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 متعال خداوند نامهب

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

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

 .فرمائید کلیک Bookmark در عناوین روی

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

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

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

 .شودمی بازنشر ایرسانه

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

 است: دانلود

 بآ و یکشاورز راخبا ماه

 مندبهره را ما ،بمطال بهتر انعکاس زمینه در خود پیشنهادات و انتقادات نظرات، از است خواهشمند گرامی همکار

 .فرمائید
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 خشکسالیو یآب منابع بارش، وضعیت
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 ۰6:54 ساعت 14۰1 فروردین 17 -اکوناایران

 کند جبران را گذشته سال 30 در آبی منابع کاهش تواندنمی بارندگی افزایش نظری: 1-1

 گذشته الس ۳۰ در آبی منابع کاهش گفت: کشور آبی کم بحران به اشاره با یازدهم مجلس در خمین مردم نماینده

 .شدبا داشته یآب کم برای جبرانی تواندنمی آسمانی نزوالت و بارندگی در که است بوده بحرانی قدری به

 

 نبزوالت  هشکبا  ببا  اخیبر  دهه در کرد: اظهار مرکزی استان در آب بحران درباره ایسنا با وگوگفت در نظری علیرضا

 در مهمبی  قبش ن که کردیم تجربه را دما افزایش بهار و زمستان فصل در چه و پاییز در چه ایم.بوده مواجه آسمانی

 .است کرده تشدید را آبی منابع به نیاز عامل دو ینا مجموعه است. داشته سطحی هایآب تبخیر

 کند جبران را گذشته سال 30 آبی منابع کاهش تواندنمی بارندگی افزایش

 نکتبه  اامب  ببود  مناسبب  14۰۰ سال در سال هایبارش اینکه وجود با افزود: یازدهم مجلس در خمین مردم نماینده

 سبمانی آ نبزوالت  و بارنبدگی  در کبه  است بوده بحرانی قدری به گذشته سال ۳۰ در آبی منابع کاهش که اینجاست

 و آببی  منبابع  نظبر  از گذشبته،  سبنوات  مثبل  جباری  سبال  در بنابراین باشد. داشته آبی کم برای جبرانی تواندنمی

 .بود خواهیم مضیقه در زیرزمینی هایسفره

 تبا  دبای مسئول هایدست اه که کرد تأکید مجلس زیست محیط و طبیعی منابع آب، کشاورزی، کمیسیون عضو این

 داکثرحب  از اسبتفاده  و آب بهینبه  مصبرف  راسبتای  در مناسب اقدامات جهان، در اقلیمی تغییرات خوردن رقم زمان

 .کرد استفاده و داد انجام جویی صرفه برای ابزارها

 است سنتی مرکزی استان کشاورزی هایزمین آبیاری روش

http://www.iranecona.ir/post/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C:-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%B3%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D8%AF
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 قریب گفت: خمین شهرستان در کشاورزی محصوالت آبیاری نحوه درباره یمرکز استان نمایندگان مجمع عضو این

 کاشبت  قطبب  خمین شهرستان شود.می اعمال سنتی صورت به خمین شهرستان در کشاورزی هایآبیاری اتفاق به

 روش بیشترین کنیم.نمی استفاده محصول این برای آبیاری نوین هایروش از هنوز ما حال، این با است. چیتی لوبیا

 .دارد را آب هدررفت میزان بیشترین که است غرقابی روش همان آبیاری استفاده مورد

 آبی کم بحران با مبارزه اعتبارات افزایش به نسبت کشاورزی هایزمین شدن سنددار اولویت

 تأکیبد  و ردک اشاره کشاورزی هایزمین شدن دار سند و آبی کم بحران با مبارزه اعتبارات افزایش ضرورت به نظری

 اراضی نبودن دار سند آبیاری، روز به امکانات از استفاده عدم دالیل از یکی نیست. کافی اعتبارات طرف، یک از کرد:

 تکلیبف  تعیین کرف به باید باشیم، نوین آبیاری یراعتبا منابع افزایش فکر به اینکه از پیش بنابراین است. کشاورزی

 .است نابودی حال در هک باشیم ایشده خرد هایزمین سندهای

 خبر لینک

 

 

 12:24 ،14۰1 فروردین 16-ایرنا

 اردبیل استان سدهای آب ذخیره درصدی 13 کاهش 2-1

 

 نسببت  لامسا اردبیل استان سدهای پشت آب ذخایر گفت: اردبیل ایمنطقه آب شرکت مدیرعامل - ایرنا - اردبیل

 .است یافته کاهش درصد 1۳ پارسال به

http://www.iranecona.ir/post/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C:-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%B3%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84705797/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B1%DB%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D8%A8-%D8%B3%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/04/05/4/169577483.jpg?ts=1649145035392
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/04/05/4/169577483.jpg?ts=1649145035392
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 4۰2 حجبم  از افبزود:  و داد خبر استان سدهای آب حجم کاهش از خبرن اران جمع در شنبه سه روز حیدری علی

 السب  ببه  نسبت سدها بیشتر و است شده پر مکعب متر میلیون 14۰ حاضر حال در استان سد 52 مخازن میلیونی

 .هستند مواجه آب ذخیره کاهش با قبل

 اظهبار  ببود،  شبده  منجر استان در آب منابع شدید کاهش به گذشته یهاسال در خشکسالی بروز اینکه بیان با وی

 آب ذخبایر  گذشبته  زراعبی  سبال  ببه  نسبت همچنان ولی شد جبران کمبودها این از بخشی اخیر هایبارش با کرد:

 .است یافته کاهش درصد 1۳ اردبیل سدهای پشت

 رد:کب  بیبان  اسبت،  شبده  پبر  اسبتان  سدهای مخازن درصد ۳5 فقط مجموع در اکنون هم کهاین به اشاره با حیدری

 مختلبف  قباط ن در خوبی هایبارش شاهد بعد به این از امیدواریم و بوده بهار فصل در هابارش انتظار چشم همچنان

 .باشیم استان

 مازاد و است ای منطقه آب های ویتاول از مردم شرب آب تامین کرد: اضافه اردبیل ایمنطقه آب شرکت مدیرعامل

 .گرفت خواهد قرار صنعت و کشاورزی بخش اختیار در سدها پشت در شده جمع آب

 و رزانکشباو  جاری زراعی سال در رودمی انتظار گفت: و کرد توصیه آب مصرف در جویی صرفه به را مردم حیدری

 .دباشن داشته را آب مصرف در جوییصرفه نهایت نیز بردارانبهره

 هبای اسبتان  شبامل  کشبور،  غبرب شبمال  هبای اسبتان  ببا  مقایسبه  در بارندگی نظر از اردبیل استان ایرنا، گزارش به

 چهبارم  جای اه در باشند،می مشابهی نسبتا شرایط در اقلیمی لحاظ به که زنجان و غربیآذربایجان شرقی،آذربایجان

 .دارد قرار

 آب از سبتفاده ا ببه  مجببور  را اهالی و افکنده سایه اردبیل استان هایروستا بر بویژه که است سال سالیان آبی تنش

 مغبان  گرمبی  و سبوار بیله روستاهای به مربوط آبی کم مشکالت بیشترین حاضر حال در است. کرده سیار تانکرهای

 .است

 در و ندتهس آب کمبود دچار روستا 7۰۰ استان این روستای 7۰۰ و هزار یک از اکنونهم رسمی آمارهای اساس بر

 .گیردمی انجام سیار صورت به مردم آشامیدنی آب تامین برای آبرسانی عشایری هایقشالق و روستاها برخی
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 یصنعت کشاورزی، هایحوزه در آب مصرف در جوییصرفه عدم آب، مصرف مناسب مدیریت فقدان بارندگی، کاهش

 و هبا رودخانبه  از بسبیاری  شدن خشک نیز و نیزیرزمی هایآب ذخایر کاهش باعث خشکسالی تداوم و آشامیدنی و

 .است شده روستاها در آبی تنش تشدید نتیجه در و هاچشمه

 خبر لینک

 

 

 12:46 ،14۰1 فروردین 16-ایرنا

 است؟ ترراهبردی کدام گندم، یا آب 3-1

 نطنزی زادهغالم امیرحسین

 

 شاورزیک محصوالت از بسیاری تولید که است جدی حدی به اخیر دهه 2 در کشور آبی منابع کاهش -ایرنا -تهران

 کارشناسبان است. شده شناخته هم مضر کشور آبی محدود منابع تخریب دلیل به بلکه غیراقتصادی تنها نه ایران در

 سبوب مح کشبور  ببه  آب از توجهی قابل حجم کردن وارد منزله به نیز کشاورزی محصوالت برخی واردات گویندمی

 .شودمی

 ببا  که داشت توجه باید نیست. توجه مورد همچنان کشور، در شدن بحرانی باوجود آب کمبود و خشکسالی موضوع

 دارد، وجبود  زیرزمینبی  آببی  منبابع  یبا  و هبا رودخانه در اکنون که آبی شاید کشور، در گسترده خشکسالی به توجه

 دلیبل  ببه  و دهبه  پنج مدت در اما شده ذخیره آن در سال هامیلیون طی که باشد انباری مانده ته از قطرات آخرین

 .است رفته هدر اشتباه گذاریسیاست و نادرست استفاده

https://www.irna.ir/news/84705797/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B1%DB%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D8%A8-%D8%B3%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84
https://www.irna.ir/news/84685040/%D8%A2%D8%A8-%DB%8C%D8%A7-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://img9.irna.ir/d/r1/2019/09/24/4/156649181.jpg?ts=1580197457830
https://img9.irna.ir/d/r1/2019/09/24/4/156649181.jpg?ts=1580197457830
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 ردمبو  آن از عببور  ببرای  راهبی  آتی، سال دو یا یک همین در اگر که است جدی حدی به آب و خشکسالی موضوع

 به خاک، مرطوب بافت رفتن بین از دلیل به بلکه خشک، تنها نه کشاورزی هایزمین از ایعمده بخش نباشد، توجه

 .شد خواهد آشکار پیشین، مشابه موارد مانند هاآن در فرونشست پدیده و سست کامل طور

 دارد، ودوجب  یزیرزمینب  آببی  منبابع  یبا  و هارودخانه در اکنون که آبی شاید کشور در گسترده خشکسالی به باتوجه

 دلیبل ببه  و دهبه  پبنج  مدت در اما شده ذخیره آن در سال هامیلیون طی که باشد انباری ماندهته از قطرات آخرین

 یطبیعب  بحبران  چنبین  شبدن  پدیبدار  در که نیست شکی .است رفته هدر اشتباه گذاریسیاست و نادرست استفاده

 ودخب  ببه  را شبیرین  آب منبابع  از درصبد  9۰ از ببیش  یکشاورز بخش که جاآن از اما است، دخیل متعددی عوامل

 و یکارشناسب  نظبرات  بباوجود  فرونشسبت  و کشاورزی بخش میان رابطه به پرداختن بنابراین (،1دهد)می اختصاص

 در آب مصبرف  میبزان  و گندم تولید نقش با رابطه در روپیش گزارش دارد. بحث جای همچنان متعدد هایگزارش

 .باشد تامل قابل تواندمی جدید آمارهای و رویکرد نوع لحاظ به که است کشور

 آبی منابع حفظ یا محصول تولید است؟ بهتر کدام

 ببا  (.2شبود) مبی  مصبرف  آب لیتبر  ۳۰۰ و هبزار  گنبدم  کیلو یک هر تولید برای آمده عمل به هایبررسی با مطابق

 قمبی ر شبود،  مطبرح  وی نبام  نخواست که آب حوزه کارشناسان از یکی گفته به که هم آب لیتر هر قیمت احتساب

 5۰۰ و زاره ۳2 از بیش رقمی تنها گندم، کیلو یک هر تولید ازای به گفت توانمی است، ریال هزار 25۰ به نزدیک

 ببا  گنبدم  لیدتو ارقام آخرین به توجه با کشاورزی آمارنامه گزارش طبق رقم این .شودمی هزینه آن آب برای تومان

 یلیبون م 8 حدود بوده، ایعلوفه ذرت از بعد کشور پرتولید محصول دومین که 1۳98-99 زراعی سال در آبی کشت

 .است هن فت بسیار که شده، برآورد تن هزار ۳۰۰ و

 ۳۰۰ و یلیاردم 8 به نزدیک رقمی کشاورزی جهاد شده منتشر آمار با مطابق کشور آبی گندم تولید میزان عبارتی به

 یلیبارد م هبزار  2۰7.5 ببر  افبزون  رقمی محصول این تولید برای شده صرف آب مبلغ تنها که بوده کیلوگرم میلیون

 .است تومان

 ..(.و کبود  کبارگر،  آالت،ماشین تولید)هزینه هایهزینه سایر احتساب بدون میزان این که اینجاست توجه قابل نکته

 خواهبد  بباالتر  بسیار رقم شود، فهاضا گندم شدهتمام قیمت به نیز موارد این هزینه تا باشد قرار اگر و شده محاسبه
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 تومبان  5۰۰ و هبزار  2 مبلبغ  1۳98-99 زراعی سال در گندم خرید قیمت آمار، استناد به که حالیست در این بود.

 .است کشور در گندم شده تمام قیمت از کمتر بسیار که بوده

 ببه  اگبر  گفبت  توانمی (،۳) کیلو هر ازای به وارداتی گندم تومانی هزار 8 از بیش بهای و رقم این داشتن نظر در با

 66.4 از شبی کرد، وارد کشور به را گندم میزان همین بتوان ،1۳98-99 زراعی سال در آبیکشت گندم تولید ازای

 آبی کشت با یتولید گندم میزان هزینه از کمتر بسیار رقم این مجموع در که شد خواهد هزینه تومان میلیارد هزار

 .است کشور داخل در

 آن ازای هبب  و شبده  متوقبف  سبال  سبه  برای ایران در آبی کشت گندم تولید اگر که دارد وجود برآورد این ابراین،بن

 نظبر  ببه  شود، پرداخت مربوطه درآمد کشاورزان برای کشت بدون سال هر ازای به حتی و شود وارد کشور به گندم

  .بود خواهد صرفه به مقرون آن، بر مرتبط هایهزینه و آبی منابع حفظ لحاظ به روش این رسد،می

 کرد؟ باید چه

 دارد. قبرار  رمیلیمتب  25۰ از کمتبر  سبالیانه  بارنبدگی  میان ین با و خشک و گرم منطقه در ایران جغرافیایی، نظر از

 اسبتان  ۳1 از اکنبون  است. کمتر بسیار جهان پربارش مناطق مطلوب حد از هااستان اغلب در نیز بارندگی میان ین

 ظباهر  هبا آن از تعبدادی  در است زیادی هایمدت پدیده این که هستند روبرو فرونشست بحران با ستانا ۳۰ کشور

 (4.)یابدمی گسترش روز هر و شده

 ورودی یبزان م از بیشتر برداریهرهب و فشار افزایش معنای به ایران کشاورزی هایقطب ظرفیتی توان از بیش تولید

 بخش و دارد غیراصولی کشاورزی تا صنعت بخش از متعددی دالیل طبیعی هعارض این.است کشور آبی منابع به آب

 دلیبل  ببه  رانای در متاسفانه است. برخوردار ایشایسته اهمیت از آب منابع از حداکثری استفاده دلیل به کشاورزی

 ی،زکشباور  محصبوالت  حبداکثری  تولید بر مبنی کشاورزی بخش بر غالب سیاسی و مدیریتی رویکردهای از برخی

 لیبل د ببه  ایبران  کشباورزی  هبای دشبت  که حالیست در این اند.شده بحران دستخوش آبی منابع از بسیاری تاکنون

 .ندارند کشاورزی محصوالت تولید بخش در باالیی تولید گنجایش و توانایی آبی، منابع محدودیت

 ورودی میبزان  از بیشتر برداریبهره و فشار افزایش معنای به ایران کشاورزی هایقطب ظرفیتی توان از بیش تولید

 حبد  از کشبور  مختلبف  منباطق  در کشباورزی  هبای چباه  از بسبیاری  اکنون متاسفانه است. کشور آبی منابع به آب،
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 برخی در و 25۰ از بیش به را هاآن از بسیاری عمق آب، هایچاه «شکنی کف» با اصطالح به و کرده عبور استاندارد

 .است رسیده متر ۳5۰ از بیش به اصفهان استان در «اردستان» و «نطنز» ،«کاشان» مانند دی ر مناطق

 ندارد، جودو آن در کشاورزی گسترش امکان و محدود ایران آبی منابع اینکه به توجه با گویندمی کارشناسان برخی

 نمبود.  عتفب مر واردات طریبق  از را گنبدم  جمله از کشاورزی محصوالت به کشور نیازهای از بخشی است، بهتر شاید

 امر همین و کاسته داخلی آب مصرف میزان از کهاین ویژهبه نیست، ضعف و ناتوانی معنای به مواقع همه در واردات

 .بود خواهد مدت دراز در آبی منابع تقویت موجب

 و اخلید آب مصرف کاهش جمله از زیادی مزایای و نیست صرف واردات معنای به تنها کشاورزی محصوالت واردات

 شوندمی تولید بریآب میزان حداکثر با ایران در کشاورزی محصوالت متاسفانه دارد. «مجازی آب» اصطالح به رودو

 اتوارد ببا  گفبت  تبوان مبی  بنبابراین  کنبد. مبی  توجه برداشت تا کشت زمان از آب مصرف میزان به کسی کمتر که

 آب ایمالحظبه  قاببل  حجبم  هبم  و هشبد  کاسبته  آب مصرف مالحظه قابل حجم از هم کشاورزی عمده محصوالت

 .شودمی وارد کشور به مجازی

 از بخشبی  ت،اسب  بهتر شاید ندارد، وجود آن در کشاورزی گسترش امکان و محدود ایران آبی منابع اینکه به باتوجه

 ،نیسبت  ضبعف  و نباتوانی  معنای به مواقع همه در واردات کرد. وارد را گندم جمله از نیاز مورد کشاورزی محصوالت

 .ببود  دخواهب  مبدت  دراز در آببی  منبابع  تقویت موجب امر همین و کاسته داخلی آب مصرف میزان از کهاین ویژهبه

 توانیم درواقع است. کشاورزی بخش در خاک ترمیم هم و آب دیده خسارت منابع ترمیم هم اقدامی چنین تیجهن

 ارقام به جهتو با که است کشور به آب لیتر زاره ۳۰۰ و میلیون یک واردات معنای به گندم تن یک هر واردات گفت

 .بود خواهد تربزرگ بسیار میزان این تولید، میزان باالی

 اچارن را تولیدکننده آن، جبران برای که شودمی فرسایش و خاک آلی مواد تضعیف موجب محصوالت هرساله کشت

 خسبارات  ایبن  از زیادی بخش واردات، با اما د.کنمی خاک تخریب نتیجه در و شیمیایی کودهای انواع از استفاده به

 کشباورزی  التمحصبو  «نکردن تولید» ازای در کشاورزان به تا باشد قرار حتی اگر رویکرد، این با شد. خواهد ترمیم

 محیط جامعه، لک نفع به مدت دراز در اقدام این هم باز رسدمی نظر به گیرد، تعلق دولت جانب از اییارانه یا کمک

 .بود خواهد آب منابع و زیست
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 زیسبتن  رایب مکانی و جا دی ر و بوده ناپذیراجتناب زمین فرونشست آبی، منابع دادن دست از با که نیست تردیدی

 )خراسبان  شبرق شبمال  (،5) شبرق جنبوب  نبواحی  در روسبتا  هبزار  1۰ از بیش اکنون چنانچه داشت. نخواهد وجود

 در اسبت.  هشد سکنه از خالی آبی، منابع رفتن بین از یا آب سطح افت دلیل به کشور، نقاط سایر و جنوب رضوی(،

 .است اجتماعی هایآسیب از بسیاری سرمنشا خود که افتاده راه به نقاط سایر به مهاجران سیل نیز آن نتیجه

 ادراتصب  همچنین و ذرت گندم، مانند کشاورزی محصوالت واردات به مربوط رویکردهای شودمی پیشنهاد بنابراین

 و حبداقل  هبب  کاالهبا  ایبن  صادرات تا گیرد، قرار متخصصان مداقه و بازبینی مورد کشاورزی محصوالت متنوع قالما

 .شود انجام اقلیمی شرایط با متناسب داخل در هم هاآن تولید

 کبه  اشبت د نظبر  در بایبد  اما هستند مهم بسیار و استراتژیک محصولی گندم، مانند کشاورزی محصوالت از بسیاری

 و جوامبع  هک است زمین و آب وجود با عبارتی به برخوردارند. بیشتری بسیار ارزش از «زمین» و «آب» آن از پیش

 بنبابراین  نبدارد.  وجود نیز تمدن و جامعه هاآن بدون و یابندمی هویت هم سیاسی هاینظام و آمده وجود به تمدن

  .است ضرر پر لمحصو یک تولید از ترمهم خاکی و آبی منابع حفظ گفت توانمی

 :منابع

1. https://www.irna.ir/news/ 7214۰14/9۰  

2. https://www.irna.ir/news/8۳548۳۰9/و https://www.isna.ir/news/9712۰7۰۳۳۰۰ 

۳. https://masireqtesad.ir/126892 

4. https://www.tasnimnews.com/fa/news/ 14۰۰/۰9/29/2628744  

5. https://www.irna.ir/news/84682414 

 خبر لینک

 

 

 

https://www.irna.ir/news/84685040/%D8%A2%D8%A8-%DB%8C%D8%A7-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 14:58 ،14۰1 فروردین 18-ایرنا

 اخیر دهه یک در هوا دمای ایدرجه یک افزایش اردبیل/ در بارندگی درصدی 3 کاهش 4-1

 

 گذشته ارعیز سال به نسبت جاری زراعی سال در بارندگی :گفت اردبیل استان هواشناسی مدیرکل - رناای – اردبیل

 .است یافته کاهش درصد سه استان این در

 جباری  عبی زرا سبال  در اردبیبل  اسبتان  در بارش میزان افزود: ایرنا، با گو و گفت در پنجشنبه روز محمدی سیاوش

 شکباه  درصبد  سبه  گذشته زراعی سال به نسبت و درصد هشت مدت بلند به نسبت که بوده میلیمتر 179 تاکنون

 .است داشته

 سبتانهای ا بیسبتم  رتببه  در همچنان جاری زراعی درسال بارندگی وضعیت لحاظ به اردبیل استان اینکه بیان با وی

 با اردبیل تاناس نانهمچ امسال، ماه فروردین و پارسال زمستان فصل هایبارش رغم به کرد: اظهار دارد، قرار کشور

 .ندارد خشکسالی نقشه بندیپهنه در مطلوبی وضعیت و است روروبه آب منابع کسری

 ردبیبل ا اسبتان  هبوای  دمبای  میبان ین  به درجه یک اخیر دهه یک در کرد: بیان اردبیل استان هواشناسی مدیرکل

 .است شده افزوده

 در و دهشب  اسبتان  در آببی  منبابع  بیشبتر  تبخیر به منجر دما افزایش بارندگی، کاهش بر عالوه کرد: اضافه محمدی

 فصبل  در هبا یبارندگ تداوم با امیدواریم داد: ادامه وی .هستیم استان مختلف نقاط در خشکسالی بروز شاهد نهایت

 .باشیم حوزه این در هاکاستی جبران شاهد امسال بهار

 خبر لینک

 

https://www.irna.ir/news/84708267/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%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-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D8%AF%D8%B1
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/04/07/4/169581589.jpg?ts=1649323970370
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/04/07/4/169581589.jpg?ts=1649323970370
https://www.irna.ir/news/84708267/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%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-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D8%AF%D8%B1
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 14۰1 فروردین 2۰-12:۰۳ -جوان خبرن اران باش اه

 

 شد مطرح جوان خبرن اران باش اه با گو و گفت در

 هکتار میلیون 15 سطح در داریآبخوان و آبخیزداری عملیات اجرای 5-1

 سهطح  در کهه  شده بینی پیش توسعه هفتم برنامه در گفت: ها جنگل سازمان آبخیزداری دفتر کل مدیر

 .شود اجرا آبخوانداری و آبخیزداری عملیات اعتبار تامین صورت در هکتار میلیون 15

 و داریآبخیبز  هبای پبروژه  ببه  اعتببار  ملبی  توسبعه  صبندوق  از 99 تبا  97 یهاسال طی گفت: جزی هوشنگ آقای

 برنامبه  سازمان از ما درخواست شد. حذف صندوق اعتبارات گذشته سال در متاسفانه که یافت تخصیص آبخوانداری

 آبخیبزداری  هبای پروژه برای اسنادی اعتبارات که چرا باشد نقد صورت به آبخیزداری اعتبارات که است آن بودجه و

 .نیست مناسب نبودن درآمدزا سبب به

 درصبد  5۰ توانسبتیم  ملی توسعه صندوق محل از اعتبار تخصیص سبب به 99 تا 97 یهاسال طی گوید:می جزی

 کبار  توانسبتیم مین درصد 2۰ از بیشتر نبود اعتبارات این اگر که حالی در دهیم، انجام را آبخیزداری قانونی تعهدات

 .کنیم

 هکتبار  میلیبون  125 حبدود  آنکبه  رغبم  علبی  گفبت:  هبا  جن ل سازمان خاک حفاظت و آبخیزداری دفتر مدیرکل

 عتببارات ا تخصبیص  ببا  متاسفانه اما د،شومی خاک از پر سدها و افتد می اتفاق سیل آن در که داریم آبی فرسایش

 .نیست پذیر امکان آبخوانداری و آبخیزداری عملیات اجرای فعلی

 ببرای  کبه  شبود  انجبام  اجرایی اقدامات هکتار میلیون 15 در که شده بینی پیش توسعه هفتم برنامه در او، گفته به

 .داریم نیاز اعتبار تومان میلیارد هزار ۳۰ امروز نرخ به آن تحقق

https://www.yjc.news/fa/news/8098859/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%DB%B1%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1
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 نیاسبت د براببر  ۳ تبخیر میزان و 1.۳ بارندگی متوسط خشک نیمه و خشک اقلیم وجود با که دهدمی نشان آمارها

 .است جهانی برابر ۳ میزان این که دارد خاک فرسایش تن میلیون 16 ساالنه ایران وجود این با که

 در کبه  کبرد  خسبارت  دچبار  را کشور استان 17 گذشته سال بهمن و دی های ماه در سیل وقوع اعالمی آمار طبق

 کبه  قباطی ن در آن مکعبب  متبر  میلیارد 2.7 تا 2.6 شد، سیالب به منتج که بارش مکعب متر میلیارد 4.9 از نتیجه

 .شد مدیریت شد، انجام آبخیزداری اقدامات

 یالبسب  و زمبین  فرونشسبت  از آبخوانبداری  و آبخیزداری عملیات اجرای آبخیزداری، حوزه کارشناسان عاناذ طبق

 .هستند سیل خطر معرض در نفر میلیون 59 حداقل کشور شرایط بنابر که چرا کند،می جلوگیری

 خبر لینک

 

 

 7:29 ،14۰1 فروردین 2۰-ایرنا

 جنوبی خراسان در خشکسالی از عبور رمز آبخیزداری 6-1

 

 خشکسالی، و آبیکم از ناشی اثرات کاهش برای خشک اقلیم با منطبق هایروش مهمترین از یکی - ایرنا - بیرجند

 اهشکب  قنبوات،  آبدهی افزایش سبب جنوبی خراسان استان در که است داریآبخوان و آبخیزداری هایطرح اجرای

 .است شده سیل خسارات و خاک فرسایش

https://www.yjc.news/fa/news/8098859/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%DB%B1%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1
https://www.irna.ir/news/84709012/%D8%A2%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://img9.irna.ir/d/r2/2021/06/11/4/168871880.jpg
https://img9.irna.ir/d/r2/2021/06/11/4/168871880.jpg
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 شود،می فرادا جان و تاسیسات امکانات، به فراوان هایخسارت بروز ببس تنها نه سال هر سیل وقوع ایرنا گزارش به

 ببرداری هرهب و مهار دلیل همین به شود،می نیز خاک و آب یعنی کشاورزی بنیادی مولفه 2 رفتن بین از باعث بلکه

 اننبد م سالیخشک با درگیر و آبکم هاییاستان و کشور در آبخیزداری اصلی هایسیاست از یکی سطحی هایآب از

 .است جنوبی خراسان

 از یکی ثرا طبیعی منابع اراضی توسعه و حفظ بر تاکید با سو یک از که است ایگونهبه آبخیزداری هایطرح ماهیت

 جبرای ا ببه  را ببرداران بهبره  سبیل،  از ببرداری بهبره  سیاسبت  ببا  دی ر سوی از و دهدمی کاهش را سیل بروز عوامل

 .کندمی ترغیب سیالب مهار هایروش

 کیفی هایواژه با عموما که بود روشن قدر آن گذشته هایدهه در سیالب کاهش بر آبخیزداری هایطرح اجرای اثر

 کمبی  سبی برر ضرورت بخش این در گذاریسرمایه توجیه دلیل به اخیر یهاسال در اما گرفتمی قرار ارزیابی مورد

 .است گرفته قرار جدی توجه مورد مساله این

 خبود  هبب  را کشور مساحت از درصد 9 حدود هکتار 717 و هزار 79 و میلیون 15 مساحت با جنوبی راسانخ استان

 یلتشبک  طبیعبی  منبابع  هایعرصه را هکتار 95۰ و هزار 562 و میلیون 14 معادل مساحتی و است داده اختصاص

 .شودمی مدیریت سیستماتیک و جامع رویکرد با آبخیز هایحوزه قالب در که دهدمی

 جبوی  تنزوال و ضعیف آبی ذخایر دارای شمالی نیمکره خشکنیمه و خشک کمربند روی داشتن قرار با استان این

 هبای عرصبه  مجموع از شده سبب شرایط این که است اندک گیاهی پوشش میزان و شدید بسیار ساالنه تبخیر کم،

 .دهد تشکیل بیابانی تراکم مک مراتع را درصد 5۰ و بیابانی هایعرصه را درصد ۳6 استان بیابانی

 اسبتان  مبین دو بیاببانی  تبراکم  کبم  مراتبع  و بیابانی اراضی هکتار 284 و هزار 989 و میلیون 12 با جنوبی خراسان

 .شودمی شامل را استان مساحت درصد 86 جغرافیایی و اقلیمی شرایط به توجه با که است کشور بیابانی

 سباالنه،  جبوی  نزوالت ریزش میزان از بیشتر ساالنه تبخیر میزان نامناسب، پراکنش و کم بارندگی توانمی بنابراین

 .آورد شماربه استان این بیابانی نواحی هایویژگی از را فرساینده بادهای وجود و گیاهی پوشش فقر
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 ریکبارب  رتغییب  جملبه  از جنبوبی  خراسبان  استان و کشور در که مسائلی و اقلیمی تغییرات اثر بر اخیر یهاسال در

 و سبیالب  مبدیریت  ببه  پبرداختن  ضبرورت  دلیبل  همبین  ببه  و ایبم بوده هاسیالب تشدید شاهد دارد، وجود اراضی

 .شودمی مهمتر روز به روز آن کاهش راهکارهای

 سطحی هایآب مهار و سیل خسارت کاهش

 در شتریبی اسیتحس که اقلیمی تغییرات و متوالی خشکسالی لحاظ به جنوبی خراسان بر حاکم شرایط به توجه با

 مهمترین زا سیل خسارات کاهش و است انکارناپذیر ضرورتی آبخیزداری هایطرح توسعه و اجرا کرده، ایجاد منطقه

 .کرد اشاره آن به جنوبی خراسان آبخیزداری و طبیعی منابع مدیرکل که هاستسازه این اثرات

 و آببی کم یل،س مشکل آبخیزداری هایسازه اجرای با داشت: اظهار ایرنا خبرن ار با گو و گفت در نصرآبادی علیرضا

 .کندمی پیدا کاهش سیل از ناشی خسارات

 176 و هبزار  2 تباکنون  کشبور  آبخیبزداری  و مراتع ها،جن ل سازمان هایسیاست براساس زمینه این در افزود: وی

 .است شده اجرا جنوبی خراسان در خاکی و مالتی سنگ گابیونی، سن ی، شامل آبخیزداری سازه

 164 تببار اع ببا  آبخیزداری سازه 2۳۰ حاضر حال در کرد: بیان جنوبی خراسان آبخیزداری و طبیعی منابع مدیرکل

 ببرداری بهبره  ببه  جاری سال اول نیمه تا اعتبارات کامل تخصیص صورت در که است احداث حال در تومان میلیارد

 .رسندمی

 

 اختصباص  کشبور  زدایبی محرومیبت  حوزه در ملی توسعه صندوق محل از که خوبی اعتبار با 14۰۰ سال گفت: وی

 اسبتان  رد آبخیبزداری  یهبا طبرح  اجبرای  برای اعتبار تومان میلیارد 164 استانی و ملی منابع سایر همچنین یافت

 .شد ابالغ جنوبی خراسان
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 اسبت  احداث ای قرارداد انعقاد حال در هاپروژه و یافته تخصیص اعتبار این درصد 75 تاکنون کرد: تصریح نصرآبادی

 .رسید خواهد اتمام به (14۰1 )تیر مالی سال پایان تا که

 یطشبرا  ببا  کبه  اسبت  مکعبب  متبر  میلیبون  8۳ از بیش استان آبخیزداری هایسازه آب یری ظرفیت شد: یادآور وی

 .ایمکرده تجربه آنها در را آب یری ظرفیت مکعب متر میلیون 87 تا میلیون هشت بین ساالنه هایبارش

 خیبره ذ احتساب و گذشته سال اسفند و دی هایبارش با گفت: جنوبی خراسان آبخیزداری و طبیعی منابع مدیرکل

 میلیبون  4۰ تباکنون  پارسال( )مهر جاری آبی سال آغاز از ها،دشت آب یر هایلیهال در آب مکعب متر میلیون یک

 اهدشب  اسبتان  آبخیبزداری  و طبیعبی  منبابع  هایطرح در را سیالب از وریبهره و شده مدیریت آبروان مکعب متر

 .ایمبوده

 خاک فرسایش از جلوگیری و محلی جوامع اقتصاد رونق

 کبرد  حصالاست ساالنه را آب مکعب متر 5۳۰ حدود توانمی هکتار هر در خیزداریآب عملیات اجرای با وی گفته به

 .دارد مرتبط محلی جوامع معیشت و اقتصاد بر چشم یری اثرات که

 کبرد:  افهاضب  است قنوات آب کنندهتامین و جمعیت ثبات عامل آبخیزداری هایطرح اجرای اینکه بیان با نصرآبادی

 و اقتصباد  کبه  هسبتند  دامبدار  و کشباورز  جنوبی خراسان استان جمعیت درصد 4۳ حدود آمار جدیدترین براساس

 و اقتصبادی  هایشاخص ارتقای باعث آبخیزداری هایطرح اجرای و است وابسته آب به مستقیم طوربه آنها معیشت

 .شودمی قشر این اجتماعی

 براثبر  گیباهی  پوشبش  خریبب ت پوشبش،  کبم  فصبل  در رگبارهبا  ببودن  منطبق رگباری، هایبارش وقوع گفت: وی

 لبذا  شدبا داشته قرار نامناسبی شرایط در خاک فرسایش نظر از استان این که شده سبب مفرط چرای و خشکسالی

 .کند جلوگیری خاک فرسایش تن 9 از هکتار هر در ساالنه است قادر آبخیزداری اقدامات مجموعه

 مبدیریت  و ایسبازه  بیولبوژیکی،  هایپروژه همچنین د:دا ادامه جنوبی خراسان آبخیزداری و طبیعی منابع مدیرکل

 ایشافبز  و آب در شبیمیایی  مبواد  حبل  کباهش  ها،آبخوان تغذیه و آب نفوذ دسترس، در آب افزایش سبب آبخیزها

 .یابدمی افزایش کشاورزی بخش تولیدات راندمان نتیجه در و شده شرب و کشاورزی برای آب کیفیت
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 گفبت:  و ردک عنوان آبخیز حوضه گیاهی پوشش بهبود و احیا را آبخیزداری هایپروژه مثبت اثرات از دی ر یکی وی

 .شودمی هکتار در کیلوگرم 12۰ میزان به ساالنه طوربه علوفه تولید افزایش سبب احیا این

 هببود ب و رتغییب  موجب تواندمی آبخیز عرصه در طبیعی منابع و آبخیزداری هایپروژه اجرای کرد: تصریح نصرآبادی

 .شود منطقه هوایی و آب شرایط

 7.5 ناستا در آبخیزداری عملیات مستعد هایحوضه مساحت گفت: استان آبخیز هایحوضه وضعیت به اشاره با وی

 و زارهب  614 شبده  اجرا هایحوضه سطح هکتار، هزار 945 و میلیون یک شده انجام مطالعات سطح هکتار، میلیون

 .است هکتار 4۳7 و هزار 77۳ و میلیون پنج نیز نیاز مورد اتمطالع سطح مجموع و هکتار 7۳2

 مورد ایحوضه صورتبه آبخیزداری تفصیلی طرح اینکه بیان با جنوبی خراسان آبخیزداری و طبیعی منابع مدیرکل

 بخیبزداری آ طبرح  اجبرای  برای استان اراضی از هکتار میلیون یک حدود حاضر حال در افزود: گیردمی قرار مطالعه

 .گیرد قرار اجرا و مطالعه مورد باید هکتار میلیون 6.5 تا 6 و است مطالعه دست در مربوطه مشاوران توسط

 اعتبار تخصیص نیازمند آبخیزداری هایطرح اجرای و مطالعه

 در آبخیبزداری  هبای حوضه همه مطالعه برای و است اعتبار تخصیص نیازمند آبخیزداری هایطرح اجرای و مطالعه

 ببازه  ببه  نیباز  ورمت نرخ گرفتن نظر در با اعتبار تامین از بعد آبخیزداری و طبیعی منابع مدیرکل گفته به تاناس این

 .شودمی تقسیم ساله پنج دوره سه در که است ساله 15 تا 1۰ زمانی

 در داریخیزآب طرح اجرای گذشته، سال پایان تا گرفته صورت برآوردهای و کنونی هایقیمت براساس داد: ادامه وی

 .دارد نیاز تومان هزار 5۰۰ و میلیون یک معادل اعتباری به اراضی از هکتار هر

 هبر  در آبخیبزداری  هبای طرح مطالعات گفت: است مدنظر هاطرح این در آبی منابع شاخص اینکه بیان با نصرآبادی

 تبی جمعی تبراکنش  و اییجغرافیب  موقعیت اقلیمی، هایویژگی جمله از مختلف هایشاخص گرفتن نظر در با حوضه

 .شودمی انجام

 تامین را استان جمعیت درصد 4۰ حدود آب که دارد وجود جنوبی خراسان در قنات رشته هزار 6 از بیش همچنین

 تاسیسبات  و باغبات  کشباورزی،  اراضی تخریب از تنها نه قنوات باالدست در بخیزداریآ هایسازه اجرای با و کندمی

 .است داشته دنبال به را دستپایین هایچاه و قنوات آبدهی افزایش بلکه شده جلوگیری
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 براببر  2 قلحبدا  قنبوات  آببدهی  شبده،  اجرا آنها باالدست در آبخیزداری سازه که قنواتی همه در مسووالن اذعان به

 .ایمبوده آب دبی برابری پنج تا چهار افزایش شاهد حتی هاسازه از برخی در و است یافته افزایش

 هبای سبازه  اجبرای  با نیز بود شده خشک هاخشکسالی اثر بر گذشته سال چند در که جنوبی خراسان تقنوا برخی

 .شدند زنده دوباره آبخیزداری

 

 شبواهد  و داسبنا  براسباس  گفت: باره این در جنوبی خراسان آبخیزداری و طبیعی منابع کل اداره آبخیزداری معاون

 یبا  مجباور  روسبتاهای  ببه  نسبت روستا آن داشتیم آبی منابع و قنات باالدست را آبخیزداری سازه که جا هر موجود

 .ستا کرده تغذیه را آبی منبع آبخیزداری سازه آن چون شده مواجه خشکسالی اثرات با کمتر غیرمجاور

 سبازه  جودو با روستاها این دهدمی نشان آمار شوند درگیر آبیکم مشکل با روستاها اگر حتی افزود: یوسفی محسن

 .اندشده مشکل دچار روستاها بقیه از دیرتر آبخیزداری

 کتاره هر م،داری آبخیزداری هایسازه اجرای از مختلف یهاسال در که آماری و مستندات به توجه با کرد: بیان وی

 .دارد پی در را سال هر در آب استحصال مکعب متر 5۳۰ آبخیزداری عملیات اجرای

 ازهسب  هکتبار  هبر  اجبرای  همچنبین  گفبت:  جنبوبی  خراسان آبخیزداری و طبیعی منابع کل اداره آبخیزداری معاون

 مبدیریت  هکتبار  در تن 6 میزان به را رسوب کنترل و کرده جلوگیری هکتار در خاک تن 9 فرسایش از آبخیزداری،

 .کندمی

 در دارد نامکبا  کبه  جبایی  تا سازه است این آبخیزداری هایسازه اجرای در اصلی معیارهای از یکی کرد: تاکید وی

 .کند جلوگیری هازیرساخت به خسارات بروز از که باشد مکانی در و آبی منابع باالدست

 روستاها به جمعیت برگشت و قنوات احیای
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 و گیبارنبد  ببا  شبدند،  خشبک  مبرور  به سال 2۰ در که هاییقنات شده باعث هایابیمکان این داشت: اظهار یوسفی

 قاببل  میبزان  ببه  قنبوات  آب دببی  یبا  شده روستا آن جمعیت برگشت به منجر و شوند احیا آبخیزداری سازه اجرای

 .یابد افزایش توجهی

 توسبعه  شبود  دهبرگردان روستاها به درآمد اگر الذ نیست امکانپذیر عمرانی توسعه با تنها جمعیت پایداری گفت: وی

 .گردانیممی رب روستایی جامعه به را زندگی به امید درآمد، کنار در چون شودمی انجام خود به خود روستا عمرانی

 نهبا ت نبه  ببوده،  تولیبد  اصبلی  محبدودیت  آب کبه  مناطقی و نواحی در سیالب مدیریت دهدمی نشان آمار و شواهد

 اقتصادی بهبود باران آب رفتن هدر از جلوگیری با بلکه داده کاهش چشم یری قابل میزان به را سیل هایخسارت

 .است داشته همراه به نیز را

 ایبن  سازیهینهب بنابراین باشد پایدار توسعه و خودکفایی پایه تواندمی بومی دانش بر متکی هایروش که آنجایی از

 هبای ارتخس کاهش منظور به سیالب مدیریت برای ارزنده راهکاری شابه،م مناطق در آنها منطقی توسعه و هاروش

 .است هوایی و آب مختلف نواحی در آن از برداریبهره و سیل

 در وستاهایر و شهرها آبریز ویژهبه هازیرحوضه تمامی در آبخیزداری جامع هایطرح تهیه با که دهدمی نشان نتایج

 ات،باغب  مبزارع،  ببه  سبیل  هبای خسارت کاهش بر عالوه توانمی اجرایی زمال اعتبارات تخصیص با و سیالب معرض

 .کرد استفاده قنوات و زیرزمینی آب هایسفره تغذیه برای آن از شهرها، و تاسیسات

 خبر لینک

 

 

 2۰-1-14۰1 11:۰9 -فارس خبرگزاری

 مصرف نمودار رأس در آبکم هایاستان /آمار بینذره زیر کشاورزی برق 7-1

 .کنندمی هاستفاد برق از خود، پروانه در شده ثبت انرژی از بیشتر کشاورزی مشترک 9۰8 هزار 118 حاضر حال در

https://www.irna.ir/news/84709012/%D8%A2%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://www.farsnews.ir/news/14010120000220/%D8%A8%D8%B1%D9%82-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B0%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%E2%80%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81
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 وزهحب  انمشبترک  کشبور،  ببرق  صنعت بزرگ نسبتا مشترکان از یکی فارس، خبرگزاری اقتصادی خبرن ار گزارش به

 مشهترک  هزار 500 ببرق،  و آب صنعت ماهانه آمارنامه در شده منتشر آمار روزترینبه اساس بر هستند؛ کشاورزی

 امها  گیردمی بر در را کشور در برق را مشترکان کل از درصد 1.3 که دارد وجود کشور در کشاورزی برق

 .دهدمی اختصاص خود به را ایران در برق مصرف از درصد 14.9

 .رددا اختصاص کشاورزی بخش به کشور در برق مصرف سوم رتبه خان ی، و صنعتی مشرکان از پس اساس این بر

 فروخته اتانشعاب همه کنیم فرض اگر گفت، باید کشاورزی صنایع در کشور برق مصرف توجه قابل درصد به توجه با

 اقتصباد  از بخبش  این برق مصرف میزان بررسی باشد، حوزه همین در فعالیت روی بر متمرکز کشاورزی نام به شده

 .کند برداریپرده توجهی قابل آمارهای از تواندمی کشور

 کشور کشاورزی مشترکان به رسانیبرق نحوه جزئیات*

 هاسبتفاد  البف -۳ تعرفبه  از کبه  بخبش  ایبن  مشبترکان  گفبت  باید کشاورزی حوزه برق مصرف آمار واکاوی از پیش

 .هستند روزشبانه در محدود ساعات در آب دریافت به مجاز خود آب منابع رداریببهره پروانه اساس بر کنند،می

 کبه  سبتند ه سباعت  هزار 4 در برق استفاده به مجاز سال طول در کشاورزی مشترکان میان ین، طور به مبنا این بر

 آب هچبا  روی ببر  عمبدتا  کشباورزی  ببرق  مصبرف  اینکه به توجه با البته است. روزشبانه طول در ساعت 11 معادل

 عملبی  طبور  ببه  بنبابراین  هستند، خاموش ماه 6 معادل کشور سطح در متوسط طور به نیز چاه این و است متمرکز

 عیینت میزان از بیش کشاورزی مشترک اگر و سدمی روز هر در ساعت 2۰ از بیش به مشترکان مجاز مصرف میزان

 .است کرده استفاده انرژی بیشتر خود سهمیه از عمال کند، استفاده برق از خود پروانه در شده
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 و هبا اسبتان  تفکیبک  ببه  کشبور  هبای اسبتان  در کشاورزی برق مشترکان آمار بررسی شده، بیان مباحث به توجه با

 پروانبه  در شبده ثببت  انبرژی  از بیشبتر  کشاورزی مشترکان قالب بیش که است آن بیان ر ایمنطقه برق هایشرکت

 .کنندمی استفاده برق از خود فعالیت

 کشور هایاستان تفکیک به کشاورزی برق مصرف آمار صد تا صفر*

 اسبتان  هبب  مرببوط  ببرق  شبده  تعیین حد از بیش استفاده آمار بیشترین برق، صنعت آمار مبنای بر راستا همین در

 دهستفاا برق از خود شده تعیین سهمیه از بیش استان این کشاورزی مشترکان از درصد 8۳ که جایی است، کرمان

 .کنندمی

 پروانبه  معبین  حبد  از بیشتر نیز زنجانی کشاورزان درصد 77 و رسیده درصد 78 به مشهد شهرستان در مذکور آمار

 ایبن  ولا اسبتان  1۰ از شبده  واقبع  اسبتان  7 کبه  اسبت  آن آمار این در توجه قابل نکته کنند.می استفاده برق خود

 .ستنده کشور آب کم هایاستان با مرتبط اندداده تصاصاخ خود به را برق قدرت از تجاوز بیشترین که فهرست

 جملبه  زا کشبور  آب پبر  مناطق با مرتبط نیز کشاورزی مشترکان سوی از برق برداشت اضافه کمترین دی ر سوی از

 در هبد تع مبورد  عدد از بیش مناطق این در ساکن مشترکان از درصد هشت فقط که جایی است، مازندران و گیالن

 .کنندمی استفاده برق خود برداریبهره پروانه

 

 دارند برق برداشت اضافه کشاورزی مشترک هزار 119 *
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 م اوات 4۰2 هزار 4 معادل کشور سطح در کشاورزی مشترکان برق برداشت اضافه میزان شده ذکر آمار به توجه با

 9۰8 زارهب  118 حاضر حال در مسئله این بر عالوه شود.می تلقی بزرگی بسیار عدد خود نوع در که شودمی برآورد

 .کنندمی استفاده برق از خود پروانه در شده ثبت برق از بیشتر کشاورزی مشترک

 برای قبر صنعت الف -۳ تعرفه که است کشاورزی مشترک 787 هزار ۳19 به مختص آمار این است، تاکید به الزم

 .دارند قدرت از تجاوز هاآن از درصد ۳7 که شودمی صادر هاآن

 چیست؟ کشاورزان توسط برق برداشت اضافه دالیل*

 کشبور  کشباورزان  ببرداری بهبره  پروانه در شده ثبت عدد از فراتر مصرف عمده دارند، اعتقاد برق صنعت کارشناسان

 .است زیرزمینی هایآب سطح چشم یر کاهش و استفاده مورد تجهیزات فرسودگی عامل 2 شامل

 در هها آب ایهن  سطح تا شده سبب کشور زیرزمینی هایآب ذخایر حد از بیش استفاده راستا، همین در

 نیهاز  مهورد  آب مشخصهی  میزان به رسیدن برای بیشتری انرژی و رفته پایین بسیار کشاورزی هایچاه

 .کند تایید را ادعا این صحت تواندمی کشور آب کم مناطق با برق قدرت از تجاوز آمار تطبیق باشد.

 توزیهع  و چاه از آب انتقال تجهیزات فرسودگی کشاورزان تعهد از فراتر رفمص دوم دلیل دیگر سوی از

 افتهاده  کهار  از کشهاورزی  الکتروپمپ یک کردن پیچیسیم تنها مبنا این بر است، مزرعه سطوح در آن

 میرتع هزینه است، ممکن که حالی در بیاورد، وجود به را انرژی مصرف توجه قابل افزایش زمینه تواندمی

 .باشد نو تجهیزات یک خرید درصد 80 معادل پیچیسیم و

 بآ بخبش  در باشبد،  کننبده ن بران  ببرق  حبوزه  ببرای  اینکبه  از بیش کشاورزی حوزه در برق برداشت اضافه مسئله

 چبه  تحبت  کشبور  زیرزمینبی  آب منبابع  کبه  است آن بیان ر وضوح به و آوردمی وجود به را ایگسترده هاین رانی

 .دارند قرار شرایطی

 توانبد مبی  نیبز  برق صنعت ناترازی از بخشی کند، پیدا ادامه فعلی شرایط با اگر قدرت از تجاوز میزان دی ر طرف از

 .گیرد قرار تاثیر تحت مردم سایر زندگی برای شرایط و شده تشدید
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 موضبوع  یبن ا از جلوگیری جهت در تصمیماتی اتخاذ به نسبت وقت اسرع در باید کشاورزان و حوزه این متولیان لذا

 .کنند اقدام

 خبر لینک

 

 

 8:42 ،14۰1 فروردین 21-ایرنا

 گرفت جدی باید که بحرانی اردبیل؛ در زیرزمینی هایسفره افت 8-1

 

، آب هبای چباه  از رویبه ببی  استفاده بدلیل اردبیل دشت در رزمینیزی آب هایسفره اخیر یهاسال در -ایرنا -اردبیل

 .است آمده پایین غیرمجاز هایچاه از استفاده و کم بارش

 درآورده صبدا  ببه  هبم  اردبیل استان در را خطر زنگ سدها و زیرزمینی هایسفره آب ذخایر کاهش ایرنا، گزارش به

 در آب رویه یب برداشت آن از مهمتر اما است بوده وضعیت این یلدال از یکی هابارندگی کاهش و اقلیم تغییر است.

 .است بوده کشاورزی مهمتر همه از و صنعت شرب، مختلف هایبخش

 اخیبر  یهبا سبال  در کبه  حالی در است مترمکعب میلیون 1۳۰ اردبیل دشت منابع از آب ساالنه برداشت استاندارد

 .است هشد تعریف ظرفیت برابر 5 رقم این و شده برداشت دشت این از آب مکعب متر میلیون 6۳2 بر بالغ رقمی

 خبوبی  روز حبال  هبم  اسبتان  سدهای وضعیت نسلی، بین و استراتژیک منبع بعنوان زمینی زیر های سفره بر عالوه

 اسبت  شده تعدیل شد می سازی ذخیره استان سدهای پشت در که هاییآب درصد 4۰ تا ۳۰ حاضر حال در ندارد.

https://www.farsnews.ir/news/14010120000220/%D8%A8%D8%B1%D9%82-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B0%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%E2%80%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81
https://www.irna.ir/news/84710124/%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/04/10/4/169586088.jpg?ts=1649564665492
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/04/10/4/169586088.jpg?ts=1649564665492
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 کمتر بود شده احداث و طراحی آب سازی ذخیره مکعب متر میلیون 8۰ برای که یامچی سد اکنون هم که بطوری

 .دارد آب مترمکعب میلیون 6۰ از

 آب هبای هسبفر  ذخایر کاهش و هوایی و آب تغییرات به توجه با گفت: باره این در کشاورزی کارشناس باقری جالل

 .شود تمدیری بحران این الزم ریزیبرنامه با باید و است روبرو آبی کم بحران با اردبیل استان زیرزمینی،

 در پبی  خشکسبالی  کبم،  ببارش  آن اصبلی  دلیبل  و اسبت  ببار اسبف  اردبیل زیرزمینی هایسفره وضعیت افزود: وی

 .است غیرمجاز های چاه از استفاده و کشاورزان سوی از زیرزمینی های سفره از رویهبی برداشت،پی

 سبطح  کباهش  خطرنباک  پیامبدهای  را زیرزمینبی  آبهبای  و خباک  شبوری  افزایش زی،کشاور بخش کارشناس این 

 آن تببع  به و گذاردمی منفی تأثیر خاک باروری بر خاک و آب باالی شوری گفت: و کرد عنوان زیرزمینی هایسفره

 ببه  مبدت  طبوالنی  دوره یبک  در غبذایی  امنیت نهایت در و دارد غذایی مواد تولید اصلی مناطق بر مخربی تأثیرات

 .افتدمی خطر به وضوح

 و است توجه لقاب استراتژیک مناطق از بعضی در پدیده این اند،داده ایرانی پژوهش ران که هشداری طبق افزود: وی

 .است الزم روند این برگشت برای فوری اقدامات

 چهبارم یبک  گفت: و کرد عنوان زمین فرونشست را زیرزمینی هایسفره سطح کاهش پیامدهای از دی ر یکی باقری

 لسبا 1۰ طی زیرزمینی آب ذخایر چشم یر کاهش دلیلبه که کنندمی زندگی مناطقی در اکنونهم ایران جمعیت

 غرببی  هبای استان همچنین و نمک هایدریاچه حوضه در وضوح به روند این است. داشته فرونشست متر یک اخیر،

 .هستند مواجه فرونشست میزان باالترین با که شودمی مشاهده ایران

 کباهش  اثبر  در فرونشسبت  شباهد  اخیبر  یهبا سبال  در هم اردبیل دشت یادآورشد: کشاورزی بخش کارشناس این 

 .است بوده زیرزمینی هایسفره

 کنتورهبای  نصب غیرمجاز، هایچاه انسداد افزود: زیرزمینی آب هایسفره کاهش با مقابله هایراه به اشاره با باقری

 آنهبا  مبدیریت  و مبنظم  کنتبرل  و حیباتی  های شریان هایلوله آوری تاب ارتقای موجود، ایهچاه روی بر هوشمند

 کاشبت ، کشبت  ال وی تغییر، هاآبراهه طبیعی بافت حفظ،بخشی تعادل گانه 15 های طرح اجرای، ای دوره بصورت
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 و هبا ودخانبه ر کبف  در نفبوذ  غیرقاببل  حفباظتی  هایسازه اجرای سبز، فضای و کشاورزی بخش در آب کم گیاهان

 .است زیرزمینی هایسفره کاهش با مقابله راهکارهای جمله از هاگلخانه گسترش همچنین و طبیعی مسیرهای

 زیرزمینی هایسفره کاهش در اصلی راهکار غیرمجاز؛ هایچاه انسداد

 سبداد ان ی،زیرزمینب  آب هبای سبفره  کباهش  از جلوگیری برای کارشناسان، پیشنهادی راهکارهای تریناصلی از یکی

 از کبی ی کارشناسبان  گفته به ولی نشده زیرزمینی هایسفره کاهش به منجر امر این هرچند است غیرمجاز هایچاه

 .است زیرزمینی هایسفره سطح تعدیل و آب رویه بی برداشت از جلوگیری راهکارهای

 

 ببه  اسبت  داشبته  کشباورزی  بخبش  چاههای مدیریت بر جدی اهتمام اردبیل ای منطقه آب شرکت راستا همین در

 حلقبه ۳2،نمبین  شهرستان در غیرمجاز چاه حلقه 1۰ اخیر سال یک در اداره این کارشناسان اعالم اساس بر طوری

 مسدود رشه مش ین در غیرمجاز چاه حلقه ۳8 و گرمی شهرستان در غیرمجاز چاه حلقه 6، خلخال در غیرمجاز چاه

 .است شده

 بخشبی ادلتعب  و احیبا  طبرح  مجبری  نماینده و آب منابع از برداریبهره و حفاظت دفتر مدیر "بستام داور" گفته به

 نآ نتیجبه  کبه  شبده  مسبدود  استان مختلف نقاط در غیرمجاز چاه قهحل 1۳4 تاکنون اردبیل ایمنطقه آب شرکت

 .است بوده آب مکعب متر هزار 8۰۰ و میلیون یک از بیش جویی صرفه

 منبابع  یبن ا از صبیانت  و حفاظبت  و زیرزمینبی  آب منابع بر دقیق نظارت و مدیریت راستای در اقدام این افزود: وی

 افتبه ی تحقبق  استان سطح در انتظامی و قضایی مسئوالن همکاری اب و شرکت این بازرسی و گشت هایگروه توسط

 .است
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 و شبمند هو کنتور دست اه 195 تاکنون زمینی زیر هایسفره کاهش از جلوگیری برای همچنین :کرد اظهار بستام 

 هآینبد  در که شده خریداری هاچاه بردارانبهره هزینه با نیز دست اه ۳۰ و شده نصب استان هایچاه روی بر حجمی

 .شد خواهد نصب نزدیک

 تقلیبل  ریبق ط از مبدت  این در مجاز، هایچاه از آب برداشت اضافه از جلوگیری راستای در این بر عالوه افزود: وی

 مکعب ترم هزار ۳۰۰ و میلیون یک از بیش کشاورزی، چاه حلقه 85 منصوبات برچیدن و هاچاه برق قطع منصوبات،

 .است شده جوییصرفه

 چهبار  یزن گذشته سال ماه بهمن کرد: اضافه اردبیل ای منطقه آب شرکت بخشی تعادل و احیا طرح جریم نماینده

 غیرمجاز وباتمنص و تقلیل برداشت، اضافه دارای مجاز چاه حلقه پنج و شده المنفعهمسلوب و پر غیرمجاز چاه حلقه

 .شد برچیده آنها

 سبطح  در رسبانی اطبالع  پبروژه،  بخشبی  تعادل هایپروژه سایر با هم ام شده یاد اقدامات بر عالوه داد: ادامه بستام

 قبرار  اولویت رد استان در داناب طرح اجرای و بردارانبهره آبی سواد ارتقای آب، بهینه مصرف فرهنگ ترویج استان،

 .است گرفته

 در تخلبف  هرگونبه  ببا  خبود  قانونی و ذاتی وظیفه به توجه با شرکت این استان، در خشکسالی به توجه با گفت: وی

 .داشت دخواه ادامه غیرمجاز هایچاه بقیه کردن پر روند و کرد خواهد برخورد زیرزمینی و سطحی هایآب زمینه

 است کننده نگران اردبیل در زیرزمینی هایآب کیفی و کمی افت

 و نصب مجاز، آبی نابعم برداشت اضافه از جلوگیری غیرمجاز، هایچاه پرکردن قبیل از ایغیرسازه اقدامات وجود با

 بآ از قسبمتی  حبذف  زیرزمینبی،  آب مشبترکان  بین وسیع رسانی اطالع برق، و آب هوشمند کنتورهای بکارگیری

 اسبتان  زمینبی  زیبر  های سفره سطح افت تداوم شاهد هنوز یامچی سد از آن تامین و زیرزمینی آب منابع از شرب

 .هستیم

 یک را اخیر یهاسال در زیرزمینی هایآب کیفی و کمی افت ردبیل،ا ایمنطقه آب شرکت مدیرعامل حیدری، علی

 همچنبین  و اخیبر  دهه یک از بیش هایخشکسالی بروز به توانمی پدیده این دالیل گفت:از و دانست جدی چالش
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 ایبن  طبیعبی  هایورودی باالدست در آب منابع توسعه هایطرح شدن اجرا از ناشی آن طبیعی تغذیه شدن محدود

 .کرد اشاره دشت

 و محبل  ییرتغ قنوات، و هاچشمه ها،چاه آبدهی کاهش افزود: زیرزمینی آب سطح افت پدیده تبعات به اشاره با وی

 و آب منبابع  کیفبی  افبت  ها،چاه صاحبان به خصوص این در گزاف هایهزینه تحمیل نتیجه در و هاچاه شکنیکف

 تبامین  هبای هزینبه  آور سرسبام  افزایش شرب، و صنعت و کشاورزی مصارف در محدودیت آنها، تدریجی شدن شور

 تبعبات  از طبیعبی  مخزن حجم ظرفیت کاهش و زمین فرونشست از ناشی منفی عوارض سوخت، و برق مثل انرژی

 .است پدیده این

 حجبم  ودنب پایین گفت: و کرد عنوان آب منابع موجود هایچالش از را هابارش کاهش و اقلیم تغییر اثرات حیدری

 ن باه  سبتان ا سطح در آب تامین راهکارهای به که کندمی وادار را ما اخیر، هایماه در استان سدهای مخزن یرهذخ

 .باشیم داشته فنی و عمیق

 کندمی افت اردبیل دشت هایسفره از سانتیمتر 15 ساالنه است/ ممنوعه دشت اردبیل

 از انتیمترسب  15 سباالنه  کبه  بطوری یافته کاهش دبیلار استان آبی منابع و ذخایر اخیر یهاسال در داد: ادامه وی

 ببه  راگب  و ببوده  ممنوعبه  هبای دشت جز دشت این رود،می پایین اردبیل دشت در بویژه استان زیرزمینی هایسفره

 .شد خواهد بحرانی ممنوعه هایدشت جز آینده در برود پیش منوال همین

 اسباس  ببر  و شبده  بیشبتر  استان مرکز در آب رویه بی مصرف اینکه بیان با اردبیل ایمنطقه آب شرکت مدیرعامل

 استان زا شده ترسیم سیمای خالف بر افزود: شود،می مصرف اردبیل در آب مکعب متر میلیون 4۰ ساالنه هابررسی

 دلیبل  هب اردبیل دشت و بوده کننده ن ران استان آب منابع وضعیت «بهشتی هایچشمه سرزمین»عنوان به اردبیل

 .است شده مواجه فرونشست خطر با زیرزمینی آبهای از برداشت اضافه

 طبور  هبب  سباالنه  اردبیبل  آبخبوان  تبراز  سبطح  گذشته، در آب مصرف میزان به توجهی کم اثر بر داد: ادامه حیدری

 .است شده برابر 2 میزان این اخیر یهاسال خشکسالی در که کرده افت سانتیمتر 27 متوسط
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 و سبازی  هنگفر برای آب بخش با دانش اهی و علمی مراکز ها،سازمان نهادها، تمامی اریهمک لزوم بر تاکید با وی

 ببرای  ربردیکبا  و علمبی  راهکارهای باید افزود: استان آبی کم با سازگاری برنامه چارچوب در آبخوان بخشی تعادل

 .گرفت بکار بهینه مدیریت و مختلف های بخش در زیرزمینی آب مصارف تثبیت

 شبود،  یجباد ا تبوازن  اردبیبل  دشت تغذیه و برداشت میان باید اینکه بیان با اردبیل ایمنطقه آب شرکت مدیرعامل 

 و ویجتبر  مصبارف،  مقبدار  تقلیبل  هوشمند، کنتورهای نصب غیرمجاز، هایچاه انسداد دشت، مصنوعی تغذیه افزود:

 .است بخش این در ضروری و الزم راهکارهای جمله از کشت ال وی اصالح و سازی فرهنگ

 

 اظهار آب رفصم بهینه مدیریت ترویج برای بنیاندانش مراکز و هارسانه ظرفیت از استفاده لزوم بر تاکید با حیدری

 آب مبدیریت  ببا  هبا رسبانه  مستمر هماهن ی و همکاری موجود لشچا از عبور برای راهکارها ترینمهم از یکی :کرد

 .است استان

 قرار اکیدت مورد را مصرف مدیریت امر در موفق کشورهای تجارب از استفاده اردبیل ایمنطقه آب شرکت مدیرعامل

 تبداوم  صبورت  در مبردم،  همراهبی  و همبدلی  و اسبتان  در مربوطبه  رایبی اج دسبت اههای  مشبارکت  با گفت: و داد

 .کرد عملیاتی و ایجاد آب مصرف مدیریت امر در را الزم آمادگی توانمی خشکسالی

 در ینبی زیرزم سبفره  افبت  متوسبط  اینکه بیان با هم اردبیل ایمنطقه آب برداریبهره و حفاظت معاون غفاری رضا

 زا جلبوگیری  هبدف  ببا  هبا دشبت  احیبای  و آب منبابع  ببه  بخشیتعادل افزود: است دهرسی متر 12 به اردبیل دشت

 .دارد ادامه جدیت با و شده شروع 84 سال از زیرزمینی هایآب افت و فرونشست

 میلیبون  7۰۰ نیبز  تجمیعبی  کسبری  گفبت:  و کرد اعالم مترمکعب میلیون 14 را مخزن کسری ساالنه متوسط وی

 .است مترمکعب
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 افبت  ببا  امبروز  ما که طوری به است مترمکعب 12 اخیر سال 5۰ در زیرزمینی سفره افت متوسط داد: ادامه غفاری

 .هستیم روبرو سانتیمتر 24 ساالنه

 حد در هاروستا در قوانین برخی براساس گذشته در کرد: تصریح اردبیل ایمنطقه آب برداریبهره و حفاظت معاون

 اسبتفاده  نآ از خود دام و شرب مصارف برای روستائیان تا بود شده صادر مجوز هاچاه از آب برداشت مترمکعب پنج

 برداشبت  جبازه ا و کرده پر ندارند حفر مجوز که هاییچاه تا داریم سعی مکرر بازدیدهای با حاضر حال در ولی کنند

 .ندهیم

 و آب منبابع  از ینبه به اسبتفاده  ببه  مبردم  منطقی توجه ضرورت اردبیل ایمنطقه آب برداریبهره و حفاظت معاون

 بایبد  است آینده هاینسل سرمایه آب اینکه به توجه با کرد: بیان و شد یادآور را غیرمجاز هایبرداشت از جلوگیری

 .نشویم بعدی هاینسل مدیون تا کنیم عمل نحوی به آن از برداریبهره و استفاده در

 

 9۰۰ سبقزچی  مترمکعبب،  میلیون 2۳ تا یامچی سد آب گفت: و کرد اشاره سدها پشت آب منابع کاهش به غفاری

 ببه  نیبز  دهاس این به آب منابع ورودی اینکه مهمتر و یافته کاهش ...و مترمکعب میلیون 699 ارس مترمکعب، هزار

 .است یافته تنزل شدت

 اردبیبل  شبت د در زمینی زیر هایسفره از آب رویه بی برداشت گفت: باره این در هم اردبیل فرماندار اعتماد محمد

 .ب یرد صورت موثرتری هایاقدام آن از جلوگیری برای است ضروری و بوده کننده ن ران

 زمینبه  نایب  در مناسبب  مدیریت نبود و زمینی زیر آب هایسفره از برداشت در کافی ظارتن فقدان کرد: اضافه وی

 .است شده کنونی بحرانی وضعیت ایجاد باعث
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 اعبالم  وجبود م راهکبار  بهترین را اردبیل دشت احیای و حراست برای ریزی برنامه و مدیریت اعمال اردبیل فرماندار

 تانیاسب  و ای منطقبه  صبورت  ببه  باید سیاسی مسائل تاثیرگذاری بدون آب و زیست محیط هایبرنامه گفت: و کرد

 .آمد فائق مشکالت بر انتومی شود درستی گذاری سیاست زمینه این در اگر و شود اعمال

 ببه  تربیش موضوع این که است اردبیل دشت در دغدغه ترین مهم حاضر حال در آبی منابع شدید کمبود گفت: وی

 التمشبک  جدیبد،  هبای روش و نوین آبیاری جای زین هایروش از استفاده با باید و شودمی مربوط کشاورزی بخش

 .کنیم برطرف را موجود

 آب کمببود  ببا  مقابلبه  ببرای  اساسی راهکاری کشاورزی محصوالت کشت ال وی تغییر اینکه بیان با اردبیل فرماندار

 اسبت  نیباز  دلیبل  همین به و شده زمینیزیر هایآب افت سبب کشاورزی بخش در آب رویهبی مصرف گفت: است،

 .بردارند مگا مشکالت این حل راستای در جانبه همه های همکاری و تعامل با اجرایی مسئوالن و ها دست اه تمام

 ایبن  از توانیمب تا کنند همکاری آبی منابع مدیریت هایبرنامه تحقق در نهادها تمامی رودمی انتظار کرد: اضافه وی

 اهمیبت  زا مبا  ببرای  موضبوع  ایبن  کبه  چرا کنیم مقابله آبی کم بحران با و کرده برطرف را آبی منابع کمبود طریق

 .آوردمی بار به ناپذیری جبران عواقب گیرد قرار توجهیبی مورد اگر و است برخوردار بسزایی

 شده واجهم هم سدها بآ ذخایر کاهش با زیرزمینی آب هایسفره کاهش بر عالوه اردبیل استان مسئوالن، گفته به

 هبا ببارش  کبه  بطبوری  کنبد مبی  نبرم  پنجه و دست استان آبریز هایحوزه در شدیدی خشکسالی با دی ر سوی از و

 حجبم  درصبدی  5۰ کباهش  موجبب  امبر  این که دارد کاهش درصد 7۰ اردبیل استان مهم سدهای آبریز درحوضه

 .است شده استان سدهای آب ذخیره

 خبر لینک

 

 

 17:52 ،14۰1 فروردین 21-ایرنا

 است هاحوزه سایر در کشاورزی هایفعالیت بسترساز خاک و آب معاونت 9-1
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 ترسباز بس خباک  و آب معاونبت  گفبت:  کشباورزی  جهباد  وزارت انسانی منابع و مدیریت توسعه معاون -ایرنا -تهران

 .است هاحوزه سایر در کشاورزی هایفعالیت

 آب امور در وزیر معاون معارفه و تکریم مراسم در «متکان اکبرعلی» کشاورزی، جهاد وزارت یکشنبه روز ارشگز به

 جهباد  وزارت تخصصبی  معاونبت  تبرین مهبم  عنبوان  ببه  خباک  و آب معاونت برشمردن ضمن متبوع، وزارت خاک و

 حوزه در «یاکبر علیمراد» ارزشمند و خوب اقدامات از ها،حوزه سایر در کشاورزی هایفعالیت بسترساز و کشاورزی

 .کرد تقدیر کشاورزی وزارت حوزه در جمهوری ریاست استانی سفرهای بخش خصوص به خاک و آب

 و ببرد  نبام  خباک  و آب حبوزه  و کشاورزی بخش مسائل به آگاه و دانشمند فردی عنوان به «عباسی فریبرز» از وی

 .کرد موفقیت آرزوی وی برای

 خباک  و آب معاونبت  سرپرسبت  سمت به را «عباسی فریبرز» حکمی در امروز کشاورزی جهاد زیرو ایرنا، گزارش به

 .کرد منصوب

 در اورزیکشب  جهباد  وزارت آبیباری  نوین هایسامانه طرح مجری و وزیر مشاور عنوان به انتصاب این از قبل عباسی

 کشباورزی  مهندسبی  و فنبی  اتتحقیقب  موسسبه  ریاست سابقه همچنین بود. فعالیت به مشغول وخاک آب معاونت

 .دارد خود کارنامه در نیز را 99 تا 9۳ سال از کشاورزی جهاد وزارت

 خبر لینک

 

 

 

https://img9.irna.ir/d/r2/2022/04/10/4/169588134.jpg?ts=1649595383021
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/04/10/4/169588134.jpg?ts=1649595383021
https://www.irna.ir/news/84711742/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 1۳:4۳ ،14۰1 فروردین 22-ایرنا

 آبخیزداری بندهای غیراصولی اجرای از گرمی شهرستان فرماندار انتقاد 10-1

 

 آبخیزداری بند تهف در شده استفاده مصالح نامناسب کیفیت و اجرا ضعف از انتقاد اب گرمی فرماندار -ایرنا -اردبیل

 هبر  روزبب  صبورت  در و نیسبت  پذیرفتنی هاپروژه این اجرای برای شده هزینه اعتبار رفت هدر گفت: شهرستان این

 .بود خواهد طرح ناظران و مجریان عهده بر آن مسئولیت ناگواری اتفاق

 نامهتفاهم ساسا بر کرد: تشریح گرمی آبخیزداری بند چند از بازدید در دوشنبه روز موالیی ینحس ایرنا، گزارش به

 کبه  درآمبده  ااجبر  به طبیعی منابع سوی از بند یک و بنیاد توسط بند 6 علوی، بنیاد و طبیعی منابع کل اداره بین

 .است داشته هزینه ریال میلیارد ۳۰ مجموع در بندها این تکمیل

 و رفبب  ذوب از ناشبی  آب انباشبت  میبزان  کمتبرین  مقاببل  در را بنبدها  ایبن  غیراصولی و ضعیف اجرای :افزود وی

 تهدیبدی  به شکست ی و تخریب احتمال دلیل به آنها از برخی که ایگونه به داد؛ نشان غیرمقاوم اخیر هایبارندگی

 .است شده تبدیل دستپایین روستاهای و اراضی برای جدی

 طبرح  اظراننب  و مجریبان  عهبده  ببر  آن مسئولیت ناگواری اتفاق هر بروز صورت در اینکه بر تاکید اب گرمی فرماندار

 ریببان گ ببه  دسبت  نقبدین ی  تامین مشکالت و اقتصادی هایتحریم با کشور که شرایطی در کرد: بیان بود، خواهد

 رووببه ر اعتببار  کمببود  ببا  تمشکال از خیلی برای و دارد را خود خاص هایفتاریگرمیگر محروم شهرستان و است

 .نیست پوشیچشم قابل اعتبار این دفن و رفت هدر است،

https://www.irna.ir/news/84712589/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/04/11/4/169589742.jpg?ts=1649666976582
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/04/11/4/169589742.jpg?ts=1649666976582
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 از گشبایی گبره  و زدایبی محرومیبت  برای باید المال بیت محل از که اعتباری شد نخواهد داده اجازه کرد: اضافه وی

 التمشبک  ببر  مشکلی به ای،عده مباالتیبی و ضعیف هاینظارت سایه در دلیلی هر به شد،می صرف مردم مشکالت

 .کند تهدید را مردم مال و جان و بیافزاید مردم

 منبابع  و وژهپبر  مبالی  منابع اصلی کننده تامین عنوان به علوی بنیاد وقت اسرع در است ضروری کرد: اظهار موالیی

 در و وجبود م نقص رفع برای را اجرایی و الزم راهکارهای فنی، بررسی ضمن ناظر و متولی دست اه عنوان به طبیعی

 ببه  شده هزینه اعتبار بازگشت شرایط بندها، تخریب بر عالوه یا و کنند اقدام باالدست بندهای بازسازی نیاز صورت

 .آورند فراهم را مقتضی روش به المال بیت

 و سستی و لاهما کرد: تصریح گرفته، انجام اقدامات خصوص در مردم به شفاف و صریح رسانیاطالع بر تاکید با وی

 از الزم هبای پی یبری  و نیست قبول قابل وجه هیچ به سیالب کنترل و آبخیزداری بندهای این احداث در خیانت یا

 .شد خواهد انجام قضایی و حقوقی مبادی

 حبال  در و دارد جن بل  هکتبار  هبزار  65 و بندمیان و قشالقی ییالقی، مرتع هکتار 5۰ و میلیون یک اردبیل استان

 .است اجرا دست در هکتار 588 و هزار 12 سطح در آبخیز حوزه ۳۰ از بیش عملیات حاضر

 رد اسبت،  روسبتا  ۳۰۰ از ببیش  و دهسبتان  7 بخبش،  2 شامل نفر هزار 76 از بیش جمعیت با که گرمی شهرستان

 .دارد قرار اردبیل کیلومتری 11۰ به نزدیک فاصله

 خبر لینک

 

 

 14۰1 فروردین 22-۰5:45-جوان خبرن اران باش اه

https://www.irna.ir/news/84712589/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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 شد مطرح جوان خبرن اران باش اه با گو و گفت در

 خاک و گرد پدیده اصلی علت دما افزایش و سدها آب کاهش 11-1

 و نرمال از باالتر دما آتی هایههفت در که دهد می نشان اقلیمی های مدل گفت: خشکسالی مرکز رئیس

 .داشت خواهیم نرمال از کمتر بارش

 در کبه  شبود یم برآورد و است نرمال از باالتر درجه 2 هوا دمای متوسط فروردین ابتدای از گفت: وظیفه احد آقای

 .باشد نرمال از بیش دما هم آتی هایهفته

 کمبا  ارد،د زیسبت  محیط بر جدی اثرات بلندمدت دوره به نسبت بارندگی کاهش و نرمال از بیش دمای او، گفته به

 .است شده شهرها اغلب در خاک و گرد پدیده به منجر اخیر روزهای طی سدها و تاالب آب کمبود اینکه

 دوم هفتبه  زا و ببوده  نرمبال  از بباالتر  درجه 1.۳ زراعی سال ابتدای از هوا دمای که دهدمی نشان اقلیمی هایمدل

 .داشتیم دمایی شدید یآنامول فروردین

 بایبد  مصبرف  در جبویی  صبرفه  حبداکثر  بر عالوه کشاورزان ها،رودخانه آب دبی کاهش به توجه با گوید:می وظیفه

 .است جدی آبی کم و خشکسالی پدیده که چرا گیرند، کار به را هاروش بهترین

 ببه  آتبی  هبای هفتبه  در نرمال از شبی دمای و نرمال از کمتر هایبارش بینی پیش با گفت: خشکسالی مرکز رئیس

 یهبا سبال  در چنبد  هبر  کننبد،  اجتناب برنج همچون بهاره بر آب محصوالت کشت از که شودمی توصیه کشاورزان

 .ودش داده شمالی هایاستان به باید کشت اجازه تنها امسال اما شد،می کشت هااستان اغلب در برنج گذشته

 نرمبال  دوره به نسبت بارش کاهش و دما افزایش که باورند براین شکسالیخ مرکز و هواشناسی سازمان کارشناسان

 در و کباهش  هبا رودخانبه  دِببی  کبه  شرایطی چنین در که شده خاک و گرد همچون محیطی زیست اثرات به منجر

https://www.yjc.news/fa/news/8107694/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A2%D8%A8-%D8%B3%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%DA%A9
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 حبداکثر  خان ی و کشاورزی صنعتی، مصارف در افراد که شودمی توصیه است، یافته کاهش آب به دسترسی نتیجه

 .آورند عمل به را آب از وری بهره و جویی هصرف

 خبر لینک

 

 

 14۰1 فروردین 2۳-12:۰۳ -جوان خبرن اران باش اه

 

 :جوان خبرن اران باش اه با گو و گفت در جزی

 هستند غبار و گرد تولید بستر شده رها کشاورزی اراضی و هازار دیم 12-1

 اراضهی  گفهت:  کشهور  آبخیزداری و مراتع ها، جنگل سازمان خاک حفاظت و آبخیزداری دفتر کل مدیر

 .هستند غبار و گرد تولید مستعد حساس مناطق در هازار دیم و کشاورزی

 یبک  اریآبخیبزد  عملیبات  با دارد. تاثیر غبار و گرد کاهش در کیفی لحاظ به آبخیزداری گفت: جزی هوشنگ آقای

 از شاورزیک مزارع و زیرزمینی منابع خاک، به آب نفوذ و شودمی حفظ آبخیز حوزه در مرطوب اقلیم و میکروکلیما

 .شودمی تامین آبخیز حوزه یک در سیل از حاصل آب

 آببی  بی ای کم دلیل به خوزستان استان مانند حساس طقمنا در هازار دیم و شده رها کشاورزی اراضی گوید:می او

 .هستند هاریزگرد تولید داخلی منشأ

https://www.yjc.news/fa/news/8107694/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A2%D8%A8-%D8%B3%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%DA%A9
https://www.yjc.news/fa/news/8108917/%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%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%B1%D9%87%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
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 سبیل  تمبدیری  ببا  کشور آبخیزداری و مراتع ها، جن ل سازمان خاک حفاظت و آبخیزداری دفتر کل مدیر گفته به

 .شودمی کنترل هم دیبا فرسایش و شوندمی آبیاری سیالب بر مبتنی کشاورزی مزارع آبخیزداری، عملیات تحت

 پایین ناطقم غبار و گرد کاهش بر مراتع و کشاورزی مزارع آب تأمین بر عالوه آبخیزداری عملیات اجرای همچنین

 .دارد مستقیمی تاثیر نیز هابیابان یعنی دست

 خبر لینک

 

https://www.yjc.news/fa/news/8108917/%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%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%B1%D9%87%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
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 دوم: بخش 2

 خسارت/آفات-سموم
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 1۰:۳5 ،14۰1 فروردین 16-ایرنا

 شودمی برگزار هادج وزیر حضور با کرمان پسته هایباغ سرمازدگی اضطراری نشست 1-2

 وارد سبن ین  بسیار خسارت به توجه با گفت: اسالمی شورای مجلس در راور و کرمان مردم نماینده - ایرنا - کرمان

 ادجهب  وزیبر  حضبور  ببا  اضبطراری  نشسبت  تشبکیل  مازدگی،سر اثر بر کرمان استان پسته دارانباغ محصول به شده

 .است گرفته رقرا کار دستور در مربوطه مسئوالن و کشاورزی

 محمدرضا راور، و کرمان مردم نماینده مردمی ارتباطات دفتر عمومی روابط از نقل به و ایرنا شنبه سه روز گزارش به

 توجه اب افزود: خبر این توضیح با اسالمی شورای مجلس اقتصادی کمیسیون اعضای نشست حاشیه در پورابراهیمی

 انجبام  ایهب  پی یبری  با و جاری سال اولیه روزهای طی استان این تهپس های باغ سرمازدگی و هوا شدید برودت به

 بیمه وقصند مدیرعامل کرمان، استاندار کشاورزی جهاد وزیر حضور با خصوص این در اضطراری جلسه امروز شده،

 برگزار نکرما بازرگانی اتاق رییس ملی، توسعه صندوق عامل مدیر کشاورزی، بانک مدیرعامل کشاورزی، محصوالت

 .دشومی

 این یان رب شده انجام اولیه های گزارش کرد: بیان کرمان پسته های باغ به شده وارد خسارت میزان خصوص در وی

 مبال ع کبه  شده سن ین خسارت دچار درصد 9۰ تا ۳۰ بین استان این پسته باغی اراضی از درصد 75 از بیش است

 .است شده پسته محصول رفتن بین از موجب

 در اردهو خسبارت  میبزان  انتبو می اولیه برآورد به توجه با :افزود اسالمی شورای مجلس قتصادیا کمیسیون رییس

 بر بالغ را اران و راور زرند، سیرجان، شهربابک، کرمان، رفسنجان، شامل کرمان استان شمالی شهرهای های باغ سطح

 .کرد اعالم تومان میلیارد هزار 9

 صندوق عمناب محل از پسته داران باغ به شده وارد های خسارت از بخشی جبران دشومی پیشنهاد کرد: تصریح وی

 دهدیب  خسبارت  باغبات  ببرای  جدیبد  منابع تخصیص نیز و کشاورزان های وام استمهال و کشاورزی محصوالت بیمه

 .پذیرد صورت

https://www.irna.ir/news/84705517/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B3%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1
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 صبورت  هبای  یریپی  امیدواریم گفت: کرمان استاندار نیز و کشاورزی جهاد وزیر ویژه توجه از تشکر با پورابراهیمی

 خصبوص  در کشباورزی  جهباد  وزیر با اضطراری جلسه در مناسبی تصمیمات مجلس اقتصادی کمیسیون در گرفته

 .شود اتخاذ وارده های خسارت از بخشی جبران

 وعموض کشاورزی جهاد وزیر با مجلس اقتصادی کمیسیون رییس مشترک نشست در گذشته روز است ذکر به الزم

 اتب  شبود  تشکیل اضطراری نشست فرصت اولین در شد مقرر که شد مطرح کرمان استان پسته های باغ سرمازدگی

 .شود اتخاذ مناسب تصمیم دیده خسارت داران باغ برای سریعتر هرچه

 خبر لینک

 

 

 18:۳2 ،14۰1 فروردین 18-ایرنا

 است تومان میلیارد هزار 6 کشاورزی بیمه بخش در دولت بودجه 2-2

 

 در کشاورزی هبیم با ارتباط در دولت سهم بودجه کل گفت: ایران کشاورزی بیمه صندوق مقام قائم - ایرنا - کرمان

 شاورزیک حوزه های خسارت به بودجه این از بخشی که است تومان میلیارد هزار 6 حدود 14۰1 سال بودجه قانون

 .دارد تعلق پسته

 اسماعیل و بهرمان فردوس، بخش پسته های باغ از بازدید در پنجشنبه روز نژاد حسن محمدابراهیم ایرنا، گزارش به

 ببه  ها باغ این از برخی در افزود: و کرد عنوان گسترده را منطقه این درختان به وارده خسارت میزان رفسنجان آباد

https://www.irna.ir/news/84705517/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B3%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://www.irna.ir/news/84708461/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DB%B6-%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%B3%D8%AA
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/04/07/4/169581929.jpg?ts=1649337190039
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/04/07/4/169581929.jpg?ts=1649337190039
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 و شبده  سبرمازدگی  دچبار  محصبول  درصبد  9۰ تا ۳۰ بین هم ها باغ از برخی در و رفته بین از محصول کامل طور

 .است دیده آسیب

 .هستند کشاورزی بیمه پوشش تحت کرمان استان پسته های باغ درصد 4۰ داد: ادامه وی

 ببه  بباغ  های یارزیاب به توجه با هم کشاورزی بیمه صندوق در :داشت اظهار ایران کشاورزی بیمه صندوق مقام قائم

 .دشومی پرداخت کشاورزان به سرمازدگی خسارت دارند کشاورزان که ای نامه بیمه با مطابق باغ

 

 دولبت   بر دی های کمک از انندتومی ندادند قرار بیمه پوشش تحت را خود های باغ که کشاورزانی کرد: ریحتص وی

 کمبک  رزانکشباو  خسارت جبران به که است «باغدارکارت» عنوان با پیشنهادی ها راه این از یکی و شوند مندبهره

 .کندمی

 جهباد  و مترقببه  حبوادث  سبتاد  طریق از نیستند یمهب ها آن باغات که افرادی به همچنین داشت: اظهار نژاد حسن

 .دشومی ارائه هایی کمک کشاورزی

 خسبارت  جببران  برای شد برگزار گذشته شنبه سه روز کشاورزی جهاد وزیر با که ای جلسه در همچنین افزود: وی

 ایبن  در یزن و نندنک دریغ کمکی هیچ از کشاورزی تسهیالت ارائه در ها بانک که شد قرار پسته درختان سرمازدگی

 صبحبت  ونیبر  وزارت ببا  هبم  ببرق  مبورد  در و گیبرد  قرار دیده خسارت باغداران اختیار در گردش در سرمایه رابطه

 .وندنش مواجه مشکلی با برق قبوض پرداخت در تا دهد ارائه کشاورزان به را خود های کمک که کرد خواهیم

 سال نداسف 28 و 27 از گفت: نیز کشاورزی جهاد وزارت کشاورزی مخاطرات کاهش و بحران مدیریت دفتر مدیرکل

 وجبود  هبب  کشبور  کل در پسته درختان برای سرمازدگی عنوان تحت که بحرانی امسال فروردین اوایل نیز و گذشته

 .آورد بار به کشاورزان برای هن فتی خسارت آمد

https://img9.irna.ir/d/r2/2022/04/07/3/169581927.jpg?ts=1649337174459
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/04/07/3/169581927.jpg?ts=1649337174459
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 باغبات  رد خسبارت  اوج امّبا  کرد بروز کشور استان 2۰ در پسته های باغ در سرمازدگی این کرد: بیان آهنی حسین

 .آمد پدید کرمان استان پسته

 بموقبع،  ینبی ب پیش امّا آمد، کنار انتومین جوی مخاطرات با معموال اقلیمی های بحران رفع برای کرد: تصریح وی

 ببه  ولبت د یهبا  کمک و بانکی تسهیالت پرداخت ها، بیمه پوشش جمله از بازتوانی نیز و موقع به آمادگی و مقابله

 .است موثر ها خسارت کاهش در کشاورزان

 است کرده افزون را پسته کشاورزی بخش به خسارت اخیر، یهاسال اقلیمی تغییرات

 بهباره  سبرمازدگی  گفت: بازدید این در نیر کشاورزی جهاد وزارت خشک و سردسیری های میوه امور دفتر مدیرکل

 .است برده بین از را پسته محصول و کرده وارد جدی آسیب درختان از بسیاری به کرمان استان در

 

 شباهد  هبم  قببل  سبال  مبا  و کرده تر فراوان و زیادتر را ها خسارت این اقلیمی تغییرات داشت: اظهار حسنی داراب

 .بودیم پسته درختان سرمازدگی

 نبین همچ باشبند  مقباوم  سبرما  ببه  نسبت که شوند کشت و شناسایی پسته از هایی رقم است بهتر کرد: تصریح وی

 .دهد هشکا ار سرمازدگی اثرات اندتومی و دارد می مصون سرمازدگی از را ها آن باغی، به و درختان مناسب تغذیه

 صورت به کشاورزی های باغ از هایی قسمت در کاری سرشاخه طرح اجرای با داریم تصمیم کرد: خاطرنشان حسنی

 و دشبو می کشت دشومی ایجاد سرمازدگی تنش که مناطقی در تجاری های رقم طرح این در که کنیم اجرا پایلوت

 .کنند کشت کنیم می هتوصی کشاورزان به باشند تر مقاوم سرما به نسبت که کدام هر

 هستند کشاورزی بیمه کرمان استان پسته باغات از هکتار هزار 80

https://img9.irna.ir/d/r2/2022/04/07/3/169581926.jpg?ts=1649337168762
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/04/07/3/169581926.jpg?ts=1649337168762
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 در پسبته  بباغ  هکتار هزار 24۰ از بیش وجود به اشاره با بازدید این در نیر کرمان استان کشاورزی جهاد مدیرعامل

 طریبق  از اننبد تومبی  که ندهست کشاورزی بیمه پوشش تحت باغات این از هکتار هزار 8۰ از بیش گفت: استان این

 .کنند دریافت را باغ درختان به وارده خسارت میزان کشاورزی بیمه صندوق

 وزارت در اتیتمهید هم نیستند کشاورزی بیمه ها آن های باغ که کشاورزانی سایر برای داد: ادامه خیراندیش محمد

 ببه  مبلغبی  و کنند استفاده «باغدارکارت» رحط از انندتومی نیستند بیمه که کشاورزانی و شده اندیشیده کشاورزی

 .کنند دریافت خسارت نجبرا عنوان

 مبی  قتعل صورتی در و شده مطرح کشاورزی جهاد وزارت در پیشنهاد یک بصورت «کارت باغدار» کرد: تصریح وی

 ثبت و ودخ زندگی محل کشاورزی جهاد به مراجعه با تا دشومی اعالم کشاورزان به آن زیرساخت کردن فراهم گیرد

 .کنند دریافت کمکی کارت باغدار صدور و نام

 ببه  تهوابسب  رفسبنجان  مبردم  اقتصباد  و درآمبد  گفبت:  بازدید این در نیز رفسنجان کشاورز خانه رییس خانی احمد

 .است پسته کشاورزی

 

 ورزانکشبا  به کمک توقع دولت از و دشومی سرمازدگی دچار خطه این درختان که است سال پنج حدود افزود: وی

 هبرس،  بیباری، آ شامل باغات ن هداری دارد ن هداری جهت میلیون 1۰۰ تا 8۰ به نیاز پسته باغ هکتار هر داریم، را

 .است پاشی سم و کارگر دهی، کود باغ، تعمیرات و حاصال

 داشبتیم  یبد ام امسال کرد: تصریح است شده صادر برابر 2۰ کشاورزی رهایوموت چاه برق قبوض اینکه بیان با خانی

 رفت بین از محصول این سرمازدگی بروز با امّا باشیم داشته پسته معمولی یهاسال به نسبت درصد ۳۰ حداقل که

 .برسانید مسئوالن به را ما صدای و رسیده صفر به و

https://img9.irna.ir/d/r2/2022/04/07/3/169581932.jpg?ts=1649337442688
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/04/07/3/169581932.jpg?ts=1649337442688
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 میلیارد زاره به نیاز سال طول در که دارد وجود رفسنجان در کشاورزی چاه موتور هزار حداقل کرد: خاطرنشان وی

 .برسانند باغات به و استخراج زمین دل از را آب تا است جاری هزینه تومان

 نا در پسبته  بباغ  هکتبار  هبزار  8۰ گفبت  بازدیبد  این در هم سنجانرف کشاورزی جهاد رییس عبدالهی حاج عباس

 .هستند کشاورزی بیمه پوشش تحت هکتار هزار 18 یعنی درصد ۳۰ حدود که شده ایجاد شهرستان

 .دارد قرار کرمان استان مرکز غرب شمال کیلومتری 1۰۰ در رفسنجان

 خبر لینک

 

 

 21-1-14۰1 ۰9:5۰-فارس خبرگزاری

 زد خسارت باغداران به تومان میلیارد هزار 40 سرمازدگی 3-2

 خسبارت  از کشبور  استان 14 سطح در اخیر ماه یک سرمازدگی اولیه هایارزیابی گفت: کشاورزی جهاد وزیر معاون

 .دارد حکایت باغداران به تومانی میلیارد هزار 4۰

 

 هایستانا جمله از استان 14 :کرد اظهار برومندی محمدمهدی سیما، و صدا از نقل به فارس خبرگزاری گزارش به

 نان،سبم  قبم،  مرکبزی،  همبدان،  اردبیبل،  خوزستان، شمالی، خراسان رضوی، خراسان اصفهان، فارس، یزد، کرمان،

 .اند شده سرمازدگی دچار گلستان و احمد بویر و ویهکه یل

https://www.irna.ir/news/84708461/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DB%B6-%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%B3%D8%AA
https://www.farsnews.ir/news/14010121000150/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DB%B4%DB%B0-%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-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B2%D8%AF
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 کشبور  باغبات  زا هکتبار  هزار 45۰ بر بالغ دهدمی نشان اولیه برآورد گفت: کشاورزی جهاد وزیر باغبانی امور معاون

 مثال طور به است؛ متفاوت مختلف، هایاستان و محصوالت در وارده خسارت میزان البته .اند شده سرمازدگی دچار

 در که دهش سرمازدگی دچار پسته باغات از هکتار هزار 2۰2 حدود و تن هزار 5۰۰ از بیش پسته مانند محصولی در

 دهشب  سبرمازدگی  دچبار  پسبته  از درصد 2۰ اصفهان استان در درصد، 55 کرمان استان در درصد، 67 فارس استان

 .است

 هکتار، هزار 47 باًتقری ان ور محصول در هکتار، زاره 66 تقریباً بادام محصول در میان ین طور به کرد: بیان برومندی

 .است دهش سرمازدگی و خسارت دچار مختلف هایاستان در کشور باغات از هکتار هزار 2۰ تقریباً گردو محصول در

 خسارت رزانکشاو از حمایت برای کشاورزی جهاد وزارت اقدامات مورد در کشاورزی جهاد وزیر باغبانی امور معاون

 در الحسبنه  قبرض  قیمبت ارزان تسهیالت که کرد خواست در دولت از اینامه طی کشاورزی جهاد وزیر فت:گ دیده

 پرداخبت  کیبان تسهیالت دیدگان خسارت به بتوانیم که ب یرد قرار کشاورزی بانک و کشاورزی جهاد وزارت اختیار

 دریافبت  تولید ورمنظ به را تسهیالتی که رانیباغدا برای دولت از را اییارانه هستیم این دنبال به طورهمین و کنیم

 تسبهیالت  و ودسب  بتوان که ایگونه به ب یریم، دارند هابانک سایر یا و کشاورزی هایبانک به هاییبدهی و اند کرده

 .دکر استمهال و موکول بعد یهاسال به و تمدید را تسهیالت اصل و پرداخت کشاورزان به را هابدهی این

 ینتبأم  حبال  در و داده قبرار  کبار  دسبتور  در را سبرمازدگی  موضبوع  کشباورزی  محصوالت بیمه دوقصن افزود: وی

 .کند پرداخت را کشاورزان هایخسارت از بخشی بتواند ترسریع هرچه پرداخت با تا است اعتبارات

 از ادهاسبتف  ببر  رهببری،  معظبم  مقام هایتوصیه به عنایت با کشاورزی جهاد وزیر و جمهور ریاست گفت: برومندی

 .داشتند تأکید کنیم ایجاد باغات برای را بیشتری ایمنی بتوانیم که بنیان دانش و علمی هایروش

 خبر لینک

 

 

 

https://www.farsnews.ir/news/14010121000150/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DB%B4%DB%B0-%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-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B2%D8%AF
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 1۳:۰۰ ،14۰1 فروردین 22-ایرنا

 زد خسارت جنوبی خراسان کشاورزی به تومان میلیارد 380 توفان و سرما 4-2

 

 از ببیش  تهگذشب  ماه 2 در توفان و سرما گفت: جنوبی خراسان استانداری بحران مدیریت مدیرکل - ایرنا - بیرجند

 .است کرده وارد خسارت استان این کشاورزی بخش به تومان میلیارد ۳8۰

 امسبال  روردینفب  و پارسال اسفند اشت:د اظهار ایرنا خبرن ار با گو و گفت در دوشنبه روز میرجلیلی ابوالحسن سید

 ببه  تبوجهی  قاببل  خسارت و شد یخبندان وقوع سبب جنوبی خراسان شهرستان 11 در هوا دمای محسوس کاهش

 .کرد وارد زراعی محصوالت و باغات

 زردآلبو،  پسبته،  انبار،  عناب، جمله از سردرختی محصوالت ویژهبه باغات بخش به سرما خسارت بیشترین افزود: وی

 .است شده وارد یونجه و جو گندم، محصوالت به زراعی بخش در و گالبی و سیب لو،آ

 سیسبتان  زهرو 12۰ بادهای اخیر سال چند در اینکه به اشاره با جنوبی خراسان استانداری بحران مدیریت مدیرکل

 بخبش  ببه  یسبن ین  هبای خسبارت  بادهبا  این وزش فصل در سال هر گفت: است یافته افزایش روز 17۰ به 12۰ از

 رزیکشباو  بخبش  ببه  را هبایی خسبارت  بادها این از ناشی توفان هم جاری سال در و شودمی وارد استان کشاورزی

 .کرد وارد استان

 نبحبرا  مبدیریت  سبازمان  ببه  شبده  وارد خسارات میزان داشت: اظهار توفان و سرما خسارت جبران درخصوص وی

 هبا سبارت خ ایبن  از بخشی ،داده انجام جنوبی خراسان استاندار هک هایپی یری با امیدواریم که شده منعکس کشور

 .شود جبران

https://www.irna.ir/news/84712547/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86-%DB%B3%DB%B8%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%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-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA
https://www.irna.ir/sd/2b3dc49c966db9e683b8ec576d835890ec7ce6e6284537d6822b2e1bdbe25a9f273c8dc27b34a1e8c9badf342c8aa2a1.jpg
https://www.irna.ir/sd/2b3dc49c966db9e683b8ec576d835890ec7ce6e6284537d6822b2e1bdbe25a9f273c8dc27b34a1e8c9badf342c8aa2a1.jpg
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 جببران  ایببر  کبه  داشبتیم  کشبور  اسبتان  6 در زمبانی  ببازه  این در را توفان و سرما خسارت البته افزود: میرجلیلی

 .شد خواهد طراحی واحدی نسخه کشور بحران مدیریت سازمان در هااستان این در هاخسارت

 خبر لینک

 

https://www.irna.ir/news/84712547/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86-%DB%B3%DB%B8%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%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-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA
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 سوم: بخش 3

 محصوالت تولید و کشت ،اقتصاد
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 8:۳7 ،14۰1 فروردین 16-ایرنا

 :داد خبر مغان صنعت و کشت شرکت مدیرعامل

 تن ارهز هفت به مغان صنعت و کشت باغی محصوالت افزایش 1-3

 

 شبرکت  این باغات بهسازی برای ریزی برنامه از مغان دامپروری و صنعت و کشت شرکت مدیرعامل - ایرنا - اردبیل

 صبوالت مح تولیبد  گذشبته  سبال ، درختان هرس در دقیق نظارت و باغی هاینهاده بموقع تامین با گفت: و داد رخب

 .است یافته افزایش تن هزار هفت به تن 6۰۰ و هزار پنج از شرکت این باغی

 باغبات  تمبع جم به توجهی گذشته هایدهه افزود:در ایرنا خبرن ار با گو و گفت در شنبه سه روز زادهمحسن اسداهلل

 مبر ع و شبده  فرسوده شرکت درختان از زیادی بخش که طوری به است نشده کشور باغی مجتمع بزرگترین بعنوان

 .است داده دست از را خود مفید

 لیبل د ببه  گذشبته  هایدهه در شرکت میوه باغات اینکه بیان با مغان دامپروری و صنعت و کشت شرکت مدیرعامل

 کتبار ه 6۰۰ و هبزار  2 مجمبوع  از حاضبر  حبال  در گفبت:  بود، شده تبدیل زیانده ایمجموعه به گذاریسرمایه نبود

 رسودهف سال ۳۰ از بیش عمر با بقیه و دارد اقتصادی بهره هکتار 12۰۰ مغان صنعت و کشت شرکت باغات مجتمع

 .است شده

 توسبعه  و حاصبال  ببه  خیبرا ا راستا این در گفت: و داد خبر شرکت باغات بهسازی و اصالح برای ریزی برنامه از وی 

 .یافت خواهد ادامه هم آینده یهاسال در کار این و شده اقدام شرکت باغات از هکتار 25۰

https://www.irna.ir/news/84705433/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%DB%8C-%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%A8%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86
https://www.irna.ir/news/84705433/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%DB%8C-%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%A8%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/04/05/4/169576404.jpg?ts=1649129760992
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/04/05/4/169576404.jpg?ts=1649129760992
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 صبورت ب شرکت این باغی امور درصد 7۰ از بیش اینکه بیان با مغان دامپروری و صنعت و کشت شرکت عامل مدیر

 در و شبده  اقبدام  شرکت باغات در گیالس و گالبی دجدی باغ کاشت به جدید سال در افزود: شود،می انجام مکانیزه

 .یافت خواهد توسعه هم آینده یهاسال

 ببه  هبم  هبا گبل  در مناسب تلقیح و بوده مطلوب حد در میوه درختان مختلف ارقام دهی شکوفه افزود: زاده محسن

 .است گرفته صورت خوبی

 بباغی  التمحصو تولید گذشته سال، درختان هرس در دقیق نظارت و باغی هاینهاده بموقع تامین با اظهارکرد: وی

 .یافت افزایش تن هزار هفت به تن 6۰۰ و هزار پنج از شرکت این

 آن هکتار 7۰ که است هکتار ۳۰۰ شرکت زیتون باغ کل کرد: اظهار شرکت زیتون باغ توسعه به اشاره با زادهمحسن

 ببا  و شبده  اقبدام  آن فبرآوری  ببه  نسببت  افبزوده  ارزش خلبق  و فروشیخام از جلوگیری برای و ایجاد گذشته سال

 .شودمی مصرف بازار روانه شیک هایبندیبسته در زیتون کنسرو استحصال

 راس هر در کیلوگرم 32 به شیر تولید میانگین افزایش

 ۳۰۰ و زارهب  17 از دام تعبداد  افبزایش  با گفت: هم شرکت دامپروری مجموعه در شیر تولید افزایش به اشاره با وی

 27 از یرشب  تولیبد  میبان ین  هبا، دام تغذیه بهبود و دامی هاینهاده تامین همچنین و راس 2۰۰ و هزار 19 به راس

 شرکت یاتلبن کارخانه است شده سبب امر این و رسیده دوشا دام راس هر در کیلوگرم ۳2 به راس هر در کیلوگرم

 .بپردازد فعالیت به شیفت سه با سابق کاری شیفت 2 بجای

 مجتمبع  میوه، باغات هکتار 6۰۰ و هزار 2 زراعی، وسیع اراضی داشتن با مغان دامپروری و صنعت و کشت تشرک 

 بفبرد  منحصبر  هبای شبرکت  از دی بر  تولیدی واحد چند و میوه فرآوری لبنیات، قند، هایکارخانه دامپروری، بزرگ

 گرفت قرار هاواگذاری لیست در 1۳88 سال در سازیخصوصی قانون اجرای در شرکت این .شودمی محسوب کشور

 کبه  هبایی اعتبراض  ببه  توجه با واگذاری این .شد واگذار خصوصی بخش به 1۳97 درسال آگهی فقره چهار از بعد و

 .شد ابطال داوری هیات مخالف رای یک و موافق رای پنج با 1۳99 سال مهرماه شانزدهم در داشت بدنبال

 خبر لینک

 

https://www.irna.ir/news/84705433/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%DB%8C-%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%A8%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86
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 11:۰1 ،14۰1 فروردین 17-ایرنا

 بذر سازی عفونی ضد و پایه کود خاک، آزمون گیالن: شالیکاران به بهاره توصیه 2-3

 

 ببرنج  یگیبر  خزانبه  ببرای  مناسبب  ایبام  اکنبون  ایبم،  شده فروردین دوم نیمه وارد و شد بهار فصل _ ایرنا _ رشت

 سال زا برخورداری برای باره این در کارشناسان خشاثرب های توصیه به کشاورزان جدی توجه که دشومی محسوب

 .است موثر بسیار پربرکت و دردسر بدون زراعی

 آیبد  می شمار به کشور در برنج کیفیت با و بومی ارقام تولیدکننده بزرگترین گیالن استان ایرنا، خبرن ار گزارش به

 به را برنج ولیدت دوم رتبه و دارد زیرکشت سطح لحاظ از را کشور اول رتبه شالیزاری، اراضی هکتار هزار 2۳8 با که

 .است داده اختصاص خود

 تاهمیب  با محصول این کشت برای کش زحمت شالیکاران د،شومی محسوب گیالن استان استراتژیک محصول برنج

 عبی زرا صبل ف از برخبورداری  برای جهادکشاورزی کارشناسان فنی های توصیه به باید تجربه از گیری بهره بر عالوه

 .شود تولید کیفیت با و بیشتر محصولی تا کنند توجه دردسر بدون

 زدن جوانه یبرا گیری خزانه با که برنج کشت ،رودمی شمار به شالیکاری مراحل مهمترین از یکی برنج گیری خزانه

 .باشد همراه مساعد دمای در و موقع به، مناسب بذرهای انتخاب با باید دشومی آغاز بذرها

 بر اما اند دهکر اقدام برنج گیری خزانه به نسبت گذشته روزهای طی گیالن در شالیکاران از موردی عدادیت چه اگر

 عایبت ر اینکه ضمن است گیری خزانه برای مناسب زمان فروردین اواسط استان جهادکشاورزی زراعی تقویم اساس

 .دارد اهمیت کشاورزی کارشناسان نظر از زراعی تقویم

https://www.irna.ir/news/84705965/%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%84%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%B6%D8%AF-%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C
https://img9.irna.ir/d/r2/2020/04/12/4/157069293.jpg
https://img9.irna.ir/d/r2/2020/04/12/4/157069293.jpg
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 ببا  رنبا ای خبرن بار  با گو و گفت در چهارشنبه روز گیالن استان جهادکشاورزی سازمان رشناسکا جفرودی آذرخش

 ببرنج  ریگیب  خزانبه  ببرای  مناسب زمان جاری ماه اواسط گفت: گیری خزانه برای شالیکاران توجه ضرورت به اشاره

 .دارد اهمیت مناسب گیری خزانه شیوه به کشاورزان توجه و است

 کیبد تا مبورد  ببرنح  کشبت  ببرای  اراضبی  مسباحت  ببه  توجبه  با شالیکاران توسط گیری خزانه برای بذر میزان تهیه

 نشبوند،  جبه موا زده جوانبه  ببذرهای  کمببود  با شالیزارها در نشاء های میانه در تا است کشاورزی جهاد کارشناسان

 توصبیه  گیبری خزانبه  یببرا  ببذر  کیلبو  6۰ تا 5۰ حدود شالیزار هکتار هر ازای به داشت: بیان باره این در جفرودی

 .شودمی

 در را خاک ونآزم بذر کردن دار جوانه از قبل شالیکاران افزود: گیالن استان کشاورزی جهاد سازمان کارشناس این

 .کنند ضدعفونی را برنج بذر و دهند انجام خزانه محل

 و پبر  مالکبا  ببذرهای  ردنکب  جبدا  برای شالیکاران گفت: برنج گیری خزانه برای فنی های توصیه سایر ارایه در وی

 .دهند قرار نمک و آب محلول در را نظر مورد بذر باید پر نیمه و پوک بذرهای از سن ین

 مرغ تخم کی که بطوری یابد، افزایش آب غلظت تا شود اضافه نمک آب، به باید کار این برای داشت: بیان جفرودی

 .است مناسب بوجاری برای نمک آب غلظت اینصورت در گیرد، قرار آب باالی سکه یک اندازه به

 قبرار  آب یبباال  در کبه  هایی بذری افزود: شود، زده هم و ریخته نمک آب محلول داخل در بذرها اینکه بیان با وی

 جبدا  سالم یبذرها از آبکش یک توسط باید و هستند بذری غیر و ناسالم غالبا شدند ور غوطه آب وسط در یا گیرند

 .شود ادهاستف غیربذری مصرف برای و

 ناسبب م ببذرهای  ند،شبو مبی  نشین ته کامالً که هایی بذری داشت: اظهار گیالن کشاورزی جهاد سازمان کارشناس

 بذرها زا نمک که بطوری شود شسته معمولی آب با مرتبه چند و خارج نمک آب از سریع باید که بوده کاشت برای

 .نکند جادای بذر زنی جوانه روی بر سوء اثر هیچ ونه تا جدا کامال

  نشاکاری از پیش کودپایه از استفاده
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 زمبین  هبب  نشباء  انتقبال  و تخت آب زمین، سازی آماده گفت: نیز گیالن استان کشاورزی جهاد سازمان زراعت مدیر

 و نشباکاری  رایبب  سبالم  نشاء از استفاده و شالیزار مخصوص تراکتور یا تیلر با زمین کردن آماده زراعی، تقویم طبق

 .گیرد قرار شالیکاران توجه مورد نشاکاری از قبل فسفره پایه کود زا استفاده

 از قببل  صبد در 5۰ میبزان  ببه  حبداکثر  "پتاسه و ازته" کودهای از استفاده ضرورت بر تاکید ضمن اکبرزاده ابراهیم

 عمبق  ببا  بناسمت ردیف روی ها بوته فاصله و بوته تعداد کاشت، عمق نظر از نشاکار دست اه تنظیم افزود: نشاکاری

 دی بر  از ماشبین  ببا  کاشت هن ام در سانتیمتر 2 حداکثر میزان به کشت بستر آب ارتفاع تنظیم و بذر رقم و شخم

 .است شالیکاران به نشاکاری های توصیه

 از فادهاسبت  و هرز های علف رشد از جلوگیری منظور به نشاکاری از پس ها کرت داخل آب تنظیم داشت: بیان وی

 ارانشبالیک  توجبه  مبورد  باید نیز نباتات حفظ سازمان دستورالعمل آخرین با منطبق برنج وصمخص های کش علف

 .گیرد قرار

 ن هداری آنها، دنبر بین از و هرز علف با مبارزه هدف با گیالن استان شالیزاری اراضی از درصد 7۰ بر افزون تاکنون

 شبت ک فصبل  ببرای  تا رفت اولیه شخم زیر اییشیمی سموم و کودها انواع مصرف در جوییصرفه خاک، در مفید آب

  .شوند آماده

 زارهاشبالی  اول شبخم  ببرای  سبطحی  هبای آب و هابارندگی از تاکنند می توصیه شالیکاران به کشاورزی کارشناسان

 .دشو جویی صرفه هم یکشاورز سموم و کود مصرف در تا نمایند مدیریت را زراعی آب مصرف کنند، استفاده

 ببین  کیبان  و شر گبیالر،  گیالنبه،  خزر، آنام، هاشمی، شامل برنج شده گواهی بذر انواع تن یکهزار بر افزون تاکنون

 است شده توزیع گیالن استان شالیکاران

 خبر لینک

 

 

 

https://www.irna.ir/news/84705965/%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%84%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%B6%D8%AF-%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C
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 19:48 ،14۰1 فروردین 17-ایرنا

 :داد خبر چای سازمان رییس

 گذشته سال در مازندران و گیالن چای باغات هکتار 1700 ودحد احیای 3-3

 

 سبال  در نمازنبدرا  و گبیالن  چای باغات از هکتار 17۰۰ حدود ایاحی از کشور چای سازمان رییس - ایرنا - تهران

 .داد خبر گذشته

 بار اولین رایب گذشته سال اینکه بیان با «جهانساز حبیب» کشاورزی، جهاد وزارت از ایرنا چهارشنبه روز گزارش به

 سازمان 14۰۰ لسا ابتدای از گفت: شد، پرداخت کشور چای سازمان به تومان میلیارد 1 مبلغ به نهال یارانه اعتبار

 ابب  و کشبور  چبای  صبنعت  متخصصبان  و کارشناسان توسط شده تدوین و راهبردی هایبرنامه اجرای با کشور چای

 ینبب  نشباط  و شبور  ایجباد  و تولیبد  بهببود  زمینه در موثری هایگام توانست چای توسعه از حمایت صندوق کمک

 .کند ایجاد صنایع صاحبان و چایکاران

 باغبات  هدوببار  احیبای  و شبده  رها چای باغات به چایکاران دوباره بازگشت داشت: اظهار کشور چای نسازما رییس

 در رکشبو  چبای  سازمان دستاوردهای از تولید چرخه به سال 2۰ از پس چای تولیدی واحد هفت بازگشت مخروبه،

 .است بوده گذشته سال

 و احیبا  ح،اصبال  مازنبدران  و گیالن هایاستان چای غاتبا از هکتار 17۰۰ حدود گذشته سال اینکه بیان با جهانساز

 در منطقبه  رد پایبدار  اشبتغال  ایجباد  و تولید افزایش سبب اخیر سال سه در باغات احیای شد: یادآور شد، بهزراعی

 .کرد خواهد جلوگیری ارز خروج از همچنین و شد خواهد آینده یهاسال

https://www.irna.ir/news/84707641/%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DB%B1%DB%B7%DB%B0%DB%B0-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%DA%86%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%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/84707641/%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DB%B1%DB%B7%DB%B0%DB%B0-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%DA%86%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%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/r1/2021/05/19/4/168827575.jpg?ts=1621432678081
https://img9.irna.ir/d/r1/2021/05/19/4/168827575.jpg?ts=1621432678081
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 ایبن  ادامبه  و اجرا با امیدواریم که شودمی چایکاران و چای صنعت صاحبان درآمد افزایش باعث مهم این افزود: وی

 .برداریم محصول این بیشتر شکوفایی در موثری هایگام شده رها باغات از هکتار هزار 6 احیای و روند

 خبر لینک

 

 

 8:5۰ ،14۰1 فروردین 18-ایرنا

 شد آماده پنبه کشت برای کشور اراضی از هکتار هزار 111 4-3

 ببرای  شبور ک اراضی از هکتار هزار 111 گفت: کشاورزی جهاد وزارت صنعتی گیاهان و پنبه مدیرکل -ایرنا-بجنورد

 .است گذشته سال کشتزارهای از بیشتر هکتار هزار 15 که است شده هآماد پنبه کشت

 از بیش هکتار ارهز 96 سطح از پارسال داشت: اظهار ایرنا خبرن ار با گو و گفت در پنجشنبه روز هزارجریبی ابراهیم

 .شد تولید پنبه وش تن هزار 7۰

 مهبم  محصول ینا در آینده سه تا کنیم تالش ایدب افزود: و کرد عنوان تن هزار 18۰ از بیش را کشور پنبه نیاز وی

 .دهیم افزایش هکتار هزار 15۰ به را کشت زیر سطح باید راستا این در و برسیم خودکفایی به

 نیباز  ببذر  اعانبو  تن هزار سه به جاری زراعی سال در محصول این کشت برای کاران پنبه اینکه بیان با جریبی هزار

 .نیمک تامین واردات با باید را باقی و دشومی تولید کشور داخل در درصد 5۰ میزان این از افزود: دارند

 یارانه تومان زاره 2۰ پنبه بذر کیلوگرم هر ازای به هم دولت کشاورزان و ها کننده تولید از حمایت برای افزود: وی

 .دهد می

 در کشباورزان  ت:داشب  اظهار دارد وجود کشور در کافی اندازه به پنبه کشت برای الزم بذر اینکه بیان با جریبی هزار

 هنبوز  بیشبتر  کشاورزان زیرا است باال استاندارد به نسبت نیز بذر مصرف اما باشند نداشته ن رانی هیچ خصوص این

 .پاشند می بذر سنتی و دستی صورت به هم

https://www.irna.ir/news/84707641/%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DB%B1%DB%B7%DB%B0%DB%B0-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%DA%86%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%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/84707833/%DB%B1%DB%B1%DB%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF
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 شبت ک زیبر  حسبطو  تمامی که است شده ریزی برنامه گفت: کشاورزی جهاد وزارت صنعتی گیاهان و پنبه مدیرکل

 .است نشده بالغا اجرا برای هااستان به هنوز اما ایم داشته خصوص این در مصوباتی که گیرد قرار حمایت مورد پنبه

 کم تسهیالت نتوما میلیون 1۰ تا پنج هکتار هر در پنبه کشت ازای به نیز قراردادی کشت برای افزود: جریبی هزار

 .گرفت نظر رد وثیقه عنوان به را قرارداد همان تا دشومی تالش که یردگ می قرار برداران بهره اختیار در بهره

 ایبن  در نیاز مورد کود گفت: نیز پنبه کشت برای نیاز مورد کود انواع خصوص در سخنانش از دی ری بخش در وی

 .ندارد وجود زمینه این در مشکلی و است موجود انبارها در خصوص

 خبر لینک

 

 

 14۰1 فروردین 17-12:۰۳-جوان خبرن اران باش اه

 

 شد مطرح جوان خبرن اران باش اه با گو و گفت در

 رسید تن هزار 250 و میلیون 2 به برنج تولید 5-3

 در دیکمبو ایرانی برنج ذخایر و کشور نیاز از بیش برنج واردات به توجه با گفت: برنج انجمن رئیس نایب

 .نداریم عرضه

 .است بوده گذار اثر بازار بر حدودی تا گذاری قیمت بر مبنی دولت اخیر تمهیدات گفت: اشراقی احمد یآقا

https://www.irna.ir/news/84707833/%DB%B1%DB%B1%DB%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF
https://www.yjc.news/fa/news/8099733/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%A8%D9%87-%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88-%DB%B2%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
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 حاکی برآوردها ،کنندمی خریداری برنج رمضان ماه و عید ایام در خرد کنندگان مصرف آنکه به توجه با او، گفته به

 .باشد نداشته نوسانی قیمت که است آن از

 ببه  ارتباطی موضوع این که است گرانفروشی تومان هزار 9۰ نرخ با طارم برنج کیلو هر عرضه گوید:می اشراقی آقای

 .است کشاورزان دست در تولیدی برنج درصد 2 تا 1 تنها که چرا ندارد تولید مبادی و تولیدکننده

 25۰ و میلیون 2 تا هزار 2۰۰ و میلیون 2 گذشته سال خشکسالی، شرایط رغم علی گفت: برنج انجمن رئیس نایب

 آمبار  ابربنب  کبه  داریبم  کسبری  تن هزار 8۰۰ تا 7۰۰ کیلو، ۳6 مصرف سرانه احتساب با که شد تولید برنج تن هزار

 .نداریم بازار در کمبودی وجود این با که شده وارد برنج تن هزار 2۰۰ و میلیون یک باالی

 هبزار  6۰ تبا  5۰ فجبر  تومبان،  هبزار  95 تبا  7۰ طارم برنج کیلو هر قیمت که دهد می نشان بازار سطح از هابررسی

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

 اعمبال  ببا  که رودمی انتظار بازار در خارجی برنج کمبود عدم و مصوب نرخ با ایرانی برنج هوشمند توزیع به توجه با

 در ارداتو ممنوعیت که است معتقد برنج واردکنندگان انجمن ندچ هر شود، جلوگیری گرانفروشی از بیشتر نظارت

 .نشود ملتهب بازار گذشته سال همانند تا شود حذف باید برداشت فصل

 خبر لینک

 

 

 14۰1 فروردین 18-۰7:45 -جوان خبرن اران باش اه

 

https://www.yjc.news/fa/news/8099733/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%A8%D9%87-%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88-%DB%B2%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
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 شد مطرح جوان خبرن اران باش اه با گو و گفت در

 سال پایان تا هکتار هزار 30 سطح در چوب زراعت اجرای 6-3

 الزم ههای  زیرسهاخت  ایجاد با ساله 10 برنامه یک طی گفت: ها جنگل سازمان چوب زراعت طرح مجری

 .رسید چوب حوزه در خودکفایی به انتومی

 رود یرکشتز باید تارهک هزار ۳۰۰ آینده سال 1۰ در چوب زراعت ملی برنامه براساس گفت: مقدم پور کامران آقای

 در متوسط رطو به چوب زراعت ملی برنامه بربنا د.شومی تولید چوب تن ۳۰۰ معادل هکتار هر در میزان این از که

 میلیبارد  4۰۰ تا ۳۰۰ نیاز مورد نهال تامین برای که است نیاز مورد نهال اصله میلیون 7۰ تا 6۰ حدود حداقل سال

 .تاس نیاز مورد گذاری سرمایه تومان

 یببرا  هکتبار  هبزار  ۳۰ حبداقل  که ایمکرده بینی پیش امسال گوید،می هاجن ل سازمان چوب زراعت طرح مجری

 نهبال  میزان این تامین برای که داریم نیاز نهال اصله میلیون 5۰ سطح این برای که کنیم سازی آماده چوب زراعت

 .است نیاز مورد اعتبار تومان میلیارد 2۰۰ دار، یارانه

 داخبل  در کاغذسبازی  صبنایع  اولیبه  مواد درصد 9۰ تا 8۰ که بود امیدوار توانمی چوب زراعت ملی برنامه حققت با

 .شود تامین

 ظرفیبت  هکب  حبالی  در گیرد،می قرار استفاده مورد چوب مکعب متر میلیون 6 تا 5 ساالنه که دهدمی نشان آمارها

 .است مترمکعب میلیون 1۰ باالی کارخانجات اسمی

 محبل  از مکعبب  متبر  میلیبون  2 گذشته سال که بود گفته هاجن ل سازمان چوب زراعت طرح مجری این زا پیش

 .است شده استحصال پرورش های طرح و چوب زراعت

 خبر لینک

 

 

 

https://www.yjc.news/fa/news/8097373/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%DA%86%D9%88%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%DB%B3%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84
https://www.yjc.news/fa/news/8097373/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%DA%86%D9%88%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%DB%B3%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84
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 16:26 ،14۰1 فروردین 2۰-ایرنا

 :داد خبر هاگلخانه امور دفتر مدیرکل

 جاری سال در خوراکی قارچ تن هزار 185 تولید بینیپیش 7-3

 

 کبرد:  بینبی شپبی  کشاورزی جهاد وزارت خوراکی قارچ و زینتی گیاهان ها،گلخانه امور دفتر مدیرکل -ایرنا - تهران

 .برسد تن هزار 185 به جاری سال در وراکیخ قارچ تولید میزان

 در خوراکی چقار محصول تولید وضعیت درباره «تقوی غالمرضا» کشاورزی، جهاد وزارت از ایرنا شنبه روز گزارش به

 .یابد افزایش تن هزار 185 به محصول این تولید 14۰1 سال در کرد: بینیپیش کشور

 خوراکی قارچ تولید داشت: اظهار کشاورزی جهاد وزارت خوراکی قارچ و زینتی گیاهان ها،گلخانه امور دفتر مدیرکل

 .است شده انجام تن هزار 181 میزان به گذشته سال در

 جمهوری کگمر رسمی آمار اساس بر گفت: گذشته، سال ماهه ده در خوراکی قارچ صادرات میزان به اشاره با تقوی

 .است بوده خوراکی قارچ صادرات ردال هزار ۳585.۳ ارزش به تن 2976 ایران اسالمی

 2۰۰5 میزان به وزنی نظر از آن، از قبل سال در مشابه مدت با مقایسه در محصول این صادرات میزان وی، گفته به

 .است داشته افزایش دالر هزار 2255.8 ارزشی لحاظ از و تن

 48.4 ایشافبز  خبوراکی  قبارچ  صبادرات  رد شبد:  یادآور خوراکی قارچ و زینتی گیاهان ها،گلخانه امور دفتر مدیرکل

 .ایمبوده شاهد را ارزشی رشد درصدی 58.9 و وزنی رشد درصدی

 خبر لینک

https://www.irna.ir/news/84710325/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B8%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%B1%DA%86-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84710325/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B8%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%B1%DA%86-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84710325/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B8%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%B1%DA%86-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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 12:54 ،14۰1 فروردین 21-ایرنا

 :داد خبر دارویی گیاهان طرح مجری

 سالجاری در هکتار هزار 40 بر بالغ سطحی در دارویی گیاهان کشت توسعه 8-3

 

 5۰۰ و زارهب  4۰ حدود توسعه برای ریزیبرنامه از کشاورزی، جهاد وزارت دارویی گیاهان طرح مجری -ایرنا -تهران

 .داد خبر جاری سال در دارویی گیاهان کشت زیر سطح هکتار

 14۰1 سال در تا شده ریزیبرنامه اینکه به اشاره با «زینلی حسین» کشاورزی، جهاد وزارت یکشنبه روز گزارش به

 حدود یداروی گیاه کشت زیر سطح گفت: یابد، توسعه دارویی گیاهان کشت زیر سطح هکتار 5۰۰ و هزار 4۰ حدود

 .یافت خواهد توسعه دیم و دارشیب اراضی در هکتار هزار 2۰ و آبی صورتبه هکتار 5۰۰ و هزار 2۰

 آویشن، نا،ح پنیرک، موسیر، بیان،شیرین سیاه، زیره سبز، زیره محمدی، گل زعفران، همچون گیاهانی وی گفته به

 .است هانآ توسعه درصدد کشاورزی جهاد وزارت که بوده دارویی گیاهان عمده رازک و گشنیز دانهسیاه رازیانه،

 هسبتیم  نآ توسبعه  درصدد که گیاهانی از بسیاری اینکه بیان با کشاورزی جهاد وزارت دارویی گیاهان طرح مجری

 سبال  در یبم دار بنبا  و کنبد می تأمین را کشورمان داخلی نیاز گیاهان این افزود: است، شده کامل آن ارزش زنجیره

 محصبوالت  افبزوده ارزش ببردن  االب آن نتیجه که کنیم فعالیت گیاهان این وریبهره و کیفیت ارتقای روی بر جاری

 .بود خواهد

 ارتقاء علمی نایمب با را محصوالت ارزش توانیممی هازنجیره از یک هر روی بر واحد حکمرانی با اینکه بابیان زینلی

 ایبن  نگبرنبدی  و بازرگبانی  همچنبین  و ثانویبه  و اولیبه  فبرآوری  و محصول تولید هایروش باید کرد: تصریح دهیم،

 .رود باالتر ایشایسته نحو به کشور بازرگانی جای اه تا کند پیدا تقاءار محصوالت

https://www.irna.ir/news/84711280/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B7%D8%AD%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA-%D8%A8%D8%B1-%DB%B4%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84711280/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B7%D8%AD%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA-%D8%A8%D8%B1-%DB%B4%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://img9.irna.ir/d/r2/2021/06/27/4/168916413.jpg
https://img9.irna.ir/d/r2/2021/06/27/4/168916413.jpg
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 اسبت،  شورک سطح در دارویی گیاهان باراندازهای گسترش جاری سال هایفعالیت ترینمهم از اینکه به اشاره با وی

 بر محصوالت خرید و دیقراردا کشاورزی بتوانیم تا کرد خواهیم تهیه را تسهیالتی باراندازها ارتقای برای شد: یادآور

 .دهیم انجام را کیفیت اساس

 آن صادرات و داخل در محصوالت این فروش مدیریت سبب باراندازها ایجاد اینکه بابیان دارویی گیاهان طرح مجری

 شبده  آوریفبر  مبواد  به خام مواد تبدیل همچنین و محصول تنوع با را افزودهارزش همچنین داد: ادامه شد، خواهد

 .داد خواهیم افزایش

 خبر لینک

 

 

 8:58 ،14۰1 فروردین 21-ایرنا

 دولت تضمینی خرید با کارانگندم شیرین طالیی/کام هایخوشه برداشت آغاز 9-3

 

 کبام  که شده آغاز کشور شرقی مناطق از ماه فروردین از حالی در گندم طالیی هایخوشه تبرداش - ایرنا - استانها

 یبن ا از صبیانت  امبا  شبده  شبیرین  راهبردی محصول این تضمینی خرید درصدی 1۰۰ از بیش افزایش با کشاورزان

 مسبئوالن  ربیشبت  جهتو نیازمند آمده دست به کشور ریالی و ارزی منابع نیز و خاک آب، منابع صرف با که دسترنج

 .است

https://www.irna.ir/news/84711280/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B7%D8%AD%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA-%D8%A8%D8%B1-%DB%B4%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84707711/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://img9.irna.ir/d/r1/2020/04/26/4/157092796.jpg?ts=1605544262454
https://img9.irna.ir/d/r1/2020/04/26/4/157092796.jpg?ts=1605544262454
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 نهایبت  در و هشبد  آغاز گرمسیر هایاستان در بهار اوایل از ساله همه کشور، در گندم برداشت فصل ایرنا، گزارش به

 و بوشهر ،خوزستان کرمان، بلوچستان، و سیستان هایاستان اساس، این بر .رسدمی پایان به سردسیر یهااستان در

 .یابدمی گسترش هااستان سایر در تدریج به که ندشومی محسوب تضمینی خرید آغازگران عنوان به فارس جنوب

 گنبدم  طالیبی  هایخوشه نخستین برداشت آغاز از بلوچستان و سیستان جهادکشاورزی که بود ماه فروردین ششم

 در گنبدم  برداشبت  کبار  ترتیبب  ایبن  به و داد خبر استان این راسک شهرستان پیشین دشت گندمزارهای از کشور

 هاکمباین و سیلوها سازیآماده از خوزستان جمله از دی ر هایاستان آن از پس و شد آغاز شورک استان پهناورترین

 آن تحویل و محصول موقع به برداشت در را کشاورزان هایدغدغه تا دادند خبر استان مزارع از گندم برداشت برای

 در مشکل ینا که بود گندم تضمینی خرید برای دولت اعالمی رخن کشاورزان، اصلی دغدغه البته کنند. کم دولت به

 .شد رفع درصدی 1۰۰ از بیش افزایش و دولت مصوبه با سال ابتدایی روزهای همان

 کشاورزان از دولت تضمینی خریدهای آغاز

 و دشبو مبی  آغباز  بلوچسهتان  و سیسهتان  استان از گندم تضمینی خرید معمول طور به شد، گفته که همان ونه

 بهببود  نمعباو  راسبتا،  ایبن  در دهنبد.  مبی  تحویبل  خرید مراکز به را خود مازاد گندم استان، این گرمسیر شهرهای

 در نبدم گ تضبمینی  خریبد  آغاز از فروردین اول هفته بلوچستان و سیستان کشاورزی جهاد سازمان گیاهی تولیدات

 از هکب  اسبت  هکتار هزار 26 از بیش ستانبلوچ و سیستان در گندم زیرکشت سطح کل گفت: و داد خبر استان این

 راکبز م تحویبل  گنبدم  تبن  711 از ببیش  تاکنون و شده آغاز پیشین گندمزارهای از و سالجاری ماه فروردین ششم

 .است شده گندم تضمینی خرید دولتی

 اناسبت  جنبوبی  هبای شهرسبتان  مبزارع  از هکتار 5۰۰ و هزار 1۰4 سطح از گندم برداشت کار نیز فروردین هفدهم

 گندم هکتار رهزا 9۰ و آبی گندم استان این اراضی از هکتار 5۰۰ و هزار 14 زراعی سال این در خورد؛ کلید بوشهر

 پایبانی  هبای مباه  در ببارش  نداشبتن  زراعبی،  فصبل  ابتبدای  بارنبدگی  روزه 4۰ تاخیر دلیل به اما کردند کشت دیم

 .گرفت قرار الشعاع تحت گندم ایهمزرعه عملکرد ماه اسفند دمایی تنش و اسفند( و سال)بهمن

 یتضبمین  خریبد  آغبازگران  عنبوان  ببه  فبارس  جنبوب  و بوشهر خوزستان، کرمان، بلوچستان، و سیستان هایاستان

 .یابدمی گسترش هااستان سایر در تدریج به که شوندمی محسوب
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 گنبدم  عمبزار  بوشهر، تاناس کشاورزی جهاد سازمان گیاهی تولیدات بهبود معاونت سرپرست توکلی کبری گفته به

 صبدی در 2۰ تبا  15 افبت  ببا  نیز آبی های مزرعه و درصدی 9۰ خسارت با جاری زراعی سال در بوشهر استان دیم

 سبتان ا مبزارع  سبطح  از گنبدم  تبن  هبزار  ۳۰ تبا  25 حدود که رودمی انتظار و هستند روبرو گندم برداشت عملکرد

 .شود خرید مراکز تحویل و برداشت

 پبنج  شبامل  دخری مرکز 1۳روستایی تعاونی مدیریت همکاری و بازرگانی خدمات و غله کل اداره و مانساز تدابیر با

 گنبدم  هبای  محمولبه  خریبد  آمبادگی  و ایجاد هاشهرستان سطح در مباشری خرید مرکز هشت و اصلی خرید مرکز

 .است شده بینی پیش کمباین 295 استان در گندم برداشت برای و دارند را کشاورزان

 برای مباینک دست اه 6۰۰ و هزار 2 رود،می شمار به کشور در کلزا و گندم تولید اول قطب که خوزستان استان رد

 در اهمب  فبروردین  سبوم  دهبه  خوزستان در گندم برداشت زیرا اندشده بسیج ماه فروردین از محصوالت این برداشت

 صورت هب گندم تن میلیون 1.2 حدود پارسال ت.اس شده شروع استان گندمزارهای از کتار ه هزار 45۰ حدود سطح

 .بود شده خریداری خوزستانی کشاورزان از تضمینی

 9 اهبواز  شهرسبتان  در فقط که بس همین خوزستان استان در گندم محصول تضمینی خرید و برداشت اهمیت در

 و اسبت  هببود  هکتار زاره 6۰ حدود اهواز در گندم کشت زیر سطح زیرا شده سازی آماده تضمینی خرید برای مرکز

 اورزیجهادکشب  سبازمان  اعبالم  ببه  بنبا  شبود.  برداشت مزارع این از گندم تن هزار 11۰ از بیش دشومی بینی پیش

 .ستا رفته آبی گندم زیرکشت به استان کشاورزی های زمین از هکتار هزار۳4۰ جاری زراعی سال در خوزستان

 شهرستان، این کشاورزی جهاد مدیر گفته به و است شده آغاز هرمُ شهرستان از گندم برداشت نیز فارس استان در

 هبای بخبش  سطح در خود کشاورزی اراضی از هکتار هزار 8 از بیش مهر شهرستان کشاورزان جاری زراعی سال در

 بیش مهر شهرستان کشاورزان امسال دشومی بینی پیش.اند برده آبی گندم کشت زیر اسیر و دار گله وراوی مرکزی

 .نمایند روستایی تعاون گندم خرید مراکز تحویل خود نیاز بر مازاد گندم تن هزار 25 از

 ببه  اسبتان  جبو  و گنبدم  محصول کاشت عمده مناطق از بهاباد و خاتم ابرکوه، هایشهرستان ،یزد کویری استان در

 تبن  هبزار  6 دشومی نیبی پیش یزد کشاورزی جهاد سازمان زراعت مدیر پور جواد یداهلل گفته به که روند می شمار

 که است هکتار هزار 17۰ یزد استان کشاورزی قابل اراضی .شود خریداری استان کشاورزان از تضمینی نرخ به گندم
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 اختصباص  کشباورزی  محصوالت کشت به آن هکتار هزار 112 خشکسالی پدیده دهه 2 تداوم و آب کمبود علت به

 .دارد

 

 تضمینی خرید نرخ افزایش با گندمکاران از حمایت برای سیزدهم دولت عزم

 تبا  رو پیش الس در کشور یازن مورد آرد و گندم تامین در را دولتمردان خیال محصول، تولید با گندمکاران که حال

 تولید در خودکفایی و گندمکاران از حمایت هدف با و گذاشت تمام سنگ نیز سیزدهم دولت کردند، راحت حدودی

 توجهی لقاب میزان به جاری زراعی سال برای را محصول این خرید نرخ د،شومی محسوب راهبردی کاالیی که گندم

 .درسان ریال هزار 115 به گذشته سال در ریال هزار 5۰ از را آن گندم ضمینی خرید بهای و داد افزایش

 14۰1 سال برای گندم تضمینی خرید قیمت ،14۰1 سال در کابینه جلسه نخستین در وزیران هیات اساس، این بر

 1۰ و شبده  نتعیبی  قیمت اصل عنوان به ریال هزار 1۰5 مبلغ میزان، این از که کرد تعیین ریال هزار 115 مبلغ را

 هر ازای به لریا هزار 75 گندم تضمینی خرید نرخ این از پیش شد. گرفته نظر در تحویل هدیه عنوان به ریال هزار

 .بود شده تعیین (14۰1 شهریور تا 14۰۰ )مهر جاری زراعی سال برای کیلوگرم

 ببا  را یهبای  اوتتفب  امسبال،  تضبمینی  خرید اما دارد، ادامه که ستهاسال کشور، کشاورزان از گندم تضمینی خرید

 1۰۰ از ببیش  رشبد  کبه  اسبت  تضبمینی  خریبد  قیمبت  توجبه  قابل افزایش تغییر، ترینمهم دارد. گذشته یهاسال

 را االکب  ایبن  قیمت که سیزدهم دولت توسط تضمینی خرید توجه قابل افزایش بر عالوه دهد. می نشان را درصدی

 دنبال به ایران و جهان در کاال این تامین روند بر را هاییپیامد نیز اوکراین جنگ وقوع کرده، جذاب کشاورزان، برای

 .است داشته

https://img9.irna.ir/d/r1/2020/06/21/3/157182774.jpg
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 داد خبر جاری سال در گندم تن میلیون 5.5 تضمینی خرید بینیپیش از کشاورزی جهاد وزیر معاون رابطه این در

 سراسر در ندمگ گرانی به توجه با که است زراعی جاری سال در گندم تن میلیون 9 تولید ما بینیپیش کرد: اعالم و

 ببه  راعبت ز جاری سال برای را گندم تضمینی خرید قیمت دولت ها،نهاده و دستمزد به مربوط قیمت افزایش و دنیا

 .داد افزایش تومان 5۰۰ و هزار 11

 نوف،صب  نیبز  تبن  میلیون 2 و داشتیم تضمینی خرید تن میلیون 4.5 حدود گذشته سال «مهاجر علیرضا» گفته به

 بعبد  لسبا  کشبت  برای کشاورزان نیز تن میلیون نیم و یک حدود و کردند خریداری ماکارونی اتکارخانج و صنعت

 .کردند ذخیره

 قیمبت  دولبت  ،هبا نهاده و دستمزد هایقیمت افزایش و دنیا سراسر در گندم گرانی به توجه با کرد: نشان خاطر وی

 .داد افزایش تومان 5۰۰ و هزار 11 به را گندم تضمینی خرید

 گفبت:  زارعمب  بر آبی فشار افزایش و گذشته سال با مقایسه در بارندگی درصدی ۳۰ تا 25 کاهش به اشاره با مهاجر

 کودهای قیمت کاهش برای دولت بنابراین یافت کاهش هانهاده از استفاده گرانی، دلیل به نیز اخیر سال دو یکی در

 .یافت کاهش درصد 46 تا 45 هانهاده این قیمت و کرد کمک پایه

 

 کشور منابع و کشاورزان دسترنج از صیانت برای گامی

 برای که شودمی تلقی کشاورزان از حمایت برای دولت اقدام نخست گام در اگرچه گندم تضمینی خرید نرخ افزایش

 ببازار  ربب  حباکم  شبرایط  به آن از بخشی که کندمی دنبال نیز دی ری اهداف اماکنند می تالش کشور غذایی امنیت

 .ددگرمی باز اوکراین و روسیه جنگ از پس بخصوص غالت جهانی

https://img9.irna.ir/d/r1/2020/02/02/3/156931596.jpg
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 باعبث  ،جنبگ  وقوع کهکنند می تامین را جهان مگند چهارم یک حدود مجموع در اوکراین و روسیه آمار، اساس بر

 کشباورزی  یروز سولسکی میکوال است. شده جهان در غذایی بحران وقوع و کاال این صادرات و تولید روند در اخالل

 میلیون 5 تا 4 لمعمو طور به گندم تولیدکنندگان مهمترین از یکی عنوان به اوکراین گوید: می باره این در اوکراین

 قیمبت  یشافبزا  است. یافته کاهش تن صد چند به گذشته ماه در میزان این اما کرد،می صادر روز ۳۰ هر گندم تن

 رهایکشبو  در جنبگ  این پیامدهای از گندم و آرد قاچاق همچنین و استراتژیک کشاورزی محصوالت سایر و گندم

 .است بوده مختلف

 که طوری به هداد رخ گندم و آرد تامین در مشکالتی رد،دا قرار ایران همسای ی در که عراق از دریافتی هایگزارش

 به تنها و دهندنمی را هااستان از خروج اجازه و کرده نظارت غالت هایمحموله جابجایی بر شدت به محلی مقامات

 .است شده داده هااستان بین غالت انتقال و نقل اجازه عراق بازرگانی وزارت ویژه های کامیون

 ورتصب  داخلبی  نیباز  تبامین  هدف با کشاورزان گندم تضمینی خرید قیمت افزایش که گفت توانمی رویکرد این با

 بماند؛ مصون زیادی حد تا جهانی سطح در داده رخ هاینوسان از نان و آرد گندم، داخلی بازار نخست گام در گرفته

 کبه  نطبور آ امبا  دهبد  رخ کشبور  از گندم و آرد غیرقانونی خروج زمینه در تخلفاتی است ممکن مسیر این در اگرچه

 رخ صبنفی  واحبدهای  سبطح  در کبه  جزئبی  مبوارد  ببا  و نداشبته  صبحت  چیزی چنین اند، داده اطمینان مسئوالن

 .است شده برخورد میدانی های نظارت با است،داده

 اسبتان  نیرگاباز اتاق در نشستی در ایران بازرگانی اتاق رئیس هیات وعض کاشفی کیوان گذشته هفته رابطه این در

 این گفت: شود،یم تامین اوکراین و روسیه کشور 2 از جهان غالت از درصد 25 اینکه بیان با اینکه بیان با کرمانشاه

 در مچنینه و جلسات این افزایش با باید هم ما لذا کرده بیشتر هم را همسایه کشورهای به آرد قاچاق خطر جنگ

 آنها برای و تهداش آینده از درستی بینی پیش بتوانیم تا کنیم مطرح ار مشکالت و مسایل این مسئوالن با گو و گفت

 .کنیم ریزی برنامه

 صبادرات  و فروش اینکه بیان با ایرنا با گو و گفت در نیز ترکیه و ایران مشترک بازرگانی اتاق رییس سعادت مهرداد

 ایبن  راتصباد  حجبم  جهبان،  ببه  کرایناو از آرد عرضه کاهش وجود با گفت: نیست، تایید مورد ترکیه به دولتی آرد

 .است نداشته افزایش کشور از ترکیه به محصول
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 کبه  دهبد  مبی  نشبان  استانها برخی در آرد شبکه از خارج توزیع یا قاچاق زمینه در ایرنا در شده منتشر اخبار رصد

 ازارهبای ب در آرد و گنبدم  قیمبت  افبزایش  ببا  همزمان و اخیر روزهای در زیرا است بوده صنفی تخلفات موارد اغلب

 محمولبه  نتقبال ا و نقل بر نظارت همسایه، کشورهای در کاالها این گرانی و کمبود بر مبنی اخباری انتشار و جهانی

 .شد هااستان برخی در قاچاق های محموله کشف به منجر که است یافته افزایش کشور در آرد و گندم های

 آرد کیلبوگرم  52۰ و هبزار  سبه  کشبف  از امسبال  فبروردین  نخستین روزهای در مراغه انتظامی فرمانده نمونه برای

 به قاچاق آرد کیسه 117 گفت: ماه فروردین 14 در بجنورد انتظامی فرمانده یا و داد خبر شهرستان این در غیرمجاز

 مراجبع  تحویبل  و کشف قاچاق آردهای این که شد می ن هداری دامداری یک در فردی کیلوگرم 85۰ و تن 5 وزن

 .شد ربط ذی

 آرد زیبادی  مقبادیر  کشبف  از اردبیبل  اسبتان  در مغان گرمی فرمانداری سرپرست موالیی حسین دی ر خبری در یا

 ۳7 از ببیش  همکباری  ببا  قاچاقچیبان  وی گفتبه  ببه  که داد خبر ریال میلیون 5۰۰ و میلیارد هفت ارزش به قاچاق

 کبار  ایبن  از کبه  داشبتند  را همجبوار  شهرسبتان  در واقبع  آرد هبای نهکارخا از یکی به آردها این انتقال قصد نانوایی

 یک تخلف از قزوین حکومتی تعزیرات مدیرکل همچنین شد؛ تشکیل قضایی پرونده متخلفان برای و شده پیش یری

 .بود داده خبر شبکه از خارج آرد کیسه 1۰۰ رضهع در نانوایی

 در ریزیرنامهب طبق نیز واردات و دارد قرار مطلوبی وضعیت در کشور در گندم ولیدت تنها نه گفت توانمی اوصاف با

 توزیع شبکه زا آرد خروج به مربوط تخلفات حجم بلکه است، تامین استراتژیک، کاالی این ذخایر و بوده انجام حال

 .نیست توجه لقاب

 برای انکشاورز ان یزه که شده باعث دولت توسط گندم تضمینی خرید نرخ افزایش که است این از حاکیها بررسی

 و گندم اچاقق از موردی اساس، این بر یابد. افزایش شده، تعیین خرید مراکز به تولیدی گندم های محموله تحویل

 آرد از سوءاسبتفاده  و قاچباق  محبدود،  صبورت  به هااستان برخی رد است.البته نشده گزارش آن، مجاز غیر حمل یا

 .است شده برخورد آن با که گرفته صورت ای یارانه

 ببه  کشبور  ساالنه نیاز کرده، برآورد ایران غذایی صنایع های انجمن کانون رییس مرتضوی محمدرضا سید که آنطور

 از تبن  میلیون 9 برداشت بر مبنی جهادکشاورزی رتوزا بینی پیش اگر که است تن میلیون 12 نزدیک آرد و گندم

https://www.irna.ir/news/%DB%B8%DB%B4%DB%B6%DB%B9%DB%B4%DB%B2%DB%B3%DB%B8)
https://www.irna.ir/news/%DB%B8%DB%B4%DB%B6%DB%B9%DB%B4%DB%B2%DB%B3%DB%B8)
https://www.irna.ir/news/%DB%B8%DB%B4%DB%B7%DB%B0%DB%B4%DB%B0%DB%B1%DB%B2
https://www.irna.ir/news/%DB%B8%DB%B4%DB%B7%DB%B0%DB%B4%DB%B0%DB%B1%DB%B2
https://www.irna.ir/news/%DB%B8%DB%B4%DB%B7%DB%B0%DB%B1%DB%B1%DB%B3%DB%B6
https://www.irna.ir/news/%DB%B8%DB%B4%DB%B7%DB%B0%DB%B1%DB%B1%DB%B3%DB%B6
https://www.irna.ir/news/%DB%B8%DB%B4%DB%B6%DB%B9%DB%B8%DB%B8%DB%B5%DB%B8
https://www.irna.ir/news/%DB%B8%DB%B4%DB%B6%DB%B9%DB%B8%DB%B8%DB%B5%DB%B8
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 نخواهبد  وارد داخلی بازار به چندانی آسیب غالت جهانی بازار هایتالطم که بود ارامیدو توانمی کشور، مزارع سطح

 .کرد

 

 تضمینی خرید نرخ افزایش با دالالن دست قطع و غذایی امنیت افزایش

 از کباال  این قاچاق از جلوگیری و گندم استراتژیک کاالی تولید در خودکفایی تولید، افزایش برای کشاورزان تشویق

 ایبن  در کردسبتان  استان کشاورزی جهاد سازمان رییس. است گندم تضمینی خرید متقی افزایش دالیل ترین مهم

 رزیکشباو  جهباد  وزارت سوی از گندم تضمینی خرید قیمت برابری2 افزایش گفت: سنندج در ایرنا خبرن ار به باره

  .کرد خواهد کوتاه گندم قاچاق از را دالالن دست

 غبذایی  امنیبت  ضبامن  عنبوان  ببه  کشاورزان از توان تمام با کشاورزی جهاد مجموعه داشت: اظهار اسکندری پیمان

 امنیبت  پایداری و کشاورزان از وی حمایت و جمهوری ریاست نظر راستای در مهم این و کرد خواهد حمایت کشور

 .ستا کشور غذایی

 سیزدهم مردمی دولت گوید: می گرگان در ایرنا خبرن ار با گو و گفت در نیز ایران کشاورز خانه مرکزی شورای عضو

 بیشبتر  فعالیبت  امیبدواری  جباری  زراعبی  سبال  در گنبدم  کیلبوگرم  هبر  خرید برای ریال هزار 115 قیمت اعالم با

  .کرد چندان دو را کشور غذایی امنیت تامین در گندمکاران

 کشبت  سبطح  انبد تومبی  گنبدم  تضبمینی  خریبد  ببرای  شده اعالم قیمت کرد: خاطرنشان «اورسجی مهدی محمد»

 در تبا  دشبو مبی  موجب تولید امنیت این و دهد افزایش آینده زراعی سال برای مختلف مناطق در را گندم محصول

 .باشد نداشته وجود ای دغدغه غذایی امنیت تامین

https://img9.irna.ir/d/r1/2019/06/22/3/156417635.jpg?ts=1561211357038
https://img9.irna.ir/d/r1/2019/06/22/3/156417635.jpg?ts=1561211357038
https://www.irna.ir/news/%DB%B8%DB%B4%DB%B6%DB%B9%DB%B5%DB%B7%DB%B9%DB%B1
https://www.irna.ir/news/%DB%B8%DB%B4%DB%B6%DB%B9%DB%B5%DB%B7%DB%B9%DB%B1
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 11 نبرخ  یینتع در سیزدهم دولت اقدام از کشاورزان گفت: نیز ایران گندمکاران ملی بنیاد رییس «هاشمی عطاهلل»

 یهاسال که هشد تولید های گندم رودمی انتظار مناسب، نرخ تعیین با دارند. رضایت قطعا گندم تومانی 5۰۰ هزارو

 یبن ا در اتکبایی  خبود  ببه  تبا  شبود  یخریدار دولت توسط امسال رفتمی قاچاق و دامی یهانهاده سمت به گذشته

 .برسیم خصوص

 خبر لینک

 

 

 16:۰7 ،14۰1 فروردین 22-ایرنا

 :کشور چای سازمان رییس

 ماهاردیبهشت نخست نیمه از خرید آغاز چای/ سبز برگ تن هزار 140 تولید بینی پیش 10-3

 

 از کتبار ه هبزار  22 سطح در چای سبز برگ تن هزار 14۰ از بیش تولید از کشور چای سازمان رییس -ایرنا -تهران

 نخسبت  نیمبه  از چبای  سببز  ببرگ  تضبمینی  خریبد  هبوا  یسبرد  ببه  توجه با گفت: و داد خبر کشور شمال اراضی

 .شودمی آغاز ماهاردیبهشت

 ببه  مربوط تولیدات درصد 9۰ اینکه بیان با ایرنا اقتصادی خبرن ار با وگوگفت در )دوشنبه( امروز «جهانساز حبیب»

 شبورای  بهمصبو  طببق  :افبزود  اسبت،  مازنبدران  اسبتان  ببه  مرببوط  درصبد  1۰ حبدود  و گیالن استان چای هایباغ

 درجه سبز برگ و تومان 2۰۰ و هزار 9 قیمت با 14۰1 سال در یک درجه چای سبز برگ کیلوگرم هر گذاریقیمت

 .شد خواهد خریداری تومان 1۰۰ و هزارفته قیمت با دو

https://www.irna.ir/news/84707711/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84712818/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B4%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%DA%86%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84712818/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B4%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%DA%86%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA
https://img9.irna.ir/d/r1/2021/05/19/4/168827569.jpg?ts=1621432673669
https://img9.irna.ir/d/r1/2021/05/19/4/168827569.jpg?ts=1621432673669
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 تومبان  781 و هزار چهار ،2 درجه و تومان 69۰ و هزار 6 یک درجه سبز برگ کیلو هر قیمت پارسال وی، گفته به

 .است دهبو

 چای تولید از حمایت برای داشت: اظهار و دانست باال را چای سبز برگ تولید هایهزینه کشور، چای سازمان رییس

 هزینبه  هب توجه با چای سبز برگ خرید قیمت است الزم چایکاران معاش امرار و چای هایباغ اراضی حفظ داخلی،

 .شود مشخص تورم نرخ و تولید شده تمام های

 در کبرد: تصبریح  شبود، می استحصال خشک چای کیلوگرم یک سبز برگ کیلوگرم پنج هر ازای به اینکه یانب با وی

 هک داشت خواهیم استحصالی خشک چای تن هزار ۳1 حتم طوربه چای سبز برگ میزان این تضمینی خرید صورت

 .شودمی داخلی بازار روانه

 است فعال چای کارخانه 170

 اسبت  فعال ورکش در چای کارخانه 17۰ اکنون گفت: و داد خبر چای فراوری کارخانه ۳۰ با قرارداد عقد از جهانساز

 بقیبه  و شبده  امضبا  قبرارداد  کارخانبه  ۳۰ ببا  تباکنون  چای سبز برگ برداشت در تاخیر و هوا سردی به توجه با که

 .شوندمی خرید فرآیند وارد تدریجبه کارخانجات

 ببه  کبه  کارخانجبات  سبهم  هبم  درصد 75 و دولت سهم چای سبز برگ ینیتضم خرید نرخ از درصد 25 افزود: وی

  .دشومی پرداخت سبز برگ تحویل زمان در نقدی صورت

 سبال  رد مازنبدران  و گبیالن  چبای  هبای بباغ  از هکتار 7۰۰ و هزاریک حدود موجود آمارهای طبق ایرنا، گزارش به

 کشبور  چبای  نسبازما  به تومان میلیارد یک مبلغ به نهال یارانه اعتبار بار نخستین برای همچنین شد، احیا گذشته

 .شد پرداخت

 تولیبدی  دواحب  هفبت  بازگشت و مخروبه هایباغ دوباره احیای و شده رها چای هایباغ به چایکاران دوباره بازگشت

 .است بوده گذشته سال در کشور چای سازمان دستاوردهای از تولید، چرخه به سال 2۰ از پس چای

 خبر لینک

 

https://www.irna.ir/news/84712818/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B4%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%DA%86%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA
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 11:۰7 ،14۰1 فروردین 22-ایرنا

 :کشاورزی جهاد وزیر معاون

 اسپانیایی کارشناسی تیم از شود/دعوتمی کشور وارد زیتون جدید ارقام 11-3

 

 خببر  کشبور  ببه  تونزی جدید ارقام انتقال برای ریزیبرنامه از ورزیکشا جهاد وزیر باغبانی امور معاون -ایرنا-اردبیل

 .داد

 یبزی ر برنامبه  از مغبان  صبنعت  و کشت شرکت مدیره هیئت اعضای دیدار در برومندی محمدمهدی ایرنا گزارش به

 ببا  تنبگ تن ا هبای همکباری  و شده انجام هایهماهن ی با :افزود و داد خبر کشور به زیتون جدید ارقام انتقال برای

 .یافت خواهد انتقال کشور به بزودی زیتون جدید ارقام اسپانیا کشور

 ببرای  سپانیاا کشور باغبانی کارشناسی تیم از خصوص این در شد: یادآور کشاورزی جهاد وزارت باغبانی امور معاون

 عبوت د مغبان  یدامپبرور  و صنعت و کشت شرکت با زیتون باغ جدید ارقام احداث جهت دوجانبه همکاری و بازدید

 .است آمده بعمل

 بافبت شبت ک و مبادر  بباغ  نهالستان، احداث برای گفت: مغان نعتص و کشت باغات احیای لزوم بر تاکید با برومندی

 .شود اقدام بندی زمان طبق الزم ریزی برنامه

 مغان صنعت و کشت در مادر باغ و نهالستان احداث

 بباغ  توسبعه  هبدف  ببا  مادر باغ و نهالستان ایجاد از مغان صنعت و کشت شرکت مدیرعامل نشست این در همچنین

 سبال  15 ببه  نسببت  شرکت این هایباغ وضعیت گفت: و داد خبر شرکت این در باغات سازینو و بازسازی و جدید

https://www.irna.ir/news/84712331/%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B2%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86-%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-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84712331/%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B2%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86-%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-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://img9.irna.ir/d/r1/2019/10/15/4/156698827.jpg
https://img9.irna.ir/d/r1/2019/10/15/4/156698827.jpg
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 و نهالسبتان  احبداث  بویژه هاباغ این ساماندهی برای مطالعاتی زبده، مشاوران از گیری بهره با و نیست مطلوب پیش

 .است شده شروع ادرم باغ

 یهبا السب  در ولبی  اسبت  شرکت های باغ به مربوط دیتولی بن اه این شهرت عمده :کرد اضافه زاده محسن اسداهلل

 .دارند نوسازی و بازسازی به نیاز و شده فرسوده ها باغ از بسیاری اخیر

 یبک  مغان صنعت و کشت در باغ هکتار 6۰۰ و هزار 2 از گفت: مغان دامپروری و صنعت و کشت شرکت مدیرعامل

 .دارد نوسازی و احیا به نیاز بقیه و دارد اقتصادی بهره آن هکتار 2۰۰ و هزار

 جتمبع م میبوه،  باغات هکتار 6۰۰ و هزار 2 زراعی، وسیع اراضی داشتن با مغان دامپروری و صنعت و کشت شرکت

 بفبرد  منحصبر  هبای شبرکت  از دی بر  دیتولی واحد چند و میوه فرآوری لبنیات، قند، هایکارخانه دامپروری، بزرگ

 .شودمی محسوب کشور

 رهفقب  چهبار  از بعبد  و گرفبت  قبرار  هاواگذاری لیست در 1۳88 سال در سازیخصوصی قانون اجرای در شرکت این

 .شد واگذار خصوصی بخش به 1۳97 درسال آگهی

 رای یک و فقموا رای پنج با 1۳99 سال مهرماه شانزدهم در داشت بدنبال که هاییاعتراض به توجه با واگذاری این

 .شد ابطال داوری هیات مخالف

 خبر لینک

 

 

 9:۰5 ،14۰1 فروردین 22-ایرنا

 آهنراه مهم نیاز تا کشور جاتصیفی تامین رسید/از اوج به ایران هندِ در هاکامیون تردد 12-3

 شفیعی هادی

https://www.irna.ir/news/84712331/%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B2%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86-%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-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84709624/%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%88%D8%AC-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B5%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
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 ایبن  اردد شهرت ایران هندِ به که )جیرفت( کرمان استان جنوب در کشاورزی محصوالت برداشت - ایرنا - جیرفت

 با کشور نیازهای تامین ضمن تا است آمده کار پای ایجاده ونقلحمل هایظرفیت همه و رسیده خود اوج به روزها

 .آید فراهم نیز محصوالت از بخشی صادرات زمینه فوریت،

 و گوجبه  زمینی، سیب از کرمان استان جنوبی یهاشهرستان در کشاورزی محصوالت انواع برداشت ایرنا، گزارش به

 جبایی  جاببه  که یابدمی ادامه ماه اردیبهشت تا و دشومی آغاز اسفندماه از ای گلخانه محصوالت دی ر تا گرفته پیاز

 شدن تر سن ین سبب هوایی و دریایی ریلی، های ختزیرسا در ها ضعف به باتوجه منطقه این تولیدات باالی حجم

 .است شده ای جاده نقل و حمل بخش مسئولیت

 و اتالزامب  تبامین  و هبا  کبامیون  حضبور  دشومی مطرح که هایی دغدغه جمله از محصوالت این برداشت با همزمان

 سوخت یها جای اه برخی در گازوئیل شدن تمام یا کامیون کمبود بحث اخیر روزهای طی آنهاست؛ های نیازمندی

 .است بوده خبرساز کرمان جنوب جمله از کشور مختلف نقاط در همواره تقاضا افزایش علت به

 این از زیادی ارشم حضور نیز و کامیون به باال تقاضای به توجه با دارند تاکید متولی مسئوالن که است درحالی این

 مسئوالن اگرچه ؛شود گرفته کار به الزم اهتمام نیز موردنیاز تملزوما تامین به نسبت که دارد ضرورت نقلیه، وسایل

 فصبل  مبانی همز علبت  ببه  کبه  دارنبد  اذعبان  اما اند گرفته کار به زمینه این در را ها ظرفیت همه گویند می متولی

 شبمار  کباهش  جملبه  از خاصبی  شبرایط  خوزسبتان،  مانند کشور نقاط دی ر برخی با خطه این در محصول برداشت

 .است گرفته شکل دسترس در کامیون

 و بباربری  یهبا شرکت با کامیون تامین برای کشاورزان که دارند تاکید ای جاده نقل و حمل مسئوالن حال عین در

 کشباورزان  و برداران بهره برخی که است درحالی این و نشوند؛ زیادی مشکالت دچار تا باشند هماهنگ سازمان این
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 ها وقت گاهی هم و شده حمل کرایه افزایش سبب هم اخیر روزهای طی مانیز مقاطع در موجود شرایط گویند می

 .اند بوده مواجه ها کامیون برای سوخت مقطعی کمبود با

 آنکبه  ودبباوج  و استان جنوب در کشاورزی محصوالت تولیدات باالی ظرفیت به باتوجه گویند می متولیان همزمان

 ببر  محصبوالت  جبایی  جاببه  تمرکز همچنان اخیر، سال 5۰ از یریل های زیرساخت احداث برای درخواست و تقاضا

 و یبایی در نقل و حمل به اتصال برای هماهن ی ریلی، های زیرساخت که دارد ضرورت و است ای جاده نقل و حمل

 .گیرد قرار کار دستور در هوایی جایی جابه نیز

 4.5 سباالنه  که بس همین کرمان وبجن در کشاورزی محصوالت جایی جابه و تولید موضوع اهمیت درباره صحبت

 147 ببر  نافبزو  نیبز  تاکنون امسال ابتدای از و دشومی برداشت و کاشت منطقه این در محصوالت انواع تن میلیون

 .دارد ادامه همچنان شتاب با روند این و است شده جا جابه و بارگیری خطه این از کشاورزی محصول تن هزار

 بررسی به فتجیر در مستقر ایرنا خبرن ار زمینه این در زیرساختی مشکالت تشریح نیز و موضوع اهمیت به توجه با

 شباورزی ک کمیسیون در که منطقه همین مردم نماینده جمله از متولی مدیران با گو و گفت در و پرداخته وضعیت

 مطالعبه  را آن صبول مح ادامبه  در که است داده قرار واکاوی مورد مختلف ابعاد از را مسائل دارد عضویت نیز مجلس

 .کنید می

 کشاورزی محصوالت برای باصرفه نقل و حمل

 مشبکالت  و وضبعیت  تشبریح  ضبمن  ایرنا خبرن ار با وگو گفت در اسالمی شورای مجلس کشاورزی کمیسیون عضو

 .کرد بیان را راهکارها و زد کشور در کالن مسائل به هم گریزی کرمان استان جنوب در زیرساختی

 ببه  رونمقب  اسبالمی  شبورای  مجلس در کرمان استان جنوب در عنبرآباد و جیرفت مردم نماینده میاعظ هلل ا ذبیح

 و ردبرشبم  هبوایی  و ای جباده  دریبایی،  بخش در آن از پس و ریلی را کشاورزی محصوالت نقل و حمل ترین صرفه

 .است بیشتر توجه نیازمند ریلی بخش گفت:

 تبا  است صولف تمامی در بار حمل داشت توجه ریلی نقل و حمل در باید که مسائلی از یکی افزود: اعظمی اهلل ذبیح

 .باشد داشته آهن راه مجموعه برای اقتصادی توجیه
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 جاده به حد از بیش توجه از انتقاد

 ببیش  تکیه از د،شومی انجام ایجاده نقل و حمل طریق از کشاورزی محصوالت نقل و حمل عمده اینکه بیان با وی

 هبای  بخبش  دی بر  به نسبت دریایی و ریلی نقل و حمل هزینه گفت: و کرد انتقاد نقل و حمل از نوع این به حد از

 .دشومی استفاده کمتر متاسفانه که است تر صرفه به مقرون نقل و حمل

 ونبق ر جملبه  از مبوارد  این همه به کشاورزی کمیسیون در افزود: اسالمی شورای مجلس کشاورزی کمیسیون عضو

 د،شومی استفاده اتوارد نقل و حمل برای اغلب که کشور جنوبی بنادر و مازندران امیرآباد انزلی، بندر آستارا، بنادر

 .دشومی و شده پرداخته

 صبرف  ار کمتبری  زمان کشاورزی محصوالت دریایی نقل و حمل کشور جغرافیایی شرایط به توجه با داد: ادامه وی

 .ایم ن رفته موضوع این از کافی بهره هنوز ما متاسفانه ولیکند می

 

  کشور ریلی مهم های طرح توقف از انتقاد

 هبن آ هرا و انزلبی -رشبت  ببین  آهبن  راه متاسفانه گفت: و کرد اشاره کشور در ریلی نقل و حمل وضعیت به اعظمی

 .است نشده انجام هنوز دارند، زیادی اهمیت که قزاقستان-ایران
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 آزاد هبای آب و دریبا  ببه  اتصال برای را جاسک به جیرفت آهن راه طرح مجلس در عنبرآباد و جیرفت مردم نماینده

 طالعبه م و ببرآورد  طبق گفت: و برشمرد کشور برای مهم بسیار کشاورزی محصوالت حمل زمینه در عمان( )دریای

 قلعه وج،کهن رودبارجنوب، عنبرآباد، جیرفت، یهاشهرستان از که است کیلومتر 67۰ مسیر این طول مشاور، شرکت

 .کندمی عبور )هرمزگان( میناب و رودان نیز و کرمان( )استان منوجان و گنج

 زنیب  ارچابهب  -بنبدرعباس  ساحل آهن راه خط اتصال ملی طرح به اسالمی شورای مجلس کشاورزی کمیسیون عضو

 توسبعه  وقصبند  از طرح این بودجه که گیرد می قرار عمان دریای ساحل در طرح این از بخشی افزود: و کرد اشاره

 .دشومی تامین ملی

 طبرح  رایبب  کن شیرین آب و پتروشیمی پاالیش اه نفت، پاالیش اه احداث جمله از ملی طرح چندین داد: ادامه وی

 و روشیمیپت نفتی، مواد بار حمل انتقال برای مسیر بهترین که شده ریزی برنامه جاسک شهرستان زداییمحرومیت

 .است توجیه قابل جیرفت ریلی خط مسیر از کشور نقاط سایر و تهران به غیره

 کرمان جنوب هایزیرساخت برای تالش

 اسباس  ببر  را آهبن  راه خبط  ایبن  طبول  هسبتیم،  نیز جیرفت - بم دارزین آهن راه خط پی یر اینکه بیان با اعظمی

 منطقبه  در طبرح  ایبن  از کیلبومتر  117 افزود: و کرد عنوان کیلومتر 12۰ مشاور شرکت توسط شده انجام مطالعات

 .است میلیاردی هزار پنج اعتبار نیازمند که شده واقع تند شیب با جبالبارز کوهستانی

 .هستیم ویژه صورت به طرح این پی یر ولی نرفته طرح این تامین بار زیر تاکنون دولت داد: ادامه وی

 برداشت فصل در کرمان جنوب باالی نقل و حمل

 رینبباالت  و کبرد  اشاره کشور در ای جاده نقل و حمل وضعیت به اسالمی شورای مجلس کشاورزی کمیسیون عضو

 .کرد اعالم کرمان جنوب منطقه در را کشور ماه اردیبهشت تا اسفند در کشاورزی محصوالت نقل و حمل میزان

 در که اردد ادامه ماه اردیبهشت تا و دشومی آغاز اسفندماه از کشاورزی محصوالت ونقل حمل اوج کرد: صریحت وی

 .دهند می اختصاص خود به را کشو ای جاده نقل و حمل باالترین تهران و هرمزگان استان فصول سایر
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 اورزیکشب  محصبوالت  نقبل  و حمبل  اهمیت از نشانه ماه سه این در کشاورزی محصوالت بار اوج داد: ادامه اعظمی

  .شود ایویژه توجه موضوع این به باید که است

 غیراستاندارد های جاده باال، تقاضای

 داشبت:  اظهبار  ،ندارنبد  را الزم استانداردهای هنوز کرمان جنوب بویژه کشور های جاده از بسیاری اینکه بیان با وی

 .است کشاورزی محصوالت نقل و حمل مسیر در بانده 2 های جاده نبود تصادفات افزایش های علت از یکی

 1351 سال از راه پیگیری

 هبم  آن و کبرد  اشباره  دی بری  مهم موضوع به ادامه در اسالمی شورای مجلس در عنبرآباد و جیرفت مردم نماینده

 نامبه  :داد توضبیح  وی پبیش؛  قبرن  نیم از کشاورزی محصوالت انتقال هدف با ای جاده زیرساخت ایجاد برای تالش

 نقبل  و حمبل  و راه پی یبری  ببرای  منطقبه  ایبن  کشباورزی  جهباد  سبازمان  خصوص در 1۳51 سال به مربوط های

 دهنرسبی  مطلبوب  نقطه به هنوز سال 5۰ گذشت از پس که شده انجام کرمان جنوب منطقه از کشاورزی محصوالت

 .ایم

 2 و یریل خط ایجاد زمینه در رمانک جنوب کشاورزی محصوالت نقل و حمل مشکل رفع پی یر همچنان افزود: وی

 .هستیم منطقه این ای جاده شدن بانده

 محصول فسادپذیربودن و بازار تقاضای

 ببودن  یرپبذ  فساد به توجه با گفت: و برشمرد ماه 6 تا چهار را کرمان جنوب کشاورزی محصوالت حمل اوج اعظمی

 چنبین  در ای جباده  قبل ن و حمبل  غیبره،  و فرن بی  تبوت  خیبار،  ،فرن یگوجه مانند کشاورزی محصوالت از بخشی

 نقل و حمل سرد انبار و سرمایشی سیستم به واگن تعدادی تجهیز با اما دارد ارجحیت ریلی نقل و حمل بر شرایطی

 .است توجیه قابل کامال و گیرد می رونق صادرات برای بخصوص کشاورزی تولیدات ریلی
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 نیستند کار پای هوایی یهاشرکت

 ریبزی  برنامبه  14۰1-14۰۰ بودجبه  در هبوایی  ونقل حمل گفت: اسالمی شورای مجلس کشاورزی کمیسیون عضو

 کبار  پبای  هواپیمبایی  یهبا شبرکت  ولبی  شبده  گرفته نظر در مسافر مشابه هوایی نقل و حمل سوخت بهای و دهش

 .نیستند

 ندارد مجوز که فرودگاهی

 بعضبی  افبزود:  و کرد اشاره نیز کشاورزی محصوالت هوایی ونقل حمل برای کشور فرودگاهی های زیرساخت به وی

 مجوز ولی باشند داشته نقش کشاورزی محصوالت هوایی نقل و حمل در ندانتومی جیرفت فرودگاه بویژه ها فرودگاه

 .ندارند را الزم های

 .ودش محقق مهم این امیدوارم لذا است فراهم ها فرودگاه بعضی در اولیه های زیرساخت داد: ادامه اعظمی

 

 دار یخچال کامیون مشکل

 کشباورزی  محصبوالت  نقل و حمل مشکل بزرگترین کرمان، استان جنوب در فعال کشوری نمونه کشاورزان از یکی

 .شد مشکل این رفع برای مسئوالن پی یری خواستار و کرد نعنوا دار یخچال های کامیون نبود را کشور
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 وجود روش(ف )بازار مقصد و کشاورزی( )زمین مبدا بین فاصله و کشور وسعت به توجه با افزود: فرد محمدی عباس

 .است ضروری نیاز کشاورزی محصوالت نقل و حمل برای دار یخچال های کامیون

 ایب  شبدن  فاسبد  صبورت  در گفت: است، کیفیت با محصولی مستلزم ورزیکشا محصوالت صادرات اینکه بیان با وی

 در کشور چهره و دشومین فراهم محصوالت صادرات زمینه نقل و حمل بخش در کشاورزی محصول کیفیت کاهش

 .دشومی تخریب کیفیت با محصوالت تولید زمینه

 از دار الیخچب  هبای  کامیون با لذا االستب بسیار هوا دمای کشور خیز کشاورزی نقاط برخی در افزود: فرد محمدی

 رهغیب  و گوجبه  سببزیجات،  زمینبی،  سبیب  پیاز، مانند خوری تازه محصوالت بویژه محصول کیفیت کاهش یا فساد

 .دشومی جلوگیری

 

 سوخت کمبود مشکل

 فبت: گ و کبرد  انتقباد  کشباورزی  محصبوالت  برداشت فصل در سوخت کمبود از ادامه در کشوری نمونه کشاورز این

 رقبم  ببا  هبلک نیستند رزیکشاو محصوالت حمل به حاضر تنها نه گازوئیل نبودن تامین صورت در کامیون رانندگان

 .کرد نخواهند عزیمت نیز مناطق این به بار حمل برای دی ر تلخ تجربه این خوردن

 اطقمنب  در را هبا  کبامیون  نظبر  مورد سوخت کشاورزی، محصوالت برداشت فصل در باید دولت افزود: فرد محمدی

 .کند تامین بموقع کرمان جنوب بویژه کشور خیز کشاورزی

 کامیون کمبود و محصول چند برداشت همزمانی
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 نبد چ برداشبت  همزمبانی  را کشاورزی محصوالت ای جاده ونقل حمل مشکالت از دی ر یکی کشوری نمونه کشاورز

 محصبوالت  و فرن بی گوجبه  هندوانه، پیاز، زمینی، سیب همزمان، برداشت مثال طور به گفت: و کرد عنوان محصول

 .دارد شده بینی پیش ریزی برنامه به نیاز موضوع این که باشیم جهموا کامیون کمبود با تا شده سبب ای گلخانه

 

 افغانستانی ندهصادرکن صحبت پای

 برای دنیا میتما در ضعف نقاط اینکه بیان با نیز کرمان جنوب در فعال کشاورزی محصوالت افغانستانی کننده صادر

 محصبوالت  نقبل  و حمبل  وضعیت مجموع در دارد، وجود نقل و حمل حوزه در بویژه کشاورزی محصوالت صادرات

  .کرد ارزیابی مطلوب را ایران کشاورزی

 قبل از رت راحت خیلی را کشاورزی محصوالت نقل و حمل ایران اسالمی جمهوری دولت افزود: زاده بینم عبدالولی

 مقصبد  ببه  مرزها و گمرکات تمامی از را کشاورزی محصوالت بار بتوانند عادی صورت به مردم همه تا کرده مساعد

 .دهند انتقال

 خانهسرد انجمن اخرم بویژه کشاورزی محصول لنق حمل بخش در گفت: و کرد اشاره خرما محصول صادرات به وی

 .دارد تشکر جای که داشتند بخش این ضعف نقاط حذف در مهمی سهم داران

 ببه  زمینبه  نای در ما محدودیتی هیچ لذا بوده خوبی کننده صادر همیشه ایران دولت داشت: اظهار کننده صادر این

 .ام نداشته خرما تاجر عنوان

 گوید می تبعاتش و کامیون کمبود از هم جهاد

https://img9.irna.ir/d/r2/2022/04/11/3/169588840.jpg?ts=1649648817825
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 تا ماه ذرآ اوایل از را منطقه این کشاورزی محصوالت برداشت زمان نیز کرمان جنوب کشاورزی جهاد سازمان رییس

 15 تبا  اهمب  اسبفند  15 از را جنوبی شهرستان هفت کشاورزی محصوالت بار حمل اوج و کرد اعالم ماه خرداد اواخر

 .برشمرد سال هر ماه اردیبهشت

 ی،زمینب  سبیب  پیباز،  محصبول  شبامل  را زمبانی  بازه این در کشاورزی محصوالت بار حجم بیشترین یبرخور سعید

 هفبت  در رزیکشاو محصوالت انواع تن میلیون نیم و چهار از بیش ساالنه گفت: و کرد اعالم فرن یگوجه و هندوانه

 .دشومی تولید کرمان استان جنوبی شهرستان

 همنطقب  ایبن  کشباورزی  محصوالت برای ریلی نقل و حمل پی یری از رمانک جنوب کشاورزی جهاد سازمان رییس

 .است شده برگزار زمینه این در کرمانی جنوب کشاورزان و آهن راه مدیرعامل با نشست چند گفت: و داد خبر

 رمانک جنوب قهمنط به آهن راه ایست اه نزدیکترین است، آهن راه ایست اه فاقد کرمان جنوب اینکه بیان با برخوری

 .کرد عنوان بم ایست اه را

 توجه با گفت: و کرد اشاره کشاورزی محصوالت هوایی نقل و حمل به کرمان جنوب کشاورزی جهاد سازمان رییس

 .بود ای ادهج و ریلی نقل و حمل پی یر باید لذا نیست صرفه به مقرون هوایی نقل و حمل بخش، این های هزینه به

 برداشبت  ار کمببود  ایبن  علت و کرد انتقاد عنبرآباد و جیرفت یهاشهرستان در یونکام کمبود از ادامه در برخوری

 مبل ح ببرای  کشور ای جاده نقل و حمل ناوگان از بخشی گفت: و برشمرد خوزستان استان در کشاورزی محصوالت

 در بار ملح هزینه قیمت افزایش و کامیون کمبود شاهد رو این از رفته خوزستان استان به کشاورزی محصوالت بار

 .هستیم کرمان جنوب

 ببه  ریبیشبت  هزینبه  خبود  محصبوالت  بار حمل برای بود مجبور کشاورز کامیون کمبود به توجه با کرد: تصریح وی

  .کند جا جابه را کشاورز محصول کامیون راننده تا کند پیشنهاد کامیون راننده

 است کار پای گوید می راهداری

 در کرمبان  جنبوب  منطقبه  بویژه خیز کشاورزی مناطق در کشاورزی محصوالت نقل و حمل فشارهای که حالی در

 بوده کار پای کشاورزی محصوالت نماندن زمین بر برای تمام با گوید می منطقه این راهداری است، ای جاده بخش
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 کامیون کمبود تا گرفته کار به را تالشش که است معتقد سازمان این نشود. زیان دچار کشاورز کش زحمت قشر تا

 .کنند اقدام نقل و حمل یهاشرکت هماهن ی با باید هم کشاورزان اما ن یرد شدت

 حمل ناوگان برابری 2 ورود

 اورزیکشب  محصبوالت  حمل ناوگان برابری 2 ورود از کرمان استان جنوب ای جاده نقل و حمل و راهداری مدیرکل

 رمبان ک جنبوب  منطقه در فعال نقل و حمل شرکت تعداد و داد خبر قبل سال مشابه مدت به نسبت منطقه این در

 .کرد اعالم مورد 1۰6

 استان چند در همزمان برداشت

 محصبوالت  همزمبان  برداشبت  محصبوالت،  برخی کشت زمان نشدن رعایت علت به امسال گفت: محمودی مجتبی

 ضبعیتی و هوایی و آب شرایط نیز و بلوچستان و سیستان جنوب و هرمزگان بوشهر، خوزستان، یهااستان کشاورزی

 .شود همزمان مناطق این با کرمان جنوب محصوالت حمل روند تا زد رقم را

 روانی؟ عملیات یا کامیون کمبود

 روانبی  لیبات عم برخی و شرایط این در گوید: می دارد، هم دی ری نظر نقطه البته کامیون کمبود مساله درباره وی

 کبامیون  کمببود  کبه  کند جادیا را ن رانی این کشاورزان در دوشمی سبب موجود فضای از استفاده برای سودجویان

 .دارد وجود

 از ببل ق حمبل،  کرایه افزایش از جلوگیری منظور به حمل آهنگ تنظیم برای باید کشاورزان کرد: تصریح محمودی

 دخو محصوالت ارسال در و باشند هماهنگ کرمان جنوب منطقه ونقل حمل یهاشرکت با خود محصوالت برداشت

 خبورد  یم رقم قیمت بر تاثیرگذاشتن پایین هدف با که سودجو افراد جوسازی به کشاورزان همچنین نکنند؛ عجله

 .نکنند اعتنا

 محصول تن هزار 147 حمل

 این در گفت: و داد خبر تاکنون امسال ابتدای از کشاورزی محصوالت انواع تن هزار 147 از بیش حمل از محمودی

 کشبور  ای جباده  نقبل  و حمل و راهداری سازمان بارنامه صدور سامانه آمار طبق سفر زاره 1۳ از بیش زمانی فاصله
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 آهنبگ  دهنبده  نشان خود که شده انجام کرمان جنوب کشاورزی محصوالت انواع تن هزار 147 از بیش حمل برای

 .است بوده منطقه به کامیون نظیر حمل ناوگان ورود مناسب

 شاهد رزانکشاو همکاری با بتوانیم پیشرو شرایط در امیدواریم گفت: کرمان جنوب نقل و حمل و راهداری مدیرکل

 فهبد  بازارهبای  ببه  رسبیدن  و کرمبان  جنوب کشاورزی محصوالت بموقع حمل و برداشت اوج( پیک)زمان از عبور

 .باشیم

 و حمل ونتامع مجموعه در راهداری کارکنان روزانه صورت به محصوالت برداشت میزان به توجه با افزود: محمودی

 شبرکت  1۰6 ببا  ارتبباط  و میبدانی  رصد با و هستند تالش در منطقه به ناوگان بیشتر گسیل برای کاال اداره و نقل

 .ددارن کار دستور در ویژه صورت به را کشاورزی محصوالت نقل و حمل وضعیت منطقه در فعال نقلی و حمل

 شرکت 16 تعطیلی و ها نظارت تشدید

 لیبل د ببه  نقلبی  و حمبل  شرکت 16 تعطیلی از شده تشدید نیز ها نظارت همزمان اینکه انبی با همچنین محمودی

 مستمر صورت به ها بازرسی گفت: و داد خبر تاکنون امسال ابتدای از کاال صاحبان و رانندگان حقوق نکردن رعایت

 .دشومی قانونی برخورد متخلفان با و دارد جریان

 محصول بیشترین پیاز و زمینی سیب

 رینبیشبت  نیبز  کرمبان  اسبتان  جنبوب  ای جباده  نقبل  و حمل و راهداری کل اداره کاالی اداره رییس دلیری وسفی

 به اریج سال ماه فروردین 14 تا یکم از ای جاده و حمل ناوگان توسط را منطقه این شده حمل کشاورزی محصول

 تبوت  پرتقبال،  ،فرن بی گوجبه  بادمجبان،  رما،خ سبزی، و بار تره انواع سبز، خیار هندوانه، پیاز، زمینی، سیب ترتیب

 .برشمرد محصوالت سایر و فرن ی
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 شهرستان پرترددترین برودبارجنو

 اییجب  جاببه  ببرای  بباالیی  تردد شاهد که است کرمان استان جنوب یهاشهرستان جمله از رودبارجنوب شهرستان

 تبرداشب  فصبل  در شهرسبتان  ایبن  داشبت:  اظهبار  زمینبه  این در رودبارجنوب فرماندار است؛ کشاورزی محصوالت

 جاده نقل و حمل ناوگان به کشاورزان نیاز و شلوغی اوج شاهد سال هر ماه فروردین طی بویژه کشاورزی محصوالت

 .است ای

 و پیباز  ی،زمین سیب و برشمرد هندوانه زمانی بازه این در را جنوب رودبار شهرستان محصول بیشترین پرورش علی

 .ردک اعالم ای جاده نقل و حمل برای منطقه این دی ر محصوالت جمله از را فرن یگوجه آینده روز چند طی

 کشاورزان از بازار رصد و بازرسی های تیم تشکیل

 سبازمان  از ینمایندگان و شهرستان این فرمانداری از متشکل بازرسی تیم تشکیل از همچنین جنوب رودبار فرماندار

 وضعیت نهروزا صورت به تیم این گفت: و داد خبر کرمان جنوب راهداری و نقل و حمل کل اداره و کشاورزی جهاد

 .کندمی رصد شهرستان این در را کشاورزی محصوالت نقل و حمل

 و بررسبی  را کبامیون  وضبعیت  نامحسبوس  و محسبوس  صبورت  به کشاورزان طریق از مستقیما تیم این افزود: وی

 .کندمی ارسال را میدانی های گزارش

 .وندنش مواجه مشکلی با تا هستیم کشاورزان مشکالت رفع دنبال به بازار رصد با داد: ادامه پرورش

 شباهد  روز هر گفت: و کرد ارزیابی مطلوب جنوب رودبار شهرستان در را کشاورزی محصوالت بار حمل وضعیت وی

 .هستیم شهرستان این در ای جاده نقل و حمل ناوگان وضعیت بهبود

 ینهزم شورک از مهم خطه این برای مناسب نقل و حمل های زیرساخت ایجاد که کرد فراموش نباید ایرنا گزارش به

 توس برای گذاری سرمایه لذا آورد می فراهم مناسب زمان در نیز را کشور نقاط سایر نیازهای تامین

 خبر لینک

 

 

https://www.irna.ir/news/84709624/%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%88%D8%AC-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B5%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
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 8:۰2 ،14۰1 فروردین 22 -ایرنا

 :کرمانشاه کشاورزی جهاد سازمان رییس

 رفت گیاهی داروهای زیرکشت کرمانشاه کشاورزی هایزمین از هکتار هزار چهار 13-3

 

 مسبتعد  مناطق زا یکی استان این اینکه به اشاره با کرمانشاه استان کشاورزی جهاد سازمان رییس -ایرنا -کرمانشاه

 دارویبی  نگیاها زیرکشت استان مزارع از هکتار هزار چهار اکنونهم :گفت است، دارویی گیاهان کشت توسعه رایب

 .است رفته

 تبن  5۰۰ و هزار هفت زیرکشت سطح میزان این از شودمی بینیپیش افزود: ایرنا به دوشنبه روز «قاسمی شهریار»

 .شود برداشت دارویی گیاه

 ویشبن، آ محمبدی،  گبل  زعفران، کرد: اظهار و کرد اعالم گشنیز محصول را استان وییدار گیاهان کشت عمده وی،

 .شودمی کشت استان در کشاورزان توسط هرساله که است دارویی گیاهان دی ر فلفلی نعناع و زیره

 یهاتانشهرس به مربوط را دارویی گیاهان زیرکشت سطح بیشترین کرمانشاه، استان کشاورزی جهاد سازمان رییس

 .کرد اعالم سنقر و کن اور صحنه، هرسین، کرمانشاه،

 صنایع ایجاد کرد: تصریح است، زمینه این در گذاری سرمایه نیازمند دارویی گیاهان کشت توسعه اینکه بیان با وی

 بخش گذاری هسرمای جلب برای هایی پی یری راستا این در و ببخشد رونق را دارویی گیاهان تولید اندتومی فرآوری

 .است گرفته صورت آن به وابسته صنایع و دارویی گیاهان کشت توسعه و خصوصی

 فعالیبت  مشغول کشاورزی بخش در بردار بهره هزار 125 حدود کرمانشاه نفری میلیون 2 استان در ایرنا، گزارش به

 .هستند

https://www.irna.ir/news/84711799/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84711799/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C
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 انبواع  تبن  هبزار  2۰۰ و میلیبون  چهبار  سباالنه  تولید و کشاورزی زمین هکتار هزار 95۰ از بیش با کرمانشاه استان

 .است کشور کشاورزی های قطب از یکی باغی و دامی کشاورزی، محصوالت

 7۰۰ املشب  صنعتی دامپروری واحد ۳۳۳ و هزار یک از بیش و دامی واحد 65۰ و میلیون چهار کرمانشاه استان در

 بنبدی پروار واحبد  219 و گوساله پرواربندی واحد 181 شیری، گاوداری واحد 176صنعتی، گوشتی مرغداری واحد

 .است فعال بره

 وشتی،گ مادر مرغ واحد 9 صنعتی، بوقلمون پرورش واحد 1۳ تخم ذار، مرغداری واحد 24 همچنین استان این در

 زنببور  یکلن هزار ۳۰9 از بیش و شترمرغ پرورش واحد پنج زینتی، پرندگان مرکز واحد 2 کشی، جوجه واحد چهار

 .دارد وجود عشایری و اییروست بخش واحدهای سایر و عسل

 تبن  ۳۰۰ و هبزار  ۳6 شیرخام، تن هزار ۳۳6 شامل دامی محصوالت انواع تن هزار 451 از بیش ساالنه کرمانشاه در

 لیبد تو عسبل  تبن  8۳ و هبزار  چهار و مرغ تخم تن 1۰۰ و هزار 11 طیور، گوشت تن 8۰۰ و هزار 6۳ قرمز، گوشت

 .دشومی

 خبر لینک

 

 

 12:5۳ ،14۰1 فروردین 2۳-ایرنا

 :داد خبر زیتون طرح مجری

 جاری سال در زیتون باغ هکتار 4500 توسعه 14-3

https://www.irna.ir/news/84711799/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84713780/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DB%B4%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D8%B2%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84713780/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DB%B4%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D8%B2%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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 باغبات  از رهکتبا  5۰۰ هبزارو  چهار توسعه ریزی برنامه از کشاورزی جهاد وزارت زیتون طرح مجری - ایرنا - تهران

 .اردد قرار کار دستور در نیز زیتون هایباغ از هکتار هزار 15 اصالح گفت: و خبرداد سالجاری در زیتون

 توسبعه  و حاصبال  کبه  این به اشاره با «رضی میرعرب جواد» کشاورزی، جهاد وزارت از ایرنا شنبه سه روز گزارش به

 زیتبون  تباغبا  از هکتبار  825 و هبزار  11 گذشته سال :گفت گرفت قرار کار دستور در گذشته لسا از زیتون باغات

 توسبعه  رهکتبا  4۰۰ هبزارو  دو و زیتبون  هبای بباغ  اصالح هکتار 425 و هزار 9 میزان این از که شد اصالح و توسعه

 .است بوده زیتون هایباغ

 همکباری  ببا  «THOC2 » ارقبام  سبازی خبالص  روژهپب  اجرای کرد: اضافه کشاورزی جهاد وزارت زیتون طرح مجری

 .است اجرا حال در پربارده و تجاری ارقام تولید منظور به زیتون المللیبین شورای

 کاری رشاخهس دستورالعمل و آبی لیبل با سالم نهال تولید جمله از تخصصی هایدستورالعمل تدوین به اشاره با وی

 1۰8 از ببیش  ارقام هایقلمه کردن دارریشه و دارین ه خصوص در باغبانی علوم تحقیقات موسسه با افزود: زیتون،

 .است شده امضا همکاری نامهتفاهم اصالت با و سالم نهال تولید و خارجی رقم

 اهمیت به وجهت با گفت: و کرد اشاره باکیفیت زیتون روغن تولید راستای در ریزیبرنامه و سیاست ذاری به میرعرب

 ولا معباون  با مستمری مکاتبات بکر هایروغن زیرگروه از «ordinary» زیتون روغن حذف عدم صخصو در موضوع

 از ordinary زیتبون  روغبن  حبذف  عبدم  و موانبع  رفبع  جهت در دستوری نهایت در که شد انجام جمهوری ریاست

 .شد صادر بکر زیتون هایروغن زیرگروه

https://img9.irna.ir/d/r1/2019/10/15/4/156698827.jpg
https://img9.irna.ir/d/r1/2019/10/15/4/156698827.jpg
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 االترینبب  داشبت:  اظهبار  و خببرداد  محبروم  مناطق و هااستان در زیتون نهال کاشت و تولید تکثیر، گسترش از وی

 شبده  اخبذ  هگذشت سال در هازیرساخت کرد هزینه و قبل از مانده هایپروژه تکمیل جهت زیتون نهال یارانه اعتبار

 .است

 .اندشده مندبهره نیز 14۰۰ سال 18 تبصره الف بند بهرهکم تسهیالت از کارزیتون متقاضیان وی، گفته به

 خبر لینک

 

 

 2۳-1-14۰1 11:44-فارس خبرگزاری

 دشومی کشت «قراردادی» گندم هکتار میلیون دو آینده سال 15-3

 سبالمت،  امنیبت،  پایبداری،  به اسالمی شورای مجلس در شما حمایت با کرد: امیدواری اظهار کشاورزی جهاد وزیر

 .باشیم داشته کشور در مردم برای عادالنه یعتوز و ارزانی

 

 آب، کمیسیون اعضای مشترک نشست در کشاورزی جهاد وزیر نژاد ساداتی جواد سید فارس، خبرگزاری گزارش به

 در شباورزی ک جهباد  وزارت گفبت:  وزارتخانبه،  ایبن  به بازار اختیار واگذاری به اشاره با زیستمحیط و طبیعی منابع

 قرار ارتخانهوز این اختیار در چیز همه که معنی بدان است، شده غذایی امنیت وزارت واقعی معنی به سیزدهم دولت

 واحبد  دیریتمب  مبردم  سفره تأمین و مدیریت برای را بهتری شرایط قطعا و کرده تر سخت را کار این البته و گرفته

 .است کرده ایجاد

https://www.irna.ir/news/84713780/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DB%B4%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D8%B2%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://www.farsnews.ir/news/14010123000152/%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D9%88-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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 توزیبع  و ارزانبی  سبالمت،  امنیبت،  پایبداری،  ببه  سالمیا شورای مجلس در شما حمایت با کرد: امیدواری اظهار وی

 .یمباش داشته کشور در مردم برای عادالنه

 وزارتخانبه  ایبن  ببه  ببازار  اختیبار  واگبذاری  از پس کشاورزی جهاد وزارت ماههشش عملکرد به اشاره با نژاد ساداتی

 بهتری عملکرد رویممی پیش جلو به هرچه که دهدمی نشان هابررسی مورد این در تجربه عدم علیرغم کرد: تصریح

 .داریمبخش این در

 مخبواهی  رو پبیش 14۰۰ سبال  به نسبت را تری حساس سال، کارها برخی انجام برای 14۰1 سال کرد: تصریح وی

 .داشت

 ری،جبا  سبال  ابتدای در کود درصدی 45 قیمت کاهش به اشاره با خود سخنان از دی ری بخش در کشاورزی وزیر

 .است اهمیت حائز بسیار کشاورزان و ما برای محصول این قیمت کاهش و موضوع نای شد: یادآور

 ایبن  فبت: گ دام، پشبتیبانی  شبرکت  و ایبران  دولتی بازرگانی شرکت توسط هاواسطه حذف به اشاره با نژاد ساداتی 

 رزانکشباو  زا را کشباورزی  محصبوالت  تنهبا  و ندارنبد  را هبا واسبطه  و دالالن از خرید حق جاری سال در هاشرکت

 .کرد خواهند خریداری

 یشافبزا  سببب  موضبوع  همبین  کبه  بودند خرید مباشر دارای هاشرکت این تاکنون کشاورزی جهاد وزیر یگفته به

 .است شدهمی قیمت

 حبوزه  رد امنبی  شبرایط  روسبیه  و اوکراین جنگ رغمعلی کرد: تصریح کشور در غذایی امنیت وجود به اشاره با وی

 .اریمند رکشو در غذایی اقالم ی ٔ درزمینه مشکلی هیچ الحمداهلل و دارد وجود کشور در ممرد غذایی امنیت

 بتبدای ا در گفبت:  روسبیه،  طبرف  از ایدلمبه  فلفل محصول صادرات موقت ممنوعیت اینکه به اشاره با نژاد ساداتی

 سبالمت  تبا  ایبم ببوده  أمینتب  دنببال  ببه  آن از قببل  تا که چرا ایمکرده تبدیل فرصت به را تهدید یک دولت فعالیت

 .ایمکرده ایجاد نباتات حفظ سازمان در سالمت معاونت مسئله این رفع این برای بنابراین محصوالت؛

 مقالبه  به نیاز ما :افزود شود، انجام تغییراتی باید کشاورزی ترویج و آموزش تحقیقات، حوزه در اینکه به اشاره با وی

 .کند کمک کشاورزان به کشاورزی ترویج و آموزش تحقیقات، زمانسا خواهیممی و نداریم 14۰1 سال در
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 .شد دخواه کشاورزان کنار در دانش اهیان حضور و مطالعاتی فرصت سبب مهم این کشاورزی وزیرجهاد گفته به

 قبدرت  و تبباقو  ببازار  تنظبیم  در را خبود  نقش جاری سال در روستایی تعاون مرکزی سازمان اینکه به اشاره با وی

 و دهد سترشگ کشور سطح در را قراردادی کشاورزی بتواند باید سازمان این کرد: تصریح داد، خواهد انجام ریبیشت

 کود و بیمه که وینح به شد خواهد عملیاتی باغداران با قراردادی کشاورزی با 14۰2 نوروز بازار تنظیم میوه انشاهلل

 .کرد خواهد خریداری آنان زا را میوه انتها در و دهدمی قرار باغداران اختیار در

 کشبت  از هکتبار  میلیبون  2 مجموع آینده سال در کرد: تصریح کشاورزی، جهاد وزارت زراعت حوزه به اشاره با وی

 .شود انجام قراردادی صورتبه باید گندم

 صبورت به جبرن هکتار هزار 45 امسال و آغازشده برنج و کلزا حوزه در قراردادی کشت داد: ادامه کشاورزی وزیرجهاد

 .شد خواهد کشت قراردادی

 .دش خواهد تولید قراردادی؛ تولید صورت به اتکا توسط گوسفند راس میلیونیک امسال گفت: نژاد ساداتی

 داریبم  کسری زمینه این در تن هزار 1۰۰ حدود ما افزود: کشور، در قرمز گوشت خودکفایی و تولید به اشاره با وی

 .شد خواهد تولید داخل در خودکفایی طرح با قرمز گوشت تن رهزا 75 قراردادی تولید با که

 برای و کند اپید توسعه کشور در باید زیرسطحی آبیاری حوزه گفت: خاک، و آب فعالیت حوزه اشاره با نژاد ساداتی

 ..شود انجام باید مضاعفی تالش کشور در حاصلخیز خاک حفظ

 خبر لینک

 

https://www.farsnews.ir/news/14010123000152/%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D9%88-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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 چهارم: بخش 4

 بیعیطعمناب و اقلیم
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 11:59 ،14۰1 فروردین 17-ایرنا

 اردبیل در زراعی اراضی غیرمجاز کاربری تغییر مورد 41 توقف 1-4

 

 کاربری تغییر مورد 41 توقف از اردبیل استان کشاورزی جهاد سازمان اراضی حفاظت ی ان فرمانده - ایرنا - اردبیل

 .داد خبر استان نای در نوروزی ایام در زراعی اراضی غیرمجاز

 تبدابیر  نسبازما  اراضبی  امور حفاظت ی ان گفت: خبرن اران به چهارشنبه روز قاسمی رضا سرهنگ، ایرنا گزارش به

 متخلفبان  و طلببان فرصبت  استفادهسوء با مقابله و زراعی اراضی حفاظتی پوشش افزایش برای ایپیش یرانه عملیات

 مبورد  1۰ ریبکبارگی  وی .کبرد  عملیاتی و اتخاذ استان استحفاظی حوزه در نوروزی ایام در و تعطیالت آغاز از قبل

 هدف مورد شهرستان 1۰ در دیده آموزش و مجرب کارکنان اعزام با کشاورزی اراضی حفاظت ی ان خودرویی گشت

 وزنبور  التتعطبی  در ی ان این اقدامات از را غیرمجاز کاربری تغییر شناسایی برای هدفمند و کیفی هایزنیگشت و

 .کرد ذکر

 تغییبر  عواقب از مردم سازیآگاه برای داد: ادامه اردبیل استان کشاورزی جهاد سازمان اراضی حفاظت ی ان فرمانده

 تبالش  اناسبت  معتببر  خببری  هایکانال و هاخبرگزاری ،هارسانه طریق از طلبانفرصت با مقابله و غیرمجاز کاربری

 مورد 444 و صادر استان در متخلفان برای عملیات توقف مورد 811 نیز گذشته سال در داد: ادامه قاسمی .شودمی

 .شد زمین اعاده اولیه حالت به 1۰ ماده 2 تبصره صورت به

 و بنبد میبان  و قشبالقی  ییالقی، مرتع هکتار هزار 9۰۳ دارای کیلومترمربع، 95۳ و هزار 17 وسعت با اردبیل استان

 .است جن ل هکتار هزار 69 همچنین

 خبر لینک

https://www.irna.ir/news/84706902/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%DB%B4%DB%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%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-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/04/06/4/169579359.jpg?ts=1649228202413
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/04/06/4/169579359.jpg?ts=1649228202413
https://www.irna.ir/news/84706902/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%DB%B4%DB%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%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-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84
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 18:42 ،14۰1 فروردین 17-ایرنا

 کرد؛ اعالم آبخیزداری و طبیعی منابع سازمان

 فناورانه پروژه 17 اجرای طبیعی/ منابع بخش در بنیاندانش شرکت 700 شناسایی 2-4

 

 7۰۰ از ببیش  کبرد:  اعبالم  کشبور  آبخیبزداری  و طبیعبی  منابع سازمان فناوری و نوآوری مرکز رییس -ایرنا -تهران

 منبابع  بخبش  در فنباوری  نفبوذ  ارتقبای  برای هادانش اه با مرتبط فنی و علمی پارک و موسسه بنیان، دانش شرکت

 .است شده شناسایی آبخیزداری و کشور اقلیم ها،جن ل از حفاظت عملکرد راندمان افزایش و طبیعی

 و بیعبی ط منبابع  سبازمان  افبزود:  «سبلیمانی  حمیدرضبا » کشباورزی،  جهاد وزارت از ایرنا چهارشنبه روز زارشگ به

 مبدیریتی  اقبدامات  کیفیبت  و کمیبت  افبزایش  و حبوزه  ایبن  در هبا چالش رفع برای است درصدد کشور آبخیزداری

 و نبوآوری  مبنبای  ببر  جدیبد  مدیریت و کند حرکت نو هایفناوری سمت به بیشتر هرچه طبیعی، منابع هایعرصه

 .شود انجام روز هایفناوری

 گبام  رد گذشبته  سبال  از منظبور  ایبن  برای داشت: اظهار آبخیزداری و طبیعی منابع فناوری و نوآوری مرکز رییس

 سبپس  و انجبام  نیازسبنجی  آبخیبزداری  و اراضبی  از حفاظبت  بیاببان،  مرتبع،  جن ل، مختلف هایبخش در نخست

 بخش در بنیاندانش هایمجموعه این اطالعاتی بانک و شناسایی حقیقی و حقوقی مرتبط انبنیدانش هایمجموعه

 .شد یسامانده آبخیزداری و طبیعی منابع

 آبخیزداری و عیطبی منابع بخش در فناورانه نیازهای و هااولویت اعالم منظور به آینده هایهفته در کرد: تصریح وی

 هبای بخبش  نبه فناورا و نوآورانبه  نیازهای با را بنیاندانش هایمجموعه طریق آن از که شودمی منتشر فراخوانی نیز

 .کرد خواهیم آشنا آبخیزداری و طبیعی منابع مختلف

https://www.irna.ir/news/84707504/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%B7%DB%B0%DB%B0-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%B1%DB%B7-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87
https://www.irna.ir/news/84707504/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%B7%DB%B0%DB%B0-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%B1%DB%B7-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87
https://img9.irna.ir/d/r1/2019/10/16/4/156702656.jpg
https://img9.irna.ir/d/r1/2019/10/16/4/156702656.jpg
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 در نبو   باهی ن نیازمند کشور، در محیطی و اقتصادی اجتماعی، اقلیمی، گسترده تغییرات به توجه با گفت: سلیمانی

 زا سیسبتماتیک  منبدی بهبره  و روزآمد هایروش و جدید هایفناوری یریکارگبه طبیعی، منابع هایعرصه مدیریت

 و طبیعبی  منبابع  فنباوری  و نبوآوری  مرکبز  راسبتا،  همین در و هستیم بنیاندانش هایشرکت هاینوآوری و دانش

 .شد تاسیس 99 سال پایانی هایماه در کشور آبخیزداری و طبیعی منابع سازمان آبخیزداری

 ریاسبت  یفنباور  و علمبی  معاونبت  همکباری  ببا  فناورانبه  پروژه 17 به نزدیک حاضر حال در که نای به اشاره با وی

 هبا پبروژه  این کرد: تصریح است، اجرا حال در کشور هایدانش اه و تحقیقاتی مراکز از بسیاری مشارکت و جمهوری

 تثبیت برای بیولوژیک هایمالچ از استفاده داخلی، فعال هایکانون در ریزگردها کنتر و مهار همچون هاییزمینه در

 .هستند اجرا دست در دارویی گیاهان توسعه و مرتع و جن ل فرعی محصوالت توسعه روان، هایشن

 داشبت،  مرکزت آن روی باید که مواردی از یکی داد: ادامه آبخیزداری و طبیعی منابع فناوری و نوآوری مرکز رییس

 یبن ا در و اسبت  جن لبی  و مرتعبی  هبای  عرصه دارویی گیاهان جمله از طبیعی منابع بخش فرعی محصوالت تولید

 .کرد استفاده آنها عرضه و تولید برای بنیاندانش هایشرکت ظرفیت از انتومی راستا

 هایرفیتظ از استفاده گفت: است، طبیعی منابع بخش مهم هایچالش از یکی حریق بروز که این بیان با سلیمانی

 و طبیعبی  منبابع  سبازمان  مهبم  هبای اولویبت  دی بر  از حریبق  مهبار  و شناسایی پایش، در بنیاندانش هایمجموعه

 .شودمی محسوب کشور آبخیزداری

 خبر لینک

 

 

https://www.irna.ir/news/84707504/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%B7%DB%B0%DB%B0-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%B1%DB%B7-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87
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 پنجم: بخش 5

 هامتقی و بازار
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 6:۳8 ،14۰1 فروردین 16-اایرن

 کرد؛ بررسی ایرنا

 است؟ شده بدتر وضعیت آیا قبل/ سال و امسال عید شب در خوراکی اقالم تورم مقایسه 1-5

 

 1۳98 فنداسب  به نسبت درصد 1۰۰ باالی قیمت افزایش خوراکی مواد قلم 15 ،1۳99 ماه اسفند در -ایرنا - تهران

 .کردند بهتجر را 1۳99 اسفند به نسبت درصد 1۰۰ باالی گرانی کاال ۳ فقط 14۰۰ اسفند در که حالی در داشتند،

 را رتالطمبی پُ دوران 14۰۰ تا 92 یهاسال در بخصوص نود دهه در ایران اقتصاد ایرنا، اقتصادی خبرن ار گزارش به

 مردم خرید قدرت که طوری به داشت گرد عقب جلو، روبه حرکت جای به هاسال این در کشور اقتصاد کرد. سپری

 .بود افزایش حال در هانابرابری و یافت کاهش سوم یک ،9۰ سال به نسبت

 1۳98 تبا  1۳9۰ السب  از کشبور  سرانه درآمد که بود کرده اعالم گزارشی در 99 سال در مجلس هایپژوهش مرکز

 حسبط  به تا است نیاز زمان سال 6 به حداقل درصدی 8 اقتصادی رشد تحقق صورت در و داشت کاهش درصد ۳4

 .بازگردد 1۳9۰ سال به سال سرانه درآمد

 نسببت  ایرانبی  فرد هر خرید قدرت قبل دولت در خانوارها، اسمی درآمد افزایش رغمبه درواقع گزارش، این براساس

 تبا  96 یهاسال در بخصوص رکودها ثبت از پس تورم رشد نرخ و است یافته کاهش سوم یک حدود 1۳9۰ سال به

 بباال  جامعبه  دهبک  شبش  خانوارهای ایهزینه سبد در ها خوراکی سهم اینکه بخصوص داشت؛ صودی روند ،14۰۰

 .است

https://www.irna.ir/news/84704886/%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84704886/%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/03/14/4/169528797.jpg?ts=1647246163994
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/03/14/4/169528797.jpg?ts=1647246163994
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 سیزدهم دولت در اینقطه تورم نرخ درصدی 8.5 کاهش

 مسبیر  ببه  ار اقتصباد  درست، تصمیمات اخذ با و کرد آغاز را خود کار گذشته سال ماه مرداد نیمه از سیزدهم دولت

 دولت از مانده جا به مشکالت و هاچالش به توجه با چند هر شد؛ ایجاد بازارها در ثبات و آرامش و بازگرداند خودش

 ببرای  را زمینبه  خبود  تصمیمات با دولت اما نیست ممکن سال یک طی و مدت کوتاه در مشکالت رفع انتظار قبل،

 .شودمی محسوب رئیسی اهلل آیت دولت قرمز خط مردم معیشت که است حالی در این کرد؛ قراهم ثبات ایجاد

 گذشبته  لسبا  مباه  مرداد در که بود رسیده درصد 48،7 به 99 ماه اسفند در اینقطه تورم نرخ گزارش این براساس

 8.5 هشکبا  ببا  14۰۰ ماه مرداد به نسبت سیزدهم دولت اقدامات با شاخص این اما کرد، ثبت را درصد 4۳،2 عدد

 .رسید ددرص ۳4،7 به گذشته اسفندماه در درصدی

 مباه  7 تمبد  در امبا  رسبید،  درصبد  ۳،2 ببه  14۰۰ ماه مرداد در که بود درصد 1،8 نیز 99 اسفند ماهانه تورم نرخ

 .کرد ثبت را درصد 1،۳ عدد کاهش درصد 1.4 با سیزدهم دولت عملکرد

 در کبه  ببود  هدکر ثبت را درصد ۳6،4 افزایشی روند با کشور خانوارهای برای هم 1۳99 ماه اسفند ساالنه تورم نرخ

 4۰،2 هبب  14۰۰ مباه  اسبفند  در سبیزدهم  دولبت  در نزولی روند با اما رسید، درصد 45،2 به گذشته سال ماه مرداد

 .دهدمی نشان را درصدی 5 کاهش که رسید درصد

 1400 و 99 ماه دنفاس در خوراکی اقالم قیمت

https://img9.irna.ir/d/r2/2022/04/04/3/169575604.jpg?ts=1649066318951
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/04/04/3/169575604.jpg?ts=1649066318951
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 دهدمی اننش کاالیی مختلف هایگروه برای خوراکی اقالم قیمت متوسط تغییرات ایران، آمار مرکز گزارش براساس

 نرخ از االترب ساالنه تغییر درصد قلم، 27 تعداد هری،ش نقاط در منتخب خوراکی قلم 5۳ از 14۰۰ ماه اسفند در که

 قلم، ۳9 دادتع منتخب، کاالی قلم 5۳ از 99 سال ماه اسفند در اند،داشته (۳4.5) کشور شهری نقطه به نقطه تورم

 .داشتند (درصد 48.7) کشور کل اینقطه تورم نرخ از باالتر ساالنه تغییر درصد

 اسبفند  هب نسبت درصد 1۰۰ باالی قیمت افزایش خوراکی مواد قلم 15 فقط 1۳99 ماه اسفند در گزارش این بر بنا

 رببه تج ار 1۳99 اسفند به نسبت درصد 1۰۰ باالی گرانی کاال ۳ فقط 14۰۰ اسفند در که حالی در داشتند، 1۳98

 .کردند

 کبه  حبالی  در انبد، کرده ثبت را درصد 5۰ باالی قیمت رشد خوراکی مواد قلم ۳6 تعداد، 1۳99 اسفند در همچنین

 ایشافبز  ببا  کاالهبا  تعبداد  کبه  داشتند درصد 5۰ باالی قیمت افزایش خوراکی محصول قلم 17 فقط 14۰۰ اسفند

 .است شده نصف آن از قبل سال ماه داسفن به نسبت 14۰۰ سال ماه اسفند در درصد 5۰ باالی قیمت

 کبه  اسبت  ایهزینه و غذایی اقالم قیمت غذا، به اقتصادی دسترسی میزان در کننده تعیین عوامل ترینمهم از یکی

 .بپردازند خود نیاز مورد خوراکی اقالم تامین برای باید خانوارها

 این بیان ر که کنیدمی مشاهده را 1۳99 و 14۰۰ سال ماه اسنفد در خوراکی اقالم قیمت تغییرات جداول ادامه در

 تجرببه  ار قببل  سال گرانی امسال عید شب در مردم و شده بهتر سیزدهم دولت اقدامات با اقتصادی اوضاع که است

 .نکردند

 مهاه  اسهفند  بهه  نسهبت  را 1400 ماه اسفند در منتخب خوراکی اقالم متوسط تغییرات درصد زیر جدول

 دهدمی نشان را 1399
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 را 98 مهاه  اسهفند  به نسبت 99 ماه اسفند در منتخب خوراکی اقالم متوسط تغییرات درصد زیر جدول

 دهدمی اننش

 

 خبر لینک

 

 

 8:14 ،14۰1 فروردین 16-ایرنا

 است شده توزیع همدان استان در اساسی کاالهای تن هزار14 از بیش 2-5

https://img9.irna.ir/d/r2/2022/04/04/3/169575655.jpg?ts=1649067371290
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/04/04/3/169575655.jpg?ts=1649067371290
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/04/04/3/169575664.jpg?ts=1649067506879
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/04/04/3/169575664.jpg?ts=1649067506879
https://www.irna.ir/news/84704886/%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84705427/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B4%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%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%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 و هزار 14 زنورو تعطیالت و سال پایانی ایام در گفت: همدان استان کشاورزی جهاد سازمان سرپرست -ایرنا-همدان

 توزیبع  اسبتان  در روغبن  و شکر برنج، مرغ، منجمد و گرم گوشت شامل مردم اساسی و نیاز مورد کاالهای تن 547

 .است شده

 میبزان  نایب  افبزود:  «تقوی غالمحسین» همدان استان جهادکشاورزی عمومیروابط از ایرنا شنبه سه روز گزارش به

 .است داشته رشد درصد ۳۰ از بیش گذشته سال به نسبت استان در اساسی کاالهای توزیع

 بازاری تنظیم همیو نوروز عید تعطیالت و سال پایانی ایام یازن مورد اساسی اقالم تامین خصوص در داشت: اظهار وی

 در و مانبده  باقی تن 5۰۰ و شده توزیع تن ۳۰۰ و هزار میزان این از که شده توزیع پرتغال و سیب تن 8۰۰ و هزار

 .است توزیع حال

 در تبن  هزار سه و شده توزیع تن هزار پنج که داشتیم سهمیه برنج تن هزار هشت همچنین کرد: خاطرنشان تقوی

 .است رمضانمبارک ماه ایام برای توزیع حال

 با نیز حاضر الح در و شده توزیع خانوارها بین در و صنفی مراکز در توزیع برای شکر تن 9۰۰ و هزار داد: ادامه وی

 .است عزیتو حال در شده گرفته نظر در مراکز و فروش اهها در شکر به مردم نیاز و رمضان مبارک ماه به توجه

 مببارک  هما برای که باشند داشته را خاطر اطمینان این مردم گفت: همدان استان جهادکشاورزی سازمان سرپرست

 .دارد وجود استان نیاز از بیش و الزم مقدار به ندارد وجود مشکلی نیاز مورد روغن و شکر بابت از رمضان

 توزیبع  که گرفتیم نظر در خانوار و صنفی استفاده برای روغن تن 5۰۰ و هزار سه حاضر حال در کرد: تصریح تقوی

 توزیع حال در بامیه و زولبیا پزی شیرینی برای رمضان ایام برای که مانده باقی صنف به مربوط روغن تن 95 و شده

 .است

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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 تعطبیالت  ایام و ماه اسفند منجمد مرغ گوشت تن 74۰ و هزار گفت: نیز منجمد مرغ گوشت توزیع با رابطه در وی

 .کنیم وعشر دوباره را منجمد مرغ توزیع باشد الزم که وقت هر داریم را آمادگی این و است شده توزیع روزنو

 ایبام  این یط گرم مرغ تن 6۰۰ و هزار تا 5۰۰ و هزار 6 حدود استان در منجمد مرغ توزیع با همزمان وی گفته به

 و کبرج  ن،تهبرا  همچبون  ییهبا استان به نیز گرم غمر تن 4۰۰ و هزار شده انجام ریزی برنامه با و است شده توزیع

 .شد ارسال خوزستان

 صبد در ۳۰ از ببیش  قببل  سبال  مشابه مدت به نسبت اینکه بیان با همدان استان جهادکشاورزی سازمان سرپرست

 زنیب  آینبده  در شبده  انجام ماه اسفند و بهمن در که هایی یریزجوجه به توجه با افزود: داشتیم یریزجوجه افزایش

 .داشت نخواهد وجود استان در مرغ کمبود نظر از مشکلی هیچ

 و ای نجیرهز های فروش اه و نداریم مشکلی گونه هیچ اساسی اقالم توزیع در نیز حاضر حال در داشت: اظهار تقوی

 ورتصب  ببه  و ببوده  فعبال  اسبتان  سراسبر  همبه  هبا  اتحادیه و ها تشکل روستایی، تعاونی سازمان توزیع های شبکه

 .دشومی توزیع اساسی اقالم این استان نقاط دورترین تا هنگهما

 ابتبدای  از شبده  انجبام  هبای  بازرسبی  و ببازار  بر نظارت با رابطه در همدان استان جهادکشاورزی سازمان سرپرست

 7۰۰ و زارهب  6 از ببیش  تباکنون  طرح ابتدای از گفت: نیز کشاورزی جهاد وزارت به بازار تنظیم مسئولیت واگذاری

 تنظبیم  میبوه  عرضبه  هبای  غرفبه  و هبا  انوایین بازار، صنوف، با رابطه در ها بازرسی این که شده انجام بازرسی ردمو

 .است بوده بازاری

 داد: ادامه و کرد عنوان ریال میلیارد 52۰ ریالی ارزش با مورد 7۳8 را مدت این در شده کشف تخلفات تعداد تقوی

 عزیراتبی ت کبل  اداره ببه  آنهبا  هبای  پرونده تخلفات به رسیدگی برای و لتشکی قضایی پرونده متخلفان تمامی برای

 .است شده ارسال حکومتی

 خبر لینک

 

 

https://www.irna.ir/news/84705427/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B4%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%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%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 1۰:29 ،14۰1 فروردین 16-ایرنا

 :ایرنا با وگوگفت در ایران خرما ملی انجمن رییس

 ایزنجیره هایفروشگاه در مناسب قیمت با خرما فروشان/خرده برخی توسط خرما فروشیگران 3-5

 است عرضه حال در

 

 تا 5 بین ساننو دارای خرما قیمت رمضان مبارک ماه در ساله هر گفت: ایران خرما ملی انجمن رییس -ایرنا -تهران

 .بدطل می را نظارتی های دست اه و بازار تنظیم ستاد ورود محصول این فروشی گران اما دشومی درصدی 1۰

 و انرمضب  مببارک  مباه  در خرمبا  قیمت وضعیت درباره ایرنا اقتصادی خبرن ار با وگوگفت در «رشیدفرخی محسن»

 در دیکمبو هیچ ما و است کبکاب و مضافتی رمضان مبارک ماه رفیمص خرمای درصد 7۰ :افزود آن، فروشی گران

 .است تامین محصول این از رمضان مبارک ماه بازار و نداریم زمینه این

 تصبریح  ت،اسب  نداشبته  چنبدانی  تغییر مبدا هایاستان در خرما قیمت اینکه بیان با ایران خرما ملی انجمن رییس 

 خرمبای  و هزارتومبان  42 تا 4۰ بین مبدا هایاستان در مضافتی خرمای وگرمکیل هر قیمت نوروز عید از پیش کرد:

 .کرد تجربه را قیمت افزایش درصد 1۰ تا 5 نزدیک که بود تومان هزار 25 تا 2۰ بین کبکاب

 کیلبوگرم  یک زا کمتر مختلف اوزان دارای بندی بسته خرماهای که ب یریم نظر در باید را این اما داشت: اظهار وی

 هبای قیمبت  با کاالها این عرضه بنابراین شود،می بازار وارد گرمی 9۰۰ و 7۰۰، 5۰۰ ها وزن با ها بسته این و است

 .نیست منصفانه مبدا هایاستان نرخ از برابری چند

https://www.irna.ir/news/84705071/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86-%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
https://www.irna.ir/news/84705071/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86-%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
https://www.irna.ir/news/84705071/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86-%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
https://img9.irna.ir/d/r2/2021/11/30/4/169241887.jpg?ts=1638288598643
https://img9.irna.ir/d/r2/2021/11/30/4/169241887.jpg?ts=1638288598643
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 اسبت،  اشبته د را قیمبت  افبزایش  کمتبرین  خرما اخیر، سال چهار در تورم به توجه با اینکه به اشاره با فرخی رشید

 ورود نظارتی هایدست اه و بازار تنظیم ستاد باید شود، عرضه عرف از خارج هاییقیمت با خرما که صورتی در افزود:

 .کنند

 هایروش اهف و بار تره و میوه میادین در مناسب هایقیمت با رمضان مبارک ماه نیاز مورد خرمای اکنون گفت: وی

 ببا  رسبد می رنظ به بنابراین کنند؛می فروشی گران به اقدام بازار سطح در کسبه برخی اما شود،می عرضه ایزنجیره

 .شود جلوگیری افراد این تخلف از نظارتی هایدست اه و گذاری قیمت بحث در بازار تنظیم ستاد ورود

 یبادین م سازمان و کشاورزی جهاد وزارت با جلساتی منظور همین به :کرد اظهار ایران خرما ملی انجمن رییس

 که کسانی به دش مقرر و کردیم اعالم کاال مستقیم عرضه برای را خود آمادگی و شد برگزار شهرداری بار تره و میوه

 .شود ارایه خرما بخواهند که میزان هر به کندمی معرفی بازار تنظیم ستاد

 و معمبول  ودس با را خرما ایزنجیره هایفروش اه داران روزه به خدمات ارایه برای شد توافق همچنین وی، گفته به

 .کنند عرضه مناسب هایقیمت

 گران به قداما داران مغازه و کسبه برخی رمضان مبارک ماه شروع با که دهدمی نشان بازار وضعیت ایرنا، گزارش به

 .است شده بیشتر درصد ۳۰ گذشته ماه یک در خرما انواع قیمت شودمی گفته که جایی تا اندکرده فروشی

 .است شده تولید کشور در خرما هزارتن 25۰ و میلیون یک ،14۰۰ سال در

 صبادر  هبدف  کشبورهای  به چهارم یک معادل یعنی ایران خرما محصول درصد 25 نزدیک متوسط طور به سال هر

 ادرصب  اروپبایی  کشبورهای  به دالر میلیون ۳۰۰ ارزش به هزارتن 27۰ حدود ،1۳99 سال در که طوری به شودمی

 .شد

 خبر لینک

 

 

 

۱۶%20فروردین%20۱۴۰۱،%20۱۰:۲۹
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 15:2۰ ،14۰1 فروردین 16-ایرنا

 کشاورزی؛ جهاد وزارت توسط

 شودمی بازار روانه خرما تن هزار 70 شد/ اعالم رمضان مبارک ماه مضافتی خرما مصوب قیمت 4-5

 

 به رمضان ارکمب ماه مضافتی خرما مصوب قیمت تعیین از کشاورزی جهاد وزیر باغبانی امور معاون - ایرنا - تهران

 مصوب نرخ از بیش قیمت با محصول این عرضه گفت: و خبرداد تولیدکنندگان و کنندگان مصرف از حمایت منظور

 .شودمی برخورد و نیست قبول قابل

 قیمبت  لت،دو گیری تصمیم براساس کرد: اظهار خرما بازار وضعیت درباره «برومندی حمدمهدیم» ایرنا، گزارش به

 به میگر 7۳۰ تا 7۰۰ و گرمی 55۰ هایبسته در محصول این قیمت و تومان هزار 48 مضافتی خرمای کیلوگرم هر

 در مصبوب  هایقیمت با را محصوالت این توانندمی مردم که است شده تعیین تومان 9۰۰ و هزار ۳4 تا ۳2 ترتیب

 .کنند تهیه بار تره و میوه میادین

 کبرد:  تصریح د،ندار وجود کشور در خرما تولید در کمبودی اینکه بیان با کشاورزی جهاد وزارت باغبانی امور معاون

 .شودمی بازار روانه ایام این در که مانده باقی هاسردخانه در خرما تن هزار 7۰ اکنون

 هبزار  42۰ و میلیون یک تولید با ایران که دارد وجود خرما نخیالت هکتار هزار 268 کشور استان 14 در افزود: وی

 .است گرفته قرار جهان در خرما تولیدکننده سومین رتبه در تن

 ارزشببه  تبن  زارهب  ۳88 ساالنه افزود: است، ایران اختیار در نیز خرما جهانی بازار درصد 2۰ اینکه بیان با برومندی

 .شودمی صادر دالر یلیونم ۳۰۰

https://www.irna.ir/news/84706111/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%AA%DB%8C-%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%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF-%DB%B7%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7
https://www.irna.ir/news/84706111/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%AA%DB%8C-%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%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF-%DB%B7%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/04/05/4/169578245.jpg?ts=1649157639473
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/04/05/4/169578245.jpg?ts=1649157639473
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 یعنبی  است مکیلوگر 1۰ تا 8 کشورمان در خرما مصرف سرانه داد: ادامه کشاورزی جهاد وزارت باغبانی امور معاون

 .کنندمی مصرف را محصول این از کیلوگرم 1۰ حدود در ساالنه ایرانیان

 تبرل کن رمضبان  مباه  در را محصبول  ایبن  ببازار  صبادرکنندگان  و خرما ملی هایانجمن همکاری با کرد: تصریح وی

 .نشود هاقیمت افزایش موجب ایام این در تقاضا افزایش که ایمکرده

 55 از یشبب  مضبافتی  خرما قیمت اخیر روزهای طی که دهدمی نشان ایرنا خبرن ار میدانی بررسی ایرنا، گزارش به

 زاهبدی  خرما و هزارتومان 15۰ تا 12۰ از بیش پیارم خرما هزارتومان، 9۰ تا 65 از بیش خاسویی خرما هزارتومان،

 .رفتمی فروش به هزارتومان 5۰ تا ۳8 از بیش

 خبر لینک

 

 

 7:46 ،14۰1 فروردین 17-ایرنا

 دهد؛می گزارش ایرنا

 شد؟ جمع چگونه طوالنی هایصف رمضان/ مبارک ماه پروتئینی محصوالت بازار در ثبات 5-5

 

 دولت فعالیت روعش با اما بود، مواجه التهاب و نوسان با گذشته سال دو طی پروتئینی محصوالت بازار -ایرنا -تهران

 و دشب  حباکم  قیمتبی  ثببات  و کنترل محصوالت این بازار ها،نظارت تشدید و مناسب هایسیاست اتخاذ و سیزدهم

 .نیست خرید طوالنی هایصف از خبری دی ر

https://www.irna.ir/news/84706111/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%AA%DB%8C-%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%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF-%DB%B7%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7
https://www.irna.ir/news/84705941/%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%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-%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%B5%D9%81-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84705941/%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%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-%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%B5%D9%81-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://img9.irna.ir/d/r2/2020/03/10/4/157018532.jpg
https://img9.irna.ir/d/r2/2020/03/10/4/157018532.jpg


 

 

 

 کشاورزی و آب راهبردی مطالعات مرکز

 http://awnrc.com/index.php 1401سوم فروردین ماه  هفته کشاورزی اخبار اهم

1۰4 http://awnrc.com/index.php  

 افبزایش  مبرغ تخبم  و مبرغ  گوشت مصرف اخیر، سال دو طی قرمز گوشت قیمت افزایش به توجه با ایرنا، گزارش به

 تهیه برای مردم و نداشت انیهمخو محصوالت این عرضه با تقاضا گذشته دولت در که جایی تا کرد پیدا توجهیقابل

 .ایستادندمی طوالنی هایصف در باید مناسب هایقیمت با اقالم این

 شبب  در یحتب  کرد، عبور تومان هزار 58 مرز از مرغتخم و تومان هزار 4۰ مرز از مرغ گوشت قیمت قبلی دولت در

 طبوالنی  هبای صبف  ایجباد  و ببازار  در محصوالت این کمبود شاهد (1۳99 ماه )اسفند گذشته سال نوروز ایام و عید

 عرضه با غذایی منیتا قرارگاه تشکیل و سیزدهم دولت استقرار با اخیر ماه 6 در اما بودیم، اقالم این تهیه برای مردم

 و مبان تو هبزار  ۳1 نبرخ  ببا  مبرغ  گوشبت  کیلوگرم هر مدت این طی و شد تثبیت اقالم این نرخ فراوان، و هوشمند

 .رسید کنندگانمصرف دست به نتوما هزار 4۳ مرغتخم

 ببه  را گانتولیدکننبد  بازار، آرامش برای سیزدهم دولت کشاورزی جهاد وزارت نوروز ایام و عید شب برای همچنین

 فبزایش ا و عمبومی  واکسیناسبیون  وجبود  ببا  توانسبت  مسئله همین که کرد ترغیب یریزجوجه قطعه میلیون 14۰

 این تهیه برای مردم تا کند کنترل توجهیقابل حد تا را محصوالت این بازار پساکرونا، به بازگشت و نوروزی سفرهای

 .نمانند طوالنی هایصف در گذشته سال همانند اقالم

 شبد  روبرو مشکل با هااستان از برخی در مرغ عرضه که بودیم شاهد نوروز تعطیالت روزهای از برخی در حالاین با

 برخی البته بود؛ هاکشتارگاه اکثر تعطیلی و ونقلحمل سیستم روند در اخیرت از ناشی مشکالت دلیل به امر این که

 ۳7 هایخنر با مواردی در حتی مصوب نرخ از بیش را محصول این قیمت مصرف، افزایش به توجه با نیز سودجویان

 پشبتیبانی  کتشر ذخایر از استفاده و محصوالت این گسترده رضهع با دولت اما رسانند، فروش به تومان هزار 45 تا

 .شد قیمتی ثبات باعث بازار، به آن عرضه و دام امور

 این  یرد؛ب خود به افزایشی روند کشور در مرغ گوشت مصرف رسدمی نظر به رمضان مبارک ماه فرارسیدن با اکنون

 کباذب  هایتقیم افزایش یا و کمبود موجب امر این شاید که جایی تا کرد ایجاد برخی برای را هایین رانی موضوع

 در دام رامبو  پشبتیبانی  شبرکت  ذخایر از استفاده و محصوالت گسترده عرضه با دارد تالش دولت همچنان اما شود،

 .کند کنترل را محصوالت این بازار منجمد و گرم مرغ گوشت تزریق
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 در تبایی  ۳۰ مبرغ تخبم  شانه هر که است داشته بازار در مرغتخم قیمت کاهش برای تالش سیزدهم دولت حالی در

 شبهر  سطح هایفروشیخرده از میدانی هایبررسی اما شود،می عرضه تومان هزار 4۳ قیمت با بارتره و میوه میادین

 کننبدگان مصبرف  دسبت  به تومان هزار 58 تا 55 بین هاییقیمت با تایی ۳۰ مرغتخم شانه هر که داد نشان تهران

 .رسیدمی

 مبر ا همبین  کبه  هسبتیم  ببازار  در مرغتخم مصرف کاهش شاهد گرما فصل شروع با ساله هر که است حالی در این

 کباهش  که شتدا پی در تولیدکنندگان برای را هایین رانی که جایی تا کرده ایجاد محصول این بازار در را رکودی

 .باشد داشته پی در را صنعت هن فت ضرر تولید هایهزینه بودن باال وجود با هاقیمت افت و مصرف

 است تومان هزار 31 رمضان مبارک ماه مرغ کیلوگرم هر قیمت

 مقابله رایب عمومی واکسیناسیون انجام با :گفت گوشتی مرغداران سراسری اتحادیه مدیرعامل «نژاداسداهلل حبیب»

 گوشت جمله از پروتئینی محصوالت بازار به ونقر دی ر بار پساکرونا به بازگشت و سیزدهم دولت در کرونا ویروس با

 .است افزایش به رو مصرف سرانه که جایی تا بازگشت، مرغ

 هبا قیمبت  ببودن  بباال  دلیبل  به ماهی و قرمز گوشت مصرف کاهش از ناشی را مرغ گوشت مصرف افزایشی روند وی

 میلیبون  14۰ تبا  1۳5 ببین  هبا، نهاده تامین در سیزدهم دولت تشویقی هایبرنامه با امسال داشت: اظهار و دانست

 ایبن  ببازار  امشآر و عرضه افزایش باعث تولید، رقم این که افتاد اتفاق نوروز ایام و عید شب برای یریزجوجه قطعه

 .شد محصول

 هم ام نیز ما ی،ماه و قرمز گوشت به نسبت مرغ گوشت مصرف سرانه افزایش به توجه با بنابراین افزود: نژاد اسداهلل

 14۰ ببه  هگذشت سال قطعه میلیون 12۰ از را تولید سرانه تا کردیم تالش سیزدهم دولت کشاورزی جهاد وزارت با

 .بدهیم افزایش قطعه میلیون

 دلیبل  به غمر گوشت قیمت افزایش گفت: نداریم، رمضان مبارک ماه مرغ گوشت بازار در کمبودی اینکه بیان با وی

 مرغ وگرمکیل هر تولیدی واحدهای نیز مدت همین طی زیرا است، بوده نوروز تعطیالت ایام در سودجو برخی حضور

 .دادندمی هاکشتارگاه و عرضه مراکز تحویل تومان هزار 21 تا مانتو 5۰۰ و هزار 19 قیمت به را
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 ونقلحمل مسیست برقراری و هاکشتارگاه فعالیت شروع با کرد: اضافه گوشتی مرغداران سراسری اتحادیه مدیرعامل

 .است تومان هزار ۳1 بازار در مرغ گوشت کیلوگرم هر قیمت اکنون دولت هایتالش و

 دولبت  بنبابراین  شبود؛ مبی  تولید کشور در مرغ گوشت تن میلیون 2.7 تا 2.5 حدود ساالنه اکنون کرد: تصریح وی

 تا شد سازیذخیره کشور دام امور پشتیبانی شرکت توسط قبلی هایدوره تولید مازاد کهطوریبه دارد، خوبی ذخایر

 .شود عرضه بازار تنظیم منظوربه بازار صرفم پیک در نیاز صورت در

 یریزجوجه شدن برابر دو گرما/ فصل شروع پی در مرغتخم قیمت کاهش

 مازاد با ورکش :گفت ایرنا به نیز کشور گذارتخم مرغداران سراسری اتحادیه مدیره هیات رییس «کاشانی حمیدرضا»

 تومبان  ارهز 4۳ از بیش قیمت هرگونه و نداریم زمینه نای در کمبودی و روبروست مرغتخم درصدی 1۰ تا 5 تولید

 .شودمی محسوب فروشیگران فله مرغتخم تایی ۳۰ شانه برای

 را رشبد  برابر دو 1۳99 سال به نسبت 14۰۰ سال دوم نیمه یریزجوجه موجود هایگزارش طبق داشت: اظهار وی

 از حمایت رایب صادرات ممنوعیت رفع نیازمند امر این که داشت خواهیم تولید مازاد امسال بنابراین دهد.می نشان

 .است تولیدکنندگان

 مصوب متقی با باید بنابراین که است تومان هزار ۳8 مرغداری واحدهای درب مرغتخم قیمت کرد: تصریح کاشانی

 5۰از بیش ازارب در اام شود، عرضه هافروشیخرده و ایزنجیره هایفروش اه بار،تره و میوه میادین در تومان هزار 4۳

 .است فروشیگران که رسدمی فروش به محصول این تومان هزار 55 تا

 حجبم  به توجه با گفت: داریم، کشور در مرغتخم تولید تن میلیون 1.2 نزدیک ساالنه آمارها طبق اینکه بیان با وی

 .است تامین صولمح این بازار و نداریم رمضان مبارک ماه مرغتخم بازار در کمبودی هیچ تولید

 رمضان مبارک ماه در قرمز گوشت قیمت کاهش تدریجی روند

 گوشبت  قیمبت  :گفبت  و داد خبر قرمز گوشت بازار در رکود از گوسفندی گوشت اتحادیه رییس «ملکی اصغرعلی»

 امایب  تعطیلبی  از بعبد  رمضبان  ماه امسال زیرا است، گرفته خود به کاهشی روند گذشته هفته به نسبت اکنون قرمز

 روبرو مالی توان کاهش با اکنون و اندداده انجام نوروز ایام در را دخو نیاز مورد خرید مردم بنابراین شد، شروع نوروز

 .هستند
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 از ببیش  تهران در و هااستان در تومان هزار 75 نزدیک نوروز ایام در و عید از قبل زنده دام قیمت داشت: اظهار وی

 قرمز گوشت ازارب رکود دلیل به امروز اما شد، بازار در قرمز گوشت قیمت افزایش عثبا موضوع این که بود مبلغ این

 .دارد کاهشی روند نیز زنده دام قیمت

 خبر لینک

 

 

 1۳:۰4 ،14۰1 فروردین 17-ایرنا

 است جامعه در تقاضا و عرضه تابع خرما قیمت کشور: خرمای انجمن تولید کمیته رییس 6-5

 

 ایطشبر  و تقاضبا  و عرضبه  تبابع  خرمبا  قیمبت  گفبت:  کشور خرمای انجمن تولید کمیته رییس - ایرنا - بندرعباس

 .است کرده جلب آن سمت به بیشتر را هاتوجه رمضان مبارک ماه در مصرف افزایش و است اقتصادی

 نبوع  2 و اسبت  یمختلفب  انبواع  دارای خرمبا  افزود: ایرنا خبرن ار با گو و گفت در چهارشنبه روز پوروکیلی اهللعنایت

 .باالست هاآن قیمت که دارد وجود مجول و پیارم خرمای شامل کیفیت با و کم تولید با خرمای

 قرار ستقبالا مورد بسیار برداشت فصل زمان در و بوده شده شناخته هم جهانی عرصه در خرماها این داد: ادامه وی

 .ندارند عام مصرف چندان رمضان مبارک ماه در که رسندمی فروش به و گیرندمی

 ببم،  هبای شهرسبتان  در کبه  رسدمی مصرف به رمضان مبارک ماه در بیشتر مضافتی کرد: اضافه خرما کننده تولید

 .دارند بسیاری طرفدارهای و شوندمی تولید هرمزگان شمال و کرمان استان جیرفت

https://www.irna.ir/news/84705941/%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%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-%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%B5%D9%81-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84706054/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/04/05/4/169578245.jpg?ts=1649157639473
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/04/05/4/169578245.jpg?ts=1649157639473
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 میزان و تن زاره 2۰ پیارم ساالنه تولید مجموع تن، هزار ۳5۰ سال در مضافتی خرمای تولید میزان افزود: پوروکیلی

 .دارد هم ییباال تولید شودمی استقبال مضافتی از اگر بنابراین نرسد، هم تن 2۰۰ به شاید کشور در مجول تولید

 نبدانی چ قیمتبی  رشد که داریم هم را بوشهر کبکاب خرمای داشت: اظهار کشور خرمای انجمن تولید کمیته رییس

 .است نداشته

 است رفته باال کشاورزی هایمحصول تولید هایهزینه

 سبال  سه تا رکارگ چنانچه گرفت، نظر در باید هم را کشاورز و دارباغ برای تولید هایهزینه رفتن باال داد: ادامه وی

 یبال ر میلیبون  8۰ تبا  6۰ اکنبون  گرفبت می دستمزد کار ماه یک برای ریال میلیون ۳۰ رمضان مبارک ماه در قبل

 .گیردمی دستمزد

 ریال میلیون 7۰ کدام هر به ماهانه اگر که دارد کارگر 1۰ تا هفت حداقل باغی و نخلستان هر کرد: اضافه پوروکیلی

 در بپردازد دستمزد ریال میلیون 7۰۰ ماهانه بایستی کننده تولید عبارتی به یعنی دشومی پرداخت ماه در دستمزد

 .پرداختمی کارگری دستمزد عنوان به ریال میلیون ۳۰۰ ماهانه قبل سال سه که صورتی

 کبه  اسبت  تبور تراک مانند کشاورزی ادوات و کود سم، مانند تولید هاینهاده قیمت افزایش دی ر مساله وی، گفته به

 .است شده برابر چند و برده باال را هزینه و شده انجام دولت توسط کار این

 آیبا  د،کبر  حسباب  جامعبه  در هم را تورم نرخ افزایش بایستی کرد: تصریح کشور خرمای انجمن تولید کمیته رییس

 و یخچبال  د،کنب  فبراهم  را رفباه  و آسبایش  وسایل اشخانواده برای نباید و نبوده جامعه بدنه از بخشی کننده تولید

 انبد داشبته  هالسا این در برابر چند قیمتی که را منزل اساسی لوازم سایر و گاز اجاق گرمایشی، یا سرمایشی وسایل

 .کند تهیه

 است داشته خرما نرخ را تورم کمترین

 ببه  اسبت  داشبته  خرما گذشته یهاسال در هاتحریم وجود با را قیمتی افزایش و تورم نرخ کمترین گفت: پوروکیلی

 .رسید یالر هزار ۳5۰ به امسال که بود ریال هزار 15۰ کیلویی قبل سال پنج در مضافتی خرمای نرخ مثال عنوان
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 و دهشب  براببر  6 تبا  پبنج  تولیبد  هبای هزینبه  کبه  است درحالی این افزود: کشور خرمای انجمن تولید کمیته رییس

 شده بیشتر ربراب نیم و 2 تنها سال پنج طول در خرما متقی اما یافته چشم یری افزایش نیز نقل و حمل هایهزینه

 .است

 ندارد وجود وارداتی هایمحصول بر نظارتی

 ببه د،هسبتن  دیبدن  زیان درحال همیشه کشاورزان و است حاکم کشاورزی بخش تمام در شرایط این داد: ادامه وی

 هبای نبرخ  ببر  نظبارتی  دی بر  سبوی  زا و انبد شبده  واقبع  مظلبوم  داخبل  تولیبد  کشاورزی هایمحصول تمام عبارتی

 .شوندمی فروخته کننده وارد دلخواه و باال قیمت به و شودنمی اعمال وارداتی هایمحصول

 بر تنها دولت و است یافته افزایش هاسال این در هم دولت توسط شده تولید هایمحصول نرخ حتی کرد: اضافه وی

 .کندمی اعمال یدشد نظارت دولتی غیر کننده تولید و خصوصی بخش

 تنهبا  نبه  دولبت  کبه  اسبت  همبه  چشم پیش در آشکار و بارز نمونه یک خودرو قیمت شد: یادآور خرما کننده تولید

 .کندمی هم همراهی قیمت رفتن باالتر برای بلکه گیردنمی را آن افزایش جلوی

 اندشده رویگردان تولید و کشاورزی بخش در کار از جوانان

 موجبب  امبر  همین و اندشده واقع مظلوم کشور در کشاورزان کرد: تصریح کشور خرمای انجمن تولید کمیته رییس

 .شوند روی ردان کشاورزی هایمحصول تولید و بخش این در کار از جوانان شده

 پاسخ تید؟هس کشاورزی محصول تولید به حاضر بپرسید جوانان دی ر و خودم پسر از اکنون همین افزود: پوروکیلی

 .دارد هم زیان و ضرر بلکه بوده فایدهبی تنها نه آن در فعالیت و ندارد ارزشی کار این دهندمی

 بلکبه  شبود ینمب  حمایبت  تنهبا  نه و شده واقع مظلوم کننده تولید و کشاورز که است آن از ناشی این داد: ادامه وی

 کشباورزی  هایمحصول و تولید روی بر سو اثر و شوندمی تصویب فوری که است هاییقانون ساطور زیر هم دستش

 .گذاردمی
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 رهبای بازا تمبام  عربسبتان  و کبرد  ممنبوع  را رمضبان  مببارک  ماه در خرما صادرات قبل سال 2 دولت زد: مثال وی

 امسبال  ولبت د شبده  باعث همین دادیم، دست از را صادراتی بازارهای اقدام آن نتیجه در و گرفت را ایران صادراتی

 .نکند عممنو را خرما صادرات

 یابدمی کاهش سال هر کشاورزان معیشت سطح

 خرمبای  قیمبت  بن بریم  مسباله  ببه  بینانهواقع بخواهیم چنانچه کرد: بیان کشور خرمای انجمن تولید کمیته رییس

 تا یک بین ییکیلو بایستی گذشته، سال پنج در هاهزینه افزایش و تورم نرخ به توجه با و کنونی شرایط در مضافتی

 ببرای  و شبود مبی  زده بار هاسردخانه از ریال هزار 4۰۰ کیلویی خرما اکنون اما باشد، ریال هزار 2۰۰ و یونمیل یک

 .برندمی تهران به فروش

 تبر یینپبا  و پایین سال هر کشاورزان معیشت و زندگی سطح شده باعث قیمت و شرایط این کرد: تصریح پوروکیلی

 آیبا  خیبر،  یا شدبا برخوردار مناسبی معیشت و زندگی سطح از جامعه اقشار یرسا مانند باید هم کشاورز باالخره آید،

 تبأمین  را هبا آن ماندر و دارو هایهزینه بتواند باید آیا شدند بیمار اگر شوند،نمی بیمار کشاورز خانواده و خانه اهل

 .است کننده تولید سر بر زدن سیاست ذاران و دولت نیت و قصد آیا کند،

 است کشاورزی بخش از جوانان شدن فراری شرایط این بازتاب

 انبد کبرده  دایجبا  کشباورزی  بخش برای که شرایطی بازتاب شد بیان که همان ونه شد: یادآور خرما کننده تولید این

 زیبان  جبز  بخش این به ورود بیندمی و کندمی کتاب و حساب خود با جوان است، بخش این از جوانان شدن فراری

 .دندار دی ری چیز

 ماننبد  هبایی اسبتان  و کشبور  جنبوب  منطقبه  در خصوصبه کشاورز گفت: کشور خرمای انجمن تولید کمیته رییس

 غیرقاببل  راداف از بسیاری برای که باالتر و سانتی راد درجه 5۰ فرسای طاقت دمای در بایستی را محصول هرمزگان

 .کند تولید کنندمی ایجاد راهش سر بر که دردسرهایی و مشکل هزار با و است تحمل

 زمبان  در امبا  کنبد  حل را مساله هزار و ن هداری سردخانه در را محصول باید هم سپس کرد: اضافه ادامه پوروکیلی

 تولیبد  بهبای  از تبر ارزان نبرخ  و ضبرر  ببا  باید و برساند بفروش شده تمام نرخ با حداقل دهدنمی اجازه دولت فروش

 .بفروشد
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 اکنبون  ببود  ریال میلیون 55۰ قبل سال پنج تا تراکتوری قیمت چنانچه زد: مثال تولید هایهزینه خصوص در وی

 افبزایش  الریب  میلیبون  ۳5۰ به ریال میلیون 5۰ از هم تراکتور گاوآهن رسیده، ریال میلیارد 1۰ تا هشت به قیمت

 .است رسیده ریال هزار 5۰۰ و میلیون پنج به ریال هزار 8۰۰ از هم کود نرخ یافته،

 حمایت هب کننده وارد از حمایت از را خود هایسیاست بایستی دولت گفت: کشور خرمای انجمن تولید تهکمی دبیر

 .است واردکنندگان از حمایت درحال هنوز اما دهد، تغییر کننده تولید و تولید از

 زیرکشت طحس سوم و تولید چهارم رتبه نخلستان هکتار هزار ۳7 از خرما تن هزار 15۰ ساالنه برداشت با هرمزگان

 .دارد را کشور در خرما

 و اصوییخ پیارم، نوع سه و است خارجی و داخلی تجاری آن نوع 2۰ که شودمی تولید استان این رد خرما نوع 55

 .شودمی صادر میانه آسیای کشورهای و روسیه کانادا، استرالیا، کشورهای به مضافتی

 .یابدمی انپای پیارم برداشت با و شودمی آغاز ماه خرداد ولا از مهتری آل خرمای با هرمزگان در خرما برداشت

 خبر لینک

 

 

 17:41 ،14۰1 فروردین 17-ایرنا

 داد؛ خبر دولتی بازرگانی شرکت مدیرعامل

 رمضان مبارک ماه برای شکر و برنج تن هزار 200 توزیع 7-5

 

https://www.irna.ir/news/84706054/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7
https://www.irna.ir/news/84707517/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D9%88-%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%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
https://www.irna.ir/news/84707517/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D9%88-%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%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
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/03/28/4/169561360.jpg?ts=1648469772609
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/03/28/4/169561360.jpg?ts=1648469772609
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 در شبکر  تبن  زاره 1۰۰ و وارداتی برنج تن هزار 1۰۰ توزیع از ایران دولتی بازرگانی شرکت مدیرعامل -ایرنا -تهران

 .داد خبر کشور سطح در بازار آرامش حفظ و هاقیمت ثبات برای امسال رمضان مبارک ماه

 کشبور  راسبر س اسبتانداران  ببه  اینامه در «راد سعید سید» کشاورزی، جهاد وزارت از ایرنا چهارشنبه روز گزارش به

 سفید شکر نت هزار 1۰۰ و پاکستانی و هندی انواع از برنج تن هزار 1۰۰ مجدداً 14۰1 رمضان مبارک ماه در گفت:

 در ضبه عر منظبور  ببه  انبارهبا  موجودی با متناسب راهبردی، ذخایر محل از صنعت و صنف و خانوارها مصرف برای

 دولتبی  انیبازرگ شرکت مدیرعامل .است گرفته قرار هااستان بازار تنظیم کارگروه راختیا در و تخصیص کشور سطح

 تومبان  5۰۰ و هزار 18 کیلوگرم هر قیمت به و کیلویی 1۰ هایبندیبسته در 1121 هندی برنج اظهارداشت: ایران

 و تومان 5۰۰ و هزار 2۰ کیلوگرم هر قیمت با کیلویی 1۰ هایبندیبسته در پاکستانی برنج کنندگان، مصرف برای

 .شودیم عرضه کشور در تومان 5۰۰ و هزار 12 کیلوگرم هر قیمت با کیلویی 1۰ هایبندیبسته در تایلندی برنج

 کارگروه یاراخت در افزوده ارزش بر مالیات درصد 9 احتساب با و مختلف هایبندیبسته در نیز سفید شکر گفت: راد

 ببر  تخصیصبی  یکاالها توزیع مباشرین و شبکه شیوه، تعیین که این بیان با وی .ردگیمی قرار هااستان بازار تنظیم

 هبای  روش اهف از اعم منتخب های شبکه طریق از کاالها این کرد: تصریح است، هااستان بازار تنظیم کارگروه عهده

 کشبور  طحسب  در بار تره و میوه میادین و کاال مستقیم عرضه مراکز منتخب، اصناف مصرف، یهاتعاونی ای، زنجیره

 .دشومی توزیع

 وظیفه ،هاستانا بازرگانی خدمات و غله کل ادارات داشت: اظهار نامه این در ایران دولتی بازرگانی شرکت مدیرعامل

 به مربوط جبرن تخصیص کرد: بیان وی .داشت خواهند عهده بر را تخصیصی بازار تنظیم شکر و برنج تدارک و تامین

 .دشومی نجاما استان بازار تنظیم کارگروه رییس درخواست با مازندران و گیالن شامل برنج کنندهتولید یهااستان

 سبتان، ا کشباورزی  جهباد  هبای  سبازمان  بازرسبان  کنندگان، تولید و کنندگان مصرف از حمایت سازمان افزود: راد

 قیمبت  ترعایب  و توزیبع  رونبد  ربب  نظبارت  و کنترل به نسبت مکلفند ایران اصناف اتاق و حکومتی تعزیرات سازمان

 ندده انجام مراجع هماهن ی با را قانونی اقدام تخلف، بروز صورت در و اقدام شده، یاد کاالهای فروش

 خبر لینک

 

https://www.irna.ir/news/84707517/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D9%88-%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%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
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 18:18 ،14۰1 فروردین 17-ایرنا

 اردبیل در تقلبی های نشان با برنج کشف 8-5

 

 ایبن  در تقلبی یها نشان با اییارانه برنج تن ۳8 ضبط و کشف از اردبیل انقالب و عمومی دادستان - ایرنا - اردبیل

  .داد خبر شهر

 قتصبادی ا امنیبت  پلبیس  تبالش  ببا  :گفت خبرن اران جمع در چهارشنبه روز طباطبایی سیدعبداهلل ،ایرنا گزارش به

 آماده معروف تجاری هاینشان به مجدد بندی بسته با که اییارانه برنج تن ۳8 اردبیل شهر در واقع انباری از استان

 .شد ضبط و کشف بود، بازار به ارسال

 برنبد  سبه  عنباوین  ببا  کیلبویی  ده هبای سهکی در ای یارانه های برنج دوباره بندی بسته از متهمان هدف افزود: وی

 .بود بازار در بیشتر قیمت با آنها فروش و عرضه معروف،

 تشبکیل  ببا  و دسبت یر  مبتهم  نفبر  2 رابطه این در کرد: اظهار است، شده پلمپ انباری این اینکه بیان با طباطبایی

 .شدند داده تحویل قضایی سیستم به رسیدگی و قانونی مراحل سیر جهت پرونده

 ببا  و شبود مبی  محسبوب  تخلف دولت تعیینی ضوابط از خارج کاال ن هداری یا حمل و فروش و خرید کرد: بیان وی

 .شد خواهد قانونی برخورد متخلفان

 هبای  نهباد  بینذره زیر استان در اصناف و توزیعی و خدماتی تولیدی، واحدهای تمامی کرد: اضافه اردبیل دادستان

 .شودمی نظارت آنها عملکرد نحوه بر اوممد صورت به و هستند نظارتی

 و دانست کشور اقتصادی نظام در اخالل موجب را غیرقانونی اقتصادی هایفعالیت هرگونه و قاچاق پدیده طباطبایی

 .است قضایی دست اه هایاولویت از اقتصادی مفسدان و کنندگاناستفادهسوء و طلبانفرصت با برخورد گفت:

https://www.irna.ir/news/84707531/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/04/06/4/169580684.jpg?ts=1649252145929
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/04/06/4/169580684.jpg?ts=1649252145929
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 کاال عرضه و فروشیکم و گرانفروشی کاال، قاچاق احتکار، با رابطه در خود هایگزارش توانندیم هموطنان افزود: وی

 .دهند طالعا تجارت و معدن صنعت، سازمان 124 یا و پلیس 11۰ ارتباطی سامانه طریق از را توزیع شبکه از خارج

 خبر لینک

 

 

 14:26 ،14۰1 فروردین 19-ایرنا

 تومان هزار 9 قیمت با فرنگیگوجه گسترده عرضه 9-5

 

 12 تبا  9 قیمت با و شدهتوزیع شهرداری بارتره و میوه میادین در کافی میزان به فرن یگوجه امروز از -ایرنا -تهران

 .رسدمی فروش به تومان هزار

 سراسبر  در شده تولید فرن یگوجه تن میلیون 19۰ از تن میلیون 6.5 ساالنه میان ین طور به ایران ایرنا، گزارش به

 در و سبت ا بوده منطقه کشورهای به محصول این صادرکنندگان تریناصلی از یکی همواره و کندمی تولید را جهان

 کافی؛ دراتصا و رب کارخانجات گسترده خرید وجود با که بود زیاد حدی به محصول این تولید نیز هاسال از برخی

 .شودمی ریخته دور و شده تلف تولیدی فرن یگوجه از بخشی

 قیمبت  حبال  این با ولی اندکاشته گوجه گذشته سال برابر ۳ تا 2 کشاورزان نیز امسال که است آن از حاکی خبرها

 وازاهب  همچبون  کشبور  شهرهای برخی در و یافت افزایش شدت به کاذب صورت به یراًاخ هفته دو طی محصول این

 .شدمی احساس بازار در آن کمبود شدت به نیز

https://www.irna.ir/news/84707531/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84
https://www.irna.ir/news/84709081/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DB%B9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
https://img9.irna.ir/d/r2/2021/12/22/4/169298345.jpg?ts=1640162189158
https://img9.irna.ir/d/r2/2021/12/22/4/169298345.jpg?ts=1640162189158
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 ببار تبره  و میبوه  مرکبزی  میبدان  در فرن یگوجه عرضه کاهش را قیمت افزایش این اصلی علت فروشانخرده عمده

 مشبکالت  را افسارگسبیخته  قیمبت  افبزایش  ایبن  علبت  بارفروشبان  اتحادیبه  رئبیس  دی بر  طبرف  از کردنبد،  عنوان

 .دانست کشاورزی محصوالت زدن بار به آنها تمایل کاهش و دارانکامیون

 شدمی بارتره و میوه میدان وارد فرن یگوجه تن ۳۰۰۰ تا 2۰۰۰ حدود عادی شرایط در که کرد اعالم همچنین وی

 .رسید روز هر در تن هزار 5۰ تا ۳۰ به و دکر پیدا تقلیل شدت به قبل روز چند در حجم این ولی

 و شبهرداری  ببار تبره  و میبوه  هایغرفه برخی از مشاهدات و شد حل فرن یگوجه عرضه مشکل اخیر روز دو طی اما

 اکنبون هبم  و اسبت  شبده  روببرو  قیمبت  محسوسبی  کباهش  با فرن یگوجه قیمت که دهدمی نشان هافروشیخرده

 .رسدمی فروش به تومان هزار 12 تا 9 قیمت با و شدهتوزیع هاغرفه این در کافی میزان به فرن یگوجه

 کباهش  شباهد  عرضبه،  افبزایش  با و شده آغاز نیز بوشهر و بندرعباس میناب در محصول این برداشت نیز اکنونهم

 .برسد تومان هزار 9 زیر به فرن یگوجه قیمت آینده روز سه تا رودمی انتظار و بود خواهیم آن قیمت

 خبر لینک

 

 

 14۰1 فروردین 16-19:52-جوان خبرن اران باش اه

 

 :کشاورزی جهاد وزیر باغبانی امور معاون

 است ایران اختیار در خرما جهانی بازار درصد 20 10-5

https://www.irna.ir/news/84709081/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DB%B9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
https://www.yjc.news/fa/news/8103808/%DB%B2%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 

 

 

 کشاورزی و آب راهبردی مطالعات مرکز

 http://awnrc.com/index.php 1401سوم فروردین ماه  هفته کشاورزی اخبار اهم

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

 300 ارزش بهه  تهن  هزار 388 ساالنه و است ایران اختیار در خرما جهانی بازار درصد 20 گفت: برومندی

 .شودمی صادر دالر یلیونم

 رمایخ برای که داریم صادراتی پایه قیمت یک و صادراتی قیمت یک خرما صادرات در گفت: برومندی محمدمهدی

 .است سنت 9۰ مبلغ کبکاب برای و دالر 1.1 مبلغ مضافتی

 رتبه در تن ارهز 42۰ و میلیون یک تولید با ایران که دارد وجود خرما نخیالت هکتار هزار 268 کشور استان 14 در

 .است گرفته قرار جهان در خرما تولیدکننده سومین

 هایهبست در محصول این قیمت و تومان هزار 48 مضافتی خرمای کیلوگرم هر قیمت دولت، گیری تصمیم براساس

 یبن ا تواننبد می مردم که است شده تعیین تومان 9۰۰ و هزار ۳4 تا ۳2 ترتیب به گرمی 7۳۰ تا 7۰۰ و گرمی 55۰

 .کنند تهیه بار تره و میوه میادین در مصوب هایقیمت با را محصوالت

 هبزار  7۰ کنونا و ندارد وجود کشور در خرما تولید در کمبودی کشاورزی، جهاد وزارت باغبانی امور معاون گفته به

 .شودمی بازار روانه ایام این در که مانده باقی هاسردخانه در خرما تن

 محصبول  ینا از کیلوگرم 1۰ حدود در ساالنه ایرانیان یعنی است کیلوگرم 1۰ تا 8 کشورمان در خرما مصرف سرانه

 .کنندمی مصرف را

 نتبرل ک رمضبان  مباه  در را محصبول  ایبن  ببازار  صادرکنندگان و خرما ملی هایانجمن همکاری با برومندی گفته به

 .دنشو هاقیمت افزایش موجب ایام این در تقاضا افزایش که ایمکرده

 خبر لینک

 

 

 

 

 

https://www.yjc.news/fa/news/8103808/%DB%B2%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 14۰1 فروردین 17-11:17-جوان خبرن اران باش اه

 

 کرد اعالم اصناف اتاق

 شوندنمی کاال روی تولیدکننده قیمت درج مشمول که هاییکاال 11-5

 درج مشهمول  کهاالیی،  گهروه  13 استثنای به «شفاف خرید» طرح اجرای پنجم مرحله در هاکاال تمامی

 .شودمی قیمت

 ولیبد ت قیمت درج مشمول محصوالت برخی استثنای به هاکاال تمامی ،«شفاف خرید» طرح اجرای پنجم مرحله در

 .شوندمی کاال روی کننده

 تولیبد  قیمت درج طریق از قیمت سازی شفاف پروژه مشمول یلذ محصوالت استثنای به هاکاال تمامی اساس براین

 .بود خواهند 14۰1.2.1 تاریخ از کننده

 پزشکی و دارویی اقالم - الف

  نهایی کننده مصرف به عرضه قابل غیر ایواسطه هایکاال و اولیه مواد - ب

  پوشاک و پارچه البسه، انواع - ج

 آالت زیور و جواهر طال، انواع - د

  دستی صنایع واعان _ه

  بندیبسته غیر کشاورزی محصوالت - و

  بورس در شده عرضه هایکاال و بورسی محصوالت -ز

https://www.yjc.news/fa/news/8104224/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D8%AC-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF


 

 

 

 کشاورزی و آب راهبردی مطالعات مرکز

 http://awnrc.com/index.php 1401سوم فروردین ماه  هفته کشاورزی اخبار اهم

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

 بندیغیربسته لوازم و ابزار قطعات، انواع - ح

 ندارند بندیبسته امکان که محصوالتی - یبندیبسته قابل غیر ساختمانی مصالح انواع - ط

  بندیبسته قابل غیر التحریرلوازم انواع - ک

 برنج شکر، مرغ، تخم مرغ، گوشت، - ل

  ... و قنادی حلیم، آش، قبیل از شوندمی عرضه تولید محل در که صنفی هایکاال - م

 ورمنظب  ببه  تجبارت  و معبدن  صبنعت،  وزیبر  امین فاطمی سیدرضا دستور با کاال روی تولیدکننده قیمت درج طرح

 .شد اجرایی سالپار آذر از هاکاال انواع قیمت سازیشفاف

 

 خبر لینک

 

 

 

https://www.yjc.news/fa/news/8104224/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D8%AC-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
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 14۰1 فروردین 17-12:1۰-جوان خبرن اران باش اه

 

 کرد مطرح کشور دام کنندگان تامین شورای رئیس

 تومان هزار 155 گوسفندی گوشت کیلو هر قیمت 12-5

 تومان 137 تا 135 قرمز گوشت الشه برای منطقی قیمت گفت: کشور دام کنندگان تامین شورای رئیس

 .است منطقی غیر بازار در هاقیمت حاضر حال در و است

 جدید سال مدو هفته از داشتیم. دام و گوشت حوزه در را قیمت نزولی سیر پیش هفته از گفت: پوریان منصور آقای

 زارهب  1۳7 تبا  1۳5 الشبه  صبورت  ببه  باید منطقی صورت به قرمز گوشت کیلو هر و است کرده پیدا افزایش عرضه

 .باشد تومان هزار 155 تا 15۰ گوسفندی گوشت کیلو هر و تومان

 بیننبد. ب آسبیب  تولیدکننبدگان  است ممکن گرما فصل به شدن نزدیک و واردات شدن انجام به توجه با گوید:می او

 به را هاقیمت بازار در سودجو ایعده و نیامده پایین هاقیمت اما اند،کرده باز را واردات و اندگرفته را صادرات جلوی

 توانبد مبی  مبا  دام مازاد بنابراین و دارد تریپایین قیمت قرمز گوشت داخلی تولید دهند.می تغییر مختلف هایبهانه

 .شود صادر

 سبت سرد تومبان،  هبزار 18۰ گوسباله  ران دهعمب  فروش قیمت که بودند کرده اعالم هارسانه برخی گذشته روزهای

 تومان، هزار184 گوسفند ران تومان، هزار18۰ گوساله راسته تومان، هزار۳۳۰ گوساله فیله تومان، هزار17۰ گوساله

 رهبزا 29۰ گوسبفندی  اسبتخوان بی مغز راسته و تومان هزار142 گوسفند گردن تومان، هزار18۰ گوسفند سردست

 .است تومان

 خبر لینک

https://www.yjc.news/fa/news/8104296/%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-%DB%B1%DB%B5%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/8104296/%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-%DB%B1%DB%B5%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
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 14۰1 فروردین 19-14:1۰-جوان خبرن اران ش اهبا

 

 شد مطرح جوان خبرن اران باش اه با گو و گفت در

 جهانی بازارهای تابع دامی یهانهاده نرخ 13-5

 و است موجود رمضان ماه پایان تا روغنی یهادانه و غالت فعلی منابع گفت: کشاورزی جهاد وزیر معاون

 .شودمی وارد مرور به مابقی

 اوکراین و هروسی جنگ تبعات و ندارد وجود مشکلی روغن و نهاده واردات با ارتباط در گفت:  رزادهعس عباس آقای

 .است جهانی

 محسبوب  نیبا د در روغنبی  یهبا دانبه  و غالت صادرکنندگان بزرگترین از اوکراین و روسیه آنکه وجود با او، گفته به

 از ترس ببس به کشورها اکثر که چرا دارد قیمت حاظل از روانی بار کشور 2 این درگیری که است بدیهی شوند،می

 .آورندمی هجوم آینده

 طبور  ببه  بعبد  ایه ماه برای اقالم مابقی و است موجود رمضان ماه پایان تا منابع آنکه وجود با گوید: می عس رزاده

 .نیست ن رانی گونه هیچ جای آیند، می مداوم

 ببا  که است جهانی هاینرخ تابع روغنی هایدانه و دامی هایهادهن قیمت گفت: جهاد وزارت بازرگانی توسعه معاون

 نبزرگتبری  عنبوان  ببه  اوکبراین  و روسبیه  ببین  درگیبری  .کنبد مبی  اُفت هاقیمت شرایط، شدن عادی و جنگ اتمام

 بباال  حتمبال ا وجبود  این با که رساند 2۰۰8 سال از رقم باالترین به را محصول این قیمت دنیا، غالت صادرکنندگان

 .است یافته افزایش جهان در غذایی مواد قیمت رفتن

 خبر لینک

https://www.yjc.news/fa/news/8100334/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://www.yjc.news/fa/news/8100334/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
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 14۰1 فروردین 18-18:۳8-جوان خبرن اران باش اه

 

 بار تره و میوه میادین در

 شد تومان 500 و هزار 27 مرغ کیلو هر قیمت 14-5

 قیمهت  به و تومانی 500 و هزار 2 تخفیف با مرغ کیلو هر امروز از گفت: بار تره و میوه سازمان مدیرعامل

 .شودمی عرضه بار تره و میوه میادین در تومان 500 و هزار 27

 در ومبان ت 5۰۰ و هبزار  27 قیمبت  ببه  مبرغ  کیلو هر است قرار گوید: می بار تره و میوه سازمان مدیرعامل فصاحت

 .گیرد می انجام تامین زنجیره همکاری و توافق با امر این که شود عرضه بار تره و میوه میادین

 یلبویی ک حدود به که طوری به یافت کاهش بار تره و میوه میادین و شهر سطح در رغم قیمت گذشته روزهای طی

 .رسید تومان هزار ۳۰

 زمبان  ارانمرغد اکثر و است شده انبار مرغ پرورش هایسالن در مرغ گوید: می گوشتی مرغداران دبیرکانون فروغی

 مواجه ولیدت مازاد مرغ، او گفته به .نیست یخریدار و ندارد را آن جذب کشش بازار ولی رسیده هایشانمرغ تحویل

 هبا مبرغ  و کرده کم را گرم مرغ تقاضای موضوع همین و شده بازار وارد هم منجمد مرغ که حالیست در این و است

 .است مانده مرغداران دست روی

 در هشبی کا رونبد  مرغ قیمت نوروزی سفرهای اتمام دلیل به مرغ خرید تقاضای کاهش و عرضه افزایش به توجه با

 خواهبد  مبه ادا تومبان  5۰۰ و هبزار  27 قیمبت  با مرغ عرضه رمضان ماه پایان تا فصاحت گفته به .است گرفته بازار

 .داشت

 خبر لینک

https://www.yjc.news/fa/news/8105542/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%DB%B2%DB%B7-%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%B4%D8%AF
https://www.yjc.news/fa/news/8105542/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%DB%B2%DB%B7-%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%B4%D8%AF
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 14۰1 فروردین 18-18:22-جوان خبرن اران باش اه

 

 شودمی متعادل شنبه از فرنگیگوجه قیمت 15-5

 و ددگهر می باز دیعا روال به فرنگیگوجه قیمت شنبه از گفت: تهران بار تره و میوه سازمان مدیرعامل

 .داشت خواهد قبل به نسبت درصدی 10 افزایش تنها

 شد می ضهعر تومان 5۰۰ و هزار 1۰ قیمت با فرن یگوجه بار تره و میوه میادین در پیش هفته گفت: فصاحت آقای

 ایبن  یمبت ق شبنبه  از اسبت  قبرار  اما رسید تومان هزار 15 باالی به و داشت قیمت افزایش گذشته روز چند طی اما

 .برسد تومان هزار 12 به قبل به نسبت درصدی 1۰ افرایش با تنها محصول

 ببه  هبا  مغبازه  در حتی مردم گفته طبق و داشت ای مالحظه قابل افزایش گذشته روز چند طی فرن یگوجه قیمت

 اینکه هجمل از شد مطرح گرانی این به نسبت مجازی فضای در زیادی واکنش که رسید هم تومان هزار 25 کیلویی

 .کردند اعالم تومان هزار 4 را گوجه عدد یک قیمت

 هبزار  16 دحبدو  مغبازه  در و 5۰۰ و هزار 1۰ بار تره و میوه میادین در آن قیمت قبل روز چند که حالیست در این

 .بود تومان

 .ردندک عنوان بار تره و میوه مرکزی میدان در فرن یگوجه عرضه کاهش را قیمت افزایش این علت دارانمغازه

 به مبدا از فرن ی گوحه نقل و حمل بحث دلیل به روز چند ظرف گوید: می تهران بار تره و میوه سازمان مدیرعامل

 شبکل م ایبن  نقبل  و حمل بخش همکاری و مسئول های دست اه پی یری با که بودیم شاهد را قیمت افزایش تهران

 .است شده حل

https://www.yjc.news/fa/news/8105531/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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 طبی  اسبت  ممکبن  و داشبته  افبزایش  نقل و حمل خاطر به درصد 1۰ مبدا در فرن یگوجه قیمت فصاحت گفته به

 بباز  ادیعب  روال ببه  عرضبه  فبردا  از و شبده  جببران  ها کمبود امروز ب یرد. پیش هم در کاهشی روند آینده روزهای

 .ددگرمی

 خبر لینک

 

 

 17-1-14۰1 1۳:14-فارس خبرگزاری

 مرغ بازار در آرامش تا گوشت گرانی خیز پروتئینی/ محصوالت قیمت از میدانی گزارش 16-5

 خبرین آ ببه  نسبت قرمز گوشت قیمت دهد می نشان پروتئینی غذایی اقالم عرضه بازار سطح از میدانی هایبررسی

 روزهبای  قیمت رشد از هم مرغ تخم البته است، ثبات با هم ماهی و مرغ بازار و دارد رشد تومان هزار 18 سال، روز

 .است کرده نشینیعقب گذشته

 

 در کبه  اکنبون  در، ببه  سیزده و نوروز تعطیالت کردن سپری از پس فارس، خبرگزاری اقتصادی خبرن ار گزارش به

 برخبی  هبا، وتئینیپر بازار در داریم، قرار غیره و میوه و پروتئینی محصوالت تقاضای پر زمان و رمضان ماه اول هفته

 رخبی ب و اسبت  کبرده  حفبظ  را اخیبر  روزهای قیمت افزایش تر، دقیق عبارت به یا و دارد قیمت افزایش والتمحص

 .است کرده نشینی عقب اخیر روزهای افزایش از و دارد ثباتی با وضعیت

https://www.yjc.news/fa/news/8105531/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.farsnews.ir/news/14010117000286/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%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%AE%DB%8C%D8%B2%E2%80%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%AA%D8%A7-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4-%D8%AF%D8%B1
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 ببه  ودخ قیمتی اوج در همچنان قرمز گوشت است، آن از حاکی تهران 19 منطقه از فارس خبرن ار میدانی گزارش

 قیمبت  شدر بدر سیزده و تعطیل ایام در تقاضا رشد دلیل به عمدتا گذشته روزهای در که محصول این برد، می سر

 .است برن شته قبل وضعیت به قیمتی نظر از هنوز داشته،

 

 1400 سال روز آخرین به نسبت گوشت قیمت تومان هزار 18 رشد*

 ییکیلبو  هبم  گوسباله  ران گوشت ،رودمی فروش به تومان هزار 228 گوسفندی ران گوشت کیلو هر حاضر حال در

 سفبار  خبرگبزاری  کبه  سبال  روز آخرین به نسبت که است تومان هزار 129 کرده چرخ گوشت و تومان هزار 187

 و تومبان  رهزا 1۳ کیلویی گوسفندی ران ترتیب به کرد، منتشر پروتئینی محصوالت بازار وضعیت از میدانی گزارش

 .است داشته قیمت رشد مانتو هزار 18 گوساله ران

 افبزایش  کهبل نیافت کاهش هاقیمت تنها نه این وجود با کرد صادر را گوشت واردات مجوز گذشته سال اواخر دولت

 دستشبان  یرو دام و دارد وجبود  کشبور  در مبازاد  دام گویند، می دام کنندگان تولید میان این در است. داشته هم

 ببازار  واقعیبت  و کنندگان تولید اتحادیه اظهارات بین همواره تضاد این د،شومین پیدا برایش خریداری و است مانده

 .کندمی طی را گرانی مسیر بازار و گویند می تولید مازاد از ها اتحادیه است. داشته وجود

 عبباس  د،دا قرمبز  گوشبت  واردات به دستور بازار نیاز تامین برای 14۰۰ اسفند 17 در کشاورزی جهاد وزارت حتی

 تیبانیپشب  شبرکت  مدیرعامل سالمی، محسن به اینامه در کشاورزی جهاد وزارت بازرگانی توسعه معاون عسکرزاده

 ببازار  کبه  باشد این واردات مفهوم شاید و شد تن هزار 1۰ سقف تا گوسفندی گرم گوشت واردات خواستار دام امور

 .ندارد هاماه این در را داخل نیاز تامین توان
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 ببه  گویبد، مبی  تولیبد  مازاد از که است شنیدنی کشور دام تامین شورای رئیس پوریان، منصور هاراتاظ سو دی ر در

 همچنبین  ؛اسبت  مانده دامدار دست روی هادام که است زیاد آنقدر شودمی عرضه بازار به که دامی میزان وی گفته

 ضعیف هایتمدیری نشد. ایجاد آن ایبر بازاری که شده منتقل بهار به حالی در گذشته فصل از دام از زیادی حجم

 .دارد بازار به فراوانی عرضه دامدار االن بماند. دامدار دست روی دام از حجم این شد سبب

 آرامش در مرغ بازار*

 

 هزار ۳1 کیلویی یعنی مصوب یهاقیمت به و است قیمتی آرامش در مرغ بازار دهدمی نشان فارس خبرن ار بررسی

 به حتی رفتمی ترباال و بود کرده پاره افسار نو، سال اوایل و سال پایانی روزهای در مرغ قیمت است، برگشته تومان

 .رسید هم تومان هزار ۳8 کیلویی

 .ستا کرده متعادل را هاقیمت و شده بیشتر بازار به عرضه گویند می مسئوالن که آنطور گذشته روزهای در

 تواننبد مبی ن جریمه از ترس برای که اندازه هر فروشندگان است، لیاص معضل بازار این در فروشی قطعه موضوع اما

کننبد  مبی  هاضاف قطعات سایر و فیله سینه، جمله از مرغ قطعات قیمت روی عوض در ببرند باال را کامل مرغ قیمت

 گانروشندف دست واقع در و دشومین انجام مرغ قطعات بر نظارت است. شده درج هم تومان هزار 64 فیله قیمت که

 .اند گذاشته باز فروشی گران برای را

 کرد نشینیعقب اخیر هایگرانی از هم مرغ تخم*
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 قیمت این تهالب است، یافته کاهش تومان هزار 5۳ به مرغ تخم شانه هر قیمت دهدمی نشان بازار از میدانی بررسی

 کبرده  شبینی ن عقبب  خود اخیر های انیگر از اما است باالتر تومان هزار 1۰ بازار تنظیم ستاد مصوب نرخ به نسبت

 .است

 روی د،شبو مبی  رکمتب  تقاضا که رمضان ماه در اما بود رفته باال هم تومان هزار 7۰ ای شانه تا مرغ تخم این از پیش

 .است گذاشته تاثیر کاال این قیمت کاهش

 عید از قبل به نسبت ماهی قیمت ثبات*

 

 میل باب رچهاگ قیمت این ،رودمی فروش به تومان هزار 87 قیمت به ربازا در آال قزل ماهی کیلو هر حاضر حال در

 ارزانتبر  یبد با دارد دنیبا  در آنبرا  تولیبد  نخست جای اه ایران که ضروری محصول این که معتقدند و نیست خریداران

 .است داشته ثباتی با روند عید از قبل به نسبت ولی برسد آنها دست

 تیالپیبا  ماهی مقابل هاقیمت تابلو در و دشومین دیده بازار در است وارداتی عمدتا که تیالپیا ماهی اینکه مهم نکته

 .است نشده درج قیمتی
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 اینکبه  ضبمن  و خبورد می را ماهیان سایر یعنی زند می آسیب زیست محیط به گویند می که دارد منتقدانی تیالپیا

 بسبیار  یهبا قیمبت  ببه  و کردنبد  می وارد را هیما این گذشته یهاسال در ای عده حال این با است خوار چیز همه

 .فروختند می داخلی ماهی از باالتر

 تومان هزار 26 کیلویی قارچ*

 

 رد حاضبر  حبال  در بشبود،  گوشت جای زین تواندمی شودمی گفته و است پروتئین حاوی گیاهی محصول یک قارچ

 شبد ر درصبد  1۰۰ حبدود  گذشبته  سال به نسبت که رسدمی فروش به تومان هزار 46 کیلو هر قیمت به قارچ بازار

 .است داشته قیمت

 ایبن  تولیبد  از حمایبت  دارد، رشد امکان ها گلخانه تا گرفته مخروبه انبارهای از هامکان همه در تقریبا محصول این

 .بیاورد پایین را گوشت مصرف سرانه اندتومی محصول

 تن هزار 9۰۰ ساالنه کشور کرد، بهینه را محصوالت مصرف توانمی حداکثری تولید جای به که دارد وجود ای ایده

 پروتئینی صوالتمح سایر با را نیاز این از بخشی انتومی و دارد واردات به نیاز تن هزار 15۰ و کندمی گوشت تولید

 .کرد جای زین

 پروتئینی محصوالت قیمتی کامل جزئیات*

 پروتئینی محصوالت قیمت جزئیات

 ()تومانقیمت (محصول)کیلوگرم

 228000 گوسفندی ران گوشت

 187000 گوساله ران گوشت

 129000 کرده چرخ گوشت



 

 

 

 کشاورزی و آب راهبردی مطالعات مرکز

 http://awnrc.com/index.php 1401سوم فروردین ماه  هفته کشاورزی اخبار اهم

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

 119000 منجمد گوشت

 155000 گوساله ج ر

 27000 گوساله پاچه

 8000 گوساله قلم

 30000 گوساله سرسینه

 31000 تازه مرغ

 26500 مرغ ران

 64000 مرغ فیله

 57000 استخوان بدون مرغ سینه

 36000 رغم بال

 36000 مرغ کتف

 40000 مرغ کمر

 8000 مرغ گردن

 5500 مرغ ساق

 46000 بوقلمون

 46000 قارچ

 خبر لینک

 

 

 17-1-14۰1 12:1۰-فارس ریخبرگزا

 بارتره و میوه میادین در مصوب قیمت با خرما عرضه 17-5

 در ومبان ت 9۰۰ و هبزار  ۳4 تبا  هبزار  ۳2 قیمت با مضافتی خرمای گفت: کشاورزی جهاد وزارت باغبانی امور معاون

 .شودمی عرضه بارتره و یوهم میادین در گرمی 7۳۰ تا 55۰ هایبندیبسته

https://www.farsnews.ir/news/14010117000286/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%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%AE%DB%8C%D8%B2%E2%80%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%AA%D8%A7-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4-%D8%AF%D8%B1
https://www.farsnews.ir/news/14010117000417/%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%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B1


 

 

 

 کشاورزی و آب راهبردی مطالعات مرکز

 http://awnrc.com/index.php 1401سوم فروردین ماه  هفته کشاورزی اخبار اهم

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

 

 ببا  رابطه در برومندی محمدمهدی کشاورزی، جهاد وزارت رسانیاطالع پای اه از نقل به فارس خبرگزاری گزارش به

 تولیبد  تولیم عنوان به کشاورزی جهاد وزارت کرد: اظهار خبرن اران جمع در ها،فروشیخرده و بازار در خرما قیمت

 عالوه بانیباغ محصوالت تولید در ایران که نحوی به دارد، بسیاری محصوالت باغبانی هحوز در کشاورزی محصوالت

 .شودمی انجام تولید صادرات هدف با و است محصوالت این کننده صادر داخل، نیاز تامین بر

 کشبور،  نسبتا ا 14 در مبا  داد: ادامه است، خرما کنیم،می تولید کشور در که محصوالتی از یکی که این بیان با وی

 2۰ و سبتیم ه جهبان  در خرما کننده تولید سومین خرما، تن میلیون 1.4 تولید با و داریم نخیالت هکتار هزار 268

 .شودمی تولید ایران در جهان بازارهای خرمای محصول از درصد

 رآمبد د دالر میلیبون  ۳۰۰ حبدود  کبه  ایمکرده صادر خرما تن هزار ۳88 حدود ،99 سال در کرد: تصریح برومندی

 جبزو  و سیدر تن هزار 42۰ و میلیون یک به خرما تولید نیز 14۰۰ سال در است، آورده ارمغان به کشور برای ارزی

 .بودیم خرما صادرات در پیشرو کشورهای

 قبرار  تصبادرا  و صبنعت  حبوزه  در تولیدات مابقی و است کیلوگرم 1۰ تا 8 کشور در خرما مصرف سرانه افزود: وی

 .گیردمی

 ایبه پ قیمبت  یبک  و صبادراتی  قیمبت  یبک  خرما صادرات در کرد: عنوان کشاورزی جهاد وزارت باغبانی مورا معاون

 .است سنت 9۰ مبلغ کبکاب برای و دالر 1.1 مبلغ مضافتی خرمای برای که داریم صادراتی

 این که جاییآن از اما است متفاوت هم با بندیبسته نوع و رقم محصول، کیفیت به نسبت خرما قیمت داد: ادامه وی

 ببین  کنبیم مبی  تالش و ایمداشته را هایینشست و جلسات صادرکنندگان و خرما انجمن با است، صادراتی محصول

 .شدبا متعادل هم داخلی کننده مصرف برای خرما قیمت تا شود برقرار توازن داخلی مصرف و محصول صادرات
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 شبود، می مصرف هاماه سایر از بیش رمضان ماه در کبکاب و مضافتی رقم در ویژه به خرما، که این بیان با برومندی

 و مضبافتی  ارقبام  تولیبد  و صبادرات  و کنیم پایش کشاورزی جهاد وزارت در را خرما مسئله باید ما کرد: خاطرنشان

 .کنیم کنترل پیش از بیش دارد، قرار مردم سفره در که را کبکاب

 برای که عرفی به توجه با کرد: بیان است، بارتره و میوه میادین در خرما قیمت ما عمل مالک که این به اشاره با وی

 و نتومبا  هبزار  ۳2 حبدود  گرمی 55۰ هایبندیبسته مضافتی، خرمای برای دارد، وجود کشور در خرما بندیبسته

 هبر  قیمبت  حسباب  ایبن  ببا  که رسدمی فروش به تومان 9۰۰ و هزار ۳4 حدود گرمی 7۳۰ تا 7۰۰ هایبندیبسته

 .رسدمی تومان هزار 48 به خرما لوگرمکی

 روز هبر  و کندمی رصد را بازار روز هر کشاورزی جهاد وزارت بازرسی حوزه داشت: بیان کشاورزی جهاد وزیر معاون

 افزایش صنفی واحد اگر و شوندمی رصد و پایش هاقیمت این کشاورزی جهاد وزارت غذایی امنیت قرارگاه در صبح

 .شد خواهد انجام الزم برخورد باشد، داشته شده اعالم قیمت از بیش قیمتی

 سال برداشت تا و شودمی ن هداری کشور هایسردخانه در خرما تن هزار 7۰ از بیش حاضر حال در کرد: تاکید وی

 خرمبای  کننبده  تولیبد  هایاستان در کشاورزی جهاد هایسازمان تمام و دارد وجود بازار به ورود برای خرما ،جدید

 .کنند لارسا را محصول این دارد، وجود کمبود احساس که کشور از نقطه هر به دارند آمادگی کبکاب و فتیمضا

 و میبوه  ینمیباد  در اسبت  شده مقرر و یافت خواهد افزایش هافروشیخرده و میادین از بازرسی داد: ادامه برومندی

 لیدکننبدگان تو تا شود تعبیه میادین این در قیممست عرضه مرکز و اضافه خرما عرضه برای جدیدی هایغرفه بارتره

 .کنند عرضه را خود محصول مستقیم صورت به

 گفبت:  نبدارد،  وجبود  خرما تامین و تولید در کمبودی که این بر تاکید با کشاورزی جهاد وزارت باغبانی امور معاون

 سبال  در و کنبیم مبی  صادر خرما تن هزار ۳8۰ از بیش داخل، بازار تامین بر عالوه ما و است صادراتی محصول این

 .است داشته افزایش صادرات و تولید 99 سال به نسبت 14۰۰

 امبا  کنبیم  فبظ ح را کشور صادراتی بازارهای بتوانیم باید و داریم مختلف کشورهای در بسیاری رقبای ما افزود: وی

 .شود کشور داخل در خرما قیمت افزایش باعث صادرات گذاریمنمی

 خبر لینک

https://www.farsnews.ir/news/14010117000417/%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%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B1
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 17-1-14۰1 11:۳۰-فارس خبرگزاری

 بازار در صیفی و بزیس قیمت رشد 18-5

 قیمبت  رشبد  ببازار  در خبوردن  سببزی  و زمینبی  سبیب  ،فرن یگوجه مانند جات صیفی قیمت مشاهدات، اساس بر

 .است داشته بیشتری

 

 یادیز رشد کشاورزی محصوالت بازار در وصیفی سبزی برخی قیمت فارس، خبرگزاری اقتصادی خبرن ار گزارش به

 کبه  جبایی آن از رمضان ماه ورود با هم خوردن سبزی قیمت است. آنها جمله از یزمین سیب ،فرن یگوجه که داشته

 .است شده گرانتر ،کندمی پیدا بیشتری مصرف

 میهادین  در و رسیده تومان هزار 25 کیلویی فرنگیگوجه قیمت اسبت،  حاکی فارس خبرن ار میدانی گزارش

 .رسدیم فروش به تومان هزار 20 کیلویی هم تهران بار تره و میوه

 یبن ا تولیبد  قطبب  اردبیبل  اسبتان  در و اسبت  تومبان  هزار 17 کیلویی تهران 19 منطقه در هم زمینی سیب قیمت

 .شودمی فروخته تومان هزار 18 کیلویی محصول

 هبب  وانبت  یبا  چبرخ  روی کبه  نشبده  پاک سبزی کیلو هر و داشته قیمت رشد رمضان ماه ورود با هم خوردن سبزی

 .است تومان هزار 17 کیلویی رسدمی فروش

https://www.farsnews.ir/news/14010117000237/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%B5%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1
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 روی زیبادی  ارفشب  آنها قیمت افزایش دارند، درآمد کم افراد خانوار سبد در زیادی وزن محصوالت این که آنجایی از

 .داشت خواهد خانوار دوش

 یببرا  شبده  ایجباد  مشبکالت  اسبت:  گفتبه  محصبوالت  ایبن  قیمبت  افبزایش  دالیل درباره بارفروشان اتحادیه رئیس

 .است هاقیمت رفتن باال دلیل نقل و حمل در اختالل و کامیونداران

 خبر لینک

 

 

 16-1-14۰1 18:16-فارس خبرگزاری

 شد اعالم رمضان ماه برای خرما قیمت 19-5

 گرمی 7۳۰ تا 7۰۰ و گرمی55۰ هایبسته در مضافتی خرمای قیمت گفت: کشاورزی جهاد وزیر باغبانی امور معاون

 تهیبه  میوه نمیادی از قیمت این به را محصوالت این توانندمی مردم که است تومان 9۰۰ و هزار ۳4 تا ۳2 ترتیببه

 .کنند

 

 14 رد داشبت:  اظهبار  کشباورزی  جهباد  وزیر باغبانی امور معاون برومندی محمدمهدیفارس، خبرگزاری گزارش به

 رتببه  در نتب  هبزار  42۰ و میلیبون یبک  تولید با را ایران که دارد وجود خرما نخیالت هکتار هزار 268 کشور استان

 .است داده قرار جهان در خرما تولیدکننده سومین

https://www.farsnews.ir/news/14010117000237/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%B5%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://www.farsnews.ir/news/14010116000805/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7-%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%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
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 دالر میلیبون  ۳۰۰ ارزشببه  تن هزار ۳88 ساالنه و است ایران اختیار در نیز خرما جهانی ربازا درصد 2۰ افزود: وی

 .شودمی صادر

 یعنبی  اسبت  کیلبوگرم  1۰ تا 8 کشورمان در خرما مصرف سرانه داد: ادامه کشاورزی جهاد وزیر باغبانی امور معاون

 .ندکنمی مصرف را محصول این از کیلوگرم 1۰ حدود در ساالنه ایرانیان

 تبرل کن رمضبان  مباه  در را محصبول  ایبن  ببازار  صبادرکنندگان  و خرما ملی هایانجمن همکاری با کرد: تصریح وی

 .نشود هاقیمت افزایش موجب یاما این در تقاضا افزایش که ایمکرده

 ۳4 تبا  ۳2 ترتیبب ببه  گرمی 7۳۰ تا 7۰۰ و گرمی55۰ هایبسته در مضافتی خرمای قیمت داشت: اظهار برومندی

 از بباالتر  فبروش  و شبود می تومان هزار 48 محصول این از کیلوگرم هر قیمت عبارتیبه که است تومان 9۰۰ و هزار

 .شودمی کنترل قیمت این نظارتی هایدست اه توسط و نیست قبول قابل قیمت این

 بباقی  هبا سردخانه در خرما تن هزار 7۰ که طوریبه ندارد وجود کشور در خرما تولید در کمبودی کرد: تصریح وی

 .شود استفاده ایام این برای که است مانده

 خبر لینک

 

 

 16-1-14۰1 1۳:44-فارس خبرگزاری

 شد گران روز یک در دالر 26 جهانی گندم 20-5

 26 مبروز ا گندم که طوری به داده افزایش شدت به جهان در را اساسی کاالهای قیمت روسیه و اوکراین های تنش

 .داشت قیمت افزایش دالر

https://www.farsnews.ir/news/14010116000805/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7-%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%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
https://www.farsnews.ir/news/14010116000513/%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-26-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF
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 که اتفاقاتی لدنبا به جهانی بازارهای در اساسی هایکاال قیمت فارس، خبرگزاری الملل بین اقتصاد گروه گزارش به

 .دهد می ادامه را خود صعودی روند همچنان داده رخ

 مینظبا  درگیبری  از پبس  گذشته روز 4۰ در اما گرفت شدت کرونا ویروس شیوع پی در 98 بهمن از هاقیمت رشد

 .یافت بیشتری سرعت اوکراین و روسیه بین

 پنجم ای اهج اوکراین و نخست جای اه روسیه کنند،می تامین را جهان غالت درصد ۳۰ تنهایی به اوکراین و روسیه

 .دارد را گندم صادرات

 قیمبت  شبد ر بوشل هر در دالر 26 امروز فقط گندم که طوری به داشت ادامه اساسی کاالهای قیمت رشد نیز امروز

 .رفت باال دالر ۳.25 دشومی استفاده دام عنوان به که ذرت و داشت

 یمبت ق رشبد  دالر 1۰.75 روغنی یهادانه قیمت که طوری به داشت ادامه هم اساسی کاالهای سایر در قیمت رشد

 .داشت

 .دارد وجود جهان در اساسی کاالهای قیمت رشد برای عمده دلیل دو

 دهشب  مختبل  اوکبراین  و روسیه بین نظامی درگیری و کرونا ویروس شیوع با اساسی محصوالت عرضه اینکه نخست

 .است

 تنهایی به چین است. شده سبب را هاقیمت رشد زیاد، تقاضای و اند کرده بیشتر را خود سازی ذخیره کشورها دوم؛

 .است کرده ذخیره را جهان گندم صادرات از نیمی

 خبر لینک

https://www.farsnews.ir/news/14010116000513/%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-26-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF
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 16-1-14۰1 1۳:۳2-فارس خبرگزاری

 هاکارخانه و نانواها برخی همدستی با آزاد نرخ با دولتی آرد فروش 21-5

 نانواهبا  برخبی  شبود، می منحرف دالالن توسط شرایط برخی در دهدمی اختصاص نان و آرد برای دولت که اییارانه

 1۰ ببه  هبم  کارخانبه  و فروشبند می آرد کارخانه به اندکرده دریافت که هاییقیمت از باالتر قیمتی با را اییارانه آرد

 .فروشدمی قیمت برابر

 

 دهد،می ذاییغ صنایع و نانوایان به مختلف نرخ سه به را گندم دولت فارس، خبرگزاری اقتصادی خبرن ار گزارش به

 دولتبی،  هبای نانوا ببه  تومان 65۰ کیلویی اما شودمی تمام تومان هزار 1۳ حدود کشور برای وارداتی گندم کیلو هر

 .دهدمی تحویل غذایی صنایع به تومان 25۰۰ کیلو هر و آزادپز نانواهای به تومان 9۰۰ کیلویی

 ایبن  بیسبتم  یبک  حبدود  و کند خریداری کشاورزان از تومان 115۰۰ کیلویی را گندم دولت امسال است شده قرار

 .دهد صنایع به قیمت پنجم یک و نانواها به قیمت

 کمک و متقی تعدیل هدف با که ای یارانه ترتیب بدین و شود ایجاد است مکن هم فساد باشد قیمتی تفاوت جا هر

 .نیاید آنها سفره سر به شودمی پرداخت درآمد کم اقشار به

https://www.farsnews.ir/news/14010116000332/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A2%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
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 بهه  آنهرا  و گیرندمی دار یارانه گندم ماکارونی هایکارخانه برخبی  که شده این گندم به یارانه پرداخت نتیجه

 .دریزن می خارج مردم جیب به را دولتی یارانه آنها که است نای آن مفهوم کنندمی صادر دیگر کشورهای

 10 یعنی زادآ نرخ به هم آنها و داده ها کارخانه به باالتر نرخ به و گیرند می را دولتی آرد هم نانواها برخی

 شبان برای ننبا  پخبت  از بیشبتر  بفروشند اگر که دارد سود آنقدر نانوایان برای آرد فروش .فروشند می قیمت برابر

 .دارد سود

 عهراق  و افغانسهتان  کشورهای به ایران آرد اینکه بر مبنی داشت وجود اخیرا خبرهایی نیست کار پایان این و

 .است قیمت تفاوت دلیل به تنها مرز از آرد خروج دلیل یا و قاچاق به اشتیاق شود؛می قاچاق

 است شده بندیزمان نان پخت هااستان از برخی در که داشت وجود هااستان از خبرهایی گذشته روز چند در

 روهای در و مشکالت روی را چشم نباید اما باشد نقل و حمل در مشکالتی احتماال و نوروز تعطیالت آن دلیل شاید

 .بست کشور آرد صنعت

 ریزندمی هاخارجی جیب به را دولتی ارز ماکارونی هایکارخانه *

 گنبدم  کالتمش این از بخشی به اشاره با فارس خبرن ار با گووگفت در ایران غذایی صنایع هایانجمن کانون رئیس

 و دهبد مبی  رقبرا  صنعت و صنف اختیار در دالر 1۰۰ را آرد خردمی دالر 55۰ را گندم تن هر دولت افزود: اییارانه

 دالر ۳۰۰ ونیماکبار  تبن  هبر  صبادرات  بابت ما کشور یعنی کنندمی صادر دالر 4۰۰ را ماکارونی تن هر کارخانجات

 .برندمی سود ماکارونی دارانکارخانه اما دهدمی ضرر

 است کننده وارد ورکش از حمایت آن صادرات باشد، اییارانه و دولتی ارز با تولید اگر اما است تولید پشتوانه صادرات

 .دارند خاصی ینقوان پردازند، می یارانه که محصوالتی صادرات برای کشورها همه در که است دلیل همین به و

 صبادر  کبایی آمری و اروپبایی  تبا  گرفته آسیایی از مختلف کشورهای به ماکارونی صادرات تن هزار ۳۰۰ ساالنه کشور

 حتی لیلد همین به و است جذاب خارجی مشتریان برای دار یارانه گندم دریافت دلیل به ایران هایقیمت کند،می

 فغانسبتان، ا عبراق،  کشبورهای  ببه  ایبران  ماکبارونی  خرنبد؛  می اکارونیم ایران از هم آمریکایی و اروپایی کشورهای

 .شودمی صادر کانادا و آمریکا جمله از اروپایی کشورهای و آذربایجان
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 هبم  لبوکز گ و نشاسبته  تولیبد  هبای کارخانه برای بلکه نیست ماکارونی صنایع بخش در فقط دار یارانه گندم تحویل

 .شودمی داده مانتو 25۰۰ کیلویی نرخ به دولتی گندم

 گلبوکز  و هنشاسبت  تولید هایکارخانه» گوید:می فارس خبرن ار به بارهاین در غذایی صنایع هایانجمن کانون رئیس

 یا و نیست تومان هزار 7۰ از کمتر کیلویی بازار در االن شیرینی اما گیرندمی دولت از تومان 25۰۰ را گندم کیلو هر

 «.است نتوما هزار 4۰ کیلویی بیسکویت

 محقبق  کبردیم  مبی  دنبال ما که هدفی پس است گران اینقدر داخل یهاقیمت که زمانی واقعا داد: ادامه مرتضوی

 .دهند ادامه همچنان را دار یارانه گندم تحویل سیاست که دارد لزومی چه و است نشده

 اسبت  تبی قیم دهم یک تقریبا که دهد می صنعت بخش به ای یارانه گندم تن میلیون 2.5 ساالنه دولت افزود: وی

 یبب ج ببه  یارانبه  یعنبی کننبد  می صادر را خود محصوالت صنعت بخش اماکند می خریداری جهانی بازارهای از که

 .شودمی واریز دی ر کشورهای مردم

 ایبن  که اند هرسید نتیجه این به هم خودشان و پردازد می کاالها برخی به یارانه دولت است هادهه کرد: تاکید وی

 .شود قطع ها یارانه این که رسیده آن وقت بنابراین آید نمی مردم سفره سر به یارانه

 هاکارخانه و نانواها بین همدستی در آزاد نرخ به دولتی آرد فروش *

 یهبا بررسبی  رسبد،  نمبی  مبردم  سفره سر یعنی خود اصلی مقصد به مواقع برخی هم نان بخش در ای یارانه گندم

 بند و زد آرد های کارخانه با آنها فروشند؛می آزاد نرخ به را دولتی آرد نانوایان، برخی که ستا حاکی فارس خبرن ار

 .فروشندمی دار کارخانه به باالتری نرخ به را خود ای سهمیه دولتی آرد از بخشیکنند می

 نبرخ  به ار خود یهسهم از بخشی که هستند حاضر نانواها برخی گفت: فارس خبرن ار به آرد کارخانه یک مدیرعامل

 .بفروشند کارخانه به باالتری

 تحویل خانهکار به باالتری قیمت به بعدا را اندکرده دریافت دولتی کیسه با که ایسهمیه هم برخی حتی گفت: وی

 مبی  سبت ا «آزاد آرد» نشبان ر  که گونی در و کندمی تعویض را خورده دولتی آرم که گونی هم کارخانه و دهندمی

 .فروشد می انترگر و ریزد
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 از شبی یعنی است تومان هزار 400 آزاد آرد و تومان هزار 33 دولتی آرد کیسه هر گفت: دار کارخانه این

 .کندمی وسوسه را کسی هر قیمت تفاوت این و است قیمت اختالف برابر 10

 توسبط  دآزا نبرخ  ببه  دولتبی  آرد فروش گفت: وی کرد، صحبت هم کارخانه این کارمندان از یکی با فارس خبرن ار

 .فروشندمی آزاد خنر به را دولتی آرد وکنند می گاوبندی هم با ها کارخانه و نانوایان و شده معمول روال هاکارخانه

 نیست دقیق اه نظارت گفت: د؟شومین نظارتی دهند می نانوایان به که آردهایی میزان بر آیا اینکه به پاسخ در وی

 .کنندمی پوشی چشم بازرسان که کنندمی کاری نانواها یا و دهند تشخیص انندتومین و

 نداشبت،  جودو ها نانوایی در فروشی کم همه این باشد دقیق ها نظارت اگر که گفت هم را این حتی آگاه منبع این

 .گیرد نمی را آنها جلوی ناظری و بازرس اما است آمده در هم مردم صدای

 دولتی آرد فروش از جلوگیری راهکار *

 سبر  به دارد بازار با که قیمتی تفاوت دلیل به بلکه دهد می باد به را کشور سرمایه تنها نه اییارانه آرد اندک قیمت

 چیست؟ راهکار پس ،رودمی هاخارجی جیب به تردقیق عبارتی به با و رسدنمی مردم سفره

 بباره این در است، ماکارونی جمله از یغذای اقالم کننده صادر خودش اتفاقا که غذا صنعت فعال مرتضوی محمدرضا

 مبن  و ستا سودآور بسیار کننده صادر برای ریخته یارانه آن پای به کشور که محصولی صادرات گوید:می فارس به

 راضبی  ودمخ وجدان پیش و است کشور اقتصاد ضرر به که کنم اعتراف باید اما برم می سود منظر این از هم خودم

 .کند حذف را دولتی یارانه این زودتر چه هر که واهمخ می دولت از و نیستم

 این که اردد لزومی چه پس آیدنمی مردم سفره سر به دولتی های یارانه که بیند می است سال 4۰ دولت افزود: وی

 .دهد ادامه را زدند رقم کشور این برای برخی که را خورده شکست سیاست

 کرده ریداریخ کشاورزان از که تنی میلیون 4.5 با تا کرد وارد گندم تن میلیون 7.5 امسال ایران فارس گزارش به

 ببه  که گندمی و آرد یا و دشومی استفاده ای یارانه آرد از آن در که ماکارونی صادرات کند، تامین را کشور نیاز بود،

 .کند افهاض رداتوا میزان به باید صورت این در بزند هم به را معادله این شاید دشومی قاچاق دی ر کشورهای
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 یلیبون م 5 بایبد  حداقل هم امسال که هدد می نشان گویند می امسال گندم تولید از مسئوالن که هایی بینیپیش

 گیبری  در اوکبراین  و روسبیه  یعنی ما گندم کنندگان تامین بزرگترین که است حالی در این کنیم، ارد و گندم تن

 را ساسبی ا محصبول  این واردات کشورها دی ر سوی از است. شده لمخت کشورها این صادرات ریباتق و دارند نظامی

 در ادراتیصب  گندم درصد 5۰ که طوری به کنندمی سازی ذخیره مبادا روز برای خود انبارهای در و اندکرده بیشتر

 اجبازه  و باشبیم  کشبور  آرد و گنبدم  فکبر  به باید که دهدمی نشان اینها همه و است کرده خوش جا چین انبارهای

 .برود دی ری مجاری به مردم غذایی امنیت تامین از غیر به آرد، و گندم این ندهیم

 خبر لینک

 

 

 

 18-1-14۰1 11:27-فارس خبرگزاری

 رمضان مبارک ماه برای شکر و برنج تن هزار 200 توزیع 22-5

 رمضان بارکم ماه در شکر تن هزار 1۰۰ و وارداتی برنج تن هزار 1۰۰ گفت: ایران دولتی بازرگانی شرکت مدیرعامل

 .شودمی عرضه کشور سطح در بازار آرامش حفظ و هاقیمت ثبات برای امسال

 

 کشبور  سراسر استانداران به اینامه در راد سعید سید کشاورزی، جهاد زارتو از نقل به فارس خبرگزاری گزارش به

 شبکر  تن هزار 1۰۰ و پاکستانی و هندی انواع از برنج تن هزار 1۰۰ مجددا 14۰1 رمضان مبارک ماه در :کرد اعالم

https://www.farsnews.ir/news/14010116000332/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A2%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://www.farsnews.ir/news/14010118000228/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D9%88-%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%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
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 عرضبه  منظور به انبارها موجودی با متناسب راهبردی، ذخایر محل از صنعت و صنف و هاخانوار مصرف برای سفید

 .است گرفته قرار هااستان بازار تنظیم کارگروه اختیار در و تخصیص کشور سطح در

 ببرای  تومبان  5۰۰ و هبزار  18 کیلوگرم هر قیمت به و کیلویی 1۰ هایبندیبسته در 1121 هندی برنج افزود: وی

 ببرنج  و نتوما 5۰۰ و هزار 2۰ مکیلوگر هر قیمت با کیلویی 1۰ هایبندیبسته در پاکستانی برنج کنندگان، مصرف

 .شودمی عرضه کشور در تومان 5۰۰ و هزار 12 کیلوگرم هر قیمت با کیلویی 1۰ هایبندیبسته در تایلندی

 کارگروه ختیارا در افزوده ارزش بر مالیات درصد 9 احتساب با و مختلف هایبندیبسته در نیز سفید شکر افزود: راد

 .گیردمی قرار هااستان بازار تنظیم

 هبا اسبتان  زاربا تنظیم کارگروه عهده بر تخصیصی کاالهای توزیع مباشرین و شبکه شیوه، تعیین که این بیان با وی

 مصبرف،  یهبا تعباونی  ای، زنجیبره  هبای  فروش اه از اعم منتخب های شبکه طریق از کاالها این کرد: تصریح است،

 .دشومی توزیع کشور سطح در بار تره و وهمی میادین و کاال مستقیم عرضه مراکز منتخب، اصناف

 وظیفه ،هاستانا بازرگانی خدمات و غله کل ادارات داشت: اظهار نامه این در ایران دولتی بازرگانی شرکت مدیرعامل

 .داشت خواهند عهده بر را تخصیصی بازار تنظیم شکر و برنج تدارک و تامین

 کارگروه رییس درخواست با مازندران و گیالن شامل برنج کنندهتولید یهااستان به مربوط برنج تخصیص گفت: وی

 .دشومی انجام استان بازار تنظیم

 سبتان، ا کشباورزی  جهباد  هبای  سبازمان  بازرسبان  کنندگان، تولید و کنندگان مصرف از حمایت سازمان افزود: راد

 قیمبت  ترعایب  و توزیبع  رونبد  ربب  نظبارت  و کنترل به نسبت مکلفند ایران اصناف اتاق و حکومتی تعزیرات سازمان

 .ندده انجام مراجع هماهن ی با را قانونی اقدام تخلف، بروز صورت در و اقدام شده، یاد کاالهای فروش

 خبر لینک

 

 

 18-1-14۰1 11:2۳-فارس خبرگزاری

https://www.farsnews.ir/news/14010118000228/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D9%88-%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%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
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 امروز از جدید قیمت با منجمد دولتی گوشت عرضه 23-5

 .دشومی عرضه دارد، کاهش قبل به نسبت که جدید یهاقیمت با گوسفندی و گوساله منجمد گوشت امروز از

 

 با گوساله مدمنج گوشت کیلو هر امروز از بازار تنظیم ستاد مصوبه بافارس، خبرگزاری اقتصادی خبرن ار گزارش به

 .شودمی عرضه بازار در تومان هزار 85 قیمت با ندگوسف منجمد گوشت و تومان هزار 95 قیمت

 .شد برگزار جمهوررئیس اول معاون مخبر محمد ریاست به گذشته روز بازار تنظیم ستاد جلسه در تصمیم این

 تصبمیم  ایبن  با که دشومی عرضه تومان هزار 119 کیلویی بازار در منجمد گوشت کیلو هر قیمت فارس، گزارش به

 .بود تهیاف افزایش گذشته روزهای در گوشت قیمت بود. خواهیم شاهد منجمد گوشت در را تومانی هزار 24 کاهش

 در ار گذشبته  سبال  تولیبدات  که متخلف هایشرکت با کشاورزی جهاد و دادگستری وزرای شده قرار جلسه این در

 .شود برخورد هستند جدید سال قیمت با آن فروش دنبال به و نکرده عرضه بازار

 خبر لینک

 

 

 14۰1 فروردین 19-2۳:۰۰-جوان خبرن اران باش اه

https://www.farsnews.ir/news/14010118000215/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2
https://www.farsnews.ir/news/14010118000215/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2
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 شد مطرح جوان خبرن اران باش اه با گو و گفت در

 هااستان اکثر در مصوب نرخ از کمتر مرغ عرضه 24-5

 اکثهر  در مهرغ  مرغداران، دست روی تولید مازاد به توجه با گفت: گوشتی مرغداران اتحادیه مدیرعامل

 .شودمی توزیع مصوب نرخ زا کمتر هااستان

 تولیدی مرغ ای ندارند فروش امکان هااستان از بسیاری در مرغداران کنونی شرایط در گفت: نژاد اسداله حبیب آقای

 جمبع  ببه  نسبت هک داریم تقاضا دام امور پشتیبانی از تولید مازاد به توجه با .کنندمی عرضه مصوب نرخ از کمتر را

 مصبوب  رخنب  از کمتبر  عرضبه  ببه  مجببور  مرغداران تا کنند قداما دامی نهاده بارگیری در عتسری و مازاد مرغ آوری

 .نباشند

 در ضبعف  و داران مغبازه  سبودجویی  از ناشبی  ها فروشی خرده در باال های نرخ با مرغ عرضه گوید: می نژاد اسداله

 .باشند پاسخ و باید مسئوالن که هاست نظارت

 تا هزار 29 رغم ران تومان، هزار ۳7 تا هزار ۳۰ مرغ کیلو هر کنونی قیمت که دهد می نشان بازار سطح ازها بررسی

 .است تومان هزار 7۰ مرغ فیله و تومان هزار 65 تا هزار 6۰ سینه هزارتومان، ۳5

 هایشبان  غمبر  تحویبل  زمان مرغداران اکثر آنکه رغم به کهکند می اذعان مرغداران های تشکل و اتحادیه مسئوالن

 خرید برای اضاتق امر همین و شده بازار وارد منجمد مرغ که است درحالی این نیست. بازار در خریداری اما رسیده،

 .است داده کاهش را گرم مرغ

 ماه پایان تا تومان 5۰۰ و هزار 27 کیلو هر قیمت با مرغ توزیع از بار تره و میوه میادین سازمان مدیرعامل فصاحت

 .ندارد رمضان

https://www.yjc.news/fa/news/8106165/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7
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 خبر لینک

 

 

 15:19 ،14۰1 فروردین 2۰-ایرنا

 شودمی متعادل زودیهب هاقیمت بازار، به جنوب گوجه ورود با کشاورزی: جهاد وزارت 25-5

 

 پیاز ،فرن یجهگو اینکه بر تاکید با کشاورزی جهاد وزارت جالیزی و ایعلوفه محصوالت دفتر مدیرکل -ایرنا -تهران

 ایبن  عرضبه  افبزایش  ببا  گفبت:  نبدارد،  وجبود  زمینه این در کمبودی و است مینتا کشور نیاز مورد زمینی سیب و

 .شودمی متعادل هاقیمت زودیبه جنوبی هایاستان از محصوالت

 سیب و پیاز ،فرن یگوجه قیمت افزایش درباره ایرنا اقتصادی خبرن ار با وگوگفت در )شنبه( امروز «اصغری حسین»

 ببه  بازاررسانی و یعتوز بلکه نبوده، تولید کمبود دلیل به بازار در محصوالت این قیمت افزایش افزود: بازار در زمینی

 .است داشته مشکل آنها موقع

 براساس لیاص محصوالت تولید اینکه به اشاره با کشاورزی جهاد وزارت جالیزی و ایعلوفه محصوالت دفتر مدیرکل

 فرن یگوجه نت هزار 99۰ تولید (14۰1) امسال بهار فصل در :تداش اظهار شود،می انجام هرساله تولید ریزیبرنامه

 تبن  ارهبز  8۳4 تولیبد  و هکتار زاره 18 سطح در زمینی سیب تن هزار5۳4 تولید هکتار، 6۰۰ و هزار 22 سطح در

 .دشومی انجام هکتار ۳۰۰ و هزار 17 سطح در پیاز

https://www.yjc.news/fa/news/8106165/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7
https://www.irna.ir/news/84710117/%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%A7-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DA%AF%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C
https://img9.irna.ir/d/r1/2019/06/15/4/156398351.jpg?ts=1577787285039
https://img9.irna.ir/d/r1/2019/06/15/4/156398351.jpg?ts=1577787285039
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 وشبهر، ب شبامل  جنوبی یهااستان از نیاز مورد یزمین سیب و پیاز ،فرن یگوجه عمده بخش اکنون کرد: تصریح وی

 جبود و خصبوص  ایبن  در ن رانبی  و دشومی کشور سراسر بازار وارد بلوچستان و سیستان و کرمان جنوب هرمزگان،

 .ندارد

 کیلبوگرم  هبر  قیمبت  امبروز  گفبت:  و داد خببر  محصبوالت  ایبن  عرضبه  افبزایش  با هاقیمت کاهشی روند از اصغری

 تبره  و میوه مرکزی میدان در و تومان هزار هفت تا چهار بین سرمزرعه متوسط طوربه فیتکی برحسب فرن یگوجه

 .است بوده تومان هزار 1۰ تا هزار 6 بین بار

 -1۳99 زراعبی  سبال  آمار طبق کرد:خاطرنشان کشاورزی جهاد وزارت جالیزی و ایعلوفه محصوالت دفتر مدیرکل

 51 و ونمیلیب  پنج هکتار، 2۰۰ و هزار 11۳ سطح در تولید تن هزار 4۰۰ و میلیون پنج از بیش مجموع در ،14۰۰

 هزار 67 سطح در پیاز تن هزار 4۰۰ و میلیون سه و هکتار 26۰ و هزار 14۳ سطح در زمینی سیب تن 1۰۰ و هزار

 .دهدمی را کشور بازار کفاف که بود شده تولید هکتار 8۰۰ و

 از پبس  که دشومی انجام صیفی محصوالت برخی رسانی بازار در یخلل فصل تغییر با سال هر روال طبق افزود: وی

 .رسد می ثبات به هاقیمت و شده برطرف مشکل کوتاهی زمان مدت

 در فرن بی هگوج نرخ که شد روروبه نوسان با اخیر هفته دو در کشاورزی محصوالت قیمت حالی در ایرنا، گزارش به

 تومبان  زاره 4۰ تا ۳5 به رمضان مبارک ماه نخست هفته در و تومان هزار 25 از بیش به نوروز تعطیالت دوم هفته

 .رسید هااستان برخی در

 دلیل به دارانکامیون اعتصاب امر این اصلی دالیل از یکی بارفروشان، اتحادیه رییس «نژاددارایی مصطفی» گفته به

 ببه  رصبد د 17 اینکه وجود با یعنی ،است بوده کشاورزی محصوالت بارگیری کرایه بودن پایین و کافی سوخت نبود

 .نداشتند کشاورزی محصوالت زدن بار به تمایلی آنان اما شد اضافه دارانکامیون تعرفه

 پنجشبنبه  وزر از ببار،  کرایبه  نبرخ  درصبدی  1۰ افزایش و دارانکامیون و کشاورزان بین شده انجام هایرایزنی با اما

 در قیمتبی  تنش امر همین و شد شروع کشور استان ۳۰ برای رزیکشاو محصوالت بارگیری ماه(فروردین )هجدهم

 .داد کاهش را بار وترهمیوه اصلی میدان
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 و میوه میادین در فرن یگوجه گسترده عرضه با که دهدمی نشان (ماه فروردین )نوزدهم جمعه روز از بازار وضعیت

 آینبده  هایروز در که است حاکی شواهد و رسدیم فروش به تومان هزار 12 تا 9 بین قیمت با محصول این بار، تره

 .یابد کاهش محصول این نرخ

 خبر لینک

 

 

 11:54 ،14۰1 فروردین 2۰-ایرنا

 داد؛ خبر ایرنا به دام امور پشتیبانی شرکت مدیرعامل

 جاری هفته از تومان هزار 85 قیمت با گوسفندی گوشت عرضه 26-5

 

 85 ییکیلبو  قیمبت  با منجمد گوسفندی گوشت عرضه از کشور دام امور پشتیبانی شرکت مدیرعامل -ایرنا -تهران

 ندیگوسبف  گوشبت  عرضبه  گفبت:  و داد خبر کشور سراسر در تومان هزار 95 قیمت با گوساله گوشت و تومان هزار

 .یابدمی یشافزا بازار در هفته این از گرم

 خبایر ذ و قرمبز  گوشت بازار وضعیت خصوص در ایرنا، اقتصادی خبرن ار با وگوگفت در شنبه روز «سالمی محسن»

 و تومانهزار 85 منجمد گوسفندی گوشت کیلوگرم هر بازار تنظیم ستاد مصوبه طبق افزود: کشور، در محصول این

 هبای اسبتان  ببه  آن بخشنامه که شودمی توزیع هاستانا در محدودیت بدون تومان هزار 95 منجمد گوساله گوشت

 .است شده ابالغ کشور سراسر

https://www.irna.ir/news/84710117/%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%A7-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DA%AF%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84709719/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DB%B8%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84709719/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DB%B8%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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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 بار تره و میوه میادین وارداتی گوشت عرضه

 14۰۰ لسبا  اسبفندماه  اواسبط  در دولت دستور به توجه با کرد: تصریح کشور دام امور پشتیبانی شرکت مدیرعامل

 گوشبت  ببار  تبره  و میوه میادین در اکنون و شد آغاز زمان مانه در مهم این قرمز، گوشت هزارتن 1۰ واردات برای

 یبز ن گوسبفندی  گبرم  گوشبت  ورودی هفتبه  این از داریم تالش و شودمی عرضه روزانه شکل به وارداتی گوسفندی

 .یابد افزایش

 فبت: گ اسبت،  شبده  توزیع کشور در محدودیت بدون منجمد گوساله گوشت اخیر ماه یک طی اینکه به اشاره با وی

 .است توزیع حال در کشور سراسر در منجمد گوشت گذشته، هفته از بازار تنظیم ستاد مصوبه براساس

 هگوسبال  منجمبد  قرمبز  گوشبت  گفبت:  اسبت،  تکمیبل  قرمز گوشت از پشتیبانی شرکت ذخایر اینکه بیان با سالمی

 و نداشتیم ارباز در توزیع ایبر مشکلی هیچ و شده انجام مطمئنی سطح در داخل تولید حمایتی دام خرید و وارداتی

 داده حویلت نیاز مورد گوشت هااستان کشاورزی جهاد سازمان طریق از مباشرین تقاضای درصورت بنابراین نداریم؛

 .شودمی

 شد تکذیب هزارتومان 197 قیمت با قرمز گوشت عرضه

 گوشبت  شبقه  کیلبوگرم  رهب  توزیبع  خصبوص  در هبا رسانه برخی ادعای کشور دام امور پشتیبانی شرکت مدیرعامل

 :گفبت  و کبرد  تکبذیب  را نبوروز  ایبام  در تومان هزار 197 هایقیمت با کشور دام امور پشتیبانی شرکت گوسفندی

 خبش ب مبدیریت  تحبت  امبا  ببود،  کشبور  دام امبور  پشتیبانی شرکت به متعلق که تهران مناطق از یکی در ایمغازه

 به ارتباطی چهی موضوع این و بود کرده عرضه نرخی چنین با و یخریدار آزاد قیمت با را دام که دارد قرار خصوصی

 .است نداشته شرکت

 اظهار کند،ینم عرضه مبالغی چنین با را گوشت کشور دام امور پشتیبانی شرکت وجه هیچ به اینکه بر تاکید با وی

 ازمانسب  از مغبازه  ایبن  گرفتبه  صبورت  هایپی یری با و نبوده دام امور پشتیبانی شرکت سوی از قیمت این داشت:

 .است کرده دریافت را الزم تذکر تعزیرات

 شبقه  گوسفندی گرم گوشت توزیع د،شومی عرضه دام امور پشتیبانی شرکت سوی از که آنچه اکنون افزود: سالمی

 .نیست قبول قابل این از بیش نرخی هیچ و است کشور بار تره و میوه میادین در تومان 9۰۰ و هزار 116 قیمت با
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 نداریم گوشت توزیع برای محدودیتی هیچ

 هبیچ  و اسبت  تکمیبل  کشبور  دام امبور  پشبتیبانی  شبرکت  مبرغ  گوشت و قرمز گوشت ذخایر اکنون :کرد بیان وی

 ایبن  تامین برای ن رانی مردم بنابراین نداریم؛ رمضان مبارک ماه مرغ وشتگ و قرمز گوشت توزیع برای محدودیتی

 .باشند نداشته اسبمن هایقیمت با پروتئینی محصول

 را کشور مدا امور پشتیبانی شرکت ایبخشنامه طی 14۰۰ سال اسفندماه 18 در دولت این از پیش ایرنا، گزارش به

 مضبان ر مببارک  ماه و عید شب قرمز گوشت بازار تنظیم برای یگوسفند گرم گوشت تن هزار 1۰ واردات به موظف

 .بود کرده

 خبر لینک

 21-1-14۰1 11:۰2-فارس خبرگزاری

 روز یک در گندم جهانی قیمت دالری 33 رشد 27-5

 قیمت شدر روز یک در دالر ۳۳ گندم یکه طور به یابدمی افزایش عجیبی سرعت با جهان در اساسی کاالهای قیمت

 .داشت

 

 مچنبان ه جهبانی  بازارهبای  در اساسی کاالهای قیمت افزایشی روند فارس، خبرگزاری اقتصادی خبرن ار گزارش به

 ماه در صددر 12.6 غذایی مواد قیمت شاخص ،(فائو) متحد ملل کشاورزی خواروبار سازمان گزارش طبق دارد ادامه

 .است بوده آن از قبل ماه از باالتر مارس

۲۰%20فروردین%20۱۴۰۱،%20۱۱:۵۴
https://www.farsnews.ir/news/14010121000303/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-33-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B2
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 .بودنبد  یشیزااف همه غیره و قهوه کاکائو، روغنی، یهادانه دام، خوراکگندم، قیمت هفته، این کاری روز آخرین در

 به الرد 1۰58 قیمت به راهبردی محصول این از بوشل هر و داشت قیمت افزایش روز یک در دالر ۳۳ گندم قیمت

 .رفت فروش

 ببه  محصبول  ایبن  از بوشبل  هبر  و داشت دالری 1۰ رشد نیز دشومی استفاده دام خوراک برای عمدتا که ذرت نرخ

 .کرد تجربه را قیمت افزایش دالر 1.97 هم سویا روغنی دانهشد، معامله دالر 76۰ قیمت

 است روسیه و ناوکرای در درگیری از متاثر بیشتر هاقیمت افزایش این کرده تاکید هم فائو جهانی سازمان که آنطور

 .هستند جهان غالت درصد ۳۰ کننده تامین کشور دو این که

 یبری درگ دوران در و شبد  آغباز  گذشبته  سبال  دو در کرونبا  ویروس شیوع از پس اساسی کاالهای قیمت رشد البته

 .گرفت بیشتر سرعت اوکراین و روسیه نظامی

 صادراتی ندمگ از نیمی که طوری به هستند انبارهایشان در سازی ذخیره دنبال به عجیبی اشتیاق با اکنون کشورها

 .است شده ذخیره چین انبارهای در جهان

 خبر لینک

 

 

 21-1-14۰1 1۰:۰۳-فارس خبرگزاری

 گوشت بازار از کننده مصرف و کننده تولید نارضایتی دالیل 28-5

 و ختپردا قرمز گوشت کنندهمصرف و تولیدکننده نارضایتی دالیل بررسی به گزارشی در مجلس هایپژوهش مرکز

 .نداشت دنبال به کنندهمصرف و تولیدکننده نارضایتی جز اینتیجه «دستوری سیاست ذاری» کرد: تاکید

https://www.farsnews.ir/news/14010121000303/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-33-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B2
https://www.farsnews.ir/news/14010121000144/%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA


 

 

 

 کشاورزی و آب راهبردی مطالعات مرکز

 http://awnrc.com/index.php 1401سوم فروردین ماه  هفته کشاورزی اخبار اهم

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

 

 اراضبی ن وضبعیت  این از هم کنندگان تولید حتی اما است گران گوشت قیمت اینکه با فارس، برگزاریخ گزارش به

 از یلیخ که است حاکی کشور یهااستان از فارس خبرن ار های گزارش ندارند، سودی حاشیه هیچ گویند می و اند

 .ندا کرده کم کرده تحمیل آنها به خوراک و نهاده هزینه که فشاری دلیل به را خود های دام تعداد آنها

 گوسبفند  راس 1۰۰ کبه  داشت وجود خانوارهایی که گفتند فارس خبرن ار با گو و گفت در گلستان استان دامداران

 خبوراک  واننبد بت تبا  اند رسانده حداقل به را دامشان تعداد برخی و کرده تعطیل را دامداری برخی داشتند، می ن ه

 .کنند تامین را نیاز مورد

 و ختپردا قرمز گوشت کنندهمصرف و تولیدکننده نارضایتی دالیل بررسی به گزارشی در مجلس هایژوهشپ مرکز

 اسبت؛  هنداشبت  دنبال به کنندهمصرف و تولیدکننده نارضایتی جز اینتیجه «دستوری سیاست ذاری» که کرد تاکید

 دی ر، سوی از و نبوده قرمز گوشت قیمت پایدار و ملموس کاهش شاهد گاههیچ کنندهمصرف یکسو از کهایگونهبه

 .است انگریب به دست نهاده کمبود دلیلبه بازار در گوشت قیمت و تولید شدهتمام هزینه شکاف با تولیدکننده

 خشکسبالی  ببروز  و 1۳99-14۰۰ زراعبی  سال در بارندگی میزان کاهش است شده عنوان همچنین گزارش این در

 .بود همراه مزارع و مراتع گیاهی تولیدات میزان کاهش با کشور، در فراگیر

 حدود و بلندمدت میان ین به نسبت درصد ۳4 مذکور آبی سال در بارندگی میزان که بود حدی به خشکسالی شدت

 .داشت کاهش گذشته آبی سال به نسبت درصد 51

 ویبژه  ببه  دام، تولید شده متما های هزینه افزایش بالطبع و دامی هاینهاده قیمت افزایش با گیاهی تولیدات کاهش

 ایجباد  و ببازار  مدیریت داخلی، تولیدکننده از حمایت در مناسب اقدامات انجام عدم بود. همراه سبک، دام بخش در
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 جای بر داران دام معیشت و تولید بر خصوص به فراوانی منفی آثار تولیدکننده، و کنندهمصرف منافع بین هم رایی

 .است گذاشته

 نهبا، آ رفبع  عبدم  کبه  است شده اساسی هایتکانه دچار 14۰۰ سال در تدابیر، سوء دلیل به کشور سبک دام صنعت

  .کرد خواهد ترسیم آن پرتالش دهندگان پرورش و راهبردی صنعت این برای را نامناسبی آینده

 خبر لینک

 

 

 14۰1 فروردین 21-16:۰2-جوان خبرن اران باش اه

 

 اردیبهشت؛ ابتدای از

 شدند 124 سامانه در قیمت درج به مکلف تولیدکنندگان 29-5

 قیمهت  بایهد  صهنفی  ههای واحهد  تمهامی  اردیبهشت اول از :گفت ایران اصناف اتاق رئیسه هیئت عضو

 .کنند درج هم 124 سامانه در کاال یرو بر عالوه را کننده مصرف و تولیدکننده

  شود،می انجام قلم هزار 84 برای اردیبهشت اول از قیمت درج این گفت: بنانژاد محمود آقای

 با مردم و دش خواهد درج کاال روی نیز کنندگانمصرف قیمت امروز از ایران اصناف اتاق رئیسه هیئت عضو گفته به

 قیمبت  بایبد  مبا  نهایبت  در امبا  باشبند،  داشبته  دسترسبی  واقعبی  یهبا تقیمب  ببه  تواننبد مبی  عبدد  دو این مقایسه

 نسبازما  رئبیس  تبابش  عبباس  آقبای  ترپیش .نشود حذف بازار کف از رقابت بحث تا کنیم حذف را کنندگانمصرف

 ۳۰ زا بیشبتر  طبرح  ایبن  اجبرای  ببا  و کبرد  ارزیابی مثبت را تولیدکننده قیمت درج کننده مصرف حقوق از حمایت

  .شودنمی دریافت کنندهمصرف از سود درصد

https://www.farsnews.ir/news/14010121000144/%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA
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 .شد اتیعملی آزمایشی صورت به و ماه شش 6 مدت به پارسال آذر 27 از و صمت وزارت دستور با کاال قیمت درج

 خبر لینک

 

 

 14۰1 فروردین 21-15:15-جوان خبرن اران باش اه

 

 شد مطرح جوان خبرن اران باش اه با گو و گفت در

 بازار تا اتحادیه از گوجه قیمت تومانی هزار 10 اختالف 30-5

 بهبود سبب به قبل روزهای به نسبت فرنگیگوجه کیلو هر کنونی قیمت گفت: بارفروشان اتحادیه رئیس

 .است فتهیا کاهش تومان هزار 12 عرضه نسبی

 رسبیده  نتومبا  هزار 25 به میدان در فرن یگوجه کیلو هر قیمت اخیر روزهای طی گفت: نژاد دارایی مصطفی آقای

 تومان زاره 6 انباری فرن یگوجه کیلو هر قیمت همچنین است. یافته کاهش تومان هزار 15 تا 14 به مجدد که بود

 .است

 نقل، و حمل هایهزینه اما نداریم، مشکلی صیفی و میوه محصوالت یک از هیچ توزیع در آنکه رغم علی او، گفته به

 .نیست تاثیر بی شده تمام قیمت در که داشته افزایش کشاورزی هاینهاده و کارگر سبد،

 17 تا 1۳ سبزی تومان، هزار 25 تا 18 فرن یگوجه کیلو هر کنونی قیمت که دهد می نشان بازار سطح از هابررسی

 تومبان،  5۰۰ و هبزار  6 تبا  5 هندوانبه  تومبان،  هزار 2۰ تا 15 زمینی سیب تومان، هزار 18 تا 1۳ یارخ تومان، هزار

 .است تومان هزار ۳5 تا 12 پرتقال و تومان هزار ۳۰ تا 1۰ سیب

https://www.yjc.news/fa/news/8107632/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%DA%A9%D9%84%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AC-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B1%DB%B2%DB%B4-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.yjc.news/fa/news/8105932/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%DB%B1%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1
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 کیلو هر قیمت محصول

 تومان هزار 25 تا 18 فرن یگوجه

 تومان هزار 17 تا 1۳ سبزی

 تومان هزار 18 تا 1۳ خیار

 تومان هزار 2۰ تا 15 مینیز سیب

 تومان 5۰۰ و هزار 6 تا 5 هندوانه

 تومان هزار ۳۰ تا 1۰ سیب

 تومان هزار ۳5 تا 12 پرتقال

 تومبان،  هزار 8 تا 7 را بازار تنظیم سیب تومان، هزار 8 تا 7 را بازار تنظیم پرتقال کیلو هر کنونی قیمت نژاد دارایی

 .کرد اعالم تومان هزار 12 را راغهم سیب و تومان هزار 15 را میانه سیب

 سببب  به اما ،برد بین از آتشک آفت را تولیدی هندوانه درصد 6۰ آنکه وجود با گوید: می بارفروشان اتحادیه رئیس

 .نداریم عرضه در کمبودی کشت برابری ۳ تا 2 افزایش

 .کرد عالما تومان هزار 11 را خوردن سبزی و تومان هزار 9 را قورمه( و آش پلو، جور) سبزی کیلو هر قیمت او

 1۰ فزایشا با داران کامیون مشکل گرفته صورت های رایزنی با که کنندمی اذعان مرکزی میدان اتحادیه مسئوالن

 هعرضب  بوشبهر  و بنبدرعباس  از فرنگیگوجه برداشت با آتی روزهای طی که است شده مرتفع حمل کرایه درصدی

 .یابدمی افزایش محصول

 ۳۰ تبا  انتومب  هزار 2۰ قیمتی بازه در فرن یگوجه کیلو هر حاضر حال در که دهدمی نشان بازار سطح از هابررسی

 ببا  ار گوجبه  کیلو هر هم اینترنتی فروش هایسایت همچنین شود.می عرضه پایتخت مختلف مناطق در تومان هزار

 .رسانندمی کننده مصرف دست به تومان هزار 2۳ حدود قیمت
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 تنها و ددگرمی باز عادی روال به فرن یگوجه قیمت شنبه از گفت: تهران بار تره و میوه سازمان لمدیرعام فصاحت

 .داشت خواهد قبل به نسبت درصدی 1۰ افزایش

 خبر لینک

 

 

 

 14۰1 فروردین 21-۰8:۰2-جوان خبرن اران باش اه

 

 قدمت؛ زارساله سه با

https://www.yjc.news/fa/news/8105932/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%DB%B1%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1
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 !مانده جا جهانی بازارهای از ایرانی زعفران 31-5

 در ایهران  سههم  هها آمار آخرین دنیا، در درصدی 80 سهم و زعفران تولید قدمت سال هزار سه وجود با

 .است کرده گزارش درصد 5 را محصول این جهانی بازار

 فرآورش از استفاده سیاست به توجهی بی سبب به که حالی در دشومی تولید ایران در دنیا زعفران درصد 95 تا 92

 .است ایران دست در جهانی بازار از درصد 5 تنها محصول این فرآورده محصوالت صادرات و زعفران

 عهبده  را انزعفبر  تولید درصد 9۳ تا 92 آنکه به توجه با گفت: زعفران ملی شورای رئیس نائب میری غالمرضا آقای

 .است یاقتصاد ثبات و جدید گذاری سرمایه مستلزم جهانی بازارهای در زعفران دیریتم بنابراین هستیم؛ دار

 در اسباس  ینببرا  کبه  نیستند آن ریسک پذیرفتن به حاضر گذاران سرمایه تحقیقاتی کار هزینه وجود با او، گفته به

 .رفت تبدیلی صنایع سوی و سمت به باید اقتصادی ثبات شرایط

 درحالی ،است دالر میلیون ۳2۰ صادرات از حاصل آوری ارز کنونی شرایط در گفت: انزعفر ملی شورای رئیس نائب

 .یافت خواهد افزایش ارزآوری زعفران های فرآورده صادرات با که

 گتبرین بزر چبین،  به ایران زعفران واردات سیاست در اکنون هم :گفت زعفران ملی شورای عضو حسینی علی آقای

 .ندارد نقشی ها سیاست تعیین در تولیدکننده

 روشبی ف خبام  سیاسبت  سبرگرم  همچنبان  زعفران برای واحد استاندارد و استراتژی نبود وجود با گوید: می حسینی

 .دهیم می را تولیدکننده بزرگترین شعار تنها و هستیم

 کبه  سبت ا صبادرات  توسبعه  هبای  راه از یکی اما نیست، کلید شاه زعفران کردن دار شناسنامه به توجهی بی گرچه

 .است مانده مغفول تاکنون گذشته سال 1۰ از آن اجرای متاسفانه

 مناسبب  ژیاسبترات  ببا  که دارند کاری زعفران هکتار یک از کمتر کاران زعفران درصد 75 از بیش حسینی، گفته به

 .داد پایان تجارت و فروشی خام به انتومی

 شاورزیک محصوالت تولید در آنکه رغم علی گفت: طبیعی منابع و کشاورزی صنفی نظام رئیس ور پیشه قاسم آقای

 .هستیم ضعیف تجارت و فرآوری بحث در اما داریم، مساعدی شرایط

https://www.yjc.news/fa/news/8106075/%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87
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 نیباز  بدیلیت صنایع کمبود از ناشی زعفران همچون استراتژیکی محصوالت فرآوری مشکالت به توجه با او، گفته به

 فلبه  و خبام  صبورت  ببه  صادرات تا دهند انجام را بندی بسته کارهای و شوند مدار وارد صنفی های تشکل که است

 .نشود انجام

 از ناشی ین ینقد به الوصول سریع دستیابی برای کشاورزان بازرگانی، های تشکل فقدان وجود با گوید: می ور پیشه

 .ندارند فروشی خام جز ای چاره معوق های بدهی و تولید باالی های هزینه

 در زرگبانی با کبه  داشبت  انتظبار  انتومی انتزاع قانون واگذاری با گفت: یطبیع منابع و کشاورزی صنفی نظام رئیس

 کاردستور در دبای موضوع این به توجه ارزاوری افزایش و تولید مسائل حل برای که چرا شود دیده صادرات و واردات

 .گیرد قرار

 است ممکن نامناسب گذاری استسی با اما دنیاست، در زعفران تولید دار پرچم پیش سال هزار ۳ از ما کشور گرچه

 را کشاورزان و لیم منافع طرفانه بی استراتژی اتخاذ وجود این با که بدهیم دست از را تولیدکننده بزرگترین جای اه

 .گیرد می بر در

 خبر لینک

 

 

 

 

 8:48 ،14۰1 فروردین 21-ایرنا

 :زنجان استاندار

 کندنمی ایجاد آن قیمت در تغییری نان عرضه جدید طرح اجرای 32-5

https://www.yjc.news/fa/news/8106075/%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87
https://www.irna.ir/news/84710778/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A2%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84710778/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A2%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
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 صبورت  در وکند مین ایجاد آن قیمت در تغییری نان عرضه جدید طرح اجرای گفت: زنجان استاندار -ایرنا - زنجان

 مستقیم ورط به یارانه اساس این بر که شودمی اجرا استان این در آزمایشی صورت به طرح این دولت نهایی تصمیم

 .یابدمی اختصاص هانانوایی در نان فروش میزان به

 ایبن  در قبی دقی نامبه  شبیوه  گونبه  هیچ کنون تا افزود: ایرنا خبرن ار با گو و گفت در دوشنبه روز افشارچی محسن

 .است نشده اتخاذ نهایی و قطعی تصمیم هیچ و نشده تدوین خصوص

 بودجبه  ونقبان  14 هتبصر مبنای بر و قانون اساس بر اقتصاد وزارت که است ملی تصمیم یک موضوع این افزود: وی

 .ندارد را ها وزهح این به مربوط قوانین به ورود مجوز استان و کندمی اجرا است اساسی کاالهای یارانه به مربوط که

 ببه  تببدیل  وژی،تکنول از استفاده با را گذشته ساده فرآیندهای است گرفته تصمیم دولت کرد: تاکید زنجان استاندار

 دی بری  یجاهبا  در ایبن  از پبیش  که برسد مردم دست به دقیقا ها، یارانه اعطای عمناف که کند دقیقی فرآیندهای

 .شد می فساد ایجاد باعث و هزینه

 تنهبا  و دکبر  خواهنبد  خریبداری  را خود نیاز مورد نان گذشته همچون دقیقا و قبلی قیمت با مردم کرد: تصریح وی

 د،شومی فروخته هک نانی هر ازای به و گرفت خواهد قرار نانوا اختیار در واقعی قیمت با آرد که است این جدید اتفاق

 .شد خواهد واریز نانوا حساب به دولتی سیستم طریق از واقعی قیمت به نان شده اخذ هزینه

 آزمایشبی  ایاجر علت و نداشته وجود ای یارانه کارت هیچ ونه طرح این در داشت: بیان استان در دولت عالی مقام

 ببه  تبا  شبد  خواهبد  اخبذ  هبم  نانوایان نظرات طرح اجرای اثنای در و است طرح ضعف و تقو نقاط شناخت نیز آن

 بعمبل  یشب یری پ امکان حد تا مردم نیاز مورد کاالی مهمترین از یکی تامین در قاچاق و فساد بروز از نحو، بهترین

 .آید

https://img9.irna.ir/d/r2/2021/11/17/4/169204714.jpg
https://img9.irna.ir/d/r2/2021/11/17/4/169204714.jpg
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 آن فبروش  هان یبز  ببه  مرببوط  فتخلب  شبود،  داده نانوا به واقعی قیمت به آرد وقتی کرد: خاطرنشان زنجان استاندار

 .رفت خواهد بین از بازار در آزاد بصورت

 رد و اسبت  نشبده  اخذ خصوص این در نهایی تصمیم هیچ کنون تا گفت: نیز طرح این اجرای زمان خصوص در وی

 .شد خواهد رسانی اطالع نهایی تصویب صورت

 تخصبیص  ت،تخلفبا  ایبن  از پیش یری هدف با رحط این گفت: بازار در آرد قاچاق و فروشی کم به اشاره با افشارچی

 نظبر  در صخصو این در نیز الزم جوانب تمام قطعا و دشومی اجرا مردم خود دست به آن رسیدن و ها یارانه درست

 .خواهد گرفته

 خبر لینک

 

 

 14:29 ،14۰1 فروردین 22-ایرنا

 :داد خبر بازرگانی و فنی امور معاونت سرپرست

 رمضان مبارک ماه مناسبت به بازار تنظیم طرح مضافتی خرمای توزیع 33-5

 

 مضافتی خرمای توزیع از ایران، روستایی تعاون مرکزی سازمان بازرگانی و فنی امور معاونت سرپرست -ایرنا -تهران

 ۳1 یمتق با گرمی 8۰۰ تا 65۰ هایجعبه در خرما محصول گفت: و خبرداد رمضان مبارک ماه در بازار تنظیم طرح

 .دشومی عرضه تومان هزار ۳7 تا

https://www.irna.ir/news/84710778/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A2%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84712705/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%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
https://www.irna.ir/news/84712705/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%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
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/04/05/4/169578245.jpg?ts=1649157639473
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/04/05/4/169578245.jpg?ts=1649157639473
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 محصبول  زیبع تو و خرید به اشاره با «ارفع لیعباسع» )پات(، روستایی تعاون مرکزی سازمان دوشنبه روز گزارش هب

 ریبد خ سبازمان  ایبن  افبزود:  روستایی، تعاون مرکزی سازمان توسط رمضان مبارک ماه مناسبت به مضافتی خرمای

 دهگسبتر  شببکه  طریبق  از را نهایی کنندگان مصرف به محصول این عرضه و سازی ذخیره کشاورزی، از محصوالت

 ایبن  زا تبا  کرده آغاز متمرکز مدیریتی با کشاورزی بخش هایتشکل و کشاورزی و روستایی هایتعاونی هایشرکت

 .کند فراهم را کنندگان مصرف و کنندگان تولید ضایتمندیر طریق

 سیاست جرایا راستای در داشت: اظهار ایران روستایی تعاون مرکزی سازمان بازرگانی و فنی امور معاونت سرپرست

 ،حصبول م این مصرف افزایش و رمضان مبارک ماه مناسبت به تعادل ایجاد و اورزیکش محصوالت بازار تنظیم های

 .میشود عرضه بازار قیمت زیر فروردین 17 چهارشنبه روز از خرما محصول

 هزار ۳5 قیمت با گرمی 7۰۰ جعبه تومان، هزار ۳1 قیمت با گرمی 65۰ های جعبه در خرما محصول وی، گفته به

 .دشومی عرضه تومان هزار ۳7 قیمت اب گرمی 8۰۰ جعبه و تومان

 در خرما مناسب سازی ذخیره به توجه با و بوده یک درجه مضافتی شده خریداری خرمای نوع کرد: خاطرنشان ارفع

 .ندارد وجود عرضه در کمبودی ها سردخانه

 غرفه سیزده ،ستاییرو تعاون مرکزی سازمان ساختمان در واقع غرفه طریق از پایتخت در خرما این توزیع افزود: وی

 .دشومی انجام منازل( درب تحویل صورتبه ) هوشمند های پلتفرم همچنین و مترو های ایست اه در مستقر

 کبه  خرمبایی  نت هزار 7۰ عرضه از کشاورزی جهاد وزارت باغبانی امور معاون «برومندی» تازگی به ایرنا، گزارش به

 .شودمی بازار روانه ضانرم مبارک ایام در مانده باقی ها سردخانه در

 رتبه در تن ارهز 42۰ و میلیون یک تولید با ایران که دارد وجود خرما نخیالت هکتار هزار 268 کشور استان 14 در

 .است گرفته قرار جهان در خرما تولیدکننده سومین

 محصول این زا کیلوگرم 1۰ حدود در ساالنه ایرانیان یعنی است، کیلوگرم 1۰ تا 8 بین کشور در خرما مصرف سرانه

 .کنندمی مصرف را

 ببازار  درصبد  2۰ کبه  دهبد می نشان که شودمی صادر دالر میلیون ۳۰۰ ارزش به تن هزار ۳88 ساالنه آمارها طبق

 .است ایران اختیار در نیز خرما جهانی



 

 

 

 کشاورزی و آب راهبردی مطالعات مرکز

 http://awnrc.com/index.php 1401سوم فروردین ماه  هفته کشاورزی اخبار اهم

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

 خبر لینک

 

 

 1۳:46 ،14۰1 فروردین 22 -ایرنا

 کرد؛ اعالم ایرنا با وگوگفت در بارتره و میوه مرکزی اتحادیه رییس

 آتی روزهای در آن قیمت کاهش و فرنگیگوجه گسترده عرضه 34-5

 

 ازنیب  مبورد  فرن بی گوجبه  تامین در کمبودی اینکه بیان با تهران بارتره و میوه مرکزی اتحادیه رییس -ایرنا -تهران

 کیلبوگرم  هبر  قیمبت  گفبت:  و داد خببر  آینبده  روزهبای  در آن قیمبت  کباهش  و گسبترده  عرضبه  از نداریم، کشور

 .رسدمی وشفر به تهران بار تره و میوه مرکزی میدان در تومان هزار 17 تا 9 بین بندی درجه برحسب فرن یگوجه

 و پیباز  ،فرن یجهگو بازار وضعیت آخرین درباره ا،ایرن اقتصادی خبرن ار با وگوگفت در دوشنبه روز «کارگر اسداهلل»

 فرن بی هگوجب  هزارتومان، 2۰ تا 17 بین ایگلخانه فرن یگوجه کیلوگرم هر قیمت امروز داشت: اظهار زمینی سیب

 ببودن  بباال  علبت  کبه  اسبت  هزارتومان 11 تا 9 بین سه و دو درجه و هزارتومان 17 تا 15 بین یک درجه رس بوته

 ینپبای  و متوسبط  هبای درجه فرن یگوجه اما است، هااستان از عرضه کاهش دلیل به یک درجه ن یفرگوجه قیمت

 .شودمی یافت بازار در فراوان

 بدسبت  تومبان  ارهز 12 تا 9 هایقیمت با بازار در اکنون که آنچه افزود: تهران بارتره و میوه مرکزی اتحادیه رییس

 .است سه و دو درجه رس بوته فرن یگوجه رسد،می مردم

https://www.irna.ir/news/84712705/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%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
https://www.irna.ir/news/84712608/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%AA%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84712608/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%AA%DB%8C
https://img9.irna.ir/d/r1/2022/04/11/4/169589987.jpg?ts=1649670367462
https://img9.irna.ir/d/r1/2022/04/11/4/169589987.jpg?ts=1649670367462
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 امبروز  :کرد تصریح شود،می فروخته مشتریان به سود درصد ۳5 احتساب با هامغازه در محصوالت اینکه بیان با وی

 7 تبا  ۳ ببین  پیاز و تومان هزار 16 تا 1۰ بین کیفیت برحسب مرکزی میدان در نو زمینی سیب کیلوگرم هر قیمت

 .است تومان هزار

 هبای اسبتان  از جبالیزی  محصوالت سایر و فرن یگوجه و شده حل نقل و حمل بخش در مشکل اکنون گفت: کارگر

 رضبه ع ببا  آتبی  روزهبای  تبا  و اسبت  کشبور  سراسر به ارسال حال رد کرمان و خوزستان بوشهر، فارس، بندرعباس،

 .گرددبازمی نسبی ثبات به هانرخ محصوالت این گسترده

 هبزار  7 تبا  4 ههندوانب  کیلبوگرم  هبر  قیمت امروز افزود: و داد خبر بازار در تابستانی و بهاری هایمیوه عرضه از وی

 .رسید فروش به تهران مرکزی میدان در تومان هزار 14 تا 7 مِلون تومان،

 متوسبط  رس بوته فرن یگوجه کیلوگرم هر قیمت که دهدمی نشان ایرنا خبرن ار میدانی مشاهدات ایرنا، گزارش به

 .است تومان هزار 18 تا 12 بین بازار سطح در

 فرن بی جهوگ کیلوگرم هر نرخ ،14۰۰ ماه بهمن در تهران بار تره و میوه مرکزی میدان مصوب نامهنرخ آخرین طبق

 هزارتومان 12 ات 8 بین زمینی سیب تومان، هزار 8 تا 5 بین پیاز انواع هزارتومان، 12 تا 7 بین یک درجه رس بوته

 .است بوده تومان هزار 7 تا 5۰۰ و هزار ۳ بین هندوانه و

 خبر لینک

 

 

 1۳:۰1 ،14۰1 فروردین 22-ایرنا

https://img9.irna.ir/d/r1/2022/04/11/3/169589981.jpg?ts=1649670365458
https://img9.irna.ir/d/r1/2022/04/11/3/169589981.jpg?ts=1649670365458
https://www.irna.ir/news/84712608/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%AA%DB%8C
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 :داد خبر ایرنا به گوسفندی گوشت اتحادیه رییس

 بازار در گوسفندی گوشت کیلوگرم هر قیمت تومانی هزار 15 کاهش 35-5

 

 در روزامب  از وسبفندی گ گوشت هزارتومانی 15 تا 1۰ بین کاهش از گوسفندی گوشت اتحادیه رییس -ایرنا -تهران

 کبه  رسیده تمرغوبی و کیفیت برحسب هزارتومان 7۰ تا 65 کیلویی به زنده دام قیمت اکنون گفت: و داد خبر بازار

 .دهد می نشان بازار در را کاهشی روند

 در دیگوسفن گوشت اخیر قیمت خصوص در ایرنا اقتصادی خبرن ار با وگوگفت در دوشنبه روز «ملکی اصغر علی»

 هبزار  165 تبا  16۰ ببین  داران مغبازه  ببرای  ممتاز دنبه بدون گوسفندی شقه کیلوگرم هر قیمت اکنون افزود: ارباز

 این سود ددرص 1۰ احتساب با که شودمی تمام تومان هزار 16۰ تا 155 بین ترپایین کیفیت با شقه قیمت و تومان

 .برسد کنندگانصرفم دست به تومان هزار 175 تا 17۰ نرخ با نهایت در باید محصول

 دام وگرمکیل هر قیمت نوروز تعطیلی ایام و عید شب در این از پیش داشت: اظهار گوسفندی گوشت اتحادیه رییس

 شبد می داریخری داران مغازه توسط تومان هزار 175 دنبه بدون شقه کیلوگرم هر و هزارتومان 78 تا 7۰ بین زنده

 .رسیدمی مشتری دست به تومان هزار 185 از بیش نرخ با سود درصد 1۰ احتساب با که

 مدهع طور به پروتئینی محصوالت گفت: محصول این قیمت کاهش از جلوگیری و گوشت مافیای حضور درباره وی

 از بیش ولمحص این قیمت باال تقاضای دلیل به گذشته هفته تا که طوری به است، تقاضا و عرضه تابع قرمز گوشت

 افتبه ی کباهش  درصبد  15 نزدیبک  رقبم  این تقاضا کاهش دلیل به امروز اما رسید،می مردم بدست تومان هزار 185

 .کندنمی هدایت را هاقیمت گوشت، بازار در مافیایی بنابراین است.

 ماه اردیبهشت در دام عرضه افزایش

https://www.irna.ir/news/84712523/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B1%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%B1%D9%85-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://www.irna.ir/news/84712523/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B1%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%B1%D9%85-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://img9.irna.ir/d/r1/2022/04/11/4/169589967.jpg?ts=1649670362820
https://img9.irna.ir/d/r1/2022/04/11/4/169589967.jpg?ts=1649670362820
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 افبزود:  و داد خببر  جباری  هفتبه  در مردم خرید توان بودن پایین دلیل به قرمز گوشت قیمت کاهش تداوم از ملکی

 دیبهشبت ار از دامبی  جمعیت عرضه و گرما فصل شروع با تقاضا، بودن پایین دلیل به گوشت قیمت کاهش بر عالوه

 در بایبد ن و شبد  خبواهیم  ببازار  در پروتئینی محصول این قیمت کاهش تدریجی روند شاهد امسال، خردادماه و ماه

 .باشیم داشته گوشت بازار در التهابی آینده هایماه

 قرمز گوشت گسترده عرضه با دام امور پشتیبانی شرکت تاثیرگذار دورو

 116 تقیم با شقه گرم گوسفندی گوشت عرضه و بازار در کشور دام امور پشتیبانی شرکت حضور کرد: تصریح وی

 تومبان هزار 95 نبرخ  ببا  منجمد گوساله گوشت و هزارتومان 85 نرخ با منجمد گوسفندی گوشت تومان، 9۰۰ هزارو

 .برسد نسبی ثبات به محصول این بازار روند این ادامه با امیدواریم که بوده رگذارتاثی

 قرمز گوشت شده تمام قیمت در دامی یهانهاده قیمت کاهش تاثیر

 مبورد  هعلوفب  و دامی هاینهاده تامین را قرمز گوشت قیمت افزایش عوامل از یکی گوسفندی گوشت اتحادیه رییس

 و تومبان  هزار 6 کاه تومان، 5۰۰ و هزار 8 جو کیلوگرم هر قیمت امروز داشت: اظهار و انستد باال یهاقیمت با نیاز

 جز ایچاره امدارد بنابراین "دارند تاثیر زنده دام قیمت افزایش در هاقیمت همین که است بوده تومان هزار 7 یونجه

 .ندارد فعلی هایقیمت با دام عرضه

 مناسبب  هبای قیمبت  ببا  دامبداران  نیاز مورد یهانهاده تامین برای خواست یکشاورز جهاد وزارت و دولت از ملکی

 مردم دست به همنصفان های نرخ با نیز قرمز گوشت مناسب، هایقیمت با زنده دام تولید با تا شود اندیشیده تدبیری

 .برسد

 خبر لینک

 

 

 22-1-14۰1 14:۳2 -فارس خبرگزاری

 دارد ادامه همچنان جهانی بازارهای در دام خوراک قیمت افزایش 36-5

https://www.irna.ir/news/84712523/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B1%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%B1%D9%85-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://www.farsnews.ir/news/14010122000609/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
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 .کرد شدر بوشل هر در دالر 5.5 نیز امروز و دارد ادامه همچنان جهانی بازارهای در دام خوراک قیمت افزایش

 

 امبه اد همچنبان  را خبود  سبریع  رشبد  اساسبی  کاالهای قیمت فارس، خبرگزاری الملل بین اقتصاد گروه گزارش به

 در دالر 5.5 دشبو مبی  استفاده دام خوراک برای عمدتا که ذرت گذشته روزهای افزایش ادامه در نیز امروز دهد،می

 .داشت قیمت ایشافز بوشل هر

 .تاس داشته رشد درصد 55 گذشته هفته 52 طی ضروری بسیار محصول این قیمت بلومبرگ؛ های داده اساس بر

 .است کرده رشد بوشل هر در دالر 767 قیمت به دالر 498 از گذشته یکسال در ذرت قیمت

 جاری روز در گندم قیمت دالری 13 رشد*

 بوشبل  رهب  در دالر 1۳.25امبروز  جهان، غذایی امنیت در گذار تاثیر و دیراهبر محصول یک عنوان به گندم قیمت

 .کرد رشد

 .کرد تکمیل را اخیر روزهای در قیمت رشد زنجیره و کرد رشد درصد 1.2 امروز اساسی محصول این قیمت

 دنیا در اساسی کاالهای رشد دلیل 3 *

 وسبیه ر و اوکراین نظامی درگیری و کرونا سویرو شیوع از پس که عرضه اختالل دلیل به اساسی محصوالت قیمت

 .یابدمی زایشاف روز روزبه گرفته، شکل کشورها در کاالها این سازی ذخیره برای که زیادی تقاضای نیز و آمد پیش

 روسبیه  تهگذش روز که طوری به اند رسانده حداقل به را خود صادرات میزان کننده، صادر کشورهای دی ر سوی از

 بمحسبو  تباریخی  رقبم  بیشبترین  کبه  داد افبزایش  تبن  هر در دالر 1۰1 به را خود هفت ی دراتصا عوارض میزان

 .دشومی
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 خبر لینک

 

 

 22-1-14۰1 12:2۰-فارس خبرگزاری

 لبنیات و غالت روغن، قیمت سابقهبی افزایش به نسبت ملل سازمان هشدار 37-5

 ایناوکبر  ببا  روسبیه  نظبامی  درگیبری  خاطر به خوراکی روغن و غالت قیمت گذشته ماه طی گوید:می ملل سازمان

 .است یافته افزایش

 

 شباورزی ک و خوارببار  ازمانسب  راشباتودی،  از نقبل  ببه  فبارس  خبرگزاری الملل بین اقتصاد گروه خبرن ار گزارش به

 و غبالت  قیمبت  سبابقه کم افزایش شاهد اوکراین با روسیه نظامی درگیری خاطر به که کرد اعالم فائو ملل، سازمان

 .ایمبوده جهان در گذشته ماه طی خوراکی روغن

 حوزه در امینظ تنش تشدید با همزمان مارس ماه در جهان در اساسی غذایی مواد که کرده اعالم ایبیانیه طی فائو

 تاریخ در ودخ میزان باالترین به و داشته چشم یری رشد گیاهی، هایروغن و غالت بازار به آن شوک و سیاه دریای

 .است رسیده

 رسبید  واحبد  159.۳ به و کرده رشد فوریه ماه به نسبت درصد 12.6 فائو غذایی مواد قیمت شاخص مارس، ماه در

 شباخص  ایبن  رود.مبی  شبمار  به تاکنون 199۰ سال از آن به مربوط اطالعات ثبت زمان از ماهانه رشد بیشترین که

 زدن رکبورد  شبامل  کنونی افزایش است. جهان سطح در اساسی غذایی مواد سبد ماهانه تغییرات میزان دهندهنشان

 .است گوشت و حبوبات خوراکی، هایروغن قیمت

https://www.farsnews.ir/news/14010122000609/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.farsnews.ir/news/14010122000381/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%84%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AA
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 .است داشته توجهی قابل رشد هم لبنیات و شکر قیمت گوید:می فائو

 ناوکهرای  با روسیه نظامی درگیری خاطر به که داده هشدار اخیرا متحد ملل کشاورزی و خواربار سازمان

 رد تغذیه سوء افزایش باعث و کرد خواهد رشد نیز دیگر درصد 20 غذا تامین هزینه و غذایی مواد قیمت

 .شد خواهد جهان

 صبادرات  روند.می شمار به جهان در آفتاب ردان روغن و جو رت،ذ گندم، صادرکنندگان ترینبزرگ اوکراین و روسیه

 در واقبع  بنبادر  از کشبور  ایبن  غبالت  صبادرات  است ممکن هم روسیه علیه غرب هایتحریم و شده متوقف اوکراین

 .کند متوقف را سیاه دریای

 .گیرد قرار کنونی بحران تأثیر تحت هم اوکراین در محصوالت کاشت فصل که هستند ن ران کارشناسان

 و قحطی هب است ممکن آمده پیش شرایط که داد هشدار پیش روز چند جهانی، تجارت سازمان دبیر آویال، اوکونجو

 .شود منجر آفریقا در خصوص به فقیر کشورهای سطح در غذا با مرتبط هایشورش

 .است حیاتی اربسی آفریقایی کشور ۳5 برای سیاه دریای حوزه از غذا واردات کرد: تأکید وی

 خبر لینک

 

 

 12:54 ،14۰1 فروردین 2۳-ایرنا

 دهد؛می گزارش ایرنا

 قیمت با گوشت عرضه سیزدهم/ دولت اقدامات با پروتئینی محصوالت قیمت کاهش تداوم 38-5

 بازار به مصوب

https://www.farsnews.ir/news/14010122000381/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%84%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84709878/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%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%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87
https://www.irna.ir/news/84709878/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%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%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87
https://www.irna.ir/news/84709878/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%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%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87
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 رمضبان  ارکمب ماه مردم دارد تالش مناسب، هایقیمت با پروتئینی محصوالت عرضه افزایش با دولت -ایرنا -تهران

 قرمبز،  شبت گو و مرغ گوشت عرضه افزایش با اخیر هفته یک در بنابراین کنند، سپری گذشته یهاسال از ترامآر را

 .است شده تعدیل محصوالت این بازار

 را اساسبی  الهایکا هوشمند توزیع جمله از ایویژه اقدامات خود کار به آغاز زمان از سیزدهم دولت ایرنا، گزارش به

 تخم و مرغ ز،قرم گوشت مانند پروتئینی محصوالت جمله از کاالها بازار تنظیم و منصفانه یگذارقیمت و ثبات برای

 .شود بازار در اقالم برخی نرخ کاهش حتی و هاقیمت ثبات ایجاد برای بستری تا داد انجام مرغ

 نبوروز  یاما انهم در دالل و سودجو برخی که شد آغاز نوروز تعطیالت از پس امسال رمضان مبارک ماه شرایطی در

 هبای قیمبت  ابب  پروتئینبی  محصبوالت  فراوان توزیع با دولت اما بودند، محصوالت این بازار در اخالل برای تالش در

 .کرد جلوگیری رمضان مبارک ماه نخست هفته در قیمتی شوک از مناسب،

 شبد  هبا قیمبت  ریبزش  باعبث  کشبور  سراسر و تهران در دولتی گوشت و مرغ فراوان توزیع با دولت نخست، گام در

 24 با مدمنج گوشت نرخ جاری(سال ماهفروردین )هجدهم پنجشنبه روز از بازار تنظیم ستاد مصوبه با که طوریبه

 و تومان زاره 95 قیمت با گوساله منجمد گوشت کیلوگرم هر قیمت بنابراین شد. روروبه بازار در کاهش تومان هزار

 .شودمی عرضه بازار در تومان هزار 85 قیمت با گوسفندی منجمد گوشت

 تولیبد  کباهش  جببران  ببرای  نیباز  مبورد  گوشتی دارنطفه مرغتخم عدد میلیون 95 واردات با دولت راستا همین در

 ایجباد  از تقاضبا  افبزایش  هن بام  تبا  برداشبت  مرغ گوشت تولید پایداری جهت در مهمی گام کشور، روزهیک جوجه

 کیلبوگرم  هبر  قیمت بازار تنظیم ستاد جدید مصوبه طبق بنابراین شود. یریجلوگ کاال خرید برای طوالنی هایصف

 هبزار  2۰ کیلبویی  منجمبد  مبرغ  و رسید تومان 5۰۰ و هزار 27 به کاهش تومان 5۰۰ و هزار 2 با گرم مرغ گوشت

 .رسدمی فروش به تومان

https://img9.irna.ir/d/r1/2022/04/11/4/169589967.jpg?ts=1649670362820
https://img9.irna.ir/d/r1/2022/04/11/4/169589967.jpg?ts=1649670362820
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 سبمی ر ارز حبذف  ببر  مبنبی  اخبباری  انتشبار  با 14۰۰ سال پایانی هایماه در مرغ تخم و مرغ قرمز، گوشت قیمت

 نببود  ارز یبن ا حذف از خبری هنوز تنها نه که شد روروبه صعودی روند با حالی در دامی هاینهاده از تومانی 42۰۰

 ببازار  در غمبر  تخبم  و مبرغ  عرضبه  و تولیبد  میزان اینکه ضمن بود؛ نکرده پیدا تغییری هیچ نیز هانهاده قیمت بلکه

 .داشت افزایش

 

 مرغ مز،قر شتگو قیمت غیرمنطقی افزایش از جلوگیری برای را تومانی 42۰۰ ارز قبل دولت که است درحالی این

 مرغ یمتق شد باعث دامی هاینهاده در خصوصبه دولتی ارز پرداخت در انحراف اما بود، داده اختصاص مرغ تخم و

 گانکننبد  مصبرف  دست به قیمتی انحراف درصد 6۰ از بیش با 99 سال در و درصد 4۰ حدود با 98 و 97 سال در

 .دبرس

 کبرد  تبالش  مبرغ  تخبم  قیمبت  ثببات  جهبت  در گذاری،قیمت و رکشو نیاز مورد مرغ تخم تامین با سیزدهم دولت

 .شد عرضه نتوما هزار 4۳ با کشور سراسر بار تره و میوه میادین در تایی ۳۰ مرغ تخم شانه هر قیمت که طوریبه

 و قرمز گوشت تن میلیون 1.2 مرغ، گوشت تن میلیون 2.7 به نزدیک پارسال کشاورزی، جهاد وزارت آمارهای طبق

 بازار کفاف یدتول میزان این رفتمی انتظار که شد عرضه داخلی بازار به و تولید کشور در مرغ تخم تن لیونمی 1.2

 نبرخ  ثببات  در دولبت  اقبدامات  و بازار طبیعی فرایند از مانع سودجویان و دالالن وجود همچنان اما بدهد، را داخلی

 بازار در رامشآ برقراری در تالش متخلف واحدهای پلمپ و بازار بر ها نظارت تشدید با دولت البته که دشومی بازار

 .دارد را

 شد تومان 500 و هزار 27 تهران میادین در مرغ گوشت قیمت

https://img9.irna.ir/d/r2/2022/04/12/3/169592114.jpg?ts=1649752066560
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/04/12/3/169592114.jpg?ts=1649752066560
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 و تهران بار رهت و میوه میادین مدیریت سازمان بین رمضان، مبارک ماه در پروتئینی محصوالت بازار تنظیم منظوربه

 اکنون که دش تومان 5۰۰ و هزار 27 گرم مرغ گوشت کیلوگرم هر قیمت آن مبنای بر و انجام توافقی تولید زنجیره

 .یابدمی تدام رمضان مبارک ماه پایان تا مهم این که دشومی عرضه بزرگ تهران بار تره و میوه میدان همه در

 

 ببا  را مبرغ  نتولیدکنندگا بود گفته این از پیش گوشتی مرغداران سراسری اتحادیه مدیرعامل «نژاد اسداهلل حبیب»

 ۳1 حدود یدبا نیز ایینه کنندهمصرف رایب قیمت بنابراین کنند،می عرضه تومان هزار 21 تا 7۰۰ و هزار 19 قیمت

 مصبوب  نبرخ  از ببیش  مبرغ  فبروش  اسباس  ایبن  ببر  شبود.  گرفته درنظر دولتی مصوب نرخ همان یعنی تومان هزار

 .شودمی محسوب گرانفروشی

 هبزار  ۳7 تا ۳5 قیمت با را گرم مرغ کیلو هر تهران شهر سطح هایفروشی خرده ،14۰۰ سال پایانی های هفته در

 77۰و زارهب  27 قیمبت  ببا  ببازاری  تنظبیم  مرغ کیلوگرم هر قیمت بارتره و میوه میادین در اما کردند، عرضه نتوما

 تعبدیل  ایبام  ایبن  در هاقیمت تا شد می عرضه تومان هزار 2۰ کیلو هر قیمت با بازاری تنظیم منجمد مرغ و تومان

 .شود

 به توجه با قاضات افزایش که رسید تومان هزار 45 تا 4۰ به مرغ کیلوگرم هر قیمت 14۰1 نوروز تعطیالت ایام در اما

 حمل سیستم در تاخیر این بر عالوه شد. اعالم قیمت افزایش دالیل ترینمهم از ریزیجوجه قطعه میلیون 14۰ آمار

 .شد کشور هایاستان برخی در مرغ قیمت گرانی موجب که زد دامن مشکل این به نوروز تعطیالت ایام در نقل و

 تومان، هزار ۳1 مرغ ران تومان، هزار ۳5 تا ۳1 مرغ کیلو هر که دهدمی نشان بازار سطح از هابررسی حاضر حال در

 نرخ از االترب مرغ عرضه مسووالن، اعالم طبق که رسدمی فروش به تومان هزار 75 تا 7۰ مرغ فیله و هزار 65 سینه

 .شودمی محسوب تخلف مصوب

https://img9.irna.ir/d/r1/2022/04/11/3/169589966.jpg?ts=1649672484305
https://img9.irna.ir/d/r1/2022/04/11/3/169589966.jpg?ts=1649672484305
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 شد تومان هزار 95 و 85 منجمد هگوسال و گوسفندی گوشت قیمت

 گوشت قهش عرضه به اقدام نیز، 14۰۰ سال پایانی هایهفته از پیش بازار در قرمز گوشت قیمت کاهش برای دولت

 گوشبت  ارتنهبز  1۰ واردات و تومان 9۰۰ و هزار 116 کیلوگرم هر نرخ با بار تره و میوه میادین در گرم گوسفندی

 و دالالن انحصبار  در گوشبت  ببازار  همچنبان  امبا  کبرد،  دام امبور  پشبتیبانی  شبرکت  توسط گرم گوسفندی گوشت

 تبا  15۰ ببه  نوروز تعطیالت ایام و عید شب بازار در گوساله و گوسفندی گوشت قیمت که طوری به بود سودجویان

 .رسید تومان هزار 22۰

 

 وگرمکیلب  هبر  قیمبت  خبود  جدیبد  مصبوبه  ارائه با گوشت عرضه افزایش بر عالوه دولت رمضان مبارک ماه شروع با

 ببه  وجبه ت با که کرد تعیین تومان هزار 85 را گوسفندی منجمد گوشت و تومان هزار 95 را گوساله منجمد گوشت

 منجبر  ار محصول این تومانی هزار 24 کاهش تومان، هزار 119 قیمت با بازار در منجمد گوشت کیلوگرم هر قیمت

 .شد

 گوشبت  ذخبایر  وضبعیت  گفبت:  کشور دام امور پشتیبانی شرکت مدیرعامل «سالمی محسن» که است درحالی این

 ایبن  در کمببودی  تنها نه و است مطلوب گوساله و گوسفندی گوشت واردات و داخل تولید دام خرید با کشور قرمز

 .داریم بازار در محصول این قیمت افت در تالش مناسب یهاقیمت با گوشت فراوان عرضه با بلکه نداریم زمینه

 ببه  دیگوسفن گرم گوشت ورودی هفته این از قرمز، گوشت قیمت تعدیل برای دارد تالش شرکت این وی، گفته به

 .دهد افزایش مصوب یهاقیمت با را بار تره و میوه میادین

 هاقیمت افت و کشور در مرغ تخم تولید مازاد

https://img9.irna.ir/d/r1/2022/04/11/3/169589969.jpg?ts=1649670367705
https://img9.irna.ir/d/r1/2022/04/11/3/169589969.jpg?ts=1649670367705
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 میبادین  رد تبایی  ۳۰ مرغ تخم شانه هر قیمت کاهش برای خود فعالیت ابتدای در سیزدهم دولت اقدام به توجه با

 ایبن  یمبت ق افبزایش  در سبعی  نبوروز  ایبام  و عید شب در دالل و سودجو برخی تومان، هزار 4۳ نرخ با بار تره میوه

 دیرهم هیات رییس «کاشانی حمیدرضا» پیش چندی که است درحالی این کردند؛ تومان هزار 57 تا 55 به محصول

 قیمت افت زا ن رانی و کشور در مرغ تخم تولید درصدی 1۰ حدود مازاد از نیز تخم ذار مرغداران سراسری اتحادیه

 راببر ب دو (1۳99) آن از پبیش  سبال  به نسبت 14۰۰ سال دوم نیمه ریزیجوجه :گفت و بود داده خبر حصولم این

 .شوند روروبه تولید مازاد با تولیدکنندگان 14۰1 سال اوایل از شد بینی پیش بنابراین است، بوده

 با باید براینبنا است. تومان رهزا ۳8 مرغداری واحدهای درب مرغ تخم اکنون تولید، حجم به توجه با اساس این بر

 نبرخ  و شبود  عرضه هافروشیخرده و ایزنجیره هایفروش اه بار،تره و میوه میادین در تومان هزار 4۳ مصوب قیمت

 .دشومی محسوب فروشی گران بازار در قیمت این از بیش هایی

 و بهببود  دنببال  ببه  عرضبه  افزایش و مرغ تخم و قرمز گوشت مرغ، قیمت کنترل بر نظارت با اکنون سیزدهم دولت

 شبده  مقرر ربازا تنظیم ستاد مصوبه آخرین طبق که طوری به است، بازار در آرامش و ثبات ایجاد و هاقیمت تعدیل

 ببه  و نکبرده  عرضبه  ببازار  در را گذشته سال تولیدات که متخلف یهاشرکت با کشاورزی جهاد و دادگستری وزرای

 .کنند قانونی برخورد هستند، دیدج سال قیمت با آن فروش دنبال

 خبر لینک

 

 

 12:5۰ ،14۰1 فروردین 2۳-ایرنا

 :داد خبر کشاورزی جهاد وزیر معاون

 بار تره و میوه میادین زیرقیمت درصد 10 مترو های ایستگاه در خرما عرضه 39-5

 1۰ مترو هایاهایست  در کیفی بم مضافتی خرما عرضه از کشاورزی جهاد وزارت باغبانی امور معاون - ایرنا - تهران

 .خبرداد بار تره و میوه میادین سازمان نرخنامه قیمت زیر درصد

https://www.irna.ir/news/84709878/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%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%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87
https://www.irna.ir/news/84713758/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%DB%B1%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D9%87
https://www.irna.ir/news/84713758/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%DB%B1%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D9%87
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 بازار تنظیم اندیشیهم نشست در «برومندی محمدمهدی » کشاورزی، جهاد وزارت از ایرنا شنبه سه روز گزارش به

 شبده  مقبرر  د:افبزو  شبده  تامین استاندارد و مطلوب کیفیت با بم مضافتی رقم زنیا مورد خرمای اینکه بیان با خرما

 مبادر  تنکبار  ببا  گبرم  7۰۰ از بیش هایبندیبسته در استاندارد و مطلوب کیفیت با مضافتی رقم نیاز مورد خرمای

 .گیرد قرار کنندگان مصرف اختیار در مصوب قیمت با کیلوگرم 5/8 از بیش

 متبرو  هایت اهایس در رای ان غرفه 25 تعداد میادین سازمان :اظهارداشت کشاورزی جهاد ارتوز باغبانی امور معاون

 ملبی  انجمن یاراخت در را بارتره و میوه میادین لزوم صورت در و (روستایی تعاون غرفه 1۳ و خرما انجمن غرفه 12)

 سبازمان  مصبوب  نامبه  نرخ قیمت زا کمتر درصد 1۰ قیمت با عرضه برای خرما تامین جهت ستاییرو تعاون و خرما

 .دهد قرار بارتره و میوه

 گانکننبد  تامین ساعت 48 مدت ظرف هستند موظف روستایی تعاون سازمان و خرما انجمن کرد: تصریح برومندی

 .دهند انجام را الزم اقدامات و معرفی سازمان آن با داد قرار عقد و عرضه جهت میادین سازمان به را محصول این

 و مسبتقر  ،شده تعیین هایجای اه در جاری هفته کنندگان، تامین گفت: کشاورزی جهاد وزارت باغبانی امور معاون

 اقبدام  ببار تبره  و میبوه  میبادین  مصوب نامهنرخ شده تعیین قیمت از کمتر درصد ده قیمت با خرما عرضه به نسبت

 .کنند

 ضبان، رم مببارک  مباه  در مسبتمر  طبور  ببه  شباورزی ک جهباد  وزارت بازرسان و بازرگانی معاونت برومندی، گفته به

 رصد را ایزنجیره هایفروش اه و فروشیخرده و عمده هایفروش اه کلیه در را کبکاب و مضافتی خرمای هایقیمت

 .کنندمی پی یری را مربوطه تخلفات و

 خبر لینک

 

 

 12:۳۳ ،14۰1 فروردین 2۳-ایرنا

 رمضان ماه تقاضای از دالالن سوءاستفاده و انبارها اشباع حکایت خرما؛ بازار 40-5

https://www.irna.ir/news/84713758/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%DB%B1%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D9%87
https://www.irna.ir/news/84710634/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%AD%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%D9%88%D8%A1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7%DB%8C
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 را رمضبان  مببارک  مباه  در مردم نیاز به پاسخ ویی توان اگرچه انبارها در خرما تن هزار 7۰ ذخیره - ایرنا - استانها

 عرضه با مشکل نای که شد نوساناتی دچار دالالن سوءاستفاده دلیل به اخیر هایهفته در محصول این ربازا اما دارد،

 .است رفع حال در بزرگ شهرهای در خرما مستقیم

 از ایرنبا  هایبررسی که یافت صعودی روند مناطق برخی در رمضان ماه ابتدای حالی در خرما قیمت ایرنا، گزارش به

 ببازار  تبامین  رب عالوه تولیدکنندگان، و ندارد وجود بازار و انبارها در کمبودی دهدمی نشان رکشو خیز خرما مناطق

 .هستند خارجی بازارهای به مازاد خرمای تن هزار صدها صادرات آماده رمضان، مبارک ماه در داخلی

 صرفم درصد 4۰ ودحد آمار اساس بر که طوری به دارد تعلق رمضان مبارک ماه به کشور خرمای مصرف بیشترین

 کنبد می صرفم خرما کیلوگرم 1۰ تا 8 ساالنه میان ین طور به ایرانی هر است؛ ماه این به مربوط کشور خرمای کل

 .است رمضان در آن از بخشی که

 گیرد می قرار هارسانه توجه مرکز در رمضان ماه در محصول این قیت نوسان خرما، مصرف شدن صعودی به توجه با

 مببارک  همبا  فرارسبیدن  ببا  همزمبان  نیبز  اخیر روزهای در د.شومی مواجه واکنش با آن رویه بی افزایش گونه هر و

 مرببوط  اضبا تق افزایش به آن از بخشی که بودیم هااستان مراکز برخی و تهران در خرما قیمت افزایش شاهد رمضان

 .داشتند ار بازار شرایط از سوءاستفاده در سعی دالالن مناطق، برخی در اما بوده،

 جهان در خرما بزرگ تولیدکننده سومین جایگاه در ایران

 جهبان  در خرما بزرگ تولیدکننده سومین جای اه در 14۰۰ سال در خرما هزارتن 25۰ و میلیون یک تولید با ایران

 طببق  رسبد. مبی  داخلبی  مصبرف  به نیز درصد 7۰ و صادر تولیدی خرمای درصد ۳۰ نزدیک که طوری به دارد قرار

https://img9.irna.ir/d/r1/2019/06/15/4/156398160.jpg?ts=1560747730589
https://img9.irna.ir/d/r1/2019/06/15/4/156398160.jpg?ts=1560747730589
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 جهانی بازار از ایران درصدی 2۰ سهم بیان ر که دشومی انجام خرما صادرات دالر میلیون ۳۰۰ حدود ساالنه ارهاآم

 .است محصول این

 استان 6 به مربوط ایران در خرما تولید درصد 9۰ که دارد وجود خرما نخیالت هکتار هزار 268 کشور استان 14 در

 تولیبد  با مانکر استان تولید، میزان نظر از است. هرمزگان و فارس شهر،بو بلوچستان، و سیستان خوزستان، کرمان،

 2۰۳ از شببی  سباالنه  تولید با بلوچستان و سیستان استان استان، شرق در تن هزار 15۰ و جنوب در تن هزار 2۰۰

 جای باه  در تن هزار 14۰ با هرمزگان و هزار 148 با خوزستان هزار، 15۰ با بوشهر تن، هزار 162 با فارس تن، هزار

 .دارند قرار برتر های

 

  تولید مراکز در ثبات مصرفو بازارهای در هاقیمت رشد

 با مازاد خرمای دوجو به تولیدکنندگان اذعان و خرما تولیدکننده هایاستان در ها سردخانه و انبارها اشباع وجود با

 فزایشیا روند رمضان مبار ماه نخست هفته در بخصوص بزرگ شهرهای و تهران مناطق برخی در اما مناسب، قیمت

 هاقیمت یباال اختالف اما گشت می باز تقاضا ایشافز به قیمت رشد این از بخشی اگرچه بود؛ محسوس خرما قیمت

 .است مردم تقاضای از دالالن سوءاستفاده گویای مصرف، مراکز با تولیدکننده هایاستان بین

 تومبان،  زارهب  6۰ تا 4۰ بین مضافتی خرما کیلوگرم هر نرخ که دهدمی نشان تهران در ایرنا خبرن ار میدانی بررسی

 5۰ تبا  ۳8 ببین  زاهبدی  خرمبا  و هزارتومان 15۰ تا 12۰ بین پیارم خرما تومان، هزار 9۰ تا 65 بین خاسویی خرما

 برخبی  امبا  ،کننبد می عرضه پایین سود حاشیه و مناسب نرخ با را خرما عمده، توزیع مراکز اگرچه است. تومان هزار

 را صبدی در ۳۰ رشبد  ش اهفرو برخی در خرما فروش نرخ رسانند.می فروش به باالتری قیمت با فروشی،خرده مراکز

 .دهدمی نشان گذشته ماه یک در

https://img9.irna.ir/d/r1/2019/10/14/3/156697832.jpg?ts=1582101646580
https://img9.irna.ir/d/r1/2019/10/14/3/156697832.jpg?ts=1582101646580
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 مرکبز  نمونه، برای شد؛ منتشر خرما فروشیگران و ایسلیقه نرخ به فروش بر مبنی هاییگزارش نیز شهرها سایر در

 فروشب اه  یبک  در مثبال  طبور  به نوشت: و داد خبر فروش اهها در کاال این قیمت تعدد از گزارشی در ساری در ایرنا

 نقطبه  دی ر در کاال همین اما است تومان هزار 8۰۰ و هزار 46 گرمی 65۰ایبسته خشک خرمای قیمت ای،زنجیره

  .شودمی فروخته تومان هزار ۳۰کیلو هر قیمت به شهر

 هبا قیمت که دهد می نشان تولیدکننده یهااستان در هاقیمت بررسی شهرها، برخی در خرما هایب افزایش وجود با

 سبازمان  بازرگانی ونتمعا سرپرست جهان یرلو احمد نمونه برای دارد. توجهی قابل فاصله مصرف، بازارهای قیمت با

 در کبرد  اعالم تومان هزار 19 تا 17 را فله خرمای قیمت ایرنا خبرن ار با وگو گفت در بوشهر استان کشاورزی جهاد

 و خریبد  تومان هزار 15 تا 14 رمضان مبارک ماه آغاز از پیش تا و تومان هزار 1۳ تا 12 برداشت زمان در که حالی

  .شد می فروش

 تومبان  رهبزا  ۳4 تبا  27 از بنبدی  بسبته  و خرما نوع به بست ی نیز شده بندی بسته خرمای مچنینه داد: ادامه وی

 6 ببودن  دارا اب بوشهر استان است. بوده تومان هزار 22 خرما نوع این قیمت این از پیش تا که حالی در شده تعیین

 رمبای خ تولیبد  در مهمبی  جای باه  خرما تن هزار 174 تولید و هکتار هزار ۳4 معادل سطحی در نخل اصله میلیون

 .دارد کشور

 کبه  کشبور  خرمبای  تولیبد  قطبب  عنبوان  به کرمان استان شرق داران سردخانه اتحادیه رییس اکبری محمدحسین

 در کبافی  میزان به بازار نیاز مورد خرمای که کرد تاکید نکته این بر ،دارد داخلی مصرف بیشتر آن مضافتی خرمای

 خرما کشت زیر سطح کرد. اعالم تومان هزار ۳8 کیلویی مبدا در را بم خرمای معمول قیمت وی دارد؛ وجود انبارها

 رصباد  کشبور  7۰ ببه  کرمبان  اسبتان  شبرق  خرمبای  و اسبت  هکتار هزار ۳۰ کرمان استان شرقی هایشهرستان در

 .دشومی

 

http://ttps/www.irna.ir/news/%DB%B8%DB%B4%DB%B7%DB%B0%DB%B1%DB%B3%DB%B2%DB%B4/
http://ttps/www.irna.ir/news/%DB%B8%DB%B4%DB%B7%DB%B0%DB%B1%DB%B3%DB%B2%DB%B4/
https://www.irna.ir/news/%DB%B8%DB%B4%DB%B7%DB%B0%DB%B4%DB%B3%DB%B8%DB%B5
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 بازار تامین برای تولیدکننده هایاستان آمادگی

 برای مادگیآ بر عالوه آنها که طوری به است مطلوبی ایطشر در خرما تولیدکننده استانهای ذخیره و تولید وضعیت

 سرپرسبت  تا،راس این در .کنندمی آماده نیز صادرات برای را خود رمضان، مبارک ماه در هااستان همه مصرف تامین

 رُطَبب  و خرمبا  تبن  هبزار  19 کبرد:  اعبالم  ایرنبا  برن بار خ به بوشهر استان جهادکشاورزی سازمان بازرگانی معاونت

  .است مصرف بازارهای به عرضه آماده قیمت در بخشی تعادل برای استان این لداراننخ

 و تبن  زارهب 16 بوشبهر  اسبتان  هبای  سردخانه در کبکاب نوع از خرما ذخیره میزان حاضر زمان در افزود: جهان یرلو

 .است تن هزار2 رُطَب

 ببرای  مشبکلی  و کمبود اینکه بیان با ایرنا ارخبرن  با وگو گفت در کرمان استان شرق دارانسردخانه اتحادیه رییس

 ردخانهسب  در خرمبا  تُن هزار ۳۰ حدود اینک گفت: ندارد، وجود رمضان مبارک ماه در کشور مصرفی خرمای تامین

 .است موجود بم های

 درصبد  8۰ ببه  نزدیک و دشومی بازار وارد رمضان ماه در کشور، مصرفی خرمای درصد 4۰ حدود کرد: اضافه اکبری

 .کنندمی مصرف را بم مضافتی خرمای ماه این در نیز ردمم

 محصبولی  تنهبا  خرمبا  گفت: اخیر یهاسال طی خرما ن هداری و برداشت تولید، های هزینه افزایش به اشاره با وی

 یبل دل ببه  نیبز  قیمبت  افزایش و نداشت قیمت افزایش مصرفی کاالهای سایر به نسبت گذشته سال 2 طی که است

 .است رمضان مبارک اهم با همزمانی

 افزود: است، رمضان مبارک ماه آغاز با همزمانی دلیل به محصول این قیمت افزایش از درصدی اینکه بیان با اکبری

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

 رتبه نخلستان تارهک هزار ۳7 با مزگانهر است. بازار تامین آماده خرما تن هزار 15۰ ساالنه برداشت با نیز هرمزگان

 آن نوع 2۰ که شودمی تولید استان این در خرما نوع 55 دارد. را کشور در خرما زیرکشت سطح سوم و تولید چهارم

 کشورهای و روسیه کانادا، استرالیا، کشورهای به مضافتی و خاسویی پیارم، نوع سه و است خارجی و داخلی تجاری

 ببا  و شبود مبی  آغباز  مباه  خرداد اول از مهتری آل خرمای با هرمزگان در خرما برداشت شود.می صادر میانه آسیای

 .یابدمی پایان پیارم برداشت
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 دالیبل  از یکبی  هرمزگبان  در خرما تولیدکنندگان از و کشور خرمای منانج تولید کمیته رییس پوروکیلی اهللعنایت

 مباه  در بیشبتر  مضبافتی  داد: توضبیح  ایرنا به و دانست بازار در تقاضا افزایش بازار در را محصول این قیمت افزایش

 و شوندمی تولید هرمزگان شمال و کرمان استان جیرفت بم، هایشهرستان در که رسدمی مصرف به رمضان مبارک

 .دارند بسیاری طرفدارهای

 میزان و تن زاره 2۰ پیارم ساالنه تولید مجموع تن، هزار ۳5۰ سال در مضافتی خرمای تولید میزان افزود: پوروکیلی

 .دارد هم ییباال تولید شودمی استقبال مضافتی از اگر بنابراین نرسد، هم تن 2۰۰ به شاید کشور در مجول تولید

 قببل  سال هس تا کارگر چنانچه است؛ رفته باال کشاورزی اتمحصول تولید هایهزینه که کرد اشاره نکته این به وی

 دسبتمزد  ریال میلیون 8۰ تا 6۰ اکنون گرفتمی دستمزد کار ماه یک برای ریال میلیون ۳۰ رمضان مبارک ماه در

 مباه  در زددسبتم  ریبال  میلیون 7۰ امکد هر به ماهانه اگر که دارد کارگر 1۰ تا هفت حداقل نخلستان هر گیرد؛می

 سبه  که رتیصو در بپردازد دستمزد ریال میلیون 7۰۰ ماهانه بایستی کننده تولید عبارتی به یعنی شودمی پرداخت

 .پرداختمی کارگری دستمزد عنوان به ریال میلیون ۳۰۰ ماهانه قبل سال

 را ولیبد ت هزینبه  کبه  کشباورزی  ادوات و کبود  سبم،  مانند تولید هاینهاده قیمت افزایش دی ر، مساله وی، گفته به

 ببه  است هداشت گذشته یهاسال در را قیمت افزایش و تورم نرخ کمترین خرما خرما که حالی در است داده افزایش

 .رسید یالر هزار ۳5۰ به امسال که بود ریال هزار 15۰ کیلویی قبل سال پنج در مضافتی خرمای نرخ مثال عنوان

 و دهشب  براببر  6 تبا  پبنج  تولیبد  هبای هزینبه  کبه  است درحالی این افزود: کشور خرمای انجمن یدتول کمیته رییس

 شده بیشتر ربراب نیم و 2 تنها سال پنج طول در خرما قیمت اما یافته چشم یری افزایش نیز نقل و حمل هایهزینه

 .است

 

https://www.irna.ir/news/84712705/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%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
https://img9.irna.ir/d/r1/2019/09/23/3/156646171.jpg
https://img9.irna.ir/d/r1/2019/09/23/3/156646171.jpg
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 بازار تنظیم هدف با خرما مستقیم عرضه

 ببه  نبدارد،  ودوجب  بازار به محصول این عرضه در کمبودی دارند تاکید خرما تولیدکننده هایاستان اینکه به توجه با

 از کبه  هسبتند  دالالنبی  کشاورزی، محصوالت سایر همانند کشور، خرمای بازار روزهای این مشکل که رسد می نظر

 قیمبت  زایشاف این که اندکرده هاقیمت افزایش به اقدام و کرده سوءاستفاده کشور در مصرف و تولید زنجیره ضعف

  .است بیشتر شده، بندیبسته خرماهای در

 مصبرف  و دتولی زنجیره ضعف از که هستند دالالنی والت،محص سایر همانند کشور، خرمای بازار روزهای این مشکل

 شده، بندیبسته خرماهای در قیمت افزایش این کهکنند می هاقیمت افزایش به اقدام و کرده سوءاستفاده کشور در

 ارکمبب  مباه  در سباله  هر گوید: می ایران خرما ملی انجمن رییس رشیدفرخی محسن راستا، این در.است بیشتر

 ظبیم تن سبتاد  ورود محصبول،  این فروشی گران اما دشومی درصدی 1۰ تا 5 بین نوسان دارای خرما تقیم رمضان

 .طلبد می را نظارتی های دست اه و بازار

 ببا  خرمبا  هکب  صبورتی  در کبرد:  اضافه است، نداشته چندانی تغییر مبدا هایاستان در خرما قیمت اینکه بیان با وی

 .کنند ورود نظارتی هایدست اه و بازار تنظیم ستاد باید شود، عرضه عرف از خارج هاییقیمت

 هایروش اهف و بار تره و میوه میادین در مناسب هایقیمت با رمضان مبارک ماه نیاز مورد خرمای اکنون گفت: وی

 ببا  سبد رمی رنظ به بنابراین کنند؛می فروشی گران به اقدام بازار سطح در کسبه برخی اما شود،می عرضه ایزنجیره

 .شود جلوگیری افراد این تخلف از نظارتی هایدست اه و گذاری قیمت بحث در بازار تنظیم ستاد ورود

 و شباورزی ک جهباد  بازار تنظیم های معاونت با جلساتی منظور همین به کرد: تصریح ایران خرما ملی انجمن رییس

 ببه  شبد  مقبرر  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 کسانی

 ببه  خرمبا  انواع ویژه فروش از بازار تنظیم هدف با تهران شهرداری میادین مدیریت سازمان مدیرعامل رابطه، این در

 انجبام  نیبز  رضبوی  خراسان استان در اقدام این نظیر داد. خبر بار تره و میوه میادین در رمضان مبارک ماه مناسبت

 رمضان ماه ویژه خرما مستقیم عرضه با رضوی خراسان روستایی تعاون مدیریت سرپرست گفته به که طوری به شد

 .است شده متعادل ها نرخ بازار، از ترارزان درصد 25 تا 2۰ دحدو در قیمتی با مشهد در

https://www.irna.ir/news/84705444
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 و ارتباط با تا است شده آماده خرما عرضه ویژه هایغرفه بازار، کنترل هدف با نیز بلوچستان و سیستان استان در یا

 .شود عرضه مردم به کمتری واسطه با و مستقیم صورت به خرما داران، سردخانه با تعامل

 محصبول  یبن ا مختلف ارقام برای قیمت تعیین ها،قیمت افزایش از جلوگیری و بازار به بخشی تعادل یبرا دی ر گام

 امبور  معاون برومندی مهدی محمد ارتباط این در کرد کار این به اقدام جهادکشاورزی وزارت که بود رمضان ماه در

 و نیسبت  ولقبب  قابل مصوب نرخ از بیش تقیم با محصول این عرضه اینکه بر تاکید با کشاورزی جهاد وزیر باغبانی

 بباقی  هانهسردخا در خرما تن هزار 7۰ اکنون ندارد، وجود کشور در خرما تولید در کمبودی گفت: شود،می برخورد

 .شودمی بازار روانه ایام این در که مانده

 55۰ هبای بسته در محصول این قیمت و تومان هزار 48 مضافتی خرمای کیلوگرم هر قیمت دولت، تصمیم براساس

 ایبن  تواننبد مبی  مبردم  کبه  اسبت  شبده  تعیین تومان 9۰۰ و هزار ۳4 تا ۳2 ترتیب به گرمی 7۳۰ تا 7۰۰ و گرمی

 .کنند تهیه بار تره و میوه میادین در مصوب هایقیمت با را محصوالت

 ایبن  ورود به رهاشا با یزن ایران روستایی تعاون مرکزی سازمان بازرگانی و فنی امور معاونت سرپرست ارفع عباسعلی

 مباه  ازاربب  تنظبیم  طبرح  مضافتی خرمای که است کرده اعالم رمضان مبارک ماه در خرما بازار تنظیم برای سازمان

 .دشومی عرضه تومان هزار ۳7 تا ۳1 قیمت با گرمی 8۰۰ تا 65۰ هایجعبه در خرما محصول رمضان مبارک

 یجباد ا و کشباورزی  محصبوالت  ببازار  تنظبیم  های سیاست اجرای ایراست در روستایی، تعاون سازمان وی، گفته به

 خرمبا  بمناسب  قیمت با عرضه و خرید به اقدام محصول، این مصرف افزایش و رمضان مبارک ماه مناسبت به تعادل

 .است کرده

 خبر لینک

 

 

 

 

https://www.irna.ir/news/84710634/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%AD%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%D9%88%D8%A1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7%DB%8C
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 14۰1 فروردین 2۳-1۰:۰۳-جوان خبرن اران باش اه

 

 شد؛ مطرح جوان خبرن اران باش اه با گو و گفت در

 است شده انباشت هاکارخانه در شیرخشک تن هزار 28 41-5

 خبر تولیدی های کارخانه در شیرخشک تن هزار 28 انباشت از شیرخشک تولیدکنندگان انجمن رئیس

 .داد

 انبحبر  رفبع  ببرای  که است موجود انبارها در شیرخشک تن هزار 28 حدود اکنون هم گفت: سلیمی سیاوش آقای

 در دکننبده تولی تبا  کنبد  اجتنباب  بایبد  تعرفه کاهش یا افزایش بر مبنی الساعه خلق تصمیمات اتخاذ از دولت فعلی

 .دهد ادامه ولمحص فروش به بتواند باثباتی شرایط

 حداقل تولید با هک درحالی گیرد،می قرار استفاده مورد کشور در شیرخشک تن هزار 5 ماهیانه آمار بنابر او، گفته به

 .هستیم رو روبه تنی هزار 7 مازاد با ماه در تن هزار 12

 در هکب  شبود  صبادر  هبدف  بازارهای به باید تولیدی شیرخشک تن هزار 12۰ تا 1۰۰ ساالنه گوید:می سلیمی آقای

 .نیست تولید روی پیش روشنی افق صادراتی، مشوق پرداخت عدم صورت

 حصبوالت م شبدن  گبران  نتیجبه  در و دامی هاینهاده افزایش ارز، نرخ تغییر تخصیص برای دولت برنامه به توجه با

 دهدا سبوق  رخبانوا  خریبد  قبدرت  و تقاضا کاهش از ناشی شیرخشک های کارخانه سمت به بیشتری شیرخام لبنی،

 گردش رد سرمایه و صادراتی مشوق نیازمند تولید استمرار برای شیرخشک تولیدکنندگان مقطع آن در که شودمی

 .هستند

https://www.yjc.news/fa/news/8095892/%DB%B2%DB%B8-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%B4%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 ببه  تولیبدی  شبیرخام  تببدیل  و لبنبی  محصبوالت  شبدن  گران با گوید:می شیرخشک تولیدکنندگان انجمن رئیس

 رد محصبول  ایبن  انباشبت  و دپبو  ببا  صبورت  ایبن  غیبر  در شبود،  خبارج  تولیبد  مازاد که ایمکرده تقاضا شیرخشک،

 .دشومی مشکل دچار تولید کارخانجات

 هسبتند  رو ببه  رو شیر ترافیک با فروردین و سال پایانی هایماه در شیرخشک کارخانجات قبل یهاسال روال طبق

 موضبوع  ایبن  کبه  دشبو می هداد عودت دامداری شیرهای نهایت در و ندارند تولید به تمایلی روند این استمرار با که

 .کندمی وارد هن فتی ضرر

 خبر لینک

 

https://www.yjc.news/fa/news/8095892/%DB%B2%DB%B8-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%B4%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 ششم: بخش 6

 هاستسیا و هامهبرنا
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 21:57 ،14۰1 فروردین 16-ایرنا

 کرد؛ اعالم کشاورزی جهاد ارتوز

 درصدی 50 افزایش تا اقالم هوشمند توزیع از کشاورزی؛ بخش در سیزدهم دولت اقدامات اهم 1-6

 گندم خرید قیمت

 

 نخسبت  اهبه م 5 طی شده انجام دستاوردهای و اقدامات اهم گزارشی انتشار با کشاورزی جهاد وزارت -ایرنا -تهران

 راثب  سبازی  خنثبی  و اساسبی  کاالهبای  تولیبد  از حمایبت  راستای در را کشاورزی بخش در سیزدهم دولت عملکرد

 .کرد اعالم غذایی امنیت حوزه در آمریکا هایتحریم

 وزارتخانبه  یبن ا ویژه دستاوردهای و اقدامات گزارشی انتشار با کشاورزی جهاد وزارت ایرنا، شنبه سه روز گزارش به

 .کرد اعالم را یزدهمس دولت فعالیت نخست ماهه 5 طی

 در کبه  هبایی ماموریبت  سبال  6۰ از بعد جمهوری رئیس دستور به و سیزدهم دولت ابتدای در گزارش، این براساس

 بازرگبانی،  هبای حبوزه  که نحوی به بازگشت کشاورزی جهاد وزارت به بود، شده گرفته سفید انقالب در 1۳42 سال

 ترتیب بدین و شد واگذار وزارتخانه این به بود صمت وزارت به لقمتع که کشاورزی محصوالت ارتتج و بازار تنظیم

 نفبع  به واحد فرماندهی این قطعا که است شده فرمانده و متولی یک دارای سفره تا مزرعه از غذا تامین زنجیره کل

 .شودمی مردم برای بهتر دسترسی و تولید پایداری باعث و جامعه

 قراردادی اورزیکش اجرای

 قبراردادی  کشبت  توسبعه  از راسبتا  این در و بوده وزارتخانه این کالن اقدام ترینمحوری قراردادی کشاورزی اجرای

  .است شده طراحی نیز برنج قراردادی کشت و حمایت پنبه و کلزا گندم،

https://www.irna.ir/news/84706306/%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%85
https://www.irna.ir/news/84706306/%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%85
https://www.irna.ir/news/84706306/%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%85
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/04/04/4/169575285.jpg?ts=1649061548346
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/04/04/4/169575285.jpg?ts=1649061548346
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 تهیه با شورک استان 17 اضیار از هکتار هزار 26۰ معادل سطحی در گندم قراردادی کشاورزی گزارش، این بنابراین

 سطح در روغنی هایدانه قراردادی کشت نامهتفاهم و است درآمده اجرا مرحله به طرح مجریان برای حمایتی بسته

 .است شده منعقد حمایتی بسته تعریف با هکتار هزار 5 سطح در پنبه و هکتار هزار 1۰۰

 رصدد 28.2 سیزدهم دولت در سال همان تابستان صلف به نسبت 14۰۰ پاییز فصل در کشاورزی بخش تجاری تراز

 .است رسیده دالر میلیون -2462 به دالر میلیون -۳4۳1 از و یافته بهبود

 کشاورزی جهاد وزارت در غذایی امنیت قرارگاه اندازیراه

 و نیباز  وردمب  اقبالم  تبامین  ببرای  ببازار  و اساسی کاالهای رصد غذایی، امنیت پایش منظور به غذایی امنیت قرارگاه

 توزیبع،  تولید، گذاری،قیمت فرآیند است. شده اندازیراه کشاورزی جهاد وزارت در مقتضی و تدبیری پیش اقدامات

 جهباد  وزارت سبتاد  سبطح  در روزانبه  و مسبتمر  صبورت  ببه  اساسبی  کاالهبای  قیمت بر نظارت و بازرسی ترخیص،

 .گیردمی قرار رصد مورد کشور هایشهرستان و هااستان کشاورزی،

 خریبد  رخنب  الزم، مبالی  منبابع  تبامین  در کشباورزی  جهباد  وزارت تالش با و سیزدهم دولت کار به آغاز با زمانهم

 تبورم  با متناسب و تولید هایهزینه رعایت با 14۰۰-14۰1 زراعی سال شروع از قبل کشاورزی محصوالت تضمینی

 .شد اعالم

 ریبد خ قیمت درصدی 5۰ افزایش ،سیزدهم دولت نخست ماهه 5 طی کشاورزی جهاد وزارت کالن اقدامات دی ر از

 و فراوان هاییرایزن با که طوری به است، جهانی تورم با متناسب و تولید هایهزینه گرفتن نظر در با گندم تضمینی

 السب  ببه  نسببت  درصبدی  5۰ افزایش با 14۰۰-14۰1 زراعی سال در گندم کیلوگرم هر قیمت مالی، منابع تامین

 1۰۰۰ مبلبغ  و یافبت  افبزایش  تومبان  5۰۰ و هبزار  1۰ به کشت، از قبل شده ینتعی تومان 75۰۰ از گذشته یزراع

 .شد خواهد اضافه فوق مبلغ به کیلوگرم؛ هر ازای به دولت به گندم تحویل جایزه عنوان به هم تومان

 میوه بازار ثبات و مرغ گوشت لبنیات، قیمت کاهش

 وردهایدستا جمله از میوه بازار نسبی ثبات و مرغتخم و مرغ گوشت لبنیات، پرمصرف قلم سه قیمت نسبی کاهش

 .است بوده کشاورزی گوناگون هایبخش در انجمن و تشکل اتحادیه، 1۰۰ با کشاورزی جهاد وزارت تعامل
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 اشهرهنکال اکثر در و آغاز کشاورزی محصوالت و خوراکی اقالم هوشمند توزیع سیزدهم، دولت نخست ماهه 5 طی

 مشهود فپرمصر اقالم برخی و مرغتخم و مرغ بازار نسبی ثبات و قیمت کاهش در آن نتایج که است شده عملیاتی

 .باشدمی

 ولیبد ت جهش طرح اجرای همانا ،آن دوم گام در که شد تشکیل دیم کشت زیر سطح افزایش راستای در کارگروهی

 ببا  مهم این که است کشور استان 15 اراضی از هکتار هزار 6۰۰ و میلیون دو بر بالغ سطحی با کشور زارهایدیم در

 افزایش برای آن براساس و شده آغاز )ره( امام فرمان اجرایی ستاد و کشاورزی جهاد وزارت میان اینامهتفاهم انعقاد

 ببه  ای بان ر آمبوزش  و ترویج و تخفیف درصد ۳5 با بیمه تخفیف، درصد 5۰ با بذر رای ان، کود کشاورزان، مشارکت

 .است شده ارائه کشاورزان

 ماه 4 به اساسی کاالهای راهبردی ذخایر افزایش

 یباد  مبدت  در ژهوی اقدامات دی ر از ماه 4 به 2 از دامی( هاینهاده و )گندم اساسی کاالهای راهبردی ذخایر افزایش

 دامی هایهنهاد و گندم راهبردی ذخایر توانست ریزیبرنامه با سیزدهم دولت در کشاورزی جهاد وزارت و است شده

 .دهد افزایش را

 مختلبف،  ارقبام  و طبقات در جو بذر تن هزار ۳6 از بیش شده، اصالح بذور توزیع و تولید ریزیبرنامه سامانه تهیه با

 ببذر  تولیبد  نیز و است شده توزیع و تامین تهیه، بهاره بذر یونیت هزار 2۰۰ و پاییزه چغندرقند بذر یونیت هزار 7۰

 شبده  یباد  دتم در و بوده زراعت بخش در ویژه اقدامات دی ر از ایعلوفه چغندر و ارزن ای،دانه و ایعلوفه سورگوم

 و ببرنج  یدهیبر و پرمحصول ارقام کشت توسعه نشایی، کشت و تغذیه ال ویی مزارع پایلوت هایپروژه اجرای توسعه

 هبزار  18۰ دودح اجرای و پاییزه به بهاره از دیم باتحبو کاشت زمان تغییر سایت، 2۰ در برنج گیاهی تغذیه بهبود

 .است پذیرفته صورت بخش این در مکانیزه کشت سطح هکتار

 هاگلخانه کشت زیر سطح توسعه

 و دهشب  کنتبرل  محبیط  ببه  باز فضای از صیفی و سبزی هکتار 4۳6 انتقال هکتار، 1۰81 سطح در هاگلخانه توسعه

 .است شده اجرایی ایگلخانه هیبرید بذور تولید خوداتکایی ضریب افزایش
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 احداث الت،تسهی ارایه با کشت زیر سطح توسعه افزایش و دارویی گیاهان تولید جهش باغبانی، بخش اقدامات سایر

 تن هزار 1۳5 میزان به چای سبز برگ خرید بافت، کشت روش به خرما نهال تولید از حمایت مادری، باغ قطعه ۳7

 باغبانی خشب در گرفته صورت اقدامات از کارانچای بین درصد 4 کارمزد با تسهیالت یالر میلیارد 216 پرداخت و

 .است

 طیور و دام بخش اقدامات

 تبن  رهبزا  46۰ شبامل  دامبی  محصبوالت  تن هزار 787۰ تولید جمله از اقداماتی طیور و دام بخش در مدت این در

 نبین همچ است. رفتهگ صورت مرغتخم تن هزار 59۰ و مرغ تن هزار 1۳۰۰ خام، شیر تن هزار 552۰ قرمز، گوشت

 گذاریویته بازار، در سویه این گوشتی روزه یک جوجه قطعه میلیون 44 ورود و آرین الین مرغ ملی سویه احیای

 اجبرای  و گباومیش  نژاد اصالح سن ین، دام گریآمیخته دومنظوره، گاو پرورش توسعه دام، راس میلیون 15 حدود

 خریبد،  ببه  نسببت  و انجبام  نیوکاسبل  بیمباری  علیبه  ببر  روسبتایی  طیور سراسری کسیناسیونوا طرح سوم مرحله

 .است شده اقدام دامی محصوالت انواع تن هزار 8۰ توزیع و سازیذخیره

 تبن  یلیبون م 1.8 حدود توزیع جو، تن میلیون 1.5 و سویا کنجاله تن میلیون 2 حدود ذرت، تن میلیون 4.4 تامین

 تن میلیون 1.6 حدود تامین و خرید جو، تن هزار 75۰ سویا، کنجاله تن هزار 511 ذرت، تن زاره 528 شامل نهاده

 115 تأمین و جو تن هزار 546 سویا، کنجاله تن هزار ۳59 ذرت، تن هزار 742 شامل کشور از خارج از دامی نهاده

 .است کشاورزی بخش اقدامات دی ر از طیور، و دام محصوالت تن هزار

 رهاسازی ،الرو قطعه میلیون 445 از بیش کشت می و، و ماهی انواع از تن هزار ۳6۰ حدود تولید الت،شی بخش در

 و صیادی وگاننا ساماندهی آبزیان، انواع و خوراک تن هزار 65 صادرات ماهی، بچه انواع قطعه میلیون ۳1۰ از بیش

 از ببرداری بهبره  و سبوزا  صبیادی  بنبدر  ورشنا هایاسکله ساخت غیرقانونی، صید موتوری قایق و لنج 1۳۰۰ توقیف

 ادراتصب  تعلیبق  رفبع  دریبا،  در ماهی پرورش مزرعه هشت حدود اجرایی عملیات شروع آبادان، صیادی بندر اسکله

 .است شده انجام عراق کردستان به ماهی صادرات و اروپا اتحادیه به پرورشی خاویار

 آب مصرف در جوییصرفه مترمکعب میلیون 60
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 زهکشی و نوسازی و تجهیز شبکه، احداث آبیاری، نوین هایسامانه توسعه زمینه در کشاورزی خاک و آب بخش در

 فیبت ظر افبزایش  و کیلبومتر  16۰ حبدود  قنبوات  نوسازی و بازسازی هکتار، 4۰۰ و هزار 22 حدود سطح در اراضی

 شدن نهایی و پی یری نهمچنی است. شده اقدام مکعب متر میلیون 6۰ حدود کشاورزی آب مصرف در جوییصرفه

 م،ایبال  و خوزسبتان  کشباورزی  اراضبی  هکتباری  هزار 55۰ احیای طرح 2 فاز اراضی هکتار هزار 255 آب تخصیص

 ایالم و انخوزست کشاورزی اراضی هکتاری هزار 55۰ احیای طرح دوم فاز اجرای اول یتاولو هکتار هزار 22 تعیین

 .است گرفته صورت مدت نای در آن هاینامهموافقت مبادله پی یری و

 ملی اراضی هکتار میلیون 24 تثبیت

 میلیبون  24 تثبیبت  سیزدهم، دولت نخست ماهه 5 در کشاورزی اراضی امور و طبیعی منابع حوزه ویژه اقدامات از

 سیسبتم  ببه  حفباظتی  خودروهبای  تجهیبز  و خریبد  هکتبار،  میلیبون  16.5 حبدود  حبدن اری  و ملبی  اراضی هکتار

 و زدایبی بیاببان  جهبت  آبیباری  و مراقببت  عملیات آبخیز، حوزه 1۰76 سطح در حفاظتی بندیکبلو و مانیتورینگ

 6.7 رد چبرا  مدیریت و هکتار میلیون 1.4 حسط در مرتعداری هایطرح تهیه هکتار، هزار 78 روان هایشن تثبیت

 درصدی 184 افزایش و ریحدن ا نقشه هکتار هزار17۰ تهیه هکتار، هزار 186 سطح در آبخیزداری و هکتار میلیون

 .است شده انجام ۳6۰ میزان به شده تداخل رفع اراضی مساحت

 هکتار میلیون 1.8 سطح در زاخسارت عوامل با مبارزه

 مبارزه ،هکتار میلیون 1.8 سطح در باغی و زراعی زایخسارت عوامل با مبارزه نباتات حفظ بخش در مدت این طی

 حصوالت،م تن هزار 555 ضدعفونی هکتار، هزار 47۰ ردیابی هکتار، میلیون یک سطح در غیرشیمیایی و بیولوژیک

 .است گرفته صورت هکتار هزار ۳15 سطح در آگاهیپیش و تن میلیون 1۰ بر ایقرنطینه ضوابط اعمال

 تسبهیالت  لریبا  میلیبارد  هبزار  4 نیبز  کشاورزی مکانیزاسیون بخش در تراکتور؛ انواع دست اه 7۰۰ و هزار 1 تامین

 کمبباین  نبواع ا دسبت اه  8۰۰ و ادوات انواع دست اه هزار 18 تراکتور، انواع دست اه 7۰۰ و هزار 19 از بیش و جذب

 .است شده تحویل کشاورزان به و تامین

 جدید محصوالت ایبیمه پوشش و سطح میزان افزایش
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 قبراردادی،  هبای کشبت  و دیبد ج محصوالت ایبیمه پوشش و سطح میزان افزایش و متنوع ایبیمه هایتعرفه ارایه

 671 رداخبت پ خسبارت،  ارزیابی و پایش گری،بیمه فرایندهای در ایماهواره نوین هایفناوری از برداریبهره توسعه

 حمایتی، و نیتضمی خرید تسهیالت ریال میلیارد هزار 217 و ریال میلیارد هزار 89۳ میزان به تسهیالت فقره هزار

 افبزایش  خوزسبتان،  و گلسبتان  هبای استان در کشاورزی بخش گذاریسرمایه وسعهت از حمایت صندوق دو تشکیل

 میلیبارد  712،6 اعطبای  ها،صندوق سرمایه به ریال میلیارد 625،1 مبلغ افزایش مورد، 167 به هاصندوق کل تعداد

 دولبت  در شبده  یباد  مبدت  طبی  هاصندوق عاملیت به دولتی اعتبارات ریال میلیارد 245،2 توزیع و تسهیالت ریال

 .است سیزدهم

 عشایر مازاد دام راس هزار 110 حمایتی خرید

 حمایبت  ورمنظ به دام امور پشتیبانی شرکت توسط عشایر مازاد دام راس هزار 11۰ تعداد خرید به عشایر بخش در

 آب تبامین  ببرای  رسبانی آب پبروژه  127 اجرای دام، خرید بازار کردن متعادل و عشایری جامعه اقتصاد و فعالیت از

 کنسانتره )جو، دامی هاینهاده تن هزار 56۰ توزیع و مترمکعب میلیون 2.2 میزان به رسانیآب عشایر، پایدار شرب

 دامبداران  هبب  تسبهیالت  تومان میلیارد 25۰ مبلغ تخصیص عشایر، دامداران استقرار محل عرفی هایسامانه در ..(.و

 خصیصت است(، شده جذب آن درصد 92 تاکنون )که دامی هایهادهن و دامداری گردش در سرمایه عنوان به عشایر

 سال شکسالیخ شرایط به توجه با ...و شرب آب و دامی نهاده علوفه، خرید بابت تسهیالت تومان میلیارد 1۰۰ مبلغ

 1.6 ،سفید نفت لیتر میلیون 14.2 توزیع و تامین و است( شده جذب تاکنون آن درصد 56 )که 14۰۰-1۳99 آبی

 .کرد اشاره توانمی گاز( کپسول هزار 622) مایع گاز کیلوگرم میلیون 6.8 و گاز نفت لیتر لیونمی

 توسعه معجا سند تدوین در مشارکت ایران، در کشاورزی ثمیرا هاینظام گسترش و ثبت شده؛ انجام اقدامات سایر

 اسبتقرار  و انبدازی راه جهبت  رالعملدسبتو  و اساسبنامه  فقره 12 از بیش تدوین و تهیه و هرمزگان استان کشاورزی

 انجبام  دی ر اقدامات از ایران کشاورزی اصناف بر نظارت عالی هیات دبیرخانه همکاری با صنفی نظام جدید ساختار

 .رودمی شمار به شده یاد مدت در شده

 خبر لینک

 

https://www.irna.ir/news/84706306/%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%85
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 14:18 ،14۰1 فروردین 18-ایرنا

 استان امالک و اسناد ثبت مدیرکل

 شودمی صادر کاداستر سند گلستان اراضی هکتار 500 و هزار 9 برای امسال 2-6

 

 و شباورزی ک جهاد سازمان همکاری با کل اداره این گفت: گلستان امالک و اسناد ثبت مدیرکل -ایرنا -گنبدکاووس

 ایبن  اغیبب  و زراعبی  اراضی از هکتار 5۰۰ و هزار 9 برای مالکیت سند صدور حدن اری)کاداستر( ملی طرح قالب در

 .دارد امهبرن در را استان

 )طبرح  یبت مالک سبند  فقره 44 تحویل نمادین مراسم در پنجشنبه روز رضاییان محمدتقی ایرنا، خبرن ار گزارش به

 "اسالمی توحد و فارسی سلمان سه، و 2 یک، ابوذر" روستاهای کشاورزان از تعدادی به کشاورزی اراضی کاداستر(

 در مالکیبت  ندسب  آنها برای باید که دارد باغی و زراعی اراضی هکتار هزار 65۰ بر افزون گلستان افزود: گنبدکاووس

 .شود صادر طرح این قالب

 راسباس ب و کشبور  توسبعه  ششم قانون راستای در باغی و زراعی اراضی حدن اری جامع و ملی طرح کرد: اضافه وی

 طبرح  استایر در و ضاام 99 سال در که جهادکشاورزی وزارت و کشور امالک و اسناد سازمان مابین فی نامه تفاهم

 لسبتان گ اسبتان  در گذشبته  سال دوم نیمه از کشاورزان، بین اراضی اختالفات سر بر دعاوی کاهش و قضایی تحول

 .شد شروع

 18 ارزش هبب  قبراردادی  گلسبتان  امالک و اسناد ثبت کل اداره طرح این اجرای در تسریع برای داد: ادامه رضاییان

 و آزادشبهر  کردکوی، شهرستان سه در فعال باغی و زراعی اراضی هاینقشه تهیه تجه پیمانکار یک با ریال میلیارد

 .است کرده امضا رامیان

https://www.irna.ir/news/84708126/%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%B9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84708126/%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%B9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://img9.irna.ir/d/r2/2021/05/08/4/168803016.jpg
https://img9.irna.ir/d/r2/2021/05/08/4/168803016.jpg


 

 

 

 کشاورزی و آب راهبردی مطالعات مرکز

 http://awnrc.com/index.php 1401سوم فروردین ماه  هفته کشاورزی اخبار اهم

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

 برای تارهک 4.5 و باغی اراضی برای هکتار 2.5 حدنصاب هایمحدودیت وجود گلستان، امالک و اسناد ثبت مدیرکل

 طریبق  از هبا حدنصباب  ایبن  حبذف  پی یبر  گفت: و برشمرد کاداستر ملی طرح اجرای هایچالش از را زراعی اراضی

 .شود صادر مساحت مقدار هر با باغی و زراعی هایزمین برای مالکیت سند تا هستیم اسالمی شورای مجلس

 طبیعبی  بعمنبا  اراضبی  هکتبار  هزار 292 و میلیون یک برای کاداستر طرح مالکیت سند صدور پایان به اشاره با وی

 در دارد گیآمباد  استان امالک و اسناد ثبت کل اداره استان کشاورزان همکاری و همراهی درصورت افزود: گلستان،

  .کند صادر را باغی و زراعی اراضی مالکیت سند زمان کوتاهترین

 مالکیت دسن صدور زمینه در باالخص کشور امالک و اسناد ثبت سازمان وظایف برخی به بااشاره همچنین رضاییان

 قیقیح اشخاص برای مالکیت سند فقره 2۰۰ و هزار چهار گذشته سال داشت: نبیا حقوقی و حقیقی اشخاص برای

 .دش صادر سند استان این دولتی هایسازمان برای هکتار هزار 7۰ و روستایی هایبافت در بیشتر و گلستان

 فبت: گ کاداسبتر  طبرح  مالکیبت  سبند  دریافت برای گلستانی کشاورزان همکاری و همراهی ضرورت بر تاکید با وی

 در تاسب  کشباورزان  نفع به این و شودمی پرداخت دولت توسط سند صدور و نقشه تهیه هایهزینه از زیادی بخش

 کاداستر ندس دریافت برای بخواهد کشاورز اگر توسعه( ششم برنامه پایان ) طرح این مهلت پایان از پس که صورتی

 .شود متقبل زیادی هایهزینه باید کند اقدام

 ضاییق دعاوی کاهش و زمین اربعه حدود شدن مشخص اراضی، مالکیت تثب گلستان، امالک و اداسن ثبت مدیرکل

 و اداسبن  جعبل  از جلبوگیری  و باغی و زراعی اراضی فروش و خرید ضریب افزایش کشاورزان، اختالفات خصوص در

 برای اسناد الانتق عوارض پرداخت از ناشی درآمد ایجاد و سند دارای اراضی معامالتی ارزش افزایش ملکی، تجاوزات

 .برشمرد باغی و زراعی اراضی کاداستر یا حدن اری ملی طرح مزایای و اهداف مهمترین از را دولت

 در مهم هایاناست از باغی و زراعی اراضی هکتار هزار 65۰ بر افزون با و دارد جمعیت نفر میلیون 2 حدود گلستان

 .رودمی شمار به کشور کشاورزی تولیدات

 خبر لینک

 

 

https://www.irna.ir/news/84708126/%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%B9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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 17-1-14۰1 17:58 -فارس خبرگزاری

 افزوده ارزش بر مالیات از کشاورزی محصوالت ئمیدا معافیت 3-6

 .شد اعالم دامپروری و کشاورزی محصوالت برای افزوده ارزش بر مالیات دائمی قانون هایمعافیت

 

 مباه دی 1۳ یختار از که افزوده ارزش بر مالیات دائمی قانون براساس فارس، خبرگزاری اقتصادی خبرن ار گزارش به

 ایبن  ابب  مرتبط خدمات ارائه و کشور داخل در دامپروری و کشاورزی محصوالت عرضه است، دهش االجراالزم 14۰۰

 .است شده معاف افزوده ارزش عوارض و مالیات از محصوالت

 ورزیکشبا  محصبوالت  کلیبه  عرضبه  اسبت،  شبده  اببالغ  کشور مالیاتی امور سازمان سوی از که ابالغیه این براساس

 ملبه ج از جن بل  محصبوالت  مرتعی، محصوالت دارویی، گیاهان باغی، و زراعی خام محصوالت شامل نشده فرآوری

 و دارنطفبه  مبرغ تخبم  عرضه همچنین قارچ انواع و گیاه و گل صیفی، سبزی، جمله از گلخانه محصوالت خام، چوب

 زنده دام اتوارد و عرضه کشاورزی، مصرفی آب عرضه کود، و سم نهال، نشا، بذر، عرضه یکروزه، جوجه به آن تبدیل

 پوسبال  ،کشباورزی  جهباد  وزارت توسبط  صبادره  پروانبه  مطابق زنده دام تولید اصلی مواد موارد کلیه آن، خوراک و

 .هستند عافم افزوده ارزش مالیات از دامی واکسن و دارو انواع و بافت کشت آماده بستر و بافت کشت )کمپوست(،

 در مناسب دمای در محصول ن هداری انبارداری، بندی،بسته شامل کشاورزی محصوالت با مرتبط خدمات همچنین

 کبوبی، شبالی  ماننبد  گیریپوست بذور، بوجاری بندی،درجه کردن، پاک سردخانه، شامل محصول انجماد سردخانه،

 ببا  خرمبا  کشبمش،  چای، مانند محصوالت انواع کردن خشک همچنین و سازیهم ن تفکیک، تمیزکاری، شستشو،

 گیاهی، و دامی پیش یری درمانی خدمات همچنین و کنی پاکپنبه نخود، پخت مانند ادند تفت مختلف، هایروش

https://www.farsnews.ir/news/14010117000912/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%DB%8C-%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%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87
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 خبدمات  و گیاهبان  تکثیبری  هبای اندام تولید و بافت کشت کشاورزی، آب )مکانیزاسیون(، کردن ماشینی واحدهای

 .هستند افزوده ارزش مالیات از معاف کشاورزی محصوالت هایبیمه

 و ودهنبب  معافیبت  مشبمول  کبود  و سبم  نهال، نشا، بذر، شامل نشده فرآوری و کشاورزی محصوالت واردات مورد در

 داخبل  در واردات از پبس  کاالها این عرضه گیرد. می تعلق آن به گمرکی مبادی در درصد 9 نرخ به عوارض مالیات

 .است معاف عوارض و مالیات پرداخت از داخلی مشابه کاالهای عرضه مانند کشور

 اخذ به نوطم باشند، خوراکی که الذکرفوق کاالهای از دسته آن عرضه مورد در مالیاتی هایمعافیت اعمال همچنین

 .است دارو و غذا سازمان و ایران استاندارد ملی سازمان قبیل از ذیصالح قانونی مراجع از محصول سالمت گواهی

 ببر  را ودهافز ارزش بر مالیات از عافیتم برچسب هستند مکلف کاالها این کنندگانعرضه و تولیدکنندگان همچنین

 .نمایند درج بندیبسته روی
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 خبر لینک

 

 

 16-1-14۰1 16:۳5-فارس خبرگزاری

 شد اعالم سیزدهم دولت در جهادکشاورزی وزارت ماههپنج اقدامات 4-6

 تولیبد  زا حمایت بسترسازی، برای بخش این در شده انجام ویژه دستاوردهای و عملکرد اهم کشاورزی جهاد وزارت

 ولبت د نخسبت  ماهبه  5 طبی  غبذایی  امنیت حوزه در آمریکا هایتحریم کردن اثر کم راهکارهای و اساسی کاالهای

 .کرد اعالم را سیزدهم

https://www.farsnews.ir/news/14010117000912/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%DB%8C-%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%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87
https://www.farsnews.ir/news/14010116000723/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D9%86%D8%AC%E2%80%8C%D9%85%D8%A7%D9%87%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%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
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 دولبت  یتفعال نخست ماهه 5 طی کشاورزی، جهاد وزارت رسانیاطالع پای اه از نقل به فارس خبرگزاری گزارش به

 :است ذیل شرح به وزارتخانه این ویژه دستاوردهای و اقدامات سیزدهم،

 و سبیزدهم  دولبت  ابتدای در کشاورزی؛ جهاد وزارت به کشاورزی محصوالت در غذا تامین بازار واگذاری .1

 ببه  ببود  شبده  گرفتبه  سبفید  انقالب در 1۳42 سال در که هاییماموریت سال 6۰ از بعد جمهوری رئیس دستور به

 کبه  یکشباورز  محصبوالت  تجبارت  و ببازار  تنظیم بازرگانی، هایحوزه که نحوی به بازگشت کشاورزی جهاد وزارت

 دارای سفره تا همزرع از غذا تامین زنجیره کل ترتیب بدین و شد واگذار وزارتخانه این به بود صمت وزارت به متعلق

 بهتبر  سترسید و تولید پایداری باعث و جامعه نفع به واحد فرماندهی این قطعا که است شده فرمانده و متولی یک

 .شودمی مردم برای

 ایبن  در و ببوده  وزارتخانه این کالن اقدام ترینمحوری قراردادی کشاورزی اجرای قراردادی؛ کشاورزی اجرای .2

 بنبابراین  اسبت.  شبده  طراحی نیز برنج قراردادی کشت و حمایت پنبه و کلزا گندم، قراردادی کشت توسعه از راستا

 بسبته  یبه ته با ورکش استان 17 اراضی از رهکتا هزار 26۰ معادل سطحی در گندم قراردادی کشاورزی گزارش، این

 1۰۰ طحس در روغنی یهادانه قراردادی کشت نامهتفاهم و است درآمده اجرا مرحله به طرح مجریان برای حمایتی

 .است شده منعقد حمایتی بسته تعریف با هکتار هزار 5 سطح در پنبه و هکتار هزار

 دولهت  در 1400 انتابسهت  فصهل  بهه  نسهبت  پهاییز  فصل در کشاورزی محصوالت تجاری تراز بهبود .3

 همسبیزد  دولت در سال همان تابستان فصل به نسبت 14۰۰ پاییز فصل در کشاورزی بخش تجاری تراز سیزدهم؛

 .است رسیده دالر میلیون -2462 به دالر میلیون -۳4۳1 از و یافته بهبود درصد 28.2
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 منیبت ا پبایش  منظور به غذایی امنیت قرارگاه کشاورزی؛ جهاد وزارت در غذایی امنیت قرارگاه اندازیراه .4

 جهباد  وزارت رد مقتضبی  و تدبیری پیش اقدامات و نیاز مورد اقالم تامین برای بازار و اساسی کاالهای رصد غذایی،

 االهبای ک قیمبت  ببر  نظبارت  و بازرسبی  ترخیص، توزیع، تولید، گذاری،قیمت فرآیند است. شده اندازیراه کشاورزی

 رصد مورد کشور هایشهرستان و هااستان کشاورزی، جهاد وزارت ستاد سطح در هروزان و مستمر صورت به یاساس

 .گیردمی قرار

 رکا به آغاز با زمانهم زراعی؛ سال شروع از قبل کشاورزی اساسی محصوالت تضمینی خرید نرخ اعالم .5

 کشاورزی محصوالت ضمینیت خرید نرخ الزم، مالی منابع تامین در کشاورزی جهاد وزارت تالش با و سیزدهم دولت

 .شد اعالم تورم با متناسب و تولید هایهزینه رعایت با 14۰۰-14۰1 زراعی سال شروع از قبل

 هماهب  5 طی کشاورزی جهاد وزارت کالن اقدامات دی ر از گندم؛ تضمینی خرید قیمت درصدی 50 افزایش .6

 و تولیبد  هبای هزینبه  گبرفتن  نظبر  در ابب  گنبدم  تضمینی خرید قیمت درصدی 5۰ افزایش ،سیزدهم دولت نخست

 در گنبدم  رمکیلبوگ  هبر  قیمت مالی، منابع تامین و فراوان هایرایزنی با که طوری به است، جهانی تورم با متناسب

 از قببل  شبده  تعیین تومان 75۰۰ از گذشته زراعی سال به نسبت درصدی 5۰ افزایش با 14۰۰-14۰1 زراعی سال

 ببه  ولبت د ببه  گندم تحویل جایزه عنوان به هم تومان 1۰۰۰ مبلغ و یافت افزایش تومان 5۰۰ و هزار 1۰ به کشت،

 .شد خواهد اضافه فوق مبلغ به کیلوگرم؛ هر ازای

 لبنیبات،  پرمصبرف  قلبم  سبه  قیمبت  نسببی  کباهش  میوه؛ بازار ثبات و مرغ گوشت و لبنیات قیمت کاهش .7

 اتحادیه، 1۰۰ با کشاورزی جهاد وزارت تعامل اوردهایدست جمله از میوه بازار نسبی ثبات و مرغتخم و مرغ گوشت

 .است بوده کشاورزی گوناگون هایبخش در انجمن و تشکل

 توزیبع  سبیزدهم،  دولبت  نخسبت  ماهه 5 طی کشاورزی؛ محصوالت و خوراکی اقالم هوشمند توزیع آغاز .8

 کاهش در آن نتایج که است شده تیعملیا هاشهرکالن اکثر در و آغاز کشاورزی محصوالت و خوراکی اقالم هوشمند

 .باشدمی مشهود پرمصرف اقالم برخی و مرغتخم و مرغ بازار نسبی ثبات و قیمت

 دیبم  کشت زیر سطح افزایش راستای در کارگروهی دیم؛ کشت هکتاری هزار 600 و میلیون 2 تولید جهش .9

 و میلیبون  دو بر بالغ سطحی با کشور ارهایزدیم در تولید جهش طرح اجرای همانا ،آن دوم گام در که شد تشکیل
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 و کشباورزی  جهباد  وزارت میان اینامهتفاهم انعقاد با مهم این که است کشور استان 15 اراضی از هکتار هزار 6۰۰

 درصد 5۰ با بذر رای ان، کود کشاورزان، مشارکت افزایش برای آن براساس و شده آغاز )ره( امام فرمان اجرایی ستاد

 .است شده ارائه کشاورزان به رای ان آموزش و ترویج و تخفیف درصد ۳5 با مهبی تخفیف،

 اسبی اس کاالهبای  راهببردی  ذخبایر  افبزایش  ماه؛ 4 به ماه دو از اساسی کاالهای راهبردی ذخایر افزایش .10

 در شباورزی ک جهباد  وزارت و اسبت  شده یاد مدت در ویژه اقدامات دی ر از ماه 4 به 2 از دامی( هاینهاده و )گندم

 .دهد افزایش را دامی هاینهاده و گندم راهبردی ذخایر توانست ریزیبرنامه با سیزدهم دولت

 هبزار  ۳6 از بیش ریزی،برنامه سامانه این تهیه با شده؛ اصالح بذور توزیع و تولید ریزیبرنامه سامانه تهیه .11

 تهیبه،  هباره ب ببذر  یونیبت  هبزار  2۰۰ و پاییزه درقندچغن بذر یونیت هزار 7۰ مختلف، ارقام و طبقات در جو بذر تن

 ویبژه  اقبدامات  دی ر از ایعلوفه چغندر و ارزن ای،دانه و ایعلوفه سورگوم بذر تولید نیز و است شده توزیع و تامین

 توسعه ایی،نش کشت و تغذیه ال ویی مزارع پایلوت هایپروژه اجرای توسعه شده یاد مدت در و بوده زراعت بخش در

 از دیبم  تحبوببا  کاشت زمان تغییر سایت، 2۰ در برنج گیاهی تغذیه بهبود و برنج هیبرید و پرمحصول ارقام کشت

 .است پذیرفته صورت بخش این در مکانیزه کشت سطح هکتار هزار 18۰ حدود اجرای و پاییزه به بهاره

 و سببزی  هکتبار  4۳6 انتقبال  هکتبار،  1۰81 سبطح  در هبا گلخانه توسعه ها؛گلخانه کشت زیر سطح توسعه .12

 شبده  اجرایبی  ایگلخانبه  هیبریبد  بذور تولید خوداتکایی ضریب افزایش و شده کنترل محیط به باز فضای از صیفی

 .است

 ارایبه  ببا  کشبت  زیبر  سبطح  توسبعه  افبزایش  و دارویبی  گیاهبان  تولیبد  جهش باغبانی؛ بخش اقدامات سایر .13

 ببه  ایچب  سببز  برگ خرید بافت، کشت روش به خرما نهال تولید از حمایت مادری، باغ قطعه ۳7 احداث تسهیالت،

 صبورت  اتاقبدام  از کباران چای بین درصد 4 کارمزد با تسهیالت ریال میلیارد 216 پرداخت و تن هزار 1۳5 میزان

 .است باغبانی بخش در گرفته

 تبن  هبزار  787۰ تولیبد  جملبه  از اقبداماتی  طیبور  و دام بخبش  در مدت این در طیور؛ و دام بخش اقدامات .14

 تبن  هبزار  59۰ و مرغ تن هزار 1۳۰۰ خام، شیر تن هزار 552۰ قرمز، گوشت تن هزار 46۰ شامل دامی محصوالت

 روزه یبک  جوجبه  قطعه میلیون 44 ورود و آرین الین مرغ ملی سویه احیای همچنین .است گرفته صورت مرغتخم
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 دام گریآمیخته دومنظوره، گاو پرورش توسعه دام، راس ونمیلی 15 حدود گذاریهویت بازار، در سویه این گوشتی

 بیمباری  علیبه  ببر  روسبتایی  طیبور  سراسری واکسیناسیون طرح سوم مرحله اجرای و گاومیش نژاد اصالح سن ین،

 .است شده اقدام دامی محصوالت انواع تن هزار 8۰ توزیع و سازیذخیره خرید، به نسبت و انجام نیوکاسل

 جبو،  تبن  نمیلیو 1.5 و سویا کنجاله تن میلیون 2 حدود ذرت، تن میلیون 4.4 تامین نهاده؛ یعتوز و تامین .15

 و خرید و،ج تن هزار 75۰ سویا، کنجاله تن هزار 511 ذرت، تن هزار 528 شامل نهاده تن میلیون 1.8 حدود توزیع

 سبویا،  لبه کنجا تبن  هزار ۳59 ذرت، تن هزار 742 شامل کشور از خارج از دامی نهاده تن میلیون 1.6 حدود تامین

 .است کشاورزی بخش اقدامات دی ر از طیور، و دام محصوالت تن هزار 115 تأمین و جو تن هزار 546

 445 از ببیش  کشبت  می بو،  و مباهی  انبواع  از تن هزار ۳6۰ حدود تولید شیالت؛ بخش در شیالتی؛ تولیدات .16

 انبواع  و خبوراک  تبن  هبزار  65 صبادرات  مباهی،  بچه انواع قطعه میلیون ۳1۰ از بیش رهاسازی الرو، قطعه میلیون

 بندر شناور هایاسکله ساخت غیرقانونی، صید موتوری قایق و لنج 1۳۰۰ توقیف و صیادی ناوگان ساماندهی آبزیان،

 در اهیمب  پبرورش  مزرعبه  8 حبدود  اجرایی عملیات شروع آبادان، صیادی بندر اسکله از برداریبهره و سوزا صیادی

 .است دهش انجام عراق کردستان به ماهی صادرات و اروپا اتحادیه به پرورشی خاویار صادرات تعلیق رفع یا،در

 توسبعه  زمینبه  در کشباورزی  خباک  و آب بخبش  در آب؛ مصهرف  در جهویی صرفه مترمکعب میلیون 60 .17

 کتبار، ه 4۰۰ و هبزار  22 حدود سطح در اراضی زهکشی و نوسازی و تجهیز شبکه، احداث آبیاری، نوین هایسامانه

 6۰ حبدود  کشباورزی  آب مصبرف  در جبویی صرفه ظرفیت افزایش و کیلومتر 16۰ حدود قنوات نوسازی و بازسازی

 2 فباز  اراضبی  هکتبار  هبزار  255 آب تخصیص شدن نهایی و پی یری همچنین است. شده اقدام مکعب متر میلیون

 دوم فاز رایاج اول اولویت هکتار هزار 22 تعیین ایالم، و خوزستان کشاورزی اراضی یهکتار هزار 55۰ احیای طرح

 مدت این در آن هایموافقتنامه مبادله پی یری و ایالم و خوزستان کشاورزی اراضی هکتاری هزار 55۰ احیای طرح

 .است گرفته صورت

 5 در شباورزی ک اراضبی  امبور  و طبیعبی  منابع حوزه ویژه اقدامات از ملی؛ اراضی هکتار میلیون 24 تثبیت .18

 و خریبد  هکتبار،  میلیون 16.5 حدود حدن اری و ملی اراضی هکتار میلیون 24 تثبیت سیزدهم، دولت نخست ماهه

 عملیبات  آبخیبز،  حبوزه  1۰76 سبطح  در حفاظتی بندیبلوک و مانیتورینگ سیستم به حفاظتی خودروهای تجهیز
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 1.4 سبطح  در مرتعداری هایطرح تهیه هکتار، هزار 78 روان هایشن تثبیت و زداییبیابان جهت آبیاری و مراقبت

 هکتبار  هبزار 17۰ تهیه هکتار، هزار 186 سطح در آبخیزداری و هکتار میلیون 6.7 در چرا مدیریت و هکتار میلیون

 .است شده انجام ۳6۰ میزان به شده تداخل رفع اراضی مساحت درصدی 184 افزایش و حدن اری نقشه

 ابب  مببارزه  نباتبات  حفبظ  بخش در مدت این طی هکتار؛ میلیون 1.8 سطح در زاخسارت عوامل با مبارزه .19

 میلیون کی سطح در غیرشیمیایی و بیولوژیک مبارزه هکتار، میلیون 1.8 سطح در باغی و زراعی زایخسارت عوامل

 و تبن  میلیبون  1۰ بر ایقرنطینه ضوابط اعمال محصوالت، تن هزار 555 ضدعفونی هکتار، هزار 47۰ ردیابی هکتار،

 .است گرفته صورت هکتار هزار ۳15 سطح در آگاهیپیش

 ریبال  میلیبارد  هبزار  4 نیبز  کشباورزی  مکانیزاسبیون  بخبش  در تراکتور؛ انواع دستگاه 700 و هزار 1 تامین .20

 اعانبو  ست اهد 8۰۰ و ادوات انواع دست اه هزار 18 تراکتور، انواع دست اه 7۰۰ و هزار 19 از بیش و جذب تسهیالت

 .است شده تحویل کشاورزان به و تامین کمباین

 ارایبه  جدیهد؛  محصهوالت  ایبیمهه  پوشهش  و سهطح  میزان افزایش و متنوع ایبیمه هایتعرفه ارایه .21

 عهتوسب  قبراردادی،  هایکشت و جدید محصوالت ایبیمه پوشش و سطح میزان افزایش و متنوع ایبیمه هایتعرفه

 هبزار  671 پرداخبت  خسبارت،  ارزیبابی  و پایش گری،بیمه فرایندهای در ایماهواره نوین هایفناوری از برداریبهره

 مبایتی، ح و تضبمینی  خریبد  تسبهیالت  ریبال  میلیارد هزار 217 و ریال میلیارد هزار 89۳ میزان به تسهیالت فقره

 افبزایش  تان،خوزسب  و گلسبتان  هبای استان در کشاورزی بخش گذاریسرمایه توسعه از حمایت صندوق دو تشکیل

 میلیبارد  712،6 اعطبای  ها،صندوق سرمایه به ریال میلیارد 625،1 مبلغ افزایش مورد، 167 به هاصندوق کل تعداد

 دولبت  در شبده  یباد  مبدت  طبی  هاصندوق عاملیت به دولتی اعتبارات ریال میلیارد 245،2 توزیع و تسهیالت ریال

 .است سیزدهم

 مبازاد  دام راس هبزار  11۰ تعبداد  خرید به عشایر بخش در عشایر؛ مازاد دام راس هزار 110 حمایتی خرید .22

 ببازار  کردن متعادل و عشایری جامعه اقتصاد و فعالیت از حمایت منظور به دام امور پشتیبانی شرکت توسط عشایر

 لیبون می 2.2 میبزان  ببه  رسبانی آب عشبایر،  پایبدار  شبرب  آب تبامین  برای رسانیآب پروژه 127 اجرای دام، خرید

 دامبداران  اسبتقرار  محبل  عرفی هایسامانه در ..(.و کنسانتره )جو، دامی هاینهاده تن هزار 56۰ توزیع و مترمکعب
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 و دامبداری  گبردش  در سبرمایه  عنبوان  ببه  عشایر دامداران به تسهیالت تومان میلیارد 25۰ مبلغ تخصیص عشایر،

 باببت  تسبهیالت  تومبان  میلیبارد  1۰۰ مبلغ خصیصت است(، شده جذب آن درصد 92 تاکنون )که دامی هاینهاده

 آن درصبد  56 )کبه  14۰۰-1۳99 آببی  سال خشکسالی شرایط به توجه با ...و شرب آب و دامی نهاده علوفه، خرید

 میلیبون  6.8 و گباز  نفت لیتر میلیون 1.6 سفید، نفت لیتر میلیون 14.2 توزیع و تامین و است( شده جذب تاکنون

 .کرد اشاره توانمی گاز( کپسول هزار 622) مایع گاز کیلوگرم

 دسبن  تبدوین  در مشبارکت  ایبران،  در کشاورزی میراث هاینظام گسترش و ثبت شده؛ انجام اقدامات سایر .23

 و اندازیاهر جهت دستورالعمل و اساسنامه فقره 12 از بیش تدوین و تهیه و هرمزگان استان کشاورزی توسعه جامع

 دی ر اقدامات از ایران کشاورزی اصناف بر نظارت عالی هیات دبیرخانه همکاری با صنفی نظام جدید ساختار استقرار

 .رودمی شمار به شده یاد مدت در شده انجام

 خبر لینک

 

 

 21-1-14۰1 12:49-فارس خبرگزاری

 کشور غذایی امنیت و اقتصاد برای «کشت الگوی» نشدن اجرا مخاطرات 5-6

 جهباد  وزارت تکلیبف  اکنبون  امبا  اسبت  کبرده  خبوش  جا ها دولتی میز روی سال 1۰ از بیش «کشت ال وی» طرح

 تبأثیر  و کنبد مبی  رفع را ساالنه کشت در شلخت ی که طرحی است، طرح این سازیپیاده سیزدهم دولت کشاورزی

 .دارد کشور غذایی امنیت همچنین اقتصاد در مثبتی

 

https://www.farsnews.ir/news/14010116000723/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D9%86%D8%AC%E2%80%8C%D9%85%D8%A7%D9%87%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%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
https://www.farsnews.ir/news/14010117000748/%E2%80%8C%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D9%86%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%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%E2%80%8C
https://www.farsnews.ir/news/14010117000748/%E2%80%8C%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D9%86%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%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%E2%80%8C
https://www.farsnews.ir/news/14010117000748/%E2%80%8C%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D9%86%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%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%E2%80%8C
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 14۰1 جهبود قانون 8 تبصره ب بند اساس بر کشاورزی جهاد وزارت فارس، خبرگزاری اقتصادی خبرن ار گزارش به

 اسبت  شبده  موظف ایران، اسالمی جمهوری فرهن ی و اجتماعی اقتصادی، توسعه ششم سالهپنج قانون اجرای در و

 .کند اقدام کشت ال وی ابالغ به نسبت ماه 6 تا حداکثر

 طبرح  نایب  اما ته،رف و آمده دولتی هر و است کرده خوش جا هادولتی میز روی سال 1۰ از بیش کشت ال وی طرح

 هباد ج وزارت آیبا  امبا  کنبد،  اجبرا  را طبرح  ایبن  کبه  است سیزدهم دولت تکلیف اکنون است، مانده معطل همچنان

  دهد؟می پایان را دارسابقه توجهیبی این و کندمی اجرا را طرح این سیزدهم دولت کشاورزی

 چیست؟ کشت الگوی *

 و آب و تببدیلی  صبنایع  تولیبد،  در اسبتان  هر ظرفیت و سرزمین شآمای اساس بر کشاورزی جهاد وزارت است قرار

 کبم  تژیک،اسبترا  محصبوالت  بر تمرکز باید نخست نسخه، این در کند، ارائه منطقه هر برای را کشتی نسخه هوایی،

 شبویم  بورمج که دشو تولید بیشتر اندازه آن به نه یعنی باشد متوازن تولید باید دوم باشد؛ استانی دارمزیت و برآب

 کبه  شبود  یبد تول کبم  آنقبدر  یا و است بوده فراوان فرن یگوجه و پیاز و زمینی سیب در آن تجربه که بریزیم بیرون

 .شویم واردات به مجبور و رود باال آور سرسام بازار قیمت

 چیست؟ کشت الگوی اجرای برای کشاورزی جهاد وزارت برنامه*

 ویبژه  گبوی وگفبت  برنامبه  در کشباورزی  جهباد  وزارت اقتصادی امور و ریزیبرنامه معاون قربانی، محمد باره،این در

 قیشبوی ت سیاسبت  آینبده  زراعی سال برای» کرد: بیان این ون را کشت ال وی اجرای برنامه سیما خبر شبکه خبری

 «.داشت خواهیم کشت ال وی کردن عملیاتی جهت در کشاورزان برای

 صوالتمح در بورس مانند و دهیممی متفاوت کشت یارانه محصول هر ایبر کشت ال وی اجرای برای» وی گفته به

 .«داشت خواهیم سبدگردانی کشاورزی

 اجرای برای کشاورزان تبعیت حقیقت در یا کشت ال وی اجرای مهم عامل را قیمت مناسب نرخ تعیین مسئول این

 نظبر  در کشباورزی  محصبوالت  خریبد  یببرا  کبه  هاییقیمت گذاری،قیمت شورای در گوید:می و داند می طرح این

 .است کننده تحریک بسیار کشاورزان برای ایمگرفته
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 شبتریان م پرداختبی  قیمبت  از را نفبع  بیشترین کننده تولید کشاورزی، محصوالت بازار هوشمندسازی با افزود: وی

 .یابدمی افزایش کشاورزان درآمد و بردمی

 نیست، کافی و دقیق خیلی مهمی این به طرح اجرای برای هنوز هاامهبرن این کارشناسان عقیده به گزارش بنابراین

 اگبر  درسبتی  هب هم برنامه دو همین اما دهد ارائه را تری کامل هایبرنامه کشاورزی جهاد وزارت ادامه در هم شاید

 .بپیماید مسیر این در را راه از زیادی بخش اندتومی شود اجرا

 اجرای لآشی پاشنه عنوان به را «مناسب قیمت تعیین» و «تشویقی های یاستس» برنامه دو کشاورزی جهاد وزارت

 اگر که ستا روشن اما نکرده شفاف را سیاست دو این جزئیات وزارتخانه هنوز اگرچه است، گرفته نظر در طرح این

 .کرد خواهد هدایت ال ایده مسیر به را کشاورزی بخش شود، تعریف درستی های چارچوب

 ایتهبد  درسبتی  ببه  اگر که حیاط داخل موی درخت همانند و است ایسلیقه امروز کشاورزی که است این واقعیت

 یا کارندمی ندبخواه که میزان هر به و دارند دوست چه هر کشاورزان امروزه آورد، می در سر همسایه خانه از نشود

 اسبت؛  انبدازه  زا ببیش  های واردات یا و یدتول مازاد یا بازار در قیمت شدید های نوسان آن نتیجه و کارند نمی اصال

 اورزیکشب  خبدمات  دی بر  ارائبه  و ارزان نهباده  تحویبل  تا گرفته قیمت ارزان تسهیالت پرداخت از تشویقی سیاست

 .باشد ثمر مثمر چالش این رفع برای تواندمی

 تکشب  کشباورزی  هباد ج وزارت سبوی  از شده ارائه هایسیاست اساس بر که صورتی در گفت کشاورزان به انتومی

 .کند مینتا را کشاورز منافع که باشد طوری باید خدمات این داد. خواهند آنها به مناسبی خدمات دهند انجام

 را دکارنب  مبی  دولبت  ال بوی  براسباس  که کشاورزانی محصوالت صادرات و رسانی بازار سیستم اندتومی دولت حتی

 .شد اهدخو محقق کشاورزان خود و ملی منافع که کند تضمین

 طوری کند، سن ینی ضروری و اساسی کاالهای سمت به ترازو کفه که باشد طوری باید هم «مناسب قیمت تعیین»

 و قنبد  رچغنبد  دام، خوراک روغنی، یهادانه برنج، گندم، دهد، سوق محصوالت این سمت به را کشاورزان که باشد

 التمحصبو  ایبن  در کشبور  البتبه  و دارد غبذایی  یتامن ضریب افزایش در موثری نقش که است محصوالتی از غیره

 .دارد هم شدیدی وابست ی

 دارد؟ کشور اقتصاد برای خطراتی چه کشت الگوی اجرای عدم *
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 ار شبرب  آب تبامین  اکنون که طوری به است کشاورزی آب رفتن هدر «کشت ال وی» اجرای عدم آسیب مهمترین

 فصبل  نیمه رد اما کارند می بر آب محصوالت دارد وجود که آبی نمیزا از اطالع بدون کشاورزان کند.می تهدید هم

 را یببر  آب کبم  محصبول  کشبت  ال بوی  اجرا با انستندتومی که حالی در رودمی بین از آبی بی اثر در محصولشان

 .بکارند زمین بیشتری سطح و کنند جای زین

 ستد پایین در امسال است. شده دیدته هم منطقه آن شرب آب که است حدی به آب این مصرف مناطق برخی در

 ونمیلیب  84۰ کارشناسبان  بررسبی  طببق  که اند کاشته برنج هکتار هزار 165 خوزستان غرب منطقه در کرخه سد

 سبال  یبک  در را نفبر  میلیبون  11.5 شرب آب اندتومی که است کرخه سد از سطحی آب برداشت اضافه مترمکعب

 .کند تامین

 ههر  کشهاورزی  بردار بهره میلیون 4.5 ندارد، الگویی هیچ کشاورز دشومین اجرا کشت الگوی که زمانی

 ببه  نیباز  از ببیش  محصوالت برخی بودیم شاهد گذشته های دهه در که همچنان و کارندمی داشتند دوست چه

 هکب  ببودیم  هدشبا  بارها را پیاز و گوجه تا گرفته زمینی سیب از آن هاینمونه پوسد، می انبارها در که آیدمی عمل

 و دشبو مبی  کبم  تولیبد  و کارنبد  نمبی  را محصبولی  کشاورزان یا بود؛ گذشته سال در ارومیه سیب آن نمونه آخرین

 .ندارد وجود تولید برای تعادلی و توازن نقطه .یابدمی افزایش اندازه از بیش داخل در هاقیمت

 دهنبده فریبب  حالبت  ایبن  که حالی در بکارند چه آینده سال که گیرندمی تصمیم امسال، قیمت براساس کشاورزان

 چرخبه  ایبن  و شبود می زیاد قیمت و کم محصول تولید بعد سال و کم قیمت و زیاد محصول تولید سال یک است،

 کشاورزی انزی و ضرر جز آن نتیجه و است، شده معروف «عنکبوتی تار منحنی» به اقتصاد علم در که یابدمی ادامه

 .نیست دی ری چیز کشور اقتصاد به آسیب و

 آن اصلی عامل که رسد نمی مردم سفره سر به ایران در کشاورزی محصوالت درصد 40 به نزدیک ساالنه

 گفتهه  عوامهل  این همه کشت الگوی اجرای عدم و است توزیع و رسانی بازار در ضعف و آفات و بیماری

 .کندمی تشدید را شده
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 اتب  شبده  سببب  کشبور  در کشت ال وی اجرای عدم گوید:می فارس خبرن ار به کشاورزی کارشناس یک بارهاین در

 ببه  ببر آب کبم  و استراتژیک از محصوالت تولید طالست، حکم در ما کشور در آن قطره هر که آبی رفت هدر ضمن

 .ب یرد فاصله خود اهداف از روز به روز کشاورزی بخش و یابد سوق بر آب و ضروری غیر محصوالت سمت

 مرغ، تخم غ،مر بازار سر بر چه آن قیمت بودن باال و کشور در دام خوراک کمبود که هستیم شاهد همه وی گفته به

 به آن صددر 7۰ از بیش بینیم می محصوالت گونه این در امروز که قیمتی افزایش هر است آورده لبنیات و گوشت

 .است وابسته دام خوراک گرانی و کمبود

 نکردند اجرا را کشت الگوی چرا پیشین هایدولت*

 بودنبد  دمعتقب  همواره آنها شد، بزرگی این به طرح اجرای از مانع کشت، ال وی به پیشین هایدولت سطحی ن اهی

 عمبل  دجهبا  وزارت گفتبه  طببق  آنها که گذاشت مامور یک کشور کشاورزان میلیون 4.5 از کدام هر برای تواننمی

 .کنند

 کبه  سبتند دان نمبی  و بودنبد  کبرده  فرامبوش  را خود یتیمدیر نقش آنها که شدمی ناشی آنجا از بنیادی اشتباه این

 .یرندگ می مدیریتی نقش همین ایفای خاطر به را نجومی های حقوق و کرد مدیریت را کارها این همه انتومی

 رهاشبا  مناسبب  قیمبت  تعیبین  و تشبویقی  هبای سیاسبت  با کشت ال وی اجرای امکان به هارسانه زمان همان البته

 هبیچ  کبه  هسبتیم  شبرایطی  در امروز و نهادنمی وقعی کارشناسی و ایرسانه هایتوصیه این هب کسی اما کردندمی

 .نداریم طرح این اجرای جز راهی

 جبایی  رهب  را چیزی هر رزانکشاو» بود: گفته دوازدهم دولت در جهاد وزارت زراعت معاون «فابخشو» این از پیش

 خواهبد  سبخت  بسبیار  آن مبدیریت  و کندمی ایجاد پاخرده بازار زیرا نیست درست این و اندکاشته اندداشته دوست

 همبین  و ودب داده طرح اجرای برای قبل سولت در وزارتخانه که هاییقول وجود با که شد عاملی هم همین و «بود.

 .نکرد اجرایی را طرح مایوسانه، ن اه همین با اما بود، اجرا مستقیم مسئول فرد

 محصبوالت  و آب مشبکالت  کلیبد  کارشناسبان  اغلب باور به که کشت ال وی اجرای ایبر هاییوعده دوازدهم دولت

 مهبر  از طرح این کامل اجرای از کشاورزی جهاد وقت وزیر خاوازی کاظم نکرد؛ اجرا اما داد است، کشور استراتژیک
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 پسبند محکمبه  غیبر  دالیبل  با آن از پس و ها رسانه از فرار ترفند با ابتدا رسید که موعود وقت اما ددا خبر 98 سال

 .نکرد اجرا را هایشوعده

 و همیم این به طرح سیزدهم دولت در کشاورزی جهاد وزارت که شد امیدوار توانمی آیا که است سؤال جای حال

 کارشناسبان  اناذع به که طرحی کند؟ اجرایی گذاشتند، ابتر آنرا پیشین هایدولت که را غذایی امنیت در گذارتاثیر

 و غذایی تامنی ضریب و کشاورزان آمد در افزایش خاک، و آب منابع هدررفت از جلوگیری در بزرگی تحول دتوانمی

 .باشد داشته کشاورزی تجاری تراز ارتقای

 خبر لینک

 

 

 18:۰7 ،14۰1 فروردین 2۰-ایرنا

 :هاگلخانه توسعه طرح مجری

 شد هدف ذاری 14۰1 سال در گلخانه هکتار ۳2۰۰ توسعه 6-6

 در لخانهگ هکتار 2۰۰ و هزار سه توسعه گفت: کشاورزی جهاد وزارت هایگلخانه توسعه طرح مجری -ایرنا - تهران

 .است شده گذاریهدف 14۰1 سال

 و هبا ریبزی برنامبه  براسباس  افبزود:  «پبور سبالم  داریبوش » کشباورزی،  جهباد  وزارت از ایرنبا  شبنبه  روز گبزارش  به

 سبطوح  هکتبار  ۳2۰۰ جباری  سبال  در کشبور  هبای استان کشاورزی جهاد هایسازمان با شده انجام هایهماهن ی

 .شود نوسازی و اصالح نیز هکتار 686 و توسعه کشور ایگلخانه

 کشور هایاستان از یک هر در هاگلخانه توسعه اظهارداشت: کشاورزی جهاد وزارت های گلخانه توسعه طرح مجری

 ببازار  هب نزدیکی انسانی، نیروی وضعیت امکانات، به دسترسی هایزیرساخت اقلیمی، هایظرفیت و شرایط براساس

 .گیردمی صورت حوزه این در گذاریسرمایه و توسعه سوابق جمعیت، میزان صادراتی، بازارهای و هدف مصرف

https://www.farsnews.ir/news/14010117000748/%E2%80%8C%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D9%86%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%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%E2%80%8C
https://www.irna.ir/news/84710408/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DB%B3%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%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/84710408/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DB%B3%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D9%87%D8%AF%D9%81%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
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 نظیبر  هبایی اسبتان  شبده  یباد  عوامبل  ببه  توجه با و شده انجام هایریزیبرنامه براساس امسال کرد: اضافه پور سالم

 یزد مزگان،هر رضوی، خراسان بوشهر، اردبیل، شرقی، آذربایجان تهران، کرمان، جنوب فارس، بلوچستان، و سیستان

 .گرفت خواهند قرار هاگلخانه توسعه اولویت در اصفهان و

 هاگلخانه به صیفی و سبزی کشت انتقال ضرورت

 :گفبت  کشبور  هایگلخانه توسعه ساله 1۰ برنامه به اشاره با کشاورزی جهاد وزارت های گلخانه توسعه طرح مجری

 شد، بالغا و تصویب 1۳95 سال در رهبری معظم مقام منویات راستای در که ومتیمقا اقتصاد ساله 1۰ برنامه طبق

 محصبوالت،  کیفیبت  افبزایش  افبزوده،  ارزش ایجباد  وری،بهبره  افبزایش  منظبور  ببه  14۰4 افبق  در شده بینیپیش

 ببه  نزدیک زنیا بر مازاد صادرات با تجاری تراز کردن مثبت به کمک و داخلی نیاز تامین آب، مصرف در جوییصرفه

 هبای محبیط  ببه  باز فضای صیفی و سبزی کشت از بخشیهدایت طریق از هاگلخانه توسعه سطح از هکتار هزار ۳2

 .شود محقق شده کنترل و ایگلخانه

 محدودیت و شورک علیه ظالمانه هایتحریم کرونا، ویروس از ناشی اقتصادی شرایط وجود با که این بیان با پور سالم

 ارهکتب  597 و کبرد  پیبدا  تحقبق  توسبعه،  هدف درصد 5۰ معادل هکتار 151۰ گذشته سال در تیتسهیال اعتبارات

 ببا  هن یهمبا  طریبق  از کنبیم مبی  تالش گفت: اند،شده بازسازی و اصالح هاگلخانه ابالغی، برنامه درصد 86 معادل

 سال طی هاگلخانه بخش در شده تعیین اهداف هامشوق ارایه و قیمتارزان و موقع به تسهیالت تخصیص ها،استان

 .باشد داشته حداکثری تحقق جاری

 دولتی هایحمایت گسترش تولید، موانع رفع حال همین در کشاورزی جهاد وزارت هایگلخانه توسعه طرح مجری

 توانمندسبازی  گبذاری، سبرمایه  روند کردن کوتاه بانکی، تسهیالت پرداخت مجوزها، صدور شرایط تسهیل قانونی، و

 امور معاونت هایبرنامه از را تخصصی هاینمایش اه برپایی و آموزشی هایدوره برگزاری با کارشناسان و ردارانببهره

 .کرد عنوان هاگلخانه توسعه برای باغبانی

 خبر لینک

 

 

https://www.irna.ir/news/84710408/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DB%B3%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D9%87%D8%AF%D9%81%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
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 11:4۰ ،14۰1 فروردین 22-ایرنا

 شدند پیشقدم برنج قراردادی کشت برای تاکنون گیالنی شالیکار 133 7-6

 

 استان این در ارب اولین برای برنج کشت قراردادی طرح اجرای به اشاره با گیالن روستایی تعاون مدیر _ایرنا _ رشت

 .اند کرده اقدام برنج قراردادی کشت برای گیالن مختلف یهاشهرستان از شالیکار 1۳۳ تاکنون گفت:

 تولیبد  ینبب  مکتبوب  قرارداد اساس بر کشاورزی محصوالت تولید رایندف شامل برنج قراردادی کشت ایرنا، گزارش به

 ایببر  طبرح  این شود،می خریداری مشخص قیمت با و تضمینی توافقی، صورت به محصول و است خریدار و کننده

 .درآمد اجرا به کشور شمالی یهااستان در بار نخستین

 255 از بیش با نگیال استان در کشاورز تعداد این افزود: ایرنا خبرن ار با گو و گفت در دوشنبه روز جعفرپور عباس

 ارقام با گیری نهخزا برای بذر قراردادی، کشت طرح اجرای در اند. شده مباشران با کشت قرارداد وارد شالیزار هکتار

 .است گرفته قرار کشاورزان از تعداد این اختیار در توافق اساس بر گیالنه و خزر آنام، هاشمی،

 وسبتایی ر تعباون  مرکبزی  سازمان و کشاورزی جهاد وزارت ابالغ پی در :گفت جبرن قراردادی کشت طرح رهدربا وی

 یهبا نیتعباو  شببکه  طریق از مشترک، اقدامی در گیالن، کشاورزی جهاد سازمان و روستایی تعاون مدیریت کشور،

 .اند کرده منعقد قراردادی کشت اجرای قرارداد کشاورزان، با اناست روستایی تولید و روستایی

 روستایی ونیتعا اتحادیه 2 :داشت اظهار برنج قراردادی کشت طرح اجرای شیوه درباره گیالن روستایی تعاون مدیر

 کشباورزی  یهبا نهباده  و بذر تا موظفند استان در طرح اصلی مباشران عنوان به گیالن روستایی تولید هایتعاونی و

 و مینتبا  حمایتی( خدمات )شرکت طرح پشتیبان طریق از و پرداخت پیش دریافت بدون را سم و کود شامل، الزم

 .کنند کسر قرارداد، طرف برنجکار کشاورز از محصول تحویل هن ام را آن هزینه

https://www.irna.ir/news/84711854/%D9%A1%D9%A3%D9%A3-%D8%B4%D8%A7%D9%84%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://img9.irna.ir/d/r1/2020/06/30/4/157196356.jpg
https://img9.irna.ir/d/r1/2020/06/30/4/157196356.jpg
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 توزار و کشباورزی  محصبوالت  بیمبه  صبندوق  ببین  شبده  منعقبد  نامبه  تفاهم براساس مباشر داشت: بیان جعفرپور

 از ابتبدا  اردمبو  سایر همانند آن هزینه و داده قرار بیمه پوشش تحت را شده کرذ قراردادهای تمامی جهادکشاورزی،

 زیمرکب  سبازمان  سوی از درصدی 1۰ تخفیف با محصول، فروش و دریافت محل از پایان در و پرداخت دولت طرف

 .دشومی تسویه ایران، روستایی تعاون

 اراضبی  کتبار ه هبزار  2۳8 با که آیدمی شمار به کشور در برنج کیفیت با و بومی ارقام تولیدکننده بزرگترین گیالن

 .است داده اختصاص خود به را برنج تولید دوم رتبه و زیرکشت سطح لحاظ از را کشور نخست رتبه شالیزاری،

 هبای مرقب  جبزو  سپیدرود و گوهر ارقام و کیفی یهارقم 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

 خبر لینک

 

 

 11:19 ،14۰1 فروردین 22-ایرنا

 :داد خبر هاجن ل سازمان رییس مشاور

 غبار و گرد با مقابله برای عراق و ایران مرزی شهرهای در اربعین بوستان احداث طرح تدوین 8-6

 

https://www.irna.ir/news/84711854/%D9%A1%D9%A3%D9%A3-%D8%B4%D8%A7%D9%84%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84712352/%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84712352/%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C
https://img9.irna.ir/d/r1/2022/04/08/4/169583231.jpg?ts=1649418633319
https://img9.irna.ir/d/r1/2022/04/08/4/169583231.jpg?ts=1649418633319


 

 

 

 کشاورزی و آب راهبردی مطالعات مرکز

 http://awnrc.com/index.php 1401سوم فروردین ماه  هفته کشاورزی اخبار اهم

2۰7 http://awnrc.com/index.php  

 اربعبین  وستانب احداث اولیه طرح تدوین از کشور، آبخیزداری و مراتع ها،جن ل سازمان رییس مشاور -ایرنا -تهران

 فعالیت ینبیشتر موصل و کرکوک در غبار و گرد هایکانون امسال گفت: و داد خبر ایران مرزی شهرهای و عراق در

 .است مناطق این در گیاهی پوشش کمبود و خشکسالی آن دلیل و داشته را

 توسط راهبردی صورت به طرح این اینکه بیان با «بیانی رضا» کشاورزی، جهاد وزارت از ایرنا دوشنبه روز گزارش به

 احبداث  رانزائب  راه سبر  بر عراق شورک همکاری با است قرار و شده تدوین کشور آبخیزداری و طبیعی منابع سازمان

 .است نشده مشخص هنوز بوستان این اجرای سطح افزود: شود،

 ولبوژی اک تبوان  ببه  توجبه  ببا  بوسبتان  ایبن  :داشبت  اظهار کشور آبخیزداری و مراتع ها،جن ل سازمان رییس مشاور

 .شد دخواه احداث الواسط و ناصریه هایاستان در عراق کشور در و خوزستان و ایالم هایاستان در و سرزمین

 عنبوان  غببار  و گرد با مقابله منظور به گیاهی پوشش افزایش را بوستان این احداث اهداف از یکی اینکه بیان با وی

 .شودمی کاشته آبی کم به مقاوم و منطقه بومی هایگونه اربعین بوستان در کرد: تصریح و کرد

 ببا  هبا ن باری نامه و هستند طرح این اجرای پی یری حال در کشور و یکشاورز جهاد هایوزارتخانه داد: ادامه بیانی

 .شود انجام باید عراقی طرف

 ایران سمت به عراق موصل و کرکوک از گردوخاک افزایش

 امسبال  :گفت رانای به عراق از غبار و گرد ورود به اشاره با کشور آبخیزداری و مراتع ها،جن ل سازمان رییس مشاور

 گیاهی شپوش کمبود و خشکسالی آن دلیل و داشته را فعالیت بیشترین موصل و کرکوک در غبار و گرد هایکانون

 .است مناطق این در

 پایش به توجه اب و هستند خارجی منشاء با غبار و گرد تاثیر تحت کرمانشاه و ایالم خوزستان، هایاستان افزود: وی

 سوی از ار غبار و گرد ورود آینده روزهای در شودمی بینیشپی هواشناسی هایال وریتم و مودیس ماهواری تصاویر

 .باشیم داشته ایالم و خوزستان هایاستان به عراق

 خبر لینک

 

https://www.irna.ir/news/84712352/%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C
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 1۳:47 ،14۰1 فروردین 2۳ -ایرنا

 کرد؛ تاکید نژادساداتی

 کشور در قراردادی کشاورزی اجرای برای کشاورزی جهاد وزارت راسخ عزم 9-6

 

 کشبور  در دادیقبرار  کشباورزی  اجرای برای وزارتخانه این راسخ عزم به تاکید با کشاورزی جهاد وزیر -ایرنا -تهران

 .کند معرفی مهم این اجرای برای مسئولی دولتی بازرگانی شرکت گفت:

 بر غذایی، نیتام قرارگاه نشست در «نژادساداتی جواد سید» کشاورزی، جهاد وزارت از ایرنا شنبه سه روز گزارش به

 زرگبانی با شبرکت  افبوزد:  و کبرد  تاکید کشور در قراردادی کشاورزی اجرای برای دولتی بازرگانی شرکت لیتمسئو

 کشباورزی  جهباد  وزارت ببه  قراردادی کشاورزی مسوول عنوان به را خود مدیره هیات اعضای از نفر یک باید دولتی

 .کند معرفی

 مشکالت با که اراضی اظهارداشت: داریم، راسخ عزم دادیقرار کشاورزی برای ما که این بیان با کشاورزی جهاد وزیر

 ببرداران، هبهبر  به آموزش و مشکالت این حل برای تات سازمان مروجان تا کرد شناسایی باید را هستند روبرو کشت

 .شوند اعزام نظر مورد مناطق به

 ببر  نظبارت  هبا، سبتان ا در شبکر  و روغبن  انبارهای پایش و رصد موضوعات خصوص در نشست این در است؛ گفتنی

 و خرمبا  یبع توز سباماندهی  و نقبل  و حمل مشکالت رفع دام، نژاد اصالح تهران، در پروتئینی محصوالت باراندازهای

 .شد گفت و و بحث بارتره و میوه میادین در میوه

 خبر لینک

 

https://www.irna.ir/news/84713898/%D8%B9%D8%B2%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%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%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%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%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://www.irna.ir/news/84713898/%D8%B9%D8%B2%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%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%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%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%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://img9.irna.ir/d/r1/2021/12/18/4/169285827.jpg?ts=1639845033571
https://img9.irna.ir/d/r1/2021/12/18/4/169285827.jpg?ts=1639845033571
https://www.irna.ir/news/84713898/%D8%B9%D8%B2%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%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%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%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%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
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 هفتم: بخش 7

 مالی حمایت و منابع تامین/یارانه
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 14۰1 فروردین 2۰-1۳:1۰-جوان خبرن اران باش اه

 

 شمال چای هایباغ اصالح برای باراعت تومان میلیارد 75 اختصاص 1-7

 .داد خبر شمال چای هایباغ اصالح برای اعتبار تومان میلیارد 75 اختصاص از کشور چای سازمان رئیس

 و کارشناسبان  توسبط  راهببردی  هبای برنامبه  کشور چای سازمان 14۰۰ سال ابتدای از گفت: جهانساز حبیب آقای

 نکبارا  چبایی  فعالیبت  کبار  و ساز بهبودی برای توسعه از حمایت صندوق کمک با و کشور چای صنعت متخصصان

 در ایبدار پ اشبتغال  ایجباد  و تولیبد  بهببود  زمینه در افزایش سبب اخیر سال سه در باغات احیای همچنین داشتند،

 .است شده شمالی مناطق

 و غبات با دوبباره  احیبای  و شبده  رهبا  چبای  باغبات  ببه  چایکاران دوباره بازگشت کشور چای سازمان رئیس گفته به

 یهبا سال در کشور چای سازمان هایدستاورد از تولید چرخه به سال 2۰ از پس چای تولیدی واحد هفت بازگشت

 .است بوده گذشته

 دولبت  هب موجود کارخانجات سازی بهینه و شده رها هایباغ احیای برای را ساله 5 طرح یک سازمان این همچنین

 قبادر  ودموجب  ظرفیبت  ببه  توجبه  با و بود خواهیم صنعت این رشد شاهد منابع، نتامی صورت در که است داده ارائه

 .دهیم افزایش تن 5۰ تا را تولید ظرفیت بود خواهیم

 و گیالن هایاستان به چای هایباغ اصالح برای تومانی میلیارد 75 اعتبار گیالن استان به جمهوری ریاست سفر در

 .است شده گرفته نظر در مازندران

 خبر لینک

https://www.yjc.news/fa/news/8106720/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%DB%B7%DB%B5-%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%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84
https://www.yjc.news/fa/news/8106720/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%DB%B7%DB%B5-%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%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84
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 هشتم: بخش 8

 یرنوآو و تحقیقات همایش،
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 19-1-14۰1 14:۳7-فارس خبرگزاری

 کشور کشاورزی کردن بنیان دانش زمینه در مشکالت 1-8

 ینبب  ارتبباط  داریبم  کشبور  کشاورزی بخش در که هاییخال از یکی گفت: کشاورزی بیوتکنولوژی هش اهپژو رئیس

 .کنند پر را خال این تونندمی بنیان دانش هایشرکت که است کشاورزی عرصه و تحقیقاتی مراکز

 

 پژوهشب اه  رئبیس  جبوزانی،  صبالحی  غالمرضبا  سبیما،  و صبدا  خبرگبزاری  از نقبل  ببه  فبارس  خبرگزاری گزارش به

 گفبت:  کشباورزی  کبردن  بنیبان  دانبش  خصبوص  در اقتصباد  خبط  روی رادیویی، برنامه در کشاورزی بیوتکنولوژی

 شباورزی ک محصبوالت  تن میلیون 25 تقریبا ،1۳56 سال در ب یریم نظر در اگر رو 5۰ دهه از قبل ایران کشاورزی

 یلیبون م 125 ببه  کشاورزی محصوالت تولید اتقریب 14۰۰ سال در حال و زراعی زمین هکتار میلیون 1۰ و داشتیم

 دودح کشور کشاورزی محصوالت تولید حاضر حال در است رسیده هکتار میلیون 14 حدود زراعی زمین و شده تن

 .است داشته رشد درصد چهل حدود کشت زیر سطح که صورتی در است داشته رشد درصد 4۰۰ و برابر 5

 سبمت ق یبک  مثبال  ببرای  و بوده کشاورزی بخش به دانش ورود و شدن نبنیا دانش دلیل به وری بهره افزایش این

 ردوا و معرفبی  و ایجباد  کشبور  در گذشبته  سال 4۰ طی در باغی و زراعی گیاهان جدید رقم 5۰۰ فقط آن کوچک

 نیم و هارچ به هکتار در تن نیم و یک از کشور در گندم عملکرد مثال برای که نحوی به است شده کشاورزی عرصه

 .است بوده دانش ورود دلیل به هااین همه و برابر سه یعنی رسیده هکتار در تن

 تحقیقبات  مرکبز  ۳4 و ملبی  تحقیقبات  موسسبه  2۰ حدود کشاورزی ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان گفت: وی

 دو حضور با ملی تحقیقات مرکز و موسسه 54 مجموعا یعنی داریم هم مرکز دو تا ها¬استان از برخی در که استانی

 است. داشته توسعه در را اصلی نقش و رددا وجود تحقیقات سازمان در که نیرویی هزار 8 حدود و علمی هیات هزار

https://www.farsnews.ir/news/14010119000363/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
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 هبای مسئولیت و بودند علم تولید سرگرم بیشتر کشاورزی هایدانشکده خصوص به کشور هایدانش اه که حالی در

 .داشتند توسعه این در را نقش کمتر شاید داشتند آموزشی

 هبای فعالیت گفت: کشاورزی محصوالت تولید زیاد هزینه و کشاورزی بخش در آب زیاد مصرف خصوص در لحیصا

 مسایل و مشکالت زمینه این در دارد وجود کار جای خیلی هنوز و نبود عالی ولی افتاد، اتفاق خصوص این در خوبی

 و دانبش  مبورد  1۰۰ از اسبت.  درصبد  6 از کمتر کشاورزی بخش نفوذ ضریب که است این هم دلیلش داریم زیادی

 زیبادی  مشبکالت  و مسبائل  تبرویج  بخبش  در شود. کشاورزی عرصه وارد تونسته آن مورد 6 شده ایجاد که فناوری

 وجبود  بشه سازی تجاری تواندمی که فناوری 7۰۰ نزدیک کشاورزی جهاد وزارت در االن همین مثال برای داشتیم

 قاببل  و سبازی  تجباری  قاببل  یافته هزار 4 از بیش شد. عرصه وارد و شده جاریت هااین از کمی تعداد شاید که دارد

 مراکبز  ببین  ارتبباط  داشبتیم  مبا  کبه  هبایی خبال  از یکبی  بنابراین شدن عرصه وارد کمتر هم هااین که داریم ترویج

 ببا  هخوشببختان  بکننبد  پبر  رو خبال  ایبن  توننبد مبی  بنیبان  دانش هایشرکت که بوده کشاورزی عرصه و تحقیقاتی

 چنبد  هبر  که داریم کشاورزی زمینه در بنیان دانش شرکت 45۰ حدود االن شده اخیر سال چند در که هاییتالش

 هبزار  7 حبدود  از دارد وجود کشور در که بنیانی دانش هایشرکت تعداد کل به نسبت هست کم خیلی هاآن تعداد

 تای 45۰ هست جمهوری ریاست وفناوری علمی معاونت تایید مورد و دارد وجود کشور در که بنیانی دانش شرکت

 و هبا روستا به مربوط اعظمش قسمت که هست کشوری یک ما کشور که صورتی در است کشاورزی به مربوط هاآن

 بنیبان  دانبش  هبای شبرکت  درصبد  7 تا 6 از کمتر یعنی باشد بیشتر خیلی باید و دارد کشاورزی که هست مناطقی

 دنیبا  خبوب  هسبت  که بحثی بعد و برسد 14۰4 سال پایان تا هزار به حداقل من رنظ به باید این هستند کشاورزی

 آب مصرف مثل معضلی یه وقتی اینکه هست، چی باز نوآوری باز، نوآوری سمت به رودمی دارد بسته نوآوری از االن

 تجرببه  و فعالیبت  که کزمرا ها، دانش اه بنیان، دانش هایشرکت تمام ملی و باز هایفراخوان قالب در باید داریم رو

 بتوننبد  و کنند باز هم با هم مکمل متمرکز صورت به رو موضوعات این هاییبرنامه قالب در بیان زمینه این در دارن

 آبیباری  هبای سیسبتم  خواهد،می کمتر آب که باغی و زراعی محصوالت داریم که بنیانی دانش هایشرکت کمک از

 جبدی  حمایبت  بایبد  بنابراین کند ورود بیاد هااین همه هست که ندسازیهوشم هایسیستم دارد، وجود که نوینی

 کشاورزی از گذار مرحله مورد در وی .باشیم داشته جمهوری ریاست فناوری علمی معاونت و کشاورزی جهاد وزارت

 کبه  جتروی معاونت یکی کنند کمک کشاورزان به انندتومی که داریم فعال گروه دو گفت: مدرن کشاورزی به سنتی
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 ببرای  هسبت  کبم  نیبروی  تعبداد  ترویج ادارات در هست که مشکلی و داریم ترویج ادارات کشور هایاستان تمام در

 زمینبه  در که بنیانی دانش هایشرکت و خصوصی بخش که است این هم کشاورزی جهاد وزیر نوین رویکرد همین

 .کنند بیایندکمک توانندمی ترویجی خدمات

 و کشبت  دوم کننبد،  تبرویج  و سبازی  فرهنبگ  هااین کنند کمک نوین هایفناوری زمینه رد ،هااستان در مروجین

 هبا یبن ا چبون  و، دارند فعالیت رو پیش کشاورزان عنوان به هاصنعت و کشت این داریم کشور در بزرگ هایصنعت

 نبوین  احثمب و اشیا اینترنت طریق از که سازی هوشمند است، زیاد هاآن دامداری و هاآن مزارع هکتار سطح خوب

 هایصنعت و کشت مثال االن که نیست طور این یعنی خورده کلید خوشبختانه و اجراست قابل کامال افتهمی اتفاق

 ببزرگ  هبای صبنعت  و کشت این خوشبختانه باشیم نکرده وارد رو نوین هایفناوری اینکه یا باشیم نداشته هوشمند

 .کنند اقدام رو پیش عنوان به توانندمی هااین و کردند شروع

 اسبت.  برداشبت  و داشبت  شبامل  کشباورزی  پیشبرفته  هبای ماشین بحث کنند ورود توانندمی که مواردی پایان در

 اسبت،  مهبم  خیلبی  کبه  هست مواردی هااین روغنی های¬دانه و صیفی و سبزی هیبرید حضور فرآوری، هایبحث

 ببه  شبود می استفاده کشور در که شیمیایی سموم ینبیشتر شیمیایی، سموم بحث آب، به مربوط هایفناوری بحث

 .هستند هادارو و هاواکسن سری یه همچنین هستند وارداتی آفتکش عنوان

 خبر لینک

 

 

 8:45 ،14۰1 فروردین 2۰-ایرنا

  هاتوجهیبی نتیجه در ایرانی محققان پژوهش از هاخارجی استفاده 2-8

https://www.farsnews.ir/news/14010119000363/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://www.irna.ir/news/84673445/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%DB%8C-%D9%87%D8%A7
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 و هبا دانشب اه  از هبا سبازمان  جبدایی  را پبژوهش  حبوزه  مشبکالت  از یکبی  کشبورمان،  برتر پژوهش ر -ایرنا -تهران

 و کرد شارها چین در ایرانی محققان توسط پژوهشی کار یک انجام به نمونه عنوان به و دانست پژوهشی هایفعالیت

 .نشد بالاستق خودمان کشور در همان همشاب از اما کردند استقبال کشاورزی، حوزه پژوهش این از هاچینی گفت:

 یک دارایی و سرمایه مهمترین شک بدون نخبه و مستعد انسانی نیروی ایرنا، آموزش و علم گروه خبرن ار گزارش به

 هبای  پبژوهش  و فنباوری  و علبم  حوزه به توجه لزوم موضوع همین و دشومی محسوب پیشرفت و رشد برای کشور

 کشور ساسیا نیازهای تامین و کشور مشکالت و مسائل رفع منظور به دانش اهی و یعلم مراکز ارزشمند و کاربردی

 .است کرده صدچندان را مختلف های بخش در

 آن، شبدن  بنیبان  دانبش  و فنباوری  ورود ببر  فراوانبی  تاکید نیز انقالب معظم رهبر که مهمی های حوزه از یکی اما

 به ستقیمم طور به کشور غذایی امنیت چراکه است کشاورزی هحوز اند، داشته ها هزینه کاهش و وری بهره زایشاف

 امنیبت  م،مستقی طور به اندتومی بخش این تولید روند در اختاللی هرگونه و است وابسته کشاورزی بخش تولیدات

 .کند تهدید را کشور سیاسی حتی و اجتماعی اقتصادی، غذایی،

 عمدتا که فمصر حوزه با فناوری و علم تولیدکنندگان و رانپژوهش  اتصال نقطه پذیرفت باید که است درحالی این

 تقاضبا  نببود  پبژوهش  حبوزه  اصلی مساله و است مشکل دچار حاضر حال در ندشومی محسوب دولتی های سازمان

 و شبود  سبازی  ببومی  و تولید طراحی، محققان و پژوهش ران سوی از اندتومی که است ای فناورانه محصوالت برای

 دانبش  و هبا فنباوری  ایبن  از اسبتفاده  ببرای  تقاضبایی  و جبوش  و جنبب  و استقبال خیلی تقاضا بخش در متاسفانه

 .دشومین مشاهده کشورمان پژوهش ران

 کبود  و هبا نهباده  از اسبتفاده  تباثیر  خصبوص  در کشورمان نمونه پژوهش ر یک تحقیقاتی کار از استقبال عدم شاید

 اسبتان  مزرعبه  1۰۰ در کبه  «سبیر » محصبول  کشت برای یندگیآال میزان و انرژی وری بهره همچنین و کشاورزی

https://img9.irna.ir/d/r2/2022/04/03/4/169572419.jpg?ts=1648970241924
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/04/03/4/169572419.jpg?ts=1648970241924
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 پبژوهش  حبوزه  ببه  هبا  مهبری  بی این از نمونه یک تنها گرفت، قرار رصد و مطالعه مورد مختلف سطوح در همدان

 .است گذاشته میان در ایرنا با محقق این که باشد کشورمان

 آموزش رزانکشاو به و مطرح ال و یک عنوان به ستانتومی راحتی به رفیعی شاهین دکتر گفته به که تحقیقاتی کار

 وضبعیت  کشباورزان  ببرای  پبژوهش  ایبن  اسباس  ببر  همدان استان کشاورزی جهاد سازمان که طوری به شود، داده

 نتیجبه  ببه  جهیتو اما کند، عریفت بیشتر وری بهره و بازدهی افزایش برای را کود و کشاورزی یهانهاده از استفاده

  .نشد هشیپژو بزرگ طرح این

 وانعنب  تحبت  را شمسبی  15 قبرن  سبال  نخستین که داشت آن بر را انقالب معظم رهبر نیز ها دغدغه همین البته

 تبوان  زا بیشتر هرچه حمایت آن طرح از هدف که شعاری کند. ام ذارین «آفرین اشتغال و بنیان دانش تولید؛»

 بتبه ال و بنیبان  دانبش  اقتصباد  سبمت  ببه  حرکت منظور به کشور پرتالش پژوهش ران و نخب ان دانشمندان، علمی

 و رجیخبا  خریبدهای  جبای  ببه  دسبتاوردها  این از حاکمیتی اجرایی های سازمان و ها دست اه همه بهینه استفاده

 .است کشور از خارج از تکنولوژی واردات

 هنمونب  نپژوهشب را  از یکبی  عنبوان  ببه  رفیعبی  شباهین  دکتر با پژوهش حوزه های چالش و مشکالت بررسی برای

 .ایم نشسته گو و گفت به است شده پژوهشی یک درجه نشان دریافت به موفق 1۳95 سال در که کشورمان

 ببا  وگبو  گفبت  در اسبت،  داشبته  ارزشمندی های پژوهش تهران دانش اه در خود تدریس دوران در که رفیعی دکتر

 از سبیاری ب ببین  مبوثر  و الزم ارتبباط  رحاض حال در :داشت اظهار خصوص این در ایرنا آموزش و علم گروه خبرن ار

 است مواجه کلمش با و نیست برقرار کشورمان محققان و ها دانش اه با کشاورزی جهاد وزارت جمله از ها وزارتخانه

 وکنند می کار کاربردی قیقاتتح روی ها دانش اه علمی هیات اعضای و محققان از بسیاری که است حالی در این و

 .باشد اثرگذار بسیار کشور مشکالت حل در اندوتمی آنها تحقیقات

 نش اهدا از صنعت بخش و ها سازمان بودن جدا را پژوهش حوزه در کشورمان محققان اساسی مشکالت از یکی وی

 چین ورکش در پژوهشی مرکز یک برای کشورمان محققان توسط شده انجام تحقیقاتی کار یک مورد در و دانست ها

 شبابه م از امبا  کردنبد  اسبتقبال  مناسببی  شکل به است کشاورزی حوزه به مربوط که تحقیق این از ها چینی گفت:

 .ن رفت صورت استقبالی دادیم، انجام خودمان مختلف یهااستان در که تحقیقاتی کار همین
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 از دهاسبتفا  تباثیر  جملبه  از عامبل  چند مورد در داد: توضیح پژوهشی طرح این خصوص در کشورمان پژوهش ر این

 مزرعه 1۰۰ در «سیر» محصول کشت برای آالیندگی میزان و انرژی وری بهره همچنین و کشاورزی کود و هادهنها

 .کردیم رصد را تولید صد تا صفر مرحله و دادیم انجام مطالعاتی کار مختلف سطوح در همدان استان

 شود، داده زشآمو کشاورزان به و حمطر ال و یک عنوان به انستتومی راحتی به تحقیقاتی کار این نتیجه افزود: وی

 زا اسبتفاده  وضبعیت  کشباورزان  ببرای  پبژوهش  ایبن  اسباس  بر همدان استان کشاورزی جهاد سازمان که طوری به

 طبرح  ایبن  نتیجبه  ببه  توجهی اما کند تعریف بیشتر وری بهره و بازدهی افزایش برای را کود و کشاورزی یهانهاده

  .نشد پژوهشی بزرگ

 حبوزه  رد هبا  دانشب اه  محققبان  کبه  تحقیقباتی  بیشتر کرد: بیان تهران دانش اه کشاورزی، هایشینما گروه استاد،

 داده یواقعب  صبورت  ببه  و رصبد  نزدیبک  از را مزرعه چراکه است؛ کاربردی دهند، می انجام کشاورزی مکانیزاسیون

 .رسند می ربردیکا نتایج به ،کنندمی تلفیق مربوطه علم با را خود های داده آنکه دلیل به اکثرا وکنند می برداری

 شاورزیک بخش به سوبسید ارائه کردن هدفمند مورد در خود پژوهشی اقدامات از دی ری مثال ذکر با همچنین وی

 1۳94 سبال  گفبت:  اسبت،  نشبده  واقبع  نیبرو  وزارت استفاده مورد خودش گفته به که انرژی مصرف سازی بهینه و

 در سوبسبید  هارائ جمله از وزارتخانه این جدی مسائل از یکی خصوص در که ردمک ارائه نیرو پژوهش اه به را طرحی

 .شود هزینه بخش این در کشور سوبسید درصد 2۰ بر بالغ بود الزم که بود کشاورزی حوزه

 و نکارشناسبا  ببه  و آمباده  1۳96 سبال  در را تحقیقباتی  کبار  ایبن  آموزشبی  محتبوای  نخست گام در افزود: رفیعی

 چاه موتور ابتدا باید ال و این اساس بر دهد، می انجام آب استحصال که داریم چاهی اگر مثال کردیم هارائ کشاورزان

 تقبالاسب  آن از خیلبی  کشباورزی  حبوزه  در اما کند، پیدا کاهش آن برق مصرف تا شود بهینه آن شرایط و سرویس

 .دشومی پرداخت سوبسید این راحت خیلی و نشد

 کشباورزان  ببرای  انبرژی  مصبرف  ال بو  یک پژوهشی کار این اساس بر انستیمتومی که است حالی در این گفت: وی

 انرژی مصرف مثال یا کند ن هداری و تعمیر را خود چاه موتور ال و این اساس بر کسی هر که طوری به کنیم تعریف

 شود لحاظ آنها ایبر برق سوبسید طرفی از کند. طراحی شده تعریف شرایط با متناسب را خود کشاورزی گلخانه در
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 نیز کشاورز است، ارزان کشورمان در ملی سرمایه یک عنوان به برق که هن امی اما ن یرد تعلق سوبسید مابقی به و

 .ندارد انرژی مصرف سازی بهینه مهم موضوع به توجهی دی ر سوبسیدها این دریافت با

 اجرایبی  مبدیران  بیشبتر  چبرا  که سوال این به پاسخ در همچنین تهران دانش اه کشاورزی، هایماشین گروه استاد،

 خود کار مانساز و نهاد یک مدیر اینکه دلیل به :داشت اظهار ،کنندمین استفاده کاربردی های پژوهش از کشورمان

 چقبدر  یکباربرد  تحقیبق  یبک  اینکبه  و سیستم یک التمشک رفع در پژوهش تاثیر با و داند می دانش اه از مجزا را

 کبه کنبد  مین بازخواست او از هم کسی نیز ادامه در و نیست آشنا باشد، موثر سازمان آن شکالتم رفع در اندتومی

  .دشومین استفاده ها دانش اه پیشنهادی راهکارهای از مشکالت، رفع برای چرا

 ببه  هبا  لتبی دو اسبتقبال  مورد و نداشته مشتری اما ایم داشته مناسب تحقیقاتی کار موارد از بسیاری در گفت: وی

 نببال د را دانشب اهی  هبای  پبژوهش  هبا  سبازمان  از بسبیاری  واقبع  در است؛ ن رفته قرار کشور اجرایی حوزه عنوان

 .کنندمین

 ایبن  واقعیت اما دهند می انجام تحقیقاتی کار خودشان برای ها دانش اه که معتقدند برخی داشت: اظهار محقق این

 وهشبی پژ کارهبای  دهنبد،  ارجباع  هبا  دانشب اه  ببه  را خود یها دغدغه و مشکالت مراکز و ها سازمان اگر که است

 و دهنبد  مبی ن کبار  سفارش ها دانش اه به وقتی اما بود خواهد کشور مشکالت و نیازها رفع مسیر در هم ها دانش اه

 .داد انجام موثری کار دشومین واقعاً نیستند، قائل پژوهش برای اهمیتی

 خبر لینک

 

 

 7:۳۰ ،14۰1 فروردین 2۰-ایرنا

 بنیاندانش تولید تحقق در پیشگامی مستعد گلستان کشاورزی 3-8

https://www.irna.ir/news/84673445/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%DB%8C-%D9%87%D8%A7
https://www.irna.ir/news/84704509/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
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 نفبوذ  که تاس کشور غذایی امنیت پیش ام تحقیقاتی، مراکز و متنوع محصوالت با گلستان کشاورزی -ایرنا -گرگان

 ببه  توانبد مبی  بنیبان  دانش هایشرکت استقرار و بخش این فعاالن و ش رانکن کمک با تولیدی واحدهای در دانش

 .شود منجر بیشتر شغلی های فرصت ایجاد و تولید افزایش کشاورزی، ارتقای

 به نوین صاداقت در رشد عامل مهمترین آن کاربرد گستردگی و است بنیادی عاملی فناوری و دانش ایرنا، گزارش به

 ببه  رخوردارندب پایدارتر و باالتر اقتصادی رشد از که کشورهایی دهدمی نشان جهانی تصاداق بررسی و آید می شمار

 .دارند بیشتری توجه بردانش کاالهای صادرات و بنیان دانش ایعصن گسترش

 گذاشبتن  رسب  پشبت  به نیاز بدون تا کندمی فراهم توسعه حال در کشورهای برای را امکان این بنیان دانش اقتصاد

 صنعتی اقتصاد به کشاورزی اقتصاد از ساختاری، تغییرات برزمان فرآیند پیمودن به الزام و توسعه سنتی ایه مرحله

 .دهند شتاب را خود توسعه فرآیند و رسیده بنیان دانش اقتصاد به سرانجام و

 نبوع  ایبن  در کهبل ندارد پیشرفته بسیار فناوری بر مبتنی صنایع محدودی شمار به بست ی تنها بنیان دانش اقتصاد

 .است متکی دانش بر شکلی به کشاورزی( و معدن )صنعت، اقتصادی های فعالیت همه، اقتصاد

 ابعباد  همبه  در لیاص عامل عنوان به دانش از استفاده و توزیع تولید، بر محور، دانش اقتصاد به سنتی اقتصاد از گذر

 و زیربناهبا  نببود  فبراهم  پرتو در دانش کاربرد و یعتوز تولید، کارکردهای پیوست ی تردید بی و است استوار جامعه

 کبه  سبت ا توسبعه  و تحقیبق  مؤسسبات  محبور،  فنباوری  های بن اه دانش اه، همانند دانش نهادهای جمله از روبناها

 .آورد می فراهم کشاورزی جمله از ها بخش همه در را محور دانش توسعه و اقتصاد تحقق موجبات

 خطبه  ایبن  اهالی معیشت بهبود و فراگیر توسعه ساز زمینه اندتومی گلستان تصاداق اصلی قطب عنوان به کشاورزی

 تبا  دارنبد  تاکید کشاورزی بخش در اننیب دانش یهاشرکت توسعه و بخش براین مدیران و کارشناسان همه و باشد
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 هبم  کشبور  دیاقتصبا  و سیاسبی  استقالل و ارزی درآمدهای کسب غذایی، امنیت ارتقای و آفرینی اشتغال بر عالوه

 .شود تضمین

 میبت اه و نقبش  دهنبده  نشبان  کبه  دارد را کشوری پنجم تا اول های رتبه راهبردی محصول 16 تولید در گلستان

 از گیری بهره و اقتصادی و تجاری به سنتی کشاورزی از گذر و است کشور خودکفایی و توسعه در منطقه کشاورزی

 را آفرینی غالاشت و بخش این فعاالن معیشت بهبود ساز زمینه وری هرهب افزایش با اندتومی نوین های دانش و علوم

 .بزند رقم

 در مانرانبد  افبزایش  ببذور،  اصبالح  زراعی،به حوزه در اندتومی که کشاورزی بخش بنیان دانش یهاشرکت کنار در

 عنبوان  هبب  هبم  دیلیتب و تکمیلی صنایع ببخشد، کشاورزی به ای دوباره جان نوین های فناوری بکارگیری و هکتار

 .دارند سال شعار شدن عملی در زیادی آفرینی نقش بنیان دانش یهاشرکت زنجیره از بخشی

 واحد 5۰ باغی، بخش در واحد 76 زراعی، بخش در واحد 16۳ جمله از کشاورزی تبدیلی صنایع واحد ۳61 گلستان

 این وریفرآ اسمی ظرفیت که دارد دام کخورا تولید بخش در واحد 46 و اتیلبن بخش در واحد پنج دام، بخش در

 .دشومی برآورد سال در تن هزار 4۰۰ و میلیون سه واحدها

 کشباورزی  هبم م ارکبان  از یکی به را گلستان باغی، و زراعی محصول انواع تن هزار 4۰۳ و میلیون پنج ساالنه تولید

 نهایبت  رد و کاربردی های دانش و وینن های آوری فن، فنون، علوم به گذشته از بیش توجه که کرده تبدیل کشور

 .باشد آن برداربهره هزاران و استان اقتصاد و تولید رونق به شتاب موثر راهکار اندتومی تبدیلی صنایع توسعه

 

 ببا  زهمتبرا  پژوهشبی  و علمبی  مرکبز  چنبدین  وجبود  و توانمنبد  انسانی سرمایه از گلستان مندیبهره دی ر طرف از

 .کرد خواهد فراهم را تولید شعار تحقق ساز زمینه جهان تحقیقاتی و دانش اهی موسسات
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 کشاورزی بخش در بنیان دانش تولیدات توسعه لزوم

 ببر  ایبد ب سبال  شبعار  شبدن  عملیباتی  گفت: ایرنا خبرن ار به اسالمی شورای مجلس در قال آق گرگان مردم ندهنمای

 .شود گرفته نظر در اجرای برای مناسبی هایروش و احصا منطقه هر نسبی هایمزیت مبنای

 ببه  یبد با سبال  ارشع کردن نهادینه برای و دشومی محسوب کشاورزی استان یک گلستان افزود: منتظری رضا غالم

 .کرد حرکت دامداری و زراعت کشاورزی، بخش در بنیان دانش تولیدات توسعه و ها دغدغه حل سراغ

 کبه  اسبت  ردیموا جمله از تبدیلی صنایع اندازی راه کنار در زراعی محصوالت بندی بسته و فرآوری داد: ادامه وی

 .بپوشاند عمل جامه بنیان دانش تولیدات موضوع به تواندمی

 زینهه کم معمول طور به بنیان دانش های طرح کرد: تصریح اسالمی شورای مجلس فرهن ی کمیسیون رییس نایب

 و کمتبر  سبنتی  هبای  پبروژه  ببه  نسببت  آنهبا  ثمردهبی  زمبان  مدت و است سنتی های طرح و ها پروژه سایر از تر

 .تاس باالتر بسیار اولیه گذاری سرمایه حجم به نسبت آن اقتصادی دستاوردهای

 ملزومبات  و نیازهبا  همه برگیرنده در امسال شعار: گفت هم اسالمی شورای مجلس در کتول آباد علی مردم نماینده

 یبک  ایبد ب متبولی  نهادهبای  دی بر  و جمهور رییس علمی معاونت حوزه مدیران و است ایرانی جامعه فردای و امروز

 .برسد کشور در خود اصلی هجای ا به بنیان دانش تولید تا کنند ترسیم جامع ریزی برنامه

 شبتغال ا جبامع  سبند  و سبرزمین  آمبایش  سند مبنای بر باید سال شعار اجرای برای شد: یادآور نوروزی اهلل رحمت

 .کرد مترسی مختلف های سازمان و نهادها در عملیاتی راهکارهای

 بنیان دانش کشاورزی با پایدار اشتغال و باال وری بهره

 هدف با بنیان دانش کشاورزی :داشت اظهار کشاورزی بخش در گلستان استان گسترده های ظرفیت به اشاره با وی

 .است سیزدهم جهادی دولت رویکردهای از پایدار اشتغال و باال وریبهره

 بنیبان  دانبش  و تجباری  کشباورزی  توسبعه  دولبت،  این در کشاورزی بخش تحرک اساسی محور کرد: بیان نوروزی

 .ب یرد قرار خود واقعی و اصلی جای اه در زمینه این در بتواند ایران تا بود خواهد
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 رونبق  و یاقتصباد  مشبکالت  حل راه به دستیابی داد: ادامه اسالمی شورای مجلس در کتول آباد علی مردم نماینده

 .است تر مطمئن و تر کوتاه بسیار بنیان دانش ولیدت مسیر از کار و کسب

 خودکفایی بر وهعال بنیان دانش از گیری بهره و موجود خدادادی های ظرفیت از استفاده با انیمتومی افزود: نوروزی

 نقرو و برسیم ایران پیرامون کشورهای دی ر و عراق، اوراسیا بازار همچون هدفی بازارهای به غذایی امنیت بخش در

 .کنیم معنا عمل میدان در را اقتصادی

  گلستان های مزیت تبدیلی صنایع و دامداری کشاورزی،

 ببود:  هگفتب  استان مدیران با دیدار در گلستان به قبل چندی سفر در هم اسالمی شورای مجلس رییسه هیات عضو

 و نشبده  آن ببه  ایویبژه  توجبه  تباکنون  کبه  است گلستان های مزیت جمله از تبدیلی صنایع و دامداری کشاورزی،

 .شوند هدایت بومی هایظرفیت این سراغ به بنیان دانش هایشرکت دارد ضرورت

 کشور برتر هایاستان زمره در توتون مانند زراعی محصوالت از بسیاری تولید در گلستان افزود: دهنوی سیدمحسن

 .است انکار غیرقابل ضرورت یک فرآوری واحدهای ایجاد و است مزمن فروشیخام گرفتار اما شودمی محسوب

 

 گذاری سرمایه لزوم

 گبذاری  یهسبرما  اهمیت به اشاره با هم گرگان کشاورزی و معادن صنایع، بازرگانی، اتاق کشاورزی کمیسیون رییس

 دتولیب  رونبق  تبداوم  ببرای  مهبم  و مبرتبط  حلقه حوزه این فت:گ کشاورزی بخش بنیان دانش یهاشرکت حوزه در

 .است افزوده ارزش ایجاد و کشاورزی

 اقتصبادی  ببا  گلسبتان  تببدیلی  صبنایع  و بنیان دانش یهاشرکت حوزه در بیشتر گذاریسرمایه افزود: یوسفی امیر

 .دشومی محسوب زیربنایی و مهم های اقدام از کشاورزی بر مبتنی
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 و اورزیکشب  محصبوالت  ضایعات فروشی، خام مشکل تا گیرد صورت فراوانی تالش حوزه این در باید داد: ادامه وی

 صبورت  هبب  کشاورزی تبدیلی صنایع های طرح ایجاد یا تکمیل با برداشت زمان در ویژه به محصوالت فروشی ارزان

 .شود حل ای ریشه

 افبزود:  یبان بن دانبش  تولید و سال شعار تحقق ایبر استان های ظرفیت همه بسیج بر تاکید با هم گلستان استاندار

 بخبش  ایبن  در و کبرد  خبواهیم  پی یبری  کامبل  جبدیت  ببا  را بنیبان  دانبش  یهاشرکت از حمایت و گذاریسرمایه

 .دارند قرار اولویت در استان های ظرفیت با همسو بنیان دانش یهاشرکت

 کشاورزی بخش در اندازی پوست ضرورت

 زمینبه  انبد تومی که هایی بخش از یکی و گیرد انجام کشاورزی حوزه در اندازیپوست یدبا: گفت زن انه محمد علی

 .هستند بنیان دانش یهاشرکت کند عملیاتی را کشاورزی بخش در تحول ایجادد

 درآمبد  ایبد ب کبار  ایبن  ببرای  کبه  برسبد  کشور میان ین به باید گلستانی خانواده درآمد 14۰4 افق تا: داد ادامه وی

 از نیمی از بیش ینکها به توجه با و یابد افزایش تومان میلیارد هزار 112 به تومان میلیارد هزار 56 از استان ناخالص

 .دهد رخ وابسته صنایع و کشاورزی در تحول با باید اتفاق این است، کشاورزی محور بر گلستان اقتصاد

 در بنیبان دانبش  هبای شرکت تاثیرگذار نقش به توجه با گفت: هم گرگان جمعه امام و گلستان در فقیهولی نماینده

 شبدن  بنیبان دانش سمت به باید ترقی و پیشرفت رشد، برای کشور کشاورزی بخش مختلف، امورات رونق و توسعه

 .کند حرکت

 برای یادیز برکات و فواید متعدد جهات از شود بنیاندانش کشاورزی اگر اظهارداشت: نورمفیدی سیدکاظم اهللآیت

 هبب  و کشباورز  بیشبتر  درآمبد  محصبول،  افبزایش  کبار  ایبن  فوایبد  مهمتبرین  از که داشت خواهد کشاورزان و کشور

 .است واردات از جلوگیری و کشاورزی متعدد محصوالت تولید در رسیدن خودکفایی

 کند حرکت بنیان دانش سمت به باید کشاورزی

 ببرنج،  واردات ماننبد  کشباورزی  بخبش  به مربوط ردال میلیارد 2۰ کشور، واردات دالر میلیارد ۳8 از کرد: اضافه وی

 ببه  نیازی کشاورزی، شدن بنیاندانش با که صورتی در است گاو گوشت و آفتاب ردان و سویا هایروغن سویا، گندم،

 .داشت نخواهیم محصوالت این واردات
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 یریتمبد  همبین  و آمبده  وجبود  به وضعیت این آن، غلط مدیریت و کشاورزی نبودن بنیاندانش علت به افزود: وی

 همبین  بعبد  سبال  و باشبد  داشبته  خبوبی  درآمبد  کشباورز  برای زمینیسیب مانند محصولی سال یک تا شده سبب

 .شود زیان موجب و دفن محصول

 استانداردها تنداش دست در نیازمند فناوری، و علمی پرشمار های تجربه از استفاده بر افزون بنیان، دانش کشاورزی

 تأکیبد  بنیبان  دانش تولید و اقتصاد بر کنونی، هایچالش از عبور برای دوران این در اقتصاد است. فرآیندی دانش و

 ایجباد  عامبل  رینتب  اصلی عنوان به نوین های فناوری از استفاده و فرهیخته انسانی منابع به اتکا با آن در که کرده

 .کندمی توجه رقابتی مزیت خلق و تولید کردن اقتصادی به ثروت،

 و گرفتبه  کلشب  مدیریت در دانش کاربرد و توزیع کارآمدی تولید، عوامل باالی وری بهره پایه بر حاضر عصر صاداقت

 فرآینبد  ببا  معلب  تولید فرآیند مؤثر ارتباط مستلزم هدف این به رسیدن که آورد می ارمغان به را کشاورزی پیشرفت

 .است محصول توزیع و تولید

 به ولیداتت این عمده بخش که دارد کشاورزی محصوالت انواع تولید مستعد باغی و اراضی هکتار هزار 667 گلستان

 رآمبدی د سببد  در آن افزوده ارزش ایجاد و شودمی مصرف خام صورت به بهتر محصول به تبدیل امکان نبود دلیل

 .است رنگ کم استان اقتصادی رونق و تولیدکنندگان

 امسال ش، ه 14۰1 آغاز مناسبت به پیامی در اسالمی انقالب معظم ررهب ایخامنه اهللآیت حضرت ایرنا، گزارش به

 .کردند نام ذاری «آفریناشتغال بنیان،دانش تولید؛» سال را

 خبر لینک
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https://www.farsnews.ir/news/14010120000217/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%B4%DA%A9%D9%84%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D9%86%D9%86%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%87%E2%80%8C
https://www.farsnews.ir/news/14010120000217/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%B4%DA%A9%D9%84%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D9%86%D9%86%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%87%E2%80%8C
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 بنیبان انبش د حبوزه  به کوچک هایبن اه ودور امکان است الزم اینکه بر تأکید با ایران اقتصاد مسائل کارشناس یک

 نبع موا از بخشبی  خبود  مقننبه،  قبوه  در چبه  و دولبت  در چبه  مبا،  کشور در صنعت راهبری نهاد گفت: شود، فراهم

 .کرد فکری هم موانع این رفع برای باید که است بنیاندانش تولید گیریشکل

 

 سبوی  زا اقتصبادی  عنباوین  ببا  هاسال گذارینام از دهه یک از بیش فارس، خبرگزاری اقتصادی خبرن ار گزارش به

 در است، ودهب مرتبط تولید مساله به مستقیما نیز هانام ذاری این از سال چهار حدود گذرد،می انقالب معظم رهبر

 رسبیدن  در هنوز اما اند،شده سال شعار زمینه در خود هایبرنامه اجرای به موفق حدودی تا دولتمردان هاسال این

 .دارد وجود زیادی فاصله شده تعیین اهداف هب

 هبب  حرکبت  است: معتقد 14۰1 سال شعار تحقق های شیوه خصوص در ایران اقتصاد مسائل کارشناس پور، رضوی

 آینبده  در انبرژی  و منبابع  محبدودیت  اسبت.  ضبرورت  یبک  بلکبه  نیست، انتخاب یک دی ر بنیاندانش تولید سمت

 ببا  واجهبه م برای دانش به تمسک جز ایچاره بشریت کرد. خواهد چالش دچار نیز را ما کشور و دنیا دور، چنداننه

 رد را اقتصبادی  فعالیبت  و تولیبد  شببکه  از بزرگبی  بخبش  متوسط و کوچک هایبن اه داشت. نخواهد هاچالش این

 یک ازماندهیس امکان یا و بنیان،دانش حوزه به ورود امکان کوچک هایبن اه معموالً اما دهند.می تشکیل کشورمان

 دسترسی این که است دولت وظیفه بنابراین ندارند. را المللی بین بازارهای به دسترسی امکان یا و ارزش، یزنجیره

 کمیبل ت و طراحبی  فنباوری؛  ببه  دستیابی و توسعه و تحقیق در دولت ایتوسعه هایسازمان مشارکت کند. فراهم را

 حوریبت م ببا  خصوصی بخش بر تکیه با چشم یری اقتصادی رشد تواندمی زار،با توسعه و شناسایی و ارزش؛ زنجیره

 تولیبد  و بنیبان دانبش  تولیبد  اتصبال  حلقبه  توانبد مبی  سبازوکاری  چنبین  کنبد.  ایجباد  متوسط و کوچک هایبن اه

 .باشد آفریناشتغال

 :خوانیدمی بارهاین در را پوررضوی حسین سید با فارس گویوگفت ادامه در
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 پیشهین  یهاسال شعارهای ادامه در «آفریناشتغال و بنیاندانش تولید؛» یعنی ،1401 سال عارش فارس:

 گذشهته  یهها سهال  با تمایزی چه امسال شعار شما نظر به دارد، ایویژه توجه تولید موضوع به همچنان

 باشد؟ شتهدا گذشته ادوار با تفاوتی چه باید شعار این تحقق خصوص در دولتمردان اقدامات و دارد

 ودهبب  تولیبد  موضبوع  ببر  متمادی سنوات برای شده انتخاب شعارهای تمرکز دهه، یک از بیش که این :پور رضوی

 عبارتی به است. کشور مسائل همه برای راهبردی و کلیدی یمسئله تولید، مسئله که دهد می نشان خوبی به است

 مسبتلزم  ودخب  تولیبد،  در رشبد  امبا  آییم. فائق دی ر تماعیاج و اقتصادی مشکالت بر توانیمنمی نکند رشد تولید تا

 همبین  در د.شبون  گذاشبته  اجبرا  ببه  یکدی ر با هماهنگ بتوانند باید که هاستبرنامه و اقدامات از ایمجموعه اتخاذ

 دکننمی شارها شود، جدی توجه آنها به است الزم که تولید الزامات از وجوهی به سال هر رهبری معظم مقام راستا،

 در و امروز رفته،گ قرار توجه مورد 14۰۰ سال در که زدایی مانع مثال، عنوان به دهند. می قرار کار سرلوحه را آن و

 اقبدامی  کبه  است شده اقتصاد وزارت در مجوز صدور تسهیل سامانه اندازیراه به منجر 14۰1 سال روزهای آغازین

 .تاس مانده رو پیش درازی راه اقدامات قبیل این اندنرس نتیجه به تا هنوز اگرچه است؛ تقدیر شایسته

 رشبد  ببه  توجه» کند:می توصیه تولید افزایش در راهبردی رویکرد دو به توجه به را مخاطبان نیز 14۰1 سال شعار

 و نیانسبا  نیبروی  کبارگیری  ببه  طریبق  از تولیبد  رشبد  ببه  توجبه » و «تولیبد  در دانبش  بردن کار به محل از تولید

 .بشناسیم خوبی به را مقابل نقطه است الزم کنیم، درک بهتر را دو این که این برای ؛«رینیآفاشتغال

 است نشده آن رشد به منجر تولید از حمایت های شیوه برخی*

 چیست؟ است، 1401 سال شعار بر مبتنی که رویکرد دو این مقابل نقطه از منظورتان فارس:

 گرفته قرار کار دستور در تولیدی هایرانت تقویت و ایجاد محل از ولیدت رشد اغلب اخیر، یهاسال در :پور رضوی

 ببرای  اقتصبادی  صبرفه  ببه  منجر ها،پتروشیمی خوراک گاز کردن ارزان محل از تولید افزایش مثال، عنوان به است.

 امبا  اسبت.  شده پتروشیمی محصوالت تولیدکنندگان سایر با رقابت در ارزان انرژی رانت محل از پتروشیمی صنعت

 ان یبزه  و نشبده  کشبور  در پتروشیمی محصوالت تولید فنی دانش افزایش به منجر تنها نه تولید، در رشد شیوه این

 تولید یشیوه این منافع بلکه برد،می بین از را پذیررقابت تولید سازماندهی و محصوالت این تولید در وریبهره رشد

 اگر اما است. شده پتروشیمی هایشرکت سهام صاحبان نهایتاً یا و صنعت، نای شاغالن از محدود ایجامعه عاید نیز
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 که این یا و شدمی پتروشیمی دستیپایین صنایع توسعه به منجر پتروشیمی، حوزه در گرفته صورت گذاریسرمایه

 گرفبت، می صورت نوین آبیاری و مکانیزه کشاورزی نظیر برتری کارنیروی هایحوزه در گذاریسرمایه میزان همین

 بنابراین باشد. وابسته و متکی ارزان انرژی رانت به که آن بدون شود، پایدارتری و بیشتر اشتغال به منجر توانستمی

 دانبش  بسبتن  کبار  به و فناوری رشد پایه بر یا که است هاییحوزه در تولید رشد به توجه امسال، شعار ابعاد از یکی

 را جامعبه  از بزرگتری بخش هایبرخورداری و شود اشتغال بیشتر هرچه افزایش به منجر یا و شود محقق تخصصی

 .کندمی تامین

 بگیرد قرار توجه مورد بنیان دانش یهاشرکت توسط شده ایجاد افزوده ارزش *

 دهنهده  نشهان  شهود، می داده بنیاندانش هایشرکت تعداد رشد خصوص در که ارقامی و آمارها فارس:

 را بنیهان دانش تولید رشد شما است. شده حاصل گذشته یهاسال در زمینه این در که است خوبی رشد

 کنید؟می ارزیابی چگونه کشور در

 هایشرکت برای که این کرد. خَلط بنیاندانش هایشرکت تعداد رشد با نباید را بنیاندانش تولید رشد :پور رضوی

 ببه  را برخی و کنیم ایجاد صف بنیاندانش شرکت تائیدیه اخذ این برای سپس و کنیم، ایجاد تسهیالتی بنیاندانش

 افبزایش  کبه  را، هدف جای گاهی متاسفانه کنیم، برخوردارشان بودن بنیاندانش نعمات از و کنیم متصل صفت این

 میهزان  شهود،  تلقهی  شهاخص  عنوان به باید بنیاندانش تولید در آنچه .است گرفته است بنیاندانش تولید

 تولیبد  رشد از کشور در حالی در ما .است شده اضافه کشور تولید بر دانش محل از که است ایدهافزو ارزش

 متوسط از ما کشور در تولید کل یهزینه از توسعه و تحقیق واحدهای سهم متوسط که گوییممی سخن بنیاندانش

 تحصبیالت  فاقبد  افبراد  در بیکاری رخن از کردهتحصیل افراد در بیکاری نرخ همچنین و است، ترپایین بسیار جهانی

 شبده  آموخته تخصصی دانش بر مبتنی کشورمان در تولید از باالیی حجم تنها نه یعنی این است. بیشتر دانش اهی

 اند(نداده قرار کار دستور در را تولید نیاز کردنبرآورده نیز هادانش اه شاید یا )و است نشده سازماندهی هادانش اه در

 شبرایطی،  چنبین  در نیسبت.  کشبور  در تولیبد  سازماندهی از اثرگذاری و مهم بخش توسعه و تحقیق هم هنوز بلکه

 تخصیص به وابسته و دولتی بنیاندانش تولید نظام یک ایجاد به منجر نیز بنیاندانش تولید در دولت گذاریسرمایه

 حبوزه،  ایبن  در دولت گذاریسرمایه توان کاهش با بنیان،دانش تولید از حمایت یشیوه این است. شده رانتی منابع

 .داد خواهد دست از را خود رقابت و بقا توان
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 باشیم بنیان دانش محصوالت در جهانی بازارهای فتح فکر به باید *

 یابد؟ استمرار نباید و است ناموفق بنیاندانش تولید از حمایت شیوه این شما نظر از یعنی فارس:

 تحقبق  الدنب به که آنچه تحقق برای ولی است؛ الزم موضوعات برخی در شیوه این قدممعت بنده خیر. :پور رضوی

 کلی گروه ود به را تولید در بنیاندانش هایحوزه بتوان شاید بدهم. توضیحی بدهید اجازه نیست. کافی هستیم آن

 امروز به تا ولی هستند، داخلی فعلی تولیدات ارزش زنجیره از بخشی که هستند محصوالتی گروه، یک کرد. تقسیم

 یبا  خبارجی،  کاالی به دسترسی دشواری تحریم، وجود نظیر ضرورتی بر بنا حاال اند.شدهمی تامین کشور از خارج از

 تولیبد  کشور داخل در را قطعات یا کاالها این خواهیممی ارزش، زنجیره سازیدرونی ضرورت یا و آن، بودن برهزینه

 در کبه  هستند محصوالتی یا کاالها هم دی ر گروه گروه، یک این کنیم. مرتفع را قطعات این به داخلی نیاز و کنیم

 مهمترین نیم.ک جهانی بازارهای وارد را جدید محصولی دانش، توسعه با خواهیممی ما و ندارند مشابهی امروز دنیای

 یا و آن؛ در هیجای ا یافتن و جهانی بزرگ بازار است. آنها هدف بازار گستره بنیان،دانش محصول نوع دو این تفاوت

 .خارجی تولیدات و قطعات جای به ایرانی تولید کردن جای زین و ایران محدود بازار

 و قطعبات  ینجبای ز  تولیبد  از دولبت  حمایبت  اول، راهبرد کند.می روبرو متفاوت راهبرد دو با را ما بندی،دسته این

 اسبت.  ناپذیراجتناب و حیاتی بسیار راهبرد این کشور، تحریمی شرایط به توجه با خصوصاً است. خارجی محصوالت

 حمایبت  هبب  وابسبته  شدت به بنیاندانش تولیدات از نوع این برای شده طراحی بومزیست که کرد فراموش نباید اما

 صبرفاً  بایبد  حمبایتی  یشبیوه  ایبن  بنبابراین  یابد. استمرار دولتی، منابع دائمی تزریق بدون تواندنمی و است دولتی

 موجبود  تحریمبی  شبرایط  در کشبور  برای که شود اتخاذ هاییحوزه در دولت ضروری نیازهای و هااولویت با متناظر

 .دارند فوریت و موضوعیت

 شود ایجاد جهانی رقابت نگاه با پیشرو بنگاه چند باید *
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 بود؟ واهدخ چگونه بگیرد قرار توجه مورد باید که بنیان دانش تولیدات از دومی دسته فارس:

 بازار به نو و پذیررقابت محصولی بتواند باید تنها نه که است جهانی بازارهای برای تولید دوم، دسته اما :پور رضوی

 حبوزه  ایبن  از دولتبی  هبای حمایت کند. حفظ مستمر طور به را پیش امی و بودن نو این بتواند باید بلکه کند عرضه

 و بقبا  تداوم ضامن تواندمی نه و کند تامین را هازمینه این در توسعه و تحقیق هن فت هایهزینه تواندمی نه عموماً

 انبداختن  راه کشبور،  در بنیبان دانبش  تولید چشم یر رشد راه تنها رسد می نظر به شود. محصوالت گونه این رقابت

 تولیبد،  ببزرگ  قیباس م به توجه با تواندمی که است ن اه این تنها زیرا است، جهانی بازار به ن اه با پیشرو بن اه چند

 کند، امینت دانش و فناوری مرزهای در حرکت منظور به را بنیاندانش تولید با متناسب توسعه و تحقیق هایهزینه

 شبده  یطراحب  واردات جانشبین  محصبوالت  یتولیدکننده بنیاندانش هایبن اه برای که فعلی بوم زیست با امر این

 را،اجب  قاببل  و معقبول  تجباری  راهببرد  یک وجود است. دی ری هایزیرساخت مندنیاز بلکه نیست تحقق قابل است

 آن، اهببردی ر نیازهای اساس بر کشور علمی جامع نقشه بازآرایی و آن، با متناظر و متناسب صنعتی راهبرد طراحی

 از نیز کشور رد نعتص راهبری نهاد اصالح آورد. فراهم را هاییبن اه چنین به یافتن دست نیازهای از برخی تواندمی

 قوه در چه و دولت در چه ما، کشور در صنعت راهبری نهاد معتقدم قویاً است. امر این تحقق مهم ارکان دی ر

 آفرینبی نقبش  از کشور ایتوسعه هایسازمان .است بنیاندانش تولید گیریشکل موانع از بخشی خود مقننه،

 ببا  بنیبان دانش تولید تحقق امکان نهادی بازآرایی این بدون اند.داده نقش تغییر داریبن اه آفرینینقش به ایتوسعه

 .نیست تصور قابل شد، عرض که مقیاسی

 نیست انتخاب یک کشور فعلی شرایط در بنیان دانش تولید*

 کهاهش  و تولیهد  در فناوری و سرمایه به بیشتر چه هر تکیه موجب بنیان،دانش تولید توسعه آیا فارس:

 سهمت  به توأمان صورت به توانمی چگونه است چنین اگر شد؟ نخواهد آن در انسانی نیروی از استفاده

 کرد؟ حرکت اشتغال افزایش و بنیاندانش تولید افزایش

 و عمناب محدودیت است. ضرورت یک بلکه نیست، انتخاب یک دی ر بنیاندانش تولید سمت به حرکت :پور رضوی

 دانبش  ببه  تمسبک  جز ایچاره بشریت کرد، خواهد چالش دچار نیز را ما کشور و یادن دور چنداننه آینده در انرژی

 .داشت نخواهد هاچالش این با مواجهه برای
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 کرد. اشاره کشاورزی در دانش کاربرد یتوسعه و نوین هایفناوری از استفاده به توانمی روشن، مثال یک عنوان به

 حال عین در شود.می متذکر را موجود محدود منابع از بهینه رداریببهره ضرورت کشورمان، در آب بحران و چالش

 از را اورزیکش در توسعه و تحقیق سازماندهی در کشاورزان مشارکت یزمینه کشاورزی، آب بودن اییارانه و ارزانی

 و آمبوزش  ت،تحقیقا سازمان نام به بزرگی ایتوسعه سازمان از برخورداری باوجود نیز دولتی بخش است. برده میان

 بزرگی هایهبن ا ایجاد است. نداشته کشور در کشاورزی تولید کردن بنیاندانش در چندانی توفیق کشاورزی، ترویج

 هبدف  ببا  هبا میبوه  برخبی  مکبانیزه  کشبت  نظیبر  کشاورزی، حوزه در بنیاندانش محصوالت تولید سازماندهی برای

 اشبتغال  یزمینبه  هاییبن اه چنین اندازی راه صورت در د.رسمی نظر به ضروری کامالً شرایطی چنین در صادرات،

 .شودمی فراهم نیز باالتر بسیار وریبهره با کشاورزی بخش در کار نیروی ماندگار و مولد

 شود فراهم بنیاندانش حوزه به کوچک هایبنگاه ورود امکان*

 پهیش  در را رویکهردی  چه ایدب باشد، داشته نقش سال شعار تحقق در بتواند دولت که این برای فارس:

 بگیرد؟

 و کوچک هایبن اه برای دانشی زیرساخت ایجاد در دولت آفرینینقش ضرورت به توجه دی ر، حل راه :پور رضوی

 را ادیاقتص فعالیت و تولید شبکه از بزرگی بخش متوسط و کوچک هایبن اه دانیدمی که طور همان است. متوسط

 سبازماندهی  نامکا یا و بنیان،دانش حوزه به ورود امکان کوچک هایبن اه معموالً اما دهند.می تشکیل کشورمان در

 این که است دولت یوظیفه این بنابراین ندارند را المللی بین بازارهای به دسترسی امکان یا و ارزش، یزنجیره یک

 راهمفب  متوسبط  و کوچبک  هبای  اهبن برای هستند، تولید مقیاس بزرگی مستلزم تحقق برای عموماً که را، مهم سه

 جیبره زن تکمیبل  و طراحبی  فنباوری؛  به دستیابی و توسعه و تحقیق در دولت ایتوسعه هایسازمان مشارکت آورد.

 هاین اهب محوریت با خصوصی بخش بر تکیه با چشم یری اقتصادی رشد تواندمی بازار، توسعه و شناسایی و ارزش؛

 .باشد آفریناشتغال تولید و بنیاندانش تولید اتصال یحلقه تواندمی زوکاریسا چنین کند. ایجاد متوسط و کوچک

 خبر لینک

 

 

https://www.farsnews.ir/news/14010120000217/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%B4%DA%A9%D9%84%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D9%86%D9%86%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%87%E2%80%8C
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 17:2۳ ،14۰1 فروردین 22-ایرنا

 هامزیت و هافرصت ای؛هسته فناوری 5-8

 

 در ایهسبته  فنباوری  نقبش  نشسبت  در سیاسبی  و پزشبکی  ،کشاورزی حوزه مسووالن و کارشناسان -ایرنا - ساری

 فنباوری  کباربرد  که معتقدند شد برگزار ساری در که داروسازی و پزشکی کشاورزی، کارهای و کسب و علوم توسعه

 .شود مطلع آنها از جامعه باید که دارد فراوانی کاربردهای فناوری این و است جامعه کنونی آگاهی از فراتر ایهسته

 دانشب اه  و ریاس طبیعی منابع و کشاورزی دانش اه همکاری با مازندران نخب ان ملی بنیاد ،ایرنا خبرن ار گزارش به

 کارهبای  و کسبب  و علبوم  توسبعه  در ایهسبته  فنباوری  نقش مجازی نشست دوشنبه امروز مازندران پزشکی علوم

 حضبور  ابب  را بنیان( دانش محصوالت و ها فناوری توسعه ها، گذاری )سیاست کشور داروسازی و پزشکی کشاورزی،

 تشریح هب پزشکی و کشاورزی حوزه متخصصان و سانکارشنا آن در که کرد برگزار کشور اتمی انرژی سازمان رئیس

 صبوالت مح توسعه و خودکفایی در ایهسته فناوری نقش ،بنیان دانش محصوالت تولید در ایهسته فناوری کاربرد

 و هابیماری ندرما و تشخیص در داروها رادیو کاربردهای غذایی، امنیت و کشاورزی در ایهسته انرژی جای اه نوین،

 .داختندپر (پرتوزا داروهای) رادیوداروها توسعه و تحقیق انداز چشم

 ایستهه انرژی که است سمتی به جامعه تمرکز و ذهنیت که کردند اعالم نشست این در کننده شرکت کارشناسان

 که دهد می ننشا زمینه این در شده استفاده تجربیات که حالی در ،دانند می نظامی و اسلحه تولید مختص تنها را

 یبا  و هشبد  منتفبع  آن از جامعه که باشد موثری و خوب ثراتا منشا مختلف های بخش در است توانسته انرژی این

 .شد خواهد

https://www.irna.ir/news/84712440/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/03/07/4/169511273.jpg?ts=1646665972409
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/03/07/4/169511273.jpg?ts=1646665972409
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 کشاورزی تولیدات در ودکفاییخ برای گامی ای،هسته فناوری از استفاده

 ایهسته ی فناور کاربردهای به نشست این سخنرانان از ساری طبیعی منابع و کشاورزی دانش اه علمی هیات عضو

 اشباره  تزیسب  محیط از حفاظت ،آب مدیریت ،تغذیه مدیریت ،دام عملکرد و بهبود ،آفات کنترل برای کشاورزی در

 .کند ایفا کلیدی نقش کشور اقتصاد از بخش این رد است توانسته علم این :گفت و کرد

 فرسایش تمایز شامل کشاورزی در ایهسته فناوری از استفاده عینی موارد جمله از :افزود زاده نعمت قربانعلی دکتر

 کودهای یآلودگ تعیین ،باال وضوح با خاک رطوبت نقشه تهیه ،آب مدیریت و وری بهره افزایش ،طبیعی و مصنوعی

 .است ها آب آلودگی و تخریب در معادن اثرات ارزیابی ،فسفره

 اسبت  اضامبر  و آفات شناسایی خصوص در کشاورزی در ایهسته فناوری از استفاده موارد جمله از :داد توضیح وی

 در انبدازه  چبه  تا علم این که دهد می نشان آفات اثر بر کشاورزی محصوالت درصد ۳۰ رفتن بین از به توجه با که

 .گذاشت خواهد تاثیر کشاورزان درآمد افزایش و ها رتخسا کاهش

 ( )برنج تاتنبا اصالح برای ژنتیکی تنوع ایجاد برای ایهسته فناوری ساری کشاورزی دانش اه علمی هیات عضو این

 کشف برای ممکن یهاروش آزمودن وجود با قبل سال 2۰ :گفت و برشمرد ایهسته فناوری کارکردهای دی ر از را

 ای هسبال  سبه  تحقیقات طی اما نبود بخش نتیجه محصول این خودکفایی به دستیابی منظور به پرمحصول یهارقم

 میبزان  کبه  یابیم دست شهریار و روشن پرمحصول یهارقم به توانستیم شد انجام ایهسته فناوری از استفاده با که

 .است داده افزایش برابر 2 را تولید

 کصبد ی سبطح  با برنج خودکفایی طرح و است گسترده و وسیع کشاورزی در ایههست فناوری موضوع :داد ادامه وی

 .ایم کرده ارائه ،آمده وجود به ایهسته فناوری طریق از که برنج یهارقم به اتکا با را هکتار هزار

https://img9.irna.ir/d/r1/2020/06/30/3/157196345.jpg
https://img9.irna.ir/d/r1/2020/06/30/3/157196345.jpg
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 رداتوا و دخریب  صبرف  کشور بودجه از دالر میلیون 5۰۰ و میلیارد یک ساالنه که این به توجه با :گفت زاده نعمت

 .برسیم الزم جویی صرفه به انیمتومی پرمحصول یهارقم این تولید با دشومی برنج

 تباکنون  :گفبت  و دانسبت  آفات با مقابله موضوع را کشاورزی در ایهسته فناوری موثر کاربردهای از دی ر یکی وی

 ببا  مبارزه هم مازندران در و ردب بین از را پسته آفالتوکسین سم فناوری این از استفاده با انتومی که شده مشخص

 نیز شاورزیک محصوالت دی ر در اندتومی که است رسیده نتیجه به ایهسته انرژی از استفاده با ای مدیترانه م س

 .باشد داشته را خود تاثیر

 باشبد  داشته موثری تحوالت و جهش اندتومی کشاورزی بخش در ایهسته فناوری حالی در :کرد تاکید زاده نعمت

 متصور را قبر تولید نهایتا یا و اسلحه و بمب همچون مسائلی دشومی ایهسته انرژی از حرف وقتی مردم قاطبه که

 را امعبه ج مناسبب  چنبدان  نبه  های دیدگاه انتومی فناوری این اثرات و کاربردهای تشریح با که حالی در ندشومی

 .کرد تصحیح انرژی این به نسبت

 

 هابیماری تشخیص و درمان در ایهسته انرژی کاربرد

 های عالیتف تشریح با که بود نشست این سخنران دی ر هم انمازندر پزشکی علوم دانش اه ایهسته پزشکی دانشیار

 تهبران  در ایهسبته  پزشکی مرکز اندازی راه با 1۳46 سال در :گفت کشور در آن فعالیت سابقه و ایهسته پزشکی

 .است فعال کشور در ایهسته پزشکی مرکز 2۰۰ اکنون هم و خورد کلید زمینه این در ایهسته فناوری از استفاده

 بدن در ید سنجش برای ایران در ایهسته پزشکی فعالیت نخستین زمان آن در :افزود ولوکالیی عابدی محمد دسی

 .است یافته افزایش پزشکی در آن فعالیت اکنون و شد انجام

https://www.irna.ir/sd/6cc2880078c8f37b10c1c58d38928eec5d989f36b3f5b3b813524d5db5e4fcbb6e9bfa614faf4679c3923602c4e088a1.jpg
https://www.irna.ir/sd/6cc2880078c8f37b10c1c58d38928eec5d989f36b3f5b3b813524d5db5e4fcbb6e9bfa614faf4679c3923602c4e088a1.jpg
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 کنبون ا :داد ادامبه  ،اسبت  رسبیده  خبوبی  هبای  موفقیبت  ببه  ایهسبته  پزشکی زمینه در ایران اینکه به اشاره با وی

 آن ننبده ک صبادر  کبه  اسبت  رسبیده  جای اهی به پزشکی نوع این در استفاده مورد داروها رادیو تولید در مانکشور

 .باشدمی

 تشخیص برای یعلم فناوری این از ایهسته پزشکی مرکز 1۰ داشتن با مازندران که این اظهار با دانش اه استاد این

 در امبا  مازنبدران  در ایهسبته  پزشکی مرکز تعداد این تنداش به توجه با :گفت ،کندمی استفاده هابیماری درمان و

 دکمببو  و ضبعف  نظبر  ایبن  از و نبدارد  وجبود  اسبتان  در مجموعبه  ایبن  هنوز ایهسته پزشکی درمانی مرکز زمینه

 .دشومی احساس زیرساختی

 هبای کار انجبام  ببه  قبادر  پزشبکی  فعلبی  یهاروش که مواردی در که است روشی ایهسته پزشکی :داد توضیح وی

 و تشبخیص  ببرای  هبا بیمباری  برخبی  در شبکی زپ موجود یهاروش است. نیاز پاسخ وی ،نباشند درمان و تشخیص

 توانسته ایهسته یفناور از گیری بهره دلیل همین به و باشند داشته را الزم دقت یا و الزم کارایی انندتومین درمان

 .ببرد بین از را موجود های ضعف این است

 و خیصتش در نیز و بیماری پایش و وسعت میزان ،ها سرطان انواع تشخیص در ایهسته پزشکی :گفت عابدی دکتر

 .دارد ایویژه تاثیرات پارکینسون و آلزایمر همچون مغزی یهابیماری به افراد درگیری میزان تعیین

 از ایهسبته  اوریفنب  اسبتفاده  و نیسبت  کامل فعلی یهاشیوه با ها سرطان درمان و صتشخی روند حتی افزود: وی

 .ب ذارد را خود تاثیر اندتومی آن درمان و تشخیص مراحل در ها تصویربرداری طریق

 

  ایهسته انرژی و داروسازی

https://img9.irna.ir/d/r1/2021/04/10/3/164601455.jpg?ts=1618074425897
https://img9.irna.ir/d/r1/2021/04/10/3/164601455.jpg?ts=1618074425897


 

 

 

 کشاورزی و آب راهبردی مطالعات مرکز

 http://awnrc.com/index.php 1401سوم فروردین ماه  هفته کشاورزی اخبار اهم

2۳6 http://awnrc.com/index.php  

 ایببر  موجبود  رادیوداروهبای  درصبد  8۰ :گفت نشست این در هم ایهسته داروساز استاد ،مهر حسینی لجال سید

 .گیرند می بهره هابیماری درمان برای هم مانده باقی درصد 2۰ از و دشومی استفاده یهابیماری تشخیص

 ایبن  ببازار  ارزش ،دشومی بینی پیش اهبیماری درمان برای داروها رادیو تولید و افزایش اینکه به توجه با :افزود وی

 .برسد دالر میلیارد 2 معادل رقمی به 2۰25 سال تا داروها نوع

 استفاده با هک دارد قرار جهان 22 رتبه در ایهسته پزشکی و دارو رادیو تحقیقات زمینه در ایران :گفت مهر حسینی

 .ادد ارتقا را جای اه این اندتومی بنیان دانش یهاشرکت ظرفیت از

 امکانبات  نبهتبری  مازنبدران  پزشکی علوم دانش اه :داد توضیح مازندران پزشکی علوم دانش اه علمی هیات عضو این

 را شوریک الزم مجوزهای 1۳88 سال از که دارد اختیار در را دارویی رادیو توسعه و تحقیق افزاری سخت تخصصی

 .است کرده اخذ نیز

 منبابع  نظر از گفت انتومی مازندران در ایهسته دارویی دکترای آموخته دانش نفر 15 وجود به توجه با :گفت وی

 .ندارد وجود کمبودی بخش این در انسانی نیروی

 ایهسته انرژی در ایران پُر دست

 ،ایبران  ایهسته جشن شانزدهمین برپایی اشاره با نشست این در هم اسالمی شورای مجلس انرژی کمیسیون عضو

 اکنبون  و ددا نتیجبه  ایرانیان ایستادگی مستکبر کشورهای فشارهای و ها تحریم از ناشی ایه چالش وجود با گفت:

 .ایم یافته دست خوبی ایهسته های فناوری به

 دنکبر  فبراهم  ببه  کمبک  همچبون  خباص  اهداف با ایهسته المللی بین آژانس قبل سال 65 :افزود مرادیان کیوان

 ببر  و ختلبف م مواقع در کردیم مشاهده اما ،شد اندازی راه ایهسته یانرژ به کشورها دستیابی برای های زیرساخت

 برجبام  ثبح در جمله آن از که نداشت سنخیت آن اهداف با که زدند اقداماتی به دست کشورها برخی منافع اساس

 .کردند عمل شده اعالم های پروتکل از فراتر

 چنبد  نام که ندارد ایهسته فناوری سوخت به نیاز یکشور هیچ کهکند می اعالم حالی در آژانس این:داد ادامه وی

 .کنند خریداری آنها از کشورها دی ر کهکند می معرفی آن فروشندگان عنوان به را کشور
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 اعتماد ابلق کشورها همان داده نشان تاریخی تجربه :داشت اظهار اسالمی شورای مجلس در قائمشهر مردم نماینده

 که هستند آن نبالد به و نکردند یاری را ایران دی ر موارد و سوخت ،دارو دادن از ها تحریم زمان در که چرا نیستند

 .باشد آنها نیازمند و گرفتار همواره ما کشور

 اینکبه  ببا  :داد ادامبه  ،برسبیم  کامل خودکفایی به ایهسته صنعت در که کرد ایجاب ضرورت که این بر تاکید با وی

 اسبتقالل  حفبظ  برای اما است دی ر کشورهای از خرید هزینه برابر چند نیوماورا کردن خارج هزینهکنند می مطرح

 .ایم آورده روی رویه این به اورانیوم بودن بر هزینه رغم علی ایهسته فناوری در

 و گرفت قرار ارک دستور در اتمی نیروگاه هفت ایجاد شد بسته ایران با که قراردادی طی 5۰ دهه در :دافزو مرادیان

 بود درحالی این شود تولید ایهسته های نیروگاه همین طریق از برق م اوات هزار 25 حدود 1۳7۳ سال تا بود قرار

 امبا  و نبود فشارها و تحریم از بحث بود رفته ایهسته انرژی از گیری بهره سمت به کشورمان زمان آن در وقتی که

 .اند گرفته پیش در ایران قبال در را دی ری رویه اکنون

 اما کند مکک انرژی این به دستیابی برای کشورهای به بایست می ایهسته انرژی المللی بین آژانس :داد مهادا وی

 علمبی  حمایت و امکانات تا است نشده انجام آنها سوی از تعهدی هیچ که بود آن افتاد اتفاق ما کشور مورد در آنچه

 .است رسیده انجام به ما کشور جوانان توسط کارها این همه و گیرد صورت

 خبر لینک

 

 

 15:24 ،14۰1 فروردین 22-ایرنا

 :اتمی انرژی سازمان رئیس

 دشومی گرفته خدمت به مازندران کشاورزی به کمک برای ایهسته فناوری :اسالمی 6-8

https://www.irna.ir/news/84712440/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7
https://www.irna.ir/news/84712063/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84712063/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA
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 مختلبف  هبای بخبش  در ایهسبته  فنباوری  متعدد بردهایکار به اشاره با اتمی انرژی سازمان رئیس - ایرنا - ساری

 سبتفاده ا کشبور  کشاورزی استان ترینبزرگ عنوان به مازندران کشاورزی بخش به کمک برای فناوری این از :گفت

 .شودمی

 و علبوم  توسعه در ایهسته فناوری نقش» مجازی نشست در دوشنبه امروز اسالمی محمد ،ایرنا خبرن ار گزارش به

 از «ان(بنی دانش محصوالت و ها فناوری توسعه ها، گذاری )سیاست داروسازی و پزشکی کشاورزی، کارهای و کسب

 در ایهسته نرژیا که افزود و کرد یاد ایهسته انرژی از تاثیرپذیری بیشترین با ها حوزه از یکی عنوان به کشاورزی

 .دارد کاربرد انبارداری و فاتآ با مبارزه تا گرفته بذر از کشاورزی های بخش و مراحل تمامی

 جهباد  وزارت همکباری  با خود پژوهش اه در متقن نتایج به دستیابی از پس اتمی انرژی سازمان که این اعالم با وی

 :گفبت  ،ستا برداشته کشاورزی در ایهسته انرژی از استفاده برای را اول های گام دخیل های دست اه و کشاورزی

 ببرای  ملبه ج از کبه  کردیم آماده را پرتودهی کاربرد توسعه جامع سند گذشته ماه 6 یط اتمی انرژی سازمان در ما

 .ردک خواهیم تکمیل حوزه این مختلف های بخش در را کاربرد روند بعدی های گام در و است کشاورزی حوزه

 صبد  رد صبد  و ببومی  صورت به سوخت کامل چرخه به دستیابی با ایران اسالمی جمهوری که این اظهار با اسالمی

 ارتقاء و شتغالا و معیشت ،اقتصاد بهبود برای مختلف های بخش در ایهسته انرژی از استفاده برای را زمینه ایرانی

 باعبث  و است متنوع بسیار کشاورزی بخش در ایهسته انرژی کاربرد :داشت اظهار ،است کرده آماده جامعه سالمت

 .دشومی جامعه المتس ارتقاء و پذیری آفت کاهش ،وری بهره افزایش

 همبه  از زودتبر  و بیشبتر  ،اسبت  بباغی  و کشباورزی  تولیدات بزرگ های قطب از یکی که مازندران استان :افزود وی

 اسبتان  در زمینبه  این در هایی گام زنی تاکنون و کند استفاده کشاورزی بخش در ایهسته انرژی مزایای از اندتومی

 را شبالیزاری  هکتبار  هبر  عملکرد که است روشن احمدی شهید نام با ایهسته جدید بذر جمله از که شده برداشته

https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/07/4/169441451.jpg?ts=1644251667344
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/07/4/169441451.jpg?ts=1644251667344
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 ببا  محصبول  تبن  9 از ببیش  ،تن سه میان ین جای به شالیزار هکتار هر از بذر این با یعنیکند می برابر سه از بیش

 .دشومی برداشت کیفیت

 حشرات یساز عقیم را ازندرانم کشاورزی بخش در شده برداشته های گام از دی ر یکی اتمی انرژی سازمان رییس

 کامبل  وفقیبت م با پایلوت مرحله در و شد انجام ای مدیترانه م س با مقابله هدف با کار این که گفت و کرد معرفی

 .است بوده همراه

 و تدانسب  کشباورزی  بخش در ایهسته انرژی مهم کاربردهای از یکی هم را کشاورزی محصوالت از زدایی سم وی

 شبده  انجبام  موفقیت با آفالتوکسین سم با مقابله برای پسته روی بر عملیات و تحقیقات هم بخش این در که افزود

 .یافت خواهد تسری هم زیروکشا محصوالت سایر با که است

 و برشبمرد  جباری  سبال  در مدیریتش تحت سازمان سیاست را ایهسته انرژی از استفاده به بخشی سرعت اسالمی

 ال بو  هبا انش اهد و علمی مراکز دی ر و ایهسته فنون و علوم اه وهشژپ در که را اتیقیقتح نتایج تمامی :داد توضیح

 تا بدهیم رقرا سازی تجاری مسیر در فعال و سریع مشارکت یک با را نتایج تا کنیم می آوری جمع ایم کرده سازی

 .گیرد قرار سالمت و اقتصاد اختیار در انینبدانش یهاشرکت ظرفیت کردن اضافه طریق از

 :گفت و دکر تاکید کشاورزی بخش در ایهسته انرژی با شده نهادینه برخورد ضرورت بر اتمی انرژی سازمان رییس

 کشباورزی  جهباد  وزارت که آموزشی های کارگاه و ترویج نظام قالب در را نوین های فناوری که است این تالشمان

 ،سبالمت  فبع ن ببه  ببومی  توانمنبدی  این از بتوانیم تا نیمک کشاورزی بخش وارد تر نهادینه صورت بهکند می برگزار

 .نماییم استفاده وری بهره افزایش و معیشت و اقتصاد

 را برنجکاری بخش در استان این کشاورزی حوزه مشکالت از یکی ،مازندران در اشاستانداری سابقه به استناد با وی

 کارخانه در اندتومی ایهسته پرتودهی کاربردهای از یکی که گفت و دانست سفید برنج به شلتوک تبدیل به مربوط

 پبذیری  فبت آ و بیشبتر  ماندگاری با محصولی و داده کاهش حداقل به را تبدیل ضایعات نرخ تا باشد کوبیبرنج های

 .دهد قرار جامعه اختیار در تر سالم و کمتر

 امکانپذیر ایهسته انرژی از استفاده اب را مازندران کشاورزی یهارشته آموخت ان دانش بیکاری مشکل حل اسالمی

 طریبق  از کبه  نبوینی  هبای  ظرفیبت  قالبب  در کشباورزی  بخبش  در ایهسبته  انرژی کارگیری به با :افزود و دانست
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 و ایجباد  کشباورزی  بخبش  آموخت بان  دانش برای نوینی شغلی هایفرصت ،دشومی تعریف بنیان دانش یهاشرکت

 .دشومی حل بخش این در بیکاری مشکل

 و ندهسبت  بیکبار  مازندران در کشاورزی مختلف یهارشته آموخته دانش هزار 2۰ حدود رسمی نیمه آمارهای طبق

 .دارد تعلق جوانان از گروه این به هم انش اهید نالتحصیالفارغ میان در بیکاری رخن باالترین

 دانشب اه  و سباری  طبیعبی  منبابع  و کشاورزی علوم دانش اه همکاری با مازندران نخب ان بنیاد را علمی نشست این

 .کرد برگزار مازندران درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم

 خبر لینک

 

 

 2۳-1-14۰1 11:45-فارس خبرگزاری

 باغبانی بخش در بنیان دانش لومع به توجه لزوم 7-8

 فضای سمت به باغبانی در باید کرد: تصریح اسالمی شورای مجلس طبیعی منابع و آب کشاورزی، کمیسیون رئیس

 .برویم پیش بنیاندانش

 

 شبورای  مجلبس  طبیعبی  منابع و آب کشاورزی، کمیسیون رئیس عسکری محمدجواد فارس، خبرگزاری گزارش به

 سال هگذشت سال گفت: کشاورزی، جهاد وزارت معاونین و وزیر با کمیسیون این اعضای شترکم نشست در اسالمی

 .ایمداشته بحران کشاورزی بخش در و بوده سختی بسیار

https://www.irna.ir/news/84712063/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA
https://www.farsnews.ir/news/14010123000125/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C
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 داشته جودو ضعف نقاط و کرد فروکش بحران کشاورزی جهاد وزارت در گرفتهشکل مدیریت با الحمداهلل افزود: وی 

 .است شده برطرف

 هنقطب  یبک  ببه  توانمی کشاورزی جهاد وزارت و کشاورزی کمیسیون بین همکاری و همدلی با عسکری یگفته به

 .کرد پیدا دست مطلوب

 عظبم م مقبام  سبوی  از امسبال  گفبت:  ببرویم،  پیش باید کشاورزی بخش کردن بنیاندانش در اینکه به اشاره با وی

 .است کشاورزی بخش با مرتبط سه هر که شده گذارینام «آفریناشتغال بنیان،دانش تولید،» رهبری

 مسبائل  و مباحبث  ببه  سبال  ابتدای در رهبری معظم مقام یقینبه قطع نبود مهم حوزه این اگر شد: یادآور عسکری

 .کردندنمی اشاره کشاورزی بخش

 افزاییهم ستارا این در باید و کندمی ترسن ین و خطیرتر را ما همه مأموریت رهبری معظم مقام اشارات افزود: وی

 .شود خارج صدایک کشاورزی، جهاد وزارت و کشاورزی کمیسیون از و باشیم داشته همفکری و

 نیبز  وبمطلب  نقطبه  به رسیدن برای بلندمدت و مدتمیان مدت،کوتاه ریزیبرنامه زمینه این در باید گفت: عسکری

 .شود انجام

 کرد: یحتصر آب، مسئله به اشاره با خود سخنان از دی ری بخش در طبیعی منابع و آب کشاورزی، کمیسیون رئیس

 نظبر  از و داشته وجود گذشته سال دو تا یک سالیخشک بحران زیرا باشیم داشته خوبی مدیریت آب حوزه در باید

 .نیست مطلوبی سال نیز امسال نزوالت

 فضبای  بایبد  گفت: هاآن هب مربوط هاینهاده و مولد دام به اشاره با طبیعی منابع و آب کشاورزی، کمیسیون رئیس

 .برسیم مطلوب نتیجه به که کنیم دنبال را ایامیدوارکننده

 .برویم پیش بنیاندانش فضای سمت به باغبانی در باید کرد: تصریح پایان در وی

 خبر لینک

 

https://www.farsnews.ir/news/14010123000125/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C
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 م:نه بخش 9

 خدمات / حمایتی و تضمینی خرید
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 15:28 ،14۰1 فروردین 2۰-ایرنا

 شد؛ انجام 14۰۰ سال ماهه 11 در

 ایران دولتی بازرگانی شرکت توسط روغنی هایدانه تن هزار 145 یدخر 1-9

 

 داخلبی  دخریب  رونبد  به توجه با دهدمی نشان تجارت و معدن صنعت، وزارت منتشره آمارهای بررسی -ایرنا -تهران

 حباظ ل از روغنبی  یهبا دانبه  خریبد  گذشبته  سال ماهه 11 در ایران، دولتی بازرگانی شرکت توسط اساسی کاالهای

 .است داشته رشد درصد 2.6 خود ماقبل سال به نسبت ارزشی

 از دهبد، مبی  نشبان  تجارت و معدن صنعت، وزارت توسط نتشرهم رسمی آمارهای بررسی ایرنا، شنبه روز گزارش به

 لرنبگ، گ سبویا،  )کلبزا،  روغنبی  هبای دانبه  خریبد  تبن  5۰۰ و هزار 145 از بیش 14۰۰ سال ماه بهمن پایان تا ابتدا

 افبت  وزنی ظلحا از گذشته سال مشابه مدت به نسبت که داشته ریال میلیارد 148 و هزار 12 ارزش به آفتاب ردان(

 .است داشته درصدی 2.6 رشد ارزشی لحاظ از و درصدی 45.1

 ارزش ببه  گبردان( آفتاب گلرنگ، سویا، )کلزا، روغنی هایدانه تن 7۰۰ و هزار 264 (1۳99) پارسال مشابه مدت در

 .بود شده خریداری ریال میلیارد 84۳ و هزار 11

 866 و هبزار  228 ارزش ببه  گنبدم  تبن  ارهز 5۳6 و میلیون چهار حدود 14۰۰ سال ماهه 11 در آمارها، این برپایه

 افت وزنی لحاظ از 1۳99 سال مشابه مدت به نسبت که شد خریداری تومان( دمیلیار 886 و هزار 22) ریال میلیارد

 .است داشته درصدی 1۰.1 رشد ارزشی لحاظ از و درصدی 44.8

https://www.irna.ir/news/84710256/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B4%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.irna.ir/news/84710256/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B4%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://img9.irna.ir/d/r1/2020/05/04/4/157107162.jpg?ts=1605895979629
https://img9.irna.ir/d/r1/2020/05/04/4/157107162.jpg?ts=1605895979629
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 و ارهز 2۰7 ارزش به تن هزار 225 و میلیون هشت حدود شرکت، این داخلی گندم خرید 1۳99 سال ماهه 1۰ در

 .است بوده تومان( میلیارد 871 و هزار 2۰) ریال میلیارد 81۰

 صدر شیرودی، برنج محصول خصوص در داخلی خرید شرکت این 14۰۰ و 1۳99 یهاسال در گزارش این براساس

 .است نداشته نعمت و ندا هاشمی،

 

 خبر لینک

 

 

 2۰-1-14۰1 1۳:17 -فارس خبرگزاری

 کندمی خریداری را مرغداران مازاد مرغ تن 500 روزانه دام امور پشتیبانی شرکت 2-9

 و ریخریبدا  مرغبداران  از مبازاد  مبرغ  تبن  5۰۰ روزانبه  گفبت:  تهبران  اسبتان  دام امور پشتیبانی شرکت مدیرعامل

 .شودمی سازیذخیره

https://img9.irna.ir/d/r2/2022/04/09/3/169585054.jpg?ts=1649501049448
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/04/09/3/169585054.jpg?ts=1649501049448
https://www.irna.ir/news/84710256/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B4%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.farsnews.ir/news/14010120000459/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-500-%D8%AA%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C
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 مبرغ  تولیدکننبدگان  هبای اتحادیه اینکه به پاسخ در فارس، خبرگزاری اقتصادی خبرن ار با وگوگفت در سالمی رضا

 زمینبه  ایبن  رد اقبدام  آیا کند داریخری باید دام امور پشتیبانی شرکت و دارد وجود کشور در عرضه مازاد گویندمی

 در و خریداری تن 5۰۰ تقریبا روزانه و ایمکرده آغاز را مرغ مازاد خرید گذشته هفته دوشنبه از گفت: اید؟داده انجام

 .یابدمی افزایش مرور به که کنیممی سازیذخیره انبارها

 5۰۰ و هبزار  ۳۳ را ایرانبی(  )نبژاد  آریبن  مرغ گرمکیلو هر افزود: تهران استان دام امور پشتیبانی شرکت عامل مدیر

  .کنیممی خریداری مرغداران از تومان هزار ۳۰ کیلویی را هستند خارجی که نژادها بقیه و تومان

 تولید کشور رد مرغ تن 2۰۰و هزار 7 روزانه گفت: است، میزان چه کشور در مرغ روزانه تولید اینکه به پاسخ در وی

  .است تن هزار 7 حدود هم مصرف متوسط و شودمی

 متوقبف  ارداتو کشبور،  در تولیبد  افزایش به توجه با گفت: شود؟می انجام مرغ واردات آیا اینکه به پاسخ در سالمی

  .است شده

 و کنبد  ترویج کشور هایمرغداری بین را ایرانی آرین نژاد تا کندمی تالش کشاورزی جهاد وزارت فارس، گزارش به

 اقببال  گانکننبد  تولیبد  تبا  کرده بیشتر تومان 5۰۰ و هزار ۳ معمولی مرغ به نسبت را آن خرید قیمت دلیل این به

 .باشند داشته ایرانی نژاد مرغ پرورش برای بیشتری

 .کندمی قتزری بازار به عرضه کاهش زمان در و کندمی خریداری را مازاد گوشت و مرغ دام امور پشتیبانی شرکت

 خبر لینک

 

 

https://www.farsnews.ir/news/14010120000459/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-500-%D8%AA%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C
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 1۳:46 ،14۰1 فروردین 22-ایرنا

  گذشت تن هزار یک مرز از بلوچستان و سیستان در گندم خرید 3-9

 

 و هزار یک کنونتا گفت: بلوچستان و سیستان کشاورزی جهاد سازمان گیاهی تولیدات بهبود معاون -ایرنا -زاهدان

 .است شده حمل سیلوها به و خریداری استان این کشاورزان مصرف بر مازاد گندم تن 152

 یکهبزار  سبطح  از گنبدم  برداشبت  کار تاکنون داشت: اظهار ایرنا خبرن ار با گو و گفت در دوشنبه روز طوقی الهامان

 .دارد هادام همچنان برداشت کار و رسیده ماتما به بمپور و راسک سرباز، یهاشهرستان زارهایگندم از هکتار

 تن 52 و یکهزار و کشاورزی حمایتی خدمات شرکت توسط بذری گندم تن 1۰۰ خرید، میزان این از داد: ادامه وی

  .است شده خریداری روستایی تعاون سازمان و بازرگانی خدمات و غله شرکت سوی از که است آردی گندم

 ریبال  لیاردمی 12۰ بر بالغ تاکنون گفت: بلوچستان و سیستان کشاورزی جهاد ازمانس گیاهی تولیدات بهبود معاون

 .شد پرداخت گندم خرید بابت ستانبلوچ و سیستان گندمکاران به

 خبر لینک

 

https://www.irna.ir/news/84712634/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/04/04/4/169574993.jpg?ts=1649056113835
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/04/04/4/169574993.jpg?ts=1649056113835
https://www.irna.ir/news/84712634/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA
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 هم:د بخش 10

 سالمت
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 1۳:۰9 ،14۰1 فروردین 17-ایرنا

 :کشور دامپزشکی سازمان

 شد معدوم اخیر ماه یک طی دامی خام فرآورده تن 313 1-10

 

 بهداشتی هاینظارت کنترل و تشدید ملی طرح اجرای براساس کرد: اعالم کشور دامپزشکی سازمان - ایرنا - تهران

 و بطضب  دامبی  خبام  فرآورده کیلوگرم 79۳ و هزار ۳1۳ که گرفته صورت بازدید هزار 17۰ اخیر ماه یک مدت طی

 .شد معدوم

 کنتبرل  و تشدید ملی طرح از شده تجمیع گزارش طبق کشور، کیدامپزش سازمان از ایرنا چهارشنبه روز گزارش به

 شبد،  غباز آ (14۰۰) گذشته سال اسفندماه 14 از که رمضان مبارک ماه و نوروز ایام عید، شب بهداشتی هاینظارت

 تبن  هزار ۳1 از بیش وزن به بره و گوسفند راس 822 و هزار 46 و میلیون یک کشتار بر بهداشتی نظارت و بازرسی

 است؛ شده امانج

 ۳9 دودحب  وزن ببه  گباومیش  و گوساله گاو، راس 794 و هزار 1۳۰ تعداد زمانی، بازه همین در گزارش این براساس

 هبای امد ببین  در همچنبین  شده؛ نظارت و بازرسی کشور دامپزشکی سازمان سوی از کشتار مرحله در نیز تن هزار

 .است شده شرعی ذبح نیز تن 747 حدود وزن به شتر نفر 929 و هزار 57 تعداد شده ذبح سن ین

 از ارتنهبز  24۰ از ببیش  وزن ببه  طیور قطعه 726 و هزار ۳۰8 و میلیون 1۰6 کشتار بر بهداشتی نظارت و بازرسی

 ایبن  متمبا  ببین  در ضببطی  هبای الشه وزن میزان مجموع در که بوده هااستان دامپزشکی کل ادارات اقدامات دی ر

 .ستا بوده طیور کیلوگرم 6۳6 هزارو 11 و میلیون یک و دام کیلوگرم 21۰ و هزار 177 بر بالغ هابازرسی

https://www.irna.ir/news/84707051/%DB%B3%DB%B1%DB%B3-%D8%AA%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84707051/%DB%B3%DB%B1%DB%B3-%D8%AA%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%B4%D8%AF
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/04/06/4/169579817.jpg?ts=1649233384932
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/04/06/4/169579817.jpg?ts=1649233384932
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 زمبان  تمبد  همبین  در «دامبی  هایفرآورده عرضه و ن هداری توزیع، تولید،» بر بهداشتی نظارت عملیات زمینه در

 بندیقطعه مراکز ا،هسردخانه انبارها، عرضه، واحدهای انواع از بازدید هزار 17۰ و گرفته صورت توجهیقابل اقدامات

 کبه  است ملی تکلیفی اساس بر گرفته صورت عملیات تعدد که شده انجام طیور و دام هایکشتارگاه و بندیبسته و

 روزنبو  ایبام  و عیبد  شبب  طی کشور نقاط اقصی در کشور دامپزشکی سازمان عهده بر بهداشتی نظارت تشدید حطر

 .است بوده 14۰1

 188 و هبزار  618 ضببط  ببه  منجر که شد مالحظه غیربهداشتی مورد 996 و هزار 12 فوق، بازدید میزان اساس بر

 .است انجامیده گرفته صورت برداری نهنمو 85۰ بین از دامی، فرآورده (تن 6۰۰ از بیش ) کیلوگرم

 ببین  زا مبورد  274 و هبزار  یک عمومی سالمت و بهداشت از دفاع اخالقی و ایحرفه رسالت حسب بر میان این در

 خبام  دهفراور کیلوگرم 79۳ و هزار ۳1۳ و معرفی قضایی مراجع به رسیدگی جهت شده مشاهده غیربهداشتی اردمو

 .شد معدوم نیز دامی

 از که ضانرم مبارک ماه و نوروز ایام عید، شب بهداشتی هاینظارت کنترل و تشدید ملی طرح گزارش، این براساس

 .داشت خواهد تداوم فطر سعید عید روز یانپا تا و آغاز (14۰۰) گذشته سال اسفندماه 14

 خبر لینک

 

 

 9:22 ،14۰1 فروردین 19-ایرنا

 داد؛ هشدار دامپزشکی زمانسا پیش یری و بهداشتی معاون

 کنند خریداری معتبر مراکز از و دامپزشکی سازمان مهر با را قرمز گوشت مردم 2-10

https://www.irna.ir/news/84707051/%DB%B3%DB%B1%DB%B3-%D8%AA%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84707562/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84707562/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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 تبب  یماریب شیوع احتمال دلیل به داد: هشدار کشور دامپزشکی سازمان پیش یری و بهداشتی معاون -ایرنا -تهران

 معتببر  کبز مرا از دامپزشبکی  سازمان مهر با را قرمز گوشت مردم گرما، فصل شروع با وکن  کریمه دهنده خونریزی

 .کنند خریداری

 خبونریزی  بتب  بیمباری  شیوع احتمال درباره ایرنا اقتصادی خبرن ار با وگوگفت در جمعه روز «زادهرضاییان قاسم»

 خبونریزی  تبب  بیمباری  از موردی هیچ نونتاک سال ابتدای از داشت: اظهار گرما، فصل شروع با کن و کریمه دهنده

 .است نشده گزارش بهداشت وزارت توسط کن و کریمه دهنده

 ایبن  از انسبانی  هبای گبزارش  بیشترین ساله هر اینکه بیان با کشور دامپزشکی سازمان پیش یری و بهداشتی معاون

 تالیبان مب ببین  در ومیبر مرگ انمیز گذشته یهاسال در است،افزود: بلوچستان و سیستان استان به مربوط بیماری

 .است هارگاهکشتا کارگران دامداران، قصابان، نیز خطر معرض در افراد ازنظر و بوده متغیر

 اکنبون  :ردک تصریح است، شده بومی ایران اسالمی جمهوری ازجمله کشور ۳1 در بیماری این اینکه به اشاره با وی

 تب به مبتال ربیما هزار 15 تا هزار 1۰ بین سالیانه و هستند ودهآل بیماری این ویروس به همسایه کشورهای تمامی

 ببه  ربوطم سال در مورد 15۰ تا 5۰ بین تعداد این از که شودمی ارشگز بهداشت جهانی سازمان به کن و – کریمه

 .شودمی ایران

 رسید درصد 10 زیر به کنگو کریمه تب ومیرمرگ میزان

https://img9.irna.ir/d/r2/2022/03/20/4/169546182.jpg?ts=1647766754620
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/03/20/4/169546182.jpg?ts=1647766754620
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 ببه  در دامبی  هبای کانون کنترل در دامپزشکی مداخله بیماری، عامل ویروس ماهیت به توجه با گفت: زادهرضاییان

 ببا  بیمباری  دزیبا  کشندگی میزان به توجه با همچنین است؛ بوده موثر بسیار انسانی تالیانمب تعداد رساندن حداقل

 در صبد در 1۰ از کمتبر  ببه  درصد 5۰ از ومیرمرگ میزان پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت موقعبه اقدامات

  .است داشته کاهش اخیر یهاسال

 درصبد  ابب  و خطرنباک  هایبیماری از یکی بیماری این زود:اف کشور دامپزشکی سازمان پیش یری و بهداشتی معاون

 انتقال قابل نیز  ردی انسان به انسان از انسان به دام مستقیم انتقال بر عالوه ویروس که است انسان در باال کشندگی

 .است

 طی در انسان رد بیماری انتقال خطر و ندارد مشخصی عالئم گونههیچ اهلی حیوانات در بیماری افزود: زادهرضاییان

 حیوان(، الشه ای پوست با تماس دنبال )به دارد وجود آلوده حیوان ذبح از پس کوتاه دوره یک یا و آلوده حیوان ذبح

 تمباس  ببه  منجبر  کبه  اعمالی هرگونه انجام یا خونریزی مرحله در بخصوص بیماران بافت و خون با تماس همچنین

 .شودمی بیماری انتقال باعث گردد هاآن اغاستفر و مدفوع ادرار، بزاق، خون، با انسان

 است کم حرارت برابر در کنگو کریمه تب ویروس مقاومت

 56 دمای در ینبنابرا است. کم حرارت برابر در ویروس این مقاومت و بوده ویروسی بیماری این عامل داد: ادامه وی

 ببین  زا باعبث  شبیر  کردن پاستوریزه یا و گوشت پختن بنابراین رود؛می بین از دقیقه ۳۰ مدت به سلسیوس درجه

 .شودمی ویروس رفتن

 و ببوده  حساس سیدیا هایمحیط به ویروس این :کرد اضافه کشور دامپزشکی سازمان پیش یری و بهداشتی معاون

 تا دو دمای در ساعت 24 حداقل مدت به دام الشه صنعتی هایکشتارگاه در اینکه به توجه با رود،می بین از سریع

https://img9.irna.ir/d/r2/2022/04/08/3/169582561.jpg?ts=1649393489119
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/04/08/3/169582561.jpg?ts=1649393489119
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 امکبان  شبرایط  این در که کندمی پیدا اسیدی حالت الشه مدت این از پس و شودمی ن هداری گرادسانتی درجه 8

 .شودیم غیرممکن الشه در ویروس ماندن زنده

 آن مبوازات ببه  و صبنعتی  هبای کشبتارگاه  انبدازی راه و احبداث  طریبق  از دام هایکشتارگاه ساماندهی زاده،رضاییان

 بازرسبی  دامبی  هبای کشتارگاه در سردکن پیش سالن اندازیراه بر تأکید سنتی، هایکشتارگاه فعالیت از جلوگیری

 به رسانیطالعا و توصیه دام، کشتار از قبل بازرسی با همراه زمجا هایکشتارگاه در شده کشتار هایدام الشه مداوم

 روستایی هایاسطبل و منازل اشیپسم دامپزشکی، مهر فاقد نشده بازرسی هایگوشت خرید عدم خصوص در مردم

 منباطق  رد واقع روستاهای در ترویج و آموزش و (آلوده هایکنه) بیماری ناقلین حذف جهت بیماری هایکانون در

 و تیبهداش موازین رعایت خصوص در هاکشتارگاه کارکنان آموزش همچنین و بیماری مشکوک هایکانون و رخطرپ

 .کرد نوانع بیماری این شیوع از جلوگیری در کشور دامپزشکی سازمان اقدامات زا را کار هن ام در زیستی ایمنی

 

 کریمه جزیرهشبه در میالدی 1944 سال در بار نخستین کن و کریمه دهنده خونریزی تب بیماری ایرنا، گزارش به

Crimea کن و در 1969 سال در و Congo قبرار  شناسبایی  مبورد  ایبران  در مبیالدی  197۰ سال در و شد گزارش 

 نبیشبتری  که شده گزارش کن و کریمه تب انسانی قطعی ابتالی نیز ما کشور هایاستان در موارد برخی در و گرفت

 .است بوده بلوچستان و سیستان شرقی مرز هایاستان به مربوط موارد

 و ایبران  سبتان، پاک افغانسبتان،  هنبد،  عراق، خاورمیانه، شرقی، اروپای آفریقا، صحرایی مناطق در بیشتر بیماری این

 .است شده گزارش چین غرب

 تمباس  طریبق  از ویبروس  ایبن  هستند. هاخرگوش و بز گوسفند، گاو، آن از پس و هاکنه طبیعت در ویروس مخزن

 انتقبال  سبالم  فبرد  ببه  هبا( سبالخ  و هبا قصاب به )انتقال آلوده حیوان الشه و بیمار فرد ترشحات یا خون با مستقیم

 .یابدمی

https://img9.irna.ir/d/r2/2021/05/10/3/168807099.jpg
https://img9.irna.ir/d/r2/2021/05/10/3/168807099.jpg
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 ابان،قصب  نیبز  خطبر  معبرض  در افبراد  نظبر  از و بوده متغیر مبتالیان بین در ومیرمرگ میزان گذشته یهاسال طی

 بین در حتی و اندداده اختصاص خود به را بیماری موارد بیشترین معناداری طوربه هاکشتارگاه نکارگرا و دامداران

 .شودمی مشاهده دارند کار و سر مبتال انسان با که اشخاصی و هابیمارستان کارکنان

 از سبتقیم م لانتقبا  ببر  عبالوه  کبه  است انسان در باال کشندگی درصد با و خطرناک هایبیماری از یکی بیماری این

 در ت.اسب  دام و انسبان  ببه  انتقبال  قاببل  بیمباری  ایبن  عامبل  ویبروس  هاکنه توسط معمول طوربه انسان، به انسان

 دمبای  در سباعت  24 حبداقل  مبدت  به اگر یخچال و سردکن( )پیش صنعتی هایکشتارگاه در دام الشه کهصورتی

 .رودمی بین از و شودمی غیرفعال ویروس وجود الشه شدن اسیدی با شود ن هداری گرادسانتی درجه 4 منفی

 در یماریب انتقال خطر و ندارد مشخصی عالیم گونههیچ اهلی حیوانات در کن و کریمه دهنده خونریزی تب بیماری

 در حیبوان  شهال یا پوست با تماس دنبال )به آلوده حیوان ذبح از پس کوتاه دوره یک یا آلوده حیوان ذبح در انسان

 .دارد وجود باشد( ویرمیک مرحله در دام کهصورتی

 تمباس  هبب  منجر که اعمالی هرگونه انجام یا خونریزی مرحله در خصوصبه بیماران بافت و خون با تماس همچنین

 .شودمی بیماری انتقال باعث شود، هاآن استفراغ و مدفوع ادرار، بزاق، خون، با انسان

 قیقبه د ۳۰ مدت به سلسیوس درجه 56 دمای در و است کم حرارت و سرما برابر در مقاومتش ویروسی بیماری این

 ببه  ویبروس  ایبن  شبود، می ویروس رفتن بین از باعث شیر کردن پاستوریزه یا گوشت پختن بنابراین رود؛می بین از

 .رودمی بین از سریع و بوده حساس اسیدی هایمحیط

 ایدمب  در سباعت  24 حداقل مدت به اگر یخچال و (سردکن )پیش صنعتی هایکشتارگاه در دام الشه کهدرصورتی

 .رودمی بین از و شودمی غیرفعال ویروس وجود الشه شدن اسیدی با شود ن هداری گرادسانتی درجه 4 منفی

 گبزارش  هبای کانون در هاکنه بیماری عامل ناقالن حذف منظوربه صرف طوربه دام جای اه و بدن پاشیسم عملیات

 .است کنترلی ماتاقدا دی ر از شده

 در ترویج و زشآمو ناقالن، با بیولوژیک مبارزه نوین هایروش کارگیریبه پاشی،سم هدفمند ریزیبرنامه کنار در اما

 یبق طر از مبردم  ببه  رسبانی اطبالع  و انسبانی  بیمباری  هایکانون در خصوصبه و پرخطر مناطق در واقع روستاهای

 .گیرد رقرا مدنظر باید محلی، و ملی هایرسانه
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 داشته، داریمعنی کاهش اخیر یهاسال در آلوده مناطق در مبتالیان ومیرمرگ درصد اینکه به توجه با آمارها طبق

 موثر سیارب انسانی موارد سریع و مناسب درمان و موقعبه شناسایی خصوص در پیش یرانه هایاقدام رسدمی نظر به

 تاقبداما  و آمبوزش  نقبش  مببین  آن، از قببل  یهبا سبال  و 1۳91 سبال  ببا  مقایسبه  در انسانی موارد کاهش و بوده

 .است شده گزارش هایکانون در دامپزشکی

 ویبژه ببه  و کشباورزان  قصابان، ها،کشتارگاه کارکنان دامداران، شامل خطر معرض در هایگروه بیماری کنترل برای

 ازجملبه  ردیفب  حفاظبت  وسبایل  از کشتار وقعم در باید دارند، سروکار دام امحاء از نحوی به که عشایر و روستائیان

 .کنند استفاده عینک و چکمه دستکش، مخصوص، هایلباس

 .است شایع بیشتر ها(کنه تکثیر و رشد )زمان شهریور اواخر تا فروردین از سال گرم فصول در بیماری

 خبر لینک

 

 

 14۰1 فروردین 17-۰7:45-جوان خبرن اران باش اه

 

 شد مطرح خبرن اران باش اه با گو و گفت در

 است وارداتی سوم یک طیور، داخلی واکسن قیمت 3-10

 دام واکسهن  دوز میلیون 600 و طیور واکسن دوز میلیارد 10.5 ساالنه گفت: کشاورزی جهاد وزیر معاون

 .شودمی مصرف

https://www.irna.ir/news/84707562/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://www.yjc.news/fa/news/8097252/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%B7%DB%8C%D9%88%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 یبک  اکنبون  هبم  است. داخل تولید درصد 25 و وارداتی طیور واکسن درصد 75 حدود گفت: میری آقا محمد آقای

 از حبوزه،  یبن ا در خودکفبایی  و تولیبد  افبزایش  با امیدواریم که کرده آنفلوانزا واکسن تولید به شروع داخلی شرکت

 .شویم نیاز بی واردات

 تولیبد  وزد میلیبون  55۰ کبه  داریبم  نیباز  دام واکسن دوز میلیون 6۰۰ ساالنه کشاورزی، جهاد وزیر معاون گفته هب

 .شود دام همانند طیور واکسن تولید معادله امیدواریم که است وارداتی دوز میلیون 5۰ تنها و داخل

 مبابقی  و واردات ریقط از دوز میلیارد 7 که ریمدا نیاز طیور واکسن دوز میلیارد 1۰.5 سالیانه آمار بنابر گوید:می او

 .شودمی تامین داخل تولید طریق از

 فعلبی  شبرایط  در که است خارجی قیمت سوم یک داخل تولید واکسن قیمت دامپزشکی سازمان رئیس گفته طبق

 .دارد ارز خروج کاهش در بسزایی تاثیر داخل تولید خودکفایی تحریم

 خبر لینک

 

https://www.yjc.news/fa/news/8097252/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%B7%DB%8C%D9%88%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 17:27 ،14۰1 فروردین 21-ایرنا

 شد تمدید ماه فروردین پایان تا گیالن در صید فصل 1-11

 

 کمیتبه  وبهمصب  براببر  داشبت:  اظهبار  گبیالن  اسبتان  شیالت کل اداره ماهی یری بنادر و صید معاون - ایرنا - انزلی

 ۳1 اتب  و صبیادی  پره یهاتعاونی شرکت تمامی برای فروردین 27 تا صید فصل گیالن استان شیالت صید مدیریت

 .شد تمدید استخوانی اهیانم ذخایر طبیعی تکثیر در کننده مشارکت یهاپره برای ماه فروردین

 جاری سال اهم فروردین دوم دهه پایان تا 14۰۰ مهرماه 2۰ از: گفت ایرنا خبرن ار به شنبه یک روز پورنیک مسعود

 مبدت  ببه  نسببت  که است شده صید چابکسر تا آستارا از گیالن سواحل در استخوانی ماهیان انواع تن 579 و هزار

 .شتدا کاهش درصد 18 قبل سال مشابه

 پره صیادان یدص سبد اغلب افزود: و کرد اعالم ریال میلیارد 9۰۰ و هزار را صید مقدار این ناخالص فروش ارزش وی

 زیبان آب سایر (درصد سه)تن 48 و (درصد 41)کفال ماهی تن 65۰، (درصد 56) تن 881 سفید ماهی گونه 2 شامل

 .است بوده خزر دریای

 تبا  مهبر  2۰ از پره تعاونی شرکت 47 قالب در صیاد هزار چهار و است کشور شمال در صیادی های کانون از گیالن

 .پردازند می ماهی صید به استان ساحلی های آب کیلومتر ۳۰۰ در بعد سال ماه فروردین 2۰

 زا مشخصبی  فاصبله  در دایبره  نبیم  بصورت کرجی یک کمک به آماده تور آن در که است ای شیوه پره، صید روش

 .دشومی پهن دریا تریم 14 عمق تا ساحل

 تبور  ردنک جمع و کشش و شده تشکیل شده، دوخته هم به مختلف های اندازه با پره تکه 11 از استفاده مورد تور

 .دشومی انجام تراکتور نیروی از استفاده با حاضر حال در و انسانی نیروی توسط گذشته در

https://www.irna.ir/news/84711694/%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%B5%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
https://img9.irna.ir/d/r1/2019/11/26/4/156782863.jpg?ts=1586193235416
https://img9.irna.ir/d/r1/2019/11/26/4/156782863.jpg?ts=1586193235416
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 14۰1 مباه  فبروردین  پایبان  تبا  شدو آغاز 14۰۰ اهمهرم 2۰ از گیالن استان پره صیادی شرکت 47 صیادی فعالیت

 .دارد ادامه

 خبر لینک

 

 

 9:56 ،14۰1 فروردین 21-ایرنا

 صید خالی سفره بست بن در خزر 2-11

 

 به نسبت ار گیالن استان الخصوصعلی شمالی استان سه صیادان اخیر یهاسال در صید نزولی سیر – ایرنا – انزلی

 .است کرده یمناکب و ن ران دل خزر دریای در صید مبهم سرنوشت

 آن یبد ام و شبد  آغباز  گبیالن  سبواحل  در گذشبته  سال مهرماه 2۰ از استخوانی ماهیان صید فصل، ایرنا گزارش به

 یالنگب  در صبید  گذشبته  سال چند همچون اما دکنن تجربه را رونق خود های سفره بر گیالنی صیادان که رفتمی

 تبامین  یبز ن دریبا  بودن کوالکی خزر دریای در استخوانی ماهیان ذخایر کاهش بر عالوه حال کرد طی نزولی روندی

 .کرد تر سخت گیالنی صیادان برای را معاش

 که است آن زا تر خالی ریاد که رودمی آن گواه، پی در پی تمدیدهای به توجه با و صید فصل پایان آستانه در حال

 .ستیمه ماهی از خالی تورهای کشیدن برون شاهد همچنین و کند رن ین را گیالن استان در خزر صیادان سفره

https://www.irna.ir/news/84711694/%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%B5%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84709919/%D8%AE%D8%B2%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B5%DB%8C%D8%AF
https://img9.irna.ir/d/r1/2019/10/07/4/156680578.jpg?ts=1581504328069
https://img9.irna.ir/d/r1/2019/10/07/4/156680578.jpg?ts=1581504328069
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 مانبنبدی ز تمدیبد  شباهد  میبز  دی ر بار اگر حتی صید، شده تمدید پیش از مهلت پایان به توجه با رسد می نظر به

 رایبب  موجودی دریا است مشخص پره یهاشرکت و ماهی یران سخن از چهآن زیرا دشومین عوض قاعده این باشیم،

 .ندارد صیادان به عرضه

 گیالن در استخوانی ماهیان انواع صید درصدی 16 کاهش

 کبه  14۰۰ مهرمباه  2۰ از پبره  صبیادی  شبرکت  47 تعداد گفت: ایرنا خبرن ار به گیالن شیالت کل اداره سرپرست

 اهیبان م انبواع  تبن  6۰۰ و هبزار  شبدند  موفبق  14۰1 سال فروردین 19 پایان تا دکردن آغاز را خود صیادی عملیات

 .است داشته کاهش درصد16 قبل سال مشابه مدت به نسبت که کنند صید را استخوانی

 مقدار این از که باشدمی کفال و سفید ماهی گونه 2 پره صیادان صید سبد غالب: کرد اضافه نصیری تقی حمیدرضا

 انآبزیب  سبایر  ببه  مرببوط  درصبد( 4) مابقی و درصد( 4۰) کفال ماهی تن 647 و سفید ماهی د(درص 56) تن 9۰2

 .است بوده خزر دریای

 ماه اسفند در را سابقه کم سرمای و دریا بودن کوالکی جهت به استان یهاپره فعالیت روزهای سابقه بی کاهش وی

 صبیادان  :افبزود  و دانسبت  کاهش این علت را بود صیادی فعالیت اوج روزهای از که 14۰1 فروردین اوایل و 14۰۰

 در و بود روز 118 گذشته سال در صیادان فعالیت که درحالیست این داشتند صیادی فعالیت روز 95 امسال گیالنی

   .داشتیم کاهش درصد 19 نیز بخش این

 و صید قفتو مساله 2 با شمالی و گیالنی صیادان حال اخیر یهاسال در صید نامناسب وضعیت و کاهش به توجه با

 صبیادی  یهبا پبره  عباونی ت یهبا شبرکت  رئیس که ای مساله. هستند روبرو صیادی و صید پیشه مرگ با روبرویی یا

 .کندمی یاد آن از تدریجی مرگ بعنوان گیالن استان

 ورشکستگی حال در پره یهاتعاونی

 گفبت:  رخبز  دریبای  در صبیادی  و صید کاهشی درون به اشاره با گیالن استان پره تعاونی یهاشرکت اتحادیه رئیس

 کنزدیب  ورشکسبت ی  ببه  پیشبتر  هرچبه  نیبز  هبا تعباونی  وکنند می سپری را تدریجی مرگ هاتعاونی در ما صیادان

 .ندشومی
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 ببه  رسبیدن  مسیر در ولی کنندمی ریزی تخم شیرین آب در خزر دریای هایماهی اکثر داد: ادامه محمدی رحمت

 هبا  نبه رودخا ببه  ریزی تخم برای توانندمی شماری ان شت های ماهی ترتیب این به و ندشومی صید شیرین آبهای

 هبای  رنامبه ب راسبتای  در اقداماتشان موازی عملکرد یک در دریا متولی دست اههای اکثر که درحالیست این برسند.

 .نیست شیالت

 از مطلبوب  نحو به ها ماهی ریزی تخم زمان رد و اند شده رها خود حال به استان های رودخانه براینکه تاکید با وی

 بایبد  که اهم اسفند و فروردین در و جدید سال به مانده روز 1۰ داشت: اظهار د،شومین حراست و حفظ ها رودخانه

 برای احلسو و ها رودخانه به نشینان ساحل از عظیمی سیل دی ر طرف از ماند، می حفاظت بدون ما های رودخانه

 .کنند صید ماهی رودخانه و دریا از که اند کرده حق ایجاد خود برای همه ند؛آور می هجوم صید

 دیریتمب  و صبید  ببرای  مشبخص  قوانین فقدان افزود: و کرد اشاره دریا مدیریت قانونی مسائل به همچنین محمدی

 و گیالن دمرم غذایی چرخه وارد که دریایی پروتئین شده موجب امر این و است نشدنی حل شاید و دائمی رنج دریا

 .باشد نابودی درحال شد می کشور

 ببدون  خیبر ا دهه چندین طی که گرفت نادیده خزر دریای سفره شدن خالی از را صیادان نقش ینجا درا نباید البته

 ماهیبان  یرذخبا  توجه بدون و مستمر برداشت رسد می نظر به اند. داشته رویه بی های برداشت صید آینده به توجه

 .است بوده خزر ماهی شدن کاهشی در مهم املیع خود استخوانی

 

 انقراض تیغ لبه روی بر استخوانی ماهیان

https://img9.irna.ir/d/r1/2020/10/18/3/157676713.jpg
https://img9.irna.ir/d/r1/2020/10/18/3/157676713.jpg
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 و سبفید  سبتخوانی ا ماهیبان  ذخایر اینکه بیان با ایرنا خبرن ار با گو و گفت در دریا ماهیان بیولوژی ارشد کارشناس

 ذخبایر  ازسازیب توانایی شیالت حاضر حال در داشت: اظهار است، رسیده نابودی مرز به دریا و ها رودخانه در کفال

 .ندارد را استخوانی ماهیان

 و شود رعایت ربردا بهره جامعه همه سوی از فرودین( 15 تا مهر 2۰ )از صید زمان اگر افزود: صیاد رضوی بهرامعلی

 دریبا  در مشکلی آینده در باشیم امیدوار انیمتومی باشد واقعی و علمی استخوانی ماهیان بچه رهاسازی و تولید آمار

 محقبق  عبی واق طور به گرمی 2 یا یک ماهی بچه میلیون ۳۰۰ الی 2۰۰ سازی رها برای ریزی برنامه باشیم. نداشت

 .دشومی بسنده آمار ارائه به تنها و دشومین

 امبا  دارد رهاشبا  سفید ماهی بچه میلیونی ۳۰۰ تا 2۰۰ رهاسازی به آمارها اخیر یهاسال در چه اگر کرد: اضافه وی

 ستخرهایا در استخوانی ماهیان بچه پرورش که 1۳6۰ سال از که درحالیست این است شده نزولی اخیرا صید روند

 .یافت چشم یری افزایش خزر دریای در انماهی ذخایر ماهی بچه میلیونها رهاسازی با شد آغاز خاکی

 صید سبد در اکنون ولی شد انجام سفید ماهی مانند نیز کولمه و سوف های ماهی مورد در بازسازی این گفت: وی

 .است یافته کاهش بسیار ماهیان این تعداد گیالنی صیادان

 

 فید،سب  مباهی  مهباجرت  هن بام  ببه  هبا  رودخانه دبی میزان کاهش ها، آلودگی دریا ماهیان بیولوژی کارشناس این

 صبید  یبان، ماه برای ها رودخانه آب سهم گرفتن نادیده و کشاورزی بخش در استفاده برای رودخانه از آب برداشت

 هیبان ما اصبلی  پرورشب اه  و زایشب اه  عنبوان  ببه  انزلبی  تباالب  آب سطح میزان کاهش و مختلف دوران در ویهر بی

 .کرد عنوان گذار تاثیر بسیار را خزر دریای در ماهیان این ذخایر کاهش در را استخوانی

https://img9.irna.ir/d/r1/2022/02/21/3/169477920.jpg?ts=1645518258563
https://img9.irna.ir/d/r1/2022/02/21/3/169477920.jpg?ts=1645518258563
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 سیم سوف ید)سف انیاستخو ماهیان افزود: و کرد اشاره ماهیان پرورش و تکثیر در انزلی تاالب نقش به صیادرضوی

 تخم های محل هب و کرده عبور تاالب از خروجی رودخانه پنج و انزلی کانال از باید کولی(که شاه و سیاکولی کولمه

 مبی  ابتبر  کثیرت امر و دهند نمی انزلی تاالب به را ماهیان این به مهاجرت اجازه صیادان کثیر جمع که برسند ریزی

 .ماند

 خزر دریای هروی بی برداشت از جلوگیری

 مازنبدران  و گبیالن  ببرای  و داشت رهاسازی روند بر دقیقی نظارت و ریزی برنامه شیالت گذشته در کرد: تاکید وی

 .باشد این ونه رسد نمی نظر به امروزه حالیکه در شد می تعیین ماهیا بچه تولید سهمیه

 حبل  اببل ق یالتشب  توسط خزر دریای خایرذ به مربوط مسائل همه اینکه بیان با دریایی ماهیان بیولوژی کارشناس

 جوانان یبرا مختلف صنایع در دولت و شود حل نیز جوانان بیکاری و معیشتی، اقتصادی مشکالت باید گفت: نیست

 .نروند دریا و جن ل به معاش امرار برای تا کند ایجاد اشتغال

 ببی  و فرطم برداری بهره از جلوگیری در را جوانان برای اشتغال ایجاد و کشور اقتصادی وضعیت بهبود صیادرضوی

 منظبور  هبب  ریبزی  برنامبه  عبدم  و رویبه  بی صید :افزود و دانست اهمیت حائز خزر دریای استخوانی ماهیان از رویه

 .دارد مهمی بسیار تاثیر ماهیان رذخای کاهش در شیالت طریق از استخوانی ماهیان ذخایر بازسازی

 کند؟ باید چه خزر

 هبای  آالینبده  انواع ورود از ناشی شیالتی مهم های دررودخانه ماهیان طبیعی بازسازی و تکثیر طشرای رفتن بین از

 افبراد  توسبط  هبا رودخانه باالدست و مصب در غیرمجاز صید و آب کمبود برداری، شن وکشاورزی، شهری صنعتی،

 صبید  اهشکب  ) پره صیادی ایشرکته خزروصید دریای آبزیان برذخایر نامطلوبی بسیار آثار و شرایط بومی و محلی

 .است ودرآمد(گذاشته

 ببرای  مولد اهیم آیا آلودگی، نبود و تکثیر برای شرایط تمامی شدن فراهم با حتی که پرسید باید آن از پیش البته

 شبرایط  نشبد  مناسب با حتی که است ان از تر تهی خزر رسد می نظر به خیر؟ یا دارد وجود خزر دریای در تکثیر

 .باشد داشته تکثیر رایب توانی نیز
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 عامبل  2 ببه  وابسبته  را خبزر  دریای در آبزیان ذخایر بر فشار کاهش راهکار گیالن شیالت ماهی یری و بنادر معاون

 بار اهشباک داشت: اظهار و دانست غیرمجاز( صید )صیدپره، صیادی میر و مرگ و میرطبیعی و مرگ کننده محدود

 .میشود محقق طبیعی میر و مرگ کاهش شهری و کشاورزی، یصنعت، نفتی های آالینده انواع آلودگی

 غیرمجاز صید مخرب پدیده با بازدارنده برخورد نیز صید از ناشی میر و مرگ کاهش برای کرد: اضافه نیکپور مسعود

 کشورهای مهه همکاری با ارزشمند آبزیان ذخایر بازسازی باهدف خزر دریای در صید ساله پنج تا سه تعطیلی نیز و

 .باشد گذار تاثر اندتومی خزر دریای همسایه

 و موجود مارهایآ برابر گفت:، ذخایر بازسازی مراکز ونقش خزر دریای آبزیان ذخایر وضعیت به اشاره با ادامه در وی

 کنبار  در میشود. مالحظه داری معنی شیب با صید کاهش بخوبی ساله 2۰ الی 1۰ زمانی دریکدوره آن یهابررسی

 های دخانهرو از حفاظت طریق از طبیعی تکثیر به ای ویژه توجه میبایست مصنوعی تکثیر طریق از یرذخا بازسازی

 اخیبر  یهاسال در مهم این به البته که گیرد قرار کار دستور در سفیدرود بویژه مهم رودخانه جمله از شیالتی مهم

 .نمیشود چندانی توجه

 تاناسب  سباحلی  آبهبای  در غیرمجباز  صبیادی  فعالیتهبای  ستردهگ حجم به گیالن شیالت ماهی یری و بنادر معاون

 راهکبار  اولین: کرد ریآو یاد و اشاره هم قانونی صیادان وفعالیت آبزی برذخایر دام ذاریها این زیانبار بسیار وتاثیرات

 ازاتمجب  نآ ببرای  آبزیبان  منابع حفاظت قانون 22 ماده برابر که است گذار قانون سوی از صید ممنوعیت مهم این

 .نندک اعمال را بازدارنده وبرخورد کرده عمل قانون به باید متولی دست اههای کلیه لذا است شده تعیین

 عبدم  افبزود:  و دانسبت  اسبتان  سباحلی  منباطق  در پبره  صیادان حقوق و منافع شناسایی عدم را راهکار دومین وی

 و هپبر  صبیادی  شبرکتهای  صید و ستقرارا محدوده به حقوقی و حقیقی اشخاص تجاوز موجب حقوق این با آشنایی

 .دشومی صیادان این برای فعالیت و صید امکان رفتن بین از الجرم

 کرد: تصریح و دانست سال( هر دوم ماهه شش ) پره صیادی هایتعاونی فعالیت بودن فصلی را بعدی راهکار نیکپور

 ) صبید  تعطیلبی  فصبل  در پره تاسیسات از رهمنظو 2 های برداری بهره امکان صیادان درآمد ترمیم برای است الزم

 سبازی  توانمنبد  همچنبین . شود فراهم درازمدت اقساط و قیمت ارزان تسهیالت پرداخت با موارد( وسایر گردش ری
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 ایبن  در انبد تومبی  نیبز  ها)سماکان( واسطه حذف طریق از عضو پره شرکتهای از وحمایت حفظ هدف با ها اتحادیه

 .باشد راه شا زمینه

 نیست مطلوب چندان خزر دریای در آبزیان منابع حفاظت وضعیت

 نجیبره ز مهبم  هبای  حلقبه  از یکبی  بعنبوان  منابع از حفاظت مقوله اهمیت به گیالن شیالت ماهی یری بنادر معاون

 تشبیال  آبزیبان  منبابع  حفاظبت  ی بان  حاضبر  درحال: داشت اظهار و کرد اشاره ماهی یری و ساحلی صید مدیریت

 فرماندهیمستقردرسبتاد  نیروهبای  کل بطوریکه میبرد بسر بدی بسیار درشرایط انسانی نیروی ودکمب نظر از گیالن

 اخیبر  سبال  چند در که رسد می نفر 5۰ حدود به تاچابکسر آستارا از استان ساحلی نوار درطول مستقر وپای اههای

 .است برابربوده9 حدود تعداد این

 وعدم کاناتوام تجهیزات وفرسودگی اعتبارات شدید کمبود با یالتش حفاظت ی ان دی ر طرف از: کرد اضافه نیکپور

 از وصبیادی  صبید  فعالیتهبای  مستمر پایش همانند خود های ماموریت انجام توان عمال و است روبرو آنها بودن بروز

 ادانصبی  تورهبای  واسبتقرار  رویه بی صید که معناست بدان واین است داده دست از روزی شبانه های گشت طریق

 .است گذشته از بیش مجاز یرغ

 امبا  دشبو می دقلمدا کشور برخوردار استانهای از طبیعی منابع و مواهب از برخورداری دلیل به گیالن استان اگرچه

 از استان ینا شده موجب کشور از خارج حتی یا و صنعتی استانهای به گیالنی جوانان مهاجرت و بیکاری باالی آمار

 .باشد نداشته مطلوبی چندان شرایط اقتصادی لحاظ

 صبیادان  حتبی  و پبره  تعاونی یهاشرکت صیاد هزار چهار که رودمی این بیم دریا از ماهی صید روند کاهش با حال

 و نرسبند  نبه زمی ایبن  در عملبی  راهکبار  ببه  گیالن شیالت امر مسئوالن اگر و شوند بیکار نیز گستر دام و مجاز غیر

 بسبیاری  ماعیاجت های آسیب با گیالن، اقتصادی های آسیب بر عالوه نشود امانج زمینه این در ای سازنده اقدامات

 .شد خواهد روبرو

 از نشبدند،  صید کاهش از جلوگیری برای راهکار ارائه خصوص در ایرنا با گفت و به حاضر که کارشناسانی از بسیاری

 آن وقبت  شباید  انبد.  داشبته  نتقادا کارشناسی نظر به توجهی بی و واقعی نتیجه حصول عدم و موضوعات این تکرار
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 رفبع  ببرای  خزر دریای حاشیه کشورهای با اضطراری نشستی و دانش اهی جامعه با همفکری در شیالت که رسیده

 .دهد قرار کار دستور در را تری جدی اقدامات مشکل این

 انصبیاد  ببه  یمسبتمر  پرداخت و خزر حاشیه کشورهای همه توسط دریا در صید ساله چند توقف رسد می نظر به

 .برگرداند ها سفره به را رونق وکند می کمک زیستی محیط مشکل این حل به زیادی حد تا اندتومی

 از ماهیان ذخایر یرتکث به کمک با همراه و استخوانی ماهیان اصلی زایش اه بعنوان ها رودخانه احیاء با اگر توقف این

 ایرذخب  داشبت  امیبد  انتبو مبی  باشد خصوصی بخش بعنوان اربرد بهره جامعه و دولتی دست اه بعنوان شیالت سوی

  .شود بازسازی زیادی حدود تا خزر دریای در آبزیان

 خبر لینک

 

 

 14۰1 فروردین 22-14:۰۳ -جوان خبرن اران باش اه

 

 شد مطرح جوان خبرن اران باش اه با گو و گفت در

 ماهی تولید درصدی 5 افزایش بینی پیش 3-11

 5 رشهد  با پروری آبزی و صید تولید که است آن از حاکی برآوردها گفت: شیالت سازمان آبزیان پرورش

 .برسد تن هزار 320 و میلیونیک به درصدی

https://www.irna.ir/news/84709919/%D8%AE%D8%B2%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B5%DB%8C%D8%AF
https://www.yjc.news/fa/news/8092442/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C
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 نماهیبا  برداشبت  زمبان  سببب  ببه  امبا  است، متعادل عرضه بازار قیمت نسبی کاهش با گفت: شکوری مهدی آقای

 .ندارد وجود عرضه برای مشکلی پرورشی

 75۰ صبید  و تبن  هبزار  57۰ به درصدی 5 افزایش با پروری تولیدآبزی که شودمی برآورد امسال گوید:می شکوری

 .برسد تن هزار

 .کرد اعالم تومان هزار 5۰۰ تا هزار ۳۰ را ماهی کیلو هر قیمت ئولمس مقام این

 هبر  نشبده،  فراهم قیمت غیرمنطقی افزایش برای فضا ماهی، گسترده عرضه به توجه با شیالت مسئوالن اذعان بنابر

 .ستا یافته افزایش کاالها دی ر از متاثر هم ماهی نرخ تولید یهانهاده و دستمزد قیمت افزایش با چند

 در هعرض محسوس کاهش و صادرات افزایش به توجه با گویدمی شیالت سازمان شیرین آب آبزیان پرورش مدیرکل

 کیلوگرم 1۳ به مصرف سرانه میزان که است آن از حاکی برآوردها تیالپیا درصدی 9۰ کاهش همچنین داخل، بازار

 .برسد

 خبر لینک

 

 

 ۰9:14 ساعت 14۰1 فروردین 2۳ -اکوناایران

 عراق به خوزستان پرورشی آبزیان صادرات سرگیری از

 ببه  اسبتان  پرورشبی  آبزیبان  صبادرات  شلمچه، مرزی گذرگاه بازگشایی با همزمان گفت: خوزستان شیالت مدیرکل

 .شد گرفته سر از جاری هفته طی عراق کشور

https://www.yjc.news/fa/news/8092442/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C
http://www.iranecona.ir/post/%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%A8%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-
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 تجباری  محورهبای  تبرین اصبلی  از یکبی  شلمچه المللی بین مرز کهاین بیان با ایسنا با گو و گفت در ابوعلی اهللفتح

 ببه  مبرز  نایب  نزدیکی و مسافت بعد کوتاهی به توجه با کرد: اظهار شود،می محسوب عراق کشور به آبزیان صادرات

 باال و بزیانآ صادرات رونق شاهد توانمی استان پرورشی آبزیان تولیدات باالی ظرفیت همچنین و بصره استان بازار

 .باشیم بازار قیمت رد ثبات و کیفیت رفتن

 کرونا یروسو شیوع دلیل به سال 2 از بیش چذابه و شلمچه مرزهای از خوزستان پرورشی آبزیان صادرات افزود: وی

 ایمرزهب  طریبق  از را خبود  پرورشبی  هبای مباهی  سبن ین،  هبای هزینبه  با ناچار به پرورانآبزی و است بوده ممنوع

  .ردندک صادر عراق کشور به کردستان استان در باشماق تجاری زمر و کرمانشاه استان در خسروی و پرویزخان

 مرزی گاهگذر بازگشایی با همزمان و گرفته صورت هایرایزنی طی خوشبختانه داد: ادامه خوزستان شیالت مدیرکل

 از امجبدد  خوزسبتان  اسبتان  در شبلمچه  تجباری  مبرز  از عبراق  کشور به استان از پرورشی آبزیان صادرات شلمچه،

 .داد خواهد ادامه خود رشد و توسعه به همچنان پروریآبزی صنعت و شد رفتهسرگ

 خبر لینک

 

http://www.iranecona.ir/post/%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%A8%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-


 

 

 

 کشاورزی و آب راهبردی مطالعات مرکز

 http://awnrc.com/index.php 1401سوم فروردین ماه  هفته کشاورزی اخبار اهم

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

 

 

 

 ازدهم:دو بخش 12

 هاردهفرآو و گوشت ،شیر طیور، دام،
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 17:15 ،14۰1 فروردین 19-ایرنا

 :کشور دام امور پشتیبانی شرکت مدیرعامل

 نباشند اننگر تولیدکنندگان ها/استان همه در مازاد مرغ حمایتی خرید آغاز 1-12

 

 در گذشبته  وزر سبه  از مبرغ  حمایتی خرید اینکه بیان با کشور دام امور پشتیبانی شرکت مدیرعامل - ایرنا - تهران

 .باشند نداشته خصوص این در ن رانی تولیدکنندگان گفت: است، شده آغاز عمده تولیدکننده هایاستان

 دسبت  روی مبرغ  اینکه بر مبنی اخباری درباره ایرنا اقتصادی خبرن ار با گو و گفت در جمعه روز «سالمی محسن»

 کبه  زمبانی  از راینبنباب  بوده افزایش به رو مرغ تولید تاکنون گذشته هما یک از افزود: است، باقیمانده تولیدکنندگان

 چهار در را خرید عملیات گذشته روز سه از کشور دام امور پشتیبانی شرکت شد، مطرح کشور در مرغ مازاد مشکل

 .است کرده آغاز ایالم و مازندران گیالن، گلستان، مانند پرتولید استان

 از مبازاد  مبرغ  حمبایتی  خریبد  بخشبنامه  نیبز  اکنبون  کبرد:  تصبریح  کشبور  دام رامبو  پشبتیبانی  شرکت مدیرعامل

 بنبابراین  است شده ابالغ هااستان دام امور پشتیبانی ادارات و کشاورزی جهاد ادارات به کشور سراسر تولیدکنندگان

  .باشند نداشته ای دغدغه هیچ تولیدکنندگان

 مصبوب  یمتق به را محصول این کشور دام امور پشتیبانی شرکت باشد، که میزان هر به مازاد مرغ اظهارداشت: وی

 بازار در را ودخ تولیدی مرغ اندتومین کندمی تصور که ایتولیدکننده هر بنابراینکند می خریداری تولیدکنندگان از

 وبصب م هبای  نبرخ  ببا  گذشبته  سبنوات  روال طببق  و خود استان پشتیبانی کل اداره به مراجعه با برساند فروش به

 .شد خواهد خریداری

https://www.irna.ir/news/84709220/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.irna.ir/news/84709220/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/03/15/4/169531742.jpg?ts=1647327404915
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/03/15/4/169531742.jpg?ts=1647327404915
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 مصبوب  نرخ گفت: نداریم داخل تولید مازاد مرغ خرید و گیریتحویل برای محدودیتی هیچ براینکه تاکید با سالمی

 دکننبدگان تولی و اسبت  شبده  تعیبین  تومان ۳6۰ و هزار ۳۳ آرین نژاد برای و هزارتومان ۳۰ مرغ کیلوگرم هر برای

 .بدهند استان پشتیبانی کل ادارات تحویل را خود تولیدات ها نرخ این با انندتومی

 وقتی :گفت است تکمیل کشور مرغ گوشت ذخایر وضعیت اینکه بیان با کشور دام امور پشتیبانی شرکت مدیرعامل

 محصوالت ذخایر خصوص در مشکلی و است اشباع ما ذخایر که معناست این به روبروست تولید مازاد با داخلی مرغ

 .نداریم دام امور شتیبانیپ شرکت در پروتئینی

 مبرغ  ارتنهبز  5۰ از ببیش  مبرغ،  گوشبت  بازار تنظیم برای نیز تاکنون 14۰۰ سال اسفندماه ابتدای از وی، گفته به

 .است شده عرضه هزارتومان 2۰ کیلویی مصوب قیمت با کشور سراسر بازار به منجمد

 خبر لینک

 

 

 14۰1 فروردین 16-12:۰۳-جوان خبرن اران باش اه

 

 :جوان خبرن اران باش اه با گو و گفت در

 رسید تن میلیون یک به کشور قرمز گوشت تولید 2-12

 امکان تن، میلیون یک مرز به قرمز گوشت تولید افزایش به توجه با گفت: گاوداران صنفی انجمن رئیس

 .دارد وجود داخل در کشور نیاز درصدی 100 تامین

https://www.irna.ir/news/84709220/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.yjc.news/fa/news/8099761/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
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 دسبت  روی دام مبازاد  و کشبور  در گوشبت  تبن  میلیبون  یبک  حبدود  تولیبد  ببه  توجه با گفت: مقدسی احمد آقای

 .نداریم واردات به نیازی تولیدکننده،

 واردات افیایم اما شد، صادر گوسفند راس هزار 2 تنها دام راس هزار 5۰ صادرات مجوز صدور رغم علی او، گفته به

 .گرفتند را صادرات جلوی گوشت گرانی و بازار روانی جو زدن برهم با

 متوقبف  را امد امور پشتیبانی توسط دام حمایتی خرید که بودند آن دنبال به واردات مافیای گوید:می مقدسی آقای

 گبرم  شبت گو تبن  هزار 1۰ واردات مجوز ببخشند، تحقق را وضوعم این نتوانستند آنکه سبب به نهایت در که کنند

 .زندمی داخل تولید ریشه به تیشه واردات میزان این که حالی در گرفتند، را گوسفندی

 تبامین  داخبل  در کشبور  نیباز  درصبد  95 کبه  کننبد مبی  اعالم مسئوالن گرچه گفت: گاوداران صنفی انجمن رئیس

 .شودمی تولید داخل در کشور نیاز درصد 1۰۰ باالی اما شود،می

 ارداتو طریبق  از کشبور  نیباز  درصبد  1۰ اخیر یهاسال طی که باورند براین دامپروری صنعت کارشناسان از برخی

 ببه  نیبازی  اتنه نه داخل در تولید افزایش همچنین و کیلو 6 به کیلو 12 از مصرف سرانه کاهش با که شدمی تامین

 .شود صادر باید هدف بازارهای به کشور زنیا مازاد بلکه نداریم، واردات

 را نسبن ی  دام راس هبزار  5۰ و سببک  دام راس هزار ۳۰۰ صادرات مصوبه دولت گذشته سال آبان در اساس براین

 .شد متوقف داخل بازار در گوشت گرانی دلیل به موضوع این که کرد صادر

 خبر لینک

 

 

 2۰-1-14۰1 12:5۳ -فارس خبرگزاری

 تولید تداوم بابت دولت از انتظار 3 و کشور در مرغ تولید افزایش 3-12

 .دارند ولتد از انتظار سه تولید تداوم برای و است یافته افزایش کشور در مرغ تولید گویند می کنندگان تولید

https://www.yjc.news/fa/news/8099761/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
https://www.farsnews.ir/news/14010119000425/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%88-3-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF
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 ولیبد ت اسبت  حباکی  مرغ کنندگانتولید هایاتحادیه جدید اظهارات فارس، خبرگزاری اقتصادی خبرن ار گزارش به

 ضبرر  آنهبا  تبا  شبد با کننبدگان  تولید از خرید فکر به باید االن همین از دولت و رفته باال اندازه از بیش محصول این

 هبم  کنبار  خببر  دو این وقتی که دهند می خبر زاربا در قیمت تومانی 25۰۰ افت از مسئوالن دی ر سوی از نکنند،

 .کرد باور بیشتر را تولید افزایش خبر توانمی گیرد می قرار

 ببازار  ببه  دی بر  روز 45 تبا  آنها تولید و شده بیشتر هاریزیجوجه است حاکی هم هااستان از گزارش دی ر، سوی از

 ایبن  در هکب  کبرده  بیشبتر  تولیبد  پایداری از حمایت رایب مسئوالن دوش به را وظایفی تولید افزایش این و رسدمی

 .شودمی بررسی گزارش

 بایبد  یبا  ولبت د شبود،  آنها بازار به فکری باید که دارد وجود تولید هایسالن در مرغ آنقدر گویندمی کنندگانتولید

 .کند سازی ذخیره داخلی انبارهای در یا و کند صادر

 2.5 اتب  2 گذشبته  یهاسال در که دارد وجود کشور هایمرغداری در مرغ تن هزار 7۰۰ و میلیون 2 تولید ظرفیت

 .داشتیم هم صادرات هاسال برخی در تولید میزان این با که شد می تولید تن میلیون

 کند مرغداران حال به فکری دام امور پشتیبانی شرکت شده؛ رو به رو مرغ مازاد با کشور* 

 خبر کشور رد مرغ اندازه از بیش تولید افزایش از گذشته روز که است کسی نخستین گوشتی، مرغداران کانون دبیر

 .است شده دولت سوی از آن خرید خواستار و داده

 رسبیده  هایشبان مرغ تحویل زمان مرغداران اغلب است، اندازه از بیش مرغ پرورش هایسالن فروغی، پرویز گفته به

 .است مواجه تولید مازاد با کشور و تنیس خریداری و ندارد را آن جذب کشش بازار ولی

 دارد ادامه همچنان رویه بی واردات *
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 به است درستینا سیاست تولید مازاد شرایط در که کرده انتقاد هم واردات از همچنین گوشتی مرغداران کانون دبیر

 .ستا مانده مرغداران دست روی هامرغ و کرده کم را گرم مرغ تقاضای بازار به منجمد مرغ ورود وی گفته

 ازاربب  کبه  اسبت،  ببوده  کننبدگان  تولید اصلی مشکل همچنان گذشته یهاسال در رویه بی واردات گزارش بنابراین

 سبایه  زیبر  داخلبی  کننبدگان  تولیبد  عبارتی به گیردمی بیشتری رونق وارداتی محصوالت و کندمی کساد را داخلی

 .گیرندمی قرار خارجی کنندگانتولید

 کنندگانتولید رانتظا است کشاورزی جهاد وزارت در دو هر واردات و تولید مدیریت انتزاع، قانون اساس بر که اکنون

 .شود برچیده واردات زمینه در گذشته اشتباه هایسیاست که است این

 و زدنبد  یمب  را خبود  ساز دو هر که بود کشاورزی جهاد و صمت وزارتخانه دو در واردات و تولید مدیریت درگذشته

 .شتندا مطابقت هم با وزارتخانه دو این آمارهای زیرا بود اختالفاتی رداتوا میزان و زمان در وارههم

 مرغ تولید افزایش برای دلیل دو *

 تقاضا و رضهع قدیمی مدل اساس بر یعنی باشد اندتومی بازار در عرضه میزان از مناسبی شاخص بازار قیمت همواره

 قیمبت  گوینبد می مسئوالن که آنطور بکشد، پایین را قیمت تواندمی باال عرضه ده،ش اقتصادی علوم سایر مبنای که

 .دارد کاهش تومان 25۰۰ کیلویی تهران بار تره و میوه میادین در مرغ

 500 و ههزار  2 تخفیهف  بها  مهرغ  کیلو هر امروز از» گفت: گذشته روز بار تره و میوه سازمان مدیرعامل

 «.شودمی عرضه بار تره و میوه میادین در تومان 500 و هزار 27 قیمت به و تومانی

 در مبان تو 5۰۰ و هبزار  27 قیمبت  ببه  مبرغ  کیلو هر است قرار گوید:می بار تره و میوه سازمان مدیرعامل فصاحت

 .شودمی انجام تامین زنجیره همکاری و توافق با امر این که شود عرضه بار تره و میوه میادین

 یلبویی ک حدود به که طوری به یافت کاهش بار تره و میوه میادین و شهر سطح در غمر قیمت گذشته روزهای طی

 .رسید تومان هزار ۳۰

 .داشت خواهد ادامه تومان 5۰۰ و هزار 27 قیمت با مرغ عرضه رمضان ماه پایان تا است گفته وی

 هااستان در یریزجوجه افزایش *
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 ریخته هااریمرغد در امروز که هایی جوجه زیرا باشد تواندمی تولید افزایش برای دی ری معیار یریزجوجه افزایش

 .دهد می را فردا تولید افزایش نوید امروز یریزجوجه افزایش بنابراین آیندمی بازار به دی ر روز 45 دشومی

 سازمان رئیس بارهاین در است؛ زده رکورد مواقع برخی در هاریزیجوجه که است حاکی کشور یهااستان از گزارش

 یبزان م گفبت:  شکسبت،  اسبتان  این یهامرغداری در یریزجوجه رکورد اینکه بیان با قزوین استان کشاورزی جهاد

 ۳2 از ببیش  ببه  رشبد  درصبد  1۰ ببا  آن قبل سال به نسبت استان گوشتی نیمچه پرورش هایواحد در ریزیجوجه

 .رسید قطعه میلیون

 .کنندمی فعالیت گوشتی نیمچه پرورش ریزیجهجو واحد ۳98 استان در افالطونی رضا گفته به

 و ونمیلیب  14 میبزان  ،14۰۰ سبال  در گفت: هم قم کشاورزی جهاد سازمان دامی تولیدات بهبود معاونت سرپرست

 .گرفت صورت استان مرغداری واحدهای در گوشتی مرغ ریزیجوجه قطعه هزار 112

 رشبد  رصبد د 12 استان این در ریزیجوجه اینکه بیان با نگیال کشاورزی جهاد سازمان دامی تولیدات بهبود معاون

 .است شده انجام گیالن هایمرغداری در ریزیجوجه قطعه میلیون 9 از بیش گفت: داشته

 حبدهای وا در پارسبال  یریزجوجه قطعه هزار 8۰۰ و میلیون ۳6 از هم اراک استان کشاورزی جهاد سازمان مسئول

 .شد انجام مرکزی استان خم ذارت و گوشتی طیور پرورش مرغداری،

 تولید شدن کاهشی از جلوگیری راستای در مرغداران از حمایت ضرورت *

 ملبل  اورزیکشب  و خوارببار  سازمان آمار اساس بر و دارد مرغ تولید تن هزار 7۰۰ و میلیون 2 ظرفیت کشور چه اگر

 و نیسبت  داربرخبور  کامل ثبات از تولید شده دیده تجربه به اما کرده تصاحب را جهان تولید سیزدهم جای اه متحد

 کباهش  طرخبا  ببه  زمانی و داشتیم صادرات زمانی مثال است گذاشته تاثیر تولید این بر همواره داخلی هایسیاست

 .رسید تومان هزار 45 کیلویی قیمت به مرغ تولید

 .خوانیدمی ادامه در که دارند دولت از انتظاراتی کنندگانتولید میان این در
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 ببه  نیاز انزم در و شود سازی ذخیره دام امور پشتیبانی شرکت سوی از آنها محصول مازاد، زمان در اینکه نخست»

 ننوسبا  دچبار  هبم  کننبده  تولیبد  قیمبت  نیبز  و دشبو مبی  گرفتبه  واردات جلوی صورت این در که شود تزریق بازار

 .«شودنمی

 گونبه  هبر  و دهنبد مبی  تشکیل را تولید هزینه درصد 7۰ هااین زیرا شود تامین خوبی به طیور خوراک و نهاده دوم»

 «.باشد موثر هم مرغ بازار قیمت نوسان روی تواندمی تامین در خلل

 اینکبه  ویژهبه اشدب داشته بهتری عملکرد نژادها سایر مقابل در و شود اصالح باید است ایرانی نژاد تنها آرین ،سوم»

 «.کند ترویج داخل در ار نژاد این که است این دنبال به دولت

 کبه  حبال  و انبد کبرده  تاکیبد  اساسبی  محصوالت در خودکفایی به بارها نظام و کشور ارشد مسوالن گزارش بنابراین

 رویبه ببی  و موقبع ببی  واردات قطعبا  و کرد حفظ دندان و چنگ با باید را مهم این داریم را مرغ تولید در خودکفایی

 .سازدمی وارد کشور ولیدت و اقتصاد به ناپذیری جبران خسارت

 خبر لینک

 

 

 14۰1 فروردین 21-19:۰6-جوان خبرن اران باش اه

 

 شد مطرح جوان خبرن اران باش اه با گو و گفت در

 رسید تن هزار 180 به مرغ ماهانه تولید 4-12

https://www.farsnews.ir/news/14010119000425/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%88-3-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF
https://www.yjc.news/fa/news/8107992/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B8%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
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 کهه  شودمی تولید کشور در مرغ تن هزار 180 ماهانه گفت: گوشتی مرغ دهندگان ورشپر انجمن رئیس

 .است نیاز بر مازاد تن هزار 30 تا 20 میزان این

 12۰۰ داخبل  مصرف احتساب با که دشومی عرضه کشور سطح در مرغ تن هزار 7 روزانه گفت: یوسفی محمد آقای

 .است کشور نیاز بر مازاد میزان این از تن 15۰۰ تا

 هماهانب  مرغبداری  واحبدهای  در گرفتبه  صورت ریزیجوجه بنابر گفت: گوشتی مرغ دهندگان پرورش انجمن رئیس

 کشبور  یباز ن ببر  مبازاد  میبزان  این از تن هزار ۳۰ تا 2۰ حداقل که دشومی تولید کشور در مرغ تن هزار 18۰ حدود

 .است

 .است دهرسی تومان هزار 25 به تقاضا کاهش و عرضه ازدیاد از ناشی مناطق برخی در مرغ کیلو هر کنونی قیمت

 هم امسال که یابدمی کاهش خانوار خرید قدرت افت از ناشی مرغ قیمت فروردین 2۰ از ساله همه یوسفی، گفته به

 .کند لوگیریج مرغداران زیان از باید مازاد خرید با دام امور پشتیبانی بنابراین نیست؛ مستثنی ماجرا این از

 تا هزار 27 رغم ران تومان، هزار ۳4 تا هزار 27 مرغ کیلو هر کنونی قیمت که دهد می نشان بازار سطح ازا هبررسی

 .است تومان هزار 7۰ تا هزار 65 مرغ فیله و تومان هزار 6۳ تا هزار 6۰ سینه تومان، هزار ۳۳

 خریبد  و سبو  یبک  از مبرغ  تولیبد  مبازاد  کنونی شرایط در که باورند این بر مرغداران های تشکل و انجمن مسئوالن

 پشتیبانی فعلی، بحران از خروج برای که است شده مرغداران زیان به منجر دی ر سوی از آزاد بازار از نهاده مقداری

 .برسد مصوب خنر به مرغ قیمت تا کند کشور سطح از مازاد مرغ تن 12۰۰ روزانه آوری جمع به اقدام باید دام امور

 خبر لینک

 

 

 14۰1 فروردین 21-14:۰۳-جوان خبرن اران باش اه

https://www.yjc.news/fa/news/8107992/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B8%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
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 شد مطرح جوان خبرن اران باش اه با گو و گفت در

 رسد می تن هزار 200 و میلیون یک به مرغ تخم تولید 5-12

 شهود می برآورد یریزجوجه مطلوب روند به توجه با گفت: میهن مرغداران اتحادیه مدیره هیئت رئیس

 .برسد تن هزار 200 و ونمیلی یک به سال پایان تا تولید که

 پایبان  اتب  مرغ تخم تولید که شودمی بینی پیش کشاورزی جهاد وزارت برنامه بنابر گفت: کاشانی حمیدرضا آقای

 .است مازاد میزان این از تن هزار 1۳۰ که برسد تن هزار 2۰۰ و میلیون یک حدود به سال

 گله قتصادیا سن کاهش و صادرات برای تدابیری باید یدولت مسئوالن مصرف و تولید میزان احتساب با او، گفته به

 .بیندیشند هفته 8۰ به

 9۰۰ و هبزار  یبک  را بندی بسته مرغ تخم و تومان 55۰ و هزار یک را فله مرغ تخم عدد هر منطقی قیمت کاشانی

 .کرد اعالم تومان

 تبن  هبزار  ۳ حبداکثر  کشبور  نیاز که حالی در شود،می تولید کشور در مرغ تخم تن 1۰۰ و هزار ۳ روزانه آمار بنابر

 .است

 مغازه در ومانت 5۰۰ و هزار 2 تا هزار 2 نرخ با مرغ تخم عدد هر اکنون هم که دهدمی نشان بازار سطح ازها بررسی

 تغییبر  شبدن  مطبرح  موضبوع  طیبور  صنعت حوزه اندرکاران دست از بسیاری که شودمی عرضه فروشی خرده های

 .کنندمی مطرح ناتنوسا علت را ارز نرخ تخصیص

 خبر لینک

 

https://www.yjc.news/fa/news/8106713/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%AE%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88-%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF
https://www.yjc.news/fa/news/8106713/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%AE%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88-%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF
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 ۰8:58 ساعت 14۰1 فروردین 22 -اکوناایران

 دهندنمی را هاقیمت شدن کاهشی اجازه مافیا شود/می وارد گوشت ولی داریم دام مازاد 6-12

 گوشبت  واردات ولی مواجهیم زنده دام انباشت ی و مازاد با اینکه بیان با کشور سبک دام مرکزی اتحادیه مدیرعامل

 داشته دامها واردات که یابد کاهش بازار در قرمز گوشت قیمت دهند نمی ازهاج گوشت مافیای گفت: شود،می انجام

 .باشد

 

 است، کرده یداپ کاهشی روند گذشته هفته از زنده دام قیمت اینکه بیان با ایسنا، با وگوگفت در دادرس صدر افشین

 کیلویی به آن قیمت حاضر حال در ولی بود تومان هزار 8۰ تا 75 سبک زنده دام کیلو هر قیمت اسفندماه در گفت:

  .است رسیده تومان هزار 65

 و کبرده  پیبدا  کباهش  هبم  گوشت مصرف است. ممنوع هم صادرات مواجهیم. دام انباشت ی و مازاد با داد: ادامه وی

 رونبد  گوشبت  قیمبت  ولبی  اسبت  شبده  زنبده  دام قیمت کاهش باعث موارد این همه شود.می انجام گوشت واردات

 .است کرده حفظ را خود صعودی

 قتبی و چبرا  کبه  اسبت  این کشور در مربوطه مسئوالن از ما سوال گفت: کشور سبک دام مرکزی اتحادیه مدیرعامل

 هبم  کبه کننبد  یمب ن خریبداری  دامداران از را ها دام این مانده، دامداران دست روی دام و داریم کشور در دام مازاد

 داخبل  در دام انباشبت  وجبود  با چرا نخرند؟ هزارتومان24۰ وییکیل را گوشت مردم هم و نکنند ضرر تولیدکنندگان

 شود؟نمی متوقف گوشت واردات

http://www.iranecona.ir/post/%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%88%D9%84%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF
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 مافیبای  گفبت:  برسبد،  کننده مصرف دست به تومان هزار 14۰ کیلو هر قیمت با باید گرم گوشت اینکه بیان با وی

 مصبرف  شبم چ ببه  نهایت در آن دود و دهند ادامه واردات به بتوانند تا بیاید پایین گوشت قیمت گذارندنمی گوشت

 .رودمی کننده

 کردیم. ینهزم این در بسیاری مکاتبات دادیم. هشدار کشور مسئوالن به گذشته ماه سه از کرد: تصریح دادرس صدر

 تند.هس ضعیف ها اتحادیه که گویندمی نهایت در و کندنمی توجهی خصوصی بخش و هااتحادیه حرف به کسی ولی

 .گیرندمی نادیده را آنها و کنندنمی استفاده هااتحادیه کارشناسی نظرات از مسئوالن که حالی در

 خبر لینک

 

 

 14۰1 فروردین 22-۰7:45-جوان خبرن اران باش اه

 

 شد مطرح جوان خبرن اران باش اه با گو و گفت در

 دامدار دست روی دام انبوه حجم 7-12

 گوشهت  عرضهه  دامهدار،  دست روی دام انبوه حجم به توجه با گفت: دام کنندگان تامین شورای رئیس

 .است گرانفروشی تومان هزار 160 تا 150 از باالتر

 .ستا کاهش به رو عرضه ازدیاد سبب به گوشت و دام قیمت فروردین مدو هفته از گفت: پوریان منصور آقای

 .کرد ماعال هزارتومان 68 تا 65 را سن ین دام و تومان هزار 7۰ تا 67 را سبک دام کیلو هر کنونی قیمت او

http://www.iranecona.ir/post/%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%88%D9%84%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF
https://www.yjc.news/fa/news/8106567/%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1
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 سردسبت  تومبان،  هبزار  18۰ تبا  17۰گوسبفندی  شبقه  کیلبو  هبر  قیمبت  که دهدمی نشان بازار سطح از هابررسی

 زارهب  21۰ تبا  19۰ گوسباله  سردسبت  تومبان،  هزار 18۰ تا 16۰ گوساله شقه تومان، هزار 22۰ تا 2۰۰ گوسفندی

 .است تومان هزار 18۰ تا 17۰ کرده چرخ و تومان

 125 هگوسبال  الشبه  و تومبان  هزار 1۳7 هافروشی عمده در گوسفندی الشه کیلو هر کنونی قیمت گوید:می پوریان

 .است تومان هزار 16۰ تا 15۰ هافروشی خرده در منطقی قیمت ساسا براین که است تومان هزار

 کباهش  ،دام امبور  پشبتیبانی  توسط گوشت تن هزار 1۰ واردات به توجه با گفت: دام کنندگان تامین شورای رئیس

 .هستیم روروبه گوشت انبوه حجم با دام مازاد و سال اول نیمه در مصرف

 16۰ تا 15۰ از باالتر گوشت فروش دام، حجم به توجه با که باورند این بر گوشت بخش اندرکاران دست از بسیاری

 نظبور م ببه  مبازاد  دام صادرات همچنبین  باشند. پاسخ و باید مسئول هایدست اه که است گرانفروشی تومان هزار

 .شود آزاد باید دامدار از حمایت

 خبر لینک

 

 

 22-1-14۰1 2۰:46 -فارس خبرگزاری

 رسید رأس میلیون 73،9 به کشور سبک هایدام تعداد 8-12

 18.۳ و 55،6 ترتیبب ببه  14۰۰ ماه اسفند در کشور هایدامداری در موجود «بزغاله و بز» و «بره و گوسفند» تعداد

 .است بوده رأس میلیون

 

https://www.yjc.news/fa/news/8106567/%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://www.farsnews.ir/news/14010122000928/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%A7%D9%A3-%D9%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
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 سبک دام تولیدات و تعداد گیریاندازه آمارگیری طرح نتایج ،ایران آمار مرکز از نقل به فارس، خبرگزاری گزارش به

 رأس میلیبون  1،8 ببا  کشبور  هبای دامبداری  در موجبود  سبک دام تعداد که دهدمی نشان 14۰۰ انزمست فصل در

 .رسید رأس میلیون 7۳.9 به قبل، سال مشابه مدت به نسبت افزایش

 مباه  سبفند ا در کشبور  هبای دامبداری  در موجبود  «بزغاله و بز » و «بره و گوسفند» تعداد طرح، این نتایج اساس بر

 .است بوده رأس میلیون 18.۳ و 55،6 ترتیببه 14۰۰

 أسر میلیبون  ۳.6 و ببره  رأس میلیبون  1۳،7 قببل  سال زمستان فصل در آمارگیری طرح این دی ر هاییافته طبق

 .است شده متولد کشور سبک دام دهندهپرورش هایبرداریبهره در بزغاله

 و دگوسبفن  رأس میلیبون  ۳،4 تعبداد  گذشته سال زمستان فصل در که دهدمی نشان همچنین آمارگیری این نتایج

 .است شده پروار کشور هایدامداری توسط بزغاله و بز رأس هزار 968 و بره

 خبر لینک

 

https://www.amar.org.ir/news/ID/17282/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-739-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
https://www.farsnews.ir/news/14010122000928/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%A7%D9%A3-%D9%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
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 دهم:زسی بخش 13

 واردات و صادرات
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 14:۳۰ ،14۰1 فروردین 17-ایرنا

 شود صفر باید محصول این واردات کشاورزی: جهاد وزارت پنبه مدیرکل 1-13

 ببه  بایبد  دهآینب  سال سه تا پنبه واردات گفت: کشاورزی جهاد وزارت صنعتی گیاهان و پنبه مدیرکل -ایرنا-بجنورد

 .است دولت حمایت مورد راهبردی محصول این کشت توسعه اینک هم که برسد صفر

 کشباورزی  ردرویک با پنبه حمایتی های سیاست تبیین جلسه در چهارشنبه روز هزارجریبی ابراهیم ایرنا، گزارش به

 بسبیار  حصبول م ایبن  واردات زیرا خواهد می پنبه وزارتخانه این از دولت داشت: اظهار شمالی خراسان در قراردادی

 .است شده سخت

 پنببه  وش نتب  هزار 8۰ حدود گذشته سال در افزود: و کرد اعالم تن هزار 18۰ از بیش را کشور نیاز مورد بهپن وی

 .شود جبران واردات با باید بقیه که شد تولید

 واردات 14۰۳ لسبا  تبا  ریبزی  برنامه طبق افزود: برسیم خودکفایی به باید پنبه تولید در اینکه بیان با جریبی هزار

 هبا تبالش  یبد با راسبتا  این در که شود تامین کشور کشتزارهای سطح از داخل نیاز تمامی و برسد صفر به باید پنبه

 .یابد افزایش

 اجبرا  پنببه  محصبول  در خودکفبایی  رسبیدن  ببرای  را حمبایتی  های سیاست و هابرنامه دولت اینکه به اشاره با وی

 تبامین  و تآال ماشبین  خرید برای ها یارانه تصاصاخ که شد خواهد ابالغ هااستان به ها سیاست این گفت: ،کندمی

 .است جمله آن از هانهاده

 پنببه  نجبات کارخا افزود: و کرد تاکید قراردادی کشاورزی بر کشاورزی جهاد وزارت صنعتی گیاهان و پنبه مدیرکل

 یلیبارد م کیب  اختصباص  نیز کارخانه هر نوسازی و تجهیز برای که گیرند می قرار حمایت مورد خصوص این در نیز

 .است شده گرفته نظر در بهره کم تسهیالت تومان

 اطقمن در را محصول این کشت تا کنیم می تالش گفت: نیز پنبه کشت زیر سطح افزایش خصوص در جریبی هزار

 رایبب  نیبز  تشبویقی  هبای  برنامبه  خصبوص  ایبن  در که دهیم توسعه دارد وجود پایداری آبی منابع که کشور شمال

 .دارد وجود کشاورزان

https://www.irna.ir/news/84707123/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D9%BE%D9%86%D8%A8%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-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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 تبا  اببد ی کباهش  بایبد  پنببه  تولیبد  های هزینه داشت: اظهار و کرد تاکید کشور سطح در پنبه مکانیزه کشت بر وی

 رنامهب نیز خصوص این در که باشند داشته کشور سطح در محصول این کار و کشت برای بیشتری رغبت کشاورزان

 .شد دخواه ابالغ هااستان به که دارد وجود حمایت راستای در هایی

 کشبت  ت:گفب  و کرد تاکید پنبه دادی قرار کشت بر آیین این در نیز شمالی خراسان کشاورزی جهاد سازمان رییس

 .دکر خواهند سود همه بازار و دار کارخانه کشاورز، که کرد خواهد تکمیل را تولید زنجیره دادی قرار

 کشت پنبه نیز رهکتا هزار 12 تا هکتار هزار پنج از استان این های کشتزار سطح در ساالنه افزود: زاده محمد محمد

 .شد خواهد نیز استقبال کشاورزان توسط امسال خصوص این در دولت های حمایت به توجه با که است شده

 .شود انجام استان در پنبه کشت هکتار هزار 1۰ تا امسال دشومی بینی پیش گفت: وی

 اسبتان  حسبط  در کنبی  پاک پنبه کارخانجات افزود: و کرد اکیدت نیز دادی قرار کشت برای بیشتر هماهن ی بر وی

 .شود انجام بیشتر ریزی برنامه با نیز ها حمایت تا باشند داشته را خود داد قرار سطح بینی پیش

 خبر لینک

 

 

 14۰1 فروردین 16-11:16 -جوان خبرن اران باش اه

 

 شد مطرح جوان خبرن اران باش اه با گو و گفت در

 است دالر میلیارد 5 باالی اوراسیا با ایران تجارت حجم 2-13

https://www.irna.ir/news/84707123/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D9%BE%D9%86%D8%A8%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-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.yjc.news/fa/news/8089082/%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 اقتصهادی  اتحادیهه  عضهو  هایکشور با ایران خارجی تجارت حجم ایران، بازرگانی اتاق عضو گفته طبق

 .رسید دالر هزار 94 و میلیون 34 و میلیارد 5 به پارسال ماهه 11 در اوراسیا

 ببه  صبمت  وزیبر  گذشته وقت چند در که است ارمنستان اوراسیا عضو های کشور از یکی گفت: کرباسی رضا محمد

 امبر  ایبن  ایببر  ب یبرد،  صبورت  نیز ارمنستان طریق از اندتومی اوراسیا با تجارت بهبود است، داشته سفر کشور این

 و ارمنسبتان  به طریق این از تا شوند سازی نو باید ها ناوگان این که هستیم نقلی و حمل فعال های ناوگان نیازمند

 .کنیم صادر کاال اوراسیا کشورهای

 تجباری  هبای طبرف  همبه  به یرانا کاالیی صادرات قبل سال مشابه مدت با مقایسه در 14۰۰ سال نخست ماه 8 در

 .است بود اههمر افزایش با قرقیزستان جز به کشور این از ایران واردات و یافته افزایش بالروس جز به اوراسیا

 نخسبت  مباه  8 طبی  اوراسبیا  هبای کشور به ایران تجارت وضعیت تهران بازرگانی اتاق از شده منتشر هایآمار طبق

 :بوده زیر شرح به 14۰۰

 (دالر میلیون) صادرات ارزش کشور نام

 به نسبت تغییر درصد

 سال نخست ماه 8

 گذشته

 میلیون) واردات ارزش

 (دالر

 به نسبت تغییر درصد

 سال نخست ماه 8

 گذشته

 42% 1۰24 29% ۳7۰ روسیه

 4۳% 159 56% 141 ارمنستان

 54% ۳77 25% 11۳ قزاقستان

 -51% 168 2% 52 قرقیزستان

 1۰% 5 -۰.1% 11 بالروس

 قزاقسبتان  ر،دال میلیون 141.5 ارمنستان دالر، میلیون۳7۰،2 روسیه کشور از صادرات میزان باال جدول به توجه با

 .است دالر میلیون 11.2 بالروس برای عدد این و دالر میلیون 52 قرقیزستان دالر، میلیون 11۳.8

 مباه  8 یطب  اوراسیا گروه با ایران تجاری تراز کسری درصدی 47 تضعیف به منجر مزبور تحوالت برآیند مجموع در

 .است شده قبل سال مشابه مدت با مقایسه در 14۰۰ سال نخست

 خبر لینک

https://www.yjc.news/fa/news/8089082/%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 14۰1 فروردین 19-17:51-جوان خبرن اران باش اه

 

 شد مطرح اوراسیا اقتصاد وزیر با پاک پیمان دیدار در

 شودمی نهایی 2022 پایان تا اوراسیا اتحادیه تجارت اقالم 3-13

 2022 سهال  پایهان  از قبل تا که دارند تاکید اوراسیا اتحادیه و گفت:ایران تجارت توسعه سازمان رئیس

 ادآز تجارت نامهموافقت بتوانیم تا برسد، عضو هایکشور تصویب به و نهایی اوراسیا تجارت اقالم لیست

 .کنیم امضا را

 اقتصباد  وزیبر  ببا  اوراسبیا  ببا  آزاد تجارت نامهموافقت انعقاد در تسریع بر تاکید با گوید: می پاکپیمان علیرضا آقای

 لیسبت  ترسبریع  چه هر شد قرار حضوری مذاکرات فشرده برگزاری به توجه با .گرفت صورت گفت و و دیدار اوراسیا

 .شود تشکیل مشترک هایکارگروه و شده نهایی اقالم،

 و هنبد  ببه  اوراسبیا  کشبورهای  از کباال  انتقبال  زمبان  و هزینه درصد ۳۰ تقریبا جنوب شمال کریدور سازیفعال در

 از ایبران  ریگیب بهبره  ببرای  خوبی بسیار سازیزمینه همچنین و کندمی پیدا کاهش فارس خلیج حاشیه کشورهای

 .شودمی فراهم ترانزیت از حاصل آمد در دالر میلیاردها

 شبد  مقرر و گرفت شکل اوراسیا اتحادیه و ایران میان توافقاتی جنوب، شمال کریدور سازیفعال ضرورت به توجه با

 و ابعباد  تبا  دگیبر  شبکل  ایبران  از نمایندگی به ایران تجارت توسعه سازمان و اوراسیا اتحادیه بین مشترکی کارگروه

 صبوص خ ایبن  در الزم اقبدامات  و شود فراهم جنوب شمال کریدور جدی کردن فعال برای نیاز مورد هایزیرساخت

 .ب یرد صورت

https://www.yjc.news/fa/news/8106122/%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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 در وراسیا،ا منطقه شمال کشورهای شامل عمدتا آن اعضای که بوده اقتصادی اتحادیه یک اوراسیا اقتصادی اتحادیه

 ژانویه از و شد امضا روسیه و قزاقستان بالروس، توسط 2۰14 می در اتحادیه این تشکیل معاهده هستند. اروپا شرق

 .است درآمده اجرا به 2۰15

 خبر لینک

 

 

 18-1-14۰1 11:۰4-فارس خبرگزاری

 یافت افزایش روسیه گندم صادرات چرا 4-13

 را خبود  تواردا مصبر  تنها و داشته بیشتری رشد مارس دوم نیمه از روسیه مگند صادرات که دهد می نشان آمارها

 .دارد وجود صادرات رشد برای دلیل چند است، داده افزایش درصد 24

 

 اوکراین، با نظامی های درگیری کاهش از پس رویترز، از نقل به فارس خبرگزاری الملل بین اقتصاد گروه گزارش به

 شبور ک ایبن  گنبدم  مشبتریان  شبده  باعث تر پایین یهاقیمت با فروش است، افزایش بهرو هم روسیه گندم صادرات

 از خریبد  هاینکب  دی بر  نکتبه  انبد،  شبده  متمایبل  روسیه از خرید به هم اوکراین مشتریان از برخی البته شود بیشتر

 .گذارد می مشتریان دست روی زیادی حمل هزینه دی ر کشورهای

 زیرا افت،ی افزایش شدت به فوریه 24 در اوکراین و روسیه بین نظامی های گیریدر آغاز از پس گندم جهانی قیمت

 .هستند جهان غالت عمده کننده تامین کشور دو این

https://www.yjc.news/fa/news/8106122/%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.farsnews.ir/news/14010118000112/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA


 

 

 

 کشاورزی و آب راهبردی مطالعات مرکز

 http://awnrc.com/index.php 1401سوم فروردین ماه  هفته کشاورزی اخبار اهم

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

 میبزان  شبده  باعبث  روسبیه  سبمت  ببه  اوکراین گندم مشتریان شدن گسیل و سو یک از روسیه گندم پایین قیمت

 .کند پیدا رشد کشور این صادرات

 اصبلی  نکننبدگا  تبامین  و انبد  داده اختصاص خود به را گندم جهانی صادرات از درصد 29 دودح اوکراین و روسیه

 .هستند ترکیه و مصر جمله از جهان برتر خریداران از برخی

 زینبه ه شبدید  افبزایش  ببه  توجه با خریداران از بسیاری و است کنندگان وارد عمده مشکل سوخت گرانی حاضر در

 .کنند محدود را خود غالت واردات های هزینه افزایش امکان حد تا دهستن فشار تحت سوخت، واردات

 هرگبز  سبک نووروسی صادراتی بزرگ بندر است. افزایش حال در قطعا روسیه صادرات» گفت: اروپایی تاجران از یکی

 «.هستند حرکت حال در ها جریان و نشد بسته

 ،متحبده  ایباالت  اروپبا،  اتحادیبه  از بخواهنبد  اگر دگانواردکنن و رسد می نظر به ارزان روسیه گندم افزود: تاجر این

 .ندشومی مواجه زیادی های هزینه افزایش با کنند وارد استرالیا و آرژانتین کانادا،

 تبن  195 هبزار  479 و ببود  روسبیه  گندم واردات افزایش شاهد مارس ماه در مصر نقل، و حمل های داده اساس بر

 .دهد می نشان گذشته سال مشابه ماه به تنسب افزایش درصد 24 که کرد دریافت

 و لبنبان  ان،ایبر  سبوریه،  ترکیه، مصر، مانند کشورهایی سوی از جدید معامالت» گفت: اروپایی تاجران از دی ر یکی

 «.دارند روسیه از خرید در سعی کوچکتر کشورهای از برخی د.شومی انجام لیبی

 ببه  ببل رو ارزش کباهش  نیبز  و گندم جهانی یهاقیمت بودن البا گفت: مسکو، در پیشرو کشاورزی مشاوران از یکی

 .است کرده کمک مارس دوم نیمه در صادرات رشد

 روسی ایه بانک از برخی که طوری به دارد وجود ها تحریم وجود دلیل به پرداخت مشکالت گزارش، این اساس بر

 .رندندا روسیه گندم خرید مالی نتامی به تمایلی المللی بین های بانک و اند شده حذف سوئیفت سیستم از

 زرگیب بخش سنتی طور به که سوئیس هایبانک مورد در ویژه به پول پرداخت مشکل» گفت: اروپایی تاجر دومین

 تبامین  ببه  یتمبایل  نیبز  اروپا اتحادیه هایبانک است. صادق کنند،می مالی تامین را روسیه غالت صادرات تجارت از

 «.باشند نشده تحریم غالت اگر حتی ارند،ند روسیه غالت صادرات مالی
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 .هستند روبل به پرداخت بررسی حال در تاجران از برخی که گفت ترکیه غالت خریدار یک

 اواسبط  از مبل ح کرایبه  هزینه اینکه بیان با خریداران از یکی دارند را خودشان مشکالت هم خریداران میان این در

 حبال  در ما و رودمی پیش مشکالت با فروش است. سخت بسیار روزگار» :گفت است، شده برابر دو تقریباً ماه بهمن

 «.دارد وجود بیمه ارائه به تمایل عدم ها، پرداخت در تاخیر هستیم. خرید

 هزینبه  که تاس بزرگ کافی اندازه به روسیه فوب گندم برای موجود تخفیف اما گفت: غالت تحلیل ر بوی، الکساندر

 .دهد وششپ را اضافی نقل و حمل های

 در دالر ۳95 حدود قیمت با هفته این مه ماه تحویل برای روسیه درصدی 12.5 پروتئین با گندم که گفتند تاجران

 2۰ از ببیش  و بالتیک دریای منطقه و آلمان گندم از تر ارزان تن هر در دالر 4۰ از بیش که رسید فروش به تن هر

  .شد عرضه فرانسوی گندم از تر ارزان تن هر در دالر

 اند، هترسید بیمه یهاشرکت دارد، وجود شماریبی مشکالت هنوز» گفت: روسیه گندم بزرگ صادرکنندگان از یکی

 مبا  اما هکرد سخت را صادرات که است مسائلی اینها و هستند خودشان سرمایه ن ران هم مشتریان و کشتی مالکان

 «.دهیم می انجام را خود تالش تمام

 خبر لینک

 

 

 14۰1 فروردین 21-۰5:45 -جوان خبرن اران باش اه

 

 شد مطرح جوان خبرن اران باش اه با گو و گفت در

https://www.farsnews.ir/news/14010118000112/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
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 دشومی وارد سال پایان تا گندم تن میلیون 3.5 5-13

 گنهدم  تولید مزارع، عملکرد درصدی 35 تا 30 افزایش با امسال گفت: گندمکاران ملی بنیاد مدیرعامل

 .رسدمی تن میلیون 10 از بیش به

 جنبوب  و بوشبهر  بلوچسبتان،  و سیستان هایاستان در گندم برداشت فروردین اوایل از گفت: ایمانی علیقلی آقای

 .شد آغاز کرمان

 مشابه مدت به تنسب درصد ۳5 تا ۳۰ عملکرد نظر از تولید مزارع اکثر در آمده عمل به هایبررسی بنابر او، گفته به

 .است باالتر قبل سال

 توانمی آتی هفته در و نداریم گندم تضمینی خرید میزان از دقیقی آمار تاکنون گندمکاران ملی بنیاد اذعان طبق

 .کرد اعالم را خرید و پرداخت میزان

 در ناسبب م ببارش  امبا  داشبتیم،  هبا استان برخی در نامناسبی خشکی پاییز اوایل در آنکه رغم علی گوید:می ایمانی

 مناسب بلق سال به نسبت تولید اعالمی، هایگزارش بنابر که طوری به شد مزارع سبز وضعیت به منجر نقاط برخی

 .است تر

 آفات، شکسالی،خ سرما، نظیر از خاصی اتفاق برداشت تا تولید فرآیند در اگر گفت: گندمکاران ملی بنیاد عامل مدیر

 .برسد گندم تن میلیون 1۰ از بیش به تولید که دشومی بینی پیش ندهد، رخ سیل و بیماری

 سباالنه  کبه  چبرا  داده انجبام  سبفارش  ثبت تن میلیون ۳.5 دولتی بازرگانی که است آن از حاکی هاشنیده گفت: او

 .است کشور نیاز مورد گندم تن میلیون 11.5

 تاکیبد  و قیمبت  اصبالح  با امسال که شودمی خریداری کشاورزان از واسطه و دالل توسط گندم مقادیری ساله همه

 از کبه  کننبد مبی  توصبیه  کشباورزان  ببه  مسئوالن کشاورزی، والتمحص مطالبات موقع به پرداخت بر جمهور رئیس

 .نشود چالش دچار مردم نان تا کنند جلوگیری دالالن به محصول فروش

 خبر لینک

 

https://www.yjc.news/fa/news/8105909/%DB%B3%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%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.yjc.news/fa/news/8105909/%DB%B3%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%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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 14۰1 فروردین 22-۰9:۰۰-جوان خبرن اران باش اه

 

 شد مطرح جوان خبرن اران باش اه با گو و گفت در

 است ریل طریق از کاالیی نقل و حمل درصد 12 فقط 6-13

 صهورت  ریهل  طریهق  از کشور نقل و حمل از درصد 12 گفت: بازرگانی اتاق نقل و حمل کمیسیون رئیس

 .دارد وجود درصد 20 میزان به آن افزایش امکان اما گیرد،می

 50 یریلب  جبایی  جابه ظرفیت اما دارد، تنی میلیون 100 ظرفیت کشور ریلی نقل و حمل گفت: حسینی علی آقای

 .است صرفه دارای کیلومتر 400 باالی های مسافت برای ریلی حمل حوزه البته است، سال در تن

 دلیل است. ترهزینه کم ایجاده حمل به نسبت درصد 2۰ تا 15 ریل وسیله به هاکاال از تعدادی انتقال گوید:می او

 مبان ز البتبه  اسبت،  ریبل  توسط بیشتری جمح انتقال امکان و نقل و حمل برای دولت تشویقی هایسیاست امر این

 هایکاال ریل ریقط از بودند، بسته ایرانی هایمرز که کرونا دوره در است، تر طوالنی ای جاده به نسبت ریلی انتقال

 داشبته  کاهش گذشته یهاسال به نسبت کرونا سال دو در شده تمام کاال هایهزینه که کردیممی صادر را خودمان

 .است

 :است زیر شرح به کاال صادرات برای ریلی هایمسیر

 کندمی وصل ترکمنستان به را ایران که گلستان استان در برون اینچه ریلی مسیر. 

 میانه آسیا به ترانزیتی محصوالت صادرات برای سرخس مسیر 

 کندمی پیدا ادامه زاهدان تا که ایران به پاکستان ریلی خط 

 است مسدود طالبان آمدن از بعد که هرات به شمتیر مسیر 

https://www.yjc.news/fa/news/8067516/%D9%81%D9%82%D8%B7-%DB%B1%DB%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%B1%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 باقی آن ترم کیلو 15 و 14 عراق سمت از اما، است آماده شلمچه سمت از که شلمچه به بصره ریلی مسیر 

 .است مانده

 و امبام  نبدر ب همچنین است وصل آهن راه ریلی خط به خرمشهر نیز جنوب از و آباد امین بندر فقط شمالی بنادر از

 لوصب  ریلبی  خبط  ببه  نیبز  14۰2 تبا  14۰1 سال در چابهار بندر و تندهس متصل ریلی خطوط به نیز رجایی شهید

 .شد خواهد

 خبر لینک

 

 

 22-1-14۰1 1۳:۰9-فارس خبرگزاری

 داد افزایش تاریخی رقم بیشترین هب را گندم صادرات عوارض روسیه 7-13

 .آید یم حساب به تاریخی رقم بیشترین که داد افزایش تن هر در دالر 1۰1 به را گندم صادرات عوارض روسیه

 

 ببه  را گنبدم  صبادرات  مالیبات  روسبیه  راشباتودی،  از نقبل  ببه  فارس، خبرگزاری الملل بین اقتصاد گروه گزارش به

 .کرد عبور تن هر در دالر 1۰۰ از و داد فزایشا خود تاریخی میزان بیشترین

 هر در دالر 1۰1.4 به آوریل 19 تا آوریل 1۳ از را روسیه صادرات عوارض میزان که کرد اعالم روسیه کشاورزی وزیر

 .دشومی انجام صادرات افزایش از جلوگیری برای اقدام این است داده افزایش تن

https://www.yjc.news/fa/news/8067516/%D9%81%D9%82%D8%B7-%DB%B1%DB%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%B1%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.farsnews.ir/news/14010122000491/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%AF
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 داده افبزایش  تبن  هبر  در دالر 1۰۰ از ببیش  ببه  را گندم صادرات وارضع میزان روسیه که است باری نخستین این

 .دهد می افزایش گندم برای را خود صادراتی عوارض روسیه که است متوالی هفته 4 تقریباً است.

 .است هداد افزایش تن هر در دالر 7۰.6 و 75.4 به ترتیب به هم را ذرت و جو صادراتی عوارض همچنین روسیه

 بیشتری زایشاف هم آتی روزهای در غالت صادراتی عوارض که دارد احتمال غالت اتحادیه مقام قائم اعالم اساس بر

 .یابد

 چنبین  کبه  اسبت  شده سبب دنیا در اساسی محصول این تولید سخت وضعیت نیز و جغرافیایی شرایط» گفت: وی

 یعسبر  افبت  امبا  یاببد  کباهش  جتدری به هاقیمت دشومی بینی پیش شود، گرفته صادراتی عوارض برای تصمیماتی

 «.رسد می نظر به بعید قیمت

 کبه  اسبت  طبیعبی  و دشبو مبی  نزدیک دالر 4۰۰ تنی به غالت قیمت» کرد: تصریح روسیه غالت اتحادیه مقام قائم

 «.شود گرفته صادرات کنترل برای تصمیماتی

 عرضه تاللاخ از ن رانی دلیل هب گذشته سال چند میزان بیشترین به گذشته ماه گندم قیمت گزارش، این اساس بر

 ۳۰ کبه  دهستن گندم عمده کنندگان صادر جزو دو هر یافت افزایش اوکراین و روسیه بین نظامی درگیری سایه در

 .کنندمی امین ت را دنیا نیاز درصد

 خبر لینک

 

 

 1۳:11 ،14۰1 فروردین 2۳-ایرنا

 گوشت بازار هایچالش پایان بر آغازی بلوچستان/ و سیستان مرزهای از دام واردات 8-13

https://www.farsnews.ir/news/14010122000491/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84713640/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C
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 یهبا قطبب  زا یکبی  ببه  را اسبتان  این کشور، به بلوچستان و سیستان مرزهای از دام واردات افزایش -ایرنا -زاهدان

 .بردارد محصول این عرضه دوش از باری تواندمی که است کرده تبدیل گوشت کنندهتامین

 آنبان  از قببل  و اجبدادمان  بلکبه  شبما  و مبن  ببرای  تنهبا  نبه  بوده، مهم انسانها برای همیشه گوشت ایرنا گزارش به

 تاکیبد  هایشبان سبفره  در داشبتنش  و ببودن  ببر  و دانستندمی خود غذایی سبد از جزوی را محصول این اجدادشان

 .داشتند

 چنبدان  خبانواده  اعضبای  خباطر  انبساط جهت آن از کبابی و قورمه تهیه و سفره سر بر گوشت بودن برای ترهاقبل

 عرضبه  و ودبب  باال عشایر و روستاها رونق طبع به دامداری عرصه فعاالن جمعیت چون نبود الزم ایویژه مالی تمکن

 .کردمی پیروی اندکی نوسان از گوشت

 تبابع  خیبر ا دهبه  ارزی و اقتصبادی  نوسبانات  و هبا  خشکسبالی  بروز ها،ایرانی ما شغلی سبک در تغییراتی از بعد اما

 جلبوی  تا شد کشورمان اقتصاد در بنیادی روابط مهمترین از مردم نیاز مورد گوشت تامین برای دام واردات تقاضای

 .بخرند را آن بتوانند همه و نکند تغییر اهم به ماه گوشت قیمت و ب یرد را هاعرضه کمبود بعضی

 

 کشور گوشت تامین

https://img9.irna.ir/d/r2/2022/04/12/4/169591860.jpg?ts=1649748404444
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/04/12/4/169591860.jpg?ts=1649748404444
https://img9.irna.ir/d/r2/2020/11/14/4/157716808.jpg
https://img9.irna.ir/d/r2/2020/11/14/4/157716808.jpg
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 خیلبی  مبرزیش  هبای بازارچه موقعیت و افغانستان و پاکستان با مشترک مرز داشتن خاطر به بلوچستان و سیستان

 گوشبت  تامین طوالنی مسیر طی جای به کشورمان نیاز مورد گوشت تامین برای تا شد دام واردات توجه محل زود

 متعبادلی  قیمبت  با دارد دامدار فقط نفر میلیون ۳5 حدود که پاکستان مثل کشوری از دام ترراحت یخیل برزیل از

 .شود تامین ارزی شرایط این در هم آن

 مرزهای از سبک و سن ین دام واردات گفت: ارتباط همین در بلوچستان و سیستان استاندار خیابانی مدرس حسین

 .باشد داشته کشور گوشت بازار متنظی در زیادی تاثیر تواندمی استان

 در داتوار و صبادرات  بخبش  در موجود ظرفیت به توجه با گفت: نیز بلوچستان و سیستان مرزی هایبازارچه مدیر

 در کشبور  زنیبا  مورد گوشت تامین و واردات حوزه در آفرینینقش برای کافی آمادگی استان، این مرزی هایبازارچه

 .دارد وجود 14۰1 سال

 در دام مناسبب  قیمبت  و ترجیحبی  ارز حبذف  گرفتبه،  صورت هایبینیپیش به توجه با امسال افزود: میر لیعمبین

 در درصبدی  2۰۰ و یکهبزار  رشد شده انجام هایهماهن ی و استان از گوشت خرید متقاضیان و همسایه کشورهای

 .داشت خواهیم را دام واردات

 الزم هایساخت زیر

 

 است گوشت تولید برای هاییبخش داشتن واردات از مهمتر است کار بخش یک تنها گوشت تامین برای دام واردات

 و سیسبتان  اسبتاندار  کنبد،  ایجباد  گوشبت  ببازار  در تعبادل  و شبود  عرضه زاربا به سریع خیلی بتواند واردات این تا

 در گفبت:  اسبت؛  امکانپذیر مرزی معابر و هابازارچه محل از دام واردات اینکه بر تاکید با ارتباط همین در بلوچستان

 هبم  و اسبت  آماده اهبازارچه از گوشت تولید برای الزم زیرساخت مرزی هایبازارچه در دام واردات زیرساخت حوزه

https://en.engormix.com/dairy-cattle/articles/livestock-sector-in-pakistan-t35391.htm
https://img9.irna.ir/d/r2/2020/08/21/4/157318403.jpg
https://img9.irna.ir/d/r2/2020/08/21/4/157318403.jpg
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 برتبرین  از دام واردات حبوزه  در بهداشبتی  مبوارد  نظبر  از و دارنبد  را الزم دگیآمبا  هبا کشتارگاه و پرواربندی مراکز

 .هستیم کشور هایاستان

 صبورت  در رددا تبالش  توان تمام با هم دامپزشکی و ندارد وجود استان مرزهای از دام واردات برای منعی هیچ ونه

 چسبتان بلو و سیسبتان  دامپزشبکی  مدیرکل را این دهد. تحویل شهروندان به سالم گوشت تجار، سطتو دام واردات

 دام راس 8۰۰ و یکهبزار  کشتار ظرفیت با صنعتی کشتارگاه 1۰ جمله از الزم هایزیرساخت که کرده تاکید و گفته

 راس ارهبز  46 از بیش دوره هر ظرفیت با مرزی هایقرنطینه روز، هر در سبک دام راس 5۰۰ و هزار سه و سن ین

 توسط شتگو تن هزار 1۰۰ به نزدیک سالیانه ظرفیت با قرمز گوشت بندی بسته واحد ۳۰ بر افزون همچنین و دام

 .است شده ایجاد استان در خصوصی بخش

 بلوچستان و سیستان برای فوایدی و دام واردات

 

 نشبان  هم بی  بلوچسبتان  و سیسبتان  در صبنعتی  کشبتارگاه  1۰ و مرزی هایبازارچه در الزم هایزیرساخت وجود

 و اسبت  مفراه حدی تا استان این در پاکستان و انافغانست کشورهای از گوشت واردات الزم هایساخت زیر دهدمی

 رایبب  اقتصبادی  منفعبت  هبیچ  و ببود  خواهد سر دور لقمه پیچاندن مصداق دی ر کشورهای از محصول این واردات

 .داشت نخواهد کشور

 هعرضب  تبا  تواردا چرخه بلوچستان و سیستان در دام واردات از بعد گوشت تولید برای الزم هایساخت زیر بودن با

 از سبتان ا ایبن  اسبتاندار  کبه  اشتغالی است اشتغال مهمترینش و داشت خواهد واردکننده استان این برای هم نفعی

 و سیسبتان  در بندیبسته و کشتار پرواربندی چون مواردی دام واردات رونق با افزود: و گفت ایجادش برای هاتالش

 .شود محقق شغل هزار 20 ایجاد تا شودمی انجام بلوچستان

https://img9.irna.ir/d/r2/2021/12/08/4/169262697.jpg?ts=1638971802778
https://img9.irna.ir/d/r2/2021/12/08/4/169262697.jpg?ts=1638971802778
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 و خصوصبی  هبای بخبش  اینبک هبم  گفبت:  ارتبباط  همبین  در نیبز  بلوچسبتان  و سیسبتان  مرزی هایبازارچه مدیر

 منضب  و ببرنبد  را وریبهبره  بهتبرین  ترجیحبی  ارز حبذف  ببا  آمده بدست تاریخی فرصت از توانندمی واردکنندگان

 ببا  ردممب  آحباد  نیباز  مبورد  قرمبز  گوشبت  از یامالحظه قابل بخش تامین و کشور بازار تنطیم در موثر آفرینینقش

 منافع بالبدن که سودجویانی و دالالن دست کردن کوتاه به نسبت استان جوانان برای نفر هزار 2۰ازبیش اشتغال

 در کننبده  تعیبین  نقبش  گذشبته  هماننبد  و کبرده  رنگکم را هستند ممکن هرشکل به هاقیمت افزایش با شخصی

 .کنند ایفا هاقیمت کاهش

 سبتان ا مبرزی  های بازارچه مدیر بطوریکه است دام واردات فواید دی ر از منطقه مردم برای وشتگ قیمت کاهش

 ممکبن  متقی پایینترین با وارداتی هایدام از استحصالی گوشت درصد 1۰ حداقل شده اتخاذ تصمیمات بنابر گفت:

 و لبی م سبطح  در قرمز گوشت قیمت کاهش شاهد سیاست ذاری این با که گرفت خواهد قرار استان مردم اختیار در

 .بود خواهیم منطقه بویژه

 امسال شروع

 هایبازارچه مدیر که ایگونه به داشته خوبی شروع بلوچستان و سیستان مرزهای از دام واردات امسال

 درصهد  297 اسهتان  ایهن  مهرزی  ههای بازارچه از زنده دام انواع واردات گفت: پیش روز 2 استان مرزی

 رد را اشتغال خالءهای کشور و استان این گوشت تامین بر عالوه افزایش این است. داشته یافته افزایش

 .بود خواهد سال شعار تحقق جهت در حرکتی و پُر منطقه

 خبر لینک

 

https://www.irna.ir/news/84713640/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C
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 دهم:هارچ بخش 14

 صنعتی گیاهان و گل ،علوفه نهاده،
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 21:11 ،14۰1 فروردین 16-ایرنا

 :داد خبر کشاورزی حمایتی خدمات شرکت مدیرعامل

 جاری سال ابتدای از آن قیمت درصدی 45 کاهش پی در کود مصرف افزایش 1-14

 

 و فسبفاته  کودهبای  قیمبت  درصدی 45 کاهش گفت: کشاورزی حمایتی خدمات شرکت مدیرعامل - ایرنا - تهران

 .است شده اخیر سال دو به نسبت روزانه فروش افزایش سبب جاری، سال در پتاسه

 یمبت ق درصبدی  45 کباهش  ببه  اشباره  با « رسولی حمید» کشاورزی، جهاد وزارت از ایرنا شنبه سه روز گزارش به

 روزانبه  روشفب  آمار جاری سال فروردین یکم از مصوبه، این اجرای با افزود: جاری سال در پتاسه و فسفاته کودهای

 .است داشته صعودی روند اخیر سال دو به نسبت کودها این مصرف که دهدمی نشان

 زایشافب  گذشته روز فروش آمار بررسی نمونه طور به اظهارداشت: کشور کشاورزی کودهای خودکفایی طرح مجری

 .دهدمی نشان را حوزه این در درصدی ۳4 فروش

 جهان رد استاندارد مصرف به جاری سال در پتاسه و فسفات کود مصرف میزان شودمی بینیپیش اینکه بیان با وی

 هبای کود فمصر در اخیر دهه یک در کرد: تصریح شود، ترنزدیک آب و خاک تحقیقات موسسه پیشنهادی میزان و

 .ایمشده مصرفیکم دچار خاک و آب موسسه پیشنهاد و جهانی میان ین به نسبت شیمیایی

 تصبریح  فبت، یا کباهش  فسبفاته  و پتاسه کودهای مصرف ارز نرخ تغییر با و 99 سال ابتدای در اینکه بیان با رسولی

 فبزایش ا ببا  و دارد کشاورزی صوالتمح بر ایالعادهفوق ثیرتأ کیفی و کمی جهت به شیمیایی کودهای مصرف :کرد

 .بود خواهیم شاهد را کشاورزی محصوالت تولید کیفیت و کمیت افزایش بهینه، مصرف به رسیدن و مصرف

https://www.irna.ir/news/84706313/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%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-%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84706313/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%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-%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://img9.irna.ir/d/r2/2021/11/15/4/169197978.jpg
https://img9.irna.ir/d/r2/2021/11/15/4/169197978.jpg
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 محصول در تولید کمبود اخیر سال چند در اینکه بیان با کشاورزی جهاد وزارت حمایتی خدمات شرکت مدیرعامل

 اسبتفاده  اثرگبذار  هاینهاده این از گرانی دلیل به نتوانستند کشاورزان شد: یادآور بود، مشاهده ابلق وضوح به گندم

 .ایمبوده تولید کاهش شاهد نهایت در که کنند

 حصبوالت م در کیفبی  و کمبی  نظر از را پرمحصولی سال کودها این از استفاده دلیل به جاری سال در وی، گفته به

 .بود خواهیم شاهد کشاورزی

 را اهبان گی تبوان  گرمبا،  و سبرما  ماننبد  محیطبی  هبای تنش مقابل در فسفاته و پتاسه کودهای اینکه بیان با رسولی

 .بود خواهیم سالم محصوالت تولید شاهد کودها این مصرف با گفت: دهند،می افزایش

 شبور ک نقباط  اقصی در کشاورزی کارگزار ۳5۰۰ وجود به اشاره با کشور کشاورزی کودهای خودکفایی طرح مجری

 داده قرار رزانکشاو اختیار در و انجام کشاورزی جهاد خدمات مراکز توسط که الکترونیکی هایحواله صدور با افزود:

 .کنند تهیه را کودها اعالمی هایقیمت با توانندمی آنها شود،می

 میاییشبی  ایکودهب  استراتژی ذخایر حاضر حال در شد: یادآور محصوالت، این از کشاورزان استقبال به اشاره با وی

 .رسید خواهد تن هزار 5۰۰ از بیش به آینده روز چند تا که است تن هزار 4۳۰ از بیش

 و پتاسبه  کودهبای  تبدارک  و تبأمین  در مشکلی کشاورزی، جهاد وزارت حمایتی خدمات شرکت مدیرعامل گفته به

 .ندارد وجود فسفاته

 شباهد  اتب  کننبد  تهیبه  رسمی هایشبکه از را کود جمله از خود نظر مورد هاینهاده تا خواست کشاورزان از رسولی

 .باشند خود محصوالت در کشاورزی کودهای مصرف اثربخشی

 خبر لینک

 

 

 

 

https://www.irna.ir/news/84706313/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%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-%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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 8:1۰ ،14۰1 فروردین 19-ایرنا

 داریم جدی مشکل زنبورداری نهاده تامین در اردبیل: استان زنبورداران اتحادیه رئیس 2-14

 پبرورش  هبای هباده ن تبامین  در استان این زنبورداران گفت: اردبیل استان زنبورداران اتحادیه رئیس - ایرنا - اردبیل

 .دارند جدی مشکل حمایتی خدمات و شکر داروها، تهیه در جمله از عسل تولید و زنبور

 نهباده  نمهمتبری  عنبوان  ببه  شبکر  شبدن  گبران  به اشاره با ایرنا خبرن ار با گو و گفت در جمعه روز ایحمزه رسول

 کبارگر،  ینههز و نقل و حمل هاینرخ افزایش بر وهعال امسال کرد: بیان بهار فصل در خصوص به زنبورداران مصرفی

 تباثیر  تحبت  شدت به را هاکلنی زادآوری امر این و یافته افزایش ریال هزار 25۰ از بیش به شکر کیلوگرم هر قیمت

 .است داده قرار

 تبا  ۳۰ ببین  مراتبع،  و طبیعت گلدهی و هوایی و آب شرایط به بسته را شکر به عسل زنبور کلنی هر ساالنه نیاز وی

 .است دهش تحویل اردبیل استان زنبورداران برای شکر کیلوگرم 2 تنها امسال افزود: و کرد اعالم کیلوگرم 4۰

 تنها بهار فصل در خصوص به عسل زنبور هایکلنی به شکردهی کرد: اضافه اردبیل استان زنبورداران اتحادیه رئیس

 تولیبد  کبرد عمل مجموع در و شده عسل زنبور نوزادان غذای مینتا و زنبورها روزانه تغذیه و جمعیت افزایش موجب

 صبنعت  فعالیبت  کردن اقتصادی برای علت همین به شکر تامین و دارد مستقیم اثر تابستان فصل در هاکلنی عسل

 .است الزم زنبورداری

 تبامین  و هیبه ت استارخو و کرد عنوان زنبورداری صنعت در مهم بسیار امری را عسل زنبور هایبیماری با مبارزه وی

 کبه  دارد وجبود  ببازار  در متنبوعی  داروهای گفت: و شد دولت سوی از زنبورداری استاندارد و شده گواهی داروهای

 زنببورداران  ببرای  معضلی به شده گواهی و موثر داروهای تهیه و تامین حاضر حال در و هستند اثربی و قالبی اغلب

 .است شده تبدیل

 عسل، نبورز پرورش فعاالن و کنندگان تولید به کشاورزی بخش بانکی تسهیالت پرداخت توقف به اشاره با ایحمزه

 در سبل ع زنبور پرورش اهمیت کرد: اظهار و شد بخش این فعاالن به تسهیالت پرداخت در دولت مساعدت خواستار

 توجهی فانهمتاس ولی است زیاد بسیار باغی و گیاهی تولیدات بخش عملکرد افزایش و گیاهان درختان، افشانیگرده

 .شودنمی امر این به

https://www.irna.ir/news/84708234/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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 نشتب  ببروز  علبت  ببه  گذشبته  سبال  در اردبیل استان هایزنبورستان درصدی ۳۰ حدود تولید افت از ادامه در وی

 هبب  هن فبت  خسبارت  آمبدن  وارد موجبب  امر این گفت: و داد خبر استان طبیعت و مراتع گلدهی فقر و خشکسالی

 .شد بخش این کنندگان تولید

 مباه  سبه  در خشکسبالی  و هبوایی  و آب تبنش  شرایط اگر امسال کرد: بیان اردبیل استان زنبورداران اتحادیه رئیس

 مطلوب امسال اوایل بارش و هاکوهستان در برف ذخایر به توجه با اردبیل استان دارانرزنبو تولید نیفتد، اتفاق آینده

 .بود خواهد

 و داد خببر  هگذشت سال دوم نیمه در اردبیل استان زنبورداران از نفر 12۰ به آموزشی خدمات ارائه از همچنین وی

 .یافت خواهد دامها نیز امسال اردبیل استان کشاورزی جهاد سازمان ترویج اداره همکاری با زنبورداران آموزش افزود:

 دارد. نتیسب  عسبل  رزنبو کندوی هزار چهار حدود و مدرن کندوی هزار 456 از بیش اردبیل استان ایرنا، گزارش به

 بیبل ارد اسبتان  در عسبل  زنبور پرورش مزرعه هزار چهار حدود از عسل محصول تن ۳4۳ و هزار هفت گذشته سال

 .شد برداشت

 در لعسب  تولیبد  میبان ین  و کیلبوگرم  19 اردبیبل  اسبتان  هبای زنبورستان در مدرن کندوی از عسل تولید میان ین

 .است کیلوگرم 4.5 نیز سنتی کندوهای

 و هبزار  یبک  تنهبا  کبه  هستند کار به مشغول اردبیل استان سطح در عسل زنبور پرورش امر در نفر هزار پنج حدود

 شپوشب  تحبت  نیبز  اسبتان  هبای زنبورسبتان  از واحبد  411 و بوده اجتماعی هایبیمه پوشش تحت آنها از نفر 497

 .هستند کشاورزی بیمه صندوق

 در عسبل  هتهیب  نیبز  و کشبور  پرگل ییالقات و مناطق به نبوردارانز کوچ علت به اردبیل استان در شده تولید عسل

 بالنسب  عسبل  و است برخوردار باالیی مرغوبیت از سبالن هایدامنه در خصوص به استان هایکوهستان غنی مراتع

 .است رسیده جهانی ثبت به

 لیبدات تو از عسبل  تبن  1۰۰ حدود ساالنه که است فعال اردبیل استان در عسل بندی بسته کارخانه 15 اکنون هم

 صبادر  یمبالز  و فبارس  خلبیج  حاشیه کشورهای ترکیه، عراق، کشورهای مقصد به آنها استاندارد و شده بندی بسته

 .شودمی
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 .است دهش برآورد تن 2۰۰ و هزار یک حدود استان نیاز و بوده کیلوگرم یک اردبیل استان در عسل مصرف سرانه

 تبا  ارهز 8۰۰ از محصول، کیفیت به بسته آن کیلوگرم هر و شودمی حسوبم اردبیل هایسوغاتی مهمترین از عسل

 .دارد قیمت ریال میلیون سه

 .دارد جهانی و ملی شهرت است، معروف سبالن عسل به که اردبیل استان در شده تولید عسل

 ناسبتا  ایبن  در کشبور  عسبل  درصبد  هفبت  و دارد را کشبور  در عسبل  محصول تولید در چهارم رتبه اردبیل استان

 نیز تاناس داخل در عسل فروش صادرات، بر عالوه استان، در گردش ران پرشمار حضور علت به و شودمی استحصال

 .دارد رواج سبالن عسل برند با

 خبر نکلی

 

 

 2۰-1-14۰1 1۳:۰1 -فارس خبرگزاری

 طیور و دام خوراک تامین راه سر مانع 3 3-14

 تبالش  ببا  لبی داخ و خبارجی  های محدودیت انواع وجود با دند:کر اعالم طیور و دام یهانهاده نواردکنندگا اتحادیه

 .شود برطرف باید که دارد زیادی موانع اما نداشتیم دامی یهانهاده کمبود 14۰۰ک سال در خصوصی بخش

 

 در )اونبدا(،  ایبران  طیبور  و دام یهانهاده واردکنندگان اتحادیه عمومی روابط از نقل به فارس خبرگزاری رشگزا به

 ببا  مقابلبه  راستای در که است درحالی این. بود برقرار نهاده تامین کلی ؛جریان نوسانات برخی وجود با گذشته سال

https://www.irna.ir/news/84708234/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://www.farsnews.ir/news/14010120000376/3-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%B3%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%B7%DB%8C%D9%88%D8%B1
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 و دامبداران  تحویبل  بازارگباه  سبامانه  در را کباال  ز،ار تبامین  از قببل  واردکننبدگان  تحریم؛ از ناشی های محدودیت

 .تاس شده تامین آن ارز ماه ۳ از پس موقع بعض و نموده مرغداران

 باعبث  هانیج بازار در دامی یهانهاده نرخ سابقه بی افزایش کنار در یورو برابری نرخ سابقه کم کاهش متاسفانه

 فعالیت مهادا توان عموما که نحوی به است شده دامی یهاهنهاد کنندگان تامین به زیادی های خسارت آمدن وارد

 .ندارند روند این با را استراتژیک کاالهای تامین فرایند در

 مصبوب  دامی یهانهاده ریالی قیمت آخرین که 14۰۰ سال اردیبهشت 7 از که دارند اطالع اندرکاران دست تمامی

 ببازه  همبین  در ایبن  ببر  عبالوه .ایم بوده شاهد را اقالم این جهانی قیمت در افزایش درصد 5۰ حداقل امروز تا شده

 تجرببه  رغبم هبب  اما ایم بوده جاری سال ابتدای از تجاری ایه هزینه بعضا و داخلی های هزینه افزایش شاهد زمانی

 نشهده  اجرایی داخلی فروش یهاقیمت اصالح ببر  مبنی محترم مسئوالن قبلی های وعده هنوز مذکور شرایط

 .است

 توانبد مبی  مسبووالن  وعبده  نشدن اجرایی و اساسی کاالهای کنندگان تامین مشکالت حل عدم تبعات تردید نبدو 

 متاسبفانه  د.شبو مبی دا یهانهاده تامین جریان از کشور خصوصی بخش ظرفیت کامل حذف و ورشکست ی به منجر

 کشبور  ههم که حالی در. است کرده تشدید را معضل این نیز دولت توسط اقالم این در گمرکی پایه نرخ افزایش

 .هسبببتند غبببذایی مبببواد و اساسبببی کاالهبببای واردات هزینبببه حبببذف یبببا کببباهش حبببال در دنیبببا هبببای

 نمی حوزه نای فعاالن به را کاال شده تمام قیمت دریافت اجازه دولت جهانی یهاقیمت درصدی 5۰ افزایش وجود با

 ابتبدای  از ببر برا دو تا را گمرک دریافتی های هزینه عمال گمرکی پایه نرخ افزایش با دولت خود که صورتی در دهد

 پبیش  مباه  دو بعضبا  کبه  واردکنندگان به دولت ارزی تعهدات انجام در تاخیر دی ر سوی از است. داده افزایش سال

 داشبته  دنبال به بخش این برای پذیری نا جبران های خسارت هم اند داده تحویل بازارگاه سامانه در را خود کاالی

 .است

 دسبت  ببه  ندمسبت  صورت به را موارد همه ذیربط تشکل عنوان به ایران طیور و دام یهانهاده واردکنندگان اتحادیه

 .شود فظح کشور اساسی کاالهای ذخایر مطلوب میزان موجود موانع رفع با تا است نموده اعالم امر اندرکاران
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 مناسبب  گبذاری  سیاسبت  و مدون ریزی برنامه مندنیاز اساسی کاالهای سازی ذخیره و تامین مطلوب فرایند تداوم

 تصبمیماتی  اتخاذ شاهد مسووالن به اساسی یکاالها کنندگان تامین مشکالت از بخشی آگاهی با امیدداریم است.ما

 .شود مان عزیز مردم سفره امنیت تامین روند حفظ موجب نهایت در که باشیم

 خبر لینک

 

 

 17:56 ،14۰1 فروردین 2۰-ایرنا

 واردات موانع رفع برای دامی هاینهاده واردکنندگان درخواست 4-14

 تبالش  ببا  هادیتمحدو انواع وجود با 14۰۰ سال در کرد اعالم دامی هاینهاده واردکنندگان اتحادیه - ایرنا - تهران

 سبی اسا کاالهبای  تبامین  در اخبتالل  ببه  منجبر  موانع نشدن برطرف اما د،ش جبران هانهاده کمبود خصوصی بخش

 .شودمی

 نوسبانات،  برخی دوجو با گذشته سال ایران، طیور و دام هاینهاده واردکنندگان اتحادیه از ایرنا شنبه روز گزارش به

 تحبریم،  از ناشبی  هبای محبدودیت  ببا  مقابلبه  راسبتای  در که است درحالی این بود، برقرار نهاده تامین کلی جریان

 ماه ۳ از پس گاهی و دادندمی مرغداران و دامداران تحویل زارگاهبا سامانه در را کاال ارز، تامین از قبل واردکنندگان

 .شدمی تامین آن ارز

 آمبدن  وارد باعبث  جهبانی  ببازار  در دامی هاینهاده نرخ سابقهبی افزایش کنار در یورو برابری نرخ سابقه کم کاهش

 تبامین  نبد فرای در فعالیت ادامه توان که نحوی به است شده دامی هاینهاده کنندگان تامین به زیادی هایارتخس

 .ندارند روند این با را استراتژیک کاالهای

 مصبوب  دامبی  هاینهاده ریالی قیمت آخرین که 14۰۰ سال اردیبهشت 7 از که دارند اطالع اندرکاراندست تمامی

 ببازه  همبین  در یبن ا ببر  عالوه .ایمبوده شاهد را اقالم این جهانی قیمت در افزایش درصد 5۰ قلحدا امروز به تا شد

 رغم به اما ایم،بوده جاری سال ابتدای از تجاری هایهزینه موارد بعضی در و داخلی هایهزینه افزایش شاهد زمانی

https://www.farsnews.ir/news/14010120000376/3-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%B3%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%B7%DB%8C%D9%88%D8%B1
https://www.irna.ir/news/84710333/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA
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 نشبده  اجرایبی  داخلی فروش هایقیمت اصالح بر مبنی محترم مسووالن قبلی هایوعده هنوز مذکور شرایط تجربه

 .است

 توانبد مبی  مسبووالن  وعبده  نشبدن  اجرایی و اساسی کاالهای کنندگان تامین مشکالت حل عدم تبعات تردید بدون

 رخن افزایش .دشومیدا هاینهاده تامین جریان از کشور خصوصی بخش ظرفیت کامل حذف و ورشکست ی به منجر

 در نیبا د کشبورهای  همبه  کبه  حالی در .است نموده تشدید را معضل این نیز دولت توسط اقالم این در گمرکی پایه

 .هستند غذایی مواد و اساسی کاالهای واردات هزینه حذف یا کاهش حال

 حبوزه  نایب  فعباالن  ببه  را کاال شده تمام قیمت دریافت اجازه دولت جهانی هایقیمت درصدی 5۰ افزایش وجود با

 از اببر بر دو تبا  را گمرک دریافتی هایهزینه عمل در گمرکی پایه نرخ افزایش با ولتد خود که صورتی در دهدنمی

 موارد بعضی رد که واردکنندگان به دولت ارزی تعهدات انجام در تاخیر دی ر سوی از است. داده افزایش سال ابتدای

 ببه  بخبش  نایب  ببرای  ناپذیری نجبرا هایخسارت هم اندداده تحویل بازارگاه سامانه در را خود کاالی پیش ماه دو

 .است داشته دنبال

 ببه  ندمسبت  صبورت  ببه  را مبوارد  همبه  ذیبربط  تشبکل  عنبوان  به ایران طیور و دام هاینهاده واردکنندگان اتحادیه

 .شود حفظ رکشو اساسی کاالهای ذخایر مطلوب میزان موجود موانع رفع با تا است نموده اعالم امر اندرکاراندست

 ناسبب م گبذاری  سیاسبت  و مبدون  ریزیبرنامه نیازمند اساسی کاالهای سازی ذخیره و تامین طلوبم فرایند تداوم

 صبمیماتی ت اتخباذ  شباهد  مسئوالن به اساسی کاالهای کنندگان تامین مشکالت از بخشی آگاهی با امیدواریم است.

 .شود مردم سفره امنیت تامین روند حفظ موجب نهایت در که باشیم

 خبر لینک

 

https://www.irna.ir/news/84710333/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA
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 2۰:15 ،14۰1 فروردین 17-ایرنا

 شد آغاز قبل سال از زودتر هفته یک مازندران برنج کانیزهم نشاء 1-15

 

 عصبر  قبل الس از زودتر هفته یک حدود جدید زراعی سال در مازندران برنج مکانیزه نشاء نخستین - ایرنا - ساری

 .شد انجام آمل شهرستان در کشاورزی جهاد وزیر معاون و استاندار حضور با چهارشنبه امروز

 در هکتباری  2 دحدو زمین در طارم برنج بذر از استفاده با امسال شالی مکانیزه کشت نمادین آئین، ایرنا گزارش به

  .شد برگزار آمل «محله مریج» روستای

 در د.شبو می انجام دستی و سنتی نشای از دیرتر شده فراگیر مازندران در اخیر دهه یک طی که برنج مکانیزه نشای

 آمباده  و رشبیا  و شبخم  ببه  اقدام فقط کشاورز و دشومی واگذار نشاء بانک به قرارداد طی کار صد تا صفر روش این

 .تاس نشاء بانک عهده بر آن کاشت و نشاء بوته ریآو عمل، گیری خرانه فرایند و کندمی خود زمین سازی

 فبروردین  اواخبر  تبا  و دشومی شروع نداسف اواخر از معموال هم مازندران مختلف مناطق کشاورزان سنتی کاری نشا

 پبس  و دهند می انجام را نشاء آوری عمل برای گیری خزانه عملیات کشاورزان روش این در .یابدمی ادامه بعد سال

 برای اورزکش هر دستی نشای روش در .کنندمی منتقل اصلی زمین به کشت برای را بوته مراقبت، روز 45 تا 4۰ از

 ببه  فراینبد  یبن ا مکبانیزه  کشبت  در اما، ب یرد کار به ماهر کارگر 15 دستکم باید شالیزار هکتار هر در نشاء کاشتن

  .گیرد می رتصو نشاء بانک قرارداد طرف عنوان به نفر یک توسط روز 25 تا 22 از کمتر زمانی بازه در یکجا صورت

https://www.irna.ir/news/84707119/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF
https://img9.irna.ir/d/r2/2021/02/26/4/164528388.jpg
https://img9.irna.ir/d/r2/2021/02/26/4/164528388.jpg
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 مازندران در برنج قراردادی کشت آغاز

 کشبت  یبر ز سبطح  هکتار هزار 215 مازندران اینکه بیان با آیین این در مازندران ورزیکشا جهاد سازمان سرپرست

 نشباء  انیزهمکب  صورت به استان شالیزارهای از هکتار هزار 15۰ جاری زراعی سال در که کرد بینی پیش، دارد برنج

 .است قبل سال از بیشتر درصد 15 تحقق صورت در که شوند

 از پبس  انمازنبدر  شبالیزارهای  از هکتبار  هبزار  8۰ حبدود ، باشد کافی استان آبی عمناب اگر که افزود عنایتی حسن

 .رودمی برنج دوم کشت زیر رتون پرورش و مجدد نشاء روش دو به اول کشت محصول برداشت

 برشمرد یداخل تولید میزان افزایش طریق از برنج واردات کاهش را کشاورزی جهاد وزارت های سیاست از یکی وی

، مازندران یاراض از هکتار هزار 7۰ حدود در پرمحصول ارقام کشت با که است این کشاورزی سازمان برنامه: گفت و

 .یابد کاهش محصول این واردات به کشور نیاز

 گفبت:  اسبت،  ببوده  مناسبب  مازنبدران  هوایی و آب شرایط امسال اینکه بیان با مازندران کشاورزی جهاد سرپرست

 فراهم رتون و مدو کشت برای را زمینه بتوانند آب از مناسب وری بهره و درست ریزی نامهبر با کشاورزان امیدواریم

 .کنند

 هکتار هزار 25 در است قرار قراردادی کشت: افزود و داد خبر مازندران در بار نخستین برای قراردادی کشت از وی

 برای هم ارکن در کشاورزان و خصوصی شبخ دولت، طرح این با که شود انجام شهرستان 14 در و مازندران مزارع از

 .دارند برمی گام تولیدکننده و تولید از حمایت

 کشاورزی محصوالت کشت برای کشاورزان با داخلی نیازهای طبق خصوصی بخش یا دولت قراردادی کشت طرح در

 خبود  مزرعه محصول کارد،می محصولی چه داندمی دقیقا کاشت فصل ابتدای از کشاورز آن طی و بندندمی قرارداد

https://img9.irna.ir/d/r2/2022/04/06/3/169580790.jpg?ts=1649259763140
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/04/06/3/169580790.jpg?ts=1649259763140
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 زیبان  و سبود  حساب کشاورز کشت، نوع این در کند.می دریافت را خود مطالبات زمانی چه و برداشت زمانی چه را

 صبادرات  منظبور  به داخلی نیازهای تامین برای ریزیبرنامه ضمن تواندمی هم دولت حال عین در و داندمی را خود

 .باشد شتهدا دقیقی ریزیبرنامه هم کشاورزی محصوالت

 پتاس و فسفات جمله از پایه کود قیمت: گفت و داد خبر جاری سال در پایه کود قیمت کاهش از همچنین عنایتی

 افبزایش  و کشباورزان  ببه  بزرگبی  کمبک  قیمت کاهش این خوشبختانه که است کرده پیدا کاهش درصد 45 حدود

 .کرد خواهد محصول

 خبر لینک

 

 

 14۰1 فروردین 16-12:۰9-جوان خبرن اران باش اه

 

 بگیرند وام را آالت ماشین هزینه درصد 80 تا کشاورزان 2-15

 بهه  اقهدام  خهود،  فنهی  شرایط و نیاز به بسته شاورزک گفت: کشاورزی مکانیزاسیون توسعه مرکز رئیس

 80 و پرداخهت  را ماشهین  مبلهغ  درصد 20 باید و ندارد سقفی آن برای که کندمی آالت ماشین انتخاب

 .بگیرد تسهیالت را آن درصد

 است؟ صورت چه به کشاورزی ونیسمکانیزا توسعه برای اعتبار توزیع روند

https://www.irna.ir/news/84707119/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF
https://www.yjc.news/fa/news/8103423/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%DB%B8%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF
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 سبال  تبوانیم مبی  کشباورزی  مکانیزاسبیون  توسبعه  برای تومانی میلیارد هزار 5 خط ابالغ با سال ابتدای در :عباسی

 سراسر در ومانت میلیارد هزار 5 با کشاورزی مکانیزاسیون 1۰ خط امسال باشیم. داشته رو پیش را ایکننده امیدوار

 رجبوع  التتسبهی  یافبت در برای هابانک به توانندمی آالت ماشین و تجهیزات خرید برای کشاورزان شد. ابالغ کشور

 .است سال 7 تا 5 آن بازپرداخت و درصد 15 تسهیالت این بازده نرخ کنند.

 است؟ صورت چه به کشاورزان برای تسهیالت دریافت روند

 هبب  مراجعبه  ببا  کشباورزان  و اسبت  داده افبزایش  درصد 25 را خودش ظرفیت کشاورزی مکانیزاسیون خط :عباسی

 و آالت ماشبین  دریافبت  ببرای  را خودشبان  درخواسبت  تواننبد مبی  تبعبه  مراکبز  و هااستان کشاورزی جهاد سازمان

 .کنند اعالم تجهیزات

 است؟ مقدار چه تسهیالت این تعداد

 ونمکانیزاسبی  توسبعه  مرکبز  سایت در که است. کاال قلم 25۰۰ تسهیالت مشمول تجهیزات کامل فهرست :عباسی

 .کرد خواهند دریافت تسهیالت درصد 8۰ شخصی دهآور درصد 2۰ پرداخت با کشاورزان و شده بارگذاری

 است؟ مقدار چه دریافتی تسهیالت میزان حداکثر

 و نبدارد  فیسبق  آن برای که کندمی آالت ماشین انتخاب به اقدام خود، فنی شرایط و نیاز به بسته کشاورز :عباسی

 .ب یرد تسهیالت را آن درصد 8۰ و پرداخت را ماشین مبلغ درصد 2۰ باید

 بوده؟ مقدار چه گذشته سال در کشاورزی حوزه در گذاری سرمایه انمیز

 میلیبارد  هزار 6 به نقدی هایآورده با و ایم کرده گذاری سرمایه تومان میلیارد هزار 4 از بیش گذشته سال :عباسی

 از یم.نک کشت مکانیزه صورت به اخیر سال دو طی را کشور غالت درصد 9۰ توانستیم اعتباری خط کمک با رسید.

 صبورت  هبب  کشبت  درصد 9۰ تا 85 نیز برنج حوزه در و ایم کرده مکانیزه را درصد 86 جو و گندم هکتار میلیون 8

 .شودمی انجام مکانیزه

 خبر لینک

 

https://www.yjc.news/fa/news/8103423/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%DB%B8%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF
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 1۰:45 ،14۰1 فروردین 2۳-ایرنا

 سنتی کشت هایهزینه افزایش با مازندران شالیزارهای مکانیزه نشاء رونق 3-15

 

 باال دستمزد درخواست احتمال که اندشده کاریبرنج فصل وارد حالی در امسال مازندران شالیکاران - ایرنا - ساری

 شباهد  یسبال  هبر  از ببیش  نشباء  هبای بانبک  ببازار  تا است داده سوق مکانیزه نشاء سمت به را آنان نشاکاران توسط

 .شود روزافزون رونق و کشاورزان استقبال

 مهبم  کبه  هبد د مبی  نشان مازندران شالیزارهای در کار و کشت از ایرنا خبرن ار میدانی یهابررسی ،ایرنا گزارش به

 موجود اراننشاک توسط باال دستمزد درخواست و سو یک از نشاکار کارگر کمبود کشاورزان روز بحث و ن رانی ترین

 .دهنبد  تبرجیح  سبنتی  ببر  را همکبانیز  کشبت  سران شتی حساب یک با کارانشالی تا شده سبب که وضعیتی ؛ است

 هبب  اسبتان  شبالیزارهای  از هکتبار  هبزار  15۰ دسبتکم  امسال کهکنند می بینی پیش هم کشاورزی جهاد مسووالن

 .دارد شالیزاری هزار 2۳۰ مازندران شود. نشاء مکانیزه صورت

 اسبت.  برنجکباری  در رشیا و شخم از پس مرحله نخستین و ترین مهم برنج نشای بوته تامین و تهیه و گیری خزانه

 به گیری خزانه برای را شالیکاری زمین از مترمربع هزار 2 حدود هکتار هر برای باید کشاورز سنتی گیری خزانه در

 مقبداری  مصرف با پاشی بذر از قبل باید زمین میزان این بعدی قدم در کند. سازی قطعه و بندی کرت ویژه صورت

 هزینبه  دی ر از نیز خزانه پوشش برای پالستیک و گرد میله خرید شود. هرز های علف و آفت از عاری سموم و کود

 ببا  و مرتبب  صبورت  ببه  روز 5۰ تبا  45 مبدت  ببه  باید هم بذرپاشی از پس ها خزانه است. سنتی گیری خزانه های

 پرداخبت  ببا  بایبد  هبم  شبدن  آمباده  از پس نشاء های بوته شود. مدیریت هوایی و آب مختلف شرایط در حساسیت

 در یاببد.  انتقبال  اصلی زمین به خزانه از کارگران توسط است نشاکاری از بیشتر درصد 2۰ معموال که ویژه دستمزد

 .شوند گرفته کار به نشاکار ای حرفه کارگر 15 باید شالیزار هکتار هر نشاء برای هم بعد مرحله

https://www.irna.ir/news/84705552/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA
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 نشباء  هبای  بوته بلکهکند مین پرداخت را ها هزینه این از یک هیچ کشاورز مکانیزه کشت در که است حالی در این

 آوری عمبل  زرو 21 از کمتبر  زمانی بازه در دارد نام گرمخانه که سربسته صورت به مربع متر 2۰ از کمتر فضای در

 طبی  ارکب  صبد  تبا  صبفر  مکانیزه کشت در .یابدمی انتقال مزرعه به نشاء برای آماده های سینی در سپس و دشومی

 وکنبد  یمب  خبود  زمبین  سبازی  آماده و شیار و شخم به اقدام فقط کشاورز و دشومی گذاروا نشاء بانک به قراردادی

 .است نشاء بانک عهده بر آن کاشت و نشاء بوته آوری عمل، گیری خرانه فرایند

 امینتب  جهبت  نشباء  هبای  کبانب  با که است این دهند می انجام مکانیزه کشت در کشاورزان که کاری تنها چه اگر

 دغدغه خاطر هب کشاورزان زیاد تقاضای و سو یک از نشاء های بانک تعداد بودن کم ولی، بندند می قرارداد نیازشان

 12 تبا  1۰ هکتبار  هر برای نشاء های بانک امسال تا است شده سبب دستمزدشان افزایش یا و نشاکار کارگر کمبود

 میلیبون  سبه  ات 2 هکتار هر در گذشته سال هب نسبت چه اگر که رقمی ؛ ببندند قرارداد کشاورزان با تومان میلیون

 دغدغه کم راتبم به اما برابر تقریبا رقم این سنتی نشای به نسبت کشاورزان محاسبه در اما است شده بیشتر تومان

 .است تر

 درصبدی  2۰ تا 15 حدود زایشاف مزیت بر عالوه مکانیزه نشاء به استقبال و گسترش عامل ترین اصلی و ترین مهم

 معموال که تاس متعارفی غیر کشاورزان گفته به دستمزدهای و نشاکار کارگران تامین دغدغه و کمبود،تولید میزان

 کشباورز  وکننبد  مبی  طلبب  ای حرفه کارگران، است استان در نشاکاری پیک که ماه اردیبشهت مختلف روزهای در

 .بپردازد را پیشنهادی مبلغ باید کاری نشا برای زمین بودن آماده به توجه با بناچار

 نشبا  برای و ومانت هزار 7۰۰ نشاء های بوته انتقال برای خزانه در پارسال نشاکار ای حرفه کارگر هر روزانه دستمزد

 و گیبری  نبه خزا هبای  هزینه احتساب با هکتار هر برای گذشته سال عبارتی به بود. تومان هزمان 6۰۰ تا نیز کاری

 را نبه هزی درصبد  2۰ امسبال  اگر که شد می هزینه تومان میلیون 11 حدود کارگر 15 توسط سنتی نشاکاری انجام

 .یابدمی افزایش تومان میلیون14 تا 1۳ به ب یریم نظر در باالتر

 ببرای  و دارد گذشته سال به نسبت درصدی ۳۰ تا 25 افزایش جاری زراعی سال برای نشاء بانک هایهزینه چه اگر

 پرداخت تجربه و سنتی روش به گیری خزانه های هزینه و خطرات اما، رسد می تومان میلیون 12 تا 1۰ تارهک هر

 ببه  داد قبرار  مبلغ به توجه بدون شالیکاران بیشتر امسال تا شد سبب گذشته سال در تومان هزار 6۰۰ تا نشاکار هر

 .بیاورند روی مکانیزه کشت
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 جایگزین هایسینی و نشاء بانک کمبود

 نشباکار  نماشبی  تبا  اسبت  سباقه  و ریشه ارتفاع لحاظ از یکدست نشاء داشتن اختیار در نیازمند برنج مکانیزه کشت

 در کبه  نشبایی  و اسبت  پبذیر  امکان نشاء های بانک در عمدتا نشاء این ونه آوری عمل بکارد. شالیزار در ار بتواندآن

 ببه  شبا ن هبای  بانبک  تعبداد  اگرچه باشد. ناسبم مکانیزه کشت برای اندتومین آید می دست به سنتی گیری خزانه

 ادتعبد  امبا ، اسبت  کمتبر  درصبد  ۳۰ حدود رودمی کشت زیر سال هر که شالیزاری هکتار هزار 22۰ تا 215 نسبت

 هبای  ینزمب  انبدازه  ببه  نشبا  بوتبه  اگبر  عببارتی  به.شد استان وارد وفور به گذشته سال سه طی نشاکار های ماشین

 نسببت  ببه  ارکب  نشا دست اه دارد.هر وجود استان در نشاکار دست اه، شود تولید نشاء ایه بانک در استان شالیزاری

 نیباز  ارگرک 5۰ حدود به سنتی نشاکاری در که سطحی ؛کندمی کاری نشا را هکتار هس تا 2 روز در ردیفه 6 تا چها

 .دارد

 یبک  هبر  کبه  اسبت  فعال استان در نشاء بانک واحد 2۰۰ حدود مازندران کشاورزی جهاد سازمان رسمی آمار طبق

 هکتبار  5۰۰ ببرای  انبد بتو نشباء  بانبک  هبر  متوسط طور به اگر دارند. را هکتار 6۰۰ تا 4۰۰ نشاء بوته تولید ظرفیت

 از زیبادی  شبمار  گذشته سال همانند نیز امسال اما، دشومی هکتار هزار 1۰۰ با برابر کند تامین نشاء بوته شالیزاری

 .دادند رارق کار دستور در را مکانیزه نشای موقتی نشاء بانک ایجاد با خودشان نشاء سینی خرید با شالیکاران

 اعتراضبی  و هگالیب  کشباورزان  اما،نشا های بانک قرارداد مبلغ توجه قابل افزایش رغم به که دهد می نشانها بررسی

 گیبری  نبه خزا مشبکالت  ببا  درمقایسبه  را رقم این کهکنند می بینی پیش چراکه، ندارند نشا بانک مالکان به نسبت

 زراعبی  السب  در ننشاکارا دستمزد افزایش و کمبود مهمتر همه از و هوایی و آب شرایط از ناشی تهدیدات و سنتی

  .است برابر حداقل،نباشد کمتر اگر
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 حبال  عبین  در مبا ا کرد توصیف باال امسال را برنج مکانیزه کشت قرارداد مبلغ بابل آباد الله بخش شالیکاران از یکی

 هبای  هزینبه  محاسببه  اما،اسبت  سخت کشاورزان نقدین ی کمبود دلیل به مبلغ این پرداخت و تامین اگرچه :گفت

 و شباکار ن کبارگر  کمبود دغدغه تر مهم همه از و ریآو عمل برای هوایی و آب خطرات با همراه سنتی ریگی خزانه

 .بدهیم مکانیزه کشت به تن تا دشومی سبب گذشته سال به نسبت دستمزدشان افزایش احتمال

 سبالم  الیش بوته اگر و است برنج کار و کشت از مرحله ترین مهم گیری خزانه که این بیان با حسینی رحمان سید

 کبه  سردی یباتقر هوایی و آب شرایط دلیل به امسال: افزود، داشت نخواهد وجود تولید برای ای دغدغه شود، تولید

 .است شده رشد مشکل دچار سنتی های خزانه از بسیاری بود، کرده بینی پیش نیز هواشناسی البته

 و اکارنشب  کبارگر  کمببود  بینبی  پبیش  و اسبت  رمضان اهم ایام با مصادف امسال کاری نشا پیک که این بیان با وی

 کباری  شبا ن ببرای  داد: توضبیح ،نیست ذهن از دور اصال برنج باالی قیمت به توجه با جاری سال در دستمزد افزایش

 کبه  است کارنشا نفر 15 به نیاز هوایی و آب شرایط های دغدغه و گیری خزانه هزینه بر عالوه هکتار یک در سنتی

 غبذای  وعبده  هس با همراه تومان میلیون 12 حدود باید ب یریم نظر در را نفر هر برای تومان هزار 7۰۰ دستمزد اگر

 .شود پرداخت عصرانه و ناهار،صبحانه

 ببا  را نیزهمکبا  دادکشت قرار گذشته سال ماه بهمن یعنی پیش ماه 2 من که جایی آن از: گفت برنجکار کشاورز این

 12 ببه  کنونا و گذشته سال هفته آخرین در رقم این اما است بوده تومان میلیون 1۰ هکتار هر در، بستم نشا بانک

 .است رسیده تومان میلیون1۳ تا

 کبرده  یشبتر ب زراعبی  سال در را شالی کار و کشت هزینه برنج قیمت افزایش که این اظهار با نیز آملی شالیکار یک

 سبیده ر تومبان  میلیبون  یبک  به امسال گذشته سال نتوما هزار 7۰۰ از هکتار هر شیار و شخم کارمزد گفت: است،

 تنهبا ، ودشب  انجبام  شبیار  و شخم مرحله چهار در باید زمین سازی آماده و تخت آب برای که این به توجه با و است

 .دشومی تومان میلیون چهار کار همین هزینه

 مبن  افبزود:  و کبرد  اشاره تومان هزار 7۰ تا هاشمی طارم شده اصال بذر گرم کیلو هر قیمت به تبار سلمان رجبعلی

 هبزار  7۰ آن بذر اکنون اما، فروختم تومان هزار 4۰ کیلوگرم هر را خود گذشته سال یک درجه سفید برنج محصول

 .است برنج قیمت افزایش دلیل به فقط این و دارد قیمت تومان
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 ببه  نسبت قمر این: داشت بیان و کرد اعالم تومان هزار45 را برنج خزانه پوشش برای پالستیک کیلو هر قیمت وی 

 خریبداری  را آن هنبوز  البته که سوز علف لیتر هر قیمت است. شده بیشتر تومان هزار 15 کیلو هر در گذشته سال

 پرداخت ومانت هزار9۰۰ با برابر سوز علف سم لیتر سه باید هکتار هر برای و رسید تومان هزار۳۰۰ حدود به نکردم

 .کنیم

 

 هکتار هزار 150 تا برنج مکانیزه کشت افزایش

: گفبت  اریجب  عیزرا سال در مکانیزه نشاء به شالیکاران استقبال تایید ضمن مازندران کشاورزی جهاد زراعت مدیر

 هبای  یتمحدود از ناشی کارگر جدی کمبود دلیل به 98 سال هکتار هزار 5۰ حدود از برنج مکانیزه کشت تقاضای

 گذشبته  السب  رسید. 99 سال در هکتار هزار 1۰۰ به افزایش درصد صد با نشاکار، کارگر کارگیری به و جایی به جا

 کبه  مسبتندی  گبزارش  و میبدانی  یهبا بررسبی  ببه  توجبه  ابب  و رسبید  هکتار هزار 12۰ به مکانیزه کشت سطح نیز

 نیبز  ریجبا  زراعبی  سبال  در مکبانیزه  کشت به کشاورزان استقبال، دادند ارائه استان کشاورزی خدمات سانکارشنا

 .برسد هکتار هزار 15۰ از بیش به دشومی بینی پیش و است قبل سال از بیشتر

 استان در اءنش بانک های واحد تعداد تا شد سبب مکانیزه کشت هب کشاورزان استقبال که این بیان با حقیقی خلیل

 تا ۳۰۰ نشاء وتهب تامین یعنی ظرفیت تمام با ها واحد این :افزود برسد، جاری زراعی سال در واحد 2۰۰ به مازندران

 هب توجه با ماا ،دهند می قراتر پوشش تحت را هکتار هزار 1۰۰ تا که کردند منعقد داد قرار را شالیزاری هکتار 5۰۰

 کنندمی نشا بوته آوری عمل به اقدام خودشان نشاء سینی خرید با کشاورزان تربیش، نشا بانک ایجاد شدن ساله 12

 .شد رور به رو کشاورازن بیشتر استقبال با امسال اقدام این که
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 نشبا  دسبت اه  موجودی در کمبودی اصال و دارد وجود کافی اندازه به استان در نشاکار دست اه که این توضیح با وی

 نشبا  انتبو مبی  راحتبی  ببه ، شبود  آوری عمل مخصوص های سینی در مکانیزه نشا بوته اگر داشت: بیان نداریم، کار

 .داد انجام را مکانیزه

 صبورت  ببه  هگذشبت  هفته مازندران برنج مکانیزه نشا نخستین که این بیان با مازندران کشاورزی جهاد زراعت مدیر

 زیبر  سبطح  هکتبار  هزار 215 امسال که گفت شد، ازآغ مازندران استاندار،جهاد وزیر معاون حضور با آمل در رسمی

 ببه  تاناسب  شالیزارهای از هکتار هزار 15۰ تا دشومی بینی پیش شده انجام یهابررسی طبق که رودمی برنج کشت

 .است قبل سال از بیشتر درصد 15 تحقق صورت در که شوند نشاء مکانیزه صورت

 دلیبل  ببه  سباله  هر شالیکاران: افزود و دانست کارگری دستمزد به مربوط را برنج کشت در هزینه بیشترین قیحقی

 و کرونا شیوع با مشکل این و ندشومی مواجه نشاکاری دستمزد درخواست چشم یر افزایش با نشاکار کارگر کمبود

 مضبان ر مبارک ماه با شدن مصادف طرفی از و گذشته سال سه طی تورم نرخ از ناشی اقتصادی وضعیت شدن بدتر

 کبه  ایبن  ببویژه  نباشبد  خاصبی  قاعده روی اصال دستمزد نرخ نیز امسال که دشومی بینی پیش و است شده تشدید

 هبزار  6۰۰ تبا  4۰۰ نیبز  کباری  نشبا  برای و تومان هزار 7۰۰ تا خزانه در کار برای کارگر هر برای شالیکاران پارسال

 .ندکرد پرداخت دستمزد تومان

 مبار آ طببق  و هسبتند  ها شالیزاری کردن تخت آب و سازی آماده مشغول سخت مازندران کشاورزان حاضر حال در

 هبزار  11۰ آبریبز  حبوزه  در البتبه ، اسبت  شبده  شبیار  و شبخم  استان شالیکاری های زمین درصد 8۰ حدود رسمی

 رد آبباد  محمبود  و بابلسبر ، یبدونکنار فر، باببل ، آمل یهاشهرستان در واقع هراز دشت شالیزاری های زمین هکتاری

 را سنتی شاکارین بابل آباد الله بخش کشاورزان از تن چند رسمی غیر صورت به حتی و دارند قرار نشا انجام آستانه

 .دادند انجام

 میلیبون  کیب  حدود متوسط طور به که دارد شالیزاری اراضی هکتار هزار 2۳۰ رسمی آمارهای بنابر مازندران استان

 .دشومی برداشت آن از صولمح تن

 خبر لینک
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  بازدیدها و سخنرانی مصاحبه،
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 21:56 ،14۰1 فروردین 17 -ایرنا

 شد کشاورزی بخش به بنیان دانش یهاشرکت ورود خواستار مازندران استاندار 1-16

 

 اصلی نیازهای زا یکی کشاورزی حوزه به بنیان دانش یهاشرکت ورود اینکه بیان با مازندران استاندار -ایرنا -ساری

 بنیان دانش یهاشرکت از گیری رهبه و کشاورزی بخش از حمایت سیزدهم دولت تالش تمام گفت: است بخش این

 .شود نیازبی واردات از کشور تا است کشاورزی محصوالت خودکفایی راستای در

 جمهبور  رییس تاکید افزود: آمل شهرستان در برنج مکانیزه نشا آیین در چهارشنبه روز پور حسینی محمود سید

 اسبتان  نایب  در کشاورزی که دادند دستور و تاس بوده کشاورزی بخش به توجه مازندران استان به اخیرش سفر در

 نظر در ازندرانم کشاورزی اراضی زهکشی برای ای ویژه اعتبار راستا همین در و گیرد قرار مدیران تمامی اولویت در

 .شد گرفته

 راسبم م در کشباورزی  جهباد  وزیبر  معاون حضور گفت: و کرد اشاره آیین این در کشاوری وزیر معاون حضور به وی

 مردمی و بیانقال دولت در برنج همچون استراتژیکی محصول به دادن اهمیت از نشان مازندران مکانیزه نشا ننخستی

 .دارد

 پیبام  در هببری ر معظم مقام دستور گفت: و کرد اشاره نیز انقالب معظم رهبر بیانات به همچنین مازندران استاندار

 شباورزی ک فعلبی  وضعیت که دارد این از حکایت شاورزیک بخش بویژه تولیدات کردن بنیان دانش بر مبنی عیدانه

 .کرد تالش آن شدن بهتر برای باید و نیست رضایت مورد

https://www.irna.ir/news/84707679/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%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%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/04/06/4/169580845.jpg?ts=1649265185729
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/04/06/4/169580845.jpg?ts=1649265185729
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 و شبد  نبنیا دانش بذر تولید و کشاورزی تجهیزات در حمایت خواستار کشاورزی جهاد وزیر به خطاب پور حسینی

 ببه  امبا  است هگرفت صورت کشاورزی جهاد ازمانس در بنیان دانش بذر تولید در خوبی اتفاقات اینکه وجود با افزود:

 .شود انجام مضاعف تالش باید دارند انقالبی دولت از مردم که انتظاراتی دلیل

 و گبیالن  یهبا اسبتان  عظبیم  هبای  ظرفیبت  اگبر  :افبزود  است برنج تولید در خودکفایی ما آرزوی اینکه بیان با وی

 محقبق  زودی به آرزو این دارند منطقه کشاورزان که همتی با و شود زده پیوند بنیان دانش یهاشرکت به مازندران

 .بود نخواهد پاکستان و هند کشورهای از برنج واردات به نیازی دی ر و شد خواهد

 کشبور  1۳ بهرت در و است متوسط بنیان دانش حوزه در استان وضعیت اینکه بیان با مازندران در دولت عالی مقام 

 .دهیم اارتق را رتبه بنیان دانش مجموعه از ها بانک حمایت با که است این ما تالش :داد ادامه دارد قرار

 در بنیبان  شدانب  قرارگاه سال ابتدای از و است کشاورزی بخش ها بنیان دانش حوزه در ما اصلی اولویت افزود: وی

 .است هخورد رقم اجرایی حوزه و کشاورزی جهاد دانشکاه، بین خوبی پیوند آن تشکیل با که شده کیلتش استان

 شاورزانک مشکالت گفت: و کرد اشاره نیز روستاها در کشاورزی سوخت و رسانی برق مشکالت به همچنین استاندار

 تبا  ودشب  اعبالم  اسبتانداری  ببه  و شناسبایی  اسبالمی  شبورای  مجلس در مردم نماینده و فرماندار توسط روستاها در

 .شود برطرف زحمتکش قشر این مشکالت

 چهارشنبه زامرو عصر قبل سال از زودتر هفته یک حدود جدید زراعی سال در مازندران برنج مکانیزه نشاء نخستین

 .شد انجام آمل شهرستان در کشاورزی جهاد وزیر معاون و استاندار حضور با

 خبر لینک

 

 

 2۰:۳6 ،14۰1 فروردین 17-ایرنا

 :کرد اعالم مازندران در کشاورزی جهاد وزیر معاون

 شودمی قراردادی کشور شمالی هایاستان در برنج کشت 2-16

https://www.irna.ir/news/84707679/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%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%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84707659/%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84707659/%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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 و داد خببر  شمالی یهااستان در برنج کشت شدن قراردادی از کشاورزی جهاد وزیر زراعت امور معاون -ایرنا-ساری

 اجبرا  شبمالی  یهااستان کشاورزی اراضی از هکتار هزار 4۰ در رو پیش زراعی سال در دادیقرار کشت طرح گفت:

 .شد خواهد

 آمبل  انشهرسبت  در که کشور برنج مکانیزه کشت نخستین آیین در چهارشنبه روز مهاجر علیرضا ایرنا، گزارش به

 که کند حیاا کشور در را قراردادی کشت که است این کشاورزی جهاد سازمان های برنامه از یکی گفت: شد، برگزار

 .دشومی اجرا کشور شمال کشاورزی اراضی از هکتار هزار 4۰ در طرح این امسال شروع برای

 حتبی  و ایبیمه هایحمایت شیمیایی، سموم کود، بذر، قبیل از برنج کار و کشت ولیها مواد طرح این در افزود: وی

 روز یمبت ق ببه  آن شبلتوک  یبا  شده تولید برنج برداشت، از پس گیرد،می قرار کشاورزان اختیار در فنی هایتوصیه

 .شد خواهد کم شده فروخته محصول از زمان این در هاهزینه و شودمی خریداری

 نخواهبد  الیم دغدغه دی ر کشاورز قراردادی کشت طرح اجرای با داد: ادامه کشاورزی جهاد وزیر زراعت امور معاون

 .کند غازآ را خود کار اندتومی ندارد را نهاده تامین و نقدین ی تامین قدرت نیکهزما حتی راحتی به و داشت

 طبرح  جبرای ا مزایبای  از را کیفیبت  چبه  و کمیت نظر از چه نهاده از موقع به استفاده کشاورزان، درآمد افزایش وی

 سه زمان مدت در تا شود رحط این از بیشتری استقبال آینده یهاسال در که کرد امیدواری ابراز و دانست قراردادی

 .برود قراردادی کشت زیر کشور شالیزاری اراضی تمامی سال

 کشبور  یازن نتیجه در و یابدمی افزایش نیز کشاورزی محصوالت میزان قراردادی کشت شدن اجرایی با گفت عنایتی

 .یافت خواهد کاهش نیز واردات به

https://img9.irna.ir/d/r2/2022/03/10/4/169518252.jpg?ts=1646907140885
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/03/10/4/169518252.jpg?ts=1646907140885
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 راستای در هک کارهایی از دی ر یکی افزود: است، کشاورزان تحمای کشاورزی جهاد سازمان وظیفه اینکه بیان با وی

 و تبی راح ببه  بتواننبد  کشباورزان  تبا  بود کود قیمت کاهش گرفت صورت جدید زراعی سال در کشاورزان از حمایت

 .کنند استفاده و تهیه را کود قیمت دغدغه، بدون

 چهارشنبه زامرو عصر قبل سال از زودتر هفته یک حدود جدید زراعی سال در مازندران برنج مکانیزه نشاء نخستین

 .شد انجام آمل شهرستان در کشاورزی جهاد وزیر معاون و استاندار حضور با

 خبر لینک

 

 

 12:17 ،14۰1 فروردین 16-ایرنا

 :کشاورزی جهاد یروز

 دارد قرار مطلوبی بسیار شرایط در کشور استراتژیک ذخائر 3-16

 

 کشور در سیاسا کاالهای و دامی هاینهاده تامین و غذایی امنیت بحث در گفت: جهادکشاورزی وزیر -ایرنا -تهران

 .دارند قرار مطلوبی بسیار شرایط در استراتژیک ذخائر و نداریم مشکلی هیچ

 مبنی خبرها برخی درباره وگویی،گفت در کشاورزی جهاد وزیر نژادساداتی ایرنا،محمدجواد پارلمانی حوزه گزارش به

 حبث ب در مبا  :گفت شود،می ایران جمله از دنیا در غذایی امنیت کاهش موجب اکراین و روسیه میان جنگ براینکه

https://www.irna.ir/news/84707659/%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84705833/%D8%B0%D8%AE%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84705833/%D8%B0%D8%AE%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/01/30/4/169414672.jpg?ts=1643543406510
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/01/30/4/169414672.jpg?ts=1643543406510


 

 

 

 کشاورزی و آب راهبردی مطالعات مرکز

 http://awnrc.com/index.php 1401سوم فروردین ماه  هفته کشاورزی اخبار اهم

۳24 http://awnrc.com/index.php  

 در اسبتراتژیک  ذخبائر  و نبداریم  مشبکلی  هبیچ  کشبور  در اساسی کاالهای و دامی هاینهاده تامین و غذایی امنیت

 .دارد قرار مطلوبی اربسی شرایط

 و غالت ملهج از اساسی کاالهای تامین برای ایدغدغه هیچ کنونی شرایط در عزیز مردم اساس براین داد: ادامه وی

  .است برقرار حوزه این در آرامش و ندباش نداشته کشور در روغن

 در مگنبد  تبامین  کمبود هب توجه با براینکه مبنی مطروحه مطالب برخی خصوص در همچنین کشاورزی جهاد وزیر

 از یکبی  کبرد:  اظهار دارد، وجود کشورها این به ایران از گندم قاچاق امکان ترکیه جمله از همجوار کشورهای برخی

 حصبول م بتواننبد  دغدغبه  ببدون  ما عزیز کشاورزان که بود این کشور در گندم تضمینی خرید قیمت افزایش دالیل

 .شود تامین مردم معیشت و ییغذا امنیت تا دهند تحویل را خود گندم

 خطبه  این انمرد غیور شده، آغاز بلوچستان و سیستان استان در که گندم برداشت شروع از کرد: تاکید نژادساداتی

 پبول  پرداخت اولویت با و است پیشرفت حال در خوبی به فرایند این اکنون و اندداده تحویل تدول به را خود گندم

 .ندارد وجود زمینه این در نیز مشکلی هیچ و شد خواهد انجام گندمکاران

 خبر لینک

 

 

 22:19 ،14۰1 فروردین 16-ایرنا

 :ایران عشایر امور سازمان معاون

 نکنند آغاز را بهاره کوچ معین زمان از زودتر عشایر 4-16

https://www.irna.ir/news/84705833/%D8%B0%D8%AE%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84706141/%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B2%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%88%DA%86-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84706141/%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B2%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%88%DA%86-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
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 زمان از زودتر که دکر توصیه کشور عشایر به ایران عشایر امور سازمان زیربنایی امور و توسعه معاون - ایرنا - تهران

 .نکنند آغاز را خود بهاره کوچ شده، تعیین

 کبارگروه  یویدئوکنفرانسب  نشسبت  در «میزبان مهدی» کشور، عشایری امور سازمان از ایرنا شنبه سه روز گزارش به

 ورکشب  مختلبف  منباطق  در هبا یخشکسبال  تداوم و اقلیمی خاص وضعیت در افزود: عشایر، بهاره کوچ مدیریت ملی

 .هستیم

 مباه  فبرودین  14 تبا  کشور در بارندگی متوسط کرد: تصریح ایران عشایر امور سازمان زیربنایی امور و توسعه معاون

 .است داشته کاهش مدت بلند به نسبت جاری سال

 آب تبامین  ظبر ن از شبالقی ق منباطق  در ویژه به مناطق اغلب در عشایر دما، افزایش به توجه با داشت: اظهار میزبان

 .هستند مواجه زیادی مشکالت با دامی علوفه و شرب

 تمهیبدات  ایبد ب کبه  ببود  خواهد تأثیرگذار ییالقی مناطق به آنان زودهن ام کوچ انجام در موضوع این داد: ادامه وی

 .شود اندیشیده خصوص این در الزم

 کبوچ  شبده،  عیبین ت زمبان  از زودتر نباید عشایر کرد: صیهتو ایران عشایر امور سازمان زیربنایی امور و توسعه معاون

 و تانهااسب  عشبایر  امبور  توسبط  کبوچ  تقبویم  رعایبت  ببرای  وسبیعی  رسبانی  اطالع بنابراین نکنند آغاز را خود بهاره

 کوچ از وگیریجل برای استانها طبیعی منابع با نیز الزم های هماهن ی کرد: اضافه وی .است شده انجام هاشهرستان

 .است شده انجام مقرر زمان از رزودت

 خبر لینک

 

https://img9.irna.ir/d/r1/2021/08/28/4/169030406.jpg?ts=1630237729126
https://img9.irna.ir/d/r1/2021/08/28/4/169030406.jpg?ts=1630237729126
https://www.irna.ir/news/84706141/%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B2%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%88%DA%86-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
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 11:19 ،14۰1 فروردین 17-ایرنا

 شودمی استفاده جهاددانشگاهی فناورانه و علمی هایندیتوانم از کشاورزی: جهاد وزیر 5-16

 

 ایهب  ظرفیبت  از اسبتقبال  ضبمن  جهاددانشب اهی  رییس با مشترک نشست در ورزیکشا جهاد وزیر - ایرنا -تهران

 کشباورزی  حبوزه  در جهاددانشب اهی  زیرسباختی  و فناورانبه  علمبی،  هبای توانمندی از استفاده بر نهاد این فناورانه

 .کرد تاکید بیشتر وریبهره به دستیابی منظوربه

 ریهیس  طیبهی  حمیدرضها  ببا  مشبترک  نشست در نژاد تیسادا سیدجواد ایرنا، آموزش و علم گروه گزارش به

 و هبا نبدی توانم ببا  آشنایی ضمن بود، همراه مجموعه دو این ارشد مدیران و معاونان حضور با که جهاددانشگاهی

 در اهیجهاددانشب   فناورانبه  هبای ظرفیبت  از پبروری دام و کشاورزی حوزه در جهاددانش اهی فناورانه دستاوردهای

 .کرد تقبالاس کشاورزی حوزه

 در جهاددانشب اهی  در موجبود  هبای ظرفیبت  از وزارتخانبه  این مختلف هایقسمت مدیران استفاده بر همچنین وی

 .کرد تاکید بیشتر وریبهره به دستیابی جهت

 نژادهبای  ازممتب  های جنین خرید برای دامداران به یارانه پرداخت با خود موافقت اعالم ضمن کشاورزی جهاد وزیر

 ات،تحقیقب  سبازمان  تبا  داد دسبتور  شبیری  و گوشبتی  ممتاز نژادهای سن ین دام تکثیر منظور به وشتیگ و شیری

 .شود دارعهده را کشور رد ممتاز نژادهای از استفاده ترویج و معرفی وظیفه کشاورزی ترویج و آموزش

 ببا  رابطبه  در شباورزی جهادک وزیبر  موافقبت  ببا  شد، برگزار کشاورزی جهاد وزارت محل در که نشست این ادامه در

 تولیبد  مرکبز  ایجباد  برای بوشهر در جهاددانش اهی فعلی گذاریسرمایه به توجه با و قفس در ماهی پرورش زنجیره

https://www.irna.ir/news/84706770/%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%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/04/06/4/169579282.jpg?ts=1649227427285
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/04/06/4/169579282.jpg?ts=1649227427285
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 قالبب  در ریال میلیارد 27۰ مبلغ شد مقرر نهاد این در فنی دانش وجود و سال در باس سی ماهی بچه میلیون پنج

 .شود تأمین وزارتخانه توسط بهرهکم تسهیالت

 این خالص مولد یماه واردات برای موردنیاز اعتبار میزان دقیق برآورد از پس شد مقرر نیز مولد ماهیان تامین برای

 .شود پرداخت جهاددانش اهی به یارانه قالب در و وزارتخانه توسط اعتبار

 سباخت  در جهاددانشب اهی  اریگبذ سبرمایه  ببه  توجه با و پایهگیاه هایکشآفت به کشور نیاز به توجه با و ادامه در

 هبای دارو و گیباهی  هبای کبش آفبت  تولیبد  خط برای الزم تجهیزات خرید و احمد بویر و که یلویه استان در سوله

 انبدازی راه و تکمیبل  ببرای  بهرهکم تسهیالت ریال میلیارد 1۰۰ دستورداد:مبلغ کشاورزی وزیرجهاد طیور، پایهگیاه

 .شود پرداخت  اهیجهاددانش به کارخانه این ترسریع

 و نباتبات  ظحف سازمان به ارسالی هایپرونده برای برداریبهره مجوزهای صدور در تعجیل لزوم با توجه با همچنین

 زشبکی دامپ سبازمان  و نباتات حفظ سازمان مجوزهای صدور زمانمدت کرد: تاکید جهادکشاورزی وزیر دامپزشکی،

 .یابد کاهش ماه 6 حداکثر به باید

 دسبتاوردهای  و هبا توانمنبدی  نشسبت،  ایبن  در نیبز  دانشهگاهی  جههاد  سهازمان  ریهیس  طیبهی  حمیدرضا

 مرغ فس،ق در ماهی رشپرو ارزش زنجیره سن ین، دام نژاد اصالح حوزه جمله از کشاورزی حوزه در جهاددانش اهی

 یبره ج در رمصبرف پ هبای پروبیوتیبک  و پایبه گیاه دامپزشکی داروهای و گیاهی هایکشآفت هیبرید، بذرهای الین،

 .کرد معرفی را آبزیان و طیور غذایی

 فنبی،  مباحبث  نهباد  ایبن  فعالیبت  حبوزه  هبر  مبورد  در مشبترک  نشسبت  این ادامه در دانش اهی، جهاد گزارش به

 .گرفت قرار موردبررسی و مطرح جهادکشاورزی وزارت هایحمایت نوع و جهاددانش اهی هایدرخواست

 واردات به وابست ی و هاآن به کشور مبرم نیاز به توجه با جات،صیفی و سبزی یدهیبر بذور تولید مورد در همچنین

 سهم کورمذ شرکت در و شود ایجاد جهاددانش اهی و کشاورزی جهاد وزارت مشارکت با شرکتی تا شد پیشنهاد آن،

 سبتاوردهای د و فنی دانش جهاددانش اهی سهم و هیبرید بذور تولید برای موردنیاز هایزیرساخت تأمین وزارتخانه

 تبأمین  رفینطب  توسط موردنیاز اعتبار و شود دیده کاهو و فلفل خیار، فرن ی،گوجه هیبرید بذر چهار مورد در فعلی

 .شود
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 سبازمان  رییس نکویی خیام مجتبی سید دکتر دارویی گیاهان خصوص در مشترک نشست این از دی ری بخش در

 رد مربوطببه مسببئوالن و داد را دارویببی گیاهببان پاالیشبب اه هپببروژ در جهاددانشبب اهی مشببارکت پیشببنهاد تببات

 .کردند تاکید پیشنهاد این بررسی بر نیز جهاددانش اهی

 ضبمن  کشباورزی  جهباد  وزارت دامبی  تولیبدات  امبور  در وزیبر  معاون نژاد دماوندی حسین نیز الین مرغ زمینه در

 قبرار  ریبن آ الین مرغ توسعه و تحقیق تیم در هیجهاددانش ا :گفت موضوع این به جهاددانش اهی ورود از استقبال

 .باشد حضورداشته هاگیریتصمیم و جلسات در و گیرد

 در دش مقرر موضوع اهمیت بر جهادکشاورزی وزیر تایید ضمن ایمزرعه حیوانات بومی نژادهای احیای خصوص در

 و ددانش اهیجها زیستی ذخایر ملی رکزم بین اجرایی نامهتفاهم سرابی و سیستانی گلپای انی، گاوهای احیای مورد

 .شود پی یری موضوع و منعقد کشاورزی جهاد وزارت

 خبر لینک

 

 

 ۰8:۰۳ ساعت 14۰1 فروردین 21 -اکوناایران

 کشور در غذایی تامنی تهدیدکننده عوامل 6-16

 معیارهبای  از غبذایی  امنیبت  است. جامعه رفاه همچنین و سالمت زندگی، اساسی ابعاد از یکی تغذیه و غذایی مواد

 میبزان  ببه  ذاغ عرضه و بودن موجود رود؛می شمار به کشور هر اصلی اهداف از آن به دستیابی و بوده انسانی توسعه

 .رودمی شمار به غذایی امنیت نارکا از خرید قدرت و دسترسی سهولت باال، کیفیت با و مناسب

 

https://www.irna.ir/news/84706770/%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%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
http://www.iranecona.ir/post/%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-
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 ببرای  ذیمغب  و ایمبن  مناسبب،  غذای به اوقات تمام در افراد تمام اقتصادی و فیزیکی دسترسی یعنی غذایی امنیت

 لفبی مخت عوامبل  تباثیر  تحبت  جهبان  غبذایی  امنیبت  امروزه هاست.آن سلیقه و پسند مورد که سالم و فعال زندگی

 تتحقیقبا  زمینبه  در گبذاری سبرمایه  افبت  انرژی، باالی قیمت آب، کمبود کشاورزی، هایزمین تمحدودی همچون

 اهمیبت  حایز تهدیدها آن با مقابله راهکارهای به توجه نتیجه در شود،می تهدید غذایی ضایعات افزایش و کشاورزی

 روی پیش راهکارهای و هاچالش بررسی به حوزه این کارشناسان حضور با میزگردی در ایسنا منظور همین به است.

 .خوانیممی ادامه در را آن اول بخش که پرداخت غذایی امنیت

 نیست عادالنه جهان در غذا توزیع

 غذایی نیتام کرد: اظهار خصوص این در مشهد فردوسی دانش اه اگروتکنولوژی وهگرمیعل هیات عضو کامکار، بهنام

 در افبراد  غذایی دسب تامین برای را الزم سرانه بتواند تولید نظام یک نکهای یعنی غذایی امنیت دارد. ایساده تعریف

 کبافی  غبذایی  تولیبد  یعنبی  غذایی امنیت همچنین .کند تامین را خود نیاز بتواند فرد کهطوری به دهد، قرار اختیار

  .کند تامین سالم زندگی برای را خود کالری فرد که نحوی به فرد هر برای

 در غبذایی  مبواد  کیفیبت  و کمیت مقوله دو افزود: کننده، مصرف برای غذایی امنیت ایجاد  ون یچ با رابطه در وی

 ببه  یغذای امنیت که کشورهایی در دهدمی نشان جهانی تجارب هستند. برخوردار اهمیت از جهان در خصوص این

 هایکشبور  سبطح  در یبک ارگان تولیبدات  اسبت.  بوده بیشتر نیز سالم غذای سمت به مردم تمایل شده تامین خوبی

  .کنند رفمص را سالم غذای تا دهندمی ترجیح و داشته خوبی مالی توان مردم زیرا کند،می پیدا گسترش پیشرفته

 کبافی  زانمیب  به دنیا در غذا حاضر حال در کرد: بیان مشهد فردوسی دانش اه اگروتکنولوژی وهگرمیعل هیات عضو

 غبذای  نقباط  یبرخ در و ریخته دور را غذا جهان نقاط برخی در نیست. دالنهعا چندان غذا توزیع اما شود،می تولید

  .است سیاسی آویز دست یک عنوان به غذا جهانی، سیاست حوزه در .ندارد وجود ملت آن نیاز برای کافی

 کشاورزی محصوالت تولید در رضوی خراسان سوم رتبه

 خصبوص  این در رضوی خراسان کشاورزی جهاد سازمان گیاهی تولیدات بهبود معاون ساربان، غالمحسین ادامه در

 کیفیبت  و کمیت آن در که باشند داشته دسترسی سالم غذای به افراد اینکه یعنی غذایی امنیت تعریف کرد: اظهار

 است. داده اختصاص خود به کشور در را کشاورزی بخش در تولید سوم رتبه رضوی راسانخ .شودمی گرفته نظر در
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 زیبر  آن در زمبین  هکتبار  میلیون یک تنها که داشته کشاورزی استعداد هکتار میلیون ۳.5 حدود یچیز استان این

 .است کشت

 ۳6۰ و دعملکبر  تبن  میلیون 5 حدود با زراعی محصوالت کشت زیر هکتار 41۰و هزار 6۳۳ میزان این از افزود: وی

 رزشا درصبد  65 حبدود  چیزی .است نت هزار 12۳ و میلیون یک عملکرد با و باغی محصوالت مساحت هکتار هزار

  .است دامی بخش در درصد ۳ و باغی و زراعی بخش به مربوط کشاورزی بخش تولیدات ناخالص

 است کرده روروبه تهدید با را کشور غذایی امینت گذشته، یهاسال در کشت الگوی شدید تغییرات

 ببا  کمبی  را غذایی امینت که چیزی کرد: یانب رضوی خراسان کشاورزی جهاد سازمان گیاهی تولیدات بهبود معاون

 2۰۰ ببر  ببالغ  گذشبته  سال 2۰ در است. گذشته یهاسال در کشت ال وی شدید تغییرات است کرده روروبه تهدید

 زارهب  115 حبدود  چیزی است. یافته اهشک استان در آبی زراعی محصوالت کشت زیر سطوح از هکتار 72۰ و هزار

 شبت ک زیبر  سبطح  از هکتار هزار ۳1 جو، کشت زیر سطح از هکتار هرار 19 حدود گندم، کشت زیر سطح از هکتار

  .تاس یافته سوق باغی محصوالت کشت سمت به و شده کم پنبه کشت زیر سطح از هکتار هزار 26 قند، چغندر

 شبت ک ببه  هکتبار  هبزار  56 پسبته،  کشبت  به هکتار هزار 96 یافته کاهش کشت زیر سطوح از کرد: تصریح ساربان

 یافتبه  اختصباص  داردانبه  و دارهسبته  باغبات  ایجاد به نیز بخشی و دارویی گیاهان کشت به هکتار هزار 24 عفران،ز

 جو ندم،گ واردات با کرده سعی دولت درنتیجه و بود آب منابع کمبود کشت زیر سطوح کاهش عوامل از یکی است.

  .اندبرده طلب آب کم گیاهان سمت به را تولید استان در کشاورزان بنابراین کند. حل را مشکل ...و

 دارد قرار نامناسبی وضعیت در آب برداشت میزان لحاظ از رضوی خراسان

 ببه  یبزان م ایبن  و دارد وجود استان سدهای در آب مکعب متر میلون 7۰ و میلیارد 4 حاضر حال در داد: ادامه وی

 خبود  هایچاه روی بر را هوشمند کنتور که هبود این استان کشاورزان مشارکت بزرگترین است. کاهش به رو شدت

 قرار بینامناس وضعیت در زمینی زیر هایآب سطح افت و آب برداشت میزان لحاظ از رضوی خراسان اند.کرده نصب

  .دارد

 است هکتار یک ازای به نفر 5 ما کشور در حاضر حال در اکولوژیک پای رد عدد
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 هکتبار  میلیون 14 حاضر حال در کرد: تصریح رضوی خراسان شاورزیک جهاد سازمان گیاهی تولیدات بهبود معاون

 کولوژیبک ا ردپبای  است. هکتار یک ازای به نفر 5 ایران در اکولوژیک پای رد عدد و است کشت زیر کشور در زمین

 بررسی یدبا غذایی امنیت مشکل حل برای بخش این کند. تامین را انسان یک غذای تواندمی که است زمینی مقدار

 هبب  موقبع  ببه  پرداخبت  و مناسبب  گبذاری قیمبت  اساسبی،  محصوالت تولید به باید اساس همین بر شود. پی یری و

  .نبیند آسیب غذایی امنیت تا کرد توجه کشاورزان

 شود مواجه مشکل با غذا به دسترسی تا شودمی موجب ناپایدار هایسیاست

 خراسان یدانش اه جهاد غذایی مواد فناوری و علوم دهپژوهشک پژوهشی و آموزشی معاون حسینی، فرشته ادامه در

 پایبداری  و دسترسی بودن، موجود جمله از مختلفی ابعاد غذایی امنیت زمینه در کرد: اظهار میزگرد این در رضوی

 در دسترسبی  تبا  شبود می موجب گاهی است، ناپایدار هاسیاست ما کشور در اینکه به توجه با دارد. نقش بسیار غذا

  .شود مواجه مشکل با غذا صنعت

 فراورده ولیدت از پس غذایی امنیت حوزه در غذایی صنایع کرد: بیان غذایی امنیت در غذایی صنایع نقش درباره وی

 نایعصب  اول بخش در است. اهمیت دارای بخش دو در که کندمی پیدا ورود تبدیلی صنایع صورت به کشاورزی خام

 شبامل  را کیفیبت  کبه  دوم بخبش  و شبده  شبامل  را کمیت بخش که دهش کشاورزی ضایعات کاهش موجب غذایی

  .است سالم غذای تولید شود،می

 یافت اهدخو تقلیل درصد 39 به درصد 83 از کشور در خودکفایی 2030 سال تا

 85 حدود از کشور جمعیت 2۰۳۰ سال تا کرد: تصریح کشور در غذا حوزه در خودکفایی به اشاره با کامکار ادامه در

 به درصد 8۳ از کشور در خودکفایی شود مدیریت کشور در غذا تولید شرایط همین با اگر رود.می فراتر نفر لیونمی

 درصد 4۰ دحدو آینده در دی ر دهه یک از کمتر غذا تولید حوزه در خودکفایی یعنی یافت. خواهد تقلیل درصد ۳9

 .اختاند خواهد خطر به را کشور امنیت مساله این و یابدمی کاهش

 مکعبب  متبر  میلیبارد  61 حبدود  چیبزی  تا داریم اجازه داد: ادامه کشور در آب منابع برداشت میزان به اشاره با وی

 مسباله  ایبن  شود.می برداشت مقدار این از بیشتر مکعب متر میلیون 24 حدود چیزی اما کنیم برداشت آب سالیانه

 در تولیبد  درصبد  9۰ حبدود  طرفبی  از باشد. آب زیکشاور بخش در تولید کننده محدود مهمترین که شده موجب
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 ریسبک  آببی  اراضبی  .اسبت  بباالیی  عبدد  جهانی مقیاس با مقایسه در که است آبی یا فاریاب اراضی از کشور اراضی

 تولید درصد ۳۰ دیم اراضی در بتوان اگر .گیرد صورت تولید دیم اراضی در که است این اصلی هنر و ندارند چندانی

 ال بوی  سبطح  در جهانی دیدگاه از .نداریم دیم اراضی بر هوشمندی مدیریت ما .بود خواهد موثر یاربس داد، افزایش

 .شود انجام کننده محدود عامل اساس بر تولید نظام و تولید که است این شودمی مطرح که موضوعی اولین کاشت

 است صحیح آمایش یک انجام کشاورزی حوزه در سرزمین نجات راه تنها

 حبوزه  در سرزمین نجات برای راهی هیچ کرد: تصریح مشهد فردوسی دانش اه اگروتکنولوژی وهگرمیعل هیات عضو

 دو در آمبایش  ایبن  شبود.  انجبام  طبیعبی  منابع و بخش این در صحیح آمایش یک اینکه جز ندارد وجود کشاورزی

 مرحلبه  رد و شده انجام رزیکشاو مختصاتی چه در و سطوحی چه در اینکه اول مرحله در گیرد. صورت باید مرحله

 بایبد  اردد وجبود  خشکسبالی  که ایمنطقه در چرا مثال برای داد. انجام زراعت توانمی مناطق کدام در اینکه بعدی

 .شود؟ کشت قند چغندر

 لیبد تو خباص  محصبوالت  ببرای  را هبایی قطبب  کبه  است این افتدمی اتفاق دنیا در که یهاسالم کرد: بیان کامکار

 ضبمانت  دبای آمایش انجام از بعد همچنین شود.می کشت استانی هر در محصولی هر ایران در اما د،انکرده مشخص

  .باشد داشته وجود آن برای اجرایی

 رتصبو  آب منبابع  محبدودیت  مبنای بر باید که است شده بهینه کشت طراحی ال وهای بعدی مرحله در گفت: وی

 .شبود مبی  ریمهج کشاورز باشد تن 5 باالی هکتار در گندم تولید اگر اسکاندیناوی حوزه و ان لستان کشور در گیرد.

 درصبد  5۳ هبب  ۳5 از آب مصرف راندمان اگر .کنیممی آلوده را زمین یعنی شود تولید تن 5 از بیش هکتار در وقتی

 61 به غذا ولیدت در خودکفایی سطح برسانیم درصد 4۰ به را انتظار( با عملکرد بین )فاصله عملکرد خالء و برسانیم

 هم کنار در را گام سه این باید کنیم عمل موفق کشاورزی محصوالت تولید حوزه در خواهیممی اگر رسد.می درصد

 محصوالت برای خوبی اقتصادی راندمان باید کنیم همراه خودمان با حوزه این در را کشاورز خواهیممی اگر برداریم.

 .برود بین از باید داللی سیستم و گذاشته کنار را والتمحص فروشی خام باید .گرفت نظر در کشور در

 خبر لینک

 15:51 ،14۰1 فروردین 21-ایرنا
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 :کشاورزی ترویج و آموزش موسسه رئیس

 خوردمی رقم محور منبع کشاورزی از عبور با بنیان دانش کشاورزی 7-16

 

 محبور  نبعم کشاورزی از عبور با بنیان دانش کشاورزی بر کشاورزی ترویج و آموزش موسسه رییس - ایرنا - تهران

 سبال  52 کشباورزی  ببرداران  بهره سنی میان ین و است مالکی خرده کشور کشاورزی غالب نظام گفت: کردو تاکید

 .است

 خیبام  تببی مج سبید » بازدید حاشیه در «مویدی اکبر علی » کشاورزی، جهاد وزارت از ایرنا یکشنبه روز گزارش به

 در وزیبر  مقبام  قائم «کاظمینی سردار» و کشاورزی ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان رئیس و وزیر معاون «نکویی

 گفت: کشاورزی، هحوز در بردار بهره هزار 8۰۰ و میلیون چهار وجود به اشاره با موسسه این از غذایی امنیت قرارگاه

 و ورزیکشا دانش ارتقای با و کنیم حرکت بنیان دانش کشاورزی سمت به باید رهبری معظم مقام ایشاتفرم طبق

 فناوری و نشدا نفوذ ضریب افزایش و شده آنان ایحرفه رفتار تغییر سبب آنان ن رش رتغیی نیز و کشاورزان مهارت

 .است بنیان دانش کشاورزی خوردن رقم آن نتیجه و باشیم شاهد را

 هبب  محبور  منببع  کشباورزی  از عببور  بنیان دانش کشاورزی اظهارداشت: کشاورزی ترویج و آموزش موسسه سریی 

 .داشت واهدخ پی در را پایه منابع حفظ و غذایی اقتدار امنیت، پایداری وری،بهره افزایش محور، دانش کشاورزی

 روز کیب  نیباز  مبورد  هزینبه  کبرد:  ریحتصب  گذشبته،  سال در کشاورزی ترویج و آموزش اعتبارات به اشاره با مویدی

 حبال  در هک است تومان میلیارد 48۰ معادل کشاورزی بخش برداران بهره از نفر میلیون 4.8 برای سال در آموزش

 .است یافته اختصاص امر این برای کمی اعتبار حاضر

https://www.irna.ir/news/84711532/%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%A8%D8%A7-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D9%82%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84711532/%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%A8%D8%A7-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D9%82%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/04/04/4/169576272.jpg?ts=1649096531985
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/04/04/4/169576272.jpg?ts=1649096531985
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 وجبود  ببا  :شبد  ادآوریب  (شاک) کشاورزی آموزش شبکه ایجاد به اشاره با کشاورزی ترویج و آموزش موسسه رییس 

 در سبان کارشنا و محققبان  و نداشته وجود هاحوزه از بسیاری در حضوری آموزش امکان کرونا، شیوع و گیری همه

 کشبور  ردارانبب  بهبره  و کارشناسبان  مروجبان،  از نفبر  هزار 5۰۰ بر بالغ و کردند برگزار را دوره هزار 15، شبکه این

 .دیدند آموزش

 تولیبد،  ورانیبا  طبرح  قالبب  در منظبور  این برای کرد: تصریح اجرا، و آموزش تحقیق، بین ارتباط بر تاکید با مویدی

 ازمانسب  ببه  را آن به مربوط کارهای راه کشاورزی، بخش مسائل بررسی از پس تخصصی های کارگروه استان درهر

 .کنندمی اعالم استان کشاورزی جهاد

 ایریعشب  و روسبتایی  توسبعه  عبالی  شبورای  در تصبویب  از پس که شده آماده نیز آینده کشاورزان طرح افزود: وی

 .باشد حوزه این در خوبی اتفاقات منشأ اندتومی

 1400 سال در روستایی جوانان کانون 64 اندازیراه

 خببر  14۰۰ سبال  در عشایری و روستایی جوانان کانون 64 اندازی راه از کشاورزی ترویج و آموزش موسسه رییس

 و تاییروسب  منباظق  توسبعه  و آینبده  کشاورزان تربیت راستای در روستایی جوانان های تظرفی توسعه :گفت و داد

 .است طرح این اهداف از عشایری

 محقبق  15۰۰ حدود ارشد، مروج پژوهش ر 1۰۰ ظرفیت از گیری بهره با کشاورزی دانش شبکه به اشاره با مویدی

 دننمبو  عملیباتی  راسبتای  در مزرعبه  طالعاتیم فرصت طرح تدوین، کشاورزی پهنه مروج کارشناس 76۰۰ و معین

 .کرد تشریح را جهادکشاورزی وزیر پیشنهاد

  کشاورزی هایهنرستان احیای لزوم

 تربیبت  راسبتای  در کشباورزی  هبای  هنرسبتان  انبدازی  راه و احیاء به اشاره با تات، سازمان ترویج و آموزش معاون

 آنان از نفر هزار ۳2 تنها پرورش و آموزش در آموز دانش نفر ارهز 6۰۰ و میلیون دو از کرد: تصریح آینده، کشاورزان

 بخش، این در آموزش نیاز به توجه با رو این از نیست، قبول قابل که هستند تحصیل به مشغول کشاورزی حوزه در

 نکارشناسبا  و محققبان  ظرفیبت  از گیری بهره با که بود مانده باقی کشور در کشاورزی هنرستان 8 تنها گذشته در

 .است شده ایجاد مختلف یهااستان در کشاورزی هنرستان ۳9 حاضر حال در کشور، سطح در تات سازمان
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 روش اسباس  بر ،14۰4 افق در ایران کشاورزی ترویج و آموزش نظام بنیادین تحول سند تدوین خصوص در مویدی

 طبرح  ای،حرفبه  هبای  صالحیت توسعه طرح شامل سند این گفت: گذشته، تجارب از گیری بهره با و علمی شناسی

 زیمجبا  شببکه  توسبعه  و کشباورزی  تلویزیبونی  مستقل شبکه طرح آینده، کشاورزان طرح مزرعه، مطالعاتی فرصت

 رزیکشباو  تبرویج  و آمبوزش  معاونبت  اقبدام  دست در مهم های برنامه جمله از که است کشاورزی ترویج و آموزش

 .است تات سازمان

 مراکبز  توسبعه  غیردولتبی،  کشباورزی  تخصصی و آموزی مهارت مراکز توسعه یادین،بن تحول سند در داد: ادامه وی

 التتعبام  توسبعه  و کشباورزی  ایحرفبه  مربیبان  تربیبت  و آمبوزش  مراکبز  ایجاد کشاورزی، فناوری توسعه و ترویج

 .است شده ریزی برنامه نیز کشاورزی المللیبین

 خبر لینک

 

 

 15:19 ،14۰1 فروردین 21-ایرنا

 :کشاورزی جهاد وزیر مقام قائم

 نیست پذیر امکان ترویج بدون کشاورزی هوشمندسازی و وریبهره 8-16

 

 هوشمندسبازی  وری،بهبره  اینکبه  بیبان  ببا  غبذایی  امنیبت  قرارگباه  در کشاورزی جهاد وزیر مقام قائم -ایرنا -تهران

 چهبار  تبا  ایبران  کشباورزی  تراز اقدام این با گفت: نیست پذیر امکان ترویج بدون آن کردن بنیان دانش و کشاورزی

 .شودمی مثبت آینده سال

https://www.irna.ir/news/84711532/%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%A8%D8%A7-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D9%82%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84711473/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84711473/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/04/10/4/169587612.jpg?ts=1649584027007
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/04/10/4/169587612.jpg?ts=1649584027007
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 حقیقبات، ت سبازمان  از بازدیبد  حاشیه در «کاظمینی محسن» ی،کشاورز جهاد وزارت از ایرنا یکشنبه روز گزارش به

 ببه  اشباره  ببا  کشباورزی  تبرویج  و آمبوزش  موسسه مدیران شورای با نشست در و )تات( کشاورزی ترویج و آموزش

 رزی،کشباو  هوشمندسازی و کردن بنیان دانش خصوص در (العالی مدظله) اسالمی انقالب معظم رهبر رهنمودهای

 بتبوانیم  رودمبی  انتظبار  داریبم،  که اقلیمی به توجه با اما دارد، کار خیلی غذایی امنیت جهت از ما کشاورزی :افزود

 مثببت  شباهد  و کرده تامین آن به فراوانی و دسترسی لحاظ از را مردم دغدغه و کنیم ایجاد را غذایی ارپاید امنیت

 .باشیم آتی سال 4 طی کشاورزی تراز شدن

 تبرویج  و وزشآمب  تحقیقات، سازمان امیدوارم داشت: اظهار غذایی امنیت قرارگاه در رزیکشاو جهاد وزیر مقام قائم

 ترویج ختارسا تغییر با حتی جهش این شاید البته باشد، داشته توجه قابل جهش یک مسیر این در بتواند کشاورزی

 .بیفتد اتفاق وزیر معاونت عنوان به

 توجبه  ن باه  ییرتغ با مردم غذای به باید و ایمنداشته غذایی امنیت به ویژه توجه گذشته سال 4۰ در شد: یادآور وی

 .دنشو چالش دچار غذایمان امنیت جهانی و ای منطقه اتفاقات و ارزی تغییرات با تا برداریم گام ویژه

 و ودشب  اسبتفاده  بنیبان  دانبش  مراکبز  و علمبی  هایظرفیت تمام از کشاورزی مسیر در باید کرد: تصریح کاظمینی

 .باشیم کشاورزی حوزه در خوبی اتفاقات شاهد سال پایان در اریمامیدو

 تبا  ببرود  پیش جلو به هدفمند و کند برابر چند را هایش تالش سال 4 طی باید کشاوری جهاد وزارت وی، گفته به

 .باشیم اتفاقات این شاهد

 شبکه سامانه» و «اورزیکش بخش در ای حرفه صالحیت سنجش و آموزش استانداردهای» از بازدید این حاشیه در

 بهبره  و کارشناسبان  مبدیران،  از نفبر  هبزار  1۰ از ببیش  به کاظمینی سردار توسط و شد رونمایی «کشاورزی دانش

 .شد ارسال ترویجی پیام پات سامانه طریق از کشاورزی بخش برداران

 خبر لینک

 

 

https://www.irna.ir/news/84711473/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
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 14:57 ،14۰1 فروردین 21-ایرنا

 :کرداعالم دارینوغان توسعه مرکز رییس

 قیمت افزایش بدون کشور در نوغان تخم توزیع 9-16

 

 حمبایتی  هبای سیاست اتخاذ با گذاریقیمت شورای کرد: اعالم کشور داری نوغان توسعه مرکز رییس -ایرنا -تهران

 قبل سال به نسبت افزایش بدون را نوغان تخم عرضه قیمت داران، نوغان از حمایت راستای در کشاورزی محصوالت

 .است کرده تصویب اییارانه صورت به

 افزود: کشور، رد نوغان تخم توزیع درباره «زرگر سروی عدیل» کشاورزی، جهاد زارتو از ایرنا یکشنبه روز گزارش به

 مناسبب  توزیع شبکه و شده تامین هیبریدی واریته 1۳ در وارداتی و داخل تولید از اعم کشور نیاز مورد نوغان تخم

 .است شده بینیپیش کشور در دار نوغان کشاورزان دسترسی تسهیل برای

 مراکبز  و منتخبب  هایشعبه به مراجعه با انندتومی داران نوغان داشت: اظهار کشور داری نوغان توسعه مرکز رییس

 .کنند تهیه تومان هزار 15 قیمت به را نوغان تخم جعبه هر کشاورزی جهاد

 سبایر  رد و شبده  آغباز  گرمسیری استان هشت در نوغان تخم توزیع هوایی، و آب شرایط به توجه با کرد:تصریح وی

 .شد خواهد توزیع توت درختان های برگ و اقلیمی شرایط با متناسب نیز هااناست

 افبزایش  ناسبتا  ۳1 ببه  اسبتان  22 از دارینوغان در فعال هایاستان تعداد اخیر یهاسال در داد:ادامه زرگر سروی

 .است یافته

 تبا  نخسبت  هایرتبه ترتیب به انمازندر و شمالی خراسان گلستان، رضوی، خراسان گیالن، هایاستان وی، گفته به

 .اندداده اختصاص خود به را کشور ابریشم پیله تولید پنجم

https://www.irna.ir/news/84711511/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%AA%D8%AE%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84711511/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%AA%D8%AE%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA
https://img9.irna.ir/d/r1/2020/06/14/4/157172446.jpg
https://img9.irna.ir/d/r1/2020/06/14/4/157172446.jpg
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 ببازده  ببه  جبه تو با و داری نوغان فعالیت از کشاورزان نسبی رضایت با افزود: کشور داری نوغان توسعه مرکز رییس

 و فرهن ی کهن میراث عنوان به یتفعال این از بهتری استقبال رودمی امید گذشته، سال در محصول فروش و تولید

  .شود انجام اقتصادی

 و رشفب  صبنعت  در اتکبایی  خبود  دار،نوغبان  خبانوار  هبزار  27 از ببیش  فعالیبت  با اخیر سال سه در شد: یادآور وی

 .است یافته افزایش درصد 52 به درصد 28 از ابریشمی منسوجات

 خبر لینک

 

 

 14:51 ،14۰1 فروردین 21-ایرنا

 :کشاورزی جهاد وزیر معاون

 شودمی محقق کشور در کشاورزی ترویج یکپارچه نظام با وری؛بهره انقالب 10-16

 

 تبرویج  رچبه یکپا نظبام  با وریبهره انقالب گفت: کشاورزی ترویج و آموزش تحقیقات سازمان یسری - ایرنا - تهران

 .شودمی محقق کشور در کشاورزی

 شبورای  مشبترک  نشسبت  در «نکبویی  خیبام  مجتببی  سید» کشاورزی، جهاد وزارت از ایرنا یکشنبه روز گزارش به

 امنیت قرارگاه در وزیر مقام قائم «کاظمینی» سردار رحضو با که سازمان کشاورزی ترویج و آموزش معاونت مدیران

https://www.irna.ir/news/84711511/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%AA%D8%AE%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84711496/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AC-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84711496/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AC-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/04/10/4/169587637.jpg?ts=1649584554947
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/04/10/4/169587637.jpg?ts=1649584554947
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 محتبوا،  تولیبد  از را اسبت،  داشبته  تبوان  هرچه امروز به تا ترویج و آموزش مجموعه افزود: شد، برگزار کشور غذایی

 .است داده انجام خوبی به هادهستان در الیه آخرین تا گرفته هازیرساخت و ارتباطات

 کنبیم،  ایجباد  وریبهبره  انقالب واقعی مفهوم به دوره این در بخواهیم اگر داشت: ظهارا کشاورزی جهاد وزیر معاون

 .باشیم داشته کشور در ترویج یکپارچه نظام یک باید

 تحقبق  در توانبد مبی  یکپارچبه  مبدیریت  ببا  کشاورزی ترویج و آموزش تحقیقات، مجموعه کرد: تصریح نکویی خیام

 .باشد اثرگذار انقالب، معظم رهبر ویاتمن اساس بر بنیان دانش کشاورزی اهداف

 سباز  پآ سبامانه  از کشباورزی  تبرویج  و آمبوزش  تحقیقبات  سازمان رئیس و مراسم این حاشیه در گزارش، بنابراین

 .کرد رونمایی کشاورزی

 امبر  در خصصمت کاربران آن وسیله به که است آنالین های اپلیکیشن تولید قابلیت دارای کشاورزی ساز آپ سامانه

 ایجرببه ت و بسبازند  ممکبن  زمبان  کمترین در را موردنظر اپلیکیشن نویسی، برنامه دانش بدون توانندمی شاورزیک

 ساختار در محتوا ورود ها،قابلیت انتخاب طراحی، سامانه این در کنند؛ تجربه را ای حرفه اپلیکیشن ساخت در آسان

 .کاربراست راختیا به تنظیمات انجام و اپلیکیشن

 ببه  و سبت ا کبرده  آسبان  را اطالعبات  ورود مانند کننده خسته فرآیندهای از برخی کشاورزی ترویج ساز آپ سامانه

 باشبد  تهنداشب  ای سررشته طراحی در کاربر که صورتی در همچنین کرد؛ انتشار آماده را اپلیکیشن توانمی سرعت

 .کند لیدتو را شکیل حال عین در و هویژ امکانات با اپلیکیشن تا گذاردمی اختیار در را ای آماده های قالب

 خبر لینک

 

 

 14:26 ،14۰1 فروردین 21-ایرنا

 :کشاورزی جهاد وزیر معاون

 شد اجرایی کشور شمالی هایاستان در برنج قراردادی کشاورزی طرح 11-16

https://www.irna.ir/news/84711496/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AC-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84711456/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%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%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84711456/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%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%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
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 شباورزی ک طبرح  کشبور  در ببار  نخسبتین  برای گفت: ایران روستایی تعاون مرکزی سازمان مدیرعامل -ایرنا -تهران

 .شد اجرایی کشور شمالی هایاستان در برنج محصول برای قراردادی

 کشبت  وضبوع م مورد در «فر قادری اسماعیل» ایران، روستایی تعاون مرکزی سازمان از ایرنا یکشنبه روز گزارش به

 زا حمبایتی  هبای  سیاسبت  اتخباذ  و گبذاری  قیمبت  شبورای  نامه تصویب تحقق راستای در داشت: اظهار قراردادی،

 هادهبای ن ببین  رایزنبی  و کارشناسبی  کبار  هبا ساعت از دبع کشور در بار اولین برای استراتژیک، و اساسی محصوالت

 .شد اجرایی و سازی پیاده برنج قراردادی کشاورزی طرح مختلف،

 است، ستاییرو تولید تعاونی هایشرکت مرکزی اتحادیه که مباشر و کشاورز بین قراردادی، کشاورزی در افزود: وی

 را سم و کود قبیل از ضروری کشاورزی هاینهاده و بذر است موظف مباشر آن براساس که شودمی منعقد قراردادی

  بام هن آن هزینبه  و تبامین  حمایتی خدمات شرکت یعنی طرح پشتیبان طریق از و پرداختی پیش گونه هیچ بدون

 .شود کسر کشاورز از محصول تحویل

 ببین  شبده  منعقد امهن تفاهم اساس بر مباشر همچنین کرد: تصریح ایران روستایی تعاون مرکزی سازمان مدیرعامل

 و ادهد قرار بیمه پوشش تحت را مذکور قراردادهای همه جهادکشاورزی وزارت و کشاورزی محصوالت بیمه صندوق

 سبویه ت محصبول  فبروش  و دریافبت  محبل  از پایبان  در و پرداخت دولت طرف از ابتدا موارد سایر همانند آن هزینه

 .شودمی

 ببرنج  مبزارع  از هکتار ۳22 و هزار 6 از بیش تاکنون داد: ادامه طرح، این از کشاورزان استقبال به اشاره با فر قادری

 تبن  1۰۰ و هبزار  یک از بیش و گرفته قرار قراردادی کشاورزی پوشش تحت گلستان و گیالن مازندران، هایاستان

 15 جباری  سبال  در دشومی بینیپیش بنابراین است. گرفته قرار کشاورزان اختیار در توافق براساس بذر اقالم انواع

 .گیرد قرار دولت اختیار در بازار تنظیم جهت آن از بخشی و برداشت طرح این محل از برنج تن 8۰5 و هزار

https://img9.irna.ir/d/r1/2020/07/28/4/157263428.jpg
https://img9.irna.ir/d/r1/2020/07/28/4/157263428.jpg
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 گفت: است، کشاورزی جهاد وزارت زراعت معاونت برعهده طرح این راهبری اینکه بیان با جهادکشاورزی وزیر معاون

 در زمانسا این و است کشور استراتژیک محصوالت تمامی به یژهو توجه قراردادی کشاورزی در دولت اصلی سیاست

 صوالتمح سایر پوشش جهت کارشناسی های طرح سازی پیاده و تدوین تهیه، به نسبت نزدیک آینده در دارد نظر

 .کنند اقدام قراردادی کشاورزی قالب در

 خبر لینک

 

 

 16:۳۳ ،14۰1 فروردین 22-ایرنا

 :کشاورزی جهاد وزیر

 دهدمی نفوذ ضریب کشاورزی بخش عملکرد به هارسانه و تبیین جهاد 12-16

 

 هبای برنامه و ادستاورده تشریح و رسانیاطالع در هارسانه و تبیین جهاد نقش کشاورزی، جهاد وزیر - اایرن - تهران

 مهبم  ار جامعبه  در مصبرف  سببک  و غذا پایداری احساس ها،بحران از عبور بازار، در آرامش ایجاد کشاورزی، بخش

 .دهد نفوذ ضریب زیکشاور بخش عملکرد و هافعالیت به توانندمی هارسانه گفت: و خواند

 جهباد  قرارگباه  جلسبه  نخسبتین  در «نژادساداتی جواد سید» کشاورزی، جهاد وزارت از ایرنا دوشنبه روز گزارش به

 و رسبانه  دارد، سروکار آن با کشاورزی جهاد وزارت که موضوعاتی و ابعاد همه در اینکه بیان با وزارتخانه این تبیین

 نیباز  رسانه و تبیین جهاد قرارگاه به کشور در غذا امنیت حوزه افزود: دارد را محوری و نخست نقش ایرسانه تبیین

 .باشد حرکت در کشاورزی بخش ابعاد همه در باید تبیین جهاد و دارد

https://www.irna.ir/news/84711456/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%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%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84712866/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B6%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84712866/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B6%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/04/11/4/169590398.jpg?ts=1649676626059
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/04/11/4/169590398.jpg?ts=1649676626059


 

 

 

 کشاورزی و آب راهبردی مطالعات مرکز

 http://awnrc.com/index.php 1401سوم فروردین ماه  هفته کشاورزی اخبار اهم

۳42 http://awnrc.com/index.php  

 مصبرف  عدیلت یا کاهش در رسانه نقش داشت: اظهار بازار تنظیم در هارسانه نقش به اشاره با کشاورزی جهاد وزیر

 در مردم تشویق طریق از بحران شرایط در را بازار هارسانه غرب، در و است مهم مدتکوتاه هایانبحر از عبور و کاال

 .کنندمی تنظیم کاال، یک مصرف کاهش یا مصرف

 سال 60 از بعد سیزدهم دولت در بازار و تولید اتصال

 دسبتاوردی  سبال،  6۰ از پبس  را سیزدهم دولت کار ابتدای در کشاورزی محصوالت بازار با تولید اتصال نژادساداتی

 کبرده  فکیبک ت هبم  از را حوزه دو این عمد روی از گذشته در و ندارد معنی بازار بدون تولید گفت: و دانست بزرگ

 .بودند

 فبرآوری،  تبا  تولیبد  از غبذا  امنیبت  حوزه در واحد فرماندهی و زنجیره یکپارچ ی کرد: تصریح کشاورزی جهاد وزیر

 تبر  طمسل کار بر و برویم پیش چقدر هر و بوده بخشنتیجه کشاورزی محصوالت متسال و صادرات مصرف، توزیع،

 .کنیم ایجاد ارزش زنجیره حوزه در را تریمطلوب شرایط توانیممی شویم،

 در ما اشت:د اذعان است، کشاورزی محصوالت سالمت غذایی، امنیت تعریف در پارامترها از یکی که این بیان با وی

 سالمت و دکن ریشه تواندمی سازوکار این سال، چهار طی که ایمکرده ایجاد سازوکاری و کنیممی حرکت راستا این

 .بخشد بهبود را غذا و محصوالت

 حبوزه  از بیشبتری  هبای ارزش گرفتبه،  صبورت  هایریزیبرنامه و اقدامات با 14۰1 سال در ما داد: ادامه نژادساداتی

 .دید خواهیم غذا زنجیره در را کشاورزی محصوالت سالمت

 .کنیم وارد غذا زنجیره در را بنیاندانش هایروش داریم قصد افزود: وی

 و اشبد ب میبدان  وسبط  در بایبد  تبرویج  گفبت:  و کبرد  اشاره نیز تبیین جهاد در ترویج نقش به کشاورزی جهاد وزیر

 کشاورزان کنار در باید کشت فصل در ویژه به سال ایام تمام در جدید هایشیوه بیان و هایافته انتقال برای مروجان

 .باشند داشته قرار

 .است تبیین جهاد هایستون از یکی ترویج گفت: و کرد تاکید کشاورزی بخش در ترویج کاروان اندازیراه بر وی



 

 

 

 کشاورزی و آب راهبردی مطالعات مرکز

 http://awnrc.com/index.php 1401سوم فروردین ماه  هفته کشاورزی اخبار اهم

۳4۳ http://awnrc.com/index.php  

 مردم تا شود دایجا غذا سازیارزان و سالمت تولید، حوزه در نهضت یک کشور در که کرد امیدواری ابراز نژادساداتی

 .کنند آرامش احساس غذا حوزه با ارتباط رد

 خبر لینک

 

 

 14۰1 فروردین 22-18:47 -جوان خبرن اران باش اه

 

 کرد مطرح نژادساداتی

 غذا زنجیره در بنیاندانش هایروش از گیریبهره 13-16

 .کنیم وارد غذا زنجیره در را بنیاندانش هایروش داریم قصد گفت: کشاورزی جهاد وزیر

 از بیشبتری  هبای ارزش گرفتبه،  صبورت  هایریزیبرنامه و اقدامات با 14۰1 سال در ما گفت: نژادساداتی جواد سید

 زنجیبره  در را بنیبان دانش هایروش داریم قصد و دید یمخواه غذا زنجیره در را کشاورزی محصوالت سالمت حوزه

 .کنیم وارد غذا

 باید تبیین جهاد و دارد نیاز رسانه و تبیین جهاد قرارگاه به کشور در غذا امنیت حوزه کشاورزی، جهاد وزیر گفته به

 .باشد حرکت در کشاورزی بخش ابعاد همه در

https://www.irna.ir/news/84712866/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B6%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF
https://www.yjc.news/fa/news/8108969/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%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%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%BA%D8%B0%D8%A7
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 مصبرف،  وزیبع، ت فرآوری، تا تولید از غذا امنیت حوزه در واحد ندهیفرما و زنجیره یکپارچ ی گوید: می نژادساداتی

 تبوانیم می شویم، ترمسلط کار بر و برویم پیش چقدر هر و بوده بخشنتیجه کشاورزی محصوالت سالمت و صادرات

 .کنیم ایجاد ارزش زنجیره حوزه در را تریمطلوب شرایط

 راستا این در نژاد ساداتی گفته طبق و است کشاورزی محصوالت سالمت غذایی، امنیت تعریف در پارامترها از یکی

 غبذا  و محصوالت سالمت و کند ریشه تواندمی سازوکار این سال، چهار طی که شده ایجاد سازوکاری و شده حرکت

 .بخشد بهبود را

 خبر لینک

 

https://www.yjc.news/fa/news/8108969/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%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%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%BA%D8%B0%D8%A7
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 دهم:هف بخش 17

 متفرقه
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 18:17 ،14۰1 فروردین 18-ایرنا

 جمهور؛ رئیس سفر با همزمان

 کرد افتتاح نظرآباد در را بنیان دانش داروسازی شرکت یک کشاورزی جهاد وزیر 1-17

 

 شبرکت  هپنجشبنب  عصبر  کشباورزی  جهباد  وزیر، البرز استان به جمهور رئیس استانی سفر با همزمان - ایرنا - کرج

 .کرد افتتاح نظرآباد صنعتی شهرک در «فارمد ویتان» داروسازی بنیان دانش

 سبرمایه  با لمیق انسولین و واکسن انواع هکنند تولید «فارمد ویتان» داروسازی بنیان دانش شرکت ایرنا، گزارش به

 .است شده اندازی راه نظرآباد صنعتی شهرک در خارجی شرکت یک گذاری

 سبرمایه  با دفارم ویتان بنیان دانش شرکت گفت: ایرنا خبرن ار به آیین این حاشیه در نظرآباد صنعتی شهرک مدیر

 .است شده احداث آلمان فارمای داروسازی شرکت یورویی میلیون صد یک گذاری

 تولید به داماق اول مرحله در شده احداث هکتار چهار مساحت به زمینی در که شرکت این افزود: «قربانخانی احمد»

 .باشدمی سفارشات اساس بر آن تولید میزان کهکند می برکت کرونا واکسن

 ببرای  کنونتبا  شبرکت  ایبن  اندازی راه با :داشت اظهار است، اجرا حال در شرکت این توسعه طرح اینکه بیان با وی

 .است شده اشتغال ایجاد نفر 25۰

 منظبور  به «آفریناشتغال بنیان،دانش تولید،» سال در و دولت هیات استانی سفر نوزدهمین قالب در جمهور رئیس

 همانم ماه فروردین 18 پنجشنبه امروز مردم مشکالت رفع برای گیری تصمیم و بخشی توسعه هایاولویت بررسی

 .است البرز استان

https://www.irna.ir/news/84708488/%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%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD
https://www.irna.ir/news/84708488/%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%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/04/07/4/169581994.jpg?ts=1649339122267
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/04/07/4/169581994.jpg?ts=1649339122267
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 و مسبایل ، یرئیسب  اهلل آیبت  ویبژه  نمایندگان عنوان به جمهور رییس معاونان و کشور وزرای از تعدادی سفر این در

 .کنندمی بررسی نهایی گیری تصمیم برای را البرز استان مشکالت

 اردبیبل،  ان،سبمن  زنجبان،  ،لرستان یزد، قم، هرمزگان، شامل استان 18 به این از پیش رییسی سیدابراهیم اهلل آیت

 لسبتان، گ گبیالن،  بوشبهر،  وبویراحمبد،  که یلویبه  ایبالم،  جنوبی، خراسان بلوچستان، و سیستان خوزستان، فارس،

 .است کرده سفر مشهد و مازندران

 خبر لینک

 

 

 16:19 ،14۰1 فروردین 18-ایرنا

 جمهور؛ رئیس سفر با همزمان

 کرد افتتاح را البرز نظرآباد سالمت دهکده گلخانه کشاورزی جهاد وزیر 2-17

 

 ببا  جشبنبه پن عصبر  ای گلخانبه  کشت واحد یک، البرز استان به جمهور رئیس استانی سفر با همزمان - ایرنا - کرج

 .شد برداری بهره نظرآباد شهرستان در کشاورزی جهاد وزیر نژاد ساداتی سیدجواد حضور

 بخبش  مشبارکت  ببا  نظرآبباد  شهرستان حسن شیخ روستای در واقع سالمت دهکده در گلخانه این ایرنا، گزارش به

 .است شده تکمیل و احداث خصوصی

https://www.irna.ir/news/84708488/%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%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD
https://www.irna.ir/news/84708083/%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-%DA%AF%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%87%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD
https://www.irna.ir/news/84708083/%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-%DA%AF%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%87%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/03/23/4/169552026.jpg?ts=1648048754301
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/03/23/4/169552026.jpg?ts=1648048754301
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 ببا  آن یبال ر میلیبارد  هبزار  یبک  که شده ایجاد ریال میلیارد هزار 2 گذاری سرمایه میزان با سالمت دهکده گلخانه

 .ستا شده تامین یخصوص بخش اعتبارات محل از دی ر ریال میلیارد هزار یک و بانکی تسهیالت از استفاده

 کبرده  غالاشبت  ایجباد  نفبر  58 برای تاکنون شده ایجاد هکتار 1.8 حدود مساحتی در آن اول مرحله که گلخانه این

 .است

 .دش خواهد تولید سال در تن 15۰ بینی پیش با خاک بدون بستر در صیفی و سبزی محصوالت گلخانه این در

 منظبور  به «آفریناشتغال بنیان،دانش تولید،» سال در و دولت تهیا استانی سفر نوزدهمین قالب در جمهور رییس

 همانم ماه فروردین 18 پنجشنبه امروز مردم مشکالت رفع برای گیری تصمیم و بخشی توسعه هایاولویت بررسی

 .است البرز استان

 و مسبایل ، یرئیسب  اهلل آیبت  ویبژه  نمایندگان عنوان به جمهور رییس معاونان و کشور وزرای از تعدادی سفر این در

 .کنندمی بررسی نهایی گیری تصمیم برای را البرز استان مشکالت

 اردبیبل،  ان،سبمن  زنجبان،  لرستان، یزد، قم، هرمزگان، شامل استان 18 به این از پیش رییسی سیدابراهیم اهلل آیت

 لسبتان، گ گبیالن،  شبهر، بو وبویراحمبد،  که یلویبه  ایبالم،  جنوبی، خراسان بلوچستان، و سیستان خوزستان، فارس،

 .است کرده سفر مشهد و مازندران

 خبر لینک

 

 

 14۰1 فروردین 17-۰9:۰2-جوان خبرن اران باش اه

 

https://www.irna.ir/news/84708083/%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-%DA%AF%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%87%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD
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 شد رحمط جوان خبرن اران باش اه با گو و گفت در

 است اکو هایکشور اختیار در دنیا ثروت درصد 40 3-17

 کردِعمل هنوز دنیا ثروت از درصد 40 داشتن اختیار در با اکو هایکشور گفت: ایران بازرگانی اتاق رئیس

 .ندارند گذاری سرمایه در مناسبی

 مثببت  کبلبو  ایبن  ارزیبابی  امبا  اند، کرده ایجاد اقتصادی بلوک اکو عضو کشور 1۰ گفت: شافعی حسین غالم آقای

 کنند، استفاده خود گروهی درون هاظرفیت از توانستند و نیست

 دی بر  زا اسبت،  اکبو  کشبورهای  مشبکالت  عمبده  هاموافتنامه نکردن اجرایی است، مدعی ایران بازرگانی اتاق رئیس

 چنینهم است، هوایی و ریلی مینی،ز حمل در ضعف د،شومی اکو کشورهای بین گذاری سرمایه مانع که مشکالتی

 تبوانیم مبی  شبود  فبراهم  هاساخت زیر بهبود و شرایط این اگر .ندارد وجود اکو کشورهای بین پروازی مستقیم خط

 .دهیم افزایش را گروهی درون اقتصادی مبادالت میزان درصد 6 یا 5 سالیانه

Play Video 

 ویدیو کد

 دانلود

 خبر لینک

 

 

 21-1-14۰1 ۰۰:46-فارس خبرگزاری

 کردند معرفی را خود ابربدهکارهای هم دیگر بانک سه 4-17

 مسکن زی،کشاور بانک سه ملی، بانک از پس بانکی، ابربدهکاران و کالن گیرندگانتسهیالت سازیشفاف راستای در

 .کردند منتشر را خود بزرگ بدهکاران اسامی نیز بانک پست و

https://www.yjc.news/fa/news/8082615/%DB%B4%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.yjc.news/fa/news/8082615/%DB%B4%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.yjc.news/fa/news/8082615/%DB%B4%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.farsnews.ir/news/14010121000021/%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A8%D8%AF%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
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  .کرد رمنتش را خود بدهکاران ابر فهرست ملی، بانک گذشته روز، فارس خبرگزاری اقتصادی خبرن ار گزارش به

 سببازیشببفاف راسببتای در و دارایببی و اقتصببادی امببور وزیببر دسببتورات و جمهببور رئببیس فرمببان بببه توجببه بببا

 نیبز  بانبک  پسبت  و مسبکن  کشباورزی،  بانبک  سه ملی، بانک از پس بانکی، هکارانابربد و کالن گیرندگانتسهیالت

  .کردند منتشر را خود بزرگ بدهکاران اسامی

 :است مشاهده قابل ادامه در مسکن بانک ابربدهکاران اسامی

 

 :کنید می مشاهده ادامه در نیز کشاورزی بانک کالن بدهکاران فهرست
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 :بخوانید ادامه در نیز بانکپست رشتد دانه بدهکاران فهرست همچنین

 

 خبر لینک

 

 

 12:58 ساعت 14۰1 فروردین 21-اکوناایران

 شود؟یم محدود کود به هیروس یدسترس 5-17

 المبی اق واردات ببه  دسترسبی  و داد گسبترش  بالروس و روسیه علیه را خود صادراتی هایمحدودیت متحده،ایاالت

 پبی  در روس(ببال  )پایتخت مینسک و مسکو بر فشار افزایش دنبال به زیرا کرد ودمحد را لوله شیرهای و کود مانند

 .است اوکراین به روسیه حمله

https://www.farsnews.ir/news/14010121000021/%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A8%D8%AF%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://www.iranecona.ir/post/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
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 در هبا آمریکبایی  گبذاری سبرمایه  ممنوعیت جمله از تحریم از جدیدی دور با کشورها از دی ر برخی و متحده ایاالت

 اختسب  هواپیماهبای  پبرواز  همچنبین  آمریکبا،  رجمهبو  رئیس بایدن، جو دولت کردند. محکوم را جنگ این روسیه،

 در روسبیه  یتهباجم  رفتبار  از حمایبت  در بالروس اقدامات به متحدهایاالت دولت پاسخ از بخشی عنوان به را آمریکا

 .کرد محدود بالروس به پرواز از اوکراین،

 و شد آغاز فوریه 24 در که اوکراین و روسیه جنگ است. بالروس و روسیه علیه هاتحریم تشدید دنبال به واشن تن

 .نامدمی غیرنظامیان از حفاظت هدف با «ویژه نظامی عملیات» را آن روسیه

 دسبت  ببه  امهن ب  در ویژه مجوز دریافت به ملزم هابالروس و هاروس که گفت آمریکا متحده ایاالت بازرگانی وزارت

 و قطعبات  سبایر  و بلبرینبگ  لوله، شیر کود، شامل اکااله این و هستند آمریکایی کنندگانتامین از کاال انبوه آوردن

 مجبوز  ببه  نیبز  شبوند مبی  ساخته آمریکایی ابزارهای با کشور از خارج در که اقالمی همچنین، است. شیمیایی مواد

 .دارند نیاز متحده ایاالت

 خبر لینک

 

 

 17:29 ،14۰1 فروردین 21-ایرنا

 وزیر سوی از حکمی در

 شد منصوب کشاورزی جهاد وزارت خاک و آب معاونت سرپرست 6-17

http://www.iranecona.ir/post/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.iranecona.ir/post/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84711740/%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%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-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84711740/%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%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-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF
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 .کرد منصوب را وزارتخانه این خاک و آب معاونت سرپرست حکمی در کشاورزی جهاد وزیر -ایرنا -تهران

 جهباد  وزیبر  «نبژاد  سباداتی  سبیدجواد » سبوی  از حکمبی  در کشاورزی، جهاد وزارت از ایرنا یکشنبه روز گزارش به

 .شد منصوب خاک و آب معاونت سرپرست سمت به «عباسی فریبرز» کشاورزی،

 ببا  و تمعاونب  آن متعهبد  و متخصبص  نیروهبای  توان از گیریبهره با است انتظار است: آمده حکم این از بخشی در

 .بردارید موثری هایگام ها،شرکت و موسسات ها،سازمان روسای مدیران، معاونین، با تعامل و همکاری

 در رزیاوکشب  جهباد  وزارت آبیباری  نوین هایسامانه طرح مجری و وزیر مشاور عنوان به این از قبل عباسی فریبرز

 شاورزیک جهاد وزارت خاک و آب سابق معاون اکبری علیمراد همچنین بود، فعالیت به مشغول خاک و آب معاونت

 .شد نائل بازنشست ی افتخار به نیز

 خبر لینک

 

 

 2۳-1-14۰1 1۳:12 -فارس خبرگزاری

 اصناف کمک با نقل و حمل رانندگان و فرنگیگوجه مشکل حل 7-17

 ن ین،سب  نقل و حمل رانندگان مشکالت به رسیدگی و اصناف بسیج پادرمیانی با گفت: کشور اصناف بسیج مسئول

 .شد حل رانندگان مشکالت از بخشی و فرن یگوجه مشکل

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
https://www.irna.ir/news/84711740/%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%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-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF
https://www.farsnews.ir/news/14010123000300/%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DA%AF%D9%88%D8%AC%D9%87%E2%80%8C%D9%81%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A7%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81
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 کالتمشب  حل در اصناف بسیج نقش مورد در فارس، خبرگزاری اقتصادی خبرن ار با وگوگفت در ورپحسن غالمرضا

 د،دار عضبویت  ببازار  تنظبیم  سبتاد  در چبون  اصبناف  بسبیج  گفبت:  بود، داده روی گذشته هفته در که فرن یگوجه

 ننبدگان را شد. مطرح دبو داده روی کامیون رانندگان مشکالت و آن نقل و حمل خاطر به که فرن یگوجه مشکالت

 در و شبتند دا مشبکل  رانندگان بیمه و کارگر دستمزد یدکی، لوازم الستیک، هزینه شامل هاهزینه افزایش خاطر به

 .بود شده مواجه مشکل با بازار به گوجه محصول انتقال بحث نتیجه

 نقل و حمل هایکامیون دگانرانن با و دهد تشکیل کارگروهی راه وزارت شد پیشنهاد زمینه این در گفت: پورحسن

 از یبخشب  و شبد  برگبزار  ایجلسه قبل چهارشنبه در نتیجه در شود. حل و بررسی هم آنها مشکالت تا کند صحبت

 اردو جنبوب  و خوزسبتان  فرن یگوجه ماهاردیبهشت اول از که شد مطرح همچنین و شد تعدیل رانندگان مشکالت

 .شد خواهد رفع کلی به مشکل و شودمی

 کمیته آن درگفت: بار حمل و سن ین خودروهای رانندگان مشکالت مورد در همچنین کشور اصناف بسیج ولمسئ

 حقی نه که بشتابد رانندگان کمک به دارد آمادگی بسیج کردیم اعالم و شد مطرح رانندگان مشکالت راه وزارت در

 بیمبه،  تمشبکال  ببازار،  تنظبیم  سبتاد  رکاردسبتو  در شبد  قبرار  و برود بین از مردم حق نه و شود ضایع رانندگان از

 .شود برطرف امکان حد تا و مطرح رانندگان مشکالت سایر و یدکی لوازم الستیک،

 و راه رتوزا ماننبد  دی بر  هایدست اه وظیفه این چون شودنمی کار جزئیات وارد اصناف بسیج کرد: تأکید پورحسن

 بسبیج  شبعار  چبون  دهبیم، می انجام سفیدیریش و گرییلتسه کار فقط ما کند. حل را آن که است صنعت وزارت

 .است نظارت و حمایت هدایت،
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 ببا  یافبت،  شافزای ماسک به نیاز که کرونا زمان در شویم.نمی اجرا کار وارد ما گفت: همچنین اصناف بسیج مسئول

 کبه  رسبید  ببوه ان مرحلبه  به ماسک تولید و کنیم یزانداراه کشور در کارگاه 7۰۰ توانستیم تولیدکنندگان با رایزنی

 .شد اقدام هم آن صادرات به که شد رفع داخل نیاز تنها نه و رسید هم مصوب قیمت زیر به ماسک عرضه حتی

 ولیبد ت بحبث  خوانسبار  زریبن نبای  کارخانه زمینه این در گفت: مشکی چادر تولید خط اندازیراه مورد در پورحسن

 زمینبه  در کنند، استفاده بنیاندانش هایشرکت از آن، کیفیت ارتقای برای شد قرار و گرفت برعهده را چادرمشکی

 و اسبت  فعبال  تولیبد  خط این حاضر حال در شود. اقدام آب مقابل در نفوذناپذیری همچنین و رنگ کیفیت ارتقای

 .ستا تکمیل حال در و اندازیراه خط یک هم مشکی چادر تولید خط مورد در کند.می تولید روسری هایپارچه

 واردات طریق از آن درصد 9۰ و است کشور نیاز درصد 1۰ اندازه به کشور در چادرمشکی پارچه تولید داد: ادامه وی

 .شودمی تأمین

 زمینبه  در دارنبد  تمایبل  کبه  کسانی کرد درخواست تولیدکنندگان و اقتصادی فعاالن از کشور اصناف بسیج مسئول

 گبذاران سرمایه کند.می حمایت آنها از بسیج که کنند مراجعه اصناف بسیج به شوند، وارد مشکی چادر پارچه تولید

 آن از بعبد  حتبی  و شویم خودکفا چادرمشکی تولید زمینه در تا گیرندمی قرار حمایت مورد باشند داشته تمایل اگر

 .بپردازیم هم محصول این صادرات به

 خبر لینک
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