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 اول: بخش 1

 خشکسالیو یآب منابع بارش، وضعیت
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 ۹:۰1 ،14۰1 فروردین 11 -رنایا

 امسال؛ تابستان در

 شاوور و کرخه آبیاری بکهش زیر در شلتوک کشت ممنوعیت 1-1

 

 پرمص رف  ه ای کش ت  ممنوعیت از شاوور و کرخه آبیاری هایشبکه از برداریبهره شرکت مدیرعامل - ایرنا - اهواز

 .داد خبر شرکت این آبیاری شبکه زیرپوشش هایزمین در امسال تابستان در شلتوک همچون آب

 نوعی ت مم گف ت:  ص ادقی  مسعود خوزستان برق و آب سازمان خبری شبکه از نقل به ایرنا پنجشنبه روز گزارش به

 دش دی  کمب ود  ب ه  توج ه  با 14۰۰ سال راواخ از شرکت این پوشش زیر هایشبکه در پرمصرف تابستانه هایکشت

 .است شده نیرسا اطالع مکرر طور به خوزستان، برق و آب سازمان اعالم و استانداری تصمیم اساس بر و آبی منابع

 ب رای  انکش اورز  ترغیب و شلتوک، کشت برای سلمان کانال به آب اختصاص بر مبنی خبری انتشار به اشاره با وی

 م دیرکل  س وی  از صادره نامه پیرو رساندمی اطالع به ،جعلی خبر این تکذیب ضمن افزود:، آب تامین قراداد انعقاد

 نظی ر  تابستانه پرمصرف هایکشت آب تامین امکان ،14۰۰ اسفند سوم مورخ خوزستان، استانداری بحران مدیریت

 .ندارد وجود سلمان کانال پوشش زیر هایزمین در و... شلتوک

 رکتش   ای ن  اش خاص،  ب ا  آب ت امین  ق رارداد  انعق اد  صورت در کرد: بیان شاوور و رخهک آبیاری شرکت مدیرعامل

 .داشت نخواهد تابستانه کشت آب تامین لحاظ به مسوولیتی هیچگونه

 طری ق  زا رسانی اطالع بر عالوه سلمان، کانال تابستانه آب تامین جعلی خبر تکذیب ضمن شرکت این است گفتنی

 اط الع  ،نی ز  جن وبی  کرخه حوزه در بنر نصب طریق از منطقه، محترم کشاورزان و رکانمشت کلیه به پیامک ارسال

 .است کرده رسانی

https://www.irna.ir/news/84700895/%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%B4%D9%84%D8%AA%D9%88%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B1
https://www.irna.ir/news/84700895/%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%B4%D9%84%D8%AA%D9%88%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B1
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/03/31/4/169566207.jpg?ts=1648700888181
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/03/31/4/169566207.jpg?ts=1648700888181
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 از ناش ی  ک ه  کش اورزان  آب نش دن  ت امین  و آب پرمص رف  کشت ممنوعیت و پارسال تابستان در آبی شدید تنش

 ب ود،  وزس تان  خ غ رب  من اطق  کش اورزی  آب کنن ده  )ت امین  کرخ ه  س د  جمله از خوزستان سدهای آب کمبود

 .شد موجب را اعتراضاتی

 خبر لینک

 

 

 11:21 ،14۰1 فروردین 8 -ایرنا

 گذشته آبی سال به نسبت اردبیل هایبارندگی درصدی 13 کاهش 2-1

 

 ای ن  در ه ا بارن دگی  درصدی 1۳ کاهش از اردبیل ایمنطقه آب شرکت آب منابع پایه مطالعات مدیر -ایرنا-اردبیل

 .داد خبر گذشته آبی سال با مقایسه در استان

 بارندگی گفت: و داد خبر جاری آبی سال در میلیمتری 16۹بارندگی از ایرنا به دوشنبه روز لو عیسی پاسبان اله نبی

 را صدیدر 6 کاهش مدت بلند دوره با مقایسه در و درصد 1۳ گذشته سال به نسبت آماری مقایسه در استان سطح

 .دهدمی نشان

 ه ای ارشب   رغ م  ب ه  قبل سال مشابه مدت به نسبت نیز استان مهم هایرودخانه رواناب مسوول، ممقا این گفته به

 .است روبرو شدید کاهش با اخیر

https://www.irna.ir/news/84700895/%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%B4%D9%84%D8%AA%D9%88%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B1
https://www.irna.ir/news/84698077/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B1%DB%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/01/16/4/169375853.jpg?ts=1642348930129
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/01/16/4/169375853.jpg?ts=1642348930129
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 انبر هیستگاا در روددره خانهرود به طمربو را اس تان  ه ای  رودخان ه  رواناب کاهش انمیز بیشترین لوعیسی پاسبان

 از گ ی بزر بخ ش  اس تان  ارتفاع ات  در برف هایپوشش شدن ذوب با دکر امیدواری ابراز حال عین در و کرد عنوان

 .شود مرتفع کمبودها

 مختلف هایبخش در آب مصرف در جوییصرفه لزوم بر اردبیل ای منطقه آب شرکت آب منابع پایه مطالعات مدیر

 ثمرثم ر م س ال  فص ول  در تواندمی آب مصرف در سازیفرهنگ هایبرنامه به استان مردم توجه افزود: و کرد تاکید

 .شود واقع

 ذخایر از و داده هدر را آب از زیادی حجم کشاورزی بخش در بویژه آب غیرعلمی و رویهبی مصرف اینکه بیان با وی

 مچنانه استان این در آب رویهبی مصرف منابع، کاهش و اخیر سال چند خشکسالی وجود با گفت:، کاهدمی استان

 .است نندهکنگران امر این و دارد وجود

 زمین ه  رد نی رو  وزارت و کش اورزی  جه اد  وزارت افزود: اردبیل ای منطقه آب شرکت آب منابع پایه مطالعات مدیر

 درص دی  25 ج ویی ص رفه  ب ا  است امید و اندداده انجام خوبی اقدامات ایقطره و فشارتحت آبیاری ترویج و توسعه

 .شود برطرف صنعتی و آشامیدنی آب مشکالت

 با تدول اما دیده جدی آسیب کشاورزی بخش در رویهبی مصرف خاطر به منطقه هایدشت افزود: لویسیع پاسبان

 .بگیرد را مشکل این جلوی حدی تا توانسته بخشیتعادل طرح اجرای

 .کنند خودداری آب رویه بی مصرف از خواست اردبیلی شهروندان عموم از وی

 ش امل  کش ور،  غ رب شمال در واقع هایاستان با مقایسه در بارندگی ظرن از اردبیل استان موجود آمارهای اساس بر

 در باش ند م ی  مش ابهی  نس بتا  ش رای   در اقلیم ی  لحاظ به که زنجان غربی،آذربایجان شرقی،آذربایجان هایاستان

 .دارد قرار چهارم جایگاه

 .ستا شده احداث اردبیل استان در کوچک مخزنی سد 42 و بزرگ مخزنی سد 1۰ تاکنون

 خبر لینک

 

https://www.irna.ir/news/84698077/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B1%DB%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87
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 14۰1 فروردین 14-2۰:25-جوان خبرنگاران باشگاه

 

 شد مطرح جوان خبرنگاران باشگاه با گو و گفت در

 روبروست محدودیت با بهاره دیم کشت 3-1

 با رهبها دیم کشت سدها، پشت آب محدودیت و بهار بارشی کم به توجه با گفت: خشکسالی مرکز رئیس

 .روبروست محدودیت

 در س بی منا های بارش گذشته روز چند تا اسفند از که دهدمی نشان هواشناسی های نقشه گفت: وظیفه احد آقای

 ش مالی  حلسوا و غربی آذربایجان از هایی بخش و زنجان اردبیل، شرقی، آذربایجان یهااستان جمله از غرب شمال

 .داشتیم

 در که دهبو متر میلی 1۳7.5 کشور های بارش مجموع تاکنون زراعی سال ابتدای از خشکسالی، مرکزرئیس گفته به

 .است کمتر درصد ۳5 بلندمدت با مقایسه

 دوره هدرحالیک   داش تیم،  بارن دگی  مت ر  میل ی  1.7 ت اکنون  فروردین ابتدای از که دهدمی نشان اقلیمی های مدل

 .دهدیم نشان را نرمال به نسبت بارش درصدی ۹۰ اهشک امر این که بوده متر میلی 16.2 میزان این بلندمدت

 خوزستان، یهااستان شامل کشور غرب و غرب جنوب یهااستان به مربوط را بارشی کم یا آنامولی بیشترین وظیفه

 .کرد اعالم کرمانشاه و ایالم

 از بس یاری  ش اید  و ی د با ک ه  طور آن ها، رودخانه آب دبی بودن پایین به توجه با ید:گومی خشکسالی مرکز رئیس

 درح الی  ای ن  ،کن د م ی  ایجاد غرب جنوب و غرب در آبی تنش شرای  این نهایت در که نشدند آبگیری ها رودخانه

 .است شده بهتر قبل سال مشابه مدت به نسبت امسال بارندگی که است

https://www.yjc.news/fa/news/8101989/%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA
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 ضمن شد، خواهد مواجه محدودیت با دیم کشت سدها پشت آب ذخایر و ها بارندگی انداز چشم به توجه با گفت: او

 .کنند استفاده شکل بهترین به موجود آب از دشومی توصیه کشاورزان به آنکه

 اگ ر  ک ه  دش و م ی  تش دید  اول سال به نسبت دوم سال در خشکسالی که باورند براین هواشناسی مرکز کارشناسان

 .دشومی ردوا کشاورزی بخش به جدی آسیب نیاورند، عمل به را الزم های مراقبت کشاورزان

 خبر لینک

 

 

 14۰1 فروردین 14-16:55-جوان رانخبرنگا باشگاه

 

 گذشته آبی سال با مقایسه در تهران هایسد ورودی درصدی 30 کاهش 4-1

 درصددی  30 کاهش ت:گف تهران ایمنطقه آب شرکت برقابی و آبی تاسیسات از برداریبهره دفتر مدیر

 .است داده رخ گذشته سال با مقایسه در تهران گانه پنج هایسد ورودی

 س ت ا ح الی  در این بود مترمکعب میلیون 57۳ گذشته سال در تهران هایسد ورودی گفت: شهریاری محمد آقای

 ای ن  ک ه  ب وده  رمکعبمت میلیون 4۰۹ تهران هایسد ورودی تاکنون فروردین، 14 تا امسال آبی سال ابتدای از که

 .است گذشته سال مشابه مدت به نسبت تهران هایسد هایورودی درصدی ۳۰ کاهش دهنده نشان رقم

https://www.yjc.news/fa/news/8101989/%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA
https://www.yjc.news/fa/news/8101848/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B3%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87
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 س ال  ف روردین  در رق م  ای ن  اس ت  مترمکع ب  میلیون 4۰۳ تهران هایسد مخازن در شده ذخیره حجم اکنون هم

 ه ای سد مخازن در آب ذخیره ترمکعبیم میلیون 266 کاهش با اکنون هم که بوده مترمکعب میلیون 66۹ گذشته

 .هستیم مواجه تهران

 2۰4 ک ه  مدت دبلن متوس  با مقایسه در رقم این کنون تا آبی سال ابتدای از بارش متر میلی 155 ثبت به اشاره با

 .است مواجه کاهش درصد 24 با بوده بارش متر میلی

 ک ه  ودهب   مت ر  میل ی  5.1 امسال رقم این است دهدا رخ تهران در بارش متر میلی 1۹.66 گذشته سال دینفرور در

 هگذش ت  س ال  مشابه مدت به نسبت امسال فروردین در بارندگی کاهش درصد 74 دهنده نشان بارش حجم تفاوت

 .است

 ستا داده کاهش را تهران هایسد ورودی گذشته، سال به نسبت امسال ماه دینفرور هایبارش درصدی 74 کاهش

 در هک   ح الی  در داش تیم  تهران هایسد به آب روان ورودی مترمکعب میلیون 62 امسال فروردین در که نحوی به

 .است بوده مترمکعب میلیون 12۰ رقم این گذشته سال مشابه مدت

 خبر لینک

 

 

 1۳-1-14۰1 12:۳2-فارس خبرگزاری

 آب مصرف کاهش در آوری فن نفوذ افزایش برای کشاورزی جهاد وزارت برنامه 4|بازنشر 5-1

 آب رفمص   ک اهش  ب ه  آوری ف ن  ورود افزایش برای کشاورزی جهاد وزارت برنامه 4 از کشاورزی جهاد وزیر معاون

 خ واهیم  گی ری  ک ار  ب ه  کشاورزی بخش در و دهیم می تشکیل تریشیب بنیان دانش یهاشرکت گفت: و داد خبر

 .کرد

https://www.yjc.news/fa/news/8101848/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B3%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87
https://www.farsnews.ir/news/14010113000023/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B1%7C4-%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
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 اینک ه  هب   س خ پا در ف ارس،  خبرگزاری اقتصادی خبرنگار با وگوگفت در کشاورزی جهاد وزیر معاون مهاجر علیرضا

 بخ ش  رد ش ده،  نامگ ذاری  رهب ری  معظ م  مقام سوی از «آفرینیاشتغال بنیان،دانش تولید؛» عنوان با امسال شعار

 تولی د  شاف زای  ب ه  سالهاس ت  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 ینهزم این در کشاورزی جهاد وزارت و شده متمرکز داخل

 .بزند رقم داخل، در

 ای ران  و ک رده  ایجاد مشکالتی روسیه و اوکراین اخیر تحوالت با ویژه به اساسی محصوالت واردات امروزه افزود: وی

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

 .کند بیشتری توجه داخل در اساسی محصوالت این تولید

 منج ر  وریهبه ر  و تولی د  اف زایش  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 لیلد*

 روپاش ی ف دالی ل  از یک ی  گف ت:  و کرد اشاره کشور داخل در کشاورزی محصوالت تولید اهمیت به ادامه در مهاجر

 حس اب  ب ه  محص والت  ای ن  تولیدکنن ده  بزرگت رین  اکن ون  سالها از پس اما بوده آمریکا غالت به وابستگی شوروی

 تولی د  ب ا  توانیممی هم ما و دهند افزایش را تولیداتشان کشاورزی، بخش به تکنولوژی نفوذ با ستندتوان آنها ید.آمی

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

 بخ ش  ای ن  متأس فانه  گف ت:  ه م  کش اورزی  بخش در اشتغالزایی درباره کشاورزی جهاد وزارت زراعت امور معاون

 بیک ار  آن ک ارگران  از بخش ی  شود،می وارد بخش این به تکنولوژی که اندازه همان به زیرا باشد، اشتغالزا تواندمین
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 لبن ی،  ص نایع  مانن د،  م رتب   ص نایع  کش اورزی،  بخش البته شوند. کارگیری به صنعت بخش در باید که شوندمی

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

 ها بنیان دانش با وری بهره افزایش*

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

 ش ود.  منج ر  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 هب البته

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

 مان دگی عق ب  ب ه  دخ و  هایصحبت از بخشی در رهبری معظم مقام اینکه به پاسخ در کشاورزی جهاد وزیر معاون

 چ ه  و اس ت  ک رده  اش اره  آب وریبهره و کشاورزی بذور عملکرد در ویژه به کشاورزی بخش در هابنیاندانش ورود

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

 از فیص ی  و س بزی  بذر در ما عمده مشکل کنند.می ورود کمتر دلیل مینه به و ندارد خاصی جذابیت هاشرکت از

 آس تان  ب ا  ایبرنام ه  کش اورزی  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 ردک   اش اره  ش ود  انج ام  آب مص رف  کاهش برای کشاورزی بخش در است قرار که هاییبرنامه به ادامه در مهاجر

 ه ای مسیس ت  اینک ه  دوم ده یم.  توس عه  اس ت  اج را  حال در که را آبیاری نوین هایسامانه خواهیممی ابتدا گفت:

 هم ه  در را آب ی ک م  ب ه  مق اوم  ارقام کشت سوم، کنیم. استفاده الگوها این از و شودمی اجرایی جهان در جدیدتری

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

 .کنیم منتقل زمستان و پاییز مانند برآبکم هایفصل به

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

 لس تان گ اس تان  در اکن ون  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
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 جهاد وزارت رد خاصی برنامه آیا رهبری، معظم مقام فرمایشات از پس اینکه به پاسخ در کشاورزی جهاد وزیر اونمع

 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

 

 

https://www.farsnews.ir/news/14010113000023/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B1%7C4-%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
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 ۹:۳1 ،14۰1 فروردین ۹ -ایرنا

 :کشاورزی جهاد مدیر

 کنند پاشیسم زرد زنگ آفت علیه را مزارع گنبدی گندمکاران 1-2

 

 دهس تان  گندم مزارع در زرد زنگ بیماری ایلکه مشاهده از گنبدکاووس کشاورزی جهاد مدیر -ایرنا -گنبدکاووس

 ه ر  آفت ینا گسترش از جلوگیری برای خواست کشاورزان از و داد خبر شهرستان این باغلیمرامه و سلطانعلی فجر،

 .کنند پاشیسم را مزارع سریعتر چه

 گن دم  عم زار  در هن وز  زرد زن گ  آف ت  اظهارداش ت:  ایرن ا  خبرنگ ار  ب ا  گو و گفت در شنبهسه روز زارع اهلل حبیب

 کانون و شگیریپی برای الزم اقدامات لذا دارد افزایش روبه روند گذشته سال به نسبت اما نشده فراگیر گنبدکاووس

 .است انجام حال در آن گسترش از جلوگیری و کوبی

 بیم اری  آورن ده  وج ود ب ه  دالیل را میزبان)گندم  حضور و رطوبت  و )دما جوی شرای  )پاتوژن ، بیماری عامل وی

 ص ورت ب ه  شهرس تان  در بیم اری  ش دت  و داده ه م  دست به دست عامل سه هر امسال گفت: و برشمرد زرد زنگ

  .است شده زیاد ایسابقهبی

 زرد زن گ  هایکانون اخیر روز چند در آمده عمل به بازدیدهای طبق کرد: تصریح گنبدکاووس جهادکشاورزی مدیر

 .رنددا قرار بیماری شیوع هشدار قرمز وضعیت در شهرستان گندم مزارع و است شده مشاهده مختلف ارقام در

 بازدی د  ض من  ش ود م ی  تاکی د  تولی د  جه ش  و گیاهپزشک هایکلینیک پهنه، کارشناسان تمام به داد: ادامه زارع

 ورالعملدس ت  طب ق  توصیه ارائه و کشاورزان به دادن آگاهی به نسبت پوشش، تحت مزارع از فوری و دقیق مستمر،

 .کنند اقدام کشور نباتات حفظ سازمان

https://www.irna.ir/news/84698771/%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%86%D8%A8%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%B1%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D9%81%D8%AA-%D8%B2%D9%86%DA%AF-%D8%B2%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D9%85-%D9%BE%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84698771/%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%86%D8%A8%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%B1%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D9%81%D8%AA-%D8%B2%D9%86%DA%AF-%D8%B2%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D9%85-%D9%BE%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/03/29/4/169561935.jpg?ts=1648498535961
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/03/29/4/169561935.jpg?ts=1648498535961
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 و است ضعف و شدت دارای هوایی، و آب شرای  و رقم نوع به توجه با گندم زرد زنگ بیماری عالیم شد: یادآور وی

 .شودمی ظاهر هاآفت سایر از ودترز بهار در معمول طور به

 ی ا  ج وش  ص ورت  به گندم جوان هایبرگ روی ابتدا بیماری عالیم داشت: اظهار گنبدکاووس جهادکشاورزی مدیر

 امت داد  در نواره ایی  و پیوندن د م ی  ه م  به هاجوش این سپس و شده ظاهر نارنجی به مایل زردِ رنگ به هاییتاول

 .شودمی مایانن برگ، سطح 2 هر در هارگبرگ

 بیماری املع قارچ تکثیر شکل فعالترین که است «یوریدیوسپور» هزاران حاوی هاجوش این از کدام هر افزود: زارع

 دیگ ر  الس   به سال یک از را بیماری و بوده مزارع در گندم رشد فصل در بیماری توسعه باعث و آید می حساب به

 .کندمی منتقل

 .آیدیم در اپیدمی صورت به حساس ارقام روی بر مناسب هوایی و آب شرای  ورتص در بیماری این وی گفته به

 ب االی  رطوب ت  و ج وی  ش رای   ب ه  توجه با شهرستان این باغلیمرامه و سلطانعلی فجر، دهستان حوزه گندم مزارع

 آغ از  تآف   ای ن  ب ا  مقابله برای را سمپاشی کشاورزان که است شده زرد زنگ بیماری درگیر ایلکه صورت به خاک

 .کردند

 دح دو  ک رد  بین ی  پیش و اعالم هکتار هزار 1۰7 را شهرستان گندم کشت سطح گنبدکاووس جهادکشاورزی مدیر

 .شود برداشت عرصه این از امسال محصول تن هزار 14۰

 اس تان  مه م  هایشهرستان از باغی و زراعی اراضی هکتار هزار 162 داشتن و جمعیت نفر هزار ۳75 با گنبدکاووس

 .است گندم ویژهبه کشاورزی تولیدات در گلستان

 خبر لینک

 

 17:۳4 ،14۰1 فروردین 15 -ایرنا

 شد پایش صحرایی ملخ با مقابله برای خوزستان در کشاورزی زمین هکتار میلیون سه 2-2

https://www.irna.ir/news/84698771/%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%86%D8%A8%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%B1%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D9%81%D8%AA-%D8%B2%D9%86%DA%AF-%D8%B2%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D9%85-%D9%BE%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84705140/%D8%B3%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%84%D8%AE-%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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 هایزمین از هکتار میلیون سه گفت: خوزستان کشاورزی جهاد سازمان گیاهی تولیدات بهبود معاون - ایرنا - اهواز

 .شد پایش صحرایی ملخ هایگله احتمالی هجوم با مقابله برای خوزستان طبیعی منابع و کشاورزی

 و س مپاش  ،هپ اد پ سم، شامل الزم تجهیزات و امکانات افزود: ایرنا خبرنگار با وگوگفت در دوشنبه روز نوروزی تورج

 من ابع  و کش اورزی  هایعرصه به صحرایی ملخ هایگله احتمالی هجوم و ریزش با مقابله برای مجرب انسانی نیروی

 .اس  ت ش  ده س  ازی آم  اده اس تان  جن  وبی و س  احلی ش  هرهای وی  ژه ب ه  مختل  ف من  اطق در خوزس  تان طبیع ی 

 ک اهش  اب   گفت: است نشده مشاهده وزستانخ در صحرایی ملخ هایگله ریزش از مواردی تاکنون اینکه بیان با وی

 .است کاهش به رو استان در صحرایی ملخ ریزش احتمال سبزینگی، پایین سطح و رطوبت

 در حراییص   مل خ  ب ا  مقابله هایگروه اینکه بیان با خوزستان کشاورزی جهاد سازمان گیاهی تولیدات بهبود معاون

 استان وبجن در ویژه به خوزستان کشاورزان و ساکنان از تندهس باش آماده حال در همچنان استان مختلف مناطق

 .دهند اطالع جهادکشاورزی هایاداره به را موارد صحرایی، ملخ گله مشاهده صورت در خواست

 ولی شدند مستقر خوزستان مختلف مناطق در پارسال بهمن از صحرایی ملخ با مقابله و پایش هایگروه وی گفته به

 خوزستان مناطق برخی ایرنا گزارش به .است نشده مشاهده خطرناک بسیار آفت این از مواردی تاکنون خوشبختانه

 .بود صحرایی ملخ هایگله هجوم شاهد 1۳۹8 بهار در

 خبر لینک

 

 

 

https://img9.irna.ir/d/r2/2021/04/17/4/164611412.jpg
https://img9.irna.ir/d/r2/2021/04/17/4/164611412.jpg
https://www.irna.ir/news/84705140/%D8%B3%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%84%D8%AE-%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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 16:28 ،14۰1 فروردین 14 -ایرنا

 شد پایش صحرایی ملخ علیه خرمشهر در زمین هکتار هزار 110 3-2

 

 یطبیع   من ابع  و کش اورزی  ه ای زم ین  هکت ار  ه زار  11۰ گف ت:  خرمش هر  کشاورزی جهاد مدیر - ایرنا - آبادان

 .شد پایش گروه پنج توس  صحرایی ملخ آفت ورود از پیشگیری برای خرمشهر شهرستان

 کش ور  بات ات ن حفظ سازمان هشدار به توجه با کرد: بیان ناایر خبرنگار با وگوگفت در یکشنبه روز زادهشهیب ناجی

 هکتار ارهز 11۰ و فعال پایش گروه پنج فروردین 1۳ تا اسفند 2۹ تاریخ از صحرایی ملخ حمله احتمال خصوص در

 .شد پایش خرمشهر طبیعی منابع و کشاورزی اراضی از

 تمام در ینهمچن و نباتات حفظ زمینه افزود:در بودند خدمت به مشغول مدیریت واحدهای تمامی اینکه بیان با وی

 .تگرف قرار توجه مورد هاپایش در گندم زرد زنگ ویژه به فصل هایبیماری و آفات به توجه تعطیالت مدت

 و شلمچه حفارشرقی، کارون غرب کشاورزی هایزمین در دریایی ملخ پایش برای الزم تمهید کرد: بیان زاده شعیب

 .شد انجام شهرستان این کشاورزی جهاد ماموران و هاگروه سوی از خرمشهر مینو جزیره هاینخلستان

 ب ه  :نش ده،گفت  مش اهده  خرمش هر  کش اورزی  هایزمین در دریایی ملخ ریزش از موردی تاکنون اینکه بیان با وی

 .است شده دیده تدارک خرمشهر کشاورزی هایزمین سمپاشی آفت، این ریزش از پیشگیری منظور

 ی ا  و 1۳1 س امانه  طریق از سرعت به دریایی ملخ مشاهده صورت در خواست کشاورزان و بردارانبهره از زادهشهیب

 .کنند رسانی اطالع خرمشهر کشاورزی جهاد مدیریت و کشاورزی مراکز به

 غیرمج از  کاربری تغییر خصوص در بازرسی گشت گروه یک توس  اراضی از هکتار هزار 65 همچنین داد: ادامه وی

 .شد پایش

https://www.irna.ir/news/84703918/%DB%B1%DB%B1%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%D9%84%D8%AE-%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B4%D8%AF
https://img9.irna.ir/d/r2/2021/05/18/4/168823702.jpg
https://img9.irna.ir/d/r2/2021/05/18/4/168823702.jpg
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 .دارد کشت قابل کشاورزی زمین هکتار هزار 4۰ از بیش خرمشهر شهرستان

 16۰در هن دیجان  س احلی  شهرس تان  م زارع  در 1۳۹7 بهم ن  در ص حرایی  مل خ  اخی ر،  ه ای دهه در بار نخستین

 زا یبس یار  در 1۳۹8 تابس تان  در نابودکنن ده  آفت این ریزش اوج شد. مشاهده خوزستان شرقی جنوب کیلومتری

 واپیماهایه و زمینی و  پهپاد) هوایی صورت به آفت این کنترل و مقابله عملیات که شد مشاهده خوزستان مناطق

 .شد انجام استان کشاورزی بخش بردارانبهره مشارکت با سمپاش

 خبر لینک

 

https://www.irna.ir/news/84703918/%DB%B1%DB%B1%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%D9%84%D8%AE-%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B4%D8%AF
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 سوم: بخش 3

 محصوالت تولید و کشت ،اقتصاد
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 15:۳8 ،14۰1 فروردین 15 -ایرنا

 :داد خبر هاگلخانه امور دفتر مدیرکل

 گذشته سال در کرونا وجود با زینتی گیاهان و گل تولید افزایش 1-3

 

 گل تولید افزایش زا باغبانی امور معاونت خوراکی قارچ و زینتی گیاهان ها،گلخانه امور دفتر مدیرکل - ایرنا - تهران

 .داد خبر گذشته سال در کرونا وجود با زینتی گیاهان و

 و گ ل  ص ادرات  می زان  و تولی د  وضعیت بررسی با «تقوی غالمرضا» کشاورزی، جهاد وزارت دوشنبه روز گزارش به

 گذش ته  سال رد باز  فضای و ای)گلخانه زینتی گیاهان و گل تولید کرونا، وضعیت به توجه با گفت: زینتی، گیاهان

 ص ادرات  زانمی بودن کاهشی به اشاره با وی .است رسیده عدد میلیون 5۳2 هزارو چهار به افزایش ندرو با  14۰۰)

 انمی ز  گذش ته  س ال  ماه ه  ده در ای ران  اس المی  جمهوری گمرک رسمی آمار براساس شد: یادآور محصوالت، این

 مش ابه  م دت  با مقایسه در که بوده دالر هزار 1۳88۰.4 ارزش به تن 6۹47.۳ با برابر زینتی گیاهان و لگ صادرات

 .است داشته ارزش در درصدی ۳6 و وزن در درصدی 28.8 کاهش

 هایهدرختچ و درخت صادرات به مربوط پروتکل اجرای در هاگیریسخت افزایش را صادرات کاهش دالیل از تقوی

 نیز ودهب مشهود جهانی صورت به امر یک که خرید قدرت کاهش شاهد همچنین افزود: و کرد عنوان خاک با زینتی

 ام ور  ن ت معاو خ وراکی  ق ارچ  و زینتی گیاهان ها،گلخانه امور دفتر مدیرکل .شودمی محسوب دیگر دالیل جمله از

 یرس م  آماره ای  در ک ه  دهش   خ ارج  کش ور  از ری ال  صورت به صادراتی محصوالت از بخشی کرد: تصریح باغبانی

 .شودنمی لحاظ صادراتی

 خبر لینک

https://www.irna.ir/news/84704875/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D9%84-%D9%88-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87
https://www.irna.ir/news/84704875/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D9%84-%D9%88-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/03/23/4/169552036.jpg?ts=1648048762508
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/03/23/4/169552036.jpg?ts=1648048762508
https://www.irna.ir/news/84704875/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D9%84-%D9%88-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87
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 15:۰6 ،14۰1 فروردین 14 -ایرنا

 :کرد اعالم گرمسیری هایمیوه دفتر مدیرکل

 1400 سال در گرمسیری هایمیوه باغات هکتار هزار 39 از بیش نوسازی و اصالح 2-3

 

 بیش وسازین و اصالح از کشاورزی جهاد وزارت گرمسیری نیمه و گرمسیری هایمیوه دفتر مدیرکل - ایرنا - تهران

 .داد خبر ذشتهگ سال در گرمسیری هایمیوه باغات هکتار هزار ۳۹ از

 و ب اغی هب   عملی ات  اج رای  ک ه  ای ن  به اشاره با «مقدمجلیلی زهرا» ،کشاورزی جهاد وزارت یکشنبه روز گزارش به

 داشته قرار رکا دستور در هکتار 8۹ و هزار ۳۹ بر بالغ سطحی در 14۰۰ سال در برنامه اهداف براساس باغات اصالح

 155 از ب یش  خودی اری،  ب ا  هم راه  باغ ات  اصالح و باغیبه عملیات اجرای واصله هایگزارش براساس گفت: است،

 .است یافته تحقق درصد

 و اصالح جهت ریزیبرنامه داشت: اظهار کشاورزی جهاد وزارت گرمسیری نیمه و گرمسیری هایمیوه دفتر مدیرکل

 رغی   و ق دیمی  غ ات با ح ذف  و 2 درج ه  باغ ات  اصالح عملیات ازجمله گرمسیرینیمه و گرمسیری باغات نوسازی

 در وریبهره افزایش و باغی محصوالت کیفی و کمی افزایش و بهبود منظور به تجاری ارقام با جایگزینی و اقتصادی

 .است کار دستور

 در مرکب ات  م ادری  ه ای ب اغ  اح داث  اف زود:  اس تاندارد،  و سالم،اص یل  نهال تولید اهمیت بر تأکید با مقدمجلیلی

 همچنین و گیالن در کیوی،بلوچستان و سیستان استان در گرمسیری محصوالت کرمان، جنوب و فارس هایاستان

 سال در امیدبخش، هایژنوتیپ و )ارقام جدید گرمسیرینیمه و گرمسیری هایمیوه جدید ارقام برخی سازگاری باغ

https://www.irna.ir/news/84703826/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B3%DB%B9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1
https://www.irna.ir/news/84703826/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B3%DB%B9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1
https://img9.irna.ir/d/r2/2021/11/01/4/169165721.jpg
https://img9.irna.ir/d/r2/2021/11/01/4/169165721.jpg
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 س نوات  در باغات سازینو هایبرنامه در ریزیبرنامه جهت محققین، بررسی از پس آن نتایج که شده، اجرایی جاری

 .گیردمی قرار استفاده مورد آینده،

 ب ه  14۰5 ت ا  14۰1 ه ای س ال  ط ی  گرمس یری نیمه و گرمسیری محصوالت هفتم پیشنهادی برنامه وی، گفته به

 .است شده تهیه جایگزینی و حذف و احیا و اصالح توسعه، عملیات شامل سال و استان تفکیک

 موسسه و نباتات حفظ سازمان با دفتر این تنگاتنگ همکاری از گرمسیرینیمه و گرمسیری هایمیوه دفتر مدیرکل

 و داد خبر گیاهی هایبیماری و آفات زمینه در باغات مشکالت و مسائل حل راستای در کشور پزشکیگیاه تحقیقات

 سازمان از ار ...و خرما خوشه خشکیدگی عارضه مرکبات، زوال ای،مدیترانه میوه مگس انار، مهم آفات خسارت گفت:

 ه ای عملدستورال شدن اجرایی با است امید بودیم، پیگیر کشور پزشکیگیاه تحقیقات موسسه و کشور نباتات حفظ

 .داد کاهش زیادی حد تا را هابیماری و آفات خسارات بتوان جاری، سال در باغداران توس  موجود

 خبر لینک

 

 

 1۰:12 ،14۰1 فروردین 12 -ایرنا

 شد انجام گیالن شالیزارهای درصد 60 در اولیه شخم 3-3

 

 خمش   زی ر  اس تان  ش الیزاری  اراضی درصد 6۰ نزدیک گفت: گیالن کشاورزی جهاد سازمان رییس _ ایرنا _ رشت

 .شوند آماده کشت فصل برای تا رفت اولیه

https://www.irna.ir/news/84703826/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B3%DB%B9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1
https://www.irna.ir/news/84701684/%D8%B4%D8%AE%D9%85-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DB%B6%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/14/4/169463919.jpg?ts=1644824294518
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/14/4/169463919.jpg?ts=1644824294518
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 استان الیزاریش اراضی از هکتار هزار 142 میزان این افزود: ایرنا خبرنگار با گو و گفت در جمعه روز محمدی صالح

 .دشومی لشام را گیالن

 ان واع  مص رف  در ج ویی صرفه خاک، در مفید آب نگهداری آنها، بردن بین از و هرز علف با مبارزه داشت: اظهار وی

 .است شالیزاری اراضی در اولیه شخم انجام فواید جمله از شیمیایی سموم و کودها

 داش ت:  اظهار اشالیزاره در لیکارانشا استفاده مورد کودهای انواع توزیع درباره گیالن جهادکشاورزی سازمان رییس

 781 و هزار رچها نزدیک و فسفاته کود تن 274 و هزار سه ازته، کود تن 8۳1 و هزار 18 جاری ماه فروردین نهم تا

 .است شده توزیع پتاسه کود تن

 محص ول  ایشفزا آفات، رفتن بین از موجب کودها این از استفاده افزود: پتاس و فسفات کود اهمیت به اشاره با وی

 .شودمی "ورس" برنج هایساقه خوابیدگی از جلوگیری و برنج

  برنج شده بذرگواهی تن هزار توزیع

 گ یالر،  یالن ه، گ خ زر،  آن ام،  هاشمی، شامل برنج شده گواهی بذر انواع تن هزار 2 از بیش تولید به اشاره با محمدی

 .است شده توزیع گیالن شالیکاران بین برنج شده یگواه بذرهای این از تن هزار مدت این در :افزود کیان و رش

 شالیکاران ت:داش اظهار است، گرفته انجام موردی استان یهاشهرستان از تعدادی در گیری خزانه اینکه بیان با وی

 .دهند انجام فروردین  اواس  ) زراعی تقویم اساس بر را برنج گیریخزانه

 اراض ی  کت ار ه ه زار  2۳8 با که آیدمی شمار به کشور در برنج کیفیت با و بومی ارقام تولیدکننده بزرگترین گیالن

 .استداده اختصاص خود به را برنج تولید دوم رتبه و زیرکشت سطح لحاظ از را کشور اول رتبه شالیزاری،

 یه ا ق م ر جزو سپیدرود و گوهر ارقام و کیفی های رقم جزو دیلمانی و حسنی صدری، کاظمی، علی هاشمی، ارقام

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

 .شودمی شامل را گیالن برنج محصول درصد 85 بر افزون که است کاظمی علی و هاشمی کیفی
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 ب ه  توج ه  با دارند، اختیار در گیالن شالیکاری اراضی مساحت از را سهم بیشترین سراصومعه و رشت یهاشهرستان

 کش ت  ایب ر  کشاورزی کارشناسان هایتوصیه به برنجکاران تا است مهم بسیار برنج کشت در گیالن استان جایگاه

 .کنند توجه زمستانه شیار و شخم موضوع در تژیکاسترا محصول این

 خبر لینک

 

 

 14۰1 روردینف ۰۹-۰۰:۰2-جوان خبرنگاران باشگاه

 

 برنج خودکفایی سایه در واردات از نیازی بی 4-3

 تدامین  واردات طرید   از نیاز مورد برنج کسری تن میلیون یک ساالنه کشاورزی جهاد وزیر اذعان بنابر

 .دشومی

 دلی ل  ب ه  کارشناس ان  برخ ی  اما است، سیزدهم دولت هایاولویت از یکی برنج تولید در خودکفایی آنکهرغم علی

 .هستند کشور شمال در تولید محدودیت درصدد آب منابع حرانب

 نوسازی، و تجهیز همچون الزم های زیرساخت ایجاد با که بود گفته آن از پیش خاک و آب امور معاون اکبری آقای

 .داد افزایش تن میلیون یک تا هزار 8۰۰ را تولید توانمی اراضی سازییکپارچه و زیرزمینی هایزهکشی

https://www.irna.ir/news/84701684/%D8%B4%D8%AE%D9%85-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DB%B6%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
https://www.yjc.news/fa/news/8097532/%D8%A8%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC
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 ب ا  که شودمی تامین واردات طریق از نیاز مورد برنج کسری تن میلیون یک ساالنه کشاورزی جهاد وزیر ذعانا بنابر

 در را نمی زا  ای ن  انت و م ی  س هولت  به شمال شالیزارهای در تولید افزایش طرح و تولید در کشور ظرفیت به توجه

 .کرد تامین داخل

 بخ ش  اختی ار  در آب س هم  ه ا، رودخان ه  خش کیدگی  و آب بعمن ا  مح دودیت  به توجه با که دهدمی نشان آمارها

 پ ذیر  دی د تج آب مکع ب  متر میلیارد 1۰۰ از که چرا داد، کاهش مکعب متر میلیارد 4۰ حدود به باید را کشاورزی

 .کنیممی استفاده مکعب متر میلیارد ۹۰ حدود

 و رس د  م ی  ظرن به دشوار امری برنج ولیدت در خودکفایی امکان قبل، یهاسال بارندگی و اقلیمی شرای  به توجه با

 .گیردمی نشانه را کشور خاک و آب منابع تحقق صورت در

 برنج تولید افزایش برای راه یک کشیزه

 این و دشومی محسوب برنج تولید افزایش برای عامل یک کشیزه گفت: برنج انجمن رئیس نایب اشراقی احمد آقای

 .رسید خودکفایی به بتوان شمال شالیزارهای در موضوع این اجرای با که نیست طور

 ب ه  فنی دستورات و هاروش انتقال و پرمحصول ارقام کشت همچون برنج خودکفایی در متعددی عوامل او، گفته به

 .هستند گذار تاثیر تولید افزایش در کشاورزان

 در تولی د  یتن میلیون یک افزایش نامکا ،هااستان دیگر در برنج کشت محدودیت به توجه با ید:گومی اشراقی آقای

 .نیست پذیر امکان سهولت به واردات از نیازی بی و مازندران و گیالن یهااستان

 داخ ل  در رنجب   ت ن  هزار 25۰ و میلیون 2 تا 1۰۰ و میلیون 2 ساالنه برنج تولیدکنندگان انجمن اعالمی آمار بنابر

 تامین داتوار طریق از کشور نیاز کسری تن هزار 8۰۰ تا 7۰۰ کیلو، ۳6 مصرف سرانه احتساب با که دشومی تولید

 .دشومی

 ه زار  4۰۰ مازن دران  و گ یالن  اس تان  2 در ب رنج  کشت زیر سطح مجموع آمار بنابر گفت: برنج انجمن رئیس نایب

 ف زایش ا ایدب عملکرد هکتار در تن 2.5 هکتار هر در برنج تنی میلیون یک تولید افزایش تحقق برای که است هکتار

 .نیست دسترسی قابل موضوع این کشیزه با سهولت به که یابد
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 کش ت  ب ار دو پتانسیل سبب به برنج خودکفایی امکان که بود گفته آن از پیش جهاد وزارت خاک و آب امور معاون

 ازیس   یکپارچ ه  و زیرزمین ی  های کشیزه نوسازی، و تجهیز همچون الزم های زیرساخت شدن فراهم با شمال در

 .دارد وجود اضیار

 است شدنی الزم های زیرساخت ایجاد با برنج خودکفایی

 ذاریگ قیمت کشاورزی محصوالت در گفت: طبیعی منابع و کشاورزی صنفی نظام مشاور خاکزاد جواد محمد آقای

 .کند یخریدار ها نرخ آن با و گذاری قیمت را کشاورزی تولیدات جهاد وزارت باید و نیست چاره راه دستوری

 اف زایش  اس ه پت و فسفاته کودهای و آالت ماشین سموم، جمله از تولید عوامل تمامی گذشته سال 2 در او، گفته به

 .شود دیده موارد این گذاری قیمت در باید که داشتند قیمت برابری ۳ تا 2.5

 میلی ون  ی ک  ایشاف ز  پتانسیل الزم زیرساخت ایجاد با کهکند می ادعا جهاد وزارت خاک و آب امور معاونت گرچه

 ف زایش ا ب رای  حل راه یک کشیزه اجرای که کنندمی اذعان کشاورزی بخش کارشناسان اما دارد، وجود تولید تنی

 .دشومی محسوب تولید

 اجرای با زمانهم و داد افزایش را برنج تولید تن میلیون یک انتومین تنها کشیزه اجرای با ید:گومی خاکزاد آقای

 ت ا  گی رد  رارق   ک ار  دس تور  در باید هیبرید بذور از استفاده و تغذیه بذرها، نژاد اصالح آب، ازیس ذخیره و کشیزه

 .شود جبران تولید طریق از کسری

 ب رای  مالز ه ای  زیرساخت باید تنها و است شدنی داخل در برنج خودکفایی ید:گومی کشاورزی صنفی نظام مشاور

 .شود عملیاتی موضوع این تحقق

 است یافتنی دست داخل در واردات از نیازی بی و فاییخودک پتانسیل

 و ام ه برن ایج اد  ب ا  آب س ازی  ذخیره بحث در دولت گفت: کشاورزی صنفی مقام قائم زاده ملک شفیع محمد آقای

 .دهد افزایش را زیرزمینی یهاآب سطح اندتومی آبخوانداری و آبخیزداری همچون آبیاری نوین یهاروش

 .رسید خودکفایی به کشور در که داشت امید انتومی شمال شالیزارهای در کشیزه ایاجر با او، گفته به
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 امک ان  رکش و  خاک و آب منابع ظرفیت با که باورند این بر کشاورزی بخش اندرکاران دست و کارشناسان از برخی

 دجه ا  زارتو مس ئوالن  ک ه  درح الی  ن دارد،  وج ود  ب رنج  همچون محصوالت برخی تولید در خودکفایی به رسیدن

 .دارد وجود تولید تنی میلیون یک تا 8۰۰ افزایش امکان گویند،می کشاورزی

 خبر لینک

 

 

 14۰1 فروردین 14-12:۰۳-جوان خبرنگاران باشگاه

 

 شد مطرح جوان خبرنگاران باشگاه با گو و گفت در

 رسد می تن میلیون 10 به گندم تولید 5-3

 عرضه در مبودیک واردات، طری  از کشور نیاز کسری رفع به توجه با گفت: گندمکاران ملی بنیاد رئیس

 .نداریم نانوایی هایواحد گندم

 صادر گندم تن میلیون ۳۰ تا 28 اوکراین و تن میلیون 48 تا 47 روسیه آنکه به توجه با گفت: ایمانی علیقلی آقای

 .است داشته رشد درصد 6۰ از بیش گندم جهانی قیمت اوکراین و روسیه درگیری با بنابراین کند؛می

 .بیفتد اتفاق نان قحطی هاکشور برخی در که آمد وجود به جهان در نگرانی این روسیه صادرات توقف با او، گفته به

 وج ود  ی ن ا ب ا  ک ه  ش ده  وارد اس تراتژیک  ذخ ایر  احتس اب  با گندم تن میلیون 5 حدود آمار بنابر گوید:می ایمانی

 .نداریم عرضه در کمبودی

https://www.yjc.news/fa/news/8097532/%D8%A8%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC
https://www.yjc.news/fa/news/8096593/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF
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 یلی ون م 4 که شد تولید گندم تن هزار 2۰۰ و میلیون 7 دحدو ،۹۹_14۰۰ زراعی سال در که دهدمی نشان هاآمار

 .است شده تضمینی خرید میزان این از تن هزار 7۰۰ و

 و قب ل  لس ا  ب ه  نس بت  بارندگی مساعد شرای  و بارش پراکنش به توجه با گفت: گندمکاران ملی بنیاد عامل مدیر

 هکت ار  میلی ون  6 ح دود  از نده د،  رخ خاصی اتفاق اگر که دارد وجود امیدواری این برداشت فصل به شدن نزدیک

 .نداریم واردات به نیازی استراتژیک ذخایر احتساب با که شود تولید گندم تن میلیون 1۰ از بیش

 س ال  ک ه  گی رد م ی  ق رار  استفاده مورد گندم تن میلیون 12 تا 1۰ ساالنه هاتشکل و اتحادیه مسئوالن گفته طبق

 ن رخ  اف زایش  ب ا  ک ه  ش د  تامین داخل تولید طریق از نیاز مورد گندم از بخشی خشکسالی شرای  سبب به گذشته

 .باشیم نداشته واردات به نیازی فعلی زراعی سال که شودمی بینی پیش جوی شرای  و گندم تضمینی خرید

 خبر لینک

 

 

 11-1-14۰1 16:۳8 -فارس خبرگزاری

 گندم در خودکفایی شرط 6-3

 از دهاس تفا  و بنی ان  دان ش  مراک ز  ب ا  تولی د  بخش کردن مرتب  کشاورزی جهاد وزارت تاریخی هایرسالت از یکی

 .شودمی محقق گندم خودکفایی شرایطی چنین در که است موجود علمی هاییافته

 

https://www.yjc.news/fa/news/8096593/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF
https://www.farsnews.ir/news/14010110000454/%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85
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 جه انی،  اقل یم  1۳ از اقلیم 11 بودن دارا با ایران پهناور کشور فارس، خبرگزاری اقتصادی گروه خبرنگار گزارش به

 یکی تواندمی تنهایی به مهم امکانات این است، فصل چهار هوای و آب دارای که است جهان کشورهای معدود جزو

 .شدبا کشاورزی بخش توسعه در کشور هایمزیت بزرگترین از

 س ال  اب   مقایس ه  در ک ه  نحوی به است، قرار توجه مورد بیش و کم انقالب از پس هایدولت در مزیت این هرچند

 از ب یش  به امروزه رشد، به رو روند یک با رسید،نمی تن میلیون 2۰ به کشاورزی محصوالت برداشت کل که 1۳56

 والتمحص   داری نگه و فرآوری صنعت توسعه ،مکانیزاسیون توسعه چند هر است، رسیده سال در تن میلیون 12۰

 خ اک  ،هواشناسی حوزه در علم گسترش و کشاورزان علمی اطالعات افزایش تر، مرغوب بذرهای تولید و کشاورزی

 ب ه  کش ور  تهدی د  ح ال  در دائم که جهانی دشمنان وجود و کشور جمعیت برابری سه حدودا رشد غیره، و شناسی

 .ستا داده افزایش را غذایی استقالل و خودکفایی به رسیدن حوزه در تظاراتان باشند،می ترکیبی هایجنگ

 زی ر  ودخ   نوب ه  به بزرگ هدف این است، آن اقتصادی توجیه داشتن ایران، در کشاورزی توسعه برای گام مهمترین

 بیم ه  چت ر  گس ترش  ت ا  مناسب، قیمت با دولت تضمینی خرید از گیرد،می دربر را گوناگونی مصادیق و هامجموعه

 در م وثری  س هم  و نقش کدام هر که غیره، و واردات کاهش تا مرسوم هایبازی دالل حذف و کشاورزی محصوالت

 .داشت خواهد را کشاورزان اقتصادی بنیان تقویت و انگیزه ایجاد

 زی،رکش او  بخ ش  در ه ا وابس تگی  از ایشان هایگالیه و جدید سال در رهبری معظم مقام عیدانه سخنرانی از پس

 خری د  قیم ت  اف زایش  نوی د  آن و ش د  اع الم  دول ت  سوی از که زد مهمی اقدام به دست مجلس تلفیق کمیسیون

 محص ول  ی ن ا امس ال  برداشت میزان در هنگام دیر اعالم این چه اگر بود، تومان 5۰۰ و هزار 11 به گندم تضمینی

 جه ش  اب را محصول این کاشت آینده سال در الهی لطف به شک، بی ولی داشت، نخواهد چندانی تاثیر استراتژیک

 جهان مصرفی گندم از درصد 24 مجموع در که اوکراین و روسیه جنگ که نایویژهب کرد، خواهد مواجه گیریچشم

 در گن دم  ولی د ت کاهش است، کرده روبرو فراوانی اگرهای و اما با را آینده در محصول این واردات کنندمی تامین را

 بلکه کند،می تهدید را آفریقایی عمدتا کشور ۳5 در قحطی بروز احتمال تنها نه آن جهانی قیمت افزایش و اوکراین

 وزی ر  ق ول  ب ه  ،ان د هکرد باز ایویژه حساب ایران از آرد قاچاق بر عراق و افغانستان ترکیه، مانند همسایه کشورهای

 .است نفری میلیون 15۰ سفره یک ایران سفره که پذیرفت باید کشاورزی جهاد
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 4۰ آرد وزیعت یافت خواهند قیمت افزایش دامی هاینهاده که این و آینده در ترجیحی ارز حذف با که این بر مضافا

 ب رای  نی ز  ار ایران ی  دام داران  از مهم ی  بخ ش  بلکه قاچاقچیان، تنها نه تومان هزار ۳4 کیسه هر قیمت به کیلویی

 .اندازدمی وسوسه به هادام یغذای جیره در استفاده برای دولتی آرد از استفاده

 اب   یوس ف  حض رت  که دورانی نیست، )ع  یوسف حضرت دوران به شباهت بی غله حوزه در رو پیش شرای  امروزه

 از آن را  مس ایگان ه و مص ر  امپرات وری  مردم تنها نه ساله، 7 توسعه برنامه دو ارائه با و کافر پادشاه یک خواب تاویل

 را اس ت  ودهب )ع  انبیا همه هدف که را اجتماعی عدالت گندم، استراتژیک مدیریت سایه در بلکه داد، نجات قحطی

 ب ود  حالی در این و داد نجات پرستی بت ساله هزار چند زشت آیین از را مردم نیز و ساخت محقق زیادی حدود تا

 را آنها زندان رد حبس رهدو در که بودند داری سابقه نیروهای همان داشت، که یاران تنها ایشان، کار ابتدای در که

 !بودند موحد حتی نه و بود گرفته صورت عوامل و مدیران روی گزینشی نه اال و بود کرده تربیت

 تکاراح بزرگترین به دهی شکل حال در چین مثل کشوری شنویممی وقتی که است این سوال فعلی شرای  در حال

 ایران ورکش و هستند مشغول جنگ به جهان در غالت ندهکن تولید عمده کشورهایی و است غالت حوزه در را تاریخ

 ب رای  نباید هکنند نگران اخبار این آیا است، چشیده را قحطی تلخ طعم بار سه حداقل دور چندان نه گذشته در نیز

 !کند؟ مسئولیت و دغدغه ایجاد کافر پادشاه یک خواب ازهاندهب نظام، پایه بلند و ارشد مدیران

 ایج اد  باعث تواندمی وقتی خوشحالی این اما کرد شیرین را کشاورزان کام گندم تضمینی خرید قیمت افزایش خبر

 گسیخته لجام شافزای از بتواند دولت که بزند رغم را گندم تولید در جهش نتیجه در و کشت الگوی تغییر در انگیزه

 تحویل از پیش را هانخاله با گندم تعمدی کردن مخلوط گندم، سیلوهای به گندم نقل و حمل کرایه کمباین، اجاره

 نی از  م ورد  ب ذور  ت امین  در اس ت،  متعهد دولت که دهد اطمینان کشاورزان به و کند کنترل را سیلوها به گندم بار

 .نکند کوتاهی کشاورزان

 ی د خر قیم ت  اف زایش  از آن اهمی ت  و اس ت  حی اتی  بس یار  موضوع صرفه به مقرون و باکیفیت بذر تامین موضوع

 .نیست کمتر گندم تضمینی

 رق م  ارهز 17 حدود تعداد این از و است شده شناسایی گندم رقم هزار 1۰۰ از بیش جهانی سطح در شودمی گفته

 .شودمی نگهداری ایران ژن بانک در و است ایران بومی آن
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 واح د  در گن دم  تولی د  رک ورددار  مساحت، در درصدی نیم سهم با استان یک عنوان به کرج که بدانید است جالب

 ن دم گ ت ن  1۳ از ب یش  هکت ار  ه ر  در پی اپی  سال چندین در البرز استان در متعهد کشاورزان از یکی است، سطح

 ب ه  ما طعاق روز آن برسد میزان این نصف به کشور در آبی گندم برداشت میانگین اگر که حالی در کند،می برداشت

 ک امال  کش اورزی  کردن بنیان دانش در رهبری معظم ممقا تذکر نقش گفته این با رسید، خواهیم گندم خودکفایی

 نی ز  تغ ال  بذور بخش در و هستیم وابسته کامال ایگلخانه بذور حوزه در ما که است این واقعیت شود،می مشخص

 از ک دام  ره   و ندارد وجود کشاورزی بخش و بنیان دانش مراکز دستاوردهای بین منطقی رابطه نیستیم، وابسته که

 ب ه  را یکش اورز  اراضی از بخشی صنعتی نیمه یا سنتی صورت به کشاورزان عمده کنند،می را خودشان کار دو این

 ژن بانک در و کنندمی تولید جدید بذور نیز دولتی بنیان دانش علمی مراکز و دهندمی اختصاص جو و گندم کاشت

 !کنندمی احتکار

 اس تفاده  و بنیان دانش مراکز به تولید بخش کردن تب مر کشاورزی، جهاد وزارت تاریخی رسالت از یکی نتیجه در

 و ش اورزی ک حوزه در بنیان دانش مراکز سعهتو بعدی گام و ثروت تولید راستای در است موجود علمی هاییافته از

 .است دامداری

 مل ی  یراضا شرع حاکم و البرز استان کشاورزی جهاد در فقیه ولی نمایندگی حوزه مسئول الدین عین ارجمند علی

 استان

 خبر لینک

 

https://www.farsnews.ir/news/14010110000454/%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85
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 چهارم: بخش 4

 بیعیطعمناب و اقلیم
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 17:42 ،14۰1 فروردین 1۰ -ایرنا

 بهار فصل در درختان سرمازدگی از پیشگیری هایراه 1-4

 عسکرپور فهیمه

 

 مازدگیس ر  خس ارت  دچ ار  اخیر روز چند طی کرمان ستانا پسته هایباغ از هکتار هزار 76 دستکم -ایرنا- کرمان

 .دارند هاییتوصیه هازیان این از پیشگیری برای کارشناسان که حالی در شدند

 ۳6 و رفس نجان  هایباغ از هکتار هزار 4۰ در اندشده گزارش رسمی طور به که هاییخسارت بیشتر ایرنا گزارش به

 زن ی گمان ه  بیش تر  اس تان،  ه ای خس ارت  مجم وع  که حالیست در این و ودهب سیرجان پسته هایباغ از هکتار هزار

 .شودمی

 یبرخ   در نی ز  درجه پنج منهای به و داشت محسوس کاهش کرمان مختلف نقاط در اخیر شب چند طی هوا دمای

 .رسید مناطق

 در الستیک زدنآتش هب اقدام سرمازدگی خسارت از پیشگیری برای باغداران و کشاورزان برخی که بود درحالی این

 ای ن  در نی ز  کرم ان  زیست محی  اخیرا که طوری به شودمی خطرناک و شدید آلودگی بروز سبب که کردند هاباغ

 کندنمی سرمازدگی از جلوگیری به هم کمکی الستیک زدن آتش کرد اعالم و داد هشدار زمینه

 حفاظ ت  م دیرکل  و ش ده  اع الم  کرم ان  شهر صبحگاهی شدید آلودگی علت اخیر روز دو طب الستیک زدن آتش

 از ن د گیرم ی  ک ار  به را تدابیری خود درختان به آسیب کاهش برای اگر خواست کشاورزان از کرمان زیست محی 

 ب رای  را مش کالتی  آل ودگی  ای ن  و اس ت  ش هر  سمت به باد وزش جهت زیرا کنند استفاده ضررتر کم یهاسوخت

 .کندمی ایجاد شهروندان

https://www.irna.ir/news/84700484/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/03/30/4/169565014.jpg?ts=1648636137946
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/03/30/4/169565014.jpg?ts=1648636137946
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 س رطان  و سمی مواد با همراه سبک و آالینده بسیار دود که سوزی الستیک اشتباه توصیه شاکری نمرجا گفته به

 سمی گازهای تولید دلیل به بلکه دگیرمین را سرمازدگی جلو تنها نه است داشته همراه به را اکسین دی چون زایی

 .دارد سالمت بر سوء اثر محیطی زیست شدید آالیندگی

 مقتضی لذا دارند هم حق که داشته همراه به را مردم آحاد شدید های شکایت همچنین قداماتا این کرد: تاکید وی

 پیش نهاد  وق وع  از قبل متولی مسئوالن و متخصصان سوی از کمتر آالیندگی اثر با منطقی و موثر راهکارهای است

  .شود

 کشاورزی جهاد راهکارهای

 .است کرده مصاحبه اورزیکش جهاد مسئوالن با ایرنا خبرنگار منظور همین به

 ب ه  س ارت خ ب روز  از جل وگیری  منظور به و بهار فصل سرمای به توجه با کرمان استان جهادکشاورزی باغبانی مدیر

  .کرد عنوان را سرمازدگی از پیشگیری برای اصولی راهکارهای کشاورزی باغات

 ی دن د آس یب  موج ب  به اره  دیررس رمایس گفت: ایرنا خبرنگار با وگوگفت در چهارشنبه روز زاده لطفعلی مهدی

 هایمیوه هب حتی سرماها، نوع این بیشتر بودن دیررس صورت در و شودمی میوه درختان شده بیدار تازه هایجوانه

 .کندمی وارد خسارت نیز شده تشکیل تازه

 

 رزه   ه ای  عل ف  ح ذف  و دهیگُل زمان در خاک نزدن شخم باغ، آبیاری کرمان استان جهادکشاورزی مدیرباغبانی

  .کرد عنوان سرمازدگی از پیشگیری هایراه از را میوه باغات

 بخ اری  از اس تفاده  اف زود:  و ک رد  عنوان بهاره سرمازدگی از جلوگیری هایروش از دیگر یکی را باغ کردن گرم وی

  .شودمی زدگی سرما خطر کاهش به منجر باغ مختلف هایقسمت در باغی

https://img9.irna.ir/d/r2/2022/03/30/3/169565013.jpg?ts=1648636135319
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/03/30/3/169565013.jpg?ts=1648636135319
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 ک اهش  رایب   دیگ ر  راه را ب اد  مول د  ه ای دستگاه از استفاده و مه ایجاد کرمان استان جهادکشاورزی باغبانی مدیر

 از استفاده هب نسبت بانکی تسهیالت از استفاده ضمن استان باغداران از تعدادی افزود: و برشمرد سرمازدگی خسارت

  .اندهکرد اقدام سرمازدگی کنترل و باد مولد هایدستگاه

 خری د  ب رای  کیبان تسهیالت از انندتومی سرما کنترل و خود باغ کردن استاندارد برای باغداران گفت: زاده لطفعلی

 .کنند اقدام باد مولد هایدستگاه

 خس ارت  شک اه  و س رمازدگی  ب ا  مقابل ه  راه مهمترین افزود: و کرد اشاره نیز تراصولی راهکارهای به همچنین وی

 .است مناسب منطقه و مکان در باغ احداث محل انتخاب

 ه ای راه جمل ه  زا را ب ذری  ارقام جای به گل دیر ارقام بویژه سرما به مقاوم درختان هایرقم از استفاده مسئول این

 توج ه  اب دارد وجود بهاره رس دیر سرمای خطر احتمال که مناطقی در گفت: و کرد عنوان سرمازدگی از گیریپیش

 دیر به توجه با مارقا این زیرا کرد، استفاده گل دیر ارقام از توانمی درختی گونه یک مختلف ارقام دهیگل تاریخ به

  .شوندمی مواجه بهاره دیررس سرماهای با کمتر گل بازکردن

 کندنمی کمکی سبک دود تولید

 التمحص و  س رمازدگی  از جلوگیری برای الستیک سوزاندن نیز کرمان استان هواشناسی بینیپیش مرکز کارشناس

 افزایش هب کمکی هیچ سبک دود تولید دلیل به الستیک گفت: و کرد عنوان غیراصولی را باغداران توس  کشاورزی

  .کندنمی باغ دمای

 سرمازدگی زمان مهمترین

 آبی اری  گف ت:  ده د می رخ بامداد چهار تا نیم و سه ساعات در سرمازدگی بیشترین اینکه به اشاره با سالجقه مریم

 دود از س تفاده ا ی ا  ب اغی  بخ اری  ب ا  باغ کردن گرم رطوبت، بردن باال و مه باد، ایجاد آفتاب، طلوع ساعات تا باغات

 باغ ات  یسرمازدگ از پیشگیری هایراه جمله از گذشته سال خشکیده نرم پوسته و پسته استخوانی پوسته با کردن

 .رودمی شمار به کشاورزی

 خبر لینک

https://www.irna.ir/news/84700484/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1
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 15:۰۳ ،14۰1 فروردین 1۰ -ایرنا

 انتقاد جهادکشاورزی از مجلس سیرجان/نماینده پسته هایباغ از هکتار هزار 36 سرمازدگی 2-4

 کرد

 

 4۳ از ارهکت   هزار ۳6 را کرمان در سیرجان پسته باغات سرمازدگی وسعت حالی در محلی مسئوالن -ایرنا -کرمان

 در دکشاورزیجها وزارت از نیز استان نمایندگان مجمع رییس که کنندمی اعالم شهرستان این مثمر باغ هکتار هزار

 .دارد انتقاد و گالیه زمینه این

 هزار ۳6 رود، می شمار به کرمان استان و کشور پسته مهم های قطب از که سیرجان کشاورزی جهاد مدیر گفته به

 .است شده سرمازدگی دچار درصد 1۰۰ تا 2۰ از شهرستان این پسته یهاباغ از هکتار

 گفت: یراخ بش سه طی هوا دمای کاهش به اشاره با ایرنا خبرنگار با وگو گفت در چهارشنبه روز محمودآبادی اکبر

 .شد وارد اخیر چندشب در سیرجانی کاران پسته به سرما بزرگ شوک

 .رسید سیرجان شهرستان در درجه پنج منفی به هوا دمای شده یاد مدت طی وی گفته به

 رسد می انتوم میلیارد 156 به ها خسارت جمع ما کارشناسان برآورد در کرد: عنوان سیرجان کشاورزی جهاد مدیر

 .است داده قرار تاثیر تحت نیز را آینده سال محصول که بود حدی به سرما شدت و

https://www.irna.ir/news/84700403/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DB%B3%DB%B6-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B2
https://www.irna.ir/news/84700403/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DB%B3%DB%B6-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B2
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/03/30/4/169565013.jpg?ts=1648636135319
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/03/30/4/169565013.jpg?ts=1648636135319
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 دشومی تکمیل بیمه یهاباغ پرونده

 و زاره   ی ک  مبل غ  گفت: زمینه این در نیز سیرجان شهرستان در استان کشاورزی بیمه ناظر پورجعفرآبادی حمید

 ی ن ا در و ش د  پرداخ ت  شهرس تان  این کار پسته کشاورزان به گذشته سال سرمازدگی خسارت ریال میلیارد 5۰۰

 ق انون  براس اس  تا دشومی انجام اندهدید خسارت و اندهبود مهبی که باغاتی پرونده تکمیل مراحل بزودی نیز مرحله

 .شود پرداخت آنان به سرمازدگی خسارت

 بیم ه  هب   نسبت خواست اندهنکرد اقدام خود مزارع و محصول بیمه به نسبت هنوز که کاری پسته کشاورزان از وی

 .شوند متضرر کمتر مواقعی چنین در تا کنند اقدام خود باغات

 

 محص ول  این ثمرم باغ رهکتا هزار 4۳ از بیش در پسته کشاورز و بردار بهره هزار 26 آمارها براساس ایرنا گزارش به

 خس ارت  اخی ر  چندش ب  س رمای  در ب ردار  به ره  ه زار  22 حدود دشومی گزارش که آنطور و کنندمی مدیریت را

 .اندهدید

 انتقاد با زمینه این در نیز کرمان استان نمایندگان مجمع رییس و بردسیر و سیرجان مردم نماینده پور حسن شهباز

 حادثه اعالم وجود با و رفت بین از کرمان استان کار پسته کشاورزان سرمایه امیتم گفت: کشاورزی جهاد وزارت از

https://img9.irna.ir/d/r2/2022/03/30/3/169565016.jpg?ts=1648636140776
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/03/30/3/169565016.jpg?ts=1648636140776
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/03/30/3/169565015.jpg?ts=1648636139428
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/03/30/3/169565015.jpg?ts=1648636139428
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 جه اد  وزارت مس ئوالن  متاسفانه سیرجان و کرمان استان کاران پسته به آن از ناشی سنگین خسارت و سرمازدگی

 .اندهنداشت مورد این در بازدیدی و اعالم اقدام، هیچ تاکنون کشاورزی

 

 یش ی اندهچار مینهز این در نشده دیر تا بایستی وزارتخانه این مسئوالن کرد: تاکید ایرنا خبرنگار با وگو گفت در وی

 .کنند اعالم کشاورزان و مردم به را موارد و

 مواق ع  رد بایس تی  وزارتخان ه  ه ر  در زیرمجموع ه  تا وزیر شخص از اعم مسئوالن اسالمی نظام در افزود: پور حسن

 ه ا تانشهرس   و اس تان  به را مرتب  گروههای و کارشناسان و باشد داشته بیشتری حساسیت خسارت بروز و بحران

 .آورند عمل به ار الزم اقدام رفته بین از شان چندساله دسترنج و سرمایه که کشاورزانی از حمایت در تا کنند اعزام

 

 شاهدهم سرمازدگی بحران این در کشاورزی جهاد وزارت از حرکتی هیچ هنوز روز سه گذشت از پس کرد: بیان وی

 کشاورزان کالتمش به وقت اسرع در داریم انتظار دیده خسارت کشاورزان و ما دارد؛ انتقاد و گالیه جای که نکردیم

 .دارد قرار کرمان استان مرکز غرب کیلومتری 175 در سیرجان شهرستان .شود رسیدگی کرمان استان

 خبر لینک
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 15:۰7 ،14۰1 فروردین 12 -ایرنا

 :کرد اعالم هاجنگل سازمان

 باشیم طبیعی منابع حافظ طبیعت، روز 3-4

 

 ب ا  طبیع ت  روز رس یدن  ف را  مناس بت  به ایاطالعیه در کشور آبخیزداری و مراتع ها،جنگل سازمان - ایرنا - تهران

 1۳۹ و 15۰4 ارتب اطی  س امانه  طری ق  از و باش ند  طبیع ی منابع حافظ روز این در تا خواست مردم از پیامی صدور

 .کنند اعالم را طبیعیمنابع هایعرصه در احتمالی هایسوزیآتش و بتخری اخبار

 یزدهمس   :ستا آمده اطالعیه این متن در کشور، آبخیزداری و مراتع ها،جنگل سازمان از ایرنا جمعه روز گزارش به

 زمین ایران دممر دیرینه، سنت اساس بر است. عالم خداوند سبز هاینعمت کنار در زیستن روز و طبیعت روز نوروز،

 پروردگ ار  ردیگ   ب ار  و کنندمی طبیعت به دوباره سالمی خانواده با همراه طبیعت مهر پر دامان در روزی چنین در

 .کنندمی شکرگزاری صمیمانه را متعال

 عزی ز،  هموطن ان  برای خوش لحظاتی آرزوی ضمن کشور آبخیزداری و طبیعیمنابع سازمان افزاید:می اطالعیه این

 حفاظ ت  همچن ین  ایمن ی  اص ول  مرات ع،  و ه ا جنگ ل  به آسیب هرگونه از پیشگیری منظور به کندمی تدرخواس

 .نماند قیبا طبیعت در آلودگی و تخریب از پایی رد فرخنده، روز این پایان در تا کرده رعایت را طبیعیمنابع

 کنند جتنابا طبیعت در آتش برپایی از اول مرتبه در کنیممی دعوت هموطنان عموم از است: آمده اطالعیه این در

 و ه ا رگب   از دور و ایم ن  ص ورت  ب ه  حتم ا  یا کنند استفاده سفری کوچک گاز کپسول از یا شدند ناچار هم اگر و

 طم ئن م آن کام ل  خاموش ی  از خ اک  و آب از اس تفاده  با پایان در و کرده برپا را آتش درختان، و خشک هایعلف

 .شوند

https://www.irna.ir/news/84702195/%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%85
https://www.irna.ir/news/84702195/%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%85
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/03/31/4/169567538.jpg?ts=1648731270609
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/03/31/4/169567538.jpg?ts=1648731270609
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 رص ت ف ت ا  ک رده  اجتن اب  مرتعی هایبوته کندن و درختان هایشاخه شکستن از همچنین افزاید:می اطالعیه این

 مه م  بآدا از کنن د.  اس تفاده  آم اده  ذغ ال  از آن جای به و نرود دست از طبیعت سرسبزی و گیاهان مجدد حیات

 و باش یم  داش ته  هم راه  به زباله کیسه قبل از که است واجب ما بر است، طبیعت در زباله رهانکردن گردی،طبیعت

 .کنیم خارج طبیعت از را پسماندها همه محل ترک هنگام

 در قات را  ب رای  ت ا  است کرده دعوت هموطنان عموم از اطالعیه این در کشور آبخیزداری و مراتع ها،جنگل سازمان

 اح داث  شتهگذ سالیان در سازمان این توس  که بگیرند نظر در جنگلی هایپارک از استفاده را اول اولویت طبیعت

 .است اتراق محل و آتش برپایی محل مانند امکاناتی به مجهز و شده

 1۳ روز در کش ور  نق اط  اقص ی  در کش ور  آبخیزداری و طبیعیمنابع سازمان جنگلبانان :کندمی تاکید اطالعیه این

 و بتخری   اخب ار  دریاف ت  آم اده  1۳۹ و 15۰4 ارتب اطی  س امانه  طری ق  از و ب وده  ب اش  آماده صورت به فروردین

 .هستند طبیعیمنابع هایعرصه در احتمالی هایسوزیآتش

 خبر لینک
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 پنجم: بخش 5

 هامتقی و بازار
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 ۰8:52 ساعت 14۰1 فروردین 14 -اکوناایران

 1400 سال در برنج گرانی موج دو مورد در نکته پنج 1-5

 از ه ایی شواک ن  داش ت.  پ ی  در زی ادی  هایواکنش جدید، قرن سال اولین زمستان و پاییز در برنج گرانی موج دو

 بازی صلیا نقش آن در محیطی زیست بحران که هاییواکنش برنج، بازار در سوداگری و داللی احتکار، تأیید جنس

 .است زیکشاور جهاد وزارت متصدی که مجلس قدیمی یار از حمایت و انتقاد جنس از هاییواکنش البته و کند،می

 

 ایهع د  همیش ه  مث ل  البت ه  نب ود.  ایران ی  برنج کنندگانرفمص و تولیدکنندگان برای خوبی سال گذشت که سالی

 ایرانی ان  یبعض   س فره  از را ب رنج  که جایی تا زدند جیب به کالنی هایپول و زده مردم غم در را خود نان معدودی

  .کردند حذف

 ه زار  6۰ ب ه  ینمی انگ  صورتبه ایرانی برنج قیمت که زمانی آمد. وجود به پاییز در کشور در برنج گرانی موج اولین

 در ایران ی  ب رنج  ب ود.  بین ی پیش غیرقابل ماه بهمن در آن تکرار اما تلخ قدر چه هر که قیمتی افزایش رسید. تومان

 نزدی ک  نیایرا برنج کیلویی 1۰ کیسه یک باشد، ترراحت تصورش طوراین شاید رسید. تومان هزار ۹۰ به ماه بهمن

 .تومان میلیون یک به

 ودجوییس و احتکار داللی،

 ک ه  رکن ی  .است اخیر دهه یک در اساسی کاالهای بازار ناپذیرجدایی رکن تقریبا سودجویی و احتکار داللی، مثلث

 وقت ی  زاربا در سوادگری و داللی شود.نمی شناخته آن مسببان گاههیچ اما شودمی تأیید مسئوالن سوی از همیشه

  .دش عنوان تومان هزار 4۰ از کمتر کشاورز از شده یخریدار قیمت برنج، گرانی اول موج در که شد اثبات

http://www.iranecona.ir/post/%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%AC-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0
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 ض و ع ی ک  کنن د.  کش ف  را ش ده  خری داری  ب رنج  دقیق قیمت تا کرد خلق نمایندگان برای فرصتی هاگرانی ادامه

 هم ه  و است پرسیده سوال بسیاری کارانشالی از که گویدمی کتول آبادعلی نماینده و مجلس کشاورزی کمیسیون

 .اندفروخته تومان هزار ۳5 تا ۳۰ را نجبر که اندگفته

 کردن د.  لی د تو ب رنج  ت ن  میلی ون  2 امس ال  ایرانی کشاورزان که گفت ایسنا به باره این در هم ساری مردم نماینده

 ب ا  ش ورمان ک امسال یعنی قولقلن این .است شده وارد که داشتیم نیاز بیشتر برنج تن هزار 8۰۰ – 7۰۰ به نزدیک

  .باشد داشته دنبالبه را گرانی و شود زیاد ایرانی برنج تقاضای که نبود مواجه برنج کمبود

 را آن ل س مج کش اورزی  کمیس یون  عضو یک اینکه تا بود ایران در برنج گرانی داستان مبهم حلقه هم برنج احتکار

 را مش کل  نای   نبای د  قاع دتا  گذش ته،  س ال  در ب رنج  تولی د  آم ار  به توجه با که گفت اعظمی اهلل ذبیح کرد. تأیید

 .دانست احتمار بانی و باعث را ترجیحی ارز حذف زمزمه او داشتیم.می

  برعکس؟ یا است برنج جان بالی محیطی، زیست بحران

 کردند. انتقاد یابکم هایاستان در برنج کاشت از مجلس نمایندگان از بسیاری افتاد، اتفاق که برنج گرانی اول موج

 اره ز  8۰۰ ب ه  نزدیک مساحتی در و کشت استان 1۹ در ایرانی برنج مجلس شاورزیک کمیسیون عضو یک گفتهبه

 و تانبلوچس   و سیستان اصفهان، در نیست. شمالی هایاستان در آن هکتار 2۰۰ میزان از که شودمی کشت هکتار

  .کنندمی نرم پنجه و دست آب بحران با که است خوزستانی

 رس د م ی  نظ ر به معنابی غیرشمالی هایاستان در برنج کاشت از مجلس ندگاننمای انتقاد که گفت بتوان شاید البته

 نوعیتمم بودجه الیحه جزئیات بررسی جریان در  1۳۹۹ ماه اسفند 12 شنبه)سه علنی جلسه در خودشان که چرا

 واگ ذار  اس تان  هر آب شورای به را موضوع این در گیریتصمیم و کردند لغو را کشور مختلف مناطق در برنج کشت

 .کردند

 کمیس یون  از دیگ ری  عض و  نیس ت.  طرف ه ی ک  ام ا  ب رنج  تولید بر زیستی محی  وخیم شرای  و خشکسالی تأثیر

 علت و ادد خبر کشور در برنج تولید درصدی 2۰ کاهش از برنج گرانی دوم موج در و ماه بهمن در مجلس کشاورزی

 ک رده  موخی را برنج شرای  محیطی زیست بحران هم نبنابرای کرد. عنوان محیطی زیست بحران و خشکسالی را آن

 .کندمی تروخیم روز به روز را محیطی زیست شرای  ایران هایاستان ترینآبکم در برنج کاشت هم و است
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 برنج خودکفایی و واردات مسئله

 قیم ت  ب ه  رجیخا برنج که گفت ایسنا به مجلس کشاورزی کمیسیون رئیس نایب داد، رخ که برنج گرانی دوم موج

 4۰-۳۰ یمتق به برنج این که است حالی در این و تومان هزار 14 - 1۳ حدودا یعنی است. شده خریداری دالر نیم

 کاهش موجب را برنج بازار در خودکفایی مجلس نمایندگان از ایعده اوصاف این با است. فروش حال در تومان هزار

 .باشد تناقض در محیطی زیست وضعیت با رسدمی رنظ به البته که خودکفایی دانستند. برنج قیمت

 و کن یم یم   تولید برنج تن میلیون 2.2 تولید به اشاره با ایسنا با وگوگفت در مجلس کشاورزی کمیسیون عضو یک

 اییخودکف   ب رای  خ وبی  ه ای برنامه کشاورزی جهاد وزارت خاک و آب معاونت که گفت کشور تنی میلیون ۳ نیاز

 ب ه  اشاره ضمن مجلس نماینده این است. سنگینی اعتبارات نیازمند البته که هاییبرنامه دارد. نجبر زمینه در کشور

 .دهد افزایش را ایرانی برنج ذخیره که کرد پیشنهاد دولت به ،برنج زمینه در خودکفایی ضرورت

 گوشت و برنج قیمت کردن دستوری پرغصه قصه

 کردن دستوری است. شده اجرا بازار مدیریت مختلف هایدوره در که است داریسابقه قصه هاقیمت کردن دستوری

 ب رنج،  گرانی موج دو با مواجهه در سیزدهم دولت است. رقابتی بازار ذات از فرار و تورم مهار راهکار ترینساده همان

 شناس ان، رکا مجل س،  نمایندگان انتقاد مورد که راهکاری نداشت. هاقیمت کردن دستوری جز راهکاری هم بار این

 کش اورزی  ه اد ج وزارت بازرگانی توسعه معاون ماه بهمن ۳۰ بود چه هر گرفت. قرار غیره و بازرگانی اتاق مسئوالن

 .کرد اعالم را ایرانی و خارجی برنج انواع قیمت اینامه طی

 و کندمی مصوب دولت که قیمتی شود.می تعیین دستوری صورت به ساله هر ایران در گندم تضمینی خرید قیمت

 ول ی نز قیم ت  ی ک  تعی ین  شاید و دستوری گذاریقیمت گذشته، سال دو یکی در کند. خریداری کشاورز از را آن

 توانس ت نم ی  ه ا قیم ت  ای ن  زی را  کنند؛ خودداری دولت به محصوالتشان تحویل از کشاورزان برخی که شد باعث

 ب ا  انای ر  گن دم  کیل وگرم  ه ر  ع راق،  جمل ه  زا همسایه، درکشورهای دیگر طرف از دهد. پوشش را آنان هایهزینه

 ب ه  را خ ود  محصوالت از بخشی که کرد ترغیب را کشاورزان موضوع این و شدمی خریداری باالتری بسیار هاینرخ

  .بود دستوری گذاریقیمت به اصرار پدیده این بروز اصلی علت بفروشند. باالتری هایقیمت با گندم، قاچاقچیان
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 در اعظمی کند.می اشاره آن به هم مجلس کشاورزی کمیسیون عضو اعظمی، اهلل ذبیح که است ایپرغصه قصه این

 گن دم  ت ن  نمیلی و  14 ما مگر .است کرده تولید تن میلیون 14 ما کشور در امسال که کرد اظهار ایسنا با وگوگفت

 در رفتجی مردم نماینده .است داده افزایش را گندم قاچاق گندم، بازار شدن دستوری که است مشخص خوریم؟می

 یشاف زا  را ب رنج  قاچ اق  می زان  تصمیم این گفت: و نامید ضعیف مسکن یک را برنج دستوری گذاریقیمت مجلس

 .ندارد هم را دستوری گذاریقیمت برای کافی ساختارهای دولت که چند هر داد خواهد

 کیست؟ مقصر

 از اتانتق اد  پیک ان  ن وک  ام ا  کردن د  م تهم  را ی رات تعز و دادگستری وزارت مجلس، نمایندگان بعضی که چند هر

 گرانی انتزاع، قانون بهانه با قبل دولت در که ایخانهوزارت بود. کشاورزی جهاد وزارت سوی به برنج گرانی هایموج

 ق انون  نعن وا  تح ت  اساس ی  کااله ای  بازرگ انی  اختیارات همه حاال اما کردبازمی خودش سر از را اساسی کاالهای

  .بود بازگشته کشاورزی جهاد وزارت به زتمرک

 ی ار  ن ژاد، س اداتی  ج واد  س ید  و کشاورزی جهاد و خانهوزارت عملکرد مورد در مجلس کشاورزی کمیسیون اعضای

 ای ن  از دیگری عضو نداریم. تعارف کس هیچ با ما که گفت اینماینده داشتند. متفاوتی هایواکنش مجلسی دیرین

 البت ه  و ک رد  یارزیاب مثبت را او عملکرد دیگر اینماینده و دانست برنج گرانی اصلی مقصر را نژادساداتی کمیسیون

 .بدهیم او به بیشتری زمان باید گفتند که شدند پیدا هم هایینماینده

 خبر لینک

 

 

 18:21 ،14۰1 فروردین 11 -رنایا

 :بنیان دانش شرکت یک مدیرعامل

 کشاورزی حوزه در فعال هایاستارتاپ پتانسیل از استفاده با اساسی کاالهای بازار تنظیم 2-5

http://www.iranecona.ir/post/%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%AC-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0
https://www.irna.ir/news/84693973/%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%BE-%D9%87%D8%A7%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84693973/%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%BE-%D9%87%D8%A7%DB%8C
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 در اساس ی  ایکااله بازار تنظیم از بخشی واگذاری موفق تجربه از بنیاندانش شرکت یک مدیرعامل - ایرنا - تهران

 .داد خبر سیزدهم دولت توس  سالام عید شب

 در رد:ک   عن وان  ایرنا با وگوگفت در وکارکسب المللبین تجارت توسعه بنیاندانش شرکت مدیرعامل غالمی مهدی

 جه اد  رتوزا س ال،  ط ول  در مردم اساسی کاالهای تأمین همچنین و نوروز ایام و عید شب میوه بازار تنظیم بحث

 در ه م  ام   دارد. تق دیر  ج ای  ک ه  کردن د  وارد اعتم اد  ها استارتاپ به روستایی نتعاو مرکزی سازمان و کشاورزی

 بح ث  در ت ا  کن یم  اس تفاده  خود ظرفیت تمامی از داریم تالش بنیان،دانش بازیگران عنوان به کشاورزی بومزیست

 رف اه  راس تای  در و جامع ه  سطح در را الزم اثرگذاری تا بدهیم ارائه خدماتی اساسی اقالم و محصوالت بازار تنظیم

 .باشیم داشته مردم

 کمک به هاروستا سطح در کشاورزان با ارتباط و رسانیخدمات زمینه در توانندمی بنیاندانش هایشرکت افزود: وی

 خری د  ب رای  ت وانیم م ی  دهی اران  و کشاورزی بخش التحصیالنفارغ کارگیریبه با ما بیایند. کشاورزی جهاد وزارت

 .هیمد ارائه هدفمند البته و ارزان و واسطه بدون خدمات کشاورزان به تجهیزات و خدمات ارائه و محصوالت

 و مبادل ه  هایزمینه در توانندمی بنیاندانش هایشرکت کرد: اضافه آنالین کشاورزی زیرساخت خصوص در غالمی

 با اورزیکش تجهیزات و ماتخد ها،نهاده محصوالت، جمله از کشاورزی، صنعت تأمین زنجیره کل در تقاضا و عرضه

 .دکنن فعالیت کشاورزی صنعت حوزه در اعتمادسازی و هاقیمت سازیشفاف رویکرد با و کاذب هایداللی حذف

 رس ای  و متقاض یان  کنن دگان، توزی ع  کنن دگان، ت أمین  ت وان می بنیاندانش هایشرکت شبکه در داشت: اظهار وی

 بس تر  ی ک  در خ ود  ظرفی ت  با متناسب را نیازها این تا کرد مطلع دیگریک نیازهای از را کشاورزی شبکه نفعانذی

 .کنند برطرف شفاف و مطمئن واسطه،بی

https://img9.irna.ir/d/r2/2022/03/08/4/169513111.jpg?ts=1646736069986
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/03/08/4/169513111.jpg?ts=1646736069986
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 م وارد  ی،مل   اثرگ ذار  زیرس اخت  این از استفاده جهت کشاورزان ترغیب برای شبکه این در همچنین داد: ادامه وی

 تهاتر ارباز و مشاوره و آموزش بخش اورزی،کش تخصصی و پارامتریک هایبیمه اعتباری، خ  اعطای مانند تشویقی

 .است اجرا قابل کشاورزی

 خبر لینک

 

 

 6:56 ،14۰1 فروردین 11 -رنایا

 :ایرنا با وگوگفت در دام کنندگان تامین شورای رییس

 شودمی شکسته هاقیمت نداریم/ رمضان ماه قرمز گوشت در کمبودی 3-5

 

 است تامین انرمض مبارک ماه نیاز مورد گوشت اینکه بیان با کشور دام کنندگان تامین شورای رییس -ایرنا -تهران

 ب ه  اهش ی ک رون د  اکنون که بود یافته افزایش نوروز ایام و عید شب روانی فضای دلیل به قرمز گوشت قیمت گفت:

 .است گرفته خود

 گوش ت  و زنده مدا قیمت بودن باال علل درباره ایرنا اقتصادی خبرنگار با وگوگفت در پنجشنبه روز «پوریان منصور»

 کیل وگرم  ه ر  متقی ترجیحی ارز نرخ اصالح و نوروز ایام و یدع شب روانی فضای دلیل به :کرد اظهار بازار، در قرمز

 68 ح دود  ب ه  و یافت ه  ک اهش  توم ان  هزار 7 نرخ این اخیر روزهای طی که بود رسیده تومان هزار 75 به زنده دام

 .است رسیده هزارتومان

https://www.irna.ir/news/84693973/%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%BE-%D9%87%D8%A7%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84699485/%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84699485/%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://img9.irna.ir/d/r1/2019/09/23/4/156646301.jpg
https://img9.irna.ir/d/r1/2019/09/23/4/156646301.jpg
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 ک رد:  تص ریح  داری م  کشور در زنده دام تولید کافی میزان به اینکه بیان با کشور دام کنندگان تامین شورای رییس

 گوش ت  در ن ه گزی دو این با اکنون اما باشد، تقاضا افزایش و عرضه کاهش اندتومی بازار در محصول هر گرانی علت

 کااله ا  سایر تورم حتم طور به اما داریم، نیز تقاضا کاهش بلکه روبرویم دام مازاد با تنها نه زیرا نیستیم، روبرو قرمز

 .است تاثیرگذار محصول این قیمت روی

 ب ه  اماق د  گ رم  قرم ز  گوشت عرضه کنار در ندگانکن مصرف از حمایت برای دولت که است درحالی این افزود: وی

 قیم ت  ودنب باال با همچنان اما است، کرده منجمد گوشت عرضه افزایش الشه، واردات زنده، دام صادرات ممنوعیت

 ها شتارگاهک از الشه خروج و زنده دام بخش در بازی دالل به آن عمده بخش که هستیم روبرو بازار در قرمز گوشت

 .گرددبرمی

 ب ا  ک ه  ش د  خ واهیم  گوسفندی دام مازاد راس میلیون 4 شاهد ما بهار فصل در هوا شدن گرم پی در گفت: وریانپ

 روب رو  م ازاد  دام راس میلی ون  دو ب ا  م ا  ش ود  کشتار روانه دام راس میلیون دو اگر بازار، در تقاضا کاهش به توجه

 .بیندیشد یاچاره باید تولیدکنندگان از حمایت برای دولت که بود خواهیم

 ازارب   در قرم ز  گوش ت  قیم ت  کاهش ی  رون د  در الشه واردات کرد: اضافه کشور دام کنندگان تامین شورای رییس

 .شود متعادل هاقیمت روند این با امیدواریم که است اثرگذار

 مه م  ای ن  برای یدبا که هستند روبرو هانهاده نرخ گرانی با ما تولیدکنندگان که بگیریم نظر در باید البته گفت: وی

 .اریمند کمبودی رمضان مبارک ماه برای کشور در قرمز گوشت تولید حجم به توجه با شود. اندیشیده ایچاره

 در س اله گو و گوس فندی  الش ه  کیل وگرم  ه ر  قیمت که دهدمی نشان ایرنا خبرنگار میدانی بررسی ایرنا، گزارش به

 ف روش  ب ه  انهزارتوم 22۰ تا 16۰ بین تفکیکی یهاگوشت و ومانهزارت 12۰ از بیش بازار و بار تره و میوه میادین

 .رسدمی

 ب ه  و تولید کشور در قرمز گوشت هزارتن 2۰۰ و میلیون یک نزدیک گذشته سال کشاورزی جهاد وزارت آمار طبق

 .شودمی تامین واردات محل از کشور نیاز درصد 1۰ ساالنه که حالیستدر این شد عرضه داخلی بازار

 خبر لینک

 

https://www.irna.ir/news/84699485/%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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 12:۰4 ،14۰1 فروردین 1۰ -ایرنا

 :ایران خرما ملی انجمن رییس

 شودمی عرضه مناسب هایقیمت با رمضان مبارک ماه خرما 4-5

 

 اس ت،  ش ده  مینتا رمضان مبارک ماه نیاز مورد خرمای اینکه بیان با ایران خرما ملی انجمن رییس - ایرنا - تهران

 ه ای قیمت با را خرما ایزنجیره های هفروشگا و بار تره و میوه میادین کشاورزی، جهاد وزارت با توافقات طی گفت:

 .کنندمی عرضه مناسب

 م اه  ی از ن م ورد  خرم ا  وضعیت درباره ایرنا اقتصادی خبرنگار با وگوگفت در چهارشنبه امروز «رشیدفرخی محسن»

 و است هشد تولید کشور در سال هر همانند خرما هزارتن 25۰ و میلیون یک ،14۰۰ سال در :افزود رمضان مبارک

 .نداریم زمینه این در کمبودی هیچ

 و ش اورزی ک جه اد  بازار تنظیم های معاونت با جلساتی منظور همین به کرد: تصریح ایران خرما ملی انجمن رییس

 ب ه  ش د  مق رر  و کردیم اعالم کاال مستقیم عرضه برای را خود آمادگی و شد برگزار شهرداری بار تره و میوه میادین

 .شود ارایه خرما بخواهند که میزان هر بهکند می معرفی بازار تنظیم ستاد که سانیک

 معمول سود با خرما ای زنجیره های فروشگاه داران روزه به خدمات ارایه برای شد توافق همچنین اظهارداشت: وی

 .کنند عرضه مناسب یهاقیمت و

 کرد آمادگی اعالم کشاورزی هادج وزارت به انجمن گفت: است موجود کافی ازهاندهب خرما اینکه بیان با رشیدفرخی

 .دبگیر قرار اختیارشان در مناسب یهاقیمت با خروجی مبادی در هاسردخانه درب الزم میزان به خرما که

https://www.irna.ir/news/84699370/%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7-%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%A8%D8%A7-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84699370/%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7-%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%A8%D8%A7-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://img9.irna.ir/d/r2/2021/10/31/4/169162653.jpg
https://img9.irna.ir/d/r2/2021/10/31/4/169162653.jpg
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 در اف زود:  اس ت  داش ته  را قیم ت  اف زایش  کمت رین  خرما اخیر، چهارسال در تورم به توجه با اینکه به اشاره با وی

 .کنند رودو نظارتی های دستگاه و بازار تنظیم ستاد باید شود، عرضه عرف از خارج ییهاقیمت با خرما که صورتی

 است رمضان مبارک ماه به مربوط کشور مصرفی خرمای درصد 40

 ب ه  درص د  7۰ و ص ادر  درص د  ۳۰ نزدیک کشور، تولیدی خرمای کل از :اظهارداشت ایران خرما ملی انجمن رییس

 .است رمضان مبارک ماه به مربوط کل مصرف درصد 4۰ نیز نمیزا این از که رسد می کشور داخلی مصرف

 برخ وردار  ایوی ژه  اهمی ت  از محصول این :داد ادامه و دانست متنوع را جنوبی یهااستان در خرما های واریته وی

 خرم ای  لی د تو بیشترین کرمان استان پیارم، صادراتی خرمای بیشترین تولید، کمترین با هرمزگان مثال برای است

 .دارند را کبکاب تولید بیشترین جنوبی یهااستان سایر و افتیمض

 بح ث  آب ی،  ک م  مش کل  کن ار  در اکن ون  گف ت:  ه ا  نخلس تان  و کش ور  جنوبی یهااستان آبی وضعیت درباره وی

 ادامه ورتص در زمین فرونشست به توجه با و داریم تجدیدپذیر آبی ذخایر دادن دست از دلیل به را آب ورشکستگی

 .است کننده نگران آینده وضعیت آبی فعلی یریتمد روند

 بای د  ک ه  هستند هااستان متاثرترین کشور جنوبی یهااستان خشکسالی و آبی کم بحث در کرد: اضافه رشیدفرخی

 .شود اندیشیده ان برای راهکاری

  1400 سال در خرما دالر میلیون 300 از بیش صادرات بینی پیش

 ت ا  ک ه  داری م  ص ادراتی  محصول درصد 25 نزدیک متوس  طور به سال هر ما :تگف ایران خرما ملی انجمن رییس

 .شودمی ادرص محصول چهارم یک جدید زراعی سال و رمضان مبارک ماه پایان

 تمرکز نبیشتری که داشتیم صادرات دالر میلیون ۳۰۰ ارزش به هزارتن 27۰ حدود، 1۳۹۹ سال در کرد: اضافه وی

 .است یاروپای کشورهای ما صادراتی

 4۰ ت ا  ۳5 ب ین  مض افتی  خرم ا  کیل وگرم  ه ر  ن رخ  که دهدمی نشان ایرنا خبرنگار میدانی بررسی ایرنا، گزارش به

 ۳8 بین اهدیز خرما و هزارتومان 15۰ تا 12۰ بین پیارم خرما هزارتومان، ۹۰ تا 65 بین خاسویی خرما هزارتومان،

 .است هزارتومان 5۰ تا
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 ایخرم   هرکیل وگرم  قیم ت  ب ود.  ت ن  ه زار  25۰ و میلی ون  یک ۹۹ - ۹8 زراعی لسا در خرما تولید آمارها طبق

 زاره ای با در و توم ان  هزار 12 حدود کبکاب خرمای و تومان 5۰۰ و هزار 16 کشور جنوبی هایاستان در مضافتی

 تا 17 بین عسلی و معمولی کبکاب خرمای و تومان هزار 2۳ تا 22 بین مضافتی خرمای کیلوگرم هر قیمت مصرفی

 .بود تومان هزار 25

 خبر لینک

 

 

 15:11 ،14۰1 فروردین 8 -ایرنا

 :کشاورزی جهاد وزیر بازرگانی معاون

 عید شب بازاری تنظیم میوه درصد 72 توزیع است/ تومان هزار 31 بازار در مرغ قیمت حداکثر 5-5

  بازار در

 

 کش ور  مختل ف  هایاستان در مرغ قیمت حداکثر گفت: کشاورزی جهاد وزیر بازرگانی توسعه معاون - ایرنا - تهران

 .شودمی فروخته مصوب نرخ از کمتر قیمت به هااستان از برخی در محصول این و است تومان هزار ۳1

 یم ت ق ب ر  نظ ارت  تش دید  سراسری مانور آغاز» خبری نشست در «عسکرزاده عباس» ایرنا، دوشنبه روز گزارش به

 وزارت ک ه  ستا انکنندگ توزیع و کننده تولید برای متعارف سود گرفتن نظر در با نرخ این افزود: «اساسی کاالهای

 .دارد نظارت هاقیمت این بر بازرسی و حکومتی تعزیرات سازمان همکاری با کشاورزی جهاد

https://www.irna.ir/news/84699370/%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7-%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%A8%D8%A7-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84698429/%D8%AD%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DB%B3%DB%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%DB%B7%DB%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87
https://www.irna.ir/news/84698429/%D8%AD%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DB%B3%DB%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%DB%B7%DB%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87
https://www.irna.ir/news/84698429/%D8%AD%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DB%B3%DB%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%DB%B7%DB%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87
https://img9.irna.ir/d/r2/2021/03/23/4/164576369.jpg
https://img9.irna.ir/d/r2/2021/03/23/4/164576369.jpg
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 در تنه ا  و منداش تی  بازار در مرغ فروشی گران از گزارش اظهارداشت: شاورزیک جهاد وزارت بازرگانی توسعه معاون

 .گرفت صورت برخورد نیز متخلف واحدهای با که بودیم شده بندی بسته هایمرغ فروشی گران شاهد مواردی

  نوروز ایام صنفی واحدهای بر نظارت و بازرسی هزار 367

 بازرسی هزار ۳67 انتزاغ، قانون اساس بر کشاورزی محصوالت بازار مسئولیت قبول ابتدای از کرد: تصریح عسکرزاده

 .است شده پرونده تشکیل هب منجر آنها درصد 1۰ از کمتر که ایمهداشت صنفی واحدهای بر نظارت و

 کش اورزی  دجها وزارت که است کننده توزیع و کننده تولید برای متعارف سود گرفتن نظر در با نرخ این گفت: وی

 .دارد نظارت هاقیمت این بر بازرسی و حکومتی تعزیرات سازمان ریهمکا با

 والتمحص   ب ازار  ب ر  روزی ش بانه  ص ورت  ب ه  و نیس ت  تعطی ل  نوروزی تعطیالت در وزارتخانه این کرد: اضافه وی

 دوج و  نقل و حمل برای که مشکالتی وجود با نیز مرغتخم و مرغ بازار در دارد؛ نظارت اساسی کاالهای و کشاورزی

 .شد تأمین همجوار هایاستان از مقطعی کمبودهای و تأمین مختلف هایاستان نیاز داشت

 بازار در قرمز گوشت قیمت بودن غیرواقعی علت دالالن

 کشور در صولمح این تولید وجود با قرمز گوشت واردات دالیل درباره کشاورزی جهاد وزارت بازرگانی توسعه معاون

 باال رواقعیغی صورت به را محصوالت این قیمت و کرده ورود قرمز گوشت بازار در ها لدال که رسدمی نظر به :گفت

 .دشومی وارد قرمز گوشت جدی طور به نیابد کاهش هاقیمت که زمانی تا منظور همین به اندهبرد

 ایج اد  اتیایعش   اجتم اعی  های شبکه از برخی در افزود: و کرد تکذیب را کشور به برزیلی آلوده گوشت واردات وی

 اینک ه  کما دهیممی عودت نباشد برخوردار الزم کیفیت از که محصولی هر ما و ندارد بیرونی ازای به ما که شودمی

 .ایمهداد عودت را آلوده ذرت و روغن محصوالت نیز درگذشته

  بازار در عید شب بازاری تنظیم میوه درصد 72 توزیع

 جاری سال ماه فرودین از هفتم روز تا افزود: عید شب بازاری تنظیم میوه عتوزی و کیفیت و قیمت درباره عسکرزاده

 در عی د  بش   میوه کل نوروزی تعطیالت پایان تا که شودمی برآورد و شده توزیع بازار در عید شب میوه درصد 72

 .شود توزیع بازار
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 توزی ع  دهافت ا  دور مناطق حتی و کشور شهرهای و هااستان تمام در عید شب بازاری تنظیم میوه داشت: اظهار وی

 .است بوده برخوردار خوبی کیفیت از محصوالت این که شد

 است نشده ابالغ تومانی 4200 ارز حذف

 ای غی ه ابال و هس تیم  دولت ی  یگی ر تصمیم پیرو گفت: است، نشده ابالغ تومانی 42۰۰ ارز حذف اینکه بیان با وی

 اس اس  رب   و نش ده  ابالغ کشاورزی جهاد وزارت به دامی هاینهاده و اساسی کاالهای تومانی 42۰۰ ارز حذف برای

 .کنیممی عمل 14۰۰ سال روال

  بلوچستان و سیستان از گندم تضمینی خرید آغاز

 تض مینی  خری د  ک رد:  تصریح و داد خبر گندم تضمینی خرید آغاز از کشاورزی جهاد وزارت بازرگانی توسعه معاون

 آغ از  انای ر  دولت ی  بازارگانی شرکت توس  محصول این از تن هزار 1۰ خرید با بلوچسان سیستان استان در گندم

 .شد

 تم ام  افزود: انقالب معظم رهبر فرمایشات پیرو کشور در روغنی و دامی هایهنهاد تولید در ماندگی عقب درباره وی

 یهانهاده ولیدت میزان تا دهیممی انجام امام فرمان اجرایی ستاد جمله از دیگر هایدستگاه همکاری با را خود تالش

 .شودمی استفاده نیز خارجی انگذارسرمایه از مهم این برای که دهیم افزایش کشور در را دامی

 زمین؛ سازی آماده و زهکشی ایجاد با دارد وجود آنها در کشت امکان که اراضی اساس براین اظهارداشت: عسکرزاده

 .شد خواهد تولید آنها در رمؤث و اساسی کاالهای و کشاورزی محصوالت

 را انتظ ار  ای ن  حاکمیت گیردمی قرار ترجیحی ارز قیمت با نهاده دامی تولیدات به اینکه به توجه با کرد: اضافه وی

 .برسد مردم یعنی نهایی کننده مصرف دست به مناسبی قیمت با نیز تولید محصوالت که دارد

 خبر لینک

 

 

 

https://www.irna.ir/news/84698429/%D8%AD%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DB%B3%DB%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%DB%B7%DB%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87
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 12:۰۹ ،14۰1 فروردین 8 -ایرنا

 مازندران گیاه و گل نمونه کننده تولید دغدغه اولین فروش، 6-5

 

 و گ ل  کننده تولید اولین دغدغه ترینمهم گیاه و گل بازار آینده نگرانی و تولیدی محصوالت فروش - ایرنا - ساری

 ایج اد  منض تا شده فعال امید کارآفرینی صندوق از تسهیالت دریافت با که واحدی است؛ بابل صنعتی زینتی گیاه

 .باشد بخشیده غنا هم مازندران کشاورزی تولید به، اشتغال

 اولین یزبانم است واقع گتاب بخش در بابل جنوب کیلومتری 15 در که بابل مرزبال پایین روستای، ایرنا گزارش به

 گ ل  عن و  هف ت  و ش ده  س اخته  شخصی آورده و بانکی تسهیالت با تولیدی واحد این. باشدمی بابل صنعتی گلخانه

 .است ندهرسا تولید مرحله به را سینگونیوم اسکاندیس، شامادورا، پتوس، آلگونما، فیکوس، های نام به زینتی

 .تاس کرده ایجاد شغل نفر هفت برای مستقیم صورت به، است شده فعال آن نخست فاز که تولیدی واحد این

 ک ارش ، ابلب صنعتی گلخانه اولین مالک عنوان به که مرزبال پایین اهل 1۳4۹ متولد مرزبالی سجادیان موسی سید

 .کند تولید مدار وارد را خود طرح نخست فاز توانست پارسال فجر دهه و زد استارت 1۳۹8 سال از را

 سرپوش یده  تص ور  ب ه  متر 166 و هزار 2 در را اشگلخانه که گفت ایرنا خبرنگار با گو و گفت در کننده تولید این

 .است شده تولید مدار وارد آن از مربع متر هزار یک حاضر حال در و کرده احداث

 که است شده ههزین تومان میلیون 4۰۰ و میلیارد 2 تاکنون ای گلخانه صنعتی واحد این ازیاندهرا برای: افزود وی

 کش اورزی  بان ک  طری ق  از تومان میلیون 5۰۰ و امید کارآفرینی صندوق طریق از تومان میلیون 8۰۰ مقدار این از

 .کردم تامین شخصی زمین و خودرو فروش از را آنها از بقیه و کردم دریافت تسهیالت

https://www.irna.ir/news/84697202/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%BA%D8%AF%D8%BA%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%AF%D9%84-%D9%88-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/03/27/4/169558361.jpg?ts=1648366848403
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/03/27/4/169558361.jpg?ts=1648366848403
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 روشف   و ص نعت  ای ن  آینده زحمت همه این با که است این ما جدی دغدغه حاضر حال در داشت: اظهار سجادیان

 .دشومی محسوب ما جدی نگرانی امر این که شود مواجه رکود با ما محصوالت

 تولی د  ض رر  هب تولیدی محصوالت از برخی در ثباتی بی اخیر یهاسال در اینکه به توجه با که نگرانیم ما گفت: وی

 .کند سرایت هم گیاه و گل تولیدی واحدهای به امر این دشومی تمام ها کننده

 پ یش  محص والت  و ن دارد  وج ود  ج دی  مشکل ای گلخانه تولیدی محصوالت فروش برای حاضر حال در افزود: او

 .دبریز هم به بازار این که است آینده یهاسال در و مدت دراز در ما جدی نگرانی اما، دشویم هم فروش

 مرحل ه  ب ه  نوزه که کنیم می تولید گلخانه در گیاه و گل نوع هفت حاضر حال در کرد: بیان بابلی کننده تولید این

 .داریم سفارش هم شیراز و اصفهان تهران، از و نرسیده فروش

 است باال بانکی تتسهیال کارمزد

 ب ا  ومانت میلیون 5۰۰ شد دریافت که بانکی تسهیالت تومان میلیون ۳۰۰ و میلیارد یک مجموع از: گفت سجادیان

 ریاف ت د ص ادرات  بان ک  از معرف ی  و امی د  کارآفرینی صندوق از که تومان میلیون 8۰۰ و درصد نیم و 14 کارمزد

 .است بوده درصد 1۰ کردیم

 انتظ ار  و شد اهدخو مواجه مشکل با بازپرداخت در آینده در و باشدمی باال کارمزد این کننده یدتول برای افزود: وی

 این که ردنگی پیش در فرآیندی یک کندمی ارائه درصد چهار را تسهیالت امید کارآفرینی صندوق وقتی که رود می

 .برسد کننده تولید دست به درصدی 1۰ کارمزد با تسهیالت

 

 واحد یک به تسهیالت ارائه تصویب از بعد که است این صنعت این در کنندها تولید اصلی های خواسته از: افزود وی

 .است کننده تولید ضرر به امر این که نشود موکول بعد سال چند به و شود انجام امر این سرعت به تولیدی

https://img9.irna.ir/d/r2/2022/03/27/3/169558370.jpg?ts=1648367067401
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/03/27/3/169558370.jpg?ts=1648367067401
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 وض عیت  نای   ک ه  افت اد  ت اخیر  به سال دو تولیدی واحد این برای بانکی تسهیالت پرداخت گفت: کننده تولید این

 م ی  ارائ ه  تتس هیال  این مکنم زمان کوتاهترین در اگر حالیکه در است کرده برابر چند را ام گلخانه احداث هزینه

 تکمیل برای را خود شخصی آورده و شد نمی من حال شامل زیرساختی تجهیزات افزایش و پی در پی تورم رنج شد

 .بستم می کار به خود مجموعه دوم فاز

 ام   ولی دی ت ه ای  واحد برای دریافتی تسهیالت بازپرداخت برای ساله دو تنفس ارائه دشومی تقاضا کرد: اضافه وی

 م ا  ی دی تول واح د  در نق دینگی  گ ردش  و برسانیم فروش مرحله به را خود تولیدی های گل بتوانیم تا شود اعمال

 .شود انجام بدرستی

 ی ک  من د نیاز ص نعتی  گلخان ه  دوم ف از  تکمیل برای داد: ادامه شمال فروردین گل مزرعه تولیدی واحد مدیرعامل

 .مندار دوم فاز تکمیل برای شخصی آورده حاضر حال در که باشدمی اعتبار تومان میلیون ۳۰۰ و میلیارد

 خبر لینک

 

 

 15:41 ،14۰1 فروردین 15 -ایرنا

 :کردند اعالم کرمان شرق متولیان

 بم هایسردخانه در محصول تُن هزار 30 ندارد/انبار وجود بازار خرمای تامین برای مشکلی 7-5

 

https://www.irna.ir/news/84697202/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%BA%D8%AF%D8%BA%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%AF%D9%84-%D9%88-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.irna.ir/news/84704968/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%DB%B3%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84
https://www.irna.ir/news/84704968/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%DB%B3%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/04/04/4/169575820.jpg?ts=1649070528507
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/04/04/4/169575820.jpg?ts=1649070528507
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 خرم ای  امینت برای مشکلی و کمبود اینکه اعالم با کرمان استان شرق دارانسردخانه اتحادیه رییس - ایرنا-کرمان

 موج ود  ب م  یهاسردخانه در خرما تُن هزار ۳۰ حدود اینک گفت: ندارد وجود رمضان مبارک ماه در کشور مصرفی

 .است

 س ال  ورماهش هری  از خرم ا  برداشت فصل به اشاره با ایرنا خبرنگار با گو و گفت در دوشنبه روز اکبری محمدحسین

 و ه رج ف نرماش یر،  )ب م،  کرم ان  اس تان  شرقی یهاشهرستان های نخلستان از شهریور ابتدای داشت: اظهار گذشته

 .شد ذخیره استان شرقی یهاسردخانه در خرما تُن هزار 16۰ حدود ریگان 

 ۳۰ دودح   اکن ون  هم است تُن هزار ۳۰۰ کرمان استان شرق یهاسردخانه ظرفیت اینکه به توجه با کرد: بیان وی

 .است موجود بم یهاسردخانه در مضافتی خرمای تُن هزار

 رمضان ماه در کشور، مصرفی خرمای درصد 4۰ حدود داد: توضیح کرمان استان شرق دارانسردخانه اتحادیه سریی

 .کنندمی مصرف را بم مضافتی خرمای ماه این در نیز مردم درصد 8۰ به نزدیک و دشومی بازار وارد

 حص ولی م تنه ا  خرم ا  گف ت:  اخیر یهاسال طی خرما نگهداری و برداشت تولید، یهاهزینه افزایش به اشاره با وی

 ی ل دل ب ه  نی ز  قیم ت  افزایش و نداشت قیمت افزایش مصرفی کاالهای سایر به نسبت گذشته سال 2 طی که است

 .است رمضان مبارک ماه با همزمانی

 تخم ین  تاس   رمضان مبارک ماه آغاز با همزمانی دلیل به محصول این قیمت افزایش درصدی اینکه بیان با اکبری

 .شویم مواجه محصول این قیمت کاهش با مبارک ماه از بعد احتمال به که زد

 کند ورود رمضان ماه ذخیره برای دولت

 مابقی و دشومی صادر بم مضافتی خرمای درصد 4۰ اینکه بیان با کرمان استان شرق داران سردخانه اتحادیه رییس

 توس  ایدب بازار تنظیم علت به رمضان ماه ایبر محصول این سازی ذخیره اظهارداشت: است داخلی مصرف برای آن

 .است نکرده ورود مساله این به دولت اخیر یهاسال طی که گیرد انجام دولت

 را خ ود  لمحص و  تا است کشاورزان و داران سردخانه توس  ماندمی باقی هاسردخانه در خرمایی اگر تاکیدکرد: وی

 .کنند بازار وارد رمضان مبارک ماه در



 

 

 

 کشاورزی و آب راهبردی مطالعات مرکز

 http://awnrc.com/index.php 1401 ماه نیفرورد دوم هفته کشاورزی اخبار اهم

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

 ب ازار  فمص ر  خرم ای  قیم ت  کرد: بیان و اعالم تومان هزار ۳8 کیلویی را مبدا در بم خرمای معمول متقی اکبری

 .است تومان هزار 45 حداقل تر )درشت ردیفه دو و تومان هزار 4۰ ردیفه سه داخلی

 )دیگ ر  مقص د  در محص ول  ای ن  قیم ت  اف زایش  درص دی  افزود: کرمان استان شرق دارانسردخانه اتحادیه رییس

 .است کمیسیون و حمل هزینه دلیل به کشور  شهرهای

 رقش   خرم ای  و اس ت  هکتار هزار ۳۰ کرمان استان شرقی یهاشهرستان در خرما کشت زیر سطح ایرنا گزارش به

 .دشومی صادر دنیا کشور 7۰ به کرمان استان

 خبر لینک

 

 

 11:۰6 ،14۰1 فروردین 15 -ایرنا

 :تهران قنادان اتحادیه رییس

 شد تعیین تومان هزار 70 رمضان ماه هبامی و زولبیا مصوب قیمت 8-5

 

 رمضان مبارک اهم برای یک درجه بامیه و ازولبی کیلوگرم هر قیمت گفت: تهران قنادان اتحادیه رییس -ایرنا -تهران

 .است شده تعیین تومان هزار 6۰ رقم دو درجه واحدهای برای و تومان هزار 7۰

 بامی ه  و زولبیا شده تمام قیمت اینکه بیان با ایرنا اقتصادی خبرنگار با وگوگفت در )دوشنبه  امروز «مندبهره علی»

 اولی ه  م واد  گران ی  بحث در گذشته ماه چند در قنادان افزود: است، هشد تعیین نرخ از بیش قنادی واحدهای برای

https://www.irna.ir/news/84704968/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%DB%B3%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84
https://www.irna.ir/news/84704078/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B2%D9%88%D9%84%D8%A8%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%DB%B7%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%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/84704078/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B2%D9%88%D9%84%D8%A8%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%DB%B7%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%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/r1/2020/04/25/4/157090519.jpg?ts=1605462886772
https://img9.irna.ir/d/r1/2020/04/25/4/157090519.jpg?ts=1605462886772
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 م اه  دلی ل  ب ه  ام ا  بودن د،  روروب ه  درصد 1۰۰ از بیش رشد با اقالم برخی در حتی مرغتخم و شکر روغن، همچون

 .شود عرضه مصوب هاینرخ با محصوالت این باید ندانشهرو حقوق رعایت و رمضان مبارک

 تش دید  :ک رد یحتص ر  ن داریم،  کشور در اولیه مواد تامین در کمبودی اینکه به اشاره با تهران قنادان اتحادیه رییس

 نی از  از ش ی بخ زی را  باش د،  تولی دی  واحدهای برای مناسبی کمک تواندمی ای یارانه اولیه مواد توزیع در هانظارت

 .کنند عرضه و دتولی کافی محصول بتوانند تا دشومی تامین آزاد بازار از تولیدی احدهایو

 و نکنن دگا  مص رف  از حمای ت  س ازمان  توس    رمض ان  مب ارک  م اه  بامیه و زولبیا مصوب نرخ داد:ادامه مندبهره

 .است شده تعیین مربوطه اتحادیه و صمت سازمان، اصنا اتاق تولیدکنندگان،

 کنند خریداری معتبر هایقنادی از را بامیه و زولبیا مردم

 و ولبی ا ز بهداش ت،  وزارت بهداش تی  ه ای دستورالعمل اساس بر موظفند قنادان گفت: رانته قنادان اتحادیه رییس

 از را تمحص وال  ای ن  م ردم  اس ت  الزم و کنند عرضه و تولید بهداشتی و کیفی شکل به را رمضان مبارک ماه بامیه

 .کنند مصرف و خریداری معتبر تولیدی واحدهای

 .کنند یخوددار باز و ایفله شکل به رمضان مبارک ماه بامیه و یازولب مصرف و خرید از مردم کرد: توصیه وی

 تلفن شماره اب را موارد بامیه و زولبیا و شیرینی بحث در تخلف هرگونه مشاهده صورت در خواست مردم از مندبهره

 وقت اسرع در تا کنند اعالم اتحادیه 66۹444۹۹ و 66۹44411 هایشماره و تجارت و معدن صنعت، سازمان 124

 .شود پیگیری

 دارد وج ود  رکشو سراسر در پروانه دارای فروشی شیرینی و قنادی واحد هزار ۳5 مجموع در اکنون ایرنا، گزارش به

 .دارند فعالیت تهران در دار پروانه واحد هزار2 حدود تعداد این از که

 و ه ا اتحادی ه  به و تعیین اولیه مواد تقیم به توجه با رمضان مبارک ماه ایام در بامیه و زولبیا جدید قیمت ساله هر

 .شودمی ابالغ مربوطه صنوف

 خبر لینک

 

https://www.irna.ir/news/84704078/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B2%D9%88%D9%84%D8%A8%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%DB%B7%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%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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 1۰:24 ،14۰1 فروردین 15 -ایرنا

 :داد خبر ایرنا به گوسفندی گوشت اتحادیه رئیس

 بازار در قرمز گوشت قیمت تدریجی کاهش 9-5

 

 محص ول  ای ن  قیم ت  گفت: و داد خبر قرمز گوشت بازار در رکود از گوسفندی گوشت اتحادیه رئیس -ایرنا -تهران

 .است گرفته خود به کاهشی روند گذشته هفته به نسبت

 ک رد:  اظه ار  قرمز، گوشت بازار وضعیت درباره ایرنا اقتصادی خبرنگار با ووگگفت در دوشنبه روز «ملکی اصغرعلی»

 ک ه  بود مبلغ ینا از بیش تهران در و هااستان در تومان هزار 75 نزدیک نوروز ایام در و عید از قبل زنده دام قیمت

 وارد قاض ا ت ک اهش  ی ل دل ب ه  قرمز گوشت بازار امروز اما شد، بازار در قرمز گوشت قیمت افزایش باعث موضوع این

 .است شده رکود

 دلی ل  ب ه  که دهدمی نشان بهمن میدان و بازار رصد و میدانی بازدید کرد: تصریح گوسفندی گوشت اتحادیه رئیس

 .شودمی هاقیمت شدن شکسته و کاهش موجب امر همین که ندارد خریدار قرمز گوشت تقاضا، کاهش

 شروع نوروز مایا تعطیلی از بعد رمضان ماه امسال گفت: و دانست تفاوتم دیگر هایسال با را امسال رمضان ماه وی

 .هستند روبرو الیم توان کاهش با اکنون و اندداده انجام نوروز ایام در را خود نیاز مورد خرید مردم بنابراین شد،

 قرم ز  گوش ت  ازارب   در تیقیم تثبیت اکنون و بود بازار کاری اول روز نوعی به )دیروز  یکشنبه روز داد: ادامه ملکی

 .شودمی بینیپیش قیمت کاهش بنابراین هستیم، روبرو پایین تقاضای با و نداریم

 با اما داشتند، خوبی تقاضای هافروشی جگر و هارستوران بدر سیزده روز قبل که است حالی در این کرد: اضافه وی

 ک اهش  در نی ز  ای ن  ک ه  شد خواهیم روبرو مشتری کاهش با هامغازه و رستوران تعطیلی و رمضان مبارک ماه آغاز

https://www.irna.ir/news/84704070/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%AC%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://www.irna.ir/news/84704070/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%AC%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://img9.irna.ir/d/r1/2019/09/23/4/156646297.jpg
https://img9.irna.ir/d/r1/2019/09/23/4/156646297.jpg
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 داش ته  مناس بی  وض عیت  س حر  یا افطار نزدیک در هاپزیکله ایام این در رسدمی نظر به البته است؛ اثرگذار تقاضا

 .باشند

 به امسال زیرا است، خطرناک دامداران برای وضعیت این ادامه حال عین در افزود: گوسفندی گوشت اتحادیه رئیس

 .نیست طبیعی علوفه از آنان تغذیه و شوندمی تغذیه دستی صورت به هادام هابارندگی کاهش دلیل

 ه زار  7 را یونج ه  توم ان،  ه زار  1۰ را ج و  کیلوگرم هر هایشاندام دستی تغذیه برای دامداران اکنون وی، گفته به

 ک ه  ط وری  ب ه  اس ت،  م ؤثر  زنده دام قیمت افزایش در امر این که کنندمی خریداری تومان هزار 6 را کاه و تومان

 خواهن د  خارج یفعل وضعیت از که دهد رخ بارندگی آینده روز 2۰ و 15 بین اگر که باورند براین کرمانشاه دامداران

 .شد خواهند متضرر صورت این غیر در شد،

 ب ه  دارمغ ازه  وگرن ه  ،شودمی شروع کشتارگاه بعد و زنده دام از قرمز گوشت گرانی زمینه واقع در کرد: اضافه ملکی

 قت ی و کنن د.  خریداری مناسب هایقیمت با بیشتری گوشت مردم که باشد ایگونه به هاقیمت که است این دنبال

 .است زیانشان و ضرر باعث که ماندمی دارانمغازه دست روی نیز گوشت ندارند، خرید توان مردم

 بای د  ک ه  ددار را خ ود  ه ای هزین ه  قرم ز  گوش ت  توزی ع  و یدتول شبکه بگیریم نظر در باید که البته داد: ادامه وی

 .بپردازند

 بنابراین شود،می تأمین کردستان از تهران نیاز مورد زنده دام اکنون داشت: اظهار گوسفندی گوشت اتحادیه رئیس

 .شویم روبرو ونقلحمل کرایه افزایش با زودیبه است ممکن تولید هایگزینه همه نرخ افزایش با

 خبر لینک

 

 

 15:2۰ ،14۰1 فروردین 14 -ایرنا

 کرد؛ اعالم نژادساداتی

 1401 سال در منصفانه قیمت و بازار آرامش برای کشاورزی جهاد وزارت تالش 10-5

https://www.irna.ir/news/84704070/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%AC%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://www.irna.ir/news/84703840/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%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%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84
https://www.irna.ir/news/84703840/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%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%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84
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 ب ا  کااله ا  عرض ه  و ب ازار  آرام ش  ب رای  14۰1 سال در را تالشمان تمام گفت: کشاورزی ادجه وزیر - ایرنا - تهران

 .دهیممی انجام منصفانه هایقیمت

 خب ر،  ش بکه  جن ارن  به ار  برنام ه  در «نژادساداتی جواد سید» کشاورزی، جهاد وزارت از ایرنا یکشنبه روز گزارش به

 وی ژه  ب ه  یکشاورز حوزه فعالین برای خوبی سال امسال، میدوارما افزود: رمضان مبارک ماه و نو سال تبریک ضمن

 .باشد کشور غذایی امنیت و دامپروری بخش

 تنها ورزیکشا جهاد وزارت این از پیش کرد: تصریح کشاورزی جهاد وزارت در داریسکان ماه هشت به اشاره با وی

 و سیزدهم لتدو در بود، صمت وزارت آن متولی و نداشت را بازار حوزه به دسترسی و داشت عهده بر را تولید حوزه

 زنجیره کل و ذارواگ کشاورزی جهاد وزارت به هم غذا تجارت و بازار توزیع، حوزه بازار، تنظیم حوزه که مدت این در

 .است شده بازار در آرامش ایجاد و مرج و هرج رفع باعث شده متولی یک دارای

 حساس یاربس اساسی کاالهای و مردم سفره تامین در ویژه به مردم هب خدمت کرد: خاطرنشان کشاورزی جهاد وزیر

 و س ت ا س خت  و زا اس ترس  مردم سفره بر آن تاثیر که شود ایجاد بازار در نوسان یک است ممکن و است سخت و

 .داشتیم خوبی روزهای مردم کنار در ماه هشت این اما دارد، مشقت آن تنظیم

 وض عیت  جویای خانواده از اما روممی خرید به کمتر حاضر حال در کنیدگفت:می یدخر بازار از آیا اینکه درباره وی

 .شوم مطلع بازار وضعیت از تا شوممی هاقیمت جویای خانه سمت به عزیمت زمان در بعضا البته هستم، بازار

 آن ب ودن  رسدس ت  در و فراوان ی  غذایی امنیت کلی طور به یا و غذا حوزه مهم موضوعات از یکی افزود: نژادساداتی

 م ا  و س ت ا غذایی امنیت اصلی هایبنیان از یکی که باشند داشته دسترسی کاال به مکانی هر در مردم یعنی است،

 .دباش داشته وجود نیز غذا توزیع در عدالت و دسترس در غذا و باشد داشته وجود فراوانی کنیممی تالش

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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 موض وع  ود است، خرید برای مردم توان معنی به قیمت است، متقی حوزه دوم موضوع داد: ادامه وزارت عالی مقام

 زا پ س  سوداگری و دالالن حضور .است توزیع آنها از یکی ،شودمی کشاورزی محصول قیمت سازیمتناسب موجب

 را قیم ت  ت وانیم م ی  کن یم  ح ذف  منازل درب تا توزیع هوشمندسازی با را دالالن دست اگر و افتادیم اتفاق تولید

 .کنیم سبمتنا

 14۰1 س ال  رد بت وانیم  کرد: امیدواری ابراز باشد، موثر قیمت کاهش بر تواندمی مستقیم عرضه که این بیان با وی

 .شویم کشاورزی محصوالت مستقیم عرضه موجب تا کنیم اندازیراه را «بازار روستا»

 دارد نیاز قیمت ابزار به کشت الگوی

 یریتم د  و کش اورزی  بخ ش  در آب م دیریت  ب رای  کشاورزی جهاد وزارت هبرنام با رابطه در کشاورزی جهاد وزیر

 نابراینب داد، دستور ایرانی کشاورز به محصوالت کاشت برای شودنمی کرد: خاطرنشان 14۰1 سال در کشت الگوی

 آن ه ای راه از یک ی  ک ه  ب رود  م ا  نظ ر  مورد محصول کشت سمت به کشت این تا کنیم ایجاد را الزم جذابیت باید

 .است قیمت افزایش

 س ال  در م ا  کن یم،  م دیریت  را کشت الگوی این انیمتومی مناسب قیمت تعیین و قیمت شدن جذاب با افزود: وی

 اولین رد اساسی، کاالهای و گندم بحث و داخل تولید به دقت خصوص در رهبری معظم مقام فرمان از پس و جدید

 از را نآ و دادی م  تغیی ر  اساس ی  کاالهای گذاری قیمت شورای پیشنهاد با را گندم خرید قیمت دولت؛ هیات جلسه

 یکی و ودیمب کرده اعالم کشت، فصل شروع از پیش بار اولین برای ،دولت کار به شروع ابتدای در که تومانی 75۰۰

 گرفت ه  نظر در مگند تحویل جایزه هم تومان هزار یک و دادیم افزایش تومان 5۰۰ و هزار1۰ به بود، نادر تفاقاتا از

 در گن دم  ی د تول به دولت ویژه نگاه از نشان که کرد تغییر تومان 5۰۰ و هزار 11 به گندم قیمت مجموع در که شد

 .است کشور

 مناس ب،  قیم ت  تعی ین  ب رای  است، آن ابزارهای از یکی قیمت، و دارد نیاز ابزار کشت الگوی داد: ادامه نژادساداتی

 ایران ی  کش اورز » است این کشاورزی جهاد وزارت در ما شعار باشد، داشته دادقرار کشت؛ اول روز از باید ما کشاورز

 .«باشد معلوم آن مشتری که این مگر بکارد نباید زمین در بذری هیچ
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 و زم ین  رهک   و جه ان  در اقل یم  تغیی ر  دلی ل  به کرد: عنوان است، مهم بسیار ما برای آب بحث که این بیان با وی

 معظ م  مق ام  س ال  ابت دای  فرمایش ات  در و هس تند  ارزشمندی بسیار کاالهای اکخ و آب موجود، هایخشکسالی

 اش اره  کاخ   و آب اهمی ت  به ایشان ؛«آفریناشتغال بنیان،دانش تولید،» عنوان با سال شعار تعیین از پس رهبری،

 .کنیم مراقبت آن از باید و است نسلی بین میراث خاک و آب کردند،

 ب ا  را خ اک  و آب وریبهره باید بنابراین داریم کشور در باالیی بسیار هایظرفیت ما د:دا ادامه کشاورزی جهاد وزیر

 .ببریم باال فناوری و دانش از استفاده

 است اقتصادی و تولیدی بنگاه یک کشاورزی

 ب ه  گ اه ن گف ت:  14۰1 سال در همسایه کشورهای بازارهای به کشاورزی محصوالت صادرات با رابطه در نژادساداتی

 به دیگر محصوالت خصوص در است، نبوده اقتصادی عمدتا کشاورزی حوزه به نگاه کند، تغییر باید کشاورزی وزهح

 است شدهیم کمبود و بودبیش از صحبت فق  کشاورزی محصوالت با رابطه در اما ایمبوده صادرات و واردات دنبال

 .است اقتصادی و تولیدی بنگاه یک کشاورزی دانند،نمی اقتصاد را کشاورزی و

 و ش ده  تم ام  قیم ت  ه م  بخش این در و هست کننده تولید ما کشاورز و است کارخانه یک دامداری داد: ادامه وی

 ای ن  در را اتص ادر  و واردات و اس ت  اقتص ادی  نگاه دولت ینا در کشاورزی حوزه به ما نگاه لذا دارند، زیان و ضرر

 را ص اد اقت کنن د  عم ل  مت وازن  اگ ر  و هستند اقتصاد حوزه بال ود صادرات و واردات شناسیم،می رسمیت به حوزه

 .کنندمی پررونق

 تج اری  تب ادالت  یبرا گاهی یا و داریم محصوالت برخی واردات به نیاز بازار تنظیم برای ما افزود: وزارت عالی مقام

 ل ذا  اش یم ب داش ته  ه م  یواردات محصوالت برخی صادرات برای بازاری باید پس کنیم؛ وارد باید را محصوالت برخی

 ایکش وره  غ ذایی  س بد  در م ا  سهم تا شود مدیریت اقتصادی باید و است اقتصادی بنگاه یک هم کشاورزی بخش

 .یابد افزایش همسایه

 14۰۰ س ال  اتف اق  مهمت رین  گف ت:  دانی د، م ی  چ ه  را 14۰۰ س ال  اتفاق مهمترین که سوال این به پاسخ در وی

 تمرک ز  نق انو  اج رای  یعنی این و است بوده کشاورزی جهاد وزارت به کشاورزی محصوالت تجارت و بازار واگذاری

 .افتاد اتفاق سیزدهم دولت در که سال 6۰ از پس
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 ت امین  دبای   م ا  و بود خشکی سال گذشته سال اظهارداشت: گذشته سال هایشیرین و تلخ با رابطه در نژادساداتی

 از یک ی  زار ت امین  ب ود،  ک رده  پی دا  ک اهش  خشکسالی دلیل به لیدتو و دادیممی انجام را اساسی کاالهای و گندم

 لیلد به که تیمداش نیاز ارز دالر میلیارد یک روغن و شیر ،مرغتخم مرغ، تامین برای ماه هر در و بود ما هایسختی

 .است بوده تحریم شرای 

 را کشاورزی زنیا مورد کاالهای مهورج رئیس دولت، و کشور در ما پشتوانه دلیل به کنیممی شکر را خدا افزود: وی

 جریان تا کنیم ینتام را دالر میلیارد یک این ماه هر توانستیم و بودند کرده راحت را کار و کرده تعیین یک اولویت

 .باشد داشته استمرار کشور در کاال تامین

 یکی این سفانهمتا داشت: ذعانا گذارد؟ می وقت خانواده برای میزان چه که سوال این به پاسخ در وزارت عالی مقام

 .مگیرمین خوبی نمره که است جاهایی از

 کش اورزی   دجه ا  وزارت داریس کان  تا مجلس نمایندگی )از پاسخگو به گر مطالبه از جایگاه تغییر با رابطه در وی

 یونیس  کم است، ضروری کشور در بخش دو هر نظرم به و است متفاوت کرسی دو بودن پاسخگو و گرمطالبه گفت:

 ک نم یم تالش دارم، خوبی همکاری سابقم همکاران با من و است فعال و پرتکاپو کمیسیون یک مجلس؛ کشاورزی

 .باشم پاسخگو را نمایندگان هایدغدغه

 تولید در فناوری و دانش رسوخ با کشاورزی توسعه

 اقتصادی ار داخل تولید که تاس این جهادکشاورزی وزارت در مهم مسایل از یکی کرد: عنوان کشاورزی جهاد وزیر

 س وخ ر م ا  ک ه  ای ن  مگر نیست پذیرامکان این برویم، پیش خودکفایی سمت به اساسی محصوالت تولید در و کنیم

 ب ه  ت وانیم ب که است این 14۰1 سال در ما رسالت تریناصلی بنابراین دهیم، توسعه کشاورزی در را فناوری و دانش

 .کنیم تجاری و تصادیاق را کشاورزی فناوری و دانش کمک

 کش اورزی  هایزمین حاضر حال در کنیم، حفظ را کشاورزی هایزمین بتوانیم که است این دوم موضوع افزود: وی

 قط ب  ک ه  ییه ا اس تان  در خص وص  ب ه  کشاورزی هایزمین کاربری تغییر که نحوی به است شده دچار هجمه به

 .شودمی مواجه مشکل با تولید نکنیم کنترل را این ما اگر و است انجام حال در هستند کشاورزی



 

 

 

 کشاورزی و آب راهبردی مطالعات مرکز

 http://awnrc.com/index.php 1401 ماه نیفرورد دوم هفته کشاورزی اخبار اهم

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

 برنج، از اعم یکشاورز محصوالت تولید در را خودکفایی زنگ بتوانیم 14۰1 سال در کرد: امیدواری ابراز نژادساداتی

 .باشیم داشته بارندگی اردیبهشت در و بشنویم اساسی کاالهای و شکر

 ردمم   ب رای  و بود کشاورزان به ما عیدی 14۰1 سال رد گندم قیمت افزایش و کود قیمت کاهش کرد: تصریح وی

 و منص فانه  ه ا قیم ت  و باش د  داشته وجود آرامش بازار در جدید سال در تا دهیممی م انجا را خود تالش تمام هم

 .باشد عادالنه

 م،ک ن  یم   تش کر  کشاورزی محصوالت کنندگان مصرف عنوان به ایران عزیز مردم از داشت: بیان وزارت عالی مقام

 و وادهخ ان  ی ک  عنوان به ما هایصحبت به و کنند اعتماد کشاورزی جهاد وزارت به 14۰1 سال در دارم درخواست

 و توص یه  ره   لذا باشند نداشته ایدغدغه مردم تا کنیممی را خود تالش تمام سفره تامین در ما کنند، نگاه دوست

 .دهیممی را خبر این خانواده عضو عنوان به که بدانند ایرانی هایخانواده دهیممی که اطالعی و خبر

 مل ی،  رس انه  از اف زود:  اس ت،  داده انجام خوبی به کشاورزی جهاد وزارت در را خود نقش رسانه که این بیان با وی

 و ک نم م ی  شکرت داشتند، موقع به رسانیاطالع و بودند ما کنار در مدت این تمام در که هارسانه تمام و خبر شبکه

 .باشد ترنزدیک ارتباط این 14۰1 سال در مامیدوار

 خبر لینک

 

 

 1۰:۳2 ،14۰1 فروردین 14 -ایرنا

 است شده تامین همدان در کافی میزان به رمضان ماه برای اساسی کاالهای 11-5

 

https://www.irna.ir/news/84703840/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%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%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84
https://www.irna.ir/news/84703296/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%87
https://img9.irna.ir/d/r2/2021/11/11/4/169190762.jpg
https://img9.irna.ir/d/r2/2021/11/11/4/169190762.jpg
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 تأمین افیک میزان به رمضان ماه برای اساسی کاالهای گفت: انهمد شهرستان کشاورزی جهاد مدیر -ایرنا -همدان

 .نباشند خود مایحتاج تامین نگران همدان مردم و شده

 غذایی مواد مینتا و مردم عموم حال رفاه منظور به افزود: ایرنا با گو و گفت در یکشنبه روز «گرجای قدیمی احمد»

 اس ت  ش ده  تامین و بینی پیش روغن و برنج ،مرغتخم مرغ، شت،گو رمضان مبارک ماه در دار روزه مردم نیاز مورد

 .دشومی توزیع شهرستان سطح معتبر هایفروشگاه در رمضان مبارک ماه آغاز با همزمان که

 که دشومی توزیع شهرستان سطح در مرغتخم تن 1۰ و گرم مرغ تن 4۰ متوس  طور به روزانه کرد: خاطرنشان وی

 7۰۰ و ه زار  یک حدود و شودمی بینی پیش مرغ مناسب تولید میزان و تولیدی احدهایو ریزی جوجه به توجه با

 .داشت نخواهد وجود مشکلی زمینه این در که شد خواهد تولید آینده ماه یک طی مرغ تن

 در که تاس شده متوقف آن توزیع کنندگان تولید از حمایت دلیل به که شده ذخیره نیز منجمد مرغ گفت: قدیمی

  .شد خواهد انجام بازار اشباع جهت مجدد توزیع بازار در کمبود و نیاز صورت

 داد: دام ه ا و برش مرد  کش اورزی  جه اد  اساس ی  ه ای اولویت از را مبارک ماه ایام در بازار رصد و پایش نظارت، وی

 االه ای ک و اقالم رفت هدر از جلوگیری و هاقیمت دلیل بی افزایش از جلوگیری منظور به مشترک گشت هایاکیپ

 .کرد خواهند زنی کشت به اقدام مرتب صورت به اساسی

 خبر لینک

 

 

 7:۳4 ،14۰1 فروردین 12 -ایرنا

 مسووالن پاسخ و بیرجند در بازار تنظیم میوه کیفیت از گالیه 12-5

https://www.irna.ir/news/84703296/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%87
https://www.irna.ir/news/84699148/%DA%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86
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 کرد کمک فپرمصر محصوالت این بازار تنظیم به جنوبی خراسان در نوروزی میوه تن 8۰۰ تامین - ایرنا - بیرجند

 .است شده شهروندان گالیه باعث بیرجند در هامیوه برخی کیفیت اما

 ش د  ق رر م گذش ته  س ال  اسفند در جنوبی خراسان بازار تنظیم میوه راهبری کمیته مصوبه براساس ایرنا گزارش به

 ه ا میوه سازیذخیره منظور همین به شود توزیع استان این در 14۰1 نوروز و سال پایانی روزهای در میوه تن 8۰۰

 .گرفت قرار متولی هایدستگاه کار دستور در

 و زرد یبس   و والنسیا و تامسون پرتقال ارقام شامل و سیب تن 4۰۰ و پرتقال تن 4۰۰ شامل میوه تن 8۰۰ توزیع

 ای ن  رد اس تان  مس ووالن  تاکی دات  از صحیح توزیع و مطلوب کیفیت مناسب، قیمت و شد آغاز اسفند 25 از قرمز

 .است بوده زمینه

 ب وده،  بازار متقی از ترپایین امسال عید برای بازار تنظیم میوه گذاریقیمت نحوه و داشته وجود کاال فراوانی اگرچه

 می وه  تقیم   و کیفی ت  شهروندان گفته به و است گرفته قرار بحث محل اخیر روزهای در هامیوه برخی کیفیت اما

 .ندارد همخوانی یکدیگر با بازار تنظیم

 ایرن ا  برنگ ار خ ب ه  ب اره  این در بیرجند سجادشهر خیابان در بازار تنظیم میوه عرضه مرکز در شهروندان این از یکی

 .بود پایین والنسیا پرتقال کیفیت ت:گف

 ادرمم   ک ه  ن وع  هم ین  از ایمی وه  س بد  ب ا  کیفی ت  لحاظ به کردم خریداری من که والنسیا پرتقال افزود: عباسی

 .دارد بیشتری رضایت کرده، خریداری که ایمیوه کیفیت از مادرم و است متفاوت بسیار کرد، خریداری

 م ا ا ب ود  خ وب  قرم ز  سیب کیفیت که کردم خریداری زرد و قرمز سیب بدس یک نو سال از قبل داشت: اظهار وی

 .کنیم استفاده میهمانان برای را آن نتوانستیم و است ریز اندازه از بیش زرد سیب
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 وس یدگی پ و خراب ی  مق دار  گفت: و شد ما گوی و گفت مخاطب غفاری خیابان بازار روز در شهروندان از دیگر یکی

 قاب ل  س ختی ب ه  م ا  برای که داشت ترشی طعم پرتقال نوع این طرفی از بود زیاد تامسون پرتقال سبدهای در میوه

 .است خوردن

 قرمزی یبس از اینکه دلیل به و بود خوب قرمز سیب بخصوص شده عرضه میوه کیفیت نو سال از قبل افزود: زارعی

 ب ودن  یپفک   و ب ودن  دارلکه ابی،خر درصد االن ولی کردم خریداری مجدد داشتم رضایت بودم، کرده خریداری که

 .است زیاد هاسیب

 ب ا  ییس بدها  آین ده  س ال  ب رای  ک ه  ک رد  پیشنهاد است سنگین بازار تنظیم میوه سبدهای وزن اینکه بیان با وی

 .باشد داشته هم بیشتری خریدار تا شود عرضه کمتر هایوزن

 کیلویی صورتبه بازار تنظیم میوه عرضه

 و ش د می هعرض کیلویی صورتبه ناچاری روی از بیرجند سجادشهر خیابان بازار تنظیم یوهم عرضه مرکز در هامیوه

 .نداشت هم زیادی خریدار

 همچن ین  تامس ون  هایپرتقال ترشی و بودن درشت خیلی دلیل به بازار تنظیم هایمیوه گفت: مرکز این فروشنده

 .است نبوده مردم قبول مورد قرمز سیب بخصوص پفکی هایسیب

 رایب   را خ راب  ه ای می وه  و اس ت  زیاد تامسون پرتقال و قرمز سیب بخصوص هامیوه خرابی درصد افزود: سرویخ

 .شودمی هامیوه بقیه خرابی باعث روز دو یکی از بعد که هستند دارلکه هامیوه برخی اما کنیممی جدا هامشتری

 زرد بس ی  در ام ا  گف ت:  اس ت  خ وب  نسبت به سیاوالن پرتقال و زرد سیب بارهای برخی کیفیت اینکه بیان با وی

 ایخانواره   ب رای  آن مص رف  ک ه  باالس ت  والنس یا  پرتق ال  س بدهای  وزن طرف ی  از باالست میوه بودن ریز درصد

 .کنندمی خودداری آن خرید از مردم برخی دلیل همین به است، زیاد جمعیتکم

 اس ت  روزی ندچ اما بود کیفیت با واقعا شد، عرضه ازارب به نخست روزهای که هاییمیوه داشت: اظهار فروشنده این

 .کنندنمی استقبال مردم و است کیفیتبی تحویلی میوه که
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 مجب ور  و مان ده  دس تم  روی هامیوه همه که بوده آب بدون و دارلکه تحویلی والنسیا میوه قبل روز چند گفت: وی

 پ نج  گرمکیل و  هر گذاریقیمت لحاظ از میوه نوع این و ندارد زیادی متقاضی اما کنم عرضه کیلویی صورتبه شدم

 .ندارد ارزش هم تومان هزار

 تحوی ل  را کیفی ت ب ی  ه ای می وه  ام ا  گیردمی تحویل ما از را زدهکپک و خراب هایمیوه سردخانه افزود: خسروی

 .گیردنمی

 با که است ومانت 2۰۰ و هزار کننده،توزیع عنوان به ما برای بازار تنظیم میوه کیلوگرم هر عرضه سود کرد: بیان وی

 .ندارد ایصرفه آن فروش تحویلی، بارهای برخی کیفیت به توجه

 سبدها اول ردیف در خوب میوه

 و ب وده  دارلک ه  و پفک ی  قرمز هایسیب برخی گفت: هامیوه این کیفیت درباره غفاری بازار روز در دیگری فروشنده

 می وه  ترپایین هایردیف در و کیفیت با میوه اول ردیف شود،می چیده دهاسب در ردیف سه در هامیوه چون معموال

 .گیردمی قرار ریز و دارلکه کیفیت،بی

 سال رایب باید میوه سبدهای وزن وی، گفته به و است هم شهروندان درخواست که کرد اشاره اینکته به اسدیبنی

 زیاد جمعیتکم خانوارهای مصرف برای و رسدمی یلوگرمک 15 تا 1۳ به سبدها برخی وزن چراکه شود کمتر آینده

 .است

 اف زایش  باع ث  ک ه  مان د م ی  باقی فروشیمیوه در روز سه یا دو میوه مشتری کم استقبال دلیل به گاهی افزود: وی

 .شودمی شدن دارلکه و خرابی

 درصد ماا است بهتر قبل سال از کیفیت لحاظ به شده توزیع جاری سال در که هاییمیوه برخی گفت: فروشنده این

 گالی ه  آن شت ر  طعم و تامسون پرتقال بودن درشت از شهروندان برخی البته بوده، باال نیز سبدها برخی در خرابی

 .داشتند

 مسووالن پاسخ اما



 

 

 

 کشاورزی و آب راهبردی مطالعات مرکز

 http://awnrc.com/index.php 1401 ماه نیفرورد دوم هفته کشاورزی اخبار اهم

6۹ http://awnrc.com/index.php  

 یمتنظ   می وه  کیفیت درخصوص شهروندان برخی گالیه به پاسخ در جنوبی خراسان کشاورزی جهاد سازمان رییس

 .کنیم تامین نوروز ایام در استان مردم برای را کیفیت با هایمیوه که بوده این ما تالش همه گفت: بازار

 ب ر  وزی ع ت ع امالن  برخی به هستند ناراضی هامیوه برخی کیفیت از مردم که دلیلی مهمترین افزود: جعفری مهدی

 هم ان  و ک رده  نگه داری  گرم هوای در فروشیمیوه درب روز چند و گرفته تحویل سردخانه از را میوه که گرددمی

 .دهندمی مردم تحویل را میوه

 عرض ه  ردمم   ب ه  و بگیرن د  تحویل سردخانه از را میوه روزانه که است این توزیع عامالن از ما درخواست گفت: وی

 .کنند

 تسا ترش حدودی تا هم و درشت هم تامسون پرتقال داشت: اظهار جنوبی خراسان کشاورزی جهاد سازمان رییس

 زندمی کپک زودتر گرم هوای در آن نگهداری و بودن ترش دلیل به طرفی از نیست سازگار استان مردم ذائقه با که

 .دندهن مردم تحویل و کنند جدا سبدها از را پوسیده و خراب هایمیوه ایمخواسته توزیع عامالن از لذا

 ردز س یب  ب ه  نس بت  ش ود  نگه داری  گرم هوای در اگر میوه نوع این گفت: هم قرمز سیب بودن پفکی درباره وی

 .شودمی پوکی دچار سریعتر

 می وه،  نت   8۰۰ ت امین  ب ا  ک ه  بوده مدت این در بازار تنظیم عید، شب میوه تامین از ما هدف کرد: اضافه جعفری

 .است نشده مواجه قیمت نوسان با استان میوه بازار و شده محقق

 سردخانه از بعد میوه نامناسب نگهداری

 دست به و مکنی تامین را کیفیت با میوه که بوده این ما تالش همه گفت: هم جنوبی خراسان روستایی تعاون دیرم

 .برسانیم مردم

 که دهدمی نشان استان هایسردخانه از مسووالن بازدید افزود: ایرنا خبرنگار با گو و گفت در احمدی ضیائیان وحید

 .است بوده بهتر شتهگذ هایسال به نسبت امسال میوه کیفیت
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 ش ود، م ی  نگه داری  ه ا سردخانه در ماه 6 بازار تنظیم هایمیوه اینکه دلیل به است ممکن گفت: حال عین در وی

 بگیرند حویلت مشتریان از را خراب میوه کردیم اعالم فروشندگان به که باشند شده دارلکه و پوسیدگی دچار برخی

 .شود جلب آنان رضایت تا

 ه ا س ردخانه  زا را ب ازار  تنظ یم  میوه روزانه توزیع عامالن برخی داشت: اظهار جنوبی خراسان روستایی تعاون مدیر

 ک ه  گیرن د م ی  تحوی ل  س ردخانه  از جا یک را خود آینده روز چند میوه شاید کار راحتی برای و گیرندنمی تحویل

 .شودمی هامیوه کیفیت کاهش و خرابی باعث فروشیمیوه درب گرم هوای در آن نگهدای

 تامسون پرتقال پایین کیفیت و خشکسالی

 از بع د  ه داری نگ و بوده برخوردار مطلوبی کیفیت از قبل سال به نسبت استان برای شده تامین میوه داد: ادامه وی

 .است شده هامیوه خرابی باعث سردخانه از تحویل

 روی اردن د  مشتری چون و گیرندمی تحویل هسردخان از را سنگینی بار توزیع عامالن گاهی گفت: احمدی ضیائیان

 .کنندمی عرضه مردم به را میوه همین و شودمی خراب که ماندمی شاندست

 .کنند هعرض مردم به و بگیرند تحویل سردخانه از روزانه را میوه که کرد درخواست توزیع عامالن از نیز وی

 و یینپ ا  کش ور  س طح  در والنس یا  پرتق ال  کیفیت الیخشکس دلیل به افزود: جنوبی خراسان روستایی تعاون مدیر

 .است آن بودن دارآب و ترش طعم تامسون پرتقال خاصیت البته بوده آبکم

 هایسردخانه زا یکی مسوول که شده توزیع بازار تنظیم ویژه طرح عنوان به استان بازار در نیز هاییمیوه گفت: وی

 .نداریم دقیق عاطال آن کیفیت درخصوص و کرده تامین استان

 ای ن  یم ت ق ثب ات  و ب ازار  تنظ یم  در ن وروزی  میوه سازیذخیره و تامین برای متولی مسووالن اقدام و ریزیبرنامه

 ش دن  سپری لحا در کاال قیمت و فراوانی لحاظ به بیشتری و بهتر آرامش با 14۰1 نوروز و بوده اثرگذار محصوالت

 .کند تکمیل را موثر خدمت این تواندمی رضهع و توزیع مرحله در نظارت و دقت اما است

 خبر لینک

 

https://www.irna.ir/news/84699148/%DA%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86
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 14۰1 فروردین 11-2۳:۰۳-جوان خبرنگاران باشگاه

 

 شد مطرح جوان خبرنگاران باشگاه با گو و گفت در

 نداریم مشکلی رمضان ماه در خانوار اساسی هایکاال تامین در 13-5

 .داد خبر رمضان ماه در هاخانوار اساسی هایکاال وفور و تامین از کشور اصناف اتاق مالیاتی مشاور

 ای ن  در ه م  نظ ارت  معم وال  و ندارند همخوانی کشور در تقاضا و عرضه عید شب در متاسفانه گفت: جعفریان آقای

 .باشیم داشته فروشان عمده بر جدی نظارت باید شود،نمی انجام کامل طور به بخش

 به توجه با شود، دهدا اختصاص جامعه درآمد کم افراد به بیشتر باید یارانه کشور، اصناف اتاق مالیاتی مشاور گفته به

 در هانیاز رخیب رفع در وبیخ تالش نیز دولت البته است اساسی هایکاال تامین بازار، در مهم نگرانی موجود، شرای 

 .است داشته هاکاال نوع این واردات

 زم ان  در رمض ان  ماه و عید شب بازار تنظیم برای دولت ریزیبرنامه از جمهور رئیس جدید سال فرارسیدن از پیش

 .بود داده خبر جهادی اقدامات با مدت، کوتاه

 خبر لینک

 

 

 14۰1 فروردین 11-۰6:۳2-جوان خبرنگاران باشگاه

https://www.yjc.news/fa/news/8081308/%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://www.yjc.news/fa/news/8081308/%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
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 رمضان ماه آستانه در اساسی اقالم بازار

 شد تامین رمضان ماه پایان تا نیاز مورد خام روغن 14-5

 دیدده  تددارک  و تامین رمضان ماه نیاز مورد روغن یندگومی کشاورزی جهاد وزارت مسئوالن که آنطور

 .است شده

 ی ن ا ک ه  ش د  مط رح  ه ا  رس انه  در شهر سطح های مغازه و فروشگاه در روغن کمبود ماجرای اخیر های هفته طی

 .است کرده ایجاد قیمت افزایش و طوالنی های صف دریافت بر مبنی هایی نگرانی موضوع

 ۹۹ سال ندهمان و است موجود ها فروشگاه و مغازه قفسه تمامی در روغن که دهدمی نشان بازار سطح از ها بررسی

 در چندبرابری یهاقیمت با عرضه و کرونایی شرای  در خرید طوالنی های صف با روغن عرضه گذشته سال اوایل و

 .نیست روبرو بازار

 نیاز مورد امخ روغن گرفته صورت ریزی برنامه بنابر کهکند می اعالم روغن تامین مسئول عنوان به دولتی بازرگانی

 دیگر با همراه روغن اجباری فروش از بازار فعاالن برخی چند هر است. تامین رمضان مبارک ماه پایان تا نجاتکارخا

 .دهندمی خبر بانکی کارت یک با روغن 2 حداکثر خرید از ای زنجیره های فروشگاه فروشندگان و کاالها

 است تامین رمضان ماه پایان تا نیاز مورد خام روغن

 بر جلسم را ارز نرخ تخصیص تغییر موضوع آنکه رغم علی گفت: دولتی بازرگانی هماهنگی کل رمدی براتعلی حجت

 اتخاذ وغنر ترجیحی ارز نرخ تغییر بابت تصمیمی هیچ تاکنون که دهم می را اطمینان این اما گذاشت، دولت عهده

 .است نشده

https://www.yjc.news/fa/news/8094881/%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF
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 ها شبکه سطح رد توزیع و تولید برای ارخانجاتک نیاز مورد خام روغن گرفته صورت ریزی برنامه بنابر وی، گفته به

 .است شده منتقل تولید خطوط به زیادی بخش و تخصیص رمضان ماه پایان تا

 در مشکالتی هک عرضه های شبکه و هااستان از یک هر روغن، اتکا قابل راهبردی ذخایر به توجه با ید:گومی براتعلی

 .ندارد وجود محدودیتی ما به انعکاس از پس دارند، تامین

 خبر وغنر کمبود به نسبت شکالت و شیرینی و کنسرو انجمن های گالیه از صنعت فعاالن و کارشناسان از بسیاری

 الیک ه درح اس ت،  کشور نیاز ماه 2 حدود جوابگوی کشور ذخایر موجودی کل که کنندمی اذعان همواره و دهندمی

 .باشیم داشته ذخایر باید ماه 6 تا ۳ بین

 ت اثیر  روغن عرضه عمومی سطح در اوکراین و روسیه اخیر درگیری گرچه گفت: دولتی بازرگانی ماهنگیه مدیرکل

 ت.داش نخواهیم توزیع در مشکلی آتی خریدهای برای گرفته صورت های ریزی برنامه بنابر اما است، گذار

 است وارداتی نیاز مورد خام روغن درصد 85

 ب ازار،  در روغ ن  مصوب نرخ و جهانی قیمت افزایش به توجه با گفت: تینبا روغن انجمن دبیر بیرشک امیرهوشنگ

 .ندارد همخوانی فروش قیمت با شده تمام هزینه که چرا ندارد واردات به تمایلی گونه هیچ خصوصی بخش

 ارانتش   ب ا  س ودجویان  برخ ی  ک ه  چرا شد منتشر مجازی فضای در روغن کمبود بر مبنی خبری اخیر روزهای طی

 .هستند بازار تشنج دنبال به گذشته سال همانند کمبود بر بنیم اخباری

 توس  رداتوا به تمایلی داخل، در قیمت اصالح عدم و خام روغن جهانی قیمت شدید افزایش وجود با وی، گفته به

 جمل ه  از مختلفی یهاروش تواندمی دولت بلکه نیست قیمت افزایش صرفا قیمت اصالح که نیست خصوصی بخش

 .گیرد کار به شده تمام قیمت تعادل برای را بانکی تسهیالت و عرفهت کاهش

 مربوط کالتمش و واردات کاهش از ناشی آن از بخشی که افتاد اتفاق روغن بازار در مقطعی کمبود ۹۹ سال مهرماه

 .زد هم بر را بازار نظم که بود جو سود افراد و خانوارها سوی از روغن احتکار دیگر بخش و بود ارز تخصیص به

 بخ ش  توس  آن درصد 85 که است کشور نیاز مورد روغن تن ملیون 2 ساالنه نباتی، روغن انجمن اعالمی بنابرآمار

 .شودمی وارد دولتی و خصوصی
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 نباتی روغن با همراه کاال اجباری فروش

 دارد، ودوج صوبم نرخ با کاال روغن خصوص در گرچه گفت: غذایی مواد بنکداران اتحادیه دبیرکل حسنی قاسمعلی

 .دگیرمی صورت گرانفروشی درصد 4۰ تا 2۰ تقاضا ازدیاد سبب به صنعتی مصارف برای اما

 ت ن  چ ون هم کااله ا  دیگ ر  ب ا  همراه داریم را روغن کارتن 1۰۰ تقاضای روغن یهاشرکت از زمانیکه وی، گفته به

 بنکداری خشب در خرید برای ای انگیزه جودو این با که کنندمی عرضه کاالها دیگر و قلمی باتری گوجه، رب ماهی،

 .ندارد وجود

 صنایع سوی از اضاتق ازدیاد سبب به اما ندارد، وجود کاال عرضه در کمبودی آنکه رغم به کنندمی اذعان بازار فعاالن

 .دهدمی رخ گرانفروشی

 .ندهست روغن خرید ارخواست ،کنندمی فروش و خرید کننده مصرف قیمت از باالتر که افرادی ید:گومی حسنی

 دیگ ر  ب ا  راههم   تولیدکننده یهاشرکت کاال اجباری فروش به توجه با گفت: غذایی مواد بنکداران اتحادیه کل دبیر

 .ندارد اقتصادی صرفه بنکداری بخش برای خرید کاالها،

 ت اکنون  ک ه کن د  م ی  ماعال دولت بازرگانی اما است، گذاشته دولت عهده بر مجلس را یارانه نظام اصالح امور گرچه

 .است نشده اتخاذ موضوع این برای تصمیمی

 خبر لینک

 

 

 14۰1 فروردین 11-2۰:16-جوان خبرنگاران باشگاه

https://www.yjc.news/fa/news/8094881/%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF
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 اردیبهشت ابتدای از کاالها روی بر قیمت درج پنجم فاز آغاز 15-5

 و کنندده  مصدرف  قیمدت  پنجم فاز اردیبهشت ابتدای از گفت: بازرگانی امور در صمت وزارت مقام قائم

 .دشومی اجرا دیگر کاالی قلم هزار 60 روی تولیدکننده

 ف از  رد و دش   آغاز آذر 27 از کاال قلم هزار 14 برای تولیدکننده قیمت درج اول فاز گفت: مفتح صادق محمد آقای

 .دهدمی پوشش را کاال قلم هزار 74 تا 7۰ ترتیب بدین که دشومی اضافه دیگر کاالی قلم هزار 6۰ پنجم

 .کرد اعالم محصول مختلف انواع و بندی بسته مختلف، برندهای شامل را کاالها گروه او،

 از کدام هر که است فروش و توزیع کارخانه، درب کاال تولید عمده مرحله سه شامل کاال قیمت درج مفتح، گفته به

 در ش فافیت  و رقاب ت  ایج اد  به منجر کاالها قیمت درج کامل اجرای نهایت در اما دارد، را خود هزینه ها بخش این

 .دشومی بازار

 راح ل م ب رای  ض رایبی  حمای ت  سازمان در قیمت تصویب هیئت ید:گومی بازرگانی امور در صمت وزارت مقام قائم

 .کندمی تعیین را کننده توزیع و تولیدکننده بین قیمت ضرایب کهطوری به دارد مختلف

 .است سیرم این در جدی اقدام موضوع این که کنیم رقابتی و شفاف باید را فروش و توزیع تولید، نظام گفت: او

 اردیبهشت ابتدای از کاال هزار 6۰ بر کننده مصرف و تولیدکننده قیمت درج

 وزی ر  را االک   روی بر قیمت درج طرح گفت: تهران اصناف اتاق رئیسه هیئت عضو انیفراه نوده قاسم آقای ادامه در

 در االک   قیمت بودن یکسان شاهد موانع رفع صورت در که گذاشتند کاال گذاری قیمت و عرضه با ارتباط در صمت

 .هستیم کشور سطح

https://www.yjc.news/fa/news/8099836/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%AC-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA
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 بر در را یخاص استان و است کشور لک به مربوط موضوع این خورد، می قیمت کارخانه درب کاال وقتی او، گفته به

 .است نقل و حمل هزینه به مربوط دیگر یهااستان یا تهران با کارخانه درب قیمت اختالف د،گیرمین

 ش ود  رجد ک اال  روی بر کننده مصرف قیمت که شد مصوب بازار تنظیم ستاد در گذشته روز ید:گومی فراهانی نوده

 .دشویم درج کاال قلم هزار 74 روی بر کننده مصرف و تولیدکننده قیمت اردبیهشت ابتدای از اساس براین که

 درج ایاج ر  ب ا  ک ه  بود شفاف غیر شدت به پخش و توزیع تولید، نظام گفت: تهران اصناف اتاق رئیسه هیئت عضو

 .دشومی تشدید هم رقابت شفافیت بر عالوه کاال، روی بر کننده مصرف و تولیدکننده قیمت

 قیمت افزایش از جلوگیری برای اهیر نظارت تشدید

 دهش   تم ام  قیم ت  بح ث  کاال، روی بر قیمت درج پنجم مرحله اجرای به توجه با گفت: لویی حسین محسن آقای

 .کرد خواهیم اجرا ریز به را توزیع عوامل و کاالها تمامی

 از مداوم و هروزان های گزارش اعالم با که طوری به یمگیرمی جدی را نظارت موضوع طرح این اجرای با ید:گومی او

 .دشومی جلوگیری هاقیمت افزایش

 قیم ت،  کنت رل  راس تای  در صمت وزیر گذشته، سال در خانوار سبد مصرفی اقالم قیمت شدید نوسانات به توجه با

 بن ابر  که داد قرار کار دستور در را کاال روی بر تولیدکننده قیمت درج دی ابتدای از بازار در شفافیت و رقابت ایجاد

 ب ر  دهکنن   مص رف  و تولیدکنن ده  قیمت درج که است شده مصوب بازار تنظیم ستاد در دیروز خانوارها، سردرگمی

 ای ن  کهکند یم اذعان بازرگانی امور در صمت وزارت مقام قائم چند هر د،شومی آغاز اردیبهشت ابتدای از کاال روی

 .وردخ می کلید اردیبهشت ابتدای از دیگر کاالیقلم ارهز 6۰ خصوص در اما شده آغاز گذشته ماه یک از طرح

 ه م  دست به دست موضوع این اجرای برای مسئوالن تمامی که اندهداد پیشنهاد اصناف اتاق مسئوالن اساس براین

 ه ای  خن ر  ب ا  ک اال  عرض ه  ش اهد  دیگر آن شدن فراگیر با که است موضوع این در مردم اصلی منافع که چرا دهند

 .نیستیم ازارب در مختلف

 خبر لینک

 

https://www.yjc.news/fa/news/8099836/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%AC-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA


 

 

 

 کشاورزی و آب راهبردی مطالعات مرکز

 http://awnrc.com/index.php 1401 ماه نیفرورد دوم هفته کشاورزی اخبار اهم

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

 14۰1 فروردین 1۰-21:47-جوان خبرنگاران باشگاه

 

 داد خبر صمت وزیر معاون

 اردیبهشت ابتدای از جدید کاالی قلم هزار 60 روی تولیدکننده قیمت درج 16-5

 از تولیدکننده، قیمت درج بعدی مرحله گفت: تولیدکنندگان و کنندگان مصرف از حمایت سازمان رئیس

 .است الزامی اردیبهشت ابتدای

 شبکه طحس در اینکه به توجه با گفت: تولیدکنندگان و کنندگان مصرف از حمایت سازمان رئیس تابش عباس آقای

 عدم دلیل به کنندگانمصرف و بودند نکرده عمل درستی به را اصناف قانون 15 ماده اصناف از برخی فروشی، خرده

 داش ت،  تاکید بازار تنظیم ستاد در هم جمهور رئیس اول معاون که همانطور بودند، مواجه مشکالتی با قانون اجرای

 ه م  دهکنن   مصرف قیمت حداکثر کاالها، روی تولیدکننده قیمت درج با همزمان تصور به که است این بر تصمیم

 .باشند نداشته مشکلی مردم تا شود درج

 نص ب  را کااله ا  قیم ت  خود های قفسه روی باید و است اصناف قانونی وظیفه کننده تولید قیمت درج گوید،می او

 .نیست نافاص وظیفه نافی کاالها روی کننده مصرف قیمت درج و کنند

 گذارییمتق نظام به قبلی گذاریقیمت نظام از باید که است گذار دوره یک مرحله این صمت، وزیر معاون گفته به

 و کنن ده تولید قیم ت  همزمان، صورت به که باشد ای گونه به باید توزیعی سیاست تغییر این و کنیم حرکت جدید

 است روشف فاکتور همان مشابه د،شومی درج کاال روی که هکنند تولید قیمت شود؛ درج کاالها روی کننده مصرف

 .کرد خواهد رفتار کننده تولید با کاال، روی شده قید عدد اساس بر مالیاتی امور سازمان که

https://www.yjc.news/fa/news/8099133/%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-%DB%B6%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%84%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA
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 تولید قیمت و جرایم این جمع با و شده ابالغ فروشندگان به نیز توزیع ضرایب همزمان، صورت به گفت: تابش آقای

 ت ا  5۰ حدود که گذاری قیمت نظام این بعدی مرحله و شودمی درج کاال روی کننده مصرف متقی حداکثر کننده،

 که ایمداده نندگانک تولید به را اختیار این اما است؛ الزامی اردیبهشت ابتدای از د،شومی شامل را کاال قلم هزار 6۰

 .دهند انجام را کار این اکنون هم از باشند داشته آمادگی اگر

 قیمت رجد طرح که مشکالتی از یکی است: گفته ایران اصناف اتاق اول رئیس نایب شکریه الدین جالل حمدم آقای

 و ص ناف ا س ود  می زان  از م ردم  که چرا نیست؛ مشخص کاال نهایی قیمت که است این دارد، کاال روی تولیدکننده

 .ندارند دقیقی عاطال هستند، اثرگذار کاال قیمت در که دیگری موارد و کاال توزیع هزینه

 یدرض ا س آقای گفته به که شودمی اجرا مرحله 6 در صمت وزارت سوی از کاالها روی تولیدکننده قیمت درج طرح

 قیم ت  و ان د ش ده  ط رح  ای ن  مش مول  کاال قلم هزار 7 از بیش تاکنون تجارت، و معدن صنعت، وزیر امین فاطمی

 .شودمی جدر کاالها تمام روی 14۰1 تیر پایان تا تولیدکننده

 خبر لینک

 

 

 14۰1 فروردین 1۰-2۰:1۰-جوان خبرنگاران باشگاه

 

 شد مطرح جوان خبرنگاران باشگاه با گو و گفت در

 ندارد نوسانی رمضان ماه در مرغ قیمت 17-5

https://www.yjc.news/fa/news/8099133/%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-%DB%B6%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%84%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA
https://www.yjc.news/fa/news/8098982/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
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 قیمدت  که دشومی بینی پیش مرغ، مناسب تولید به توجه با گفت: گوشتی مرغداران اتحادیه عاملمدیر

 .باشد نداشته نوسانی مرغ

 م رغ  تزری ق  بدون بازار نیاز تامین در مشکلی گرفته، صورت ریزی جوجه به توجه با گفت: نژاد اسداله حبیب آقای

 .ندارد وجود منجمد

 ب ا  که است تومان هزار 21 تا 5۰۰ و هزار 1۹ مرغداری واحدهای درب زنده مرغ لوکی هر کنونی قیمت او، گفته به

 .باشد تومان هزار ۳1 از بیش نباید گرم مرغ نرخ وجود این

 ۳8 ت ا  ۳1 غمر ران تومان، هزار ۳8 تا ۳1 گرم مرغ کیلو هر کنونی قیمت که دهدمی نشان بازار سطح از ها بررسی

 .است تومان هزار 65 سینه و تومان هزار 7۰ تا 65 مرغ فیله تومان، هزار

 بن ابراین  رد؛ن دا  تولیدکنن ده  ب ه  ارتباطی و است گرانفروشی مصوب قیمت از باالتر مرغ عرضه گوید:می نژاد اسداله

 .دارند عهده بر را پایش و کنترل رصد، مسئولیت نظارتی هایدستگاه و مربوطه اتحادیه

 عم ل  خ ود  دتعه به دولت اما دامی، یهانهاده ارسال در تاخیر رغم علی فت:گ گوشتی مرغداران اتحادیه مدیرعامل

 .نکند تغییری رمضان مبارک ماه پایان تا مرغ قیمت که دشومی بینی پیش وجود این با که است کرده

 .داد خبر کشور سطح در مرغ تن 2۰۰ و هزار 8 تا هزار 8 روزانه توزیع از او

 کمبودی مرغ تن هزار 8 از بیش روزانه تولید و مناسب ریزی جوجه به توجه با که رندباو این بر مسئوالن از بسیاری

 .نداریم عرضه در

 خبر لینک

 

 

 14۰1 فروردین 1۰-1۹:۳2-جوان خبرنگاران باشگاه

https://www.yjc.news/fa/news/8098982/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
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 :جوان خبرنگاران باشگاه با گو و گفت در

 شود نظارت باید اجناس روی شده درج قیمت بر 18-5

 .داد خبر اجناس روی شده درج قیمت بر کافی نظارت عدم از ایران اصناف اتاق اول رئیس نائب

 عدد دو ینا مقایسه با مردم رویکاال کنندگانمصرف قیمت درج با حال هر به گفت: شکریه الدین جالل محمد آقای

 ک اال  روی رب   تولید قیمت درج طرح که مشکالتی از یکی امروز بنابراین باشند، داشته دسترسی قیمت به توانندمی

 م وارد  و الکا توزیع هزینه و اصناف سود میزان از مردم که چرا نیست؛ مشخص کاال ینهای قیمت که است این دارد

 .ندارند دقیقی اطالع هستند، اثرگذار کاال قیمت در که دیگری

 س ازمان  و ش ود نم ی  نظ ارتی  اجن اس  روی شدهدرج قیمت بر متأسفانه ایران، اصناف اتاق اول رئیس نائب گفته به

 توس    االک یک خرید و تهیه برای کند، کنترل را هاقیمت این میزان باید یدکنندگانتول و کنندگانمصرف حمایت

 ای ن  و مان د م ی  نامشخص صنفی هایواحد سود صددر و توزیع حمل، هزینه تولید قیمت تنها درج با کنندهمصرف

 هستیم. مواجه آن با اصناف اتاق در ما که است مشکلی

 ه ای خفی ف ت اما باشد، کننده مصرف و کارخانه درب بین فاصله درصد 24 باید تولیدکننده قانون طبق ید،گومی او

 نیست. واقعی کننده مصرف قیمت که دهدمی نشان فروشگاهی

 ای ن  مولمش   ک اال  قلم هزار 7 از بیش تاکنون که شودمی اجرا مرحله 6 در کاال روی تولیدکننده قیمت درج طرح

 کند.می تعیین کاال روی قیمت از را مالیات دریافت یمبنا مالیاتی امور سازمان اند.شده طرح

 خبر لینک

 

https://www.yjc.news/fa/news/8088911/%D8%A8%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%AC-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.yjc.news/fa/news/8088911/%D8%A8%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%AC-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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 14۰1 فروردین 1۰-14:۰۳-جوان خبرنگاران باشگاه

 

 شد مطرح جوان خبرنگاران باشگاه با گو و گفت در

 !برنج تن هزار 250 واردات نیازمند بازار 19-5

 تدامین  در لیمشدک  شود، وارد فروردین در برنج تن هزار 250 اگر گفت: برنج واردکنندگان انجمن دبیر

 .نداریم داخل بازار

 م اه  یب را  و داری م  نی از  ب رنج  ت ن  هزار 2۰۰ حداقل اردیبهشت و فروردین هایماه طی گفت: کشاورز مسیح آقای

 .شود وارد دیگر تن هزار 5۰ که دادیم پیشنهاد رمضان

 .کرد الماع تومان هزار ۳1 را پاکستانی و تومان هزار ۳۰ را هندی برنج کیلو هر کنونی قیمت او

 مبارک ماه ایانپ تا برنج قیمت گرفته صورت تعهد بنابر باشد، نداشته چندانی نوسان نیما ارز اگر گوید:می کشاورز

 .ندارد نوسانی رمضان

 ب رنج  تقیم   در تغیی ری  نقل و حمل هایهزینه و ارز نرخ افزایش رغم علی گفت: برنج واردکنندگان انجمن دبیر

 .است نشده ایجاد خارجی

 در ب رنج  تن زاره 1۰۰ توزیع حال در مصوب نرخ با رمضان ماه تا اسفند ابتدای از بازار تنظیم برای دولتی بازرگانی

 .است اداری هایتعاونی و میادین سازمان ای، زنجیره هایفروشگاه منتخب هایشبکه قالب

https://www.yjc.news/fa/news/8093379/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DB%B2%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC
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 نداش ته  امینت   در مش کلی  ت ا  ش ود  اردو باید فروردین در برنج تن هزار 25۰ برنج واردکنندگان انجمن اعالم بنابر

 ب ازار  در گران ی  و کمب ود  دچار تا شود حذف برداشت فصل در واردات ممنوعیت که شده پیشنهاد همچنین باشیم،

 .نشویم داخل

 ت ا  27 انیپاکس ت  تومان، هزار 27 تا 25 هندی برنج کیلو هر کنونی قیمت که هد می نشان بازار سطح از هابررسی

 .است تومان 5۰۰ و هزار 12 تایلندی و نتوما هزار 2۹

 خبر لینک

 

 

 14۰1 فروردین ۰۹-2۳:۰۳-جوان خبرنگاران باشگاه

 

 شد مطرح جوان خبرنگاران باشگاه با گو و گفت در

 کندنمی گران را نان گندم، قیمت افزایش 20-5

 کننده، مصرف حقوق از حمایت بر مبنی حاکمیت سیاست به توجه با گفت: گندمکاران ملی بنیاد رئیس

 .نیست گندم نرخ از متاثر نان قیمت

 مصوب نتوما 5۰۰ و هزار 11 را گندم کیلو هر تضمینی خرید قیمت دولت هیئت اخیرا گفت: هاشمی عطااله آقای

 .شودیم خریداری کشاورزان از نرخ این با تولیدی محصول گندم، برداشت آغاز با آینده روز چند از که کرد

https://www.yjc.news/fa/news/8093379/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DB%B2%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC
https://www.yjc.news/fa/news/8095788/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
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 خری د  نرخ زا متاثر نان قیمت دولت، هیئت و نظام ئوالنمس دید صالح بنابر گندمکاران، ملی بنیاد رئیس گفته به

 .است بوده ناچیز بسیار آن تاثیرگذاری میزان یا نبوده تضمینی

 گاه هیچ کننده مصرف از حمایت سبب به نان نرخ اما داشته، افزایش درصد 8۰ تا 7۰ گندم قیمت هاسال برخی در

 .است نبوده موضوع این از متاثر

 ه ر  و اس ت  نن ا  کیفیت بر گذار تاثیر عوامل از نان پخت نحوه و گندم تغدیه گوید:می دمکارانگن ملی بنیاد رئیس

 و نیس ت  گن دم  ش امل  تنه ا  ام ر  ای ن  ک ه  دش و م ی  کمتر ریز دور باشد، نزدیک واقعیت به محصولی قیمت چقدر

 .دشومی شامل هم را دیگر محصوالت

 ب ر  گندم، یفیتک افزایش بر عالوه که رودمی انتظار نان دورریز کاهش و گندم برخودکفایی انقالب رهبر تاکید بنابر

 دام خ وراک  عن وان  ب ه  آن ج ایگزینی  و تولی دی  ن ان  رفت هدر شاهد تا گیرد صورت نظارت هانانوایی پخت نحوه

 .نباشیم

 خبر لینک

 

 

 14۰1 فروردین ۰۹-12:۰۳-جوان خبرنگاران باشگاه

 

 شد مطرح جوان خبرنگاران باشگاه با گو و گفت در

 نداشتیم پرتقال و سیب گرانی 21-5

https://www.yjc.news/fa/news/8095788/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.yjc.news/fa/news/8097449/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D9%85
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 یدان پا تدا  بدازار  تنظیم پرتقال و سیب توزیع و همیو فراوانی به توجه با گفت: بارفروشان اتحادیه رئیس

 .برد می سر به آرامش در بازار تعطیالت،

 قیم ت  ک ه  من دادی  اج ازه  پرتق ال  و سیب عرضه افزایش با قبلی ریزی برنامه بنابر گفت: نژاد دارایی مصطفی آقای

 .یابد افزایش

 ه زار  12 قرم ز  میان ه  س یب  تومان، هزار 1۰ تا 7 مرکزی میدان در ارومیه سیب کیلو هر کنونی قیمت او گفته به

 تا 8 رسمی یارخ تومان، هزار24 تا 1۰ کیوی تومان، هزار 1۰ تا 7 پرتقال تومان، هزار 17 سفید میانه سیب تومان،

 ۳2 ت ا  28 وزم   و توم ان  هزار 25 تا 15 پاکستانی تخم نارنگی تومان، هزار 12 تا 1۰ گلخانه خیار تومان، هزار 1۰

 .است تومان هزار

 کیلو هر قیمت محصول

 تومان هزار 1۰ تا 7 ارومیه سیب

 تومان هزار 12 قرمز میانه سیب

 تومان هزار 17 سفید میانه سیب

 تومان هزار 1۰ تا 7 پرتقال

 تومان هزار24 تا 1۰ کیوی

 تومان هزار 1۰ تا 8 رسمی خیار

 تومان هزار 12 تا 1۰ گلخانه خیار

 تومان هزار 25 تا 15 پاکستانی تخم نارنگی

 تومان هزار ۳2 تا 28 موز

 هزار 4۰ تا 2۰ نارنگی تومان، هزار 25 تا 1۰ پرتقال کیلو هر کنونی قیمت که است آن از حاکی میدانی هایگزارش

 ه زار  2۰ ت ا  15 خی ار  تومان، هزار 4۰ تا ۳4 موز تومان، هزار ۳5 تا 17 کیوی تومان، هزار ۳5 تا 15 سیب تومان،

 .است تومان هزار 11۰ تا 45 فرنگی توت و تومان هزار 12۰ تا 5۰ بادام الهچاق تومان،

 فرنگی توت ان،توم هزار 8۰ تا ۳5 مرکزی میدان در کاشان بادام چاقاله کیلو هر قیمت اکنون هم گفت: نژاد دارایی

 .است تومان هزار 7۰ کرج فرنگی توت تومان، هزار ۳۰ جیرفت
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 یک عید از بلق ایام به نسبت عرضه ازدیاد سبب به پرتقال کیلو هر کنونی قیمت د:گویمی بارفروشان اتحادیه رئیس

 داش ته ن نوس انی  آت ی  روزهای در میوه قیمت که شودمی بینی پیش همواره و داشته کاهش تومان هزار 2 تا هزار

 .باشد

 و شد توزیع دعی شب میوه رصدد 72 فروردین هفتم روز تا کشاورزی جهاد وزارت بازرگانی توسعه معاون اعالم بنابر

 .شود توزیع بازار در عید شب میوه کل نوروزی تعطیالت پایان تا که دشومی برآورد

 خبر لینک

 

 

 14۰1 فروردین ۰۹-1۰:۰۳-جوان خبرنگاران باشگاه

 

 شد مطرح جوان خبرنگاران باشگاه با گو و گفت در

 تومان هزار 116 بازار تنظیم گوسفندی گوشت کیلو هر قیمت 22-5

 ارهز 10 واردات و گرم و منجمد گوشت مناسب ذخایر به توجه با گفت: تهران دام امور پشتیبانی مدیرکل

 .نداریم رمضان ماه بازار در نوسانی گوشت، تن

 و س بک  مدا راس میلی ون  7۰ ت ا  65 جمعیت به توجه با گفت: تهران دام امور پشتیبانی مدیرکل سالمی رضا آقای

 ک ار  دس تور  رد واردات تقاضا، افزایش با سال پایانی مقطع در اما نداریم، واردات به زینیا گوسفندی گوشت مصرف

 .گرفت قرار

https://www.yjc.news/fa/news/8097449/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D9%85
https://www.yjc.news/fa/news/8097352/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DB%B1%DB%B1%DB%B6-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
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 و داتوار طری ق  از هس تیم،  رو ب ه  رو گوسدفندی  گوشت کمبود با که ماهه یک تا روز 2۰ مقطع در او، گفته به

 .هستیم بازار در قیمت کنترل دنبال به ذخایر

 الش ه  توم ان،  ه زار  1۰5 را کنن ده  مص رف  ب رای  گوس فندی  منجم د  گوشت یلوک هر کنونی قیمت سالمی آقای

 .کرد اعالم تومان هزار 12۰ را کرده چرخ و تومان هزار 14۰ را ران تومان، هزار 116 را گوسفندی

 سداله گو گوشدت  قیمدت  که است بعید تقاضا و عرضه میزان به توجه با گفت: تهران دام امور پشتیبانی مدیرکل

 تواردا طری ق  از قیم ت  کنت رل  و کس ری  تامین دنبال به هم گوسفندی گوشت خصوص در و باشد شتهدا افزایش

 .هستیم

 ای ام  و رمض ان  م اه  در گرم گوشت واردات و گوسفند و گوساله منجمد گوشت مناسب ذخایر رغم علی گوید:می او

 .بود خواهیم بازار آرامش شاهد همچنان نوروز

 وش ت گ تومان، هزار 1۹۰ تا 16۰ گوسفندی گوشت کیلو هر کنونی قیمت که دهدمی نشان بازار سطح از هابررسی

 .است تومان هزار 16۰ کرده چرخ گوشت و تومان هزار 18۰ تا 15۰ گوساله

 پ یش  اهم   ی ک  ت ا  میزان این که بوده راس میلیون 7۰ تا 65 کشور سبک دام کنونی جمعیت مسئوالن اعالم بنابر

 گرفته قرار کار وردست در گوشت واردات سال پایانی ایام در خرید برای تقاضا ازدیاد با اما است، کشور نیاز جوابگوی

 .است

 خبر لینک

 

 

 14۰1 فروردین ۰8-12:۰۳-جوان خبرنگاران باشگاه

https://www.yjc.news/fa/news/8097352/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DB%B1%DB%B1%DB%B6-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
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 شد مطرح جوان خبرنگاران باشگاه با گو و گفت در

 !داد کاهش را شکالت و شیرینی مصرف قنادی، روغن قیمت 23-5

 و شدیرینی  خرید کاهش و قنادی مارگارین روغن قیمت افزایش از ایران شکالت و شیرینی انجمن دبیر

 .داد خبر شکالت

 ای ن  دتولی   و نیس ت  ت امین  ش کالت  و ش یرینی  تولید برای اولیه مواد حاضر حال در گفت: ایمغازه جمشید آقای

 .است رو به رو مشکل با یخوراک

 تاثیر ادراتیص و داخل بازار بر حدودی تا کرونا ویروس شیوع اگرچه ایران، شکالت و شیرینی انجمن دبیر گفته به

 خری د  ق درت  ام ا  نکرده، تغییری شکالت و شیرینی قیمت است. روغن کمبود هاکارخانه اصلی مشکل اما گذاشته،

 .است یافته کاهش تقاضا و مردم

 واردات ی  هایکاال سایر در آنکه ضمن نیست، مناسب قیمت و کمیت لحاظ از روغن وضعیت حاضر حال در گفت: او

 .شود فصل و حل فعلی معضالت ترسریع چه هر امیدواریم که هستیم رو به رو عرضه در تاخیر با هم

 تولی د  می زان  بن ابراین  ،ک رده  مشکل دچار را شکالت و شیرینی تولید شکر همچنین و قنادی روغن قیمت افزایش

 اکنون هم گیرد،می رونق شکالت و شیرینی بازار نوروز تعطیالت و سال پایانی ایام در ساله همه است. یافته کاهش

 .است تومان هزار 85۰ تا 8۰۰ حدود آزاد بازار در مارگارین روغن کیلویی 1۰ حلب یک قیمت

 خبر لینک

 

https://www.yjc.news/fa/news/8084548/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://www.yjc.news/fa/news/8084548/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%AF
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 14۰1 فروردین ۰8-۰8:۰2-جوان خبرنگاران شگاهبا

 

 شد مطرح جوان خبرنگاران باشگاه با گو و گفت در

 رسید تن هزار 8 به کشور سطح در مرغ روزانه توزیع 24-5

 عرضده  مختلدف  هایاستان در مرغ تن هزار 8 حدود گفت:روزانه گوشتی مرغداران اتحادیه عامل مدیر

 .است کشور نیاز جوابگوی رقم این که دشومی

 و عید یاما مرغ عرضه در کمبودی مرغداری واحدهای مناسب ریزی جوجه به توجه با گفت: نژاد اسداله حبیب آقای

  .نداریم رمضان ماه

 ازدی اد  س بب  به عیدایام در که دشومی مصرف تهران در مرغ تن 14۰۰ تا 12۰۰ روزانه عادی شرای  در آمار بنابر

 .کرد اعالم انتومین دقیقی رقم اما یابد، می کاهش تقاضا میزان هاسفر

 مص وب  خن ر  از کمت ر  من اطق  برخ ی  در زنده مرغ تولید، های مولفه قیمت افزایش رغم علی ید:گومی نژاد اسداله

 .هستند مصوب نرخ با عرضه به مکلف داران مغازه وجود این با که دشومی عرضه

 این با که ستا تومان هزار 21 تا 7۰۰ و هزار 1۹ زنده مرغ کیلو هر قیمت ها اتحادیه و انجمن مسئوالن گفته طبق

 ریزی جوجه هقطع میلیون 14۰ اعالمی آمار طبق که چرا شود، عرضه تومان هزار ۳1 از باالتر نباید گرم مرغ وجود

 .نداریم بازار نیاز تامین در کسری وجود این با که گرفته صورت

 م رغ  رانیگ اصلی علت صنفی واحد تا کشتارگاه از نظارت عدم یا کمبود گفت: گوشتی مرغداران هاتحادی مدیرعامل

 .ندارد وجود مشکلی هااستان دیگر در که چرا دشومی محسوب تهران بازار در

https://www.yjc.news/fa/news/8096726/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DB%B8-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
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 رهزا ۳7 تا ۳1 مرغ ران تومان، هزار ۳7 تا ۳1 مرغ کیلو هر کنونی قیمت که دهدمی نشان بازار سطح از ها بررسی

 طبق چند هر ت،اس تومان هزار 7۰ تا 65 فیله و تومان هزار 65 تا 6۰ سینه تومان، هزار 45 تا ۳8 ران ساق تومان،

 .دشومی عرضه باالتری یهاقیمت با نقاط برخی در مرغ شهروندان برخی اعالمی های گزارش

 خبر لینک

 

 

 14۰1 ردینفرو 15-1۰:۳5-جوان خبرنگاران باشگاه

 :جوان خبرنگاران باشگاه با گو و گفت در

 شد اعالم رمضان ماه در سبزی و هندوانه قیمت 25-5

 .ردک اعالم را مرکزی میدان در رمضان ماه برای سبزی انواع و هندوانه قیمت بارفروشان، اتحادیه رئیس

 ب ا  که است تومان هزار 5 تا ۳ رکزیم میدان در هندوانه کیلو هر قیمت اکنون هم گفت: نژاد دارایی مصطفی آقای

 .شود عرضه باید هافروشی خرده در سود درصد ۳5 حداکثر احتساب

 در حص ول م کیل و  ه ر  قیم ت  که شودمی بینی پیش رمضان ماه در هندوانه خرید برای تقاضا ازدیاد با او، گفته به

 .نباشد تومان هزار 5 از کمتر میدان

 1۰ قیمت با زیسب کیلو هر و تومان هزار 1۳ تا 1۰ نرخ با هندوانه کیلو هر که هددمی نشان بازار سطح از هابررسی

 .شودمی عرضه تومان هزار 15 تا

 ه زار  5 ار پلو،آش،قورم ه   ج ور)  س بزی  و توم ان  هزار 8 را خوردن سبزی کیلو هر کنونی قیمت نژاد دارایی آقای

 .کرد اعالم تومان

 از ص رف م درص دی  5۰ اُف ت  با مرکزی میدان بار ورودی رمضان ماه گفت: مرکزی میدان بارفروشان اتحادیه رئیس

 .رسدمی تن هزار 5 به تن هزار 1۰ روزانه

https://www.yjc.news/fa/news/8096726/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DB%B8-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
https://www.yjc.news/fa/news/8101741/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
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 و داخ ل  ب ازار  در تقاضا ازدیاد سبب به رمضان ماه در هندوانه قیمت مرکزی میدان بارفروشان اتحادیه اعالم بنابر

 .یابدمی کاهش هامیوه سایر قیمت اما شود،می رو به رو نوساناتی با عراق و ترکیه به صادرات

 خبر لینک

 

 

 14۰1 فروردین 16-۰5:45-جوان خبرنگاران باشگاه

 شد مطرح جوان خبرنگاران باشگاه با گو و گفت در

 تومان هزار 18 شکر کیلو هر قیمت 26-5

 بیندی  پدیش  دولتدی،  بازرگدانی  شکرِ مناسب ذخایر به توجه با گفت: شکر کنندگان تصفیه انجمن دبیر

 .اشدب نداشته تغییری رمضان ماه پایان تا قیمت که شودمی

 ت ن  ره   قیمت اوکراین، و روسیه جنگ پی در شکر جهانی قیمت افزایش به توجه با گفت: بهمنی غالمحسین آقای

 .است دالر 54۰ تا 5۳۰ ایران بنادر تحویل شکر

 .یابدمی افزایش شکر قیمت نفت، نوسانات با که طوری به است، نفت نرخ به وابسته خام شکر قیمت او، گفته به

 ه زار  18 ات   17 افزوده ارزش بر مالیات درصد ۹ احتساب با را کننده مصرف برای شکر کیلو هر ونیکن نرخ بهمنی

 .کرد اعالم تومان

 .است تومان هزار 24 تا 2۰ بازار در شکر کیلو هر کنونی قیمت که دهدمی نشان بازار سطح از هابررسی

 قیمت که شودمی بینی پیش دولتی بازرگانی اسبمن ذخایر به توجه با گوید:می شکر کنندگان تصفیه انجمن دبیر

 .باشد نداشته نوسانی رمضان ماه در شکر

https://www.yjc.news/fa/news/8101741/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
https://www.yjc.news/fa/news/8098875/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88-%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%DB%B1%DB%B8-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
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 داخ ل  تولی د  احتس اب  ب ا  که گیردمی قرار استفاده مورد داخل در شکر تن هزار 8۰۰ و میلیون 2 ساالنه آمار بنابر

 هم ه  لروا طب ق  سال، اول هماه 6 در شکر مصرف افزایش با د.شومی تامین واردات طریق از کسری تن هزار 8۰۰

 .شودمی آغاز عید تعطیالت ایام از بعد واردات ساله

 11 ن رخ  با کرش تن هزار 1۰۰ اسفند ابتدای از که بود گفته دولتی بازرگانی هماهنگی مدیرکل براتعلی این از پیش

 ای،زنجیره هایفروشگاه منتخب هایشبکه قالب در افزوده ارزش بر مالیات درصد ۹ احتساب با و تومان 5۰۰ و هزار

 .شد توزیع اداری هایتعاونی و میادین سازمان

 خبر لینک

 

 

 14۰1 فروردین 15-2۳:2۹-جوان خبرنگاران باشگاه

 شد مطرح جوان خبرنگاران باشگاه با گو و گفت در

 است تخلف تومان هزار 31 نرخ از باالتر مرغ فروش 27-5

 31 مصدوب  نرخ از التربا مرغ فروش تولید، مساعد شرایط به توجه با گفت: ماهی و پرنده اتحادیه رئیس

 .است تخلف تومان هزار

 عی د  زا قبل ایام به نسبت مرغ کنونی قیمت، عرضه و ریزی جوجه شرای  وجود با: گفت: خانی یوسف مهدی آقای

 .است گرانفروشی مصوب نرخ از باالتر مرغ عرضه و است نداشته تغییری

 توم ان،  زاره ۳1 مرغ ران تومان، هزار ۳5 تا هزار ۳1 مرغ کیلو هر قیمت که دهدمی نشان بازار سطح از ها بررسی

 را مص وب  خن ر  از ب االتر  م رغ  عرضه مسئوالن چند هر است، تومان هزار 75 تا هزار 7۰ مرغ فیله و هزار 65 سینه

 ه زار  6۰ ار م رغ  س ینه  توم ان،  ه زار  ۳1 را مرغ ران کیلو هر قیمت ماهی و پرنده اتحادیه رئیس .دانند می تخلف

 .کرد اعالم تومان هزار 7۰ را مرغ فیله و تومان

https://www.yjc.news/fa/news/8098875/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88-%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%DB%B1%DB%B8-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
https://www.yjc.news/fa/news/8102893/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%DB%B3%DB%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 نی از  از شب ی  میزان این که دشومی عرضه کشور سطح در گرم مرغ تن هزار 8 روزانه مرغداران اتحادیه اعالم طبق

 .است بازار

 خبر لینک

 

 

 14۰1 فروردین 15-۰7:45-جوان خبرنگاران باشگاه

 شد مطرح جوان انخبرنگار باشگاه با گو و گفت در

 تومان هزار 38 قارچ کیلو هر قیمت 28-5

 در کلدش  میلیدون  50 تدا  40 ساالنه تولید رغم علی گفت: خوراکی قارچ دهندگان پرورش انجمن رئیس

 .یابد می کاهش قارچ تولید روند این استمرار با که باالست شدت به قیمت اما کشور،

 .است تومان هزار ۳8 تا ۳5 کیفیت برمبنای فله قارچ کیلو هر کنونی قیمت گفت: رجبی مهدی آقای

 بندی بسته محصول برای ایپایه قیمت اتحادیه و انجمن است، ۳ کاالی گروه جزو قارچ آنکه به توجه با او، فتهگ به

 .تقاضاست و عرضه مبنای بر هم فله قارچ نرخ و گیردمی نظر در

 .ردک عالما دالالن سودجویی از ناشی و گرانفروشی را تومان هزار 5۰ باالی نرخ با قارچ عرضه مسئول مقام این

 ش ود م ی  بینی پیش کلش همچون اولیه مواد قیمت افزایش به توجه با گفت: قارچ دهندگان پرورش انجمن رئیس

 .یابد کاهش درصد 5۰ تولید روند این استمرار با که

 فاقد ایواحده احتساب با قارچ تولید که شدمی بینی پیش گذشته سال قارچ دهندگان پرورش انجمن اعالم بنابر

 س ال،  بتدایا ماهه 6 در تولید میزان کاهش و صادرات مشکالت دلیل به که برسد تن هزار 2۰۰ به انگیخ و پروانه

 .رسدمی تن هزار 185 تا 18۰ به تولید

https://www.yjc.news/fa/news/8102893/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%DB%B3%DB%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.yjc.news/fa/news/8098816/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88-%D9%82%D8%A7%D8%B1%DA%86-%DB%B3%DB%B8-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
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 جه انی  ارداس تاند  نصف میزان این که بوده کیلوگرم 2.۳ تا 2 کشور در قارچ مصرف سرانه که دهدمی نشان آمارها

  .رسید عدد این به باید سازی فرهنگ با که کیلوست 4.5 جهانی سرانه متوس  که حالی در است.

 خبر لینک

 

 

 14۰1 فروردین 14-15:۰۰-جوان خبرنگاران باشگاه

 

 است مانده خوزستانی کشاورزان دست روی هویج و سیر 29-5

 .اندهشد مواجه خریدار نبود مشکل با خوزستان شاپور جندی کار هویج و سیرکار کشاورزان

 ه ویج  و یرکارس کشاورزان خوزستان، استان توابع از آن اطراف مناطق و آباد  )اسالم شاپور جندی باستانی شهر در

 کارگر شدن انگر و وسم بذر مانند هایینهاده برابری چند قیمت تا سیر خرید پایین قیمت جمله از مشکالتی با کار

 .هستند رو به رو

 .است تولید هاینهاده قیمت برابری چند فزایشا علت مافیا منطقه، این در کشاورزان از یکی زارع آقای گفته به

 .است سیرکاران مشکالت دیگر از سیر محصول نخریدن و بازار نامناسب وضعیت گفت: او

 ب اال  ب ه  هتوج   با و دارند را محصول نخریدن یعنی سیرکاران مشابه مشکل نیز همجوار مناطق کار هویج کشاورزان

 .دارند گالیه صادرات شرای  نبودن فراهم و بازار دنبو از برداشت، و تولید هایهزینه بودن

https://www.yjc.news/fa/news/8098816/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88-%D9%82%D8%A7%D8%B1%DA%86-%DB%B3%DB%B8-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
https://www.yjc.news/fa/news/8101670/%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AC-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 مشکالت تواندمی قراردادی کشاورزی و کشت الگوی اصالح گفته، کشاورزی جهاد وزیر نژادساداتی جواد سید آقای

 .دهد کاهش را ندارد وجود آن بازار که محصولی کشت قبیل از کشاورزان

Play Video 

 ویدیو کد

 دانلود

 خبر لینک

 

 

 14۰1 فروردین 1۳-11:51-جوان خبرنگاران باشگاه

 

 شد مطرح جوان خبرنگاران باشگاه با گو و گفت در

 امتا سامانه از استفاده برای درخواست 500 ایهفته 30-5

 بدرای  درخواسدت  500 ایهفتده  مجدازی  کارهای و کسب سمت از گفت: الکترونیک عهتوس مرکز معاون

 .کنیم می رد را ها آن از تعدادی و قبول را ها خواست در این از تعدادی که داریم، امتا سامانه از استفاده

 صورت به انندتومی اینترنتی هایکار و کسب و است مشتریان هویت احراز سامانه یک امتا سامانه گفت: هادی آقای

 اس تفاده  امتا پلتفرم از خودش های سامانه برای نیز الکترونیک تجارت سامانه کنند. استفاده پلتفرم این از اختیاری

https://www.yjc.news/fa/news/8101670/%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AC-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.yjc.news/fa/news/8101670/%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AC-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.yjc.news/fa/news/8090532/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%A7
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 اس تفاده  س امانه  ای ن  از شده ازیاندهرا تازگی که آنالین هایشکایت به رسیدگی سامانه و اینماد همچنین ،کندمی

 .دهند درخواست امتا از استفاده برای انندتومی کارهای و کسب تمامی .کندمی

 ایجاد بریکار حساب یک افراد گوگل مانند و است یکپارچه  هویت احراز سیستم sso) سرویس یک امتا ید:گومی او

 دیگ ر  کن یم  ک ار  اینترنتی هایسایت با بخواهیم اگر نیز جا این در شوندمی وارد هاپلتفرم انواع به آن با و کنندمی

 س امانه  ش ویم.  وارد هاپلتفرم همه به توانیممی امتا سامانه با و نداریم جداگانه پسورد گرفتن و نام ثبت به یاجیاحت

 از فادهاس ت  ب ا  نی ز  وظیف ه  نظ ام  و اص ناف  همچنین کند.می جلوگیری متعدد هایپسورد گرفتن و نام ثبت از امتا

 .کنندمی پیدا دسترسی افراد تماس شماره و عمومی اطالعات به امتا، سامانه

 

 اس نپ  و خواهندمی فروش پرونده که کسانی برای کاال دیجی و شیپور خودرو، هایآگهی برای دیوار هادی گفته به

  .هستند متاا از استفاده حال در پزشکی نظام برای سالمت هاپلتفرم همچنین ،کنندمی استفاده متا سامانه از فود

 در اطالعات تعل همین به است وصل هاسرویس به سامانه این دارد. را مجازی فضای لیم تایید و متولی امتا سامانه

 از استفاده سوء و است ایمن اطالعات امتا سامانه در است، مشخص سازوکارش و دگیرمی قرار ها کار و کسب اختیار

 .دهدمین رخ اطالعات

 خبر لینک

 

 

 

https://www.yjc.news/fa/news/8090532/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%A7
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 14۰1 فروردین 12-1۹:۰2-جوان خبرنگاران اهباشگ

 

 :جوان خبرنگاران باشگاه با گو و گفت در نژاد دارایی

 است تومان 500 و هزار 4 کاهو کیلو هر قیمت 31-5

 ت،طبیع روز در کاهو خرید برای تقاضا افزایش به توجه با گفت: مرکزی میدان بارفروشان اتحادیه رئیس

 .شد توزیع رکزیم میدان در کاهو تن هزار 3 تا 2 روزانه

 روب رو  اتینوس ان  ب ا  ک اهو  قیم ت  فروردین، 1۳ به مانده روز ۳ تا 2 طی ساله همه گفت: نژاد دارایی مصطفی آقای

 .دیاب افزایش تومان هزار ۳ تا 2 کاهو کیلو هر نرخ که است آن از حاکی برآوردها هم امسال که دشومی

 هزار 4 تا زاره 4 رسمی کاهو و تومان هزار 5 تا هزار 4 را یمرکز میدان در ساالدی کاهو کیلو هر کنونی قیمت وی

 .کرد اعالم تومان 5۰۰ و

 تومان، هزار 8 ات هزار 5 پرتقال تومان، هزار 15 تا هزار ۹ کیوی کیلو هر قیمت حاضر حال در ید:گومی نژاد دارایی

 خی ار  توم ان،  ره زا  8 ب ازار  تنظیم سیب تومان، هزار 18 تا هزار 15 میانه سیب تومان، هزار 18 تا هزار 1۳ نارنگی

 ه زار  ۳2 ندیه موز و هزار 28 هندی موز تومان، هزار 12 تا هزار 1۰ گلخانه خیارتومان، هزار 1۰ تا هزار 8 رسمی

 .است تومان

 کیلوگرم هر قیمت محصول

 تومان هزار 15 تا هزار ۹ کیوی

 تومان هزار 8 تا هزار 5 پرتقال

 تومان هزار 18 تا هزار 15 میانه سیب

 تومان هزار 1۰ تا هزار 8 رسمی خیار

https://www.yjc.news/fa/news/8100291/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D9%88-%DB%B4-%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%A7%D8%B3%D8%AA
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 تومان هزار 12 تا هزار 1۰ گلخانه خیار

 تومان هزار 18 تا هزار 1۳ نارنگی

 ۳ تا 2 به را مرکزی میدان در کاهو روزانه ورودی قبلی تعهدات بنابر گفت: مرکزی میدان بارفروشان اتحادیه رئیس

 .باشد نداشته چندانی تالفاخ قیمت تا دهیم می افزایش هزارتن

 خبر لینک

 

 

 14۰1 فروردین 12-1۳:۰2-جوان خبرنگاران باشگاه

 

 شد مطرح جوان خبرنگاران باشگاه با گو و گفت در

 تومان هزار 35 مضافتی خرمای کیلو هر قیمت 32-5

 هدزار  60 تدا  48 گرمی 800 تا 700 خرما بسته هر کنونی قیمت که دهدمی نشان بازار سطح از ها بررسی

 .است تومان هزار 150 تا 110 پیارم خرمای کیلو هر و تومان

 هر نیکنو قیمت شد. تولید خرما تن هزار 25۰ و میلیون یک گذشته زراعی سال در گفت: رشیدفرخی محسن آقای

 کشاورزی یهانهاده برابری 4 گرانی و درصد 5۰ تورم رغم به که است تومان هزار ۳5 مبدا در مضافتی خرمای کیلو

 .است داشته را قیمت رشد کمترین

https://www.yjc.news/fa/news/8100291/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D9%88-%DB%B4-%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%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.yjc.news/fa/news/8098270/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%AA%DB%8C-%DB%B3%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
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 بن ابر  و ن داریم  عرض ه  در کمب ودی  هاسردخانه در خرما مناسب سازی ذخیره به توجه با گفت: خرما انجمن رئیس

 د.ش و م ی  عرضه ها فروشگاه در معقول نرخ با خرما رمضان، ماه آغاز به مانده روز چند از گرفته صورت ریزی برنامه

 .شود صادر رمضان ماه از بعد تولیدی محصول درصد 25 تا 2۰ که است آن از حاکی برآوردها

 و وم ان ت ه زار  6۰ تا 48 گرمی 8۰۰ تا 7۰۰ خرما بسته هر کنونی قیمت که دهدمی نشان بازار سطح از ها بررسی

 .است تومان هزار 15۰ تا 11۰ پیارم خرمای کیلو هر

 ب ا  می ادین  و ای زنجی ره  های فروشگاه در ضانرم ماه خرمای که است قرار بازار تنظیم مسئوالن ریزی برنامه بنابر

 .گیرد قرار افراد دسترس در سهولت به تا شود عرضه تخفیفاتی

 خبر لینک

 

 

 14۰1 فروردین 12-۰6:۰۳-جوان خبرنگاران باشگاه

 

 شد مطرح جوان خبرنگاران باشگاه با گو و گفت در

 تومان هزار 130 گوسفندی الشه کیلو هر قیمت 33-5

 کمبودی منجمد گوشت فراوانی و مناسب های زایش به توجه با گفت: دام کنندگان تامین شورای رئیس

 .نداریم عرضه در

https://www.yjc.news/fa/news/8098270/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%AA%DB%8C-%DB%B3%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
https://www.yjc.news/fa/news/8096523/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88-%D9%84%D8%A7%D8%B4%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DB%B1%DB%B3%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
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 ط وری  هب باالست گرم گوشت اقالم برخی قیمت گوشت، عرضه و تامین فراوانی وجود با گفت: پوریان منصور آقای

 .ندارد وجود بازار در چندانی تقاضای که

 امینت   بح ث  در مش کلی  گرم گوشت اقالم برخی و گوسفند و گوساله منجمد گوشت فراوانی رغم علی او، گفته به

 تنظدیم  رمنظ و  به تنها و ندارد عرضه کمبود به ارتباطی هیچ گوسفندی گرم گوشت تن هزار 1۰ واردات و نداریم

 .است شده وارد بازار

 گوس فندی  منجم د  گوش ت  کیل و  ه ر  قیمت که دهدمی نشان ایزنجیره هایفروشگاه و میادین سطح از هابررسی

 چرخ و مانتو هزار 14۰ بندی بسته گوسفندی ران تومان، هزار 116 گوسفندی الشه تومان، هزار 11۰ بازار تنظیم

 .است تومان هزار 12۰ کرده

 را گوس فندی  هالش   تومان، هزار 65 را کشتاری نر گوساله تومان، هزار 68 را کشتاری نر بره کیلو هر قیمت پوریان

 .کرد اعالم تومان هزار 1۰۰ را منجمد گوشت و تومان هزار 1۳۰

 توم ان  اره ز  1۰ باید تنها گرم با منجمد گوشت کیلو هر قیمت اختالف که است معتقد دام کنندگان تامین شورای

 .یابد کاهش فاصله این رود می انتظار مسئوالن دقیق نظارت اعمال با که باشد

 برنام ه  ک ه  رود می انتظار تولیدکننده دست روی مازاد و دام مناسب ایه زایش به توجه با گفت: مسئول مقام این

 .باشیم داشته صادرات واردات، کنار در تا گیرد صورت دقیقی ریزی

 و گوس فندی  منجم د  و گ رم  گوش ت  عرض ه  ب ه  توجه با یدگومی تهران استان دام امور پشتیبانی مدیرکل سالمی

 ب ازار  رب   آرام ش  همچن ان  و نداریم عرضه در کمبودی واردات، و داخل تولید ذخایر محل از مصوب نرخ با گوساله

 .بود خواهد حاکم رمضان ماه گوشت

 خبر لینک

 

 

 

https://www.yjc.news/fa/news/8096523/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88-%D9%84%D8%A7%D8%B4%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DB%B1%DB%B3%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
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 11-1-14۰1 14:۳4-فارس خبرگزاری

 رمضان ماه در مناسب قیمت با خرما عرضه برای کشاورزی جهاد وزارت با تواف  34-5

 ت وافقی  در :گفت است، شده تامین رمضان مبارک ماه نیاز مورد خرمای اینکه بیان با ایران خرما ملی انجمن رئیس

 عرض ه  مناس ب  ه ای تقیم   ب ا  را خرم ا  ایزنجیره های فروشگاه و بار تره و میوه میادین کشاورزی، جهاد وزارت با

 .دشومی

 

 رمض ان  رکمبا ماه نیاز مورد خرما درباره «رشیدفرخی محسن» سیما، و صدا از نقل به فارس خبرگزاری گزارش به

 مب ودی ک هیچ و است شده تولید کشور در سال هر ماننده خرما هزارتن 25۰ و میلیون یک ،14۰۰ سال در :افزود

 .نداریم زمینه این در

 و اورزیکش   جه اد  ب ازار  تنظیم هایمعاونت با جلساتی منظور همین به کرد: تصریح ایران خرما لیم انجمن رییس

 ب ه  ش د  مق رر  و کردیم اعالم کاال مستقیم عرضه برای را خود آمادگی و شد برگزار شهرداری بار تره و میوه میادین

 .شود ارایه خرما بخواهند که میزان هر به کندمی معرفی بازار تنظیم ستاد که کسانی

 و عم ول م س ود  ب ا  خرم ا  ایزنجی ره  ه ای فروشگاه داران روزه به خدمات ارایه برای شد توافق همچنین افزود: وی

 .کنند عرضه مناسب هایقیمت

 کرد آمادگی ماعال کشاورزی جهاد وزارت به انجمن گفت: است موجود کافی ازهاندهب خرما اینکه بیان با فرخی رشید

 .دبگیر قرار اختیارشان در مناسب هایقیمت با خروجی مبادی در هاسردخانه درب الزم نمیزا به خرما که

 در اف زود:  اس ت  داش ته  را قیم ت  اف زایش  کمت رین  خرما اخیر، چهارسال در تورم به توجه با اینکه به اشاره با وی

 .کنند ورود نظارتی هایتگاهدس و بازار تنظیم ستاد باید شود، عرضه عرف از خارج هاییقیمت با خرما که صورتی

https://www.farsnews.ir/news/14010111000452/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A8%D8%A7-%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%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
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 نزدیک کشور، تولیدی خرمای کل از گفت: رمضان مبارک ماه مصرف میزان مورد در ایران خرما ملی انجمن رییس

 هب   مرب وط  کل مصرف درصد 4۰ نیز میزان این از که رسدمی کشور داخلی مصرف به درصد 7۰ و صادر درصد ۳۰

 .است رمضان مبارک ماه

 رک ز تم بیش ترین  ک ه  داش تیم  ص ادرات  دالر میلیون ۳۰۰ ارزش به هزارتن 27۰ حدود ،1۳۹۹ سال در افزود: وی

 .است اروپایی هایکشور ما صادراتی

 ۹۰ ت ا  65 ب ین  خاس ویی  خرم ا  هزارتوم ان،  4۰ ت ا  ۳5 بین مضافتی خرما کیلوگرم هر نرخ بازار هایداده براساس

 .است هزارتومان 5۰ تا ۳8 بین زاهدی خرما و هزارتومان 15۰ تا 12۰ بین پیارم خرما هزارتومان،

 خبر لینک

 

 

 14-1-14۰1 1۳:۰1-فارس خبرگزاری

 شودنمی رعایت بازار در خرما فروش مصوب نرخ 35-5

 توافق اساس بر گفت: کند،نمی رعایت را خرما فروش مصوب نرخ بازار اینکه بیان با ایران خرمای ملی انجمن رئیس

 درص د  5۰ اب   معم وال  اما بفروشند درصد 12 سود با را خرما باید ایزنجیره هایفروشگاه کشاورزی، جهاد وزارت با

 .فروشندمی افزایش

 

https://www.farsnews.ir/news/14010111000452/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A8%D8%A7-%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%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
https://www.farsnews.ir/news/14010114000445/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
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 ای ن  هب   پاس خ  در فارس، خبرگزاری اقتصادی خبرنگار با وگوگفت در ایران خرمای ملی انجمن رئیس فرخی رشید

 رتقاضاپ محصول این عرضه در مشکلی گفت: چیست، رمضان مبارک ماه به ورود با خرما شدن گران دلیل که سؤال

 .کنیم تامین توانیممی باشد، داشته وجود تقاضا میزان هر و ندارد وجود رمضان مبارک ماه در

 ت امین  راحت ی  ب ه  را کش ور  نی از  تمام که شده تولید کشور در خرما تن هزار 25۰ و میلیون یک امسال افزود: وی

 .کندمی

 ب ازار،  یمتنظ   س تاد  ب ین  ک ه  اینامهتفاهم اساس بر که کرد اشاره هم نکته این به ایران خرمای ملی انجمن رئیس

 رم ا خ قیم ت  روی درص د  12 مجازند هافروشگاه این شده، منعقد ایزنجیره هایفروشگاه و کشاورزی جهاد وزارت

 .فروشندمی درصد 5۰ تا 4۰ سود با و کنندنمی رعایت معموال اما بکشند،

 2۰ وییکیل کبکاب خرمای و تومان هزار 4۰ سردخانه درب مضافتی رطب کیلو هر حاضر حال در کرد: اضافه فرخی

 گون ه  ای ن  ک ه  زم انی  ام ا  نیس ت،  ب االیی  قیم ت  این تورم نرخ و هانهاده گرانی فعلی شرای  با و است تومان هزار

 اق دام  و بدهن د  نظ ر  نظ ارتی  مسئوالن باید باره این در که هستیم هاقیمت رشد شاهد رسد،می بازار به محصوالت

 .کنند

 ه ای تقیم   ک ه  اس ت  رمضان مبارک ماه در مردم غالب یازن کبکاب و مضافتی خرمای نوع دو مسئول این گفته به

 گفت ه  انتوم   ه زار  15۰ ت ا  12۰ کیل ویی  آور سرس ام  ه ای قیم ت  عنوان به که آنچه ندارند. تولید مبدأ در باالیی

 مض ان ر م اه  در م ردم  نی از  معم وال  و کنندمی استفاده آن از خاص ایعده معموال که است پیارم خرمای شود،می

 .دشومین محسوب

 هرمزگ ان،  خوزس تان،  بوش هر،  ف ارس،  استان 6 در عمدتا خرما تولید اینکه بیان با ایران خرمای ملی انجمن رئیس

 ارس ال  دیگ ر  هایاستان به آنجا از و است پر هااستان این هایسردخانه گفت: است، بلوچستان و سیستان و کرمان

 2۰ و یمض افت  خرم ای  ب رای  تومان هزار 4۰ کیلویی هایقیمت با را خرما افراد برخی که داد توضیح وی .شودمی

 و فروش ند می هافروشگاه به حمل هزینه محاسبه از پس و کنندمی خریداری هاسردخانه از کبکاب برای تومان هزار

 .شودنمی رعایت مصوب نرخ این عمل در اما بکشند، قیمت این روی درصد 12 باید آنها

 خبر لینک

https://www.farsnews.ir/news/14010114000445/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
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 ششم: بخش 6

 هاستسیا و هامهبرنا
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 18:48 ،14۰1 فروردین 1۰ -ایرنا

 شد اجرا تفتان در پایدار غذایی امنیت تامین برای کشت الگوی تغییر طرح 1-6

 

 امنیت امینت برای کشت الگوی تغییر طرح گفت: بلوچستان و سیستان تفتان کشاورزی جهاد مدیر - ایرنا - زاهدان

 .اجراست حال در شهرستان این مردم درآمدزایی به کمک و پایدار غذایی

 ت دوین  پ یش  سال 1۰ از کشاورزی جهاد وزارت افزود: ایرنا خبرنگار با گو و گفت در چهارشنبه روز کردی اهللفضل

 ه در  از آب، مص رف  حصحی مدیریت با زیادی حدود تا غذایی امنیت حفظ ضمن تا کرده آغاز را کشت الگوی طرح

 .کند جلوگیری خاک و آب منابع رفت

 کمت ر  نهساال بارندگی متوس  میزان با خشک نیمه و خشک هوای و آب دارای بلوچستان و سیستان داد: ادامه وی

 خی ر ا س ال  5۰ در حال ت  ش دیدترین  ب ه  اخی ر  هایسال در شدید های خشکسالی وقوع با و بوده میلیمتر 1۰۰ از

 .است رسیده

 و ن ات ق رش ته  24۰ و مجوزدار کشاورزی چاه حلقه 4۰۰ از بیش وجود با داشت: اظهار تفتان جهادکشاورزی یرمد

 کشت چرخه از تفتان شهرستان کشت قابل کشاورزی اراضی عمده آبی، منابع شدید افت علت به چشمه، دهنه 5۰

  .اندهشد خارج کشاورزی محصوالت تولید و

 نیزاس یون، مکا خ اک،  آب، یعنی تولید اصلی منابع به توجه با کشت الگوی تغییر هشد تدوین طرح در افزود: کردی

 ی ین تع کش اورزی  محص ول  ه ر  کش ت  ن وع  و وس عت  اقلیم، با متناسب مصرف بازار نیاز تبدیلی، صنایع ها،واسطه

 .شودمی

https://www.irna.ir/news/84700540/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/03/30/4/169565175.jpg?ts=1648644241737
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/03/30/4/169565175.jpg?ts=1648644241737
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 داف،اه   ای ن  ب ه  رسیدن برای شهرستان کشاورزی جهاد مدیریت اقدامات عمده گفت: تفتان کشاورزی جهاد مدیر

 نی ز  و اناس ت  در بار اولین برای شهرستان کاران گندم و خصوصی بخش به متعلق آرد کارخانه بین قراردادی کشت

 و محص ول  نیتضمی خرید و نیاز مورد یهانهاده دادن قرار با هکتار ۳۹6 سطح در بازرگانی خدمات و غله کل اداره

 .است بوده باال دهافزو ارزش و آب پایین مصرف با محصوالت کشت

 گیاه ان  هکت ار  2 محم دی،  گل هکتار ۳۰ زعفران، هکتار 1۰ سبز، زیره هکتار 2۰۰ گذشته سال در داد: ادامه وی

 نه ال  و بذر گذاشتن ختیارا در با دیم انجیر هکتار 2 و آبی انجیر هکتار 5 انار، هکتار 5 رازیانه، بابونه، زنیان، داروئی

 .است رفته کشت زیر به کشاورزان به رایگان

 به ره  و جراا شهرستان آبی اراضی در فشار تحت و نوین آبیاری سامانه هکتار 7۰۰ گذشته سال در کرد: بیان کردی

 .است شده برداری

 جویی فهصر آب مصرف در درصد 5۰ از بیش دارد، تداوم هم جاری سال در که طرح این اجرای با داشت: اظهار وی

  .شد خواهد کشاورزان عاید بیشتری درآمد طرفی از و شده

 ایرس   در فعالی ت  ب ه  کش اورزی  بخش برداران بهره دادن سوق ای، گلخانه متراکم های کشت توسعه گفت: کردی

 گی ری  ع رق  ه ای  کارگ اه  احداث و عسل زنبور پرورش داری، نوغان شتر، پرورش مرغداری، احداث نظیر ها زمینه

 .دارد قرار کار دستور در نیز دارویی گیاهان

 خبر لینک

 

 

 1۳:57 ،14۰1 فروردین 8 -ایرنا

 شد؛ اعالم ای بیانیه در

 غذایی امنیت اهمیت بر تاییدی مهر کشاورزی؛ وابستگی کاهش برنامه 2-6

https://www.irna.ir/news/84700540/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7
https://www.irna.ir/news/84698335/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84698335/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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 شبخ   راهب ردی  اه داف  تحق ق  ب رای  کش ور  سراسر هایاستان کشاورزیجهاد هایسازمان روسای - ایرنا - تهران

 برنامه و اییغذ امنیت اهمیت بر تاییدی مهر کشور، کشاورزی وابستگی کاهش کردند: اعالم و صادر بیانیه کشاورزی

 .است سیزدهم دولت کشاورزی تحول

 ب ه  کش ور  ه ای اس تان  کش اورزی  جه اد  هایسازمان روسای کشاورزی، جهاد وزارت از ایرنا دوشنبه روز گزارش به

  اهللحفظ ه ) رهب ری  معظم مقام فرامین به جهادکشاورزی وزیر لبیک به اشاره با تولید مقدم خ  جهادگران عنوان

 ب ه  ابخط کشاورزی بنیادین تحول راهبردی منشور و غذایی امنیت و کشاورزی توسعه باالدستی سند عنوان تحت

 .کردند صادر را ایبیانیه کشاورزی، جهاد وزیر «نژادساداتی جواد سید»

 مهم نامگذاری این تبیین و «آفریناشتغال بنیان،دانش تولید؛» نام با 14۰1 سال نامگذاری به اشاره با بیانیه این در

 کشاورزی گیوابست کاهش و کشاورزی مساله بودن مهم بر لهمعظم تاکیدات و اهلل )حفظه انقالب فرزانه رهبر توس 

 دول ت  رزیکش او  تح ول  برنامه بر و زده کشاورزی جهاد وزیر نظر مورد غذایی امنیت اهمیت بر تاییدی مهر ،کشور

 .کردند تاکید سیزدهم

 خبر لینک

 

 

 

 

 

https://img9.irna.ir/d/r2/2022/03/28/4/169560893.jpg?ts=1648458269519
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/03/28/4/169560893.jpg?ts=1648458269519
https://www.irna.ir/news/84698335/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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 18:51 ،14۰1 فروردین 15 -ایرنا

 شودمی اجرایی امسال قراردادی کشاورزی :نژادساداتی 3-6

 

 دیم هکتار یونمیل هفت برنج، هکتار هزار 4۰ گندم، هکتار میلیون دو کشت از کشاورزی جهاد وزیر - ایرنا - نتهرا

 .داد خبر قراردادی کشاورزی براساس 14۰2 نوروز بازار تنظیم همیو و امسال برای

 کش اورزی،  کمیسیون هدوشنب امروز نشست در حضور درباره نژادساداتی محمدجواد ایرنا، پارلمانی حوزه گزارش به

 وزارتخان ه  ه ای برنامه نشست این در گفت: خبرنگاران به اسالمی شورای مجلس زیست محی  و طبیعی منابع آب،

 .شد تشریح 14۰1 سال در «آفرین اشتغال و بنیان دانش تولید،» شعار شدن عملیاتی برای

 ک اهش  ،کش اورزی  ح وزه  در بنی ان  دانش ازیکارآمدس برای افزاییهم درباره همچنین افزود: کشاورزی جهاد وزیر

 .شد مطرح مطالبی محصوالت دیگر و دامی یهانهاده زمینه در خودکفایی و وابستگی

 در گذش ته  روز هم اد  1۹ در سال شعار ساختن اجرایی فرمان عنوان با را ای نامه آیین وزارتخانه این داد: ادامه وی

 تولی د،  زا حمای ت  نام ه  آیین این اجرای از هدف .شد خواهد ابالغ هفته همین در که رساند تصویب به دولت هیات

 .است آفرینی اشتغال و بنیان دانش

 ش اورزی، ک کردن بنیان دانش کشت، بخش خودکفایی جمله از هایی حوزه در مختلفی مواد کرد: تاکید نژادساداتی

 .دارد قرار نامه آیین این در ...و سموم بذر، تامین

 ک ه  ج اری  س ال  در گن دم  کش ت  حوزه کل خواهیممی گفت: قراردادی کشاورزی به اشاره با یکشاورز جهاد وزیر

 را 14۰2 ن وروز  ب ازار  تنظ یم  می وه  و دی م  هکتار میلیون هفت برنج، هکتار هزار 4۰ است، هکتار میلیون دو شامل

https://www.irna.ir/news/84705184/%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/03/26/4/169557094.jpg?ts=1648301088909
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/03/26/4/169557094.jpg?ts=1648301088909
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 را الزم ه ای  حمای ت  یآموزش و کودی های بسته طریق از راستا این در و ببریم پیش قراردادی کشاورزی براساس

 .داد خواهیم انجام

 گن دم  نیتضمی خرید برای تومانی 5۰۰ و هزار 11 قیمت تعیین با امسال ما گفت: گندم تضمینی خرید درباره وی

 ب ه  اورزانکش   در را بیشتری انگیزه بتوانیم امیدواریم رسید، تصویب به 14۰1 سال در دولت جلسه نخستین در که

 .باشد اشتهد مطلوبی سازوکار امیدواریم که بود ارزشمندی بسیار اقدام نیز کود قیمت دیلتع .باشیم آورده وجود

 ق وت  و ق درت  ب ا  14۰1 س ال  در م ردم  س فره  از صیانت و بازار تنظیم نگاه کرد: خاطرنشان کشاورزی جهاد وزیر

 دام ی  یه ا نه اده  و س ی اسا کاالهای حوزه در که دهیم می مردم به را اطمینان این و شد خواهد پیگیری بیشتری

 کاستی و کم هیچ هم تولیدی های بحث در و دارد قرار مطلوبی حد در ذخایر و ندارد وجود کشور در کمبودی هیچ

 .بود خواهیم آن شاهد که جاری سال در غذایی پایدار امنیت ایجاد برای است نویدی این و ندارد وجود

 خبر لینک

 

 

 18:47 ،14۰1 فروردین 14 -ایرنا

 سال شعار تحقق راستای در

 شد تصویب دولت در بنیاندانش کشاورزی تولیدات از حمایت نامهآیین 4-6

 

https://www.irna.ir/news/84705184/%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84704046/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%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-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84704046/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%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-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D8%AF
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/03/27/4/169558088.jpg?ts=1648359803276
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/03/27/4/169558088.jpg?ts=1648359803276
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 نامهآیین» سی،رئی ابراهیم سید اهللآیت ریاست به خود یکشنبه روز بعدازظهر نشست در دولت هیأت - ایرنا - تهران

 .کرد تصویب و بررسی را «طبیعی منابع و کشاورزی بخش در آفریناشتغال و بنیاندانش تولید از حمایت

 جه اد  رتزاو همک اری  ب ا  م ذکور  نام ه آی ین  دول ت،  هی أت  دفتر رسانیاطالع پایگاه از ایرنا دولت حوزه گزارش به

 و بنی ان دان ش  کشاورزی قتحق زمینه کردن هموار هدف با و جمهوری ریاست فناوری و علمی معاونت و کشاورزی

 بخ ش  رد فن اوری  و دانش رسوخ طریق از وریبهره افزایش فناور، و بنیاندانش هایشرکت تعداد افزایش به کمک

 ص والت مح زنجی ره  توس عه  و اساس ی  کااله ای  تأمین در کشور آوریتاب و توان ارتقای طبیعی، منابع و کشاورزی

 .است شده تدوین و تهیه فناورانه

 تولی د،  س ال » عن وان ب ه  رهب ری  معظ م  مقام سوی از 14۰1 سال نامگذاری به توجه با که نامهآیین این موجب به

 ه ای دس تگاه  ریهمک ا  ب ا  اس ت  موظ ف  کش اورزی  جه اد  وزارت شده، ارائه و تدوین «آفریناشتغال و بنیاندانش

 .دهد انجام خصوص این در را الزم اقدامات رب ،ذی

 خبر لینک

 

 

 16:16 ،14۰1 فروردین 12 -ایرنا

 :کرد اعالم کشاورزی جهاد وزیر معاون

 کشاورزان به جامع حمایتی بسته ارائه با کشت الگوی شدن عملیاتی 5-6

 

https://www.irna.ir/news/84704046/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%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-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84702281/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86
https://www.irna.ir/news/84702281/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86
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 کش اورزی  جه اد  وزارت بندیجمع گفت: کشاورزی جهاد وزارت اقتصادی امور و ریزیبرنامه معاون - ایرنا - تهران

 لگ وی ا ش دن  عملی اتی  برای کننده تشویق و جامع حمایتی بسته یک باید که است این کشت ویالگ اجرای درباره

 .شود ارائه کشاورزان به کشت

 قراردادی رزیوکشا موضوع زمینه این در افزود: «قربانی محمد» کشاورزی، جهاد وزارت از ایرنا جمعه روز گزارش به

 .کنندمی مشارکت قراردادی کشاورزی در خریداران شبکه و صنایع ها،اتحادیه آن، براساس که کردیم مطرح را

 بس یار  ه ای مؤلف ه  از کشاورزی محصوالت قیمت جهادکشاورزی، وزارت اقتصادی امور و ریزیبرنامه معاون گفته به

 .کنند تولید محصول چقدر اورزانکش که این و است کشت الگوی به دهیجهت برای مهم

 ب رای  ایمگرفته نظر در کشاورزی محصوالت خرید برای که هاییقیمت گذاری،قیمت شورای در کرد: تصریح قربانی

 .است محرک بسیار کشاورزان

 چش مگیر  لاس تقبا  ب ا  گن دم  امسال قیمت اینکه بیان با کشاورزی جهاد وزارت اقتصادی امور و ریزیبرنامه معاون

 لی اتی عم جه ت  در کش اورزان  برای تشویقی سیاست نیز آینده زراعی سال برای گفت: است، شده روبرو شاورزانک

 .داشت خواهیم کشت الگوی کردن

 ش تریان م پرداخت ی  قیم ت  از را نف ع  بیشترین کننده تولید کشاورزی، محصوالت بازار هوشمندسازی با افزود: وی

 .ابدیمی افزایش کشاورزان درآمد و بردمی

 در ورسب   مانند و دهیممی متفاوت کشت یارانه محصول هر برای کشت الگوی اجرای برای کرد: خاطرنشان قربانی

 .داشت خواهیم سبدگردانی کشاورزی محصوالت

 خبر لینک

 

 

 

 

https://www.irna.ir/news/84702281/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86
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 14۰1 فروردین ۰8-۰۰:14-جوان خبرنگاران شگاهبا

 

 آیدمی کشاورزی بخش توسعه کمک به قراردادی کشت 6-6

 برای الزم های زیرساخت باید ابتدا اما باشد، کشاورزی بخش راهگشای اندتومی قراردادی کشت اجرای

 .شود فراهم طرح این اجرای

 ب ه  وج ه ت ب ا  .است شده مصوب قراردادی کشاورزی تولید، موانع رفع و کشور ییغذا امنیت تقویت طرح ۹ ماده در

 ی ن ا اص لی  ه ای  اولوی ت  از را آن اج رای  جه اد  وزی ر  س نتی،  کش اورزی  از رفت برون در قراردادی کشت اهمیت

  .است کشور ملی و غذایی امنیت کننده تضمین موضوع این تحقق که چرا کندمی اعالم وزارتخانه

 ک ه  ج ا آن از و دارد وج ود  کش اورزی  بخ ش  در مشکالتی کشور، اراضی خدادادی پتانسیل و فصل 4 اقلیم وجود با

 کرس ی  روی ی د با ایران ی  تولیدکنن ده  و کش اورز  دارد تاکی د  جهاد وزیر نیست، کمتر نظامی اقتدار از غذایی اقتدار

 .بنشیند خاورمیانه منطقه و آسیا غرب جنوب غذایی اقتدار و کشاورزی

 خص وص  در م دون  اطالعات نبود حاضر حال در ید:گومی کشاورزی بخش های تشکل مجمع رئیس اسدی ودمسع

 حالیک ه در کن د،  ک ار  و کش ت  گذش ته  فص ل  اطالعات مبنای بر کشاورز تا شده موجب هاقیمت و بازار نیاز، میزان

 یازمن د ن آن اج رای  البتهکند می ایجاد کشاورزان محصول خرید برای تضمینی و امنیت قراردادی کشاورزی اجرای

 تولی د،  م ازاد  قبی ل  از مشکالتی دچار برداشت زمان در کشاورزان تا است محصول خرید برای الزم های زیرساخت

 .نشوند بازار نبود و قیمت سقوط

 ها کشت میتما شامل موضوع این امیدواریم قراردادی کشت اجرای بر کشاورزی جهاد وزیر تاکید بنابر گفت: اسدی

 .نشوند ورشکستگی دچار کشاورزان از ای عده هاسال برخی در تا ودش

https://www.yjc.news/fa/news/8096209/%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%AF


 

 

 

 کشاورزی و آب راهبردی مطالعات مرکز

 http://awnrc.com/index.php 1401 ماه نیفرورد دوم هفته کشاورزی اخبار اهم

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

 و ناجوانمردان ه  ه ای  تح ریم  فش ار  تح ت  کشور که شرایطی در ید:گومی کشاوزی بخش های تشکل مجمع رئیس

 .است موثر ملی و غذایی امنیت در قراردادی کشت اجرای است، ظالمانه

 سنتی کشاورزی از رفت برون برای راهی قراردادی کشت اجرای

 و آب از ص یانت  آموزش، قراردادی، کشت اجرای گفت: طبیعی منابع و کشاورزی صنفی نظام رئیس ور پیشه قاسم

 .کندمی دنبال را سنتی کشاورزی از رفت برون و مکانیزاسیون توسعه مالی، پشتیبانی خاک،

 ای ن  ب ا  که ردندا وجود آینده سال در صولمح دقیق رقم تعیین امکان کشور در موجود تورم به توجه با او، گفته به

 .است مفید حاکمیت و تولیدکننده برای قراردادی کشاورزی اجرای وجود

 است، اردادیقر کشورها کشاورزی درصد ۹5 تا 8۰ آمار بنابر و است شده آغاز دنیا در 1۹5۰ از قراردادی کشاورزی

 .رسد می درصد یک به تنها ما کشور در رقم این درحالیکه

 برای نیاز دمور سرمایه کشاورزی، زمین مدیریتی نیازهای افزایش و تکنولوژی پیشرفت و تغییرات با 1۹5۰ سال رد

 .نیافت افزایش بازار در هاقیمت محصول، کیفیت تغییر نبودن محسوس علت به اما یافت افزایش اقتصادی تولید

 هکت ار  در وری به ره  آم وزش   و تکنول وژی  از دهاستفا با قراردادی کشت در ید:گومی کشاورزی صنفی نظام رئیس

 .دهیم می ارتقا صنعتی سمت به کیفی و کمی لحاظ از را زیرکشت سطح آنکه ضمن یابد، می افزایش

 باشد کاغذ روی نباید قراردادی کشت اجرای

 مش کالت  زا بسیاری قراردادی کشاورزی الزامات به توجه با گفت: سبک دام اتحادیه عامل مدیر صدردادرس افشین

 نه ایی  خن ر  و کنس انتره  نهاده، قیمت بودن مشخص سبب به دام و گوشت قراردادی تولید اجرای با است. حل قابل

 .ندارد نگرانی تولید آینده به نسبت تولیدکننده دام،

 ت اثیر  هش د  م ام ت قیم ت  ب ر  ارز نرخ نوسانات رو این از است، وارداتی نیاز مورد یهانهاده از بخشی آنکه به توجه با

 درحالیک ه  ،نیس ت  تولی د  ادام ه  ب ه  به تمایلی که باالست قدری به تولید یهاهزینه مواقع برخی در و دارد بسزایی

 .بود نخواهند قیمت التهاب و نوسان شاهد تولیدکنندگان دیگر دام قراردادی تولید با یندگومی کارشناسان
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 قیم ت  نوس ان  دیگر تولیدی محصول خرید از دولت ضمینت و گوشت و دام قراردادی تولید با صدردادرس گفته به

 .کندمین ایجاد تولید امر در مشکلی نهاده

 دول ت  راگ   طوریک ه  ب ه  باش د،  کاغ ذ  ورق یک روی نباید صرفا قراردادی تولید گفت: سبک دام اتحادیه مدیرعامل

 .کند خرید به اقدام جدید یهاقیمت با کند، تامین را دامدار نهاده نتوانست

 خبر لینک

 

 

 14۰1 فروردین ۰7-1۹:۰۰-جوان خبرنگاران باشگاه

 

 شد مطرح جوان خبرنگاران باشگاه با گو و گفت در

 کشاورزی محصوالت ازارب سامانی نابه رفع راهکار کشت الگوی اجرای 7-6

 نابده  صدادرات،  هدای  محدودیت رفع و کشت الگوی اجرای با گفت: تهران باغداران اتحادیه رئیس نایب

 .دشومی رفع بازار در کشاورزی محصوالت قیمت التهاب و سامانی

 ی ل دل ب ه  زمین ی  س یب  جمل ه  از کش اورزی  محص والت  برخی بازار اخیر یهاسال طی گفت: شادلو مجتبی آقای

 .است بوده روبرو التهاباتی با تولید مازاد و صادرات محدودیت

 محص ول  ازهت   برداشت و زمستانه کشت قالب در زمینی سیب تولید امکان مناسب ریزی برنامه اتخاذ با او، گفته به

 .دارد وجود

https://www.yjc.news/fa/news/8096209/%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%AF
https://www.yjc.news/fa/news/8094706/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
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 ات   ش ده  ج ب مو کش ت  الگ وی  اج رای  ع دم  و ش فاف  بازار نبود که باورند این بر کشاورزی بخش اندرکاران دست

 .باشند داشته تردید تولید آینده به نسبت کشاورزان

 تولید کاهش یا مازاد شاهد دیگر قراردادی کشت و کشت الگوی مصوبه اجرای با گفت: باغداران اتحادیه رئیس نایب

 .نیستیم بازار هایسامانینابه و

 و وم ان ت ه زار  12 ت ا  ه زار  1۰ کهنه یزمین سیب کیلو هر کنونی قیمت که دهدمی نشان بازار سطح از ها بررسی

 .برسد ادلتع به بازار محصول انبوه عرضه با رود می انتظار که است تومان هزار 15 تا هزار 12 نو زمینی سیب

 خبر لینک

 

 

 14۰1 فروردین 14-11:57-جوان خبرنگاران باشگاه

 

 بنیان دانش محصوالت برای صادراتی نقل و حمل هزینه کمک اعطای 8-6

 بنیدان دانش محصوالت صادراتی ونقلحمل هزینه از بخشی بازگشت از توئیتی در توسعه سازمان رئیس

 .داد خبر تجارت توسعه سازمان توسط

 بخش ی  تجارت توسعه سازمان بنیان،دانش محصوالت صادرات از حمایت راستای در گفت: پاک پیمان علیرضا آقای

 .کندمی بازپرداخت مربوطه، هایشرکت به را محصوالت این صادراتی ونقلحمل هزینه از

https://www.yjc.news/fa/news/8094706/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
https://www.yjc.news/fa/news/8101521/%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
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 از من دی  هبه ر  برای متقاضی افراد گرفت. قرار برداریبهره مورد و اندازیراه 1۳۹۳ سال در بنیاندانش هایشرکت

 ثب ت  ب رای  ف روردین  2۰ ت ا  متقاض یان  کنن د.  مراجع ه  bizservices.ir س ایت  ب ه  توانن د م ی  هزین ه  کم ک  این

 .دارند مهلت درخواستشان

 

 خبر لینک

 

 

 14۰1 فروردین 12-14:۳6-جوان خبرنگاران باشگاه

 

 دولت اقتصادی ستاد در تولید موانع رفع بسته تصویب 9-6

 صمت وزارت ایماده 27 پیشنهادی بسته تصویب از صمت وزارت کار و کسب محیط و هماهنگی معاون

 .داد خبر دولت اقتصادی ستاد در لیدتو موانع مهمترین رفع برای

 ستاد یبتصو به تولید موانع مهمترین رفع برای صمت وزارت ایماده 27 پیشنهادی بسته گفت: نیازی مهدی آقای

 .رسید دولت اقتصادی

https://www.yjc.news/fa/news/8101521/%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://www.yjc.news/fa/news/8100324/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
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 فض ای  بهب ود  و تسهیل و هازیرساخت مالیات، بیمه، بانک، حوزه در تولید موانع مهمترین بسته این در او، گفته به

 و پول ایشور وزیران، هیئت به تصویب نهایی مراحل سیر برای و رسید دولت اقتصادی ستاد تصویب به کار و کسب

 در ل ت دو اقتص ادی  هماهنگی ستاد مصوب مواد از بخشی همچنین شد؛ ارجاع قوا سران هماهنگی شورای و اعتبار

 .شد ابالغ ذیرب  هایدستگاه به اجرا برای بسته این

 وزارتخان ه  نای   پیشنهادی بسته ارائه از تجارت، و معدن صنعت، وزیر امین فاطمی سیدرضا اقای سال،پار دی اواخر

 ب ه  مرب وط  ماده 4 مالی، تأمین حوزه به طمربو ماده 11 حدود بود: گفته و داده خبر دولت هیئت به بخش پنج در

 .است کار و کسب موضوع کلیات درخصوص هم ماده شش و مالیات حوزه

 خبر لینک

 

 

 14-1-14۰1 11:27-فارس خبرگزاری

 دشومی اجرا کشاورزان به حمایتی بسته ارائه با کشت الگوی طرح 10-6

 ج رای ا درب اره  کش اورزی  جه اد  وزارت بن دی معج گفت: جهادکشاورزی وزارت اقتصادی امور و ریزیبرنامه معاون

 ب ه  کش ت  الگ وی  ش دن  عملی اتی  ب رای  کنن ده  تشویق و جامع حمایتی بسته یک باید که است این کشت الگوی

 .شود ارائه کشاورزان

 

https://www.yjc.news/fa/news/8100324/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
https://www.farsnews.ir/news/14010114000327/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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 گفتگ وی  م ه برنا در قرب انی  محمد کشاورزی، جهاد وزارت رسانیاطالع پایگاه از نقل به فارس خبرگزاری گزارش به

 ن،آ براس اس  ک ه  ک ردیم  مط رح  را ق راردادی  کش اورزی  بح ث  زمین ه  این در افزود: سیما خبر شبکه خبری هویژ

 .کنندمی مشارکت قراردادی کشاورزی در خریداران شبکه و صنایع ها،اتحادیه

 هک   ای ن  و اس ت  کشت الگوی به دهیجهت برای مهم بسیار هایمؤلفه از کشاورزی محصوالت قیمت وی، گفته به

 .کنند تولید محصول چقدر شاورزانک

 نظ ر  در کش اورزی  محص والت  خری د  ب رای  که هاییقیمت گذاری،قیمت شورای در کرد: تصریح مسئول مقام این

 .است کننده تحریک بسیار کشاورزان برای ایمگرفته

 چش مگیر  الاس تقب  ب ا  گندم امسال قیمت که این بیان با کشاورزی جهاد وزارت اقتصادی امور و ریزیبرنامه معاون

 لی اتی عم جه ت  در کش اورزان  برای تشویقی سیاست نیز آینده زراعی سال برای گفت: است، شده روبرو کشاورزان

 .داشت خواهیم کشت الگوی کردن

 ش تریان م پرداخت ی  قیم ت  از را نف ع  بیشترین کننده تولید کشاورزی، محصوالت بازار هوشمندسازی با افزود: وی

 .یابدمی افزایش ورزانکشا درآمد و بردمی

 در ورسب   مانند و دهیممی متفاوت کشت یارانه محصول هر برای کشت الگوی اجرای برای کرد: خاطرنشان قربانی

 .داشت خواهیم سبدگردانی کشاورزی محصوالت

 خبر لینک

 

 

 1۳-1-14۰1 12:21-فارس خبرگزاری

 یابد وسعهت بنیاندانش هایسیزدهم/شرکت دولت در کشاورزی بخش مهم اقدام 5|بازنشر 11-6

 ی ن ا در بزرگ ی  تح ول  ک ه  داد انج ام  سیزدهم دولت در کشاورزی بخش در مهم اقدام پنج کشاورزی جهاد وزارت

 .دارد وجود هم مانده زمین کارهای اما کرده، ایجاد بخش

https://www.farsnews.ir/news/14010114000327/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.farsnews.ir/news/14010113000026/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B1%7C5-%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
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 ی ن ا در ار اق داماتی  سیزدهم دولت ابتدای از کشاورزی جهاد وزارت فارس، خبرگزاری اقتصادی خبرنگار گزارش به

 آنه ا  از برخ ی  ب ه  که کند ایجاد بخش در تحول و ترمیم را بخش این وجهه حدودی تا توانست که داد انجام حوزه

 .شودمی اشاره

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

 و ب ازار  بخش ود مدیریت جهاد  وزارت در کشاورزی رگانی،باز 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

 تح ت  ههم نیبازاررسا و بازاریابی واردات، صادرات، تولید، بخش مدیریت کشاورزی، جهاد وزارت به صمت وزارت از

 .گرفت قرار واحد وزارتخانه مدیریت

 آنه ا  رآم د د و بود کرده ایجاد تولیدکنندگان برای را مشکالتی هابخش این بر ایجزیره مدیریت گذشته سالهای در

 ی ا  صادف،ت و شانس برحسب و بفروشد باید قیمتی چه به دانستنمی اما کردمی تولید کشاورز بود. خطر در همواره

 ف روش بیش البته کرد.نمی برآورده هم را تولید هایهزینه که کم ایازهاندهب یا و فروختمی خود ینیبپیش از بیش

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

 زمینیسیب سریال» به و دادمی افزایش چندبرابر به را هاقیمت که محصوالت کمبود یا و ریختندمی بیرون و فاسد

 .بود شده معروف «پیاز

 وج ود  قیم ت  ثبات محصوالت اکثر در تقریباً و داد بازار به سروسامانی کشاورزی جهاد وزارت به انتزاع قانون انتقال

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

 .شد برچیده نیز شدمی بسته گوشت و مرغ
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 ازاره ای ب در قیم ت  اف زایش  تب ع  به زیرا نداشت، وجود کشاورزی محصوالت بازار در تورم که نیست مفهوم این به

 وج ود  ازارب   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*

 اع الم  مه ر  آغ از  از قبل و جدید زراعی سال شروع از پیش باید قانون براساس کشاورزی محصوالت تضمینی قیمت

 و س تند ه ن رخ  ای ن  اع الم  انتظ ار  در کش اورزی  برداربهره میلیون 4.5 که است مهم جهت آن از مسئله این شود.

 18 توان د م ی  تض مینی  خری دهای  ن رخ  مناس ب  و موق ع  به اعالم چینند.می آن براساس را ودخ 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 پ س  حت ی  مواقع برخی در و شدنمی اعالم موقع به گذشته سالهای در زیکشاور محصوالت تضمینی خرید نرخ

 ت ر 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

 ه م  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*

 یشااف ز  درص د  5۳ دام ی  هاینهاده توزیع گویدمی کشاورزی جهاد وزیر که طور آن سیزدهم دولت ماهه شش در

 واردات هب   وابس ته  درصد 7۰ از بیش تقریبا کشور که است پروتئینی محصوالت قیم آشیل پاشنه نهاده این داشت.

 .است

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

 در و دادیم   افزایش برابر دو تا را مرغ قیمت که طوری به ،شدمی محسوب لبنیتات 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
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 و بوده مشکل نبدو آن تأمین اما رددا وجود اساسی کاالی این به وابستگی هنوز اینکه وجود با امسال دوم نیمه در

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

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

 اساسی کاالی هوشمند توزیع*

 و رنوس ان پ ب ازار  کشاورزان، سوی از تولید وجود با که بود این گذشته سالهای در کشاورزی بخش مشکل مهمترین

 گ ران واس طه  و دالالن وجود داد.می قرار الشعاعتحت را کشاورزان درآمد و دادمی افزایش را تولید خطرات ثباتبی

 ه ای پینه تعداد بر روز هر دادند.می دبا به شبهیک را آنها یکساله رنج و بود نگذاشته تولیدکنندگان برای قرار و آرام

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

 دول ت  در ک ه  اساسی کاالهای هوشمند توزیع کردند.نمی پیدا معضل این برای راهکاری گذشته سالهای هایدولت

 رس د. یم   مردم دست به واسطه بدون کاالها و گرفته را گریواسطه جلوی زیادی حدود تا شده اندازیراه سیزدهم

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

 هک   س ت ا پیش رفته  کش ورهای  از ش ده  الگ وبرداری  و تجربه این کند. بیشتر را محصوالت تعداد است قرار و کرده

 روش و ابتک ار  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*

 ب ه  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

 داخ ل  در را راهب ردی  و اساس ی  محص ول  این تولید و شود کشور از ارز خروج از مانع تواندمی نرخ این است. شده

 جش ن  و هک رد  ثب ت  خود کارنامه در را تن میلیون 14.5 تولید گذشته سالهای در کشور که حالی در دهد. افزایش

 ناس ان کارش اذع ان  ب ه  ک ه  ش دیم  گن دم  میلیون 8 واردت به مجبور گذشته سال یکباره به بود، گرفته خودکفایی

  .بود گذشته دولت در خرید نرخ نامناسب تعیین کشور در گندم افت دلیل مهمترین
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 نیافت ه  امانج   کاره ای  هنوز اما داشته، وجود کشاورزی بخش در خوبی اقدامات اینکه وجود با گزارش ینا براساس

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

 کشاورزی بخش در بنیاندانش هایشرکت توسعه لزوم*

 ه ا خ ش ب سایر به نسبت آن نفوذ ضریب اما داشته، وجود کشاورزی بخش در بنیاندانش هایشرکت اینکه وجود با

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

 ج ذابیت  ع دم  را آن دلی ل  ف ارس  خبرنگار با وگو گفت در کشاورزی جهاد وزارت زارعت امور معاون مهاجر علیرضا

 کس ب  دنب ال  به بنیاندانش هایشرکت گفت: و کرد وانعن بنیاندانش هایشرکت برای کشاورزی بخش اقتصادی

 توس عه  اس ت.  کمت ر  دیگ ر  ه ای بخ ش  ب ه  نس بت  قابلی ت  ای ن  کش اورزی  بخش در که هستند بیشتر درآمدهای

 مقاوم ت  و وریبهره افزایش موجب که شود کارگیری به شدهاصالح بذور اصالح در تواندمی بنیاندانش هایشرکت

 آب مص رف  ک اهش  در توانندمی بنیاندانش هایشرکت دیگر سوی از شد. خواهد بیماری و آفات و خشکی به آنها

 بیش ترین  ،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*

 زمین ه  ای ن  در خاصی اقدام هنوز آن شدن خرد از جلوگیری و اراضی تجمیع درباره صریح نونقا بودن دارا وجود با

 را اورزیکش   مکانیزاس یون  انجام امکان مسئله این شوند.می خردتر سال به سال کشاورزی هایزمین و نشده انجام

 1.2 ح دود  کش اورزی  هایینزم میانگین است. مدرن هایفناوری با کشاورزی توسعه با تناقض در و کندمی کمتر

 .است هکتاریک از کمتر شمالی مناطق ودر هکتار دهم

 غذایی فعال دیپلماسی ایجاد لزوم*

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

 هن د،  از کی وی  روس یه،  از فلف ل  خ ورد،  برگش ت  دیگ ر  یکش ورها  از کشاورزی محصوالت برخی گذشته سال در

 مقص د  کش ورهای  س وی  از ه ا برگش تی  این برای محکمی دالیل اگرچه که قطر از نخل و ازبکستان از زمینیسیب
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 برگشتی این وجود 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 شاورزیک محصوالت

 خبر لینک

 

https://www.farsnews.ir/news/14010113000026/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B1%7C5-%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
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 هفتم: بخش 7

 مالی منابع تامین-یارانه
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 12:۳۰ ،14۰1 فروردین 11 -ارنیا

 شودمی رضوی خراسان کشاورزی توسعه صرف ریال میلیارد هزار 27 جهادکشاورزی: وزیر 1-7

 

 اس تانی  رس ف  هج دهمین  اعتب ارات  محل از ریال میلیارد هزار 27 حدود گفت: کشاورزی جهاد وزیر -ایرنا -سبزوار

 .است یافته اختصاص رضوی خراسان استان کشاورزی توسعه برای دولت،

 بخ ش  در اعتب ارات  این عمده افزود: داورزن شهرستان اداری شورای نشست در پنجشنبه روز نژادساداتی سیدجواد

 گیاه ان  تکش و آب انتقال و استخر احداث آبخیزداری، و خاک و آب نوین، آبیاری های سامانه قنوات، مرمت های

 .شودمی هزینه دارویی

 بخ ش  کهاین به توجه با و است بودن مردمی و محوری عدالت سیزدهم، دولت رویکردهای از یکی داشت: اظهار وی

 .است شده آن به ایویژه توجه است ها بخش ترین مردمی از یکی کشاورزی

 ب ا  که ،نددهمی تشکیل بخش این فعاالن و کشاورزی جامعه را کشور جمعیت سوم یک گفت: کشاورزی جهاد وزیر

 .دهدمی رخ کشاورزی حوزه در خوبی اتفاقات دولت این در نگاه، این

 اعتبارات این جذب با کشاورزی، بخش آبی منابع اهمیت و رضوی خراسان استان اقلیم به توجه با افزود: نژادساداتی

 .شد خواهد ایجاد استان کشاورزی بخش در بزرگی تحول

 حوزه در آن ریال میلیارد هزار 6 رضوی، خراسان کشاورزی بخش به یافته ختصاصا اعتبار مجموع از داد: ادامه وی

 و خ اک  و آب زهح و  در ری ال  میلیارد هزار سه نوین، آبیاری های سامانه اجرای برای ریال میلیارد هزار پنج قنوات،

 .دشومی صرف کشاورزی های بخش سایر در مابقی و آبخیزداری طرحهای

https://www.irna.ir/news/84701133/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DB%B2%DB%B7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/03/31/4/169566580.jpg?ts=1648709403404
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/03/31/4/169566580.jpg?ts=1648709403404
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 در قرمز فلفل یدتول ویژه به دارویی، گیاهان تولید های قطب از داورزن شهرستان اینکه بیان با کشاورزی جهاد وزیر

 .دارد اهمیت زمینه این در فرآوری و تکمیلی تبدیلی، صنایع احداث راستا این در که است کشور شرق

 جوین یهاشهرستان کشاورزی های طرح از رضوی، خراسان استان غرب به سفر با امروز صبح کشاورزی جهاد وزیر

 .کرد بازدید داورزن و

 در نی ز  را شش تمد  شهرستان کشاورزی هایطرح از بازدید و سبزوار شهرستان اداری شورای نشست در شرکت وی

 .دارد برنامه

 ازآغ   رض وی  خراسان مقصد به چهارشنبه دیروز 14۰1 سال در دولت هیات و جمهور رییس استانی سفر نخستین

 .شد

 اردبی ل،  ان،س من  زنج ان،  لرستان، یزد، قم، هرمزگان، شامل استان 17 به این از پیش رئیسی براهیمسیدا اهلل آیت

 و لس تان گ گ یالن،  بوش هر،  وبویراحم د،  کهگیلوی ه  ایالم، جنوبی، خراسان بلوچستان، و سیستان خوزستان، فارس،

 .است کرده سفر مازندران

 .تاس واقع مشهد غرب کیلومتری ۳1۰ در شهر 2 و تاندهس چهار بخش، 2 با داورزن نفری هزار 21 شهرستان

 خبر لینک

 

 

 ۹:۰5 ،14۰1 فروردین 11 -رنایا

 :ایران غذایی صنایع هایانجمن کانون رییس

 دهیممی صنایع به اییارانه آرد و کنیممی وارد گندم است/ قاچاق محرک ایران، در آرد ارزانی 2-7

https://www.irna.ir/news/84701133/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DB%B2%DB%B7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://www.irna.ir/news/84700494/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B1%DA%A9-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%A2%D8%B1%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84700494/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B1%DA%A9-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%A2%D8%B1%D8%AF
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 دولتی وبسیدس از ناشی دآر و گندم قیمت فاصله گفت: ایران غذایی صنایع های انجمن کانون رییس - ایرنا - تهران

 .کندنمی ایجاد کشور داخل در کمبودی موضوع این اما شود قاچاق به منجر تواندمی

 داخ ل  ردآ خری د  ب ر  مبن ی  اخباری انتشار درباره ایرنا اقتصادی خبرنگار با وگوگفت در «مرتضوی محمدرضا سید»

 و دالر 5۰۰ را یواردات گندم تن هر دولت اکنون فزود:ا روسیه و اوکراین بحران علت به ایترکیه دالالن توس  ایران

 اصاختص   آرد ب ه  دول ت  ک ه  سوبس یدی  دلی ل  ب ه  اما خردمی تومان 5۰۰ و هزار 11 را داخلی گندم کیلوگرم هر

 .شود قاچاق و فساد به منجر تواندمی که شودمی ایجاد بخش این در زیادی قیمتی فاصله دهدمی

 .است بوده دالر 28۰ گندم تن هر جهانی قیمت این از پیش که ستا حالی در این وی، گفته به

 گفت: و انستد تن میلیون 12 نزدیک را آرد و گندم به کشور ساالنه نیاز ایران آردسازان انجمن مدیره هیات رئیس

 5۰۰ و زاره   2 را ص نعت  و ص نف  و توم ان  ۹۰۰ را پز آزاد تومان، 65۰ را دولتی نان آرد کیلوگرم هر دولت اکنون

 .کندمی عرضه تومان

 5۰۰ و ارهز 11 را داخلی گندم کیلوگرم هر داخلی تولیدکنندگان از حمایت منظور به دولت کرد: تصریح مرتضوی

 ام ا  ندارد انن و آرد قیمت افزایش برای ایبرنامه اما کندمی خریداری گندم قیمت جهانی افزایش با متناسب تومان

 .دارد صالحا قابلیت صنعت و صنف آرد قیمت

 14۰ ت ا  4۰ ب ین  قیمت ی  ب ا  ایران در آرد تن هر واقع در داشت: اظهار ایران غذایی صنایع هایانجمن کانون رئیس

 و ش بکه  ج اد ای نیازمند آرد قاچاق منتهی اندازدمی وسوسه به را کسی هر قیمتی فاصله این که شودمی توزیع دالر

 .نیست نممک چندان باال حجم در که است آرد آوریجمع

 آرد یارانه از ماکارونی کارخانجات سود

https://img9.irna.ir/d/r2/2022/03/30/4/169565131.jpg?ts=1648640847518
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/03/30/4/169565131.jpg?ts=1648640847518
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 ای م داش ته  دآر صادرات و قاچاق برای بزرگی هایپرونده گذشته هایسال در نیز این از پیش اینکه بیان با مرتضوی

 ارائ ه  یارانه نت در دالر 44۰ نانوایی واحدهای برای و دالر ۳5۰ صنعت و صنف آرد تن هر برای دولت درواقع افزود:

 5۰۰ را گن دم  ت ن  ه ر  دولت مثال طور به است. جهانی قیمت دهمیک ایران در آرد نرخ دهدمی نشان که دهدمی

 دالر 4۰۰ را ماک ارونی  ت ن  ه ر  کارخانج ات  و دهدمی قرار صنعت و صنف اختیار در دالر 1۰۰ را آرد خردمی دالر

 سود ماکارونی دارانکارخانه اما دهدمی ضرر دالر 2۰۰ ماکارونی تن هر صادرات بابت ما کشور یعنی کنندمی صادر

 .برندمی

 ندارد ضرورت صنعت به اییارانه آرد تخصیص

 کیک شکالت، شیرینی، ماکارونی، به اییارانه آرد تخصیص ایران در آرد و گندم نرخ به توجه با که است معتقد وی

 ب ه  نیازمن د  پایین هاینرخ با صادرات برای کشور اقدام این و ندارد ضرورتی محصوالت این صادرات و بیسکوییت و

 .داریم ترجیحی ارز با اییارانه اقالم سایر و بنزین و روغن در را مشکل این که گونههمان ندارد ترک تجار

 ت ن  ه ا میلی ون  شودمی توزیع کاالیی یارانه کشور داخل وقتی داد: ادامه تهران استان معدن و صنعت کانون رئیس

 ت ا  اس ت  س اماندهی  و هاشبکه ایجاد نیازمند آرد در موضوع این البته که کندمی پیدا صادرات و چاققا قابلیت کاال

 .کنند قاچاق و آوریجمع باال حجم در را آرد

 شود گرفته آن جلوی باید اما نیست گسترده آرد، قاچاق

 هزار 2۰۰ تا 1۰۰ تدرنهای کند روبرو بودکم با را کشور که باشد تواندنمی ایازهاندهب آرد قاچاق بنابراین افزود: وی

 بای د  وج ود  ای ن  با اما داشت نخواهد داخلی بازار در تاثیری که بگیرد صورت شبکه ایجاد صورت در آرد قاچاق تن

 .نشوند مندبهره شرای  این از سودجو ایعده تا شود جلوگیری موضوع این از تا شوند وارد نظارتی هایدستگاه

 ب ه  ص ول مح این نباید کرد کشور وارد گندم تن میلیون 7.5 گذشته سال دولت وقتی که است رباو براین مرتضوی

 .شود خارج کشور از شدهخریداری گندم قیمت زیر شدهساخته کاالهای شکل

 وارد باید گندم تن میلیون 5 حداقل نیز جاری سال برای کرد: بینیپیش ایران آردسازان انجمن مدیره هیات رئیس

 .دشو کشور
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 در تن 12 ظرفیت با اکنون اما دارد وجود تن میلیون 25 اسمی ظرفیت با آرد کارخانه ۳8۰ حدود اکنون گفت: وی

 .کنندمی تولید سال

 خبر لینک

 

 

 8:۳2 ،14۰1 فروردین 14 -ایرنا

 :داد خبر مغان صنعت و کشت شرکت مدیرعامل

 مغان صنعت و کشت در اعتبار تومان میلیارد هزار 22 جذب برای ریزینامهبر 3-7

 

 این اغیب محصوالت تولید درصدی 25 افزایش از مغان دامپروری و صنعت و کشت شرکت عامل مدیر -ایرنا-اردبیل

 ص ورت  رد ک ه  است شده آماده شرکت در اعتبار تومان میلیارد هزار 22 جذب برای زمینه گفت: و داد خبر شرکت

 .شودمی ایجاد مجتمع این در جدید شغل هزاران تحقق،

 آف رین اش تغال  و بنی ان  دان ش  تولی د  سال در افزود: ایرنا خبرنگار با گو و گفت در یکشنبه روز زاده محسن اسداهلل

 اینکه ضمن و شودمی اجرا شرکت این در باغی و زراعی محصوالت صادرات و تولید افزایش برای متعددی هایطرح

 .است گرفته قرار اولویت در هم جدید اشتغال

https://www.irna.ir/news/84700494/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B1%DA%A9-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%A2%D8%B1%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84703152/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%DB%B2%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%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%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84703152/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%DB%B2%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%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%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/04/03/4/169571707.jpg?ts=1648956651687
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/04/03/4/169571707.jpg?ts=1648956651687
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 ف راهم  ش رکت  ای ن  ب اغی  و دام ی  زراع ی،  بخش در بیشتر غالاشت امکان جدید گذاریسرمایه با اینکه بیان با وی

 در ک ه  هش د  آم اده  ش رکت  این در تومان میلیارد هزار 22 اعتبار با جدید گذاریسرمایه یک زمینه گفت: شود،می

 .شد خواهد ایجاد مغان صنعت و کشت شرکت در جدید شغل هزاران تحقق صورت

 تکلی ف  یینتع گفت: و کرد عنوان هازیرساخت کردن آماده و بسترسازی نیازمند را جدید اشتغال ایجاد زاده محسن

 اردبی ل  ب ه  جمه وری  رئ یس  اخیر سفر در ولی شده دولتی گذاریسرمایه مانع 44 اصل در شرکت وضعیت نشدن

 .داد مساعد قول مورد این در هم جمهوری رئیس و مطرح شرکت این در جدید گذاریسرمایه

 25 تش رک  ای ن  در ب اغی  محصوالت تولید میزان اینکه بیان با مغان دامپروری و تصنع و کشت شرکت مدیرعامل

 ایمجموع ه  به گذاریسرمایه نبود دلیل به گذشته هایدهه در شرکت میوه باغات افزود: است، یافته افزایش درصد

 قتص ادی ا به ره  رهکت ا  12۰۰ باغ ات  مجتم ع  هکتار 6۰۰ و هزار 2 مجموع از اکنون هم که بود شده تبدیل زیانده

 .دارد

 ب ه  ش ته گذ س ال  از که شده فرسوده سال ۳۰ از بیش عمر با بقیه مجتمع باغات بقیه کرد: خاطرنشان زاده محسن

 .یافت خواهد ادامه کار این هم آینده هایسال در و شده اقدام هکتار 25۰ توسعه و اصالح

 بهین ه  دهاستفا برای و است باغبانی و زراعت خشب در آب مصرف شرکت این در ما چالش ترینعمده داد: ادامه وی

 ب ا  مط ابق  تمحص وال  و جل وگیری  آب هدررفت از تا گرفته قرار کار دستور در آبیاری نوین سامانه ازیاندهرا آب از

 .شود کاشته مناسب الگوی

 که اردد جودو مغان صنعت و کشت در دیم زمین هکتار هزار سه افزود: مغان دامپروری و صنعت و کشت مدیرعامل

 .شود تبدیل آبی به دیم اراضی از ای عمده بخش است این بر تالش و است زهدار آن هکتار هزار یک

 اض افه  بمترمکع میلیون 5۰ زراعت بخش در گفت: و شد یادآور را شرکت این در آب مصرف راندمان بودن باال وی

 ری زی برنام ه  مختل ف  ه ای بخش در آب از بهینه استفاده برای است ضروری که شودمی مصرف شرکت این در آب

 .بگیرد صورت
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 جتم ع م می وه،  باغات هکتار 6۰۰ و هزار 2 زراعی، وسیع اراضی داشتن با مغان دامپروری و صنعت و کشت شرکت

 بف رد  منحص ر  ه ای ش رکت  از دیگ ر  تولیدی واحد چند و میوه فرآوری لبنیات، قند، هایکارخانه دامپروری، بزرگ

 .شودمی محسوب کشور

 رهفق   چه ار  از بع د  و گرف ت  ق رار  هاواگذاری لیست در 1۳88 سال در سازیخصوصی قانون اجرای در شرکت این

 .شد واگذار خصوصی بخش به 1۳۹7 درسال آگهی

 رای یک و فقموا رای پنج با 1۳۹۹ سال مهرماه شانزدهم در داشت بدنبال که هاییاعتراض به توجه با واگذاری این

 .شد ابطال وریدا هیات مخالف

 خبر لینک

 

 

 11-1-14۰1 15:1۰-فارس خبرگزاری

 رضوی خراسان استان به دولت هیات سفر کشاورزی بخش مصوبات تومان میلیارد 2700 4-7

 ورزیکشا بخش در مصوبه تومان میلیارد 27۰۰ رضوی خراسان به دولت هیات سفر در گفت: کشاورزی جهاد وزیر

 .است شده گرفته نظر در استان این

 

 11 ام روز  ن ژاد ساداتی جواد سید کشاورزی، جهاد وزارت رسانی اطالع پایگاه از نقل به فارس رگزاریخب گزارش به

 رئ یس  نماین ده  عن وان  به رضوی خراسان استان به دولت هیات سفر هجدهمین جریان در که 14۰1 ماه فروردین

https://www.irna.ir/news/84703152/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%DB%B2%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%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%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA
https://www.farsnews.ir/news/14010111000496/200-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
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 از داشت: اظهار داورزن ستانشهر اداری شورای نشست در است، کرده سفر داورزن و جوین شهرستان دو به جمهور

 طریق از کوچک آب تامین برای تومان میلیارد 17۰ قنوات، حوزه برای اعتبار تومان میلیارد 6۰۰ مصوبه، میزان این

 .است شده دیده نوین آبیاری هایسامانه به فنی هایکمک برای اعتبار تومان میلیارد 5۰۰ آب، انتقال استخرهای

 و آب ح وزه  در و توم ان  میلی ارد  ۳۰۰ ه ا کانال الینینگ و لوله با آب انتقال و استخر بحث در همچنین افزود: وی

 .است شده مصوب رضوی خراسان استان برای اعتبار تومان میلیارد ۳۰۰ آبخیزداری و خاک

 رص دو  و وی ی دار گیاهان کشت آب، انتقال شبکه باغات، توسعه از حمایت برای که این بیان با کشاورزی جهاد وزیر

 در م ا  ک ه  است مصوباتی جمع تومان میلیارد 27۰۰ مجموع در افزود: است، شده گرفته نظر در اعتباراتی نیز سند

 و  ش رای  ب ه  توج ه  ب ا  داورزن شهرس تان  در را آن از مناس بی  بخ ش  کرد خواهیم تالش و داریم کشاورزی حوزه

 .کنیم هزینه آنها مطالبات

 س تان شهر ای ن  مردم عمده و است کشاورزی شهرستان یک داورزن رستانشه که این بیان با کشاورزی جهاد وزیر

 .بخورد رقم عزیز کشاورزان برای خوبی سال امسال امیدواریم گفت: است، کشاورزی آنان شغل و هستند روستایی

 و گرددبرمی کشاورزی حوزه به سفر مصوبات از زیادی بخش مختلف هایاستان به جمهور رئیس سفر در افزود: وی

 به شد، طرحم مسئوالن دیگر و اسالمی شورای مجلس در استان نماینده فرماندار، استاندار، توس  که مهمی مسائلی

 .رسید خواهد جمهور رئیس نظر و سمع

 در وزارتخان ه  ت رین مردم ی  گف ت:  اس ت،  مردمی و محورعدالت نگاه جمهور، رئیس نگاه که این بیان با نژادساداتی

 ح دود  ه م  و شودمی تامین کشاورزی حوزه از مردم سفره غذای وعده سه زیرا است، شاورزیک جهاد وزارت دولت،

 ح وزه  در نگ اه  ای ن  ب ا  ل ذا  دهن د، م ی  تش کیل  بخ ش  این در فعال و کشاورزی جامعه را کشور جمعیت سوم یک

 .ایمبوده استانی سفرهای در خوبی اتفاقات شاهد کشاورزی

 است، بوده تقنوا مرمت و قنات حوزه در مطالبات تریناصلی از یکی رضوی اسانخر استان به سفر در داد: ادامه وی

 نظر در قنوات زهحو برای اعتبار سفر این در و دارد خشک اقلیم با مناطق در زیادی تاثیر و است حیات مایه آب زیرا

 .است شده گرفته
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 نایعص ذیل است، صمت وزارت مجموعهزیر حاضر حال در که کوبیفلفل شهرک کرد: پیشنهاد کشاورزی جهاد وزیر

 .گیرد قرار کشاورزی تبدیلی

 س ت، ا ش ده  گرفت ه  نظ ر  در اعتب ار  کشاورزی هایشهرک هایزیرساخت برای سفر این در که آنجایی از افزود: وی

 و ک رده  کم ک  کوبیفلفل شهرک فعالیت و اندازیراه به تواندمی کشاورزی هایشهرک به کوبیفلفل شهرک انتقال

 .کند شتغالزاییا

 شهرستان نای کرد. خواهم منتقل جمهوری ریاست به را شهرستان این مردم مطالبات تمام داشت: بیان نژادساداتی

 با سفر نای در امیدواریم که است نگرفته قرار محروم هایبخش و هاشهرستان فهرست در اما است محرومیت دارای

 .گیرد صورت شهرستان این در خوبی کارهای منطقه، این هایمحدودیت و شرای  به توجه

 خبر لینک

 

 

 7-1-14۰1 17:۳4-فارس خبرگزاری

 شد مالی تامین در ملی توسعه صندوق اولویت پیشران هایطرح و هاابرپروژه 5-7

 از یجل وگیر  آنه ا  از یک ی  هک داشت مصوبه 11 سیزدهم دولت در جلسه اولین در ملی توسعه صندوق عامل هیات

 اخ ت پرد اولوی ت  و ارزی ص ورت  ب ه  ارزی تس هیالت  بازپرداخ ت  ری ال،  به ملی توسعه صندوق ارزی منابع تبدیل

 .بود هاابرپروژه و پیشران هایپروژه به تسهیالت

 

https://www.farsnews.ir/news/14010111000496/200-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://www.farsnews.ir/news/14010107000517/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D8%AD%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
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 یزدهمس   دولت در ملی توسعه صندوق امنای هیات جلسه اولین در فارس، خبرگزاری اقتصادی خبرنگار گزارش به

 .آیدیم ادامه در آن متن که رسید تصویب به پیشنهاد چند شد، تشکیل اعضای سایر و جمهور رئیس حضور با که

 ام ل ع هی ات  عض ویت  از هس تیبانی  ابوالحسنی اصغر آقای استعفای قبول ضمن ملی توسعه صدوق امنای هیات .1

 انتخاب با ایشان، خدمات از تشکر با و مرکزی  کبان مقامی قائم سمت به وی انتصاب دلیل )به ملی توسعه صندوق

 .نمود موافقت ملی توسعه صندوق عامل هیات جدید عضو عنوانبه ملکشاه نتاجتقی غالمحسن آقای

 در تاس   مج از  مل ی  توسعه صندوق عامل هیات منابع، کردن اهرمی و ریالی تسهیالت پوشش افزایش منظوربه .2

 از عامل انکب آورده سهم آن برابر دو تا و صندوق سهم یک نسبت به مزبور، صندوق ریالی گذاریسپرده قراردادهای

 .نماید منظور را خود داخلی منابع

 .شودیم تسهیم عامل بانک و صندوق بین نسبت همین به نیز مزبور ریالی تسهیالت بازپرداخت از حاصل منابع

 س هیالت ت اعطای در مناسب عملکرد بر عالوه که است عاملی هایبانک نزد صندوق ریالی هایگذاریسپرده اولویت

 .نمایند تامین را باالتری آورده سهم صندوق، ریالی گذاریسپرده محل از ریالی

 از اییاعط   تسهیالت بابت خود معوق مطالبات وصول در تسریع برای است مجاز ملی توسعه صندوق عامل هیات .۳

 رد مش ارکت  ی ا  و ذی رب   گیرن دگان  تس هیالت  و ه ا بان ک  س هام  و هادارایی تملک به نسبت صندوق، منابع محل

 .نماید اقدام پربازده، هایطرح

 ب ازار  رد واس    مالی نهادهای طریق از شده تملک سهام از بخشی یا و تمام عرضه به نسبت است مجاز عامل هیات

 .نمایند اقدام شده تملک اهیدارایی فروش همچنین و بورس

 نهاده ای  مل ک ت و ایجاد سرمایه  بازار عاملیت گذاری،سپرده از )اعم گذاریسرمایه موارد و ب ضوا شرای ، تهیه .4

 و الت زام  وجه سود، نرخ تعیین ریسک، مدیریت چگونگی و پرتفوی تعیین زمینه در کشور از خارج و داخل در مالی

 ب ه  ک ه  دب و  خواهد عامل هیات اراختی در مربوطه موارد سایر و صندوق مطالبات وصول برای مقتضی ضواب  اعمال

 .رسید خواهد ملی توسعه صندوق امنای هیات تصویب
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 قرارداد طرف هایبانک کلیه  1۳۹۹/12/11 مورخ )جلسه سرزمین آمایش عالی شورای مصوبه  6) بند استناد به .5

 با پروژه ای طرح باقانط از ملی، توسعه صندوق منابع محل از تسهیالت اعطای از قبل اندموظف ملی توسعه صندوق

 .شود تسهیالت اعطای روند در تاخیر موجب نباید بررسی این نمایند. حاصل اطمینان سرزمین آمایش سند

 تس هیالت  س وی  از ص ندوق  مع وق  مطالبات کامل تسویه صورت در است مجاز ملی توسعه صندوق عامل هیات .6

 س ود  ن رخ  ب ا  الت زام  وج ه  نرخ التفاوتمابه میزان به رحداکث دین تادیه تاخیر التزام وجه بخشش به نسبت گیرنده،

 .نماید اقدام منعقده قراردادهای در مندرج

 س هم  ک ه  باش د  ایگون ه ب ه  بای د  ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک در ارزی منابع تخصیص و مدیریت نحوه .7

 بانک ارزی بعمنا کل از صندوق این سهم با متناسب برداشت ، )قابل آزاد و شده بلوکه منابع از ملی توسعه صندوق

 .باشد مذکور

 ب ه  را طمرب و  ش رای   و شده بلوکه و آزاد منابع به مربوط گزارش است مکلف ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک

 .نماید ارائه ملی توسعه صندوق به ماهانه صورت

 .گیردمی صورت صندوق این عامل هیات مجوز با صرفا نیز ملی توسعه صندوق منابع از برداشت هرگونه

 14۰۰/۰۳/1۹ م ورخ  12۰716 ش ماره  به )ابالغی امنا هیات 14۰۰/۰2/28 مورخ جلسه مصوبات  2) بند اجرای .8

 گ ذاری س رمایه  از اس تفاده  ب ا  گ ازی  میعان ات  و خ ام  نفت دستی پایین صنایع توسعه از حمایت قانون درخصوص

 م دل  و ننم وده  تج اوز  ص ندوق،  س الیانه  ورودی من ابع  خ الص  ارزش درص د   2۰) بیس ت  از حال هر در مردمی 

 .گردد تنظیم و تهیه صندوق عامل هیات توس  اعطایی تسهیالت بازپرداخت

 .گرددمی ابالغ بودجه و برنامه سازمان رئیس تایید و بررسی با صندوق ستاد 14۰۰ بودجه اصالحیه .۹

 گ زارش  ان د مکل ف  مل ی  توس عه  ص ندوق  من ابع  از تتسهیال کنندهدریافت هایطرح ذیرب  هایدستگاه کلیه .1۰

 هب   نس بت  ص ندوق  عام ل  هی ات  نماین د.  ارائه صندوق عامل هیات اعالمی چارچوب در را مزبور هایطرح وضعیت

 .نمایند ارائه امناء هیات به را مربوطه گزارش و اقدام الزم پیگیری

 اولویت در ملی توسعه صندوق منابع از صیانت جهت یرز موارد (العالی)مدظله رهبری معظم مقام نظر به باتوجه .11

 .گیردمی قرار مزبور صندوق عامل هیات کاری
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 ریال به ملی توسعه صندوق ارزی منابع تبدیل از جلوگیری*

 ارزی صورت به ارزی تسهیالت بازپرداخت*

 هاابرپروژه و پیشران هایپروژه به تسهیالت پرداخت اولویت*

 و مل ی  توس عه  ص ندوق  من ابع  ب ه  بخشیتنوع جهت در مناسب راهکارهای شناسایی نظورمبه کارشناسی بررسی*

 آن بر حاکم مالی قواعد پذیری انعطاف

 میرکاظمی مسعود سید - بودجه و برنامه سازمان رئیس و جمهور رئیس معاون

 خبر لینک

 

 

 1۳-1-14۰1 12:1۹-فارس خبرگزاری

 آلو توافقی خرید برای تومانی میلیارد 100 اعتبار اختصاص 6-7

 محصول افقیتو خرید برای تومانی میلیارد 1۰۰ اعتبار اختصاص از ایران روستایی تعاون مرکزی سازمان مدیرعامل

 .داد خبر رضوی خراسان استان در آلو

 

 ع اون ت مرک زی  س ازمان  م دیرعامل  روس تایی،  تع اون  سازمان عمومی رواب  از نقل به فارس خبرگزاری گزارش به

 از اس ت،  گرفت ه  رنظ در توافقی خرید برای جهاد وزارت که تومانی میلیارد 1۰۰ اعتبار با کرد: اعالم ایران روستایی

 .شودمی آغاز رضوی خراسان استان در آلو محصول توافقی خرید عملیات رسمی صورت به فروردین 2۳ روز

https://www.farsnews.ir/news/14010107000517/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D8%AD%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://www.farsnews.ir/news/14010113000028/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%DB%B1%DB%B0%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%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D9%88
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 ه اد ج وزی ر  رض وی،  خراس ان  اس تان  ب ه  دول ت  هیات سفر جریان در که ایران روستایی تعاون سازمان مدیرعامل

 کش اورزی  جه اد  وزیر دستور با کرد: اظهار نیشابور شهرستان اداری شورای جلسه در کند،می همراهی را کشاورزی

 .کردم بررسی را منطقه این شرای  نزدیک از و یافته حضور زبرخان منطقه روستاهای در

 س ایه هم کش ورهای  از یک ی  برند با ما ملی یک درجه آلوی محصول که است تاسف جای افزود: فرقادری اسماعیل

 .شودمی صادر و بندیبسته

 روش، ت رین راح ت  ب ا  و ن دارد  وج ود  بن دی بس ته  فن اوری  هیچ اینجا در متاسفانه داشت: اظهار مسئول مقام این

 .شودمی بندیبسته و سورت محصوالت

 گرفت ه  ظ ر ن در ت وافقی  خری د  ب رای  رزیکشاو جهاد وزارت که تومانی میلیارد 1۰۰ اعتبار با کرد: تصریح فرقادری

 از گیریجل و  ب رای  و کنیممی آغاز را آلو محصول توافقی خرید عملیات رسمی صورت به فروردین 2۳ روز از است،

 منطق ه  ی ن ا در ص ادراتی  پایگ اه  ی ک  موقتا تا ایمگرفته نظر در را هکتاری ۳ متروکه مرکزی انبار یک مرج و هرج

 .کنیم روعش را کار و باشیم داشته

 از و ش ود  ریجل وگی  س وداگری  و داللی از تا دهدمی انجام روستایی تعاون سازمان فعال را توافقی خرید افزود: وی

 .کنیم آغاز را کار آینده روز 1۰ از تا شودمی اجاره بندیبسته و سورت دستگاه فردا

 خبر لینک

 

https://www.farsnews.ir/news/14010113000028/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%DB%B1%DB%B0%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%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D9%88


 

 

 

 کشاورزی و آب راهبردی مطالعات مرکز

 http://awnrc.com/index.php 1401 ماه نیفرورد دوم هفته کشاورزی اخبار اهم

1۳7 http://awnrc.com/index.php  

 

 

 

 هشتم: بخش 8

 یرنوآو و تحقیقات همایش،
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 18:2۰ ،14۰1 فروردین 1۰ -ایرنا

 یابدمی بهبود زیستی هایفناوری با کشور تجاری تراز 1-8

 

 کشاورزی، جهاد هایوزارتخانه همکاری و ملی افزاییهم با 14۰۰ سال در فناوری زیست توسعه ستاد -ایرنا -تهران

 از تحمای   همچ ون  پیش ران  هایبرنامه تدوین به اقدام پزشکی آموزش و درمان بهداشت، و تجارت معدن، صنعت،

 .است کرده پیشرفته هایفناوری از استفاده با کشور تجاری تراز بهبود برای سالمت حوزه فناورانه هایطرح

 فناوری و علمی معاونت فناوریزیست توسعه ستاد اصلی هایفعالیت از یکی ،ایرنا آموزش و علم گروه گزارش به

 و ین وآور  و فن اوری  ب وم  زیس ت  رش د  ب ا  متناسب مالی، تامین ابزارهای توسعه ،14۰۰ سال در جمهوری ریاست

 در (Private equiti) بورس ی  خصوص ی  گ ذاری س رمایه  صندوق نخستین راستا این در بود. بنیاندانش هایشرکت

 بخ ش  گ ذاران س رمایه  و شکوفایی و نوآوری صندوق فناوری، علمی معاونت مشترک گذاریسرمایه با سالمت حوزه

 را دخ و  فعالیت مجوز 14۰۰ زمستان ،«سالمت زیست اکسیر» عنوان تحت تومانی میلیارد ۳5۰ بودجه با وصیخص

 .کرد دریافت بورس سازمان از

 تمش ارک  سالمت حوزه High-tech هایپروژه Scale up در خطرپذیر گذاریسرمایه با 14۰1 سال در صندوق این

 .داشت خواهد فعال

 و ین وآور  ص ندوق  ب ا  ه ا بان ک  مش ترک  گ ذاری س رمایه  امک ان  و بنیان دانش اقتصاد شجه قانون پیرو عالوه، به

 و دهش   طراح ی  مس یر  این از سرمایه جذب با متناسب گذاریسرمایه پورتفوی بنیان،دانش هایپروژه در شکوفایی

 .است شده ارائه شکوفایی و نوآوری صندوق به اجرایی سازوکار بررسی برای آن اول بسته

https://www.irna.ir/news/84700401/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF
https://img9.irna.ir/d/r2/2021/11/16/4/169199833.jpg?ts=1637079766390
https://img9.irna.ir/d/r2/2021/11/16/4/169199833.jpg?ts=1637079766390
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 وزارت ب ا  نزدی ک  همکاری در فناوری زیست توسعه ستاد جمهوری، ریاست فناوری و علمی معاونت اعالم اساس بر

 ه ای برنام ه  ت دوین  ب ه  14۰۰ س ال  رد پزش کی  آموزش و درمان بهداشت، وزارت و صمت وزارت کشاورزی، جهاد

 .کرد اقدام پیشرفته هایفناوری از استفاده با کشور تجاری تراز بهبود برای پیشران

 

 رفته،پیش   فن اوری  هایپروژه در بذری گذاریسرمایه با گذشته هایسال در جمهوری ریاست فناوری علمی معاونت

 گذش ته،  ه ای پروژه از حاصل تجربه با سیزدهم، دولت در است. آورده وجود به را مختلفی هایفناوری اثبات امکان

 در آن ای ی اجر س ازوکار  و طراحی کشور اقتصاد بر جدی تاثیر هدف با هافناوری Scale up برای پیشران هایبرنامه

 .است بینیپیش حال

 مرک ز مت غ ذا  و س المت  حوزه بر گذشته سنوات همچون سال، این در فناوری زیست توسعه ستاد یهاپروژه بیشتر

 .بودند هاحمایت مخاطب تریناصلی بنیاندانش هایشرکت و است شده

 سالمت حوزه فناورانه هایطرح از حمایت

 س ال  در زا،درون اقتص اد  تقوی ت  زمین ه  در کش ور  کالن هایسیاست اجرای راستای در فناوریزیست توسعه ستاد

 .است کرده زیستی مختلف هایحوزه در حمایتی هایبسته تصویب و هافراخوان برگزاری به اماقد اریج

 وکند می ریافتد را فناورانه هایطرح پیوسته، طور به کشور، فناوریزیست حوزه فعاالن با تعامل طریق از ستاد این

 1۳ از تحمای   ،14۰۰ س ال  در دهد.می قرار ایتحم مورد را گذاریسرمایه قابلیت دارای هایطرح ارزیابی، از پس

 تنظ یم  انیپای مراحل طرح 2 و شده منعقد طرح 11 نامهموافقت تعداد، این از که رسیده ستاد این تصویب به طرح

 .کنندمی طی را نامهموافقت

https://img9.irna.ir/d/r2/2022/01/26/3/169403171.jpg?ts=1643146163658
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/01/26/3/169403171.jpg?ts=1643146163658
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 لوژی ک بیو وادم  » ،«بیوسنس ورها » ،«پیش رفته  تشخیص ی  هایکیت انواع تولید» قبیل از هاییحوزه در هاطرح این

 از جموع ا م و ش ده  تعری ف  ،«ناباروری درمان تکهای بیوسیمالر داروهای» و «پیشرفته هایفرآورده» ،«استراتژیک

 .برخوردارند دالر میلیون 5 از بیش ارزی ظرفیت

 در مت،س ال  ح وزه  در زیس تی  هایفناوری به دهیعمق و توسعه رشد، راستای در خود اقدامات ادامه در ستاد این

 و نظ ر  م ورد  ه ای دس تگاه  از نیازس نجی  ب ه  اقدام حاکمیتی، موسسات و نهادها ها،سازمان ها،خانهوزارت با تعامل

 ه ای ح وزه  رد توانمن د  فن اور  ه ای هسته و هاشرکت از حمایت و فراخوان برگزاری طریق از نیازها این رفع متعاقبا

 .کندمی مربوطه

 و رانای   خ ون  انتق ال  س ازمان  دامپزش کی،  سازمان با متعددی هایکمیته و جلسات 14۰۰ سال در راستا، این در

 اض ر ح ح ال  در م ذکور،  ه ای دس تگاه  نیازه ای  احص اء  از پس ستاد این شد. برگزار کشور قانونی پزشکی سازمان

 ی ن ا رد فع ال  فن اور  ه ای هس ته  و بنیاندانش هایشرکت راهکارهای دریافت و فراخوان برگزاری برای ریزیبرنامه

 .است کرده آغاز را زمینه

 فناوری نفوذ و نوآوری اکوسیستم توسعه با غذا اقتصاد جهش دبیرخانه تشکیل

 ش اورزی ک و غ ذایی  امنی ت  ب ا  مرتب  فناورانه زیست هایپروژه از اخیر هایسال در «فناوری زیست توسعه ستاد»

 .است کرده حمایت

 س تاد  در یبیش تر  جدیت با موضوع این غذایی، امنیت بر رهبری معظم مقام تاکیدات به توجه با 1۳۹8 سال از اما

 کل ی  ورط   )ب ه  غ ذا -کش اورزی  ارزش زنجیره در دنیا در موجود هایفناوری تمام شناسایی بر عالوه و شد پیگیری

 بخ ش  ای ن  رد فناوری توسعه موانع و ها چالش فروش ، و توزیع و فرآوری مزرعه، در تولید تولید، یهانهاده شامل

 .شد تدوین کالنی برنامه آن مبنای بر و شد شناسایی یزن

 جمه ور  سرئ ی  ب ه  خط اب  اینام ه  در ماه، آبان در «غذا اقتصاد جهش» طرح قالب در ها ماموریت و ها برنامه این

 .شد ارسال

 اما کرد ایجاد کشور برای ارزی پتانسیل دالر میلیارد 1.6 ساالنه انتومی برنامه این اجرای با که شد ذکر نامه این در

 ض من  و باش ند  داش ته  همک اری  نیز هاسازمان و ها بخش سایر است نیاز و است فرادستگاهی ماموریتی آن تحقق
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 و علم ی  معاون ت  و ش ود  اق دام  ه ا  دستورالعمل و ها نامه آیین و اداری های روال اصالح به نسبت ماموریت، قبول

 .گیرد دهعه بر را دبیرخانه این مسوولیت تواندمی فناوری

 و علم ی  عاون ت م» از االختیار تام نمایندگان عضویت با غذا و کشاورزی نوین هایفناوری دبیرخانه دستور این پیرو

 وم،عل   وزارت» ،«پزش کی  آم وزش  و درمان بهداشت، وزارت» ،«کشاورزی جهاد وزارت» ،«جمهوری ریاست فناوری

 س ازمان » ،«نی رو  وزارت» ،«دارای ی  و اقتص اد  امور زارتو» ،«تجارت و معدن صنعت، وزارت» ،«فناوری و تحقیقات

 ،«لیم توسعه صندوق» ،«اسالمی شورای مجلس طبیعی منابع و آب کشاورزی، کمیسیون» ،«کشور بودجه و برنامه

 .شد تشکیل «جمهوری ریاست پیشرفت و تحول هایهمکاری مرکز» و «شکوفایی و نوآوری صندوق»

 زنجی ره  تکمی ل  و مدیریت کلی استراتژی و است پلتفرمی غذایی امنیت موضوع به فناوری و علمی معاونت دیدگاه

 اعتزر تولید، هاینهاده شامل کلی طور به زنجیره این گفت باید .است غذایی مواد و کشاورزی حوزه تولیدات ارزش

 .است فروش و لجستیک غذایی، و تبدیلی صنایع آبزیان، و شیالت طیور، و دام باغبانی، و

 موض وع  ی ن ا ک ه  نیست تکمیل ایران در هاحلقه از بسیاری در است زیرزنجیره بسیاری دارای که کالن زنجیره این

 س عه تو و زنجی ره  تکمی ل  ب رای  تالش هاماموریت از یکی بنابراین شود.می سیستم کل در وریبهره کاهش موجب

 .بود خواهد ها حلقه این در بنیان دانش کارهای و کسب

 جمعیت افزایش برای پیشنهادی هاینامهبر سند تدوین

 برای تولید وهگر موضوع، این گرفتن قرار اولویت در و جمعیت افزایش و خانواده از حمایت قانون تصویب راستای در

 ب ا  خصص ی ت جلس ات  کن د  ورود توان د می فناوری و علمی معاونت راستا این در که ایفناورانه هایبرنامه شناسایی

 .کرد تنظیم ستارا این در را جامعی برنامه سند و داشته امور  متخصصین و ناباروری درمان )مراکز امور کارشناسان

 در آنه ا  از یتحما که شده شناسایی زمینه این در دار اولویت ناباروری درمان زمینه در فناورانه های طرح همچنین

 .اندکرده فتدریا را حمایتی مبالغ نیز آنها از برخی و گرفته قرار ستاد برنامه

 دارو و غذا صنایع به فناوری نفوذ سازیزمینه برای صمت وزارت با همکاری

 و گرفت ه  صورت وزارتخانه این دارو و غذا دفتر با هایهمکاری دارو و غذا صنعت به فناوری نفوذ افزایش راستای در

 معاون ت  ب ین  اینام ه تف اهم  ویسپیش ن  همچن ین  شد. اعالم دفتر این به ستاد فناورانه هایبرنامه لیست همچنین
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 ک ردن  ط ی  حال در که است شده تنظیم ذیل موارد در همکاری برای فناوری زیست توسعه ستاد و عمومی صنایع

 .است اجرایی روند

 رد فن اوری  نف وذ  راس تای  در همک اری  از عب ارت  ص مت  وزارت و فناوری و علمی معاونت همکاری محورهای اهم

 س ازی نو و بازس ازی  راس تای  در همک اری  دارو، و غ ذا  ص نعت  در تحول باالدستی سند تدوین دارو، و غذا صنعت

 و دارو و ذاغ صنعت در سیاستگذاری و ریزیبرنامه برای آمار و اطالعات گذاریاشتراک دارو، و غذا صنعت زیرساخت

 و غ ذایی  التمحص و  و مح ور س المت  ه ای ف رآورده  حیط ه  در کش ور  آین ده  و حال هایفرصت و نیازها شناسایی

 .است آن تجاری تراز بهبود برای ریزیبرنامه

 ن وین  ه ای  یفن اور  از استفاده با صنعت ارتقاء سند پیشنویس غذا، و دارو صنعت باالدستی اسناد تدوین زمینه در

 یهمک ار  ب ا  اص لی  راهبرده ای  و ک الن  اهداف موجود، هایچالش کشور، فعلی وضعیت آن در که است شده تهیه

 یعم وم  ص نایع  معاون ت  ب ه  و طراح ی  کنن دگان  تولید سندیکاهای و ها انجمن و بنیان دانش مختلف یهاشرکت

 .است شده ارائه صمت وزارت

 دارو صنعت ارزش زنجیره تکمیل

 در هاتحریم تشدید هب توجه با دارد. واردات دالر میلیارد 2 از بیش مجموع صورت به ساالنه دارویی اولیه مواد و دارو

 اراد لح اظ  ب ه  کش ور  در موج ود  هایظرفیت به توجه با و مردم سالمت در حوزه این جدی نقش و اخیر هایسال

 و پتروش یمی  ص نایع  از کش ور  در ح وزه  ای ن  ارزش زنجی ره  تکمی ل  ب رای  ت الش  نف ت،  و گ از  انبوه ذخایر بودن

 .است برخوردار ایویژه اهمیت از پاالیشگاهی

 ب رای  هزمین   ای ن  در ک ارگزارانی  همچنین و گرفته صورت حوزه این تخصصینم با ایمشاوره جلسات راستا این در

 زنجی ره  ن ه زمی در تابن اک  ش رکت  ب ا  برونسپاری قرارداد انعقاد است. شده گرفته نظر در حوزه این تردقیق بررسی

 ق رارداد  ولویته ا ا شناسایی برای راستا این در همچنین و غذایی  صنایع و دارویی اولیه مواد )آنزیم، حوزه در ارزش

 ظ ور من ب ه  مختل ف  کش اورزی  هایکشآفت موثره مواد تولید اقتصادی و فنی بررسی" موضوع با جزئی برونسپاری

 .است گرفته صورت نیز "اولویت دارای محصوالت داخل تولید
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 دارو و غذا سازمان با واحد پنجره ایجاد

 و بنیاندانش موسسات و هاشرکت مرکز دارو، و غذا سازمان بین واحدی پنجره شده منعقد همکاری نامهتفاهم طی

 پرون ده  بررس ی  تس ریع  پیگی ری  و ش د  ایج اد  بهداش ت  وزارت تحقیق ات  معاون ت  و فن اوری  زیست توسعه ستاد

 .است انجام حال در مستمر صورت به کشور برای دار اولویت بنیاندانش محصوالت رگوالتوری

 وزارت اتتحقیق   معاونت و دارو و غذا سازمان جمهوری، ریاست فناوری و علمی معاونت همکاری محورهای دیگر از

 فن ی  دان ش  کس ب  و توس عه  و تحقی ق  از حمای ت » ونچ   م واردی  به توانمی پزشکی آموزش و درمان بهداشت،

 حیط ه  رد کش ور  آین ده  و ح ال  هایفرصت و نیازها ناساییش» ،«اولویت واجد و محورسالمت فناورانه هایفرآورده

 ب ه  مرب وط  سوابق و اطالعات گذاریاشتراک» ،«آن تجاری تراز بهبود برای ریزیبرنامه و محور سالمت هایفرآورده

 ش گاهی، آزمای خ دمات  اخ ذ  ب رای  یاران ه  اعط ای » ،«فعال بنیاندانش هایشرکت و اولویت واجد هایدهفرآور بازار

 بکهش   طری ق  از بنی ان، دانش هایشرکت نیاز مورد مستندات تهیه برای فنی هایکمک اعطای و ممیزی و ازرسیب

 ب ا  ط ابق م راهب ردی  فناوری هایهآزمایشگا شبکه طریق از سازمان همکار آزمایشگاهی شبکه تقویت» ،«کارگزاران

 مح ور س المت  ه ای فرآورده ارزیابی و سنجش منظوربه نیاز مورد استانداردهای تدوین ،«سازمان تایید مورد ضواب 

 ب رای  گذاریقیمت هایمکانیزم طراحی و باال سطح استانداردهای مطالبه» و «اول بار تولید و پیشرفته بنیان،دانش

 در داخل ی  دتولی جذابیت افزایش و تشویق منظور به داخل، مشابه تولید دارای و وارداتی حورمسالمت هایفرآورده

 .کرد اشاره «واردات مقابل

 شکوفایی و نوآوری صندوق به پیشران های طرح ارائه
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https://img9.irna.ir/d/r2/2022/03/09/3/169513977.jpg?ts=1646773338908
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 وآورین صندوق با مشترک گذاریسرمایه به هابانک شدن مجاز و بنیاندانش تولید جهش قانون تصویب راستای در

 خصمش   اولوی ت  دارای طرحه ای  بنی ان، دانش تولیدات و فناوریها راهبری شورای مصوب طرحهای در شکوفایی و

 س نجی  کانام مطالعات همراه به دارند کالن گذاریسرمایه حجم به نیاز که ستاد با مرتب  شرکتهای سوی از شده

 .شدند معرفی شکوفایی و نوآوری صندوق به یگذارسرمایه امکان بررسی جهت مربوطه

 ماموری ت  و کش ور  م رغ  گوشت سالمت و امنیت ارتقای هدف با آرین الین مرغ احیای ملی برنامه ابالغ به توجه با

 14۰۰ الس   در آری ن  الی ن  مرغ ملی برنامه توسعه و تحقیق ش،آموز کارگروه اقدامات فناوری، زیست توسعه ستاد

 مرغ توسعه و تحقیق شبکه پلتفرم توسعه و اندازیراه» ،«آرین الین ملی برنامه توسعه و تحقیق سند تدوین» شامل

 و «پژوهشی هایطرح پیشرفت پایش» ،«فناوری توسعه و پژوهشی هایطرح قرارداد انعقاد و تصویب» ،«آرین الین

 .است «پرورش مزارع از آرین سویه اطالعات آوری جمع و دستاوردها برخی کسب»

 کارگروه رد تصویب از پس ریال، میلیون 46 مبلغ به مطالعاتی طرح 2۰ تعداد نفراخوا مرحله سه طی میان این در

 در ی ال ر یلی ون م 21252 مبلغ به جمعا مطالعاتی طرح 24 تعداد و است گرفته قرار حمایت مورد توسعه و تحقیق

 .است حمایت شرف

 مزرع ه  زس ازی با نام ه  تفاهم الس،پ آرین سویه تولید و آرین الین احیای های برنامه کامل سازی اجرایی منظور به

A1 فن اوری  و یعلم   معاون امضای به آرین مرغ نوآوری مزرعه ایجاد و ریال میلیون 4۰۰ مبلغ به بابلکنار مجتمع 

 .رسید کشاورزی جهاد وزیر و جمهوری ریاست

 قاب ل  جه ش  ،14۰1 س ال  نیم ه  ت ا  بنیان دانش فناور های تیم به نوآوری مزرعه این تحویل با دشومی بینی پیش

 ه ای  الی ن  ایج اد  از حمایت منظور به شده گرفته نظر در بودجه شود. ایجاد ملی سویه این نژاد اصالح در توجهی

 ایه   فعالی ت  ب ه  س ال  5 ط ی  زمانبن دی،  مطابق که است ریال میلیون 65۰ پالس آرین سویه معرفی و آزمایشی

 .شد خواهد تزریق مزرعه این به مربوط
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 انسانی هایواکسن اولیه مواد و دامی هایواکسن تولید

 حس ختلفم های پلتفرم اولیه مواد در جدی کمبود جهان، در واکسن تولید تب شدن داغ با 14۰۰ سال ابتدای در

 به طرح 6 ده،ش ارسال های طرح میان از که شد اعالم واکسن اولیه مواد تولید از حمایت فراخوان رو، همین از شد.

 .رسید ردادقرا مرحله به طرح 4 که شد مصوب حمایت برای تومان میلیارد 12 از بیش مجموعا مبلغ

 از تحمای   فراخ وان  دام ی،  ه ای  واکس ن  زمینه در کشور کل دامپزشکی سازمان های نیازمندی اعالم با همچنین

 قرار اورید مرحله در حاضر حال در واصله های طرح که شد رسانی اطالع 14۰۰ ماه بهمن در ها واکسن این تولید

 .دارد

 قبل سنوات در مصوب هایپروژه از رونمایی

 و پیگیری اب قبلی سنوات در مصوب یهاپروژه راهبری و نظارت ملی، اقتصاد از زیستی اقتصاد سهم تحقق ظورمن به

 .دارد قرار ستاد کار برنامه در جدیت

 پیش رفت  وض عیت  نوب ت،  4 ت ا  2 س االنه  فناوری، زیست توسعه ستاد ارزیابی و نظارت کارگزاران راستا، همین در

 ص ورت  ه ا روژهپ   به پیشرفت با متناسب منابع، تزریق و است کرده روزرسانی به میدانی بازدید طریق از را هاپروژه

 جخ رو  مح ض  ب ه  و دگی ر م ی  ص ورت  منابع مصرف در ریزی برنامه از انحراف کمترین منظور، همین به د.گیرمی

  .دگیرمی قرار بازنگری مورد ها پرداخت و بودجه شده، تعیین مسیر از پروژه احتمالی

 خبر لینک

 

https://www.irna.ir/sd/638bb89d2dc2a37f2e16b8561a21779e1cf24837be8de2de73b48b9d1fff5f3cd3a5f010cfb00d902d7890bc5cac784e.jpg
https://www.irna.ir/sd/638bb89d2dc2a37f2e16b8561a21779e1cf24837be8de2de73b48b9d1fff5f3cd3a5f010cfb00d902d7890bc5cac784e.jpg
https://www.irna.ir/news/84700401/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF


 

 

 

 کشاورزی و آب راهبردی مطالعات مرکز

 http://awnrc.com/index.php 1401 ماه نیفرورد دوم هفته کشاورزی اخبار اهم

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

 16:25 ،14۰1 فروردین ۹ -ایرنا

 سال؛ شعار تحقق راستای در

 داد فراخوان بنیاندانش هایشرکت با همکاری برای کشاورزی حمایتی خدمات شرکت 2-8

 

 کش اورزی  حم ایتی  خ دمات  ه ای ش رکت  عم وم  برای کشاورزی، حمایتی خدمات شرکت مدیرعامل -ایرنا -تهران

 .داد فراخوان کشاورزی کودهای تولید زمینه در فعال بنیان دانش هایشرکت با همکاری منظوربه

 سیاست یاجرا راستای در افزود: «رسولی حمید» رزی،کشاو حمایتی خدمات شرکت از ایرنا شنبهسه روز گزارش به

 یتیحم ا  خدمات شرکت ،«آفرین اشتغال و بنیان دانش تولید،» سال در کشاورزی بخش در کشور خودکفایی های

 ب ه  ع وت د کشور سراسر در پتاسه و فسفاته کودهای تولید حوزه در فعال بنیان دانش هایشرکت همه از کشاورزی

 .کرد همکاری

 ب ا  کش اورزی  کوده ای  خودکف ائی  ط رح  چ ارچوب  در ش رکت  ای ن  توس    ش ده  انجام هایفعالیت تشریح با وی

 بنیان دانش یهاشرکت یتظرف از استفاده :اظهارداشت کشاورزی، کودهای تولید زمینه در بنیان دانش هایشرکت

 .دارد قرار کشاورزی حمایتی خدمات شرکت کار دستور در که مدتهاست

 توس    ی ز ن میکروب ی  فس فاته  و فسفاته آلی کودهای تولید 14۰۰ سال در اینکه به توجه با کرد:نخاطرنشا رسولی

 از حمای ت  همچن ین  و م ذکور  کوده ای  ب ه  کش ور  نی از  ت امین  راس تای  در ش ده،  انجام بنیان دانش یهاشرکت

 ق رار  زیکش اور  جه اد  توزار ای یارانه کودهای توزیع سبد در را مذکور کودهای توانستیم بنیان دانش هایشرکت

 .دهیم

https://www.irna.ir/news/84699455/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%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/84699455/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%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/r2/2020/09/12/4/157612825.jpg
https://img9.irna.ir/d/r2/2020/09/12/4/157612825.jpg
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 برای نانو فناوری هتوسع ویژه ستاد با همکاری تفاهمنامه زمینه، این در شده انجام هایفعالیت از گزارشی ارائه با وی

 شده انجام دماتاق دیگر از نیز را کشاورزی کودهای حوزه در نانو فناوری زمینه در کشور دستاوردهای از مندی بهره

 ت وان  از اس تفاده  ب رای  کش اورزی  کوده ای  خودکف ائی  ط رح  چ ارچوب  در کشاورزی مایتیح خدمات شرکت در

 .برشمرد کشاورزی کودهای تولید برای بنیان دانش شرکتهای

 ص ورت ب ه  را خود همکاری به تمایل مراتب انندتومی مندان عالقه گفت: کشاورزی کودهای خودکفائی طرح مجری

 و م دیره  هیات عضو هفتم، طبقه، یک پالک چهارم، جنوبی،کوچه گاندی بانخیا تهران، نشانی به حضوری یا کتبی

 .کنند ارسال info@assc.ir ایمیل آدرس به یا و کرده مراجعه یا و منعکس کیفی کنترل و فنی معاون

 .ردندک نامگذاری «آفریناشتغال یان،بندانش تولید،» سال به را امسال انقالب معظم رهبر ایرنا، گزارش به

 خبر لینک

 

 

 15:۳4 ،14۰1 فروردین ۹ -ایرنا

 بنیاندانش فناورانه هایایده دریافت برای کشاورزی جهاد وزارت فراخوان 3-8

 

 بنی ان ان ش د کش اورزی  فناوران ه  ه ای ایده و طرح دریافت برای ایاطالعیه در کشاورزی جهاد وزارت -ایرنا -تهران

 .داد فراخوان

http://info@assc.ir/
https://www.irna.ir/news/84699455/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%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/84699448/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%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%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/03/29/4/169563071.jpg?ts=1648551645405
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/03/29/4/169563071.jpg?ts=1648551645405
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 و ف رامین  هب   لبی ک  راستای در است: آمده اطالعیه این در کشاورزی، جهاد وزارت از ایرنا شنبه سه روز گزارش به

 از یجهادکش اورز  وزارت کش اورزی،  بخ ش  با مرتب  هایحوزه در سال شعار تحقق و انقالب معظم رهبر تاکیدات

 و رحط دریافت برای بنیاندانش کشاورزی مختلف هایحوزه در ویژهبه متخصصان و اندیشمندان نظران،صاحب همه

 .آوردمی عمل به دعوت بنیاندانش کشاورزی فناورانه هایایده

 و ه ا ای ده  نظ رات،  ارائ ه  و کش اورزی  بخ ش  فناوران ه  نیازه ای  عن اوین  از بیشتر آگاهی جهت توانندمی متقاضیان

 .کنند اقدام https://maj.ir/danesh آدرس به اینترنتی درگاه طریق از را خود پیشنهادات

 .ردندک نامگذاری «آفریناشتغال بنیان،دانش تولید،» سال به را امسال بانقال معظم رهبر ایرنا، گزارش به

 خبر لینک

 

 

https://maj.ir/danesh
https://www.irna.ir/news/84699448/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%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%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
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 م:نه بخش 9

 ماتخد / تضمینی خرید
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 16:2۹ ،14۰1 فروردین 12 -ایرنا

 :کشاورزی جهاد وزیر معاون

 آلو محصول توافقی خرید برای تومانی میلیارد 100 اعتبار اختصاص 1-9

 

 ع الی  مق ام  که یتومان میلیارد 1۰۰ اعتبار با گفت: ایران روستایی تعاون مرکزی سازمان مدیرعامل - ایرنا - تهران

 محص ول  ت وافقی  خرید عملیات رسمی صورت به فروردین 2۳ روز از است، گرفته نظر در توافقی خرید برای وزارت

 .شودمی آغاز رضوی خراسان استان در آلو

 جه اد  وزی ر  وردس ت  ب ا  افزود: فرقادری اسماعیل ،ایران روستایی تعاون مرکزی سازمان از ایرنا جمعه روز گزارش به

 .کردم بررسی را منطقه این شرای  نزدیک از و یافته حضور زبرخان منطقه روستاهای در کشاورزی

 همسدایه  کشدورهای  از یکدی  برندد  با ما ایرانی یک درجه آلوی محصول که است تاسف جای :افزود وی

 .شودمی صادر و بندیبسته

 روش، ت رین راح ت  ب ا  و ن دارد  وج ود  بن دی بس ته  فن اوری  هیچ اینجا در متاسفانه داشت: اظهار مسئول مقام این

 .شودمی بندیبسته و سورت محصوالت

 از اس ت،  گرفت ه  نظر در توافقی خرید برای وزارت عالی مقام که تومانی میلیارد 1۰۰ اعتبار با کرد: تصریح فرقادری

 و رجه   از جل وگیری  ب رای  و کن یم می آغاز را آلو محصول توافقی خرید عملیات رسمی صورت به فروردین 2۳ روز

 داش ته  طق ه من ای ن  در ص ادراتی  پایگ اه  یک موقتا تا ایمگرفته نظر در را هکتاری ۳ متروکه مرکزی انبار یک مرج

 .کنیم شروع را کار و باشیم

https://www.irna.ir/news/84702297/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%DB%B1%DB%B0%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%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A2%D9%84%D9%88
https://www.irna.ir/news/84702297/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%DB%B1%DB%B0%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%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A2%D9%84%D9%88
https://img9.irna.ir/d/r2/2020/10/04/4/157655822.jpg
https://img9.irna.ir/d/r2/2020/10/04/4/157655822.jpg
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 ریجلدوگی  سوداگری و داللی از تا دهدمی انجام روستایی تعاون سازمان فعال را توافقی خرید :افزود وی

 .کنیم آغاز را کار آینده روز 1۰ از تا شودمی اجاره بندیبسته و سورت دستگاه فردا از و شود

 خبر لینک

 

 16:14 ،14۰1 فروردین 12 -ایرنا

 :داد خبر کشاورزی جهاد وزیر معاون

 جاری سال در گندم تن میلیون 5.5 تضمینی خرید بینیپیش 2-9

 

 بین ی یشپ   باش د  خ وب  بارن دگی  اردیبهشت در اگر گفت: کشاورزی جهاد وزیر زراعت امور معاون - ایرنا - تهران

 .باشیم داشته گندم تضمینی خرید تن میلیون 5.5 امسال شودمی

 تن میلیون ۹ تولید ما بینیپیش اینکه بیان با «مهاجر علیرضا» کشاورزی، جهاد زارتو از ایرنا جمعه روز گزارش به

 تن یونمیل 2 و داشتیم تضمینی خرید تن میلیون 4.5 حدود گذشته سال افزود: است، زراعی جاری سال در گندم

 کشت رایب شاورزانک نیز تن میلیون نیم و یک حدود و کردند خریداری ماکارونی کارخانجات و صنعت صنوف، نیز

 .کردند ذخیره بعد سال

 جدید شرای  ساسا بر باشیم، داشته ذخیره گندم باید کشور سال 2 نیاز تأمین برای اینکه به توجه با داد: ادامه وی

 .است جهت این در گندم واردات از بخشی که دادیم افزایش را ذخایر

https://www.irna.ir/news/84702297/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%DB%B1%DB%B0%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%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A2%D9%84%D9%88
https://www.irna.ir/news/84702288/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DB%B5-%DB%B5-%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%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84702288/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DB%B5-%DB%B5-%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%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://img9.irna.ir/d/r1/2020/04/26/4/157092776.jpg?ts=1605544163091
https://img9.irna.ir/d/r1/2020/04/26/4/157092776.jpg?ts=1605544163091
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 قیم ت  دول ت  ،ه ا نه اده  و دستمزد هایقیمت افزایش و ادنی سراسر در گندم گرانی به توجه با اظهارداشت: مهاجر

 .داد افزایش تومان 5۰۰ و هزار 11 به را گندم تضمینی خرید

 در گف ت:  رعمزا بر آبی فشار افزایش و گذشته سال با مقایسه در بارندگی درصدی ۳۰ تا 25 کاهش به اشاره با وی

 کوده ای  م ت قی ک اهش  برای دولت بنابراین یافت کاهش هانهاده از استفاده گرانی، دلیل به نیز اخیر سال دو یکی

 .یافت کاهش درصد 46 تا 45 هانهاده این قیمت و کرد کمک پایه

 در عملکرد بهتر، ریزیبرنامه با کنیممی تالش زراعی آینده سال برای گفت: کشاورزی جهاد وزیر زراعت امور معاون

 .دهیم افزایش گندم برای را سطح واحد

 یش تری ب درآم د  که دهندمی اختصاص محصوالتی به را آب کشاورزان یابدمی کاهش بارندگی که زمانی :افزود وی

 .یابدمی کاهش تولید گندم، خوب مزارع داشتن رغم به بنابراین دارند

 است کشاورزی جهاد وزارت برنامه کلزا کشت توسعه

 وارد ارز ای ن  ب ا  ک ه  محص ولی  زیرا است مانیتو 42۰۰ ارز اختصاص روغنی هایدانه حوزه در مشکل گفت: مهاجر

 ردات ی وا ک االی  دهن د می ترجیح کارخانجات و دارد قیمت اختالف تومان هزار 2۰ داخل تولید محصول با شودمی

 ک ه  الیح   در بیفتیم عقب روغنی هایدانه تولید در شد موجب اخیر هایسال در سیاست این وی، گفته به .بخرند

 .کنیم تولید شودمی کشت پاییز و دارد نیاز کمتری آب که کلزا کشور هایاستان همه در توانستیممی

 گفت: است، زاکل کشت توسعه روغنی، هایدانه حوزه در کشاورزی جهاد وزارت برنامه اینکه بیان با مسئول مقام این

 زی را  ای م ادهد انج ام  کنجد تولید برای مفصلی ریزیبرنامه افزود: وی .شودمی گندم تولید پایداری باعث کلزا کشت

 و درص د  5۰ ب االی  آن روغن درصد و دارد نیاز کمی بسیار آب اما شودمی کشت تابستان در که حالی در گیاه این

 .است باکیفیت بسیار

 ش ش  نجپ   در روغن ی  ه ای دانه به کشور نیاز درصد 5۰ تأمین برای گفت: کشاورزی جهاد وزیر زراعت امور معاون

 .ایمکرده ریزیمهبرنا آینده سال

 خبر لینک

https://www.irna.ir/news/84702288/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DB%B5-%DB%B5-%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%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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 1۳-1-14۰1 12:۰۳-فارس خبرگزاری

 جاری سال در گندم تن میلیون 5.5 تضمینی خرید بینیپیش 3-9

 5.5 امسال شودمی بینیپیش باشد، خوب اردیبهشت در بارندگی اگر :گفت کشاورزی جهاد وزیر زراعت امور معاون

 .باشیم داشته گندم تضمینی خرید تن میلیون

 

 گفتگ وی  ام ه برن در مهاجر علیرضا کشاورزی، جهاد وزارت رسانیاطالع پایگاه از نقل به فارس خبرگزاری گزارش به

 اس ت،  زراع ی  ج اری  س ال  در گن دم  تن میلیون ۹ تولید ما بینیپیش که این بیان با سیما خبر شبکه خبری ویژه

 خانج ات کار و صنعت صنوف، نیز تن میلیون دو و داشتیم تضمینی خرید تن میلیون 4.5 حدود گذشته سال افزود:

 .کردند ذخیره بعد سال کشت برای کشاورزان نیز تن میلیون نیم و یک حدود و کردند خریداری ماکارونی

 جدی د  شرای  اساس بر باشیم، داشته ذخیره گندم باید کشور سال دو نیاز تأمین برای که ینا به توجه با گفت: وی

 .است جهت این در گندم واردات از بخشی که دادیم افزایش را ذخایرمان

 خری د  قیم ت  دول ت  ،ه ا نه اده  و دستمزد هایقیمت افزایش و دنیا سراسر در گندم گرانی به توجه با افزود: مهاجر

 .داد افزایش تومان 5۰۰ و هزار 11 به را دمگن تضمینی

 و اس ت  یادز مزارع بر آبی فشار گذشته، سال با مقایسه در بارندگی درصدی ۳۰ تا 25 کاهش به توجه با گفت: وی

 قیم ت  شک اه  ب رای  دول ت  بن ابراین  یاف ت،  ک اهش  ه ا نهاده از استفاده گرانی، دلیل به نیز اخیر سال دو یکی در

 .یافت کاهش درصد 46 تا 45 هانهاده این قیمت و کرد کمک پایه هایکود

 در عملکرد بهتر، ریزیبرنامه با کنیممی تالش زراعی آینده سال برای گفت: کشاورزی جهاد وزیر زراعت امور معاون

 .دهیم افزایش گندم برای را سطح واحد

https://www.farsnews.ir/news/14010113000037/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DB%B5%DB%B5-%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%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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 یش تری ب درآم د  که دهندمی اختصاص محصوالتی به را آب کشاورزان یابدمی کاهش بارندگی که زمانی افزود: وی

 .یابدمی کاهش تولید گندم، خوب مزارع داشتن رغم به بنابراین دارند،

 وارد زار ای ن  ب ا  ک ه  محص ولی  زیرا است، تومانی 42۰۰ ارز اختصاص روغنی هایدانه حوزه در مشکل گفت: مهاجر

 ردات ی وا ک االی  دهن د می ترجیح رخانجاتکا و دارد قیمت اختالف تومان هزار 2۰ داخل تولید محصول با شودمی

 .بخرند

 ک ه  ح الی  در بیفت یم  عق ب  روغن ی  ه ای دان ه  تولی د  در ش د  موجب اخیر هایسال در سیاست این وی، گفته به

 .کنیم تولید شودمی کشت پاییز و دارد نیاز کمتری آب که کلزا کشور هایاستان همه در توانستیممی

 اس ت،  ل زا ک کش ت  توس عه  روغنی، هایدانه حوزه در کشاورزی جهاد وزارت برنامه که این بیان با مسئول مقام این

 .شودمی گندم تولید پایداری باعث کلزا کشت گفت:

 شود،می کشت تانتابس در که حالی در گیاه این زیرا ایم،داده انجام کنجد تولید برای مفصلی ریزیبرنامه افزود: وی

 .است باکیفیت بسیار و درصد 5۰ باالی آن روغن صددر و دارد نیاز کمی بسیار آب اما

 ش ش  نجپ   در روغن ی  ه ای دانه به کشور نیاز درصد 5۰ تأمین برای گفت: کشاورزی جهاد وزیر زراعت امور معاون

 .ایمکرده ریزیبرنامه آینده سال

 خبر لینک

 

https://www.farsnews.ir/news/14010113000037/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DB%B5%DB%B5-%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%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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 سالمت
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 14۰1 فروردین ۰8-۰6:۰2-جوان خبرنگاران باشگاه

 

 دارد وجود ایران طبیعت در سمی قارچ گونه 001 1-10

 که شده معرفی ایران طبیعت در سمی قارچ گونه 100 تاکنون گفت: پزشکی گیاه تحقیقات موسسه عضو

 .هستند متفاوت عالئم با مسمومیت عامل بقیه و کشنده آن گونه 10

 در ه ا ق ارچ  متن وع  انواع بتدریج هوایی و آب شرای  تغییر و بهار فصل آغاز با همزمان گفت: آصف رضا محمد آقای

 .شوندمی ظاهر طبیعت

 طی حتماالا کرونا بیماری شدت کاهش به توجه با طبیعت در مردم حضور و نوروزی هایسفر افزایش با او گفته به

 .شد خواهد آغاز کشور مختلف مناطق در طبیعت از ودروخ هایقارچ برداشت آینده هایروز

 

 قاب ل  و ماکروس کوپی  آن گون ه  1۰۰۰ به نزدیک است شده گزارش ایران در تاکنون که قارچ گونه ۳8۰۰ حدود از

 .هستند غیرمسلح چشم با رویت

https://www.yjc.news/fa/news/8096756/%DB%B1%D9%A0%D9%A0-%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%82%D8%A7%D8%B1%DA%86-%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://cdn.yjc.news/files/fa/news/1401/1/7/15839338_408.jpg
https://cdn.yjc.news/files/fa/news/1401/1/7/15839338_408.jpg
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 خ ودرو  ه ای ق ارچ  ب ین  بسیار شباهت و هاقارچ در ظاهری تنوع گوید:می پزشکی گیاه تحقیقات پژوهشگرموسسه

 .کندمی وغیرممکن سخت متخصص غیر افراد برای را طبیعت در هاقارچ انواع تشخیص خوراکی، و سمی

 

 تواندمی هاآن از کدام هر مصرف و تشخیص در اشتباه و است پراکنده کشور مختلف مناطق در هاقارچ این رویشگاه

 ی ده تاک طبیع ت  در خ ودرو  هایقارچ مصرف و برداشت منع بر همواره دلیل همین به شود. مسمومیت بروز موجب

 .است شده

 

 خبر لینک

https://cdn.yjc.news/files/fa/news/1401/1/7/15839336_834.jpg
https://cdn.yjc.news/files/fa/news/1401/1/7/15839336_834.jpg
https://cdn.yjc.news/files/fa/news/1401/1/7/15839335_977.jpg
https://cdn.yjc.news/files/fa/news/1401/1/7/15839335_977.jpg
https://www.yjc.news/fa/news/8096756/%DB%B1%D9%A0%D9%A0-%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%82%D8%A7%D8%B1%DA%86-%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
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 12:57 ،14۰1 فروردین 11 -رنایا

 شودمی جمع خزر دریای از فروردین 15 مازندران ماهیگیران رتو 1-11

 

 اس تان  رد خ زر  دری ای  اس تخوانی  ماهی ان  ص ید  پایان زمان را فروردین 15 حالی در ایران شیالت - ایرنا - ساری

 پره هایشرکت و دهدمی خبر صید میزان درصدی ۳5 حدود کاهش از استان شیالت که است کرده اعالم مازندران

 .هستند دوره تمدید خواستار هم

 ب ق ط و ش د  ش روع  ذش ته گ س ال  مه ر  15 از مازندران ساحلی یهاآب در استخوانی ماهیان صید، ایرنا گزارش به

 اس تخوانی  نماهی ا  ص ید  فص ل  ساله هر هم ایران شیالت یابد. می پایان ایران شیالب اعالم با ماه 6 از پس معمول

 و ه وایی  و آب تح والت  ماهیان، ذخایر میزان هجمل از مختلف شرای  بررسی با را شمالی یهااستان در خزر دریای

 ذخ ایر  از تحفاظ ضرورت، صیادان منافع بر عالوه هم آن پایان زمان برای وکند می تعیین دست این از معیارهایی

 .دهدمی قرار نظر مد را دریا

 در خوانیاست ماهیان صید درصدی ۳4 کاهش از خبرنگاران با گو و گفت در پنجشنبه روز مازندران شیالت مدیرکل

 کی   ،می زان 14۰1 ف روردین  1۰ ت ا  14۰۰ ماه مهر 15 یعنی صید فصل آغاز از: گفت و داد خبر جاری صید فصل

 .است شده صید مازندران در استخوانی ماهی تن 625 هزارو

 قب ل  س ال  ب ه  نس بت  ه م  آن ک ه  اس ت  بوده تن ۳2بر بالغ نیز تعاونی هر صید سرانه میزان: افزود اسحاقی حسن

 .است بوده مواجه درصدی ۳1 باکاهش

https://www.irna.ir/news/84701176/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B5-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B2%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/16/4/169468296.jpg?ts=1645024611325
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/16/4/169468296.jpg?ts=1645024611325
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 اعالم مانتو میلیارد 2۰5 بر بالغ را جاری صید فصل در دهصیدش ماهیان اقتصادی ارزش مازندران شیالت مدیرکل

 قب ل  س ال  ب ه  نس بت  درص د  4۰ ب ه  نزدیک شده صید ماهیان ارزش صید، میزان کاهش وجود با که گفت و کرد

 .است بوده ماهی قیمت افزایش آن علت و داشته افزایش

 

 مولدگیری خاطر به تمدید درخواست

 درخواس ت  :اف زود  است بوده وحشتناک حتی و بد بسیار مازندرانی صیادان برای جاری صید فصل اینکه بیان با وی

 ی ار اخت در ک ه  اس ت  ش ده  ارس ال  ش یالت  ب ه  استان پره تعاونی شرکت سوی از صید زمان افزایش بر مبنی هایی

 س وی  از یدص   زمان افزایش بر مبنی جدید ابالغیه منتظر نیز ما حاضر حال در و گرفته قرار کشور شیالت سازمان

 .هستیم سازمان این

 ح ال  رد گف ت:  و ک رد  اشاره نیز بازسازی مراکز در تکثیر و تخم استحصال جهت مولد گرفتن به همچنین اسحاقی

 بیش تری  انزم به بازسازی مراکز در تکثیر برای استان شیالتی شاخص های رودخانه در مولد گرفتن برای ما حاضر

 الزم رو ای ن  زا و اس ت  نرسیده مطلوب مقدار به هنوز نظر مورد مولدهای شیالتی کارشناسان نظر بنابر و داریم نیاز

 .شود تمدید صید زمان است

 و آب رای ش   ب ه  توج ه  ب ا  و اس تخوانی  ماهی صید زمان تمدید با تا کرد امیدواری ازابر مازندران شیالت کل مدیر

 .یابد افزایش صید میزان هوایی

 امیدواریم فت:گ، است آورده وجود به استان داران پره برای را فراوانی مشکالت صید شدید کاهش اینکه بیان با وی

 .شود فعر صیادان مشکالت مصوبات اعتبار بموقع تخصیص و مازندران به جمهور رییس اخیر سفر مصوبات ابالغ با

https://img9.irna.ir/d/r1/2021/10/14/3/169123663.jpg
https://img9.irna.ir/d/r1/2021/10/14/3/169123663.jpg
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 نوب ت  2رد دری ایی  ماهی ان  صید مهلت تمدید بر مبنی مازندران پره صیادی اتحادیه درخواست با نیز گذشته سال

 بقی ه  و ف روردین  25 ت ا  روز 1۰ مدت به مازندران شرق ساحلی یهاآب در استخوانی ماهیان صید زمان و موافقت

 .بود شده تمدید فروردین 2۰ تا و روز پنج مدت به هم اناست مناطق

 صید ارک به استان در پره صیادی شرکت 54 قالب در صیاد 2۰۰ و هزار چهار، مازندران شیالت رسمی گزارش طبق

  .هستند مشغول خزر دریای در استخوانی ماهیان

 خبر لینک

 

 

 1۹:۰2 ،14۰1 فروردین 1۰ -ایرنا

 شد مستقر آستارا رودخانه در استخوانی ماهیان تکثیر تیم 2-11

 

 ای ن  چلون د  خان ه رود دهان ه  در ماهی طبیعی نیمه تکثیر تیم استقرار از آستارا شیالت اداره رییس - ایرنا - آستارا

 .داد خبر خزر دریای حاشیه آبزیان ذخایر تقویت برای ماهی بچه تولید منظور به شهرستان،

 در ش یالت  ک ارگران  و ه ا  تکنس ین  کارشناس ان،  نفره پنج تیم گفت: ایرنا خبرنگار به چهارشنبه روز واعظی آرمان

 پش ت  ب ه  یزیر تخم حال در های ماهی انتقال و سدها نصب با ماه اردیبهشت  اواس تا آستارا پلوند رودخانه دهانه

 .کرد خواهند گیری اسپرم ها ماهی از آنها،

https://www.irna.ir/news/84701176/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B5-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B2%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84700526/%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%AA%DA%A9%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%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-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/03/30/4/169565165.jpg?ts=1648643565267
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/03/30/4/169565165.jpg?ts=1648643565267
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 و ندش و می منتقل رشت شهرستان استخوانی های ماهی تکثیر مرکز به خاص شرای  تحت ها اسپرم داد: دامها وی

 یل وگرم ک ۳۰ گذش ته  س ال  و ندشومی تبدیل گرم دو تا یک وزن با هایی بچه به سپس و الرو به ها تخم مرکز، در

 .شد استحصال چلوند رودخانه از سفید ماهی اسپرم

 خ ایر ذ تقوی ت  ب رای  چلون د  رودخانه نقطه همان در تیرماه اوایل در ها ماهی بچه :افزود تاراآس شیالت اداره رئیس

 س ال  د.گیرمی صورت چلوند رودخانه در قبل سال 5۰ از کار این و شد خواهند رهاسازی خزر دریای حاشیه آبزیان

 .شد ازیرهاس شهرستان این چلوند رودخانه در ماهی بچه قطعه میلیون سه حدود نیز گذشته

 تاندهس   اس المی  ش ورای  و لون دویل  بخش داری  همک اری  با ها ماهی طبیعی نیمه تکثیر عملیات واعظی گفته به

 .تاس حیاتی و مهم ماهی، طبیعی تکثیر و احیا و شیالت نظر از رودخانه این زیرا دگیرمی انجام چلوند

 می انگین،  ص ورت  ب ه  و ریزد می خزر دریای به و گرفته سرچشمه شهرستان این ارتفاعات از آستارا چلوند رودخانه

 استخوانی انماهی کاهش به توجه با و دشومی تولید آستارا استخرهای رد پرورشی ماهی انواع تن 5۰۰ حدود ساالنه

 .است شده استخوانی ماهیان جایگزین بازار، در پرورشی ماهیان خزر، دریای در

 مس ایگی ه و خ زر  دری ای  حاشیه گیالن، غرب الیه منتهی در عیتجم نفر هزار ۹1 با آستارا بندر مرزی شهرستان

 .کنندمی فعالیت شهرستان این شیالت نظر زیر صیاد نفر 4۹ و است شده واقع آذربایجان جمهوری

 خبر لینک

 

 

 1۰:1۰ ،14۰1 فروردین ۹ -ایرنا

 جدی عزمی انتظار چشم خزر صید خالی سبد 3-11

 

https://www.irna.ir/news/84700526/%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%AA%DA%A9%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%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-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84698921/%D8%B3%D8%A8%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B5%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D8%B2%D8%B1-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%B2%D9%85%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/03/29/4/169562070.jpg?ts=1648530401340
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/03/29/4/169562070.jpg?ts=1648530401340
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 ب ا  ک ه  یده د م نش ان  آماری تحلیل امسال استخوانی ماهیان صید فصل پایان به مانده روز 1۰ تنها - ایرنا – انزلی

 اومم د  صورت به گذشته سال 1۰ طی که هستیم گیالن استان در صید میزان کاهش شاهد اروییدر افزایش وجود

 .است احیا برای جدی عزمی و اقدام نیازمند و داشته ادامه کاهشی نمودار این

 آغ از  نگ یال  س واحل  در 14۰۰ مهرماه 2۰ از رسمی بصورت استخوانی ماهیان صید فصل ایرنا، خبرنگار گزارش به

 استخوانی یانماه انواع تن ۳41 و یکهزار صید با ماه فرودین 15 در صید فصل پایان به شدن نزدیک با نواکن و شد

   .است داشته افزایش گذشته سال به نسبت درصد یک تنها مقدار این

 واحلس   در ص ید  درص دی  یک افزایش علت زیرا، کرد خوش دل نیز افزایش اندک میزان این به انتومین حتی اما

 گذشته سال به نسبت کشی پره مرحله ۹2۳ و هزار 17 با دریاروی و کشی پره درصدی 11 افزایش از ناشی گیالن

 .کرد تجربه صید جاری فصل در را محسوس کاهشی صید میزان که گفت باید اینصورت غیر در که است

 51) ت ن  7۰1 ب ا  س فید  م اهی  گون ه  2 پره صیادان صید سبد غالب گیالن شیالت کل اداره سرپرست اعالم طبق

 ای ن  صناخال فروش ارزش که است درصد  )سه تن 4۳ خزر دریای آبزیان سایر و درصد  46) 5۹7 کفال و   درصد

 .باشدمی میلیارد 5۹۰ و هزار صید مقدار

 گذشته سال پنج در صید میزان نزولی سیر

 سیر خزر یدریا سواحل در صیادی و صید ۹۹ تا ۹5 سالهای در گیالن شیالت سوی از شده اعالم آمار به نگاهی با

 رآم ده د بص دا  خزر سواحل در استخوانی ماهیان انواع ذخایر فاحش کاهش خطر زنگ ترتیب این به و داشت نزولی

 .است

 اهی ان م ص ید  می زان  1۳۹5 س ال  در داد ق رار  ایرن ا  خبرگزاری اختیار در گیالن استان شیالت که آماری براساس

 1۳۹6 الس   در ت ن  656 و ه زار  2 ب ه  میزان این نزولی روند یک با که بود تن 671 و هزار 2 گیالن در استخوانی

 که بود تن 775 و هزار ۹8 سال در و تن 4۰۰ هزار 2 استخوانی ماهیان انواع صید میزان نیز 1۳۹7 سال در رسید.

 .رسید تن 1۰8 و هزار 2 به مقدار این هوا و آب بودن مساعد علت به ۹۹ سال در

 و کردن د  اعالم دریا عمیق نقاط به ماهیان کوچ دلیل را هوا برودت، جوی شرای  بودن نامساعد یالتیش کارشناسان

 آل ودگی  و نداش ته  قب ول  را دالی ل  این کارشناسان از دیگر برخی البته شد. عنوان ها کاهش این علت ماهیان کوچ
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 فصل در صید همچنین و اخیر دهه چند در استخوانی ماهیان رویه بی صید خزر، سواحل و ها رودخانه حد از بیش

 .دانند می امروز وضعیت دلیل را ماهیان ریزی تخم محل عنوان به ها رودخانه درون و ریزی تخم

 گردند نمی باز دیگر که ماهیانی بچه

 15۰ دح دو  14۰۰ سال در فق  که است افتاده اتفاق دیگر بار حالی در گیالن سواحل در صید میزان کاهش حال

 ل وغ ب ب ه  زن ده  آنه ا  درص د  پنج فق  کنیم فرض اگر که شد سازی رها گیالن سواحل در ماهی بچه قطعه میلیون

 آن تقریبی وزن که شد می صید دریا از باید کیلو یک تقریبی وزن با ماهی میلیون نیم و هفت حدود باشند رسیده

 .شد صید دریا از میزان این پنجم یک که حالی در رسید می باید تن 5۰۰ و هزار هفت حدود به

 لسا هر گذشته سال 1۰ طی د.شومی رهاسازی ماهی قطعه میلیون 2۰۰، 14۰1 سال در شیالت بینی پیش طبق 

 ازس ازی ب مراک ز  س ه  گ یالن  استان است. شده رهاسازی و تولید ماهی بچه انواع قطعه میلیون 2۰۰ تا 15۰ حدود

 و نیاس تخوا  ماهی ان  مختل ف  های گونه که دارد هشتیب شهید و سیاهکل پور یوسف مرحوم انصاری، شهید ذخایر

 .کنندمی سازی رها و تکثیر را کولی انواع و سیم، سوف،کولمه،سفید مانند خاویاری

 مراک ز  در س الیانه : گف ت  ایرنا خبرنگار به سیاهکل -پور یوسف مرحوم و بهشتی شهید ذخایر بازسازی مراکز رئیس

 و س یم ، وفس  ، س فید  شامل استخوانی ماهیان بچه انواع قطعه میلیون 15۰ رب بالغ گیالن ذخایر بازسازی گانه سه

 2 ب االی  اوزان رد خاویاری ماهیان بچه انواع هزار 5۰۰ و میلیون یک بر بالغ و گرم یک باالی اوزان در ها سایرگونه

 .ندشومی سازی رها و پرورش گرم

 ذخ ایر  زس ازی با ه دف  با خاویاری ماهیان بچه انواع ونمیلی یک بر بالغ نیز جاری سال در داد: ادامه رسولی اسحق

 بهب ود  عیمصنو تکثیر این از هدف و شد رهاسازی خزر دریای جنوبی حوزه به منتهی های رودخانه در ماهیان این

 .بود شیالتی ارزش با های گونه ذخایر

 بعن وان  رودخانه که فعلی نامناسب  شرای در: افزود خزر دریای ماهیان ذخایر در بازسازی این تاثیر بر تاکید با وی

 و گزین ه  تنه ا  نیس ت،  پ ذیر  امک ان  آنها طبیعی تکثیر و تخمریزی و اندهشد تخریب ماهیان این ولد و زاد زیستگاه

 و خاویاری از اعم ماهیان بچه رهاسازی و مصنوعی تکثیر اهیانم این انقراض از جلوگیری و مشکل این از رفت برون
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 در ش ده  رهاس ازی  ماهی ان  ای ن  از درص د  پنج تا سه معموال ها بینی پیش طبق که است ها هرودخان به استخوانی

 .گیرند قرار چرخه

 رزی   و تجهی زات  فرس ودگی  را ذخ ایر  بازس ازی  ح وزه  در ش یالت  روی پیش موانع و مشکالت ترین عمده رسولی

 پ رورش،  و تکثی ر  ماهیان، بچه و نمولدی نقل و حمل تجهیزات رسانی بروز عدم: کرد نشان خاطر و دانست ساختها

 ش دید  ودکمب  ، آنها جایگزینی عدم و نیروها بازنشستگی جهت به کارگری و کارشناسی انسانی نیروی شدید کمبود

 راه. هس تند  وزهح این در گذار تاثیر عوامل جمله از تورم نرخ افزایش به توجه با گذشته سالهای به نسبت اعتبارات

 .باشدمی بخش این در مسوالن سوی از مدت کوتاه جدی های مایتح مشکل این از رفت برون

 آمد؟ خزر ذخیره سر بر چه

 در جه انی  عض لی م عن وان  به غذایی امنیت مقوله به اشاره با اسالمی آزاد دانشگاه دانشیار و آبزیان و شیالت دکترا

 ه ای  ن ه گو برخ ی  ص ید  که سال لفصو از بعضی در ما است، روبرو رویه بی صید با خزر دریای: گفت امروز دنیای

 رد ام ا  اس ت  کوچ ک  گرچ ه  قاچ اق  این. نیست مجاز آنها صید که هستیم ماهیانی عرضه شاهد است ممنوع آبزی

 .دارد مهمی تاثیر ماهیان نسل کاهش

 از ماس ه  و ش ن  برداشت: داشت اظهار و کرد اشاره نیز گیالن استان های روخانه های آلودگی به زاده محمدی فلور

 به هاجرتم این یابد. کاهش رودخانه به دریا از ریزی تخم فصل در ماهیان مهاجرت دشومی موجب ها رودخانه کف

 ماهیان یریز تخم محل ما اینکه است دخیل ماهیان نسل افزایش در که دشومی انجام ریزی تخم و تغذیه منظور 2

 .باشیم اهیانم نسل کاهش منتظر باید نزدیک آینده در کنیم مواجه مشکل با را

 و یابد یم کاهش مرور به ماهیان نسل نگیرد صورت مناسب زمان در ریزی تخم و مهاجرت این اگر: کرد تصریح وی

 . کند ریزی تخم و رسیده بلوغ به اندتومین باشد نداشته درستی تغذیه آبزی اگر

 ماهی ان  نسل بازسازی و کمبود جبران دنبال به شیالت دولتی بخش متمادی سالهای طی: کرد تاکید زاده محمدی

 الرو پ رورش  در ش یالت . ش ود  گرفت ه  نادی ده  نباید که دشومی و شده انجام زمینه این در زیادی تالشهای و است

 ها ماهی این ها رودخانه موجود شرای  با دهدمی نشان که یافته دست نتایجی به ها رودخانه در رهاسازی و ماهیان
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 در ک ه  است ماهی سازی رها و پرورش برای بهتری شرای  کردن فراهم درصدد و وندر می بین از و شده شکار زود

 .داشت خواهیم بهتری مراتب به شرای  بخش این در رسیدن نتیجه به صورت

 خزر ماهی دخایر احیای برای ملی عزم

 خزر ماهی ایرذخ ایاحی برای گرفته صورت های فعالیت چه اگر اینکه به اشاره با شیالت کارشناس و دانشگاه استاد

 دالیل به تشیال سال هر گذشت با متاسفانه افزود: و شود گذاشته مساله این روی بیشتری توان باید اما است خوب

 مق اطع  در ای برجس ته  محقق ین  ش یالت  د؛ش و م ی  ت ر  ض عیف  زمین ه  این در منابع محدودیت جمله از ختلفم

 بخ ش  نای   در. کنن د  ارائه ای برجسته خدمات انندتومی بمناس شرای  شدن فراهم صورت در که دارد المللیبین

 .کند کمک شیالت به تواندمی نیز زیست محی  اجرائیات

 آلودگی از را ها انهرودخ بتوانیم اگر: کرد تصریح، ماهیان زایشگاه بعنوان ها رودخانه اهمیت بر تاکید با زاده محمدی

 ه ا  ودگیآل   ای ن  ک ه  ماهیانی زندگی دشومی کنیم جلوگیری لیانز تاالب به رسوبات شدن وارد از و کرده حفظ ها

 .کرد حفظ را دشومی آنها اوری زاد و رسیدن بلوغ به مانع

 لح اظ  ز)ا رودخان ه  در انس ان  دخال ت  و گ یالن  اس تان  در نامنظم جوی بارشهای اخیر سالهای در: کرد اضافه وی

 .تاس انداخته خطر به را ماهیان سالمت ماسه  و شن رویه بی برداشت با ها رودخانه دستکاری و آلودگی

 باع ث  عوام ل  ای ن  هم ه  و نش د  گرفت ه  نظر در ماهی عبور برای محلی شد انجام که هایی سازی سد در افزود: وی

 ت االب  توانیممی حتی باشیم داشته ها رودخانه روی کنترل اگر برسد. رودخانه باالدست به نتواند ماهی که دشومی

 اکوسیستم اندتویم یابد کاهش انزلی تاالب در آب حجم اگر اما گرفت. نظر در ماهیان اصلی زایشگاه نبعنوا را انزلی

 .دهد تغییر را منطقه

 مس ئوالن  :گف ت  است نیاز ملی عزمی به ماهیان ذخایر کاهش معضل از رفت برون برای اینکه بیان با زاده محمدی

 مل ی  ئلهمس   یک امر این، باشند داشته بخش این در مضاعفی شتال باید دریانوردی و بنادر، شیالت، زیست محی 

 .کنیم آغاز ماهیان نسل افزایش برای را سریع و مهم اقدامات باید و نیست خاص ارگان یک کار و است
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 موض وع  این اگر و است محدود ماهیان نسل؛ باشیم خاک و آب این فرزندان آینده فکر به باید: کرد نشان خاطر وی

 رو روبه حوزه ینا در بیکاران از انبوهی با و دشومی خالی صید از دریا که رسید خواهد زمانی نگیرد قرار توجه مورد

 .یمشومی

 داش ت:  هاراظ و دانست ها صحنه انگیزترین غم از یکی را خالی سبدهایی با منزل به صیادان بازگشت زاده محمدی

 خواهد ضافها شهری معضالت به باشد نداشته درآمد که ادیصی دارد پی در جامعه برای را معضالتی صیادان بیکاری

 .کرد

 دمم ر  و ص یادان  ک ه  دش و م ی  نزدی ک  خود پایان به حالی در امسال خزر سواحل در استخوانی ماهیان صید فصل

 تعاونی یهاشرکت صیادان جامعه اخیر سال 1۰ طی بردند. خود های سفره در دریایی پروتئین از کیاندهبهر گیالن

 و ه ا  رودخان ه  در مولد های ماهی شکار عدم با غیرمجاز صیادان از برخی حتی و مجاز بردار بهره جامعه بعنوان پره

 حاضر لبانهداوط خود و باشند داشته ذخایر بازسازی در کوچکی تاثیر کردند سعی، دریا در کوچک ماهیان رهاسازی

 .کنند متوقف را صید سال پنج مدت به مستمری پرداخت و دولت حمایت درصورت شدند

 مل ی  زمیع با دستگاهها همه که شد خواهد متوقف زمانی دریا از مفرط کشی بهره و رویه بی برداشت از جلوگیری

، ماهی ان  ش گاه زای بعن وان  ت االب  بستر از رسوبات برداشت، ها رودخانه آلودگی کاهش با و کنند ورود مقوله این در

 .نندک کمک پاالیی خود در طبیعت به ذخایر بازسازی برای ماهی چهب رهاسازی، غیرمجاز صید بر جدی نظارت

 خبر لینک

 

 

 14:2۳ ،14۰1 فروردین 8 -ایرنا

 :پروریآبزی توسعه معاونت سرپرست

 شد گذاری هدف جاریسال در آبزی تن هزار 714 تولید 4-11

https://www.irna.ir/news/84698921/%D8%B3%D8%A8%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B5%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D8%B2%D8%B1-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%B2%D9%85%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84698319/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DB%B7%DB%B1%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%A2%D8%A8%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%AF%D9%81-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84698319/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DB%B7%DB%B1%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%A2%D8%A8%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%AF%D9%81-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
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 آبزی تن ارهز 714 تولید و پرورش گفت: ایران شیالت سازمان پروریآبزی توسعه معاونت سرپرست - ایرنا - تهران

 .است شده گذاریهدف 14۰1 سال ایبر شیالت حوزه در کشاورزی جهاد وزیر تحولی برنامه براساس

 تن هزار 277 زانمی این از اینکه بیان با «افراسیابی مرتضی» کشاورزی، جهاد وزارت از ایرنا دوشنبه روز گزارش به

 پ رورش  شرو با ماهی نت هزار 277 تولید مجوز :افزود است، میگو تن هزار 7۰ و قفس در ماهی پرورش به مربوط

 .شود فراهم هدف این تحقق برای شرای  دواریمامی و شده صادر قفس در

 ت ن  ه زار  58 به نزدیک 14۰۰ سال در اینکه به اشاره با ایران شیالت سازمان پروریآبزی توسعه معاونت سرپرست

 و ه ا رس اخت زی الزام ات،  به زیآب تن هزار 714 تولید و پرورش به دستیابی داشت: اظهار شد تولید کشور در میگو

 .دارد نیاز اعتباری و بانکی منابع

 س ال  در شیالت حوزه در کشاورزی جهاد وزیر تحولی طرح برای نیاز مورد بانکی و مالی منابع برآورد داد: ادامه وی

 تسهیالت نتوما میلیارد هزار 5 دولت، اعتباری و فنی هایکمک محل از تومان میلیارد هزار یک حدود مبلغ 14۰1

 .است قفس ادوات و هانهاده نو، هایفناوری تجهیزات، واردات برای دالر میلیون ۹5۰ مبلغ و بهرهکم

 کش ور  در بزیانآ تولید از ناشی وریبهره میزان داشت: اذعان کشور پروریآبزی در وریبهره میزان درباره افراسیابی

 ب ه  14۰4 اف ق  در عدد این پروری،آبزی حوزه در اقدامات و هابرنامه اجرای با کنیممی بینیپیش و است درصد 1۰

 .برسد درصد ۳۰

 در آب یفیتک آمدن پایین و شیرین آب محدودیت خشکسالی، به توجه با گفت: نیز تیالپیا ماهی تولید مورد در وی

 .است تیالپیا گونه کنیم، جایگزین پرورش برای توانیممی که ایگونه تنها کویری، مناطق

https://img9.irna.ir/d/r2/2022/03/28/4/169560852.jpg?ts=1648457242167
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/03/28/4/169560852.jpg?ts=1648457242167
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 کشور استان ارچه در را تیالپیا تولید مجوز ما کرد: اضافه ایران شیالت سازمان پروریآبزی توسعه معاونت سرپرست

 هایگونه زا بهتر داخل تولید تیالپیای کیفیت که آن ضمن کرده پیدا ورود زمینه این در خصوصی بخش و ایمداده

 .باشدمی چین و اندونزی مالزی، مانند کشورهایی از وارداتی

 خبر لینک

 

 

 16:۳1 ،14۰1 فروردین 15 -ایرنا

 شد تمدید روز پنج مازندران در استخوانی ماهیان صید فصل 5-11

 

 اس تان  ی ن ا در خزر دریای استخوانی ماهیان صید مهلت روزه پنج تمدید از مازندران شیالت مدیرکل -ایرنا-ساری

 یدص   و ت ور  ک ردن  په ن  فرصت جاری ماه فروردین 2۰ تا استان پره هایشرکت عضو صیادان که گفت و داد خبر

 .دارند استان ساحلی هایآب در را ماهیان

 رخواس ت د ج اری  فصل در صید کاهش به توجه با افزود: ایرنا خبرنگار با گو و گفت در دوشنبه روز اسحاقی حسن

 ب ود  دهش   ارسال شیالت نسازما به شمالی یهااستان پره تعاونی شرکت سوی از صید زمان افزایش بر مبنی هایی

 تمامی ساحلی یهاآب در استخوانی ماهیان صید زمان، ایران تشیال سازمان صید مدیریت کمیته موافقت طبق که

  .شد تمدید روز پنج مدت به مازندران مناطق

https://www.irna.ir/news/84698319/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DB%B7%DB%B1%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%A2%D8%A8%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%AF%D9%81-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84705043/%D9%81%D8%B5%D9%84-%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-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
https://img9.irna.ir/d/r1/2019/06/16/4/156401276.jpg?ts=1560938947829
https://img9.irna.ir/d/r1/2019/06/16/4/156401276.jpg?ts=1560938947829
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 ساله مهه معمول طبق و بود شده شروع ماه مهر 15 از مازندران در خزر دریای استخوانی ماهیان صید جاری فصل

 خاطر به درانیمازن صیادان ولی، رسید می پایان به فروردین 15 یکشنبه امروز پایان از باید نشدن تمدید صورت در

 .است کرده موافقت ایران شیالت که شدند صید زمان تمدید خواستار صید میزان کاهش

 ت ن  625 وهزار یک میزان به 14۰1 فروردین 1۰ تا 14۰۰ ماه مهر 15 یعنی صید فصل آغاز از کل اداره آمار طبق

 .است داشته درصدی ۳4 کاهش که شده صید مازندران در استخوانی ماهی

 بوده واجهم درصدی ۳1 باکاهش قبل سال به نسبت هم آن که بوده تن ۳2بر بالغ نیز تعاونی هر صید سرانه میزان 

 .است

 و رزیکش او  س موم  ص نعتی،  و خ انگی  فاض الب  ورود اث ر  بر رودخانه آلودگی مازندران، شیالت کل مدیر گفته به

 اهشک   اص لی  ه ای  عل ت  از شیالت آبزیان منابع حفاظت یگان نیروی کمبود تعل به مجاز غیر های صید افزایش

 .است مازندران در صید

 صید ارک به استان در پره صیادی شرکت 54 قالب در صیاد 2۰۰ و هزار چهار، مازندران شیالت رسمی گزارش طبق

  .هستند مشغول خزر دریای در استخوانی ماهیان

 خبر لینک

 

 

 8:17 ،14۰1 فروردین 15 -ایرنا

 مازندران در صیادی پایان انتظار 6-11

 

https://www.irna.ir/news/84705043/%D9%81%D8%B5%D9%84-%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-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84704077/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 ماهی ان  ص ید  یبرا را تورهایشان حالی در فروردین روز پانزدهمین در امروز صبح مازندران صیادان - ایرنا - ساری

 ص ید  لص  ف پای ان  زن گ  ام روز  غروب شده اعالم بندیزمان برنامه طبق که اندکرده پهن خزر دریای در استخوانی

 .کند تمدید را مهلت و اجابت را درخواستشان شیالت سازمان که این مگر شودمی نواخته

 پره رکتش عضو صیادان توس  استخوانی ماهیان صید میزان مازندران شیالت گزارش آخرین طبق ایرنا، گزارش به

 طرخ ا  همین به و داشته گذشته سال به نسبت درصدی ۳5 حدود کاهش رسیده پایان به حاال که صیدی فصل در

 .است ایران شیالت سازمان هم مهلت کننده تعیین و داشتند تمدید درخواست صیادان هم

 ی ک  از رکمت   ت ا  شد آغاز مازندران در صید فصل که گذشته سال ماه مهر 15 از مازندران شیالت گزارش اساس بر

 ش د  یدص خزر دریای از پره صیادان توس  استخوانی ماهی تن 6۰۰ و یکهزار حدود صید فصل پایان از پیش هفته

 .است صیادان معیشت گرفتن قرار تنگنا در معنای به که

 ای ن  از و اس ت  ص یادان  درآم د  کاهش معنای به دریا در توراندازی آمار افزایش وجود با صید میزان کاهش چه اگر

 چن د  دتمدی   که است این واقعیت ولی، کنندمی جو و جست صید فصل تمدید درخواست در را راه تنها آنان لحاظ

 دست به زیادی دصی تنها نه کوتاه زمانی دوره این در چونکند مین دوا آنان از دردی روزه 15 تا 1۰ حداکثر و روزه

 س تداران دو و ش یالت  کارشناس ان  ه م  که موضوعی دارد، وجود هم مولد ماهیان افتادن دام به خطر بلکه آید نمی

 .کندمی نگران را صیادان از یبخش هم و خزر دریایی زیست

 س ال  در صید ضعیتو از نارضایتی ابراز با ایرنا خبرنگار با گو و گفت در محمودآباد ماهی بازار فروشان ماهی از یکی

 .است یافته کاهش گذشته سال دهم یک به گذشت که فصلی در صید میزان محمودآباد منطقه در گفت:، جاری

 

 هارودخانه آبدهی کاهش خاطر به کم صید

https://img9.irna.ir/d/r1/2021/10/14/3/169123672.jpg
https://img9.irna.ir/d/r1/2021/10/14/3/169123672.jpg


 

 

 

 کشاورزی و آب راهبردی مطالعات مرکز

 http://awnrc.com/index.php 1401 ماه نیفرورد دوم هفته کشاورزی اخبار اهم

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

 و آب ن وع  هب   صید میزان: افزود، باشد بوده بهتر استان دیگر مناطق در صید وضعیت شاید که این اظهار با قاسمی

 ک ه  مارهاییآ طبق و هستند ارتباط در هم با ماهیگیران که آنجایی از ولی دارد بستگی بشدت هم باد جریان و هوا

 .داشتند ادمحمودآب مشابه وضعیتی مناطق بیشتر در و نبود خوب هم آنقدرها وضعیت هم استان نقاط سایر در دارم

 ب ه  ف زود: ا و کرد عنوان مازندران دریای به متصل های رودخانه در آب کمبود را صید کاهش های علت از یکی وی

 ای ن  رد ک ه  اس ت  فاض البی  آب ه م  آب اندک مقدار همان و ندارد جریان آبی محمودآباد رودخانه در مثال عنوان

 .داشت فراوان صید انتظار انتومین تفاسیر این با و دشومی سرازیر رودخانه

 حاضر حال رد کرد: بیان، ستا گذاشته ماهی قیمت بر زیادی تاثیر صید کاهش اینکه بیان با محمودآبادی صیاد این

 1۰۰ کف ال ، توم ان  ه زار  16۰ تا 15۰حدود کیلویی یک سفید ماهی گذشته هفته یک طی قیمت کاهش وجود با

 2۰۰ وییکیل   ب ه  س فید  ماهی پیش هفته ولی رسد می فروش به تومان هزار ۹5 تا 7۰ مبلغ به کپور و تومان هزار

 .بود رسیده تومان هزار

 صرف ماهی دنخور از مردم از بسیاری تا دشومی سبب و بود نخواهد خریدار نفع به قیمت زایشاف اینکه بیان با وی

 اهشک   ه م  را م ا  درآم د  و داش ت  خواهد پی در را مردم خرید قدرت کاهش قیمت افزایش این: افزود، کنند نظر

 .شندبا دوم شغل کرف به ماهیگیران و فروشان ماهی باید باشد داشته ادامه وضعیت این اگر که داد خواهد

  بازار و صیادان وضعیت بهبود در صید تمدید اثری بی

 یرن ا ا خبرنگ ار  ب ا  گ و  و گف ت  در دارند فعالیت محمودآباد ساحلی یهاآب در صیادانش که خرم پره شرکت رییس

 اف زایش  س بب  ض عیف  صید و داشت درصدی 6۰ کاهش گذشته سال به نسبت ما پره های بچه صید میزان گفت:

 .است شده ماهی تقیم

 خ رج  و لدخ   ه م  باز ولی، داشته افزایش جاری فصل در ماهی قیمت که این وجود با افزود: پور موسی اهلل حبیب

 ح الی  رد داش ت  قیمت افزایش برابر 1۰ حدود ماهیگیری ادوات گذشته سال یک در زیرا خواند نمی هم با صیادی

 .است بوده درصد ۳۰ دحدو ما صید ارزش و ماهی قیمت افزایش میانگین که

 داش ته  صیادان وضعیت در تاثیری اندتومی صید زمان تمدید آیا اینکه بر مبنی ایرنا خبرنگار سووال به پاسخ در وی

 سبب امر همین و است گذشته مجاز حد از انگیغیرخ و خانگی یهابفاضآل ورود علت به دریا آلودگی: گفت، باشد
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 تمدید هوایی و آب شرای  این با و است بوده گذار تاثیر هم هوا و آب البته و نشود ساحل نزدیک ماهی که دشومی

 را م اهی  و گردد ایجاد دریا در جوشی و جنب و شود سرد هوا اینکه مگر کرد نخواهد دوا صیادان از دردی هم صید

 .کند هدایت ساحل سمت به

 پ ره  یه ا ش رکت  است ممکن برود پیش لروا همین به صیادی و صید اگر کرد: بیان خرم پره تعاون شرکت رییس

 ص د در 5۰ گوی ا  ه م  ش غل  این بیمه حق بلکه نشده برطرف صیادان گذشته مشکالت تنها نه زیرا شوند ورشکست

 .آمد هدنخوا بر هاهزینه این پس از صیاد دیگر و است یافته افزایش

 

 کشی نسل یعنی صید زمان تمدید 

 یک ی  مانند ودش اندیشیده اساسی چاره باید که معتقدند و واقفند هم صیادان حتی را روزه چند تمدید بودن اثر بی

 ب ه  فری دونکنار  در یماه صید کهاین بیان با ایرنا خبرنگار با گو و گفت در که فریدونکنار ماهی بازار فروشان ماهی از

 بقی ه  و داشتیم انبوه صید هفته یک تنها گذشت که صیادی الس در :گفت ،است رسیده گذشته سال نصف از کمتر

 .است شده ماهی قیمت افزایش سبب امر همین و بود خالی تورهایمان مواقع بیشتر سال

 بیش هب صید کاهش علت به امسال ولی، بود انتوم هزار 1۰۰ حدود سفید ماهی قیمت گذشته سال افزود: حمیدی

 از ماهی جای به دهندمی ترجیح اکثرا و شده حذف مردم سفره از ماهی دلیل همین به و رسید تومان هزار 16۰ از

 .است یافته کاهش هم ما آمد در نتیجه در و کنند استفاده قرمز گوشت و مرغ

 ح ال  روز چن د  تنه ا  ص ید  زمان افزایش با زیرا نیست کار ارهچ صید زمان تمدید نیز حاضر حال در کرد: بیان وی

 م ان ز تمدی د  ول ی  داش ت  نخواهد تاثیری ماهی قیمت بر که هرچند کرد خواهد خوش را فروشان ماهی و صیادان

 .داشت خواهد پی در را ماهی کشی نسل ماهی تخمگذاری زمان در صید

https://img9.irna.ir/d/r1/2020/10/20/3/157680215.jpg
https://img9.irna.ir/d/r1/2020/10/20/3/157680215.jpg
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 ب ه  یچن دان  ت اثیر  ک ه  کنند صید ماهی جعبه یک روزه هر صیادان شاید مدت چند این در: گفت فروش ماهی این

 م ی  خش کی  ب ه ، هستند ریزی تخم مشغول که را ماهیانی اندک همین ولی داشت نخواهد فروشندگان و آنها حال

 .آورد

 بع د  یه ا سال در و شد خواهد ها ماهی نابودی و شغل این رفتن بین از سبب ماهی صید زمان تمدید وی گفته به

  .ماندمی جا به آن نام دیصیا از تنها

 مدت دراز در صید زمان تمدید منفی اثرات

: اش ت د اظه ار  ایرن ا  خبرنگ ار  ب ا  گو و گفت در نیز شیالت شاخه طبیعی منابع تخصصی دکترای دوست وطن صابر

 در اه   رودخان ه  آل ودگی  ب ه  انتومی که است موثر کاسپین دریا استخوانی ماهیان صید کاهش در متعددی عوامل

 یادانص   از برخ ی  غیرمج از  صید همچنین و ها رودخانه مسیر در متعدد موانع رودخانه، خشکسالی اخیر، یهاسال

 .کرد اشاره

 ی ک  التش ی  سازمان که چند هر، است گذاشته تاثیر ماهیان جمعیت بر متمادی یهاسال در عوامل این: افزود وی

 کن د  حفظ را گونه این جمعیت است توانسته و کندمی ثیرتک را سفید جمله از اقتصادی ماهیان های گونه از سری

 .است ریخته هم به اکولوژیک توازن و است شده تغییر دستخوش ها ماهی گونه ترکیب کار این با اما

 یادیص شروع زمان همچنین و ندارد وجود کفال همچون های ماهی تکثیر امکان مثال عنوان به: گفت دوست وطن

 .است شده گونه این کاهش سبب امر همبن و دارد تداخل کفال های هیما گذاری تخم زمان با

 یادیص   و ص ید  ض رر  ب ه  م دت  دراز در ول ی  باشد مثبت اندتومی مدت کوتاه در صید زمان افزایش داد: ادامه وی

 کثی ر ت قابلی ت  حت ی  ک ه  اس ت  کفال همچون ماهیانی ریزی تخم فصل زیرا گذارد می برجا منفی اثر و بود خواهد

 .است انقراض به رو جمعیتشان هم بشدت و ارندند

 ودوج   ه ا  م اهی  بازس ازی  امک ان  اگر گفت: ایرنا خبرنگار به صیادی شغل آینده خصوص در شیالت متخصص این

 ش غل  نای مدت کوتاه در که گفت انتومین قطع طور به البته شود. تعطیل صیادی شغل است ممکن، باشد نداشته

 .دارد وجود صیادی و صید رفتن بین از احتمال مدت زدرا در ولی رود می بین از
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 نیست ذهن از دور صیادی پایان

 دهآین   خص وص  در ول ی  نکرد نظر اظهار صید زمان بودن منفی یا مثبت خصوص در هم مازندران شیالت مدیرکل

 حرف و اردد وجود مازندران در ماهیگیری تعطیلی امکان شای  تداوم صورت در گفت: ایرنا خبرنگار به صیادی شغل

 .است منطقی خصوص این در داران پره و صیادان های

 625 روه زا  کی   میزان به 14۰1 فروردین 1۰ تا 14۰۰ ماه مهر 15 یعنی صید فصل آغاز از: افزود اسحاقی حسن 

 .است داشته درصدی ۳4 کاهش که شده صید مازندران در استخوانی ماهی تن

 ت ن  ۳2رب   ب الغ  نیز تعاونی هر صید سرانه میزان: گفت و کرد توصیف وحشتناک را مازندران در صید وضعیت وی 

 .است بوده مواجه درصدی ۳1 باکاهش قبل سال به نسبت هم آن که بوده

 و رزیکش او  س موم  ص نعتی،  و خ انگی  فاض الب  ورود اث ر  بر رودخانه آلودگی مازندران، تشیال کل مدیر گفته به

 اهشک   اص لی  ه ای  عل ت  از شیالت آبزیان منابع حفاظت یگان نیروی کمبود علت به مجاز غیر های صید افزایش

 .است مازندران در صید

 خبر لینک

 

https://img9.irna.ir/d/r1/2020/04/12/3/157070512.jpg
https://img9.irna.ir/d/r1/2020/04/12/3/157070512.jpg
https://www.irna.ir/news/84704077/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 ازدهم:دو بخش 12

 هاردهفرآو و گوشت ،شیر طیور، دام،
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 ۹:28 ،14۰1 فروردین ۹ -ایرنا

 شود اتخاذ رمضان ماه مرغتخم و مرغ تامین برای الزم تمهیدات قم: استاندار 1-12

 

 و م رغ  تامین مینهز در الزم تمهیدات اتخاذ خواستار رمضان، ماه بودن پیش در به اشاره با قم استاندار - ایرنا - قم

 .شد بازار این در کاستی و کمبود هرگونه بروز از پیشگیری و ایام این نیاز مورد مرغتخم

 رگاهکش تا  واح د  ی ک  در حضور با شاهچراغی محمدتقی سید قم، استانداری عمومی رواب  شنبهسه روز گزارش به

 و م رغ  ت امین  مص رف،  ب ازار  به عرضه برای سازیآماده و کشتار تا زنده، مرغ ورود فرآیند از بازدید و طیور صنعتی

 .دانست ضروری نیز را رمضان ماه مرغتخم

 در داش تی به مس ائل  و شرعی موازین رعایت داشت: اظهار تولیدی واحد این مسئوالن با نشستی در و ادامه در وی

 .ش ود م ی  رعای ت  خ وبی  ب ه  م وارد  ای ن  کش تارگاه  ای ن  در خوش بختانه  که است مهمی بسیار اصل طیور، کشتار

 در س هیل ت و ام ر  متخصصان و کارشناسان حضور با کرد: تصریح و اشاره تولید امر از حمایت اهمیت بر شاهچراغی

 عرضه و لیدهاتو توسعه راستای در کشتارگاه این در موجود هایظرفیت از تا شود ایجاد شرایطی قانونی، فرآیندهای

 .گردد مناسبی استفاده مصرف بازار به

 بندیبسته هایمحصول تولید و حمایتی هایساخت زیر ایجاد زمینه در نیز ملی هایدستگاه سوی از داد: ادامه وی

 دس ت  وام ل ع و تولیدکنن دگان  تالش از قدردانی با قم استاندار .گیردمی صورت الزم هایپیگیری طیور و مدا شده

 و ه ا ش کل م رف ع  ب رای  ج دی  پیگی ری  ل زوم  ب ر  استان، عید شب نیاز مورد پروتئینی مواد و کاالها تامین اندرکار

 .کرد دتاکی طیور و دام بخش در شاغل کار نیروی و تولیدکنندگان هایدغدغه

 خبر لینک

https://www.irna.ir/news/84698916/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%85-%D8%AA%D9%85%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D9%88-%D8%AA%D8%AE%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/03/29/4/169562056.jpg?ts=1648529740327
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/03/29/4/169562056.jpg?ts=1648529740327
https://www.irna.ir/news/84698916/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%85-%D8%AA%D9%85%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D9%88-%D8%AA%D8%AE%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
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 8:2۰ ،14۰1 فروردین 12 -ایرنا

 کلزا و جو گندم، راندمان محسوس افزایش مغان/ صنعت و کشت در شیر تن 230 روزانه دتولی 2-12

 

 ای ن  در کش اورزی  تولی دات  محسوس افزایش از مغان دامپروری و صنعت و کشت شرکت عامل مدیر -ایرنا-ردبیلا

 وریدامپر مجموعه بزرگترین عنوان به مغان صنعت و کشت شرکت گذشته سال گفت: و داد خبر تولیدی مجموعه

 .کرد ثبت را روز در شیر تن 2۳۰ تولید سابقهبی رکورد ایران

 فرمان دار  اب   دیدار در زاده، محسن اسداله مغان دامپروری و صنعت و کشت شرکت عمومی رواب  از رناای گزارش به

 بنگاه این برای هگذشت سال داشت: اظهار نوروز باستانی عید رسیدن فرا و فرماندار انتصاب تبریک با مغان آباد پارس

 ه ر  ازای هب   گن دم  تولی د  پارس ال  بود. مختلف یهاحوزه در تولید افزایش و آرامش ثبات، با همراه سالی اقتصادی

 .باشد پیش از بهتر قبل سال به نسبت امسال که است این ما بینی پیش و بوده کیلوگرم 2۰۰ و هزار 5 هکتار

 تولید اندمانر افزایش جو تولید خصوص در درصد 4۰ و کلزا تولید زمینه در درصد ۳۰ این بر عالوه کرد: اضافه وی

 .ایمهداشت

 از قب ل  مغ ان  دامپروری و صنعت و کشت شرکت در خام شیر تولید افزود: مغان صنعت و کشت شرکت عامل رمدی

 جی ره  زمینه رد یافته انجام کارشناسی و فنی اقدامات با که است بوده روز در تن 16۰ دولتی مدیره هیئت استقرار

 کیل وگرم  ۳2 به کیلوگرم 26 از خام شیر یدتول ها دام نگهداری محی  کردن تر بهداشتی و باکیفیت و سالم غذایی

 .است رسیده دوشا دام راس هر ازای به

https://www.irna.ir/news/84701840/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B2%DB%B3%DB%B0-%D8%AA%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%88%D8%B3-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/04/01/4/169568243.jpg?ts=1648784782232
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/04/01/4/169568243.jpg?ts=1648784782232
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 کرده پیدا ایشافز راس 6۰۰ و هزار 2۰ به راس ۳۰۰ و هزار 17 از هادام تعداد آن بر افزون کرد: اضافه زاده محسن

 تن 2۳۰ سابقهبی رکورد با خود تاسیس تاریخ طول در ایران دامپروری مجتمع بزرگترین شده سبب امر این و است

 .شود مواجه روز در شیرخام تولید

 عظ یم  همجموع   این کارگران و کارشناسان مدیران، دریغ بی کوشش سایه در آمده بوجود تولید افزایش گفت: وی

 رد و ش ده  اعط ا  آن ان  از ی ک  ه ر  ب ه  ج ذب  ح ق  درصد 2۰ کارکنان، زحمات به نهادن ارج جهت و بوده تولیدی

  .دشومی اهدا پرسنل از حمایت جهت معیشتی غیرنقدی و نقدی های بسته تلفمخ هایمناسبت

 انتص اب  از خوش حالی  اب راز  ب ا  ه م  مغ ان  دامپروری و صنعت و کشت شرکت مدیره هیئت رئیس محمدی، قاسم 

 ش تغال ا و انبنی   دان ش  تولی د  ن ام  به مزین امسال گفت: ارزشمدار پیشکسوتان و مدیران بین از آبادپارس فرماندار

 و اس ت  یدهگرد انتخاب تولید و کشاورزی زمینه در انقالب معظم رهبر اصلی های واژه که خوشحالیم و شده آفرین

 .شد خواهد رسانی اطالع آن نتیجه که داریم سال شعار تحقق راستای در تفاهمنامه چندین نیز ما

 دهش   برگ زار  م دیره  هیئت توس  لسهج 72 امروز تا افزود: دامپروری و صنعت و کشت شرکت مدیره هیئت رئیس

 م الی  مسائل و بودجه اهداف، است. شده عملی و محقق بند 478 تاکنون و بوده هفتگی بصورت جلسات این است.

 .باشیم داشته خوبی سال امیدواریم است، شده انجام که هایی ریزی برنامه با و است شده ترسیم جاری سال در

 س ال  امبن   امسال نامگذاری گفت: جدید سال تبریک ضمن هم مغان آبادپارس شهرستان فرماندار بین، جهان جابر

 ک رده  ن دان دوچ سال شعار تحقق برای را ما رسالت رهبری معظم مقام تاکید و آفرین اشتغال و بنیان دانش تولید

 .است

 هم وار  یبرا آن های پتانسیل از باید و است بزرگی ظرفیت مغان دامپروری و صنعت و کشت شرکت داد: ادامه وی

 .برد بهره مشکالت کردن

 کش ور  حتی و استان اقتصاد محرکه موتور اندتومی مغان صنعت و کشت اینکه بیان با آباد پارس شهرستان فرماندار

 ب ه  وج ه ت ب ا  که نیست منطقه این مردم حق و شود گذاری هدف و بسترسازی اشتغال ایجاد برای باید گفت: باشد،

 .باشند داشته باری مشقت زندگی گردشگری حتی و جمعیتی ی،کشاورز پتانسیل انبوه
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 اف زود:  اشد،ب تاثیرگذار شرایطی هر در فردی هر باید و است موقتی مدیران همه برای مسئولیت که این بیان با وی

 در اس تواری  ه ای گ ام  فعل ی  مدیره هیئت خوشبختانه که بود فراوانی مشکالت دارای پیش هایدهه از شرکت این

 .باشد فعال هم این از بیشتر که رود می انتظار و است برداشته مشکالت حل تایراس

 جهت در و بخشیده بهبود این از بیش را وضعیت شرکت مدیره هیات که است این ما خواسته کرد: تاکید بین جهان

 چهره قوی مدیریت اب دیدج سال در انشاءاهلل و بوده موجود اقتصادی بنگاه این در الزم بستر بردارد. گام اشتغالزایی

 .باشیم شاهد را بزرگ تحولی مدیریتی های

 خبر لینک

 

 

 8:۰۹ ،14۰1 فروردین 12 -ایرنا

 :ایرنا با وگوگفت در گوشتی مرغداران سراسری اتحادیه مدیرعامل

 رفت باال مرغ مصرف سرانه پروتئینی/ محصوالت ازارب به رون  بازگشت 3-12

 

 مقابل ه  رایب عمومی واکسیناسیون انجام با گفت: کشور گوشتی مرغداران سراسری اتحادیه مدیرعامل -ایرنا -تهران

 تاجایی گشت،باز مرغ گوشت جمله از پروتئینی محصوالت بازار به رونق دیگر بار سیزدهم دولت در کرونا ویروس با

 .است افزایش به رو مصرف سرانه که

https://www.irna.ir/news/84701840/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B2%DB%B3%DB%B0-%D8%AA%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%88%D8%B3-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86
https://www.irna.ir/news/84689618/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%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%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84689618/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%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%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%AA
https://img9.irna.ir/d/r2/2019/12/03/4/156798363.jpg
https://img9.irna.ir/d/r2/2019/12/03/4/156798363.jpg
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 و عی د  شب دخری ایبر ریزیبرنامه حال در تدریجبه مردم که ۹8 سال اسفندماه ایرنا، اقتصادی خبرنگار گزارش به

 نوظه ور  یم اری ب ناگه ان  بود، دوخته عید هایشب فروش به را خود نگاه بازار و بودند نوروزی سفرهای و نوروز ایام

 و دش وار  ش رای   در را کش ور  ک ه  ش د  جدی دی  مشکالت آغازگر ویروس این و یافت شیوع کشور در 1۹ - کووید

 .داد قرار پیچیده

 و  ووه ان ) آلفا عنوان تحت 1۹ - کووید ناشناخته ویروس شیوع دلیل به مذکور سال یپایان روزهای در کهطوریبه

 آم د  جودو به خانگی هایهقرنطین ازجمله فراوانی هایمحدودیت و هاممنوعیت بیماری این برای قطعی درمان نبود

 ب رای  ای ران  و ی ا دن در ک ه  هاییتالش با اما گرفت، اصناف روزانه فعالیت و عید شب بازار از را رونق اینکه ترمهم و

 در ناسیونواکسی روند کندی چند هر خورد کلید واکسن تولید و ساخت گرفت، صورت نوپدید بیماری این با مقابله

 دلت ا،  هن دی،  )بت ا ،  انگلیس ی  ازجمل ه  کرون ا  مختل ف  ه ای ویروس جهش و شیوع 14۰۰ سال ابتدای و ۹۹ سال

 .بودند نشیننهخا مردم همچنان و نکرد ایجاد هامحدودیت روند در تغییری و تداش همراه به را کرون دلتا امیکرون،

 دولت فعالیت روعش با عمومی واکسیناسیون اما شد، آغاز نیز واکسن انواع واردات ۹۹ سال ماهبهمن از اینکه وجود با

 اف زایش  اب   یاف ت.  س رعت  م ر ا این و شد آغاز بود، دولت هایبرنامه اولویت از که 14۰۰ سال مردادماه در سیزدهم

 15۰ زا ب یش  ورود ب ا  کهطوریبه شدند؛ واکسینه جامعه از توجهیقابل بخش کشور سراسر در واکسن تزریق مراکز

 .است شده تزریق نیز سوم دز کشور، به مختلف انواع از وناکر تایید مورد واکسن دز میلیون

  عمومی ناسیونواکسی پی در پروتئینی محصوالت بازار به رون  بازگشت

 :اف زود  دیاقتص ا  خبرنگ ار  با گفتوگو در کشور گوشتی مرغداران سراسری اتحادیه مدیرعامل «نژاد اسداهلل حبیب»

 س ال  ب ه  نس بت  بازدی دها  و دی د  و ه ا مس افرت  حجم سیزدهم ولتد س تومیعمو واکسیناسیون اجرای با امسال

 .است بازگشته کرونا شیوع سالهای از قبل هب شرای  گفت انتومی که جایی تا شده تر ملموس گذشته

 زایشاف   م رغ  گوش ت  جمل ه  از پروتئینی محصوالت مصرف سیزدهم دولت اقدامات پی در امسال اینکه بیان با وی

 فزایش ی ا رون د  ب ا  ام ا  بود تر پایین مرغ گوشت در ما مصرف سرانه گذشته سالهای در افزود: است داشته محسوس

 م ت قی همچن ان  ک ه  است پروتئینی محصول تنها مرغ گوشت رسد می نظر به بازار رد ماهی و قرمز گوشت قیمت

 .دارد عرضه برای مناسبی
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 نی ز  ما، ماهی و قرمز گوشت به نسبت مرغ گوشت رفمص سرانه افزایش به توجه با بنابراین اظهارداشت: نژاد اسداهلل

 کنن دگان  فمص ر  تا بدهیم افزایش را تولید انهسر تا ایمهکرد تالش سیزدهم دولت کشاورزی جهاد وزارت با همگام

 ری زی  وج ه ج قطعه میلیون 12۰ نوروز تعطیالت برای ما گذشته سال اگر مثال طور به نشوند بازار در کمبود دچار

 .ایمهداد افزایش دیگر قطعه میلیون 2۰ را رقم این امسال داشتیم

 ت:گف   و ک رد  اش اره  کش ور  در م رغ  گوشت مطلوب ذخایر به کشور گوشتی مرغداران سراسری اتحادیه مدیرعامل

 کش ور  مدا ام ور  پش تیبانی  ش رکت  توس  قبلی های دوره تولید مازاد که طوری به دارد خوبی ذخایر دولت اکنون

 .شود عرضه بازار تنظیم منظور به بازار پیک در نیاز صورت در تا است شده سازی ذخیره

 نی از  برحسب اکنون اما دارد را مرغ گوشت تن میلیون ۳.5 تا ۳ از شبی تولید ظرفیت ساالنه کشور کرد: اضافه وی

 .دشومی عرضه داخلی بازار به و تولید محصول این از تن میلیون 2.7 تا 2.5 بین

 خبر لینک

 

 

 14۰1 فروردین 15-1۳:۳۰-جوان خبرنگاران باشگاه

 شد مطرح جوان خبرنگاران باشگاه با گو و گفت در

 کشور در مرغتخم تن هزار 3 روزانه تولید 4-12

 مصدرف  کداهش  و تولیدد  مسداعد  شدرایط  به توجه با گفت: گذار تخم مرغ اتحادیه مدیره هیئت رئیس

 .یابد کاهش قیمت که شودمی بینی پیش رمضان ماه در مرغتخم

 ک ه  بوده نتوما هزار 2۰ تا ۳۰۰ و هزار 18 مرغداری درب مرغتخم کیلو هر کنونی قیمت گفت: پور نبی ناصر قایآ

 .است نداشته تفاوتی گذشته ماه یک به نسبت

 نداش ته  ریتغیی فروردین 14 تا مرغتخم قیمت که شودمی بینی پیش تقاضا و عرضه شرای  به توجه با او، گفته به

 .کندمی اُفت قیمت رمضان ماه در تقاضا کاهش با قبل تسنوا طبق باشد،

https://www.irna.ir/news/84689618/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%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%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%AA
https://www.yjc.news/fa/news/8096556/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
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 ی اس ق قاب ل  گذش ته  چندس ال  ب ا  ک ه  شودمی تولید کشور در مرغتخم تن هزار ۳ باالی روزانه گوید:می پور نبی

 ندارن د  ش تار ک از غیر به ایچاره باال شده تمام قیمت دلیل به مرغداران که باالست حدی به مرغتخم تولید نیست.

 .دهدمی نشان آتی هایماه در را خود عوارض امر این که

 عرض ه  ه ا مغ ازه  در ه م  توم ان  5۰۰ و ه زار  2 ن رخ  با مرغتخم عدد هر که است آن از حاکی میدانی هایگزارش

 م رغ متخ   و تومان 15۰۰ را فله مرغتخم عدد هر منطقی قیمت هاتشکل و اتحادیه مسئوالن که حالی در شود،می

 .کنندمی اعالم تومان 1۹۰۰ را بندی بسته

 ق رار  می ادین  راختیا در تومان 5۰۰ و هزار ۳7 نرخ با را مرغتخم شانه هر که گویندمی دام امور پشتیبانی مسئوالن

 .دهندمی قرار کننده مصرف اختیار در تومان هزار 4۳ نرخ با آنها و دهیممی

 خبر لینک

 

https://www.yjc.news/fa/news/8096556/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
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 دهم:زسی بخش 13

 واردات و صادرات
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 14۰1 فروردین 11-2۳:5۰-جوان خبرنگاران باشگاه

 

 تضمینی؛ خرید نرخ افزایش با همزمان

 یافت افزایش کشور آینده سال 2 ذخیره تامین هدف با گندم واردات 1-13

 اساسدی  محصدوالت  بده  کشدور  نیاز تامین برای امعیج بسته کشاورزی، جهاد وزارت مسئوالن گفته به

 .اجراست حال در و شده تدوین کشاورزی

 دو این بین جنگ داده؛ افزایش را گندم جمله از کشاورزی محصوالت جهانی هایقیمت روسیه و اوکراین بین جنگ

 اش ته؛ گذ گندم انیجه قیمت روی را خود تاثیر بیشترین دارند، جهان گندم تولید در درصدی ۳۰ سهم که کشور

 .است رفته باال هم درصد 7۰ سقف تا المللی بین هایبازار در محصول این قیمت که طوری به

 خ ود  ب ه  ار دنی ا  در گندم صادراتی سهم از تن میلیون 22 اوکراین و تن میلیون ۳8 روسیه گذشته، زراعی سال در

 دالر ۹۹۰ ت ا  گندم قیمت ،14۰۰ سال در کشور دو نای جنگ اثر در هاقیمت افزایش آغاز با و بودند داده اختصاص

 .یافت افزایش نیز تن هر ازای به

 دخری   ن رخ  ک ه  ای ن  عل ت  ب ه  ۹7 و ۹6 ه ای س ال  در که دهدمی نشان کشاورزی جهاد وزارت هایآمار ایران، در

 ه م،  ۹۹ و ۹8 هایلسا در بودند داده نشان تولید به کمتری اقبال نیز کشاورزان نکرد، پیدا افزایش گندم تضمینی

 و 8.4 فق    ترتی ب  ب ه  ها،سال این در که طوری به نداشت؛ تناسب تولید هایهزینه و گندم تضمینی خرید قیمت

 گندم کشت عدم معنای به کشاورزی، جهاد حوزه کارشناسان نظر طبق که شده دولت تحویل گندم تن میلیون 8.2

 .است کشور نان و آرد چرخه از نآ خروج و گندم قاچاق افزایش و کشاورزان سوی از

 نیست مطلوب گندم کشت واحد عملکرد

https://www.yjc.news/fa/news/8099939/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%DB%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
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 ریم؛ندا مطلوبی وضعیت گندم کشت زیر سطح میزان نظر از گفت: کشاورزی حوزه کارشناس ورمزیاری حجت آقای

 تا مونهن کشاورزان برخی که حالی در کنیم،می برداشت آبی کشت با گندم تن چهار متوس  طور به هکتار، یک در

 اس ت  این ،باشند داشته عملکردی چنین توانندنمی کشاورزان اکثر اینکه علت و اندهشد برداشت به موفق هم تن 8

 .داریم باالیی بسیار عملکردی شکاف و نگرفته صورت مناسبی کشاورزی آموزش و ترویج که

 ت رویج  و اشدب کشاورزان تعداد یپاسخگو تواندنمی و است پایین بسیار کشاورزی دولتی مروّجان تعداد گوید،می او

 ک ه  ده د م ی  خصوص ی  هایشرکت از برخی به را بودجه دولت حوزه این در ؛ایمهنبرد پیش خوب هم را خصوصی

 .کنندمی دریافت را بودجه صرفاً هایشان، آموزش بودن موفق به توجه بدون

 در کردعمل شکاف کردیم؛ بررسی اسیکارشن طور به را 1۳۹6 تا 1۳4۰ سال از گفت: کشاورزی حوزه کارشناس این

 آم ار  مقایس ه  ک ه  آن ض من  ش ده،  براب ر  پ نج  دنیا به نسبت گندم، محصول درباره زمانی بازه این طی سطح واحد

 ک ه  رفت ه  االب هم گندم تولید میزان بارش افزایش با ،دهدمی نشان مختلف هایسال در گندم تولید آمار و بارندگی

 اث ر  در کشت یرز سطح افزایش از ناشی تولید افزایش و بوده مدیریتی ریزی برنامه بدون اهتولید افزایش این یعنی،

 !سطح واحد در عملکرد رفتن باال نه بوده، بیشتری دیم اراضی از استفاده با بارندگی افزایش

 باش د؛  یگرد معیار یکسری و وارداتی گندم قیمت و تورم با متناسب باید تضمینی خرید که است معتقد همچنین او

 .است نداشته رشد اصالً هاسال از برخی در اما

 کش ت  دمستع که مناطقی در باید فق  کار این که گفت هم روغنی هایدانه کشت درباره همچنین ورمزیاری آقای

 انج ام  ه ا نآ کشت کشور، سراسر در اکنون که شده انجام نحوی به سیاستگذاری اما شود؛ انجام هستند، هادانه این

 س تفاده ا م ورد  روغ ن  تا است اسالمی ایرانی طب توصیه مورد روغنی نوع چه کنیم، توجه باید آنکه ضمن شود.می

 .کند تضمین هم را هاآن سالمت روزمره، نیاز تامین بر عالوه مردم،

 پایه هایکود قیمت کاهش و تضمینی خرید نرخ افزایش با گندم تن میلیون 9 تولید بینی پیش

 خرید نیتضمی قیمت که رسید نتیجه این به دولت گفت: هم کشاورزی جهاد وزارت زراعت امور اونمع مهاجر آقای

 برای کشاورزان رغبت تا باشد داشته تحویل جایزه، نیز تومان هزار و دهد افزایش تومان 5۰۰ و هزار 1۰ به را گندم

 .شود بیشتر گندم کشت
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 از نی ز  ت ن  میلی ون  2 و دولت سوی از گندم تضمینی خرید نت میلیون نیم و چهار حدود گذشته سال او، گفته به

 ه م  را دیگ ر  تن میلیون نیم و یک حدود گرفته، صورت ماکارونی تولیدکنندگان مانند صنعتی جات کارخانه سوی

 به نزدیک و بوده تن میلیون 8 حدود گذشته، سال در گندم تولید یعنی کردند؛ ذخیره امسال کشت برای کشاورزان

 .است شده انجام واردات نیز تن نمیلیو 7

 الملل ی،  ب ین  س طح  وی ژه  ش رای   به توجه با و نیست فعلی نیاز تامین فق  واردات این علت گوید،می مهاجر آقای

 .یمهست کشور آینده سال دو تا یک گندم سازی ذخیره به موظف

 سبب که گذشته سال در ندگیبار درصد ۳۰ تا 25 کاهش گفت: همچنین کشاورزی جهاد وزارت زراعت امور معاون

 قیم ت  اف زایش  و ش د  گن دم  جای به بیشتر درآمد با محصوالت کشت سمت به کشاورزان سوی از آب دادن سوق

 و داده یشافزا را خود هایحمایت جدید، دولت اما بود؛ شده سطح واحد در عملکرد آمدن پایین سبب پایه هایکود

 .است یافته کاهش درصد 45 تقریباً پایه، هایکود این قیمت گندم، تضمینی خرید نرخ افزایش بر عالوه

 ت ن  میلیون 5 بتوانیم امسال و یابد افزایش عملکرد این رو، پیش زراعی سال در که شودمی بینی پیش او، گفته به

 .برسد تن میلیون ۹ به نیز گندم تولید کل و دهیم انجام تضمینی خرید

 آینده هایسال طی روغنی هاینهدا واردات به کشور نیاز درصد 50 رفع

 ی را ز اس ت؛  تومانی 42۰۰ ارز بحث اصلی مشکل گفت: هم روغنی هایدانه تولید خصوص در همچنین مهاجر آقای

 قیم ت  فاختال تومان هزار بیست گیرد،می صورت آن تولید داخل در که روغنی و شودمی وارد خارج از که روغنی

 کرمانش اه،  مازن دران،  گلس تان،  خوزس تان،  مانن د  ه ایی استان در کلزا روغنی هدان کشت مدت، کوتاه برنامه دارند.

 .است گندم با تناوب در و شودمی کشت پاییز در زیرا است؛ اردبیل و شرقی و غربی هایآذربایجان

 نی از  کمی بسیار آب اما د؛شومی کشت تابستان در زیرا است، نظر مد نیز کنجد مانند محصوالتی کشت گوید،می او

 ب رای  ه م  ددارن   کم ی  آب ی  نیاز که گلرنگ و کاملینا روغنی دانه است. درصد 5۰ باالی آن روغن تولید در و دارد

 ب ه  کنند. نتامی هم را خود معیشت هاآن های گلبرگ از استفاده با انندتومی که شده گرفته نظر در محروم مناطق

 آینده سال 6 تا 5 طی روغنی های دانه به کشور نیاز درصد 5۰ که است این کشاورزی جهاد وزارت برنامه کلی طور

 .شود برطرف
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 است قراردادی کشت کشاورزی، محصوالت تولید افزایش میانبر راه

 اس تی سی بس ته  ی ک  بای د  گف ت:  ه م  کشاورزی جهاد وزیر اقتصادی امور و ریزیبرنامه معاون قربانی محمد آقای

 نظ ر  از آن برمیان راه که درآید اجرا به کشاورزان سوی از کشت الگوی تا شود تدوین کشاورزان برای جامع حمایتی

 رحط   ای ن  در خری داران  ش بکه  و ص نایع  ه ا، اتحادی ه  ها،تشکل است. قراردادی کشاورزی کشاورزی، جهاد وزارت

 دراتص ا  ،داخل ی  نی از  ت امین  ب ر  ع الوه  بت وانیم  کشاورزی، آموزش و ترویج با همزمان تا کنند مشارکت توانندمی

 .دهیم افزایش هم را کشاورزی محصوالت

 را سهم یشترینب بتواند کشاورز تا باشیم داشته کشاورزی محصوالت بازار حوزه در را هوشمندسازی باید گوید،می او

 کشت، الگوی موضوع شدن اجرایی برای کلی طور به یابد؛ افزایش درآمدش و باشد داشته محصول فروش قیمت در

 بیم ه  یارانه و نمکانیزاسیو یارانه کاشت، یارانه پرداخت قراردادی، کشاورزی شامل کامل ریزی نامهبر بسته یک باید

 .است کشاورزی حوزه در بورس گردانی سبد مانند اتفاق این که شود گرفته نظر در

 تولید افزایش برای کمکی گذاری، قیمت شورای اصالح

 والتمحص داخلی تولید افزایش ریزی برنامه خصوص در یزن مجلس کشاورزی کمیسیون رئیس عباسی علیرضا آقای

 سرئ ی  ب ود؛  کشاورزی محصوالت گذاری قیمت شورای اصالح یازدهم، مجلس هایکار نخستین از گفت: کشاورزی

 م اه  6 ت ا  گاهی و نبود مناسب نیز کشاورزی محصوالت قیمت تعیین زمان و بود اقتصاد وزارت گذشته در شورا این

 .تگرف صورت اخیر

 و ولیدکنن دگان ت از تعدادی و گرفته قرار کشاورزی جهاد وزارت عهده بر آن ریاست شورا، این اصالح با گوید،می او

 .دشو مشخص تیر باید حتما هم محصوالت قیمت داشت؛ خواهند حضور هاقیمت تعیین در هم کشاورزی نفعانذی

 ام روز  ت ا  هادولت اام کند؛ ابالغ توسعه برنامه قوانین طبق را کشت الگوی سال، اول ماه 6 در باید دولت او، گفته به

 .اندهکرد کوتاهی قسمت این در

 س خنرانی  در انق الب  رهبر تاکید مورد موضوعات از یکی کشاورزی محصوالت واردات کاهش و تولید در خودکفایی

 الگ وی  تغیی ر  ب ا  که داشت دتاکی نکته این بر رضوی خراسان استان به خود سفر در هم جمهور رئیس بود؛ نوروزی
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 کنیم؛ تولید کشور داخل در را اساسی کاالهای و کشاورزی محصوالت بتوانیم که کنیم حرکت سمتی به باید کشت،

 .دارد مناسبی وضعیت کشور استراتژیک ذخایر اکنون که هرچند

 خبر لینک

 

 

 14۰1 فروردین ۰۹-16:11-جوان خبرنگاران باشگاه

 

 شد؛ مطرح اقتصادی میز در

 !دشومی کشور وارد پشم ایرانی، قالی بافت برای 2-13

 .شودمی دالر میلیون 16 تقریبا ارزی لحاظ از که شودمی کشور وارد پشم انواع تن 653 و هزار 2 حدود

 دالر میلیون 16 حدود ارزی لحاظ از که شودمی کشور وارد پشم انواع تن 65۳ و هزار 2 گفت: لطیفی اهلل وحر آقای

 5۰۰ و ه زار  کی   که است هند و چین تایوان، امارات، اروگوئه، استرالیا، هایکشور از واردات میزان این که شودمی

 .است هشد وارد استرالیا کشور از پشم میزان این از تن

 هک   ش ده  ص ادر  ای ران  از خشک و شده دباغی خام، هایپوست انواع تن 1۳4 و هزار 2۳ گمرک سخنگوی گفته به

 ایتالی ا  و اس پانیا  هن د،  پاکستان، هایکشور به آن درصد 7۰ مقصد که بوده دالر میلیون ۳1 حدود آن ارزی ارزش

 .است بوده

 چرم یعصنا طری  از کشور در نفر هزار 18 حدود برای زایی اشتغال

https://www.yjc.news/fa/news/8099939/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%DB%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
https://www.yjc.news/fa/news/8098242/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%B4%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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 بوده هد زیان بسیار کشور چرم صنعت برای خام شکل به پوست صادرات متاسفانه :گفت دلیر زاده حسن علی آقای

 زای ی  غالاش ت  همچنین و آوری ارز افزایش ساز زمینه تواندمی باشد، شده فرآوری شکل به محصول این اگر چراکه

 .باشد کشور در

 ب ه  شده فرآوری شکل به محصول این اگر چرم و پوست صنعت در رمچ صنایع انجمن مدیره هیئت رئیس گفته به

 در این کند،می ایجاد زایی اشتغال نفر هزار 18 حدود و ارزآوری دالر میلیارد یک حدود شود صادر دیگر هایکشور

 .کنیممی صادر را هاآن محصوالت یا و تولید کشور در را دام هزار 6۰ حدود روزانه ما که است حالی

 کشور در پشم تن هزار 56 یدتول

 نیم ی  و س فید  ه ا پش م  این از نیمی که شودمی تولید پشم کشور در تن هزار 56 :گفت دادرس صدر افشین آقای

 صادرات ایبر مجوز صدور درخواست حتی ما و ندارد پشم واردات به نیاز اکنون هم ایران است رنگی طیف با دیگر

 .اندنکرده موافقت آن با صمت وزارت و کشاورزی جهاد وزارت نهمتاسفا که ایمداده را ایران از پشم

 ه م  یق ال  ب رای  ک ه  هستیم آن شاهد اکنون هم کشور سبک دام کشاورزی هایتعاونی اتحادیه مدیرعامل گفته به

 رد فدرش  صدنعت  تمرغوبی دالیل ترینمهم از یکی که است حالی در این شودمی وارد خارجی هایکشور از پشم

 ولت ی د سیس تم  در ک ه  هس تیم  آن ش اهد  اکنون هم اما شود،می استفاده آن در که است هاییپشم دلیل هب ایران

 .است آن صادرات از ترراحت پشم واردات

 به ازینی کشور در که است محصوالتی واردات کشور در کوچک صنایع و بزرگ صنایع در مشکالت ترینمهم از یکی

 و آوری ارز بحث در که شده باعث خام شکل به پوست جمله از محصوالت ادراتص دیگر سوی از ندارد. وجود هاآن

 .شویم مواجه کمبود با زایی اشتغال همچنین

 خبر لینک

 

 

 

https://www.yjc.news/fa/news/8098242/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%B4%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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 14۰1 فروردین ۰8-12:45-جوان خبرنگاران باشگاه

 

 :ایران گمرک کل رئیس

 رسید دالر میلیارد 100 به کشور غیرنفتی جیخار تجارت 3-13

 100 رکورد جهان، هایکشور با کاال تن میلیون 162 تبادل با 1400 سال در کشور غیرنفتی خارجی تجارت

 .رساند ثبت به را دالری میلیارد

 اس ت.  داش ته  رشد درصد ۳8 قبل سال به نسبت 14۰۰ سال در کشور خارجی تجارت گفت: مقدسی علیرضا آقای

 ای ن  ک ه  ش ده  ص ادر  جهان نقاط اقصی به 14۰۰ سال در دالر، میلیارد 48 ارزش به ایرانی کاالی تن میلیون 122

 .است داشته درصدی 41 رشد و بوده قبل سال از بیشتر دالر میلیارد 14 میزان

 به را زشار رد درصدی ۳6 و وزن در درصدی 21 رشد ۹۹ سال با مقایسه در 14۰۰ سال در وارداتی هایکاال میزان

 .داشت همراه

 ظالمان ه،  ه ای تحریم ترینسخت که آمد دست به حالی در 14۰۰ سال در کشور صادرات رکورد مقدسی گفته به

 .شد اجرا و وضع سال این در ایران ملت علیه سلطه نظام توس 

 ب ه  کاال تواردا املهمع طرف عمده کشور 5 روسیه فدراسیون و آلمان ترکیه، چین، عربی، متحده امارات هایکشور

 ص ادراتی  ه ای ک اال  مقص د  عم ده  کشور 5 افغانستان و عربی متحده امارات ترکیه، عراق، چین، هایکشور و کشور

 .بودند 14۰۰ سال در کشورمان

https://www.yjc.news/fa/news/8097313/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
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 رسید نت هزار 5۰۰ و میلیون 12 به درصدی، 68 رشد با 14۰۰ سال در کشورمان مسیر از خارجی عبوری هایکاال

 .بازگردد کاال ترانزیت میزان این به توانست کشور مجددا سال هفت از پس که

 خبر لینک

 

 

 14۰1 فروردین ۰8-14:۳2-جوان خبرنگاران باشگاه

 

 رسید درصد 85 به صادرات از حاصل ارز بازگشت نرخ 4-13

 گذشدته  سال یک در ارز بازگشت هایروش سازیمتنوع با گفت: ایران تجارت توسعه سازمان کل رئیس

 .برسانیم درصد 85 به را صادرات از حاصل ارز توانستیم

 کمیت ه  رد ب ود،  مان ده  باقی ۹7 سال از که گذشته ارزی هایبدهی به مربوط مسائل گفت: پاکپیمان علیرضا آقای

 .شد حل زمینه این در ادرکنندگانص مشکل عمده بخش و شد تکلیف تعیین 2 ماده

 قواع د  ح ذف  خ ارجی،  تجارت توسعه و صادرات روند از زداییمانع ایران تجارت توسعه سازمان کل رئیس گفته به

 و احمم ز  ق وانین  ح ذف  ه ا، پرونده کردن قضائی تعزیرات، به صادرکنندگان معرفی و ارزی سپاریپیمان مثل غل 

 ایج اد  تج اری،  و ارزی ه ای یاس ت س ک ردن  هماهن گ  آن، تبع ات  اهشک   و نگ ری بخش ی  حذف صادرات، مخل

 تس هیل  س از  زمین ه  ک ه  ب ود  م واردی  جمله از مرکزی بانک و صمت وزارت در کارشناسی تخصصی هایکارگروه

 .شد 14۰۰ و۹۹ سال در درصد 85 به آن رسیدن و ارز بازگشت میزان افزایش و ارز بازگشت

https://www.yjc.news/fa/news/8097313/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
https://www.yjc.news/fa/news/8097378/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DB%B8%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
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 م اه  4 در رته ات  12۰۰ انج ام  و ته اتر  ب ه  بخش یدن  نظم غیر، صادرات برابر در تواردا صادرات، مقابل در واردات 

 تکلی ف  یینتع امسال که بوده مواردی جمله از و بوده تجارت توسعه سازمان گرفته صورت اقدامات جمله از گذشته

 .است ارز انتقال بدون و اشخاص ارز اساس بر کاال واردات شیوه شود،می

 ه ای محص ول  و کشورها آن در و تدوین صادرکنندگان اندیشیهم با گذشته سال کشور تتجار توسعه راه نقشه

 .گرفت صورت صادرات از حاصل ارز بازگشت برای گرفته صورت اقدامات و شده بندی اولویت صادراتی هدف

 خبر لینک

 

 

 14۰1 فروردین 1۳-۰۹:22-جوان خبرنگاران باشگاه

 

 !شودمی صادر همسایه هایکشور نام با ایرانی هایآلو 5-13

 برندد  بدا  ما ملی یک درجه آلوی محصول که است تأسف جای گفت: روستایی تعاون سازمان مدیرعامل

 .شودمی صادر و بندیبسته همسایه هایکشور از یکی

 روش، ت رین راح ت  ب ا  و ن دارد  وج ود  بن دی بسته فناوری هیچ اینجا در متأسفانه ید:گومی فرقادری اسماعیل آقای

 .شودمی بندیبسته و سورت محصوالت

 2۳ روز از اس ت،  گرفت ه  نظ ر  در توافقی خرید برای کشاورزی جهاد وزیر که تومانی میلیارد 1۰۰ اعتبار با گفت: او

 ی ک  م رج  و هرج از جلوگیری برای و کنیمیم آغاز را آلو محصول توافقی خرید عملیات رسمی صورت به فروردین

https://www.yjc.news/fa/news/8097378/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DB%B8%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
https://www.yjc.news/fa/news/8100743/%D8%A2%D9%84%D9%88-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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 را کار و باشیم داشته منطقه این در صادراتی پایگاه یک موقتاً تا ایمگرفته نظر در را هکتاری ۳ متروکه مرکزی انبار

 .کنیم شروع

 شود گیریجلو ریسوداگ و داللی از تا دهدمی انجام روستایی تعاون سازمان فعالً را توافقی خرید فر قادری گفته به

 .کنیم آغاز را کار آینده روز 1۰ از تا شودمی اجاره بندیبسته و سورت دستگاه فردا از و

 دالالن یسوداگر مشکل با محصول این کشاورزان که دنیاست در آلو کننده تولید کشور دهمین ایران دشومی گفته

 .ندشومی همراه هایی زیان و ضرر با هرساله

 خبر لینک

 

 

 14۰1 فروردین 12-16:54-جوان خبرنگاران باشگاه

 

 شد بررسی اقتصادی میز در

 یافت افزایش دالر میلیارد 13 صادرات 6-13

 صدادرات،  حدوزه  در تولیدد  موانع رفع اصالح با گفت: صمت وزارت کار و کسب محیط هماهنگی معاون

 .بودیم 99 سال به نسبت گذشته سال در صادرات دالری میلیارد 13 رشد شاهد

https://www.yjc.news/fa/news/8100743/%D8%A2%D9%84%D9%88-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.yjc.news/fa/news/8100450/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DB%B1%DB%B3-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
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 از یکی که شد انجام تولید موانع رفع برای بنیادی اقدام 2 گذشته سال ماهه شش در گفت: نیازی محمد سید آقای

 ۹۹ س ال  هب نسبت دالری میلیارد 1۳ رشد با گذشته سال صادرات منظور بدین که بود صادرات حوزه در موانع این

 .رسید دالر میلیارد 48 تا 47 به

 .شود مرتفع مشکالت امیدواریم دارد، ماده 28 که بسته این اجرای با وی، گفته به

 28 در ک ه  موض وعاتی  و ش ود  عمل ای سلیقه بصورت رسانی خدمت تا شده موجب مقررات نقص ید:گومی نیازی

 .کنیم گری تسهیل بتوانیم تا نیست قبلی مقررات نوع از است مطرح ماده

 د.ش و می تسهیل فرآیندها از بخشی فرآیند اصالح حوزه در گفت: صمت وزارت کار و کسب محی  هماهنگی معاون

 گذش ته  سال یانپا تا ابتدا از انرژی قیمت که چرا شد مطرح تولید حوزه در انرژی باالی هزینه بحث مثال عنوان به

 .شد اصالح 14۰1 بودجه قانون در که شد برابر 4 تا ۳

 زارتو و مرک زی  یان ک  تعام ل  در طوریکه به کردیم تعریف اساسی یهاپروژه مالی تامین خصوص در گفت: نیازی

 اج رای  ب ا  یمامیدوار بانک 12 با همکاری نامه تفاهم انعقاد بنابر که است گرفته شکل خوبی های هماهنگی اقتصاد

 .کنیم رفع را تولید موانع هاپروژه

 کار و کسب محیط بهبود های حل راه از یکی شتابزدگی از اجتناب

 ثبح   نیس ت،  دول ت  درون تنه ا  ک ار  و کسب محی  بهبود بحث :گفت کار و کسب کارشناس بیات یآقا ادامه در

 .است ایفراقوه

 .برشمرد مشکالت دیگر از را مختلف های راه پیداکردن برای دقیق کارشناسی کار عدم و زدگی شتاب وی

 ی ابی  شهری را مشکالت و پاالیش را موجود وضعیت باید کنیم وضع جدید مقررات خواهیم می وقتی ید:گومی بیات

 .شود

 و ش د  رفع مشکالت از بخشی شد، تصویب گذشته سال که موانع رفع بسته در گفت: کار و کسب محی  کارشناس

 اص الح  بای د  فرآین دها  منظور بدین که ندارد مصوبه و قانون به نیاز ها دستگاه جاری فرآیند در مشکالت از بخشی

 .شود
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 تم امی  خ اطر  هم ین  ب ه  اس ت،  نشده اغنا ها دستگاه که است این مقررات اجرای عدم یلدال از یکی وی، گفته به

 .شود انجام باید زیرمجموعه های کمیته در ها کاری چکش

 ت یم  اس اس  ب راین  شود، رفع تولید روی پیش موانع که دارند انتظار فعاالن صمت وزارت پیشنهادی بسته اجرای با

 بتوانند را درخواست ثبت مرحله از فعاالن که است کرده طراحی سیستمی ریالی تسهیالت حوبه در دولت اقتصادی

 .است افتاده تاخیر به درخواست ثبت که چرا کنند رصد

 خبر لینک

 

 

 15-1-14۰1 1۰:1۹-فارس خبرگزاری

 خرما دالر میلیون 255 از بیش صادرات 7-13

 ارزش به اخرم تن 5۰4 و هزار 2۹2 ماه، بهمن پایان وتا 14۰۰ سال ماه 11 در کرد: اعالم گمرک سازمان سخنگوی

 .است شده صادر دالر 242 و هزار 1۹8 میلیون 255

 

 کش ور  رد متن وعی  خرماه ای  افزود: لطیفی اله روح سیما، و صدا خبرگزاری از نقل به فارس خبرگزاری گزارش به

 ،کلوته ،یارمپ شاهانی، ،کبکاب برحی، خرماهای مانند هستیم کشورها بهترین از یکی تنوع نظر از و کنیم می تولید

 .دیزاه و خاسویی خرمای و مضافتی

https://www.yjc.news/fa/news/8100450/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DB%B1%DB%B3-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
https://www.farsnews.ir/news/14010115000187/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-255-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7
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 پیدا ورود ولمحص این علمی صادرات و تولید در علمی نگاه با ها بنیان دانش که امیداوریم جاری سال در گفت: وی

 .کنند

 کنن د می ریخریدا کیلوگرم در لیر 16۰ تا 15۰ ترکیه در ،دشومی تولید فلسطین در که خرمایی داد: ادامه لطیفی

 لی ر  21 ح دود  دارد خری دار  ب ازار  آن در ربیش ت  ک ه  ای ران  اهدیز خرمای ولی رمضان مبارک روزهای در ویژه به

 .دشومی خریداری

 هم نآ از بخشی و است ذائقه بخش یک و تجاری نشان بخاطر اون از بخش یک است زیادی تفاوت کرد: تصریح وی

 تری موفق حضور رهاازاب این در انیمتومی توانمند جوانان از گرفتن کمک با که است رسانی بازار و بازاریابی از ناشی

 .باشیم داشته

 خبر کلین

 

https://www.farsnews.ir/news/14010115000187/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-255-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7
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 دهم:چهار بخش 14

 صنعتی گیاهان و گل ،علوفه نهاده،
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 11-1-14۰1 12:۳2-فارس خبرگزاری

 شیمیایی کود قیمت درصدی 45 کاهش 1-14

 وردم   فس فاته  و پتاس ه  ک ود  از اع م  شیمیایی کود انواع قیمت گفت: کشاورزی حمایتی خدمات شرکت مدیرعامل

 .یافت کاهش درصد 45 کشاورزان استفاده

 

 ای ن  قیمت ایی،شیمی کود نرخ آزادسازی با و ۹۹ سال ابتدای از ،سیما و صدا از نقل به فارس خبرگزاری گزارش به

 .شد کشاورزان توس  شیمیایی کود مصرف کاهش موجب قیمت افزایش این که یافت برابری پنج افزایش محصول

 نسبت 14۰۰ و ۹۹ یهاسال در کشاورزان توس  پتاسه و فسفاته کود مصرف کشاورزی، جهاد وزارت آمار اساس بر

 .است یافته درصدی 8۰ کاهش ۹8 سال به

 .است داشته پی در را کشاورزی محصوالت کیفی و کمی کاهش کارشناسان، گفته به که موضوعی

 هب   قیم ت  تع دیل  ب ا  را محص ول  ای ن  ت ا  گرفت ه  تص میم  مافات جبران برای کشاورزی جهاد سال دو از پس حال

 .کند عرضه کشاورزان

 پس این زا دولتی هیاران پرداخت طریق از کودها این کشاورزی، حمایتی خدمات شرکت مدیرعامل رسولی؛ گفته به

 .دشومی عرضه کشاورزان به درصدی 45 قیمت کاهش با

 است وارداتی نیز داخل تولید انواع اولیه ماده و دشومی تأمین واردات راه از پتاسه و فسفاته کودهای درصد 6۰ البته

 ک ه  ترتیب این به د،شومی اجرایی شیمیایی کودهای به دولتی یارانه پرداخت طریق از واقع در قیمت کاهش این و

 ت ر  ارزان قیمت با اماکند می خریداری روز قیمت به کننده وارد و تولید از را محصول این حمایتی خدمات سازمان

 .دهدمی قرار کشاورزان اختیار در

https://www.farsnews.ir/news/14010111000322/%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-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://www.iribnews.ir/fa/news/3400682/%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-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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 قیمت با قبالً که پتاسیم سولفات کود کیلویی 5۰ کیسه مثال، عنوان به حمایتی، خدمات شرکت مدیرعامل گفته به

 در زیکش اور  حمایتی خدمات شرکت طریق از تومان هزار 2۹۹ قیمت با حاال رسید،می فروش به تومان هزار 544

 .گیردمی قرار کشاورزان اختیار

 .است داشته قیمت کاهش تومان هزار 25۰ به 422 از هم پریبل فسفات سوپر کود همچنین

 .است گرفته انجام شیمیایی کود به زانکشاور دسترسی تسهیل راستای در اقدام این رسولی، گفته به

 خبر لینک

 

https://www.farsnews.ir/news/14010111000322/%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-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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 دهم:پانز بخش 15

 تآالنمکانیزاسیون/ماشی
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 16:۰5 ،14۰1 فروردین 15 -ایرنا

 :داد خبر کشاورزی مکانیزاسیون توسعه مرکز رییس

 کشاورزی مکانیزاسیون به تومان میلیارد هزار 5 اختصاص 1-15

 

 ب ه  وم ان ت ردمیلی ا  ه زار  5 مبل غ  14۰1 سال کرد: اعالم کشاورزی مکانیزاسیون توسعه مرکز رییس -ایرنا -تهران

 .کند پیدا اختصاص کشاورزی مکانیزاسیون اعتباری خ  دهمین

 ای ن  تحق ق  ص ورت  در اینک ه  بی ان  ب ا  «عباس ی  ک امبیز » کش اورزی،  جه اد  وزارت از ایرنا دوشنبه روز گزارش به

 در اف زود:  داش ت،  خ واهیم  را 14۰۰ س ال  به نسبت مکانیزاسیون تسهیالت زمینه در درصدی 25 رشد بینی،پیش

 .یافت تخصیص کشاورزی مکانیزاسیون اعتباری خ  نهمین به تومان میلیارد هزار 4 مبلغ 14۰۰ سال

 سوی از کشاورزان سنجیاهلیت ها،شرکت سوی از نقدی فروش افزایش کشاورزی، مکانیزاسیون توسعه مرکز رییس

 از بخشی نامثبت برای سامانه ندازیاراه و مکانیزاسیون تسهیالت دریافت برای هااستان کشاورزی جهاد هایسازمان

 .کرد عنوان کشاورزی مکانیزاسیون توسعه مرکز هایبرنامه جمله از را پرتقاضا هایماشین

 و ادوات ه ا، ماش ین  قیم ت  کنترل به مصمم کشاورزی جهاد وزارت داشت: اظهار هاقیمت تغییرات مورد در عباسی

 .دهدنمی را غیرمنطقی و رویهبی هایگذاریقیمت اجازه و است کشاورزی تجهیزات

 ش اورزی ک مکانیزاس یون  حوزه تسهیالت از توانندمی هاییشرکت افزود: کشاورزی مکانیزاسیون توسعه مرکز رییس

 .باشد منطقی آنان ادوات و هاماشین قیمت تغییر روند که شوند مندبهره

 .باشد نیاز مورد ورتراکت هزار 5۰ از بیش 14۰1 سال در کرد برآورد حال همین در وی

https://www.irna.ir/news/84705064/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84705064/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
https://img9.irna.ir/d/r1/2020/04/26/4/157092777.jpg
https://img9.irna.ir/d/r1/2020/04/26/4/157092777.jpg
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 منتظ ر  نف ر  ه زار  ۳5 ح دود  اکنون هم برآوردها، طبق بر داشت: اظهار کشاورزی مکانیزاسیون توسعه مرکز رییس

 .هستند تراکتور

 12 تا 1۰ هاالس برخی در اما است، دستگاه هزار 22 تا 21 کشور در تراکتور به ساالنه نیاز کرد: خاطرنشان عباسی

 .ایمشده روبرو تقاضا انباشت با رو این از و است شده تولید کشور در تراکتور هزار

 خبر لینک

 

 

 17:4۹ ،14۰1 فروردین 14 -ایرنا

 شدند بسیج خوزستان گندم و کلزا برداشت برای کمباین دستگاه 600 و هزار 2 2-15

 کمب این  گاهدست 6۰۰ و هزار 2 گفت: خوزستان جهادکشاورزی سازمان گیاهی تولیدات بهبود معاون - ایرنا - اهواز

 .شدند بسیج خوزستان استان گندم و کلزا راهبردی محصول 2 برداشت برای غیربومی و بومی

 هادکش اورزی ج سازمان تنظیمی برنامه طبق هاافزود:کمباین ایرنا خبرنگار با وگوگفت در یکشنبه روز نوروزی تورج

 .شدند مستقر شودمی شروع زودتر محصول 2 این برداشت که خوزستان غربی و مرکزی، جنوبی مناطق بیشتر در

 س پس  ،ش وش  منطق ه  در ابت دا  ف روردین  16 ش نبه سه از زستانخو در کلزا روغنی دانه برداشت اینکه بیان با وی

 ه ای زم ین  از هزارهکت ار  4۰ سطح از کلزا تن هزار7۰ حدود کرد بینیپیش شد خواهد شروع ماهشهر و هندیجان

 .شود برداشت خوزستان کشاورزی

 در را اکل ز  روغن ی  دانه کیلوگرم هر تضمینی قیمت خوزستان جهادکشاورزی سازمان گیاهی تولیدات بهبود معاون

 از ییک   هم راه  ب ه  اس تان  غل ه  و روس تایی  تع اون  ش بکه  گف ت:  و کرد اعالم ریال هزار15۰ را جاری زراعی سال

 .دارند برعهده را کلزا روغنی دانه خرید مسوولیت کشی روغن یهاشرکت

 ولی شد برداشت نت هزار1۰۰ خوزستان،حدود در کلزا زیرکشت سطح هکتار هزار7۰ مجموع از گذشته زراعی سال

 .یافت کاهش کلزا زیرکشت سطح استان سدهای آب ذخایر کمبود و خشکسالی دلیل به جاری زراعی سال در

https://www.irna.ir/news/84705064/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84704011/%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B6%DB%B0%DB%B0-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DA%A9%D9%84%D8%B2%D8%A7-%D9%88-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC
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 شودمی شروع فروردین سوم دهه خوزستان در گندم برداشت

 ه زار  45۰ ح دود  سطح از گندم برداشت داد: ادامه خوزستان جهادکشاورزی سازمان گیاهی تولیدات بهبود معاون

 .شد خواهد شروع جاری فروردین سوم دهه از استان گندمزارهای از تارهک

 خوزستان یمد گندمزارهای از هکتار هزار 8۰ حدود رفتن بین از و جاری زراعی سال خشکسالی به اشاره با نوروزی

 .داشت خواهد ادامه روز 4۰ تا گندم برداشت گفت:

 .است شده اعالم ریال هزار 115 معمولی گندم هرکیلوگرم تضمینی قیمت

 .شد خریداری خوزستانی کشاورزان از تضمینی صورت به گندم تن میلیون1.2 حدود پارسال

 و عس ل ، دامی، باغی و زراعی محصوالت تن میلیون17.5 حدود است.ساالنه کلزا و گندم تولید اول قطب خوزستان

 .شودمی ولیدت خوزستان در کشور کشاورزی تولیدات کل درصد1۳.5 معادل دامی فرآورده

 خبر لینک

 

https://www.irna.ir/news/84704011/%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B6%DB%B0%DB%B0-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DA%A9%D9%84%D8%B2%D8%A7-%D9%88-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC


 

 

 

 کشاورزی و آب راهبردی مطالعات مرکز

 http://awnrc.com/index.php 1401 ماه نیفرورد دوم هفته کشاورزی اخبار اهم

2۰5 http://awnrc.com/index.php  

 

 

 

 انزدهم:ش بخش 16

  بازدیدها و سخنرانی مصاحبه،
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 11:25 ،14۰1 فروردین 11 -رنایا

 شوندمی حمایت کشاورزی بخش بنیاندانش هایشرکت کشاورزی: جهاد وزیر 1-16

 

 کش اورزی،  بخ ش  در خودکف ایی  ه ای سیاس ت  اج رای  راس تای  در گف ت:  کش اورزی  جه اد  وزی ر  -ایرنا -سبزوار

 .گیرندمی قرار حمایت مورد حوزه این بنیاندانش هایشرکت

 ص نعت  و کش ت  شرکت مختلف های بخش از بازدید حاشیه در پنجشنبه روز نژادساداتی سیدجواد ایرنا، گزارش به

 و بنی ان دان ش  تولی د،  س ال  در کشاورزی بخش خودکفایی های برنامه تحقق هدف با داشت: اظه جوین شهرستان

 .دشومی ارائه کشاورزی واحدهای به الزم های حمایت و تسهیالت آفرین،اشتغال

 کیی و داشته خوبی پیشرفت و رشد انیبنی دانش و دانشی لحاظ به جوین صنعت و کشت شرکت داشت: اظهار وی

 .رود می شمار به حوزه این در نمونه واحدهای از

 کر،ش   تولی دی  واح د  قند، کارخانه همچون جوین شهرستان کشاورزی و صنعتی واحدهای از کشاورزی جهاد وزیر

 .کرد بازدید شهرستان این غالت و کلزا کشتزارهای و دامی واحد و گلخانه واحد چند و کشاورزی نوین فناوری واحد

 کارخان ه  ش امل  ک ه  است رضوی خراسان غرب در کشاورزی بخش واحدهای از یکی جوین صنعت و کشت شرکت

 سفید شکر تن هزار ۳۰۰ تولید توان با قند کارخانه سال، در تولید تن هزار 4۰ لیدتومیاس ظرفیت با سیتریک اسید

 .است خام شکر تصفیه و چغندری

 ی اهی، گ باف ت  کشت فلفل، بذر تولید هوشمند کشاورزی زمینه در فعال نوین های فناوری حدوا دارای شرکت این

 .است دومنظوره تنی هزار پنج سردخانه به مجهز و جامد کود تولید و گلخانه مایع کود تولید

https://www.irna.ir/news/84701072/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/03/31/4/169566522.jpg?ts=1648707177853
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/03/31/4/169566522.jpg?ts=1648707177853


 

 

 

 کشاورزی و آب راهبردی مطالعات مرکز

 http://awnrc.com/index.php 1401 ماه نیفرورد دوم هفته کشاورزی اخبار اهم

2۰7 http://awnrc.com/index.php  

 ازآغ   رض وی  خراسان مقصد به چهارشنبه دیروز 14۰1 سال در دولت هیات و جمهور رییس استانی سفر نخستین

 .شد

 اردبی ل،  نان،س م  زنج ان،  لرستان، یزد، قم، هرمزگان، شامل استان 17 به این از پیش رئیسی ابراهیم سید اهلل آیت

 و لس تان گ گ یالن،  بوش هر،  وبویراحم د،  کهگیلوی ه  ایالم، جنوبی، خراسان بلوچستان، و سیستان خوزستان، فارس،

 .است کرده سفر مازندران

 دم،گن   آن عمده محصوالت و هکتار هزار ۳5 مشهد غرب کیلومتری ۳2۰ در جوین زراعی و باغی هایزمین وسعت

 .است پسته و انگور پیاز، قند، چغندر جو،

 .دارد طیور و دامپروری باغداری، کشاورزی، بخشهای در بردار بهره هزار 12 شهرستان این

 خبر لینک

 

 

 18:1۰ ،14۰1 فروردین ۹ -ایرنا

 :کشاورزی جهاد وزیر معاون

 است پیگیری حال در سرمازدگی از دیده خسارت کشاورزان به کمک 2-16

 

 و ف ارس  ستانا از هایی بخش در سرمازدگی وقوع به توجه با گفت: کشاورزی جهاد وزیر یباغبان معاون-ایرنا-شیراز

 .شودمی دنبال جد به دیده خسارت کشاورزان به الزم های مساعدت پیگیر دیگر یهااستان از برخی

https://www.irna.ir/news/84701072/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84699552/%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84699552/%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/03/29/4/169563335.jpg?ts=1648559166795
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/03/29/4/169563335.jpg?ts=1648559166795
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 س تان ا بیض ا  شهرس تان  در سرمازدگی از دیده خسارت یهاباغ و مزارع از بازدید حاشیه در برومندی محمدمهدی

 وزارتخانه و تانیاس ارشد مدیران با و انجام میدانی های بازدید کشاورزی جهاد وزیر دستور به بنا کرد: تصریح فارس

 .دشومی برگزار الزم جلسات

 ه ای  ن ت معاو در وزارتخانه تخصصی های بخش مساعدت، پیگیری بر عالوه کرد: اظهار کشاورزی جهاد وزیر معاون

 .کرد اهندخو ارائه حتما آمده پیش که مشکالتی رفع و جبران برای را علمی و فنی های یهتوص زراعت و باغبانی

 رتب ه  تاناس این است،گفت: کشور کشاورزی مهم های قطب از بیضا شهرستان و فارس استان اینکه به اشاره با وی

 .رددا داخلی نیاز تامین و غذایی امنیت ایجاد کشاورزی، محصوالت تولید در خوبی بسیار

 توجهی قابل اراتخس افزود: است، افتاده اتفاق اخیر روز چند در شدیدی بسیار سرمازدگی متاسفانه اینکه بیان با او

 .است شده وارد بردارانبهره و کشاورزان زراعت و هاباغ به

 خبر لینک

 

 

 17:2۰ ،14۰1 فروردین ۹ -ایرنا

 :کشاورزی جهاد وزیر

 است ضروری غذایی امنیت تامین برای فناوری و دانش نفوذ 3-16

 

https://www.irna.ir/news/84699552/%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84699502/%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84699502/%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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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 منطق ه،  در غ ذایی  اقت دار  و امنیت به دستیابی نیازهایپیش مهمترین از گفت: کشاورزی جهاد وزیر -ایرنا -تهران

 کشاورزی بخش هایسیاست در پایه فناور هایمجموعه و هااهدانشگ بنیان،دانش هایشرکت هایظرفیت از استفاده

 .است

 و دف اع  زی ر و جانش ین  ب ا  دیدار در «نژادساداتی سیدجواد» کشاورزی، جهاد وزارت از ایرنا شنبهسه روز گزارش به

 ب ر  ش د،  رگزابر اتکاء و )سپند  دفاع وزارت نوآوری و پژوهش سازمان مدیران حضور با که مسلح نیروهای پشتیبانی

 .کرد تاکید کشاورزی بخش در روز هایفناوری و دانش نفوذ افزایش لزوم

 اف زایش  راهک ار  س فره   ت ا  )مزرعه تامین زنجیره طول در بنیاندانش کشاورزی داشت: اظهار کشاورزی جهاد وزیر

 .است کشور اقتصادی رشد و بردارانبهره درآمد ارتقای زایی،اشتغال ثروت، خلق وری،بهره

 در مسلح یروهاین پشتیبانی و دفاع وزارت پایه فناور و بنیاندانش هایمجموعه توانمندی از استفاده به اشاره با وی

 دام ی،  هاینهاده نهال، بذر، واکسن، تولید زمینه در مناسبی هایظرفیت دارای دفاع وزارت گفت: کشاورزی، بخش

 بنی ادین  ولتح   منشاء آینده، در هاوزارتخانه این دوجانبه همکاری امیدواریم و است شیالت و پروتئینی محصوالت

 .باشد کشاورزی بخش

 فن اور،  و بنی ان دان ش  ه ای ش رکت  فعالی ت  برای مناسبی عرصه کشاورزی جهاد وزارت در کرد:تصریح نژادساداتی

 ش اهد  یجهاد تیمدیری با که است شده ایجاد خصوصی بخش هایتشکل و هااتحادیه نهادها، دانشگاهیان، نخبگان،

 .بود خواهیم شگرفی تحوالت

 .کردند نامگذاری «آفریناشتغال و بنیاندانش تولید،» نام به را امسال انقالب معظم رهبر ایرنا، گزارش به

 خبر لینک

 

 

 

 

https://www.irna.ir/news/84699502/%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 12:4۰ ،14۰1 فروردین ۹ -ایرنا

 باشد محور صادرات کشاورزی محصوالت تولید قم: استاندار 4-16

 

 مح ور  ادراتص   و مص رف  ب ازار  دارای که پسته نظیر هاییمحصول تولید برای ریزیبرنامه قم ستاندارا - ایرنا - قم

 .دانست ضروری را هستند

 و لی د تو واح د  ی ک  از بازدی د  در ش اهچراغی  محمدتقی سید قم، استانداری عمومی رواب  شنبهسه روز گزارش به

 .کرد یاد صادراتی ارزش دارای و راهبردی محصول یک عنوان به پسته از خشکبار، و پسته فرآوری

 پسته مزارع را استان هایباغ از توجهی قابل بخش کرد: تصریح و اشاره پسته تولید در قم باالی هایپتانسیل به وی

 .دهندمی تشکیل

 لی د تو ن ه زمی در مستقیم طوربه نیز کشاورز 2۹1 و است پسته کشت زیر استان هایباغ از هکتار 4۳2 و هزار 12 

 .هستند فعال محصول این

 گف ت:  اس ت  یتاهم حائز کشور اقتصاد برای آن ارزآوری و صادراتی ارزش لحاظ به پسته اینکه بیان با قم استاندار

 .است ضروری استان در محصول این فرآوری و بندیبسته همچنین تولید، کیفیت افزایش به توجه

 نایعص   ایج اد  و بازاری ابی  ب ه  توج ه  طریق از کشاورزی بخشدر وریبهره افزایش برای تالش همچنین شاهچراغی

 توان د م ی  روز دانش بر مبتنی و محور صادرات هایمحصول تولید گفت: و داد قرار تاکید مورد را هامحصول جانبی

 .کند فراهم بخش این فعاالن توانمندسازی و کشاورزی هایمحصول ارزش ارتقای برای را زمینه

https://www.irna.ir/news/84699196/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%85-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/03/29/4/169562458.jpg?ts=1648540665440
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/03/29/4/169562458.jpg?ts=1648540665440
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 اییانروس ت  را ق م  کش اورزی  بخ ش  بردارانبهره بیشتر هستند؛ فعالیت مشغول قم کشاورزی بخش در تَن هزار 14

 را اناست مختلف هایبخش در روستائیان اشتغال درصد 45 تنهاییبه کشاورزی کهنحویبه دهند،می تشکیل استان

 .است داده اختصاص خود به

 و دامی باغی، زراعی، هایمحصول زمینه در تَن هزار 8۰5 برابر سال در استان کشاورزی بخش تولید متوس  میزان

 .است شیالت

 خبر لینک

 

 

 1۰:۰7 ،14۰1 فروردین 8 -ایرنا

 است زا فساد تومانی 4200 ارز مجلس: کشاورزی کمیسیون رئیس 5-16

 

 42۰۰ ارز گف ت:  المیاس شورای مجلس زیست محی  و طبیعی منابع آب، کشاورزی، کمیسیون رئیس-ایرنا-شیراز

 .کنیم حذف را ارز این اینکه جز نداریم ایچاره مشکل این حل برای است زا فساد تومانی

 ب ا  ک ه  دش ت  زری ن  و داراب یه ا شهرستان کشاورزی شورای نشست حاشیه در دوشنبه روز عسکری جواد محمد

 ه ای  تس اخ  زیر دولت اگر گفت: شد، تشکیل کشاورزی جهاد وزارت ارشد مدیران و وزیر معاونین از برخی حضور

 س ری  ی ک  ب ا  ه ا  یگی ر تص میم  کش ور  ک الن  سطح در و باشد کرده تعریف تومانی 42۰۰ ارز حذف برای را الزم

 .دارد وجود ارز نوع این حذف امکان باشد هماهنگی

https://www.irna.ir/news/84699196/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%85-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84697976/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%DB%B4%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/03/28/4/169560202.jpg?ts=1648442095036
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/03/28/4/169560202.jpg?ts=1648442095036
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 وج ود  معد تصور در اینکه بر تاکید با اسالمی شورای مجلس در دشت زرین و داراب یهاشهرستان مردم نماینده

 بای د  دیاقتص ا  اصالح این انجام برای داشت: اظهار کرد، خواهد مخالفت ترجیحی ارز حذف با مجلس مناسب بستر

 .دکن عمل سریع و شفاف دقیق، تا شود تشکیل قوی نظارتی سیستم یک و بگیرد شکل اغنایی و امن فضای یک

 اس ت  انیباغب   بخش ما اول اولویت افزود: و داختپر نیز خود انتخابیه حوزه در کشاورزی بخش اهمیت به عسکری

 را ای خان ه گل فض ای  در تولید رونق امکان شهرستان این در آناناس و موز مثل هستند ارزشمند که یتمحصوال زیرا

 .دارند

 زوال ارض ه ع از داراب شهرس تان  مرکب ات  هکت اری  هزار 15 باغات سطح از نیمی از بیش شدن متاثر به اشاره با او

 کش اورزی  اتتحقیق   مرک ز  در شده گواهی و ویروس از عاری نهال اصله میلیون ۳۰ بر بالغ آینده سال تا کرد: بیان

 .بود خواهد اهمیت حائز دیده خسارت باغات احیاء برای که دشومی متقاضیان به عرضه آماده داراب شهرستان

 از و تاس   مل ی  و خ وب  ارزش مند  بس یار  تحرک یک ویروس از عاری نهال تولید اینکه بیان با مجلس نماینده این

 ده د،  قرار ارک دستور در را ها گلخانه توسعه کشاورزی جهاد وزارت کرد: اضافه دارد، تشکر و تقدیر جای مسئولین

 .یابد ادامه باید که دادند انجام را خوبی حرکت هم گذشته در

 ان ار،  ت ن  ره زا  6۰ س االنه  تولید مانند رزیکشاو بخش در داراب شهرستان های توانمندی از برخی به اشاره با وی

 ه زار 6 رب   بالغ وسعت به دنیا محمدی گل ارگانیک دیم دشت بزرگترین وجود دیم، انجیرستان هکتار هزار 7 وجود

 بخش در هرستانش این پیشرو و مندعالقه کشاورزان افزود: نژادی،به و زراعیبه طریق از مختلف ارقام تولید و هکتار

 .هستند عام و خاص زبانزد دامپروری و باغبانی زراعت، مختلف های

 خبر لینک

 

 

 1۰:۰5 ،14۰1 فروردین 8 -ایرنا

 :کشاورزی جهاد وزیر معاون

https://www.irna.ir/news/84697976/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%DB%B4%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84698022/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%DA%A9%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87


 

 

 

 کشاورزی و آب راهبردی مطالعات مرکز

 http://awnrc.com/index.php 1401 ماه نیفرورد دوم هفته کشاورزی اخبار اهم

21۳ http://awnrc.com/index.php  

 است دیده آسیب غیرپایه کودهای مصرف از خشکسالی، از بیش ایران کشاورزی 6-16

 

 خشکسالی زا بیشتر اما دیده صدمه خشکسالی از ما کشاورزی گفت: کشاورزی جهاد وزیر زراعت معاون-ایرنا-شیراز

 و لک رد عم می زان  ت ا  شد باعث اوره کود کردن مصرف رویه بی متاسفانه و رفسف و پتاس پایه کودهای مصرف عدم

 .کند پیدا کاهش شدت به کشور در گندم تولید

 در یدتول آمارهای گفت: دشت زرین و داراب یهاشهرستان کشاورزی شورای نشست در دوشنبه روز مهاجر علیرضا

 بی شاورزیک در اوره کود و نشده استفاده تقریبا فسفر و پتاس کود است، آن بیانگر 14۰۰ و ۹۹ ،۹8 ،۹7 یهاسال

 .است بوده گذار اثر خشکسالی از بیش تولید کاهش در که است شده مصرف رویه

 ب ه  گن دم  تض مینی  خری د  ن رخ  افزایش شامل انقالبی اتفاق دو با جدید سال شروع اینکه بیان با مسئول مقام این

 به سنگینی هزینه اقدام این داشت: اظهار است، بوده مواجه شیمیایی کودهای قیمت تعدیل و تومان 5۰۰ و هزار11

 خواه د  انتوم   میلی ارد  2۰۰ و ه زار  7 ب ه  شیمیایی های کود برای دولت پرداختی یارانه و کرد خواهد وارد دولت

 .رسید

 امنی ت  رد و ده د  انج ام  خ وب  را کارش موقع به بتواند کشاورزی بخش که است این برای اینها همه وی؛ گفته به

 .باشد آفرین نقش دارد که بسزایی نقش غذایی

 و یخش ک  گرم ا،  سرما، همچون جوی های تنش کنترل در اساسی نقش پتاس کود مصرف اینکه به اشاره با مهاجر

 کودی هر قشن است؛ ارزشمند و همسو باغبانی و زراعت در کود این نقش گفت: دارد، ها بیماری و آفات به مقاومت

 .یدگیرمین نتیجه ندهید را دیگر کود دو بدهید را کود یک اگر و است اصیخ کار برای

https://www.irna.ir/news/84698022/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%DA%A9%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/03/28/4/169560267.jpg?ts=1648444279076
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/03/28/4/169560267.jpg?ts=1648444279076
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 اق دام  ای ن  د:کر اضافه و دانست دولت طرف از پایه های کود برای بیشتر یارانه تخصیص علت را شده ذکر موارد، او

 .بدهد مزرعه به موقع به کشاورز تا دشومی باعث

 هم ین  ب ه  د:اف زو  دارد، تاکی د  غ ذایی  امنیت ضریب افزایش بر دولت هاینک به اشاره با کشاورزی جهاد وزیر معاون

 را یاساس   محص والت  اکث ر  تدریج به که است خورده کلید گندم قراردادی کشت طرح جاری زراعی سال از منظور

 .کنیم می قراردادی کشت

 تانشهرس   ای ن  اطقمن   از بس یاری  در گفت: و کرد اشاره نیز دشت زرین شهرستان در شدید خشکسالی به مهاجر

 ب رای  اساس ی  فکر یک باید ایمهمواج کویر یک با مناطق این در آینده در است، واحد هزار ده تا 8 باالی آب شوری

 .کرد آن با تقابل

 .است واقع فارس استان شرق جنوب در داراب شهرستان

 خبر لینک

 

 

 7:۰2 ،14۰1 فروردین 8 -ایرنا

 شودمی تولید فارس داراب در شده گواهی نهال کشاورزی: جهاد وزیر معاون 7-16

 

 ای ن  مه م  ه ای برنام ه  از هش د  گ واهی  نهال تولید اینکه بیان با کشاورزی جهاد وزارت باغبانی معاون -ایرنا-شیراز

 اولین برای ته،گرف صورت اقدامات با که است نشده تولید شده گواهی نهال کشور، در امروز تا گفت: است، وزارتخانه

 .شد خواهد تولید داراب کشاورزی تحقیقات ایستگاه در بار

https://www.irna.ir/news/84698022/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%DA%A9%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87
https://www.irna.ir/news/84698022/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%DA%A9%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87
https://www.irna.ir/news/84697796/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/03/27/4/169559729.jpg?ts=1648402900007
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/03/27/4/169559729.jpg?ts=1648402900007
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 در دش ت  زری ن  و ابدار یه ا شهرستان کشاورزی شورای جلسه حاشیه در یکشنبه شامگاه برومندی محمدمهدی

 ه ای  هس ته  ق ال انت حال در و شده ساخته شده گواهی نهال تولید به مربوط گلخانه افزود: ایرنا خبرنگار با مصاحبه

 فعالی ت  کب ات مر تولید امر در که ییهااستان و کشور جنوب برای نهال تولید برای حوزه این توسعه و هستیم اولیه

 .است خوبی بسیار پیشرفت دارند

 تولی د  مه م  ه ای قط ب  از یکی فارس استان گفت: و کرد اشاره فارس استان کشاورزی هایظرفیت به ادامه رد وی

 حص والت م تن میلیون نیم و سه از بیش ساالنه که است؛ کشور باغبانی ویترین عبارتی به و کشور کشاورزی بخش

 شودمی تولید استان این در باغی

 اهمیت حائز ربسیا استان این در باغبانی محصوالت تولید هایقطب از یکی انعنو به داراب شهرستان داد: ادامه وی

 محص والت  تن هزار ۳۰۰ از بیش ساالنه تولید با و کشت زیر سطح هکتار هزار 5۰ از بیش با شهرستان این و است

 .دارد کشور غذایی امنیت در مهمی نقش باغی

 سالهاس ت  و هس تیم  مواجه مرکبات زوال مشکل با باغات، از بخشی در افزود: کشاورزی جهاد وزارت باغبانی معاون

 از ارهکت   ه زار  هش ت  از ب یش  گرفته صورت سرشماری اساس بر و هستند مسئله این گریبانگیر ما تولیدکنندگان

 در ه م  باغ ات  اص الح  طرح قالب در بایستی که است گرفته قرار جدی خطر این معرض در شهرستان این مرکبات

 .بگیرد صورت فوری اقدامات نخیالت حوزه در هم و مرکبات حوزه

 آبیاری هایروش اصالح باغبانی معاونت و خاک و آب معاونت همکاری با گفت: ادامه در کشاورزی جهاد وزیر معاون

 را ه ا رحط   ای ن  شدن اجرایی فارس، استاندار با ای جلسه در و شد اتخاذ خوبی تصمیمات شهرستان این باغات در

  .کرد مخواهی دنبال

 فرس   دش ت  زری ن  و داراب یه ا شهرستان به که کشاورزی جهاد وزارت اقتصادی و ریزی برنامه معاونت سرپرست

 اقدام چند با زی،کشاور حوزه در گذارانسرمایه نیاز مورد تسهیالت تامین برای گفت: ایرنا خبرنگار به نیز است کرده

  .داشت خواهیم ایران کشاورزی در را بزرگ تحولی قراردادی، کشاورزی حوزه در ویژه برنامه و
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 ردن،ک   مک انیزه  گف ت:  و داد خب ر  کش ور  در پنب ه  کشت توسعه حمایت سیاستی بسته با ارتباط در قربانی محمد

 ادجه   وزی ر  و داش تیم  کش اورزی  جه اد  وزارت در ک ه  است خوبی مصوبات جمله از نقدینگی و تسهیالت پرداخت

  .شد خواهد محصول این تولید ارتقای به منجر که است کرده ابالغ را آن کشاورزی

 هزار ضافها به تومان پانصد و هزار 1۰ گفت: و کرد اشاره 14۰1 سال در گندم تضمینی خرید قیمت افزایش به وی

 امات،اق د  ای ن  ک ه  یابدمی کاهش درصد 45 کود قیمت و شده بینی پیش گندم کیلوگرم هر ازای به پاداش تومان

  .کرد خواهد احیا اورزانکش در را امید

 و ک رد  ارهاش   وزارتخان ه  این بنیان دانش حوزه به کشاورزی جهاد وزارت اقتصادی و ریزی برنامه معاونت سرپرست

 دولت در و یمکرد تدوین فناور و بنیان دانش یهاشرکت تولیدات از پشتیبانی و حمایت برای را ایویژه طرح افزود:

 آن ثم ره  اندتومی که باشیم حوزه این در 14۰1 سال بودجه در خوبی اتفاقات اهدش امیدواریم و شد خواهد مصوب

 خواه د  اهبهمر را کنندگان مصرف و تولیدکنندگان نفع که باشد کشاورزی بخش به فناوری و دانش نفوذ وری بهره

 .داشت

 و م وز  کاشت ت:گف نیز اسالمی شورای مجلس طبیعی منابع و آب کشاورزی؛ کمیسیون رئیس عسکری محمدجواد

 کش ت  ویالگ   تغییر سبب اندتومی که شد خواهد آغاز کشور در پایلوت بصورت داراب در ایگلخانه بصورت آناناس

 .شود شهرستان این در

 ه ای  ط رح  کشاورزی، محصوالت بیمه بود، همراه کشاورزی جهاد وزیر معاونین حضور با که سفر این در افزود: وی

 هایطرح رایاج کشاورزی، مکانیزاسیون توسعه کشاورزان، بین در سم و کود سریع توزیع آبخوانداری، و آبخیزداری

 آب اد،  س ن ح تحقیق ات  ایس تگاه  توس    ویروس از عاری نهال اصله میلیون ۳۰ تولید بهره، کم های وام با اعتباری

 زرین و داراب هایهرستانش کشاورزان ها وام استمهال و زوال دارای مرکبات هکتار هزار 8 حدود بازسازی و اصالح

 .شد تصویب دشت

  .است واقع فارس استان شرق جنوب در داراب شهرستان

 خبر لینک

 

https://www.irna.ir/news/84697796/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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 1۳:28 ،14۰1 فروردین 15 -ایرنا

 :کشاورزی جهاد وزیر معاون

 اندازیراه روستایی جوانان هایباالست/کانون کشاورزی بخش برداران بهره سنی میانگین 8-16

 شودمی

 

 ب رداران هرهب سنی میانگین گفت: کشاورزی ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان رئیس و وزیر معاون - ایرنا - ردبیلا

 .شودمی محسوب بخش این در تولید آینده برای مهمی مسئله این و باالست کشور روستاهای در کشاورزی بخش

 در اردبی ل  اناس ت  در روس تایی  جوانان کانون از رونمایی آیین در دوشنبه روز نکویی خیام مجتبی، ایرنا گزارش به

 تواندمی تاییروس جوانان هایکانون ایجاد کرد: اظهار شد، برگزار ویدیوکنفرانس صورت به که نمین ویلکیج روستای

 .کند مجهز دنیا روز فنون و علوم به پیش از بیش را روستایی جوانان و داده بهبود را روستاها در تولید رونق

 در محص ول  اکثرحد امکانات حداقل با توانست خواهند بروز و علمی دستاوردهای با آشنایی با نیز جوانان ود:افز وی

 .کنند استفاده که خاک و آب از ممکن نحو بهترین به و کنند تولید را سطح واحد

 در س تایی رو جوان ان  ک انون  توس عه  ه دف  با :کرد خاطرنشان کشاورزی ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان رئیس

 گس ترش  ه ا ونک ان  این آینده در و شد خواهد اندازیراه کانون دو استان هر تعداد به کانون 64 تعداد فاز نخستین

 .یافت اهدخو

 .دانست کشاورزی بخش در سازیجوان را عشایری و روستایی جوانان هایکانون تشکیل از هدف نکویی

 را ش رایطی  بای د  گفت: آئین این در هم کشاورزی جهاد ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان معاون، مویدی اکبرعلی

 .کنند پیدا ورود هاکانون این به کشاورزی بخش به مندعالقه جوانان که کنیم مهیا

https://www.irna.ir/news/84704822/%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.irna.ir/news/84704822/%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.irna.ir/news/84704822/%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.irna.ir/news/84704822/%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.irna.ir/news/84704822/%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.irna.ir/news/84704822/%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
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 ارتق ای  و ی زه انگ ایج اد  زمین ه  آین ده  کشاورزان طرح در عشایری و روستایی هایکانون اندازیراه با داد: ادامه وی

 .شودمی مهیا انجوان دانشی اطالعات

 نیازه ای  به هتوج گفت: مراسم این در نیز اردبیل استان کشاورزی جهاد سازمان اقتصادی امور و ریزیبرنامه معاون

 .است امروز هجامع ضروریات از اجتماعی و فنی هایمهارت و هاتوانایی افزایش در آنها هدایت و روستایی جوان قشر

 را آنه ا  توان د م ی  عم ل  و علم تلفیق مراکز عنوان به جوانان هایکانون بر گذاریسرمایه داد: ادامه خواجوی علیرضا

 .کند غذایی امنیت و تولید عرصه در آفرینینقش و روستا در ماندن به دلگرم

 جه ت  به ره ک م  بلندم دت  تسهیالت و شده بیمه روستایی جوانان کانون اعضای اهداف این به نیل برای افزود: وی

 .شد خواهد اعطا آنها به کشاورزی پیشرفت و نجوانا شکوفایی

 خبر لینک

 

 

 ۹:۰8 ،14۰1 فروردین 15 -ایرنا

 پزشکی؛ علوم فرهنگستان برتر پژوهشگر صحبت پای

 خورد؟می برگشت همچنان مانکشاورزی تولیدات ایرانیان/چرا زندگی در تجزیهشیمی جایگاه 9-16

 

https://www.irna.ir/news/84704822/%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.irna.ir/news/84703436/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.irna.ir/news/84703436/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/04/04/4/169574489.jpg?ts=1649049411322
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/04/04/4/169574489.jpg?ts=1649049411322
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 و مل ی ع خروجی داریم هم اصرار تجزیه؛شیمی تخصصش و است دانشگاه تمام استاد مصاحبه، طرفِ -ایرنا -کرمان

 درب اره  ینهمچن   کن یم؛  تشریح بتوانیم خودمانی و ساده زبانی به را مردم زندگی در طبیعی علوم رشته این علمی

 .باشیم داشته واکاوی نیز آن برای راهکارها نیز و نخبگان مهاجرت مساله

 از و داخل ی  پزش ک  ت رین )ق دیمی  ه ادوی  نورال دین  استاد جایزه -پزشکی علوم فرهنگستان برتر پژوهشگر عنوان

 ی ا  ثرا خودش آنکه بدون هم آن است؛ کرده کسب بتازگی را -  ایران پزشکی علمی های انجمن نخستین موسسان

 .باشد کرده سالار علمی رویداد این برگزارکننده برای ایمقاله

 علم ی  هایدس تاورد  و آثار ارزیابی براساس جشنواره متولیان خود که بس همین انتخاب این ارزش درباره گویدمی

 .گزینندمی بر کشوری سطح در را برتر نفرات یافته، انتشار

 عتیصن یلیتکم تحصیالت دانشگاه علمی هیات عضو و 1۳58 متولد تجزیه،شیمی دکترای ،اللهیبیت هادی دکتر

 بلکه ندارد مک دنیا از چیزی تنها نه کشورمان علمی هایظرفیت دارد تاکید که کرمان در مستقر پیشرفته فناوری و

 برخ ی  جودو بر مبنی ایرنا خبرنگار به پاسخ در حال عین در است. برخوردار جهانی سطح در زیادی های ظرفیت از

 در تجزیه شیمی مانند علمی بخش نقش و سهم نیز و شاورزیک صادراتی محصوالت خوردن برگشت مانند مشکالت

 .بیندمی دیگر جاهای در را علت مشکالت، این

 ندارد مشکلی داخلی علمی توان

 را مشکل بیشتر، باشد؛ مرتب  تجزیهشیمی رشته و پژوهشگران علمی، حوزه به چندان مشکالت این که ندارد قبول

 در موج ود  علم ی  ه ای  ظرفیت از کشاورزی های بخش جمله از مختلف ایه حوزه در متولی مدیران نگرفتن بهره

 والتمحص   برخی قیمت افزایش شامل که آن تبعات و ها تحریم وضعیت به هم را مشکل از بخشی داند؛ می کشور

 ادهد بیش تری  به ای  ه ا  دانش گاه  علمی خروجی به اگر است معتقد حال عین در و دهدمی نسبت دشومی وارداتی

 .رفت خواهد بین از کنونی مشکالت از سیاریب شود

 علم ی  جش نواره  برت ر  پژوهش گر  عن وان  وی خوانی د؛  م ی  ادام ه  در الله ی بی ت  دکت ر  با را ایرنا خبرنگار مصاحبه

 .کرد کسب 14۰۰ اسفندماه پنجم طی مراسمی در را اسالمی جمهوری پزشکی علوم فرهنگستان
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 یاف ت در ای ران  الکتروش یمی  انجم ن  طرف از 1۳8۹ سال را ایران یالکتروشیم برتر دانشجوی عنوان وی همچنین

 طالع ات ا پایگ اه  ط رف  )از دنیا شیمی استناد پر دانشمندان درصد یک فهرست در وی نام گرفتن قرار است؛ کرده

 ان ایر نانو ریفناو ویژه ستاد طرف )از نانو فناوری برتر دانشمند صد فهرست نیز و تاکنون 2۰14 سال در (ISIعلمی

 .است دانشگاه استاد این توس  شده کسب افتخارات دیگر از 1۳۹1-1۳۹5 یهاسال در

 نعتیص تکمیلی تحصیالت دانشگاه آموزشی سرآمد استاد ،1۳۹7 و 1۳۹1 یهاسال در کرمان استان برتر پژوهشگر

 انج ام  در تمشارک اب،کت سه تألیف و )اسکوپوس  المللی بین مقاله ۳2۳ انتشار ،1۳۹8 سال در پیشرفته فناوری و

 14۰۰ س ال  در فن اوری  و تحقیق ات  عل وم،  وزارت پای ه  علوم برتر پژوهشگر و کاربردی پژوهشی طرح ۳5 از بیش

 .است شده اعالم الهی بیت هادی دکتر سوابق و عناوین دیگر ازجمله

 

 پی دا  م ردم  زن دگی  ب ا  ارتب اطی  چه و دشومی مواردی چه شامل تجزیهشیمی اینکه به پاسخ در مصاحبه ادامه در

 م اده،  س اخت  ب ه  مرب وط  ه ا  ایشگ ر  بعض ی  دارد، مختل ف  های گرایش شیمی :دهدمی توضیح اینچنینکند می

https://img9.irna.ir/d/r2/2022/04/03/3/169572399.jpg?ts=1648969957405
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/04/03/3/169572399.jpg?ts=1648969957405
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 ی ا  آب در موج ود  آرسنیک تجزیهشیمی در مثال طور به است. ماده گیریاندازه نیز و ماده خواص بررسی همچنین

 .دشومی گیری اندازه مواد برخی در موجود سموم نوع و میزان

 تجزیه میشی کار آنها تعیین که ندشومی مشخص مقدارشان با دهنده تشکیل اجزای همه مواد، و تولیدات همه در»

  .است زندگی ناپذیر جدایی های بخش از علم این امروزی مدرن زندگی در بگوییم انیمتومی و

 ب ا  کش ور  رد بای د  را خودم ان  ابت دا  :ده د م ی  پاس خ  اینطور نیز علمی نظر از ایران در تجزیه شیمی جایگاه درباره

 و اس ت  اربرخ ورد  ب االیی  علم ی  جایگاه از که رود می شمار به علومی جزو ایران در شیمی کنیم؛ مقایسه خودمان

 .اندهگذاشت را عمرشان و وقت آن برای هاسال که است استادانی زحمات علت به نیز آن های پیشرفت

 بحث کسریی باالخره ولی نیستیم عقب دنیا از چیزی تکنیکی، نظر از تجزیه شیمی علم در همچنین داد: ادامه وی

 .دارد وجود نیز دانش مرز یا علم لبه های

 ل م ع مرزه ای  گس ترش  برای که هستند دانشمندانی منظور :دهدمی توضیح دانش مرز مفهوم تشریح در اللهیبیت

 م ی  درنم   فیزیک به کالسیک فیزیک از را مرز که دشومی انیشتین نفر یک فیزیک در مثال طور به ؛کنندمی کار

 خواه د  چ ه  آین ده  سال چند در دنیا روز مباحث کنندمی تعیین و علم در یشروپ یندگومی آنان به که افرادی برد؛

 .کنندمی جا جابه را دانش مرز افراد این بود؛

 بای د  اما داریم یبزرگ خیلی دانشمندان هم کشورمان در ما گرفت؛ نظر در نیز را سابقه باید ها زمینه این در البته»

 را جه انی  یه ا  موفقی ت  نی ز  دان ش  مرز بحث در بتوانیم یا نشود زیاد هانج روز علم با ما فاصله که باشیم مراقب

 «.بیافرینیم

 صادراتی محصوالت برگشت چرایی

 برخ ی  همچن ان  که است چطور نداریم مشکلی و هستیم سرآمد تجزیه شیمی حوزه در اگر پرسد می ایرنا خبرنگار

 یزانم و بررسی بحث در تجزیه شیمی از مگر ؛زنند می برگشت را ما کشاورزی محصوالت همسایگان حتی کشورها

 د؟شومین استفاده موارد دیگر یا سموم

 ب ه  :دهدمی پاسخ اینطور کرمان در مستقر پیشرفته فناوری و صنعتی تکمیلی تحصیالت دانشگاه علمی هیات عضو

 یک اما کنندمی تولید نوز گیری اندازه دقیق ابزار و ترازو آیند می کشور در علمی حوزه یک دانشمندان مثال طور
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 هم ان  ب ه  خواهن د  م ی  ه ا سازمان وقتی ؛کندمین که کند استفاده وسیله این از باید که است سازمان یا وزارتخانه

 .ندارد علم آن در نقصان به ربطی مشکالت این بگیرند، بهره خودشان قدیمی وسایل همان از یا قدیمی روش

 گ ر ا نش ده؛  انج ام  بدرس تی  الزم ه ای  آزمایش که است این علت به دگردبرمی کشاورزی محصوالت بعضی اینکه»

 زی اد  ولمحص در مانده باقی سم فالن میزان مثال که شدیم می مشکالت متوجه کشور در خودمان ما شد می انجام

 به ره ب ی  نآ از م ا  ک ه  نداش ته  خاصی توانمندی یا علم داده، انجام را آزمایش این مقصد کشور در که فردی است.

 .«است انجام قابل استان و کشور در براحتی هایی آزمایش چنین باشیم؛

 

 دهیم بها دانشگاه به

 رفت ه گ به ره  بای د  ک ه  آنچن ان  کش ور  در موج ود  علمی های ظرفیت این از چرا پس اینکه به پاسخ در اللهی بیت

 شود، واستهخ دانشگاه استادان از کاری اگر :دهدمی پاسخ اینطور نیز چیست زمینه این در دانشگاه نقش و دشومین

 – علم ی  مراک ز  ی ا  هدانش گا  استادان از که دندارن الزامی ها وزارتخانه موارد از بسیاری در اما دهند انجام انندتومی

 .بگیرند بهره دانشگاهی

 تولید ولیمحص استان، همان دانشگاه تایید صورت در که شود وضع اجرایی های ضمانت یا قانون اگر که درصورتی»

 «.شد خواهد حل مشکالت از بسیاری شود، صادر یا

 ش ود،  داده سفارش و همطالب کاری آنان از باید و ندارند اجرا وهق ها دانشگاه و دانشمندان اینکه بیان با ادامه در وی

 از گی ری  ه ره ب برای خواست و اراده این ها بخش از بسیاری در هنوز اینکه متاسفانه موجود مشکالت از کرد: تاکید

 .ندارد وجود ها دانشگاه علمی ظرفیت

 کند جبران اندتومی که دانشگاهی و تحریم

https://img9.irna.ir/d/r2/2021/11/01/3/169165227.jpg
https://img9.irna.ir/d/r2/2021/11/01/3/169165227.jpg
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 صرفنظر :کندمی تاکید و اشاره نیز کشاورزی محصوالت صادرات حوزه در سکه این دیگر روی به دانشگاه استاد این

 این در که است سم واردات یا تولید هم آن و دارد وجود دیگری بحث کشاورزی، محصوالت برای سم مقدار و نوع از

 .است مهم اربسی کنیم می وارد کجا از و چطور را سم اینکه شود؛ گرفته بهره دانشگاه نظرات از باید نیز زمینه

 سبب که تیواقعی هاست؛ تحریم هم آن و است مهم که دارد وجود نیز دیگری مورد مسائل این همه کنار در البته»

 از دیگری خاص نوع خرید به ناچار واردکنندگان محصوالت، و برندها برخی واردات یهاهزینه افزایش علت به شده

 .کند ایجاد است ممکن را مشکالتی اام است تر ارزان که شوند سم

 اهیمبخ و  اگ ر  ام ا  کن یم  ف دا  را س المت  ک ه  شود سبب هاهزینه هیچگاه نباید سالمت بحث در البته یدگومی وی

 و علم ی  مراک ز  ب ه  به ادادن  با که بسا چه است؛ تاثیرگذار و دارد وجود نیز مسائل این که گفت باید باشیم نگرواقع

 در را نآ ه ای  نمون ه  ک ه  ک رد  تولید را باکیفیت محصوالت همان نیز ها تحریم وضعیت نهما در بتوان دانشگاهی

 .ببینیم انیمتومی کشور

 علمی برگزیدگان معرفی تاثیرات

 ل وم ع فرهنگس تان  کش وری  جش نواره  برگزی ده  عن وان  کسب درباره مصاحبه ادامه در همچنین دانشگاه استاد این

 انتخ اب  ه ا آن براس اس  و بررس ی  را اف راد  ه ای  مقاله و رزومه جشنواره، زاریبرگ متولیان خود داد: توضیح پزشکی

 نک رده  ارسال را رشآثا استاددانشگاه و پژوهشگر خود زیرا برد می باال را انتخاب آن ارزش انتخاب، نوع این .اندهکرد

 .است

 اللهیبیت دکتر هک پرسد می اثیراتشت و برگزیده آثار انتخاب و ها جشنواره چنین برگزاری تاثیرات از ایرنا خبرنگار

 انجام را ودمانخ علمی کارهای بیاوریم ای جشنواره در ای رتبه که باشیم آن دنبال اینکه از جدای ما همه ید:گومی

 زی ادی  ه ای  ت الش  ک ه  برگزی دگانی  علمی، های شاخص براساس که هست جایی و مرکز یک اینکه اما دهیم می

 بح ث  خیل ی  اینج ا  د.ش و می محققان بیشتر دلگرمی سبب و است بسیار اهمیت حائز ندکنمی انتخاب را اندهداشت

 انج ام  ایب ر  پشتوانه سبب و است مهم بسیار ها جشنواره این معنوی ارزش ،کندمین پیدا جایگاهی نیز مادی های

 .دشومی هم بعدی کارهای

 راهکارها و دالیل نخبگان، مهاجرت
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 توض یح  یناینچن   نی ز  نخبگ ان  مهاجرت بحث در پژوهشگران تکریم و ها جشنواره وعن این تاثیر درباره اللهی بیت

 ب ه  بای د  اآنه   همه در که غیره و اقتصادی فرهنگی، مسائل اشتغال، جمله از دارد مختلفی دالیل مهاجرت :دهدمی

 علم ی  هایکار در اما کنیم؛ حل یکجا نفر یک برای را مشکالت همه انیمتومین و کرد کار ای ریشه و علمی صورت

 آن ان  حضور از مناسب استفاده و آنان کارگیری به مانند دیگر های بحث باشد، مهم مادی مسائل بحث آنکه از بیش

 .دارد اهمیت نیز

 س ائل م همه اینها اما شود دیده باید خودش سرجای که است مهم افراد زندگی معیشت تامین و مادی های بحث»

 ه ا  ن دی توانم و دانش رسیدن فعلیت به و شدن شکوفا برای دادن فرصت فرد، خصصت و دانش از استفاده نیستند؛

 .«دارد اهمیت بسیار نیز

 اس ت؛  انپژوهش گر  ب ه  حواس مان  اینکه یعنی علمی برگزیدگان انتخاب و ها جشنواره این برگزاری کرد: تاکید وی

 در س ب منا ک ارگیری  ب ه  و آنان تغالاش گرچه ؛کندمی حل را مشکالت از بخشی نخبگان از کردن تقدیر و تشویق

 .باشد کننده کمک بسیار اندتومی نیز درست جای

 ام ا  یس ت ن م ا  برای هم خوبی آمار و باالست آن نخبگان مهاجرت آمار که هستیم کشورهایی جزو آمارها براساس»

 «.شود بیشتر افراد از دسته این ماندن برای انگیزه که داد انجام کارهایی انتومی

 رف تن  فک ر  ب ه  التاحا خیر، کرد: تصریح اید،افتاده مهاجرت فکر به تاکنون خودتان آیا اینکه به پاسخ در للهیا بیت

 مسائل به ذاریمبگ هرچه را اسمش یا مهاجرت گیرد. قرار هم کنار باید مختلفی عوامل البته مهاجرت برای ام؛ نبوده

 دوس تان  ب ین  از د.شومی مهاجرت مانع عالیق و خانوادگی های وابستگی گاه دارد. ارتباط نیز خانوادگی و فرهنگی

 ده،ک ر  مه اجرت  نخب ه  ف ردی  ک ه  ش نوم  می یا خوانم می جایی وقتی اما برود بخواهد که نبوده کسی هم نزدیک

 .مشومی ناراحت

 مینس رز  نای   سرمایه و کرده طی را علمی مدارج تمامی کشور این در که ای نخبه دارد؛ ناراحتی ها رفتن بعضی»

 و ب دانیم  ث روت  و سرمایه یک را انسانی نیروی باید لذا کنیم؛ استفاده او از نتوانستیم چرا که یمشومی ناراحت بوده

 .«کنند پیدا ماندن برای را الزم انگیزه تا شود انجام کارهایی آنان مهاجرت از جلوگیری برای

 خبر لینک

https://www.irna.ir/news/84703436/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86
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 12:12 ،14۰1 فروردین 12 -ایرنا

 :کشاورزی جهاد روزی

 است شده گذاریهدف کشاورزی حوزه در بنیاندانش شرکتهای تولیدات فروش درصد 65 10-16

 

 رزیکش او  ح وزه  در بنی ان دان ش  شرکتهای از حاصل تولیدات درصد 65 گفت: کشاورزی جهاد وزیر -ایرنا -مشهد

 .داریم کشور در هدف این تحقق برای سنگینی ماموریت لامسا که است شده گذاریهدف

 استان ورزیکشا حوزه بنیاندانش و فناور شرکت 81 فعاالن و مدیران با نشست در جمعه روز نژادساداتی جواد سید

 .است ضرورت یک کشاورزی عرصه در نوآوری و فناوری توسعه گفت: مشهد در رضوی خراسان

 و دس تور  طب ق  ک رد:  اظه ار  ده یم،  رایج دانش و فناوری از استفاده با را اقتصادی رزیکشاو باید اینکه بیان با وی

 از ام ر  این ققتح برای باید "آفریناشتغال و بنیاندانش، تولید" نام به رهبری معظم مقام سوی از امسال نامگذاری

 .نکنیم دریغ تالشی هیچ

 م وارد  و بنی ان دان ش  فن اوری،  توس عه  برای حمایتی هر و مجوز گونه هر بنابراین کرد: اظهار کشاورزی جهاد وزیر

 .شودمی انجام وزارتخانه سطوح تمام در آن با مرتب 

 اس ت،  دشوار و تسخ بسیار کار این البته افزود: گیرد، انجام کشاورزی حوزه در اندازیپوست باید اینکه بیان با وی

 و کن د  تمرکزم را خود فعالیت دانش تولید زمینه در باید شاورزیک ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان راستا این در

 .است مهم استفاده برای دانش تولید بلکه نیست مهم سازمان این در مقاله تولید وجه هیچ به

 .دارد را دانش انتقال نقش و گیرد قرار مزرعه و دانشگاه میان باید سازمان این گفت: نژادساداتی

https://www.irna.ir/news/84701953/%DB%B6%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%AF%D9%81-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84701953/%DB%B6%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%AF%D9%81-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/04/01/4/169568404.jpg?ts=1648796049244
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/04/01/4/169568404.jpg?ts=1648796049244
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 ش ود  انجام باید مشارکتی شکل به کار کنندمی تصور که است این بنیان دانش هایشرکت ایرادات از کرد: اظهار وی

 .شد نخواهند موفق اینصورت غیر در برسد موثر نتیجه به تا

 دارد، ودوج   کشاورزی زمین استان در هکتار هزار 85۰ اینکه بیان با رضوی خراسان کشاورزی جهاد سازمان رییس

 خراسان یممستق اشتغال درصد 18.5 و است استان در کشاورزی تولیدات ساالنه ارزش ریال میلیارد هزار 4۳ گفت:

 .است کشاورزی حوزه در رضوی

 آن ل ومتر کی ه زار  2۳ ک ه  اس ت  سنتی نهر و کانال کیلومتر هزار 48 دارای رضوی خراسان افزود: اورانی محمدرضا

 آن یل ومتر ک ه زار  پ نج  می زان  به کیلومتر رهزا 6۳ طول به نیز استان قنات هزار هفت مجموع از و شده ساماندهی

 .است شده مرمت

 ۳5 اف زود:  ،اس ت  آبیاری هایسامانه اجرای مستعد استان باغی و کشاورزی اراضی هکتار هزار 15 اینکه بیان با وی

 دارای اس تان  کشاورزی هایزمین درصد 2۳ حاضر حال در و است هاسامانه این میزبان و تکمیل تاکنون آن درصد

 .است ندس

 .کرد بازدید کشاورزی حوزه بنیاندانش شرکتهای نمایشگاه از نشست این از پس نژادساداتی

 و زوارس ب  داورزن، نیش ابور،  شهرس تانهای  ب ه  رض وی  خراسان به دولت هیات روزه 2 سفر در کشاورزی جهاد وزیر

 .ردک شرکت مذکور شهرستانهای ادارای شوراهای در و نمود بازدید جوین صنعت و کشت شرکت از و سفر ششتمد

 انیاس ت  س فر  نخس تین  در 14۰1 ماه فروردین دهم چهارشنبه روز دولت هیات اعضای از تعدادی و جمهور رییس

 .شدند رضوی خراسان استان وارد جدید سال در خود

 نف ت،  رو،نی پزشکی، آموزش و درمان بهداشت، اسالمی، ارشاد و فرهنگ کشور، وزرای سفر این در را جمهور رییس

 و راه و دس تی  ص نایع  و گردش گری  فرهنگ ی،  می راث  پرورش، و جوانان،آموزش و ورزش تجارت، و معدن صنعت،

 و نزن ا  امور در جمهور رییس ونمعا زیست، محی  حفاظت سازمان رییس و جمهور رییس معاون نیز و شهرسازی

 امور و دشهی بنیاد رییس و جمهور رییس نمعاو جمهوری، ریاست محروم مناطق و روستایی توسعه معاون خانواده،

 .کنندمی همراهی جمهوری ریاست مردمی ارتباطات مرکز رییس و ایثارگران
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 س منان،  ن،زنج ا  لرس تان،  ی زد،  قم، هرمزگان، شامل کشور استان 17 به این از پیش رئیسی ابراهیم سید اهلل آیت

 گ یالن،  بوش هر،  بویراحم د،  و کهگیلوی ه  ای الم،  بی،جن و  خراسان بلوچستان، و سیستان خوزستان، فارس، اردبیل،

 .است کرده سفر مازندران و گلستان

 خبر لینک

 

 

 14۰1 نفروردی 14-۰6:۰2-جوان خبرنگاران باشگاه

 

 :جوان خبرنگاران باشگاه با گو و گفت در سلیمی

 بگیرد را بورس سهامداران ضرر جلوی انستتومی بازرگانی اتاق 11-16

 صدورت  بدورس  بدرای  اتاق توسط هاییآموزش اگر گفت: ایران اتاق سرمایه و پول بازار کمیسیون عضو

 هدا ضرر از میزان این شاهد دهد، اشاعه خود اعضای طری  از را آموزش این توانستمی اتاق و گرفتمی

 .نبودیم 99 سال در

 آم وزش   در اتاق و نیست آن عکس بر اما دارد، نماینده بورس عالی شورای در ایران اتاق گفت: سلیمی حسین آقای

 ه ای گیریتصمیم در بازرگانی اتاق از عضوی نداشته، نقشی است، صورت چه به سهم فروش و دخری نحوه و بورس

 گ ذاری  تاثیر علت همین به است، بورس عالی ایشور عضو 15 بین از عضو یک دارای اتاق البته دارد، حضور بورس

https://www.irna.ir/news/84701953/%DB%B6%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%AF%D9%81-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://www.yjc.news/fa/news/8089235/%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%B6%D8%B1%D8%B1-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF
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 بازرگانی اتاق عضو ۳5 بر بورس گذاری تاثیر و اُفتدنمی اتفاق آن عکس بر اما است، ناچیز بورس اتیمتصم در اتاق

 .ندارند حضور بازرگانی اتاق های یگیرتصمیم و جلسات در بورس از اعضای و است قطع

 ورود و موزشآ اما نبود. آموزش جهت در ولی کرد، ایجاد بورسی هایشرکت برای انجمنی بازرگانی اتاق گوید:می او

 ب ه  اما ارند،د بورسی شرکت افراد از تعدادی اینکه دلیل به است جالبی ایده بازرگانی اتاق توس  بورس به هاشرکت

 هس تند  تج اری  هایشرکت دارای که خود اعضای به اول وهله در تواندمی اتاق اما نیستند، هاآن کردن بزرگ فکر

 .شوند بورس وارد خودشان شرکت کردن بزرگ برای هاآن نیاز صورت در تا دهد بورس آموزش

، به ادار  وراقا و ب ورس  س ازمان  رئیس دارایی، و اقتصادی امور وزیر شامل بهادار اوراق و بورس یعال شورای اعضای

 نفر یک وی، ونمعا یا کشور کل دادستان تعاون، اتاق رئیس بازرگانی، اتاق رئیس، مرکزی بانک رئیس بازرگانی وزیر

 .دارند حضور شورا این در کاالیی ورسب هر از  خبره نفر یک و مالی خبره نفر سه، هاکانون طرف از نماینده

Play Video 

 ویدیو کد

 دانلود

 خبر لینک

 

 

 14۰1 فروردین 1۳-22:۰7-جوان خبرنگاران هباشگا

 

https://www.yjc.news/fa/news/8089235/%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%B6%D8%B1%D8%B1-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF
https://www.yjc.news/fa/news/8089235/%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%B6%D8%B1%D8%B1-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF
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 :کشاورزی جهاد وزیر

 هکتار هزار 4 غیرمجاز کاربری نداریم/تغییر اساسی اقالم بازار مدیریت برای قوی های اتحادیه 12-16

 سال یک طی کشاورزی اراضی

 کداربری  تغییدر  دارندد  غیرمجاز صورت به کشاورزی اراضی هکتار هزار چهار سال در گفت: نژادساداتی

 .کنندمی پیدا

 کش اورزی  چت ر  ک ردن گفت:گس ترده  پایگ اه  با طبیعت روز مناسبت به کشاورزی جهاد وزیر نژاد،ساداتی سیدجواد

 .است دولت پایان ات کشاورزی اراضی سنددارکردن قراردادی،

 ب ا  ی د نبا ع الم؛  هایکشور یهمه در است ملّتها یهمه حیاتی یذخیره دو است، ملّی عظیم ثروت دو خاک و آب»

 مطمئنّ اً  خ اک  و آب ب ا  یمس رفانه  رفتار بنابراین، کرد. نابود و تخریب را خاک نباید و کرد برخورد مسرفانه هااین

 حف ظ  ب ه  انق الب  رهب ر  ه ای هاشار براساس KHAMENEI.IR رسانه 14۰۰/12/15 «است. ملّی منافع به یضربه

 اش ته د کشاورزی جهاد وزیر نژاد،ساداتی سیدجواد آقای با وگوییگفت وخاکآب حفظ همچنین و کشاورزی اراضی

 .شد منتشر طبیعت روز مناسبت به که

 حدوزه  بده  که کشاورزی راضیا وضعیت بر مبنی درختکاری روز در انقالب رهبر اخیر های صحبت بنابر

 دارد وضعی چه کشاورزی اراضی اکنون هم گردد، بازمی کشاورزی جهاد وزارت تکالیف و ماموریت تحت

 دارد؟ آن تبدیل از جلوگیری و اراضی این حفظ برای هاییسیاست چه شما وزارتخانه و

 رص د د47 و دی م  اراض ی  ای ن  درص د  5۳ح دود  داریم؛ کشاورزی اراضی هکتار میلیون 18/5 کشور در :نژادساداتی

 .هستند آبی اراضی

 آب ی  اراض ی  آید.می دستبه دیم اراضی از دنیا تولیدات بیشتر یعنی اند؛دیم کشاورزی اراضی درصد هشتاد دنیا در

 روی بای د  و رددا زیادی کار جای ماندیم ما دهدمی نشان امر این که برابرند دو میزان این ما کشور در است. کمتر

 .کنیم گذاریسرمایه دیم بخش

 اجرایی ادست کمک با کشور اراضی از هکتار میلیون 2/6 در دیم اراضی از حمایت طرح سیزدهم، دولت اساس براین

 حمای ت  که دادیم برابری چند رشد را آن ما امسال و بود شده شروع قبل سال از البته است. شده شروع امام فرمان

https://www.yjc.news/fa/news/8101131/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%84
https://www.yjc.news/fa/news/8101131/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%84
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 بتوان د  ک ه  اس ت  حرک ت  ای ن  مقوّم و بود زارهادیم بحث در کشور در دیم کشت توسعه از هم یرهبر معظم مقام

 .بگیرد بیشتری شتاب

 ای ن  در ه م  ایمقایس ه  ب ار  یک انقالب رهبر که هست ذهنم در است. اروپایی کشورهای از یکی به شبیه مازندران

 ما کشاورز مازندران در کند.می دریافت ردال هزار بیست کشاورز اروپایی، کشور آن در هکتار هر از که داشتند زمینه

 بای د  وریبه ره  در را آن عل ت  ک ه  ده د می نشان را زیادی تفاوت موضوع این که شودمی عایدش دالر 2۹۰ حدود

 م ا  رزیکشاو حوزه در فناوری رسوخ عدم و ارزش زنجیره تکمیل عدم مکانیزاسیون، کمبود به که کرد جو و تسج

 .گرددبرمی

 ان د؛ حس اس  غ ذا  امنیت حوزه در دنیا کشورهای همه چراکه است، مهم هم کشاورزی اراضی کاربری یرتغی دغدغه

 .هست هم غذایی امنیت بحث کشورها اساسی قانون در حتی

 در که را دنیا اوداتمر از بعضی است. آن از ترمهم هابعضی اعتقاد به حتی و اسلحه ازهاندهب دنیا در غذا جایگاه امروز

 .شودمی مشخص مسئله این بهتر خیلی بینیم،می اخیر هایسال و زهارو این

 اقت دار  دارای ای ران  یعن ی  ن داریم؛  آس یا  غرب جنوب در رقیبی غذایی قدرت نظر از و است فصل چهار ما سرزمین

 را م ان خود جایگ اه  ت ا  کن یم  ت الش  باید ماست، اختیار در آنچه و ظرفیت نظر از آسیاست. غرب جنوب در غذایی

 واقع، در است. فناوری و دانش رسوخ و وریبهره افزایش وخاک،آب حفظ هم مسائل ترینعمده از یکی کنیم. کسب

 ه م  عل م،  ه م  آن در که کند حرکت اقتصادی یا تجاری کشاورزی سمتبه معیشتی کشاورزی از باید ما کشاورزی

 .هست کشاورزان اقتصادی وضعیت تقویت هم و وریبهره افزایش هم فناوری،

 را کش اورزی  زم ین  و کش اورزی  حاص لخیز  خ اک  یعن ی  است؛ ماناراضی حفظ هم آن مهم هایزیربخش از یکی

 مع رض  در ک اربری  تغیی ر  ب ا  ب اارزش  زمین این و حاصلخیز خاک این داریم. نگه آیندگانمان برای میراث عنوانبه

 اشری ه گ آدم ک ه  کردن د  ارائ ه  م ن  ب رای  انمازن در  هایزمین اراضی کاربری تغییر مورد در گزارشی است. تهدید

 .گیردمی
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 هم هکتار هزار پنج کنند.می پیدا کاربری تغییر دارند غیرمجاز صورت به کشاورزی اراضی هکتار هزار چهار سال در

 اراض ی  س نددارکردن  ه ا آن از یکی که تخلفات این از جلوگیری برای که دارند کاربری تغییر مجاز قانون اساس بر

 .دادیم قرار خود کار دستور در را ورزیکشا

 هر یعنی ت؛اس خردشدن حال در دائم ندارد سند که زمینی و دارد سند ایران در ما کشاورزی اراضی از درصد چهار

 .نیس ت  س ند  دارای م ا  اراض ی  ش ود. می تقسیم اینامهقول هایشبچه بین زمینش کند،می فوت که کشاورزی پدر

 ب ا  که تندهس شدن خرد حال در دائماً اراضی یعنی است؛ کاربری تغییر هایزمینه از یکی نیست، سند دارای وقتی

 را ش اورزی ک اراض ی  خردش دن  م ا  که است این کار اولین لذا، ماند؛نمی آینده هایسال تا چیزی روند این استمرار

 .کنیم متوقف

 ب ا  دبای   ه م  ای ن  از بع د  بکش یم.  را ش دن قطع ه قطع ه  ترم ز  و کنیم صادر سند باید مانکشاورزی اراضی برای ما

 تعاونی با ،صنعت و کشت با سازییکپارچه سمتبه مجدد را کشاورزی اراضی بتوانیم دهد،می دولت که هاییمشوق

 .ببریم پیش زراعی سهامی هایشرکت با و تولید

 ک ل  ۹۹ س ال  بای د  شدهیبتصو ۹4 سال در که حدنگاری قانون دارد. هم قانون کشاورزی اراضی اسناد صدور بحث

 ص دور  م ا  ه ای برنام ه  از یکی است. سند صاحب اراضی درصد چهار متأسفانه اما شد،می سند صاحب ایران اراضی

  .است اراضی اسناد

 ق وه  سه مشارکت و نشینیهم کنار با است این من اعتقاد اما نیست، شدنی و است سختی کار این گویندمی ایعده

 شهرستان ود در هم بهمن همین در برد. خواهیم پیش را اراضی اسناد صدور شهرستان به رستانشه قرارگاه این در

 داری م  ی م. داد تحوی ل  را اراضی درصد سی سند دادیم. انجام را تداخالت رفع کل زنجان استان خرمدره و سلطانیه

 .رویممی پیش شهرستان به شهرستان

 است؟ استان کدام در هاکاربری تبدیل کمترین و بیشترین

 رتب ه  زنجان ناستا هوشمندترند، ما هایاستان کدام که بگویم اراضی اسناد صدور مورد در بخواهم اگر :نژادساداتی

 .است کرده شروع را خوبی فعالیت کشاورزی هوشمندسازی حوزه در استان این دارد. را اول
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 کل ی  ورط   به است. مازندران هم ما استان نآخری است. شده تداخالت رفع زنجان در ما کشاورزی اراضی درصد5۰

 .دارند را آخر رتبه زمینه این در ما شمالی هایاستان

 بده  اشعمدده  بخش که موضوعی بود؛ وخاکآب از حفاظت انقالب، رهبر بیانات محورهای از دیگر یکی

 تحدت  هوزارتخاند  و مدواجهیم  تهدیدداتی  چده  با فضا این در گردد.برمی شما مسئولیت تحت مجموعه

 دارد؟ اقدام دست در تهدیدها این مهار و کنترل برای تدابیری چه شما مسئولیت

 در را وریبه ره  ب االترین  داری م.  نگ ه  و ن یم ک حف ظ  بای د  را وخ اک آب م ا  اس ت.  حی ات  بستر خاک :نژادساداتی

 تش کیل  بتوان د  تا کشدمی طول سال صدها مترش سانتی یک هر که داریم حاصلخیز خاک خصوصبه وخاکمانآب

 .بشود

 باالدست در هرچه بدهیم. انجام آن روی آبخیزداری کار باید که است آبخیزی هایحوزه وسعت هکتار میلیون 122

 حمایت را یگیاه پوشش هم دادیم، انجام را هاسفره تقویت هم کردیم، آن از حفاظت و صیانت هم داریم نگه را آب

 .ایمگرفته را خاک فرسایش جلوی هم و کردیم

 ایاج ازه  با ت.اس انقالب رهبر حمایت مدیون آبخیزداری رشد واقعاً بود. شده کند خیلی آبخیزداری پارسال، چند از

 آبخی زداری  و ش د  اعتبار تزریق آبخیزداری به یورو میلیون 2۰۰ سالی دادند، ملی توسعه صندوق از استفاده در که

 .نبودیم مواجه سیل با ما شد، انجام آبخیزداری که مناطقی در گرفت. جان

 .است اندهم باقی هکتار میلیون نود و شدهانجام آن آبخیزداری کنون تا هکتار میلیون سی هکتار، میلیون122 از

 کشد.می لطو کار این سال 6۰ حدود چیزی بدهیم، انجام آبخیزداری هکتار میلیون دو سالی اگر حالت بهترین در

 ه م  سال 6۰ این ،لذا دارد؛ هم مرمت و نگهداری و تعمیر به نیاز زمانهم اولیه زهایآبخی آن دوباره آن از بعد حاال

 اآلن ام   درانداخت. نو طرح باید پس نیست. منطقی که شود سال هفتاد است ممکن هم این که است اثبات شرطبه

 ارتق اء  سال در رهکتا میلیون هد به را کار این تا ایمگرفته هم را جمهوررئیس اولیه موافقت و ایمکرده آماده طرحی

 س ال  ه ر  ک ه  ه ایی خسارت از و است صرفهبه اقتصادی نظر از کار این شک بی کنیم. تمام سال ده ظرف و بدهیم

 این ما اهنگ بنابراین، دارد؛ وخاکآب حفظ در بیشماری منافع و است کمتر اشهزینه حتماً خوریممی سیالب توس 

 .است مقیاس تغییر
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 ایدن  ذیدل  کشداورزی  جهداد  وزارت در بود. «هازداییمانع و هاپشتیبانی تولید،» گذشت که یسال شعار

 شد؟ محق  1400 سال شعار از چقدر و انجام اقداماتی چه سرفصل

 را ک ار  این ام است. اراضی از هکتار میلیون 2/6 در دیم کشت توسعه تولید، حوزه در موضوعات از یکی :نژادساداتی

 ای ن  در هس ت.  دارشیب اراضی در نظیریبی ظرفیت آنجا در چراکه داد، خواهیم استمرار کشور غرب در خصوصبه

 حمای ت  کش ور  زارهایدیم از بتواند اینکه برای کردیم اندازیراه هم را زارهادیم در گذاریسرمایه صندوق ما زمینه

  .بکند

 طرح این در ما شعار است. سیزدهم دولت در ما کاری گانهپنج محورهای از دیگر یکی قراردادی، کشاورزی یا تولید

 .باشد معلوم ابتدا از بذر آن مشتری اینکه مگر بکارد، بذری نباید کشاورزی هیچ که است این

 مزی ت  یخیل   ق راردادی  کش اورزی  کردیم. قراردادی کشاورزی را کشور زارگندم اراضی از هکتار هزار 25۰ امسال

 ما کشاورزهای از یلیخ کردیم. بیمه را کشاورز و بگیریم پولی اینکه بدون دادیم کشاورز به قرارداد با را کودها دارد.

 دس ت  از را شانسرمایه و شودنمی عایدشان چیزهیچ شد، وارد هاآن به خسارتی اگر کنند.نمی بیمه را محصولشان

 س ال  م ا  رد.ک   خواهد تسویه کشاورز با ما دولتی بازرگانی شرکت کند، برداشت او را گندم که انتهایی در دهند.می

 .داد خواهیم توسعه زارگندم هکتار میلیون دو به را این آینده

 بت وانیم  ک ه  کن یم م ی  تالش و کنیممی قراردادی کشاورزی گیالن و مازندران استان در را ایرانی برنج امسال برای

 .کنیم قراردادی خرید را ایرانی برنج از بخشی

 ب رای  .داریم بینس آرامش بازار در اکنون هم اما داشتیم، نابسامانی بسیار شرای  هم مرغتخم و رغم ،میوه مورد در

 دو ب ه  را اییغ ذ  امنیت قرارگاه باشیم، داشته را کشاورزی محصوالت تولید حوزه در نشینیهم کنار و انسجام اینکه

 التمحص و  در کنن ده مص رف  مت ولی  ک ردیم.  ان دازی راه کنن ده مص رف  و بازار از حمایت و تولید از حمایت منظور

 .شودمی تشکیل صبح هشت تا شش روز هر قرارگاه این .هستیم ما کشاورزی

 دارید؟ حضور هم خودتان

 مس ئله  ای ن  روی روز ه ر  م ا  است. ارتباط در مردم سفره با چون کنیم؛ رصد روزانه باید را موضوع ینا :نژادساداتی

 .کند حفظ را آرامش بتواند بازار که داریم تمرکز
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 ک االی  قل م  پ انزده  ب ه  نزدی ک  کردیم. شروع منزل درب در را اساسی کاالهای اقالم هوشمند توزیع بار اولین برای

 از داری م  ام   کشور استان 26 در اکنون هم شد. تحویل بازار تنظیم قیمت همان با مردم منازل درب رایگان اساسی

 .کنیممی استفاده خودمان هایجوان یبوم افزارهاینرم پایه بر هوشمندسازی

 فروشمیوه دهیم.نمی را دالل نفع به بازار خوردن هم به اجازه ما داندمی و ترسدمی دالل آمدیم، بازار در که همین

 .نیستیم فروشبرنج و

 ش د،  برآورده دفه کند،می را کارش بازار اگر کنیم.می نگاه بازار به بعد کنیم،می سازیذخیره را محصولی واقع در

 ل ت دو ه دف  یعن ی  ش ود؛ م ی  ب ازار  وارد شدهذخیره محصول این بدهد، جوالنی بخواهد دالل اینکه محض به ولی

 .است بازار تنظیم در مداخله

 ه ای اتحادی ه  ب ه  دنی ا  هم ه  مث ل  ما کار این برای بیاید. بیرون بازار از باید دولت ندارم. اعتقاد کار این به من البته

 ک ه  بگذاریم ستد روی دست توانیمنمی ما هااتحادیه این تشکیل زمان تا حال،بااین نداریم. که داریم نیاز قدرتمند

 ب ه  توزی ع  ات   تولی د  ح وزه  فرمان ده  ک ه  اس ت  این امور این دالیل از یکی البته کند. بیچاره را کنندهمصرف دالل،

 .است شده جهاد وزارت کنندهمصرف

 دارد؟ وجود انامک این سیزدهم دولت در

 قراردادی زیکشاور 14۰1 سال برای باشد. دیگری دست بازار ولی کند، تولید نفر یک شودمی مگر له،ب :نژادساداتی

 خ واهیم  انجام را قراردادی تولید و بست خواهیم قرارداد باغدارانمان با و کنیممی شروع شاءاهللان هم را مرکبات در

 از یک ی  اجرانش ده  کش ور  در هاس ت س ال  ک ه  کش تی  الگوی چراکه است، تولید زا حمایت در بزرگی کار این داد.

 .اریمد اجرا دست در هاییطرح هم پنبه و شکر خودکفایی به مربوط بحث در است. قراردادی کشاورزی الزاماتش

 ک ه  ه ایی وزارتخان ه  از یک ی  مجوزهاس ت.  ص دور  ب ه  مرب وط  هم تولید زداییمانع و موانع رفع مورد در بخش یک

 ایوزارتخان ه  اولین کردیم. الکترونیکی را مجوزها تمام ما است. کشاورزی جهاد وزارت دهد،می را مجوزها بیشترین

 که کس هر تا ردب خواهیم پیش انتها تا قدرت و قوت با را کار این و شدیم متصل اقتصاد وزارت سامانه به که بودیم

 .کند حرکت زمینه این در بتواند کامل افیتشف با و بگیرد مجوز زمان کمترین با خواهدمی

 خبر لینک

https://www.yjc.news/fa/news/8101131/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%84
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 14۰1 فروردین 1۳-15:۰2-جوان خبرنگاران باشگاه

 

 شد مطرح جوان خبرنگاران باشگاه با گو و گفت در

 صنعت و خدمات نفت، هایبخش در وری بهره منفی نمره 13-16

 تمدامی  در وری بهدره  میدزان  صنعت و خدمات نفت، بخش در گفت: ایران وری بهره ملی سازمان رئیس

 .است منفی دولتی چه و خصوصی چه هاارگان

 د،ش و م ی  نی ز  خصوص ی  بخش شامل و نیست محدود دولتی بخش به فق  وری بهره گفت: پیشوایی سامان آقای

 ب ر  در نی ز  را خصوص ی  بخ ش  ب وده  منف ی  ص نعت  و خ دمات  نفت، های بخش در وری بهره ییمگومی که زمانی

 .است منفی بخش سه هر در دولتی و خصوصی بخش عملکرد برآیند عبارتی به یم،گیرمی

 یه ا ش رکت  ب ه  رب وط م ک ه  شده گرفته نظر در وری بهره در خصوصی بخش حوزه برای خاصی نقش ید:گومی او

 ای ن  ب ه  مج وزدهی  و ده ی  اعتب ار  مت ولی  وری به ره  مل ی  س ازمان  اس ت،  کیفی ت  و وری بهره حوزه در مشاوره

 در وری به ره  ت ا  د،شومی تاکید افراد وری بهره ارتقای برای دهی مشاوره مهارت بر هاشرکت این در ست،هاشرکت

 انحراف صورت در و کنیم می بررسی یکبار سال چند هر را نهایشا مجوز ما کند. پیدا افزایش خصوصی بخش حوزه

 هاشرکت ینا مدیران پاداش میزان خصوصی حوزه در وری بهره افزایش برای. کنیم نمی تمدید را ها آن مجوزها، از

 .زنیم می گره ها آن وری بهره و عملکرد میزان به را

https://www.yjc.news/fa/news/8089264/%D9%86%D9%85%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA
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 ه ای ش اخص  وض عیت  ب ه  مرب وط  اطالعات که است وریبهره حوزه در جامع سامانه یک «سابا» پیشوایی گفته به

 ب ار  اولین برای را وریبهره چرخه استقرار در خصوصی و دولتی هایسازمان عملکرد و ملی سطح در ایران وریبهره

 گ ری طالبهم امکان و است مردمی حکمرانی راستای در عملی گامی سامانه این گذارد.می نخبگان و مردم اختیار در

 .کندمی فراهم وریبهره حوزه در را خصوصی و دولتی مدیران و مسئوالن از نخبگان و مردم

 قرار محور برای اندشده مکلف مسلح هاینیرو و اجرائی هایدستگاه توسعه، ششم برنامه قانون 5 ماده «الف» بند در

 .ندکن ارائه ایران وریبهره ملی سازمان به را عملکردشان ساالنه گزارش اقتصاد، در وریهبهر رشد دادن

 خبر لینک

 

 

 

https://www.yjc.news/fa/news/8089264/%D9%86%D9%85%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA
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 14-1-14۰1 1۳:28-فارس خبرگزاری

 شد بازار آرامش موجب جهاد وزارت به یدتول زنجیره کل مسئولیت واگذاری 14-16

 .دهیممی مانجا منصفانه هایقیمت و بازار آرامش برای 14۰1 سال در را تالشمان تمام گفت: کشاورزی جهاد وزیر

 

 جه اد  وزی ر  نژادساداتی جواد سید کشاورزی، جهاد وزارت رسانیاطالع پایگاه از نقل به فارس خبرگزاری گزارش به

 ک رد:  اظه ار  ،برنام ه  ای ن  بینندگان و ایران مردم به نو سال تبریک ضمن خبر، شبکه بهارنارنج برنامه در کشاورزی

 .اشدب کشور غذایی امنیت و دامپروری بخش ویژه به کشاورزی حوزه فعالین برای خوبی سال امسال، امیدوارم

 که کردمنمی فکر اصال نه گفت: شوید؟ وزیر که کردیدمی فکر آیا و شدید وزیر چگونه که سوال این به پاسخ در وی

 اب   رابط ه  در نظراتش ان  و کردن د  ص حبت  کشاورزی جهاد وزارت خصوص در من با جمهور رئیس آقای شوم، وزیر

 و داشتم که اربیتج از هم بنده و گذاشتند میان در من با را وزارتخانه مسائل و غذا تامین اساسی، کاالهای معیشت،

 .شدم ابانتخ کشاورزی جهاد وزیر سمت برای و گذاشتم ایشان اختیار در شناختممی وزهح این از که را مسائلی

 اعض ای  اط ات ارتب بیش ترین  از یک ی  داد: ادامه و کرد عنوان خوب بسیار را جمهور رئیس با خود رابطه نژادساداتی

 و اس ت  ش ده  بیش تر  هم اطارتب شدت روزها این که است کشاورزی جهاد وزارت به متعلق ،جمهور رئیس با کابینه

 یطبیع   بن ابراین  کنن د م ی  پیگیری را مسائل شخصا و هستند حساس مردم سفره و معیشت روی بر رئیسی آقای

 را خود الشت تمام و هستیم پاسخگو هم ما و کنندمی پیگیری اول معاون و جمهور رئیس را بازار نوسانات که است

 .کنیم حاکم بازار بر را آرامش این که دهیم می انجام

 تنه ا  کش اورزی  جه اد  وزارت ای ن  از پیش کرد: تصریح کشاورزی جهاد وزارت در داریسکان ماه 8 به اشاره با وی

 و سیزدهم دولت در بود، صمت وزارت آن متولی و نداشت را بازار حوزه به دسترسی و داشت عهده بر را تولید حوزه

https://www.farsnews.ir/news/14010114000513/%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%84-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
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 ک ل  و واگ ذار  کش اورزی  جه اد  وزارت ب ه  ه م  غذا تجارت و بازار ع،توزی حوزه بازار، تنظیم حوزه که ماه 8 این در

 .است شده بازار در آرامش ایجاد و مرج و هرج رفع باعث است شده متولی یک دارای زنجیره

 حساس یاربس اساسی کاالهای و مردم سفره تامین در ویژه به مردم به خدمت کرد: خاطرنشان کشاورزی جهاد وزیر

 و تاس   س خت  و زا اس ترس  م ردم  سفره بر آن تاثیر و شود ایجاد بازار در نوسان یک ستا ممکن و است سخت و

 .داشتیم خوبی روزهای مردم کنار در ماه 8 این اما دارد مشقت آن تنظیم

 از اما رومیم خرید به کمتر حاضر حال در گفت: روید؟می بازار به خرید برای خودتان که سوال این به پاسخ در وی

 وضعیت از تا شوممی هاقیمت جویای خانه سمت به عزیمت زمان در بعضا البته هستم، بازار وضعیت ویایج خانواده

 .شوم مطلع بازار

 ب ودن  دسترس در و فراوانی غذایی امنیت کلی طور به یا و غذا حوزه مهم موضوعات از یکی کرد: عنوان نژادساداتی

 و اس ت  ییغ ذا  امنیت اصلی هایبنیان از یکی که باشند داشته دسترسی کاال به مکانی هر در مردم یعنی است، آن

 .اشدب داشته وجود نیز غذا توزیع در عدالت و دسترس در غذا و باشد داشته وجود فراوانی کنیممی تالش ما

 موض وع  ود است، خرید برای مردم توان معنی به قیمت است، قیمت حوزه دوم موضوع داد: ادامه وزارت عالی مقام

 زا پ س  سوداگری و دالالن حضور .است توزیع آنها از یکی ،شودمی کشاورزی محصول قیمت سازیمتناسب موجب

 را قیم ت  ت وانیم م ی  کن یم  ح ذف  منازل درب تا توزیع هوشمندسازی با را دالالن دست اگر و ادافتمی اتفاق تولید

 .کنیم متناسب

 14۰1 س ال  رد بت وانیم  کرد: امیدواری ابراز باشد، موثر تقیم کاهش بر تواندمی مستقیم عرضه که این بیان با وی

 .شویم کشاورزی التمحصو مستقیم عرضه موجب تا کنیم اندازیراه را «بازار روستا»

 دارد نیاز قیمت ابزار به کشت الگوی*

 تیریم د  و کش اورزی  بخ ش  در آب م دیریت  ب رای  کشاورزی جهاد وزارت برنامه با رابطه در کشاورزی جهاد وزیر

 نابراینب داد، دستور ایرانی کشاورز به محصوالت کاشت برای شودنمی کرد: خاطرنشان 14۰1 سال در کشت الگوی

 آن ه ای راه از یک ی  ک ه  ب رود  م ا  نظ ر  مورد محصول کشت سمت به کشت این تا کنیم ایجاد را الزم جذابیت باید

 .است قیمت افزایش
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 س ال  در م ا  کن یم،  م دیریت  را کشت الگوی این انیمتومی ناسبم قیمت تعیین و قیمت شدن جذاب با افزود: وی

 اولین رد اساسی، کاالهای و گندم بحث و داخل تولید به دقت خصوص در رهبری معظم مقام فرمان از پس و جدید

 از از را نآ و دادیم تغییر اساسی کاالهای گذاری قیمت شورای پیشنهاد با را گندم خرید قیمت دولت؛ هیات جلسه

 یکی و ودیمب کرده اعالم کشت، فصل شروع از پیش بار اولین برای ،دولت کار به شروع ابتدای در که تومانی 75۰۰

 گرفت ه  نظر در مگند تحویل جایزه هم تومان هزار یک و دادیم افزایش تومان 5۰۰ و هزار1۰ به بود، نادر اتاتفاق از

 در گن دم  ی د تول به دولت ویژه نگاه از نشان که کرد غییرت تومان 5۰۰ و هزار 11 به گندم قیمت مجموع در که شد

 .است کشور

 مناس ب،  قیم ت  تعی ین  ب رای  است، آن ابزارهای از یکی قیمت، و دارد نیاز ابزار کشت الگوی داد: ادامه نژادساداتی

 ایران ی  کش اورز " است این کشاورزی جهاد وزارت در ما شعار باشد، داشته قرارداد کشت؛ اول روز از باید ما کشاورز

 ."باشد معلوم آن مشتری که این مگر بکارد نباید زمین در بذری هیچ

 و زم ین  رهک   و جه ان  در اقل یم  تغیی ر  دلی ل  به کرد: عنوان است، مهم بسیار ما برای آب بحث که این بیان با وی

 معظ م  مق ام  لس ا  ابت دای  فرمایش ات  در و هس تند  ارزشمندی بسیار کاالهای خاک و آب موجود، هایخشکسالی

 اش اره  اکخ   و آب اهمی ت  به ایشان ؛"آفریناشتغال بنیان،دانش تولید،" عنوان با سال شعار تعیین از پس رهبری،

 .کنیم مراقبت آن از باید و است نسلی بین میراث خاک و آب کردند،

 ب ا  را خ اک  و آب وریبهره دبای بنابراین داریم کشور در باالیی بسیار هایظرفیت ما داد: ادامه کشاورزی جهاد وزیر

 .ببریم باال فناوری و دانش از استفاده

 است اقتصادی و تولیدی بنگاه یک کشاورزی*

 ب ه  گ اه ن گف ت:  14۰1 سال در همسایه کشورهای بازارهای به کشاورزی محصوالت صادرات با رابطه در نژادساداتی

 به دیگر محصوالت خصوص در است، نبوده اقتصادی عمدتا کشاورزی حوزه به نگاه کند، تغییر باید کشاورزی حوزه

 است شدهیم کمبود و بودبیش از صحبت فق  کشاورزی محصوالت با رابطه در اما ایمبوده صادرات و واردات دنبال

 .است اقتصادی و تولیدی بنگاه یک کشاورزی دانند،نمی اقتصاد را کشاورزی و
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 و ش ده  تم ام  قیم ت  ه م  بخش این در و هست کننده تولید ما شاورزک و است کارخانه یک دامداری داد: ادامه وی

 ای ن  در را اتص ادر  و واردات و اس ت  اقتص ادی  نگاه دولت این در کشاورزی حوزه به ما نگاه لذا دارند، زیان و ضرر

 ار ص اد اقت کنن د  عم ل  مت وازن  اگ ر  و هستند اقتصاد حوزه بال دو صادرات و واردات شناسیم،می رسمیت به حوزه

 .کنندمی پررونق

 تج اری  تب ادالت  یبرا گاهی یا و داریم محصوالت برخی واردات به نیاز بازار تنظیم برای ما افزود: وزارت عالی مقام

 ل ذا  اش یم ب داش ته  ه م  وارداتی محصوالت برخی صادرات برای بازاری باید پس کنیم؛ وارد باید را محصوالت برخی

 ایکش وره  غ ذایی  س بد  در م ا  سهم تا شود مدیریت اقتصادی باید و ستا اقتصادی بنگاه یک هم کشاورزی بخش

 .یابد افزایش همسایه

 14۰۰ س ال  اتف اق  مهمت رین  گف ت:  دانی د، م ی  چ ه  را 14۰۰ س ال  اتفاق مهمترین که سوال این به پاسخ در وی

 تمرک ز  نق انو  ایاج ر  یعنی این و است بوده کشاورزی جهاد وزارت به کشاورزی محصوالت تجارت و بازار واگذاری

 .افتاد اتفاق سیزدهم دولت در که سال 6۰ از پس

 ت امین  دبای   م ا  و ب ود  خشکی سال گذشته سال کرد: عنوان گذشته سال هایشیرین و تلخ با رابطه در نژادساداتی

 از یک ی  زار ت امین  ب ود،  ک رده  پی دا  ک اهش  خشکسالی دلیل به تولید و دادیممی انجام را اساسی کاالهای و گندم

 دلیل به که تیمداش نیاز ارز دالر میلیارد یک روغن و شیر ،مرغتخم مرغ، تامین برای ماه هر در و بود ما هایسختی

 .است بوده تحریم شرای 

 را کشاورزی زنیا مورد کاالهای جمهور رئیس دولت، و کشور در ما پشتوانه دلیل به کنیممی شکر را خدا افزود: وی

 جریان تا کنیم ینتام را دالر میلیارد یک این ماه هر توانستیم و بودند کرده راحت را کار و کرده تعیین یک اولویت

 .باشد داشته استمرار کشور در کاال تامین

 یکی این سفانهمتا داشت: اذعان گذارد؟ می وقت خانواده برای میزان چه که سوال این به پاسخ در وزارت عالی مقام

 .مگیرمین خوبی نمره که است جاهایی از

 کش اورزی   جه اد  وزارت داریس کان  تا مجلس نمایندگی )از پاسخگو به گر مطالبه از جایگاه تغییر با رابطه در وی

 کمیس یون  است، ضروری کشور در بخش دو هر نظرم به و است متفاوت کرسی دو بودن پاسخگو و گرمطالبه گفت:
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 ک نم می تالش دارم، خوبی همکاری سابقم همکاران با من و است فعال و پرتکاپو کمیسیون یک مجلس؛ کشاورزی

 .باشم پاسخگو را نمایندگان هایدغدغه

 تولید در فناوری و دانش رسوخ با کشاورزی توسعه*

 اقتصادی ار داخل تولید که است این جهادکشاورزی وزارت در مهم مسایل از یکی کرد: عنوان کشاورزی جهاد وزیر

 س وخ ر م ا  ک ه  ای ن  مگر نیست پذیرامکان این برویم، پیش خودکفایی سمت به اسیاس محصوالت تولید در و کنیم

 ب ه  ت وانیم ب که است این 14۰1 سال در ما رسالت تریناصلی بنابراین دهیم، توسعه کشاورزی در را فناوری و دانش

 .کنیم تجاری و اقتصادی را کشاورزی فناوری و دانش کمک

 کش اورزی  هایزمین حاضر حال در کنیم، حفظ را کشاورزی هایزمین وانیمبت که است این دوم موضوع افزود: وی

 قط ب  ک ه  ییه ا اس تان  در خص وص  ب ه  کشاورزی هایزمین کاربری تغییر که نحوی به است شده دچار هجمه به

 .شودمی مواجه مشکل با تولید نکنیم کنترل را این ما اگر و است انجام حال در هستند کشاورزی

 برنج، از اعم یکشاورز محصوالت تولید در را خودکفایی زنگ بتوانیم 14۰1 سال در کرد: امیدواری برازا نژادساداتی

 افزایش و کود قیمت کاهش کرد: تصریح وی .باشیم داشته بارندگی اردیبهشت در و بشنویم اساسی کاالهای و شکر

 در ت ا  ده یم م ی  م انجا را خود تالش متما هم مردم برای و بود کشاورزان به ما عیدی 14۰1 سال در گندم قیمت

 .باشد عادالنه و منصفانه هاقیمت و باشد داشته وجود آرامش بازار در جدید سال

 ک نم،  یم   تش کر  کشاورزی محصوالت کنندگان مصرف عنوان به ایران عزیز مردم از داشت: بیان وزارت عالی مقام

 و وادهخ ان  ی ک  عنوان به ما هایصحبت به و کنند ماداعت کشاورزی جهاد وزارت به 14۰1 سال در دارم درخواست

 و توص یه  ره   لذا باشند نداشته ایدغدغه مردم تا کنیممی را خود تالش تمام سفره تامین در ما کنند، نگاه دوست

 .دهیممی را خبر این خانواده عضو عنوان به که بدانند ایرانی هایخانواده دهیممی که اطالعی و خبر

 مل ی،  رس انه  از اف زود:  اس ت،  داده انجام خوبی به کشاورزی جهاد وزارت در را خود نقش رسانه که این بیان با وی

 و ک نم م ی  شکرت داشتند، موقع به رسانیاطالع و بودند ما کنار در مدت این تمام در که هارسانه تمام و خبر شبکه

 .باشد ترنزدیک ارتباط این 14۰1 سال در امیدوارم

 خبر لینک

https://www.farsnews.ir/news/14010114000513/%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%84-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
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 1۳:۰6 ،14۰1 فروردین 15 -ایرنا

 کشاورزی بیمه از گیالنی کشاورزان گریز رنج؛ حاصل با بازی 1-17

 

 دیده رنج نزحمتکشا این خطرناک رفتارهای و تصمیمات از یکی محصوالت بیمه از کشاورزان امتناع - ایرنا - رشت

 خطرناک یاقدام میتواند است، غیرمترقبه و طبیعی حوادث مستعد همواره که گیالن همچون استانهایی در که است

 .دهد باد بر یکباره به را کشاورزان دسترنج حاصل که باشد

 درعین اما است. کشاورزی مستعد استانی فراوان، بارشهای و صخا جغرافیای شرای  دلیل به گیالن ایرنا، گزارش به

 ک ه  دشومی محسوب کشور خیز حادثه استان پنج جزو خشکسالی تندباد،، هاسیالب همچون حوادثی وقوع با حال

 .ماندمین امان در مخاطرات این از نیز کشاورزی بخش

 تنه ا  ش ان محصوالت ک ه  ب وده  پذیر آسیب اقشار از نباغدارا و شالیکاران خصوص به کشاورزان که است درحالی ایم

 خانوادگی معیشتی، ناپذیرجبران خسارات با آسیبی ترین کوچک صورت در و رود می بشمار آنان معاش امرار زمینه

 .شد خواهند مواجه فرهنگی حتی و

 عنوان اب اسالمی ایشور مجلس تصویب با 1۳6۳ سال از و دارد قدمت دهه سه از بیش ایران در که کشاورزی بیمه

 هایتخسار جبران برای مامنی عنوان به شد، اجرایی کشاورزی بانک سوی از «کشاورزی محصوالت بیمه صندوق»

 .است شده مواجه برداران بههر سوی از رغبتیبی با امروز به تا که دشومی محسوب اقتصادی حوزه این

 ه ای  س ته ب ارائه با همچنین و کشاورزی بیمه صندوق س تو تا است داشته تالش سالیان طی دولت اینکه وجود با

 ب ه  دش و یمن دیده امر این بر کشاورزان سوی از رغبتی اما کند جبران را کشاورزی های خسارت از بخشی حمایتی

 .اندهکرد خریداری نامه بیمه نفر هزار 4۳ فق  بردار بهره هزار ۳12 از جدید زراعی سال در که طوری

https://www.irna.ir/news/84704379/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%B1%D9%86%D8%AC-%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
https://img9.irna.ir/d/r2/2021/12/25/4/169304469.jpg?ts=1640407434513
https://img9.irna.ir/d/r2/2021/12/25/4/169304469.jpg?ts=1640407434513
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 وانینق طبق هرساله که است شده مواجه درصدی 1۳ استقبال با فق  گیالن سبز خطه در اورزیکش بیمه حالی در

 رداخ ت پ را بیم ه  ح ق  این از کمی بسیار قسمت تنها کشاورزان وکند می پرداخت دولت نیز را بیمه حق از بخشی

 درص د  ۳۰ تنها کشاورز سهم و کرده پرداخت دولت را بیمه حق درصد 7۰ متوس  طور به قانون طبق کرد. خواهد

 .هستیم مهبی به نسبت میلیبی شاهد هم باز وجود این با که است

 کشاورزی بیمه گمشده حلقه اعتمادی

 بای د  بیم ه  کنن د می تصور و انتخاب را پایین گزینه با بیمه اغلب کشاورزان معتقدند کشاورزی کارشناسان از برخی

 و گزین ه  لح داق  گ ذاران  بیم ه  و دارد گزین ه  چند بیمه که است لیدرحا این .بپردازد را آنها خسارت تمام غرامت

 .نیست انآن انتخابی نامهبیمه پوشش تحت افتد،می اتفاق که خطراتی تمام و کنندمی انتخاب را یمهب ترینضعیف

 اقع ی و کش اورزی،  محص والت  بیم ه  صندوق تعهدات اجرای به اعتمادی بی کشاورزان حتی و کارشناسان اغلب اما

 غرامت اختپرد موقع به عدم و مزارع و باغات به وارده خسارتهای تعیین نحوه خسارت، پرداخت میزان نشدن سازی

 م ی  زیکش اور  بیم ه  از س رد  اس تقبال  دلیل عمده را محصوالت بیمه های مزیت از کشاورزان برخی نبودن آگاه و

 .دانند

 امس ال  اما کرد یم بیمه را محصولش سال هر اینکه بیان با ایرنا خبرنگار با گو و گفت در گیالنی شالیکاران از یکی

 گذش ته  سال گفت: خسارت مقابل در غرامت اندک مبلغ از گالیه با ندارد را خود شالیزارهای کردن بیمه قصد دیگر

 تومان یلیونم ۹1 به نزدیک ریالی نظر از که داشتم کمتر برداشت تن نیم و یک حدود زمین، هکتار 2 از بیش برای

 .شد پرداخت غرامت ما به تومان هزار 1۰۰ و میلیون سه فق  اما شد وارد من محصوالت به خسارت

 عم ال  ک ه  مب ود  کرده پرداخت بیمه بابت تومان هزار ۳۰۰ و میلیون یک هم غرامت میزان این از افزود: زاده حسن

 .نکردم دریافت غرامت بیشتر تومان هزار 7۰۰ و میلیون یک

 صرفه به نمقرو کشاورزان برای خود برنج کاشت داشت: اظهار آن یهاهزینه و برنج کاشت شکالتم به اشاره با وی

 ای ن  ب ه  و اس ت  داش ته  چش مگیری  افزایش کارگر و سم کود، جمله از کشاورزی یهاهزینه آب، تامین زیرا نیست

 .کرد اضافه نیز را طبیعی های خسارت باید موارد

 کشاورز زخم بر نمک بینانه غیرواقع کارشناسی
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 ش ده  بیم ه  محص ول  ب رای  وقتی گفت: و کرد گالیه طبیعی های خسارت تمامی پوشش عدم از دیگر کشاورز یک

 خ ت پردا آن جب ران  باب ت  ک ه  اعتب اری  و کنن د م ی ن قبول را خسارت بیشتر کارشناسان کنید؛ می خسارت اعالم

 .است کم بسیار، دشومی

 نوس انات  ب ه  توج ه  با که دشومی پرداخت تاخیر با آنقدر هم مبلغ همان دموار بیشتر در اینکه ضمن داد: ادامه وی

 ک اهش  یگ ذار  بیم ه  ب رای  را کش اورزان  انگی زه  موضوعات این و ندارد کشاورزان برای کارایی چندان دیگر قیمت

 .است داشته

 کشاورزی محصوالت کردن بیمه ضرورت و گیالن بودن خیز حادثه

 اس ت،  کش ور  لاو خیز حادثه استان پنج جزو گیالن اینکه به اشاره با نیز گیالن ریاستاندا بحران مدیریت مدیرکل

 شده ذفح، کرد می پرداخت باید کشاورز که افزوده ارزش درصد ۹ و شده بهتر گذاری بیمه شرای  اینک هم گفت:

 .است

 

 ش اورزانی ک تع داد  قدر هر و است بوده کشاورزی بخش در حوادث همواره وکند مین خبر حادثه افزود: مرادی امیر

 .دشومی بیشتر دولت از مان دریافتی سهم و حمایت باشد بیشتر ،کنندمی استفاده بیمه از که

 تع داد  :داش ت  اظهار شد، پرداخت موقع به کشاورزان خسارت غرامت گذشته سال در خوشبختانه اینکه انبی با وی

 5۰ بین دولت و یافت افزایش 14۰۰ سال در نفر هزار 5۰ حدود به ۹۹ سال در نفر هزار 2۰ از شالیکار گذاران بیمه

 .کرد پرداخت شالیکاران بابت بیمه حق فق  تومان میلیارد 55 تا

https://img9.irna.ir/d/r2/2020/09/12/3/157611733.jpg
https://img9.irna.ir/d/r2/2020/09/12/3/157611733.jpg
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 کارگروهی نجبر برای افزود: چای و برنج همچون استراتژیکی محصوالت برای گذاری بیمه ضرورت به اشاره با یمراد

 ش دن  اگی ر فر بح ث  اینک ه  ضمن برسانیم؛ مشترک هزار 1۰۰ به را کار برنج گذاران بیمه بتوانیم که دادیم تشکیل

 .دشومی دنبال نیز چای بیمه

 اورزکش هزار 60 برای خسارت میلیارد 70

 گذش ته  راع ی ز س ال  در اینکه بیان با ایرنا خبرنگار با گو و گفت در گیالن کشاورزی بانک ای بیمه خدمات معاون

  :داشت اظهار بودند، کرده بیمه را شان محصوالت برداربهره نفر هزار 7۰  ۹۹-14۰۰)

 

 ی،طبیع   من ابع ، زراع ی  دام ی،  ب اغی،  محص والت  ش امل  را کشاورزی بیمه مشمول محصوالت فر عبداللهی پیمان

 برداش ت  و کاش ت  التآینماش   ب رنج،  نش اء  بانک گلخانه، میوه، درختان تنه شامل تولید املعو و طیور و شیالتی

 دی ده  رتخس ا  کش اورزان  از نف ر  ه زار  6۰ حدود برای تومان میلیارد 7۰ از بیش گذشته سال افزود: و کرد عنوان

 .است شده پرداخت غرامت

 کی   ح دود  کش اورز  ه ر  ب رای  میدهد، نشان گذشته سال در گیالنی کشاورزان برای شده پرداخت خسارت میزان

 ب ر  بن ی م کشاورزان ادعای راحتی به اندتومی که است شده پرداخت بیمه توس  خسارت توان هزار 166 و میلیون

  .کند تایید را بیمه خسارت میزان بودن واقتی غیر

 میزان این هک موضوع این گرفتن نظر در با و باشد داشته زمین متر هزار سه حدود شالیکار یک اگر حتی مثال برای

 4۰ تقیم احتساب با ببیند خسارت آن سوم یک که صورتی در ،دهدمی حاصل برنج کیلوگرم 6۰۰ حدود شالیزاری

 ک ه  الیح   در داشت خواهد پی در را تومانی میلیون هشت خسارت گذشته، سال در کیلو هر برای برنج هزارتومنی

  .ندارد خسارت با همخوانی شده پرداخت خسارت میزان رسمی اظهارات بنابر

https://img9.irna.ir/d/r2/2022/03/09/3/169514674.jpg?ts=1646812912299
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/03/09/3/169514674.jpg?ts=1646812912299
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 ک ه  دی د  بای د  و دش و م ی  ش امل  را قراردداده ا  از ای گس ترده  دایره بیمه که کرد اشاره نیز نکته این به باید البته

  .اندهکرد انتخاب را خسارت پرداخت میزان چه با و ای بیمه داد قرار کدام کشاورزان

 بیمه زبان از سرد استقبال عوامل

 مای ت ح مش مول  خ دمات  و محص ول  78 اینکه به اشاره با ادامه در گیالن کشاورزی بانک ای بیمه خدمات معاون

 وی،کی   گ ردو،  فن دق،  ش امل  زراعی و باغی محصوالت بیمه مهلت :داشت اظهار باشند،می کشاورزی بیمه صندوق

 است شده دتمدی جاری دماهاسفن 21 تا کلزا و جو گندم، شامل زراعی محصوالت و سبز گوجه پرتقال، زیتون، چای،

 .یندنما مراجعه استان هاینمایندگی و کشاورزی بانک شعب به نامه هبیم خرید جهت انندتومی کشاورزان که

 کش اورزی  هبیم   صندوق برای نفعی و بوده آنان به کمک برای فق  کشاورزان شدن بیمه اینکه بیان با فرعبداللهی

 ب ه  ارهدوب   دی ده  آس یب  کشاورزان کندمی کمک ایبیمه پوشش با دولت داشت: اظهار،ندارد است دولتی کامالً که

 .بازگردند تولید

 دلی ل  به رامتغ و خسارت زیاد فاصله ای، بیمه تعهدات از کافی اطالعات نداشتن بیمه، نبودن اولویت در :افزود وی

 دالیل همترینم از بیمه از شاورزانک انتظارات ناهمخوانی همچنین و بیمه صندوق به دولت توس  اعتبار تامین عدم

 .است کشاورزان کم استقبال

 اع م  یکشاورز بخش در محصوالت کردن بیمه هایمزیت به اشاره با گیالن کشاورزی بانک ای بیمه خدمات عاونم

 از کشاورزی شبخ کنندگان تولید به تا دارد تالش دولت داشت: اظهار دام و ماهی، طیور، زراعی باغی، محصوالت از

 .کند کمک آنها های خسارت جبران برای بیمه طریق

 را س   ق پنج تا بیمه حق تقسی  و نامه بیمه خرید جهت ای بیمه تسهیالت پرداخت،بیمه حق تخفیف فرعبداللهی

 و ریآو س ود  دنب ال  ب ه  کش اورزی  بیم ه  صندوق :گفت و برشمرد کشاورزان بیشتر ترغیب برای است تسهیالتی از

 ولی د ت از حمای ت  ص رفا  کش اورزی  بیم ه  از هدف و هستیم دولتی سازمان ما که چرا نیست خود رایب زایی درآمد

 است، کننده

 رفت برون راه کشاورزی بیمه شدن اجباری
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 اجب اری  خودروه ا  برای ثالث بیمه همچون باید کشاورزی بیمه گفت: و دانست تولید تضمین را کشاورزی بیمه وی

 .دشومی افزوده کشاورزی خسارت میزان بر اقلیمی تغییرات به توجه با ساله هر زیرا شود

 و فرمان داران  کش اورزی  محص والت  ک ردن  بیم ه  در داش ت:  اظه ار  گیالن کشاورزی بانک ای بیمه ماتخد معاون

 شدن بیمه به قتشوی را کشاورزان ان مزایای از دادن آگاهی و ترویج با انندتومی کشاورزی جهاد سازمان کارشناسان

 .دکنن

 س ال  مث ال  ط ور  به گفت: است، توجه قابل شد تهگرف نظر در که هاییخسارت جبران اینکه به اشاره با فرعبداللهی

 و ردک   م ی  پرداخ ت  توم ان  ه زار  1۰۰ فق  دامدار و بود تومان هزار 4۰۰ آن بیمه که دام راس یک برای گذشته

 از رصدد 8۰ مبلغ این که کند دریافت خسارت بابت تومان میلیون 15 توانست شد، پرداخت دولت توس  آن مابقی

 .ندارد وجود دیگری سازمان در خسارت جبران نوع ینا که است دام یک قیمت

 اس تان  زیکش اور  جه اد  س ازمان  رییس و استاندار تاکید به اشاره با گیالن کشاورزی بانک ای بیمه خدمات معاون

 دول ت  ک ه این به توجه با گفت: کنندگان تولید از حمایت جهت کشاورزی بیمه صندوق ظرفیت از استفاده بر مبنی

 بخ ش  ب رای  هرس اله  را خس اراتی  اس ت  ممک ن  اقل یم  تغیی رات  و ندارد خسارت پرداخت برای ریدیگ منبع هیچ

 ش ان  محص والت  ب ه  خس ارت  جب ران  ب رای  فرصت و ظرفیت این از دشومی توصیه باشد، داشته بدنبال کشاورزی

 .کنند استفاده

 ب ه  غولمش   کشاورزی بخش در ناستا مردم از نفر هزار ۳12 و است کشاورزی اراضی هکتار هزار414 دارای گیالن

 محص والت  ت رین عم ده  مرکب ات  و فن دق  زیت ون،  زمین ی،  ب ادام  ابریشم، پیله زیتون، چای، برنج، هستند. فعالیت

 .است کشور در طیور مهم کنندگان تولید از یکی همچنین گیالن هستند. گیالن کشاورزی

 و تولی د  ک اهش  خطر زنگ یعنی این و دارند قرار کاربری تغییر خطر در نیز گیالن کشاورزی های زمین که اکنون

 ای بیم ه  پوش ش  ب رای  ام ر  ای ن  متولیان تا باشد بهتر شاید دیگر، اجتماعی های آسیب آن بدنبال و غذایی امنیت

 بیم ه  رایب بیشتری انگیزه بخش، این برداران بهره تا داشته مضاعف تالش غرامت با خسارت فاصله کاهش و بیشتر

 .ندکن حفظ را کشاورزی و تولید امید با و نبینند فایده از خالی را کشاورزی و شندبا داشته گذاری

 خبر لینک

https://www.irna.ir/news/84704379/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%B1%D9%86%D8%AC-%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
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 11:26 ،14۰1 فروردین 15 -ایرنا

 جهان غذایی امنیت گوش بیخ بزرگ تهدیدی 2-17

 MB 32 دریافت

 ب ه  فراوان ی  تبع ات  اندتومی که است جهان غذایی امنیت تهدید روسیه، و اوکراین جنگ پنهان نیمه -ایرنا - تهران

 .باشد داشته همراه

 خبر لینک

 

 

 15-1-14۰1 17:11-فارس خبرگزاری

 اوکراین و روسیه بین درگیری با جهان غذایی امنیت تهدید 3-17

 کشور دو اینکند می تهدید را جهان غذایی امنیت روسیه و اوکراین یعنی گندم بزرگ کنندگان صادر بین درگیری

 .کردند صادر 2۰2۰ سال در گندم تن میلیون 55 بیش

 

 و ایناوک ر  ب ین  ه ای  تنش که گرفته شکل جهان در زیادی نگرانی ،فارس خبرگزاری اقتصادی خبرنگار گزارش به

 .کند ایجاد جهان در غذایی بحران و دهد افزایش این از بیشتر را گندم یهاقیمت روسیه،

 فکر به بیشتر اندهکنند وارد که کشورهایی و هستند جهان در غالت کننده تامین درصد ۳۰ دو هر اوکراین و روسیه

 .هستند خودشان ایانباره کردن پر

https://www.irna.ir/news/84704624/%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%AE-%DA%AF%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/04/04/0/169574907.mp4?ts=1649055038232
https://www.irna.ir/news/84704624/%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%AE-%DA%AF%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
https://www.farsnews.ir/news/14010115000786/%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86
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 انباره ای  در ار جهان گندم ذخایر درصد 5۰ تنهایی به و کرده پر را خود انبارهای چین که اندهکرد اعالم ها رسانه

 .دارد خود

 آماره ا  س اس ا بر زیرا است افتاده خطر به بیشتر کشورها غذایی امنیت تامین اوکراین و روسیه بین درگیری از پس

 .است رفتهگ قرار پنجم جایگاه در هم اوکراین و دارد جهان در را گندم صادرات نخست اهجایگ و بزرگترین روسیه

 ب یش  مه اوکراین میان این در کرد صادر جهان کشورهای به گندم تن میلیون ۳7.۳ حدود 2۰2۰ سال در روسیه 

 .است کرده صادر گندم تن میلیون 18.1 حدود یعنی میزان این نصف از

 فرانس ه،  دا،کان ا  آمریکا، روسیه، ترتیب به جهان در گندم کننده صادر بزرگ کشور 8 متحد للم آمارهای اساس بر 

 .است آلمان و آرژانتین استرالیا، اوکراین،

 

 تن،فرانس ه  میلی ون  26.1 کان ادا  تن، میلیون 26.1 صادرات با آمریکا روسیه، از پس متحد ملل آمارهای اساس بر_

 .اندهگفت قرار چهارم تا دوم های جایگاه در تن میلیون 1۹.8

 در ت ن  میلیون ۹.۳ با آلمان و تن میلیون 1۰.2 صادرات با آرژانتین تن، میلیون 1۰.4 صادرات با استرالیا همچنین

 .اندهگرفت جای هشتم تا ششم جایگاه

 .است شده بیشتر هاقیمت افزایش از نگرانی و است تن هر در تن 55۰ اکنون گندم جهانی قیمت

 خبر لینک

https://www.farsnews.ir/news/14010115000786/%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86
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 15-1-14۰1 1۳:21-فارس خبرگزاری

 ریزند می ها خارجی جیب به را دولتی یارانه ماکارونی صنایع 4-17

 ماکارونی ادراتص با آنها و میدهد صنایع به را ای یارانه آرد دولت گفت: ایران غذایی صنایع هایانجمن نکانو رئیس

 .ریزند می ها خارجی جیب به یارانه دیگر، کشورهای به

 

 تص اد اق زی ان  نرخی سه گندم گفت: فارس، خبرگزاری اقتصادی خبرنگار با گو و گفت در مرتضوی محمدرضا سید

 زی را  ش ود  رداش ته ب صنایع یا و نانوایان برای چه ای یارانه گندم زودتر چه هر باید و کرده ایجاد دولت برای زیادی

 .رود می ملت چشم به آن دود و برند می سود خاص ای عده تنها

 ت ن  ه ر  دولت افزود: ای یارانه گندم مشکالت این از بخشی به اشاره با ایران غذایی صنایع هایانجمن کانون رئیس

 را اک ارونی م تن هر کارخانجات و دهدمی قرار صنعت و صنف اختیار در دالر 1۰۰ را آرد خردمی دالر 55۰ را دمگن

 دارانهکارخان   ام ا  ده د م ی  ض رر  دالر ۳۰۰ ماکارونی تن هر صادرات بابت ما کشور یعنی کنندمی صادر دالر 4۰۰

 .برندمی سود ماکارونی

 ماک ارونی  اف زود:  د،ش و م ی  صادر کشورها همه به تقریبا و تن هزار ۳۰۰ از بیش ساالنه ماکارونی اینکه بیان با وی

 .دشومی صادر کانادا و آمریکا جمله از اروپایی کشورهای و آذربایجان افغانستان، عراق، کشورهای به ایران

 م ی  دالر 4۰۰ را ماک ارونی  و ن د گیرمی را دالر 1۰۰ گندم که زمانی داران کارخانه که است معلوم افزود: مرتضوی

 صرفه به و اقتصادی کشورها سایر برای هم ماکارونی قیمت و کنندمی سود و است صرفه به خیلی برایشان فروشند

 .کنیم صادر را آنها نداریم حق و است آمده عمل به دار یارانه گندم از ماکارونی این که باشد یادمان اما است

https://www.farsnews.ir/news/14010115000508/%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%86%D8%AF
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 ه ر  آنه ا  ن د، گیرمی ای یارانه گندم هم گلوکز و نشاسته تولید های انهکارخ مانند صنوف سایر مسئول این گفته به

 ی ا  و نیس ت  مانتو هزار 7۰ از کمتر کیلویی بازار در االن شیرینی اما ندگیرمی دولت از تومان 25۰۰ را گندم کیلو

 .است تومان هزار 4۰ کیلویی بیسکویت

 که است یقیمت دهم یک تقریبا که دهدمی صنعت بخش هب ای یارانه گندم تن میلیون 2.5 ساالنه دولت افزود: وی

 م ردم  جی ب  به یارانه یعنی کنندمی صادر را خود محصوالت صنعت بخش اماکند می خریداری جهانی بازارهای از

 .دشومی واریز دیگر کشورهای

 اص طالح  هب   وای ان نان ب رای  توم انی  65۰ گندم گفت: است، نرخی سه ما کشور در گندم اینکه به اشاره با مرتضوی

 کیلو هر که است حالی در این دهدمی صنعت بخش برای تومان 25۰۰ کیلویی و پزها آزاد برای تومان ۹۰۰ دولتی،

 .دشومی تمام تومان 1457۰ وارداتی گندم

 درس ت  اص ال  این وکند می خریداری کشاورزان از تومان 115۰۰ کیلویی هم را داخلی گندم دولت کرد: اضافه وی

 .دشومی صادر دیگر کشورهای به آن محصول که بپردازد صنعت بخش به یارانه که نیست

 دامک   که نیست مشخص اصال دارد، وجود زیادی مشکالت هم نان حوزه در که است معتقد غذایی صنعت فعال این

 .رداگذ می آنها اختیار در قیمت دهم یک به ای یارانه آرد دولت اما است پز دولتی یا و آزادپز نانوا

 نتیج ه  ای ن  ب ه  ه م  خودشان و پردازد می کاالها برخی به یارانه دولت که است ها دهه که کرد تاکید پایان در وی

 .ودش قطع ها یارانه این که رسیده آن وقت بنابراین آید نمی مردم سفره سر به یارانه این که اندهرسید

 خبر لینک

 

 

https://www.farsnews.ir/news/14010115000508/%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%86%D8%AF


 

 

 


