشخیص گیری،گزارش دهی،گزارش محور چهار در پرندگان حاد فوق زایآنفلوان بیماری

 .اجراست حال در آنها

 خبر لینک

 

 

 

 

 

https://www.irna.ir/news/84656452/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 14۰۰ اسفند ۰1-16:1۰-جوان خبرنگاران باشگاه

 

 شد؛ رحمط جوان خبرنگاران باشگاه با گو و گفت در

 ایمنداشته شیری های دام تلفات از گزارشی 2-8

 از اسزتفاده  از ناشزی  دام تلفات از گزارشی تاکنون گفت: دامی بیماری مدیریت بهداشت دفتر مدیرکل

 .ایمنداشته نیشکر های سرشاخه

 اس تفاده  بر مبنی شیری های دام تلفات از گزارشی تاکنون گفت: اکبرشاهی علیرضا آقای  -جوان خبرنگاران باشگاه

 .ایمنداشته نیشکر های سرشاخه از

 م دیریت  ظ ور من ب ه  چند هر است، طبیعی جیره ناگهانی تغییر از ناشی نشخوارکنندگان در تلفات بروز او، گفته به

 .ستا ضروری امری جیره ناگهانی تغییر از اجتناب و واکسن از استفاده تلفات

 گرفتگی آب ن،جازموریا تاالب در جیره ناگهانی تغییر با بهار اول فصول در دامپزشکی، سازمان مسئوالن گفته طبق

 .شودمی تلفات به منجر موضوع این که شوندمی مبتال آنتروتوکسمی بیماری به هادام ها، علوفه رشد و

 7 زمانی هباز طی جیره ناگهانی تغییر گفت: زشکیدامپ سازمان دامی های بیماری مدیریت و بهداشت دفتر مدیرکل

 ناگه انی  تغیی ر  لدلی   به دامداران موردی صورت به که دارد وجود احتمال این بنابراین بیفتد؛ اتفاق باید روز 1۰ تا

 .باشند داشته تلفات جیره

 از بس یاری  ر،دیگ   س مت  از دام ی  ه ای  نه اده  گران ی  و مرت ع  در علوفه تولید کاهش و خشکسالی با گذشته سال

 .کردند جایگزین دام خوراک عنوان به را گندم یا نیشکر های سرشاخه دام کارشناسان

https://www.yjc.news/fa/news/8066258/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85
http://www.yjc.news/
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 همیش ه  گینس ن  دام نشخوارکنندگان و سبک از اعم ها دام در جیره ناگهانی تغییر از ناشی تلفات گفت: اکبرشاهی

 .نیست هم غذایی خاص جیره یا امسال به مربو  و بوده

 گندم، مزارع در دهمان باقی کلش از استفاده و بهار فصل در مراتع به دستی حالت از دامداران ذایغ تغییر به توجه با

 .کنند اقدام واکسن تزریق به نسبت باید دام تلفات از پیشگیری منظور به تولیدکنندگان

 خبر لینک

 

 

 2-12-14۰۰ 1۰:23-فارس خبرگزاری

 شودمی اجرا کشور هایدامداری در هابیماری پایش و رصد بزرگ طرح 3-8

 های امد اولویت با کشور هایدامداری در هابیماری پایش و رصد بزرگ طرح گفت: کشور دامپزشکی سازمان رئیس

 .دشومی اجرا شیری

 

 مع اون  یآق امیر  محم د  سید کشور، دامپزشکی سازمان رسانی اطالع پایگاه از نقل به فارس، خبرگزاری گزارش به

 و ی ی اجرا دس تگاههای  ب ا  دانش گاهها  ارتبا  هایچالش و هافرصت نشست نخستین در سازمان، این رئیس و وزیر

 اش ت: د اظه ار  ش د  برگ زار  تهران دانشگاه پزشکیدام دانشکده در «برفکی تب» وضوعم با که دامپزشکی در صنعت

 تیمش ور  ع الی  ش ورای  تش کیل  ب ر  مبن ی  ته ران  دانش گاه  دامپزشکی دانشکده اساتید با گذشته جلسه قول پیرو

 .است شده صادر نیز نامبرده شورای اعضای احکام گذشته هفته و گردید عملیاتی شورا ایجاد طرح دامپزشکی،

https://www.yjc.news/fa/news/8066258/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85
https://www.farsnews.ir/news/14001202000278/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
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 ی ن ا زیرمجموع ه  تخصص ی  ه ای کمیته طریق از کشور دامپزشکی سازمان هایورالعملدست تمام اینکه بیان با وی

 از را نظرش تواندمی شورا این طریق از دانشگاه واقع در کرد: اظهار شد خواهد ابالغ اجرا برای مشورتی عالی شورای

 شورایی گردد. ابالغ اجرا هتج ادامه در تا کند اعمال هادستورالعمل در صراحت به دانشگاه استاد پنج حداقل طریق

 .دارند حضور همراهی جهت نیز اسالمی شورای مجلس در دامپزشک نمایندگان از نفر 2 آن در که

 این در :گفت کشور دامپزشکی سازمان تحول سند تهیه تصمیم یادآوری با ادامه در کشور دامپزشکی سازمان رئیس

 که جایی تا کرد. خواهد تغییر اساسی صورت به مبارزه و ترلکن پیشگیری، هایشیوه و هاروش ساختار، تحول سند

 مچن ین ه و دانش گاه  خدمت در عمل در کشور دامپزشکی سازمان سند، این محور اساس بر تا بناست وی، گفته به

 .باشد روز نیازهای اساس بر محور تقاضا

 حرک ت  ت ا  کرد امیدواری اظهار است گرفته صورت گیری جهت و مقصد فقط حاضر حال در اینکه بیان با آقامیری

 لی دی تو ص نایع  و اجرای ی  دس تگاههای  ب ا  دانش گاه  دوجانبه تعامل سمت به پس این از کشور دامپزشکی سازمان

 .کند حرکت

 و ص د ر ب زرگ  طرح» اجرای آن و داد خبر ای تازه اقدام برای کشور دامپزشکی سازمان جدی عزم از همچنین وی

 اس اس  رب   کشور، دامپزشکی سازمان رئیس گفته به که شیوه این به است. «کشور ایهدامداری در هابیماری پایش

 دهش   توص یه  پروتک ل  تمام که هاییدامداری محصوالت تمام برای مشخص تعدادی در شیری هایدامداری اولویت

 .شود صادر «کیفیت گواهینامه» کنند، رعایت را «دانشگاه»

 ب ر  فت:گ شد خواهد الزامی سپس و تشویقی طرح این نخست گام در نکهای بیان با کشور دامپزشکی سازمان رئیس

 ه ای لپروتک   اس اس  ب ر  را لبنی ات  کننده صادر تولیدی واحدهای شیرخام که هاییدامداری برای طرح، این اساس

 زا متف اوت  آنه ا  تولی دی  محصوالت قیمت نخست کنند؛می تامین کشور دامپزشکی سازمان شده توصیه بهداشتی

 .بود خواهند صادرات به مجاز واحدها این فقط اینکه دوم و بود خواهد واحدها سایر

 خ ذ ا ب رای  دیگ ر،  کش ورهای  س وی  از تقاضا داشتن فرض به حتی لبنیات صادرکننده لبنی هایشرکت افزود: وی

 از آنها ودنب عاری و طرح این قالب در پروتکل کننده مراعات هایدامداری از شیرخام تامین به فقط صادرات، مجوز

  .بود خواهند ملزم بیماری هرگونه
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 گف ت:  و دبرش مر  توجه قابل مساله استراتژیک دیگر بیماری 1۰ حدود کنار در را برفکی تب بیماری بح  آقامیری

 و رلکنت   ب رای  ت الش  در بیماره ا  برخی خصوص در و هابیماری این کنیریشه دنبال به کشور دامپزشکی سازمان

 .است آنها کنی ریشه به شدن نزدیک گاوی طاعون همچون یا آن کامل مدیریت

 خبر لینک

 

 

 1-12-14۰۰ 11:21-فارس خبرگزاری

 آید می ایران به هافلفل سالمت بررسی برای فردا روسیه از تیمی 4-8

 م ی  ایران به هافلفل سالمت بررسی برای روسیه از تیمی اسفند دوم دوشنبه روز گفت: کشاورزی جهاد وزیر معاون

 .شودمی گرفته سر از روسیه به صادرات آن از پس االاحتم و آید

 

 خری داری  را ای ران  فلفله ای  ک رد  اعالم روسیه که بود پیش ماه دو فارس، خبرگزاری اقتصادی خبرنگار گزارش به

 می وسیهر که کردند عنوان سم نوع 4 استفاده را واردات ممنوعیت این علت داخلی مسئوالن زمان همان ،کندمین

 .است نشده ثبت آنها کشور رد گوید

 وبیناری ددمتع جلسات شود، برقرار دوباره صادرات تا کنندمی پیگیری را موضوع گفتند داخل مسئوالن زمان همان

 روس یه  ب ه  فلف ل  صادرات تاکنون اما کند، معرفی خوبی به روسیه به را خود محصوالت سالمت ایران تا شد برگزار

 .است نشده برقرار

https://www.farsnews.ir/news/14001202000278/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.farsnews.ir/news/14001201000347/%E2%80%8C%D8%AA%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%81%D9%84%D9%81%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%AF
https://www.farsnews.ir/news/14001201000347/%E2%80%8C%D8%AA%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%81%D9%84%D9%81%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%AF
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 وج ود  لی ل د به بود شده گفته که دادند برگشت نیز آنها و داد رخ هند به کیوی صادرات برای هم یمشابه وضعیت

 .است شپشک بیماری

 

 ص ادرات  ریبرق را  ب رای  اق دامات  آخ رین  فارس، خبرنگار با گو و گفت در کشاورزی جهاد وزیر باغبانی امور معاون

 .کرد اعالم را هند به کیوی و روسیه به فلفل دوباره

 ریزی رنامهب روز 4 مدت به آنها سفر که بیایند ایران به شب فردا است قرار روسی تیم گفت: برومندی محمدمهدی

 مازن دران،  ه ای اس تان  ب ه  مرج ع  ه ای آزمایش گاه  و بندیبسته تولید، مراکز از بازدید برای است قرار و است شده

 .کنند سفر نیز شرقی آذربایجان و اصفهان

 رب اره د روس ی  مس ئوالن  ب ا  وبین اری  جلس ات  و مسکو در مذاکرات آنکه از پس افزود: کشاورزی جهاد وزیر معاون

 داش ته  ه ا  استان رد ما تولید مراکز از بازدیدی آنها شد قرار دادیم انجام کشور، این به ایران ایدلمه فلفل صادرات

 .یابند اطمینان ما کشاورزی محصوالت سالمت از نزدیک از تا باشند

 ش ود،  رگرفتهس   از دوباره روسیه به صادرات بازدید این از پس که دارید اطمینان چقدر اینکه به پاسخ در یبرومند

 دها،بازدی   ای ن  از پ س  ک ه  کنیم می بینیپیش و داریم اطمینان خودمان کشاورزی محصوالت سالمت به ما گفت:

 .شد خواهد گرفته سر از روسیه به ایران ایدلمه فلفل صادرات

 ت ر  پ ایین  مه   جه انی  استانداردهای از ما کشور در کود و سم از استفاده میزان افزود: کشاورزی جهاد وزیر معاون

 .اند شتهندا مشکلی هیچ آنها و دشومی صادر هم دیگر کشورهای به روسیه بر عالوه ای دلمه فلفل محصول و است

 س الم  ای ران  ایدلم ه  ه ای فلف ل  که دهدمی ننشا کشور مرجع هایآزمایشگاه هایآزمایش اینکه بیان با برومندی

 .شود بررسی هم دیگری مرجع آزمایشگاه هر در ما محصوالت که داریم آمادگی ما گفت: هستند،
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 آنها با ذاکراتم اما خیر گفت: است؟ شده برقرار کیوی به صادرات آیا اینکه به پاسخ در کشاورزی جهاد وزیر معاون

 .کنیم صادر هند به دوباره را کیوی تا دارد ادامه

 خبر لینک

 

 

 9:54 ،14۰۰ اسفند 7-ایرنا

 :ایران دولتی بازرگانی شرکت

 قبل سال 4 نه است، قبل ماه 4 وارداتی تایلندی برنج تولید تاریخ 5-8

 

 ب رنج  ان واع  خص وص  در هارسانه از برخی نادرست گزارش انتشار پی در ایران دولتی بازرگانی شرکت -ایرنا -تهران

 س ه  به مربو  برنج هایکیسه در شده درج دتولی تاریخ کرد:اعالم ایاطالعیه در شود،می توزیع بازار در که تایلندی

 .است شده عنوان سال چهار شده منتشر گزارش در که است پیش ماه چهار و

 بازرگ انی  ش رکت  ک رد: اع الم  ایاطالعی ه  در شرکت این ایران، دولتی بازرگانی شرکت از ایرنا شنبه روز گزارش به

 را برنج جمله از کشور اساسی کاالهای راهبردی ذخایر امینت وظیفه شده مقرر قانونی تکالیف اساس بر ایران دولتی

 و ک رده  اق دام  ب رنج  واردات ب ه  المللی بین و داخلی استانداردهای همه رعایت با ارتبا  همین در که دارد عهده به

 ب ادی م از رداس تاندا  و دارو و غذا هایسازمان جمله از مسوول های دستگاه تایید از پس وارداتی های محموله همه

 .شودمی ارسال توزیع و سازی ذخیره برای کشور سراسر انبارهای به ورودی

https://www.farsnews.ir/news/14001201000347/%E2%80%8C%D8%AA%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%81%D9%84%D9%81%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84663149/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DB%B4-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%87-%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%A8%D9%84
https://www.irna.ir/news/84663149/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DB%B4-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%87-%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%A8%D9%84
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/16/4/169468351.jpg?ts=1645026712228
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/16/4/169468351.jpg?ts=1645026712228
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 زم ان  رد ک اال  ش ده  تم ام  قیم ت  از کمت ر  اشاره مورد تایلندی های برنج فروش قیمت است: آمده اطالعیه این در

 واردات ش ده  متم ا  قیمت از تر پایین و حمایتی قیمت با برنج نوع این عرضه از دولت هدف و بوده کاال این واردات

 در برنج وعن این شده تمام قیمت است حالی در این است. بوده جامعه درآمد کم و پذیر آسیب اقشار از حمایت آن،

 حمل به مربو  هایهزینه اعمال با و کیلوگرم هر در ریال هزار 165 به نزدیک کشور ورودی مبادی در حاضر حال

 ک ه  نای   ضمن بود. خواهد ریال هزار 19۰ آن کننده مصرف قیمت شی،فروخرده و عمده متعارف سودهای و نقل و

 سال هارچ شده منتشر گزارش در که است پیش ماه چهار و سه به مربو  برنج هایکیسه در شده درج تولید تاریخ

 .است شده عنوان

 ه یچ  ب ه  و ش وند می ورکش وارد )هومالی( معطر و B درجه واریته 2 تحت تایلندی هایبرنج افزاید:می اطالعیه این

 .است متفاوت آن معطر نوع با فقط B درجه و شودنمی محسوب نامرغوب و کیفیتبی برنج B درجه واریته عنوان

 در توزی ع  منتخ ب  هایشبکه در راهبردی ذخایر محل از که هاییبرنج همه است: آمده اطالعیه این دیگر بخش در

 در ش ده  اش اره  های برنج و بوده الزم کیفی کنترل هایگواهی اراید عرضه سطح به ورود از پیش است توزیع حال

 .است مصرف تاریخ ماه هفت دارای گزارش

 خبر لینک

 

 

 23:51 ،14۰۰ اسفند 2-ایرنا

 شودمی پایش کشور های دامداری در «برفکی تب» 6-8

 

https://www.irna.ir/news/84663149/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DB%B4-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%87-%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%A8%D9%84
https://www.irna.ir/news/84658465/%D8%AA%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D9%81%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/21/4/169478455.jpg?ts=1645474511999
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/21/4/169478455.jpg?ts=1645474511999
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 و داد ب ر خ ته ران  دانشگاه با دامپزشکی مشورتی شورای تشکیل از کشور دامپزشکی سازمان رییس - ایرنا - تهران

 .دشومی اجرایی کشور های دامداری در برفکی تب همچون دامی های بیماری پایش و رصد گفت:

 رییس یقمصر مهدی سید با نشست در آقامیری محمد سید کشاورزی، جهاد وزارت از ایرنا دوشنبه روز گزارش به

 دهدانش ک  اس اتید  ب ا  دامپزش کی  مش ورتی  ع الی  ش ورای  تش کیل  ط رح  افزود: تهران دانشگاه دامپزشکی دانشکده

 .شد صادر نیز نامبرده شورای اعضای احکام گذشته هفته و عملیاتی تهران دانشگاه دامپزشکی

 ه ای یت ه کم طریق از کشور دامپزشکی سازمان هایدستورالعمل تمام اینکه بیان با کشور دامپزشکی سازمان رییس

 طری ق  از هدانشگا واقع در داشت: هاراظ شد، خواهد ابالغ اجرا برای مشورتی عالی شورای این زیرمجموعه تخصصی

 ادامه در تا کند اعمال هادستورالعمل در صراحت به دانشگاه استاد پنج حداقل طریق از را نظرش تواندمی شورا این

 ه ت ج نی ز  اس المی  ش ورای  مجل س  در دامپزش ک  نماین دگان  از نف ر  دو آن در که شورایی شود. ابالغ اجرا جهت

 .اندکرده تزحم قبول شورا با همراهی

 و ه ا وشر س اختار،  تحول سند این در گفت: کشور دامپزشکی سازمان تحول سند تهیه تصمیم یادآوری با آقامیری

 .کرد خواهد تغییر اساسی صورت به مبارزه و کنترل پیشگیری، هایشیوه

 مچن ین ه و ش گاه دان خ دمت  در عمل در کشور دامپزشکی سازمان سند، این محور براساس داریم بنا وی، گفته به

 .باشد روز نیازهای براساس تقاضامحور

 اظه ار  گرفت ه،  ص ورت  گی ری جه ت  و مقص د  فق ط  حاض ر  ح ال  در اینکه بیان با کشور دامپزشکی سازمان رییس

 ه ای دس تگاه  ب ا  دانش گاه  دوجانب ه  تعام ل  س مت  به پس این از کشور دامپزشکی سازمان حرکت تا کرد امیدواری

 .کند حرکت تولیدی صنایع و اجرایی

 در ه ا بیم اری  پ ایش  و رصد بزرگ طرح» اجرای برای سازمان این جدی عزم از دامپزشکی سازمان در وزیر معاون

 هم ه  ب رای  و مش خص  تع دادی  در ش یری  ه ای دام داری  اولوی ت  براساس گفت: و داد خبر «کشور هایدامداری

 .شود صادر «کیفیت گواهینامه» کنند، عایتر را دانشگاه شده توصیه هایپروتکل که هادامداری این محصوالت

 ط رح،  ای ن  براساس افزود: شد، خواهد الزامی سپس و است تشویقی طرح این نخست گام در اینکه بیان با آقامیری

 س ازمان  شده توصیه بهداشتی هایپروتکل طبق را لبنیات کننده صادر تولیدی واحدهای شیرخام که هاییدامداری
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 دوم و ب ود  خواه د  واح دها  سایر از متفاوت آنها تولیدی محصوالت قیمت نخست کنند؛می تامین کشور دامپزشکی

 .بود خواهند صادرات به مجاز واحدها این فقط اینکه

 از تقاض ا  داش تن  ف رض  ب ه  حت ی  لبنیات کننده صادر لبنی هایشرکت داد: ادامه کشور دامپزشکی سازمان رییس

 در تک ل پرو کنن ده  مراع ات  هایدامداری از شیرخام تامین به فقط رات،صاد مجوز اخذ برای دیگر، کشورهای سوی

 .بود خواهند ملزم بیماری هرگونه از آنها بودن عاری و طرح این قالب

 بی ان  و دبرش مر  توج ه  قابل مساله استراتژیک دیگر بیماری 1۰ حدود کنار در را برفکی تب بیماری بح  آقامیری

 یگ او  ط اعون  همچ ون  م وارد  برخ ی  در و هاستبیماری این کنیریشه دنبال به کشور دامپزشکی سازمان داشت:

 .آنهاست کامل مدیریت و کنترل برای تالش در نیز بیمارها برخی خصوص در و است کنیریشه به نزدیک

 در زادهاهلللط ف  ص مد  و دامپزش کی  ه ای پ ژوهش  ب ودن  کاربردی ضرورت زمینه در باهنر علیرضا نشست، این در

 .کردند سخنرانی کشور در برفکی تب مدیریت هایالشچ خصوص

 خبر لینک

 

 

 7-12-14۰۰ 17:15-فارس خبرگزاری

 داد افزایش را کنندگان تولید مشکالت دارویی دهنها قلم 9 سفارش ثبت ممنوعیت 7-8

 دارویی نهاده لمق 9 سفارش ثبت ممنوعیت کرد: اعالم دام بیولوژیک مواد و افزودنی دارو، کنندگان وارد انجمن دبیر

 .است شده آنها شدن کیفیت بی و داخلی داروهای قیمت افزایش باع 

https://www.irna.ir/news/84658465/%D8%AA%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D9%81%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.farsnews.ir/news/14001207000930/%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4-9-%D9%82%D9%84%D9%85-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4
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 م واد  و یافزودن   دارو، کنندگان وارد انجمن خبری نشست در روزام فارس، خبرگزاری اقتصادی خبرنگار گزارش به

 .گفتند دارد، وجود واردات مسیر در آنها راه سر که مشکالتی از مدیره هیئت اعضای دام، بیولوژیک

 م ورد  دارویی یکاال قلم 9 سفارش ثبت ممنوعیت از دام، بیولوژیک مواد و افزودنی دارو، کنندگان وارد انجمن دبیر

 را تولی د  تکیف   و دارد دام ی  تولی دات  در منف ی  ت اثیر  کاالها این واردات قطع گفت: و داد خبر دام بخش در نیاز

 .دهد می افزایش ام د در را بیماری بهبودی زمان و داده کاهش

 عمجمو در و تیکبیو آنتی داروی قلم 5 و ویتامین مولتی قلم 4 به مربو  کاالها این اینکه بیان با توکلی حمیدرضا

 ن وع  از ک ه  کن د م ی  کشور وارد را ویتامین مولتی و اروها د این از درصد 1۰ تنها انجمن این گفت: است، کد 132

 .هستند کیفیت با بسیار و خارجی

 ش ده  ممنوع اخلد تولید از حمایت توجیه با طیور و دام نیاز مورد ویتامینی محصوالت و دارو این اینکه بیان با وی

 گون ه  نای   نی از  درص د  9۰ اولی ه  م واد  بلک ه  ن دارد  وج ود  داخلی تولید هیچ که است این یتواقع اما گفت: است،

 .ندشومی فرموله کشور درداخل و شده وارد محصوالت

 را والتمحص   ای ن  واردات ن دارد،  وج ود  داخ ل  تولید که باوجودی چرا که فارس خبرنگار سوال به پاسخ در توکلی

 مول ه فر کش ور  داخ ل  در ک ه  محص والتی  ای ن  اوال :گف ت  اش ت،  خواهد تولید برای عواقبی چه و ،انددهکر ممنوع

 بای د  رب ا  ی ک  ج ای  به یعنی گذارد می کننده تولید دوش روی را زیادی هزینه و است کیفیت بی بسیار ند،شومی

 .کند استفاده بار چند
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 عواق ب  دود و ندش و م ی  کیفیت یب محصوالت و رود می باالتر روز به روز ها قیمت و ندارد وجود رقابت امکان دوم

 .رود می مردم چشم به تولید بخش در آن سوء

 ی ک  تولی د  رایب   داروی ی  ه ای  نه اده  اینکه یانب با دام، بیولوژیک مواد و افزودنی دارو، کنندگان وارد انجمن دبیر

 ک ه  رددا را دنی ا  عس ل  پ نجم  و شیر بیستم مرغ، سیزدهم مرغ، تخم تولید دهم جایگاه کشور گفت: است، ضرورت

 تولی د  ب ه  ه ا این تامین در خلل هرگونه و است دارویی های نهاده تامین مرهون جایگاه و تولید این از زیادی بخش

 .کرد خواهد وارد جدی آسیب پروتئینی محصوالت

 نهاده تامین برای ارز تخصیص مشکل*

 داد برخ نهاده تامین برای ارز صتخصی مشکالت از طیور انجمن مدیره هیئت عضو میرسلیمی مهدی سید ادامه در

 ارز امینت   در اخی را  ام ا  دش و م ی  وارد کش ور  ب ه  خوراکی افزودنی و دامی نهاده یورو میلیون 5۰۰ ساالنه گفت: و

 .ایم داشته مشکالتی

 ت ا  فارشس   ثبت زمان از گفت: است، شده ردسرساز د تولید برای تحریم از بیش داخلی مشکالت اینکه بیان با وی

 از که برد می زمان ماه سه خارج در مربو  های بانک به ارز این رساندن تا و کشد می طول ماه سه تا 2 ارز گرفتن

 .دارد زیادی هزینه هم نیمایی ارز حواله اینکه ضمن د،شومی انجام ها صرافی طریق

 پ یش  از ب یش  یدبا کشور دامپزشکی سازمان اینکه بیان با دام بیولوژیک مواد و افزودنی دارو، کنندگان وارد انجمن

 بای د  دام ی  ه ای  نهاده این سفارش ثبت ممنوعیت تولید از حمایت راستای در گفت: باشد، تولید بخش خدمت در

 .شود برداشته

 خبر لینک

 

https://www.farsnews.ir/news/14001207000930/%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4-9-%D9%82%D9%84%D9%85-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4
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 هم:ن بخش 9

 شیالت
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 1۰:5۰ ،14۰۰ اسفند 7-ایرنا

 ماهی از پر تورهای حسرت در مازندرانی صیادان 1-9

 

 ام ا  کند،یم سپری را خود قانونی مهلت از ماه پنجمین شمالی هایاستان و مازندران در صید فصل - ایرنا - ساری

 .است ماهی از خالی تقریبا تورهایشان که هاستهفته گویندمی صیادی پره هایتعاونی عضو ماهیگیران

 وص ف  ای ن  ب ا  ول ی  کند،می فرسا طاقت را ساحل کنار در ایستادن زمستان سوز سال فصل این در ایرنا، گزارش به

 ش رکت  رد فع ال  م اهیگیران  محمودآب اد  رود س رخ  ساحل زنند.در می دریا به دل صید برای مازندرانی ماهیگیران

 از یکیل ومتر  چن دین  تورهای کشیدن بیرون حال در صبح 11 ساعت حوالی )ع( الرضا موسی ابن علی پره صیادی

 ،ماهی از یخال تورهای اصلی تماشاگران ولی ،آمدند ساحل به ماهیگیری تماشای برای هم گردشگرانی ستند.ه دریا

 .آورد می ارمغان به روزی و رزق برایشان چقدر بار این ببینند تا اند دوخته دریا به چشم که هستند صیادانی

 ب رای  هیما قطعه 1۰ .کنندمی پرت ساحل به را خود درشت و ریز ماهی قطعه 1۰ و دشومی جمع آرام ،آرام تورها

 رن ج  از سافس و  و آه بودند. تکاپو در روزی شبانه آن کردن جمع و سرکشتی ،کردن پهن برای که ماهیگیر نفر 7۰

 گوش به مسافران و عادی مردم هیاهوی میان از زمستانی ماه آخرین سرمای و سوز در برکت بی صید نشدنی تمام

 .«نباشی خسته ...نبود شانسمان روز هم امروز بریم. کن جمع ار تورها حسن» رسد. می

 که اکنون یابد. می ادامه فروردین پایان گاهی یا 2۰ تا و دشومی آغاز ماه مهر 2۰ از مازندران در صید فصل ساله هر

 ول ی  یمش و م ی  نزدی ک  ص ید  شروع زمان از ماه پنج شدن کامل به تقریبا گذاریم می سر پشت را اسفند اول دهه

 ش یالت  آماره ای  را ص یادان  حس رت  و ناامی دی  این است. بوده برایشان برکتی بی سال امسال گویند می صیادان

 شرکت هر وضعیت از را بیشتری جزییات هم صیادی پره های شرکت اخیتار در .آمارهایکندمی تایید هم مازندران

https://www.irna.ir/news/84652304/%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%B3%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/16/4/169467520.jpg?ts=1645002746638
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/16/4/169467520.jpg?ts=1645002746638
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 و دارد صید میزان کاهش صحت بر تاییدی مهر بادمحمودآ سواحل در ماهیگیران خالی سبدهای مثال .کندمی برمال

  .نیست این از بهتر وضعیت نیز استان دیگر مناطق در حتم طور به

 ماهی پر صبد یک از دریغ روز 25

 25 گفت: ایرنا خبرنگار به سرخرود ساحل در همکارانش به کمک حال در پره تعاونی شرکت صیادان از یکی یوسفی

  .است وضعمان این و نکردیم صید ماهی کامل بدس یک مجموع در گذشته روز

 ما صیادی رهپ تعاونی در نفر 8۰ که حالی در دهد نمی هم را تجهیزات هزینه کفاف حتی صید میزان این :افزود وی

  .هستند کار مشغول

 امس ال  که این وجود با حتی :گفت و کرد توصیف «افتضاح» امروز به تا را امسال صید فصل محمودآبادی صیاد این

 البت ه  اس ت  هبود کمتر گذشته سال از ما صید میزان هم باز ولی زدیم دریا به دل صید برای را بیشتری روزهای ما

 .گذاشت صید را آن نام بشود اگر

 «صفر» واژه از اایرن خبرنگار با گو و گفت در نیز سرخرود الرضا)ع( موسی ابن علی تعاونی عضو صیادان از دیگر یکی

  .است دهش خالی ماهی از دریا گویا و ایم نداشته صیدی که است ها هفته :گفت و کرد استفاده صید میزان برای

 ه یچ  :ددا پاس خ  پوزخن دی  ب ا  ،پرس م  می آنان از حمایت و ماهیگیران معیشتی وضعیت باره در صیاد ای از وقتی

 چون آید نمی ما کار به که دهند وام خواهند می نهایت در ندارد. وجود حمایتی اصال و دشومین صیادان از حمایتی

 .کندمی ها بانک بدهکار را ماهیگیران دیگری شکل به

 ب ا  یادیص پره های شرکت و ماهیگیران مشکل گفت: ،است دریا به رفتن برای شدن آماده حال در که ماهیگیر این

  .کندمی بیشتر را ما مشکالت فقط بانکی های وام و دشومین حل تسهیالت و وام

 در اهیم کاهش سبب دریا و رودخانه آلودگی ،آب سرمای :گفت هم توراندازی هر در صید کاهش علت باره در یو

  .است شده صید میزان کاهش نهایت در و دریا

 صید زمستان، پایان در ریزی تخم فصل آغاز و هوا شدن تر گرم با شاید که کرد امیدواری ابراز سرخرودی صیاد این

 .کند کوچ ساحلی های آب سمت به بیشتری ماهی و شود بیشتر
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  ماهی قیمت شدن برابر سه

 ب ازار  وش ان فر م اهی  از یک ی  کرد. مشاهده انتومی هم مازندران فروشان ماهی بازار در را صید کاهش میزان تاثیر

 مناس ب  الاص   مازن دران  در ص یادی  و ص ید  وض عیت  اینکه بیان با ایرنا خبرنگار با گو و گفت در محمودآباد ماهی

 ه ای  ساعت بیشتر علت همین به و داشتیم را ماهی صید میزان کمترین امسال ،گذشته سال 1۰ در :گفت نیست،

 .گذرد می اریبیک به ما روز

 تم ام  در :اف زود  است، بوده فعالیت مشغول محمودآباد ماهی بازار در 75 سال از خودش گفته به که قاسمی محمد

 پ ایین  لامس ا  ان دازه  ب ه  داشت که قیمتی افزایش وجود با ماهی فروش حتی و صید میزان زمانی هیچ،ها سال این

 .است نبوده

 فروش برای و کردند می پر را ماهی جعبه 1۰ از بیش ما صیادان سال فصل این در قبل های سال در :داد ادامه وی

 کنند صید ریاد از نتوانستند هم ماهی سبد یک حتی روزها از برخی در اخیر های هفته طی ولی آوردند می بازار به

 .است شده نیز ماهی قیمت افزایش سبب امر همین و

 حاض ر  ح ال  در و شده بازار در ماهی قیمت برابری سه افزایش سبب ماهی صید کاهش :داشت اظهار فروشنده این

  .اشدب می کیلوگرم هر در تومان هزار 15۰ تا 13۰ بین سایز به بسته آن قیمت است سفید ماهی صید فصل که

 محسوب نهنوبرا بیشتر ماهی گونه دو این حاضر حال در :داد توضیح نیز کپور و کفال ماهیان قیمت خصوص در وی

 آنه ا  یم ت ق علت همین به نشود یافت بازار در هم ماهی دو این از کیلوگرم 1۰ حتی روز طول در شاید و ندشومی

 .دشومی گذاری قیمت ای سلیقه کامال

https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/16/3/169468300.jpg?ts=1645024628783
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/16/3/169468300.jpg?ts=1645024628783
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 ب ه  توم ان  هزار 2۰۰ تا آن بزرگ اندازه و تومان هزار 8۰ از کفال ماهی ریز اندازه محمودآباد بازار در حاضر حال در

 .خورد می قیمت تومان هزار 12۰ تا 6۰ بین نیز رکپو ماهی و رسد می فروش

  صیادان سفره رفتن آب

 قرار هم تاناس شیالت مسووالن تایید مورد ،شدند گرفتار آن در صید میزان کاهش با مازندران صیادان که وضعیتی

 گف ت:  یرن ا ا خبرنگار به جاری سال در استخوانی ماهیان صید فصل وضعیف باره در مازندران شیالت مدیرکل دارد.

 سال مشابه مدت به نسبت که بود تن 21 و هزار یک ماه بهمن پایان تا صید فصل ابتدای از استخوانی ماهیان صید

  .است داشته درصدی 31 کاهش گذشته

 قیم ت  ایشاف ز  ب ا  حتی که افزود و کرد برآورد تومان میلیارد 86 را صید میزان این اقتصادی ارزش اسحاقی حسن

 .است کمتر درصد سه گذشته سال به نسبت صیادان درآمد مجموع زبا هم ماهیان

 یم اه  درص د 37 ،س فید  درص د  41 شامل جاری فصل در شده صید استخوانی ماهیان مجموع که این اعالم با وی

 .شود بهتر فصل پایان تا وضعیت که کرد امیدواری ابراز ،است بوده کپور درصد 22 و کفال

 و ص ید  زهحو کارشناسان نظر از ماهیان شدن کم علت داشت: اظهار و کرد اشاره یزن صید کاهش عوامل به اسحاقی

 در هریش   خ رر،  دری ای  اکوئول وژی  کارشناس ان  بررس ی  طبق همچنین و استان شیالت کلاداره بنادر برداریبهره

  .دارد ها رودخانه آلودگی

 ساحل به ایدب گذاری تخم و تکثیر برای و ندهست کوچ رود خزر ماهیان درصد 9۰ اینکه به توجه با داد: توضیح وی

 .است شده یرتکث طبیعی فرایند از مانع ها رودخانه نامناسب وضعیت بازگردند، دوباره و کنند مهاجرت رودخانه و

 ب ه  توج ه  اب و نیست تکثیر برای مناسب و آل ایده ما هایرودخانه شرایط متاسفانه :گفت مازندران شیالت مدیرکل

 رون د  انتظ ار  انتومین دشومی رودخانه دهانه و مصب وارد معادن از که هایی الیه و صنعتی و خانگی فاضالب ورود

 .داشت را ماهیان ولد و زاد عادی

 آن س ازی  آلوده و استان های رودخانه به دیگر محیطی زیست عوامل و کشاورزی سموم ورود به همچنین اسحاقی

 ول ی  اس ت،  خزری های گونه درصد 9۰ و استخوانی ماهیان مثل تولید اصلی مامن رودخانه کف گفت: و کرد اشاره
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 داده ق رار  ت اثیر  تح ت  را ماهی ان  ول د  و زاد که است شده متحمل را بسیاری صدمات بستر این اخیر سال چند در

 .است

 س ال  ود ط ی  و اس ت  آبزیان ذخایر بازسازی دنبال به صید افزایش برای شیالت کل اداره حاضر حال در گفت: وی

 ه ای  ان ه رودخ در و تولی د  ساری رجایی شهید بازسازی مرکز در را سفید ماهی بچه میلیون 7۰ از بیش ما گذشته

 ب ه  ازن دران م دری ای  ب ومی  هایگونه ژنی خزانه حفظ بر عالوه طریق این از بتوانیم تا کردیم سازی رها استان مهم

 .کنیم کمک نیز صیادان اشتغال ارتقا

 ستاندار،ا طریق از الزم های پیگیری داشت: اظهار نیز صیادان شغلی وضعیت خصوص در ندرانماز شیالت کل مدیر

 ش غل  تثبی ت  و تع دیل  جمه ور  ری یس  روی پ یش  سفر در تا شد انجام نمایندگان مجمع و کشور شیالت ریاست

 .شود محقق صیادان حق به مطالبه تا گیرد قرار کار دستور در صیادی

 خبر لینک

 

 

 15:28 ،14۰۰ اسفند 3-ایرنا

 :جمهوریرییس به ای نامه در

 کردند حمایت تیالپیا ماهی پرورش توسعه از دانشگاهی علمی هیات عضو 288 2-9

 

https://www.irna.ir/news/84652304/%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%B3%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84659363/%DB%B2%DB%B8%DB%B8-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%A7-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84659363/%DB%B2%DB%B8%DB%B8-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%A7-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA
https://img9.irna.ir/d/r2/2019/07/23/4/156496856.jpg
https://img9.irna.ir/d/r2/2019/07/23/4/156496856.jpg
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 نامه در پروری آبزی حوزه کارشناسان از نفر 87 و دانشگاهی اساتید و علمی یاته اعضای از نفر 288 -ایرنا -تهران

 .کردند حمایت کشور در نیل تیالپیای ماهی پرورش قانونمند توسعه از جمهوری،رییس به ای

 تولی د  قشن و شیالت صنعت روزافزون شکوفایی راستای در نامه این ایران، شیالت سازمان شنبه سه روز گزارش به

 .است غذایی امنیت جامع سند تحقق در ارزشمند گونه این قانونمند و ایدارپ

  :است آمده نامه این متن در

 زمینه و افتهی توسعه ناب جهادی و عملگرایی تفکرات با انقالب از بعد عمده طوربه کشور آبزیان و شیالت زیربخش 

 تن اژ  دنب و  پ ایین  وج ود  با هم حاضر حال در و است شده کشاورزی بخش در پایدار اشتغال و صادرات تولید، ساز

 اف زایش  حال رد آن صادرات روند و است برخوردار باالیی ارزآوری از کشاورزی، محصوالت سایر با مقایسه در تولید

 .است

 نس بی  زای ای م دلی ل  به فائو سازمان توصیه با که است ارزشمندی پرورشی آبزیان از یکی نیل( )گونه تیالپیا ماهی

 هفت از شبی سالیانه میزان به جهان کشور 14۰ از بیش در حاضر حال در و بوده گسترش درحال سرعت به ان،فراو

 رون د  کی   در گون ه  این است. داده اختصاص خود به را جهان پرورشی آبزی دومین عنوان و شده تولید تن میلیون

 وزه ای مج اخ ذ  و بع دی  قانونی مصوبات و اسالمی شورای مجلس کشاورزی کمیسیون هایپیگیری با قانونی کامالً

 کش ور  ش یالتی  عل وم  تحقیقات موسسه توسط 1387 سال در دامپزشکی سازمان و زیست محیط حفاظت سازمان

 س تان ا چه ار  در توس عه  مجوز زیست، محیط سازمان موافقت با 1397 سال در تحقیق دهه یک از بعد و شده وارد

 ای ن  در یادیز گذاری سرمایه ارزشمند، ماهی این از جامعه زایدالوصف الاستقب با و داشته دریافت را کشور مرکزی

 والنهغیرمس و  و مش وش  فضای القای با روند این اما است، آمده عمل به تعاونی و خصوصی هایبخش توسط زمینه

 و شکس الی خ درون   و ای گلخانه گازهای انتشار اقلیمی، تغییرات به عنایت با است. شده متوقف نوعی به ای، رسانه

 )شور نامتعارف هایآب هایظرفیت از برداریبهره برای ارزشمندی گزینه ماهی این کشور، شیرین آب منابع تحلیل

 فن ی  دان ش  و بوده وارداتی دامی هاینهاده به کشور وابستگی کاهش و حیوانی پروتئین به آن تبدیل و شور( لب و

 .است شده بومی کامال آن مسووالنه تولید
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 دارد ض  رورت نظ  ام، مح  ور دری  ا توس  عه و اقتص  اد سیاس  ت ب  ه عنای  ت ب  ا کردن  د: تاکی  د نام  ه نندگانامض  اءک

 فق ط  ری ا د و خش کی  در آبزی ان  از برداریبهره و تولید جمله از شیالتی هایمقوله در استراتژیک هایسازیتصمیم

 انج ام  یالتیش سابقه با و مجرب اسانکارشن و محققان اساتید، فکری پشتوانه با انقالبی دولت قانونی مجاری توسط

 تحقق راستای در ارزشمند گونه این قانونمند و پایدار تولید و کشور شیالت صنعت روزافزون شکوفایی شاهد تا شود

 .باشیم کشور غذایی امنیت جامع سند

 خبر لینک

 

 

 12:16 ،14۰۰ اسفند 3-ایرنا

 شد صید گیالن در استخوانی ماهیان انواع تن هزاریک بر بالغ 3-9

 

 جاری سال ماه نبهم پایان تا مهرماه 2۰ از استان پره صیادان گفت: گیالن شیالت کل اداره سرپرست -ایرنا - انزلی

 شک اه  درص د  ی ک  قب ل  مش ابه  مدت به تنسب که شدند استخوانی ماهیان انواع تن سه و هزاریک صید به موفق

 .داشت

 و سفید ماهی گونه 2 را پره صیادان صید غالب ایرنا خبرنگار با گو و گفت در شنبه سه روز نصیری تقی رضا حمید 

 ت ن  496 سفید، ماهی تن 474 جاری، صید فصل در شده صید ماهی تن سه و هزاریک از افزود: و کرد اعالم کفال

 .است بوده خزر دریای آبزیان سایر تن 33 و کفال ماهی

https://www.irna.ir/news/84659363/%DB%B2%DB%B8%DB%B8-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%A7-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84658865/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA-%D8%A8%D8%B1-%DB%8C%DA%A9%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B5%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/01/22/4/169391808.jpg?ts=1642838609778
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/01/22/4/169391808.jpg?ts=1642838609778
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 124 و هزاریک ناخالص فروش ارزش با صید مقدار این داشت: اظهار و کرد اشاره صید اینمیزان ریالی ارزش به وی

 .شد توزیع بازار در ریال میلیارد

 ای ن  صلناخ ا  ف روش  ارزش :داش ت  اظهار و داد خبر گیالن در کیلکا تن 8۰8 و هزار پنج صید از همچنین نصیری

 .است بوده ریال میلیارد 348 صید مقدار

 پ نج  یدص   مق دار  ای ن  از :گفت ،قبل سال مشابه مدت به نسبت صید مقدار این درصدی چهار رشد به اشاره با وی

 .است رسیده انسانی مصرف به تن 179 و پودری مصرف به تن 629 و هزار

 ص ید  ب ه  اریج سال ماه بهمن پایان تا ماه خرداد 2۰ زا صیاد نفر 24۰ حدود با کیلکاگیر صیادی شناور فروند 3۰

 .هستند مشغول گیالن در کیلکا

 وتئین،پ ر  از سرش ار  گ رم(  1۰ ت ا  7 وزن و مت ر  سانتی1۰ تا 7 متوسط طول )به کوچک بسیار جثه با کیلکا ماهی

 خ زر  ایدری   در یمعمول کیلکا ماهی و درشت چشم آنچووی، کیلکا ماهی گونه سه تاکنون است. کلسیم و ویتامین

 .است شده گزارش

 رمان ده ف گردن د.  م ی  پراکن ده  ه وا  ش دن  تاریک با و دشومی یافت متراکم گله صورت به روز طول در کیلکا ماهی

 کیلکا ماهی های گله تعقیب عملیات یاب ماهی دستگاه از استفاده با هوا شدن تاریک از قبل کیلکا صید شناورهای

 دهد می انجام را

 خبر لینک

 

https://www.irna.ir/news/84658865/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA-%D8%A8%D8%B1-%DB%8C%DA%A9%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B5%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
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 دهم: بخش 10

 هاردهفرآو و گوشت ،شیر طیور، دام،
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 12:4۰ ،14۰۰ اسفند 4-ایرنا

 است الین مرغ نژاد ریزیجوجه در کشور ایمن هایاستان از سمنان 1-10

 

 یکی رینآ الین نژاد ریزیوجهج زمینه در سمنان گفت: سمنان استان کشاورزی جهاد سازمان رئیس -ایرنا -سمنان

 .شود تقویت باید و است کشور ایمن های استان از

 زیجهادکش اور  س ازمان  غیرعام ل  پدافن د  ش ورای  نشس ت  در چهارشنبه روز میرعماد حسن سید ایرنا، گزارش به

 .دارد ضرورت سمنان استان در الین مرغ نژاد پرورش افزایش افزود: سمنان استان

 و یابد توسعه باید و ست ایمن های استان از یکی آرین الین نژاد ریزی جوجه زمینه در سمنان ناستا کرد: بیان وی

 .دشومی محسوب کشور و مردم غذای کننده تأمین زیرا است مهم غذایی امنیت تأمین جهت در طرح این

 اورزیجهادکش   مانس از  در همیش ه  حوزه این در تهدیدات و است مهم بسیار غذایی امنیت داشت: اظهار میرعماد

 .شودمی برگزار مستمر صورت به منظمی جلسات و گیرد می قرار بررسی مورد

 آبزیان، هاییبیمار و گیاهی، و دامی بیمارهای آفات، گفت: کشاورزی بخش در متعدد تهدیدات به اشاره با میرعماد

 .شودمی توجه آن به ویژه ورط به کشاورزی بخش در غیرعامل پدافند حوزه در که است تهدیدات این از برخی

 کرد: نشانخاطر حوزه این در ویژه اعتبار اختصاص ضرورت به اشاره با سمنان استان کشاورزی جهاد سازمان رئیس

 ت ا  شود ندهگنجا اعتبار این 14۰1 سال در و احصا تخصصی حوزه در غیرعامل پدافند به مربو  فرمتی در اعتبارات

 .شود استفاده غیرعامل پدافند برای اعتبارت این از نوعی به

 سمنان در شور آبهای آبزیان از گیریبهره

https://www.irna.ir/news/84660395/%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://img9.irna.ir/d/r2/2020/10/13/4/157669717.jpg
https://img9.irna.ir/d/r2/2020/10/13/4/157669717.jpg
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 امر این فت:گ است کار دستور در آبزیان پرورش جهت در شور لب و شور های آب از استفاده اینکه بیان با میرعماد

 انج ام  انآبزی پررورش هم منظوره دو صورت به توانمی و است کشاورزی بخش در تولید حوزه در راهکارها از یکی

 .باشد کشاورزی آب هم شود

 رورشپ   گف ت:  اس ت  گرفته صورت فعالیت شیالت حوزه در توجهی قابل درصد سمنان استان در اینکه بیان با وی

 .باشد منظوره دو آبزیان

 اس تای ر در کش اورزی  بخش موجود های ظرفیت از باید اینکه بیان با سمنان استان کشاورزی جهاد سازمان رئیس

 .است راستا این در گامی ماهی پرورش شورلب و شور آبهای از استفاده گفت: گرفت بهره استان غذایی یتامن

 احصا مستمر صورت به باید نیز آبزیان هایبیماری گفت: و کرد تأکید هم آبزیان بیماری بررسی ضرورت بر میرعماد

 داش ته  همک اری  توان د م ی  شیالت و دامپزشکی کل اداره که هایی زمینه در آبزیان حوزه بیماری زمینه در و شود

 .شود اجرایی نامه تفاهم قالب در و بررسی موارد باشند

 خصمش آبزیان حوزه در نیز هستند سیل معرض در که مناطقی گفت: سمنان استان جهادکشاورزی سازمان رییس

 م ور  آبخی زداری  اعتبارات در که یردگ قرار آبخیزداری کل ادراه و پدافند و حوادث مدیریت اختیار در موارد و شوند

 جل وگیری  ش یالت  بخ ش  ب ه  کشاورزی آب ذخیره استخرهای در شیالت بخش به ممکن خسارت از تا باشد توجه

 .شود

 خبر لینک

 

 

 

 

 

 

https://www.irna.ir/news/84660395/%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 14۰۰ اسفند ۰4-12:۰2-جوان خبرنگاران باشگاه

 

 شد؛ مطرح جوان خبرنگاران باشگاه با گو و گفت در

 درآورد را سازان چرم صدایِ خام پوستِ کمبود 2-10

 سردی با است ماه 2 حدود گفت: تهران دوز دست هایکفش فروشندگان و تولیدکنندگان اتحادیه رئیس

 برابزر  دو را محصزول  نزرخ  پوست، کمبود عالما با فروشانخام و نیست موجود بازار، در خام پوست هوا

 .کردند

 عل ت  ک ه  داشته رشد درصد 5۰ گذشته سال به نسبت کفش قیمت گفت: شجری رسول  -جوان خبرنگاران باشگاه

 ب ه  نس بت  چرم قیمت تقریبا که ریطو به است ...و انرژی هزینه نقل، و حمل هزینه اولیه، مواد قیمت افزایش آن

 .است یافته افزایش درصد 1۰۰ گذشته سال

 ف ت اُ ش اهد  پ یش  س ال  دو حدود تهران دوز دست هایکفش فروشندگان و تولیدکنندگان اتحادیه رئیس گفته به

 .س تند ه ع ال ف درص دی  6۰ تا 5۰ ظرفیت با کنندگان تولید و ایم بوده کرونا بیماری دلیل به کفش بازار در تقاضا

 .بود کرونا ویروس شیوع گرانی، تقاضا کاهش این علت

https://www.yjc.news/fa/news/8058910/%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%90-%D8%AE%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D9%90-%DA%86%D8%B1%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF
http://www.yjc.news/
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 خبر لینک

 

https://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/12/4/15687804_252.jpg
https://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/12/4/15687804_252.jpg
https://www.yjc.news/fa/news/8058910/%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%90-%D8%AE%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D9%90-%DA%86%D8%B1%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF
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 دهم:زای بخش 11

 واردات و صادرات
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 13:47 ،14۰۰ اسفند 2-ایرنا

 :دامپزشکی سازمان رییس مشاور

 شد ممنوع دامی ویتامین و بیوتیک آنتی قلم 8 واردات 1-11

 

 مپزش کی، دا داروه ای  داخل ی  تولید از حمایت منظوربه گفت: کشور دامپزشکی سازمان رییس مشاور -ایرنا -تهران

 شده اعمال سفارش ثبت ممنوعیت کشور دامپزشکی سازمان توسط ویتامین مولتی و بیوتیک آنتی قلم هشت برای

 .است

 داروهای از یتعداد واردات ممنوعیت درباره «اسدی ینام» کشور، دامپزشکی سازمان از ایرنا دوشنبه روز گزارش به

 قل م  س ه  و بیوتی ک  آنتی قلم پنج برای که شودمی تولید کشور در داخل تولید داروی قلم 317 اکنون افزود: دامی

 .است شده اعمال سفارش ثبت ممنوعیت ویتامین مولتی

 از داخ ل  تولید دامپزشکی داروسازی صنعت کهاین به توجه با داشت: اظهار کشور دامپزشکی سازمان رییس مشاور 

 ب ه  دهش   انج ام  هنگفت ی  گذاری سرمایه صنعت این در داروسازی، دانش بر عالوه است برخوردار توجهی قابل رشد

 استانداردهای مهه رعایت و باال بسیار تکنولوژی با بیولوژیک مواد و دارو تولید کارخانه 246 تعداد اکنون که طوری

 .دارد وجود کشور در GMP کامل کاهش اجرای جمله از الزم

 ای ن  و ن د بگیر کار به را استفاده بال های ظرفیت هاشرکت شودمی باع  داخلی تولیدکنندگان از حمایت گفت: وی

 .شودمی کشور در اقتصادی رونق و اشتغال افزایش صادرات، توسعه و داخلی تولید شکوفایی باع  خود موضوع

https://www.irna.ir/news/84657703/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DB%B8-%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%88-%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84657703/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DB%B8-%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%88-%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%B4%D8%AF
https://img9.irna.ir/d/r2/2021/08/30/4/169033591.jpg
https://img9.irna.ir/d/r2/2021/08/30/4/169033591.jpg
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 ب ر  الوهع   ک رده،  اعمال آنها خصوص در را سفارش ثبت ممنوعیت سازمان این که دارویی ماقال کرد: تصریح اسدی

 تولیدکنن ده  18 تا 9 بین اقالم این از کدام هر و ندشومی صادر نیز قهمنط کشورهای از برخی به داخلی نیاز تامین

 .دارد داخلی

 یه ا  بررس ی  اس اس  ب ر  گف ت:  نی ز  داخ ل  تولی د  داروهای کیفیت درباره کشور دامپزشکی سازمان رییس مشاور 

 ها بیوتیک آنتی گروه در ویژهبه دارد وجود کشور در که تولیدی هایظرفیت دیگر سویی از و شده انجام کارشناسی

 ثب ت  عی ت ممنو امک ان  م ذکور  داروی ی  اقالم از توجهی قابل تعداد در ها، مکمل و سموم و ها کننده عفونی ضد و

 .دارد وجود سفارش

 ب ه  هتوج   ب ا  اف زود:  د،ش و می داخل تولید کیفیت کاهش موجب واردات حذف که معتقدند برخی اینکه ارهدرب وی

 نش ده  ارانحص   باع  تنها نه اقالم از بعضی سفارش ثبت ممنوعیت داخلی تولیدکننده هایشرکت توجه قابل تعداد

 ص نعت  رخچ   بیش تر  هرچه شدن فعال و تولید در پویایی داخلی، تولیدکنندگان بین در رقابت ایجاد با بلکه است،

 ایج اد  با لیداخ دهکنن تولید هایشرکت تعدد به توجه با دیگر سوی از و داشت خواهد همراه به را کشور داروسازی

 کیفی ت  شافزای در موضوع این دامپزشکی، داروهای مارکتینگ به بیشتر ورود برای و داخلی هایشرکت بین رقابت

 .دارد بسزایی یرتاث داخل تولید داروهای

 اج رای  ب ا  داخل ی  تولیدات بر کنترل و نظارت هدف با کشور دامپزشکی سازمان دیگر سوی از داشت: اظهار اسدی

 .ادد خواهد انجام را الزم کنترل و ارزیابی فروش( از پس دامپزشکی داروهای کیفی ارزیابی) PMS روژهپ

 خبر لینک

 

 

 17:1۰ ،14۰۰ اسفند 1-ایرنا

 :خبرداد بازرگانی خدمات و غله مدیرکل

 بندرامام در اساسی کاالی تن میلیون یک سازیذخیره و واردات 2-11

https://www.irna.ir/news/84657703/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DB%B8-%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%88-%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84656915/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85
https://www.irna.ir/news/84656915/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85
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 اساس ی  یالکا تن میلیون یک حدود واردات گفت: خوزستان استان بازرگانی خدمات و غله مدیرکل - ایرنا - تهران

 آین ده  س ال  م اه ف روردین  15 تا واردات این است ممکن و دارد قرار کار دستور در سال پایان تا امام بندر طریق از

 .یابد ادامه

 س ه  ح دود  اریج سال در افزود:« نژادیانجهان امید » ایران، دولتی بازرگانی شرکت از ایرنا یکشنبه روز گزارش به

 از ت ن  هزار 3۰۰ و میلیون 3 و شده وارد کشور به خمینی امام بندر طریق از ساسیا کاالی تن هزار 7۰۰ و میلیون

 گیرد،می نظر در هااستان برای دولتی بازرگانی شرکت که ایبرنامه براساس و است شده بارگیری تاکنون کاالها این

 .شوندمی حمل

 نرم ال  و ی دار پا اس تان  در اساس ی  ه ای کاال وضعیت :اظهارداشت خوزستان استان بازرگانی خدمات و غله مدیرکل

 3۰۰ و هزار 66 حامل پیما اقیانوس کشتی فروند دو حاضر حال در و ندارد وجود کاالها این بابت از مشکلی و است

 .هستند هتخلی حال در و اندشده پهلودهی خمینی امام بندر 23 و 21 هایاسکله در روغن تن هزار 43 و گندم تن

 ساس ا  ب ر  ک ه  دارد وج ود  اس تان  در ذخی ره  ص ورت  ب ه  روغ ن  ت ن  هزار 157 حدود اکنون :افزود نژادیان جهان

 ش ته دا روغ ن  خری د  قص د  ک ه  ایکارخانه یا شرکت هر و هستند نظر مورد مقاصد به بارگیری حال در ها،سفارش

 .دهدمی تحویل آن به را روغن آنی صورت به دولتی بازرگانی شرکت باشد،

 نظ ر  وردم   مقاصد سوی به گندم تن هزار 2۰ حداقل روزانه گفت: خوزستان استان ازرگانیب خدمات و غله مدیرکل

 باره ا، ان ب ه  اساس ی  کااله ای  ورود مح    ب ه  و ن داریم  کاال رسوب استان انبارهای در همچنین شود.می بارگیری

 .شوندمی ترخیص

https://img9.irna.ir/d/r1/2020/02/02/4/156931595.jpg
https://img9.irna.ir/d/r1/2020/02/02/4/156931595.jpg
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 7۰۰ و یلی ون م سه حدود امسال کرد: نوانع جاری سال در اساسی کاالهای واردات میزان به اشاره با نژادیان جهان

 ای ن  از ت ن  ه زار  3۰۰ و میلیون 3 و است شده وارد کشور به )ه( خمینی امام بندر طریق از اساسی کاالی تن هزار

 حمل گیرد،می نظر در هااستان برای دولتی بازرگانی شرکت که ایبرنامه اساس بر و اندشده بارگیری تاکنون کاالها

 .شوندمی

 نیش کر  هتوس ع  شرکت کارخانجات در سفید شکر تن هزار 6۰ میزان گفت: انبارها در شکر موجودی به اشاره با وی

 ت ن  هزار 74 همچنین است. کشور بازار تنظیم ستاد برنامه به منو  آن توزیع و هستند توزیع آماده که دارد وجود

 .هستند استان از خارج و استان کارخانجات به حمل حال در که دارد وجود )ره( خمینی امام بندر در خام شکر

 تایلندی برنج هزارتن 5 حدود کرد: اظهار برنج وضعیت خصوص در خوزستان استان بازرگانی خدمات و غله مدیرکل

 ی ک  هل وگیری پ و واردات نی ز  آینده برای و دارد وجود سال پایان تا توزیع برای استان انبارهای در هندی 1121 و

 .دارد قرار کار دستور در برنج حامل کشتی فروند

 ص ورت  ب ه  ح داقل  :اظهارداش ت  ن دارد،  وجود مشکلی هیچ اساسی کاالهای حمل برای اینکه بیان با نژادیانجهان

 باب ت  ای ن  از و رس د می نیز تن هزار 3۰ به میزان این گاها که داریم اساسی کاالی حمل تن هزار 2۰ تا 15 روزانه

 .ندارد وجود مشکلی هیچ

 خبر لینک

 

 

 15:۰5 ،14۰۰ اسفند 1-ایرنا

 شد تایید خمینی)ره( امام بندر به وارداتی گندم محموله پنج کیفیت 3-11

 

https://www.irna.ir/news/84656915/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85
https://www.irna.ir/news/84656720/%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84%D9%87-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
https://img9.irna.ir/d/r1/2020/09/14/4/157615948.jpg
https://img9.irna.ir/d/r1/2020/09/14/4/157615948.jpg
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 ام ام  ن در ب ب ه  واردات ی  گن دم  محموله پنج کیفیت گفت: خوزستان بازرگانی خدمات و غله مدیرکل - ایرنا - اهواز

 .گرفت مصرف مجوز و شد تایید دارو و غذا سازمان توسط )ره( خمینی

 پنج توسط ذشتهگ ماه دی گندم هایمحموله این افزود: ایرنا خبرنگار با وگوگفت در یکشنبه روز نژادیان جهان امید

 وس ط ت آل ودگی  و کیفیت آزمایش نخست، مرحله در ولی شد تخلیه خمینی)ره( امام بندر در خارجی کشتی فروند

 .نشد تایید اهواز شاپور جندی پزشکی علوم دانشگاه به وابسته دارو و غذا سازمان

 ،داش ت به اس تاندارد،  ،غل ه  گم رک،  توس ط  غ ذایی  خام هایمحموله همه آلودگی نبود و کیفیت اینکه بیان با وی

 آن ان  ریب ی تق وزن که محموله نجپ این گفت:کیفیت گیردمی قرار دقیق بررسی مورد دارو و غذا سازمان و قرنطینه

 .ودب گرفته قرار نظارتی هایدستگاه همه تایید مورد دارو و غذا سازمان از غیر است تن هزار 35۰ حدود

 ته ران  در گن دم  ه ای محموله این کیفیت دوم مرحله آزمایش داد: ادامه خوزستان بازرگانی خدمات و غله مدیرکل

 .دش ارسال مربوطه هایدستگاه به دارو و غذا سازمان سوی از مصرف نهایی تاییدیه تازگی به و شد انجام

 مختل ف  من اطق  ب ه  حم ل  و ه ا کشتی از تخلیه از پس شده یاد گندم هایمحموله اینکه به اشاره با نژادیان جهان

 رخ ه چ هب   ورود و مص رف  اج ازه  ،هامحموله این نهایی تاییدیه با افزود: نگرفت مصرف مجوز ولی شد ارسال کشور

 .گرفت آرد تولید

 فت:آزمایشگ است دارو و غذا سازمان و غله جمله از نظارتی های دستگاه قرمز خط مردم سالمت اینکه بیان با وی

 مقصد شورک در ولی گیرد می صورت مبداء کشور در دارد عام مصرف که گندم ویژه به غالت آلودگی نبود و کیفیت

 .گیردمی صورت غذایی خام یهامحموله روی بر دقیق هایآزمایش نیز

 آلودگی از دیمور گندم، محموله پنج این از غیر تاکنون امسال کرد: بیان خوزستان بازرگانی خدمات و غله مدیرکل

 وزستانخ استان در گندم هایمحموله همه کیفیت و نشد دیده )ره( خمینی امام بندر در آزمایش نخست مرحله در

 .شد تایید

 تخصص ی  م ادر  تش رک  برنامه طبق )ره( خمینی امام بندر از گندم واردات اینکه به اشاره با امهاد در نژادیان جهان

 روند در تاللیاخ گونه هیچ تاکنون گفت: داشت خواهد ادامه کشاورزی جهاد وزارت به وابسته ایران دولتی بازرگانی

 .است نیامده وجود به بندر این در گندم بارگیری و تخلیه
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 مینی)ره(خ امام بندر طریق از فله صورت به گندم جمله از کشور نیاز مورد اساسی کاالهای جمح درصد 85 حدود

 .شودمی وارد

 )ره( مین ی خ ام ام  بن در  در بهم ن  26 تا امسال ابتدای از غالت( و دامی های )نهاده اساسی کاالی تن میلیون 16

 .دهدمی نشان افزایش درصد 2۰ پارسال مشابه مدت با مقایسه در که شده تخلیه

 خبر لینک

 

 

 11:3۰ ،14۰۰ اسفند 1-ایرنا

 جمهوری؛ رییس اول معاون به اینامه در واردکنندگان

 دشومی اساسی کاالهای تامین در مشکل بروز مانع ای تعرفه حمایت 4-11

 

 در کرد:اعالم جمهوریرئیس اول معاون به اینامه در ایران طیور و دام هاینهاده واردکنندگان اتحادیه -ایرنا -تهران

 ای تعرف ه  هایسیاست اتخاذ با توانمی است، یافته توجهی قابل افزایش اساسی کاالهای جهانی قیمت که شرایطی

 .شد اساسی کاالهای تامین مسیر در مشکالتی بروز مانع

https://www.irna.ir/news/84656720/%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84%D9%87-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84656292/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84656292/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/01/19/4/169387614.jpg?ts=1642616775422
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/01/19/4/169387614.jpg?ts=1642616775422
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 محم د » ب ه  ادی ه اتح ای ن  نامه متن در طیور، و دام های نهاده واردکنندگان اتحادیه از ایرنا یکشنبه روز گزارش به

 س ابقه  ک م  اف زایش  و اساس ی  کاالهای بازرگانی تتحوال به توجه با» :است آمده جمهوریرئیس اول معاون «مخبر

 ه انی، ج های قیمت رشد با متناسب ریالی هایقیمت افزایش عدم سیاست رساند؛ می استحضار به اقالم این قیمت

 .باشد داشته پی در اقالم این مناسب تامین روند تداوم برای را مشکالتی تواندمی

 قیم ت  آث ار  تع دیل  منظوربه هندوستان و ترکیه جمله از واردکننده رهایکشو اغلب اینکه به توجه با وجود، این با

 دشومی پیشنهاد اند،کرده واردات هایتعرفه موقت حذف یا تعدیل به اقدام داخلی بازارهای در خوراکی اقالم جهانی

 تع دیل  ی ا  حذف (رمضان مبارک ماه پایان )تا موقت دوره برای و کرده استفاده منظور این برای تعرفه ابزار از دولت

 ه ای نه اده  گمرک ی  حقوق موقت تعدیل و حذف همچنین و خوراکی کاالهای همه واردات بر افزوده ارزش عوارض

 اقش ار  وی ژه ب ه  م ردم  س فره  ب ر  جهانی هایقیمت افزایش پیش از بیش تاثیر از تا دهد قرار کار دستور در را دامی

 «.شود جلوگیری محروم

 

 خبر لینک

https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/20/3/169474813.jpg?ts=1645343163776
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/20/3/169474813.jpg?ts=1645343163776
https://www.irna.ir/news/84656292/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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 14۰۰ اسفند ۰2-۰7:۰2-جوان خبرنگاران باشگاه

 

 شد، بررسی قطر به جمهور رئیس سفر با همزمان

 صادرات راه سد نامناسب بندی بسته قطر/ و ایران روی پیش دالری میلیارد یک تجارت افق 5-11

 ایرانی کاالهای

 طرق به صادرات برای ایرانی هایکاال یبند بسته و کیفیت گوید:می قطر در ایران سفارت اقتصادی رایزن

 .یابد بهبود باید

 و اس تاندارد  نداش تن  عل ت  ب ه  اما هستند، ایرانی اصیل هایکاال از زعفران و پسته فرش،  -جوان خبرنگاران باشگاه

 .آیندنمی انیایر هایکاال سراغ به ها قطری بندی بسته نبودن جالب

 تا 3۰۰ حدود زیناچی رقم حاضر حال در قطر و ایران تجارت گفته تجارت توسعه سازمان رئیس پاکپیمان علیرضا

 .دارد را آینده سال در دالر میلیاردیک میزان به افزایش ظرفیت اما است دالر میلیون4۰۰

 تجار که است مشکالتی جمله از تجارت و کار برای ویزا :گفت قطر سفارت در ایران اقتصادی رایزن مرادی ابوالفضل

 نشده داده هاایرانی به ویزایی هیچ کرونا علت به ذشتهگسال دو در همچنین کنند،می نرم پنجه و دست آن با ایران

 .است

 نیست بمناس هاقطری برای ایرانی هایکاال کیفیت و بندی بسته اما است باال قطری هایکاال استاندارد گوید:می او

 ها بعضی و کوچک ها بعضی نیست برابر صادراتی های پرتقال اندازه مثال نداریم دستی یک صادرات مثال عنوان به

 اعتبار مبنای بر قطر با تجارت عمده .است افغانستان و عراق به صادرات حد در هابندی بسته کیفیت و است بزرگ

https://www.yjc.news/fa/news/8066828/%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C--%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%B3%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://www.yjc.news/fa/news/8066828/%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C--%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%B3%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://www.yjc.news/fa/news/8066828/%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C--%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%B3%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://www.yjc.news/
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 ص ورت  به گذشته سال سه در هاایرانی بنابراین ندارند، قدن جنس خرید به تمایلی هاقطری و گیرد می شکل دهی

 .نیستند هاقطری از خودشان طلب گرفتن به قادر اما انددهدا کاال هاقطری به اعتباری

 مچن ین ه و ف رش  و پس ته  زعفران، کشاورزی، محصوالت گفت: قطر و ایران بازرگانی اتاق رئیس نائب غوابش علی

 هم راه  بینس مزیت با کشور در تولیدشان که هستند ایرانی کاالهای جمله از وشیمیپتر مواد و کلینکر آهن شمس

 ام ا  .کن د می رپذی امکان را کشور این به صادرات برای دالری میلیارد یک افق به رسیدن امکان کاالها این که است

 دس ت  زا قط ر  ب ازار  رد را خودش ان  ج ای  مناس ب  ن ا  بندی بسته مانند مدیریت، عدم علت به ایران کاالهای سایر

 .انددهدا

 ادراتص   ممنوعی ت  وضع مانند الساعه خلق قوانین تصویب به داخل، سمت از قطر با تجارت مشکالت گوید: می او

 گردد زمیبا کارگر باالی قیمت و منظم کشتیرانی خط نبود همچنین و داخل بازار تنظیم برای کشاورزی محصوالت

 .است ایرانی انانبازرگ برای حساب افتتاح و اقامت اعطای شامل دارد وجود ایرانی تجار برای قطر از که مشکالتی اما

 

 قط ر  ج اری ت شرکای سنگاپور و جنوبی کره هند، چین، گفت: عربی هایکشور در بازرگانی رایزن فراز قربانی مجید

 ه ا ک اال  ای ن  ک ه  کندمی اردو کاال آلمان و چین انگلیس، آمریکا، متحده ایاالت از قطر و هستند نفت صادرات برای

 پس ته،  انندم خوراکی مواد حول قطر به ایران صادراتی اقالم همچنین شود.می گاز و نفت هایلوله جواهرات، شامل

 وارد ط ر ق از را م ایع  هلی وم  گ از  شیمیایی چوب خمیر اتومبیل، قطعات ایران، چرخد. می سیمان و کفپوش میگو،

 جهان به اتوارد دالر میلیون 25 میزان به 2۰2۰ سال در و دالر میلیون 29 یزانم به ،2۰19 سال در قطر کند.می

 جه ان  ب ه  قط ر  صادرات دالر میلیارد 51 میزان به 2۰2۰ و دالر میلیارد 72 میزان به 2۰19 در همچنین و هداشت

 .است بوده
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 ه وایی،  نق ل و حمل حوزه در شده امضا کشور دو بین  تاکنون که بازرگانی های موافقتنامه از تعدادی گوید: می او

 ن ی ف خ دمات  و ک االیی  تج اری  مراک ز  ایج اد  بای د  همچنین است گمرکی های موافقتنامه و مضاعف مالیات اخذ

 .بگیرد قرار توجه مورد فارس خلیج حوزه در است مهندسی

 س ال  رد و ردال میلی ون  167 می زان  ب ه  99 س ال  در دالر، میلی ون  24۰ حدود قطر به ایران صادرات 97 سال در

 .است بوده دالر میلیون 117 میزان به 14۰۰

 96 95 94 93 92 91 9۰ 89 88 سال

 )میلیون صادرات

 (دالر
65 73 77 85 97 78 147 1۰3 241 

 .ستا بوده دالر میلیون 7 میزان به 14۰۰ و 99 سال در و میلیون 12 میزان به 98 سال در قطر از واردات

 96 95 94 93 92 91 9۰ 89 88 سال

 24 11 3 19 18 2۰ 7 17 69 (دالر )میلیون صادرات

 .دشومی خوراکی مواد و کشاورزی محصوالت شامل کند،می وارد قطر که کاالهایی عمده

 غ ذایی  م واد  ت امین  ب ر  ع الوه  ایران که کرده اعالم هابار فائو گوید: می کشاورزی محصوالت اتحادیه رئیس نورانی

 در ای ران  ه ای پتانس یل  دهنده نشان امر این که کند تامین را فارس خلیج حوزه ورهایکش غذای تواند،می خودش

 دارای ط ر ق دارد. مس احت  مرب ع  متر کیلو هزار 11 جمعیت، نفر هزار 5۰۰ و میلیون 2 با کشوری قطر .است تولید

 15 دح دو  کشور تاین ارزی ذخایر همچنین و است درصد9 بیکاری نرخ و 6 منفی تورم درصد، 1.6 اقتصادی رشد

 دوش نبه  روز جمهور رئیس اما است داشته ایران به را خود سفر آخرین قطر امیر 98 ماه دی در .است دالر میلیارد

 س فر  ی ن ا نخس ت  روز برنامه رود. می دوحه به روزه 2 سفری در قطر امیر ثانی آل حمد بن تمیم رسمی دعوت به

 نشس تی  و یابدمی حضور قطر مقیم ایرانیان جمع در جمهور رئیس همچنین و است تفاهنامه و قرارداد چند امضای

 گ از  صادرکننده هایکشور مجمع سران اجالس ششمین در جمهور رئیس داشت، خواهد ایرانی و قطری تجار با نیز

 .کرد خواهد سخنرانی و شرکت

 خبر لینک

 

https://www.yjc.news/fa/news/8066828/%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C--%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%B3%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
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 2-12-14۰۰ 1۰:39-فارس خبرگزاری

 شد ممنوع زنده دام صادرات 6-11

 .داد رخب صادراتی های دام ماندهباقی خرید و سبک زنده دام صادرات ممنوعیت از کشاورزی جهاد وزیر معاون

 

 جهاد وزیر معاون دستور حسب و شد ممنوع سبک زنده دام صادرات فارس خبرگزاری اقتصادی خبرنگار گزارش به

 .شود خریداری صادراتی هایدام باقیمانده تا شد عنوان کشاورزی

 ح ل م در و ش ده  انج ام  نطین ه قر گ واهی  ص دور  جمل ه  از آن صادرات تشریفات که هایی دام شامل ممنوعیت این

 .دشومی نیز باشند می کشاورزی جهاد وزارت سیستمی تایید انتظار در خروجی گمرکات

 اع الم  رکش و  دام ام ور  پشتیبانی سهامی شرکت مدیرعامل به نامه در کشاروزی جهاد وزیر معاون عسکرزاده عباس

 وری ت ف قی د  ب ا  س نگین،  و سبک دام صادرات زمجو صدور توقف ضمن فرمایید دستور غذایی، امنیت قرارگاه کرد:

 آن توس ط  ش ده  تعی ین  مباش ران  توس ط  آنها صادرات مجوز که صادراتی سبک های دام باقیمانده خرید به نسبت

 آن شامل ابالغیه این است ذکر شایان شود. منعکس معاونت این به نتیجه و اقدام شده صادر جاری سال در شرکت

 در و دهش   انج ام  آنه ا  الت ین  قرنطینه گواهی صدور جمله از صادرات تشریفات مراحل حتی که هایی دام از دسته

 .گردد یم نیز هستند گمرک epl سامانه در متبوع وزارت نماینده سیستمی تایید انتظار در خروجی گمرکات محل

https://www.farsnews.ir/news/14001202000280/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%B4%D8%AF
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 خبر لینک

 

 

 14:38 ،14۰۰ اسفند 4-ایرنا

 کرد؛ اعالم ایران دولتی بازرگانی شرکت

 ماه بهمن پایان تا گندم تن میلیون 6.2 واردات 7-11

 

https://www.farsnews.ir/news/14001202000280/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84660602/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DB%B6-%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87
https://www.irna.ir/news/84660602/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DB%B6-%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/21/4/169478104.jpg?ts=1645453211467
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/21/4/169478104.jpg?ts=1645453211467
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 س ال  هب   نس بت  گندم فروش رشد از ایران دولتی بازرگانی شرکت فروش و توزیع هماهنگی مدیرکل -ایرنا -تهران

 .است شده کشور وارد گندم تن میلیون 6.2 از بیش امسال ماه بهمن پایان تا گفت: و داد خبر گذشته

 مص ارف  ب رای  گن دم  اینکه بیان با «براتعلی حجت» ایران، دولتی بازرگانی شرکت از ایرنا چهارشنبه روز گزارش به

 .است هشد خریداری گندم تن میلیون 17 از بیش تاکنون افزود: شود،می تامین خارجی و داخلی منابع از کشور

 میلی ون  4.5 به امسال تضمینی خرید داشت: اظهار ایران دولتی بازرگانی شرکت فروش و توزیع هماهنگی دیرکلم

 بهمن پایان تا و شد آغاز امسال واردات کسری، تأمین و خرید و گذشته سال خوب هایریزیبرنامه با اما رسید، تن

 .است شده کشور وارد تن میلیون 6.2 از بیش ماه

 میزان گفت: و داد خبر گذشته سال به نسبت مصارف سایر و هانانوایی آرد تأمین برای گندم فروش رشد از براتعلی

 نت   میلی ون  11 از امس ال  ش ود می بینی پیش بود رسیده تن میلیون 1۰.5 از بیش به گذشته سال در که مصرف

 .رود فراتر

 ش د ر ماه همین در گذشته سال به نسبت مصرف میزان امسال بهمن ماهه یک زمان مدت در کرد: نشان خاطر وی

 .است شده بیشتر تن هزار 63 حدود از کهطوری به داشته درصدی 6

 خبر لینک

 

 

 14۰۰ اسفند ۰4-14:32 -جوان خبرنگاران باشگاه

 

https://www.irna.ir/news/84660602/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DB%B6-%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87
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 شد مطرح جوان خبرنگاران باشگاه با گو و گفت در

 کرد کم را قاچاق میزان آبان، در دام صادرات مجوز 8-11

 .است شده تشدید مجدد دام قاچاق صادرات، ممنوعیت به توجه با گفت: سبک دام اتحادیه مدیرعامل

 قرم ز  گوش ت  قیم ت  ،دام صادرات ممنوعیت رغم علی گفت: دادرس صدر افشین آقای  -جوان خبرنگاران باشگاه

 .است تهنداش کاهشی

 ت ا  132 وش ت گ منطقی نرخ اساس براین که بوده تومان هزار 65 تا 62 زنده دام کیلو هر کنونی قیمت او، گفته به

  .است تومان هزار 135

 سردس ت  توم ان،  ه زار  17۰ ت ا  16۰ گوس فندی  ش قه  کیل و  ه ر  قیمت که است آن از حاکی میدانی هایگزارش

 .است تومان هزار 15۰ تا 1۰۰ مخلو  و تومان هزار 2۰۰ تا 18۰ گوسفندی

 یپروتئین   محص والت  سایر و گوشت جمله از کشاورزی محصوالت توزیع سیستم بر نظارت عدم گفت: صدردادرس

 .رودمی شمار به بازار در منطقی غیر هایقیمت با عرضه و قیمت نوسان اصلی دلیل

 کاهش انونیق مسیر بازشدن دلیل به قاچاق انمیز آبان در دام صادرات مجوز با گفت: سبک دام اتحادیه عامل مدیر

 ف زایش ا دام قیمزت  العب ور  ص عب  مناطق در و کرده پیدا تشدید قاچاق صادرات، ممنوعیت با مجدد که کرد پیدا

 .است یافته

 هدف ازارهایب به راس هزار 5۰ حدود آنکه رغم به که کرد صادر را دام راس هزار 3۰۰ صادرات مجوز آبان در دولت

 ای ن  که یحال در کردند، متوقف داخل در گوشت قیمت التهاب سبب به را صادرات بازار تنظیم مسئوالن د،ش صادر

 .است نداشته کننده مصرف برای نفعی موضوع

 خبر لینک

 

 

 

https://www.yjc.news/fa/news/8069399/%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
http://www.yjc.news/
https://www.yjc.news/fa/news/8069399/%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
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 14۰۰ اسفند ۰4-14:۰3-جوان خبرنگاران باشگاه

 

 شد مطرح جوان خبرنگاران باشگاه با گو و گفت در

 امسال ماهه 10 در خارجی برنج تن هزار 800 واردات 9-11

 ینا که شده کشور وارد برنج تن هزار 800 گمرک ماهه 10 آمار بنابر گفت: برنج واردکنندگان دبیرانجمن

 .است کشور مصرف از کمتر میزان

 انتظ ار  جه اد  وزارت ب ه  ب رنج  بازار تنظیم واگذاری به توجه با گفت: کشاورز مسیح آقای  -جوان رنگارانخب باشگاه

 .نشود خارج کنترل از خارجی برنج قیمت تا شود برداشته واردات ممنوعیت که رودمی

 ماهانه نیاز جی،خار جبرن خرید برای تقاضا ازدیاد و ایرانی برنج قیمت افزایش به توجه با واردکنندگان، گفته طبق

 دبیر .اریمد واردات کسری تن هزار 8۰۰ تا 4۰۰ وجود این با که است رسیده تن هزار 15۰ تا 12۰ به خارجی برنج

 و رص د د 9 افزوده ارزش احتساب جهانی، نرخ افزایش سبب به خارجی برنج قیمت گفت: برنج واردکنندگان انجمن

 .است داشته افزایش درصد 2۰ تا 1۰ وعیتممن دوره از قبل به نسبت هاهزینه سایر

 احتس اب  اب که است تومان 5۰۰ و هزار 28 تا 18 را هافروشی عمده در خارجی برنج کیلو هر کنونی قیمت کشاورز

 ب ه  وج ه ت ب ا  واردکنن دگان،  انجم ن  دبیر گفته طبق .شود عرضه باید ها سوپرمارکت و فروشگاه در سود درصد 12

 ب ازار  در مب ود ک ب ا  ت ا  ش ود  وارد باید رمضان ماه و سال پایانی ایام برای برنج تن هزار 3۰۰ حداقل واردات، کسری

 توم ان،  زاره   12 ب ازار  تنظیم تایلندی برنج کیلو هر قیمت که دهدمی نشان بازار سطح از هابررسی .نشویم مواجه

 .است تومان هزار 3۰ تا 25 پاکستانی برنج و تومان هزار 28 تا 25 هندی برنج

 خبر لینک

https://www.yjc.news/fa/news/8063089/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DB%B8%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B0-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84
http://www.yjc.news/
https://www.yjc.news/fa/news/8063089/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DB%B8%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B0-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84
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 5-12-14۰۰ 12:۰9 -فارس خبرگزاری

 شد ابالغ وارداتی سیگار از افزوده ارزش مالیات دریافت 10-11

 .شد ابالغ گمرک به یواردات تنباکو و توتون و سیگار انواع افزوده ارزش بر مالیات دریافت

 

 وارداتی یگارس و تنباکوی و توتون از افزوده ارزش بر مالیات دریافت فارس، خبرگزاری اقتصادی خبرنگار گزارش به

 .شد ابالغ گمرک به

 ق انون  رایاج در کرد: اعالم گمرک کل رئیس مقدسی به نامه در کشور مالیاتی امور سازمان کل رئیس منظور داود

 شرح به اتیوارد و داخل تولید دخانی محصوالت و سیگار انواع ،14۰۰/۰3/۰2 مصوب افزوده ارزش بر مالیات دائمی

 اساس بر هک باشند می افزوده ارزش عوارض و مالیات مشمول مذکور، قانون (26) ماده )ت( بند در مندرج های نرخ

 شصت وارداتی تنباکوی و پیپ توتون گار،سی افزوده ارزش عوارض و مالیات نرخ مزبور، بند (5) و (4) (،3) جزءهای

 پ نج  و یس   (توتون خرمن) وارداتی شده فرآوری توتون و (٪1۰) درصد ده وارداتی خام توتون ،(65٪) درصد پنج و

 .باشد می (35) درصد

 هرسال انونق اجرای دوم سال از شده تعیین های نرخ یادشده، قانون (26) ماده )ت( بند (1) تبصره مفاد موجب به

 و پی پ  توت ون  دخ انی،  محص والت  و س یگار  ان واع  ب رای  مذکور نرخ که زمانی تا یابد می افزایش درصد واحد پنج

 واردات فزودها ارزش عوارض و مالیات نرخ این بنابر .برسد (٪125) درصد پنج و بیست و یکصد به وارداتی تنباکوی

 .میباشد زیر جدول شرح به 14۰1 سال در دخانی محصوالت و سیگار انواع

https://www.farsnews.ir/news/14001205000101/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B4%D8%AF
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 نی ز  اردات ی و ش ده  فراوری توتون و درصد 15 وارداتی خام توتون درصد، 7۰ وارداتی تنباکوی و پیپ توتون سیگار،

 .پرداخت خواهند افزوده ارزش عوارض و مالیات درصد 4۰

 خبر لینک

 

 

https://www.farsnews.ir/news/14001205000101/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B4%D8%AF
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 هم:دوازد بخش 12

 صنعتی گیاهان و گل ،علوفه نهاده،

 



 

 

 

 کشاورزی و آب راهبردی مطالعات مرکز

 http://awnrc.com/index.php 1400اول اسفند ماه  هفته کشاورزی اخبار اهم

2۰7 http://awnrc.com/index.php  

 15:۰7 ،14۰۰ اسفند 1-ایرنا

 :کشور عشایر امور سازمان برداریبهره نظام و هاتعاونی امور مدیرکل

 کندمی تامین را عشایر مصرفی نهاده درصد 15 تنها دولت 1-12

 

 8۰۰ از ب یش  االنهس اینکه بیان اب کشور عشایر امور سازمان برداریبهره نظام و هاتعاونی امور مدیرکل -ایرنا -تهران

 در دولت ی  رخن   ب ا  را می زان  این درصد 15 تنها دولت گفت: است کننده تولید جامعه این نیاز مورد نهاده تن هزار

 .دهد می قرار عشایر اختیار

 ه ار اظ ه ران ت اس تان  عش ایر  امور غذایی امنیت قرارگاه جلسه چهارمین در یکشنبه روز بیات رضا ایرنا، گزارش به

 ب ا  تا دارد شتال دولت و دشومی تامین کننده تولید جامعه این توسط عشایر نیاز مورد اقالم از زیادی بخش داشت:

 .کند حمایت کننده تولید جامعه این از تولید های هزینه کاهش

 و اس ت  قرم ز  گوش ت  تولی د  و دامپ روری  ح وزه  در کش ور  سراس ر  در عشایری جامعه فعالیت بیشترین افزود: وی

 م ورد  امینت با دارد تالش دولت که است دامی های نهاده تامین زمینه در کننده تولید جامعه این مشکل بیشترین

 .شود کننده تولید جامعه این تولید رونق موجب نهاده نیاز

 ه م  ف ت: گ نی ز  یرعشا زنان فعالیت به اشاره با کشور عشایر امور سازمان یبرداربهره نظام و ها تعاونی امور مدیرکل

 این عضو عشایری زنان از نفر هزار 3۰ حدود که است فعال کشور در عشایری زنان خرد اعتبار صندوق 424 اکنون

 .هستند هاصندوق

 تولید و لبنی مواد دارویی، گیاهان تولید قارچ، و بومی مرغ پرورش دامپروری، های حوزه در زنان این داد: ادامه وی

 .کنندمی فعالیت قالیچه و قالی و دستی صنایع

https://www.irna.ir/news/84656676/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%DB%B1%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84656676/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%DB%B1%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://img9.irna.ir/d/r1/2021/11/28/4/169233061.jpg?ts=1638083737160
https://img9.irna.ir/d/r1/2021/11/28/4/169233061.jpg?ts=1638083737160
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 ص اص اخت تس هیالت  توم ان  میلیون 5۰ سقف تا هاصندوق این توانمندسازی و حمایت برای کرد: خاطرنشان بیات

 .شودمی پرداخت صندوق هایفعالیت به هتوج با و تاسیس از پس ساله چهار پروسه یک در که ایم داده

 ایف ای  رمنظ و  ب ه  مشارکتی و ترویجی آموزشی، هایبرنامه توسعه طریق از بخش این توانمندسازی شد: یادآور وی

 .است دستی صنایع و کشاورزی بخش در عشایری زنان موثرتر نقش

 

 تهران شهرداری میادین سازمان با تهران استان عشایر امور امهن تفاهم

 ته ران  ش هرداری  میادین سازمان با نهاد این همکاری نامه تفاهم از جلسه این در نیز تهران استان عشایر امور مدیر

 .داد خبر زنده دام حوزه در عشایری محصوالت عرضه برای

 ته ران  استان کشاورزی جهاد سازمان در که تهران شهرداری ینمیاد سازمان جدید مدیریت افزود: ذبیحی فرشید

 تولیدات از واندبت عشایر ویژه زنده دام غرفه چند واگذاری با است تالش در کرده حمایت عشایری تولیدات از همواره

 .کند حمایت کننده تولید جامعه این دامی

 سازمان زنده امد عرضه ثابت جایگاه سه در عیدقربان و عرفه روزهای در تهران استان عشایر های دام داد: ادامه وی

 ته ران  هرش در عشایری محصوالت عرضه این داریم تالش اما کرده اقدام دام ذبح به نسبت تهران شهرداری میادین

 .شود دنبال دائمی بصورت

 سوی از سبیمنا تمدیری امسال گفت: نیز دامی های نهاده تامین زمینه در همچنین تهران استان عشایر امور مدیر

 .شد نجاما دولتی دامی نهاده تامین زمینه در تهران استان کشاورزی جهاد سازمان و کشور عشایر امور سازمان

 ای ن  درص د  2۰ ح دود  امسال که دارد نیاز نهاده انواع تن هزار 3۰ از بیش ساالنه تهران استان عشایر وی، گفته به

 .گرفت رقرا عشایر اختیار در دولتی نرخ با میزان

https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/20/3/169475541.jpg?ts=1645355278418
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/20/3/169475541.jpg?ts=1645355278418
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 هزار 65 از بیش هساالن کننده تولید جامعه این که دارد عشایری خانوار هزار سه حدود تهران استان ایرنا؛ گزارش به

 .کنندمی مصرف بازار روانه و تولید محصول

 خبر لینک

 

 

 8:26 ،14۰۰ اسفند 5-ایرنا

 نخست( )بخش سنتی هایدامداری ورشکستگی تا دامی هاینهاده نیگرا

 تولیدکننده برای «زیان» کننده،مصرف برای «گران» 2-12

 

 در یاب د؛  ک اهش  ایرانی خانوارهای سبد در غذایی ماده این سهم تا شد سبب قرمز گوشت قیمت رشد -ایرنا -تهران

 ب ا  ده د م ی  نش ان  شواهد که حالی در است کالن سود با ایحرفه دامداری، که باورند این بر مردم عامه میان، این

 .کنندمی نرم وپنجهدست بسیاری مشکالت با تولیدکنندگان هم باز گزاف، هایقیمت این وجود

 ص ورت  ب ه  بیش تر  که اندپراکنده کشور مختلف مناطق در دامداری واحد هزار هاده قالب در ایران دامپروری جامعه

 س هم  داشتن وجود با دامپروری رو این از دارند. فعالیت روستایی، خانوارهای معیشتی اقتصاد چارچوب در و سنتی

 در کن د.  ف ا ای را خ ود  نق ش  است، شایسته که آنگونه تا نتوانسته خود سنتی فعالیت علت به کشور داقتصا در بسزا

 خانوارهای تمعیش پایه عشایری، و روستایی اقتصاد در اثرگذار و مهم هایبخش از یکی عنوان به دامداری که حالی

 .است گریبان به دست اساسی هایچالش با شودمی محسوب بسیاری

https://www.irna.ir/news/84656676/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%DB%B1%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84649518/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87
https://www.irna.ir/news/84649518/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87
https://img9.irna.ir/d/r1/2020/05/09/4/157116047.jpg?ts=1611333727056
https://img9.irna.ir/d/r1/2020/05/09/4/157116047.jpg?ts=1611333727056


 

 

 

 کشاورزی و آب راهبردی مطالعات مرکز

 http://awnrc.com/index.php 1400اول اسفند ماه  هفته کشاورزی اخبار اهم

21۰ http://awnrc.com/index.php  

 داراندام   چ الش  بزرگت رین  ب ه  خشکس الی  و واکسن علوفه، قیمت افزایش دامی، هاینهاده کمبود رایط،ش این در

 ات   ش ده  س بب  و داده ق رار  ورشکس تگی  آس تانه  در را صنعتی نیمه و سنتی واحدهای برخی و شده تبدیل کشور

 .شوند شغل تغییر به وادار یا بیکار صنعت این فعاالن از شماری

 تبیین به گان،تولیدکنند و دامداران با صحبت در و گذاشته گوشت تولید صحنه در پا ایرنا پژوهشگر گزارش، این در

 .است پرداخته قرمز گوشت شدهتمام قیمت دهندهشکل عوامل

 کشور سنگین دام جمعیت آمار آخرین

 فص ل  ای ن  در ده د م ی  نش ان  ،14۰۰ پاییز در گوساله( و )گاو سنگین دام فصلی تولیدات و تعداد آمارگیری نتایج

 قب ل  لفص   از کمت ر  رأس ه زار  4 ح دود  که شده پروار کشور هایدامداری در گوساله و گاو رأس هزار 562 تعداد

 کش ور،  ه ای اریدام د  گوساله و گاو تعداد امسال آذر در طرح این نتایج و ایران آمار مرکز گزارش براساس اند.بوده

 دام أسر میلی ون  1.82 و آمیخته دام رأس میلیون 2.39 اصیل، دام سرأ میلیون 1.35 )شامل رأس میلیون 5.56

 .است یافته کاهش رأس هزار 15 به نزدیک شهریور، به نسبت که بوده بومی(

 بزرگ دام تعداد

 پروارشده

 هایدامداری بزرگ دام تعداد

 کشور
 بومی دام آمیخته دام اصیل دام

 رأس میلیون 56 ،5 رأس هزار 562
 میلیون 35 ،1

 رأس

 میلیون 39 ،2

 رأس

 میلیون 82 ،1

 رأس

 پروارشده سبک دام درصدی 21 کاهش

 وض وع م ای ن  از 14۰۰ پ اییز  در کش ور  سبک دام تولیدات و تعداد آمارگیری طرح اجرای از حاصل نتایج همچنین

 47.27 ش امل  رأس میلی ون  63.36 کشور هایدامداری در موجود سبک دام تعداد امسال، آذر در که دارد حکایت

 افزایش رصدد یک تابستان به نسبت ترتیب به که بوده «بزغاله و بز» رأس میلیون 16.9 و «بره و گوسفند» میلیون

 .اندیافته کاهش درصد 1.9 و

 98۰ و «ب ره  و گوسفند» میلیون 3.59 شامل رأس میلیون 4.57 کشور هایدامداری در پروارشده سبک دام تعداد

 نش ان  طرح این از حاصل نتایج است. داشته کاهش درصد 21.5 تابستان، به نسبت که بود «بزغاله و بز» رأس هزار

 .است شده متولد بزغاله رأس میلیون 1.29 و بره رأس میلیون 4.69 پاییز در دهدمی
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 زمانی بازه

 (1399 به نسبت 14۰۰)

  سبک دام تعداد

 شده پروار

 هایدامداری سبک دام تعداد

 کشور

 و گوسفند تعداد

 رهب
 بزغاله و بز

 میلیون 57 ،4

 رأس
 رأس میلیون 36 ،63

 میلیون 47.27

 رأس
 رأس میلیون 16.۰9

 به نسبت پاییز تغییرات

 تابستان

 21.5 کاهش

 درصدی

 1.9 و افزایش درصد یک

 کاهش درصد

 یک افزایش

 درصدی
 درصدی 1.9 کاهش

 دامداران معضل بزرگترین علوفه، کمبود و خشکسالی

 ک اهش  باع  که چون کرده، ترسخت دامدار برای را دام نگهداری گذشته، سال چند در علوفه دکمبو و خشکسالی

 موعد از دترزو را خود هایدام ناچاربه دامداران که جایی تا است شده علوفه قیمت افزایش و طبیعی مراتع محصول

 .کنندمی کشتارگاه روانه

 وگوگفت در ایران دامداران سراسری اتحادیه مدیره هیأت پیشین رئیس «نعمتی حسین» ارتبا  همین در

 آن ه ای نههزی دیگر و دارد بستگی دام خوراک به مصرفی گوشت تولید هزینه درصد 7۰ گوید:می ایرنا پژوهشگر با

 سال چند در اندامدار علوفه است. و... نقل و حمل محل، نگهداری هزینه واکسن، دارو، کار، نیروی برق، و آب شامل

 دام ی  ه ای نه اده  قیم ت  ان دازه  ب ه  گوشت قیمت کهدرصورتی است، شده گران خیلی خشکسالی علت به هگذشت

 .یابد افزایش دام شدهتمام قیمت شده باع  عامل این و نیافته افزایش

 رون د،  ی ن ا ادام ه  ب ا  ک ه  کرد تحمیل دامداری شغل بر را دوچندانی زیان دامی هاینهاده قیمت رشد وی، گفته به

 ب رای  دارن د، هس رمای  ک ه  بزرگ گاوداران حتی شرایط، این در آمد. برنخواهند علوفه هزینه تأمین عهده از اراندامد

 .است نابودی حال در صنعت این گفت باید واقع در هستند، رو روبه بسیاری مشکالت با علوفه تأمین

 دام داران  ش ود. می دالالن برای ودجوییس و دامداران برای نقدینگی کمبود باع  یابد،می افزایش کاال قیمت وقتی

 ک اهش  و امد کمب ود  دچ ار  آینده در نتیجه در و کنندمی خود مولد هایدام کشتار به شروع نقدینگی اتمام از بعد

 .شد خواهیم گوشت و شیر تولید

 هاههزین دیگر و برق و آب مکان واکسن و دارو کار نیروی کنستانتره( و )خشبی علوفه دامدار کردهزینه

 دالالن دست شدن بازتر و نقدینگی کمبود
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 داخل ی  ازارب دیگر همچنین و یافت افزایش بسیار دامی علوفه جمله از تولید شده تمام هزینه گذشته، سال چند در

 عرض ه  و ی د تول دام دار  آنچه و نبود دامداران مشکالت پاسخگوی تورم و اقتصادی شرایط جمله از مختلف دالیل به

 کمب ود  ی ز ن دام داران  اتحادیه مدیره هیأت پیشین رئیس ارتبا  همین در نداشت. او برای اقتصادی هصرف کرد،می

 نق دینگی  ودکمب باع  یابد،می افزایش کاال قیمت وقتی کند:می تصریح و داندمی دامداران مشکالت از را نقدینگی

 خ ود  مولد هایدام کشتار به شروع نقدینگی اماتم از بعد دامداران شود.می دالالن برای سودجویی و دامداران برای

 .شد خواهیم گوشت و شیر تولید کاهش و دام کمبود دچار آینده در نتیجه در و کنندمی

 در گوش ت  و ش یر  قیم ت  که زمانی و گشایدمی بهتر گیریتصمیم برای را دولت و مردم دست واردات و صادرات»

 «.شودمی کاهشی نیز کاال قیمت صورت این در و شده زیاد کاال عرضه یعنی یابد،می کاهش جامعه

 

 قیم ت  بارهیک تا کندمی دورو اساسی کاالهای گذارینرخ در کنندهمصرف از حمایت برای دولت دهد:می ادامه وی

 از فش ار،  اه رم  با یزن مواقع برخی در کند.می حمایت آنها از تولیدکننده به یارانه پرداخت با یا نیافته افزایش کاالها

 قیمت اهشک یا افزایش صورت هر در اما شودمی هاقیمت رفتن باال مانع صورت بدین و جلوگیری هاقیمت باالرفتن

 .شد خواهد متما دامدار ضرر به

 ه ای ریدام دا  ب رای  خ وراک  تأمین و شده کم مراتع در علوفه شده باع  خشکسالی افزاید:می اقتصادی فعال این

 علوف ه  تقیم است. شده مشکل بسیار کنند،می استفاده طبیعی چراهای از بیشتر که سنتی دامداران نیز و صنعتی

 گن دم  ،ج و  روغنی، هایدانه کنسانتره شامل دام خوراک متقی همچنین و دارد( چوبی حالت که ای)علوفه خَشَبی

 .است یافته افزایش بسیار اخیر هایسال در ...و

 کنن د م ی  استفاده دام خوراک برای دامداران که روغنی هایدانه روی را خود تأثیر شود،می گران علوفه که مواقعی

 بازار از اندمواجه آن کمبود با که مواقعی در و بخرند توانندنمی را خود اقالم بیشتر دامداران از بسیاری گذارد.می نیز

https://img9.irna.ir/d/r1/2020/07/31/3/157268779.jpg
https://img9.irna.ir/d/r1/2020/07/31/3/157268779.jpg
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 نیاز و شودمی استفاده دام نیاز مورد پروتئین و انرژی تأمین برای روغنی هایدانه از وی، گفته به.کنندمی تهیه آزاد

 علوفه که مواقعی د.شومی تأمین کنسانتره از درصد 5۰ و خشبی علوفه از دام، وزن افزایش درصد 5۰ زیرا است؛ دام

 توانن د نم ی  را خود اقالم بیشتر دامداران از بسیاری گذارد.می هم روغنی هایدانه روی را خود تأثیر شود،می گران

 .کنندمی تهیه آزاد بازار از اندمواجه آن کمبود با که مواقعی در و بخرند

 دالالن سطتومیدا های نهاده شدن دپو

 چگونگی به دالالن ورود هستند، معترض آن به نوعی به و است شده بدل دامداران چالش به روزها این که ایمسأله

 ارس ال  کش ور  گردی مناطق به یا دپو انبارها در دامی هاینهاده چرا اینکه و است دامی هاینهاده و علوفه گذارینرخ

 ب ه  گ زاف  قیمت با را آن دالالن و گیردنمی قرار دامدار اختیار در اما شودمی وارد دولتی ارز با که اینهاده شود؛می

 .فروشندمی دامدار

 افراد از رخیب تا شده باع  هاقیمت هاینوسان گوید:می ارتبا  این در دامداران اتحادیه مدیره هیأت پیشین رئیس

 دام دار  اختی ار  رد را دامی هاینهاده و علوفه مداوم طور به ماه چندین مثال طور به بزنند. دست هانهاده احتکار به

 ت رخیص  مش کل  مقطع ی،  ص ورت  ب ه  ارز تخصیص کند.می خودداری آن عرضه از هاماه برخی در و دهندمی قرار

 .است دامداران مشکالت جمله از بنادر و گمرگ انبارهای از هانهاده

 از ت ر انگ ر  نهایت در و شده هانهاده کیفیت افت باع  هادامداری تا آن حمل و نهاده ترخیص مدت شدن طوالنی»

 برط رف  د.دار بس زایی  ت أثیر  گوشت شدهتمام قیمت بر موضوع این که گیردمی قرار دامدار اختیار در واقعی قیمت

 ؤوالنمس   برعه ده  مه م  این که دارد بستگی سودجویان با برخورد و نظارت به هاچالش و مشکالت این همه کردن

 «.است ربطذی و دولتی

 تهی ه  دالالن از ب انکی  به ره  احتس اب  ب ا  و ت ر گ ران  حت ی  و نسیه صورت به را خود دام راکخو دامداران از برخی

 در (کندمی تامین را تهران گوشت بیشتر که ایسنقر)منطقه منطقه دامداران از «احمدی پرویز».کنندمی

 بس یار  نق د  پ ول  و س رمایه  نداش تن  دلیلبه بازار از دام خوراک خرید که این به اشاره با ایرنا پژوهشگر با وگوگفت

 بانکی بهره احتساب با و ترگران حتی و نسیه صورت به را خود دام خوراک دامداران از برخی افزاید:می است، دشوار

 تا کنندمی تولید خود کشاورزی هایزمین در را دامی محصوالت دیگر و علوفه نیز شماری و کنندمی تهیه دالالن از
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 نیس ت،  پ ذیر امکان سنگین خودروهای و تراکتور تردد که روستاها از برخی در افزاید:می وی .نشوند هزینه متحمل

 واکس ن،  تزری ق  دام، نگهداری به مربو  هایهزینه کنند.می حمل احشام با و سنتی صورت به را دام خوراک هنوز

 .رودمی شمار به دامداران دیگر هایهزینه از کارگران بیمه و دستمزد

 

 چگونگی به دالالن ورود هستند، معترض آن به نوعی به و است شده بدل دامداران چالش به روزها این که ایمسأله

 ارس ال  کش ور  گردی مناطق به یا دپو انبارها در دامی هاینهاده چرا اینکه و است دامی هاینهاده و علوفه گذارینرخ

 س ایر  و جهیون ذرت، جو، گندم، شدن مکانیزه از حمایت و کشاورز از حمایت طریق از دولت شد: یادآور وی.شودمی

 به یارانه با و ریدهخ کشاورز از را هانهاده این وملز صورت در دارد. نگه معقول حد در را هاقیمت باید دامی هاینهاده

 ریخت ه  دام زی ر  دبای که کاهی برای دامدار یک چرا» .ندهد حوزه این به را هادالل ورود اجازه و بدهد واقعی دامدار

 «است؟ خاک آن درصد 2۰ که کند هزینه تومان هزار هفت کیلویی شود،

 ف ه علو تهی ه  و سرس بز  هایچراگاه تعبیه دامداران مشکل نخستین گوید:می هم اردکانی دامدار «پیری حسن»

 رایش ان ب ک افی  ان دازه  ب ه  نی از  م ورد  علوفه و شوندمی تغذیه مخصوص هایسالن داخل در هادام بیشتر زیرا است

 6 حدود به جاری سال در و بوده تومان 5۰۰ و هزار یک گذشته سال کاه قیمت حتی مثال عنوان به نیست. موجود

 .ندارد غذایی ارزش شکم، پرکردن از غیر کاه که است حالی در این است. رسیده تومان زاره

 نقدینگی تامین برای دامدار کارت

 س قف  ب ا  داردام کارت دارد، دامدار که دامی تعداد به بنا تا گرفت تصمیم سیزدهم دولت در کشاورزی جهاد وزارت

 در ط رح  این نند.ک خریداری را خود نیاز مورد هاینهاده آنها تا دهد ارائه دامداران به تومانی میلیون 5۰ و 2۰ ،1۰

 .باشد داشته بسزایی تاثیر دامداران مشکالت کاهش در تواندمی که است «دامدار کارت» قالب

https://img9.irna.ir/d/r1/2021/08/28/3/169030406.jpg?ts=1630237664894
https://img9.irna.ir/d/r1/2021/08/28/3/169030406.jpg?ts=1630237664894
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 نیز کارت این سقف که کند مالی حمایت دامداران از خواهدمی دامدار، کارت ارائه با کشاورزی جهاد وزارت واقع در

 کن د،  دریاف ت  کارت تواندمی دارد که دامی میزان به بنا دامدار اینکه بیان با پیری ارتبا  همین در است. خصمش

 ه ت ج ک ارت  ای ن  ش ود. م ی  تأمین نقدینگی لحاظ از دامدار خشکسالی، و تولید سخت شرایط به باتوجه گوید:می

 .است دام نیازهای خرید برای دامدار حمایت

 کش اورزی  ادجه   جدید وزیر مثبت اقدامات جزو دامدار کارت ابالغ و دام صادرات دام، حمایتی خرید افزاید:می وی

 تا دارد نیاز ساله 5 جانبههمه حمایت به بدهد ادامه خود حیات به بتواند اینکه برای کشور در دامداری صنعت است.

 ب رای  کش ور  رد دام داری  صنعت .شود رفع صادرات پیشروی موانع که داریم انتظار بنابراین برسد؛ پایدار شرایط به

 بن ابراین  رس د؛ ب پای دار  ش رایط  ب ه  تا دارد نیاز ساله 5 جانبههمه حمایت به بدهد ادامه خود حیات به بتواند اینکه

 شود رفع صادرات پیشروی موانع که داریم انتظار

 !افغانستان و عراق گوسفندان سهم ایرانی، واکسن.

 در و شودمی تزریق فصلی صورت به معموال واکسن زیرا است، مهم بسیار دام برای اکسنو بح  دامدار، این گفته به

 ه ای دام اضطراری و ملی صورت به باید شوند،می خاصی بیماری درگیری منطقه یک هایدام همه که هم مواردی

 .شوند واکسینه منطقه آن

 ف روش  ناکن و  ارزآوری، دلی ل ب ه  ک ه  کردندمی استفاده رازی واکسن تولید رازک، واکسن از دامداران گذشته در»

 هزار 18۰ تقیم با نیز فرانسوی واکسن شود.می صادر عراق و افغانستان به بیشتر و است شده کم بسیار آن داخلی

 قیمت دلیلبه ارناچ به و هستند ناتوان خود دام به آن تزریق و خرید از دامداران از بسیاری که شودمی عرضه تومان

 منطق ه  ی ک  در ه ا دام ک ل  درگی ری  باع    گ اه  و نیست اثربخش که اندکرده استفاده آن از چینی، واکسن ارزان

 «.شوندمی

 

https://img9.irna.ir/d/r2/2020/05/18/3/157132105.jpg
https://img9.irna.ir/d/r2/2020/05/18/3/157132105.jpg
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 ب ه  دهمان   هفت ه  ی ک  دام شودمی باع  که کندمی اشاره هادام میان در ناشناخته یبیمار یک به همچنین احمدی

 کمب ود  گ ر دی بعضی و برفکی تب را موضوع این علت دامپزشکان از برخی شود. سقط دچار ناگهانی طور به زایمان،

 ردوا دام دار  هب   ناپ ذیری جب ران  خس ارت  ه م  مش کل  این که کنندمی عنوان عفونی هایبیماری برخی و ویتامین

 .کندمی

 عل ت  به کند:می اظهار ایرنا پژوهشگر با وگوگفت در کندمی دامداری اردکان در که نیز دام امور محقق پیری حسن

 برفک ی  ت ب  همچون هاییبیماری به دام و نیستند برخوردار الزم کیفیت از هادام به تزریق برای هاواکسن هاتحریم

 هایدام دادتع یا تعطیل هادامداری از برخی تا شده سبب دامی هاینهاده تأمین برای دشوار وضعیت شوند.می دچار

 فشار و کم ایعلوفه گیاهان و جو گندم، کشت زیر سطح شده باع  خشکسالی همچنین برسانند. حداقل به را خود

 نیستند برخوردار مالز کیفیت از هادام به تزریق برای هاواکسن هاتحریم علت به .شود بیشتر آزاد بازار از خرید برای

 .شوندمی دچار برفکی تب همچون هاییبیماری به دام و

 وارداتی هایچرم و داخلی مشتری بی هایپوست و پشم

 از اخی ر  اهم چند در ندارد. خریداری هیچ که است دامی هایفرآورده ترینباارزش از پوست و پشم احمدی، گفته به

 صنعتی ماقال سایر و کمربند کفش، کیف، لباس، همچون متنوعی محصوالتی آن از که نندکمی وارد پشم مغولستان

 ل وکس  االییک به تبدیل فرانسه و آلمان ایتالیا، در دورتر کمی و ترکیه در پوست همان که صورتی در شودمی تهیه

 ک م  را دام ایحاش یه  هایدرآم د  اتفاق این شود.می الکچری هایبوتیک شیک نمای و ثروتمندان برای کیف مانند

 .کندمی

 دامداران چشم در دولتی ارز حذف دود

 متض رر  دام داران  شود، حذف اگر و بود داخلی تولیدکنندگان هایهزینه کاهش تومانی، 42۰۰ دالر عرضه از هدف

 از ن اچیزی  حج م  ک ه  کنن د م ی  عن وان  دامداران اما شود تأمین ارز این با دامی هاینهاده تا بود قرار شد. خواهند

 اف زایش  ه ا، نه اده  گران ی  کنن د. م ی  تهی ه  آزاد ب ازار  از را بقی ه  و ش ود می تومانی 42۰۰ دالر سبد شامل هانهاده

 زه ا رو این که است هاییچالش ترینمهم صنعت، این نهایی محصول دستوری گذاریقیمت و هادامداری هایهزینه

 .است شده منجر مولد گاوهای زودهنگام کشتار به
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 ت رین اص لی  ار دام داران  صنف برای مدون قانون و برنامه نداشتن ایران، دامداران اتحادیه مدیره هیأت سابق رئیس

 ه ای چ الش  ب ا  دام داران  ش ود،  ح ذف  ترجیح ی  ارز آینده سال در اگر گوید:می و خوانده دامداری صنعت مشکل

 کمتر داردام است. ونقلحمل و هاواسطه دامی، هاینهاده قیمت در گوشت گرانی ریشه .شد خواهند روروبه بسیاری

 صورتی در گیرند،می سود درصد 3۰ از بیش کوچک هایفروشگاه حتی اما بردمی سود گوشت قیمت از درصد 5 از

 .است دامدار برعهده هزینه و زحمت بیشترین که

 رود؟می دامدار جیب به دام گرانی سود آیا

 کش تارگاه  ب ه  را آن ده د می ترجیح دارد، نگه شرایطی هر در را خود دام اینکه جای به دامدار مواقع برخی چرا اما

  .کن د  پیش گیری  ش ود، م ی  تحمی ل  او به روزانه که زیانی و ضرر از خواهدمی دامدار که است این واقعیت بفرستد؟

 قیم ت  در ه م  یگران اگر و است ارزان دیگر کاالهای به نسبت دام گوید:می ایرنا پژوهشگر به ارتبا  این در نعمتی

 نقل و حمل و هاواسطه دامی، هاینهاده قیمت در ریشه گوشت گرانی نیست. دامدار دست شود،می احساس گوشت

 از ل ی خی حت ی  ک ه  اس ت  ح الی  در این و بردمی سود گوشت قیمت از درصد 5 از کمتر دامدار خود واقع در دارد.

 و زحمت بیشترین که صورتی در گیرند،می سود درصد 3۰ از شبی لبنی محصوالت عرضه در کوچک، هایفروشگاه

 ه ر  قیمت که حالی در شودمی تمام تومان هزار 6۰ تا 5۰ بین زنده، دام کیلو هر قیمت .است دامدار برعهده هزینه

 رض ه ع توم ان  ه زار  18۰ ب ه  نزدیک شود، هم گیریاستخوان اگر و تومان هزار 12۰ حدود قصابی در گوشت کیلو

 و ندالال جی ب  برس د،  دام دار  دس ت  ب ه  آنک ه  ج ای  ب ه  تومانی هزار 7۰ تا 6۰ حدود سود حساب این با ود؛شمی

  .پردازیممی ذبح از بعد گوشت قیمت در موثر عوامل واکاوی به دوم، گزارش در .کندمی پر را هاواسطه

 خبر لینک
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 12:39 ،14۰۰ اسفند 4-ایرنا

 شدند؛ خواستار دامی های نهاده واردکنندگان

 شود تسهیل دامپزشکی سازمان سوی از مجوزها صدور فرآیند 3-12

 

 ص دور  فرآین د  تسهیل خواستار ایران طیور و دام هاینهاده واردکنندگان اتحادیه مدیره هیات اعضای -ایرنا -تهران

 زمانس ا  س وی  از الک ا  ت رخیص  رون د  در تس ریع  ب رای  محص والت  از ب رداری  نمون ه  نتایج ابالغ و تعیین و مجوز

 .شدند کشور دامپزشکی

 «نهاوندی مهدی دمحم» )آوندا(، ایران وطیور دام های نهاده واردکنندگان اتحادیه از ایرنا چهارشنبه روز گزارش به

 ای ن  دیرهم   هی ات  اعض ای  دی دار  ب ه  اش اره  با ایران طیور و دام هاینهاده واردکنندگان اتحادیه مدیره هیات عضو

 ایه   نه اده  واردکنن دگان  مش کالت  رف ع  برای کشور دامپزشکی سازمان رییس «آقامیری محمد سید» با اتحادیه

 ه ای  نهاده اتوارد درصد 7۰ و دارد عضو 84 ایران طیور و دام هاینهاده واردکنندگان اتحادیه داشت: اظهار دامی،

 .دهند می انجام را اساسی کاالی واردات از هادولتی سهم منهای دامی

 شد می انجام موازی صورت به کشور دامپزشکی سازمان و استاندارد سازمان میان کار فرآیند این از پیش ود:افز وی

 ص ورت  ب ه  ه ا ب رداری نمون ه  ای ن  ک ه  اکنون اما کرد، می تحمیل اقتصادی فعاالن به را بسیاری هزینه امر این که

 .است یافته کاهش سیاسا کاالهای ترخیص مسیر در معضالت از بخشی شودمی انجام مشترک

 موج ب  امر این داد:ادامه اساسی، کاالهای از آزمایشات نتایج اعالم زمان کاهش ضرورت بر تاکید با صنفی مقام این

 .برسد اقلحد به نیز کاالها فسادپذیری ریسک اقتصادی، فعاالن به تحمیلی های هزینه کاهش بر عالوه تا دشومی

 است هشد بر زمان آزمایشگاهی نتایج اخذ

https://www.irna.ir/news/84660309/%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84660309/%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://img9.irna.ir/d/r2/2021/09/13/4/169058130.jpg
https://img9.irna.ir/d/r2/2021/09/13/4/169058130.jpg
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 به کاال ترخیص لمراح داشت: اظهار نیز ایران وطیور دام هاینهاده واردکنندگان اتحادیه عالی مشاور «ایمانی ناصر»

 .است شده بر زمان بسیار آزمایشگاهی نتایج اخذ فرآیند بودن طوالنی دلیل

 نبودن هتراریخت )جهت المتس و کیفیت گواهی و بازرسی المللیبین هایشرکت توسط وارداتی کاالهای افزود: وی

 ی ا  ب ودن  تهتراریخ زمینه در مرتبط اطالعات کاالها همه وارداتی پرونده در اینکه ضمن .کنندمی دریافت محصول(

 جواب دهی  فرآین د  ک ردن  ط والنی  ی ا  آزمایشات این تکرار به نیازی بنابراین است، شده قید محصول بودن ارگانیک

 .نیست

 ط ور ب ه  که اسیاس کاالهای کیفیت بررسی داد: ادامه ایران وطیور دام های نهاده نندگانواردک اتحادیه عالی مشاور

 ب ه  س ت ا الزم ام ا  اس ت،  کشور دامپزشکی سازمان حاکمیتی وظایف جزو است ارتبا  در انسان سالمت با مستقیم

 نمونه برای نیزما بازه دنش کوتاه منظوربه الزم اقدامات کاالها ترخیص در تاخیر از ناشی های هزینه کاهش منظور

 .شود انجام هاآزمایش جواب ارسال و برداری

 دشومی اصالح مجوزها صدور فرآیند

 رایب   دشمنان که اقتصادی جهاد شرایط در گفت: جلسه این در کشور دامپزشکی سازمان رییس «آقامیری محمد»

 م واد  تکیفی   و س المت  بررسی شک بدون ،کنندمین فروگذار اقدامی هیچ از ایران ملت بردن بین از و زدن آسیب

 کن د  ایرانی ان  ب ه  رس اندن  آسیب به اقدام آلوده غذایی مواد ارسال با تواندمی دشمن زیرا است، الزامی امری غذایی

 .شود استفاده ای اسلحه و بمب از جنگ این در اینکه بدون

 الزم ام ا  ،کن د  حاصل قلبی اطمینان رداتیوا کاالهای کیفیت و سالمت از باید کشور دامپزشکی سازمان افزود: وی

 .شود رت سهل آزمایشات نتایج اعالم و مجوزها صدور فرآیند کاال ترخیص و واردات شرایط تسهیل برای تا است

 تعی ین  زمانی بازه از بیش آزمایشات به جوابدهی زمان مدت نباید اینکه بر تاکید با کشور دامپزشکی سازمان رییس

 .شد خواهد اصالح حتما مجوزها صدور فرآیند کرد: رنشانخاط بکشد، طول شده

 خبر لینک

https://www.irna.ir/news/84660309/%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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 زدهم:سی بخش 13

  بازدیدها و سخنرانی مصاحبه،
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 14۰۰ اسفند ۰2-2۰:۰۰-جوان خبرنگاران باشگاه

 

 :جوان خبرنگاران باشگاه با گو و گفت در مرادی

 کندمی وارد را خود غذایی مواد از درصد 90 قطر 1-13

 مزواد  درصزد  90 از بزیش  کزه  است خشک سرزمینی قطر گفت: دوحه سفارت در ایران بازرگانی رایزن

 .کندمی وارد خارج از را خود احتیاج مورد غذایی

 خ ارجی  ه ای گذاری سرمایه از حاصل منافع متوسط طور به گفت: مرادی ابوالفضل آقای  -جوان خبرنگاران باشگاه

 من افع  همچن ین  و ش ود می آورد بر دالر میلیارد 25 تا 15 بین تقریباً یعنی است، درصد 1۰ تا 6 بین ساالنه قطر،

 میلیارد 1۰۰ تا 8۰ بین ازگ و نفت صادرات از حاصل هایدرآمد بر افزون قطر خارجی هایگذاری سرمایه از حاصل

 ه ای زم ین  ل وکس،  ه ای هت ل  ساختمان، خرید مانند هایی حوزه در ها گذاری سرمایه این که است، سال در دالر

 35 ارزش ب ه  لن دن  قط ر،  گ ذاری  س رمایه  مقص د  ترینبزرگ است. ورزشی هایتیم صنایع، دامپروی، و کشاورزی

 .شد خواهد اضافه آن به آینده سال 5 در دیگر پوند میلیارد 5 و است پوند میلیارد

 تح ت  را دیگ ر  هایکشور در دامپروری و کشاورزی هایزمین هکتار هزار 5۰۰ از بیش اکنون هم قطر گوید: می او

 در زیادی هایگذاری سرمایه کشور این .شود هدایت غذایی خودکفایی سوی به شده باع  امر این که دارد مالکیت

 'گ ن وا ف ولکس ' ش رکت  س هام  از درص د  17 نینهمچ 'زیمنس' شرکت تا گرفته 'بانک چهدوی' از داشته هم آلمان

 مبل غ  'دورل سوالر' و زیمنس واگن، فولکس جمله از آلمانی بزرگ هایشرکت در سهام ارزش است. دوحه به متعلق

 .است شده برآورد دالر میلیارد 2۰

https://www.yjc.news/fa/news/8067551/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%DB%B9%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
http://www.yjc.news/
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 س رمایه  ک ان ام ای ران  دیگ ر  طرفی از است، گازی اوپک زوج و دارد زیادی اشتراکات ایران با همسایه عنوانبه قطر

 رمایهس همچنین دارد. قطر کشور در صنعتی هایکاال و مهندسی فنی خدمات صدور جمله از هاییعرصه در گذاری

 .است کرده عبور دالر میلیارد 25۰ مرز از قطر خارجی هایگذاری

 گس ترش  و گ از  ص ادرکننده  کش ورهای  مجم ع  س ران  اجالس در شرکت برای قطر به جمهور رئیس روزه دو سفر

 .است شده کشور این با ایران تجاری مراودات میزان به توجه به منجر اقتصادی و سیاسی هایهمکاری

 خبر لینک

 

 

 7-12-14۰۰ 1۰:49-فارس خبرگزاری

 کوثر اقتصادی سازمان در مدیران جذب و نیرو پرورش جزئیات 2-13

 و داد خب ر  «کامصا» سامانه توسط کارکنان ارزیابی جزئیات از کوثر اقتصادی سازمان توسعه و ارزیابی کانون مدیر

 و ان د دهش   منصوب طریق این از تابعه هایشرکت مدیره هیئت اعضای و مدیرعاملی برای کارکنان از تعدادی گفت:

 .دارد ادامه هم سطوح سایر برای ارزیابی فرایند

 

 و ه ا وزارتخان ه  از بس یاری  س یزدهم  دول ت  ک ار  ب ه  ش روع  از پس فارس، خبرگزاری اقتصادی خبرنگار گزارش به

 تح ولی  منش ا  که میدا این با دادند، قرار کار دستور در را خود سازمانی هایریزیبرنامه در تحول و تغییر هاسازمان

 .باشد جدید دولت در مسیر ادامه برای

https://www.yjc.news/fa/news/8067551/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%DB%B9%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.farsnews.ir/news/14001202000986/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA%E2%80%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D9%88-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AB%D8%B1
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 دول ت  رد ک ه  اس ت  اس المی  انق الب  شهید بنیاد هایمجموعه زیر از کوثر اقتصادی سازمان ها،سازمان این از یکی

 این با بود سانیان نیروی ارزیابی و توسعه فخاری، هایبرنامه از یکی شد؛ واگذار «فخاری ناصر» به آن مدیریت جدید

 س ازمان  ملک رد ع افزایش در باشد، کارآمد و ورزیده خبره، اگر و است اشانسانی نیروی سازمانی هر سرمایه که نگاه

 .بود خواهد مؤثر

 یث ارگران ا امور و شهید بنیاد رئیس حضور با و سازمان این جدید مدیرعامل خبری نشست جاری سال ماه آبان دوم

 س امانه  از آنج ا  در و ش د  برگ زار  ک وثر  ادیاقتص   سازمان محل در کشور امیاستخد و اداری امور سازمان رئیس و

 .شد رونمایی کارآمد( صالح مدیران استعدادیابی) «امصاک»

 ب ه  ای   ش وند  س ازمان  ای ن  شرکت 39 عامل مدیران و مدیره هیات اعضای جزو خواهندمی که افرادی همه شد بنا

 با کوثر یاقتصاد سازمان حقیقت در د.کنن نامثبت سامانه این در باشند مشغول مختلف هایبخش در کارمند عنوان

 اس ت  الشت در افراد، جذب در معمول هایمعرفی و هاسفارش گونه هر از فارغ آن، از پس هایآزمون و سامانه این

 و ودهب   کش وری  ارش د  مقام ات  توجه مورد همواره که ای مسئله کند، اجرا را گزینیعدالت و ساالریشایسته فقط

 .است شده تاکید زمینه این در بسیار

 ق رار  یوزباش ی  علیرضا مدیریت به کوثر اقتصادی سازمان مدیران توسعه و ارزیابی کانون نظر زیر سامانه این اجرای

 .گرفت

 ماه ه  چهار دعملکر درباره فارس، خبرنگار با گوودرگفت فارس، خبرگزاری از بازدید ضمن جوان مدیر این تازگی به

 و یافت ه  انج ام  ه ای  برنام ه  اج رای  رون د  در خ وبی  ب ه  م ردم  تا داد، توضیحاتی آن فعالیت جزئیات و سامانه این

 .گیرند قرار آتی هایبرنامه
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 توس عه  مختل ف  ه ای بخ ش  در این از پیش وی دارد، تهران دانشگاه از آموزشی مدیریت دکترای یوزباشی، علیرضا

 نزدیک سازمان و وزارتخانه 2۰ از بیش در است. داشته ورود ارزیابی خاص حوزه در سال 8 و کرده کار انسانی منابع

 و وس عه ت ک انون  م دیر  و مش اور  ه م  ای ن  از پیش است، کرده ارزیابی علمی هایروش طریق از را مدیر هزار 2 به

 .است بوده هاوزارتخانه و هابانک برخی در ارزیابی

 آن ب ه  وج ه ت ب دون  و بوده ضروری امری هاوزارتخانه و هاسازمان همه در ارزیابی و وسعهت امروزه است: معتقد وی

 نیست معلوم و است گذاشتن تاریکی در قدم کارمندان و مدیران ارزیابی بدون ندارد. وجود پیشرفت و توسعه امکان

 .شد خواهد چه سازمان آینده

 :خوانیممی را فارس با یوزباشی تفصیلی وگویگفت ادامه در

 کارآمزد(  صزالح  مزدیران  استعدادیابی) امصاک سامانه از کوثر اقتصادی سازمان امسال ماهبهمن فارس:

 اید؟داده انجام سامانه این طریق از اقداماتی چه مدت این طی کرد، رونمایی

 هک   معن ی  ای ن  ب ه  ودب   ک وثر  اقتص ادی  س ازمان  در ساالریشایسته و عدالت اجرای سامانه این هدف :یوزباشی

 ض من  هایوزشآم اینکه ضمن دهیم، قرار مناسبش جایگاه در را آنها آن، اساس بر و شناسایی را افراد استعدادهای

 ع دالت  یراس تا  در اق دامی  چن ین  معتق دم  ش ود.  شکوفا مرور به آنها هایفعالیت تا بگذاریم آنها برای هم خدمت

 امص اک  امانهس دوره این در و بود ایسلیقه سازمان این در حداقل افراد انتخاب القب زیرا گیرد،می صورت اجتماعی

 م دیران  ب ومی  شایس تگی  م دل  هم امسال مهرماه در این از پیش شد. اجرایی کارآمد( صالح مدیران استعدادیابی)

 .بود راه همان ادامه امصاک سامانه حقیقت در و شد تدوین و طراحی

 نزوان ع اسزتعدادیابی  شما که آنچه برای را اقداماتی چه گام به گام سامانه این زا رونمایی از پس فارس:

 کردید؟ اجرایی بودید، کرده

 سازمان این تابعه هایشرکت برای که بود این ما هدف کردند؛ نام ثبت سامانه این در نفر 17۰۰ از بیش :یوزباشی

 مرتبط یا پایین تحصیالت دلیل به افراد این از برخی کنیم. بانتخا مدیره هیات اعضای و مدیر است، شرکت 39 که

 ق رار  ارزی ابی  ک انون  در نف ر  191 ح دود  و ش دند  ح ذف  اولیه شرایط احراز عدم و شانتحصیلی هایرشته نبودن
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 ب ه  و ش ده  نهایی انتخاب آنها از نفر 65 درنهایت و شدند واقع ارزیابی مورد نفره 12 تا 8 هایگروه در آنها گرفتند.

  .شوند کارگیری به مربوطه هایبخش در تا شدند معرفی سازمان مدیرعامل

 

 اندشده منصوب کردید معرفی سازمان مدیرعامل به و شدند نهایی تایید که نفر 65 تعداد این آیا فارس:

 شوند؟ منصوب است قرار یا

 گ روه  قل،ن و حمل و بازرگانی انرژی، و صنعت کشاورزی، معادن، مختلف هایهلدینگ در آنها از نفر 39:یوزباشی

 ه ر  رایب   م دیریتی  ت دابیر  ب ه  بن ا  هم بقیه و شدند منصوب مدیرعامل یا و مدیره هیات عضو عنوان مالی خدمات

 رف ی مع س امانه  ای ن  در ک ه  افرادی درصد 3۰ حدود حقیقت در شد. خواهند کار به مشغول معین زمان در شرکت

 .شدند نهایی تأیید بودند، شده

 سزطح  در یزا  و بزود  ایمدیره هیات یا مدیرعاملی سطوح در فقط سامانه این در افراد انتخاب آیا ارس:ف

 داشتید؟ ارزیابی هم کارمندی

 و دیریتیم   دانش گر،  نیروه ای  ارزی ابی  دنبال به تابعه هایشرکت و کوثر اقتصادی مجموعه در ما خیر، :یوزباشی

 در نی ز  یروه ا ن س ایر  ارزی ابی  و گرفت ه  قرار ارزیابی مورد نفر 268 تعداد کنونتا راستا این در و هستیم کارشناسی

 یا دشومی استفاده آنها از باشد نیرو به الزم زمان هر و شد مشخص آنان وضعیت ارزیابی این با دارد. قرار کار دستور

 و اس ت  زمانیس ا  ارتقای یبرا معمول هایروش از یکی سازمان هر در کارمندان ارزیابی یابد. می ارتقا آنها وضعیت

 هم گذشته هفته و دهیممی ادامه همچنان را ارزیابی روش این کنند.می اجرایی را آن هاسازمان و هاوزارتخانه اغلب

 .شد خواهند جذب امصاک سامانه همین طریق از هم آنها که داشتیم تی آی حوزه در نیرو جذب برای فراخوان
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 نظزر  در امتیزازی  طبقزات  یا افراد برخی برای مثال که داشتید هم هاییاولویت نیرو ذبج در آیا فارس:

 بگیرید؟

 ته ران،  ه ای شگاهدان اساتید از و سازمان از خارج ما ارزیابان حتی و نبود امتیازاتی چنین عنوان هیچ به :یوزباشی

 .بود مدنظر توانمندی و شایستگی هاتن آنها ارزیابی در که بودند ای حرفه ارزیابان جزو و عالمه و بهشتی

 بودید؟ قائل امتیاز هم شهدا یا ایثارگران خانواده برای فارس:

 .گرفتیم قرار اولویت در بود ایثارگر خانواده از یکی و بودند یکسان شرایط در نفر دو اگر بله، :یوزباشی

 و کارمنزدان  استعداد شکوفایی رایب که بود این داشتید تاکید همواره که شما هایبرنامه از یکی فارس:

 دادید؟ انجام را کار این آیا باشید، داشته خدمت ضمن هایآموزش خود، مدیران

 اام   کن یم  برگ زار  جلس ه  ی ک  از ب یش  نتوانس تیم  کرون ا  شیوع خاطر به خدمت ضمن هایآموزش برای یوزباشی:

 ب ه  ج ه تو ب ا  الکترونی ک  ه ای  آم وزش  ب ه  خ وبی  نگاه ،است شده انجام مدیران توسعه برای الزم هایریزیبرنامه

 بیشتر ما و ریمندا است، کمتر یادگیران به فنون و علوم انتقال امکان و دارد وجود آموزش نوع این در که هاییضعف

 .هستیم انسانی منابع بهسازی حوزه در نوین های آموزش دنبال به

 در جزویی صزرفه  جمله از دارد؛ هم زیادی هایمزیت دارد، آموزش این که نواقصی وجود با البته فارس:

 امکزان  کزه  اسزت  روزآمد الکترونیکی هایسیستم با آموزش نوع این بیشتر درگیری نیز و زمان و وقت

 .سازدمی ترآسان را یادگیری

 انج ام  بای د  را یاص الحات  اما شود گذاشته کنار نباید آموزش نوع این که معتقدم و است طور همین بله، :یوزباشی

 کنن د.  رکتش الکترونیکی هایکالس در راحت خیال با تا بدهند مرخصی افراد این به هاسازمان در جمله از دهند؛

 .کندمی ندترک را گیری یاد که دارند الکترونیک آموزش نیز و هستند اداره میز پشت همزمان یادگیران از بسیاری

 بود؟ چه کردید، برگزار که آموزشی نوع فارس:

 باورش ان  برخ ی  گذاش تیم؛  کارکنان برای )منتورینگ( کاری روابط و )کوچینگ( مربیگری هایآزمایش :یوزباشی

 .کرد ایجاد کارمندان بین خوبی حس و افتاد اتفاق عمل در اما شود مدیر کارشناس، یک که شدنمی
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 باشد؟ داشته سازمان عملکرد رد تحولی تواندمی ارزیابی روش این که کنیدمی فکر آیا فارس:

 و سازمان در بیشادا و نشا  ایجاد آن اثر ترینمهم دیدیم، را اثرش ماه چند این در و داریم کامل ایمان :یوزباشی

 و باش د  مجموعه مدیر فردا بود، کارشناس امروز که کسی که شدنمی باورشان بسیاری بود، سازمانی جدید فرهنگ

 .شد انجام ساالریستهشای اساس بر این

 داشت؟ خواهد ادامه آیا چیست، طرح این اجرای از شما اندازچشم فارس:

 آین ده  یرانمد برای راحتی مسیر درست تغییرات اعمال با بتوانیم که است سال 1۰ برای ما ریزیبرنامه :یوزباشی

 .سازیم فراهم

 تمام رد بعدا و شهید بنیاد در آن از پس و رکوث اقتصادی سازمان در ابتدا امصاک سامانه بود قرار فارس:

 است؟ ایمرحله چه در اکنون شود اجرایی کشور

 تح ت  و اس ت  ش ده  اجرایی و اندازیراه کوثر اقتصادی سازمان در امصاک عنوان تحت اکنون طرح این :یوزباشی

 و متص   وزارت در دارم اط الع  و ش ود م ی  اجرای ی  ش هید  بنیاد در آینده( سرآمد مدیران شناسایی) شمسا عنوان

 .شودمی دنبال طرح این هم تهران شهرداری

 است؟ کشور استخدامی و اداری امور سازمان نظر زیر ارزیابی و توسعه برنامه این آیا فارس:

 ستخدامیا و اداری امور سازمان رئیس لطیفی، میثم حضور با طرح این اجرای و است طور همین دقیقا، :یوزباشی

 .شود اجرایی کشور کل در است قرار و شد اجرایی کشور

 است؟ چگونه شما ارزیابی جزئیات فارس:

 نف ره  8 ه ای گ روه  در آنه ا  شدند.می ارزیابی افراد توسط بودند کرده نام ثبت سامانه این در که کسانی :یوزباشی

 نیم ابتدا در و شدمی شروع صبح 8 ساعت از کار شد.می گذاشته وقت ساعت 7 حدود آنها از کدام هر برای و بودند

 آنها موقعیت و گرفتمی صورت ایمصاحبه آن از پس شد.می داده توضیح شانارزیابی نحوه درباره آنها برای ساعت

 تم رین  بع دی  مرحل ه  کردند.می بح  آن روی دقیقه 45 و شدمی داده آنها به سناریویی کردیم،می سازیشبیه را

 ک ه  ب ود  م دیریتی  بازی مرحله درنهایت و شوند سنجیده باشند، خواستندمی که یگاهیجا به نسبت تا بود تحلیلی
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 ذهنی توانایی شخصیت، درباره آنها از هم روانشناسی آزمون شد.می سنجیده گروهی و فردی صورت به آنها ویژگی

 نمره و رسیدندمی ایینه بندیجمع به هاارزیابی آپواش عنوان تحت آخر جلسه در و شدمی انجام شغلی تناسب و

 ج ای  ی ک  که دادمی نشان داشت، هم با داریمعنی اختالف هاارزیاب نمره که صورتی در شد.می اعمال آنها نهایی

 .شدمی مجدد بررسی و داشته ایراد کار

 داشته هاییموفقیت تواندنمی علمی اساس بدون که است بزرگی مجموعه کوثر اقتصادی سازمان فارس:

 هستید؟ پایبند علمی هایروش به مجموعه این مدیریت در اندازه چه تا باشد،

 ی ا  و یمدار مجموعه از که شناسیآسیب شود،می انجام نیت این با بنیاندانش هایشرکت با ما همکاری :یوزباشی

 و بنی ان  دان ش  هایشرکت با و کرده بررسی را آنها کنند،می اعالم ما به مختلف هایشرکت که مشکالتی و نواقص

 به (ونچر )جوینت مشترک گذاری سرمایه شرکت یک قالب در آن از پس و گذاریممی میان در نظر صاحب مدیران

 در م اهی  پرورش اکسیر، آبزی شرکت بنیان،دانش هایشرکت از استفاده با زمینه این در که پردازیممی مسأله حل

 زا ک وثر  اقتص ادی  س ازمان  ه ای  ش رکت  دیگر و شهاب مثل نعتیص و فنی شرکت در یا و کردیم اندازیراه قفس

 .گرفتیم بهره بنیاندانش هایشرکت حضور

 زمینه هر در کنیم،می فعالیت که مختلفی هایبخش بر عالوه است؛ مختلف هایحوزه در گذاریسرمایه ما دیگر کار

 ک ه  اری م د فاند آف فاند هایصندوق کنیم.یم گذاریسرمایه است ملی منافع راستای در و بوده مفید کنیم فکر که

 بنی ان دان ش  زهحو در )ره( امام فرمان اجرایی ستاد با تومان میلیارد 5۰ با اخیرا و کنیممی شرکت هاگذاریسرمایه

 .داشتیم فعالیت میگو پرورش و جنین پرورش مانند کشاورزی هایهلدینگ در آن بر عالوه کردیم، کار

 کنید؟ اشاره بخواهید که هست خاصی موضوع آیا پایان در شما، ضیحاتتو از تشکر با فارس:

 و توس عه  یراهکاره ا  از یک ی  و ش ود  اج را  کش ور  در بای د  کارمندان و مدیران ارزیابی آنکه اول ببینید :یوزباشی

 به دخو یاصل جای در اینها اگر و است کشوری هر در اقتصاد پیشران انسانی نیروی که است بدیهی است، پیشرفت

 وارد ناپ ذیری  جب ران  ض ربات  توان د می مدیریتی سطوح در ویژه به داشت نخواهد خوبی وری بهره نشود کارگیری

 .سازد
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 تح والت  ب ا  ت ا  شوند داده خدمت ضمن هایآموزش باید کارمندان و مدیران از اعم انسانی نیروهای اینکه دوم نکته

 جدی د  ومعل   فراگی ری  ب ا  و اس ت  تغیی ر  حال در بیشتری سرعت با دنیا کنند، روزآمد را خودشان و شده آشنا روز

 بای د  ماا شده شروع انسانی نیروی ارزیابی راستای در کشور در تحول جریان رفت، جدید مشکالت جنگ به توانمی

 .کنند استقبال موضوع این از نهادها و ها سازمان و بگیرد بیشتری شتاب

 خبر لینک

 

https://www.farsnews.ir/news/14001202000986/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA%E2%80%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D9%88-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AB%D8%B1
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 دهم:چهار بخش 14

 متفرقه
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 1-12-14۰۰ 15:3۰-فارس خبرگزاری

 آب تغییرات برابر در کشاورزی سازیمقاوم برای امارات و آمریکا دالری میلیارد 4 گذاریسرمایه 1-14

 هوایی و

 دالر یلیاردم 8 امارات کمک به هوشمند کشاورزی توسعه برای خواهدمی بایدن که کرد اعالم آمریکا کشاورزی وزیر

 .کند جذب گذاریسرمایه

 

 ک ه  ک رد  الماع   آمریک ایی  مقام یک رویترز، از نقل به فارس خبرگزاری الملل بین اقتصاد گروه خبرنگار گزارش هب

 آب تغییرات بربرا در کشاورزی سازیمقاوم راستای در دیگر گذاریسرمایه میلیارد 4 جذب دنبال به آمریکا و امارات

 .هستند هایآالینده تولید کاهش و هوایی و

 ه وا  و آب برای کشاورزی در ابتکار پروژه گذشته سال نوامبر ماه هوایی و آب تغییرات با مقابله اجالس در کشور دو

 ج ذب  ت ی غیردول و دولت ی  گذاریسرمایه دالر میلیارد 4 ،2۰25 تا 2۰21 هایسال بین خواهندمی و زدند کلید را

 .کنند

 تا هوشمند یکشاورز حوزه در دالر میلیارد 8 خواهدمی حاال پروژه این گفت: آمریکا کشاورزی وزیر ویلسک، توماس

 .دهد انجام مصر در جاری سال نوامبر ماه در آتی نشست برگزاری از پیش

 بر دهیم. انجام را تریبزرگ گذاریهدف باید که معتقدیم ما کرد تاکید کند سفر دبی به زودی به است قرار که وی

 .شود سرمایه جذب است قرار نیز دیگر ردال میلیارد 4 اساس همین

 تامین باید ردال میلیارد 8 رو پیش نشست برگزاری از پیش تا گوید:می جمهور رئیس عنوان به بایدن داد: ادامه وی

 .کنیم مالی

https://www.farsnews.ir/news/14001201000689/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-4-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
https://www.farsnews.ir/news/14001201000689/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-4-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C


 

 

 

 کشاورزی و آب راهبردی مطالعات مرکز

 http://awnrc.com/index.php 1400اول اسفند ماه  هفته کشاورزی اخبار اهم

232 http://awnrc.com/index.php  

 خصوصی و عمومی گذاریسرمایه تا اندکرده توافق و اندکرده حمایت طرح این از کنندهمشارکت 14۰ شودمی گفته

 میلی ارد  ی ک  ک دام  هر آمریکا و امارات است قرار کنند. جذب هوشمند کشاورزی با مرتبط تحقیقات راستای در را

 پ روژه  نای   در غیردولت ی  موسس ات  دیگ ر  دالر میلی ون  2۰۰ کنار در دالر میلیارد 1.8 هم دیگر هایدولت و دالر

 .کنند گذاریسرمایه

 خبر لینک

 

 

 9:5۰ ،14۰۰ اسفند 7-ایرنا

  :داد خبر کشاورزی بانک سرپرست

 دیده خسارت کشاورزان به ریالی میلیارد هزار 25 مساعدت 2-14

 

 خبر دیده رتخسا کشاورزان به بانک این ریالی میلیارد هزار 25 مساعدت از کشاورزی بانک سرپرست -ایرنا -تهران

 .داد

 ب ا  ی ران، وز هی ات  مص وبه  اج رای  در اف زود:  ایرن ا  اقتصادی خبرنگار با وگوگفت در )شنبه( امروز «رضایی مهدی»

 .شودمی مساعدت ،انددهش خشکسالی جمله از غیرمترقبه حوادث دچار که کشاورزی بخش بدهکاران

https://www.farsnews.ir/news/14001201000689/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-4-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84663115/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%AA-%DB%B2%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87
https://www.irna.ir/news/84663115/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%AA-%DB%B2%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87
https://img9.irna.ir/d/r1/2020/03/23/4/157038713.jpg?ts=1601834089524
https://img9.irna.ir/d/r1/2020/03/23/4/157038713.jpg?ts=1601834089524
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 در تس هیالت  بان ک  ای ن  از و ب وده  کش اورزی  بانک مشتری که کشاورزانی داشت: اظهار کشاورزی بانک سرپرست

 س ال  نداس ف  29 ت ا  1396 مهرم اه  اول زم انی  فاصله در آنان اقسا  پرداخت موعد و انددهکر دریافت تولید بخش

 .شوندمی مساعدت این از استفاده لاست،مشمو جاری

 خس ارت  بررس ی  ش ورای  س وی  از دی ده  خس ارت  کشاورزان معرفی از پس کشاورزی، بانک شعب کرد:تصریح وی

 .بود خواهند آنان بدهی تکلیف تعیین و مساعدت آماده استان،

 هزار 25 بر افزون دشومی بینی پیش کشاورزی، بخش بدهکاران با مدارا و همراهی منظوربه کرد:خاطرنشان رضایی

 .شود منظور دولت از بانک این مطالبات حساب به و کسر مشمول کشاورزان بدهی از ریال میلیارد

 ایران میاسال جمهوری مرکزی بانک تایید مورد و کشور تخصصی هایبانک از یکی کشاورزی بانک ایرنا، گزارش به

 ادخ رد  یکم و بیست در کشاورزی بانک است. آن هایخشزیرب و کشاورزی بخش از حمایت آن، ماموریت که است

 در روپیش   بانک یک عنوان به رسانیخدمت تجربه سال 88 پشتوانه با اکنونهم بانک این شد. تاسیس 1312 سال

 .است رسانی خدمت حال در کشور سراسر در مردم همه به بانکی خدمات ارائه زمینه

 نیز آن هایماموریت و نامه اساس نیز مواقع برخی در و شده تحوالتی وشدستخ بانک نام زمانی های دوره برخی در

 و کشور اداقتص بر اثرگذار هایبخش زیر از یکی عنوان به آن هایزیربخش و کشاورزی بخش مالی تامین راستای در

 ف ظ ح رمنظ و  ب ه  بان ک  ای ن  اس ت.  ش ده  تکمی ل  ی ا  تغییر شود،می اقتصادی رشد به منجر که تولید مولد موتور

 عبش   خ دمات  توس عه  و کش ور  م الی  و پ ولی  مراکز در موثر حضور با شمسی هجری 7۰ دهه اوایل از خوداتکایی

 .ویدج بهره کشاورزی بخش توسعه نفع به نیز تجاری مراکز در موجود منابع از تا است کرده تالش خود شهری

 ملل ی ال ب ین  و ارزی خ دمات  ارائ ه  ب ه  زنی   ش عبه  5۰ و دارد شعبه 817 و هزاریک حاضر حال در کشاورزی بانک

 .مشغولند

 خبر لینک

 

 

https://www.irna.ir/news/84663115/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%AA-%DB%B2%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87
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 8:1۰ ،14۰۰ اسفند 5-ایرنا

 معرفی و شناسایی تا گلفود و اکسپو امارات/از به کرمان تجاری هیات نفره 62 سفر 3-14

 

 گلفود و اکسپو هاینمایشگاه به اخیر روزهای طی کرمان استان از نفره 62 تجاری هیات بارنخستین - ایرنا - کرمان

 گی ری، ا ارتب   ب رای  نی ز  مختل ف  کش ورهای  نمایندگان با مذاکره به غرفه برپایی ضمن تا شد اعزام امارات 2۰2۰

 .بپردازند اسالمی ایران از بخش این هایاشتهد معرفی و داخل در صادرات حوزه هایکاستی شناسایی

 پرشمار جاریت هیات حضور رهاوردهای سفر این اندرکاردست عنوان به کرمان بازرگانی اتاق متوالن ایرنا گزارش به

 مفید و موثر سیارب استان این فرد به منحصر های ظرفیت به باتوجه گلفود بویژه ها نمایشگاه این به را کریمان دیار

 .دارند تاکید آن تداوم بر و خوانندمی

 ه ای  ف ق ا باید الزم اعتبار تخصیص و زمینه این در دولت حمایتی های سیاست اجرای در گویند می مسئوالن این

 .شود گشوده بیشتری

 کش اورزی،  محص والت  انواع نیز و خرما پسته، تولید نظر از کرمان که شد انجام گذشته هفته طی درحالی سفر این

 .درو می شمار به کشاورزی بخش مهم های قطب از نیز و فرد به منحصر های مزیت دارای مرکبات و یجالیز

 عرض ه  برای اندتومی همه و همه که کریمان دیار فرد منحصربه های سوغاتی انواع کنار در بگذارید را ها مزیت این

 س المی ا جمهوری مرزهای از بیرون در را بیشتری آشنایی و جذب را بسیاری مشتریان و مخاطبان جهانی سطح در

 ه ای  ش ته دا معرف ی  و جهانی مهم رویدادهای چنین در حضور لذا کند؛ ایجاد ایران سرزمین از خطه این به نسبت

 .شود قلمداد همم بسیار اندتومی ....و نوین بندی بسته های شیوه مانند صادرات اصول با آشنایی و سو یک از موجود

 جهان بازارهای صاحبت برای گامی و معرفی

https://www.irna.ir/news/84658754/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%DB%B6%DB%B2-%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%87-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D9%88-%D9%88-%DA%AF%D9%84%D9%81%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/24/4/169483682.jpg?ts=1645676718147
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/24/4/169483682.jpg?ts=1645676718147
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 رود م ی  مارش   به سفر این اصلی متولیان از که کرمان استان کشاورزی و معادن صنایع، بازرگانی، اتاق رییس نایب

 و اقتص ادی  ع االن ف از متشکل گروهی اعزام مهم بسیار نتایج به اشاره با ایرنا خبرنگار با وگو گفت در پنجشنبه روز

 اص ول  ب ا  آش نایی  ب رای  گ امی  اس تان،  اقتصادی هایمزیت معرفی ضمن اقدام ینا گفت: امارات به تولیدکنندگان

 .بود جهانی بازارهای تصاحب به مربو 

 توس عه  نه ا آ مهمت رین  که شد اعزام امارات به مختلف اهداف با نفر 62 از متشکل هیات این افزود: کاربخش جلیل

 .بود المللی بین بازارهای با اقتصادی فعاالن آشنایی و صادراتی بازارهای

 اکسپو مایشگاهن که رفتند امارات به 2۰22 گلفود و 2۰2۰ اکسپو نمایشگاه از بازدید برای هیات این شد: یادآور وی

 اینک ه  ض من  ؛شد برگزار تاخیر سال 2 با کرونا شرایط علت به امسال و دشومی برگزار دنیا در بار یک سال پنج هر

 .بود نشده اعزام ها یشگاهنما این به تاکنون کرمان از هیاتی

 صنایع و دارویی نگیاها در ما داشتیم؛ امارات در را گلفود غذایی صنایع نمایشگاه آن با همزمان داد: ادامه کاربخش

 ی افتن  ه دف  با را تولیدکنندگان و اقتصادی فعاالن از متشکل گروهی لذا داریم کرمان در زیادی های مزیت غذایی

 .کردیم اعزام دبی به کرمان استان صادرات توسعه و جهانی بازارهای

 برای ها مایشگاهن این در حضور براینکه تاکید با کرمان استان کشاورزی و معادن صنایع، بازرگانی، اتاق رییس نایب

 زرگت رین ب از یک ی  گلف ود  نمایش گاه  گف ت:  بود موثر کرمان استان کشاورزی محصوالت المللی بین بازارهای یافتن

 .دشومی تشکیل سال هر ما منطقه در و دنیاست غذایی صنایع های نمایشگاه

 انج ام  ض من  نبازرگانا سایر اعزام اما داشت وجود نمایشگاه این در کرمان استان از غرفه یک فقط کرد: تصریح وی

 تب ادل  رد گ امی  نی ز  و کش ورها  س ایر  اقتص ادی  فعاالن و تجارت نوین های روش با بیشتر آشنایی به قرارداد عقد

 .انجامید ایران صادرات روز دانش و اطالعات

 غذایی یعصنا نمایشگاه در است؛ خاوردور و همسایه کشورهای به کرمان استان صادرات عمده کرد: اضافه کاربخش

 .بود هدخوا مفید بسیار مهمی رویدادهای چنین در حضور لذا کنندمی شرکت دنیا کشورهای تمامی از نیز گلفود

 ب ه  داروی ی  گیاه ان  و جن وب  کش اورزی  محص والت  خرم ا،  پس ته،  کنندگان تولید جمع ینهزم این در گفت: وی

 .شدند اعزام گلفود نمایشگاه



 

 

 

 کشاورزی و آب راهبردی مطالعات مرکز

 http://awnrc.com/index.php 1400اول اسفند ماه  هفته کشاورزی اخبار اهم

236 http://awnrc.com/index.php  

 ه ای ش رکت  داتتولی و صادراتی امکانات از بازدید برای ایران به میزبان کشور بازرگانان از مستقیم دعوت کاربخش

 تن وع  بررسی یلقب از تجاری اطالعات رسانی روز به نیز و کشورها سایر بازرگانان با آشنایی تجاری، هیات در حاضر

 سفر این دهایدستاور جمله از کرونا ویروس شیوع به توجه با بازار هایگرایش آخرین و بازار جدید های بندی بسته

 .رود می شمار به

 اس بت من حک یم ت در دش و م ی  حاصل سفرها این خالل در که کشورها با تجاری مناسبات تحکیم اینکه بیان با وی

 .است موثر بسیار نیز ها حوزه دیگر در کشورها

 البته هارداشت:اظ باشند صادرات توسعه ابزار موثرترین عنوان به انندتومی تجاری های هیات اینکه بیان با کاربخش

 م ان ز و ج ا  در گی ری  ارتبا  و شوند اعزام مناسب زمان در مهم هاینمایشگاه به که است آن بر مشرو  مهم این

 .گیرد صورت مناسب

 جهان سراسر به تجاری های هیات اعزام منظور به را مدونی های برنامه کشورها اغلب گفت: کرمان اتاق رییس نایب

 .دهندمی قرا خود هساالن کار دستور در مداوم طور به را اعزام اهداف و بازار تحقیق الزم ابزارهای و انددهکر طراحی

 آن پ ی  در و ناساییش را هدف بازار نیازهای زمینه، این در تحقیق با دارد برنامه هم کرمان بازرگانی اتاق افزود: وی

  .شود وارد بازارها این به

 و گرفت ه  ظ ر ن در تجار برای نیز هایی مشوق کنندگان صادر از حمایت و امر این تقویت منظور به کاربخش گفته به

 .است شده پرداخت

 

 دولتی های سیاست و تجاری های ظرفیت

https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/24/3/169483683.jpg?ts=1645676719563
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/24/3/169483683.jpg?ts=1645676719563
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 ب ه  ایرنا گارخبرن با خود همصاحب دیگر بخش در کرمان استان کشاورزی و معادن صنایع، بازرگانی، اتاق رییس نایب

 ه ای گ ره  گف ت:  مش کالت  برخ ی  تش ریح  ضمن و پرداخت موجود شرایط نیز و صادرات روی پیش موانع موضوع

 .است گشایش حال در بازرگانی اتاق و دولت هایسیاست وجود با یقین به قطع استان این صادراتی

 ب ه  ح وزه  این در شگشای ایجاد برای رویکردها جمله از راتاما به تولیدکنندگان و بازرگانان اعزام اینکه بیان با وی

 ه ا  سیاست این متاسفانه اما دارد وجود نیز دولت سیاستی های بسته در ها حمایت این اظهارداشت: رود می شمار

 مانس از  س وی  از اعتب ارات  ای ن  تخص یص  و بود نشده محقق بوده، بودجه در اینکه وجود با گذشته هایسال طی

 .شد می انجام کمتر تجارت و توسعه سازمان به بودجه و برنامه

 از لملل ی ا ب ین  تج اری  بازاره ای  توس عه  گفت: کرمان استان کشاورزی و معادن صنایع، بازرگانی، اتاق رییس نایب

 ای ن  رایب   اعتب اری  اما دشومی دیده خارجی تجارت توسعه قالب در غالبا که است تجارت و توسعه سازمان وظایف

 .کرد ورود حوزه این به بازرگانی اتاق لذا نشده گرفته نظر در کرمان استان در حوزه

 روریض   خ ارجی  بازاره ای  توسعه منظور به بودجه اختصاص با تجارت توسعه سازمان های حمایت کرد: تاکید وی

 .کنیم عرضه دنیا در را خود محصول بتوانیم تا است

 کمکی نهزمی این در که است کرمان بازرگانی اتاق وظایف از بخشی خارجی تجارت توسعه همچنین افزود: کاربخش

 .کردیم پرداخت ایرانی بازرگانان اعزام برای اتاق، این بودجه محل از حداقلی

 بای د  کرم ان  استان صادرات و تجاری روابط بهبود برای اما است بهبود به رو کشور اقتصادی شرایط کرد: عنوان وی

 .باشد داشته استمرار متوالی تصور به المللی بین سفرهای این

 اس ت  درحالی نای کرد: تاکید کشورها سایر بازارهای با اقتصادی فعاالن بیشتر آشنایی ضرورت بر تاکید با کاربخش

 بس ته  س مت  ب ه  بای د  غذایی صنایع حوزه در مثال طور به شود، حل باید زمینه این در موجود مشکالت برخی که

 .بود خواهد گشا افق بسیار زمینه این در رهاسف این و برویم نوین های بندی

 ی از ن شناس ایی  ض من  بای د  همچن ین  گف ت:  کرم ان  اس تان  کشاورزی و معادن صنایع، بازرگانی، اتاق رییس نایب

 بهت رین  ک ه  کن یم  ص ادر  و تولید نیز کشورها این نیاز مورد بندی بسته با متناسب کاالی هدف، بازارهای کاالهای

 .هاست نمایشگاه همین یزن آن تحقق برای مکان
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 ه ای گاهنمایش   مهمت رین  از یک ی  ک ه  ش د  برگ زار  فوریه 17 تا 13 در دبی 2۰22 گلفود نمایشگاه ایرنا گزارش به

 .رود می شمار به دارویی گیاهان و محلی سوغات خشکبار، موادغذایی،

 خبر لینک

 

 

 7-12-14۰۰ ۰8:56-فارس خبرگزاری

 هاخوانکارت ثبت برای جدید مهلت و بانکی خوانکارت میلیون هفت تکلیف تعیین 4-14

 و اتصال هب موفق که هاییخوانکارت از دسته آن اتصال برای ایهفته دو مجدد مهلت از مالیاتی سازمان کل رئیس

 .داد خبر نشدند مالیاتی نظام در نام ثبت یا

 

 اظه ار  نکیب ا  ه ای خوانکارت ساماندهی به اشاره با فارس، خبرگزاری اقتصادی خبرنگار با وگوگفت در منظور داود

 متص ل  لیاتیما سامانه به را خود خوانکارت هایدستگاه داشتند مهلت اقتصادی فعاالن و افراد که مدتی در داشت:

 .شد تکلیف تعیین خوانکارت میلیون 7 بر بالغ کنند

 پای ان  اتیلی  ما نظ ام  ب ه  هاخوانکارت اتصال فرصت آخرین اینکه به توجه با افزود: مالیاتی امور سازمان کل رئیس

 .است شده بسته سامانه اکنون بود، ماه بهمن

https://www.irna.ir/news/84658754/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%DB%B6%DB%B2-%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%87-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D9%88-%D9%88-%DA%AF%D9%84%D9%81%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://www.farsnews.ir/news/14001206000772/%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA
https://www.farsnews.ir/news/14001206000772/%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA
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 کنن د،  فتکلی   تعی ین  را خ ود  خ وان ک ارت  هایدستگاه نتوانستند اقتصادی فعاالن از بخشی اینکه بر تاکید با وی

 س امانه  یگ ر د هفته 2 مدت به بتوان تا هستیم مرکزی بانک با رایزنی حال در ها،درخواست به توجه با کرد: تصریح

 .شود فراهم مجددا بانکی پوزهای اتصال یا و نام ثبت امکان تا کنیم باز را الیاتیم

 ف راهم  ب انکی  ه ای خوانکارت تکلیف تعیین و نامثبت امکان جاری هفته در احتماال شد: یادآور اقتصاد وزیر معاون

 مرکزی نکبا به نشوند متصل تیمالیا سامانه به که هاییخوانکارت صاحبان اطالعات مقرر، مهلت از پس و شودمی

 .شد خواهد ارسال سازیغیرفعال برای

 خبر لینک

 

 

 6-12-14۰۰ ۰9:44-فارس خبرگزاری

 مجوز درخواست میلیون 2.3 ثبت/کار و کسب شروع تا مجوز اخذ صد تا صفر 5-14

 ص ادر  نی ز  مجوز میلیون یک از بیش و ثبت کار و کسب مجوز درخواست میلیون 2.3 از بیش دهدمی نشان آمارها

 .است شده

 

 امر یک کار و کسب فضای تسهیل جامعه، و اقتصاد کنونی شرایط در فارس، خبرگزاری اقتصادی خبرنگار گزارش به

 و داش ته  تکی ه  نفتی ارزهای صادرات به هاسال کشور اقتصاد که است این واقعیت شود.می قلمداد ایجابی و الزامی

 ب ا  بگیرد صورت دولتی هایهدستگا توسط باید دتاعم که کار و کسب فضای سازی آسان و تولید بستر کردن فراهم

 .است شده تبدیل خوانهفت به گیر پا و دست هاینامه شیوه و ضوابط قوانین،

https://www.farsnews.ir/news/14001206000772/%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA
https://www.farsnews.ir/news/14001205000175/%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%E2%80%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-23-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2%E2%80%8C
https://www.farsnews.ir/news/14001205000175/%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%E2%80%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-23-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2%E2%80%8C
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 کار و کسب تسهیل با اشتغال و تولید رونق*

 هتوس ع  کردروی بیکاری، نرخ کاهش ماموریت و جمعیت جوانی اشتغال، و تولید اهمیت به توجه با اخیر هایسال در

 مزین هاییزدا مانع و هاپشتیبانی تولید، شعار به نیز امسال گرفت. کار دستور در خصوصی بخش توسط کار و کسب

 مجوزهای هب سهولت برای بیشتری اهتمام بنابراین دارد گذشته هایسال همانند مسئله این اهمیت از نشان که شد

 .طلبدمی حاکمیت و مسئوالن سوی از را کار و کسب

 فساد از جلوگیری برای مجوز صدور متمرکز واستدرخ *

 ورتص به کارها و کسب مجوز صدور شد مصوب کار و کسب فضای بهبود برای 99 سال که ضوابطی و قوانین طبق

 ی ا  و ح ذف  ای،سلیقه رفتارهای طالیی، امضاهای از جلوگیری کار این علت شد. خواهد انجام درگاه یک از متمرکز

 اس ت  واملیع همه و رانت و فساد از جلوگیری مجوز، صدور زمان کاهش غیرضروری، و زاید راتمقر و قوانین ادغام

 .هستند کار و کسب یک شروع مخل نحوی به که

 کار و کسب مجوزهای تسهیل برای رویکرد 10

 اهنگ   1۰ و شودمی محسوب تولید یا خدمت یک ارائه فرایندهای تمامی از حلقه یک کار و کسب مجوزهای دریافت

 .گیرد قرار مسئوالن کار دستور در باید که دارد وجود مسئله این به اصلی

 .هادولت لطف نه است مجوز متقاضی شهروند حق کار، و کسب مجوز صدور -1

 .بیاورد پایین ممکن حد تا را گذاریسرمایه هزینه که شود آسان طوری باید مجوز صدور شرایط -2

 .بیایند زمین روی و ندشومیرس دهد انگیزه هازیرزمینی به که دشو آسان طوری مجوز صدور شرایط -3

 مغ ایر  کاره ای  مگ ر  ش ود  پس ینی(  نظ ارت  با کار و کسب اندازی )راه اعالمی است بهتر کار و کسب مجوزهای .4

 .امنیت و اخالقی ضوابط

 .یستمیس بازرسی با مردمی و دایمی یعنی ،شود پسینی است بهتر کارها و کسب بر نظارت .5

 تولی د  از حمای ت  نکن د،  مطالبه مجوز دولت، رانتی کمک طمع به افراد تا شود جدا مجوز از باید تولید به کمک .6

 .گرفت مجوز هرکسی نه کنند محقق را دولت استانداردهای و اهداف که شود داده واحدهایی به باید



 

 

 

 کشاورزی و آب راهبردی مطالعات مرکز

 http://awnrc.com/index.php 1400اول اسفند ماه  هفته کشاورزی اخبار اهم

241 http://awnrc.com/index.php  

 کسب طرح دنبای مجوز، صدور برای است. دولت کارمندان از دلسوزتر خود سرمایه به کار و کسب مجوز متقاضی .7

 .شود مطالبه آن نظایر و توجیهی طرح کار، و

 .شود موکول شفاهی آزمون نیز و شورایی یا کارشناس نظر به نباید وکاری کسب مجوز هیچ صدور .8

 ب ا  مرتبط ایکاره یا قانونی تصریح دارای موارد مگر نیست. الزم سوءپیشینه عدم کار، و کسب مجوز صدور برای .9

 .امنیت

 بازار اشباع و فاصله گذاری،ظرفیت بهانه به مجوز صدور در محدودیت باشد. باز همیشه باید بازار به ورود درهای .1۰

 بازار در پشت داوطلبی هیچ تا شود وضع انحصاری بازار در حاضران بر تنظیمی مالیات استثنا، موارد در است ممنوع

 .دنمان اقتصادی فعالیت و

 

 ثبت مجوز درخواست هزار 231 و میلیون 2 مجوزهای ملی درگاه اعالم براساس شنبه( 5) گذشته روز تا

 .است شده

 مجوزها و کار و کسب مصادیق *

 خدمت یا الکا تجارت یا عرضه یا تولید شامل مشروع ذاتا اقتصادی فعالیت هر چیست؟ کار و کسب از قانون تعریف

 از اع م  ای ی دار آن ازای در و دهن د می انجام معاش امرار یا منفعت قصد به حقوقی یا یحقیق اشخاص که دارایی یا

 .کنندمی مطالبه را آن امثال و امتیاز یا طلب یا نقد وجه
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 در گ ذاری س رمایه  مانن د  ه ایی فعالی ت  این اما نیست کار و کسب خانوادگی، خیریه فعالیت فوق، تعریف براساس 

 دارای ی  کی خرید روزه، یک ساختمان نقاش یا ساله 3۰ کارمندی از اعم استخدام نوع ره ملک، دادن اجاره بورس،

 .شودمی تلقی کار و کسب زمره در مباح  سایر و آینده در فروختن قصد به

 ی ک  آن، موج ب  به هک غیرالکترونیکی یا الکترونیکی مدرکی یا نوشته نوع هر چیست؟ کار و کسب مجوز از منظور

 ب ه  خاص ی  حق وقی  ی ا  حقیق ی  ش خص  برای را خاصی کار و کسب تصدی و شروع حق مجوز، ونیقان کننده صادر

 دهص ادرکنن  هویت و کار و کسب ماهیت مجوز، صاحب هویت است الزم کار، و کسب مجوز در شناسد. می رسمیت

 .نیست الزامی مجوز، صدور شرایط و مکان و اعتبار دوره ذکر اما شود ذکر مجوز

 کار و کسب مجوز صادرکننده *

 زیرانو هیات اسالمی، شورای مجلس مصوب مقررات و قانون طبق که ایحرفه و صنفی تشکل یا اجرایی دستگاه هر

 .کنند صادر مجوز توانندمی است داده مجوز صدور اختیار یا تکلیف آن به عالی شوراهای یا

 و کس ب  ج وز م دریافت برای آن داشتن که یسند یا استعالم مدرک، هر دارد. نیاز پیش به نیاز مجوز دریافت البته

 گواهی ون،آزم در قبولی گواهی رانندگی، گواهینامه نظیر مهارتی هایگواهی تحصیلی، مدرک است. الزم خاصی کار

 محس وب  ک ار  و کس ب  مجوز و هستند مجوز دریافت نیاز پیش روحی، و جسمی سالمت گواهی پیشینه، سوء عدم

 .ندشومین

 دارند؟ شدن اعالنی امکان مجوزهایی چه

 :شوندمی محورثبت تعبیری به یا اعالنی باشند، داشته را زیر شر  چهار هر که مجوزهایی

 .باشد نداشته نیاز اجرایی دستگاههای از سهمیه و یارانه دریافت به آنها تصدی .1

 .نکند تهدید هیات( تشخیص )به را عمومی سالمت و امنیت آنها، تصدی .2

 .پذیردب را مردمی و پسینی ساعته24 نظارت و دهد ارائه شفاف را بنگاهش استعداد و محل عاتاطال متقاضی .3

 .باشد داشته وجود دادگاه( حکم )با فعالیت اخطار با یا فوری توقف شرایط .4
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 اصالح تا است، الزم پیشینی نظارت مجوزشان صدور برای دولت، هیات مصوبه یا قانون حکم با که کارهایی و کسب

 اق دام  ول ت د هی ات  مص وبه  ی ا  قانون اصالح الیحه تهیه برای هیات شوند.نمی اعالنی دولت، هیات مصوبه یا انونق

 .کرد خواهد

 

 شزده  صزادر  مجوزهای ملی درگاه طریق از مجوز درخواست هزار 44 و میلیون یک مستندات براساس

 .است

  کارها و کسب بر نظارت انواع *

 نظ ارت  دیگری و مجوز صدور از قبل یا پیشینی نظارت شامل که است شده تعریف هاکار و کسب بر نظارت نوع دو

 .است فعالیت شروع و اعالم از بعد و پسینی

 ب ه  کاره ا  و کسب برخی تا شد موجب عامل همین و بوده پیشینی تاکنون کارها و کسب بر نظارت متعارف شرایط

 م دارک،  مج وز  هرگون ه  ص دور  از قب ل  و ش ود م ی  ع الم ا مج وز  دریاف ت  شرو  مدل این در نگیرد شکل دالیلی

 .پذیردمی صورت هاکنترل و استعالمات

 چیست؟ پسینی نظارت *

 نظارت بقال در که است شده تجربه کاری و کسب مجوزهای دریافت از بعد نظارت الگوی دنیا، کشورهای برخی در

 .شودمی انجام محور ثبت یا اعالنی مجوزهای برای و گیردمی شکل پسینی



 

 

 

 کشاورزی و آب راهبردی مطالعات مرکز

 http://awnrc.com/index.php 1400اول اسفند ماه  هفته کشاورزی اخبار اهم

244 http://awnrc.com/index.php  

 پ س  و هکرد واگذار متقاضی خود به آنها کنترل سپردن و مدارک و شرایط شفافیت مجوز صادرکننده روش این در

 .کندمی نظارت کرده اعالم که شرایطی و فعالیت بر کار و کسب شروع از

 محور ثبت یا اعالمی مجوز *

 ه ا، مجوز مل ی  پایگ اه  در ش ده  تص ریح  رکمدا و شرایط همه داشتن ادعای با متقاضی چیست؟ اعالمی مجوز حال

 ظ ارت ن و اعالن ی  مج وز  متقاض ی  کن د.  شروع را خود کار خود، کار و کسب ظرفیت و محل و هویت اعالم با صرفا

 .دهدمی را مردمی شفاف ارزیابی و ناگهانی هایبازرسی اختیار مجوز، صادرکننده مرجع به پسینی،

 هداش تی ب شرایط یا بگیرد بیماری )مثالً شده ساقط شرایطش یا داشتهن را الزم شرایط شود مشخص که صورتی در

 .شودمی باطل درجا مجوزش برود(، دست از کار محل

 ردان ه م آرایش گری  مج وز  دریاف ت  کش ور،  مجوزهای ملی درگاه اعالم طبق اعالنی: مجوزهای برای ساده مثال یک

 آمده تصویر در که شود رعایت باید مجوز دریافت شرایط البته شود.می محسوب اعالنی و ندارد عادی ثبت به نیازی

 .باشد داشته باید را مدارکی همچنین و است

 

 آن از پ س  و کن د م ی  شروع را آرایشگری فعالیت شده، اعالم شرایط و مدارک کردن فراهم از بعد فرد مدل این در

 ای ن  ب ر  هعالو شود. آزمایی راستی مدارک و اظهارات صحت تا گیردمی انجام نامحسوس ناگهانی، بازرسی و نظارت

 در وند.ش   مطل ع  موض وع  چ ون  و چن د  از و کنن د  برقرار ارتبا  حوزه این مشاوران با توانندمی افراد حتی موضوع

 .است شده فراهم نیز آن ثبت امکان شکایت یا مغایرت صورت
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 اعالنی مجوز دریافت بندیزمان *

 تدرخواس   تخصص ی  درگ اه  در س پس  کند.می طی را هویت احراز مراحل و وارد مجوزهای ملی درگاه به متقاضی

 ب ودن  رخطب   ب ه  توج ه  با بالفاصله کندمی ثبت را اطالعات سایر و ظرفیت مکان، از اعم را خود کار و کسب مجوز

 ن د توام ی  و ش ود م ی  ص ادر  یکت ا(  )شناسه مجوز مربوطه دستگاه سوی از و شودمی استعالم ادعا اصالت ها،سامانه

 .کند شروع را خود فعالیت

 

 عادی مجوزهای صدور و درخواست زمانبندی *

 پیش ینی  ه ای نظارت باید که دارد نیاز تخصصی هایدستگاه از مجوزها دریافت و اطالعات ثبت به عادی مجوزهای

 متقاضی ضاعترا صورت در است. درخواست رد یا تایید علل و زمانبندی کاهش است اهمیت حائز آنچه شود. انجام

 .شودمی رسیدگی و بررسی اقتصاد وزارت سوی از موضوع

 ی ین تع متفاوت زمانی کاری و کسب هر برای که شده مشخص عادی مجوزهای صدور زمانبندی پایین نمودار طبق

 .است شده
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 همزه  و شزده  معکوس مجوزها ملی درگاه طریق از کار و کسب مجوز صدور شمار روز فارس، گزارش به

 ندهزد  رخ اتفزاق  ایزن  که صورتی در و بپیوندند سامانه این به ماه اسفند 18 تا هستند مکلف اهدستگاه

 .است داده خبر آنها با برخورد از بازرسی سازمان رئیس و هستند مجرم مربوطه مدیران

 و کس ب  ش دن  رسمی و هابنگاه اداره و کارها و کسب به ورود تسهیل و رقابت تولید، از حمایت راهبردهای از یکی

 عین ی  مص داق  توان د م ی  دیگ ر  هایمولفه کنار در که شودمی محسوب اقتصاد در غیررسمی بخش کاهش و کارها

 .باشد تولید از زدایی مانع و پشتیبانی

 خبر لینک
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