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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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 اول: بخش 1

 خشکسالیو یآب منابع بارش، وضعیت
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 4-1-14۰1 12:12-فارس خبرگزاری

 آب مصرف کاهش در آوریفن نفوذ افزایش برای کشاورزی جهاد وزارت برنامه 4 1-1

 آب رفمصب  کباهش  ببه  آوری فبن  ورود افزایش برای کشاورزی جهاد وزارت برنامه 4 از کشاورزی جهاد وزیر معاون

 خبواهیم  گیبری  کبار  ببه  کشاورزی بخش در و دهیممی تشکیل تریشیب بنیان دانش های شرکت گفت: و داد خبر

 .کرد

 

 اینکبه  هبب  پاسبخ  در فبارس،  خبرگزاری اقتصادی خبرنگار با وگوگفت در کشاورزی جهاد وزیر معاون مهاجر علیرضا

 بخبش  رد شبده،  نامگبذاری  رهببری  معظبم  مقام سوی از «آفرینیاشتغال بنیان،دانش تولید؛» عنوان با امسال شعار

 تولیبد  شافبزای  ببه  سالهاسبت  رهبری معظم مقام تأکید :گفت دهید،می انجام زمینه این در اقداماتی چه کشاورزی

 تولید به وجهت با را غذایی امنیت حداکثر تا کندمی تالش زمینه این در کشاورزی جهاد وزارت و شده متمرکز داخل

 .بزند رقم داخل، در

 ایبران  و کبرده  ایجاد مشکالتی روسیه و اوکراین اخیر تحوالت با ویژه به اساسی محصوالت واردات امروزه افزود: وی

 به که کرد خواهد تالش کند،می وارد را گندم ایاندازه تا و کنجاله ذرت، علوفه، مانند محصوالتی اینکه دلیل به هم

 .کند بیشتری توجه داخل در اساسی محصوالت این تولید

 منجبر  وریهبهبر  و تولیبد  شافبزای  به تواندمی کشاورزی تولیدات بخش در هابنیاندانش ورود اینکه بر تأکید با وی

 .شد نخواهد میسر کشاورزی بخش اهداف تحقق علم، این ورود بدون گفت: شود،

 بود آمریکا غالت به وابستگی شوروی فروپاشی دلیل*

https://www.farsnews.ir/news/14010104000177/4-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%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%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D9%81%D9%86-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A2%D8%A8
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 روپاشبی ف دالیبل  از یکبی  گفبت:  و کرد اشاره کشور داخل در کشاورزی محصوالت تولید اهمیت به ادامه در مهاجر

 حسباب  ببه  محصبوالت  ایبن  تولیدکننبده  بزرگتبرین  اکنبون  سالها از پس اما بوده آمریکا تغال به وابستگی شوروی

 تولیبد  ببا  توانیممی هم ما و دهند افزایش را تولیداتشان کشاورزی، بخش به تکنولوژی نفوذ با توانستند آنها ید.آمی

 .کنیم فراهم را تولید زمینه آنها، واردات حتی یا و داخل در تکنولوژی این

 خبش ب ایبن  متأسبفانه  گفبت:  هبم  کشباورزی  بخش در اشتغالزایی درباره کشاورزی جهاد وزارت زراعت امور عاونم

 بیکبار  آن گرانکبار  از بخشبی  شود،می وارد بخش این به تکنولوژی که اندازه همان به زیرا باشد، اشتغالزا تواندنمی

 نبی، لب صبنایع  ماننبد،  مبرتبط  صبنایع  اورزی،کشب  بخش البته شوند. کارگیری به صنعت بخش در باید که شوندمی

 .باشند مشغول حوزه این در انندتومی که دارند تبدیلی و فرآوری صنایع

 ها بنیان دانش با وری بهره افزایش*

 ورود :گفت و کرد اشاره هابنیاندانش توسط وریبهره افزایش امکان به خود هایصحبت از دیگری بخش در مهاجر

 شبود.  منجبر  کشاورزی تولیدات افزایش به تواندمی مدرن هایتکنولوژی با آنها ادوات و کشاورزی آالتماشین انواع

 با هایزمین شر از باید باشند. بزرگتری قطعات در کشاورزی هایزمین باید آالتماشین اینگونه ورود منظور به البته

 .کنیم اجرا ستیدر به را کشاورزی مکانیزاسیون بتوانیم تا شویم رها کوچکتر قطعات

 مانبدگی عقبب  ببه  خبود  هایصحبت از بخشی در رهبری معظم مقام اینکه به پاسخ در کشاورزی جهاد وزیر معاون

 چبه  و اسبت  کبرده  اشباره  آب وریبهره و کشاورزی بذور عملکرد در ویژه به کشاورزی بخش در هابنیاندانش ورود

 بسیاری رایب کشاورزی بخش متأسفانه گفت: دارید، هاحوزه این رد هابنیاندانش نفوذ ضریب افزایش برای ایبرنامه

 از فیصبی  و سببزی  بذر در ما عمده مشکل کنند.می ورود کمتر دلیل همین به و ندارد خاصی جذابیت هاشرکت از

 تانآسب  ببا  ایبرنامبه  کشباورزی  جهاد وزارت اما آیدمی خارج از که است فرنگیگوجه و خربزه هندوانه، خیار، جمله

 .دارد حوزه این در امام)ره( حضرت فرمان اجرای و رضوی قدس

 آب مصرف کاهش به تکنولوژی ورود برای کشاورزی جهاد وزارت برنامه 4*

 و کبرد  اشباره  شبود  انجبام  آب مصبرف  کاهش برای کشاورزی بخش در است قرار که هاییبرنامه به ادامه در مهاجر

 هبای سیسبتم  اینکبه  دوم دهبیم.  توسبعه  اسبت  اجبرا  حال در که را آبیاری نوین هایسامانه خواهیممی ابتدا گفت:
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 همبه  در را آببی کبم  ببه  مقباوم  ارقام کشت سوم، کنیم. استفاده الگوها این از و شودمی اجرایی جهان در جدیدتری

 ببر پرآب و خشک هایفصل از را کشاورزی محصوالت برخی کشت زمان چهارم دهیم گسترش کشاورزی هایحوزه

 .کنیم منتقل زمستان و پاییز مانند برآبکم هایفصل هب

 مصرف یاریبس آب تابستان در که را چغندرقند محصول که است این دنبال به کشاورزی جهاد وزارت داد: ادامه وی

 لسبتان گ اسبتان  در اکنبون  طرح این کرد. خواهد مصرف کمتری بسیار آب که دهد انتقال پاییز فصل به را کندمی

 .شودمی تغذیه باران از نیز آن مترمکعب هزار 2 که دارد نیاز آب مترمکعب هزار 4 تنها و شودمی اجرایی

 جهاد وزارت رد خاصی برنامه آیا رهبری، معظم مقام فرمایشات از پس اینکه به پاسخ در کشاورزی جهاد وزیر معاون

 مقام شاتفرمای تحقق هایبرنامه و دادیم جلسه تشکیل غذایی امنیت قرارگاه در گفت: است، شده تدوین کشاورزی

 .شد خواهد گرفته تریجدی تصمیمات هم ادامه در و کردیم بررسی را رهبری معظم

 خبر لینک

 

 

 16:۳۳ ،14۰1 فروردین 2-ایرنا

 1401 سال در مجاز غیر چاه حلقه 770 و هزار 3 انسداد بینیپیش 2-1

 

 منابع مدیریت جهت در امسال گفت؛ بودجه و برنامه سازمان زیست محیط و کشاورزی آب، امور رئیس-ایرنا-تهران

 و حلقه ۷۷۰ و هزار ۳ به غیرمجاز هایچاه انسداد آمار رساندن هوشمند، کنتورهای نصب افزایش مانند اقداماتی آب

 .دارد قرار سیزدهم دولت کار دستور در شیمیایی کودهای درصدی ۳۰ کاهش هدف با آبیاری مدیریت

https://www.farsnews.ir/news/14010104000177/4-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%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%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D9%81%D9%86-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A2%D8%A8
https://www.irna.ir/news/84693158/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%B3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B7%DB%B7%DB%B0-%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%87-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1
https://img9.irna.ir/d/r1/2019/06/15/4/156397776.jpg?ts=1578136992809
https://img9.irna.ir/d/r1/2019/06/15/4/156397776.jpg?ts=1578136992809
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 الیحبه  در شدهبینیپیش اهداف و هابرنامه «مسجدی فرخ» بودجه، و برنامه سازمان از ایرنا شنبه سه روز گزارش به

 زیسبت  محبیط  و کشباورزی  امبورآب،  بخش برای کشور عهتوس تحول سند در که هاییچالش و 14۰1 سال بودجه

 دجبه بو اولویبت  در زیست محیط و کشاورزی امورآب، روی پیش هایچالش رفع گفت: و کرد تشریح را دارد وجود

 .دارد قرار امسال

 آب رفمصا و منابع بین تعادل عدم گفت: زیست محیط و کشاورزی آب، امور روی پیش هایچالش به اشاره با وی

 و زیسبت  محبیط  حفاظبت  ببین  چالشبی  حکمرانبی  ژنتیکی، ذخایر و زیستی تنوع تخریب سالی،خشک گسترش و

 و گردهبا  ریبز  بحبران  و خباک  فرسایش کشاورزی، برای دسترس در آب منابع محدودیت عمرانی، و صنعتی توسعه

 .ستا حوزه این در یرو پیش هایچالش مهمترین از کشاورزی بخش در گذاریسرمایه روند و میزان بودن پایین

 هایچالش فعر برای اصلی برنامه 24 اینکه بیان با بودجه و برنامه سازمان زیست محیط کشاورزی، آب، امور رییس

 شبده بینبی پیش آب بخش برای مشخصی اهداف و تدوین 14۰1 سال در کشور زیستی محیط و کشاورزی امورآب،

 از مبی حج هوشبمند  کنتور نصب وری،بهره ارتقاء و آب منابع مدیریت جهت در 14۰1 بودجه در کرد: اضافه است،

 ۷۷۰ و هبزار  ۳ ببه  چباه  حلقبه  22۰ و هزار ۳ از غیرمجاز هایچاه انسداد و کنتور هزار ۷۷ به کنتور هزار 62 تعداد

 .است شدهبینیپیش حلقه

 و اظتحف کرد: تصریح 14۰1 سال در شرب آب تأمین برای جایگزین و نوین مسیرهای توسعه بر تأکید با مسجدی

 برنامبه  هبا، البسبی  کنترل با آب تأمین برنامه شور، آب و دریا آب زدایینمک از آب تأمین آب، منابع از برداریبهره

 کباهش  و هدف شهرهای برای پایدار شرب آب تأمین با آب عرضه برنامه کشاورزی، بخش پایدار تأمین با آب عرضه

 .است بودجه در هابرنامه این مهمترین از آبی تنش دارای شهرهای

 کشاورزی آب هایچاه هوشمند و حجمی کنتورهای نصب و خرید هایهزینه تأمین

 کنتورهبای  نصبب  و خریبد  هبای هزینبه  تبأمین  گفبت:  کشور در آب مشکل حل برای الزم تمهیدات به اشاره با وی

 نکشبت  خسبارت  ببرای  اعتببار  تبأمین  کشبور،  هبای رودخانبه  ساماندهی کشاورزی، آب هایچاه هوشمند و حجمی

 ببه  اعتبار بینیپیش آب، وریبهره افزایش هایطرح اجرای و آبخیزداری بخشی، تعادل هایبرنامه اجرای کشاورزان،

 اعتببارات  بینبی پبیش  خصوصبی،  بخش گذارانسرمایه از آب تضمینی خرید منظور به ریال میلیارد هزار 25 میزان
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 سبال  در الزم تمهیدات مهمترین از ریال میلیارد 69۰ و هزار 126 میزان به بآ بخش ایسرمایه هایدارایی تملک

 .است حوزه این در 14۰1

 بود خواهیم سموم و کود مصرف در درصدی 30 کاهش شاهد آبیاری نوین هایروش با

 طوربه بیاریآ نوین هایروش اجرای با اینکه بیان با بودجه و برنامه سازمان زیست محیط کشاورزی، آب، امور رئیس

 مصبرف  در درصبدی  ۳۰ کاهش و مترمکعب 4۰۰ و هزار 4 میزان به آب مصرف کاهش شاهد هکتار هر در متوسط

 میزان به آب مصرف کاهش شاهد زهکشی و آبیاری فرعی هایشبکه احداث با کرد: اضافه بود خواهیم سموم و کود

 هبب  کشباورزی  بخبش  در آب مصبرف  تاریخی ازهایس عنوانبه قنوات و بود. خواهیم هکتار هر در مترمکعب 1۰۰۰

 ببه  چنینهم است. گرفته قرار ویژه موردتوجه 14۰1 بودجه در زیرزمینی هایآب منابع بر مضاعف فشار عدم دلیل

 و کتبار( ه در مترمکعب 1۰۰۰ متوسط میزان )به آبیاری راندمان افزایش هدف با کشاورزی اراضی نوسازی و تجهیز

 .است شده توجه اراضی، جمیعت و کشتی یکجا امکان

 مبه برنا گفبت:  کشباورزی  بخبش  ببرای  14۰1 سبال  بودجه در شدهبینیپیش اهداف و هابرنامه به اشاره با مسجدی

 محصبوالت  یدتول افزایش از حمایت برنامه و تن میلیون 112 تا باغی و زراعی محصوالت و تولید افزایش از حمایت

 .است کشاورزی بخش در 14۰1 بودجه الیحه افاهد از تن میلیون 1۷ تا طیور و دام

 حصبوالت م کشبت  الگبوی  سبازی پیاده برنامه پوشش تحت آبی اراضی از درصد 15 بار اولین برای اینکه بیان با وی

 بخبش  در وریبهبره  افبزایش  همان یا هکتار در راندمان افزایش منظور به کرد: تصریح گرفت خواهد قرار کشاورزی

 نخسبت  گام عنوانبه 14۰1 سال بودجه در که است. بهینه کشت الگوی اجرای اقدامات رینمهمت از یکی کشاورزی

 آب منابع در جوییصرفه بر عالوه که است گرفته قرار تأکید مورد بار اولین برای کشت الگوی کردن اجرایی موضوع

 .بود خواهیم کشاورزی هاینهاده و انرژی خاک، قیبل از منابع سایر از بهینه برداریبهره شاهد

 رعاییت  را ابالغیی  کشت الگوی که بردارانیبهره به دولتی هایحمایت و هامشوق خدمات، هرگونه ارائه

 است نکنندممنوع

 ببا  بایبد  منطقبه  یبک  در محصوالت کشت افزود: بودجه و برنامه سازمان زیست محیط و کشاورزی آب، امور رئیس

 نیباز  زیسبتی،  محیط مالحظات رعایت محصول، عملکرد تولید، هایهزینه محصوالت، قیمت موجود، منابع به توجه
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 اسباس  ببر  مختلبف  مناطق باغی یا زراعی گیاهان انتخاب در گیریتصمیم و شود انجام درست هایسیاست و کشور

 نیازهای تأمین جهت در تولید پایه منابع حفظ با فنّاوری سطح و اقتصادی اجتماعی، مسائل موجود، هایزیرساخت

 .باشد کشور سیاسا

 الگبوی  غاببال  به نسبت 14۰1 سال خردادماه پایان تا است موظف کشاورزی جهاد وزارت اینکه به اشاره با مسجدی

 و فنبی  هبای کمبک  قبیبل  از دولتبی  هبای حمایبت  و هبا مشوق خدمات، هرگونه ارائه کرد: تصریح کند، اقدام کشت

 کشبت  الگبوی  که بردارانیبهره به ...و حمایتی و تضمینی خرید همچنین و بیمه ها،نهاده یارانه تسهیالت، اعتباری،

 .است ممنوع نکنند رعایت را ابالغی

 آمایش ماتالزا به توجه با زمینه این در گفت: و کرد تأکید کشاورزی بخش در مناسب اقتصادی رشد اهمیت بر وی

 دجهبا  وزارت و هبا اسبتان  نظبر  ببا  کشباورزی  بخبش  در اسبتان  هر اقتصادی رشد موجود، طبیعی منابع و سرزمین

 .است شده تعیین 14۰1 سال برای کشاورزی

 دجبه بو در زیسبت  محبیط  بخبش  جایگاه ادامه در بودجه و برنامه سازمان زیست محیط کشاورزی، آب، امور رئیس

 با یستز محیط بهسازی و حفظ در مردمی هایمشارکت ارتقای و توانمندسازی برنامه گفت: و کرد تشریح را 14۰1

 و احیاء زیست، محیط هایآالینده مدیریت و پایش مدیریت، تحت هایبوم بهسازی و احیا نفر، هزار 5 آموزش هدف

 .است زیست محیط حوزه در 14۰1 سال هایبرنامه مهمترین از مدیریت تحت هایبومزیست محیط بهسازی

 ببوم تزیسب  پایبداری  در مهبم  گامی که است بوده ایگونهبه 14۰1 سال بودجه تدوین در رویکردها افزود: مسجدی

 قبرار  دتوجهمور آن پایش و هوا آلودگی به مربوط مباحث به توجه همچنین، باشد. داشته باال اهداف تحقق و کشور

 .است گرفته

 خبر لینک

 

 

 11:1۳ ،14۰1 فروردین 2-ایرنا

https://www.irna.ir/news/84693158/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%B3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B7%DB%B7%DB%B0-%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%87-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1
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 یافت افزایش درصد 20 حدود مازندران آبی سال بارندگی 3-1

 ابب  ایبران  هواشناسبی  خشکسبالی  ملبی  مرکبز  گزارش طبق مازندران جاری زراعی سال نخست نیمه -ایرنا - ساری

 سببب  کبه  موضبوعی ؛ رسبید  پایبان  ببه  تهگذشب  زراعبی  سال مشابه مدت به نسبت بارندگی درصدی 18.5 افزایش

 .است شده خطه این شالیکاران بویژه کشاورزان امیدواری

 مهبر  بتبدای ا از مازندران در بارندگی میزان دهد می نشان هواشناسی خشکسالی ملی مرکز گزارش، ایرنا گزارش به

، ببوده  مترمیلی 4۰۰ حدود که یآمار دوره مشابه مدت به نسبت که بوده مترمیلی ۳9۷ گذشته اسفند پایان تا ماه

 18.5 ببوده،  متبر  میلی ۳۳5 حدود که گذشته سال مشابه مدت به نسبت اما، است داشته کاهش درصد یک حدود

 .است یافته افزایش درصد

 کشبور  فمختلب  منباطق  آبی وضعیت یابد. می ادامه بعد سال شهریور ۳1 تا و دشومی شروع مهر اول از زراعی سال

 میبزان  مهب  دلیبل  همبین  به و دشومی ارزیابی زراعی سال در بارندگی میزان اساس بر کشاورزی یزیر برنامه برای

 .است خاصی پیام دارای بخش این متولیان و کشاورزان برای بارندگی افزایش یا کاهش

 ازیسب  رهذخی و بارندگی به آن محصوالت تمامی کشت تقریبا که است کشاورزی تولیدی محور با استانی مازندران

 و سبت ا نفبر  هبزار  5۰۰ حدود مازندران کشاورزی بخش برداران بهره تعداد رسمی آمارهای طبق دارد. بستگی آب

 کبه  رکشبو  غبذایی  امنیبت  ببر  نهایبت  در و آنبان  معیشت و زندگی بر مستقیم صورت به بارندگی در تغییر هرگونه

 .کرد خواهد ذاریاثرگ، دارد آن افزوده ارزش تولید در درصدی 12 حدود نقش مازندران

 ندرانماز 14۰۰ سال بارش میزان کشور هواشناسی سازمان خشکسالی بحران مدیریت و اقلیم ملی گزارش براساس

 کبه  ماریآ دوره مشابه مدت به نسبت میزان این که بوده متر میلی 61۳ حدود 14۰۰اسفند 29 تا فروردین اول از

 624 حبدود  کبه  گذشبته  سبال  مشبابه  مدت به نسبت و ستا داشته کاهش درصد 5.4، بوده متر میلی 648 حدود

 .است داشته کاهش درصد 2، بوده مترمیلی

 میبزان  نبیشبتری  گذشبته  سال ماه اسفند تا مهر از یعنی جاری آبی سال نیمه در آماری های داده جدول اساس بر

 پارسبال  ماه دی در .بود متر یلیم ۳۷ با آذر ماه به مربوط هم کمترین و متر میلی 122 با آبان ماه به مربوط بارش

 .بود متر میلی 5۳.1 هم مهر ماه در بارندگی میزان و شد ثبت مازندران در بارندگی متر میلی ۷4 نیز

https://www.irna.ir/news/84692604/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DB%B2%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
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 52 دودحب  نیبز  مازنبدران  اسبتان  در 14۰۰ سبال  مباه  آخبرین  عنوان به ماه اسفند بارش میانگین گزارش این بنابر

 ت.اسب  داشبته  کباهش  درصبد  ۷ ببوده  متر میلی 56 حدود که آماری رهدو مشابه مدت به نسبت که بوده مترمیلی

 .است داشته کاهش درصد پنج، بوده متر میلی 55حدود که نیز 1۳99 سال اسفند مدت به نسبت

 به تنسب بارش کاهش بیشترین مدت این طی که دهد می نشان جاری زراعی سال نیمه در آماری های اداه جدول

 هرسبتان ش ببه  مرببوط  آماری دوره به نسبت افزایش بیشترین و درصد 22.1 با نکا ستانشهر به مربوط آماری دوره

 .است یافته اختصاص افزایش درصد۳4.5 با رامسر

 توجبه  قابل شافزای به نسبت ایرنا خبرنگار با گو و گفت در شنبه سه روز مازندران هواشناسی تحقیقات گروه رئیس

 صبدی در 2۰ حبدود  افبزایش  :گفبت  و کبرد  امیبداواری  اببراز  گذشته سال زراعی سال نیم به نسبت بارندگی میزان

  .است بخش امید بسیار شالیکاران خصوص به کشاورزان برای جاری آبی سال ماهه شش در بارندگی

 یبون میل16۰ حبدود  کبه  الببرز  و رجبایی  شبهید  ماننبد  مازندران سدهای بزرگترین داد: توضیح حال عین در ملکی

 هبای  ارشبب  باشبد،  داشته تاثیر استان شهرهای آب تأمین در اندتومی و کند ذخیره خود در اندتومی آب مترمکعب

 .شودنمی مشاهده زیادی تاثیر نیست چشمگیر آبی ذخیره چون اماکند می کمک دهاس آب سازی ذخیره در فعلی

 یبادی ز کمبک  سبدها  رد آب ذخیبره  و زیرزمینبی  هبای چباه  شدن پر به ارتفاعات در برف بارش تنها داد: ادامه وی

 دهشب  ببرف  شبدن  ذوب موجب استان باالدست مناطق در جاری سال زمستان در هوا دمای باالرفتن با که ،کندمی

 .بود نخواهد کشاورزان دسترس در سال گرم فصول برای مناسبی ذخیره که است

  مازندران هوای دمای ای درجه یک حدود افزایش

 دمبای  ینمیانگ گفت: جاری آبی سال نیمه در هوا دمای وضعیت باره در انمازندر هواشناسی تحقیقات گروه رئیس

 نسببت  هک بود گراد سانتی درجه 8.4، گذشته اسفند به منتهی مازندران استان جاری زراعی سال ماهه شش هوای

 رادگب  سبانتی  درجبه  8.۳ کبه  گذشته سال مشابه مدت به نسبت و افزایش درجه دهم9 آماری دوره مشابه مدت به

 .است داشته افزایش درجه دهم یک بوده،
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 ببه  سببت ن کبه  بوده گراد سانتی درجه 5.۳ مازندران استان 14۰۰ زمستان هوای دمای میانگین داشت: بیان ملکی

 کبه  گذشبته  سال مشابه مدت به نسبت و افزایش سلسیوس درجه 1.2 بوده درجه 4.1 که آماری دوره مشابه مدت

 .است داشته افزایش درجه ۰.۳ بوده گراد سانتی درجه 5.6

 نسبت دما نای که گفت و کرد اعالم گراد سانتی درجه ۷.2 را مازندران استان 14۰۰اسفند هوای دمای میانگین وی

 درجه 4.6 که گذشته سال مشابه مدت به نسبت و افزایش درجه 1.6 بوده درجه 5.6 که آماری دوره مشابه مدت به

 .است داشته افزایش درجه 2.6 بوده

 ببا  لبق مط دمای کمینه و ساری شهرستان به گراد سانتی درجه 6/۳2 با مطلق دمای بیشینه ،14۰۰ اسفندماه یط

 .داشت تعلق رینه و بلده به درجه -4/۷

 سبازی  رهذخی و بارندگی به آن محصوالت تمامی کشت تقریبا که است کشاورزی تولیدی محور با استانی مازندران

 و سبت ا نفبر  هبزار  5۰۰ حدود مازندران کشاورزی بخش برداران بهره تعداد رسمی آمارهای طبق دارد. بستگی آب

 کبه  رکشبو  غبذایی  امنیبت  ببر  نهایبت  در و آنبان  معیشت و زندگی بر مستقیم صورت به بارندگی در تغییر هرگونه

 .کرد خواهد اثرگذاری، دارد آن افزوده ارزش تولید در درصدی 12 حدود نقش مازندران

 دانبه  شتک زیر سطح امسال ماه مهر بارندگی در تاخیر و کاهش دلیل به مازندران کشاورزی ادجه آماررسمی طبق

 کشت رزی اناست کشاورزی های زمین از هکتار هزار 9 حدود تنها امسال و گرفت قرار تاثیر تحت بشدت کلزا روغنی

 .است ناستا در محصول این کشت برای دولت هدفگذاری سوم یک از کمتر که است رفته کلزا

 خبر لینک

 

 

 14۰1 فروردین ۰2-16:۰4 -جوان خبرنگاران باشگاه

 

https://www.irna.ir/news/84692604/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DB%B2%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
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 شد بررسی اقتصادی میز در

 است اعتبارات نبود کشور آبخیزداری مشکالت درصد 100 4-1

 درصید  100 متاسیفانه  کلیی  طیور  بیه  گفیت:  خشکسالی و خشکی با سازگاری یعلم انجمن مدیرعامل

 هیای روش از بایید  ما رهبری سال شعار با همانطور است الزم اعتبارات نبود کشور آبخیزداری مشکالت

 .بیریم جلو فناورانه ارتقای در بنیان دانش

 مصبرف  ربب  آن تاثیر و کشاورزی بخش دنش بنیان دانش به 14۰1 سال روز اولین سخنرانی در انقالب رهبر دیروز

 و آب حوزه انپژوهشگر و مسئوالن با را گفتگویی اقتصادی میز آب روزجهانی با همزمان امروز داشتند. اشاراتی آب

 .خوانیدمی را آن ادامه در که است داده ترتیب خشکسالی

 شبکالت م بیبان  به نشست این بتداا در خشکسالی و خشکی با سازگاری علمی انجمن مدیرعامل شریفی، فرود آقای

 .کندمی اشاره آبخیزداری های طرح

  چیست؟ توسعه ششم برنامه طبق آبخیزداری طرح نشدن عملیاتی اصلی مشکل

 نیمبه  مبا  کشبور  اینکبه  ببه  توجبه  با و بوده اهمیت حائز بسیار امسال شعار بحث در آن تولید و آب کمبود :شریفی

 و کندیم سپری را خود حیات دوران ترینسخت اکنون، هم آبخیزداری اسفانهمت کرد، توجه باید بسیار است خشک

 انقبالب  زا بعبد  پروژه هزار ۳۰ گیرد صورت بخش این از حمایت برای شایسته اقدامی امروز همین که دارد ضرورت

 ریبزی  جهبود نبود دلیل به آن درصد 4۰ ولی شده، محقق آن درصد 6۰ تنها که شده انجام کشور آبخیزداری برای

 ببود ن کشبور  آبخیبزداری  مشبکالت  درصبد  1۰۰ متاسفانه کلی طور به است؛ نشده محقق اعتبارات نبود و نادرست

 .بیریم جلو هاورانفن ارتقای در بنیان دانش هایروش از باید ما رهبری سال شعار با همانطور است الزم اعتبارات

 ببه  مسبال ا امیبدواریم  ولبی  نشبد،  محقق امر این که رویم ونبیر خشکسالی از 14۰۰ سال در که بود این ما انتظار

 و صبادی اقت اهمیبت  لحبا   به است زیاد ما کشور در بارندگی نوساناتی کلی طور به برویم، طبیعی هایبارش سمت

-یمب  قرار زیست محیط حفاظت و سرزمین آمایش چون مقوالتی، ردیف در آبخیزداری محیطی، زیست و اجتماعی

 .است اشاره مورد موارد از بیشتر بسیار آن عملی و اجرائی هایجنبه که تفاوت این با گیرد.

https://www.yjc.news/fa/news/8093359/%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 مطرح تسواال بحث این ادامه در طبیعی منابع سازمان بیابان امور و مراتع ابخیزداری معاون گرشاسبی آقای

 .دهد می پاسخ اینطور را شده

Play Video 

 ویدیو کد

 دانلود

 اصلی فیلم

 داریم کشور در مراتع میلیون 84

 قمحق آن ترشگس روند اعتبارات نبود دلیل به ولی داریم، ابخیزداری منابع هکتار میلیون 1۰ اکنون هم :گرشاسبی

 شبکالت م کننبده  برطبرف  انچنان ولی است، شده گرفته نظر در اعتباراتی 14۰1 بودجه در کلی طور به است نشده

 .نیست

 از نیمبی  که ریمدا کشور در مراتع میلیون 84 طبیعی، منابع سازمان بیابان امور و مراتع آبخیزداری معاون گفته به

 افبزوده  شبور ک آبخیبزداری  هبای عرصبه  ببه  دیگر هکتار میلیون 1.5 پایانامسال تا بود قرار و هستند فقیر مراتع این

 است، دهش دیده 14۰1 بودجه الیجه در آبخیزداری هایپروژه برای تومان میلیارد 16۰۰ اعتبار بینی پیش شودمی

 .باشیم اسالمی شورای مجلس در تومان میلیارد 2۰۰۰ تا اعتبارات افزایش شاهد امیدواریم ولی

 در ودبب  قبرار  :گویبد  مبی  برنامه این ادامه در هم کشور ریزی بودجه سیستم مجلس، کمیسیون رئیس نایب عباسی

 محقبق  طبرح  این اول سال سه در متاسفانه ولی شود، انجام آبخیزداری ما هکتار از میلیون 1۰ توسعه ششم برنامه

 توسبعه  صبندوق  از 99 ،98 هبای سبال  در همچنین است نشده محقق خوبی به بودجه بعدی سال سه در ولی شد،

 این ایبر هم خیرین کمک از حتی و خوبی هایوریهبهر است نیاز ولی است، شده بخش این برای خوبی اعتباراتی

 کشبور  یربخیبزدا آ تبوانیم نمبی  وجبود  ایبن  با ولی ست،ا بزرگی تحول نیازمند دانش از استفاده .بگیریم کمک اهم

 .دهیم افزایش

 خبر لینک

https://www.yjc.news/fa/news/8093359/%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://cdn.yjc.news/files/fa/news/1401/1/2/15820569_857.mp4
https://www.yjc.news/fa/news/8093359/%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 14۰1 فروردین ۰1-18:۰۰ -جوان خبرنگاران باشگاه

 

 شد مطرح جوان خبرنگاران باشگاه با گو و گفت در

 کنند اجتناب بر آب محصوالت کشت از غرب جنوب کشاورزان 5-1

 دییم  کشت به خسارت احتمال فروردین یبارش کم بینی پیش به توجه با گفت: خشکسالی مرکز رئیس

 .کنند اجتناب برنج مثل بر آب محصوالت کاشت از غرب جنوب کشاورزان همچنین نیست، انتظار از دور

 اسبتان  یتمام در بارش پراکنش اما قبل، سال مشابه مدت به نسبت بارش افزایش رغم علی گفت: وظیفه احد آقای

 ردیبهشتا و فروردین های ماه آن مهمترین که بهار فصل در که دهد می نشان اقلیمی های مدل نیست. یکسان ها

 .است کشور شمال به محدود ها بارش خرداد نیمه از و نداریم جدی بارش است،

 شبمال  و غبرب  مناطق تهران، جمله از البرز جنوبی های دامنه در گذشته جدی بارشی کم به توجه با گفت: وظیفه

 .دشومی تشدید مناطق این آبی کم و خشکسالی وردین،فر بارشی کم بینی پیش و شرق

 ارشبب  نرمبال  از ببیش  درصبد  51 هرمزگبان  مثل ها استان برخی در آنکه رغم علی هواشناسی سازمان اعالم طبق

 .دارند نرمال به نسبت شدیدی هنجاری بی البرز جنوبی های دامنه و غرب جنوب اما کردند، دریافت

 آب صبرف م جویی صرفه بر نقاط برخی در آبی تنش تشدید و بهار فصل بارشی کم بر مبنی اقلیمی های مدل بنابر

 .دشومی توصیه

 خبر لینک

 

https://www.yjc.news/fa/news/8092678/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%A8-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
https://www.yjc.news/fa/news/8092678/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%A8-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
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 دوم: بخش 2

 آفات-سموم
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 14۰1 فروردین ۰6-15:15 -جوان خبرنگاران باشگاه

 

 شد مطرح نجوا خبرنگاران باشگاه با گو و گفت در

 آینده هفته 2 طی کشور به صحرایی یهاملخ ورود 1-2

 نسیبتا  بادهیای  وقیوع  بیا  گفیت:  نباتیات  حفی   سیازمان  همگیانی  و عمیومی  آفات با مبارزه مدیرکل

 .دشومی کشور وارد عربستان جزیره شبه ملخ شدید،جمعیت

 تآفریقاسب  شرق بخشی و عربستان زیرهج شبه جنوب در صحرایی ملخ جمعیت اکنون هم گفت: معین سعید آقای

 .شود کشور وارد ملخ جمعیت آتی هفته 2 طی دشومی بینی پیش که

 و آمد مانع تا ملخ جمعیت یکسال که چرا دارد وجود صحرایی ملخ حمله از مرحله هر در قطعیت عدم او، گفته به

 .نشد ایران وارد موافق باد عدم سبب به تنها

 .برسد هکتار هزار 8۰ به جنوبی های استان در صحرایی ملخ علیه مبارزه که است آن از حاکی برآوردها

 هبای بینبی  پبیش  رغبم  ببه  کبه  شبد  انجبام  کشور به سال 5۰ گذشت از بعد ملخ حمله بار نخستین 9۷ سال بهمن

 .نداشتیم خصوص این در مشکلی پاشی سم با اما کشاورزی، محصوالت به جدی خسارت

 مانبده  بباقی  تومان میلیارد 4۰ بود قرار گرچه گفت: نباتات حفظ سازمان همگانی و ومیعم آفات با مبارزه مدیرکل

 ای هزینبه  صورتب تومان میلیارد 15 تنها اسفند اواخر در اما یابد، تخصیص اسفند در صحرایی ملخ با مبارزه اعتبار

 .است شده واریز

https://www.yjc.news/fa/news/8095754/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%84%D8%AE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B7%DB%8C-%DB%B2-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87
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 اواسبط  ازهبا  ملبخ  یبورش  احتمبال  و جوی رایطش به توجه با که بود گفته این از پیش نباتات حفظ سازمان رئیس

 .شود انجام کامل بصورت باید اعتبارات تخصیص جنوبی های استان به فروردین

 خبر لینک

 

https://www.yjc.news/fa/news/8095754/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%84%D8%AE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B7%DB%8C-%DB%B2-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87
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 سوم: بخش 3

 محصوالت تولید و کشت ،اقتصاد
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 1۰:55 ،14۰1 فروردین 1-ایرنا

 :قم کشاورزی جهاد معاون

  شد آغاز راهبردی محصوالت تولید با قم در بهاره کشت 1-3

 

 ولیبد ت هبدف  ببا  قبم  در بهباره  کشبت  گفبت:  قم کشاورزی جهاد سازمان گیاهی تولیدات بهبود ونمعا - ایرنا - قم

  .استشده آغاز استان مختلف مناطق در جو و گندم همچون راهبردی محصوالت

 سبال  هارهب های کشت از توجهی قابل حجم کرد: بیان ایرنا، خبرنگار با وگوگفت در دوشنبه روز سالمی علی محمد

  .شودمی عالی مزارع وضعیت باشد، مناسب و خوب ها بارش اگر و شده آغاز 14۰۰ اسفندماه از قم در جدید

 برنامبه  ببا  سبال ام افبزود:  است، غالت بذر تولید زمینه در کشور موفق های استان جمله از قم اینکه به اشاره با وی

  .نداریم شکلیم نیز کشاورزان نیاز مورد کود توزیع و تامین نظر از شده انجام ریزی

 جبو  و گنبدم  همچبون  راهببردی  محصبوالت  تولیبد  در بباالیی  مهبارت  از استان کاران غله همچنین داد: ادامه وی

 به را فیتیکی با محصول سال هر قم، جغرافیایی خاص شرایط و آبی منابع در محدودیت وجود با و هستند برخوردار

 .کنندمی عرضه بازار

 جایگباه  از اناست این در دامپروری که چرا دارد خوبی رونق قم در نیز جو کشت ندم،گ تولید بر عالوه گفت: سالمی

  .شودمی دنبال کشاورزان تالش با استان در دام خوراک تامین برای جو تولید و است برخوردار ویژه

 گندم نسبت به محصول این تولید و است سازگارتر قم هوایی و آب شرایط با جو کشت دیگر طرف از کرد: بیان وی

 .اسبت  مواجبه  اسبتان  کشباورزان  جانبب  از بیشبتری  اسبتقبال  با آن کشت دلیل همین به دارد، نیاز کمتری آب به

 محصبوالت  کشبت  و فعالیبت  مشبغول  قبم  اسبتان  مختلف مناطق در کار غله هزار 2 از بیش کهاین به اشاره با وی

https://www.irna.ir/news/84691784/%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84691784/%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/01/11/4/169361682.jpg?ts=1641917495230
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/01/11/4/169361682.jpg?ts=1641917495230
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 مبردم  غبذایی  امنیبت  تبامین  و خودکفایی در انکشاورز از حمایت کرد: تاکید هستند، جو گندم، همچون راهبردی

  .است مهم ای مساله راهبردی محصول تولید بخش در خصوصبه

 از تبن  زارهب  صد حدود و رودمی جو کشت زیر به قم مزارع سطح از هکتار هزار 22 از بیش ساالنه میانگین طور به

 .شودمی برداشت محصول این

 دودحب  مجمبوع  در و اسبت  دیبم  و آببی  گندم کشت زیر نیز استان این یکشاورز هایزمین از هکتار 5۰۰ و هزار6

 .است توجهیقابل رقم استان، محیطی هایمحدودیت وجود با میزان این که شود برداشت قم در گندم تن هزار25

 تولیبد  سطمتو میزان همچنین هستند، فعال قم در کشاورزی محصوالت تولید زمینه در برداربهره هزار 14 از بیش

 .است ایهگلخان و شیالت دامی، باغی، زراعی، محصوالت زمینه در تن هزار 85۰ سال در استان این کشاورزی بخش

 حبدود  تنهبایی به کشاورزی کهنحویبه دهندمی تشکیل استان روستاییان را قم کشاورزی بخش بردارانبهره بیشتر

 /.استداده اختصاص خود هب را استان مختلف هایبخش در روستاییان اشتغال درصد 5۰

 خبر لینک

 

 

 14۰1 فروردین ۰2-16:۳۰ -جوان خبرنگاران باشگاه

 

 شد مطرح جوان خبرنگاران باشگاه با گو و گفت در

 گرفت قرار مهری بی ردمو آبی کم بهانه به گندم خودکفایی 2-3

https://www.irna.ir/news/84691784/%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF
https://www.yjc.news/fa/news/8093278/%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D9%85-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA
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 موضوع این آب منابع کمبود بهانه به گذشته هایسال در گفت: کشاورزی بخش هایتشکل مجمع رئیس

 .گرفت قرار مهری بی مورد

 که است ینا دهنده نشان روغنی های دانه و گندم تولید خودکفایی بر انقالب رهبر تاکید گفت: اسدی مسعود آقای

 سطح واحد در وری بهره افزایش کشور، در آب منابع محدودیت هب توجه با دارد. بستگی موضوع این به ملی امنیت

 .است خودکفایی بحث درباره انقالب رهبر فرمایشات تحقق راه تنها

 و فیبت کی ببا  نهباده  کشاورزان، آموزش پیشرفته، بسیار مکانیزاسیون کشاورزی، های تشکل هماهنگی مجمع رئیس

 میزان مینه با گندم خودکفایی راهکارهای از را زیرزمینی کشی زه و مدرن آبرسانی ونهمچ هایی زیرساخت ایجاد

 .کرد اعالم موجود آب

 جهباد  زارتو وظایف و اختیار از خودکفایی به رسیدن برای الزم های زیرساخت ایجاد آنکه به توجه با گفت: اسدی

 نگبران  دیگبر  تبا  کنبد  تامین را الزم منابع باید یکشاورز بخش از حمایت برای دولت بنابراین است؛ فراتر کشاورزی

 .نباشیم پول انتقال و نقل مسائل و تحریم شرایط گندم، واردات

 سبایر  و آفبات  و طوفبان  سرما، تگرگ، سیل، همچون خاصی اتفاق اگر که کرده برآورد گندمکاران ملی بنیاد گرچه

 آنکبه  بسبب  ببه  امبا  رسبیم،  می خودکفایی به مجدد گندم تن میلیون 12 تولید با امسال ندهد، رخ طبیعی بالیای

  .اشدب ترسالی های سال به محدود نباید صرفا است، خورده گره غذایی و ملی امنیت با محصول این خودکفایی

 هبای  راه زا یکبی  نبان  و آرد نبرخ  آزادسازی که باورند براین کشاورزی بخش اندرکاران دست و مسئوالن از بسیاری

 پرداخبت  و نبان  قیمبت  افبزایش  موضوع، این انقالب رهبر تاکید بنابر که است نان ریز دور هشکا و کیفیت ارتقای

 .باشد داشته امر این تحقق در بسزایی تاثیر اندتومی سازی فرهنگ کنار در ضعیف اقشار به یارانه

 خبر لینک

 

https://www.yjc.news/fa/news/8093278/%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D9%85-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA
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 چهارم: بخش 4

 بیعیطعمناب و اقلیم
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 1۳:22 ،14۰1 فروردین 4-ایرنا

 :کرد اعالم طبیعی منابع سازمان حفاظت یگان فرمانده

 طبیعی منابع حفاظت یگان نفر هزار 10 باشآماده 1-4

 

 از نفبر  هبزار  1۰ از بیش باشآماده از کشور آبخیزداری و طبیعی منابع سازمان حفاظت یگان فرمانده - ایرنا -تهران

 .داد خبر کشور نقاط اقصا در طبیعی منابع کارکنان و حفاظت یگان نیروهای

 نیروهای تمام نوروزی، تعطیالت ایام در :گفت «اکبری رضا» کشاورزی، جهاد وزارت از ایرنا پنجشنبه روز گزارش به

 رصبه ع در و هسبتند  کامل باشآماده هاشهرستان و هااستان در حفاظت هاییگان همچنین و سازمان این حفاظتی

 .دارند حضور

 تگشب  واحبد  5۰۰ و هبزار  یبک  خبودرویی،  گشبت  واحد 25۰ و ارهز یک قالب در نیرو تعداد این اظهارداشت: وی

 وولیتمسب  جنگلبی،  محمبوالت  و بازرسبی  و ایسبت  پاسگاه 8۰ و طبیعی منابع پاسگاه ۷۰۰ در استقرار موتورسوار،

 .دارند برعهده را هاجنگل و طبیعی منابع هایعرصه از حراست و امنیت تامین

 در غیرمجباز  حفباران  یریدسبتگ  از همچنبین  کشبور  آبخیبزداری  و طبیعبی  منبابع  سبازمان  حفاظت یگان فرمانده

 افبراد  یبن ا مازنبدران،  یگان فرمانده و کل ستاد توسط شده انجام هایپیگیری با گفت: و داد خبر بهشهر هایجنگل

 رسبتان شه حفاظبت  یگبان  توسط بودند، حفاری حال در مکانیکی بیل و لودر با و کرده قطع را درختان که سودجو

 .شدند دستگیر بهشهر

 هبای جنگبل  در حفباری  قصبد  سبودجو  افراد برخی که داشتیم گذشته ساعت 48 در هاییرشگزا اظهارداشت: وی

 سبودجو  افبراد  این مازندران، یگان فرمانده و کل ستاد توسط شده انجام هایپیگیری با که دارند را مازندران بهشهر

https://www.irna.ir/news/84694697/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4-%DB%B1%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84694697/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4-%DB%B1%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C
https://img9.irna.ir/d/r1/2021/07/30/4/168972295.jpg
https://img9.irna.ir/d/r1/2021/07/30/4/168972295.jpg
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 توسبط  خبود،  خواسبته  به نرسید از پیش بودند، حفاری حال در مکانیکی بیل و لودر با و کرده قطع را درختان که

 .است شده توقیف آنها آالتماشین و ابراز حاضر حال در که شدند دستگیر بهشهر شهرستان حفاظت یگان

 و بررسبی  ببرای  ل،تکمیب  از پس افراد این قضایی پرونده افزود: ماند، ناکام غیرمجاز حفاری این اینکه بیان با اکبری

 .ودشمی ارسال قضایی مراجع به قانون اعمال

 ببه  نبابراین ب دارنبد،  دخالبت  آن در هبم  دیگری افراد و است یافته سازمان تخلف این که آنجایی از کرد: تصریح وی

 .هستیم پرونده این با مرتبط افراد دنبال

 از آمباری  زینبورو  تعطبیالت  ایام در که این بیان با کشور آبخیزداری و طبیعی منابع سازمان حفاظت یگان فرمانده

 از و رصبد د 46 تعبداد  جهت از 14۰۰ سال در پیشگیرانه اقدامات به توجه با کرد: عنوان است، نشده گزارش حریق

 .ایمداشته حریق کاهش درصد 4۷ مساحت نظر

 خواهبد  ببانی دیبده  نیرو هزار 1۰ توسط طبیعی منابع هایعرصه از بلوک 1۰۰ و هزار یک جدید سال در افزود: وی

 ببرای  دیبده  آمبوزش  داوطلبب  نفبر  هبزار  45 همچنبین  اسبت،  شبده  لحا  یعیطب منابع در مراقبت و گشت و شد

 .بود خواهند مشغول مراقبت و گشت به سوزیآتش وقوع از پیشگیری و طبیعی منابع از محافظت

 قرار طلبینداو اختیار در نیز شده خریداری سیکلت موتور دستگاه 1۳۰ نوروزی تعطیالت از پس کرد: تاکید اکبری

 ببه  ریبق ح صبورت  در تا هستند باشآماده زاگرس و البرز ناحیه هایاستان در بالگرد فروند 1۰ نین،همچ گیرد.می

 .شوند اعزام هاکانون

 خبر لینک

 

 

 

 

 

https://www.irna.ir/news/84694697/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4-%DB%B1%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C
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 14۰1 فروردین ۰۳-16:55 -جوان خبرنگاران باشگاه

 

 :مرتع و جنگل تحقیقات موسسه رئیس

 ریمدا را هاجنگل از حفاظت گارد ترینضعیف 2-4

 در حفاظت گاردهای ترینمانده عقب از یکی داریم کشور در که طبیعی منابع حفاظت گارد گفت: جلیلی

 .دنیاست

 ببه  تجباوز  شویم.می محسوب جنگل کم سطح با هایکشور و شده پوشیده جنگل با ما کشور درصد ۷ گوید: می او

 یلیبون م 5 بایبد  برسبیم  جنگل درصد 1۰ به اهیمبخو اگر بپردازیم. آن به باید که است جدی موضوع ما هایعرصه

 جمعیبت  رایب پایدار اشتغال شما اگر ها.جنگل گسترش با چه و احیا با چه کنیم، اضافه جدید هایجنگل به هکتار

 ببه  قطعبه  دنشبو  تامین روستا یک اقتصاد وقتی شود.می برقرار جنگل و مردم بین ارتباط خود به خود نکنید ایجاد

 امبا  ده،نکبر  پیدا کاهش آن میزان و کند حفظ را هاجنگل توانسته طبیعی منابع کرد. خواهد درازی دست هاجنگل

 .است داده کاهش را مراتع کیفیت زیراشکوب زراعت و چوب زراعت دام، چرای مثل عواملی

 خبدماتی  و حفباظتی  نگاه باید دولت است. ضعیف بسیار امکانات این و بودجه این با حفاظتی هایگفت:گارد جلیلی

 منبابع  بر شارف نگیریم فاصله محوری منابع از اگر ایران باشیم داشته حفاظتی رویکرد هاجنگل به ما باشد. هاجنگل

 شد خواهد دار ادامه طبیعی

Play Video 

 ویدیو کد

 دانلود

https://www.yjc.news/fa/news/8094109/%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D9%81-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://www.yjc.news/fa/news/8094109/%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D9%81-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
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 اصلی فیلم

 ببا  متوانسبتی  و هسبتیم  سبمنان  اسبتان  نامنیک روستای ساکن ما گفت: جنگل حوزه فعال گودرزی اکبر علی آقای

 صبادی اقت سوددهی به امروز کاشتیم که هاییگردو کنیم. کمک هاجنکل سطح افزایش به گردو هکتار 14.5 کاشت

 .است نزده هاجنگل به اسیبی هیچ اما رسیده،

 ررسبی ب را هیرکبانی  هبای جنگبل  گفبت:  ساری دانشگاه زیست محیط و طبیعی منابع اقتصاد دانشیار امیرنژاد یآقا

 یعبی طب نبواحی  ارزشگذاری 86 سال از است. مربوط آن فواید و زیست محیط به آن هایارزش درصد 94 و کردیم

 فبائو  کبه  هبایی آمبار  است. بوده درصد 2۰ از کمتر حوزه این در عملکرد است. نرسیده نتیجه به هنوز اما شده، آغاز

 در مبی ک تخریبب  هکتبار  هبزار  6۰ از ببیش  2۰1۷ تا 2۰۰۷ از میدهیم. فائو به ما که است هاییآمار کندمی اعالم

 .داشتیم هیرکانی هایجنگل

 تیمشبکال  و است پیگیری حال در مستمر طور به هایبرنامه گفت: مجلس کشاورزی کمیسیون عضو نجفی ابراهیم

 .ایمداشته جنگلی و کشاورزی مسکونی، هایعرصه تعیین رد

Play Video 

 ویدیو کد

 دانلود

 اصلی فیلم

 هیرکبانی،  هایجنگل به همتار میلیون 1.9۷ بین این از که است هکتار میلیون 14.۳ کشور کل جنگلی هایعرصه

 ببه  همتبار  میلیبون  2.1 تبورانی،  ایرانبی  هبای جنگبل  ببه  هکتبار  میلیون 4 زاگرس، هایجنگل به همتار میلیون 6

 و یممسبتق  صبورت  ببه  توانمی هاجنگل از است. مربوط باران ارس هایجنگل به هکتار هزار 2۰۰ و هرا هایجنگل

 .غیره و آب مدیریت خاک، فرساش اهشک حوب، مثل کرد استفاده مستقیم غیر

 دیریتم را آب مکعب متر 25۰۰ جنگل هکتار هر کند.می تامین سال یک برای را نفر 12 اکسیژن جنگل هکتار هر

 .است ریال میلیارد هزار 445 تنهایی به هیرکانی هایجنگل اقتصادی ارزش کند.می

https://cdn.yjc.news/files/fa/news/1401/1/3/15824419_246.mp4
https://www.yjc.news/fa/news/8094109/%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D9%81-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://cdn.yjc.news/files/fa/news/1401/1/3/15824420_981.mp4
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 کبه  شبد  هاشبار  جنگبل  همتار هزار 85۰ سازی غنی و وسعهت احیا، به توسعه ششم برنامه قانون ۳8 ماده ح بند در

 .شد عملیاتی شده اعالم رقم درصد 2۰ از کمتر

Play Video 

 ویدیو کد

 دانلود

 خبر لینک

 

 

 14۰1 فروردین ۰۳-۰9:۰2 -جوان خبرنگاران باشگاه

 

 :جوان خبرنگاران باشگاه با گو و گفت در بیانی

 شد آزادسازی جنوب سواحل درصد 95 3-4

 میابقی  و شیده  آزادسیازی  جنیوب  احلسو درصد 95 تا 94 آمار بنابر گفت: هاجنگل سازمان مقام قائم

 .است بلوچستان و سیستان استان به مربوط

 .ستا انجام حال در همچنان بلوچستان و سیستان سواحل آزادسازی آمار آخرین بنابر گفت: بیانی رضا آقای

 بهمن یانپا تا روزه 2۰ مقرر مهلت در جمهور رئیس دستور به دریا متر 6۰ حریم 86 سال مصوب سواحل آزادسازی

 .دارد هادام همچنان جنوب سواحل در آزادسازی مهلت، این از ماهیک از بیش گذشت رغم به که شدمی آزاد باید

https://www.yjc.news/fa/news/8094109/%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D9%81-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://www.yjc.news/fa/news/8094109/%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D9%81-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://www.yjc.news/fa/news/8093324/%DB%B9%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
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 و تانسب سی مانبده  بباقی  درصد 6 تا 5 و شده انجام جنوب سواحل آزادسازی درصد 95 تا 94 تاکنون وی، گفته به

 داده را زمال اخطاریبه  قضبیه  این به ورود با دستانیدا که است استان این در سازی کشتی وجود علت به بلوچستان

 .است

 واگذاری بر مبنی مجوزی که چرا بیفتد نباید اتفاقی هیچ زیباسازی از بعد متر 6۰ حریم قانون بنابر گوید: می بیانی

 .نداریم متر 6۰ حریم

 کشتی بحث سبب به تنها و شد خواهد انجام جنوب سواحل کامل آزادسازی ها، جنگل سازمان مقام قائم گفته بنابر

 .دهند انجام را کار این که خواستند زمان استان این در سازی

 خبر لینک

 

https://www.yjc.news/fa/news/8093324/%DB%B9%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
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 پنجم: بخش 5

 هامتقی و بازار
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 2-1-14۰1 15:4۷-فارس خبرگزاری

 آمریکا و اروپا برای روسیه تحریم سوغات خالی هایقفسه و هاقیمت سابقهبی رشد 1-5

 افزایش با ،آمریکا و اروپا اتحادیه اعضای جمله از غربی کشورهای مردم است شده موجب روسیه علیه تحریم اعمال

 کشبورها  نایب  در گسبترده  نسببتا  اعتراضات شاهد و شوند مواجه بنزین و خوراکی کاالهای قیمت رفتن باال و تورم

 .باشیم

 

 حباال  و ردنبد ک تحبریم  را روسیه نفت آمریکا و انگلیس اخیرا فارس، خبرگزاری المللبین اقتصاد خبرنگار گزارش به

 تحبریم  بباره در هبم  اروپا اتحادیه بروکسل به آمریکا، جمهور رئیس بایدن، جو امروز سفر در است قرار رسدمی خبر

 .کند گیریتصمیم روسیه نفت

 در فقبط  حباال  و بود شده برابر چند سال یک طی اوکراین با روسیه شدن درگیری از پیش حتی اروپا در گاز قیمت

 ببه  اروپبا  در هشد انبار گاز ذخایر میزان حاضر حال در است. رسانده ثبات به را توجهی قابل رشد هم باز هفته چند

 سبال  نزمسبتا  ببرای  گباز  تبأمین  درگیر نشده تمام زمستان این اروپا اتحادیه عضو کشورهای و یافته کاهش شدت

 .هستند آینده

 شباهد  اتب  اسبت  شده موجب آمریکا و اروپا سوی از روسیه علیه ایسابقهبی هایتحریم اعمال راشاتودی، گزارش به

 .باشیم کشورها این سطح در انرژی هایحامل خصوص به کاالها قیمت رفتن باال و تورم و افزایش

 قاببل  ایشافبز  ببا  خبود  نیباز  مورد سوخت تامین در هم دارانکامیون و یافته افزایش شدت به کشاورزان ودک هزینه

 .شدند مواجه هزینه توجه

https://www.farsnews.ir/news/14010102000379/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%E2%80%8C%D9%82%D9%81%D8%B3%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D9%88
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 با شرایط بود اجهمو خانوارها و کارخانجات نیاز مورد گاز تامین در مشکل با روسیه، تحریم از پیش حتی که اروپا در

 در تردهگسب  نسببتا   اعتراضات گیریشکل شاهد که رسیده جایی به کار و ستا شده بدتر روسیه علیه تحریم اعمال

 .هستیم گازوئیل و بنزین قیمت بودن باال خاطر به اروپایی کشورهای برخی سطح

 شباهد  تبا  شبد  موجبب  مسئله این و زدند اعتصاب به دست دارانکامیون از نفر هزاران گذشته روز اسپانیا کشور در

 .باشیم کشور این سطح رد شدید بسیار ترافیک

 از بسبیاری  خاطر همین به و کرده تعطیل را خود کار ها هزینه بودن باال خاطر به هم کشور این در هاشرکت برخی

 .اندداده دست از را خود شغل اسپانیا مردم

 .است رسیده یورو دو از بیش به بنزین لیتر هر قیمت شده اعمال هایتحریم خاطر به هم ایتالیا در

 در اعتراضبات  ایبن  از هم یونان و بوده گازوئیل و بنزین قیمت افزایش به نسبت گسترده اعتراضات شاهد نیز رانسهف

 هبای زینبه ه افبزایش  براببر  در دولبت  هبای کمبک  ارائه خواستار هاخیابان بستن با کشور این کشاورزان و نبود امان

 .شدند سوخت

 بیرای  هسیتند  مجبیور  کشور این مردم کرد تحریم را یهروس نفت سفید کاخ آنکه از پس نیز آمریکا در

 .بدهند پول برابر دو بنزین خرید

 وادمب  توزیبع  و شبده  اروپبایی  کشبورهای  برخی سطح در کاال تامین چرخه در اخالل موجب داران کامیون اعتصاب

 .است شده مواجه جدی اخالل با کشورها این در غذایی

 ایبن  در لیدتو و شده تبدیل عادی امری به اروپایی کشورهای هایفروشگاه رد هاقفسه بودن خالی تصویر دیگر حاال

 .است شده مختل کشورها

 ببه  حباال  بود جهان در افزایش حال در کرونا ویروس شیوع تبعات خاطر به این از پیش تا که هم غذایی مواد قیمت

 بزرگتبرین  از یکبی  کشبور  دو ایبن  رازی است کشیده فلک به سر اوکراین و روسیه بین نظامی درگیری بحران خاطر

 دیگبر  سبوی  از .شبوند مبی  محسبوب  جهانی بازار به کتان دانه و کلزا، سویا، آفتابگردان، تخمه گندم، صادرکنندگان

 ببه  جهبانی  بازار به کشاورزی کود صادرکنندگان بزرگترین جمله از اندگرفته قرار تحریم مورد که بالروس و روسیه

 .روند می شمار
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 ببرو رو هبا  هزینبه  افبزایش  مشبکل  ببا  جهبان  سراسر در کشاورزان که معناست این به کشاورزی کود قیمت افزایش

 را افزایش شترینبی آفتابگردان روغن قیمت و یافته افزایش شدت به سبزیجات و آرد پاستا، قیمت ایتالیا در اند.شده

 نبوامبر  مباه  از کشبور  ایبن  در نبان  قیمبت  ددهمی نشان دولت آمارهای .است رفته باال درصد 19 و رسانده ثبت به

 .بپردازند یورو هشت هستند مجبور حاال نان کیلو هر برای مردم و شده برابر دو تاکنون

 شبکل  زمبان  و 2۰2۰ سال مارس ماه اتفاقات و شده خالی روغن و آرد از ها فروشگاه از بسیاری قفسه هم آلمان در

 .است تکرار حال در کشور این در کرونا شیوع موج گیری

 هبای ههفتب  طبی  اما بود یورو یک از کمتر پیش وقت چند همین تا آلمان در پزی خوراک روغن قیمت که حالی در

 .است رسیده یورو 2 حدود به تقریبا  و رفته باال توجهی قابل میزان به گذشته

 شبکالت م مسبئله  نایب  شبود می گفته و کرده محدود را دالر به روسیه دسترسی اخیرا آمریکا راشاتودی، گزارش به

 ببازار  هبب  نفبت  کنندگان عرضه تریناصلی از یکی کشور این زیرا کرد خواهد ایجاد روسیه نفت صادرات در را جدی

 افزایشی وندر شاهد که است اساس همین بر واقع در شود.می بسته دالر به نیز نفتی قراردادهای اکثر و است جهانی

  .هستیم جهانی بازار در نفت قیمت

 در روسیه نفت صنعت علیه شده اعمال هایتحریم با که کرده بینیپیش انرژی المللیبین آژانس رویترز، گزارش به

 یلیبون م سبه  کباهش  شباهد  آوریبل  مباه  ابتدای از زیاد احتمال به مسکو از نفت خرید برای هاشرکت میلیبی کنار

 .بود خواهیم روسیه نفت صادرات ایبشکه

 روسبیه  لیبه ع شده اعمال هایتحریم کنار در جهانی بازار در نفت قیمت رفتن باال کرده اعالم همچنین مؤسسه این

 .گذاشت خواهد جهانی اقتصاد رشد بر زیادی منفی تأثیر

 هبا زودی ایبن  هب روسیه علیه آمریکا و اروپا سوی از گرفته صورت اقدامات به توجه با گرفت نتیجه توانمی واقع در

 جهبان  در کشباورزی  و پتروشبیمی  محصبوالت  و گازوئیبل،  بنبزین،  نفبت،  قیمت فازیش وندر کردن فروکش شاهد

 .ندکن نرم پنجه و دست شد گفته آنچه نظیر مشکالتی با باید حاالها حاال غربی کشورهای و بود نخواهیم

 خبر لینک

 

https://www.farsnews.ir/news/14010102000379/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%E2%80%8C%D9%82%D9%81%D8%B3%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D9%88
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 11:5۰ ،14۰1 فروردین 4-ایرنا

 :داد خبر کشاورزی جهاد وزیر معاون

 یهپا کودهای قیمت درصدی 45 کاهش 2-5

 

 را گنبدم  مکیلبوگر  هر برای تومان 115۰۰ تضمینی خرید کشاورزی جهاد وزارت زراعت امور معاون - ایرنا - تهران

 .است کرده پیدا کاهش درصد 45 فسفر و پتاس کودهای متقی گفت: و کرد عنوان ورزانکشا به دولت عیدی

 خریبد  برای لتدو امروز که قیمتی افزود: «مهاجر علیرضا » کشاورزی، جهاد وزارت از ایرنا پنجشنبه روز گزارش به

 در و اسبت  شبور ک عزیبز  و کبوش سبخت  کشباورزان  برای خوبی عیدی است کرده اعالم جاری زراعی سال در گندم

 تمحصبوال  تولیبد  ببه  مرببوط  مباحبث  اهمیبت  مورد در شاننوروزی پیام در رهبری معظم مقام شاتفرمای راستای

 .است پذیرفته صورت اساسی

 را نبدم گ تضبمینی  خرید قیمت دولت ،14۰۰ ماه شهریور در اظهارداشت: کشاورزی جهاد وزارت زراعت امور معاون

 مبلبغ  ینا قبل، ماه یک حدود اسالمی شورای مجلس و بود کرده اعالم 14۰1 سال یبرا تومان 5۰۰ و هزار ۷ مبلغ

 .داد افزایش تومان 5۰۰ و هزار 9 به را

 کبه  رسبید  نتیجبه  ایبن  به دولت ها،نهاده و دستمزد هایهزینه افزایش و جهانی شرایط به توجه با کرد: تصریح وی

 تحویل ولتد به را خودشان گندم که کشاورزانی برای و دهد شافزای تومان 5۰۰ و هزار 1۰ مبلغ به را گندم قیمت

 هبب  تومبان  5۰۰ و هبزار  11 مبلبغ  مجمبوع  در کبه  اسبت  گرفتبه  نظبر  در جایزه عنوان به هم تومان هزار دهندمی

 .شد خواهد پرداخت دهند، تحویل دولت به را شانگندم محصول که کشاورزانی

https://www.irna.ir/news/84694568/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B4%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87
https://www.irna.ir/news/84694568/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B4%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87
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 به کار این :گفت شود، اعالم تضمینی یدخر قیمت گندم، کشت شروع از قبل باید قانون طبق که این بیان با مهاجر

 جهباد  وزیبر  ریاسبت  ببه  اساسبی  محصبوالت  گبذاری قیمبت  و گذاریسیاست شورای سوی از و گرفت صورت موقع

 خرید قیمت ریزی،برنامه و مدیریت سازمان مسئوالن و وزرا از تعدادی و کشاورزان نمایندگان حضور با و کشاورزی

 5۰۰ و زارهب  9 به را قیمت مجلس نیز قبل ماه یک و شد اعالم تومان 5۰۰ و هزار ۷ ماه شهریور در گندم مینیتض

 .داد افزایش تومان

 5۰۰ و هزار 11 گندم قیمت و جایزه مجموع با را قیمت که شد آن بر دولت موجود، شرایط به توجه با وی، گفته به

 ویژه به اسی،اس محصوالت کشت برای آنان یقتشو و کشاورزان به ایهدیه رام این که کند اعالم کشاورزان به تومان

 .است گندم

 شباید  اشبد، ب پبایین  گنبدم  قیمبت  اگبر  که بود این ما هایدغدغه از یکی که این بیان با زراعت امور در وزیر معاون

 کننبد،  قاچباق  یبا  انبار و رندبخ کشاورزان از را محصول هادالل که این یا نکنند اقدام محصول تحویل به کشاورزان

 مشبکلی  خصوص این در امیدواریم و داد خواهند تحویل را محصولشان کشاورزان قطعی طور به قیمت این با گفت:

 .باشیم نداشته

 با :گفت بود، خواهد امسال پاییز کشت در آن تاثیر و شد خواهد پرداخت موقع به کشاورزان پول که این بیان با وی

 واحبد  رد عملکبرد  و سبطح  هبم  بتوانیم امیدواریم است، گرفته ظرن در کشاورزی جهاد وزارت که شرایطی به توجه

 .کنیم تامین داخل در را کشور نیاز هم و دهیم افزایش آتی زراعی سال در را سطح

 دولت یلتحو محصول کل و بود نخواهد صرفه به قاچاق بحث دیگر تضمینی، خرید قیمت این با اظهارداشت: مهاجر

 .شد واهدخ

 مباه  وردینفبر  اول روزهبای  در وزارتخانبه  ایبن  دیگر بزرگ و مهم کار از کشاورزی، جهاد زارتو زراعت امور معاون

 و دمگنب  عملکبرد  افبزایش  در زیبادی  بسبیار  تباثیر  کبه  پایبه  کودهبای  قیمت :گفت و داد خبر کشاورزان به امسال

 کباهش  فسبفر  و پتاس کودهای قیمت درصد 45 و شده تعدیل دارد، کشاورزی محصوالت کل و اساسی محصوالت

 .است کرده پیدا
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 محصوالت ندهآی برای را خوبی بسیار شرایط امیدواریم ها،نهاده قیمت کاهش و گندم قیمت افزایش با وی، گفته به

 .باشیم داشته اساسی

 برای گندم ینتضمی خرید قیمت کشور، بودجه و برنامه سازمان پیشنهاد به وزیران هیات جلسه در ایرنا، گزارش به

 تعیبین  یمتق اصل عنوان به ریال هزار 1۰5 مبلغ میزان، این از که کرد تعیین ریال هزار 115 مبلغ را 14۰1 سال

 .است شده گرفته نظر در تحویل هدیه عنوان به ریال هزار 1۰ و شده

 خبر لینک

 

 

 15:۰8 ،14۰1 فروردین 6-ایرنا

 :گوشتی رانامرغد سراسری اتحادیه مدیرعامل

 است تامین رمضان مبارک ماه مرغ گوشت 3-5

 

 مبرغ  وشبت گ تولیبد،  افبزایش  به توجه با گفت: کشور گوشتی مرغداران سراسری اتحادیه مدیرعامل - ایرنا - تهران

 .نداریم زمینه این در کمبودی و است تامین رمضان مبارک ماه نیاز مورد

 مباه  در مبرغ  گوشبت  تولیبد  وضعیت درباره ایرنا اقتصادی خبرنگار با گو و گفت در شنبه روز «نژاد اسداهلل حبیب»

 میلیون 14۰ تا 1۳5 بین کشور سطح در ریزی جوجه میزان نوروز ایام و عید شب برای امسال :افزود رمضان مبارک

https://www.irna.ir/news/84694568/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B4%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87
https://www.irna.ir/news/84696453/%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84696453/%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 متعهبد  کشباورزی  جهباد  وزارت که تاجایی شده انجام الزم ریزی جوجه رمضان مبارک ماه برای و است بوده قطعه

 .کند تامین را نیاز مورد هاینهاده که است شده

 تامین در مشکلی رمضان مبارک ماه برای بنابراین کرد: تصریح کشور گوشتی مرغداران سراسری اتحادیه مدیرعامل

 .دارد وجود خوبی ذخایر و نداریم

 گوشبت  تقیمب  ببودن  باال علت اظهارداشت: شودمی عرضه کشتارگاه به دولتی مصوب نرخ با مرغ اینکه بیان با وی

 .است عینم و تولیدکننده هایاستان در باال تراکم و هااستان برخی در مرغ گوشت کمبود دلیل به بازار در مرغ

 های استان هب معین های استان از زنده مرغ دولت موافقت صورت در که کردیم آمادگی اعالم ما گفت: نژاد اسداهلل

 متصب  و کشباورزی  جهاد وزارت توسط نظارت و گیرد صورت مبدا و مقصد های استان های تحادیها سوی از دیگر

 نبرخ  از رکمتب  تومبان  15۰۰ را مبرغ  کیلبوگرم  هر معین استان یک عنوان به قزوین استان مثال طور به شود. انجام

 پیش مشکلی استانی کم اصلهف دلیل به زیرا هستند تهران استان به زنده مرغ انتقال خواستار و فروشند می مصوب

 .آید نمی

 تبن  2۰۰ گبیالن  اسبتان  روزانه مصرف یعنی .هستند زنده مرغ تولید قطب کشور شمالی های اناست داد: ادامه وی

 جوجبه  حتبی  ستا تامین نوروز تعطیالت در استان این نیاز بنابراین است تن 5۰۰ استان این روزانه تولید اما است

 .است استانی نیاز از بیش نیز اصفهان و فارس رضوی، نخراسا های استان در ریزی

 وشبت گ گرانبی  دلیبل  به مرغ گوشت مصرف سرانه البته گفت: کشور گوشتی مرغداران سراسری اتحادیه دیرعاملم

 .است داشته رشد مصرف با متناسب نیز تولید میزان اما یافته افزایش ماهی و قرمز

 دلیبل  ببه  اما دشومی عرضه مصوب های نرخ با که دارد منجمد مرغ گوشت در خوبی ذخایر دولت اظهارداشت: وی

 دام امبور  بانیپشبتی  شرکت ذخایر تکمیل دلیل به زیرا هستیم تولید مازاد نگران رمضان مبارک ماه در فراوان تولید

 .دارد احتمال شرکت این سوی از مرغ مازاد خرید عدم امکان

  زنده مرغ تولید های هزینه درصدی 20 تا 15 افزایش
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 واکسبن  و ارود نقبل،  و هزارتومان،حمبل  11 تبا  1۰ ببین  یکروزه جوجه قیمت افزایش به توجه با افزود: نژاد اسداهلل

 اسبت  تبه یاف افزایش دولت هزارتومانی ۳1 مصوب قیمت به نسبت درصد 2۰ تا 15 بین تولید شده تمام های هزینه

 .کنند می عرضه مصوب قیمت با را مرغ تولیدکنندگان اما

 و ولیبد ت کشبور  در مبرغ  گوشت تن میلیون 2.۷ حدود االنهس کشاورزی جهاد وزارت آمارهای طبق ایرنا، گزارش به

 .دشومی عرضه

 ببازار  سبطح  در فروشی گران از جلوگیری و کشور های استان مرغ گوشت تامین برای نیز کشور دامپزشکی سازمان

 .داشت خواهند فعالیت کشتارگاه دو تا یک استان هر در نیز نوروز تعطیل ایام در که کرد اعالم

 از حاکی ها تهگف البرز و تهران، مازندران گیالن، های استان جمله از کشور های استان برخی در که یستدرحال این

 ببا  هبا  فروشبگاه  و دشومی عرضه کاهش با مرغ گوشت تاکنون اسفندماه 25 از سال پایانی روزهای در که است آن

 مبان هزارتو 4۰ تبا  ۳5 از ببیش  هبایی  قیمبت  ببا  را مرغ گوشت شهروندان برخی که طوری هب هستند روبرو کمبود

 .کنند می خریداری

 .است هزارتومان ۳1 کیلویی کنندگان مصرف برای مرغ گوشت مصوب نرخ که حالی در

 خبر لینک

 

 

 14۰1 فروردین ۰5-1۰:49 -جوان خبرنگاران باشگاه

https://www.irna.ir/news/84696453/%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 بازار در نبات انواع قیمت 4-5

 .ایم پرداخته بازار در نبات انواع قیمت بررسی به گزارش این در

 .است زیر شرح به بازار در موجود نبات انواع از برخی قیمت فهرست

 ()تومان قیمت کاال نام

 1۰،۰۰۰ عددی 1۳ پیرادل گیاهی نبات

 1۳،۰۰۰ عددی 1۳ ای قهوه نبات

 19،۰۰۰ عددی 1۳ ممتاز درجه زعفرانی شاخه نبات

 19،۰۰۰ عددی 1۳ ممتاز درجه زرد ای شاخه نبات

 25،۰۰۰ گرمی 5۰۰ زعفرانی ای شاخه نبات

 ۳۰،۰۰۰ گرم 5۰۰ - سروکشمر نیشکر ای قهوه شکر چوبی نبات

 ۷6،۳5۰ گرمی2۰ لیموعمانی طعم با بیز نبات پودر

 86،۰۰۰ گرمی2۰ دارچین طعم با بیز نبات پودر

 ۷6،۳5۰ گرمی2۰ ساشه ۳۰ زنجبیل طعم با بیز نبات پودر

 98،5۰۰ گرمی2۰ بیز دکتر زعفران طعم با نبات پودر

 خبر لینک

 

 

 

https://www.yjc.news/fa/news/8095037/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://www.yjc.news/fa/news/8095037/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1
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 14۰1 فروردین ۰5-1۰:۰۰ -جوان خبرنگاران باشگاه

 

 شد مطرح جوان خبرنگاران باشگاه با گو و گفت در

 نداریم میوه عرضه در کمبودی 5-5

 عرضه در مشکلی عرضه فراوانی و سردخانه مناسب ذخایر به توجه با گفت: سبزی و میوه اتحادیه رئیس

 .نداریم میوه

 .ریمندا بازار در کمبودی تقاضا برابر در عرضه ازدیاد و میوه فراوانی به توجه با گفت: ارگرک اسداله

 خبود  اقبالم  بر توانندمی سود درصد ۳5 حداکثر فاکتور مبنای بر داران مغازه سبزی، و میوه اتحادیه رئیس گفته به

 .کندمی نظارت فاکتورها این بر اتحادیه همواره و کنند لحا 

 هبزار  18 یبس تومان، هزار ۳8 تا هزار 19 پرتقال کیلو هر کنونی قیمت که دهد می نشان بازار سطح از اه بررسی

 تومبان  هبزار  4۰ ات ۳۳ موز و تومان هزار 24 تا هزار 15 خیار تومان، هزار 5۰ تا هزار 25 نارنگی تومان، هزار 4۰ تا

 .است

 هبزار  1۷ اتب  هزار 12 شمال خونی پرتقال تومان، هزار 1۷ تا هزار 12 را جنوب خونی پرتقال کیلو هر قیمت کارگر

 زرد سبیب  مبان، تو 5۰۰ و هزار 12 تا هزار 9 شمال تامسون پرتقال تومان، هزار 28 تا هزار 2۰ ناول پرتقال تومان،

 2۷ تبا  هبزار  18 میانبه  زرد سبیب  و تومان هزار 12 تا هزار 8 دماوند قرمز سیب تومان، هزار 22 تا هزار 12 دماوند

 .کرد اعالم تومان هزار

 کیلوگرم هر قیمت محصول

 تومان هزار 1۷ تا هزار 12 جنوب خونی پرتقال

https://www.yjc.news/fa/news/8091068/%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
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 تومان هزار 1۷ تا هزار 12 شمال خونی پرتقال

 تومان هزار 28 تا هزار 2۰ ناول پرتقال

 تومان 5۰۰ هزارو 12 تا هزار 9 شمال تامسون پرتقال

 انتوم هزار 12 تا هزار 8 دماوند قرمز سیب

 تومان هزار 22 تا هزار 12 دماوند زرد سیب

 4 اصفهان ارخی تومان، هزار 2۰ تا هزار 15 نرخ با کیوی کیلو هر حاضر حال در گفت: سبزی و میوه اتحادیه رئیس

 تخم نارنگی تومان، رهزا ۳۳ تا هزار 25 بندری نارنگی تومان، هزار 1۰ تا هزار 6 ای بوته خیار تومان، هزار 8 تا هزار

 .است تومان هزار ۳2 تا هزار 28 موز و تومان هزار 25 تا هزار 18 پاکستانی

 کیلوگرم هر قیمت محصول

 تومان هزار 2۰ تا هزار 15 کیوی

 تومان هزار 8 تا هزار 4 اصفهان خیار

 تومان هزار 1۰ تا هزار 6 ای بوته خیار

 تومان هزار 25 تا هزار 18 پاکستانی تخم نارنگی

 تومان هزار ۳۳ تا هزار 25 ریبند نارنگی

 .است متفاوت یکدیگر با دو و یک درجه و ممتاز بندی درجه و کیفیت برحسب میوه قیمت گوید: می او

 هبای  امانهس طریق از عرضه بازار تنظیم پرتقال کیلو هر قیمت روستایی تعاون مرکزی سازمان مدیرعامل فر قادری

 .کرد اعالم تومان هزار 1۳ قرمز سیب و تومان هزار 14 زرد سیب تومان، هزار 11 را فود اسنپ و بازرگام هوشمند

 خبر ینکل

 

 

 14۰1 فروردین ۰4-1۷:۰۰ -جوان خبرنگاران باشگاه

https://www.yjc.news/fa/news/8091068/%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
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 شد مطرح جوان خبرنگاران باشگاه با گو و گفت در

 کشور در مرغ تن هزار 7 روزانه توزیع 6-5

 طی کشور در مرغ تن هزار 7 تا 500 و هزار 6 روزانه عرضه از گوشتی مرغ دهندگانپرورش انجمن رئیس

 .داد خبر نوروز تعطیالت

 بازار در خاصی نوسان د،شومی عرضه بازار سطح در و تولید کافی اندازه به مرغ آنکه به توجه با گفت: یوسفی محمد

 .داشت نخواهیم

 گرانفروشبی  هبا  مغازه در مصوب نرخ از باالتر فروش و دشومی عرضه مصوب نرخ با زنده مرغ اکنون هم او، گفته به

 .است

 تبن  هبزار  2۳۰ تبا  22۰ ماهانه گرفته تصور ریزی جوجه بنابر تولیدی، های تشکل و اتحادیه مسئوالن اعالم بنابر

 قیمت لتهابا بر که نداریم رمضان ماه و عید ایام مرغ عرضه در کمبودی وجود این با که دشومی تولید مرغ گوشت

 .بگذارد اثر بازار در

 و هشکا سفر ازدیاد سبب به تهران در مرغ عرضه حاضر حال در گفت: گوشتی مرغ دهندگان پرورش انجمن رئیس

 تبا  هبزار  ۳۰ مبرغ  کیلو هر قیمت که دهد می نشان بازار سطح از ها بررسی .است یافته افزایش ها استان رخیب در

 .است مانتو هزار ۷۰ تا 65 فیله و تومان هزار 6۰ مرغ سینه تومان، هزار ۳8 تا هزار ۳1 مرغ ران تومان، ۳8

 خبر لینک

 

https://www.yjc.news/fa/news/8093445/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%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
https://www.yjc.news/fa/news/8093445/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%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
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 14۰1 فروردین ۰4-۰6:۰2 -جوان خبرنگاران باشگاه

 

 شد مطرح جوان خبرنگاران باشگاه با گو و گفت در

 رمضان ماه تا میوه تن هزار 10 اینترنتی توزیع 7-5

 غازآ تا مصوب نرخ با پرتقال و سیب اینترنتی توزیع از روستایی تعاون بازرگانی محصوالت دفتر مدیرکل

 .داد خبر رمضان ماه

 در .گرفبت  رتصبو  کالنشهرها و نتهرا در بار اولین برای بازار آرامش هدف با میوه هوشمند توزیع گفت: ادیب آقای

 .دشومی توزیع هوشمند های سامانه سایر و بازرگام سامانه در میوه تن هزار 1۰ بازار تنظیم ستاد جلسه

 رتقبال پ تومبان،  هبزار  12 زرد سبیب  تومبان،  هزار 11 را هوشمند سامانه در قرمز سیب کیلو هر قیمت مسئول این

 .کرد اعالم تومان هزار 12 اوالنسی پرتقال و تومان هزار 1۰ تامسون

 میبوه  عرضبه  هک است اشباع حدی به بازار میوه توزیع برابری ۳ تا 2 افزایش رغم علی گوید: می بارفروشان اتحادیه

 .شد آغاز تاخیر با بازار تنظیم های

 سبتان، وچبل و سیسبتان  کرمبان،  جنوبی استان چند در والنسیا پرتقال روستایی تعاون سازمان مسئوالن گفته طبق

 در ودیتیمحبد  ببازار  تنظبیم  مسئوالن اذعان طبق .دشومی توزیع بوشهر و احمد بویر و کهگیلویه فارس، هرمزگان،

 .منداری کمبودی پرتقال و سیب تولید فراوانی سبب به که چرا ندارد وجود بازار تنظیم های میوه عرضه

 خبر لینک

 

https://www.yjc.news/fa/news/8093486/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%DB%B1%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
https://www.yjc.news/fa/news/8093486/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%DB%B1%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
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 14۰1 فروردین ۰۳-۰۷:۰2 -جوان خبرنگاران باشگاه

 

 شد مطرح جوان خبرنگاران باشگاه با گو و گفت در

 رمضان ماه تا شکر تن هزار 100 توزیع 8-5

 بمصیو  نرخ با شکر تن هزار 100 رمضان ماه تا اسفند ابتدای از گفت: دولتی بازرگانی هماهنگی مدیرکل

 .شودمی عرضه بازار در

 نبوروز  عطیالتت و سال نییاپا ایام در بازار آرامش حفظ برای بازار تنظیم ستاد ساله همه گفت: براتعلی حجت آقای

 حبال  در یا ویبژه  برنامبه  تعطبیالت،  از بعبد  بالفاصبله  رمضبان  ماه آغاز سبب به امسال کهکند می اتخاذ تمهیداتی

 .اجراست

 ای، نجیرهز های فروشگاه منتخب های شبکه قالب در شکر تن هزار 1۰۰ توزیع طرح اسفند ابتدای از وی، گفته به

 .دشومی توزیع اداری یها تعاونی میادین سازمان

 ببر  اتمالیب  درصبد  9 احتسباب  با 5۰۰ و هزار 11 ها شبکه سطح در شکر کیلو هر کنونی قیمت گوید: می براتعلی

 .دشومی بندی بسته نیاز نوع به بسته عرضه های شبکه در و توزیع افزوده ارزش

 عرضبه  اهب  فروشبی  خبرده  در تومان زاره 22 تا 2۰ نرخ با شکر کیلو هر که دهد می نشان بازار سطح از ها بررسی

 .شد قیمت افزایش دچار بار چند شکر قیمت گذشته سال در فعاالن گفته طبق که دشومی

 .نیست ولتد کار دستور در قیمتی افزایش گونه هیچ رمضان ماه پایان تا گفت: دولتی بازرگانی هماهنگی مدیرکل

https://www.yjc.news/fa/news/8092721/%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%AA%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
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 در لبویی کی یبک  هبای  بنبدی  بسته و تومان 5۳5 و هزار 12 رشک کیلویی 5۰ کیسه هر دولتی بازرگانی اعالم بنابر

 .دشومی عرضه تومان 5۰۰ و هزار 1۷ تا ۳5۰ و هزار 1۷ مصرف های تعاونی و ای زنجیره های فروشگاه

 خبر لینک

 

 

 14۰1 فروردین ۰2-۰1:۰2 -جوان خبرنگاران باشگاه

 

 عید؛ شب بازار از بعد

 رسید رمضان ماه اساسی اقالم تامین به نوبت 9-5

 در رمضیان  میاه  و عیید  شیب  بیازار  اقالم قیمت کنترل برای تمهیداتی پیش اهماه از بازار تنظیم ستاد

 .است کرده اتخاذ میوه و شکر و مرغ قرمز، گوشت برنج، خصوص

 تا هزار 18۰ گوسفندی گوشت تومان، هزار ۳4 تا ۳1 مرغ کیلو هر قیمت که دهد می نشان بازار سطح از ها بررسی

 12 خبارجی  رنجب تومان، هزار 9۰ تا هزار 6۰ ایرانی برنج تومان، هزار 21۰ تا 1۷۰ گوساله گوشت تومان، هزار 2۳۰

 ۳۰ تبا  هبزار  15 کیوی تومان، هزار ۳۰ تا هزار 12 سیب تومان، هزار 19 تا هزار 11 پرتقال تومان، هزار ۳2 تا هزار

 تومبان  هبزار  ۳5 اتب  هزار 15 نارنگی و تومان هزار 2۰ تا هزار 15 خیار تومان، هزار 4۰ تا هزار 28 موز تومان، هزار

 .است

https://www.yjc.news/fa/news/8092721/%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%AA%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
https://www.yjc.news/fa/news/8090395/%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
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 تگوشب  تبن  هبزار  1۰ واردات کباال،  هوشبمند  توزیبع  ببر  مبنبی  کشباورزی  جهاد وزارت مسئوالن سیاست اتخاذ با

 رمضبان  مباه  نپایبا  تا بازار التهاب بر مبنی نگرانی گونه هیچ جای گرم مرغ کنار در منجمد مرغ توزیع و گوسفندی

 .نیست

 

 ندارد تغییری نرمضا ماه پایان تا برنج قیمت

 چرا برد می رس به رکود و آرامش در اساسی اقالم بازار گفت: غذایی مواد بنکداران اتحادیه دبیرکل حسنی قاسمعلی

 .کنند می اجتناب انبوه خریدهای از قیمت کاهش امید با مردم که

 شبد.  رانگ شکر نرخ همنب 1۳ در اخیرا که شد قیمت افزایش دچار چندبار سال ابتدای از شکر قیمت وی، گفته به

 .دشومی عرضه ای زنجیره های فروشگاه در مصوب نرخ با برنج دستوری، گذاری قیمت با

 سبال  ایبانی پ ایبام  در ببازار  آرامبش  حفبظ  ببرای  بازار تنظیم ساله همه گوید: می دولتی بازرگانی دفتر کل براتعلی

 ببرای  ای یبژه و برنامبه  نبوروز  تعطیالت از بعد اصلهبالف رمضان ماه آغاز سبب به امسال که گیرد می بکار تمهیداتی

 و ببرنج  تبن  ارهبز  1۰۰ رمضان ماهپایان تا اسفند ابتدای از طوریکه به است شده اتخاذ اساسی کاالهای بازار تنظیم

 .دشومی توزیع مصوی نرخ با شکر تن هزار 1۰۰

 و ومبان ت 5۰۰ و هبزار  18 هنبدی  ومبان، ت 5۰۰ و هزار 12 را تایلندی برنج کیلو هر مصوب قیمت مسئول مقام این

 .کرد ماعال فروشی عمده در تومان هزار ۷۷ تا هزار 4۷ ایرانی و تومان هزار 29 تا هزار 2۳ پاکستانی برنج

 د؛شبو مبی  وارد سبوم  2 و تولیبد  کشبور  نیباز  سوم یک آنکه به توجه با گفت: غذایی مواد بنکداران اتحادیه دبیرکل

 .دشومین بینی پیش رمضان ماه و نوروز یاما در قیمتی نوسان بنابراین
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 شد تامین ها نانوایی فروردینِ اول نیمه آرد سهمیه

 ببرای  لیمشبک  اسفند، 2۳ از نانوایی واحدهای خرید و آرد سهمیه تامین به توجه با گفت: جاللی محمدحسن آقای

 .ندارد وجود یلتعط ایام آرد تامین

 قبرار  آرد نجاتکارخا اختیار در کافی میزان به تومانی 9۰۰ دوم نوع گندم و 665 نرخ با یک نوع گندم گوید: می او

 بنابر نداریم. یثح این از مشکلی و گیرد می قرار نانوایی واحدهای اختیار در آرد گندم، نوع برمبنای که است گرفته

 .نداریم کشور نان و آرد قیمت در تغییری گونه هیچ کاال، قیمت تثبیت بر مبنی دولت سیاست

 نوروز تعطیالت در نور راهیان کاروان که خوزستان و مشهد همچون ها استان برخی برای دولتی بازرگانی اعالم بنابر

 .گرفتیم نظر در ویژه سهمیه روند، می آنجا به

 .رفتیمگ نظر در روز 1۰ از بیش را نانوایی هایواحد آرد سهمیه ها استان برخی در گوید می دولتی بازرگانی

 است ثبات با مرغ بازار

 

 ۳1 مبرغ  ران تومبان،  هزار ۳1 را مرغ کیلو هر کنونی قیمت گفت: ماهی و پرنده اتحادیه رئیس خانی یوسف مهدی

 .کرد اعالم تومان هزار 65 را مرغ فیله و تومان هزار 6۰ سینه تومان، هزار

 .دشومین بینی پیش بازار در قیمتی افزایش منجمد، و گرم مرغ مناسب عرضه به جهتو با گفت: خانی یوسف

 میبزان  ایبن  کبه  دشبو مبی  توزیع گرم مرغ تن ۳۰۰ و هزار ۷ تا 2۰۰ و هزار ۷ روزانه دام امور پشتیبانی اعالم بنابر

 .است کشور زنیا جوابگوی

 تومان هزار 180 گوسفندی شقه کیلو هر قیمت

http://www.yjc.news/fa/news/8092470/%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%90-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF


 

 

 

 کشاورزی و آب راهبردی مطالعات مرکز

 http://awnrc.com/index.php 1401اول فروردین ماه  هفته رزیکشاو اخبار اهم

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

 هزار 162 تا 15۷ نرخ با گوسفندی شقه کیلو هر اکنون هم گفت: گوسفندی گوشت اتحادیه ئیسر ملکی اصغر علی

 .دشومی عرضه کننده مصرف به تومان هزار 18۰ تا 1۷۰ سود درصد 1۰ احتساب با و دار مغازه به تومان

 بینی پیش جهاد وزارت سطتو بازار سطح در دار یارانه گوشت و مرغ توزیع و بازار رمقی بی به توجه با وی، گفته به

 .بماند باقی حد این در قیمت که دشومی

 

 عمبل  بازار رد گوشت تزریق و واردات بر مبنی هایش وعده به دام امور پشتیبانی و جهاد وزارت اگر گوید: می ملکی

 .دهد نمی رخ بازار در نوسانی رمضان ماه پایان تا کند،

 از وزهر ۳۰ مقطبع  در گوسبفندی  گوشت کمبود به توجه با گفت: هرانت استان دام امور پشتیبانی کل مدیر سالمی

 .هستیم بازار کنترل بدنبال سردخانه در موجود ذخایر و واردات با فروردین 15 تا اسفند 15

 تا مردم ،قرمز گوشت اخیر های گرانی و مرغ بازار مساعد شرایط به توجه با گفت: گوسفندی گوشت اتحادیه رئیس

 .گرفتند فاصله آن مصرف از حدودی

 شبه ال تومبان،  هبزار  1۰5 را گوسبفندی  منجمبد  گوشبت  کیلبو  هر قیمت تهران استان دام امور پشتیبانی مدیرکل

 .کرد اعالم تومان هزار 12۰ کرده چرخ تومان، هزار 116 گوسفندی

 شد برابر دو میوه عرضه

 براببر  ۳ تبا  2 را عرضه میزان قبلی تعهدات بنابر گفت: مرکزی میدان بارفروشان اتحادیه رئیس نژاد دارایی مصطفی

 .ندارد وجود عرضه در مشکلی بازار، اشباع با اکنون هم که دادیم افزایش
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 در صبوب م نبرخ  از ببیش  هایقیمت با عرضه همچنین و میوه عرضه کیفیت از هایینارضایتی میان این در که البته

 14 پرتقال ضهعر از جوان خبرنگاران باشگاه با مردمی هایتماس طوری به رسید گوش به نیز بار تره و میوه میادین

 .شدمی عرضه تومان هزار 15 تا

 تبا  5 اقلحبد  عیبد  شب بازار تنظیم های میوه نرخ گوید: می روستایی تعاون سازمان مدیرعامل فر قادری اسماعیل

 .است فروشی خرده مصوب نرخ از کمتر درصد 15

 هبزار  12 تبا  5۰۰ و هبزار  ۷ پرتقبال  تومان، هزار 12 تا هزار ۷ را میدان در سیب کیلو هر کنونی قیمت نژاد دارایی

 .کرد اعالم تومان رهزا 2۳ تا هزار 8 کیوی و تومان هزار 15 تا هزار 12 خیار تومان، هزار 28 تا هزار 26 موز تومان،

 و عید شب ازارب تنظیم های تسیاس اتخاذ و کشاورزی جهاد وزارت به بازار تنظیم وظایف و انتزاع قانون واگذاری با

 و سبامانی  ناببه  شاهد گذشته های سال همانند مسئول های دستگاه نظارت افزایش با که رود می انتظار رمضان ماه

 .دهد قرار تاثیر تحت را خانوار مایحتاج سبد موضوع این که نباشیم بازار در قیمت التهابات

 خبر لینک

 

 

 14۰1 فروردین ۰1-1۷:۰۰ -جوان خبرنگاران باشگاه

 

 شد مطرح جوان خبرنگاران باشگاه با گو و گفت در

 شودمی رفع بزودی هاکاال روی کننده تولید قیمت درج مشکالت 10-5

https://www.yjc.news/fa/news/8090395/%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
https://www.yjc.news/fa/news/8091960/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%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%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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 شیفاف  خرید کاال روی بر کننده دتولی قیمت درج طرح نتیجه مهمترین گفت: تهران اصناف اتاق رئیس

 گذشیت  بیا  که باشد داشته مشکالت سری یک است ممکن ابتدا در بزرگی اقدام هر که طوری به است،

 .شودمی حل زمان

 بسبیار  ضوعمو این من نظر به ولی است مطرح مسائلی نیز طرح این اجرای مورد در گفت: فراهانی نوده قاسم آقای

 یمبت ق درج و قیمتبی  شفافیت طرح اجرای با همچنین گرفت خواهد را قیمت افزایش جلوی نظری از و توجه قابل

 .داشت نظارت بازار بر توانمی چالش کمترین با تولیدکننده

 که ودب کوچک واحدهای اصلی های دغدغه بیشتر کاالها نهایی قیمت خصوص در مردم هایدغدغه رفع او گفته به

 درج ببه  البزام  و ایزنجیبره  هبای فروشبگاه  بر بیشتر نظارت توزیع، شبکه رد فروشیخرده از حمایت جدید، طرح در

 .بود شدهمطرح مسائل ترینمهم از کنندهمصرف زمانهم قیمت

 سباختار  در مشبکل  این بودند، محروم بزرگ هایکارخانه امتیازات از قبل دولت در کوچک تولیدی واحد هزار 6۰۰

 .است شده برداشته صمت وزارت جدید

 زممسبتل  درصبد  ۳ از ببیش  تخفیبف  و ببوده  درصبد  ۳ توزیع شبکه به هاکارخانه تولیدی واحدهای تخفیف کثرحدا

 از نبده تولیدکن قیمبت  درج طبرح  اجرای با نیز هافروشگاه اغواکننده هایتخفیف پس است، الزم مجوزهای دریافت

 .رودمی بین

 ببود  اهبد خو همراه کننده مصرف قیمت حداکثر درج همراه به کاالها روی کننده تولید قیمت درج گذشته هفته از

 .بود داده خبر کنندگان مصرف حقوق از حمایت سازمان رئیس تابش را این

 خبر لینک

 

 

 

 

https://www.yjc.news/fa/news/8091960/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%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%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF


 

 

 

 کشاورزی و آب راهبردی مطالعات مرکز

 http://awnrc.com/index.php 1401اول فروردین ماه  هفته رزیکشاو اخبار اهم

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

 14۰1 فروردین ۰1-14:۰2 -جوان خبرنگاران باشگاه

 

 :جوان خبرنگاران باشگاه با گو و گفت در جاللی

 شد تامین ها نانوایی فروردینِ اول نیمه آرد سهمیه 11-5

 هیای واحد فروردین اول دهه آرد سهمیه اسفند 20 از گوید:می نان و آرد بر نظارت و هماهنگی مدیرکل

 .دیمکر صادر را فروش هایمجوز و تامین نانوایی

 ببرای  لیمشبک  اسفند، 2۳ از نانوایی واحدهای خرید و آرد سهمیه تامین به توجه با گفت: جاللی محمدحسن آقای

 .ندارد وجود تعطیل ایام آرد تامین

 آرد رخانجبات کا اختیار در کافی میزان به تومانی 9۰۰ دوم نوع گندم و 665 نرخ با یک نوع گندم گوید: می جاللی

 نداریم. حیث ینا از مشکلی و گیرد می قرار نانوایی واحدهای اختیار در آرد گندم، نوع برمبنای که است گرفته قرار

 .نداریم کشور نان و آرد قیمت در تغییری گونه هیچ کاال، قیمت تثبیت بر مبنی دولت سیاست بنابر

 نوروز تعطیالت در نور هیانرا کاروان که خوزستان و مشهد همچون ها استان برخی برای دولتی بازرگانی اعالم بنابر

 .گرفتیم نظر در ویژه سهمیه روند، می آنجا به

 .رفتیمگ نظر در روز 1۰ از بیش را نانوایی واحدهای آرد سهمیه ها استان برخی در گوید می دولتی بازرگانی

 خبر لینک

 

 

https://www.yjc.news/fa/news/8092470/%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%90-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF
https://www.yjc.news/fa/news/8092470/%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%90-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF
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 14۰1 ینفرورد ۰1-۰9:۰۰ -جوان خبرنگاران باشگاه

 

 شد مطرح جوان خبرنگاران باشگاه با گو و گفت در

 کنید کلیک اعتماد نماد روی اینترنتی خرید از قبل 12-5

 اداعتمی  نماد روی خرید، از قبل باید اینترنتی هایفروشگاه مشتریان گفت: اینماد سامانه شکایات مدیر

 بینیی  پییش  کیار  و کسب شناسه بررسی با را شوند متحمل است قرار که ریسکی میزان و کنند کلیک

 .کنند

 هبا  آن به رسیدگی و برخط صورت به آنالین های فروشگاه شکایات دریافت به نشستی در پیش چندی صمت وزیر

 ایبن  شبریح ت به اینماد سامانه شکایات مدیر صالحی آقای با اساس همین بر داد. خبر روز هفت میانگین مدت ظرف

 .ایم پرداخته موضوع

 ؟کندمی عمل چگونه آنالین صورت به ها شکایت به رسیدگی سامانه سازوکار جوان: خبرنگاران باشگاه

 گذشبت  ببا  ،کرد اعطا الکترونیک اعتماد نماد کارها و کسب به 89 سال از الکترونیک تجارت توسعه مرکز :صالحی 

 .آمد وجود به هاشکایت به رسیدگی در هاییچالش هاسال

 دو از خریبدار  د،نرسب  نتیجه به مذاکره این اگر اُفتدمی اتفاق کار و کسب و خریدار بین ای مذاکره معامله هنگام در

 .کند حل را مشکل این تواندمی داوری هیئت و اداری مراجع روش

 داوری رأی و مانجبا  هفتبه  سه از کمتر داوری فرآیند کند، داوری درخواست سامانه در کننده مصرف که صورتی در

 در شبود.  اجرایبی  هفتبه  یبک  حبداکثر  ظرف باید و بوده االجرا الزم کار و کسب برای آن رأی که شد خواهد صادر

https://www.yjc.news/fa/news/8090536/%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%84%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF
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 ضبمانت  اینمباد،  سبامانه  در اداری اجرایبی  ضمانت بر عالوه داوری رأی کار، و کسب توسط رأی اجرای عدم صورت

 .دارد اجرا قابلیت قضایی مراجع طریق از و داشت خواهد نیز قضایی اجرای

 است؟ صورت چه به مجازی کارهای و کسب شکایات به رسیدگی کشورها سایر در جوان: خبرنگاران باشگاه

 در و اداری محبیط  از خبارج  در را قضبائی  مشکالت که است صورت این به دنیا کشورهای اکثر در حرکت :صالحی

 کارهای و سبک با رابطه در آنالین شکایات به رسیدگی سامانه نیز ما راستا همین در که کنند، حل آنالین محیطی

 .ایم کرده اندازی راه مجازی

 ؟ دشومی داده نمایش خریداران برای اطالعاتی چه اعتماد نماد روی کلیک با جوان: خبرنگاران باشگاه

 تحمبل م اسبت  قبرار  که ریسکی میزان و کنند کلیک اعتماد نماد روی خرید، از قبل باید کنندگان مصرف :صالحی

 و هبا  شبکایت  میبزان  اعتمباد  نمباد  روی کلیک با همچنین .کنند بینی پیش کار و کسب شناسه بررسی با را شوند

 طریبق  از اننبد تومبی  کننبدگان  مصبرف  .دشومی داده نمایش گرفتند، ها شکایت از خریداران که هایی جواب تعداد

 .کنند ثبت را خود شکایت و تخلف نماد، شناسنامه

 چیست؟ شکایات به رسیدگی آنالین سامانه از استفاده مزایای جوان: خبرنگاران باشگاه

 از اسبت،  انبک ب از استعالم دلیل به سوری و تکراری هایشکایت از جلوگیری سامانه این از استفاده مزایای :صالحی

 حبل  قضبائی،  یهبا دادگباه  ببه  پرونده ورود کاهش خطا، و هزینه کاهش و حضوری مراجعه حذف شامل مزایا دیگر

 هبا رونبده پ ببه  رسبیدگی  برای داور سه از آنالین سامانه در د،شومی گری میانجی و مذاکره شامل جایگزین اختالف

 .کندمی پیدا کاهش خطا رخداد احتمال شرایط این در که کنیممی استفاده

 از کننده مصرف .باشد شتهدا را ارجاع شماره باید کننده مصرف و است تراکنش اساس بر شکایت ثبت جدید سامانه

 دسبتگاه  یبا  تپرداخ درگاه از خرید برای باید خریداران شد.با داشته کافی مستندات باید خرید هنگام در مرحل هر

 .نکنند تفادهاس نبودن ایمن دلیل به پرداخت برای کارت به کارت روش از عنوان هیچ به و کنند استفاده کارتخوان
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 خبر لینک

 

 

 14۰1 فروردین ۰۷-12:1۳ -جوان خبرنگاران باشگاه

 

 شد مطرح جوان خبرنگاران باشگاه با گو و گفت در

 کندمین تغییر رمضان ماه در برنج قیمت 13-5

 دشومی بینی پیش انبارها در خارجی و داخلی برنج ذخایر به توجه با گفت: کشاورزی صنفی نظام رئیس

 .باشد نداشته تغییری رمضان ماه در برنج قیمت که

 2 ولیبد ت احتسباب  ببا  که دشومی مصرف کشور در برنج تن میلیون ۳ ساالنه آمار بنابر گفت: زاده ملک محمدشفیع

 .شود تامین واردات طریق از باید کشور نیاز کسری داخل تن هزار 2۰۰ و میلیون

https://www.yjc.news/fa/news/8090536/%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%84%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF
https://www.yjc.news/fa/news/8095124/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%85%D8%B6%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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 مباه  تقاضبا  ازدیباد  کبه  دشومی بینی پیش انبارها در داخل تولید مانده و واردات مناسب میزان به توجه با گفت: او

 .باشد نداشته داخل بازار در تاثیری رمضان

 در دارینگهب  و محصبول  خریبد  به اقدام برداشت زمان در ها واسطه و دالالن کشاورزی، صنفی نظام رئیس گفته به

 خرید نتوا ردمم از بسیاری شد موجب اخیر های گرانی نهایت در که دهند افزایش را قیمت بتوانند تا کردند انبارها

 .باشند نداشته را کیفیت با برنج

 هبزار  6۰ تبا  5۰ فجبر  تومبان،  هبزار  9۰ تا ۷۰ طارم برنج کیلو هر قیمت که دهد می نشان بازار سطح از ها بررسی

 .است تومان هزار 5۰ تا ۳۰ دانه نیم و تومان هزار 5۰ تا 4۰ شیرودی تومان،

 مناطق برخی اورزانکش درحالیکه دارند، را تولید اجازه ازندرانم و گیالن استان 2 تنها آبی منابع کمبود به توجه با

 .ندارند کشت جز ای چاره

 کبه  اسبت  درصبد  15 تبا  1۰ فروشبی  خبرده  تبا  فروشبی  عمده منطقی سود کشاورزی، صنفی نظام رئیس گفته به

 .نیستند قانع سودها این به بیشتر درامد کسب برای دالالن و سوداگران برخی متاسفانه

 التهباب  رب که نداریم کمبودی گونه هیچ برنج عرضه در اکنون هم که باورند براین کشاورزی بخش رکاراناند دست

 تعبادل  و کنتبرل  ببر  ودیحد تا هوشمند توزیع و گذاری قیمت بر مبنی دولت تمهیدات و بزند دامن بازار در قیمت

 .است گذار اثر بازار در قیمت

 خبر لینک

 

 

 14۰1 فروردین ۰۷-۰6:۰2 -جوان خبرنگاران باشگاه

https://www.yjc.news/fa/news/8095124/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%85%D8%B6%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 تومان میلیون 36 زعفران کیلو هر قیمت حداکثر 14-5

 36 تا هزار 500 و میلیون 18 زعفران کیلو هر برای منطقی قیمت گفت: زعفران ملی شورای رئیس نایب

 .است تومان میلیون

 26 تبا  25 پوشال زعفران تومان، هزار 5۰۰ و میلیون 18 دسته زعفران کیلو هر کنونی تقیم گفت: میری غالمرضا

 .است تومان میلیون ۳6 تا ۳۰ نگین زعفران و تومان میلیون 28 تا 26 سرگل زعفران تومان، میلیون

 گبران  دلیبل  ببه  لاامسب  اما یابد، می افزایش بازار در زعفران خرید برای تقاضا رمضان ماه در ساله همه او، گفته به

 .نباشد گذشته های سال همانند است ممکن شدن

 افبزایش  لداخب  بازار در زعفران قیمت که دشومی بینی پیش صادرات رونق و صادراتی موانع بارفع گوید: می میری

 .کرد اعالم درصدی انتومین اکنون هم اما یابد،

 درحالیکه، ستا تومان هزار 22۰ تا 18۰ بازار در رانزعف مثقال هر قیمت که دهد می نشان بازار سطح از ها بررسی

 .کنند می اعالم تومان هزار 18۰ تا هزار 11۰ را زعفران مثقال هر منطقی قیمت مسئوالن

 .کرد الماع گرانفروشی را تومان هزار 2۰۰ باالی نرخ با زعفران مثقالیک فروش زعفران ملی شورای رئیس نایب

 ینهمب  کبه  داشته کاهش درصد ۷۰ تا 6۰ خشکسالی شرایط سبب به زعفران ولیدت زعفران ملی شورای گفته طبق

 .است شده برداشت فصل ابتدای به نسبت قیمت چشمگیر افزایش به منجر امر

https://www.yjc.news/fa/news/8095149/%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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 16 تبا  تومبان  هبزار  5۰۰ و میلیون ۷ برداشت فصل ابتدای در سرخ طالی کیلو هر قیمت که دهد می نشان آمارها

 .است بوده تومان میلیون

 خبر لینک

 

 

 14۰1 فروردین ۰5-1۷:۰2 -جوان خبرنگاران باشگاه

 

 شد مطرح جوان خبرنگاران باشگاه با گو و گفت در

 است راه در مرغ تخم قیمت کاهش 15-5

 نای قیمت رمضان، ماه و نوروزایام در مرغ تخم مصرف کاهش با گفت: تهران دام امور پشتیبانی مدیرکل

 .رسد می بازار در مصوب نرخ به محصول

 رایطشب  ببدلیل  کبه  چبرا  کننبد  امتناع عرضه از مرغداران تا شد موجب ارز تخصیص تغییر شایعه گفت: سالمی رضا

 .دارد وجود روز 2۰ تا انبارها در داشتن نگه امکان جوی

 از امتنباع  و دعی از بعد مرغ تخم قیمت افزایش بر مبنی مرغداران تصور گوید می تهران دام امور پشتیبانی مدیرکل

 کنتبرل  را یمتق افزایش و ساماندهی را بازار توانستیم مناسب ذخایر با که شد بازار در قیمت نوسان به منجر عرضه

 .کنیم

https://www.yjc.news/fa/news/8095149/%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
https://www.yjc.news/fa/news/8088957/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 که رسید تن 2۰۰ و هزار ۳ به تن 8۰۰ و هزار 2 تا ۷۰۰ و هزار 2 از مرغ تخم مصرف دام امور پشتیبانی اعالم بنابر

 .کنیم جبران را کسری این توانستیم مناسب تولید بواسطه

 ببا  و گیبرد  مبی  قبرار  میبادین  اختیار در تومان 5۰۰ و رهزا ۳۷ نرخ با مرغ تخم شانه هر اکنون هم سالمی گفته به

 .دشومی توزیع کننده مصرف به تومان هزار 4۳ قیمت

 ایبن  رد مصبرف  میبزان  متوسبط  با که دشومی تولید کشور در مرغ تخم تن ۳۰۰ و هزار ۳ تا 2۰۰ و هزار ۳ روزانه

 .دارد برابری سال مقطع

 خبر لینک

https://www.yjc.news/fa/news/8088957/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 ششم: بخش 6

 هاستسیا و هامهبرنا
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 5-1-14۰1 15:۰1-فارس خبرگزاری

 یابد توسعه بنیاندانش هایسیزدهم/شرکت دولت در کشاورزی بخش مهم اقدام 5 1-6

 یبن ا در بزرگبی  تحبول  کبه  داد انجبام  سیزدهم دولت در کشاورزی بخش در مهم اقدام پنج کشاورزی جهاد وزارت

 .دارد وجود هم ماندهزمین کارهای اما کرده، ایجاد بخش

 

 ایبن  در ار اقبداماتی  سیزدهم دولت ابتدای از کشاورزی جهاد وزارت فارس، خبرگزاری اقتصادی خبرنگار گزارش به

 آنهبا  از برخبی  ببه  که کند ایجاد بخش در تحول و ترمیم را بخش این وجهه حدودی تا توانست که داد انجام حوزه

 .شودمی اشاره

 شاورزیک محصوالت بازار ساماندهی در بزرگ تحولی کشاورزی جهاد وزارت به انتزاع قانون انتقال *

 و ببازار  بخش ود مدیریت جهاد( وزارت در کشاورزی بازرگانی، وظایف )تمرکز انتزاع قانون انتقال با سال 6۰ از پس

 قانون این انتقال اب بود. تجار و تولیدکنندگان اصلی و مهم دغدغه عنوان به سالها که گرفتند قرار هم کنار در تولید

 تحبت  همه نیبازاررسا و بازاریابی واردات، صادرات، تولید، بخش مدیریت کشاورزی، جهاد وزارت به صمت وزارت از

 .گرفت قرار واحد وزارتخانه مدیریت

 آنهبا  درآمبد  و بود کرده ایجاد تولیدکنندگان برای را مشکالتی هابخش این بر ایجزیره مدیریت گذشته سالهای در

 یبا  تصادف، و شانس برحسب و بفروشد باید قیمتی چه به دانستنمی اما کردمی تولید کشاورز بود. خطر در همواره

 فروشبیش البته کرد.نمی برآورده هم را تولید هایهزینه که کم ایاندازه به یا و فروختمی خود بینیپیش از بیش

 انبارها در که حدی به محصول بیشتر بسیار عرضه شاهد همواره که کردمی ایجاد بعد سالهای برای را مشکالتی هم

https://www.farsnews.ir/news/14010104000355/5-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%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-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF
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 زمینیسیب سریال» به و دادمی افزایش چندبرابر به را هاقیمت که محصوالت کمبود یا و ریختندمی بیرون و فاسد

 .بود شده معروف «پیاز

 وجبود  قیمبت  ثبات محصوالت اکثر در تقریبا  و داد بازار به سروسامانی کشاورزی جهاد وزارت به انتزاع قانون انتقال

 رفتنگ برای گذشته سالهای در که طویلی هایصف حتی و نبود خبری گذشته سالهای شدید هاینوسان از و داشت

 .شد برچیده نیز شدمی بسته گوشت و مرغ

 ازارهبای ب در قیمبت  افبزایش  تببع  به زیرا نداشت، وجود کشاورزی محصوالت بازار در تورم که نیست مفهوم این به

 وجبود  ازاربب  در منطقی ثبات اما داشت، افزایش نیز غذایی مواد و کشاورزی محصوالت قیمت داخلی، تورم و جهانی

  .داشت

 کشاورزی محصوالت تضمینی خرید موقع به اعالم *

 اعبالم  مهبر  آغباز  از قبل و جدید زراعی سال شروع از پیش باید قانون براساس کشاورزی محصوالت تضمینی قیمت

 و سبتند ه نبرخ  ایبن  اعبالم  انتظبار  در کشباورزی  ربردابهره میلیون 4.5 که است مهم جهت آن از مسئله این شود.

 18 توانبد مبی  تضبمینی  خریبدهای  نبرخ  مناسبب  و موقبع  به اعالم چینند.می آن براساس را خود زراعی هایبرنامه

 روریض و اساسی محصوالت کشت سمت به و ببرد پیش دولت هایبرنامه براساس را کشاورزی زمین هکتار میلیون

 .دارد کشور غذایی امنیت ضریب در زیادی وزن که دهد سوق

 از پبس  حتبی  مواقع برخی در و شدنمی اعالم موقع به گذشته سالهای در کشاورزی محصوالت تضمینی خرید نرخ

 تبر پائین بسیار هاینرخ تعیین نامناسب، زمان در اعالم بر عالوه اصلی مشکل شد. اعالم کشاورزی محصوالت کشت

 واردات هب مجبور تن میلیون 8 گذشته سال زد. می تولید به خطرناکی ضربه که بود راهبردی محصوالت خرید نرخ

 هبم  سالیخشک البته بود تضمینی خرید نرخ نامناسب تعیین کارشناسان نگاه از آن عامل مهمترین که شدیم گندم

 .زد دامن مسئله این به

 دامی هاینهاده توزیع درصدی 53 رشد *
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 شافبزای  درصبد  5۳ دامبی  هبای نهباده  توزیع گویدمی کشاورزی جهاد وزیر هک آنطور سیزدهم دولت ماهه شش در

 واردات هبب  وابسبته  درصد ۷۰ از بیش تقریبا کشور که است پروتئینی محصوالت قیم آشیل پاشنه نهاده این داشت.

 .است

 محصوالت گانندکن تولید به جدی تهدید محصوالت اینگونه بازار بر همواره قیمتی شدید نوسانات و نامناسب توزیع

 در و دادمبی  افبزایش  براببر  دو تا را مرغ قیمت که طوری به شد،می محسوب اتلبنی و مرغ گوشت، مانند پروتئینی

 والتمحص روی و بود کرده رشد صددرصد به نزدیک گوشت قیمت بود. شده مواجه مشکل با هم آن تأمین ایبرهه

  .بود گذاشته شگرفی تأثیر هم لبنی

 و بوده مشکل نبدو آن تأمین اما دارد وجود اساسی کاالی این به وابستگی هنوز اینکه وجود با امسال دوم نیمه در

 ببازار  و شد رکمت قیمتی نوسانات بود. تولیدکنندگان رضایت مورد حدودی تا هم بازرگان سامانه طریق از آن توزیع

 .رسید قلحدا به فروختندمی قیمت برابر پنج تا این از پیش که سیاه و آزاد

 اساسی کاالی هوشمند توزیع *

 و رنوسانپ بازار کشاورزان، سوی از تولید وجود با که بود این گذشته هایسال در کشاورزی بخش مشکل مهمترین

 گبران واسبطه  و دالالن وجود داد.می قرار الشعاعتحت را کشاورزان درآمد و دادمی افزایش را تولید خطرات ثباتبی

 هبای پینه تعداد بر روز هر دادند.می باد به شبهیک را آنها یکساله رنج و بود نگذاشته تولیدکنندگان ایبر قرار و آرام

 .شدمی اضافه گرانواسطه لوکس هایخانه و هاماشین تعداد بر طرفآن و کشاورزان دست

 دولبت  در کبه  اساسی ایکااله هوشمند توزیع کردند.نمی پیدا معضل این برای راهکاری گذشته سالهای هایدولت

 رسبد. یمب  مردم دست به واسطه بدون کاالها و گرفته را گریواسطه جلوی زیادی حدود تا شده اندازیراه سیزدهم

 آغباز  را بنیل محصوالت و میوه و گوشت و مرغ مانند محصوالت برخی توزیع و است کار ابتدای در هنوز سامانه این

 کبه  سبت ا پیشبرفته  کشبورهای  از شبده  الگبوبرداری  و تجربه این کند. یشترب را محصوالت تعداد است قرار و کرده

 روش و ابتکبار  یک عنوان به آن از کارشناسان از بسیاری شوند. غالب گریواسطه و داللی بر روش این با اندتوانسته

 .کنندمی عنوان گریواسطه زدن دور برای العادهفوق

 تومان 500 و هزار 11 گندم قیمت افزایش *
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 ببه  دمگن تضمینی خرید قیمت افزایش آن و داشت گندمکار کشاورزان به خوشی خبر دولت جدید، سال ابتدای در

 اعالم ولتد هیأت جلسه در تصویب از پس و کرده تأیید را نرخ این گذاریقیمت شورای بود. تومان 5۰۰ و هزار 11

 داخبل  در را راهببردی  و اساسبی  محصبول  این تولید و شود کشور از ارز خروج از مانع تواندمی نرخ این است. شده

 جشبن  و هکبرد  ثببت  خود کارنامه در را تن میلیون 14.5 تولید گذشته سالهای در کشور که حالی در دهد. افزایش

 شناسبان کار اذعبان  ببه  کبه  شبدیم  گنبدم  میلیون 8 تاوارد به مجبور گذشته سال یکباره به بود، گرفته خودکفایی

  .بود گذشته دولت در خرید نرخ نامناسب تعیین کشور در ندمگ افت دلیل مهمترین

 نیافتبه  امانجب  کارهبای  هنوز اما داشته، وجود کشاورزی بخش در خوبی اقدامات اینکه وجود با گزارش این براساس

 .شودمی اشاره آن مورد سه به زیر در که است بسیار

 کشاورزی بخش در بنیاندانش هایشرکت توسعه لزوم *

 هبا خبش ب سایر به نسبت آن نفوذ ضریب اما داشته، وجود کشاورزی بخش در بنیاندانش هایشرکت اینکه ودوج با

  .داشت نمود هم جدید سال در رهبری معظم مقام فرمایشات در مسئله این که است بوده کمتر

 جبذابیت  عبدم  را آن دلیبل  فبارس  خبرنگار با وگو گفت در کشاورزی جهاد وزارت عتارز امور معاون مهاجر علیرضا

 کسبب  دنببال  به بنیاندانش هایشرکت گفت: و کرد عنوان بنیاندانش هایشرکت برای کشاورزی بخش اقتصادی

 توسبعه  اسبت.  کمتبر  دیگبر  هبای بخبش  ببه  نسببت  قابلیبت  ایبن  کشباورزی  بخش در که هستند بیشتر درآمدهای

 مقاومبت  و وریبهره افزایش موجب که شود ارگیریک به شدهاصالح بذور اصالح در تواندمی بنیاندانش هایشرکت

 آب مصبرف  کباهش  در توانندمی بنیاندانش هایشرکت دیگر سوی از شد. خواهد بیماری و آفات و خشکی به آنها

 بیشبترین  ،جهانی میانگین سومیک یعنی بارندگی میلیمتر 2۳۰ بودن دارا با ما کشور که باشند مؤثر هم کشاورزی

 .دارد زمینه این در را نیاز

 اراضی شدن خرد از جلوگیری لزوم *

 زمینبه  ایبن  در خاصی اقدام هنوز آن شدن خرد از جلوگیری و اراضی تجمیع درباره صریح قانون بودن دارا وجود با

 را کشباورزی  مکانیزاسبیون  انجام امکان مسئله این شوند.می خردتر سال به سال کشاورزی هایزمین و نشده انجام
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 1.2 حبدود  کشباورزی  هایزمین میانگین است. مدرن هایفناوری با کشاورزی توسعه با تناقض در و ندکمی کمتر

 .است هکتار یک از کمتر شمالی مناطق در و هکتار دهم

 غذایی فعال دیپلماسی ایجاد لزوم *

 گرفبت.  بهره باید نیز هاوزارتخانه سایر ظرفیت از زمینه این در که شود ایجاد کشورها با غذایی فعال دیپلماسی باید

 هنبد،  از کیبوی  روسبیه،  از فلفبل  خبورد،  برگشبت  دیگبر  کشبورهای  از کشاورزی محصوالت برخی گذشته سال در

 صبد مق کشبورهای  سبوی  از هبا برگشبتی  این برای محکمی دالیل اگرچه که قطر از نخل و ازبکستان از زمینیسیب

 برگشتی این ودوج شود. موارد این بروز از مانع تواندمی غذایی فعال دیپلماسی وجود صورت در اما بود، نشده مطرح

 .کرد وارد داخلی تولیدکنندگان به را زیادی خسارات کشاورزی محصوالت

 خبر لینک

 

 

 2-1-14۰1 14:29-فارس خبرگزاری

 «آفریناشتغال و بنیان دانش تولید؛» سال در کشاورزی جهاد وزارت هایبرنامه 2-6

 رهببری  عظمم مقام سوی از جدید سال نامگذاری پی در وزارتخانه این اقدامات ای بیانیه در کشاورزی جهاد وزارت

 .کرد اعالم را

 

https://www.farsnews.ir/news/14010104000355/5-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%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-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF
https://www.farsnews.ir/news/14010102000329/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%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%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%E2%80%8C
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 بیانیبه  رد کشباورزی  جهباد  وزیبر  کشاورزی، جهاد وزارت رسانی اطالع پایگاه از نقل به فارس خبرگزاری گزارش به

 و «آفبرین  اشبتغال  و بنیبان  دانبش  تولیبد؛ » نبام  ببه  رهببری  معظبم  مقبام  توسط 14۰1 سال گذارینام کرد: اعالم

 زارتو ببرای  کشبور  غذایی امنیت و کشاورزی در خودکفایی و اشتغال و تولید حوزه خصوص در لهمعظم فرمایشات

 تبأمین  هبب  که دارد را «کشاورزی بنیادین تحول راهبردی منشور» حکم اسالمی نقالبا دوم گام در جهادکشاورزی

 امنیت قتحق بر عالوه راهبردی حرکت این بخشد؛ می مضاعف شتاب کشور غذایی اقتدار نهایت در و غذایی امنیت

 خواهبد  کشبور  صبادی اقت رشبد  و درآمد ارتقای وری،بهره افزایش زایی،اشتغال ثروت، خلق در ایویژه نقش غذایی،

 .داشت

 وظیفه را فرمان این سازی عملیاتی 14۰1 سال در جهادکشاورزی وزارت است: آمده کشاورزی جهار وزیر بیانیه در

 رفیبت ظ ویبژه  ببه  کشباورزی  موجود هایظرفیت تمام «هم با همه» جهاد شعار به تاسی با و دانسته خود راهبردی

 ادهبا، نه دانشبگاهیان،  نخبگبان،  فعبالین،  توانمنبدی  کنبار  در ی)تات(کشباورز  تبرویج  و آمبوزش  تحقیقات، سازمان

 بخبش  سبازی بنیبان  دانبش  فراینبد  تبا  آورد خواهنبد  میبدان  به جهادی مدیریتی با را بخش هایتشکل ها،اتحادیه

 .یابد بیشتری شتاب کشاورزی

 بسبته » تبدوین  ضمن ،«بنیان دانش رزیکشاو قرارگاه» ایجاد با راستا این در است: آمده نژادساداتی بیانیه ادامه در

 از ایبت حم ببر  «کشباورزی  کبارافرینی  جهاد» اندازی راه با «کشاورزی بخش بنیان دانش تولید از حمایت سیاستی

 و تحقیقبات  علبوم  وزارت و جمهبوری  ریاسبت  فنباوری  و علمی معاونت مشارکت با بخش بنیان دانش های شرکت

 گبام  دانبش  ببر  مبتنبی  حبداکثری  فرینبی آاشتغال ایجاد جهت در و اقدام یکشاورز تأمین زنجیره طول در فناوری

 فبوذ ن ببا  علمبی،  کشباورزی  سبمت  به حرکت فرمان، این پیگیری با 14۰1 سال در است امید شد؛ خواهد برداشته

 ات برسد آفرین تحول و مطلوب سطح به نوین هایروش به ترویج طریق از کشاورزی بخش به دانش انتقال و فناوری

 و شود ایجاد کشور غذایی امنیت پایداری، و خودکفایی تامین ضمن زایی، اشتغال و داخل تولید رشد با آن سایه در

 اسبتراتژیک  محصبوالت  بیشبتر  حضبور  زمینبه  کشاورزان درآمد افزایش ضمن تجاری کشاورزی سمت به حرکت با

 .شود فراهم جهانی بازارهای در ایران کشاورزی

 خبر لینک

 

https://www.farsnews.ir/news/14010102000329/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%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%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%E2%80%8C
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 9:۳9 ،14۰1 فروردین 2-ایرنا

 دهد؛می گزارش ایرنا

 کاهش و ثبات موجب تولید رونق پروتئینی/ محصوالت تامین در سیزدهم دولت ویژه اقدام 3-6

 شد اقالم برخی قیمت

 

 را ایویبژه  اقدامات سیزدهم دولت فعالیت شروع با 14۰۰ سال دوم ماهه 6 در کشاورزی جهاد وزارت -ایرنا -تهران

 و ثببات  بموجب  که داده انجام پروتئینی محصوالت ازجمله اساسی کاالهای بازار تنظیم منصفانه گذاریقیمت برای

 .شد بازار در اقالم برخی قیمت کاهش حتی

 1.2 ز،قرمب  گوشبت  تبن  میلیبون  1.2 سباالنه  ،کشباورزی  جهاد وزارت آمار طبق ایرنا، اقتصادی خبرنگار گزارش به

 .شودمی تولید کشور در شیرخام تن میلیون 11 و مرغ گوشت تن میلیون 2.۷ مرغ،تخم تن میلیون

 5۷5 قرمبز،  گوشبت  تن هزار 261 شیرخام، تن زاره 982 و میلیون دو سیزدهم دولت در گذشته سال ماهه 6 طی

 عبه قط میلیبون  12.۳ و گوشتی روزهیک جوجه قطعه میلیون 42۷ غ،مرتخم تن هزار 4۰۰ و طیور گوشت تن هزار

 .است شده تولید گذارتخم روزهیک جوجه

 ایبام  و عید شب بازار خصوصبه پروتئینی محصوالت قیمت ثبات برای حمایتی هایسیاست اتخاذ با سیزدهم دولت

 خشکسبالی  هبب  توجه با تومان هزار 45 گرمکیلو هر قیمت با عشایر مازاد دام راس میلیونیک حمایتی خرید نوروز،

 .کرد خریداری دام امور پشتیبانی شرکت توسط دامداران از حمایت منظوربه کشور سابقهبی

https://www.irna.ir/news/84690700/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%A6%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84690700/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%A6%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84690700/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%A6%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF
https://img9.irna.ir/d/r1/2019/06/16/4/156401560.jpg?ts=1578391596861
https://img9.irna.ir/d/r1/2019/06/16/4/156401560.jpg?ts=1578391596861
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 ببا  مصبرف  پیبک  زمبان  در تبا  شبده  سبازی ذخیبره  مذکور شرکت توسط گوسفندی گوشت از باالیی حجم بنابراین

 گوشت مکیلوگر هر شد مقرر دولت مصوبه طبق بنابراین شود عرضه کنندگانمصرف برای بازار به مناسب هایقیمت

 .رسدمی فروش به بارتره و میوه میادین در تومان 9۰۰ و هزار 16 باقیمت گوسفندی شقه

 ببرای  یباز موردن گوشبتی  دارنطفبه  مبرغ تخم عدد میلیون 95 واردات با وزیران هیات موافقت و دولت به پیشنهاد با

 .است شده برداشته مرغ گوشت تولید پایداری جهت در مهمی گام کشور، روزهکی جوجه تولید کاهش جبران

 جهباد  رتوزا بازرسبی  و مدیریت با که بودیم کشور در مرغ طوالنی هایصف شاهد سال پایانی ایام در گذشته سال

 مبه ه و نیسبتیم  طبوالنی  هبای صف شاهد و شده پیشگیری آتی سال و جاری سال در سیزدهم دولت در کشاورزی

 .گیردمی قرار مردم اختیار در راحتیبه پروتئینی محصوالت

  سیزدهم دولت در اساسی کاالهای هوشمند توزیع

 کشباورزی  محصبوالت  و خبوراکی  اقبالم  هوشبمند  توزیبع  کنندگانمصرف از حمایت برای سیزدهم دولت همچنین

 اصبفهان،  ،کبرج  تهران، شهرهای در نترنتیای هایسامانه طریق از برنج و روغن شکر، مرغ،تخم منجمد، مرغ ازجمله

 .شودمی اجرا منازل درب مشهد و یزد شیراز،

 شبده  گبذاری هبدف  جباری  سبال  پایان تا عید شب میوه عرضه همچنین و اساسی کاالهای قلم 25 هوشمند توزیع

 .است

 هبای هسبامان  در گبرم  قرمبز  گوشبت  هوشبمند  توزیبع  نوروز ایام و عید شب از قبل سیزدهم دولت اقدامات دیگر از

 توزیبع  کشباورزی،  محصبوالت  ببازار  تنظیم کارگروه مصوبه آخرین پی در کهطوریبه بود بازرگام همچون اینترنتی

 1۰5 تباقیم منجمد گوسفندی گوشت و رمکیلوگ هر در تومان 8۰۰ و هزار 99 قیمت با نیز منجمد گوساله گوشت

 آغباز  تهبران  در بازرگبام  سامانه طریق از گرم 8۰۰ و کیلو سه تا ود وزن با هاییبسته در کیلوگرم هر در تومان هزار

 .شد داده تعمیم استان مرکز 22 در مهم این و شد

 صبورت  منبازل  درب در رایگبان  صبورت ببه  و ببازار  تنظبیم  مصبوب  قیمت زیر قرمز، گوشت هوشمند توزیع درواقع

 .گیردمی

 عید شب بازار هایبازرسی و هانظارت تشدید
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 ابتبدای  از کبه طبوری ببه  شبد  تشبدید  بازار کنترل و بازرسی سیزدهم دولت در عید شب بازار کنترل ایبر همچنین

 ارسال تیحکوم تعزیرات سازمان به و تشکیل پرونده هزار ۳۰ و بازرسی کسب واحد هزار ۳۰۰ حدود تاکنون ماهدی

 .است شده

 ،نبباتی  روغبن  مبرغ،  ،(سبنگین  و سبک دام) قرمز گوشت مشترک، گشت این در هدف، اساسی کاالهای کهنحویبه

 .بود خواهد میوه و مرغتخم شکر، برنج،

 کاالهای ههم کشاورزی، جهاد وزارت اساسی کاالهای بر نظارت و بازرسی دفتر سرپرست «امرالهی مسعود» گفته به

 کشور در متعددی هایگشت روزانه کهطوریبه نباشند نگران بابت این از مردم و دارد وجود کشور در وفوربه اساسی

 ببه  عطیلیت بدون که یافت خواهد تشدید بازرسی هایگشت نوروز و سال پایانی ایام در همچنین شد، خواهد انجام

 .داشت دخواه ادامه هاگشت این رمضان مبارک ماه پایان ات و نوروز عید از پس البته دهند؛می ادامه فعالیت

 سبودجویان،  دالالن، برخبی  سبیزدهم  دولبت  هبای تبالش  علیبرغم  کبه  دهبد می نشان ایرنا خبرنگار میدانی بررسی

 انبد هشبد  مبرغ  و قرمبز  گوشبت  و زنبده  دام قیمبت  گرانی باعث هاقصابی و کنندگانتوزیع ها،کشتارگاه دارها،چوب

 ینبب  گوسفندی گوشت تومان، هزار 18۰ تا 1۷۰ بین مخلوط گوساله گوشت کیلوگرم هر قیمت اکنون کهطوریبه

 تایی ۳۰ مرغتخم شانه هر و تومان 5۰۰ و هزار ۳9 مرغ تومان، هزار 218 گوسفندی ران تومان، هزار 2۰۰ تا 18۰

 فروش به ازارب در تومان هزار 2۳۰ سفید ماهی و تومان 5۰۰ و هزار 9۷ زنده آالقزل ماهی و تومان 5۰۰ و هزار 58

 .رسدمی

 خبر لینک

 

 

 14۰1 فروردین ۰۳-1۷:۰2 -جوان خبرنگاران باشگاه

https://www.irna.ir/news/84690700/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%A6%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF
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 شد مطرح جوان خبرنگاران باشگاه با گو و گفت در

 دندش مجهز کاال گذاریشناسه به اساسی اقالم از نیمی 4-6

 انهسیام  در کاال گذاریشناسه به اساسی اقالم از نیمی ثبت از ایران اصناف اتاق بازرسی و نظارت معاون

 .داد خبر احتکار و گرانفروشی از جلوگیری برای تجارت

 احتکار زا جلوگیری حتی و هاواسطه حذف ها،قیمت بر نظارت و بازار مدیریت واقع در گفت: منش نیک بهنام آقای

 یدکی لوازم مانند هایکاال برای اول مرحله در که گرفت قرار کار دستور در هاکاال گذاریشناسه تورم کنترل یحت و

 مبدیریت  عبث با شبد  خواهد کاال جریان مدیریت باعث کهآن بر وهعال کاال، شناسه سامانه تکمیل واقع در شد انجام

 شپبی  شبده  هبدایت  واقعبی  توزیع و تولید نظام سمت به جامعه سرگردان هاینقدینگی شودمی موجب و نقدینگی

 .برود

 طریبق  از چبه  ،خبانگی  لوازم جمله از کاالها، از برخی مجموع در ایران اصناف اتاق بازرسی و نظارت معاون گفته به

 پبی  ببه  تبوان می کاال شناسه داشتن با باشند، شده تولید کشور هایکارخانه در چه و باشند شده کشور وارد واردات

 باشبند  شبته دا وجبود  ببازار  سطح در شناسه دارای کاالی اگر پس دارد شناسه ثبت و شده اظهار هاکاال این که ردب

 اسبت  شده فتعری کاال شناسه ...و روغن شکر، چای، مانند اساسی اقالم تازگی گفت:به او .شوندنمی محسوب قاچاق

 .تاسب  شبده  انجبام  گبذاری شناسبه  کباال  قلبم  ارهبز  15 حدود برای و زنجیره عضو 5۰۰ و هزار 9 برای همچنین و

 اساسبی  هبای کاال از نیمی هایفاکتور ثبت و هاکاال گذاریشناسه صمت وزارت خدمات و تجارت معاون میرزاییشاه

 .بود داده خبر

 خبر لینک

https://www.yjc.news/fa/news/8084664/%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%B2-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.yjc.news/fa/news/8084664/%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%B2-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
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 هفتم: بخش 7

 مالی منابع تامین-یارانه
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  ایرنا – 6/11/89: تاریخ

   نزدگا لسی یدام تصنع هب نتوما دمیلیار .۰۱ ینقد ککم

 رخب کلین
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https://www.irna.ir/news/83648653/%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C-%DB%B1-%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%B2%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://www.irna.ir/news/83648653/%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C-%DB%B1-%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%B2%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://www.irna.ir/news/83648653/%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C-%DB%B1-%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%B2%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://www.irna.ir/news/83648653/%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C-%DB%B1-%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%B2%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://www.irna.ir/news/83648653/%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C-%DB%B1-%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%B2%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://www.irna.ir/news/83648653/%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C-%DB%B1-%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%B2%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://www.irna.ir/news/83648653/%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C-%DB%B1-%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%B2%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://www.irna.ir/news/83648653/%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C-%DB%B1-%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%B2%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://www.irna.ir/news/83648653/%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C-%DB%B1-%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%B2%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86
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 هشتم: بخش 8

 یرنوآو و تحقیقات همایش،
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 16:54 ،14۰1 فروردین 2-ایرنا

 کرد؛ اعالم ایبیانیه در کشاورزی جهاد وزیر

 «بنیاندانش کشاورزی قرارگاه» ایجاد 1-8

 

 انبدازی راه ببا  و «بنیبان دانبش  کشاورزی قرارگاه» ایجاد با کرد: اعالم ایبیانیه در کشاورزی جهاد وزیر -ایرنا -تهران

 داشبته بر اشبتغال  ایجباد  جهبت  در گامی و اقدام بنیاندانش هایشرکت از حمایت برای کشاورزی کارافرینی جهاد

 .شد خواهد

 سبال  شبعار  قتحقب  ببرای  اقدام و حمایت در «نژاد ساداتی جواد سید» بیانیه متن در ایرنا، شنبه سه روز گزارش به

 و «آفرینبی  اشبتغال  و بنیاندانش تولید،» نام به رهبری معظم مقام توسط 14۰1 سال گذارینام است: آمده 14۰1

 زارتو ببرای  کشبور  غذایی امنیت و کشاورزی در خودکفایی و اشتغال و تولید حوزه خصوص در لهمعظم فرمایشات

 تبأمین  هبب  که دارد را «کشاورزی بنیادین تحول راهبردی منشور» حکم اسالمی انقالب دوم گام در جهادکشاورزی

 .بخشدمی مضاعف شتاب کشور غذایی اقتدار نهایت در و غذایی امنیت

 وری،هبره ب افبزایش  زایی،اشتغال ثروت، خلق در را ایویژه نقش غذایی، امنیت تحقق بر عالوه راهبردی حرکت این

 .داشت خواهد کشور اقتصادی رشد و درآمد ارتقای

 شبعار  هبب  سیتأ با و دانسته خود راهبردی وظیفه را فرمان این سازیعملیاتی 14۰1 سال در جهادکشاورزی وزارت

 ورزیکشبا  ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان ظرفیت ویژه به کشاورزی موجود هایظرفیت هم «هم با همه» جهاد

 به جهادی یریتیمد با را بخش هایتشکل ها،اتحادیه نهادها، دانشگاهیان، نخبگان، فعالین، توانمندی کنار در )تات(

  .یابد بیشتری شتاب کشاورزی بخش یسازبنیاندانش فرایند تا آورد خواهد میدان

https://www.irna.ir/news/84693139/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://www.irna.ir/news/84693139/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://img9.irna.ir/d/r1/2021/10/26/4/169152334.jpg?ts=1635259234548
https://img9.irna.ir/d/r1/2021/10/26/4/169152334.jpg?ts=1635259234548
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 بنیبان انبش د تولیبد  از حمایت سیاستی بسته» تدوین ضمن ،«بنیاندانش کشاورزی قرارگاه» ایجاد با راستا؛ این در

 ارکتمشب  ببا  بخش بنیاندانش هایشرکت از حمایت بر «کشاورزی کارافرینی جهاد» اندازیراه با «کشاورزی بخش

 اقبدام  زیکشاور تأمین زنجیره طول در فناوری و تحقیقات علوم، وزارت و جمهوری یاستر فناوری و علمی معاونت

 .شد خواهد برداشته گام دانش بر مبتنی حداکثری آفرینیاشتغال ایجاد جهت در و

 ببا  علمی، یکشاورز سمت به حرکت فرمان، این پیگیری با 14۰1 سال در است امید است: آمده بیانیه این ادامه در

 فبرین آ تحبول  و مطلوب سطح به نوین هایروش به ترویج طریق از کشاورزی بخش به دانش انتقال و فناوری نفوذ

 ایجاد کشور ییغذا امنیت پایداری، و خودکفایی تامین ضمن زایی،اشتغال و داخل تولید رشد با آن سایه در تا برسد

 محصبوالت  بیشبتر  حضبور  زمینبه  نکشباورزا  درآمبد  افبزایش  ضبمن  تجباری  کشباورزی  سمت به حرکت با و شود

 .شود فراهم جهانی بازارهای در ایران کشاورزی استراتژیک

 خبر لینک

 

 

 14۰1 فروردین ۰4-15:۰5 -جوان خبرنگاران باشگاه

 

 شوندمی تبدیل فناوری هایپارک به صنعتی هایشهرک 2-8

 فنیاوری  و علم هایرکپا به که دارند را الزم هایزیرساخت صنعتی هایشهرک برخی گفت: صمت وزیر

 .شوند تبدیل

https://www.irna.ir/news/84693139/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://www.yjc.news/fa/news/8094673/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
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 تمبامی  در یکپارچبه  طور به و کردیم تاسیس صمت وزارت در نوآوری و فناوری دفاتر :گفت امین فاطمی رضا سید

 .است گرفته شکل نوآوری و فناوری گروه یک تخصصی دفاتر

 هبای پبارک  ببه  نشبد  تببدیل  قابلیبت  که هستند صنعتی های شهرک در شرکت 8۰۰ از بیش صمت وزیر گفته به

 .دشومی انجام نزدیک آینده در کار این و دارند را فناوری

 و صبنعتی  کشور که دارد اهمیت بسیار تجهیزات، و آالت ماشین معاونت هایبخش در و وزارتخانه ساختار گفت: او

 افزار نرم وزهح رد پزشکی تجهیزات صنعتی، آالت ماشین ویژه طور به که دارد دفتر 5 معاونت این باشد. ساز ماشین

 .است کشور در بنیان دانش روند به کمک این و کرد خواهد خدمات ارائه

 ارتوز اندیشبی  هبم  نشسبت  رسدمی نظر به و شد گذارینام «آفریناشتغال و بنیاندانش تولید، سال» 14۰1 سال

 .باشد شده برگزار امسال شعار راستای در جمهوری ریاست فناوری و علمی معاونت و صنعت

 حبد وا 8۳2 ببرداری  بهره حال در صنعتی نواحی و هاشهرک تعداد هایشهرک و کوچک صنایع سازمان اعالم طبق

 .است رسیده برداری بهره به واحد 485۳5 آن در که است

 خبر لینک

 

https://www.yjc.news/fa/news/8094673/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
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 م:نه بخش 9

 خدمات / تضمینی خرید
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 4-1-14۰1 11:۰1-فارس خبرگزاری

 تومان 11500 به قیمت افزایش با گندم قاچاق حذف 1-9

 برای مانتو 115۰۰ تضمینی خرید قیمت با کاران گندم به دولت عیدی از کشاورزی جهاد وزیر زراعت امور معاون

 .شد خواهد حذف اساسی محصول این قاچاق قمیت افزایش با گفت: و داد خبر کیلوگرم هر

 

 شبکه 21 یخبر بخش با زنده ارتباط در مهاجر آقای سیما، و صدا خبرگزاری از نقل به فارس خبرگزاری ارشگز به

 کشور یزعز و سختکوش کشاورزان برای عیدی کرد اعالم گندم قیمت برای دولت امروز که قیمتی افزود: سیما یک

 و تاسب  مهم بسیار اساسی محصوالت ثبح که فرمودند نوروزیشان هایفرمایش در هم رهبری معظم مقام که است

 شبورای  مجلس و بود شده اعالم 14۰1 سال برای تومان 5۰۰ و هزار ۷ شهریورماه در که گندم قیمت به هم دولت

 .کرد اضافه را رقمی داد؛ افرایش تومان 5۰۰ و هزار 9 به را این قبل ماه یک حدود اسالمی

 نتیجبه  نایب  ببه  دولبت  هبا،  نهاده هایهزینه و دستمزد هایزینهه افزایش و جهانی شرایط به توجه با گفت: مهاجر

 دولبت  ببه  را خودشان گندم که کشاورزانی برای و بدهد افزایش تومان 5۰۰ و هزار 1۰ به را گندم قیمت که رسید

 کبه  رزانیکشاو تومان 5۰۰ و هزار 11 مجموع در که گرفت نظر در جایزه عنوان به هم تومان هزار دهندمی تحویل

  .کرد خواهند دریافت بدهند تحویل دولت به را شان ندمگ

 و گرفبت  صبورت  کار این که بکنیم اعالم را تضمینی قیمت گندم کشت شروع از قبل باید ما قانون طبق گفت: وی

 حضبور  ببا  ببود  کشباورزی  جهاد محترم وزیر ریاست به که اساسی محصوالت گذاری قیمت و سیاستگذاری شورای

 در شبد  رعایبت  قبانون  تومبان  5۰۰ و هبزار  ۷ بودجبه  و برنامبه  سبازمان  وزراء، از تعبدادی  و انکشباورز  نمایندگان

 اعبالم  قبل ماه یک را قیمت اسالمی شورای محترم مجلس و افتاد جهان در که اتفاقاتی به توجه با ولی شهریورماه،

https://www.farsnews.ir/news/14010104000123/%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B1%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
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 مجمبوع  ببه  را قیمبت  کبه  شد ینا بر دولت نظر و موجود شرایط به توجه با ولی شد، تومان 5۰۰ و هزار 9 که کرد

 محصبوالت  کشبت  تشویق و کشاورزان به است ایهدیه دهدکه افزایش تومان 5۰۰ و هزار 11 گندم قیمت و جایزه

 .گندم ویژه به اساسی

 را صبول مح ایبن  شباید  کشاورزان باشد پایین گندم قیمت اگر که بود این بحث ما هایدغدغه از یکی گفت: مهاجر

 قیمبت  ایبن  ببا  اینبنبابر  کننبد،  قاچاق یا انبار و بخرند کشاورزان از دالالن اینکه یا بدهند حویلت دولت به نخواهند

 لپبو  داشبت  نخبواهیم  مشبکلی  خصبوص  ایبن  در مبا  اهلل شاءان و داد خواهند تحویل را محصولشان هم کشاورزان

 اصطالح به ام که بود خواهد سالام پاییز کشت در تأثیرش این اهلل شاءان و شودمی پرداخت موقع به هم کشاورزان

 سبطح  واحبد  در را عملکبرد  هبم  را سبطح  هبم  بتوانیم گرفت نظر در کشاورزی جهاد وزارت که شرایطی به توجه با

  .شودمی تأمین داخل در کشور نیاز هم و بدهیم افزایش

 زارتو البتبه  شبد  خواهبد  دولت تحویل محصول کل و کرد نخواهد صرف قاچاق بحث دیگر قیمت این با افزود: وی

 مژده یک انعنو به جا همین دارد جا من که داد انجام فروردین اول در هم دیگری بزرگ و مهم کار کشاورزی جهاد

 محصوالت و گندم عملکرد افزایش در زیادی بسیار تأثیر یک پایه کودهای قیمت که بکنم عرض عزیز کشاورزان به

 ایبن  ببا  که کرد پیدا کاهش فسفر و پتاس هایکود درصد 45 و شد تعدیل دارد، کشاورزی محصوالت کل و اساسی

 .باشیم داشته اساسی محصوالت آینده برای را خوبی بسیار شرایط ما هانهاده قیمت کاهش و گندم قیمت افزایش

 خبر لینک

 

 

 ۳-1-14۰1 16:22-فارس خبرگزاری

 شد تعیین تومان 500 و هزار 11 گندم تضمینی خرید قیمت 2-9

 .کرد تعیین ریال هزار 115 مبلغ را 14۰1 سال برای گندم تضمینی خرید قیمت وزیران، هیئت

https://www.farsnews.ir/news/14010104000123/%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B1%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
https://www.farsnews.ir/news/14010103000482/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%DB%B1%DB%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF
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 سیزدهم دولت هیئت جلسه نخستین دولت، رسانی اطالع پایگاه از نقل به فارس، خبرگزاری گزارش به

 رئییس  رئیسیی  ابیراهیم  سید اهلل آیت ریاست به ماه فروردین سوم چهارشنبه روز صبح ،1401 سال در

 .شد برگزار جمهور

 و نیبان ب دانبش  تولیبد،  سبال » عنوان با رهبری معظم مقام سوی از 14۰1 سال نامگذاری به اشاره با جمهور رئیس

 دستگاه توسط رهبری معظم مقام بالغیا هایسیاست کردن عملیاتی و اجرایی لزوم بر تأکید ضمن «آفرین اشتغال

 فواصل رد را شده یاد های سیاست تحقق جهت در خود اقدامات گزارش کرد مکلف را ها دستگاه کلیه اجرایی، های

 .نمایند ارایه دولت در بررسی منظور به مدت کوتاه

 سبال  ایببر  گنبدم  تضبمینی  خرید قیمت کشور، بودجه و برنامه سازمان پیشنهاد به وزیران هیئت جلسه، ادامه در

 و شده تعیین قیمت اصل عنوان به ریال هزار 1۰5 مبلغ میزان، این از که کرد تعیین ریال هزار 115 مبلغ را 14۰1

 .شد گرفته نظر در تحویل هدیه عنوان به ریال هزار 1۰

 خبر لینک

 

 

 1۷:1۳ ،14۰1 فروردین 4-ایرنا

 :کرد مطرح گندمکاران ملی بنیاد رییس

 گندم جدید نرخ تعیین در سیزدهم دولت اقدام از کشاورزان استقبال 3-9

https://www.farsnews.ir/news/14010103000482/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%DB%B1%DB%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84694688/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85
https://www.irna.ir/news/84694688/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85
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 هبزارو  11 رخنب  تعیین در سیزدهم دولت اقدام از شاورزانک گفت: ایران گندمکاران ملی بنیاد رئیس -ایرنا - تهران

 .دارند رضایت قطعا گندم تومانی 5۰۰

 یبد خر تومبانی  5۰۰ هبزارو  11 نبرخ  تصبویب  خصبوص  در ایرنا اقتصادی خبرنگار با وگوگفت در «هاشمی عطاهلل»

 هبای  هباده ن و گندم هانیج نرخ رشد با متناسب را تومانی 5۰۰ هزارو 1۰ قیمت پیش ماه دو افزود: گندم تضمینی

 دامبی  ایهب  نهباده  و گندم جهانی های قیمت اگر که بود قرار و شد تصویب آنهاست قیمت از متاثر گندم که دامی

 .کند پیدا متناسبی افزایش نیز محصول این قیمت، باالرفت

 خریبد  حصوالتم سایر نرخ تا شده انجام ای گونه به فوق رخن تعیین :اظهارداشت ایران گندمکاران ملی بنیاد رئیس

 .نگیرد قرار تاثیر تحت تضمینی

 تبالش  و کشباورزی  جهباد  وزارت گبذاری،  قیمبت  شبورای ، مجلبس  تالش حاصل را گندم جدید گذاری قیمت وی

 ببه  شبته گذ ایسباله  که شده تولید های گندم رود می انتظار مناسب، نرخ تعیین با :گفت و دانست دولت مجموعه

 خصبوص  ایبن  در اتکبایی  خبود  ببه  تبا  شود خریداری دولت توسط امسال رفت می اققاچ و دامی های نهاده سمت

 .برسیم

 نجبام ا خبوبی  نحو به گندم تضمینی خرید که است شده تعیین نحوی به گذاری قیمت حتم طور به افزود: هاشمی

 .یابد افزایش خرید حجم و شود

 ببرای  دیسوبسی دولت همیشه اظهارداشت: شندبا نداشته نان قیمت خصوص در نگرانی مردم اینکه به اشاره با وی

 نبان  و آرد رخن بر تاثیری گندم تضمینی خرید نرخ تعیین بنابراین گیرد می نظر در پذیر آسیب اقشار برای نان نرخ

 .داشت نخواهد دولتی

https://img9.irna.ir/d/r1/2019/06/22/4/156417641.jpg
https://img9.irna.ir/d/r1/2019/06/22/4/156417641.jpg
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 تضمینی ریدخ قیمت کشور، بودجه و برنامه سازمان پیشنهاد به وزیران هیات جلسه در گذشته روز ایرنا، گزارش به

 اصبل  نبوان ع ببه  ریال هزار 1۰5 مبلغ میزان، این از که کرد تعیین ریال هزار 115 مبلغ را 14۰1 سال برای گندم

 .است شده گرفته ظرن در تحویل هدیه عنوان به ریال هزار 1۰ و شده تعیین قیمت

 خبر لینک

 

 

 18:۰1 ،14۰1 فروردین ۳-ایرنا

 :کرد اعالم دولتی بازرگانی شرکت داخلی خرید هماهنگی مدیرکل

 خرید پیشقراول بلوچستان و سیستان آینده/ روز چند تا کشور جنوب در گندم خرید آغاز

 

 خریبد  هبای لدسبتورالعم  ابالغ با :گفت ایران دولتی بازرگانی شرکت داخلی خرید هماهنگی مدیرکل -ایرنا - تهران

 هااستان ینا گندم، خرید پیشتاز هایاستان به مباشرین و قراداد هایفرم ارسال و روغنی هایدانه و گندم تضمینی

 .هستند آماده کشاورزان گندم تحویل برای

 از گنبدم  ینیتضبم  خرید افزود: « سعادتی مرتضی » ایران، دولتی بازرگانی شرکت از ایرنا چهارشنبه زرو گزارش به

 فارس وبجن مالاحت و هرمزگان بوشهر، خوزستان، کرمان، بلوچستان، و سیستان در جنوب هایاستان از سال آغاز

 .شد خواهد آغاز

https://www.irna.ir/news/84694688/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85
https://www.irna.ir/news/84694132/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%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
https://www.irna.ir/news/84694132/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%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
https://img9.irna.ir/d/r1/2020/04/26/4/157092796.jpg?ts=1605544262454
https://img9.irna.ir/d/r1/2020/04/26/4/157092796.jpg?ts=1605544262454
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 :گفبت  و دکبر  اعبالم  تومبان  ۷5۰۰ هرکیلوگرم امروز تا را هااستان به شده اعالم تضمینی خرید قیمت کیاسعادتی 

 بالغا با و است نگهبان شورای تصویب نیازمند که است شده تصویب تومان 9،5۰۰ مجلس در تضمینی خرید قیمت

 .شد خواهد اعمال گندمکاران امیتم برای خرید مبلغ این جدید نرخ

 25 بلندمبدت  ببه  نسببت  امبا  داشبته  رشبد  درصد 21 گذشته سال به نسبت جاری سال در هابارش کرد: عنوان او 

 خریبداری  گنبدم  تبن  میلیبون  ۷.1 امسبال  کشباورزی  جهاد وزارت بینیپیش اساس بر و است داشته کاشته درصد

 .شد خواهد

 و گنبدم  تضبمینی  خریبد  هبای  دسبتورالعمل  :گفبت  ایران دولتی بازرگانی تشرک داخلی خرید هماهنگی مدیرکل 

 خرید برای را ملکا آمادگی مراکز و است شده ابالغ هااستان به اجرا برای مباشرین و قرارداد رمف و روغنی هایدانه

 .دارند جدید سال در گندم تضمینی

 استان ۳1 در تومان 5۰۰۰ مصوب نرخ با گندم تن میلیون 4.5 1۳99-14۰۰ خرید فصل در افزاید،می گزارش این 

 .شد خریداری

 گندم تضمینی خرید قیمت کشور، بودجه و برنامه سازمان پیشنهاد به وزیران هیات امروز جلسه در ایرنا، گزارش به

 تقیمب  اصبل  عنبوان  به ریال هزار 1۰5 مبلغ میزان، این از که کرد تعیین ریال هزار 115 مبلغ را 14۰1 سال برای

 .است شده گرفته نظر در تحویل هدیه عنوان به ریال هزار 1۰ و شده تعیین

 خبر لینک

 

 

 1۷:59 ،14۰1 فروردین ۳-ایرنا

 :داد خبر کشاورزی جهاد وزیر معاون

 جو و کلزا گندم، تضمینی خرید برای الزم تدارک 4-9

https://www.irna.ir/news/84694132/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%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
https://www.irna.ir/news/84694126/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%DA%A9%D9%84%D8%B2%D8%A7-%D9%88-%D8%AC%D9%88
https://www.irna.ir/news/84694126/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%DA%A9%D9%84%D8%B2%D8%A7-%D9%88-%D8%AC%D9%88
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 شبامل  یزراعب  والتمحصب  خریبد  ببرای  الزم تدارک گفت: کشاورزی جهاد وزارت زراعت امور معاون - ایرنا - تهران

 .است شده دیده کشور سراسر در جو و کلزا گندم،

 شهرسبتان  یکلبزا  مبزارع  از بازدیبد  در « مهباجر  علیرضا» کشاورزی، جهاد وزارت از ایرنا چهارشنبه روز گزارش به

 .شود تولید کلزا تن هزار 18۰ حدود و گندم تن میلیون 9 حدود جاری زراعی سال در: کرد بینیپیش کالله،

 شبود مبی  روعشب  برداشت انبوه صورت به ماه فروردین دوم نیمه از افزود: کشاورزی جهاد وزارت زراعت امور معاون 

 .شد خواهد آغاز گندم برداشت آینده هفته یا هفته این نوبرانه صورت به ولی

 آببی  گنبدم  یاراضب  قراردادی کشت خصوص در کشاورزی جهاد برنامه به کشاورزی جهاد وزارت زراعت امور معاون

 .شد خواهند قراردادی کشت آبی گندم اراضی همه برنامه، این اساس بر گفت: و کرد اشاره

 راستا، این در هک افتاد اتفاق کشاورزی حوزه در بزرگی تحول فروردین، اول از کود قیمت در تعدیل با افزود: مهاجر

 .شد خواهد هاهزینه کاهش در کشاورزان به زیادی کمک

 14۰1-14۰۰ زراعی سال برای گندم کیلوگرم هر تضمینی خرید قیمت ایران، دولتی بازرگانی شرکت ،این از پیش

 .بود کرده اعالم تومان 5۰۰ و هزار ۷ را کیلوگرم هر ازای به

 سبال  ایببر  گنبدم  تضبمینی  خریبد  قیمت کشور، بودجه و برنامه سازمان پیشنهاد به وزیران هیات جلسه، در امروز

 و شده تعیین قیمت اصل عنوان به ریال هزار 1۰5 مبلغ میزان، این از که کرد تعیین ریال هزار 115 مبلغ را 14۰1

 .است شده گرفته نظر در تحویل هدیه عنوان به ریال هزار 1۰

 خبر لینک

 

https://img9.irna.ir/d/r1/2020/04/26/4/157092800.jpg
https://img9.irna.ir/d/r1/2020/04/26/4/157092800.jpg
https://www.irna.ir/news/84694126/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%DA%A9%D9%84%D8%B2%D8%A7-%D9%88-%D8%AC%D9%88
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 15:49 ،14۰1 فروردین ۳-ایرنا

 :دولت هیات موافقت با

 شد تعیین تومان 500 و هزار 11 گندم تضمینی خرید قیمت 5-9

 

 .ردک تعیین ریال هزار 115 مبلغ را 14۰1 سال برای گندم تضمینی خرید قیمت وزیران، هیئت -ایرنا-تهران

 ،14۰1 الس در سیزدهم دولت هیئت جلسه دولت،نخستین رسانی اطالع پایگاه از نقل به ایرنا خبرگزاری گزارش به

 .شد برگزار جمهور رئیس رئیسی ابراهیم سید اهلل آیت ریاست به ماه فروردین سوم چهارشنبه روز صبح

 و نیبان ب دانبش  تولیبد،  سبال » عنوان با رهبری معظم مقام سوی از 14۰1 سال نامگذاری به اشاره با جمهور رئیس

 دستگاه توسط رهبری معظم مقام ابالغی هایسیاست کردن عملیاتی و اجرایی لزوم بر تأکید ضمن «آفرین اشتغال

 فواصل رد را شده یاد های سیاست تحقق جهت در خود اقدامات رشگزا کرد مکلف را ها دستگاه کلیه اجرایی، های

 .نمایند ارایه دولت در بررسی منظور به مدت کوتاه

 سبال  ایببر  گنبدم  تضبمینی  خرید قیمت کشور، بودجه و برنامه سازمان پیشنهاد به وزیران هیئت جلسه، ادامه در

 و شده تعیین قیمت اصل عنوان به ریال هزار 1۰5 بلغم میزان، این از که کرد تعیین ریال هزار 115 مبلغ را 14۰1

 .شد گرفته نظر در تحویل هدیه عنوان به ریال هزار 1۰

 خبر لینک

 

 

https://www.irna.ir/news/84694029/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%DB%B1%DB%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84694029/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%DB%B1%DB%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/03/17/4/169540511.jpg?ts=1647528913430
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/03/17/4/169540511.jpg?ts=1647528913430
https://www.irna.ir/news/84694029/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%DB%B1%DB%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF
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 14۰1 فروردین ۰4-14:52 -جوان خبرنگاران باشگاه

 

 شد؛ مطرح جوان خبرنگاران باشگاه با گو و گفت در

 گندم تضمینی خرید درصدی 70 افزایش بینی یشپ 6-9

 تضیمینی  خرید میزان که دشومی بینی پیش جوی شرایط به توجه با گفت: گندمکاران ملی بنیاد رئیس

 .یابد افزایش درصد 70 تا 60 قبل سال به نسبت گندم

 ببا  گنبدم  رقاببت  و هبانی ج بازارهای در کمبود و غالت جهانی قیمت افزایش به توجه با گفت: هاشمی عطااله آقای

 ذاریگب  قیمبت  شبورای  در محصبول  کیلبو  هر خرید ازای به تومان 5۰۰ و هزار 1۰ نرخ کشور، در دامی های نهاده

 .شد مصوب

 نظبر  در گنبدم  برای جایزه عنوان به را مبلغی که کردیم تقاضا دولت هیئت از گندمکاران، ملی بنیاد رئیس گفته به

 اسباس  راینب که گرفت قرار موافقت مورد گندم کیلو هر خرید برای تومان 5۰۰ و رهزا 11 نرخ نهایت در که بگیرد

 .دشومی خریداری کشاورزان از نرخ این با گندم آینده هفته از

 نیبازی  وجود نای با که برسد تن هزار 5۰۰ و میلیون 1۰ تا 1۰ به گندم تولید امسال که است آن از حاکی برآوردها

 .یابد می کاهش واردات نیاز صورت در یا نداریم واردات به

 تولیبد  یببرا  خوبی سال اردیبهشت، و فروردین های ماه برای هواشناسی سازمان بینی پیش بنابر گوید:می هاشمی

 .نیست دامی های نهاده با جایگزینی و قاچاق از خبری دیگر وجود این با که داشت خواهیم گندم

https://www.yjc.news/fa/news/8094620/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B7%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85
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 شباهد  کبه  امیبدواریم  هواشناسبی  سازمان بینی پیش و جوی شرایط هب توجه با گفت: گندمکاران ملی بنیاد رئیس

 ببه  تولید بلق سال به نسبت خرید درصدی ۷۰ تا 6۰ افزایش با حداقل طوریکه به باشیم دیم مزارع از بیشتر تولید

 .برسد تن هزار 5۰۰ و میلیون 8 تا 8

 کبه کند می یدتاک کشاورزان به گندمکاران یمل بنیاد گندم برخودکفایی تاکید و رهبری معظم مقام فرمایشات بنابر

 .یابد افزایش کیفیت و تولید تا باشند داشته مزارع بر بیشتری مدیریت داشت مرحله در

 خبر لینک

 

https://www.yjc.news/fa/news/8094620/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B7%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85
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 5-1-14۰1 12:19-فارس خبرگزاری

 دامی های فراورده و محصوالت بهداشت از شکایت و انتقاد دریافت برای 1512 تلفنی سامانه 1-10

 فراورده و تمحصوال بهداشت از شکایت و انتقاد برای را 1512 تلفنی سامانه کشور دامپزشکی سازمان رئیس مشاور

 .کرد اعالم دامی های

 

 ویژه تیبهداش نظارت و کنترل تشدید طرح گفت: فارس، خبرگزاری اقتصادی خبرنگار با گو و گفت در اسدی امین

 ادامبه  اریجب  سال فطر سعید عید روز تا و شده شروع گذشته سال اسفند 14 از که رمضان مبارک ماه و نوروز ایام

 تعطیبل  اتنهب  نبه  نبوروز  تعطبیالت  در هبا اسبتان  در دامپزشکی کل ادارات و کشور مپزشکیدا سازمان بنابراین دارد

 و شبدید ت ملبی  طبرح  اسباس  بر :افزود کشور دامپزشکی سازمان رئیس مشاور .دارند فعالیت روزی شبانه و نیستند

 هبای شتارگاهک که روزنو عید نخست روز استثنای به رمضان، مبارک ماه و نوروز ایام در بهداشتی هاینظارت کنترل

 طببق  و انبد  شبده  فعال 14۰1 فروردین دوم روز از بودند، فعال شده تعیین پیش از کشیک صورت به آن در کشور

 شرکت این سوی از گرفته صورت کشتار مازاد تا است، شده مقرر دام امور پشتیبانی شرکت با شده انجام هماهنگی

 این ایاجر حسن بر جدی نظارت هدف با کشور دامپزشکی مسئوالن :گفت ادامه در اسدی امین .شود خریداری نیز

 .دهستن کشور هایکشتارگاه از شبانه حتی و سرزده بازدیدهای حال در نوروز تعطیالت ایام در ملی، طرح

 و هاداتپیشبن  انتقبادات،  تواننبد مبی  هاتنظار این تشدید به کمک جهت نیز مردم کرد: نشان خاطر پایان در اسدی

 میبدانی  تنظبار  هبای  فیلم و تصاویر همچنین کنند. پیگیری و اعالم 1512 تلفنی سامانه طریق از را خود اتشکای

 .ندکن ارسال بله رسانپیام در ۰992884582۳ شماره به پروتئینی محصوالت بهداشتی کنترل جهت در را خود

 خبر لینک

https://www.farsnews.ir/news/14010105000214/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86%DB%8C-52-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87
https://www.farsnews.ir/news/14010105000214/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86%DB%8C-52-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87
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  ایرنا – 6/11/89: تاریخ

   تیاف شکاه نمازندرا رد یاستخوان نماهیا دصی

   رخب کلین
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https://www.irna.ir/news/83648107/%D8%B5%DB%8C%D8%AF-%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-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
https://www.irna.ir/news/83648107/%D8%B5%DB%8C%D8%AF-%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-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
https://www.irna.ir/news/83648107/%D8%B5%DB%8C%D8%AF-%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-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
https://www.irna.ir/news/83648107/%D8%B5%DB%8C%D8%AF-%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-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
https://www.irna.ir/news/83648107/%D8%B5%DB%8C%D8%AF-%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-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
https://www.irna.ir/news/83648107/%D8%B5%DB%8C%D8%AF-%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-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
https://www.irna.ir/news/83648107/%D8%B5%DB%8C%D8%AF-%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-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
https://www.irna.ir/news/83648107/%D8%B5%DB%8C%D8%AF-%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-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
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 هاردهفرآو و گوشت ،شیر یور،ط دام،
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 14۰1 فروردین ۰5-1۳:2۳ -جوان خبرنگاران باشگاه

 

 نیستند تعطیل نوروز ایام در طیور و دام هایکشتارگاه 1-12

 کشییک  صیورت  بیه  طیور و دام هایکشتارگاه عید نخست روز گفت: دامپزشکی سازمان رئیس مشاور

 .هستند فعال کامل طور به مرغ و گوشت تأمین در وقفه از جلوگیری برای دوم روز از و داشتند فعالیت

 اسفند 14 زا که رمضان مبارک ماه و نوروز ایام ویژه بهداشتی نظارت و کنترل تشدید طرح گفت: اسدی امین آقای

 کبل  راتادا و کشبور  دامپزشکی سازمان شده جبمو دارد، ادامه امسال فطر سعید عید تا و شده شروع گذشته سال

 .نباشند تعطیل نوروز تعطیالت در هااستان در دامپزشکی

 مبازاد  ه،شبد  مقرر دام امور پشتیبانی شرکت با هماهنگی براساس  کشور، دامپزشکی سازمان رئیس مشاور گفته به

 ازمانسب  رئبیس  منظبور  ایبن  ببرای  ود.نش ایجاد بازار در مرغی بودکم هیچگونه و شود خریداری شرکت این کشتار

 و رغمب  گوشت ویژه به گوشت بهداشتی عرضه به کمک اهداف با را ملی طرح این 14۰۰ بهمن اواسط از دامپزشکی

 داده رقبرا  کبار  دسبتور  در مصبوب،  هایقیمت با و شبکه در مرغ عرضه کنترل برای بازار تنظیم مسئوالن به کمک

 .است

 1512 تلفنی سامانه طریق از را خود شکایات و پیشنهادات انتقادات، توانندمی هاترنظا تشدید به کمک برای مردم

 .کنند پیگیری و اعالم

 خبر لینک

 ر

  

https://www.yjc.news/fa/news/8095251/%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%B7%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.yjc.news/fa/news/8095251/%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%B7%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83650675/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%84%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 واردات و صادرات
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 4-1-14۰1 11:18-فارس خبرگزاری

 ایران دولتی بازرگانی شرکت توسط کشور به گندم تن میلیون یک ورود 1-13

 تشبرک  توسبط  گنبدم  تبن  میلیبون  یک گفت: ایران دولتی بازرگانی تخصصی مادر شرکت مدیرعامل و وزیر معاون

 .است تخلیه حال در )ره( خمینی امام بندر در ایران دولتی نیبازرگا

 

 از بازدید شیهحا در راد سعید سید کشاورزی، جهاد وزارت رسانیاطالع پایگاه از نقل به فارسی خبرگزاری گزارش به

 بالغ گندم همحمول 1۰ ایران دولتی بازرگانی شرکت کرد: اظهار وگویی گفت در کشور به اساسی کاالهای ورود روند

 الحب  در تن هزار ۳۰۰ حدود ایمحموله با کشتی سه حاضر حال در که است کرده سفارش ثبت تن میلیون یک بر

 .است تخلیه

 .رسدمی تن هزار ۷۰۰ حدود به آن محموله و است پهلوگیری حال در و لنگرگاه در دیگر کشتی 6 افزود: وی

 کرد: عنوان و دانست مطلوب را شهر به ورود برای هاگندم نقل و حمل روند ایران، دولتی بازرگانی شرکت مدیرعامل

 اتفاق این یندهآ روزهای در و بود خواهیم دارند، نیاز گندم به که هاییاستان برای شهری برون نقل و حمل پیگیر ما

 .افتاد خواهد

 هایمحموله حامل هایتیکش ورود روند و است شده تخلیه )ره( خمینی امام بندر در محموله این کرد: تصریح وی

 .است جریان در هم چابهار و هرمزگان بنادر در دولتی بازرگانی شرکت

 .است گرفته صورت کشور به اساسی کاالهای پیوسته واردات جریان در بازدید این است؛ گفتنی

 خبر لینک

https://www.farsnews.ir/news/14010104000146/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%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%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.farsnews.ir/news/14010104000146/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%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%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 6-1-14۰1 12:۳1-فارس خبرگزاری

 لبنان به گندم صادرات برای ایران آمادگی اعالم 2-13

 این کمبود معرض در اکنون و کردمی تامین اوکراین از را خود نیاز مورد گندم از ایعمده بخش لبنان که درحالی

 .ندک تامین را کشور این گندم تا است داده اطمینان بیروت به تهران است، گرفته قرار ذاییغ ماده

 

 خود ئیترتو کاربری حساب در لبنان جمهور رئیس عون، میشل فارس، خبرگزاری الملل بین اقتصاد گروه گزارش به

 کبه  اسبت  هداد اطمینبان  وی ببه  تبیرو در دیدارشان از پس ایران خارجه امور وزیر امیرعبداللهیان، حسین نوشت:

 .کند حمایت لبنان از گندم تامین در ویژه به هازمینه همه در است آماده ایران

 بانبک  کبرد؛ یم تامین کشور این از اوکراین، در روسیه نظامی عملیات زمان تا را خود گندم از ایعمده بخش لبنان

 .شد واهدخ مواجه گندم تامین کمبود با مدت کوتاه رد که است کشورهایی از یکی لبنان است داده هشدار جهانی

 و اسبت  خود کنندگانتامین سازیمتنوع برای جستجو در کشور این گفت، رویترز به پیش هفته لبنان اقتصاد وزیر

 این مرکزی انکب که دارد بستگی این به آن بندیزمان اما کند وارد هند از گندم تن هزار 5۰ تا دارد نظر در بیروت

 .کند باز را الزم اعتباری خط ورکش

 :بخوایند بیشتر

 کرد ممنوع را گندم صادرات روسیه*

 اوکراین صادرات توقف با فقیر کشورهای در گندم کمبود داد: هشدار جهانی بانک*

https://www.farsnews.ir/news/14010106000220/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.farsnews.ir/news/14001224000577/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.farsnews.ir/news/14001225001038/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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 علما، ن،فرهیختگا از جمعی با مشترکی نشست در گذشته روز صبح کشور، خارجه امور روزی امیرعبداللهیان حسین

 و وزرا تحقیقباتی،  و پژوهشبی  مراکبز  روسبای  علمبی،  هبای چهره احزاب، رهبران فرهنگی، و سیاسی هایشخصیت

 .یافت حضور لبنان ایرسانه برجسته فعاالن و نویسندگان و مجلس سابق و کنونی نمایندگان

 گندم ارداتو به وابستگی علت به توسعه حال در کشورهای از تعدادی داد، هشدار پیش هفته دو تقریبا جهانی بانک

 خواهنبد  اجبه مو غله این تامین کمبود با مدت کوتاه در است، شده متوقف روسیه با درگیری علت به که اوکراین از

 .شد

 .شد اعالم روسیه گندم صادرات ممنوعیت دنبال به هشدار این

 )نبوعی  رچباودا  گیباه  گندم، و آگوست ۳1 تا را شکر صادرات جهان، گندم صادرکننده ترین بزرگ عنوان به روسیه

 .کرد ممنوع سابق شوروی کشورهای به ژوئن ۳۰ تا را ذرت و جو غله(،

 خبر لینک

 

 

 11:۳۳ ،14۰1 فروردین 4-ایرنا

 :داد خبر کشاورزی جهاد وزیر معاون

 ایران دولتی بازرگانی شرکت وسطت گندم تن میلیون یک تخلیه و ورود 3-13

 

 شبرکت  توسبط  گنبدم  تن میلیون یک گفت: ایران دولتی بازرگانی تخصصی مادر شرکت مدیرعامل - ایرنا - تهران

 .است تخلیه حال در )ره( خمینی امام بندر در ایران دولتی بازرگانی

https://www.farsnews.ir/news/14010106000220/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.irna.ir/news/84694548/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%88-%D8%AA%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%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%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.irna.ir/news/84694548/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%88-%D8%AA%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%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%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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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 کاالهبای  رودو رونبد  از بازدید حاشیه در « راد سعید سید» کشاورزی، جهاد وزارت از ایرنا پنجشنبه روز گزارش به

 کبرده  رشسبفا  ثببت  تن میلیون یک بر بالغ گندم محموله 1۰ ایران دولتی بازرگانی شرکت افزود: کشور به اساسی

 .است تخلیه حال در تن هزار ۳۰۰ حدود ایمحموله با کشتی سه حاضر حال در که است

 هلبوگیری پ حال در و لنگرگاه در دیگر کشتی 6 اظهارداشت: ایران دولتی بازرگانی تخصصی مادر شرکت مدیرعامل

 .رسدمی تن هزار ۷۰۰ حدود به آن محموله و است

 شهری رونب نقل و حمل پیگیر ما کرد: عنوان و دانست مطلوب را شهر به ورود برای هاندمگ نقل و حمل روند وی،

 .افتاد خواهد اتفاق این آینده روزهای در و بود خواهیم دارند، نیاز گندم به که هاییاستان برای

 حامبل  هبای یکشبت  ورود رونبد  و اسبت  شبده  تخلیبه  )ره( خمینی امام بندر در محموله این کرد: تصریح راد سعید

 .است جریان در هم چابهار و هرمزگان بنادر در دولتی بازرگانی شرکت هایمحموله

 .است گرفته صورت کشور به اساسی کاالهای پیوسته واردات جریان در بازدید این است؛ گفتنی

 برای گندم یینتضم خرید قیمت کشور، بودجه و برنامه سازمان پیشنهاد به وزیران هیات جلسه در ایرنا، گزارش به

 تعیبین  یمتق اصل عنوان به ریال هزار 1۰5 مبلغ میزان، این از که کرد تعیین ریال هزار 115 مبلغ را 14۰1 سال

 .ستا شده گرفته نظر در تحویل هدیه عنوان به ریال هزار 1۰ و شده

 خبر لینک

 

 

 11:۰8 ،14۰1 فروردین 6-ایرنا

 ()ره خمینی امام بندر لنگرگاه در گندم کشتی فروند 9 پهلوگیری 4-13

https://www.irna.ir/news/84694548/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%88-%D8%AA%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%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%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.irna.ir/news/84696201/%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DB%B9-%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D9%86%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%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
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 امبام  بنبدر  لنگرگاه در گندم حامل هایکشتی شمار گفت: خوزستان بازرگانی خدمات و غله مدیرکل - ایرنا - اهواز

 .یدرس فروند 9 به بندر، این لنگرگاه به پیما اقیانوس کشتی 2 رسیدن با خوزستان، جنوب در خمینی)ره(

 تبن  هبزار  6۳۰ حامبل  مجموع در هاکشتی این کرد: بیان ایرنا خبرنگار با وگوگفت در شنبه روز نژادیان جهان امید

 .هستند گندم

 امامب  نبدر ب «ببار  فلبه » اسبکله  در گندم تن هزار21۰ حامل کشتی فروند سه اخیر روزهای در اینکه به اشاره با وی

 شبنبه  زامبرو  از افبزود:  اسبت  شده حمل کشور مختلف نقاط به یکسره صورت به آنها محموله و تخلیه )ره( خمینی

 .شودمی شروع )ره( خمینی امام بندر غالت اسکله در گندم حامل کشتی فروند چند پهلودهی عملیات

 گنبدم  محمولبه  رمضبان  مببارک  همبا  فرارسبیدن  از پبیش  تبا  داد: ادامبه  خوزستان بازرگانی خدمات و غله مدیرکل

 حمبل  مقصبد  هبای اسبتان  به توقف و رسوب بدون و تخلیه خمینی)ره( امام بندر لنگرگاه در پهلوگرفته هایکشتی

 .شد خواهد

 و ارشسبف  ایبران  دولتبی  بازرگبانی  تخصصی مادر شرکت توسط گندم هایمحموله این اینکه بیان با نژادیان جهان

 .کرد تاکید آن سازی ذخیره و گندم بخش اطمینان تامین بر است شده خریداری

 کشبور  دوار )ره( خمینبی  امبام  بندر طریق از غالت( و دامی های)نهاده فله اساسی کاالهای حجم درصد 85 حدود

 میزان این از که شد کشور وارد خمینی)ره( امام بندر طریق از اساسی کاالی تن میلیون 1۷ حدود پارسال .شودمی

 .بود گندم آن تن لیونمی چهار حدود

 خبر لینک

 

https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/25/4/169486161.jpg?ts=1645808351348
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/25/4/169486161.jpg?ts=1645808351348
https://www.irna.ir/news/84696201/%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DB%B9-%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D9%86%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%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
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 14۰1 فروردین ۰4-۰1:۳۰ -جوان خبرنگاران باشگاه

 

 شد مطرح جوان خبرنگاران باشگاه با تفصیلی گوی و گفت در

 ها مغازه در مرغ بندی قطعه ممنوعیت تا وارداتی مرغ تخم کانتینر 8 برگرداندن از 5-13

 .ندارند را مرغ بندی قطعه مجوز ینیپروتئ های مغازه گفت: کشور دامپزشکی سازمان رئیس

 امپزشبکی د سازمان اقدامات به گویی و گفت در جهاد وزیر معاون و دامپزشکی سازمان رئیس میری آقا محمد سید

 .کندمی اشاره بهداشتی نظارت و کنترل تشدید طرح راستای در

 چیست؟ شتیبهدا نظارت و کنترل تشدید ملی طرح اجرای از هدف جوان: خبرنگاران باشگاه

 جملبه  زا شببکه  در پروتئینبی  محصبوالت  عرضبه  و بهداشتی نظارت رمضان ماه و نوروز تعطیالت ایام در :آقامیری

 گونبه  رهب  گری، واسطه و داللی های شبکه در نظارت عدم سبب به که چرا رود می شمار به طرح این اصلی اهداف

 به نسبت یا یفتوق باید کردند، رویت توزیع شبکه از خارج ایام ابن در که دامی های فرآورده و پروتئینی محصوالت

 .کنند اقدام سازی معدوم

 هبیچ  و کنبد  داری نگه مرغداری های سالن در را خود مرغ روز 45 از بیش ندارد حق مرغداری هیچ حاضر حال در

 .شود رضهع باید گرم بصورت همواره و کند داری نگه سردخانه در شده کشتار مرغ ندارد، حق کشتارگاهی

 شببکه  زا خبارج  دامبی  های فرآورده سایر و مرغ تخم مرغ، گوشت بهداشتی، نظارت و کنترل تشدید طرح اجرای با

 .گیرد می صورت بازار کنترل همواره و دشومین عرضه گری واسطه و داللی توسط

 است؟ مجاز بندی قطعه مرغ عرضه پروتئینی های مغازه در جوان: خبرنگاران باشگاه

https://www.yjc.news/fa/news/8093788/%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%DB%B8-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%86%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7
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 ببا  بلکه دهیم، نمی مجوز که نیست معنا بدان این البته نداریم، بندی قطعه مجوز پروتئینی های مغازه در :ریآقامی

 را داشبتی به مجوزهای انندتومین داران مغازه که است همراه دائم بهداشتی و فنی مسئول داشتن جمله از شروطی

 ببه  را ائبم د بهداشبتی  ناظر استخدام امکان ،کندمی عرضه مرغ تن ۳ تا 2 روز در که داری مغازه که چرا کنند پاس

 .هستیم آن رفع حال در مذاکرات با که ندارد بودن صرفه به مقرون سبب

 چیست؟ لیخچا در مرغ تخم کردن اجباری راستای در سازمان های برنامه جوان: خبرنگاران باشگاه

 در سبرد  یرهزنج که دارد نظر در دامپزشکی انسازم همواره و باشد یخچال داخل باید ها مرغ تخم تمامی :آقامیری

 تبوزیعی  مرغ تخم قیمت شوند متوجه مردم که دارد سازی فرهنگ به نیاز امر این اما شود، اجرا مرغ تخم خصوص

 .دارد تفاوت شبکه از خارج با زنجیره داخل در

 مبی  شافبزای  مباه  سبه  به ماه یک از فروش زمان مدت سرد، زنجیره در مرغ تخم فروش صورت در که معتقدم بنده

 .بود خواهد سازمان آتی های برنامه جز و نداریم خاصی برنامه اکنون هم اما یابد،

 منشا اب پروتئینی محصوالت سایر و مرغ تخم ماهی، قرمز، گوشت مرغ، گوشت جمله از پروتئینی محصوالت تمامی

 مبردم  تسبالم  که چرا است کرده عبور اشتیبهد ناظران چشم جلوی از قطعا د،شومی عرضه بازار در که دامی خام

 .بگیرند نادیده که آیند نمی کنار موضوعی هیچ با بهداشتی ناظران و است قرمز خط

 ازمانسب  نظبارت  سببب  ببه  مبابقی  و شبد  داده عبودت  کبانتینر  8 و معبدوم  وارداتبی  مرغ تخم کانتینر ۳ آمار بنابر

 .ندارد مشکلی دامپزشکی

 کیفیبت  گوسبفندی،  گوشبت  تبن  هزار 1۰ واردات بر مبنی جهاد وزارت اخیر مصوبه بربنا :جوان خبرنگاران باشگاه

 کنید؟ می ارزیابی چطور را وارداتی های گوشت

 عرضبه  گبرم  تبصور کشتار از پس تا شود وارد زنده دام است قرار بلکه شود، وارد قرمز گوشت نیست قرار :آقامیری

 و است مطلوب کامال وارداتی های گوشت کیفیت و است امپزشکید سازمان نظارت تحت کامال فرآیند این که شود

 .نرود سوال زیر شغلی شرف و بودن ای حرفه بحث گاه هیچ که دهیم می مردم به را اطمینان این همواره

 از کبه  داریبم  تقاضا مردم از خاطر همین به که گیرد می صورت کشتارگاه از خارج غیرمجاز کشتار مواقع برخی در

 .کنند خریداری مجاز هعرض مراکز
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 کیفیبت  خصبوص  در نظرشبما  مردم، های گالیه و منجمد های مرغ پایین وزن به توجه با جوان: خبرنگاران باشگاه

 چیست؟ منجمد های مرغ

 از کبه  رسبیم ب فرهنبگ  این به باید همواره و کنند می استفاده سایز مرغ از کشورها تمامی حاضر حال در :آقامیری

 .نیست تولیدی مرغ باالی کیفیت بیانگر مرغ وزن افزایش که چرا کنیم استفاده سایز مرغ

 کبه  چبرا  است هشد توزیع بازار در بهداشتی نظارت از خارج باشد، بازار در گرم 8۰۰ تا ۷۰۰ وزن از کمتر مرغی اگر

 توزیبع  گبرم  8۰۰ بباالی  وزن با آنچه هر اما دهد، نمی را آل ایده وزن از خارج مرغ عرضه اجازه دامپزشکی سازمان

 .است نظارت تحت کامال د،شومی

 چیست؟ سفره تا مزرعه از بهداشتی نظارت و کنترل تشدید طرح محاسن جوان: خبرنگاران باشگاه

 ببا  کبه  اشدب تعطیل نباید فروردین دوم روز از کشتارگاهی هیچ بهداشتی نظارت و کنترل تشدید طرح در :آقامیری

 .نیست خرید طوالنی های صف تشکیل از یخبر قبل های سال همانند وجود این

 گذشته سال لخت تجربه عید، دوم روز از ها کشتارگاه فعالیت و ها سردخانه در منجمد مرغ مناسب ذخایر به توجه با

 .شد نخواهد تکرار مرغ بازار سامانی نابه خصوص در

 خبر لینک

 

 

 14۰1 فروردین ۰6-۰6:۰2 -جوان خبرنگاران باشگاه

 

https://www.yjc.news/fa/news/8093788/%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%DB%B8-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%86%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7
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 شد مطرح جوان خبرنگاران باشگاه با گو و گفت در

 صادرات توسعه برای راهی باغی محصوالت شدن دار شناسنامه 6-13

 نظارت و باغی و جالیزی محصوالت شدن دار شناسنامه با گفت: کشاورزی محصوالت ملی اتحادیه رئیس

 .داشت نخواهیم صادرات در مشکلی تولید بر جدی

 نتیجبه  در و برداری نمونه گلخانه، چند بررسی از پس اسفند 14 از روسیه به دلمه فلفل صادرات گفت: نورانی رضا

 .است شده گرفته سر از سموم مانده باقی نشدن مشاهده

 قرنطینه و ودار و غذا از سالمت گواهی نیازمند روسیه به صادرات کشاورزی، محصوالت ملی اتحادیه رئیس گفته به

 .باشیم نداشته مشکلی آینده در تا است نباتات حفظ از

 ای العیبه اط طبی  جهاد وزارت که کرد پا به زیادی صدای و سر روسیه به دلمه فلفل صادرات ممنوعیت ماه آذر در

 .شد گرفته سر از مجدد اسفند 14 از صادرات که کرد اعالم

 گلخانه جالیزی، محصوالت تولید بر جدی نظارت امسال از که است شده گذاری هدف جهاد وزارت در گفت: نورانی

 داشبته ن تولیبد  خصبوص  در نگرانبی  تبا  شوند دار شناسنامه محصوالت است قرار طرفی از و گیرد صورت باغی و ای

 .باشیم

 ما رزیکشاو محصوالت علیه مرزها بیرون که ای هجمه رغم علی گوید: می کشاورزی محصوالت ملی اتحادیه رئیس

 مبرزی  ببرون  التمشک تا یابد افزایش باید ها رتنظا وجود این با که بود کذب اخبار این واقعیت در اما آمد، بوجود

 .نشود ایجاد

 جبان، بادم محصبول  5 صبادرات  ببرای  صادرکنندگان بود گفته این از پیش نباتات حفظ سازمان رئیس مقدم عالیی

 برگبه  ارود و غبذا  سبازمان  مرجع هایآزمایشگاه از باید روسیه به خیار و فرنگی گوجه درختی، سیب ای،دلمه فلفل

 .ندارد وجود آنان برای صادرات امکان برگه این بدون و کنند دریافت یزآنال

 خبر لینک

https://www.yjc.news/fa/news/8095197/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://www.yjc.news/fa/news/8095197/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA


 

 

 

 کشاورزی و آب راهبردی مطالعات مرکز

 http://awnrc.com/index.php 1401اول فروردین ماه  هفته رزیکشاو اخبار اهم

1۰1 http://awnrc.com/index.php  
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 صنعتی گیاهان و گل ،علوفه نهاده،
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 22:29 ،14۰1 فروردین ۳-ایرنا

 اردبیل استان در دامی نهاده تن هزار چهار از بیش توزیع آغاز 1-14

 

 ببارش  پبی  در میدا نهاده تن هزار چهار از بیش توزیع آغاز از اردبیل استان بحران مدیریت مدیرکل -ایرنا -اردبیل

 .داد خبر استان این سطح در دام تعلیف برای مشکالتی بروز و کوالک و برف شدید

 طقمنبا  در خصبوص  ببه  بیبل ارد اسبتان  سطح در کوالک بروز و برف شدید بارش پی در چهارشنبه، روز گزارش به

 و شبد  جبدی  مشکل دچار مناطق این طبیعت در سبک هایدام تعلیف گذشته، روز چند طی استان این گرمسیری

 .شدند مواجه دام غذای و علوفه کمبود با دامداران

 اردامبد  عشبایر  و روستاییان برخی سبک دام که دهدمی نشان مجازی هایشبکه در شده منتشر هایگزارش برخی

 مکبان ا نببود  و دسترسبی  هایجاده بودن مسدود و دامی هاینهاده و علوفه کمبود پی در استان مختلف مناطق در

 .تاس شده منتشر هاشبکه این در شده تلف هایدام تصاویر و شده تلف مجاور، مناطق از دام غذای انتقال

 و آب رایطشب  ایبن  ببروز  احتمال بینیپیش غمر به ذیربط، متولیان سوی از علوفه و دامی هاینهاده تامین در تعلل

 اسبتان  شمال در سواربیله و انگوت گرمی، هایشهرستان در بخصوص عشایر و دامداران روستاییان، انتقادات هوایی،

  .است داشته پی در را اردبیل

 که کرد اعالم دبیلار استان بحران مدیریت کل مدیر دام، غذای تامین در مشکل بروز از روز چهار گذشت با و امروز

 ببرای  کالتیمش بروز و کوالک و برف شدید بارش به توجه با استان سطح در دامی نهاده تن 56 و هزار چهار توزیع

 .است شده آغاز دامی حوزه در مشکالت برخی رخداد و اردبیل استان مردم

https://www.irna.ir/news/84694322/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/03/23/4/169552437.jpg?ts=1648057444797
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/03/23/4/169552437.jpg?ts=1648057444797
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 در پرفشبار  نهسباما  فعالیبت  به توجه با کرد: اظهار خدمتی مهدی اردبیل، استانداری رسانی اطالع پایگاه گزارش به

 البب ق در شبده  ذخیبره  دامبی  نهباده  ایبن  توزیبع  روستایی، مناطق از برخی راه شدن مسدود و اردبیل استان سطح

 .شودمی انجام استان سطح در ویژه و عادی سهمیه

 در دامبی  نهباده  تبن  ۷۳ رو پبیش  ایبام  طی افزود: استان دامی هاینهاده سهمیه ذخیره و خریداری به اشاره با وی

 در نتب  ۳2۰ سبرعین،  در تبن  ۳2۷ آباد،پارس در تن ۷55 کوثر، در تن 216 نمین، در تن 2۷5 اردبیل، شهرستان

 سبهمیه  البب ق در خلخال در تن 5۰ و یکهزار و سواربیله در تن 85۰ اصالندوز، در تن 1۳۰ نیر، در تن 46۰ گرمی،

 اناسبت  بحبران  مبدیریت  مبدیرکل  .شبود می توزیع کوالک و برف بارش بحران از متاثر مناطق در خصوص به عادی

 از شهرسبتان  نای نیاز مورد نهاده و رسیده اتمام به شهرمشکین شهرستان در دامی نهاده ذخیره کرد: اضافه اردبیل

 شنبه روز تا میدا نهاده تولید کارخانه اینکه ضمن شد. خواهد تامین آبادپارس و سوار بیله هایشهرستان انبار محل

 رهبای محو یبه کل در تردد که این بیان با ادامه در وی .کرد خواهد ارسال شهرمشکین شهرستان به را تکمیلی نهاده

 سبطح  در دهش مسدود روستایی راه تعداد راهداران تالش با گذشته روز گفت: دارد، جریان اردبیل استان مواصالتی

 وسبتایی ر شبده  مسبدود  راه تعداد سهمگین، کوالک علت به امروز که بود یافته کاهش مسیر 1۰۰ به اردبیل استان

 .یافت افزایش مسیر 285 به استان

 مینتبا  در مشکالتی انگوت و گرمی شهرستان دو روستایی خصوص به و شهری مناطق خیبر در کرد: بیان خدمتی

 با همراه که برف بارش میزان بیشترین .است مناطق این به ارسال و پخت حال در نیاز مورد نان که دارد وجود نان

 2 ایبن  اطقمن برخی در برف ارتفاع که نحوی به افتاده اتفاق انگوت و گرمی شهرستان در شده، گزارش نیز کوالک

 .است رسیده متر نیم از بیش به شهرستان

 خبر لینک

https://img9.irna.ir/d/r2/2022/03/23/3/169552438.jpg?ts=1648057455468
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/03/23/3/169552438.jpg?ts=1648057455468
https://www.irna.ir/news/84694322/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84
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 تآالنمکانیزاسیون/ماشی
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 15:16 ،14۰1 فروردین ۳-ایرنا

 رضوانشهر در مکانیزاسیون تسهیالت تومان میلیارد 10 از بیش پرداخت 1-15

 

 1۰ از ببیش  شهرسبتان  این کشاورزی بخش مکانیزاسیون برای :گفت رضوانشهر مدیرجهادکشاورزی – ایرنا -رشت

 .است شده پرداخت کشاورزان به تسهیالت تومان میلیارد

 ببه  کانیزاسبیون، م و کشاورزی بخش توان باالبردن برای افزود: ایرنا خبرنگار با گفتگو در چهارشنبه روز فرامزآصفی

 ببانکی  التتسبهی  میلیاردتومان 1۰ از بیش مبلغ رضوانشهر و سر پره مختلف درمناطق شالیکار کشاورزان نفراز 9۳

 .شد اعطا

 مبلبغ  اراسبت  همبین  در گفبت:  دامدارکارت و کشاورزکارت متقاضیان به تسهیالت پرداخت به اشاره با همچنین وی

 نفبراز  8۰ ببه  تومبان  میلیبون  4۰۰ و میلیبارد  2 و کشباورزکارت  دارنبدگان  از نفر ۳6 ادتعد به تومان میلیون 1۳5

 .شد پرداخت دامدارکارت دارندگان

 کبم  نکیبا تسهیالت تومان میلیون 68۰ مبلغ خانگی مشاغل دربخش افزود: ادامه رضوانشهردر مدیرجهادکشاورزی

 .شد پرداخت شهرستان این متقاضیان از نفر 2۷ به بهره

 مبورد  169 تعبداد  اراضبی،  امور دربخش گفت: اموراراضی بخش در گرفته صورت اقدامات به اشاره با درادامه فیآص

 های حطر از خارج مورد 8۰ هادی، طرح داخل در آن مورد 46 که است صادرشده ها ساز و ساخت درزمینه اخطار

 .هستند بنیادمسکن از استعالم حال در هم مورد ۳4 و هادی

 قلبع  ییقضبا  حکبم  فقبره  11 برای و هستند شده شکایت های پرونده مورد 2۳ تعداد راستا درهمین اد:د ادامه وی

 .گردیده صادر وقمع

https://www.irna.ir/news/84693448/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B6%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://img9.irna.ir/d/r2/2021/06/13/4/168876021.jpg
https://img9.irna.ir/d/r2/2021/06/13/4/168876021.jpg
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 ۷۰ در روسبتا،  12۰ و سبر  وپبره  مرکبزی  هبای  بنبام  دوبخبش  و هزارنفرجمعیبت  8۰ حدود رضوانشهربا شهرستان

 .است شده واقع گیالن استان مرکز غرب کیلومتری

 خبر لینک

 

https://www.irna.ir/news/84693448/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B6%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1
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  بازدیدها و سخنرانی مصاحبه،
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 12:52 ،14۰1 فروردین 4-ایرنا

 :ایرنا با گو و گفت در گندمکاران ملی بنیاد رییس نایب

 سیزدهم دولت توسط گندم تومانی 500 هزارو 11 خرید نرخ از کشاورزان رضایتمندی 1-16

 

 5۰۰ ورهبزا  11 تضبمینی  خریبد  نبرخ  از کشباورازن  گفت: کشور گندمکاران ملی بنیاد رییس نایب - ایرنا - تهران

 .دارند را رضایت نهایت سیزدهم دولت تومانی

 5۰۰ هبزارو  ۷ قیمبت  تعیبین  از بعد افزود: ایرنا اقتصادی خبرنگار با گو و گفت در پنجشنبه روز «ایمانی قلی علی»

 خرید نرخ در نظری تجدید دنبال به گذاری قیمت شورای که افتاد اتفاق تولید هایهزینه در تغییراتی گندم تومانی

 یمتق شدن مطرح و تلفیق کمیسیون ورود و اسالمی شورای مجلس بحث با مصادف منتهی شد انجام که بود دمگن

 .ادد رخ جهانی بازار در تحوالتی اینکه تا ماند باقی شورای در مصوبه ای شد گندم تومانی 5۰۰ هزارو 9

 و ینکبرا او ببین  جنبگ  گنبدم،  جهبانی  نرخ افزایش با واقع در :اظهارداشت کشور گندمکاران ملی بنیاد رییس نایب

 مجلبس  ابب  مکاتباتی تومانی 42۰۰ ارز قیمت اصالح و داشتند برعهده را جهان گندم صادرات درصد ۳۰ که روسیه

 دنبال به و شودمی خارج دولت تضمینی خرید چرخه از نباشد مناسب گندم قیمت اگر که شد انجام اسالمی شورای

 .گیردمی صورت قاچاق و ورطی و دام خوراک مصرف احتکار، آن

 و تبورم  نرخ و جهانی نرخ با متناسب را تومان 5۰۰ هزارو 1۰ نرخ گذاری قیمت شورای بنابراین کرد: تصریح ایمانی

 1۰۰۰ یصتخص و شده تعیین نرخ با را شورا مصوبه دولت گذشته روز و شد مصوب و داد پیشنهاد تولید هایهزینه

 ببه  یبل تحو گنبدم  تضبمینی  خرید نرخ یعنی پذیرفت ندبده تحویل دولت به را مگند که کسانی برای جایزه تومان

 .شد تومان 5۰۰ هزارو 11 دولتی سیلوهای

https://www.irna.ir/news/84694575/%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%88-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://www.irna.ir/news/84694575/%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%88-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://img9.irna.ir/d/r1/2020/06/21/4/157182774.jpg
https://img9.irna.ir/d/r1/2020/06/21/4/157182774.jpg
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  گذشته سال به نسبت پایه کودهای قیمت کاهش

 تولیبد  و کشباورزان  از حمایبت  ببرای  سبیزدهم  دولت اینکه وجود با :گفت کشور گندمکاران ملی بنیاد رییس نایب

 و مسب  تبامین  در تولیبد  هبای هزینه اما است داده کاهش گذشته سال به نسبت را پایه کودهای قیمت گندم کیفی

 امتمب  تومبان  میلیبون  2 گنبدم  هکتبار  هبر  برای کش علف ترینساده قیمت مثال طور به باالست همچنان هاآفتک

 .شودمی

 نقبل،  و حمبل  جملبه  از تولیبد  هبای هزینبه  سبایر  تضمینی خرید نرخ افزایش با اکنون حتم طور به کرد: اضافه وی

 .یابدمی افزایش تراکتور و کمباین کارگری،

 انتظبار  نبنبابرای  اسبت  اقتصبادی  تولید در فاکتور یک گندم تضمینی خرید قیمت کرد: توصیه کشاورزان به ایمانی

 هرز، هایلفع با مبارزه برای ها کش علف ها،مغذی ریز سرک، کود از استفاده با داشت مرحله در کشاورزان رودمی

 .یابد افزایش سطح واحد در تولید تا شود انجام موقع به افات و بیماری با مبارزه

 هادانه سایر با گندم تضمینی خرید قیمت سازیمتناسب عدم از نگرانی

 ابراز هاتکش سایر با هاقیمت سازی متناسب عدم و گندم قیمت افزایش از کشور گندمکاران ملی بنیاد رییس نایب

 والتمحصب  سبایر  قیمبت  رودمبی  انتظبار  گنبدم  تضبمینی  خرید نرخ قیمت افزایش به توجه با :افزود و کرد نگرانی

 درغیبر  دکنب  طبی  را خود طبیعی مسیر کشت تا یابد افزایش مذکور نرخ با متناسب غیره و کلزا سویا، جو، همچون

 .باشیم گندم در کشت جهش و محصوالت سایر در افت کاهش نگران باید اینصورت

 فبزایش ا شباهد  مبا  و بزنبد  ببرهم  را کشت توازن و گندم کشت الگوی تواندمی موضوع این واقع در اظهارداشت: وی

 .شود هرز هایعلف و هاافت ها،بیماری افزایش باعث تواندمی امر این که شویم گندم در کشت سطح

 قیمبت  شبور، ک بودجه و هبرنام سازمان یشنهادپ به وزیران هیات چهارشنبه - گذشته روز جلسه در ایرنا، گزارش به

 به ریال زاره 1۰5 مبلغ میزان، این از که کرد تعیین ریال هزار 115 مبلغ را 14۰1 سال برای گندم تضمینی خرید

 .است شده گرفته نظر در تحویل هدیه عنوان به ریال هزار 1۰ و شده تعیین قیمت اصل عنوان

 خبر لینک

https://www.irna.ir/news/84694575/%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%88-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
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 1۰:14 ،14۰1 فروردین 4-ایرنا

 است بدیل بی گردشگری رونق در عشایر نقش فیروزکوه: فرماندار 2-16

 

 تاثیر صنعت ینا رونق و گردشگر جذب در عشایر جامعه نقش به اشاره با فیروزکوه شهرستان فرماندار -ایرنا -تهران

 .است موثر و مهم بسیار حوزه این جذابیت و رونق در عشایری جامعه کرد: اعالم کشور رد گذار

 ببه  کبوه فیروز شهرسبتان  نبوروزی  مسبافران  عشایری کمپ از خود بازدید حاشیه در شنبه پنج روز مهری ابوالقاسم

 لبنی و وتئینیپر مواد ینتأم و اقتصادی جبهه در خود حضور و فعالیت بر عالوه عشایری جامعه گفت: ایرنا خبرنگار

 و حضور یزانم شده برپا کمپ این که روزی اولین از که شاهدیم ما و است مؤثر بسیار نیز گردشگری رونق در مردم

 .است بوده توجه قابل بسیار نوروزی مسافران استقبال

 هبیچ  اخیبر  هبای السب  در عشبایر  افبزود:  هستند عشایر کننده تولید جمع در حضور مشتاق مردم اینکه بیان با وی

 داشبته  رینبی آف نقش تولید امر در وابستگی کمترین با دارند تالش و نداشته کشور این و مردم دولت، برای زحمتی

 .باشند

 اگبر  و دارند ردمم لبنی مواد و قرمز گوشت تأمین در بسزایی نقش افراد این داد: ادامه فیروزکوه شهرستان فرماندار

 .شدمی مواجه مشکل با کشور محصوالت برخی تأمین در نبود عشایری جامعه تولید

 نبام  ببه  البانقب  رهبر سوی از که سالی در و دانندمی عشایری جامعه خادم را خود دولتمردان و مردم وی، گفته به

 هبای گبروه  و ادافبر  سبایر  و جامعه این از شعار این با همسو باید شده نامگذاری «آفریناشتغال بنیان،دانش تولید؛»

 .کرد حمایت کشور ثیرگذارتا

https://www.irna.ir/news/84694467/%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DA%A9%D9%88%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/03/24/4/169552785.jpg?ts=1648098106442
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/03/24/4/169552785.jpg?ts=1648098106442


 

 

 

 کشاورزی و آب راهبردی مطالعات مرکز

 http://awnrc.com/index.php 1401اول فروردین ماه  هفته رزیکشاو اخبار اهم

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

 ایبن  گیزنبد  نحبوه  ببا  را مردم اینکه بر عالوه عشایری هایکمپ در نوروزی مسافران حضور کرد: خاطرنشان مهری

 .کنند استفاده عشایر محصوالت و دسترنج از توانندمی مردم کندمی آشنا جامعه

 در افبراد  نایب  زنبدگی  عمده کرد: تاکید است همواج فراوانی هایسختی با همواره عشایری زندگی اینکه بیان با وی

 ببا  داشبته  تبالش  دولبت  اخیر هایسال در خوشبختانه که گیردمی صورت کشور امکانات کم و العبور صعب مناطق

 کبم  را دافرا این زحمات خورشیدی معابر هایچراغ و بهداشتی هایسرویس شرب، آب جمله از الزم امکانات تجهیز

 در یبز ن افبراد  ایبن  محصوالت تولید همچنین و است زحمت پر و سخت عشایری زندگی که کرد قبول باید اما کند،

 .آیدمی بدست دشوار و سخت شرایط

 در و اسبت  انتهر و سمنان مازندران، هایاستان اتصال نقطه شهرستان این کرد: تاکید فیروزکوه شهرستان فرماندار

 تولید و الفع جامعه از شهرستان این همچنین و است کشور رهایمسی پرترددترین از یکی شهرستان این نوروز ایام

 أمینتب  عشبایری  جامعبه  طریبق  از پروتئینبی  مبواد  و لبنیات از توجهی قابل بخش که است برخوردار عشایر کننده

 .شودمی

 خبر لینک

 

 

 9:۳۳ ،14۰1 فروردین 4-اایرن

 :ایران کشاورز خانه مرکزی شورای عضو

 شد کشاورزان در امید افزایش موجب مگند تضمینی خرید جدید نرخ 3-16

 

https://www.irna.ir/news/84694467/%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DA%A9%D9%88%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84694212/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84694212/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/01/11/4/169361680.jpg?ts=1641917459969
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/01/11/4/169361680.jpg?ts=1641917459969
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 ریبال  زارهب  115 قیمت اعالم با دهمسیز مردمی دولت گفت: ایران کشاورز خانه مرکزی شورای عضو -ایرنا -گرگان

 غبذایی  امنیبت  تبامین  در گنبدمکاران  بیشبتر  فعالیت امیدواری جاری زراعی سال در گندم کیلوگرم هر خرید برای

 .کرد چندان دو را کشور

 ایبن  افبزود:  گرگبان  در اسبالمی  جمهوری خبرگزاری خبرنگار با گو و گفت در پنجشنبه روز اورسجی مهدی محمد

 ورزیکشبا  اقتصباد  در تحبول  ببرای  سبرآغازی ، دیاقتصا های تحریم به توجه با سیزدهم جهادی دولت بجای اقدام

 .دشومی محسوب کشور

 ختلفم مناطق در را گندم محصول کشت سطح اندتومی گندم تضمینی خرید برای شده اعالم قیمت: داد ادامه وی

 ودوجب  ای دغدغبه  غذایی امنیت تامین در تا دشومی موجب تولید امنیت این و دهد افزایش آینده زراعی سال برای

 .باشد نداشته

 کود و بذر یرنظ کشاورزی های نهاده یافته افزایش های قیمت برآوردهای با شده تمام قیمت افزایش کرد: تاکید وی

 .است موثر گندم خودکفایی در جاری مسائل و

 اعالم قیمت گفت: و برشمرد کشاورزان ضروری زنیا را برداشت زمان در کشاورزی محصوالت خرید امنیت اورسجی

 در را تولید کمیت و کیفیت بتوان روز دانش از گیری بهره با که بوده کشاورزان رضایت مورد گندم خرید برای شده

  .داد افزایش سطح واحد

 نبدم گ تضمینی خرید قیمت دولت، هیات گذشته روز نشست در مصوبه این تایید و گذاری قیمت شورای تصویب با

 ببه  گنبدم  حویلت جایزه عنوان به ریال هزار 1۰ مبلغ و شد تعیین ریال هزار 1۰5 کیلوگرم هر ازای به کشاورزان از

 .شد خواهد اضافه یادشده مبلغ به کیلوگرم؛ هر ازای به دولت

 .بود دهش تعیین جاری زراعی سال برای کیلوگرم هر ازای به ریال هزار ۷5 گندم تضمینی خرید نرخ این از پیش

 .شد برآورد تن میلیون 9 جاری سال در ها خشکسالی رغم به کشور گندم تولید مقدار

 نوبرانه شتبردا و شده فراهم کشاورزان از گندم محصول تحویل برای الزم تدارک کشاورزی جهاد مسووالن گفته به

 .شد خواهد آغاز فروردین ماه اواسط از گندم انبوه برداشت و آینده روز چند طی محصول این
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 تکتاز، آرمان، از،آر کالته، تیرگان، احسان، مروارید، مانند ارقامی از گلستان استان آبی و دیم اراضی گندم کشت در

 .دشومی استفاده آسمان، و قابوس قابوس، کوهدشت، آبی، گندم ارقام نودل و باسیلو کلکتور،

 .یابد می اختصاص گندم کشت به اورزیکش اراضی از هکتار هزار 4۰۰ تا ۳5۰ ساالنه استان این در

 بسیار آن ساحتم که است حالی در این و دارد را ایران دوم رتبه گندم، تولید میزان و کمیت نظر از گلستان استان

 برخبی  بباور  ببه  ایبن  ببر  عبالوه  و اسبت  خوزسبتان  و فبارس  همچبون  کشباورزی  ظرفیت دارای هایاستان از کمتر

 .است اطنق سایر از بیشتر آن محصول در موجود گلوتن زیرا دارد را کشور اول مقام کیفیت بحث در کارشناسان

 حیبث  ایبن  از و شبود می مناسب بسیار کیفیت با نان شدن ترد و خمیر آمدن کش باعث که است پروتئینی گلوتن؛

 .است ایران کیفی محصوالت بهترین از یکی گلستان در تولیدی گندم

 خبر لینک

 

 

 1۷:1۰ ،14۰1 فروردین ۳-ایرنا

 :داد خبر کشاورزی ترویج و آموزش موسسه رییس

 کشاورزی هایپهنه به محقق 2955 اعزام با تولید یاوران طرح اجرای 4-16

 

 اعزام با ذشتهگ سال در تولید یاوران طرح گفت: کشاورزی ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان معاون - ایرنا - تهران

 .شد اجرایی کشاورزی هایپهنه به محقق 2955

https://www.irna.ir/news/84694212/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84694082/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DB%8C%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%DB%B2%DB%B9%DB%B5%DB%B5-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D9%87%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84694082/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DB%8C%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%DB%B2%DB%B9%DB%B5%DB%B5-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D9%87%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
https://img9.irna.ir/d/r1/2021/09/11/4/169053489.jpg
https://img9.irna.ir/d/r1/2021/09/11/4/169053489.jpg
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 افزایش هدف اب طرح این اینکه بیان با « مویدی اکبرعلی »کشاورزی، جهاد وزارت از ایرنا چهارشنبه روز گزارش به

 و وسبتایی ر زنان توانمندسازی راستای در افزود: است شده اجرا کشاورزی هایپهنه به فناوری و دانش نفوذ ضریب

 .است شده اجرا هاییبرنامه عشایری

 شده یجادا شتهگذ سال در عضو 2۰۰ و هزار 1۳ با عشایری و روستایی زنان خرد اعتباری صندوق 44۰وی، گفته به

 .است

 و ارهبز  ۷ عشبایری  و روسبتایی  زنبان  توانمندسازی برای کرد: خاطرنشان کشاورزی ترویج و آموزش موسسه رییس

 زنبان  توسبط  خبانگی  باغچبه  14۷ و هبزار  6 همچنین، و اندشده توانمند نوغانداری توسعه برای روستایی زن 859

 .است شده ایجاد روستایی

 بسبیاری  همیبت ا از نیبز  آینبده  کشباورزان  تربیت عشایری، و روستایی زنان توانمندسازی بر عالوه اینکه بیان با وی

 .است شده اندازیراه کشاورزی جهاد وزارت به وابسته هنرستان 15 تاکنون کرد: تصریح است، برخوردار

 با 14۰۰-14۰1 صیلیتح سال در آموزدانش 586 و هزار 6 تعداد آینده کشاورزان برنامه براساس داد: ادامه مویدی

 .ایمکرده تربیت ایحرفه و فنی و کاردانش هایآموزش

 ردانشکبا  رشبته  6 بروزرسانی و تدوین و اندشده مهارت سنجش کشاورزی دیپلم متقاضی هزار 12 شد: یادآور وی

 .است شده انجام نیز آموزشی استاندارد ۳1 بر مشتمل کشاورزی

 خبر لینک

 

 

 14:۰6 ،14۰1 فروردین ۳-ایرنا

 برد بین از را الخلخ میوه های باغ سردرختی از درصد 70 سرما و برف 5-16

https://www.irna.ir/news/84694082/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DB%8C%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%DB%B2%DB%B9%DB%B5%DB%B5-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D9%87%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84693781/%D8%A8%D8%B1%D9%81-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7-%DB%B7%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%AE%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AF
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 و اربب  از درصبد  ۷۰ از ببیش  یخبنبدان  پدیبده  و ببرف  ببارش  گفبت:  خلخبال  کشاورزی جهاد مدیر - ایرنا - اردبیل

 .است برده بین از را شهرستان این گرمسیری نیمه مناطق در میوه درختان سردرختی

 و قبل سال اهم اسفند اوخر برف های بارش کرد: اعالم ایرنا خبرنگار با گو و گفت در چهارشنبه روز شادخاطر محمد

 وارد موجبب  رسبید،  هبم  صفر زیر درجه 1۰ به که گذشته های روز در هوا دمای افت و جاری هفته اوایل همچنین

 هنیمب  منباطق  در واقبع  دار هسبته  میبوه  تبان درخ هبای  بباغ  از هکتبار  8۰ از ببیش  به سنگین مالی خسارات شدن

 .شد شهرستان این رستم خورش بخش گرمسیری

 در ببادام  و زردالو میوه درختان به سرما و برف جانب از وارده خسارت بیشترین گفت: خلخال کشاورزی جهاد مدیر

 .است بوده خلخال رستم خورش بخش در واقع جعفرآباد و برندق نمهیل، روستاهای میوه های باغ سطح

 میوه های باغ به وارده خسارات میزان کشاورزی جهاد مدیریت کارشناسان بررسی اساس بر داشت: اظهار خاطر شاد

 می مه درصد1۰۰ به مناطق از برخی در و درصد۷۰ گذشته های روز در شهرستان این گرمسیری نیمه مناطق این

 .رسد

 در شاورزیک جهاد کارشناسان سوی از همچنان خلخال باغی بخش به وارده خسارات ریالی میزان اینکه بیان با وی

 پس خسارت الیری میزان منطقه در بندان یخ و سرما حاکمیت و برف بارندگی ادامه توجه با:افزود است، برآورد حال

 واهبد خ مبردم  اطبالع  ببه  و بررسبی  شهرسبتان  این میوه های باغ خسارات از جدید های گزارش  خرینآ دریافت از

 .درسی

 و هکتبار  هزار هفت که کشاورزی مستعد اراضی هکتار هزار 4۷ از برخورداری با اردبیل جنوب در خلخال شهرستان

 .ستا اردبیل استان ارگانیک میوه تولید بزرگ های قطب از یکی دهند می تشکیل میوه های باغ را آن 5۰۰

https://img9.irna.ir/d/r2/2022/03/23/4/169551242.jpg?ts=1648022922229
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/03/23/4/169551242.jpg?ts=1648022922229
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 نیمبه  منباطق  رد پسبته ،بادام،زردالو،زیتون،انار انجیبر،  های باغ شامل شهرستان این دار هسته میوه های باغ بیشتر

 ایسبرم  و ببرف  بارش و اسفند در میوه درختان هنگام زود دهی شکوفه بدلیل واقع رستم خورش بخش گرمسیری

 ببه  تخسبارا  شدن وارد و میوه درختان سردرختی زدگی سرما شاهد ساله همه، درختان دهی شکوفه از پس بهاره

 هستیم مناطق این باغداران

 هایی حادثه زبرو گاهی از هر و رود می شمار به طبیعی حوادث وقوع فراوانی زمینه در کشور استان 1۰ جزو اردبیل

 شبدید  نیخبنبدا  و سرما، سنگین برف، سرمازدگی، طوفان، صاعقه، خشکسالی، سیل، زمین رانش، لرزه زمین مانند

 .گذارد می جای بر استان این در را مالیسنگینی ها خسارت

 خبر لینک

 

 

 19:44 ،14۰1 فروردین 2-ایرنا

 هستند برخوردار گردشگری مناسب ظرفیت از تهران عشایر 6-16

 

 تهبران  تاناسب  عشایری جامعه ظرفیت گفت: ایران عشایر امور ازمانس هماهنگی و ساماندهی مدیرکل -ایرنا -تهران

 .شود استفاده بخوبی ظرفیت این از باید و است مناسب بسیار گردشگر جذب در

 ببه  فیروزکبوه  شهرسبتان  در عشبایر  نبوروزی  مسبافران  کمبپ  از بازدید در شنبه سه عصر میرقائد احمدی سیاوش

 انبدازی  راه ببا  که است تهران استان در نوروزی مسافران تردد بیشترین تابستان و نوروز ایام در گفت: ایرنا خبرنگار

 .است بوده مناسب بسیار مسافران استقبال عشایری نوروزی کمپ چند

https://www.irna.ir/news/84693781/%D8%A8%D8%B1%D9%81-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7-%DB%B7%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%AE%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84693318/%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/03/22/4/169550371.jpg?ts=1647960486993
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/03/22/4/169550371.jpg?ts=1647960486993
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 کبه  شبده  زیانبدا  راه کشور سراسر در نوروزی مسافران از استقبال برای عشایری چادر سیاه 22۰ اکنون افزود: وی

 .است شده برپا تهران استان در چادر سیاه چهار

 سبفرهای  ماتخد ملی ستاد های برنامه براساس داد: ادامه ایران عشایر امور سازمان هماهنگی و ساماندهی مدیرکل

 مسافران از ا،ه شهرستان ورودی مبادی در آالچیق و چادر سیاه برپایی با 14۰1 نوروز ایام در عشایر کشور، نوروزی

 .کنند می یراییپذ و استقبال نوروزی گردشگران و

 

 و وروزینب  رسبوم  و آداب و فرهنگ با چادرها، این در خستگی رفع و استراحت ضمن نوروزی مسافران وی، گفته به

 سبافران م ببه  نیز عشایر تولیدی محصوالت چادرها نای در اینکه ضمن ندشومی آشنا عشایر تولیدی های توانمندی

 .دشومی عرضه

 دامبی  تمحصوال و دستی صنایع تولیدات عرضۀ برای مناسبی فرصت همچنین اقدام این داد: ادامه میرقائد احمدی

 ارتقبای  رایبب  گبامی  که ظرفیت این از استفاده برای را خود توان حداکثر استانی مدیران است الزم که است عشایر

 .بگیرند کار به است، عشایر معیشت و اقتصاد

 اسبتان  یژهو به کشور سراسر در تابستان فصل در ویژه به سال مختلف ایام در عشایری های کمپ این وی، گفته به

 .یافت خواهد توسعه تهران

 خبر لینک

 

https://img9.irna.ir/d/r2/2022/03/22/3/169550374.jpg?ts=1647960936103
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/03/22/3/169550374.jpg?ts=1647960936103
https://www.irna.ir/news/84693318/%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
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 دهم:هف بخش 17

 متفرقه
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 6-1-14۰1 16:۰۰-فارس خبرگزاری

 داد افزایش را غالت صادرات بر مالیات روسیه 1-17

 8۷ به گندم ادراتص بر مالیات و داد خواهد افزایش را غالت صادرات بر مالیات کرد، اعالم روسیه کشاورزی وزارت

 .رسید خواهد تن هر ازای به دالر

 

 مالیبات  رد،ک اعالم روسیه کشاورزی وزارت راشاتودی، از نقل به فارس خبرگزاری المللبین اقتصاد گروه گزارش به

 خواهد افزایش ردال 8۷ به تن هر ازای به دالر 86.4 از آوریل 5 تا مارس ۳۰ زمانی بازه در روسیه گندم صادرات بر

 .یافت

 افبزایش  الرد 58.۳ و دالر ۷5.6 ببه  تبن  هبر  ازای ببه  ترتیبب  به ذرت و جو بر صادرات مالیات ه،بیانی این اساس بر

 .یافت خواهد

 ۳24.۳ شباخص  قیمبت  ببا  چباودار(  و گندم از مخلوطی) مزلین و گندم صادراتی عوارض نرخ دهد،می نشان آمارها

 .است شده محاسبه تن هر در دالر 268.۳ ذرت برای و دالر 29۳.1 قیمت به جو برای تن، هر در دالر

 هبدف  با که قدامیا کرد؛ اندازی راه جو و ذرت گندم، بر را شناور مالیات اصطالح به وزارتخانه این گذشته، تابستان

 بورس در دخو صادراتی قراردادهای ثبت به ملزم را فروشندگان و است شده انجام داخلی غذایی مواد قیمت تثبیت

 .کندمی تعیین هفته یک مدت برای را عوارض میزان روسیه کشاورزی وزارت اطالعات، این اساس بر کند.می مسکو

 ختصباص ا خبود  ببه  را المللیبین صادرات از درصد 18 از بیش و است جهان در گندم صادرکننده بزرگترین روسیه

 تبامین  ار گنبدم  جهبانی  ذخبایر  از درصد ۳۰ حدود کرده، متوقف را غالت صادرات که اوکراین و روسیه است. داده

 .کنندمی

https://www.farsnews.ir/news/14010106000386/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%AF
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 .است شده روبرو خطر با جهان در غالت و گندم عرضه کشور، دو این درگیری با

 را دخو شکر صادرات بیشتر و سابق شوروی کشورهای به خود گندم صادرات موقت صورت به پیش هفته دو روسیه

 .شودمی هداد شان کنونی سهمیه در تاجران به صادراتی ویژه مجوزهای اما کرد، متوقف

 )نبوعی  چباودار  گیباه  گنبدم،  و آگوست ۳1 تا را شکر صادرات جهان، گندم صادرکننده ترینبزرگ عنوان به روسیه

 .کرد ممنوع سابق شوروی کشورهای به ژوئن ۳۰ تا را ذرت و جو غله(،

 هایمحدودیت با واجهم در داخلی غذایی مواد بازار از محافظت» برای اقدامات این بود، آمده روسیه دولت بیانیه در

 .است گرفته صورت «خارجی

 که اوکراین از گندم واردات به وابستگی علت به توسعه حال در کشورهای از تعدادی است، داده هشدار جهانی بانک

 .شد خواهند مواجه غله این تامین کمبود با مدت کوتاه در است، شده متوقف روسیه با درگیری علت به

 خبر لینک

 

 

 14۰1 فروردین ۰2-14:26 -جوان خبرنگاران باشگاه

 

 گیرد؟می فرا را دنیا همه کوین بیت 2-17

 را آن جلیوی  و گییرد میی  را دنیا همه کوین بیت گفت: بالکچین و ارز رمز کمیسیون مدیره هیات عضو

 .گرفت تواننمی

https://www.farsnews.ir/news/14010106000386/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://www.yjc.news/fa/news/8093254/%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF
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 بیشبتر  امادغب  و نهادی گذارانسرمایه توسط دیجیتال هایدارایی دائمی پذیرش گفت: زنجانی گان باخته پاک آقای

 پارسبال  ببود.  خواهبد  رو پبیش  سبال  در رمبزارز  فضبای  رشد اصلی هایمحرک قدیمی، مالی هایسیستم در هاآن

 دیجیتبال  هبای ارز از کبه  خبودپرداز  هایدستگاه تعداد پذیرفتند. دارایی یک عنوانبه را هارمزارز زیادی هایشرکت

 و فنباوری  شبرکت  چنبدین  زیبرا  هسبت،  نیبز  افبزایش  ببه  رو و یافبت  افبزایش  گذشبته  سال در کنندمی پشتیبانی

 .هستند جهانی صورت به کوینبیت خودپرداز هایدستگاه نصب حال در غیرفناوری هایشرکت

 تریناست.مهم چینبالک فناوری هایکاربرد از یکی تنها دیجیتال هایدارایی از نوع این فروش و خرید گوید:می او

 امبر  ایبن  نبوین  راهکبار  بالکچین فرافناوری و است بنیان دانش اقتصاد تقویت و استقرار رهبری هاسیاست در اصل

 در موزشی،آ قصنوا دلیل به متاسفانه که کنندمی فعالیت نفر میلیون 12 حدود تبادلی، هایپلتفرم مبحث در .است

 .اند شده متضرر حوزه این

 کبه  است نینوی بازار فناوری این است. هک و نفوذ غیرقابل و شده آغاز پیش سال 2۷ که است فرافناوری بالکچین

 کبه  کبوین یبت ب کردو خواهد ایفا هاکشور سایر با المللی بین تعامالت و واردات صادرات، معامالت، در بسزایی نقش

 .شد ایجاد 2۰۰8 سال در جهانی مالی بحران از پس

 خبر لینک

 

 

https://www.yjc.news/fa/news/8093254/%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF


 

 

 


