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 بنام خداوند متعال

"  درگوشه سمت چپ صفحه    Bookmarkعالمت   "  روي سرخط  اخبار مشاهده براي لطفا

عالمت  "+" وبرای دستیابی به شرح همچنین برای مشاهده عنوان هر خبر برروی  کلیک  نموده ، 

 کلیک فرمائید  Bookmarkاخبار صرفا برروی عناوین در 

 

 ویر اتصال رایانه به اینترنتدرصورت  خبرهای مرتبط احتمالیبرای دستیابی به خبردر منبع اصلی و 

  .نمایید کلیك "لینک التین آبی رنگ ذیل هر خبر"

انتشار مطالب خبری لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطالع کاربران از فضای 

 .شودای بازنشر میرسانه

 :اخبار تهیه شده در سایت دفتر کشاورزی به آدرس ذیل نیز قابل مطالعه و دانلود است

 اهم اخبار کشاورزی و آب

همکار گرامی خواهشمند است از نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود در زمینه انعکاس 
 بهتر مطالب مارا بهره مند فرمائید.
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۰۹تاریخ: 

 شود/ مصرف کود کشاورزی در کشور کمتر از میانگین جهانیزودی منتشر میسند ملی آب به

کشور را فقر عناصر غذایی دانست و  رییس موسسه تحقیقات خاک و آب کشور یکی از معضالت اساسی و تهدید کننده منابع خاک

 .گفت: تدوین سند ملی آب به مراحل انتهایی رسیده و به زودی منتشر می شود

به گزارش ایرنا، کامبیز بازرگان با بیان اینکه تهیه سند ملی آب مراحل انتهایی را می گذراند، اظهار کرد: سه سال است که با موسسه 

وزارت جهاد کشاورزی همکاری کردیم و این سند مراحل نهایی را می گذراند که این سند که  پژوهش های اقتصادی و برنامه ریزی

 به صورت سامانه ای است به زودی چاپ هم می شود.

وی گفت: هدف این سند این است که آب مورد نیاز هر گیاه را در هر منطقه از کشور به تفکیک دشت ها معلوم کرده و ارایه می 

حقیقات خاک و آب کشور بیان داشت: این سند قبل از این نیز ارایه شده بود و اکنون با توجه به تغییر اقلیم و دهد.رییس موسسه ت

آمارهای جدیدی که از اقلیم با در نظر گرفتن شرایط خاک مناطق مختلف کشور داریم در رویکرد جدید بازنگری و به روزرسانی می 

در استفاده از کودهای شیمیایی نیز دیده می شود، افزود: در سال های اخیر به اندازه ای شود.وی با بیان اینکه این فقر عناصر حتی 

که از خاک برداشت می کنیم، به آن اضافه نمی کنیم.بازرگان با تاکید بر اینکه این موضوع نیاز به توجه بیشتری دارد، اظهار داشت: 

 یانگین جهانی کمتر از کود در اراضی کشاورزی استفاده می کنیم.در برآوردهای انجام شده مشخص شده که در ایران نسبت به م

رییس موسسه تحقیقات خاک و آب کشور با اشاره به اینکه اخبار و روزنامه ها قید می شود که در کشاورزی کشور از کود به میزان 

ورزی و خواربار جهانی )فائو( در زیاد استفاده می شود و یا این کودها دچار مشکل هستند، گفت: بر اساس مدارک سازمان کشا

کیلوگرم عنصر غذایی در ۸۹کیلوگرم عنصر غذایی است و این عدد برای ایران۱۰۱میانگین جهانی میزان کود مصرفی در هرهکتار

 هکتار است.بازرگان افزود: این عدد نشان دهنده این امر است که به طور میانگین از دنیا کمتر کود مصرف می کنیم حتی در حوزه

 کودهای شیمیایی ولی منکر بدمصرفی های موردی و نقطه ای نیستیم که متاسفانه بعضی از اوقات اتفاق می افتد.

وی ادامه داد: این امر بیانگر آن است که باید بیشتر به مصرف علمی کودها از منابع شیمیایی آلی و زیستی که به آن مدیریت تلفیقی 

شود، توجه کنیم به خصوص با توجه به کشت متراکم چندکشتی که در مزارع مرسوم شده حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه گفته می 

و اجازه آیش بودن مزارع را در سیستم های جدید کشاورزی نمی دهند و کشت های پشت سرهم با ارقام پرمحصول انجام می دهند 

 که نتیجه ی آن افزایش برداشت از خاک می شود.

 کشور اضافه کرد: در پی این رفتار با خاک باید به مصرف کودها توجه بیشتری داشته باشیم. رئیس موسسه تحقیقات خاک و آب

 کشت محصول باید متناسب با اقلیم منطقه باشد

وی در ادامه با اشاره به اینکه موضوع دیگری که باید به آن توجه کنیم کاربری اراضی در بخش کشاورزی متناسب با اقلیم یعنی 

ی و خاک است، گفت: باید با تناسب اراضی کشاورزی توجه بیشتری شود یعنی محصوالت متناسب با اقلیم منطقه شرایط آب و هوای

کشت شود که خوشبختانه موسسه تحقیقات خاک و آب در سه سال گذشته به سفارش معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی و در 

اراضی تحت کشت آبی را انجام داده است و این کار در مراحل نهایی جهت برنامه الگوی کشت کشور کار تعیین تناسب اراضی برای 

است.بازرگان ادامه داد: در این برنامه ما درجه تناسب اراضی کشاورزی تحت کشت آبی را برای محصوالت زراعی و باغی مختلف 

های بعدی که عمدتا در بحث الگوی  تعیین کردیم و نتایج و گزارشات آن به تدریج به مجموعه وزارت جهاد کشاورزی برای استفاده

 کشت خواهد بود، ارایه می شود.
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 لزوم توجه بیشتر به رابطه آب و خاک

وی با اشاره به اینکه مساله آب، خاک و اتمسفر با هم گره خورده، گفت: با مقدمه ای در رابطه با شرایط اقلیمی کشور و آمار خاک و 

خاک توجه کنیم و آنچه که در کمبود آب گریبان ما را به شدت فشار می دهد نباید باعث آب، ما باید بیشتر به روابط متقابل آب و 

 شود که روش هایی را انتخاب کنیم که منجر به تخریب خاک هم شود.

رئیس موسسه تحقیقات خاک و آب کشور افزود: در مدیریت آب در خاک به روش های علمی و توصیه های علمی معتقد هستیم، 

ربحث کود هم زیاده روی و هم کم مصرف کردن می تواند تخریب خاک را به دنبال داشته باشد در مدیریت آب هم همچنان که د

 زیاده روی در مصرف آب باعث کارایی کم آبیاری و از دست رفتن آب که این منبع مهم برای کشور است می شود.

نیاز گیاه و خاک برای شست وشوی پروفیلی توجه نکنیم ممکن است وی ادامه داد: اما اگر در انتخاب روش مناسب آبیاری به تامین 

 که باعث تجمع نمک در الیه سطحی و تخریب خاک از زاویه دیگری شود.

 های کشورتهیه نقشه پراکنش مواد آلی در خاک

ی ماده ی آلی خاک وی با بیان اینکه در موسسه به موضوع بهره وری خاک توجه ویژه ای شده، گفت: به همین منظور بحث نقشه 

را بر اساس تفاهم نامه ای کلید می زنیم تا نقشه پراکنش مواد آلی در خاک های کشور احصا شود که این نقشه با هماهنگی معاونت 

آب و خاک و سازمان فائو که نقشه ارگانیک کربن را برای دنیا استخراج می کنند انجام می شود که ما هم به این برنامه ورود کرده 

.وی با اشاره به اینکه طرح بهره وری خاک را کلید زده ایم، افزود: در این طرح بهره وری خاک را برای کشت های مختلف در ایم

مناطق مختلف کشور استخراج کنیم و قبل از اینکه اتفاقاتی که در رابطه با آب افتاده در موضوع خاک اتفاق نیفتد زیرا شاید رسیدن 

 دیر شده و باید زودتر به آن می پرداختیم که زودتر در خصوص خاک به آن می پردازیم./ به موضوع آب در بعضی جاها

http://www.iana.ir/fa/news/5۰۸۹۸/%D۸%B3%D۹%۸6% 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۱۱تاریخ: 

 آبیمقابله با زنگ خطر بیراهکار برای  5

 مقام وزیر نیروقائم-علیرضا دائمی

ای و نظریه تغییر اقلیم از سوی برخی از دانشمندان مطرح شد. در نیمه دوم قرن بیستم موضوع افزایش گازهای گلخانه :شرق 

طوالنی به همراه وقوع  های ممتد وسالیبینی شد که جهان با چالش جدیدی از رویدادهای جدی مواجه خواهد شد. خشکپیش

های بزرگ و های بزرگ مخرب، افزایش گرمای زمین و نهایتا تغییرات وضعیت جهانی در تمرکز جمعیت، رخداد مهاجرتسیالب

های پایانی قرن بیستم زنگ خطر مراکز علمی حوادث غیرمترقبه در مناطق مختلف کشور پیامدهای تغییر اقلیم خواهد بود. از سال

اندیشی پرداختند. تغییر اقلیم از نظریه تری به چارههای جدیالمللی به شکلکنان زمین به صدا درآمد و نهادهای بینجهانی به سا

ند سالی و اثرات آن مانشدت آسیب دید. بسیاری از مناطق جهان با خشکبه واقعیت انکارناپذیر تبدیل شد و انسان از اثرات آن به

های ها و همایشنشست .های مخربی در نواحی دیگری روی دادزمان نیز سیالبه شدند و همشدن روستاها مواجخالی از سکنه

و  ٢۰۱5های جهانی نظیر کنفرانس ریو از دو دهه پیش و در ادامه آن کنفرانس جهانی تغییر اقلیم در پاریس و مراکش در سال

های جامعی را برای سازگاری با تغییر اقلیم ارائه دادند و امهمیالدی با حضور صدها نفر از رؤسای جمهور یا معاونان آنها برن ٢۰۱6

هد شا ایران کشور در زمانی دوره همین در ای بکاهند. هایی از میزان انتشار گازهای گلخانهکشورها متعهد شدند که با اجرای برنامه

  :چهار رویداد در مباحث تغییر اقلیم هستیم

متر در سال میلی ٢۱۰به  ٢5۰که متوسط بلندمدت از ایگونهدرصد کاهش یافته؛ به ٢۰متوسط میزان بارندگی کشور حدود  -۱

  .تقلیل یافته است

درجه سانتیگراد گرم شده  ۱،۱صورت متوسط گرفته پهنه سرزمینی کشورمان به های صورتدر دو دهه اخیر براساس سنجش -٢

میزان به دو درجه افزایش خواهد یافت. با توجه به اثرات مستقیم درجه شده تا دهه آینده این های انجامبینیاست و براساس پیش

  .میلیارد مترمکعب در سال به حجم تبخیر افزوده خواهد شد 3۰حرارت بر تبخیر، حدودا 

 ییراتدلیل تغرو به های پیشهای علمی جهان حاکی از آن است که ایران در محدوده مناطقی است که در سالهای سازمانبررسی -3

  .درصد از عملکرد تولیدی محصوالت کشاورزی آن کاسته خواهد شد ۱5اقلیمی بیش از 

 3٢میلیون نفر خواهد رسید؛ بنابراین حدود  ۱۰6به  ۱٤٢۰انداز مصوب کشور جمعیت کشور تا افق ها و چشمبراساس برنامه -٤

  .درصد ساکنان پهنه سرزمینی افزایش خواهند یافت

میلیارد مترمکعب کاهش  ٧۰میلیارد به  ۱3۰وهوایی میزان منابع آب تجدیدپذیر کشور از ند موجود تغییرات آبدر صورت ادامه رو

درصد کاسته خواهد شد و این در حالی است که رشد جمعیت کشور  ۱5خواهد یافت و همچنین از عملکرد محصوالت کشاورزی نیز 

در  ویژهچندان دور در منطقه و بهای نهو مصرف آب، غذا و انرژی در آیندهبینی شده است؛ بنابراین مدیریت تأمین درصد پیش 3٢

کشور از مباحث مهمی خواهد بود که توجه به آن و تعیین مسیر برای رفع مشکالت ناشی از کمبودها ضروری خواهد بود. ادامه روند 

  هاف بیشتر این مؤلفهویژه اختصاص یارانه به مصرفعلی تأمین و مصرف آب، غذا و انرژی در کشور به

آوری منابع و مصارف در سطح ملی باشد؛ بنابراین تغییر حل مقبولی برای پایداری اقتصاد کشور و تابتواند راهطور بدیهی نمیبه

 اییژهرو خواهد بود و مدیریت آن از اهمیت وهای پیشگانه آب، غذا و انرژی چالش مهم دههالگوهای تولید، توزیع و مصرف منابع سه

 در را یانرژ شدت ضریب باالترین ایران کشور المللی،بین مراجع سوی از انتشاریافته آمار براساس انرژی، مصرف در برخوردار است. 

رف انرژی به تولید ناخالص ملی کشورمان چند برابر است. در انتشار مص نسبت جهان کشورهای سایر با مقایسه در و دارد جهان
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شود کشور رتبه اول در جهان محسوب می ۱۰های فسیلی جزء ای کشورمان به دلیل استفاده بیش از حد از سوختگازهای گلخانه

دون توجه به کمبودها و رعایت الگوی ب آب میزان بیشترین نیز کشاورزی آب مصارف در صورت فزاینده ادامه دارد. و این روند به 

شود. براساس آمار سازمان جهانی غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد در ایران استفاده می مصرف بهینه و الگوی کشت مناسب

ازای یک مترمکعب محصوالت کشاورزی در ایران نسبت به متوسط جهانی دو برابر است. حدود وری مصرف یک مترمکعب آب به بهره

بندی دلیل بستهتا قبل از مصرف محصوالت کشاورزی بهمیلیارد مترمکعب آب ناشی از ضایعات کشاورزی در مرحله برداشت  ٢٧،۹

 گراییمصرف از حاکی المللیبین و ملی مراجع سوی از تمامی آمار و اطالعات و شواهد انتشاریافته  .رودو نحوه ارائه به بازار هدر می

یافته به آب و انرژی براساس گزارش اختصاصآوری اقتصاد آب و انرژی است. سهم یارانه غیرنقدی اری و تابپاید به نکردن توجه و

  .میلیارد تومان استهزار  3۰۰سازمان برنامه و بودجه در سال بیش از 

میلیون شغل جدید،  این در شرایطی است که کشور برای طی مراحل توسعه، ارتقای سطح زندگی مردم و ایجاد ساالنه حدود یک...

 روست. دولتمشکالت آب، انرژی و تأمین غذا، از محورهای مهم برنامه دولت برای آینده پیشنیاز به این سرمایه دارد. بنابراین حل 

 .های ممکن به اجرا بگذارد و از آن صیانت کندرویه آب را با استفاده از تمامی مؤلفهباید برنامه کاهش شدت انرژی و مصرف بی

  :وری در آب و انرژی به شرح زیر استهای بهرهترین مؤلفهمهم

سازان، نهادهای اجتماعی و یکایک مردم گذاران، تصمیمهای اجتماعی، شامل سیاستسازی در تمام الیهرسانی و فرهنگاطالع -۱

روری گرایی ضقبول در مصرف آب و انرژی و مبارزه با مصرفشدن رعایت اخالق اجتماعی قابلشریف کشورمان برای آشنایی و نهادینه

  .باره بسیار حائز اهمیت استهای اجتماعی درایناست. نقش رسانه و شبکه

رای کند باید با قاطعیت بکاهش تلفات در تأمین، توزیع و انتقال آب و انرژی؛ دولت اعتباراتی را که صرف توسعه تأسیسات می -٢

ایین وری پاست، با بهره وری هزینه کند. تأسیساتی که با زحمات زیاد و صرف هزینه گزاف ساخته شدهکاهش تلفات و افزایش بهره

  .شودبنابراین اثرگذاری آن در حل مشکالت جامعه کم بوده و نتیجه الزم حاصل نمی .شودکار گرفته میبه 

شده و تعرفه تکلیفی از مباحث مهم دیگری است که باید مورد ابزار اقتصادی و تعرفه آب و انرژی و عدم تعادل بین هزینه تمام -3

 هایشود. بدون استفاده از ظرفیتیارانه آب و انرژی در مصارف شهری و کشاورزی به شکل نامتوازنی توزیع میتوجه قرار گیرد. 

وری آب و انرژی باشیم چراکه با اختصاص ها نباید در انتظار تحولی جدی در کاهش مصرف و افزایش بهرهای و اصالح قیمتتعرفه

  .شودهای انرژی داده میعالمت مصرف بیشتر حاملگنندکان یارانه به آب و انرژی عمال به مصرف

تواند در جلوگیری و اصالح الگوی که بهای آب و انرژی اصالح شود، استفاده از ابزار کاهنده در محل مصرف نیز میدرصورتی -٤

نباید انتظار اصالح رویه  ارزش در جامعه قلمداد شوند،لحاظ اقتصادی کاالیی کمکه آب و انرژی بهمصرف مؤثر باشد. طبعا مادامی 

  .سازی و استفاده از تجهیزات کاهنده را داشته باشیممصرف با هزینه

وشوی فضای عمومی امروز در جهان استفاده از آب خاکستری و مصرف مجدد پساب برای اموری نظیر آبیاری فضای سبز و شست -5

ها ضوابطی برای مصارف مجدد آب از طریق تصفیه فاضالب نیز دولت آبی کافیبسیار رایج است. حتی در کشورهایی با بارش و منابع 

  .لحاظ کمی و کیفی را کاهش دهدتواند بخش بسیاری از مصارف را پوشش داده و تهدید منابع آبی بهاند. پساب میارائه کرده

انرژی باشد. امید است دولتمردان و تمامی  های مدیریت منابع آب ورفت از چالشتواند برنامه برونکارگیری پنج مؤلفه یادشده میبه

 .ای به حفظ منابع آب و انرژی و زمین برای نسل آینده داشته باشنداقشار جامعه توجه ویژه

http://www.iana.ir/fa/news/5۰۹3٤/5%D-۸%B۱%D۸%A٧% 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۱۰تاریخ: 

 تراژدی آب سمنان

 مائده امینی روزنامه نگار

شنویم؛ هاست میدهند تا خربزه بکارند. ماجرا هم برای امروز و دیروز نیست. همه ما مدتآب خزر را به سمنان انتقال می |شهروند  

هاست که نمایندگان و مدت« قل شودآب خزر باید به سمنان منت»گرفته تا « شود.سمنان خشک می»و « سمنان آب ندارد.»از 

بلکه  رسانند تااندرکاران میها و مقامات و دستهای مختلف به گوش دولتآبی سمنان را از تریبوناستانداران و فعاالن این استان، کم

ری آب این استان میلیون مترمکعب... اعداد مختلفی برای کس۱٤3،۱۸۰،۱۸۸.بتوانند انتقال آب خزر به این استان را توجیه کنند

 .رسد در کنار این اعداد تنها چیزی که مغفول مانده، موضوع مدیریت آب استکویری مطرح شده اما به نظر می

میلیون ۱۰۰میلیون مترمکعب درخواست انتقال آب از دریای خزر دارد، ساالنه بیش از ٢۰۰در شرایطی که استان سمنان برای 

 .رسدکند که به خاطر ماهیت کویری این استان حتی به فصل نوبرانگی نمیای میانه و خربزهمترمکعب آب خود را صرف کاشت هندو

 .روندهزار هکتار زمین در استان سمنان ساالنه زیر کشت خربزه و هندوانه می5بنابر آمارنامه وزارت جهاد کشاورزی، بیش از 

گوید: مشکل آب سمنان، مشکل می «شهروند»تأیید این موضوع به ، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت با ایاصغر جمعهعلی

خصوص که هندوانه و خربزه مدیریتی است. کشت هندوانه و خربزه با وضع کنونی آب استان، توجیه اقتصادی و منطقی ندارد، به

 .تواند نقش مهمی در اقتصاد و کشاورزی استان بازی کندبودن نمیسمنان با توجه به دیررس

شود، روشی که درصد خربزه و هندوانه این استان با روش غرقابی کشت می5۰گویند که ان به کشاورزی استان سمنان میآگاه

 کند. آیا واقعا سمنان در چنین شرایطی به کاشت خربزه نیاز دارد؟بیشترین آب ممکن را مصرف می

وخ کرده است. به فرض که کاشت هندوانه و خربزه ممنوع از طرفی الگوی کشت غلط نه در سمنان بلکه در کشاورزی همه ایران رس

 گذرد، چیست؟و معیشت آنها از این راه می سال عرق ریختههای هزار هکتار زمین سال5اعالم شد، تکلیف کشاورزانی که روی این 

 شود؟آب سمنان چه می

بخش زیرزمینی و سطحی مورد  ٢آب استان سمنان در  قرار داده است؛« شهروند»بنابر آماری که اتاق بازرگانی سمنان در اختیار 

های زیرزمینی است. منابع آب زیرزمینی سمنان مجموعا گیرد و درحال حاضر بیشترین استفاده از منابع آباستفاده قرار می

ین منابع، میلیون مترمکعب و سهم کشاورزی این استان از ا٤۰میلیون مترمکعب است که سهم صنعت استان سمنان از آن ۹۱۰

گویند که بیش از میلیون مترمکعب است. آمارها به ما می۸6این درحالی است که سهم آب شرب تنها  .میلیون مترمکعب است٧۸٤

. است مترمکعب میلیون۱۸٤ استان، این سطحی هایآب مجموع شود. های زیرزمینی سمنان صرف کشاورزی استان میدرصد آب۸5

 .ترمکعب استم میلیون۹ شرب و مترمکعب میلیون۱٧٤ کشاورزی مترمکعب، هزار6۰۰ ،سطحی هایآب از صنعت سهم

متر اعالم شده است؛ سمنان کمتر میلی٢3۸متر و در کشور میلی۱۱۰این درحالی است که متوسط بارندگی در استان سمنان تنها 

 .از نصف میانگین کشوری بارندگی دارد

 !انتقال آب ممنوع

طر است. چه مردم عادی، چه مسئوالن باید توجه کنند که منافع بلندمدت کشور را نباید فدای اندک راحتی فعلی نسل بعد از ما درخ

گوید: می« شهروند»کنند. آب نداریم و این حقیقت غیرقابل کتمان است. علی اکبری عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در ادامه به 

دهه گذشته امروز بحرانی را پدید آورده که همگی در 3-٤ها و اشتباهات در بزرگترین مشکل آب کشور، مشکل مدیریتی است. خطا

 .بروز آن مقصریم و بهتر است به جای پیداکردن یک مقصر و گفتن انگشت اتهام به سوی آن، برای حل این بحران متحد شویم
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ای توسعه تأکید شده که هر نوع انتقال بین حوزهدهد: در قانون ششم ای مخالف است، ادامه میاو که شدیدا با انتقال آب بین حوزه

سازی آن نیازمند منابع فراوان مالی بوده و فعال امری آب در کشور ممنوع است، مگر برای نوشیدن. انتقال آب به سمنان و شیرین

خزر به سمنان اطالعات  گوید: درخصوص حجم انتقالی از دریایکه اتاق بازرگانی سمنان می از طرفی، درحالی.کارشناسی نشده است

میلیون مترمکعب آب ٢۰۰المللی مطالعات دریای خزر نوشته است: هدف این طرح تأمین دقیقی در دسترس نیست اما موسسه بین

 .زدایی از آن استسازی و نمکشرب و صنعت فالت مرکزی ایران از دریای خزر پس از شیرین

 سمنان چقدر آب کم دارد؟

، از کسری آب ۹5سال اند. محمدرضا خباز استاندار سمنان در روزهای پایانی بود آب استان سمنان بیان شدهاعداد مختلفی برای کم

تمرکز باید تأمین آب  :میلیون مترمکعبی در این استان خبر داده و در نشست شورای حفاظت از منابع آبی استان سمنان افزود۱۸۸

مدیره و جاری، ایرج حیدریان، رئیس هیأتسالماه ی است که سوم اردیبهشتبرای مصرف خانگی و آشامیدنی باشد. این درحال

 درحالی این میلیون مترمکعب در منابع آبی خود کمبود دارد. ۱٤3ای سمنان به ایسنا گفته است: سمنان منطقهمدیرعامل شرکت آب

 یعنی این و شودمی مصرف خربزه و هندوانه کاشت یبرا آب میلیون۱٢۰ تا ۱۰۰ بین سمنان، در ساالنه شد؛ گفته که طورهمان است

 .شودآبی این استان حل میچندان ضروری از کشاورزی سمنان مشکل کمهن محصول دو حذف با

 نیاز کشت خربزه و هندوانه

 میلیون مترمکعب آب۱۰۰به  

هزار هکتار زمین در استان 5منتشر کرده، بیش از  ۹٢-۹3سال زراعی  براساس آمارنامه کشاورزی که وزارت جهاد و کشاورزی برای

طور دقیق مشخص رود. میزان آبی که برای هر هکتار کشت هندوانه و خربزه الزم است، بهسمنان زیر کشت خربزه و هندوانه می

 درحالی این و خواهدمی مترمکعب هزار٢5 حدود خربزه هکتار هر کاشت که کرده اعالم شاهرود طبیعت باندیده جمعیت نیست. 

کرده است. برای کاشت هندوانه در یک هکتار هم بنابر آمارهای اتاق  اعالم ٤۰۰ و هزار۱۸ را عدد این سمنان بازرگانی اتاق که است

 .مترمکعب آب نیاز است ٢۰۰هزار و ۱۹بازرگانی، 

میلیون مترمکعب آب ۱٤۰تا  ۱۰۰گوید که کاشت هندوانه و خربزه در تهران بین اوصاف، یک حساب سرانگشتی به ما میبا این 

محمدی، رئیس مجمع خبرگان کشاورزی معتقد است کشت هندوانه و خربزه به خودی کند. این درحالی است که خانمصرف می

. وری استمشکل کشاورزی سمنان هم مانند کشاورزی سایر کشور، عدم بهره کند وخود در مقابل سایر اقالم آب زیادی مصرف نمی

 !کنیمگوید: گاهی برای زمینی که در آن بذر نیست آب مصرف میاو می

 کردوانی، موافق انتقال آب به سمنان

علم کویر شناسی ایران معتقد پروفسور کردوانی پدر  .طرح انتقال آب به سمنان با وجود همه مخالفان تند و تیزش، موافقانی هم دارد

کند که انتقال آب به سمنان کارشناسان بسیاری اعالم می« شهروند»وگو با است که انتقال آب خزر منع کارشناسی ندارد. او در گفت

تر و شیرینپرویز کردوانی معتقد است انتقال آب از دریای خزر با آب .توانند برای وضع آب کشور فکری کننددارد. این افراد اگر می

دهد: شوند، ادامه میها جو زده میکه رسانهاو با بیان این.فاصله بسیار کم میسر است و این همه سروصدای محیط زیستی بیهوده است

کنند اما مدافعان ای کم است که در منطقه داغستان از آب دریای خزر برای کشاورزی استفاده میشوری آب دریای خزر به اندازه

 .کنندی این موضوع را درک نمیمحیطزیست

تقادات که انتقادات به انتقال آب، انموضوع بعدی موضوع درختانی است که باید برای تأمین آب سمنان قطع شوند. کردوانی با بیان این

رخی فقط شود؟ چرا بشود یا این دریا دچار هیچ مشکلی نمیفارس درخت قطع نمیمگر در مسیر خلیج :دهدسیاسی است، ادامه می

 پردازند؟به دریای خزر و درختان میان راه آن می
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ها موظفند دهد: دولتمیلیمتر بارندگی دارد و رودخانه آنچنانی هم ندارد، توضیح می ۱۱۰که سمنان ساالنه تنها کردوانی با بیان این

 .آب سمنان را تأمین کنند

گویند با انتقال آب از دریای خزر، این دریا خشک شده و خی میاو همچنین درباره کاهش عمق دریای خزر نیز، ابراز داشت: بر

میرند، این درحالی است که میزان آب دریای خزر متناسب با ظرفیت رود ولگا است. به گفته او در مقابل آبی که از ها میماهی

 .ان سمنان مانند ته لیوان در دریا استمیلیون مترمکعب آب خزر به است٢5۰شود برداشت و انتقال رودخانه ولگا وارد دریای خزر می

 چاره چیست؟

 در تنها دهد اما همه بر این باورند که درنهایت آن عزم ملی برای نجات آب نهحل ارایه مینشینی یک راهپای صحبت هرکس که می

 ایسانهر. نیست آب که کنند درک باید مردم: گویدمی مجلس کشاورزی کمیسیون عضو اکبری. ندارد وجود کشور همه بلکه سمنان

 .شود قانونمند و مدیریت ما کشور در کشت الگوی باید طرفی از. دهد قرار اولویت در را آب موضوع باید ملی رسانه ماننده

های وزارت کشاورزی باید تغییر کند. گذاریسیاست :گویدمی« شهروند»رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران به رشید فرخی، نایب

ها نیاز به مدیر شجاعی دارد که اشتباهات را پذیرفته و برای حل آنها قیام کند. او راه چاره را هدایت کشاورزان به سایر حوزه این کشور

 .شود تعریف شغل افراد برای کشور هایتوانایی و نیاز با گوید باید متناسب مثل گردشگری دانسته و می

گوید: در می« شهروند»کشور اما، کشاورزی مکانیزه شده را راه چاره دانسته و به محمدی، رئیس مجمع خبرگان کشاورزی علی خان

کشور ما الگوی کشت و کشاورزی مکانیزه شده محلی از اعراب ندارد. هرکس زودتر از خواب بلند شده و شروع به کار کند، آب 

 .شودبیشتری عایدش می
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۱۰تاریخ: 

 روددرصد آب شرب هدر می ۱۳ /۴

  .درصد است ٢5/ 5درصد و میزان کلی آب بدون درآمد در کشور  ۱3/ ٤دنیای اقتصاد : میزان هدررفت واقعی آب شرب در کشور 

وگو با خبرگزاری تسنیم علی سیدزاده، مدیر دفتر مدیریت مصرف و آب بدون درآمد شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور در گفت

های متمرکزی برای کاهش آب بدون درآمد و کاهش هدررفت واقعی آب آغاز شد، که فعالیت ۱3۸3با اعالم این خبر گفت: در سال 

درصد رسیده است. مدیر دفتر مدیریت مصرف و آب بدون درآمد  ٢5/ 5د که این رقم به درصد بو 33میزان آب بدون درآمد کشور 

درصد بوده که در حال  ۱۹در حدود  ۸3شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور تصریح کرد: هدررفت واقعی آب شرب نیز در سال 

 .درصد رسیده است ۱3/ ٤حاضر این رقم به 

http://www.iana.ir/fa/news/5۰۹۰٧/%DB%B٤%DB%B-۱ 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۱۲تاریخ: 

 های نو در کاهش مصرف آبسهم انرژی

 .کشور شدمیلیون لیتری مصرف آب در 3۸۸جویی های نو موجب صرفهتولید برق از محل انرژی : دنیای اقتصاد

وری انرژی ایران )ساتبا( از تیرماه های تجدیدپذیر و بهرهرسانی وزارت نیرو )پاون(، براساس اعالم سازمان انرژیگزارش پایگاه اطالعبه

میلیون کیلووات ساعت از منابع تجدیدپذیر انرژی تولید شده که از این مقدار  ٧63، یک میلیارد و ۹6تا پایان آذرماه  ۱3۸۸سال 

های براساس این گزارش این میزان تولید برق از محل انرژی .میلیون کیلووات ساعت بوده است 5۰م آذرماه امسال برابر با سه

ای بکاهد که سهم آذرماه سال جاری حدود هزار تن از انتشار گازهای گلخانه ٢۱٧تجدیدپذیر، توانسته چیزی حدود یک میلیون و 

های فسیلی در میلیون مترمکعب در مصرف سوخت 5۰۱های نو باعث شده میزان تولید انرژی هزار تن بوده است. همچنین این 35

میلیون لیتری  3۸۸های نو باعث کاهش این میزان تولید انرژی .کشور که از عوامل اصلی آالیندگی هوا در کشور است، کاهش یابد

  .لیون لیتر استمی ۱۱های اخیر شده است که سهم آذرماه به تنهایی حدود آب در سال

http://www.iana.ir/fa/news/5۰۹6۱/%D۸%B3%D۹%۸٧%D۹% 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۱۱تاریخ: 

 درصد کم شد ۴٦/٥بودجه بخش کشاورزی 

برنامه، با  ٤۸در قالب  ۱3۹٧ای ملی فصل کشاورزی و منابع طبیعی در الیحه بودجه سال سرمایههای اعتبارات تملک دارایی :شرق

 ای ملی فصل کشاورزی و منابعهای سرمایهبینی شده که نسبت به اعتبارات تملک داراییمیلیارد تومان پیش ٢٧3هزار و اعتبار دو

های دهد. به گزارش مرکز پژوهشدرصد کاهش نشان می ٤6،5تومان برابر  میلیارد ٢5٤هزار و معادل چهار ۱3۹6طبیعی قانون بودجه 

میلیارد تومان  ۱3۰هزار و ، مبلغ یک۱3۹٧ای فصل کشاورزی از محل منابع عمومی و اختصاصی در الیحه مجلس، اعتبارات هزینه

ای کل کشور در الیحه بودجه اعتبارات هزینهدرصد افزایش یافته است.  ۹.3بوده که در مقایسه با اعتبار متناظر آن در سال گذشته 

 ۱3۹6میلیارد تومان قانون بودجه سال  ۸۱۹هزار و ٢53میلیارد تومان است که نسبت به اعتبار  ٤٢۸هزار و ٢٧6برابر با  ۱3۹٧سال 

تابعه در الیحه بودجه  هایای وزارت جهاد کشاورزی و دستگاههای سرمایهاعتبارات تملک دارایی.دهددرصد را نشان می ۸.۹برابر 

هزار و برابر چهار ۱3۹6بینی شده که نسبت به اعتبار مشابه قانون بودجه سال میلیارد ریال پیش 65٤هزار و با مبلغ دو ۱3۹٧سال 

های تابعه در ای وزارت جهاد کشاورزی و دستگاهدهد. اعتبارات هزینهدرصد کاهش را نشان می ٤3،٢میلیارد تومان معادل  6٧6

هزار و ، برابر با یک۱3۹6میلیارد تومان نیز در مقایسه با اعتبار مشابه قانون بودجه  ٢۹5هزار و با اعتبار دو ۱3۹٧الیحه بودجه سال 

ای وزارت جهاد های متفرقه هزینهدهد. جمع کل اعتبارات ملی ردیفدرصد را نشان می ٢۸.٤میلیارد تومان، رشدی معادل  ٧۸6

با اعتباری  ۱3۹6میلیارد تومان است که نسبت به قانون بودجه سال  5٧۱هزار و ، مبلغ هفت۱3۹٧ودجه سال کشاورزی در الیحه ب

های متفرقه درصد کاهش داشته است. همچنین جمع کل اعتبارات ملی ردیف 33.۱میلیارد تومان به میزان  3٢۰هزار و ۱۱معادل 

میلیارد تومان است که نسبت به  ٤۸۱هزار و ، مبلغ سه۱3۹٧الیحه بودجه ای وزارت جهاد کشاورزی در های سرمایهتملک دارایی

درصد افزایش داشته است. همچنین کل  ۱۰٧میلیارد تومان به میزان  6۸٢هزار و با اعتباری معادل یک ۱3۹6قانون بودجه سال 

میلیارد تومان رسیده  53هزار و ۱۱ ، به رقم۱3۹6درصدی نسبت به قانون بودجه سال  ۱5های متفرقه با کاهش اعتبارات ردیف

های تابعه در استثنای اعتبارات اختصاصی وزارت جهاد کشاورزی و دستگاهاست. درمجموع کل اعتبارات ملی عمومی و متفرقه به

 ۸٢۰هزار و ای به مبلغ پنجهای سرمایهمیلیارد تومان، تملک دارایی ٤٢هزار و ۹ای به مبلغ ، اعتبارات هزینه۱3۹٧الیحه بودجه 

طورکلی در الیحه اند. بهداشته -٢۰.6و  -5، -٢۸.3ترتیب نرخ رشدی برابر با میلیارد تومان به ۸63هزار و ۱٤میلیارد تومان و مجموع 

ای مربوط به کل امور اقتصادی و تمامی فصول مربوط به آن از رشد منفی های سرمایه، اعتبارات تملک دارایی۱3۹٧بودجه سال 

که رقم مربوط به طوریر است. در این میان فصل کشاورزی و منابع طبیعی دارای بیشترین درصد کاهش بوده است، بهبرخوردا

 ٢٧3هزار و به رقم دو ۱3۹6میلیارد تومان در قانون بودجه  ٢53هزار و ای در این فصل از چهارهای سرمایهاعتبارات تملک دارایی

ای در الیحه های سرمایهدرصدی اعتبارات تملک دارایی ٤6.5رسیده و شاهد کاهش  ۱3۹٧میلیارد تومان در الیحه بودجه سال 

بوده است. بیشترین درصد کاهش در بین فصول نیز مربوط به امور اقتصادی است.  ۱3۹6نسبت به قانون بودجه  ۱3۹٧بودجه 

امور  ایهای سرمایهاز کل اعتبارات تملک دارایی ای فصل کشاورزی و منابع طبیعیهای سرمایههمچنین سهم اعتبارات تملک دارایی

درصد کاهش یافته است.  3.٢رسیده و  ۱3۹٧درصد در الیحه بودجه  ۱٢.6به رقم  ۱3۹6درصد در قانون بودجه  ۱5.6اقتصادی از 

 د از فصل کشاورزی وتوجهی که در مجامع علمی نسبت به منابع آب کشور وجود دارد، اما فصل منابع آب بعهای قابلباوجود نگرانی

است. اعتبارات  ۱3۹6ای نسبت به قانون بودجه سال های سرمایهمنابع طبیعی دارای بیشترین درصد کاهش اعتبارات تملک دارایی

نسبت به اعتبار مصوب آن در قانون بودجه سال  ۱3۹٧ای مربوط به فصل منابع آب در الیحه بودجه سال های سرمایهتملک دارایی

آبی و بحران مدیریت این منابع و تأثیرگذاری آن بر تولیدات کشاورزی و درصد کاهش داشته است. با توجه به اینکه کم ٤۰، ۱3۹6
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ای در این های سرمایهدرصدی اعتبارات تملک دارایی ٤۰روی کشور است، کاهش نزدیک به های پیشامنیت غذایی یکی از چالش

 .فصل جای تأمل دارد

http://www.iana.ir/fa/news/5۰۹35/%D۸%A۸%D۹%۸۸% 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۱۰تاریخ: 

 توسعه اشتغال روستایی از دو منبع ارزی و مالی

هزار میلیارد تومان تسهیالت  ۱٢توسعه اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایری، حدود  با ابالغ دستورالعمل اجرایی قانون حمایت از

 .برای اشتغال روستائیان و عشایر پرداخت می شود

زشی، های آموبه گزارش ایانا از صدا و سیما، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری دربرنامه تیتر امشب گفت: بسته

 زاریابی و تسهیالت اداری و بانکی از جمله سازو کارهای این تسهیالت برای ایجاد اشتغال است.ای، بامشاوره

ها اشتغال پایدار، سود داشته و باید طرح ها دارای درآمد مکفی باشد و هاست که باید در طرحرضوی افزود: مهم اصول کلی طرح

ر کدام استان باشد فرق دارد. مثال در استان کرمانشاه به کشاورزی و محصوالت نیز به مصرف داخل و خارج کشور برسد، اما اینکه د

در سمنان بیشتر به گردشگری و صنایع فراوری توجه می شود همچنین در این طرح ها باید طرح های دانش بنیان که دارای ارزش 

میلیارد تومان در مدت یکسال به صورت  ۱6۰۰افزوده است مورد توجه باشد.وی گفت: ما با بنیاد مستضعفان و بانک سینا کار کرده و 

 میلیارد تومان از محل بانک پارسیان در نظر گرفته ایم. 340درصد در اختیار کشاورزان قرار داده و  ۸تسهیالت با سود 

 یمیلیون تومان شده است که در صنایع دستی، گردشگری و پرورش ماهی در قفس و صنایع معدن ٤۰هزینه سرانه اشتغال روستایی 

 هزار شغل را داریم. 3۰۰میلیون تومان بسنجیم توانایی ایجاد  ٤۰هزار میلیارد تومان را به  ۱٢و غیره است که اگر سرانه 

رضوی در ادامه درباره بازار فروش نیز گفت: واحدی در استان ها مشخص کرده ایم که واحدها مشکلی نداشته باشند. بسته ای برای 

ای و بسته بازاریابی هم در نظر گرفته شده است.تسهیالت مالی تنها کفایت نمی کند و در کنار آن نیز سرمایه گذاری، بسته مشاوره 

باید تسهیالت بانکی نیز باشد تا طرح ها موفق شوند، در این طرح به بازاریابی توجه بیشتر و خرید کاالی تضمینی نیز دیده شده 

ه صورت قاچاق وارد مرز می شود اگر برنامه ریزی ها درست باشد می توان هزار میلیارد تومان پوشاک ب ۱٢است. وقتی بیش از 

اشتغال بیشتری ایجاد کرد.رضوی گفت: سازمان برنامه بودجه و معاونت توسعه و معاونت استانداری ها کارهای صدور مجوز را انجام 

است با اجرای این کار بانک ها نیز یک ماه  می دهند که روند کار بسیار تسهیل شده است.زمان صدور مجوز نیز خیلی کوتاه شده

 فرصت دارند که درباره طرح نظر خود را ارائه کند.

او درباره پرداخت تسهیالت گفت: تا سه سال اصال هیچ اقساطی پرداخت نمی شود و بعد از آن تا شش سال زمان می برد که کل 

درصد طبق قانون به این بانک تعلق می گیرد.  ٤5زی خواهد بود که اقساط پرداخت شود. سه هزار میلیارد تومان اعتبار بانک کشاور

میلیارد تومان اعتبار  ۱5۰۰میلیارد تومان، پست بانک هزار میلیارد تومان و صندوق کارآفرینی امید نیز  5۰۰بانک توسعه تعاون نیز 

 ات عملی شروع کنند.خواهد داشت که با توجه به مراحل انجام شده باید از این هفته طرح ها برای اقدام

غالمرضا کاتب رئیس کمیسیون اشتغال مجلس گفت: یکی از انتظارات از دستگاه های اجرایی و متولیان طرح این است که هم ارزیابی 

داشته باشند هم نظارت که نظارت بر طرح مهمترین است. اگر طرحی ارائه شود و صفر تاصد آن نظارتی نداشته باشد باز خاطرات 

های قبل تکرار می شود یعنی تسهیالت ارزان قیمت می دهیم و بجای اشتغالزایی موجب افزایش هزینه های زندگی می  تلخ دولت

شود و به اشتغال منتهی نمی شود بنابراین تنها نکته مهم نظارت و تصویب و عرضه به بازار مهمترین است، این گام می تواند موثر و 

آغاز شده منجر شود.او در ادامه افزود: زمانی که قانون تصویب می شد بانک های  ۹6ز سال مفید در طرح اشتغال زایی کشور که ا

عامل مهم بود که تاکید مجلس هم این بود که بانک هایی تسهیالت بدهند که طرح محور باشند که با بانک های کارآفرینی امید و 

بیشتری داشتند البته بخشی از مشاغل است که با تسهیالت  بانک کشاورزی برای این کار مشخص شدند چون در این زمینه فعالیت

ایجاد می شود و اینکه فکر کنیم همه مشاغل در سایه تسهیالت باشد اشتباه است.دستگاه های متولی هم در این زمینه مهم هستند 
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کسب و کار جدید نتوانستیم که باید از صفر تا صد طرح را نظارت کنند. کسب و کار های جدید هم چالش مهمی است، ما در فضای 

کارهای خوبی انجام دهیم.او درباره نظارت مجلس نیز گفت: در جلسه ای که با حضور معاون اول رئیس جمهور داشتیم تاکید این 

بود که اگر سرمایه ای از صندوق توسعه ملی برداریم ولی دستگاه ها خوب عمل نکنند نمی توانیم به سیاست هایی که رهبر معظم 

ب تاکید کرده اند دست بیابیم.کاتب در ادامه گفت: ما برای تضامین آنچه را که می توانستیم در تسهیل روند تسهیالت انجام انقال

داده ایم. صندوق توسعه کشاورزی ما معوقات یک درصدی دارد چون طرف ما کشاورزانی هستند که خود را موظف به پرداخت بدهی 

که عملکرد معوق صندوق کارآفرینی امید و مهر ایرانیان نیز کم است که این نشان دهند تعهد ها می دانند. تجربه نشان می دهد 

باالی مردم است.مجلس قانون پنجره واحد را تصویب کرده است و از دولت خواسته ستاد تسهیل صدور مجوز را راه اندازی کند تا با 

م بنابراین مهم این است که دستگاه ها نیز به تعهدات خود عمل یک همگرایی و منسجم عمل کردن هزینه فعالیت ها را کاهش دهی

 استعالم گرفته شود فساد اداری افزایش خواهد یافت. ۱6کنند اما وقتی برای یک طرح باید 

 کاتب در ادامه درباره اشتغالزایی نیز گفت: سرمایه در گردش مربوط به مناطق صنعتی است. بخش اعظم بیکاران ما در مقطع لیسانس

و فوق لیسانس هستند که ساالنه یک میلیون دانشجو فارق التحصیل می شوند بنابراین هرچه شغل ایجاد کنیم به همان نسبت به 

شود.الزمه این امر آموزش است که اگر نتوانیم آموزش را عملیاتی کنیم نمی توانیم به این نگاه التحصیالن افزوده میجمعیت فارق

 ۹6اشته باشد چون بیشتر جوانان ما بدون مهارت فارق التحصیل می شوند. این طرح مربوط به سال برسیم که جوان ما مهارت د

 نیز این نگاه را داریم که اگر عملکرد دستگاه های اجرایی همسو باشد موفق خواهیم بود. ۹٧نیست بلکه برای سال 

شاغالن کشور در مناطق روستایی هستند. گام مهم  درصد ٢۸ازوجی مدیرکل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت کار گفت: 

و اساسی دولت می تواند در جهت صیانت از طرح های اشتغال زایی در مناطق روستایی باشد که برای این کار نیازمند این هستیم 

 که کسب و کارهای مختلف کشاورزی و غیر کشاورزی در مناطق روستایی به صورت پایدار شکل بگیرد.

نیازمند این است که طرح ها قابلیت تکنولوژیکی مشخصی داشته باشند. افرادی که به عنوان متقاضی و سرمایه گذار وارد  پایداری ها

 کار می شوند برای این کار که ارزان قیمت است هجوم می آورند چراکه ظرفیت در بخش سرمایه گذاری در کشور ما زیاد است.

ل اقدامات این است که در چارچوب مشخص باشد. نکته اول مشخص کردن رسته های اولویت او در ادامه درباره ساز و کارها گفت: ک

دار است که در روستاهای مختلف فعالیت ها و نوع آموزش ها مشخص شود تا بخش عمده ای از روستاییان از منابع بهره مند شوند. 

 اقتصادی از این طرح می توانند استفاده کنند. مشاغل خانگی در کنار بنگاه های دیگر ارزشمند خواهند شد و بنگاه های

ازوجی در ادامه گفت: ما باید به عنوان دستگاه های ستادی و بخشی کشور در آیین نامه اجرایی برنامه اجرایی فعالیت مورد نظر را 

نی کمک کند. با شرکت به کارگروه ملی ارائه دهیم.وزارت صنعت، معدن و تجارت باید برای اتصال این محصوالت به محصوالت جها

ها نیز برای مدل بازاریابی ملی مذاکره کرده ایم بنابراین هرچه محصوالت ما در منطقه خاورمیانه نفوذ کند اشتغال روستایی پایدارتر 

هیالت تسخواهد بود.او در ادامه گفت: اهلیت فرد بستگی به نوع طرح دارد بنابراین در کنار نوع طرح آموزش ها متفاوت است. نرخ سود 

نیز به سه قسمت تقسیم شده است. نرخ سود تنظیم شده با احتساب منابع صندوق توسعه ملی صفر درصد در نظر گرفته می شود و 

صندوق ها نیز سود متفاوت خواهد بود.اولویت برای نرخ پایین سود برای روستاییان و عشایری خواهد بود که در نقاط مرزی ساکن 

سال  ۹ساله خواهد بود که در جمع تا  6دو ساله و دوره تنفس یک ساله است و دوره بازپرداخت تسهیالت هستند. دوره ساخت دوره 

 قابلیت پرداخت خواهد بود./

http://www.iana.ir/fa/news/5۰۹۱٢/%D۸%AA%D۹% 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۱۴تاریخ: 

 کند؟هر شاغل در ایران هزینه چند نفر را تامین می

هزار نفر می رسند. به به این ترتیب تنها  6۰۰میلیون و  ٢٢به  ۱3۹5بررسی ها نشان می دهد تعداد شاغالن ایرانی در پایان سال 

د هم بازنشستگان حضور دارند و هم درصد از جمعیت ایران فعالیت اقتصادی دارند.در میان جمعیتی که فاقد شغل هستن ٢5.٢۸

 .کسانی که از حضور در بازار کار بازمانده و بیکار محسوب می شوند

هزار غیر شاغل در ایران دارد. بر این اساس به طور  ٤۰۰میلیون و  5٧اقتصاد آنالین: این آمار با توجه به جمعیت ایران نشان از وجود 

 .را تامین کند، زیرا اقتصاد ایران در سال های اخیر با بحران بیکاری روبرو بوده استنفر  3.5متوسط هر شاغل مجبور است هزینه 

هزار  5۰۰میلیون و  3باال بودن نرخ بیکاری در ایران سبب شده است شمار کسانی که از یافتن شغل بازمانده اند به حدود بیش از 

 .میلیون نفر خواهد رساند 5از یافتن شغل را به  نفر برسد و تداوم وضع موجود در بهترین شرایط تعداد بازماندگان

از سوی دیگر شرایط کنونی حاکم بر اقتصاد ایران سبب شده است زایایی اقصاد ایران کاهش یافته و شرایط برای ایجاد شغل از میان 

، چرا که طبق بررسی ها میلیون نفر در ایران به معنای نبود درآمد در ایران نیست 5٧.٤بر اساس این گزارش عدم اشتغال .برود

در همین .میلیون بازنشسته و مستمری بگیر لشگری ، کشوری و صندوق تامین اجتماعی و ... در کشور وجود دارد 5نزدیک به 

در این سال جمعیت .هزار نفر بوده است 6۰۰میلیون و  ٢۰برابر با  ۱3۸٤حال،بررسی ها نشان می دهد شمار شاغالن ایرانی در سال 

میلیون نفر به جمعیت ایران اضافه  ۱۰در حالی که  ۱3۹5تا پایان  ۱3۸٤میلیون نفر بود اما در فاصله سال های  ٧۰ر از ایران کمت

شده است و شمار ورودی ها به بازار کار به شدت افزایش داشته ،تعداد شاغالن در ایران افزایش چندانی را تجربه نکرده است. شمار 

در حالی بازار کار ایران تغییری شگرف را در این دوره زمانی .میلیون نفر افزایش یافته است ٢نها شاغالن در این محدوده زمانی ت

شاهد نبود که بررسی ها نشان می دهد باالترین درآمد نفتی تاریخ ایران در این دوره زمانی حاصل شده است اما اقتصاد ایران بدون 

الزم به توضیح است که تعداد شاغالن .ت و حل مشکالت ساختاری خود نبوده استبهره گیری از این ثروت ملی ، قادر به بهبود وضعی

آنچه در بررسی دقیق تر این .میلیون نفری را تجربه کرده است 5افزایشی در حدود  ۱3۸٤تا  ۱3٧5ایرانی در فاصله زمانی سال های 

 ۱3۹٤صرفا در سال های  ۱3۹5تا  ۱3۸٤درصد از اشتغال ایجاد شده در فاصله سال های  65آمار نمود می یابد این نکته است که 

اقتصاد ایران از نظر اشتغالزایی عملکرد مطلوبی نداشته است  ۱3۹3تا  ۱3۸٤در مجموع طی سالهای .اختصاص داشته است 1395و 

درصد رسیده  ٤۱عملکرد در شرایطی رقم خورده است که دقیقاً طی همین دوره سهم جمعیت جوان از کل جمعیت به بیش از  و این

سال تشکیل داده اند که  3٤تا  ۱5درصد جمعیت کشور را گروه های سنی  ٤۱بر این اساس طی سال های مذکور بیش از .است

این عدم افزایش تعداد شاغالن و همزمانی آن با .ی گذشته بی سابقه بوده استنسبت به سهم این گروه سنی از جمعیت در دوره ها

موج جمعیت جوان و تحصیلکرده کشور به خودی خود بیانگر نیاز اقتصاد ایران برای اشتغالزایی قابل توجه طی سالهای آتی است؛ به 

 .لهای گذشته نیز جبران شودگونه ای که نه تنها برای جوانان جدید شغل ایجاد کند، بلکه عقب ماندگی سا

http://www.iana.ir/fa/news/5۰۹۹٤/%D۹%۸٧%D۸%B۱%- 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۱۲تاریخ: 

 راه درمان نظام تجاری ایران

 جایگذاری، بهدر نظام تجاری حاکی از آن است که برای استفاده بهینه از تعرفههای رایج کشورهای دنیا سیاست : دنیای اقتصاد

ندگی دهد که پراکها نشان میاند. بررسیسازی حرکت کردهگیرد، به سمت یونیفرمای که در ایران مدنظر قرار میکاهش طبقات تعرفه

دهد؛ عالوه بر این موجب خیص کارشناسی کاال افزایش میهای گمرکی را برای تشها اثر حمایتی تعرفه را کاهش و هزینهتعرفه

واسطه ها در ایران، اصالح نظام تجاری بهرسد با توجه به پراکندگی زیاد تعرفهنظر میشود. در این شرایط بهافزایش غلط اظهاری می

  .صورت یکسان تعیین شودها بهسازی باید مدنظر قرار گرفته و تعرفه زیربخشیونیفرم

ای است که براساس آن شود اما عالوه بر این، دارای اشکاالت عمدهسازی تجاری میدر نگاه کلی مانع از آزاد ایرانای در م تعرفهنظا

گاهی به سمت فساد و خطاکاری پیش برود. در همایش  تجارتشود که موجب میکند، بلشده را محقق نمیتنها اهداف تعریفنه

زارشی ریزی در گکه چندی پیش برگزار شد، دکتر کوثر یوسفی، استاد موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه اقتصاد ایران

این  .کالن دارد های تجاری ایران نیاز به اصالحاتهای تجاری ایران را واکاوی کرد. در این گزارش عنوان شده که سیاستسیاست

ین گذاری در ایران بسیار پراکنده است که اگیرد. نظام تعرفهبین قرار میای کشور زیر ذرهشود که نظام تعرفهتر میتاکید زمانی جدی

شود که ایران نیز مانند بسیاری از ایران، پیشنهاد می اقتصادشده در همایش رو در گزارش ارائهاز این.دنبال داردامر مشکالتی را به

های رایج در اصالح نظام تجاری کشورها است، استفاده کند. آنچه تاکنون از سوی وزارت سازی که یکی از سیاستکشورها از یونیفرم

 .ای استدنبال شده، کاهش تعداد طبقات تعرفه معدن و تجارتصنعت، 

هایی وجود دارد. در برخی کشورها ای هستند، اما بین کشورها در اعداد و ارقام تعرفه تفاوتاگرچه همه کشورها دارای نظام تعرفه

نظر از اینکه چه کاالیی با چه کاربردی شود، صرفای فقط یک طبقه است و کلیه کاالهایی که وارد کشور میتعداد طبقات تعرفه

سازی این شیوه در ایران، عالوه بر کاهش مدت زمان الزم برای الحاق به د. به اعتقاد کارشناسان، پیادهاست، یک تعرفه ثابت دار

هیات وزیران، وزارت صنعت،  ۱3۹3کند. براساس مصوبه تیرماه سازمان تجارت جهانی، به شفافیت در امور گمرکی نیز کمک می

 ۱3۹6طبقه در سال  6به  ۱3۹3طبقه در سال  ۱٤ای را از و تجارت مکلف بوده با اتخاذ ترتیبات الزم، تعداد طبقات تعرفه معدن

طبقه در سال ۱٤، ۱3۹٢طبقه در سال  ۱5به  ۱3٧6طبقه در سال  ۱٢۰کاهش دهد. طی سالیان گذشته تعداد طبقات از حدود 

برنامه عملیاتی سازمان توسعه تجارت برای این منظور،  .کاهش یافته است ۱3۹5طبقه در سال  ۸و  ۱3۹٤طبقه در سال  ۱۰، ۱3۹3

بوده است. اما در سال جاری برخالف آنچه در مصوبه  ۱3۹6تا  ۱3۹3های ای به ترتیب برای سالطبقه تعرفه 6و  ۸، ۱۰، ۱٤تنظیم 

درصد و حداکثر  5جاری حداقل تعرفه دریافتی ای که در سالایم؛ به گونهته شده بود، شاهد کاهش این طبقات نبودههیات وزیران گف

است. به هر حال  ۹6ای در سال درصد نیز سایر طبقات تعرفه ٤۰و  3٢، ٢6، ٢۰، ۱5، ۱۰درصد است و تعرفه  55تعرفه دریافتی نیز 

انشین توانند جسازی، کاالهایی که شبیه به هم هستند و میفارغ از این روند است. در یونیفرمافتد سازی اتفاق میآنچه در یونیفرم

های هر سازی تعرفهشوند. در واقع یکسانهای یکسان برخوردار میاظهاری را مرسوم کنند، از تعرفهیکدیگر شوند و از این طریق غلط

 .شودسازی محقق میزیربخش، در یونیفرم

 ات تجاریضرورت اصالح

منوط به اینکه همراه با اصالحات  تجارت آزاددهد که اثر دست آمده از تجربه سایر کشورها نشان میبراساس این گزارش، شواهد به

کالن در کشورها باشد، قطعا اثر مثبتی بر رفاه کشورها خواهد گذاشت. در برخی از کشورها مانند ایران حمایت از صنایع  اقتصاد
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ها نشان ای است. حال آنکه بررسیسازی برای فساد و فرار تعرفهشود که آثار آن بسترداخلی با بسته نگاه داشتن اقتصاد تعریف می

مدت مدت یا حتی میاناست. اما قطعا این مهم، در کوتاه« آزادسازی تجاری»ی اقتصادهایی نظیر ایران، دهد که راهکار نهایی برامی

سازی تجاری جزو اهداف مدت و آزادرود اصالحات تجاری در زمره اهداف کوتاهتواند اتفاق بیفتد و بر این اساس، انتظار مینمی

پژوهشگر  رو،های تجاری ایران مربوط به تعرفه است. از اینترین سیاستکی از اصلیبلندمدت در دستور کار قرار گیرد. در این میان ی

تواند تاثیرگذار )مثبت یا منفی( باشد. جهت می 3گذاری از بخش مهمی از این گزارش را به این موضوع اختصاص داده است. تعرفه

وم آنکه شود. دتولیدکننده داخلی و خارجی تبعیض قائل می کند به این منظور که بیننخست آنکه در بازار اخالل قیمتی ایجاد می

گذاری دهد. یکی از اثرات مهم تعرفههای نسبی تولید اثرگذار است و سوم آنکه انگیزه را برای واردات غیررسمی افزایش میبر مزیت

ط شود که البته این ارتبامشاهده می در توسعه واردات غیررسمی است. در همین راستا ارتباط مثبتی بین تعرفه و واردات غیررسمی

یابد اما امکان رسمی نیز افزایش میغیر وارداتیا  قاچاقکامال نامتقارن است. به این صورت که هر چه میزان تعرفه افزایش یابد، 

 .دارد عکس این قضیه اتفاق نیفتد. یعنی لزوما با کاهش تعرفه، قاچاق کاهش نخواهد یافت

 گذاریتوجیه برای تعرفه

گمرکی  درآمدستانی است. کسب شود. نخست کسب درآمد از راه تعرفههایی نیز مطرح میگذاری توجیهل برای تعرفهدر عین حا

 .ها استترین منابع برای درآمدهای دولتیکی از ساده

ابطه مبادله است. در این شرایط اگر کشوری دارای بازاری بزرگ باشد که تغییرات قیمتی در آن بازار بتواند در دنیا دوم بهبود ر

کنندگان خارجی شود. در غیر تواند در آن بازار خاص موجب کاهش قیمت عرضه توسط عرضهگذاری میتاثیرگذار باشد، این تعرفه

یی داشته باشد. با توجه به آنچه در این گزارش آمده، ایران در هیچ بازاری به این اندازه بزرگ تواند کارآگذاری نمیصورت، تعرفهاین

گردد. در داخلی برمی اشتغالو  حمایت از تولیدگذاری استفاده کند. سومین دلیل آن به نیست که بتواند از این توجیه برای تعرفه

تجربی  ادبیاتگیرد که البته این موضوع با های نسبی آن صورت میپیش از آشکار شدن مزیت نوزاداین شرایط حمایت از صنایع 

ها به سمت فساد و خطاهای عمده تجاری پیش روند. اما در بعد شوند که حمایتکامال ناسازگار است و عمدتا موجب می و اقتصاد

 .های موردی آنتی دامپینگ استتواند به دنبال داشته باشد که منظور همان حمایتمنصفانه را میدیگر، حمایت در مقابل تجارت غیر

 ها و درآمد دولتیتعرفه

ستانی، اند. چراکه این روش مالیاتدهد که در طول زمان، کشورها اتکای خود را به درآمدهای گمرکی کاهش دادهنشان می هابررسی

 .انددر بازارهای آنها اخالل ایجاد کرده و الجرم اتکا به این روش کسب درآمد را کاهش داده

افزایشی را طی کرده، اما پس از آن شاهد نزول این درآمدزایی  در ایران نیز تا پایان برنامه سوم توسعه، درآمدهای گمرکی روندی

های ده است. اما در سالدرآمد گمرکی به بیشترین مقدار خود رسی ۱3۸3در سال  نرخ ارزدهد با اصالح ها نشان میایم. بررسیبوده

و بحران ارزی روند کاهشی درآمدهای گمرکی   (VAT)مالیات بر ارزش افزوده دریافت  ها، آغازاخیر، همزمان با آغاز تحریم

اهشی درآمدهای گمرکی کاهش یافته است. از سویی روند ک  VATبر واردات پس از آغاز مالیاتتشدید شده است. همچنین سهم 

گردد. در ایران متوسط تعرفه کاالهای مصرفی باالترین مقدار را نسبت به سایر کاالها و سایر عمدتا به واردات کاالهای مصرفی بر می

این امر حاکی از آن است که  .خصوص پس از برنامه سوم توسعه، افزایش نیز یافته استهای اخیر بهکشورها دارد که در سال

کنندگان توجهی ندارد. همچنین میانگین تعرفه صنعتی نیز در ایران نسبت به سایر کشورها گذار به رفاه از دست رفته مصرفستسیا

های زیادی در ورود کاالهای مربوط هم میانگین تعرفه پایین بوده، ولی بر خالف کشورها ممنوعیت بخش کشاورزیباال است. در 
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به  ۱3۸5به این بخش وجود دارد. بنابراین میانگین تعرفه وزنی و قانونی در ایران نسبت به سایر کشورها بسیار باالتر است و از سال 

 .بعد روندی افزایشی داشته است

 ندگی تعرفهپراک

رو است که ای روبههای عمدهها با تفاوتکتاب مقررات صادرات و واردات، دارای بخش و زیر بخش هستند. نرخ تعرفه در زیر بخش

ای بین کاالهای هر زیربخش است. نمونه بارز این پراکندگی را شوند. منظور از پراکندگی، تفاوت تعرفهای میموجب پراکندگی تعرفه

گیرد، ولی درصد تعرفه تعلق می٤عنوان مثال، در بخش طناب و کابل، به تسمه الستیکی ای شاهد بود. بهر کاالهای واسطهتوان دمی

شود. از سوی دیگر برخی از کاالها قابلیت جانشینی دارند. پراکندگی در صورت درصدی وارد می 3٢سایر کاالهای این بخش با تعرفه 

 ٤۰آال با تعرفه عنوان مثال ماهی قزلکند. بهه جانشینی دو کاال نیز امکان غلط اظهاری را زیاد میوجود تولید داخل، بدون توجه ب

آال که تولید داخلی نیز دارد، برای درصد. اما نباید تصور شود که تعرفه باالی ماهی قزل ٧شود و ماهی تیالپیا با تعرفه درصد وارد می

را  گمرکهای کارشناسی های بازرسیرد مشابه، دو کاال امکان جایگزینی دارند و تنها هزینهحمایت از تولید آن است. چرا که در موا

ناشی از پراکندگی، به سمت  مشکالتدهد که آنها برای ممانعت از برند. در این شرایط تجربه کشورهای دنیا نشان میباال می

ات های رایج در اصالحهای هر زیر بخش بوده و از سیاستسازی تعرفهسازی به معنای یکساناند. یونیفرمسازی پیش رفتهیونیفرم

یکسان و حتی در بحران ارزی نیز حفظ شد. همچنین در هند  ٧۰ها در شیلی دهه شورهای مختلف است. تمام تعرفهنظام تجاری ک

سازی با البته یونیفرم .ها صورت گرفت و در مواردی نیز منجر به افزایش تعرفه زیربخش شدای زیربخشسازی تعرفهیونیفرم

شود، متفاوت است. این در حالی ز سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال میای که در ایران و اهای کاهش طبقات تعرفهسیاست

ها حتی میان کاالهای با جانشینی باال بسیار زیاد است که تبعاتی همچون کاهش اثر حمایتی، است که در ایران پراکندگی تعرفه

 .اظهاری را به دنبال داردکاالها و افزایش غلط کارشناسیهای گمرک برای تشخیص افزایش هزینه

 گذاری و ارزش افزودهتعرفه

گذاری ههرچند تعرف دهد کهها نشان میگیرد. بررسیگذاری برای حمایت از تولید و اشتغال صورت میشود که تعرفهاز سویی گفته می

ای باالتر های تعرفهشود، حمایتدر ایران موجب حمایت از اشتغال شده اما از سوی دیگر جایی که ارزش افزوده کمتری تولید می

بنابراین در این خصوص نیز به درستی  .شودگذاری در ایران معموال در حمایت از صنایع ورشکسته اعمال میاست. در واقع، تعرفه

 .شده استعمل ن

http://www.iana.ir/fa/news/5۰۹6٢/%D۸%B۱%D۸%A٧%D۹%۸ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9
http://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9
http://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://www.iana.ir/fa/news/50962/%D8%B1%D8%A7%D9%258


    
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       6139اهم اخبار کشاورزی هفته دوم  دی 

 

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

 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۰۹تاریخ: 

 آرایش بورس در فصل جدید

شود. بنا به ها میدهی از سوی شرکتفصل جدیدی از ارائه گزارشسلیمان کرمی . دنیای اقتصاد : بورس تهران از امروز وارد 

حذف شده و گزارش تفسیری « کدال»ها در سامانه بینی درآمد از سوی شرکتدستورالعمل جدید سازمان بورس ارائه مستقیم پیش

ا به دنبال داشته است. برخی از شود. این دستورالعمل نظرات مخالف و موافق زیادی ربینی درآمدها میمدیریت جایگزین این پیش

 کنند. حامیان اینای در ظاهر تحلیلگر و افزایش رانت اطالعاتی اشاره مینقدهای هوشمندانه به نگرانی از باز شدن فضا برای عده

ضای عمیق فهای موجود امکان تدانند و با وجود ریسکدستورالعمل نیز این گام را گامی مثبت برای افزایش کارآیی بورس تهران می

 .دانندتحلیلی معامالت بورس را نتیجه این اقدام مثبت مدیران سازمان می

شود یا خیر؟ تقریبا عمده کارشناسان بر افزایش ها اتفاق مثبتی محسوب میبینی سود از سوی مدیران شرکتاما واقعا حذف پیش

شود نیز کامال قابل درک است.آنچه مشخص است حذف رح میتوان تحلیلی بازار اتفاق نظر دارند اما خطرهایی که از این ناحیه مط

ثر مدت گرانی که تا پیش از این حداکبینی درآمد باید افزایش میزان مطالعه و تحلیل را به دنبال داشته باشد و بسیاری از معاملهپیش

هر سهم بود، باید زمان بیشتری را  بینی سودکردند یادداشت پیششده از سمت شرکت میزمانی که صرف مطالعه صورت مالی ارائه

 گران حقوقی و سکاندارانشود و معاملهگران حقیقی محدود نمیبرای کسب اطالعات حداقلی صرف کنند؛ این موضوع تنها به معامله

 .شودمیکردند، شامل ها سپری میبینی درآمد سود از سوی شرکتهای کالن بسیاری را که سالیان درازی با اتکا بر پیشسرمایه

شود و مشخص می یابد. در این شرایط ارزش واقعی تحلیلبر این اساس در یک مکانیزم اقتصادی تقاضا برای تحلیل افزایش می

های کطور قطع ریستواند افزایش عمق تحلیلی بازار را به دنبال داشته باشد. اما این موضوع بهاحتماال افزایش رقابت در این بازار می

ها و همچنین مدیران شاید بتوان گفت بخشی از ریسکی که مدیران شرکت .گذاران به همراه خواهد داشتبرای سرمایهبسیاری را 

گذار است که باید با سنجش توان سرمایه .گیردگذار قرار مینظارتی برعهده داشتند، در یک گام مثبت رو به جلو بر دوش سرمایه

های پیش روی شرکت آشنا باشد.از سوی دیگر منتقدان، این طرح و د انتظار با ریسکپذیرش ریسک و همچنین میزان بازدهی مور

با  دانند بلکه این افرادتنها عاملی برای افزایش عمق تحلیلی نمیها را نهبینی درآمد از سوی شرکتدستورالعمل جدید حذف پیش

 .نددانبازان و افزایش رانت میجوالن هر چه بیشتر سفته نگاهی به تجربه خود از بورس تهران حذف این بخش را تنها عاملی برای

 «بینی درآمدپیش»شدت اثر  

بینی از سوی یک تحلیلگر )در اینجا مدیران توان یک پیشهای اخیر را تنها میها در سالشده از سوی شرکتبینی درآمد ارائهپیش

شد اما های پیشین مدیران شرکت سنجیده میبینیه بازار از پیششرکت( دانست. گرچه درجه اعتبار این تحلیل باید بر اساس تجرب

دهی صحیح به این تحلیل خودداری کند و شد که بازار از وزنای بسیار معتبر باعث میعنوان سامانهبه« کدال»انتشار این عدد روی 

سود از سوی مدیران شرکت مطرح شود  بینیدهی پیشها غافل شود.در مرحله نخست و پیش از اینکه اثر حذف گزارشاز واقعیت

بینی بر ای از اثر ارائه پیشگران در بازار سهام داشته است. نمونهبینی مدیران یک شرکت چه تاثیری بر رفتار معاملهباید دید پیش

عنوان گروهی که حتی گران و نوسانات قیمت در سال جاری مشاهده شده است. نمونه این رفتار در گروه فلزات اساسی بهرفتار معامله

صوص ها در این خبا توجه به عیان بودن روند قیمتی فلزات در بازار جهانی امکان ارائه تحلیل دقیق وجود داشت نیز بسیار بود. مثال

بسیار زیاد است و شاید مثال بارز این موضوع برای فعاالن بازار سهام در سال جاری سهامفوالد مبارکه است که با وجود مشخص 

 .بینی درآمد از سمت این شرکت عمده فعاالن بازار و حتی تحلیلگران را غافلگیر کرددن روند سودآوری، ارائه پیشبو

 «بینی سودپیش»اعتباردهی بیش از اندازه به 

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


    
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       6139اهم اخبار کشاورزی هفته دوم  دی 

 

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

واقعی بینی شرکت بر اساس عملکرد در پیش .ریال عنوان کرده بود ٢53بینی درآمد هر سهم برای سال جاری را اولین پیش «فوالد»

ماهه مدیران این شرکت  6ریال رسید و روند تعدیل مثبت فوالد مبارکه ادامه یافت تا اینکه در عملکرد  3۰٢بینی به ماهه این پیش 3

بینی صورت قابل توجهی به پیشقرار دادند. عمده فعاالن بازار به «کدال»بینی سود هر سهم را روی درصدی پیش ٧۸با تعدیل 

شد روند تغییرات قیمتی این سهم بینی درآمد این شرکت حذف میرسد در روندی که پیشجه دارند.به نظر میها تودرآمد شرکت

شد. در این گزارش تحلیل گذاری این سهم با مشکل مواجه میکرد و بر این اساس در ارزشبازار را تا حدود زیادی سردرگم می

بینی درآمد پرداخته شده است. در این نها از این مثال به بررسی اثر پیشهای مالی فوالد مبارکه مورد نظر نیست بلکه تصورت

تومان تا  5۰ماهه نخست بسیاری از تحلیلگران بر انتظار برای رشد سودآوری این شرکت تا سطح  3خصوص پس از ارائه عملکرد 

 .(کندوع را تایید میاین موض« دنیای بورس»های سایت پایان سال تاکید داشتند )در این خصوص آرشیو تحلیل

که بسیاری از تحلیلگران بازار به این موضوع باور داشتند اما مدیران این شرکت تا ارائه عملکرد واقعی نیمه نخست و بر حسب در حالی

باالی بینی بینی درآمد سود خودداری کردند )در این خصوص باید به مدیران یک شرکت حق داد زیرا پیشتکلیف قانونی از ارائه پیش

 ۱۰۰ماهه نیز پوشش تقریبا  6درآمد تنها بار مسوولیت ناشی از نوسانات بازار جهانی را به دوش مدیران خواهد انداخت(. در عملکرد 

رکت اتکا شده از سمت شبینی ارائهبینی شرکت در نیمه نخست بار دیگر بر این موضوع تاکید کرد که نباید به پیشدرصدی پیش

د این تواننکند و در این بین متغیرهای بسیاری هستند که این روند را تغییر داده و میا روند را مشخص میبینی تنهکرد. پیش

 .شوند، دستخوش تغییر کنندتکرار می (های زمانی طوالنی )چندین ماههبینی را که در بازهپیش

ه اند باید سرزنش شوند یا اینکرا برای سهامداران رقم زدهدر این میان آیا واقعا مدیران این واحد تولیدی که اتفاقا سال بسیار خوبی 

ید گذاری( باهای بزرگ سرمایهگران )فروش در سطوح قیمتی پایین سهام حتی از سمت صندوقنهاد ناظر به دلیل عدم نفع معامله

های موجود به تحلیل و ریسکمحاکمه شوند؟ جواب این سواالت قطعا منفی است.مدیران یک شرکت بنا به انتظارات خود از بازار 

عنوان یک تحلیلگر وضعیت شرکت که از وضعیت داخلی شرکت نیز آگاه توان بهپردازند. نظر این مدیران را تنها میشرایط آتی می

شند ااست، پذیرفت. اما این موضوع به این معنا نیست که نظر این افراد کامال درست است. این نظرات باید بعضا وزنبیشتری داشته ب

های اخیر منعکس شده ها در سالبینی درآمد شرکتآنچه در پیش .اما این موضوع به این معنا نیست که کامال مورد اطمینان هستند

بوده است که بر اساس انتظاراتشان از آینده شرکت منتشر شده است. در این میان  است تنها نظرات تحلیلی مدیران یک شرکت

اما  اندها محقق نشدهکدام از این سالاند، برخی نیز گرچه در هیچر زمان درجه اعتبار باالتری کسب کردهبرخی از این نظرات با گذ

 .اندگذاری قرار دادهاند که این اعداد را مبنای سرمایهگذارانی وجود داشتهدر کمال تعجب سرمایه

 بینی درآمد آغاز شدای که با پیشفاجعه 

های سنگینی را برای مدیران به دنبال داشته است. این موضوع باعث شده که وی مدیران آن مسوولیتبینی درآمد شرکت از سپیش

کاری میان مدیران کامال رعایت شود. برخی از موارد نیز مشاهده شده که مورد سوءاستفاده مدیران قرار گرفته است. حالت محافظه

م کنتورسازی ایران در بازار سهام زمانی رخ داد که مدیران این شرکت در مثال بارز این موضوع کنتورسازی ایران بود. آغاز تالط

تومانی را به خود دادند. این نماد  ۱5۰۸بینی سود هر سهم تومان محقق کرده بود جرات ارائه پیش ۱5۱ماهه  ۹که در عملکرد حالی

از همان زمان در دامان بورس « آکنتور»ون های پیرامدرصدی( و بحث ٢٤5بینی درآمد قیمت خورد )جهش به پشتوانه این پیش

های مالی واقعی و مورد تایید حسابرس نیز عمق این افتضاح را افزایش داد اما در واقع تهران باقی مانده است. گرچه در ادامه صورت

دیران این شرکت چنینی از سمت مدیران این شرکت وجود نداشت شاید توهم تحقق این سود درذهن ماگر امکان ارائه اعداد این

 .رسید که مدیران این شرکت نیز خود این دروغ بزرگ را باور کنندیافت و کار به جایی نمیپرورش نمی

 بینی درآمد چه تبعاتی دارد؟حذف پیش 
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دهند چندان قابل اطمینان نیست. در نتیجه ها برای یک سال ارائه میبینی درآمدی که شرکتبر این اساس مشاهده شد که پیش

اری پوشی کرد که بسیتوان از این واقعیت چشممعامله سهام بر اساس این داده در بسیاری از نمادها کامال اشتباه بود. با این حال نمی

یز در بینی درآمد ناند. بر این اساس نگرانی منتقدان از حذف پیشبینی درآمد دل بستهاز فعاالن حقیقی و حقوقی به همین پیش

بینی گران نیز صحیح است.منتقدان سیاست جدید سازمان بر این موضوع تاکید دارند که حذف پیشش این معاملهگمراهی بیش از پی

برد. این موضوع فضا را برای سوءاستفاده گذاران وجود داشت را نیز از بین میدرآمد، همان نور اندکی که برای راهنمایی سرمایه

رآمد از بینی دهایی که پیشباید نگاهی به وضعیت فعالیت این افراد در بازار طی سالکند. در این خصوص بسیاری از افراد باز می

 اساس از جهششد شایعات عمدتا بیها ارائه میبینی درآمد از سوی شرکتشد، داشت. چرا در زمانی که پیشها ارائه میسوی شرکت

ناشی از انتظارات  ۹٤ت معامالت نمادهای خودرویی در زمستان گرفت. نگاهی به وضعیها نیز مورد استقبال قرار میسودآوری شرکت

ها نیز منعکس نشده بود. چرا بازار ناگهان سهام خودرویی را به سمت حباب قیمتی بینی درآمد شرکتمازادی بود که عمدتا در پیش

عامالت این گروه همچنان سرشار از برند و فضای مها از تالطم ناشی از تخلیه این حباب رنج میبرد که همچنان سهام این شرکت

ع های خالف واقبینیگیرانی است که به دنبال داغ کردن سهام این گروه هستند. در آن زمان برخی از نمادهای خودرویی پیشنوسان

دیران همان زمان مبینی درآمد اگر دادند، برخی نیز بر اینکه همچنان اتفاق خاصی برای آنها رخ نداده تاکید کردند. به جای ارائه پیش

های مشترک برداری از همکاریپرداختند و از مدت زمان مورد انتظار برای بهرهصورت شفاهی میانداز خود بهها به ارائه چشمشرکت

 گفتند احتماال بازار را وادار به مطالعهگفتند یا اینکه ازمشکالت شدید تامین مالی در نرخ باالی اقتصاد میبا شرکای خارجی می

 .دادبیشتر کرده و بازار برای خرید این نمادها تانی بیشتری از خود نشان می

 «بینی سودپیش»تکیه اشتباه بر شالوده پوشالی  

تواند بینی درآمد سهام از سمت مدیران یک شرکت اثر قابل توجهی بر رفتار فعاالن بازار داشته است. بر این اساس حذف آن میپیش

 کنند تا از قافله تحلیلی بازار جا نمانند. افرادی که پیشگران تالش بیشتری میرا باز کند. در این میان تحلیلامکان جوالن سایرین 

زدند بینی درآمد یک شرکت )برخی درست و برخی غلط( دست به معامله میاز این نیز به تحلیل اعتقادی نداشتند و بر اساس پیش

خود تالش کنند یا اینکه در انتظار نظر دیگر تحلیلگران باقی بمانند. حرکت در خالف این  نیز یا باید در جهت افزایش توان تحلیلی

 .تواند به حذف تدریجی آنها منجر شودمسیر در فضای رقابتی ایجاد شده می

داده قرار می گرانگذاری در اختیار معاملهها اطالعات کاملی برای سرمایهبینی درآمد سهم از سمت شرکتبیان این موضوع که پیش

وی بینی درآمد از سکند که در بسیاری از موارد پیشهای تاریخی از بورس تهران این موضوع را تایید میکامال اشتباه است. زیرا داده

ذاران را گگذار را به سمت تصمیم درست راهنمایی نکرده است بلکه بعضا موجبات اشتباه سرمایهنه تنها سرمایه مدیران یک شرکت

شود برخی افراد امکان ها باعث میبینی درآمد از سوی شرکتمدت احتمال حذف پیشوجود آورده است. حال اینکه در کوتاه به

جوالن برای داغ کردن سهم را داشته باشند. در این شرایط وظیفه نهاد ناظر این است که در این راه سواد تحلیلی خود را باال برده و 

ن برخی از افراد که خود سابقه تیره و تاری در بورس دارند، باشند در پی به روز کردن قوانین نظارتی به جای اینکه گوش به فرما

بینی درآمد طور قطع حذف پیشمدت و در ادامه بلندمدت بهخود و عزم راسخ در بخش اجرا باشند. با انجام این موضوع در میان

 طور قطع در فضای کالن اقتصاد کشور و مطالباتیای بهرکت به سمت بورس حرفهافزاید. اثرات حها بر افزایش توان تحلیلی میشرکت

 .که برای ارائه گزارش از سوی نهادهای دولتی و عمومی وجود دارد قابل رصد خواهد بود

 ایدر مسیر بورس حرفه 

های دلسوزانه ممکن است روند رفع این موانع را کند سازد. شاید برخی از قوانین و موارد غلط در بورس تهران وجود دارند که نیت

گذاری آید که شدت نوسانات را افزایش خواهد داد و ریسک سرمایه گونه به نظرحذف دامنه نوسان معامالت سهام نیز در نگاه اول این
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های که اثرات سوء دخالتجای دولت در اقتصاد است. در حالیهای بیاین موضوع به منزله مثبت دانستن اثر دخالت دهد.را افزایش می

ت گیرد. کامال مشخص اسها در یک بازار آزاد نیز در این قالب قرار مینابجای دولتی در اقتصاد کامال اثبات شده است، این نوع دخالت

 .اثر بهتری در بهبود وضعیت عرضه و تقاضا خواهد داشت که دست نامرئی اقتصاد به مراتب

ود اما شبینی درآمد از لیست الزامات منتشره از سوی ناشر نیز گرچه در نگاه اول ریسکی برای فعاالن بازار محسوب میحذف پیش

به دنبال خواهد داشت. باید به این  گذاران به تدریج افزایش کارآیی بازار راگیری سرمایهجا در تصمیمهای بیدر اصل با حذف دخالت

ر شود. بر این اساس اگبینی درآمد سهم میصورت فصلی جایگزین پیشموضوع نیز توجه کرد که گزارش کامل مدیران شرکت به

د دار میبینی درآمد در اختیار بازار قراواقعا مفاد دستورالعمل سازمان در ارائه این گزارش ارائه شود اطالعاتی بیش از آنچه پیش

ای بازار هیچ زمان گران حرفهبینی درآمد که برای معاملهگزارش مدیران شرکت ارائه خواهد داد. در این میان تنها یک عدد پیش

 این بر گذاری بوده است از این لیست حذف خواهد شد. پشتوانه قدرتمندی نبوده است و از سمت دیگر مبنای اشتباهی برای سرمایه

 رقابتی ایفض این در و شود جایگزین تحلیلی مختلف نظرات با تواندمی شرکت یک مدیر سوی از سود درآمد ینیبپیش حذف اساس

های جدید خواهد داد. تحلیل صورت خودکار وزن صحیحی به تحلیلبازانه به تدریج غربال شده و بازار بهاه و سفتهاشتب نظرهای اظهار

 .کندگذاران فراهم میتری را برای سرمایهاما به طور قطع اطالعات کامل طلبداحتماال سطح مطالعه بیشتری را می

http://www.iana.ir/fa/news/5۰۸٧۹/%D۸%A٢%D۸%B۱ 
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 اقتصاد کالن
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۱۳تاریخ: 

 از جیب مرغداران پر کشید/ سکوت مسئوالن در برابر ثبات نرخ مرغ یارانه

 .رو کرده استهای جدی روبهها صنعت مرغداری را با چالشهای اخیر، افزایش قیمت نهادهدر ماه

ای رغم دریافت ارز مبادلههای اخیر علیدر ماه ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

هایت رو شد که در نهایی نظیر ذرت و کنجاله سویا با افزایش نامتعارف قیمت در بازار روبههای جهانی، نرخ نهادهو ثبات نسبی قیمت

 .داری را به چالش کشیدصنعت مرغ

های تولید مرغداران را به همراه داشت از درصدی هزینه ٢5ها و برخی مشکالت ساختگی، افزایش با توجه به آنکه نوسان نرخ نهاده

ای و واقعی کردن نرخ مرغ مجموعه رود که در جهت حفظ سرمایه ملی، استفاده صحیح از تخصیص ارز مبادلهمسئوالن امر انتظار می

نظمی و ایجاد اخالل در بازار شده است را مورد بررسی قرار دهند تا از زیان روز افزون مرغداران جلوگیری عواملی که منجر به بی

در سه سال اخیر به بهای پرداخت یارانه از جیب  ثبات نرخ مرغ رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی معتقد است که.کنند

لکه با کنند، بام شد و این امر مایه افتخار نیست که تمامی مسئوالن در مقابل آن سکوت اختیار میکننده تممرغدار به نفع مصرف

چندی پیش معاون وزیر جهاد .شوندها یکی از پس از دیگری تعطیل میای نه چندان دور، مرغداریاستمرار این روند در آینده

نجاله سویا، افزایش قیمت نهاده ها را نامتعارف دانست و از دستگاه های کشاورزی با وجود تخصیص ارز مبادله ای به واردات ذرت و ک

ذی ربط خواست به این موضوع ورود پیدا کنند و قیمت این نهاده ها را به صورت کارشناسی شفاف کنند تا این محصوالت با قیمت 

دیه مرغداران گوشتی در گفتگو با محمدعلی کمالی سروستانی مدیرعامل اتحا.منطقی در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد

ها در بازار خبر داد و گفت: در شرایط کنونی، نرخ ذرت و از افزایش سرسام آور قیمت نهاده  ،صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار

درصد قیمت تمام شده  ۱5در نهایت این امر به طور متوسط  درصد افزایش یافت که ٢5های اخیر حدود کنجاله سویا نسبت به ماه

ای ه، گالیهکاهش قیمت مرغ زنده در بازارها در برابربه گفته وی افزایش چند برابری قیمت مکمل و سایر نهاده.تولید را باال برد

های سازمان دامپزشکی و بهانه جوییای توسط بانک مرکزی و کمالی تعلل در تخصیص ارز مبادله.مرغداران را به همراه داشته است

 .های اخیر اعالم کردها در ماهاستاندارد برای ترخیص کاال را دلیل اصلی افزایش قیمت نهاده

ای اقدام به عرضه آن با نرخ آزاد به ها با ارز مبادلهمدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی ادامه داد: واردکنندگان پس از واردات نهاده

 .دهدها، یارانه اختصاص میکنند در حالیکه دولت جهت کمک به مرغداران به واردات نهادهیمرغداران م

 متخلفان و  های مسئول با گران فروشانرود که دستگاهاین مقام مسئول ادامه داد: باتوجه به سودجویی واردکنندگان انتظار می

 .نیست هانهاده قیمت افزایش بر دلیلی ایمبادله ارز تخصیص وجود با که چرا کنند، برخورد

 .ها تأثیر بسزایی در تعادل قیمت در بازار داردبه گفته وی ورود شرکت پشتیبانی امور دام مبنی بر توزیع مناسب نهاده

ها و اعتراض مرغداران از مقامات کشوری و مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی تقاضا کمالی سروستانی تصریح کرد: اتحادیه در پی گالیه

 .ها و زیان روز افزون تولیدکنندگان را بگیردکارگیری تمهیدات بکر جلوی افزایش قیمت نهادهدارد که با به

 مسئوالن در برابر زیان مرغداران سکوت اختیار کردند*

اگرچه در روزهای  :گفت  صنعت،تجارت و کشاورزی محمد یوسفی رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در گفتگو با خبرنگار

 .رو بوده است؛ اما هم اکنون با نرخ واقعی خود فاصله معناداری داردها در بازار با کاهش جزئی روبهاخیر، قیمت نهاده

تومان اعالم کرد و افزود: این درحالی است که قیمت هر کیلو  1800تومان و کنجاله سویا را  ۱۰٧۰را  قیمت هر کیلو ذرتوی 

 .تومان بود ۱3۰۰و کنجاله سویا  ٧۰۰ذرت قبل از گرانی 
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های درصد را دلیل اصلی گرانی نهاده ۱۰به  ٤ای، نوسان نرخ جهانی و افزایش تعرفه ذرت از درصدی نرخ ارز مبادله ۱۰یوسفی افزایش 

کشی که کنجاله سویا در اختیار دارند از آب گل آلود این مقام مسئول ادامه داد: کارخانجات روغن.کرد های اخیر اعالمدامی در ماه

ثبات های اخیر با افتخار از وی با انتقاد از این مسئله که وزیر جهاد در هفته.دهندها را افزایش میگیرند و روزانه قیمتماهی می

 از یارانه پرداخت ان کرد: در چند سال اخیر، ثبات قیمت مرغ به بهای زیان مرغدار و دهد، بیدر سه سال اخیر خبر می قیمت مرغ

رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی ادامه داد: در سه ماه گذشته، ستاد .است شده تمام کننده مصرف به تولیدکننده جیب

تومان اعالم کرده بود و این درحالی  ۸۰۰هزار و  ٧تا  ۱۰۰هزار و  ٧ها را در خرده فروشی نرخ منطقی هر کیلو مرغ تنظیم بازار

به گفته وی با توجه به زیان قابل توجه .ایمها به این نرخ در بازار نرسیدهدرصدی قیمت نهاده 3۰تا  ٢5است که اکنون با نوسان 

این .برند تا صنعت مرغداری نابود شودن در خواب غفلت به سر میمرغداران و سکوت سازمان حمایت باید گفت که تمامی مسئوال

هزار و  ۸ها را و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی 500هزار و  5مقام مسئول در شرایط کنونی نرخ منطقی هر کیلو مرغ زنده را 

هزار  ۹به مرز  قیمت مرغازه افزایش یوسفی در پاسخ به این سوال که قدرت خرید خانوارها اج.هزار تومان اعالم کرد ۹تا  5۰۰

دهد، تصریح کرد: این امر ارتباطی به تولیدکنندگان ندارد و تنها دولتمردان برای افزایش قدرت خرید خانوار باید تومان را نمی

 .تمهیدات بکری به کار گیرند، چرا که این امر نباید به زیان مرغداران تمام شود

http://www.yjc.ir/fa/news/63٧٢۹۱۰/%DB%۸C%D۸%A٧ 
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 اقتصاد محصوالت
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۱۳تاریخ: 

 روزه در تاالر بورسهزار قطعه جوجه یک 227عرضه 

 .روزه استهزار قطعه جوجه یک ٢٢٧ ماه میزبان عرضهدی ۱3تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران روز چهارشنبه 

تن ذرت دانه ای در قالب طرح قیمت تضمینی و  ۱٧٢هزار و  5به گزارش ایانا از روابط عمومی و امور بین الملل بورس کاالی ایران، 

 تن شکر سفید نیز در این تاالر عرضه می شود. 6۰۰یک هزار و 

تن قیر، گوگرد، وکیوم باتوم و  656هزار و  ۱۰5ان نیز در این روز شاهد عرضه تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی بورس کاالی ایر

 کیلوگرم شمش طال در تاالر محصوالت صنعتی و معدنی عرضه می شود. ۱۰مواد شیمیایی است.بر اساس این گزارش 

 تره فسفات را تجربه می کند.هزار تن کنسان ٢هزار تن سیب درختی و  ٢۰بازار فرعی بورس کاالی ایران نیز در این روز عرضه 

http://www.iana.ir/fa/news/5۰۹۸5/%D۸%B۹%D۸%B۱%D۸%B6 
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 اقتصاد محصوالت
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۱۳تاریخ: 

 ارگانیک در بودجه سال آیندهنقش کمرنگ تولید محصوالت 

عضو هیئت رئیسه انجمن ارگانیک گفت: در بودجه پیشنهادی دولت، ردیف جداگانه ای به تولید محصوالت ارگانیک اختصاص نیافته 

، با گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان نعت،تجارت و کشاورزیص آزاد عمرانی عضو هیئت رئیسه انجمن ارگانیک در گفتگو با خبرنگار.است

 کتولید محصوالت ارگانی اشاره به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر تولید محصوالت سالم اظهار کرد: در قانون ششم برنامه توسعه کشور

 تولید کشاورزی ارگانیک به ایجداگانه ردیف  در ادامه افزود: باتوجه به آنکه در بودجه پیشنهادی دولت، وی .مورد توجه قرار گرفته است

 .رود که کمیسیون کشاورزی مجلس در بازبینی بودجه این امر را مورد توجه قرار دهنداختصاص نیافته است؛ بنابراین انتظار می

باید به دید سرمایه نگاه کرد، چراکه ساالنه بودجه قابل توجهی به درمان اختصاص می عمرانی ادامه داد: تولید محصوالت ارگانیک را 

یابد که با توسعه محصوالت کشاورزی ارگانیک و تشویق کشاورزان نسبت به تولید محصوالت سالم می توان از شیوع بیماری های 

در جهان را  محصوالت ارگانیکتولید  ٤۹نکه ایران رتبه این مقام مسئول با اشاره به ای.مختلفی در بین آحاد جامعه جلوگیری کرد

 .هزار هکتار است ۸۰به خود اختصاص داده است، گفت: سطح زیر کشت محصوالت ارگانیک با احتساب عرصه های طبیعی حدود 

ل و فران، عسبه گفته وی؛ در شرایط کنونی برخی محصوالت ارگانیک نظیر پسته، انار، کیوی، انجیر،گندم، برنج، حبوبات، زع

عضو هیئت رئیسه انجمن ارگانیک در خاتمه یادآور شد: در یک دوره سه ساله تولیدکنندگان .سایرنوشیدنی ها در کشور تولید می شود

 .ارگانیک موفق به دریافت گواهی معتبر اروپایی و آمریکایی شدند

http://www.yjc.ir/fa/news/63۸٢٢٧3/%D۹%۸6%D۹%۸٢%D۸% 
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 اقتصاد محصوالت
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۱۴تاریخ: 

 ای نزدیکافزایش قیمت جوجه یکروزه در آینده

فصلی و افزایش تقاضا با دبیر انجمن جوجه یکروزه گفت:قیمت جوجه یکروزه همانند سایر محصوالت کشاورزی متأثر از شرایط 

گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی  غالمعلی فارغی دبیر انجمن جوجه یکروزه در گفتگو با خبرنگار.رو خواهد شدنوساناتی در روزهای آتی روبه

در روزهای آتی خبر داد و گفت: قیمت جوجه یکروزه همانند سایر محصوالت  افزایش قیمت جوجه، از اه خبرنگاران جواناقتصادی باشگ

برای جوجه ریزی  مرغداران به گفته وی همه ساله هجوم یکباره.رو خواهد شدکشاورزی متأثر از شرایط فصلی و افزایش تقاضا با نوساناتی روبه

تومان اعالم کرد  ۱٧۰۰تا  ۱5۰۰را  قطعه جوجه یکروزه فارغی نرخ کنونی هر.روستوجه تا اواسط بهمن ماه روبهشب عید با افزایش قیمت ج

 .تومان بوده است 6۰۰تا هزار و  ٤5۰و افزود: این درحالی است که روز گذشته قیمت هر قطعه جوجه یکروزه یکهزار و 

رو های اخیر، مرغداران در تأمین نهاده با مشکالتی روبهدر ماه هاقیمت نهادهنوسان  دبیر انجمن جوجه یکروزه ادامه داد: با توجه به

 .ریزی ایام پایانی سال به کندی پیش رودهستند که در نهایت این امر موجب شده تا تقاضا برای جوجه

لید های صورت گرفته، توریزیهوی با اشاره به اینکه از افزایش غیر منتظره جوجه یکروزه در بازار خبری نیست،گفت: براساس برنام

 .روستدرصدی روبه ٧جوجه یکروزه در دی ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزایش 

در صورت افزایش  جوجه یکروزهدرصدی هزینه های تولید، قیمت واقعی هر قطعه  ٢5تا  ٢۰به گفته فارغی با توجه به افزایش 

 .تومان است ٢۰۰هزار و  ٢تقاضا 

http://www.yjc.ir/fa/news/63۸6۱53/%D۸%A٧%D۹%۸۱%D۸ 
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 اقتصاد محصوالت

 ایران اکونا – ۱۳۹۶دی / /  ۱۳چهارشنبه , 

 بورس گندم را گران کرد؟

دبیر یک انجمن صنفی گفت: میزان عرضه گندم در بورس در یک ماه گذشته نسبت به قبل کاهش چشمگیری داشته و عالوه برآن 

 .یابدها روز به روز افزایش میشود و قیمتتومان نیز رعایت نمی ۹۰۰قیمت مصوب شده از سوی ستاد تنظیم بازار به ازای هرکیلو 

تولیدکنندگان به استفاده از گندم داخل و با قیمت  اجبار و کشور به گندم واردات ممنوعیت از پس:کرد اظهار محمد رسول مصائبی

 .های داخلی نیز کاهش یافته استباالتر از قیمت مشابه خارجی، اخیراً عرضه و توزیع گندم

ه برآن قیمت مصوب شده وی افزود: میزان عرضه گندم در بورس در یک ماه گذشته نسبت به قبل کاهش چشمگیری داشته و عالو

هایی شود و هر روز به قیمت آن افزوده شده و بعضاً از تحویل گندمتومان( نیز رعایت نمی 900از سوی ستاد تنظیم بازار )هرکیلو 

 .گرددکه در ازای صادرات مشتقات گندم و آرد خریداری شده و قرارداد آن نیز منعقد شده نیز جلوگیری می

رمایی نشاسته، گلوکز و مشتقات آن با اشاره به اینکه نشاسته و گلوکز بعنوان مواد اولیه بسیاری از صنایع دبیر انجمن صنفی کارف

کشور به شمار می رود، افزود: در حال حاضر تولیدکنندگان نشاسته و گلوکز از منشاء آرد گندم با وضعیت موجود بتدریج در حال 

یت اسفباری را شاهد خواهیم بود که بی شک تعطیلی این واحدها بر دیگر صنایع تعطیلی هستند و در صورت ادامه این شرایط وضع

وی گفت: انجمن صنفی نشاسته ،گلوکز و مشتقات آن، موضوع فوق را بطور جدی در دستور کار خود قرار داده .بی تاثیر نخواهد بود

 .گان تا حصول نتیجه پیگیری خواهد کردو آن را از مراجع ذیصالح بویژه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنند

مصائبی لزوم اختالط گندمهای متوسط با گندم های مرغوب را راه چاره کیفی سازی گندم های داخل دانست و افزود: بایستی گندم 

 .شودهای باقیمانده )متوسط و مرغوب( برای اختالط در نظر گرفته به سمت مصرف دام و طیور هدایت شده و گندم 3های درجه 

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی نشاسته، گلوکز و مشتقات آن حل یکباره مشکالت صنایع آرد بردرحوزه تامین مواد اولیه را یکسان 

 .سازی قیمت گندم دانست و تاکید نمود برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده و ایجاد رانت این بهترین شیوه است

و صنعت براساس مصوبه هیئت وزیران ومصوبه ابالغی از سوی ستاد تنظیم بازار هرکیلو وی افزود: قیمت عرضه گندم برای صنف 

تومان تعیین گردیده فلذا هرگونه افزایش قیمت آن که توسط شرکت بازرگانی دولتی اعالم میشود و در تاالر بورس عرضه می  ۹۰۰

 .گردد با مصوبه فوق مغایرت دارد

http://iranecona.com/۸۰66٤/%D۸%A۸%D۹%۸۸%D۸%B۱% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 ایران اکونا - ۱۳۹۶دی / /  ۱۲سه شنبه , 

 تاکید رئیس مجلس بر اجرای طرح تنفس جنگل در طی دوره سه ساله

نکا و گلوگاه از تاکید رئیس مجلس بر اجرای طرح تنفس جنگل در طی دوره سه ساله خبرداد و گفت: وزارت نماینده مردم بهشهر، 

شود های ذیربط در جنگل موجب میخواست این طرح را در دوره یک ساله انجام دهد اما بیکاری کارگران شرکتجهاد کشاورزی می

 توسعه ششم برنامه قانون 3۸ ماده طبق جنگل تنفس طرح: کرد اظهار ریعلی محمد شاع.تا این طرح در دوره سه ساله انجام شود

برداری و قطع درختان شکسته، خشک شده، افتاده و ریشه کن شده؛ باید حداکثر ظرف مدت سه سال اجرا شود که بر اساس آن بهره

مجاز شمرده شده است و طبق همین ماده قانون مقرر شد وزارت جهاد کشاورزی حداکثر ظرف سه سال به ساماندهی مجریان طرح 

میلیارد  ۸۰های ناشی از اجرای طرح تنفس جنگل در سال جاری اعتباری بالغ بر ی جبران خسارتوی با بیان اینکه برا.ها اقدام کند

تر آن را تخصیص دهد، خاطرنشان کرد: طرح تنفس جنگل به مدت سه تومان پیش بینی شده که سازمان برنامه و بودجه باید سریع

شود اما وزارت جهاد کشاورزی بخشنامه ای را ابالغ کرد که بر اساس سال اجرا و به تدریج بهره برداری از درختان سالم و سرپا کم می

نسبت به خاتمه قرارداد با  ۹6ها را مکلف کرده به جای سه سال در طی یک سال این طرح اجرا شود و تا پایان آن سازمان جنگل

برداری از جنگل کامال ممنوع است؛ در حالی  ها اقدام کنند و در بند دیگری از این بخشنامه نیز آمده که هر گونه بهرهمجریان طرح

 .شودای و شخصی محسوب میکه این بخشنامه خالف قانون برنامه ششم توسعه است و بخشنامه سلیقه

شاعری ادامه داد: ابالغ این بخشنامه، موجب نارضایتی کارگران شمال کشور که در این طرح مشغول به کار بودند، شد و بسیاری از 

تی احساس ناامنی کردند زیرا احتمال می دهند که شرایط بهره برداری چوب از جنگل به هیچ عنوان فراهم نیست به واحدهای صنع

ها و مسئوالن همین دلیل دکتر الریجانی ریاست مجلس شورای اسالمی جلسه ای را با وزیر جهاد کشاورزی و برخی از مجریان طرح

زندران نیز حضور داشتند و در همان جلسه دکتر الریجانی؛ ماموریت رسیدگی به اجرای ربط برگزار کردند که نمایندگان مجلس ماذی

دقیق این طرح را به من تکلیف کردند که با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تصمیماتی را اتخاذ کنیم تا طرح تنفس جنگل به درستی 

ای که توسط وزارت جهاد کشاورزی صادر و اجرایی می مهاجرا و از بیکاری کارگران جلوگیری شود و البته مالک عمل هر شیوه نا

سخنگوی کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس گفت: پس از ماموریتی که از سوی .شود باید طبق قانون برنامه ششم باشد

ی و سازمان های الزم را انجام دادم و جلسه ای با حضور مسئوالن وزارت جهاد کشاورزریاست مجلس به من محول شد هماهنگی

جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور برگزار کردم که عالوه بر اجرای قانون؛ از هر گونه تنش و اقدامات غیر قانونی جلوگیری کنیم و 

از  برداریها نیز مجاز است تا نسبت به جمع آوری و بهرهاین طرح باید ابتدا در یک دوره سه ساله به اجرا در بیاید و سازمان جنگل

شاعری اظهار کرد: کارشناسان و ناظران سازمان جنگل ها باید بر کار مجریان .تان شکسته، افتاده و ریشه کن شده، اقدام کنددرخ

ها باید طرح تنفس جنگل نظارت دقیقی داشته باشند تا در اجرای این طرح درختان سالم و سرپا قطع نشود و سازمان جنگل

تا برخی افراد سودجو نتوانند از خالء نظارتی استفاده کنند زیرا قطعا یکسری تخلفات جزئی تری را به عمل آورد های مناسبکنترل

 .نیز در اجرای این طرح صورت می گیرد که آن تخلفات را باید با کنترل و نظارت دقیق به حداقل انتظار ممکن برسانیم

های هر منطقه کنترل ه مانند انواع پهبادها در جنگلبانیهای پیشرفتها می تواند با استفاده از فناوریوی افزود: سازمان جنگل

توان از تخلف افراد سودجو ها انجام دهد که اینگونه میای از جنگلهای لحظهمحسوس و نامحسوس و نظارت های دقیق و پایش

رح تنفس جنگل برخی عضو مجمع نمایندگان مجلس مازندران خاطرنشان کرد: به این بهانه که شاید در اجرای ط.جلوگیری کنیم
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توانیم قانون را ناقص اجرا کنیم زیرا تعداد زیادی از کارگران و کارکنان در حال حاضر نگران بیکاری درختان سالم نیز قطع شوند نمی

 .های چوبی در منطقه شمال کشور استها وابسته به ادامه فعالیت واحدهای صنعتی و تولیدی فرآوردههستند و زندگی آن

قانون برنامه ششم توسعه وزارت جهاد کشاورزی مکلف شده که به واردات چوب با تعرفه صفر مجوز دهد  3۸ت: طبق ماده شاعری گف

و مشوق های الزم را برای توسعه زراعت چوب و کاشت درختان غیرمثمر و سریع الرشد در اراضی مناسب توسط مجریان طرح های 

م کند تا چوب مورد نیاز واحدهای صنعتی از طریق واردات، زراعت چوب و بهره برداری جنگلداری و افراد عالقمند به این کار؛ فراه

 .از درختان شکسته، افتاده و خشک شده در طرح تنفس جنگل تامین شود

وی افزود: در حال حاضر درختان افتاده و خشک شده زیادی در جنگل ها وجود دارد که اگر این درختان توسط مجریان طرح تنفس 

ها را فراهم کنند و توانند عامل مهمی در آتش سوزی باشند و زمینه تخریب جنگلبهره برداری نشود پس از خشک شدن میجنگل 

 .همچنین اگر طرح تنفس جنگل به اجرا در نیاید ممکن است قاچاق چوب تشدید شود

های افتاده و خشک شده را ندهیم و این بنماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس بیان کرد: اگر مجوز بهره برداری از چو

درختان در جنگل ها موجود باشد ممکن است برخی افراد سودجو به دور از چشمان ناظران و مدیران جنگلبانی به صورت قاچاق و 

ی شود غیرقانونی این درختان را جمع آوری و از جنگل خارج کنند یا تقاضای بیش از حدی که برای مصرف چوب در شمال ایجاد م

سوداگری جدیدی را در جنگل به وجود می آورد و ممکن است موجب قطع درختان سالم و سرپا توسط قاچاقچیان چوب شود به 

همین دلیل باید در این زمینه نظارت دقیق صورت گیرد و مجوزهای الزم را برای جمع آوری و بهره برداری درختان شکسته و افتاده 

 .وجود دارد صادر کنیم تا میان عرضه و تقاضا تعادل ایجاد شودهایی که این درختان در عرصه

تواند تضمین شود و راه خود را به درستی شاعری خاطرنشان کرد: طرح تنفس جنگل با ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار می

ت از جنگل و بیکار شدن افرادی که ادامه دهد و در غیر این صورت ممکن است این طرح آسیب ببیند و تبعاتی را در زمینه حفاظ

 .در حال حاضر در طرح های جنگلداری کار می کنند به وجود آورد

سخنگوی کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس در پایان اظهار کرد: از وزارت جهاد کشاورزی انتظار داریم که طرح های جنگل 

  .مجریان باتجربه و با سابقه درخشان و خوش نام واگذار کند کاری، بهداشت جنگل، احیا و توسعه و حفاظت از جنگل را به

http://iranecona.com/۸۰6٢۹/%D۸%AA%D۸%A 
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 انتصابات
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۱۰تاریخ: 

 های کشاورزی منصوب شدمدیره و مدیرعامل شرکت شهرکرئیس هیأت

مدیره و مدیرعامل شرکت اشرف منصوری به سمت رئیس هیأتدر حکمی از سوی محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، علی

 .های کشاورزی منصوب شدشهرک

مجمع عمومی ۱3۹6ماه به گزارش ایانا از وزارت جهاد کشاورزی، در بخشی از این حکم آمده است: به استناد صورتجلسه مورخدوم دی

وق العاده شرکت شهرک های کشاورزی به موجب این حکم جنابعالی برای مدتدوسال به سمت رئیس هیات مدیره و عادی به طور ف

 مدیر عامل شرکت منصوب می شوید.

http://www.iana.ir/fa/news/5۰۹۱٤/%D۸%B۱%D۸%A6%DB%۸C 
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 انگور/کشمش
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 بازار و قیمت ها
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۰۹تاریخ: 

 ۱۳٩٦گزارش متوسط قیمت مناطق شهری کل کشور برای اقالم خوراکی منتخب در آذر ماه 

 .استریال بوده  ۱3٤٤٢6متوسط قیمت یک کیلوگرم برنج ایرانی )هاشمی( درجه یک در آذر ماه سال جاری برابر

 ۱3٤٤٢6به گزارش ایانا از مرکز آمار ایران، متوسط قیمت یک کیلوگرم برنج ایرانی )هاشمی( درجه یک در آذر ماه سال جاری برابر

ریال( تغییر محسوسی نداشته است. همچنین درماه مذکور متوسط  ۱335٢3ریال بوده است که با توجه به این اطالع در آبان ماه )

 درصد افزایش یافته است. ٢،٤3(، 5٧٤6۱ریال بوده است که نسبت به ماه قبل ) 5۸۸6۰خارجی  قیمت یک کیلوگرم برنج

 های آنها:گروه گوشت قرمز و سفید و فرآورده

ریال(، تغییر ٤۰٧۰٧6ریال رسیده است که نسبت به ماه قبل ) ٤۰٧5٤۸متوسط قیمت یک کیلوگرم گوشت گوسفند در این ماه به 

ریال ( برابر  3۸3٧٧۰ریال و آبان  3۸5653ان این افزایش برای یک کیلوگرم گوشت گاو یا گوساله )آذر محسوسی نداشته است. میز

درصدی مواجه بوده است )آذر ماه  5.۸۱درصد بوده است. در این گروه متوسط قیمت یک کیلوگرم مرغ ماشینی با افزایش  ٤۹،۰

 ریال(. 6۹6۸٤ریال و آبان  ٧3٧33

 رغ:گروه شیر، پنیر و تخم م

ریال می باشد که نسبت به ماه قبل به  3۸۰٤۹ریال، یک کیلوگرم ماست پاستوریزه  ٢٧5٤3متوسط قیمت یک لیتر شیر پاستوریزه 

ریال می  5۸٤3۰گرمی پنیر ایرانی پاستوریزه  5۰۰درصد افزایش قیمت داشته اند. در این ماه قیمت یک بسته  ۱.۰٤و  ۰،65ترتیب 

غییر محسوسی نداشته اند. همچنین متوسط قیمت یک کیلوگرم تخم مرغ ماشینی در آذر ماه برابر باشد که نسبت به ماه قبل ت

 درصدی مواجه بوده است. ۸.33ریال( با افزایش  663٧6ریال است که نسبت به ماه قبل ) ٧۱۹۰٧

 ها:ها و چربیگروه روغن

درصد افزایش  ۱،۹۹ل می باشد که نسبت به آبان ماه ریا3٢۹٢3گرمی کره پاستوریزه )کره حیوانی(  ۱۰۰متوسط قیمت یک بسته 

ریال می باشد که تغییر محسوسی نسبت به ماه  53۸53گرمی روغن مایع  ۹۰۰داشته است. در این گروه متوسط قیمت یک بسته 

 قبل نداشته است.

 گروه میوه و خشکبار:

درصدی  6،٧۹ریال( با افزایش  ٤6٤۰3به ماه قبل )ریال بوده است که نسبت  ٤۹555متوسط قیمت یک کیلوگرم موز در آذر ماه 

ریال(  356۸٢ریال بوده که نسبت به ماه قبل ) 3٧6۸3مواجه بوده است. متوسط قیمت یک کیلوگرم سیب درختی زرد در آذر ماه 

ماه قبل ریال است که نسبت به  35۹٧5درصدی را نشان می دهد. متوسط قیمت پرتقال محصول داخل در آذر ماه  5.6۱افزایش 

 درصدی مواجه بوده است. ۸.36ریال( با کاهش  3۹٢5٧)

 گروه سبزیجات:

ریال بوده که نسبت به ماه قبل به  3٤۹5٢ریال و یک کیلوگرم گوجه فرنگی  3۰٧٤۹متوسط قیمت یک کیلوگرم خیار در آذر ماه 

ریال و یک کیلوگرم پیاز  ۱٧3۱٧ی درصد افزایش داشته اند . همچنین قیمت یک کیلوگرم سیب زمین 3٢.6۸و  ۱٤،6٢ترتیب 

 درصد افزایش داشته اند. ۸.۰6درصد و  ۱.۰۱ریال بوده که نسبت به ماه قبل به ترتیب  ٢3۰3۰

 ها و چای:گروه قند، شکر، شیرینی
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ریال( تغییرمحسوسی نداشته است.  ٤۰٤٧6ریال است که نسبت به ماه قبل ) ٤۰3٧3متوسط قیمت یک کیلوگرم قند در آذر ماه 

ریال( افزایش  ٢۰6٤٢۸ریال است که نسبت به ماه قبل ) ٢۰٧6٤٤گرمی چای خارجی در آذر ماه  5۰۰توسط قیمت یک بسته م

 درصدی داشته است. ۰،5۹

 نشده در جای دیگر:بندیگروه محصوالت خوراکی طبقه

درصد افزایش  ٢،۱5ریال(  533٧۸ریال است که نسبت به ماه قبل) 5٤5٢۸متوسط قیمت یک کیلوگرم رب گوجه فرنگی درماه آذر 

 داشته است.اطالعات بیشتر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است./

http://www.iana.ir/fa/news/5۰۹۰۰/%DA%AF%D۸%B٢% 
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 بازار و قیمت ها
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۱۰تاریخ: 

 گذارهای تخمدرصد مرغ 2٥سازی حدود کنندگان در تنظیم بازار/ معدومسهم مصرف

مرغ کننده، بحران بازار تخمگذار از بین رفته، اما با کمی درایت و تدبیر از طرف مصرفدرصد مرغ تخم ٢5در حال حاضر اگرچه حدود 

گذار در سال گذشته بر اثر شیوع آنفلوآنزای میلیون مرغ تخم ۱۱.5، معدوم شدن بیش از به گزارش خبرنگار ایانا.شودبرطرف می

شده و تجهیزات و اندرکاران این صنعت بود. زیرا این آمار تلفات در کشورهای دیگر کمتر دیده پرندگان، هشداری برای دست

 دهد.آنفلوآنزا نمی های بیشتر کشورهای پیشرفته، اجازه چنین خسارتی را به ویروسساختمان

درصد  ٢6اکنون در کشور ما این در حالی است که طبق گزارش دفتر پرورش طیور و زنبورعسل وزارت جهاد کشاورزی، هم

درصد تأسیسات مربوط به  ٢3شوند. همچنین سال داشته و به نوعی فرسوده محسوب می 3۰گذار قدمتی باالی های تخممرغداری

درصد واحدها وضعیت مناسبی داشته و  ۱5سال عمر دارند و در شرف فرسودگی هستند، اما در این میان  ٢۰این صنعت نیز باالی 

 گذرد.سال از عمرشان می ٢۰تا  ۱۰درصد مابقی هم دارای وضعیت مناسبی هستند و بین  36رسد. سال می ۱۰عمر آنها به زیر 

 گذارنقاط ضعف صنعت مرغ تخم

ها عالوه بر مصرف بسیار سط انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه، فرسودگی ساختمان مرغداریبر اساس اطالعات منتشر شده تو

های های بومی و نوپدید واگیردار در سطح مرغداریقابل توجه انرژی، منجر به عدم کارایی اقدامات بهداشتی و گسترش بیماری

 آنفلوآنزا شده است. گذار شده که یکی از عوامل مهم شروع و گسترش بیش از حد ویروستخم

های ها شده که در نتیجه هزینههای معیوب و هدر رفتن خوراک در مرغداریمرغفرسودگی تجهیزات منجر به افزایش تولید تخم

 شود.وری را کاهش و عالوه بر آسیب به مرغدار باعث خسارات سنگین ملی میشدت افزایش و نرخ بهرهتولید را به

درصد ذرت مورد نیاز در فرمول خوراک مرغ تخمگذار وارداتی است و طی حداقل پنج سال  55یا و درصد کنجاله سو ۹۰حدود 

مرغ مربوط به قیمت خوراک آن بوده است. عالوه بر این کیفیت غذایی و بهداشتی شده تخمدرصد سهم قیمت تمام ٧۸گذشته حدود 

شدت تحت تأثیر خود قرار داده که راندمان تولید و ایمنی پرنده را بهمواد اولیه وارداتی یا تولید داخل دارای نوسانات زیادی بوده 

ک وری خوراای برای کیفیت و بهرهگونه برنامهمرغ توجه شده و هیچهای چهارم و پنجم توسعه صرفاً به تولید تخماست.طی برنامه

 سازی بازار فروش داخلی و صادرات آن نشده است.رنمرغ و مدهای تخموری از فرآوردهمرغ، بهرهوری تولید تخممرغ، کیفیت و بهره

ن، های گذشته و اکنوتوسعه نامتوازن تولید بدون توجه به تقاضای داخلی و امکان صادرات باعث شده است که این صنعت طی سال

و متحمل  ۱3۹5ر سال های فراوان ناشی از مازاد تولید و عدم توازن بازار و فروش زیر قیمت برآورده شده دهمواره دچار خسارت

 میلیارد تومان بوده است(. 35۰، حدود ۱3۹٤میلیارد تومان شود )زیان سال  ٤٢۰زیانی حدود 

های گونه تسهیالت دولتی برای تأمین نقدینگی در اختیار مرغدار قرار نگرفته، در حالی که مؤلفهطی حداقل پنج سال گذشته هیچ

ه و نیاز به نقدینگی بیشتری دارد. از طرفی امکانات اعتباری در بازار تأمین مواد اولیه حذف، های آن حداقل سه برابر شدتولید و هزینه

 گیرد که ماحصل آن افزایش انباشتگی بدهی مرغداران به بازار و سیستم بانکی شده است.صورت نقدی صورت میمعامالت به

هزار لیدی واحد خود )تنها منبع درآمد( را با زیان تا حداقل پنجمرغ توتخم ۱3۹5مرغدار نیاز به نقدینگی باال دارد زیرا طی سال 

مرغ را صرف تأمین مواد اولیه و سایر امور جاری خود ریال زیر قیمت به فروش رسانیده؛ بنابراین تمام درآمد حاصل از فروش تخم

طور قابل وری بهراندمان تولید و بهرهتنها کرده و از توجه به استهالک شدید ساختمان و تجهیزات خود غافل شده است؛ پس نه

 ای کاهش یافته به موازات آن کیفیت محصول تولیدی نیز کاهش پیدا کرده است.مالحظه
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گاه طرفه، مرغداران شاغل در این صنعت هیچضابطه و صرفاً تنظیم بازار یکدلیل اعمال مقررات بیطی حداقل پنج سال گذشته به

ها یا بازار افزایش ها به بانکاند؛ بنابراین هر سال بدهی آنه و حدقال سود مصوب به فروش نرسانیدهشدمرغ را با قیمت تمامتخم

شده در بازار با وجود امکانات موجود دارای شناسنامه های عرضهمرغاند.تخمیافته و با کمک استقراض بانکی فعالیت خود را ادامه داده

کنند؛ کنندگان نیز آن را به قیمت مناسب خریداری نمیهمراه زیان شدید مرغداران، مصرفکننده نیست؛ بنابراین به و قیمت مصرف

شود. تمام این عوامل، دست به دست هم داده و مانع از اقدام مرغدار برای تجهیز کنندگان نیز رعایت نمیبر این اساس، حقوق مصرف

 و نوسازی واحد تولیدی خواهد شد.

 وضعیت تولید

درصد آن پولت است.  ٢۰تا  ۱5ها وجود دارد که گذار در سالنمیلیون قطعه مرغ تخم ٧۰تا  65وجود در حال حاضر طبق آمارهای م

میلیون قطعه از این تعداد تلف  ۱٧مرغ مشغول هستند. حال که حدود میلیون مرغ به صورت واقعی به تولید تخم 55بنابراین حدود 

مرغ در درصد از سرمایه خود را از دست داده است. بنابراین ایجاد کمبود تخم ٢5به  توان گفت که این صنعت نزدیکاند، میشده

رسد؛ آن هم در فصل سرد سال که مصرف این ماده مغذی رو به بازار، با توجه به شرایط به وجود آمده، امری طبیعی به نظر می

کند. در این میان نقش مردم نیز رد سال اهمیت پیدا میمرغ بیشتر در فصول سگذارد. به همین دلیل تنظیم بازار تخمافزایش می

تواند در مدیریت و تنظیم بازار سهمی بسزا داشته و تمام تقصیرها را به گردن دولت کننده میتأثیر نخواهد بود. به عبارتی مصرفبی

ی از خورد، یکمرغ به چشم میند تخمدلیل شیوع آنفلوآنزا در محصولی ماننیندازد. کنترل مصرف، به ویژه در ایامی که کمبود به

روز شدن اطالعات آنها در این زمینه، رود.به همین دلیل آگاهی مردم از آمار تلفات و بهشمار میترین راهکارهای عبور از بحران بهمهم

مقاطع  آگاه باشند، قطعاً در رسانی به طور دقیق صورت گرفته و مردم از آینده بازار یک محصولتواند بسیار مؤثر باشد. وقتی اطالعمی

بحرانی، با تولیدکننده و دولت، همراهی خواهند کرد. به ویژه اگر مطمئن باشند که این کمبود مقطعی است و از فصل آینده شرایط 

 مرغ نخواهد بود./گردد. در چنین شرایطی، قطعاً نیازی به واردات تخمدوباره به حالت عادی برمی

http://www.iana.ir/fa/news/5۰۹۱۹/%D۸%B3%D۹ 
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 بازار و قیمت ها
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۱۱تاریخ: 

 ها/ ماهی سالمون همچنان با باالترین قیمت پیشرو در بازارفروشیبازار آرام مرغ و ماهی در خرده

 .فروشی تغییر قیمت نداشته استماهی در بازار خردهطی دو هفته اخیر، انواع 

وگو با خبرنگار ایانا از آرامش نسبی در بازار مرغ و ماهی طی دو هفته اخیر خبر داد و رئیس اتحادیه پرنده و ماهی امروز در گفت

با روزهای گذشته نداشته  تومان است که تغییری در مقایسه 55۰هزار و کنندگان هفتگفت: قیمت مرغ در حال حاضر برای مصرف

ای که ماهی شیر جنوب در گونهخانی افزود: طی دو هفته اخیر تغییراتی نیز در حوزه انواع ماهیان نداشتیم، بهاست.مهدی یوسف

 است.هزار تومان  ۱٢آال دارای قیمتی معادل هزار تومان و ماهی قزل ۱3هزار تومان، ماهی کپور با قیمت  ٢3ها با قیمت فروشیخرده

ای نیز رسد و ماهی شیر نیزهفروشی به فروش میهزار تومان در مراکز خرده ٢۰وی بیان کرد: ماهی تیالپیا به قیمت هر کیلوگرم 

هزار تومان کمترین قیمت را  ۹هزار تومان است.رئیس اتحادیه پرنده و ماهی ادامه داد: ماهی آزاد دزفولی با  ۱٧دارای قیمتی معادل 

 هزار تومان دارد. ٢٧فروشی داشته است و ماهی هامور جنوب نیز قیمتی معادل ماهیان در خرده در میان انواع

هزار تومان  ٢3هزار تومان، سرخو  ٧۰هزار تومان، سالمون نروژ با قیمت  ٢۰خانی عنوان کرد: ماهی سنگسر طالیی با قیمت یوسف

رسد.وی در پایان خاطرنشان ساخت: ماهی سالمون فروشی به فروش میهزار تومان در بازار خرده ٤٧و ماهی راشکوی جنوب با قیمت 

نروژ همچنان باالترین قیمت را در میان انواع ماهیان تجاری داشته و ماهی آزاد دزفولی کمترین قیمت را دارا بوده است و ماهی 

 رسد./فروش میها به فروشیهزار تومان در خرده ۱٢آال که مصرف عمده مردم است، با قیمتی حدود قزل

http://www.iana.ir/fa/news/5۰۹٤۸/%D۸%A۸%D۸%A٧%D۸% 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۱۲تاریخ: 

 درصد افزایش یافت ۱۴.۴جزئیات تغییر قیمت اقالم اساسی/ بهای تخم مرغ 

 .بانک مرکزی گزارش هفتگی متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران را منتشر کرد

درصد،  ۰.٢بر اساس خالصه نتایج گزارش هفتگی بانک مرکزی؛ قیمت حبوب  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش  

 .درصد نسبت به هفته قبل از آن افزایش یافته است ۱.۹درصد و گوشت مرغ  ٢.۸درصد، سبزی های تازه  ۱.۱میوه های تازه 

درصد افزایش داشته است. قیمت قند  ۰.٢درصد و گوشت قرمز  ۰.۱درصد، برنج  ۱٤.٤درصد، تخم مرغ  3.٤همچنین قیمت لبنیات 

 .و شکر، چای و روغن نباتی نیز در مدت زمان مشابه بدون تغییر و ثابت بوده است

 لبنیات و تخم مرغ

 6.٧درصد و پنیر پاستوریزه  6.۱درصد، ماست پاستوریزه  ۱.٧در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات قیمت ماست غیرپاستوریزه 

درصد افزایش یافت و شانه  ۱٤.٤قیمت تخم مرغ معادل بل افزایش داشت و بهای سایر اقالم بدون تغییر بود. درصد نسبت به هفته ق

 .هزار ریال فروش می رفت ٢۰۰هزار تا  ۱6۰ای 

 برنج و حبوبات

درصد  ۰.۱یک درصد افزایش ولی قیمت برنج داخله درجه  ۱.5در این هفته در گروه برنج، بهای برنج وارداتی غیرتایلندی معادل 

درصد کاهش و بهای سایر اقالم بدون  ۰.۸کاهش داشت؛ بهای برنج داخله درجه دو ثابت بود. در گروه حبوبات، قیمت عدس معادل 

 .تغییر بود

 میوه ها و سبزی های تازه

که تعدادی از آنها از در هفته مورد بررسی در میادین زیر نظر شهرداری هندوانه عرضه کمی داشت؛ سایر اقالم میوه و سبزی تازه 

 .نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه فروشی ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می شد

درصد،  ٢.5میوه فروشی های شهر اقالم میوه و سبزی تازه را عرضه می کردند که در گروه میوه های تازه بهای سیب قرمز معادل 

درصد کاهش قیمت سایر اقالم این گروه  ۱6.۱درصد و هندوانه  6.5درصد، انار  ۱.٤درصد، پرتقال درجه یک  6.٢ سیب زرد معادل

 ۰.۱درصد و پیاز  ۱.۸درصد، بادمجان  ۰.۱در گروه سبزی های تازه قیمت خیار معادل .درصد افزایش داشت ٤.۹درصد تا  ۰.۸بین 

 .درصد کاهش یافت ۱۱.5درصد تا  ۰.٧درصد افزایش ولی بهای سایر اقالم این گروه بین 

 گوشت قرمز و گوشت مرغ

درصد کاهش داشت. قیمت گوشت تازه  ۱.۹مرغ   درصد افزایش ولی بهای ۰.3در هفته مورد گزارش بهای گوشت گوسفند معادل 

 .گاو و گوساله ثابت بود

 قند، شکر، چای و روغن نباتی

 .در این هفته بهای قند، شکر، چای خارجی و انواع روغن نباتی بدون تغییر بود

 تغییرات سالیانه

درصد،  ٢.6درصد، حبوبات  ٢.3درصد، برنج  ٧٧.۹درصد، تخم مرغ  ٧.۸در یک سال منتهی به هفته نخست دی ماه نرخ لبنیات 

درصد  ٢.٢درصد و روغن  ۱۹.5درصد، چای  ٧.٧شت مرغ درصد، گو ۹.٤درصد، گوشت قرمز  ٤٤.3درصد، سبزی تازه  3٢.۱میوه 

 .درصد کاهش را نشان می دهد ۱۱.۹رشد کرده است. همچنین قیمت قند و شکر 

http://www.yjc.ir/fa/news/63۸٤۹33/%D۸%AC%D۸%B٢%D۸%A 
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۹۶/۱۰/۱۰ : تاریخ

 نماینده از رئیس جمهور درباره اعتراضات اخیر/ دولت صادقانه با مردم سخن بگوید  ۱80سوال 
عضو کمیسیون تلفیق در مورد مشکل بیکاری و رکود گفت: دولت باید با صداقت با مردم سخن بگوید، در حالی که جوانان تحصیل 

  .شودحکم کاری صادر می 3۰کرده بیکارند، چرا برای یک بازنشسته 

 آمده اخیر و نارضایتی، خطاب به دولتمردان در مورد وضعیت پیشخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی چی در گفتعلی وقف

ران گذااز یک سال گذشته در بحث سپرده مانها، خاطرنشان کرد: ما تمام هم و غمبرخی افراد نسبت به وضعیت معیشتی و گرانی

ه آیند، توجه کنید؛ چراکشان به کوچه و خیابان میرفتهاین است که به دولتمردان گفتیم، به حرف این افراد که برای مال از دست

 کنید؟های آنان توجه نمیبودن هستید، پس چرا به خواست شما مدعی با مردم

 بگویددولت با مردم با صداقت سخن 

وی با تأکید بر اینکه دولت باید نیازهای مردم را در اولویت قرار دهد، تصریح کرد: امروز هم بهترین راهکار این است که دولت با 

این  اند،گذاران را حل کردهدرصد مشکل سپرده ۹۸کنند که صداقت با مردم سخن بگوید و اینکه برخی از مسئوالن مصاحبه می

 .اند و باید مسائل پشت پرده را بگوینددرصد دیگر گیر کرده ٢که چطور برای حل شود سؤال مطرح می

 دولتمردان رودربایسی را کنار بگذارند و شفاف سازی کنند

نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد: دولت و مجلس برای مبارزه با مفاسد اقتصادی باید با قاطعیت وارد 

حل کند؛ چراکه این کشور دیگر نیازی به رودربایستی ندارد و اینکه برخی افراد منافع خودشان را به انقالب گره  شده و موضوع را

گویند این حرف و آن حرف را نزنید، چراکه به ضرر نظام است، همان کسانی هستند که اگر موضوعات بیان شود، مسائل زنند و میمی

 .شودپرده خودشان آشکار میپشت

 .سازی اقتصادی بروندبه سمت شفافدست هم داده و رؤسای سه قوه خواست تا دست به وی از

 های اخیرنماینده مجلس از رئیس جمهور در مورد کوتاهی ۱۸۰سوال 

مداری را مدنظر قرار چی همچنین خطاب به رئیس مجلس و قوه مقننه هم تصریح کرد: مجلس باید در سرلوحه کارهایش، قانونوقف

خواهند جمهور که در بسیاری از مسائل اساسی کشور کوتاهی شده، مینماینده مجلس با طرح سؤال از رئیس ۱۸۰اکنون دهد،هم

 .حق را پاسخ دهدجمهور بخواهد مطالبات بهطلبد که رئیس مجلس رویکردش را تغییر دهد و از رئیسگو باشد و میایشان پاسخ

شدن فشارها از دوش مردم اشاره کرد و گفت: نمایندگان مجلس با افزایش قیمت  وی به اهمیت نمایندگان مجلس برای برداشته

دانیم اگر این اتفاق بیافتد، این موضوع به نرخ تورم دامن زده و سبب استرس و هیجانات های انرژی مخالفت کردند؛ چراکه میحامل

 .حل کننددست هم داده تا این مسائل را شود، مجلس و دولت باید دست بهمردمی می

 عدالت در ایجاد اشتغال باید حل شود

عضو کمیسیون تلفیق همچنین عدالت در ایجاد اشتغال را یکی دیگر از جمله مسائلی دانست که باید به آن توجه شود و گفت: ما 

د انها گرفتهاز جوان های شغلی راحکم کاری صادر شده است و بسیاری از افراد بازنشسته فرصت 30اآلن افرادی را داریم که برایشان 

 .که باید به سمتی برویم که افراد جوان را جایگزین کنیم

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱3۹6۱۰۱۰۰۰۰۹٤۸ 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۱۱تاریخ: 

هزار هکتار از اراضی خوزستان به  200بنیان/ تحویل های دانشنیروهای جوان در چارچوب شرکت استفاده از

 کشاورزان تا پایان سال

هزار هکتار  ٢۰۰های علم و دانش کشاورزی، از تحویل بیش از کارگیری جوانان در عرصهوزیر جهاد کشاورزی ضمن حمایت از به

ودومین مراسم تجلیل به گزارش خبرنگار ایانا، وزیر جهاد کشاورزی امروز در سی.ان خبر داداراضی خوزستان تا پایان سال به کشاورز

بنیان بودن آن است که باید در این مسیر از های بخش کشاورزی گفت: یکی از ارکان اساسی پیشرفت در کشاورزی، دانشاز نمونه

 ن استفاده کرد.بنیاهای دانشکرده در چارچوب تشکیل شرکتنیروهای جوان تحصیل

ی تفاوت بود، افزود: دستاوردهای بشر در علم و تکنولوژتوان نسبت به پیشرفت علم و دانش روز بیمحمود حجتی با اشاره به اینکه نمی

شه میای نباید ما را از تالش مضاعف بازدارد. زیرا هشود؛ بنابراین رسیدن به هر مرحلهتمامی نداشته و هر روز به مقدار آن اضافه می

 ها وجود دارد، البته باید در این مسیر تالش محققان را نادیده نگرفت.مراحل باالتری نیز در تمام حوزه

بهای آب و ترین بحثی که در بخش کشاورزی باید رعایت کرد، تولید پایدار است، زیرا باید منابع گرانوی بیان کرد: نخستین و مهم

های ط زیست و منابع طبیعی رفتار نکنیم که برای آیندگان گرفتاری ایجاد شود. انتخاب نمونهای با محیگونهخاک را حفظ کرده و به

باشد،  وریها صورت گرفته است.به گفته حجتی، سومین اصل در تولید باید توجه به افزایش بهرهکشاورزی بر اساس همین شاخص

شود تولید را های پیش رو میاست، حتی با آب کمتر و محدودیت زیرا در حال حاضر با تکنولوژی و ابزاری که در اختیار کشاورزان

فول های مغهایی مانند گلخانه و گیاهان دارویی، تأکید کرد: ظرفیتافزایش داد و نهایتی در این حرکت وجود ندارد.وی با عنوان مثال

ه این بخش بردارند. تنوع اقلیمی نیز توانند بخش عمده مشکالت را از سر راخورد که میزیادی در بخش کشاورزی به چشم می

برداری کنیم.وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ها بهرهگذارد تا بتوانیم به شکل مناسب از ظرفیتامکانات زیادی را در اختیار ما می

شده بود، ادامه داد: حتی گذاری نویژه در مزرعه به این اندازه سرمایهای به اندازه دوره فعلی در بخش آب و خاک بهاینکه هیچ دوره

وری ههای مطلوبی برای افزایش بهرگذاریوقتی اعتبارات کشور اندک بود، مسئوالن ارشد نظام برای این بخش کم نگذاشتند و سرمایه

 هزار هکتاری ٢3۰هزار هکتاری خوزستان و ایالم،  55۰عنوان مثال طرح آب و حفظ منابع طبیعی صورت گرفت.حجتی عنوان کرد: به

های ها با سیستمها است که تمام آنگذاریهزار هکتاری سیستان ازجمله این سرمایه ٤6های غربی و شمال غربی و سطح استان

هزار هکتاری  55۰هزار هکتار از سطح  ۱5٤شود.وی یادآور شد: طبق آخرین آمارها، نوین آبیاری و زهکشی برای کشاورزان مهیا می

 هزار هکتار نیز عبور کند. ٢۰۰رسد این عدد تا پایان سال جاری از نظر میو به خوزستان تحویل کشاورزان شده

های کشاورزی ایجاد شده و امروز تاکنون یک خط اعتباری پیوسته برای مکانیزاسیون زیربخش ۱3۹٢حجتی اضافه کرد: از آذرماه 

رو باشد.وزیر جهاد کشاورزی در پایان خاطرنشان ساخت: وبهکشاورزی نیست که برای تهیه ابزار مورد نیاز خود با مشکل تأمین اعتبار ر

بارانی و قحطی است. با این حال اجداد ما با های بیآب و خشک بوده و تاریخ کشور مملو از بحثهای دور کماقلیم ایران در گذشته

ها نمورد انساهای بیالبته نباید دخالتاند. های اقلیمی روزگار گذرانده و شرافتمندانه در این مملکت زندگی کردههمین محدودیت

 های عرصه طبیعی را به حداقل برساند./المللی، نسل بشر خسارتهای بیننامهرود که با تفاهمرا در طبیعت نفی کرد و امید می

http://www.iana.ir/fa/news/۸5۰۹3/%D۸%A٧%D۸%B3%D۸%A 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۱۰تاریخ: 

 توسعه اشتغال روستایی از دو منبع ارزی و مالی

هزار میلیارد تومان تسهیالت  ۱٢با ابالغ دستورالعمل اجرایی قانون حمایت از توسعه اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایری، حدود 

 .عشایر پرداخت می شودبرای اشتغال روستائیان و 

زشی، های آموبه گزارش ایانا از صدا و سیما، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری دربرنامه تیتر امشب گفت: بسته

 ای، بازاریابی و تسهیالت اداری و بانکی از جمله سازو کارهای این تسهیالت برای ایجاد اشتغال است.مشاوره

ها اشتغال پایدار، سود داشته و باید طرح ها دارای درآمد مکفی باشد و هاست که باید در طرحرضوی افزود: مهم اصول کلی طرح

محصوالت نیز به مصرف داخل و خارج کشور برسد، اما اینکه در کدام استان باشد فرق دارد. مثال در استان کرمانشاه به کشاورزی و 

ری و صنایع فراوری توجه می شود همچنین در این طرح ها باید طرح های دانش بنیان که دارای ارزش در سمنان بیشتر به گردشگ

میلیارد تومان در مدت یکسال به صورت  ۱6۰۰افزوده است مورد توجه باشد.وی گفت: ما با بنیاد مستضعفان و بانک سینا کار کرده و 

 میلیارد تومان از محل بانک پارسیان در نظر گرفته ایم. 340ه و درصد در اختیار کشاورزان قرار داد ۸تسهیالت با سود 

میلیون تومان شده است که در صنایع دستی، گردشگری و پرورش ماهی در قفس و صنایع معدنی  ٤۰هزینه سرانه اشتغال روستایی 

 هزار شغل را داریم. 3۰۰جاد میلیون تومان بسنجیم توانایی ای ٤۰هزار میلیارد تومان را به  ۱٢و غیره است که اگر سرانه 

رضوی در ادامه درباره بازار فروش نیز گفت: واحدی در استان ها مشخص کرده ایم که واحدها مشکلی نداشته باشند. بسته ای برای 

نیز  نسرمایه گذاری، بسته مشاوره ای و بسته بازاریابی هم در نظر گرفته شده است.تسهیالت مالی تنها کفایت نمی کند و در کنار آ

باید تسهیالت بانکی نیز باشد تا طرح ها موفق شوند، در این طرح به بازاریابی توجه بیشتر و خرید کاالی تضمینی نیز دیده شده 

هزار میلیارد تومان پوشاک به صورت قاچاق وارد مرز می شود اگر برنامه ریزی ها درست باشد می توان  ۱٢است. وقتی بیش از 

رد.رضوی گفت: سازمان برنامه بودجه و معاونت توسعه و معاونت استانداری ها کارهای صدور مجوز را انجام اشتغال بیشتری ایجاد ک

می دهند که روند کار بسیار تسهیل شده است.زمان صدور مجوز نیز خیلی کوتاه شده است با اجرای این کار بانک ها نیز یک ماه 

او درباره پرداخت تسهیالت گفت: تا سه سال اصال هیچ اقساطی پرداخت نمی شود فرصت دارند که درباره طرح نظر خود را ارائه کند.

 ٤5و بعد از آن تا شش سال زمان می برد که کل اقساط پرداخت شود. سه هزار میلیارد تومان اعتبار بانک کشاورزی خواهد بود که 

یارد تومان، پست بانک هزار میلیارد تومان و صندوق میل 5۰۰درصد طبق قانون به این بانک تعلق می گیرد. بانک توسعه تعاون نیز 

میلیارد تومان اعتبار خواهد داشت که با توجه به مراحل انجام شده باید از این هفته طرح ها برای اقدامات  ۱5۰۰کارآفرینی امید نیز 

این  ای اجرایی و متولیان طرحعملی شروع کنند.غالمرضا کاتب رئیس کمیسیون اشتغال مجلس گفت: یکی از انتظارات از دستگاه ه

است که هم ارزیابی داشته باشند هم نظارت که نظارت بر طرح مهمترین است. اگر طرحی ارائه شود و صفر تاصد آن نظارتی نداشته 

 باشد باز خاطرات تلخ دولت های قبل تکرار می شود یعنی تسهیالت ارزان قیمت می دهیم و بجای اشتغالزایی موجب افزایش هزینه

های زندگی می شود و به اشتغال منتهی نمی شود بنابراین تنها نکته مهم نظارت و تصویب و عرضه به بازار مهمترین است، این گام 

آغاز شده منجر شود.او در ادامه افزود: زمانی که قانون تصویب می  ۹6می تواند موثر و مفید در طرح اشتغال زایی کشور که از سال 

م بود که تاکید مجلس هم این بود که بانک هایی تسهیالت بدهند که طرح محور باشند که با بانک های شد بانک های عامل مه

کارآفرینی امید و بانک کشاورزی برای این کار مشخص شدند چون در این زمینه فعالیت بیشتری داشتند البته بخشی از مشاغل 

 اغل در سایه تسهیالت باشد اشتباه است.است که با تسهیالت ایجاد می شود و اینکه فکر کنیم همه مش

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


    
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       6139اهم اخبار کشاورزی هفته دوم  دی 

 

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

دستگاه های متولی هم در این زمینه مهم هستند که باید از صفر تا صد طرح را نظارت کنند. کسب و کار های جدید هم چالش 

ه ک مهمی است، ما در فضای کسب و کار جدید نتوانستیم کارهای خوبی انجام دهیم.او درباره نظارت مجلس نیز گفت: در جلسه ای

با حضور معاون اول رئیس جمهور داشتیم تاکید این بود که اگر سرمایه ای از صندوق توسعه ملی برداریم ولی دستگاه ها خوب عمل 

نکنند نمی توانیم به سیاست هایی که رهبر معظم انقالب تاکید کرده اند دست بیابیم.کاتب در ادامه گفت: ما برای تضامین آنچه را 

تسهیل روند تسهیالت انجام داده ایم. صندوق توسعه کشاورزی ما معوقات یک درصدی دارد چون طرف ما  که می توانستیم در

کشاورزانی هستند که خود را موظف به پرداخت بدهی ها می دانند. تجربه نشان می دهد که عملکرد معوق صندوق کارآفرینی امید 

ی مردم است.مجلس قانون پنجره واحد را تصویب کرده است و از دولت و مهر ایرانیان نیز کم است که این نشان دهند تعهد باال

خواسته ستاد تسهیل صدور مجوز را راه اندازی کند تا با یک همگرایی و منسجم عمل کردن هزینه فعالیت ها را کاهش دهیم بنابراین 

استعالم گرفته شود فساد اداری افزایش  ۱6 مهم این است که دستگاه ها نیز به تعهدات خود عمل کنند اما وقتی برای یک طرح باید

خواهد یافت.کاتب در ادامه درباره اشتغالزایی نیز گفت: سرمایه در گردش مربوط به مناطق صنعتی است. بخش اعظم بیکاران ما در 

د کنیم به امقطع لیسانس و فوق لیسانس هستند که ساالنه یک میلیون دانشجو فارق التحصیل می شوند بنابراین هرچه شغل ایج

شود.الزمه این امر آموزش است که اگر نتوانیم آموزش را عملیاتی کنیم نمی توانیم التحصیالن افزوده میهمان نسبت به جمعیت فارق

به این نگاه برسیم که جوان ما مهارت داشته باشد چون بیشتر جوانان ما بدون مهارت فارق التحصیل می شوند. این طرح مربوط به 

 نیز این نگاه را داریم که اگر عملکرد دستگاه های اجرایی همسو باشد موفق خواهیم بود. ۹٧ست بلکه برای سال نی ۹6سال 

درصد شاغالن کشور در مناطق روستایی هستند. گام مهم  ٢۸ازوجی مدیرکل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت کار گفت: 

ی اشتغال زایی در مناطق روستایی باشد که برای این کار نیازمند این هستیم و اساسی دولت می تواند در جهت صیانت از طرح ها

که کسب و کارهای مختلف کشاورزی و غیر کشاورزی در مناطق روستایی به صورت پایدار شکل بگیرد.پایداری ها نیازمند این است 

 و سرمایه گذار وارد کار می شوند برای این کارکه طرح ها قابلیت تکنولوژیکی مشخصی داشته باشند. افرادی که به عنوان متقاضی 

 که ارزان قیمت است هجوم می آورند چراکه ظرفیت در بخش سرمایه گذاری در کشور ما زیاد است.

او در ادامه درباره ساز و کارها گفت: کل اقدامات این است که در چارچوب مشخص باشد. نکته اول مشخص کردن رسته های اولویت 

روستاهای مختلف فعالیت ها و نوع آموزش ها مشخص شود تا بخش عمده ای از روستاییان از منابع بهره مند شوند.  دار است که در

 مشاغل خانگی در کنار بنگاه های دیگر ارزشمند خواهند شد و بنگاه های اقتصادی از این طرح می توانند استفاده کنند.

ی ستادی و بخشی کشور در آیین نامه اجرایی برنامه اجرایی فعالیت مورد نظر را ازوجی در ادامه گفت: ما باید به عنوان دستگاه ها

به کارگروه ملی ارائه دهیم.وزارت صنعت، معدن و تجارت باید برای اتصال این محصوالت به محصوالت جهانی کمک کند. با شرکت 

در منطقه خاورمیانه نفوذ کند اشتغال روستایی پایدارتر  ها نیز برای مدل بازاریابی ملی مذاکره کرده ایم بنابراین هرچه محصوالت ما

خواهد بود.او در ادامه گفت: اهلیت فرد بستگی به نوع طرح دارد بنابراین در کنار نوع طرح آموزش ها متفاوت است. نرخ سود تسهیالت 

شود و  ر درصد در نظر گرفته مینیز به سه قسمت تقسیم شده است. نرخ سود تنظیم شده با احتساب منابع صندوق توسعه ملی صف

صندوق ها نیز سود متفاوت خواهد بود.اولویت برای نرخ پایین سود برای روستاییان و عشایری خواهد بود که در نقاط مرزی ساکن 

ال س ۹ساله خواهد بود که در جمع تا  6هستند. دوره ساخت دوره دو ساله و دوره تنفس یک ساله است و دوره بازپرداخت تسهیالت 

 قابلیت پرداخت خواهد بود./

http://www.iana.ir/fa/news/5۰۹۱٢/%D۸%AA%D۹%۸۸%D۸ 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۱۲تاریخ: 

 آغاز توسعه روستایی و عشایری کشور

میلیارد دالر تأمین شده از محل  ۱.5جدیدترین برنامه ما ابالغ اعتبارات و روش اجرایی معاون توسعه روستایی ریاست جمهوری: 

به گزارش صدا و سیما سیدابوالفضل رضوی گفت: جدیدترین برنامه ما برای توسعه روستایی و عشایری .صندوق توسعه ملی است

ز محل صندوق توسعه ملی است که در آن سهم هر استان کشور ابالغ اعتبارات و روش اجرایی یک و نیم میلیارد دالر تامین شده ا

به تناسب درآمد معکوس روستایی، جمعیت روستایی و نرخ بیکاری هر استان مشخص شده است.وی افزود: سهم هر بخش از بخش 

زی با رهای کشاورزی، صنعت، معدن، گردشگری، کارآفرینی دانش بنیان و صنایع دستی مشخص شده که به طور نمونه بخش کشاو

 ۱۰درصد و سایر بخش ها نیز هرکدام  ۱5درصد باالترین سهم را از این اعتبارات به خود اختصاص داد و بخش دانش بنیان  ٤5

درصد از این اعتبارات سهم دارند.رضوی گفت: در این باره کارگروهی به ریاست استاندار هر استان تشکیل شده، سامانه آن تعریف 

های کارآفرینی امید و پشتیبانی کشاورزی نیز مشخص ل کشاورزی، پست بانک، توسعه تعاون و صندوقشده و سهم بانک های عام

و ابالغ شده است.وی افزود: در میان استان های کشور استان سیستان و بلوچستان و استان خراسان رضوی به ترتیب باالترین سهم 

ص داده است.معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری و استان قم کمترین سهم را از این اعتبارات به خود اختصا

درصد، در سایر روستاها و  ٤گفت: نرخ کارمزد این تسهیالت برای هر واحد تولیدی سرمایه گذاری در روستاها و عشایر مرزنشین 

د است ضمن اینکه بازپرداخت درص ۱۰هزار نفر و صرفا برای سرمایه در گردش  ۱۰مناطق عشایری شش درصد و برای شهرهای زیر 

ماهه خواهد بود اما برای روستاها و عشایر کشور چه مرزنشین و چه غیرمرزنشین  ۱۸وام های سرمایه در گردش روستایی و شهری 

سال بازپرداخت وام سرمایه گذاری آغاز می  6دو سال اول دوره ساخت، سال سوم دوره مشارکت یا تنفس و از سال چهارم به مدت 

گذار است.رضوی با بیان اینکه تا چند سال قبل فکر می کردیم گردشگری فقط سال پول در اختیار سرمایه ۹یعنی در مجموع شود 

در شهرهاست، افزود: این درحالیست که جاذبه گردشگری در روستاها و برای کسانی که از خارج کشور و یا دیگر مناطق کشور می 

کنون مناطق گردشگری بسیار خوبی در روستاهای همه استان ها داریم و در این مناطق بوم آیند بیشتر از شهرهاست.وی گفت: هم ا

گردی آغاز شده ضمن اینکه مزرعه گردی و طبیعت گردی در برنامه کار روستاهای گردشگرپذیر قرار دارد اما باید بدانید که توسعه 

ی را نوعی صنعت بدانیم نه اینکه فقط در حوزه خدمات خالصه گردشگری به ویژه در روستاها در زمانی اتفاق می افتد که گردشگر

شود.رضوی افزود: سازمان گردشگری موظف شده آموزش های الزم را به صورت رایگان برای متقاضیان ارایه خدمات گردشگری در 

میلیارد دالری صندوق  روستاها ارایه کند ضمن اینکه برای زیرساخت های گردشگری در روستاها نیز تسهیالت از محل یک و نیم

توسعه ملی برای توسعه روستایی خواهیم داد ضمن اینکه سهم گردشگری روستایی هم همانند معدن از طرح یک و نیم میلیارد 

 3۸٤درصد است.وی گفت: در برنامه ششم توسعه ساالنه به طور متوسط  ۱۰دالری توسعه روستایی از محل صندوق توسعه ملی 

هزار نفر را برای امسال برنامه  3۰۰هزار تا  ٢۸۰روستایی و عشایری ایجاد خواهد شد که در این باره اشتغال  هزار شغل برای مناطق

صد هزار تسهیلگر را برای کار روستاها ساماندهی خواهیم کرد همچنین برای توسعه  ٢٧ریزی کردیم ضمن اینکه در اجرای ماده 

 ر روستا برنامه های توسعه ای اجرا خواهد شد.هزا 5روستاها در برنامه ششم توسعه ساالنه در 

 زدهپرداخت خسارت به دامداران کرمانشاهی زلزله

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری از پرداخت خسارت به روستاییان کرمانشاه بابت دام های تلف شده و محل 

اینکه به نسبت هر راس دام تلف شده در زلزله خسارت پرداخت می نگهداری دام ها در زلزله خبرداد.سیدابوالفضل رضوی با بیان 

هزار  6۰۰شود، افزود: در این اقدام که برای نخستین بار انجام می شود به طور متوسط برای هر راس دام سبک تلف شده در زلزله 
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 5آسیب دیده و تخریب شده تومان خسارت پرداخت می شود.وی گفت: همچنین برای ساخت محل نگهداری دام ها که در زلزله 

میلیون تومان خسارت به دامداران پرداخت می شود.رضوی افزود: به محض وقوع زلزله کرمانشاه عالوه بر منابع مالی که به استان 

درصد با عنوان اشتغال پایدار به مناطق زلزله  ٤میلیون تومان تسهیالت با کارمزد  ٢۰۰کرمانشاه از طرف دولت اختصاص داده شد 

 زده اختصاص دادیم./

http://www.iana.ir/fa/news/5۰۹6۹/%D۸%A٢%D۸%BA 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۱۲تاریخ: 

 آغاز توسعه روستایی و عشایری کشور

میلیارد دالر تأمین شده از محل  ۱.5روستایی ریاست جمهوری: جدیدترین برنامه ما ابالغ اعتبارات و روش اجرایی معاون توسعه 

 .صندوق توسعه ملی است

به گزارش صدا و سیما سیدابوالفضل رضوی گفت: جدیدترین برنامه ما برای توسعه روستایی و عشایری کشور ابالغ اعتبارات و روش 

یلیارد دالر تامین شده از محل صندوق توسعه ملی است که در آن سهم هر استان به تناسب درآمد معکوس اجرایی یک و نیم م

 روستایی، جمعیت روستایی و نرخ بیکاری هر استان مشخص شده است.

وی افزود: سهم هر بخش از بخش های کشاورزی، صنعت، معدن، گردشگری، کارآفرینی دانش بنیان و صنایع دستی مشخص شده 

درصد  ۱5درصد باالترین سهم را از این اعتبارات به خود اختصاص داد و بخش دانش بنیان  ٤5که به طور نمونه بخش کشاورزی با 

 درصد از این اعتبارات سهم دارند. ۱۰و سایر بخش ها نیز هرکدام 

یف شده و سهم بانک های عامل رضوی گفت: در این باره کارگروهی به ریاست استاندار هر استان تشکیل شده، سامانه آن تعر

 های کارآفرینی امید و پشتیبانی کشاورزی نیز مشخص و ابالغ شده است.کشاورزی، پست بانک، توسعه تعاون و صندوق

وی افزود: در میان استان های کشور استان سیستان و بلوچستان و استان خراسان رضوی به ترتیب باالترین سهم و استان قم کمترین 

 این اعتبارات به خود اختصاص داده است. سهم را از

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری گفت: نرخ کارمزد این تسهیالت برای هر واحد تولیدی سرمایه گذاری در 

برای  هزار نفر و صرفا ۱۰درصد، در سایر روستاها و مناطق عشایری شش درصد و برای شهرهای زیر  ٤روستاها و عشایر مرزنشین 

ماهه خواهد بود اما برای  ۱۸درصد است ضمن اینکه بازپرداخت وام های سرمایه در گردش روستایی و شهری  ۱۰سرمایه در گردش 

روستاها و عشایر کشور چه مرزنشین و چه غیرمرزنشین دو سال اول دوره ساخت، سال سوم دوره مشارکت یا تنفس و از سال چهارم 

 گذار است.سال پول در اختیار سرمایه ۹م سرمایه گذاری آغاز می شود یعنی در مجموع سال بازپرداخت وا 6به مدت 

رضوی با بیان اینکه تا چند سال قبل فکر می کردیم گردشگری فقط در شهرهاست، افزود: این درحالیست که جاذبه گردشگری در 

 یشتر از شهرهاست.روستاها و برای کسانی که از خارج کشور و یا دیگر مناطق کشور می آیند ب

وی گفت: هم اکنون مناطق گردشگری بسیار خوبی در روستاهای همه استان ها داریم و در این مناطق بوم گردی آغاز شده ضمن 

اینکه مزرعه گردی و طبیعت گردی در برنامه کار روستاهای گردشگرپذیر قرار دارد اما باید بدانید که توسعه گردشگری به ویژه در 

 زمانی اتفاق می افتد که گردشگری را نوعی صنعت بدانیم نه اینکه فقط در حوزه خدمات خالصه شود.روستاها در 

رضوی افزود: سازمان گردشگری موظف شده آموزش های الزم را به صورت رایگان برای متقاضیان ارایه خدمات گردشگری در روستاها 

ها نیز تسهیالت از محل یک و نیم میلیارد دالری صندوق توسعه ملی ارایه کند ضمن اینکه برای زیرساخت های گردشگری در روستا

برای توسعه روستایی خواهیم داد ضمن اینکه سهم گردشگری روستایی هم همانند معدن از طرح یک و نیم میلیارد دالری توسعه 

هزار شغل برای  3۸٤متوسط  درصد است.وی گفت: در برنامه ششم توسعه ساالنه به طور ۱۰روستایی از محل صندوق توسعه ملی 

هزار نفر را برای امسال برنامه ریزی کردیم  3۰۰هزار تا  ٢۸۰مناطق روستایی و عشایری ایجاد خواهد شد که در این باره اشتغال 

ه نامصد هزار تسهیلگر را برای کار روستاها ساماندهی خواهیم کرد همچنین برای توسعه روستاها در بر ٢٧ضمن اینکه در اجرای ماده 

 هزار روستا برنامه های توسعه ای اجرا خواهد شد. 5ششم توسعه ساالنه در 

 زدهپرداخت خسارت به دامداران کرمانشاهی زلزله
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معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری از پرداخت خسارت به روستاییان کرمانشاه بابت دام های تلف شده و محل 

رداد.سیدابوالفضل رضوی با بیان اینکه به نسبت هر راس دام تلف شده در زلزله خسارت پرداخت می نگهداری دام ها در زلزله خب

هزار  6۰۰شود، افزود: در این اقدام که برای نخستین بار انجام می شود به طور متوسط برای هر راس دام سبک تلف شده در زلزله 

 5حل نگهداری دام ها که در زلزله آسیب دیده و تخریب شده تومان خسارت پرداخت می شود.وی گفت: همچنین برای ساخت م

 میلیون تومان خسارت به دامداران پرداخت می شود.

میلیون  ٢۰۰رضوی افزود: به محض وقوع زلزله کرمانشاه عالوه بر منابع مالی که به استان کرمانشاه از طرف دولت اختصاص داده شد 

 ن اشتغال پایدار به مناطق زلزله زده اختصاص دادیم./درصد با عنوا ٤تومان تسهیالت با کارمزد 

http://www.iana.ir/fa/news/5۰۹6۹/%D۸%A٢%D۸%BA%D۸ 
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 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۱۴تاریخ: 

 احواالت کشاورزان نمونه کشور/ جای توسعه آبیاری نوین در برخی مزارع خالی استاندر 

مشکالت کشاورزان در بخش تولید بسیار زیاد است و دولتمردان باید برای رفع این موانع تالش کرده، تا کشاورزان نسبت به ادامه 

سالهاست که به سبب  کشاورزان،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی  به گزارش خبرنگار.تولید دلسرد نشوند

طوریکه در اغلب موارد، افزایش هزینه های تولید از جمله آب، سوخت، کود، سم، بذر، کارگر و اجاره زمین سود چندانی عایدشان نمی شود، به 

اصالح زنجیره  با وجود آنکه در چند سال اخیر دولتمردان به منظور رونق صادرات و حمایت از کشاورزان از .هزینه ها بر درآمدشان پیشی دارد

، اما خن به میان آوردندتا توزیع، اجرای الگوی کشت مناسب ، افزایش بهره وری در هکتار، توسعه آبیاری های قطره ای و مکانیزاسیون س تولید

، بورکراسی های دست و پاگیر بانک ها برای اعطای کشاورزی خرده مالکیبسیاری از کارشناسان معتقدند که .واقعیت چیز دیگری است

اورزان د کشتسهیالت، نبود بازار منسجم و جوالن دالالن از جمله سنگ های پیش روی توسعه بخش کشاورزی به شمار می رود که این امر با انتقا

 برای دولتمردان و است کشاورزان روی  بسیاری پیشِ  گویند؛ با وجود زحمتهای فراوان تولید، چالش هایبرخی از کشاورزان می.روبرو شده است

ملی نخبگان علی خان محمدی مدیرعامل مجمع  .نشوند دلسرد تولید ادامه به نسبت کشاورزان تا گیرند کار به راهکارهایی باید موانع این رفع

اظهار کرد: با وجود گذشت چهار ماه از کشت  گندمکاراندرخصوص مشکالت اصلی  صنعت،تجارت و کشاورزی کشاورزی در گفتگو با خبرنگار

ورزان و نبود برنامه مسنجم تولید در سال های آتی سال زراعی جدید، هنوز نرخ خرید تضمینی گندم اعالم نشده است، این امر سردرگمی کشا

یکی از معیارهای مهم حمایت از تولیدکنندگان به شمار می رود، که  خرید تضمینی گندموی افزود: با توجه به آنکه سیاست .را به دنبال دارد

خان محمدی ادامه داد: براساس .یر خود قرار دهدبی توجهی دولت نسبت به این موضوع می تواند، پایداری تولید و خودکفایی گندم را تحت تاث

از  رسد افزایش جزئی قیمت یکی، همه ساله دولت موظف به افزایش نرخ خرید تضمینی براساس تورم است و به نظر میقانون خرید تضمینی

اینکه صدای کشاورزان به گوش مسئوالن  این گندمکار نمونه با اشاره به.دالیل تاخیر اعالم نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید است

 دست از نهایت در و  الزم های حمایت نبود یکی از بخش های مهم اقتصادی به شمار می رود، اما  کشاورزینمی رسد، بیان کرد: با وجود آنکه 

ادامه داد: با وجود آنکه کشاورزان بدون وی .کند وارد تولید ناپایداری و خاکی و آبی منابع به مهلکی ضربه  تواند می کشاورزان، انگیزه دادن

پایداری  دادن دست از و محصول پایین کیفیت قبیل از مشکالتی بر  پشتوانه مالی قادر به پرداخت هزینه های خود نیستند، این امرمی تواند

 .دامن بزند تولید

 تصریح کرد: سیاست خرید تولید گندم افزایش کیفیتمدیرعامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی با اشاره به راهکارهای موثر در 

 .رود مارمیش به تولید پایداری و کیفیت افزایش وری، بهره ارتقای مهم عوامل از یکی  تضمینی و قیمت تضمینی بر مبنای کیفیت

 توسعه مکانیزاسیون امری مهم در کاهش ضایعات

اظهار کرد: در سال های اخیر،   صنعت،تجارت و کشاورزی ارعلیقلی ایمانی رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران در گفتگو با خبرنگ

اقدام به توزیع بذر گواهی شده در بین کشاورزان کرده است که این امر تا حدی  خودکفایی گندموزارت جهاد کشاورزی به منظور 

 توسعه مکانیزاسیونوی با اشاره به اینکه ادوات و ماشین آالت مورد نیاز برای .ده استدر ارتقای تولید و عملکرد در بخش موثر بو

در بخش فراهم نشده است، افزود: با توجه به بهبود شرایط مکانیزاسیون نسبت به سال های گذشته و تاثیرگذاری ماشین آالت در 

تولید ایمانی ادامه داد: در شرایط کنونی، .مر اختصاص یابدتوسعه کشت گندم، انتظار می رود که اعتبارات بیشتری نسبت به این ا

به سبب باال بودن هزینه ها برای کشاورزان صرفه اقتصادی ندارد، در حالیکه وزارت جهاد با ارتقای عملکرد و کاهش ضایعات  گندم

 .می تواند بهره وری در بخش را به منظور افزایش درآمد تولیدکنندگان افزایش دهد

بنیاد توانمندسازی گندمکاران تصریح کرد: با ارتقای عملکرد در واحد می توان بخشی از سطوح کشت گندم را به منظور خروج رئیس 

 .اختصاص دهد تولید دانه های روغنی به  از وابستگی
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 انتقاد از نبود ماشین آالت مناسبِ برداشت کلزا

نبود ماشین آالت مناسب را مهم ترین مشکالت پیش   صنعت،تجارت و کشاورزی احد کیهانی فر کلزا کار نمونه در گفتگو با خبرنگار

در کشور وجود ندارد، به همین دلیل همه ساله در زمان برداشت  برداشت کلزا روی تولید دانست و اظهار کرد: ماشین آالت مناسب

 .لیدی به هدر می روددرصد محصول تو ٤۰تا  3۰حدود 

 هب سرما گذشته، زراعی سال در آنکه وجود با  در پرداخت غرامت، افزود: صندوق بیمه محصوالت کشاورزیوی با انتقاد از تاخیر 

 .است نکرده پرداخت را تولیدکنندگان کامل خسارت بیمه کنون تا اما کرد، وارد خسارت مزارع از بخشی

 و اشتد کاشت، نحوه از اعم تولید مراحل تمامی در مدیریت  بیان کرد: کشت کلزاکیهانی فر با اشاره به دالیل موفقیت تولید در 

 .دارد بسزایی تاثیر سطح واحد در عملکرد افزایش  در کشت شروع تاریخ و زمین آمادگی برداشت،

 .تن اعالم کرد ٢۰تا  ۱5این کشاورز نمونه میزان برداشت در هر هکتار را 

 تجهیز باغات زیتون به آبیاری قطره ای، میسر نیست

با انتقاد از شرایط سخت گیرانه بانک ها برای اعطای   صنعت،تجارت و کشاورزیباقر شفیعی زیتون کار نمونه در گفتگو با خبرنگار 

و خشکسالی های اخیر، درخواست های مکرری مبنی بر تجهیز  بحران منابع آبی کرد: با توجه بهتسهیالت به کشاورزان تاکید 

 .باغات به آبیاری قطره ای داشتیم که مسئوالن به سبب شور بودن و آهک دار بودن آب از پرداخت این تسهیالت امتناع می کنند

 .تبدون دریافت تسهیالت امکان پذیر نیس آبیاری قطره ایباغات به  به گفته وی؛ با توجه به هزینه های باالی تولید ، امکان تجهیز

  .کرد اعالم هکتار در تولید افزایش اصلی دلیل را شفیعی، کوددهی و سم پاشی به موقع باغات در زمان شیوع آفت 

s/http://www.yjc.ir/fa/new63۸6٤55/%D۸%A٧%D۹%۸6%D 
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 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۱۴تاریخ: 

 رقمی برای شناسایی محصوالت ارگانیک ۱8نصب کد 

های تولید نظیر مزرعه کشت، رقمی محصوالت ارگانیک نشان دهنده کلیه شاخص ۱۸رئیس انجمن ارگانیک ایران گفت: نصب کد 

 .های تولید کننده استنوع و نحوه توزیع محصول و شرکت

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی در گفتگو با خبرنگار

 دارای  خبر داد و گفت: تولیدکنندگان محصوالت ارگانیک محصوالت ارگانیکرقمی برای شناسایی  ۱۸، از نصب کد جوان

گواهی نامه از سوی کمیسیون بازرسی انجمن می  هزار ایران پس از تایید این ۱۱بین المللی بیش از استاندارد   بازرسی نامهگواهی

های تولید رقمی محصوالت ارگانیک نشان دهنده کلیه شاخص ۱۸وی افزود: کد .رقمی محصوالت خود را دریافت کنند ۱۸توانند کد 

 نجمن،ا سایت رد شناسه کد کردن وارد با  نظیر مزرعه کشت، نوع و نحوه توزیع محصول و شرکت های تولیدکننده است، به طوریکه

نورانی با اشاره به اینکه مصرف بیش از حد سموم و کودهای شیمیایی بر شیوع بیماری های .است دسترسی قابل اطالعات تمامی

می تواند در کاهش بیماری های ناشناخته  توسعه کشت و مصرف محصوالت ارگانیک :مختلف در کشور بی تاثیر نیست، بیان کرد

رئیس انجمن ارگانیک ایران با اشاره به اینکه .ان و آلزایمر ناشی از استفاده مواد غذایی ناسالم جلوگیری کندنظیر اوتیسم، انواع سرط

میلیارد دالر است، افزود: با توجه به آنکه تولید و مصرف محصوالت  ۸۰گردش مالی ساالنه محصوالت ارگانیک در دنیا بیش از 

 .به افزایش است اما سهم ما در این حوزه کمتر از یک درصد استرو cis ارگانیک درکشورهای اروپایی،آمریکا و

http://www.yjc.ir/fa/news/63۸6٢6٤/%D۹%۸6%D۸%B5% 
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 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۱۴تاریخ: 

 الگوی کشت، حلقه مفقوده بخش کشاورزیاجرای 

مدیرعامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی گفت: تولید محصوالت مختلف کشاورزی، یکی از راهکارهای اساسی در کاهش ضایعات این 

 .محصوالت در بخش به شمار می رود

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی علی خان محمدی مدیرعامل مجمع ملی نخبگان بخش کشاورزی در گفتگو با خبرنگار

حلقه مفقوده بخش کشاورزی است، اظهار کرد: تولید محصوالت  اجرای الگوی کشت، با اشاره به اینکه باشگاه خبرنگاران جوان

مختلف کشاورزی بر مبنای برنامه یکی از راهکارهای اساسی در کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی در بخش به شمار می رود، که 

محصوالت بر حسب  گوی کشتفقدان برنامه ال :وی افزود.متاسفانه آن چنان که باید و شاید این امر مورد توجه قرار نگرفته است

نیاز بازارهای داخلی و خارجی و برخی عوامل نظیر نوسان نرخ خرید تضمینی و قیمت محصوالت در بازار تبعات منفی همچون 

خان محمدی بی کیفیتی محصوالت کشاورزی را ناشی از .افزایش تولید وضایعات فراوان برخی محصوالت را به همراه داشته است

به هدر می رود که این امر را تنها  محصوالت کشاورزیدرصد  3۰تولید دانست و گفت: براساس آمار فائو، ساالنه  وری پایینبهره

مدیرعامل مجمع ملی نخبگان .داری محصوالت و بهره وری پایین تولید جستجو کردمی توان در شرایط نامناسب بسته بندی، نگه

معیشت خانوار خود چاره ای جز افزایش تولید محصوالت ندارند، در حالیکه مسئوالن کشاورزی ادامه داد: تولیدکنندگان برای تامین 

توانند عالوه بر افزایش کیفیت تولید و حضور در بازارهای جهانی از ضایعات امر با به کارگیری تمهیدات مناسب نظیر بهره وری می

بیان کرد: نبود حمل  فزایش هدر رفت محصوالت کشاورزیاوی درباره عوامل تاثیرگذار دیگر در .باالی محصوالت جلوگیری کنند

و نقل مناسب تولید، بی توجهی خانوارها به مصرف بهینه در کنار نبود الگوی کشت و بهره وری در بخش تولید نقش موثری در آمار 

بندی کاهش  به صورت بسته محصوالت سبزی و صیفی عرضه  به گفته خان محمدی؛.باالی ضایعات محصوالت کشاورزی دارد

 .درصدی ضایعات محصوالت کشاورزی را نیز به همراه دارد ٢۰

http://www.yjc.ir/fa/news/63۸6۱٢۹/%D۸%A٧%D۸%AC%D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/6386129/%D8%A7%D8%AC%25D


    
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       6139اهم اخبار کشاورزی هفته دوم  دی 

 

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

 برنج
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۱۱تاریخ: 

 هزار تن ذخیره داریم ۳00ساز واردات برنج را کوک نکنید، 

هزار تن برنج وارداتی  3۰۰در حالی که در شش ماهه ابتدایی امسال بیش از یک میلیون تن برنج به کشور وارد شده، در حال حاضر 

 .در بازار موجود است؛ پس نیازی به واردات نداریم

با این  ایفت: دوباره ساز واردات برنج کوک شده و عدهوگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گدبیر انجمن برنج کشور امروز در گفت

 دلیل که مردم توان خرید برنج تولید داخل را ندارند، قصد کردند ثبت سفارش برای واردات برنج را آغاز کنند.

 3۰۰ه شده ک شایق افزود: باید به این افراد گفت که در شش ماهه ابتدایی امسال بیش از یک میلیون تن برنج واردجمیل علیزاده

 توان گفت برنج وارداتی کمی در کشور داریم.تر از آنچه که برای ذخیره الزم است در کشور وجود دارد؛ بنابراین نمیهزار تن اضافه

اند، قصد دارند ثبت سفارش را دوباره از سر گیرند، این در وی بیان کرد: متأسفانه واردکنندگان برنج که در شرایط فعلی متضرر شده

 لی است که کشاورز تولیدکننده داخلی در وضعیت نامناسبی قرار دارد.حا

هایی شهرها در بازار کالندلیل نبود نظارت در حوزه برنج، همچنان شاهد اختالط برنجدبیر انجمن برنج کشور ادامه داد: متأسفانه به

 فه شده است.چون تهران هستیم و ساز واردات نیز مشکل دیگری است که این روزها به آن اضا

هزار تومان قیمت  ۱۱های شمالی بیش از شایق تأکید کرد: در حالی که بهترین برنج باکیفیت ایرانی بدون خرده در استانعلیزاده

 دهد.ها را در این بخش نشان میهزار تومان نیست که این امر نبود نظارت ۱٤تر کمتر از ندارد، در بازارهای تهران برنج باکیفیت پایین

 3۰۰درصد نبوده است، در حال حاضر  ۱۰گاه بیشتر از ی در پایان خاطرنشان ساخت: از آنجا که ذخیره برای محصول برنج هیچو

 هزار تن برنج اضافه داریم؛ بنابراین هرگز نباید ثبت سفارش این محصول از سر گرفته شود./

http://www.iana.ir/fa/news/5۰۹۱٧/%D۸%B3%D۸%A٧% 
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 برنج
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۱۳تاریخ: 

 روشنگری وزارت جهاد کشاورزی درباره برگزاری مناقصه برنج ذخایر استراتژیک

مناقصه برنج ذخایر استراتژیک اعالم ها درباره برگزاری های ایجادشده توسط برخی رسانهوزارت جهاد کشاورزی در واکنش به شائبه

های دولتی در فرایند خرید بر اساس قانون موظف به طی تشریفات اجرایی و قانونی هستند که فرایندی ها و مؤسسهکرد: شرکت

 .نداردزمان بر و سه ماهه است و برگزاری مناقصه برنج ربطی به انجام ثبت سفارش و واردات این محصول در زمان ممنوعیت واردات 

رسانی وزارت جهاد کشاورزی، در واکنش به شائبه های ایجاد شده توسط برخی رسانه ها در خصوص به گزارش ایانا از پایگاه اطالع

برگزاری مناقصه برنج ذخایر استراتژیک، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی در گفتگو با مهر اعالم کرد: براساس قانون مناقصات باید 

ه ای طی شود و برگزاری مناقصه برنج ربطی به انجام ثبت سفارش و واردات این محصول در زمان ممنوعیت واردات تشریفات سه ماه

روز طول می کشد،تصریح می  6۰تا  ٤5ندارد.این گزارش با اشاره به این که رویه اداری از زمان انتشار آگهی تا باز کردن پاکت ها 

ثبت سفارش ندارد و هم اکنون ثبت سفارش واردات برنج برای همه از جمله شرکت بازرگانی کند: بنابراین برگزاری مناقصه ربطی به 

دولتی ممنوع است.این گزارش تاکید می کند: برنجی که پس از برگزاری مناقصه و انجام روال قانونی خریداری می شود، برای 

 در وضعیت بسیار خوبی قرار دارد.بروزرسانی ذخایر استراتژیک است و در حال حاضر ذخایر استراتژیک برنج 

http://www.iana.ir/fa/news/5۰۹٧۸/%D۸%B۱%D۹%۸۸% 
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 برنج
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۱۴تاریخ: 

 زمان ممنوعیتکمبود ذخایر استراتژیک، عامل اصلی واردات برنج در 

 .دبیر انجمن واردکنندگان برنج گفت: یکی از دالیل واردات برنج در زمان ممنوعیت، کمبود ذخایر استراتژیک است

، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی  مسیح کشاورز دبیر انجمن واردکنندگان برنج در گفتگو با خبرنگار

کرده است، اظهار کرد: با توجه به صدور  واردات برنجبا انتقاد از این مسئله که شرکت بازرگانی دولتی در زمان ممنوعیت اقدام به 

یت آن هستند، در حالیکه شرکت بازرگانی دولتی وابسته بخشنامه ممنوعیت واردات برنج، بخش دولتی و خصوصی نیز موظف به رعا

وی یکی از دالیل واردات برنج در زمان ممنوعیت را کمبود ذخایر استراتژیک اعالم .به وزارت جهاد این مصوبه را نقض کرده است

 .را از این طریق تامین کنند، مسئوالن می توانند کسری ذخایر استراتژیک  بازار برنج ایرانی کرد و افزود: با توجه به رکود در

در زمان ممنوعیت با روح قانون همخوانی ندارد، گفت: با توجه به پایان تاریخ ذخایر استراتژیک  واردات برنجکشاورز با اشاره به اینکه 

م ممنوع اعال، دولت به دنبال جایگزینی است که به نظر می رسد در اوضاع کنونی به سبب حمایت از تولید داخل؛ واردات برنج را 

به گفته وی؛ نبود مدیریت الزم شرکت .کرده است. اما عرضه برنج های وارداتی می تواند، بر شرایط رکود بازار بیش از پیش دامن بزند

دبیر انجمن واردکنندگان برنج ادامه داد: اگر .بازرگانی دولتی ، سیاستگذاری واردات برنج در زمان ممنوعیت را به همراه داشته است

 خشب  لت با واردات برنج به دنبال جایگزینی برای محصول مانده در انبارها است، باید شرایطی قائل شود که به سبب رقابتدو

عرضه برنج وی در خاتمه گفت: در شرایط کنونی، بازرگانی دولتی بدون رقابت اقدام به . دهد انجام را واردات بتواند خصوصی،

تا  ٢۰۰رسمی یک میلیون و  واردکنندگان سهم زیرا باشند؛ پاسخگو مسائل این به نسبت  کند و مسئوالن بایددر بازار می وارداتی

 .است هزارتن ۱۰۰ تنها  هزار تن و سهم بازرگانی دولتی 5۰۰یک میلیون و 

c.ir/fa/news/http://www.yj63۸63۱۰/%DA%A۹%D۹%۸5% 
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 پنبه
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۱۵تاریخ: 

 رسدهزارتن می ۴٥تولید طالی سفید به 

 .هزارتن برسد ٤5شود امسال تولید پنبه تصفیه شده در کارخانجات پنبه پاک کنی به بینی میمدیرعامل صندوق پنبه گفت: پیش

، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی محمد حسین کاویانی مدیرعامل صندوق پنبه در گفتگو با خبرنگار

هزارتن نیاز صنایع  5۰تا  ٤۰ارتن پنبه مورد نیاز صنایع نساجی است، اظهار کرد: ساالنه حدود هز ۱۰۰با اشاره به اینکه ساالنه 

بینی افزود: پیش تولید طالی سفید،وی با اشاره به آخرین وضعیت .شودنساجی از تولید داخل و مابقی از طریق واردات تأمین می

 .هزارتن برسد ٤5اک کنی به شود امسال تولید پنبه تصفیه شده در کارخانجات پنبه پمی

 .وارد کشور شد و در اختیار صنایع نساجی قرار گرفت پنبه هزارتن 5۰آذر حدود  ٢5کاویانی ادامه داد: براساس آمار گمرک تا تاریخ 

ی برای جتر است، بیان کرد: براین اساس صنایع نسانسبت به داخل پایین نرخ جهانی پنبهمدیرعامل صندوق پنبه با اشاره به اینکه 

ای جز واردات ندارند در حالیکه با حمایت از کشاورزان به سهولت امکان تأمین نیاز کشور از تأمین مواد اولیه مورد نیاز خود چاره

های صورت گرفته از هرینه تولید وی ادامه داد: براساس قانون خرید تضمینی، وزارت جهاد کشاورزی با بررسی.تولید داخل وجود دارد

دهد که پس از اعالم نرخ، های تضمینی مورد رضایت کشاورزان را به شورای اقتصاد پیشنهاد میمختلف کشاورزی، نرخمحصوالت 

 برایشان بیشتری درآمد که محصوالتی تولید به  کشاورزان بر حسب شرایط زمین، رعایت تناوب کشت و امکاناتی که در اختیار دارند

کاویانی با اشاره به اینکه افزایش هر ساله نرخ خرید تضمینی سیاست درستی نیست، بیان کرد: با وجود آنکه در .کنندمی اقدام دارد،

امکان افزایش عملکرد در واحد سطح به سهولت امکان پذیر است، اما این امر مستلزم توزیع بذرهای مناسب،  تولید پنبهزمینه 

 .اورزان است تا آنها رغبت بیشتری به امر تولید داشته باشندهای تولید و تخصیص یارانه به کشتأمین هزینه

مخالف واردات پنبه بودیم، اما در شرایط  ۸٢افزود: اگرچه تا قبل از سال  واردات پنبه،مدیرعامل صندوق پنبه با اشاره به ضرورت 

در شرایطی مجوز واردات پنبه صادر  ۸٢ به گفته وی در سال.ای جز واردات وجود نداردکنونی برای تأمین نیاز صنایع نساجی چاره

این مقام مسئول با اشاره به اینکه ممنوعیت واردات در شرایط کنونی .رو بودیمهزارتنی تولید پنبه در داخل روبه ۱٢شد که با مازاد 

لید و در نهایت تو های اخیر، دلسردی کشاورزان، کاهش سطح زیر کشتامکان پذیر نیست، بیان کرد: واردات غیر ضرور پنبه در سال

به .درصدی نیاز صنایع و بازگشت به روزگاران قدیم دور از انتظار نیست ۱۰۰را به همراه داشت که با حمایت از کشاورزان تأمین 

 .های تولید و افزایش عملکرد در واحد سطح تأثیر بسزایی در رغبت کشاورزان به امر تولید داردگفته وی کاهش هزینه

http://www.yjc.ir/fa/news/63۸٧53۱/%D۸%AA%D۹%۸۸% 
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 تامین منابع مالی
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۰۹تاریخ: 

 های تعاونی روستاییپشتیبانی شورای پول و اعتبار از صندوق

در سی و ششمین جلسه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار افزود: « عباس آخوندی»به گزارش ایانا از وزارت راه و شهرسازی، 

آخوندی تاکید کرد .شودهای تعاونی در روستاها توصیه میسازی در چگونگی ایجاد رابطه مناسب بین نظام بانکی و صندوقشفاف

زیرا طبق تجربیات گذشته، رویکرد  های صورت گرفته در حوزه بازآفرینی با رویکردی انسانی و اجتماعی انجام شود؛باید همه اقدام

به گفته وی، برنامه ملی بازآفرینی شهری که به تازگی .بعدی در این مسیر دوام نداشته و ما را به نتیجه دلخواه نخواهد رساند تک

احی و ای طرتصویب شده است، نیز بر اساس توسعه اجتماعی در مناطق ناکارآمد، روستاهای ملحق شده به شهر و نواحی حاشیه

 .تدوین شده و مردم را محور اصلی قرار داده است

 اینقاط حاشیه

ای در کشور داشته باشیم؛ بلکه باید همه مناطق به متن ملحق شده و عنوان وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد نباید نقاط حاشیه

ای در این هار، مهم برشمرد که مسائل پیچیدهآخوندی منطقه چابهار را به سبب وجود منطقه آزاد و بندر چاب.ای از بین برودحاشیه

منطقه ایجاد شده است. وی تشکیل کارگروه مشترک بین وزارت راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت کشور را برای 

ر راه و شهرسازی انجام مطالعات الزم در این منطقه، اقدامی موثر دانست که مطالعات را از سطح یک وزارتخانه فراتر می برد. وزی

های مختلفی از جمله ستاد ملی، سازمان بنادر و دریانوردی و معاونت معماری و شهرسازی را مامور کردیم اضافه کرد: ما بخش

وی یادآوری کرد که متاسفانه در .راهکاری بیابند که این منطقه به صورت محلی رشد کند و مورد تصرف مرکزنشینان قرار نگیرد

 .چابهار دسترسی مردم به دریا نادیده گرفته شده بود که این امر در بازنگری این طرح، رفع شد طرح جامع توسعه

به تصویب هیأت  ۱3۹3شهریورماه « های فرسوده و ناکارآمد شهریسند ملی راهبردی احیا، بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بافت»

ربط، ستادهای ملی، استانی و های نهادهای ذیها و اقدامها، برنامهوزیران رسید. طبق این سند برای همگرایی و هماهنگی سیاست

 .شهرستانی بازآفرینی شهری پایدار تشکیل شد

http://www.iana.ir/fa/news/5۰۸۸5/%D۹%BE%D۸%B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/news/50885/%D9%BE%D8%25B


    
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       6139اهم اخبار کشاورزی هفته دوم  دی 

 

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

 تامین منابع مالی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۱۱تاریخ: 

 چتر حمایتی دولت، تضمینی برای دسترنج کشاورزان

خرید تضمینی محصوالت کشاورزی،تسهیل در پرداخت تسهیالت و کاهش سود بانکی از ابزارهای حمایتی دولت جهت کشاورزان به 

 خرید تضمینی محصوالت کشاورزی ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار.رودشمار می

 قرار دولتمردان توجه مورد یازدهم دولت در روند این که است بخش این در ریزانگذاران و برنامهیکی از ابزارهای مداخله مورد توجه سیاست

 های اخیر نامحمایتی مهم در سال هایسیاست از یکی توانمی را دولت توسط کشاورزی محصوالت تضمینی خرید نحوه و گذاری قیمت .گرفت

 برد، چرا که تا حدی توانسته دلگرمی کشاورزان نسبت به فضای کشت و کار را فراهم آورد.

ند هایی دارند، چرا که آنها معتقدگالیه محصوالت کشاورزیالبته ناگفته نماند که کشاورزان نسبت به سیاست خرید تضمینی 

همچنین تسهیل در نحوه پرداخت تسهیالت و کاهش نرخ سود بانکی  .دولتمردان باید قانون خرید تضمینی را مالک خود قرار دهند

 ورزانکشا انگیزه ایجاد و ملی تولید از حمایت جهت اخیر سال چند در که رود می شمار به اورزانکش  حمایتی ابزارهای از دیگر یکی 

یزدان سیف مدیرعامل بازرگانی دولتی وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با . است گرفته قرار امر مسووالن توجه مورد امر این حدی تا

های اخیر، اظهار کرد: با روی در سال نرخ خرید تضمینی گندم با اشاره به آخرین وضعیت صنعت،تجارت و کشاورزیخبرنگار 

 .یافت افزایش گندم تولید رشد  هایکارآمدن دولت یازدهم، همه ساله نرخ خرید تضمینی گندم به منظور یکی از اهرم

 ،۹6سال و ۱٢٧۰5 ،۹5 سال ،۱۱55۰ ،۹٤سال ،۱۰5۰۰ ،۹3سال ، ۸۰۰۰ ،۹٢ سال در گفته وی نرخ خرید تضمینی گندم  به

بیان کرد: خودکفایی تولید محصوالت  خودکفایی گندم، معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به عوامل موثر در.است ریال ۱3۰۰۰

مقاومتی به شمار می رود که وزارت جهاد با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید،  های اقتصاداستراتژیک نظیر گندم یکی از سیاست

افزایش بهره وری در هکتار، افزایش بهره وری در استفاده از منابع آب و خاک، تأمین و استفاده از بذرهای مطلوب با بازدهی باال، 

ملیات کاشت، داشت و برداشت در کنار نرخ خرید تضمینی انجام عملیات دقیق زراعی، مبارزه با آفات و کاهش ضایعات در زمان ع

تولید  ریزی مدون وزارت جهاد در زمینه خوداتکاییسیف با اشاره به برنامه.مناسب توانست دستاورد خودکفایی گندم را رقم بزند

های روغنی را به تولید دانه ساله در نظر دارد خوداتکایی در۱۰تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی در یک برنامه  های روغنی،دانه

 .درصد برساند ٧۰

 های روغنی چیست؟ترین استراتژی توسعه کشت دانهمهم*

وابستگی در با اشاره به اینکه بیشترین  ،صنعت،تجارت و کشاورزیهای روغنی در گفتگو با خبرنگار علیرضا مهاجر مجری طرح دانه 

به سبب مزیت قیمت تمایل بیشتری نسبت  کشیکارخانجات روغن  :های روغنی است، اظهار کردبخش کشاورزی مربوط به دانه

 .های روغنی کردبه واردات محصول دارند که از سال گذشته بنا به دستور وزیر جهاد، بازرگانی دولتی اقدام به خرید دانه

های ر سالد های روغنیتوسعه کشت دانه ترین استراتژیتضمینی و پرداخت به موقع مطالبات مهمبه گفته وی افزایش نرخ خرید 

یکی از مشکالت پیش روی کشاورزان است، افزود: با توجه به  کوچک بودن اراضی مهاجر با اشاره به اینکه.روداخیر به شمار می

ها نیاز به تسهیالت و منابع زمان کشت، کشاورزان برای خرید نهاده خرد بودن اراضی و درآمد محدود تولیدکنندگان در طول سال، در

های روغنی با انتقاد از درصد باالی تسهیالت کشاورزان، بیان کرد: در شرایط کنونی بهره تسهیالت بانکی مجری طرح دانه.مالی دارند

 .درصد برسد ۱۰کمتر از های صورت گرفته این میزان به رود با پیگیریدرصد است که انتظار می ۱۸حدود 

رقمی بالغ بر سه  سطح زیر کشت کلزا ، وزارت جهاد در جهت توسعه۹٧-۹6مشاور وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در سال زراعی 

رود این امر در افزایش دهد که انتظار میدرصد تسهیالت توسط بانک عامل در اختیار کشاورزان قرار می ۱۸میلیون تومان با بهره 
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به گفته وی بنا بر فرمایش مقام معظم رهبری و تحقق سیاست اقتصاد .های گذشته تأثیر گذار باشدبال کشاورزان همانند سالاستق

به خارج از کشور درصددیم که با افزایش نرخ خرید تضمینی و اعطای  تولید محصوالت اساسیمقاومتی مبنی بر کاهش وابستگی 

 .های روغنی دست یابیمدرصدی در زمینه تولید دانه ٧۰ده به خوداتکایی تسهیالت به کشاورزان ظرف چند سال آین

 اعطای تسهیالت به چایکاران امری مهم در افزایش تولید برگ سبز چای*

درصدی قیمت چای در  ۱۰۰فت: افزایش گ ،صنعت،تجارت و کشاورزی محمد ولی روزبهان رئیس سازمان چای در گفتگو با خبرنگار

 .م کردهای اخیر اعالتوان دلیل اصلی افزایش قابل توجه تولید در سالرا می چایکاراندولت تدبیر و امید و اعطای تسهیالت ویژه به 

ین تسهیالت میلیارد تومان اعالم کرد و افزود: بخشی از ا 35های گذشته را در سال تسهیالت اعطایی به چایکاران وی مجموع

 اختیار در چای سبز برگ ساالنه بهای از کسر با  ساله و بخش دیگر ٢درصد، بازپرداخت پنج ساله و تنفس  ٤اعطایی با کارمزد 

 ۹3هزارتن در سال  65از  تولید برگ سبز چایهای دولت موجب شد روزبهان تصریح کرد: مجموع حمایت.گیردمی قرار چایکاران

 .هزارتن در سال جاری برسد ۱۰۸به 

 ترین دوره در حوزه مکانیزاسیوندولت یازدهم، درخشان*

اشاره به اینکه با  ، صنعت،تجارت و کشاورزی کامبیز عباسی رئیس توسعه مرکز مکانیزاسیون بخش کشاورزی در گفتگو با خبرنگار

، رکورد عظیمی در صنعت ماشین ۹٢در دولت یازدهم اتفاق افتاد، اظهار کرد: در سال  مکانیزاسیونترین دوره در حوزه درخشان

درصدی بر صنعت داخل و مبتنی بر اقتصاد مقاومتی جذب  95 تکیه با اعتبار تومان میلیارد  ٢5۰هزار و  5آالت زده شد به طوریکه 

میلیارد تومان در بخش مکانیزاسیون و نوسازی ماشین آالت اتفاق  ٧۰۰گذاری بالغ بر وی در چند سال اخیر سرمایهبه گفته .شد

 .درصد توسط مردم و مابقی توسط دولت صورت گرفت ٢۰افتاد که 

http://www.yjc.ir/fa/news/63۸۰۹۹3%DA/%۸6%D۸% 
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 تامین منابع مالی

 خبرنگاران جوان – ۱۳۹۶دی  ۱۰تاریخ: 

 زراعی به چایکارانمیلیارد تومان تسهیالت به ۳0پرداخت 

 .ها پرداخت خواهد شدزراعی باغات و نوسازی کارخانهمیلیارد تومان تسهیالت به منظور به 3۰رئیس سازمان چای گفت: امسال 

از   گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی ولی روزبهان رئیس سازمان چای در گفتگو با خبرنگارمحمد 

میلیارد تومان از  ٢۰3هزارتن برگ سبز چای با ارزش بالغ بر  ۱۰۸خبر داد و گفت: امسال  مطالبات چایکاران درصد ۸۰پرداخت 

میلیارد تومان آن به حساب چایکاران واریز و مابقی در صورت تأمین اعتبار پرداخت خواهد  ۱63چایکاران خریداری شد که تاکنون 

میلیارد تومان تسهیالت  3۰به چایکاران پرداخت شد، افزود: امسال  میلیارد تومان تسهیالت ۱6وی با اشاره به اینکه سال گذشته .شد

 .ها پرداخت خواهد شدزراعی باغات و نوسازی کارخانهبه منظور به

 .پرداخت شده است چایکاراندرصد به  ٤میلیارد تومان تسهیالت با کارمزد  ۸به گفته روزبهان؛ تاکنون 

 های نوین آبیاریهزار هکتار باغات چای به سیستم  ٧۰۰تجهیز 

 ۱5 ونیکن شرایط در: کرد بیان باغات چای رئیس سازمان چای در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به آخرین وضعیت مکانیزاسیون

حصول خود را برداشت میکنند، به طوریکه در چند سال اخیر با م مکانیزه صورت به چین هرس و چین برگ دستگاه با  باغات درصد

درصد  ۱5به  5گذاشتن این ماشین آالت به صورت یارانه ای در اختیار چایکاران توانستیم، ضریب مکانیزاسیون را از در اختیار 

هزار هکتار  3۰۰تا  ٢۰۰وی با اشاره به آخرین اقدامات سازمان درباره توسعه آبیاری تحت فشار افزود: سال گذشته با تجهیز .برسانیم

 .هزار هکتار از باغات چای را به سیستم های نوین آبیاری مجهز کنیم ٧۰۰انستیم، حدود از باغات به آبیاری تحت فشار تو

 .مبرسانی هکتار هزار 3 به را باغات در فشار تحت آبیاری میزان که داریم نظر در ۱٤۰۰ سال پایان تا  روزبهان بیان کرد:

افزایش تولید برگ سبز چای و توسعه ضریب تولیدی را امری مهم دانست و گفت:  افزایش کیفیت چای این مقام مسئول

مکانیزاسیون باغ ها از اولویت های کاری سازمان به شمار می رود، بنابراین در نظر داریم که تا پنج سال آینده در قالب یک برنامه 

 .درصد ارتقا دهیم ٢۸ها را به افزایش ضریب مکانیزاسیون باغ

 زمان قرار گرفتافزایش تولید چای ارگانیک در دستور کار سا

 تولید  از برنامه آینده سازمان به شمار می رود، تاکید کرد: امسال سطح باغ های تولید چای ارگانیکوی با اشاره به اینکه افزایش 

 .هکتار افزایش یافته است 100به  ۹٢هکتار سال  ۱۰ از  کود و سم از استفاده بدون ارگانیک، صد در صد چای

 انیکارگ چای تولید که دارد نظر در سازمان ارگانیک، محصوالت تولید برای تقاضا افزایش به توجه با  یادآور شد:روزبهان در خاتمه 

 .برساند هکتار 5۰۰ به را

http://www.yjc.ir/fa/news/63۸٢٢۸۸/%D۹%BE%D۸%B۱%D 
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 تامین منابع مالی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۱۳تاریخ: 

 شودها تا دو هفته آینده پرداخت میخسارات مرغداری

قائم مقام صندوق بیمه محصوالت کشاورزی گفت:براساس تصمیمات ستاد بحران آنفلوآنزا معاون اول رئیس جمهور قول داد خسارات 

 .صورت نقدی پرداخت شودمرغداران جبران و نهایت تا دو هفته آینده به

نژاد قائم مقام صندوق بیمه به نقل از خبرگزاری صداوسیما، محمدابراهیم حسن ، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

هایی که تا پیش از مهرماه به بیماری آنفلوآنزا آلوده شدند بطور کامل پرداخت محصوالت کشاورزی با اشاره به اینکه خسارات واحد

 .اشی از شیوع آنفلوآنزا پرداخت شده استمیلیارد تومان به مرغداران بابت تلفات ن ۱٢۰شده است، افزود: تاکنون 

 .هایی که از مهرماه به بعد به علت شیوع آنفلوآنزا آلوده شدند هنوز پرداخت نشده استوی گفت: خسارات واحد

میلیون قطعه  ۱۰۰های مرغداری را که به بیماری آنفلوآنزا آلوده شدند حدود قائم مقام صندوق بیمه محصوالت کشاورزی تعداد واحد

 .میلیارد تومان است از اسناد خزانه پرداخت شود ۸۰ها که حدود مرغ تخم گذار بیان کرد و افزود: قرار است خسارات این واحد

وی گفت: براساس تصمیمات ستاد بحران آنفلوآنزا معاون اول رئیس جمهور قول داد خسارات مرغداران جبران و نهایت تا دو هفته 

های زیان ده قائم مقام صندوق بیمه محصوالت کشاورزی تأکید کرد: پرداخت خسارت به مرغداری.آینده بصورت نقدی پرداخت شود

 .قطع نشده و به مرور در حال پرداخت است

http://www.yjc.ir/fa/news/63۸6٧٤٤/%D۸%AE%D۸%B 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 فارس - ۹۶/۱۰/۰۹ : تاریخ

 تن گندم در هکتار برداشت کرد  ۱۱های تولید و تحقیقات بخش کشاورزی/ کشاورز نمونه معرفی برترین
های بخش کشاورزی روز دوشنبه با حضور رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی گفت: خبرگان و نمونه

  .شوندنظام معرفی و تقدیر می مسئوالن ارشد

، اسکندر زند صبح امروز در نشست خبری که به مناسبت سی و دومین همایش تقدیر خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

هادن به تالش کشاورزان و ترغیب به از دستاوردهای برتر در حوزه تحقیقات کشاورزی برگزار شد، اظهار داشت: برای ارج ن

ها و معیارهایی را برای ارزیابی تحقیقات و عملکرد کشاورزان مشخص های مختلف شاخصگذاری در بخش کشاورزی، در حوزهسرمایه

 .گیردمنابع طبیعی و آب و خاک را در برمی کردیم که این مهم در حوزه شیالت، باغبانی، زراعت، ترویج و آموزش،

های مهم دانست که انتخاب افراد شاخص محیطی را از جنبههای زیستوری، مصرف بهینه انرژی و رعایت جنبهرعایت اصول بهرهوی 

نفر در حوزه  ٧اند که رشته افراد انتخاب شده ۱53در حوزه تحقیق و ترویج کشاورزی بسیار اثرگذار بوده است و افزود: امسال در 

نفر حوزه دام  ۱۹نفر در حوزه ترویج آموزش،  ۱3نفر باغبانی،  ٢٧نفر در حوزه آبخیزداری،  ۱5خاک،  نفر در حوزه آب و ٢۸شیالت، 

 .درصد از منتخبان تحصیالت دیپلم و باالتر دارند ٧5نفر از منتخبان رشته زراعت هستند و نکته جالب اینجاست که  ٢۰و عشایر و 

ورزی همچنین به این نکته اشاره کرد که در تولید گندم آبی میانگین عملکرد رئیس مرکز تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت جهاد کشا

تن رسانده  ۱3برابری عملکرد آن را به  3در رقم پیشگام، با افزایش  ۹5تن در هکتار است که کشاورز نمونه ما در سال  3.5ایران 

زند همچنین در مورد برداشت .اشت داشته استکیلوگرم برد ۸۰۰تن و  ۸است. همچنین جوکار نمونه کشوری نیز در هر هکتار 

برابری در برداشت  10های کشوری خاطرنشان کرد: کشاورز نمونه ما عملکرد محصوالت باغبانی و بهبود کمیت و کیفیت آن در نمونه

استان فارس، تن سیب در هکتار برداشت کرده است. همچنین در بخش کشت انار، در  ۱6۸که کشاورز نمونه طوری سیب داشته، به

کار نمونه در استان گیالن به گفته وی برنج.تن در هکتار برداشت انار داشته است ۹5برابر میانگین کشوری و معادل  ٧کشاورز ما 

کیلوگرم در هکتار  3۰۰هزار و  6تن در هکتار برنج رقم شیرودی را برداشت کند و کلزاکار نمونه نیز در استان کردستان  11توانسته 

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی )تات( در مورد معیار انتخاب کشاورزان نمونه .داشته است عملکرد

ها متناسب با شرایط اقلیمی و همچنین میزان گیری از نهادهتصریح کرد: رعایت میزان مصرف سم و کود، استفاده از نکات فنی، بهره

شوند، زند این را هم گفت: برگزیدگان در بخش کشاورزی جزء خبرگان این حوزه محسوب می.تمصرف آب از جمله نکات مدنظر ماس

 .دهیم که امیدواریم این مسئله امسال هم محقق شودها به آنها کارت مربیگری کشاورزی میبه طوری که در برخی سال

 کانون یادگیری کشاورزی ٢6۰برپایی 

مطرح شد که در ابتدا  ۹٢های یادگیری اشاره کرد و گفت: این موضوع از سال به تشکیل کانونزند همچنین در بخش دیگری از سخنان خود 

کانون اصلی یادگیری در سراسر کشور داریم که امیدواریم  ٢6۰مرور تعداد آن افزایش یافته و اکنون  فقط در مزارع کشاورزان نمونه دایر شد، اما به

های یادگیری کشاورزی را افزایش ایم، تا بتوانیم کانونهزار پهنه تقسیم کرده ۱۰های کشاورزی را به این رقم افزایش یابد؛ چرا که سطح زمین

شود دستاورد جدید به کشاورزان ارائه می ۱5۰تا  ۱3۰ساالنه وی همچنین به آخرین دستاوردها و تحقیقات جدید امسال هم اشاره کرد و گفت: .دهیم

به گزارش خبرنگار فارس، سی و دومین .شودشود که از طریق ادارات ترویج منتقل میجدید را شامل می سموم و واکسن رقم جدید بذر، 3۰تا  ٢5که حدود 

های صداوسیما با حضور مسئوالن ارشد کشوری برگزار در سالن همایش ۹6ماه دی ۱۱های ملی بخش کشاورزی روز دوشنبه دوره انتخاب و معرفی نمونه

 .آیدعمل میترین دستاوردهای تحقیقاتی و تولیدی کشاورزی تجلیل بهمهمشود که در آن از می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱3۹6۱۰۰۹۰۰۰۸5٤ 
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 تخم مرغ
 فارس - ۹۶/۱۰/۱۱ : تاریخ

 تن تخم مرغ طی هفته اخیر وارد کشور شد  ۱۱٦براساس اعالم گمرک 
تن تخم مرغ به کشور برای تنظیم بازار و کاهش قیمت این محصول در یک هفته اخیر خبر  ۱۱6گمرک جمهوری اسالمی از واردات 

مرغ به کشور در تن تخم ۱۱6ان، از واردات بیش از ، گمرک جمهوری اسالمی ایرخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی  .داد

 .یک هفته اخیر خبر داد

ترین زمان ممکن هزار دالر بوده که طی انجام تشریفات گمرکی در سریع ۱6۹های وارداتی مرغبراین اساس ارزش این حجم از تخم

 .ترخیص و برای توزیع در بازار تشریفات آن انجام شده است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱3۹6۱۰۱۱۰۰۰۸5٧ 
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 تخم مرغ
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۱۴تاریخ: 

 هفته 2مرغ طی درصدی قیمت تخم ۳2کاهش 

ها چیره است، اما واقعیتی که در بازار جریان دارد، خالف آن را مرغ بر رسانهتخمدر حالی که هنوز سایه موج منفی افزایش قیمت 

های یابد، بدون شک عامل و کنشبه گزارش خبرنگار ایانا، وقتی قیمت یک محصول )کشاورزی یا صنعتی( افزایش می.کندثابت می

مرغ هم از این قاعده مستثنا ها شده است. تخمتن قیمتمختلفی در آن دخیل بوده که برآیند آن در نهایت منجر به واکنش باال رف

 .های مرغداری از جمله آنفلوآنزا داردهای مختلف در سالننیست؛ کاالیی که وابستگی شدیدی به عوامل فنی پرورش و شیوع بیماری

های ن ها در گروه مرغدرصد آ ۹5میلیون قطعه مرغ که بیش از  ۱٤طبق آخرین گزارش رسمی سازمان دامپزشکی کشور، تاکنون 

درصد  ٢5تا  ٢۰اند. این عدد کمی نیست و حدود ای و بهداشتی معدوم شدهگیرند، به دلیل رعایت مسائل قرنطینهگذار قرار میتخم

ین مرغ از اوایل آذرماه آغاز شد. در آن زمان نرخ هر کیلوگرم از ادهد.به طور دقیق، افزایش قیمت تخماز سهم تولید را تشکیل می

هزار تومان رسید و پس از آن با یک  6مرغ به بیش از تومان بوده است. در دهه سوم همین ماه، نرخ تخم ۱۰۰محصول، پنج هزار و 

تومان را ثبت کرد. بعد از نوسان کمی که قیمت این محصول به نمایش  ۱۰۰آذر عدد هفت هزار و  ٢6جهش ناگهانی در تاریخ 

 تومان کاهش به هفت هزار تومان در هر کیلوگرم رسید. ۱۰۰مرغ با بهای تخمگذاشت در تاریخ چهار دی ماه، 

تومان به ازای هر کیلوگرم  ٧۹۰مرغ به طور ناگهانی سقوط کرد و چهار هزار و ماه جاری، نرخ تخم ۱٢از آن زمان به بعد تا تاریخ 

ها درست زمانی بود مان ایستاده است. نقطه سقوط قیمتتو ٢۰۰ها روی عدد پنج هزار و اکنون نرخشد. البته طبق آخرین آمارها هم

تومان در هر کیلوگرم عرضه شد. بنابراین آمارها  ٢5۰مرغ به قیمت مصوب پنج هزار و که تدبیر دولت کارساز شده و واردات تخم

ترین د کشاورزی توانسته در کوتاهتر آمده و وزارت جهادهند که حتی در مقطعی از زمان، قیمت بازار از نرخ تعیین شده پاییننشان می

تن از این محصول به کشور وارد شده  ۱۱6مرغ را کنترل کند. طبق گزارش گمرک، طی یک هفته حدود زمان، نوسان قیمت تخم

ترین زمان ممکن به کمک سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی انجام شده که تشریفات گمرکی این کاال در سریع

درصد کاهش  3٢مرغ سیر صعودی پیدا کرد، اما در طول دو هفته، این نرخ به میزان ای کوتاه، نرخ تخمنابراین اگرچه در دورهاست.ب

 یافت و به تعادل نسبی رسید./

http://www.iana.ir/fa/news/5۰۹۸۹/%DA%A۹%D۸%A٧%D 
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 تخم مرغ
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۱۴تاریخ: 

 هفته 2مرغ طی درصدی قیمت تخم ۳2کاهش 

ها چیره است، اما واقعیتی که در بازار جریان دارد، خالف آن را مرغ بر رسانهدر حالی که هنوز سایه موج منفی افزایش قیمت تخم

 .کندثابت می

ی در های مختلفیابد، بدون شک عامل و کنشمحصول )کشاورزی یا صنعتی( افزایش میبه گزارش خبرنگار ایانا، وقتی قیمت یک 

مرغ هم از این قاعده مستثنا نیست؛ کاالیی ها شده است. تخمآن دخیل بوده که برآیند آن در نهایت منجر به واکنش باال رفتن قیمت

 های مرغداری از جمله آنفلوآنزا دارد.سالن های مختلف درکه وابستگی شدیدی به عوامل فنی پرورش و شیوع بیماری

های درصد آن ها در گروه مرغ ۹5میلیون قطعه مرغ که بیش از  ۱٤طبق آخرین گزارش رسمی سازمان دامپزشکی کشور، تاکنون 

درصد  ٢5تا  ٢۰اند. این عدد کمی نیست و حدود ای و بهداشتی معدوم شدهگیرند، به دلیل رعایت مسائل قرنطینهگذار قرار میتخم

مرغ از اوایل آذرماه آغاز شد. در آن زمان نرخ هر کیلوگرم از این دهد.به طور دقیق، افزایش قیمت تخماز سهم تولید را تشکیل می

هزار تومان رسید و پس از آن با یک  6مرغ به بیش از تومان بوده است. در دهه سوم همین ماه، نرخ تخم ۱۰۰محصول، پنج هزار و 

تومان را ثبت کرد. بعد از نوسان کمی که قیمت این محصول به نمایش  ۱۰۰آذر عدد هفت هزار و  ٢6گهانی در تاریخ جهش نا

 تومان کاهش به هفت هزار تومان در هر کیلوگرم رسید. ۱۰۰مرغ با گذاشت در تاریخ چهار دی ماه، بهای تخم

تومان به ازای هر کیلوگرم  ٧۹۰ور ناگهانی سقوط کرد و چهار هزار و مرغ به طماه جاری، نرخ تخم ۱٢از آن زمان به بعد تا تاریخ 

ها درست زمانی بود تومان ایستاده است. نقطه سقوط قیمت ٢۰۰ها روی عدد پنج هزار و اکنون نرخشد. البته طبق آخرین آمارها هم

در هر کیلوگرم عرضه شد. بنابراین آمارها  تومان ٢5۰مرغ به قیمت مصوب پنج هزار و که تدبیر دولت کارساز شده و واردات تخم

ترین تر آمده و وزارت جهاد کشاورزی توانسته در کوتاهدهند که حتی در مقطعی از زمان، قیمت بازار از نرخ تعیین شده پاییننشان می

کشور وارد شده  تن از این محصول به ۱۱6مرغ را کنترل کند. طبق گزارش گمرک، طی یک هفته حدود زمان، نوسان قیمت تخم

ترین زمان ممکن به کمک سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی انجام شده که تشریفات گمرکی این کاال در سریع

درصد کاهش  3٢مرغ سیر صعودی پیدا کرد، اما در طول دو هفته، این نرخ به میزان ای کوتاه، نرخ تخماست.بنابراین اگرچه در دوره

 عادل نسبی رسید./یافت و به ت

http://www.iana.ir/fa/news/5۰۹۸۹/%DA%A۹%D۸ 
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 تخم مرغ
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۱۳تاریخ: 

 هامرغ در خرده فروشیپشت پرده آشفتگی قیمت تخم

ایشی داشته و برخی معتقدند این گرانی ناشی از شیوع آنفلوآنزای مرغی و معدوم شدن مرغ طی یک ماه اخیر روند افزقیمت تخم

 .گذار استهای تخممرغ

در یک ماه اخیر قیمت تخم مرغ با افزایش در  ،خبرنگاران جوانگروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

 .های آحاد جامعه ، مسئوالن نسبت به کنترل قیمت وارد میدان شدندرو شد به طوریکه در پی اعتراضبازار روبه

درصد  5با تعرفه  هزارتن تخم مرغ 20واردات در روزهای اخیر، مسئوالن ستاد تنظیم بازار اعالم کردند که برای کاهش قیمت از 

البته ناگفته نماند که اقدام اخیر مسئوالن تنظیم بازار برای کاهش قیمت در بازار موثر نبوده و بررسی ها از آخرین روند  .خبر دادند

 .تفاوت چندانی نسبت به روزهای گذشته نداشته است قیمت تخم مرغبازار حاکی از آن است که 

 الیلد نیز فروشندگان میان این در و شودمی عرضه متفاوتی هاینرخ با  هاخم مرغ در فروشگاهبراساس گزارش های میدانی؛ قیمت ت 

و در مغازه  53۰هزار و  ۱٧با تخفیف در فروشگاه ها  تخم مرغ شیرینگ شده عددی 3۰قیمت هر شانه  .کنندمی مطرح  مختلفی

هزار تومان  ٢٤عددی  3۰سطح شهر قیمت هر شانه تخم مرغ  های سوپرمارکت برخی در هزارتومان به فروش می رسد. ۱۸ها تا 

گوید: تولید تخم مرغ به شدت کاهش یکی از فروشندگان فروشگاه های زنجیره ای می .تومان عرضه می شود ۸۰۰معادل دانه ای 

دگان سوپر مارکت درباره همچنین آشتیانی یکی از فروشن.یافته است، به طوریکه برخی مرغداری ها در تعطیلی کامل به سر می برند

به سبب کمبود در بازار افزایش یافته است، به طوریکه در چند روز اخیر تقاضای  نرخ تخم مرغ :گویددالیل گرانی اخیر تخم مرغ می

ه خبر یکی از بنکداران اقالم مواد غذایی از استمرار روند افزایش قیمت تخم مرغ در روزهای آیند.چندانی برای خرید آن وجود ندارد

 .در بازار توزیع نشده است که بتواند بر کاهش قیمت تاثیر گذار باشد تخم مرغ وارداتیداد و گفت: تاکنون 

 کمبودی در تولید تخم مرغ نداریم

از کاهش قیمت تخم  صنعت،تجارت و کشاورزیفرزاد طالکش دبیرکل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار در گفتگو با خبرنگار 

 تومان  ٤۰۰هزارو  5تومانی،  6۰۰مرغ خبر داد و گفت: در سه روز اخیر، نرخ هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری با کاهش هزار و 

 .تومان در خرده فروشی ها منطقی نیست 5۰۰به گفته وی؛ فروش هر عدد تخم مرغ با نرخ باالتر از  .است رسیده

هزارتومان  ۱٧عددی در خرده فروشی ها با نرخ های باالتر از  30 قیمت هر شانه تخم مرغش در پاسخ به این سوال که طالک 

عرضه می شود، بیان کرد: قیمت تخم مرغ با نرخ های کنونی اجحاف در حق مصرف کنندگان است که انتظار می رود مسئوالن 

کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار درباره آخرین وضعیت واردات گفت: تا کنون دبیرکل  .تعزیرات، با گران فروشان برخورد کنند

 .تن تخم مرغ وارد شده است و این امر بدان معناست که کمبود چندانی در تولید وجود ندارد ٢۰۰حداکثر 

های تخم گذار، با کمبود و معدوم شدن تعداد بیشتری از قطعه مرغ  آنفوالنزا حاد پرندگان وی تصریح کرد: در صورت استمرار 

 .تولید در بازار روبرو خواهیم شد

  لزوم برخورد تعزیرات با فروشندگان متخلف

اظهار کرد: اکنون متوسط   صنعت،تجارت و کشاورزی ناصر نبی پور رئیس اتحادیه هیات مدیره مرغ تخم گذار در گفتگو با خبرنگار

 .تومان است ۸۰۰هزار و  ۱۰و معادل شانه ای  6۰۰هزار و  5درب مرغداری  نرخ هر کیلو تخم مرغ

هزارتومان در خرده فروشی ها منطقی نیست ، از این رو انتظار می رود تعزیرات به جای برخورد  ۱٧وی افزود: فروش تخم مرغ با نرخ 

نبی پور با اشاره به اینکه قیمت تابع عرضه و تقاست، بیان کرد: در صورت استمرار .برخورد کند با مرغدار با فروشندگان متخلف

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41


    
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       6139اهم اخبار کشاورزی هفته دوم  دی 

 

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

رئیس اتحادیه هیئت مدیره مرغ تخم گذار با اشاره به اینکه  .آنفوالنزا حاد پرندگان ، افزایش قیمت تخم مرغ دور از انتظار نیست

میلیون مرغ تخم گذار،  ۱6ت، یادآور شد: با توجه به معدوم سازی بیش از هزار تومان اس 5قیمت هر قطعه جوجه یکروزه تخم گذار 

میلیون قطعه  ۱6با معدوم سازی  تولید تخم مرغ  :وی در خاتمه گفت .تاثیر بسزایی دارد افزایش قیمت تخم مرغاین امر در 

 .تن تقلیل یافته است ۱6۰۰تن به  ٢6۰۰مرغ تخم گذار از روزانه 

http://www.yjc.ir/fa/news/63۸۱3٤3/%D۹%BE%D۸%B٤%D۸%AA 
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 تخم مرغ
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۱۴تاریخ: 

 هزار تومان رسید ۱0ای تعادل بازار تخم مرغ با واردات/قیمت به شانه

 .تن تخم مرغ به منظور تعادل قیمت و کنترل بازار، وارد شده است ۱۱6یک مقام مسئول گفت: براساس آخرین آمار گمرک تا کنون 

گروه اقتصادی  و کشاورزی صنعت،تجارت ناصر نبی پور رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در گفتگو با خبرنگار

 5در بازار خبر داد و گفت: اکنون متوسط نرخ هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری  کاهش نرخ تخم مرغ ، ازباشگاه خبرنگاران جوان

تومان  6۰۰تومان بوده که نسبت به یک هفته اخیر هر کیلو هزار و  33۰هزار تومان و دانه ای  ۱۰تومان، معادل شانه ای  ٢۰۰هزار و 

خرده فروشی ها چیست، افزود: با توجه به توزیع مناسب  وی در پاسخ به این سوال که علت نرخ باالی تخم مرغ در.کاهش یافته است

نبی پور ادامه داد: با وجود فراوانی تخم مرغ در میادین، .تخم مرغ داخلی و وارداتی ، مسئوالن امر باید بر این امر نظارت داشته باشند

 .کننددر سه روز اخیر امتناع می تخم مرغغرفه داران از تحویل 

 ۱۱6بیان کرد: براساس آخرین آمار گمرک تاکنون  واردات تخم مرغ دیه مرغ تخم گذار درباه آخرین آماررئیس هیأت مدیره اتحا

هزار تومان  6درب مرغداری را  نرخ واقعی هرکیلو تخم مرغوی .تن تخم مرغ به منظور تعادل قیمت و کنترل بازار وارد شده است

بیماری آنفوالنزا حاد پرندگان، افزایش قیمت تخم مرغ به منظور جلوگیری از  اعالم کرد و گفت: با توجه به نوسان قیمت نهاده ها و

 که بوده  تن ٧۰۰ و هزار  به گفته نبی پور؛ در شرایط کنونی حداکثر تولید روزانه تخم مرغ .ضرو زیان مرغداران امری ضروری است

به اینکه آمارهای مختلفی از معدوم سازی طیور اعالم این مقام مسئول با اشاره  .است یافته کاهش تن5۰۰ اخیر های ماه به نسبت

میلیون قطعه  ۱5میلیون و اتحادیه  ۱6میلیون، سازمان برنامه و بودجه  ۱٢می شود، یادآور شد: براساس آمار سازمان دامپزشکی 

 .است کرده وارد مرغداری صنعت به را فراوانی خسارت که  مرغ تخم گذار معدوم شده

http://www.yjc.ir/fa/news/63۸6۱۹٤/%D۸%AA%D۸%B 
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 تخم مرغ
 ایران اکونا - ۱۳۹۶دی / /  ۱۰یکشنبه , 

 گرانی تخم مرغ به روایت آمار و ارقام ۱00صفر تا 

ه ماه( بودماه سال جاری نزدیک به سه برابر رقم سال گذشته )تا اواخر بهمنگذار در دیتخمبر اساس آمار اعالمی میزان تلفات مرغ 

 و کندمی مصرف  مرغتخم عدد  ۱۹۸ مرغ، هر ایرانی هر ساله حدود بر اساس اعالم ستاد کشوری ترویج مصرف تخم .است

مرغ در کشورمان از میانگین وری که متوسط مصرف تخمآیند، به طرغ خوار در جهان به حساب میمتخم کشورهای  از  هاایرانی

 .جهانی باالتر است

عدد در سال  3۰۰ها بیشتر از در برخی کشور محصول این مصرف میزان اما است عدد ۱۸5 مرغتخم متوسط مصرف سرانه جهانی 

 .میالدی( به شرح زیر است ٢۰۱٢سایر کشورها )سال  در مرغتخم است؛ آمار سرانه مصرف 

 335کزیکم1

  3٢۸ژاپن2

 3۱٤اکراین3

 ٢٧٤چین 4

 ٢6۰روسیه5

 ٢٤۸آمریکا6

 ٢٤٤آرژانتین7

 ٢٤۰دانمارک8

 ٢3۹اسپانیا9

 ٢35مجارستان10

 ٢3٢اتریش11

 ٢٢۸کلمبیا12

 ٢٢3نیوزلند13

 ٢۱٧آلمان14

 ٢۱٤استرالیا15

 ٢۱3سوئد16

 ٢۰۸کانادا17

 ٢۰٧اسلواکی18

 ٢۰5فرانسه19

  تولید یک میلیون تخم مرغ در کشور

شود و این میزان تولید همواره از مصرف تن برآورد می میلیون یک تا تن هزار ۹5۰ مرغ نیز در کشورمان میزان تولید ساالنه تخم

 نندگانتولیدک شده قیمت تمام از کمتر مواردی در حتی و است ارزان و مناسب سال اوقات بیشتر در مرغ باالتر و در نتیجه قیمت تخم

 .است رفته فروش به بازار در
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 ایم و قیمت این محصولمرغ در بازار بودهبنابراین گزارش، در دو سال گذشته در اواخر پاییز و در زمستان شاهد نوسانات قیمت تخم

مرغ از ریل خارج شد و شاهد فروش هزارتومانی افزایش یافت اما در آخر پاییز امسال قیمت تخم 3تا  ٢باره در سال گذشته به یک

محصول در  این هزار تومان بودیم، در حالی که قیمت مصوب  ٢۰هزار تومان تا  ۱6قیمت  به( فله)  عددی 3۰  مرغ خمت هرشانه 

 .رسیدطبع آن در همین حدودبه فروش می به نیز شهر سطح در و تومان ٧۰۰ و هزار ۱۱ بار میادین میوه و تره

باید به کاهش تولید مقطعی و یک باره؛ و افزایش حذف برای بررسی دالیل افزایش قیمت این محصول در بازار مصرف 

 .اشاره کرد تخمگذار مرغ های گله  سازیمعدوم و 

 های تخمگذار درسال جاریبرابری مرغ 3تلفات 

اند، شاهد افزایش نزدیک به هایتخم گذار ارائه داده مرغ تلفات میزان درباره با بررسی آماری که مسئوالن بخش دولتی و خصوصی 

 .سه برابریدر سال جاری در مقایسه با سال گذشته هستیم

میلیون قطعه تا اواخر بهمن بود که در سال جاری)دی  6حدود  ۹5گذار در سال که تلفات مرغ تخمبر اساس اطالعات اعالمی درحالی

 .شده است میلیون قطعه اعالم ۱٧گذار حدود ماه( آمار تلفات مرغ های تخم

رئیس وقت سازمان دامپزشکی کشور درباره آمار تلفات آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان گفته  ۹5ماه سال بنابراین گزارش، اواخر بهمن

ت باید در نظر داشگذار( به دلیل بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان معدوم شده است، اما میلیون قطعه )مرغ تخم 6بود: تا به امروز 

 .شودمیلیون قطعه جوجه ریزی و پرورش مرغ در کشور انجام می ٤۰۰که ساالنه یک میلیارد و 

 ۱٧ گذار استان تهران نیز آمار تلفات امسال را تاکنون حدود بنابراین گزارش ناصر نبی پور، رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم

 .آیدل برانگیزی به حساب میدانسته است که رقم تأم مرغ قطعه  میلیون

 .مرغ در سال جاری داده است که این رقم با واردات تامین می شودهزار تن تخم ۱3۰وی همچنین خبر از کسری 

مرغ تمدید شد + مرغ برای تنظیم بازاربیشتر بخوانید: مهلت ثبت سفارش برای واردات تخمهزار تن تخم٢۰بیشتر بخوانید: واردات 

آید. حساب میهای اخیر بهسابقه در سالکه عملی کم است داده کشور به مرغتخم س دولت نیز اجازه واردات دوباره سندبر همین اسا

رسد این روند حداقل در رسد و به نظر میمی فروش به بازار در تومان 5۰۰ و  هزار ۱٢ ای برای تنظیم بازار به قیمت مرغ ترکیهتخم

 .اشدهای آینده ادامه داشته بهفته

http://iranecona.com/۸۰565/%D۸%B5%D۹%۸۱%D۸%B۱%D-۸%AA% 
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 تولیدات باغی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۱۴تاریخ: 

 تازد/آخرین تحوالت بازار میوه و صیفینارنگی در بازار همچنان می

های اخیر قیمت برخی محصوالت از قبیل نارنگی، خرمالو و گوجه فرنگی به سبب کمبود با نوساناتی در بازار روبرو شده  در هفته

،در هفته های اخیر قیمت انواع میوه و تره بار در اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانگروه  صنعت،تجارت و کشاورزی  به گزارش خبرنگار. است

 .، خرمالو و گوجه فرنگی در بازار دستخوش تغییر و تحوالتی قرار گرفته استنارنگیبازار تغییر چندانی نداشت و تنها نرخ محصوالتی از قبیل 

 ۸تا  ٧هزار ، پرتقال جنوب  ۸تا  ۸۰۰هزار و  ٤که قیمت هر کیلو نارنگی حاکی از آن است  بازار میوه و تره بار آخرین بررسی از

 ٤تا  5۰۰هزار و  3و گوجه فرنگی  5۰۰هزار و  ٧تا  6هزار، انار  5تا  5۰۰هزار و  3، سیب  5۰۰هزار و  3تا  ٢هزار، پرتقال شمال 

گوجه فرنگی در میدان دلیل اصلی نوسان قیمت این  و خرمالویکی از فروشندگان می گوید: کمبود زمینه نارنگی، .هزار تومان است

صنعت،تجارت   علی صابری رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی میوه و تره بار در گفتگو با خبرنگار.محصوالت به شمار می رود

ر خبر داد و گفت: با توجه به جریان های اخیر، رکود سنگینی بر بازار تمامی اقالم از از رکود حاکم بر بازار میوه و تره با و کشاورزی

با نوساناتی در بازار روبرو می شود که با عرضه  قیمت گوجه فرنگیوی افزود: همه ساله در این فصل .جمله میوه حاکم شده است

 .انبوه محصول در روزهای آینده ، دوباره قیمت ها کاهش خواهد یافت

 .درصد کاهش یافته است ۱۰تا  5صابری ادامه داد: با توجه به فراوانی و رکود بازار، قیمت تمامی محصوالت 

هزار و  4تومان اعالم کرد و گفت: نرخ هر کیلو انار  5۰۰هزار و  3تا  ٢۰۰هزار و  3را  شیرین لیمواین مقام مسئول قیمت هر کیلو 

تا  5۰۰هزار و  ٢هزار، پرتقال جنوب  ٢تا  ٢۰۰، پرتقال شمال هزار و 5۰۰هزار و  ٤تا  5۰۰هزار و  3هزار، انگور شاهرودی  6تا  5۰۰

 و هزار تا  3۰۰وی با اشاره به نرخ سایر میوه ها در بازار بیان کرد: هر کیلو خیار رسمی با نرخ هزار و .تومان است 500هزار و  3

، نارنگی یافا 5۰۰هزار و  ٢تا  5۰۰،کیوی هزار و 5۰۰هزار و  ٢تا  5۰۰هزار و ، سیب 200 و هزار ٢ تا ٧۰۰ و هزار گلخانه خیار ،6۰۰

 .تومان در میدان عرضه می شود ۸۰۰هزار تا هزار و  هندوانه و  هزار ٢تا  ٢۰۰، نارنگی انشو هزار و 5۰۰هزار و  ٢تا  5۰۰هزار و 

تومان اعالم کرد و افزود: همچنین  5۰۰هزار و  ٤تا  ٤ی گلخانه رئیس اتحادیه اصناف بارفروشان میوه و تره بار نرخ هر کیلو گوجه فرنگ

، فلفل دلمه سبز ۹۰۰تا  6۰۰، سیب زمینی 3۰۰، پیاز هزار تا هزار و ٢۰۰هزار و  ٢تا  ٧۰۰قیمت هر کیلو گوجه فرنگی نو هزار و 

 .تومان است 3۰۰هزار، شلغم هزار تا هزار و  ۸تا  5۰۰هزار و  ٧هزار، فلفل دلمه رنگی  ٢تا  5۰۰هزار و 

هزار، کاهو رسمی هزار تا هزار و  ٤تا  5۰۰هزارو  3، لوبیا سبز 500هزار و  ۸تا  5۰۰هزار و  7 لیمو ترش سنگیوی نرخ هر کیلو 

 .تومان است ۸۰۰تا هزار و  5۰۰و بادمجان هزار و  ٢۰۰

 .تا هزار تومان است ٧۰۰ش،قورمه( و سبزی جور)پلو،آ 3۰۰به گفته صابری؛ قیمت هر کیلو سبزی خوردن هزار تا هزار و 

این مقام مسئول بازار میوه در روزهای آتی را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به شرایط کنونی عرضه و تقاضا، امکان پیش بینی 

 .قیمت در روزهای آتی وجود ندارد

ir/fa/news/http://www.yjc.63۸65٤۰/%D۹%۸6%D۸%A٧ 
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 تولیدات باغی
 ایران اکونا - ۱۳۹۶دی / /  ۰۹شنبه , 

 برابر متوسط کشور ۱0تولید سیب 

 ۱۰تن در هکتار خبر داد که  ۱6۸با برداشت  ۹5معاون وزیر جهاد کشاورزی خبر از تولید شگفت انگیز باغدار نمونه کشوری در سال 

 .برابر متوسط تولید کشوری است

اسکندر زند معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی امروز در نشست خبری به مناسبت 

های بخش کشاورزی اظهار کرد: این مراسم روز دوشنبه هفته جاری با حضور مقامات کشوری در محل معرفی سی و دومین نمونه

 .شودیشهای صدا و سیما برگزار میمرکز هما

وی افزود: هدف از برگزاری این همایش ارج نهادن به تالش کشاورزان و ایجاد فرصت و زمینه مناسب برای طرح مشکالت آنها با 

ی رگذارئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ادامه داد: معطوف نمودن نظر مسئوالن و ترغیب به سرمایه.مسئوالن است

 .شوددر بخش کشاورزی از جمله دستاوردهایی است که در این مراسم محقق می

باغبانی، ترویج آموزش، خاک و آبخیزداری انتخاب شده  شیالت، مانند هایی بخش زیر در های بخش کشاورزی زند تصریح کرد:نمونه

ن شده و در اختیار فعالی چاپ کتابی در آن جزئیات که هستند هاییویژگی و اختصاصی شرایط اند که عالوه بر شرایط عمومی داری 

وری، مصرف بهینه از رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ادامه داد: رعایت اصل بهره.بخش کشاورزی قرار می گیرد

ال دانش به محیطی و توجه به توسعه پایدار کمی و کیفی محصول، مشارکت و انتقهای زیستانرژی و آب، رعایت کامل جنبه

هایی بوده که بر این کشاورزان دیگر و توجه به کاهش ضایعات، ایجاد ارزش افزوده بیشتر و رعایت استانداردها در تولید از شاخص

 .های بخش کشاوزی برای انتخاب نمونه ها در نظر داشته اندهای تعیین نمونهاساس کمیته

درصد آنها  ٧۸های بخش کشاورزی دریافت شده است که ه از انتخابات نمونهپرونده از داوطلب شرکت در این دور ۱336زند گفت: 

 ۸6آنها  سال سن و بزرگترین 3۰دارای  ۹5درصد مربوط به زنان است. کوچکترین نمونه انتخاب شده سال  ۱3مربوط به مردان و 

 ۱۰٢های بخش کشاورزی در گذشته نمونهوی با اشاره به افزایش شاخه های کشاورزان نمونه یادآور شد: در سال .سال سن دارد

 .مورد، رسیده است ۱53ها به رشته انتخاب شدند که این رقم در سال جاری با افزایش رشته

 به برابر متوسط کشوری است 3متوسط تولید گندم کار نمونه 

نفر،  ٢۰ری گفت: در حوزه زراعت های برگزیده شده در سال جارئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با اشاره به رشته

نفر، امور  ۱5آبخیزداری  نفر، ۱۰ها نفر و تشکل ۱3نفر، ترویج  ٢۸نفر، آب و خاک و صنایع  ٧نفر، شیالت  19در حوزه دام و عشایر 

رای مدرک های انتخاب شده بخش کشاورزی دادرصد از نمونه ٧5زند یادآور شد: .اندنفر انتخاب شده 3٧نفر و باغبانی  3اراضی 

 .تحصیلی دیپلم و باالتر بوده است که این امر نشاندهنده تاثیر دانش و اطالعات فنی کشاورزان در بهبود عملکرد آنهاست

آید گفت: میانگین که در هفته جاری از آنها تقدیر به عمل می ۱3۹5وی با اشاره به عملکردهای شاخص کشاورزان نمونه در سال 

تن است  3.5تن در هکتار بوده است که متوسط عملکرد تولید گندم آبی در کشورمان  ۱3بی کشور حدود عملکرد کشاورز گندمکار آ

 .برابر متوسط عملکرد کشوری داشته است 3و این کشاورز از ارقام داخلی برای تولید خود استفاده کرده و تولیدی 

نمونه کشور نیز از ارقام داخلی بهمن و سرارود استفاده کرده رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با بیان اینکه جوکار 

تن در هکتار را داشته  5تن در هکتار بوده است و جوکار ما در بخش دیم نیز عملکرد  ۸.۸است گفت: عملکرد جوکار نمونه کشور نیز 

 .است
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از یک باغ سیب است که متوسط عملکرد تن در هکتار  ۱6۸های شاخص بخش باغبانی برداشت وی ادامه داد: یکی دیگر از نمونه

 .برابر متوسط تولید داخلی برداشت شده است ۱۰تن در هکتار است که نامبرده  ۱٧تا  ۱6کشوری ما در این بخش 

 .برابر عملکرد متوسط داخلی در کشور است ٧تن در هکتار بوده که  ۹5زند افزود: تولید انار کشاورز نمونه نیز 

نمونه های بخش کشاورزی تمام شاخص های مورد نظر ما رو رعایت کرده اند و در برخی موارد تولیدات دیگران  وی با بیان اینکه تمام

نیز حدود  ۹5برنجکار نمونه سال  :از آنها بیشتر بوده اما به دلیل اینکه استاندارد های ما را رعایت نکرده و انتخاب نشده اند تصریح

 .انتخاب شده استتن در هکتار با رقم شیرودی  ۱۱

معاون وزیر جهادکشاورزی در پاسخ به این سوال خبرنگار مبنی بر اینکه چرا درسال های گذشته همواره از لزوم انتقال دانش و 

تجربیات کشاورزان نمونه صحبت شده اما به درستی به بدنه بخش کشاورزی انتقال نیافته است و تفاوت معناداری میان عملکرد 

ها و تجربیات کشاورزان نمونه به بدنه بخش انتقال دست آورد برای کشاورزی با دیگر کشاورزان وجود دارد گفت: های بخش نمونه

اورزی ها به بخش کشهای یادگیری توسط کشاورزان نمونه ایجاد شده است که نقش موثری در انتقال تجربیات نمونهکشاورزی،کانون

 .ها تمایل به همکاری در این ارتباط ندارنددارند اما تعداد آنها کم است و همه نمونه

سایت الگویی ایجاد  ٧۰۰کانون اصلی یادگیری، توسط نمونه های بخش کشاورزی و هزار و  ٢6۰وی افزود: در این راستا تا به امروز 

 .شده است که امیداریم این تعداد در سال جاری افزایش داشته باشد

برای ترغیب کشاورزان نمونه برای انتقال تجربیات خود به بدنه کشاورزی کشور  دولت های قمشو باره در زند در پاسخ به سوال دیگر

گفت: نمونه های که به این کار مبادرت وزرند برای انتخاب در دور بعدی امتیاز دارند اما مشوق های مالی در این باره در نظر گرفته 

درباره جوایز انتخاب نمونه های بخش کشاورزی نیز گفت: جوایز رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی .نشده است

 .شود که از جزئیات آن اطالعی نداریمکشاورزان در قالب ارائه تسهیالتی توسط بانک کشاورزی پرداخت می

http://iranecona.com/۸۰5٢3/%D۸%AA%D۹%۸۸%D۹%۸٤% 
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 تولیدات زراعی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۱۰تاریخ: 

 شودگزارش نهایی سطح زیر کشت گندم تا چند روز آینده اعالم می

مجری طرح گندم گفت: با توجه به آنکه تا پایان فصل کشت گندم زمان زیادی باقی نمانده است، گزارش نهایی سطح زیر کشت تا 

 .شودآینده اعالم میچند روز 

، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی اسماعیل اسفندیاری پور مجری طرح گندم در گفتگو با خبرنگار

میلیون هکتار گندم  ٢اظهار کرد: براساس آخرین آمار،  ۹٧-۹6در سال زراعی  سطح زیر کشت گندمبا اشاره به آخرین وضعیت 

استان به پایان رسیده است،  ۱5در  کشت گندموی با اشاره به اینکه .هزار هکتار گندم دیم کشت شده است ٧۰۰میلیون و  3آبی و 

افزود: با توجه به آنکه تا پایان فصل کشت زمان زیادی باقی نمانده است، از این رو گزارش نهایی تولید تا چند روز آینده اعالم می 

ایط مناسب بارندگی میلیون هکتار خواهد رسید، گفت: با توجه به شر 6اسفندیاری پور با اشاره به اینکه سطح زیر کشت گندم به .شود

مجری طرح گندم ادامه داد: براساس گزارش سه ماهه .تا اواسط اسفند نگرانی مبنی بر کاهش تولید گندم به حداقل خواهد رسید

وی میزان بارندگی تا اوایل دی امسال را .سال اخیر، امسال خشک ترین فصل سال بوده است 6٧در  سازمان هواشناسیپاییز 

میلی متر بوده که این  6٤میلی متر و بلند مدت  3۹.6در مدت مشابه سال قبل میزان بارندگی  :گفت و کرد ماعال متر میلی  ٢۸.5

 .درصدی نسبت به بلند مدت بوده است 125درصدی بارش نسبت به مدت مشابه سال قبل و  3۹میزان بیانگر کاهش 

هزار  5٧۰در سال زراعی جدید اظهار کرد: یک میلیون و گندم مزارع  مشاور وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به آخرین وضعیت آبیاری

وی با اشاره به آخرین اقدامات .هزار هکتار مزارع آبیاری سوم انجام شده است ۱۱٤هزارهکتار دوبار و  720هکتار از مزارع یکبار، 

ح شده گندم مورد استفاده قرار گرفته هزارتن بذر اصال ٤۰3براساس آخرین آمار حدود  :افزود  درباره پیشتیبانی نهاده ها و بذور

در  کشت گندماسفندیاری پور با بیان اینکه وضعیت .شد خواهد مصرف  هزارتن باقی مانده تا چند روز آینده ۱۱تا  ۱۰است و 

ت استان مراحل پایانی قرار دارد،گفت: در چند روز آینده اقداماتی نظیر سم پاشی مزارع و کنترل علف های هرز در مزارع زود کاش

این مقام مسئول از آغاز برنامه آموزشی کنترل عوامل بیماری زا توسط مسئوالن سازمان حفظ نباتات برای .خوزستان آغاز خواهد شد

دی آغاز شد و مابقی استان  ۱٢کارشناسان پهنه و کشاورزان پیشرو در استان ها بیان کرد: اولین دوره آموزشی در جنوب کرمان در 

وی اقدامات کشاورزان در انجام عملیات دقیق و لطف الهی را امری مهم در جهت تحقق .ن سال کالس برگزار خواهد شدها قبل از پایا

 اسفندیاری پور در خاتمه گفت: اقدامات مجموعه سازمان های وزارت جهاد در.تولید مورد نظر و استمرار خودکفایی گندم دانست

 .انیزه در کنار تالش کشاورزان عاملی مهم در خودکفایی گندم به شمار می رودو توسعه کشت های مک تامین بذر و کود مناسب

http://www.yjc.ir/fa/news/63۸٢33۱/%DA%AF%D۸%B٢% 
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 تولیدات دام و طیور
 فارس - ۹۶/۱۰/۰۹ : تاریخ

 هزار قطعه مرغ مادر به دلیل آنفلوانزا  ٦00سازی های مرغ مادر/ معدومای برای حذف گلههفته ۴اجازه تأخیر 
رئیس انجمن جوجه یک روزه گفت: آنفلوانزای فوق حاد پرندگان خسارت چندانی به مزارع مرغ مادر نزده است و از مهرماه تا کنون 

  .ایمهفته داده 6۸هفته به  64های مادر به جای دی ماه اجازه حذف گله ۱۰اند و از هزار قطعه مرغ معدوم شده 6۰۰

، در مورد آخرین وضعیت مزایای مرغ مادر با توجه به شیوع خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی فرد در گفتاکبر اصغریعلی

هزار قطعه مرغ مادر  6۰۰روزه اظهار داشت: از ابتدای مهر ماه تاکنون در یک بازه زمانی سه ماهه  آنفلوآنزا و تأثیر آن بر جوجه یک

وی وضعیت مزارع مرغ مادر را در  .ایماند که یا مزارع درگیر و یا در جوار مزارع درگیر بودند که مجبور به حذف آنها شدهحذف شده

رئیس .گذار دانست و افزود: تا این لحظه که مشکلی در حوزه تولید مزارع مرغ مادر نداریمخمبرابر آنفلوآنزا به مراتب بهتر از مزارع مرغ ت

هزار قطعه  ۹6۰در مزارع مادر از خرداد امسال اشاره کرد و گفت: این رقم به پایه  ریزیانجمن جوجه یک روزه به افزایش جوجه

هفته افزایش  6۸بهمن ماه به  ۱۰آذر ماه تا  ٢۰هفته از  6٤غ مادر از های مررسیده و از طرف دیگر به دلیل شرایط موجود، حذف گله

میلیون قطعه جوجه بیشتری را بتوانیم تولید  5شود که هفته سبب می ٤یافته تا مرغداران بتوانند جوجه بیشتری تولید کنند. همین 

د مرغ تا شب عید رو به افزایش است، تصریح کرد: ریزی و تولیفرد با اشاره به اینکه از هم اکنون تقاضا برای جوجهاصغری.کنیم

خوشبختانه تقاضا با شیب مالیمی رو به افزایش است و امیدواریم تنش قیمتی نداشته باشیم، چرا که هم اکنون قیمت هر عدد جوجه 

 .سیده بودهزار تومان ر ٢تومان است، در صورتی که اواخر سال گذشته قیمت جوجه یک روزه به  ۱٤5۰تا  ۱٤۰۰یک روزه 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱3۹6۱۰۰۹۰۰۱63۹ 
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 تولیدات دام و طیور
 فارس - ۹۶/۱۰/۱۳ : تاریخ

دستگاه متولی دیگر در حوزه طیور با ما  20گذار به دلیل آنفلوانزای پرندگان/ میلیون قطعه مرغ تخم ۱۴سازی معدوم
 کنند همکاری نمی

میلیون قطعه مرغ تخم گذار حذف  ۱٤رئیس سازمان دامپزشکی گفت: طی چند ماه گذشته بر اثر شیوع آنفلوانزای پرندگان در کشور 

  .پذیرنددستگاه دیگر در حوزه طیور دخیل هستند که برخی مسئولیتی را که دارند، نمی ٢۰تا  ۱۸اند اما سازی شدهو معدوم

پور رئیس سازمان دامپزشکی امروز پس از آنکه آنفلوانزای حاد پرندگان ، علیرضا رفیعیخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .خانه کرد، نشستی خبری با خبرنگاران گذاشت تا جزئیات این مسئله را اعالم کندقطعه مرغ را راهی سالخ میلیون ۱٤بیش از 

های ماریعنوان یکی از بیریزی برای برخورد با پدیده آنفلوانزای حاد پرندگان بهرسانی و برنامهگیری، اطالعوی گفت: در مورد تصمیم

یابد هم در ستاد آنلفوانزای فوق حاد پرندگان به ریاست ودجه جداگانه اختصاص میحساس در جمعیت طیور کشور، هم ردیف ب

رئیس سازمان دامپزشکی افزود: سازمان دامپزشکی به .شودگیری میربط تصمیمهای ذیجمهور و حضور دستگاهمعاون اول رئیس

عنوان اپیدمی آنفلوانزا مشاهده نشده اما هرساله بهکند که در طول سال چیزی ها را پایش میطور مستمر طیور روستایی و مرغداری

پور اضافه رفیعی.با شروع فصل پاییز ممکن است طغیان این بیماری دیده شود که سال گذشته و امسال این مسئله رخ داده است

میلیون قطعه طیور حذف  ۱٤ایم، داشته ۹6های درگیر آنلفوانزا در سال سازی مرغداریکرد: طی آخرین آماری که از حذف و معدوم

ها در آن استانی که تراکم مرغداری ۹استان دیده شود، اما در  ۱5اند و این در حالی است که آنفلوانزای پرندگان در و معدوم شده

های دامی برای مبارزه با بیماری 95ای که در سال وی در مورد ردیف بودجه.بیشتر بوده است، میزان بار بیماری هم بیشتر است

میلیارد تومان آن محقق شده، یعنی  5۰به این ردیف اختصاص یافته که  ۹5میلیارد تومان در سال  ۱۰۰اختصاص یافته است، گفت: 

میلیارد تومان دیگر روز گذشته به  ٢۰اند که تا پایان سال قابل وصول است و میلیارد تومان اسناد خزانه در اختیار ما قرار داده 3۰

دیدگی مرغداران های ناشی از آسیبدرصد از این مبلغ به غرامت 35دامپزشکی پرداخت شده که در کل  صورت نقدی به سازمان

رئیس سازمان .کندیابد که البته این رقم منهای غرامتی است که صندوق بیمه محصوالت کشاورزی پرداخت میاختصاص می

شور های دامی در کن دامپزشکی متولی نظارت و کنترل بیماریدامپزشکی همچنین در پاسخ به این سؤال که با توجه به آنکه سازما

اگرچه طبق  :گذار کشور دوباره اتفاق افتاده، گفتهای تخمدرصد از مرغ 3۰است چرا مشکل آنفلوانزای پرندگان و معدوم سازی 

 ۱۸ل ور باید کمک کنند که حداقگو باشد اما بروید و بپرسید چند دستگاه و تشکل در حوزه طیقانون سازمان دامپزشکی باید پاسخ

وجه به پذیرند و با تدستگاه و تشکل حقیقی و حقوقی در این حوزه دخیل هستند که برخی از آنها مسئولیتی را که دارند نمی ٢۰تا 

ختانه پور همچنین به این نکته اشاره کرد که خوشبرفیعی.ای و امثال آن باید در این راستا همه کمک کنندهای بودجهمحدودیت

 .ویروس آنفلوانزای فوق حاد پرندگان مشترک بین انسان و دام در کشور دیده نشده است اما نگران سویه جدیدی از آنفلوانزا هستیم

 شودگذاری جایگزین میمیلیون مرغ آماده تخم 20 *

اری توضیح بیشتر این بیمدر بخش دیگری از این نشست علی صفر ماکنعلی معاون بهداشت و پیشگیری سازمان دامپزشکی در 

های شود، برای جلوگیری از پخش شدن ویروس آنفلوانز و مهار آن برخی مرغداریهای بیماری شناسایی میپس از آنکه کانون :گفت

میلیون قطعه آن جایگزین  ۱۰تقریباً  میلیون قطعه مرغ از چرخه حذف شده است، ۱٤شود و اکنون که مجاور نیز حذف و معدوم می

میلیون پولت )مرغ آماده  ٢۰گذار ما خالی شود چراکه ما طرحی داریم که های مرغ تخمگونه نیست که مرغداریاست و این شده

گذاری برسد و قاعدتاً یک هفته زمان الزم است تا مرغ به مرحله تخم ٢۰ریزی گذاری( را جایگزین کنیم؛ چراکه از زمان جوجهتخم

 .کنداد میمرغ ایجای در تولید تخموقفه
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 حذف دو میلیون مرغ تخم گذار *

ای که داریم امیدواریم بتوانی طغیان بیماری آنفلوانز را در ساله 3معاون سازمان دامپزشکی این توضیح را هم داد طی استراتژی 

گذار ی مرغ تخممیلیون حذف و معدوم ساز ٢تا  ۱کشور کنترل کنیم.؛ چراکه همواره این بیماری ممکن است وجود داشته باشد و 

 .گذار بحران محسوب نشده و طبیعی استمیلیونی مرغ تخم 65در یک جمعیت 

سازی طیور در کشور بسیار باالتر از ارقامی است که سازمان رسد میزان حذف و معدومماکنعلی در پاسخ به این سوال که به نظر می

های عملیات ماست؛ چراکه برای بر اساس اطالعات دریافتی از میدان دامپزشکی اعالم کرده با رد این موضوع تصریح کرد: آمارهای ما

 .شود و آمار رسمی سازمان دامپزشکی مورد تأیید ما استپرداخت بیمه و غرامت هر قطعه مرغ شمارش می

ای آنها و حتی محل تخلیه هو ها که گاهاًمعاون بهداشت و پیشگیری سازمان دامپزشکی گفت: به دلیل نزدیکی فواصل مرغداری

مرغ، کود و کارگران مشترک ونقل مشترک تخمحال وسایل حملشان با مزرعه مجاور یکی است و درعینهای خروجیدریچه

 از دهد که ویروس آنفلوانزا به راحتی واکسیناتور و کارشناس فنی مشترک دارند، این ترددها این اجازه را می مرغ،آوری تخمجمع

 .ر منتقل شودیگد مزرعه به ایمزرعه

 .گذار داریم که در مجاورت یکدیگر قرار دارندواحد مرغ تخم 3۰۰هایی مانند آذربایجان شرقی وی اضافه کرد: در استان

ها را از المللی برای ارسال اطالعات و نمونه موارد درگیر آنفلوانزا خبر داد و گفت: نمونهماکنعلی از هماهنگی با مجامع ذی صالح بین

م ایم تا بتوانیم با ارسال آن به کشور ایتالیا بتوانیهایی که گزارش وقوع آنلفوانزا پرندگان در آنها اعالم شده تهیه کردهتانتمامی اس

 .نقشه اطالعات ژنتیکی ویروس را دربیاوریم

و  وع بیماری آنفلوانزامرغ روند افزایشی گرفته و بسیاری علت آن را وقبه گزارش فارس، طی یک ماه اخیر با وجود آنکه قیمت تخم

رسانی در این مورد امتناع کرده و همواره در پاسخ به کردند، سازمان دامپزشکی از اطالعگذار اعالم میحذف واحدهای مرغ تخم

کرد خبری از اپیدمی آنفلوانزا در کشور نیست اما پس از علنی شدن موضوع، امروز رئیس سازمان دامپزشکی ها اعالم میپیگیری

جمهور نیز در تذکری به این سازمان به دلیل ها را به دلیل این بیماری اعالم کرد. رئیسخره به طور رسمی آمار تلفات مرغداریباال

 .شد مشابه موارد  رسانی شفاف درموقع خواستار اطالعرسانی بهعدم اطالع

است  دارجمهور عهدهپزشکی را معاون اول رئیستر اینجاست که به گفته رئیس سازمان دامپزشکی سیاست سازمان دامنکته جالب

 .کندهای مشابه برای پدیده آنفلوانزای پرندگان را صادر میگیریرسانی یا تصمیمکه اجازه اطالع

 های دامی در کشوردرصدی بار بیماری۱8کاهش *

ی بر عهده سازمان دامپزشکی است، این امر از آنجا که نظارت بر تولید، توزیع، عرضه و نگهداری محصوالت خام دام پور گفت:رفیعی

 .وظیفه ما را دو چندان کرده و نیاز به نظارت مستقیم دارد

و بیماری لکه سفید میگو را طی چند سال گذشته از جمله مواردی دانست که سبب درگیری  VHS هایی همچونوی به بروز بیماری

آال وجود کانون بیماری ماهی قزل 33٢های گذشته داشت که طی سال مزارع پرورش میگو و ماهی شده و خسارات زیادی را در پی

 .کانون کاهش یافته است ۸٤به  ۹5داشت که این رقم در سال 

اشتی های بهدپور خاطرنشان کرد: اولویت وزارت جهاد کشاورزی توجه ویژه به مقوله اقتصاد مقاومتی و تولید است و اگر نظارترفیعی

 .زیادی روبرو خواهد شد صد در صد اجرا نشود، این صنعت با گرفتاریدر حوزه تولید به طور 

تواند به سالمت تولید در حوزه ها را از جمله مواردی عنوان کرد که میهای مستمر و تجهیز آزمایشگاهرئیس سازمان دامپزشکی پایش

های فراوانی را به لطمه VHS آال هستیم بیماریدامی کمک شایانی کند و افزود: از آنجا که به دنبال صادرات و پرورش ماهی قزل

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


    
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       6139اهم اخبار کشاورزی هفته دوم  دی 

 

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

میگو در مزارع سبب شد که میزان  (WHITE SPOT) آال در کشور زد و در پی آن شیوع بیماری لکه سفیدتولید ماهی قزل

امپزشکی این هزار تن برسد که رخداد ناگواری بود. اما با اقدامات بهداشتی سازمان د5پرورش میگو در کشور از چند ده هزار تن به 

وی همچنین به این نکته اشاره کرد که به دنبال آن هستیم، تا هم تولید کننده و هم مصرف کننده .بیماری تحت کنترل قرار گرفت

بیوتیک بیوتیک در پرورش دام استفاده شود، چرا که مقاومت دارویی و آنتیبتوانند محصوالتی را استفاه کنند که کمترین میزان آنتی

 .ای پرورشی امروزه یکی از معضالت دنیاست و دامپزشکی در این حوزه در حال فعالیت استهدر دام

 درصد داروی دامی در کشور ٩0تولید *

درصد از داروهای مصرفی دامی در داخل کشور تولید  ۹۰نکته جالب توجه اینکه رئیس سازمان دامپزشکی اعالم کرد که حدود 

وی در مورد قرنطینه دام .شوددرصد در داخل کشور انجام می ۹۰درصد و واکسن دامی تا  45تا  3۰شود که تولید واکسن طیور می

و محصوالت دامی هم گفت: از آنجا که مراجعه کننده زیادی در این حوزه داریم، صدور مجوز بهداشتی برای واردات دام را در کمتر 

پور رفیعی.شودیاز به واردات تخم مرغ وجود دارد این امر تسریع میدهیم و در شرایط اضطراری مانند اکنون که نروز انجام می 3از 

صادراتی  IR کد ۱65تا به امروز همچنین به توجه ویژه برای دریافت محصوالت سالم و اعطای گواهینامه صادراتی اشاره کرد و گفت:

خبرنگار .ورد پروانه خوراک دام صادر شده استم ٢۰۰مورد پروانه خام دامی و  ۱٢۰گواهینامه اتحادیه اروپا( و ) EC مورد کد ۱۰3

فارس از رئیس سازمان دامپزشکی پرسید که سال گذشته با شیوع تب برفکی نیاز به واکسیناسیون کامل دام در دو فاز پائیزه و بهاره 

های خ داد نیمی از واکسنضروری بود، اما ظاهرا سازمان دامپزشکی نتوانست بیش از نیمی از واکسن مورد نیاز تامین کند که وی پاس

دایم که بودجه الزم را در اختیار نداشتیم مورد نیاز توسط مؤسسه رازی در داخل تولید اما برای تامین بقیه نیاز باید واردات انجام می

 ز دامدارو در نتیجه واکسن بهادار وارد کردیم که شرایط را کمی سخت کرد و مجبور شدیم در برخی نقاط به ازای توزیع واکسن ا

وی در توضیح بیشتر .ای را به این مسئله اختصاص دادندها در کشور بودجهها از جمله استانداریپول دریافت کنیم و برخی دستگاه
ری اامسال فاز پائیزه واکسیناسیون تب برفکی دام سنگین در کشور رایگان انجام شد و امیدواریم این روند ادامه یابد، چرا که سبب بروز بیمگفت:

مورد  ۹۹٤هزار و  ٧حدود  ۹5های بیماری در سال تعداد کانون های دامی در کشور خبر داد و گفت:وی در نهایت از کاهش بیماری.شده است

 .درصدی داشته است که عمده کاهش هم در بیماری تب برفکی بود18کانون یعنی کاهش  5٤۰هزار و 6بوده که امسال به 

 پیشگیری از بیماری دامیمیلیارد تومان برای  ۱00 *

پیش بینی شده ردیف استانی و ملی به طور کل  ۹٧ای که برای سال وی به بودجه سازمان دامپزشکی هم اشاره کرد و گفت: بودجه

دیده  ۹٧های دامی در سال میلیارد تومان نیز برای پیشگیری بیماری ۱۰۰میلیارد تومان است که در کنار آن به طور جداگانه  ۸۸٢

در بخش دیگری از این نشست .درصد به خرید واکسن اختصاص خواهد افتاد که اتفاق مبارکی است 35است که از این رقم  شده

های حوزه دام و طیور در کارخانه تولید واکسن و مکمل 181 :زاده معاون تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی گفتقاسم رضائیان

درصد مواد اولیه این کارخانجات وارداتی  ۹۰کنند و درصد نیاز را در داخل تولید می ۹6کنند که چیزی حدود کشور فعالیت می

شود، خاطرنشان کرد: به های مصرفی دامی در کشور توسط موسسه رازی تولید و تامین میوی با اشاره به اینکه اغلب واکسن.است

ن و تحت گواهی آن شرکت را برای تامین نیازهای کشور های متعدد نیز مجوزهای الزم داده شده تا بتوانند واردات همزماشرکت

 3٢آزمایشگاه غیردولتی و  ۱۸٤های مرجع سازمان دامپزشکی کشور اشاره کرد و گفت: وی همچنین به آمار آزمایشگاه.داشته باشند

های هستیم تا با ایجاد آزمایشگاه کنند که به دنبال آنها برای تشخیص در حوزه دام با ما همکاری میآزمایشگاه دولتی در مراکز استان

 .ها محول کنیمای بتوانیم بخشی از آزمایشات روزمره را به تدریج به این استانمنطقه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱3۹6۱۰۱3۰۰۰٧٧5 
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 طیورتولیدات دام و 
 فارس - ۹۶/۱۰/۱۲ : تاریخ

 سال آینده خبری از آنفلوانزا نیست ۳راهکار دامپزشکی برای حل مشکل آنفلوانزای پرندگان/  ۴
معاون سازمان دامپزشکی گفت: مشکل شیوع آنفلوانزای پرندگان، کمبود بودجه نیست، بلکه بیشتر مدیریتی است و تراکم بسیار  

  .ساله برای حل این مشکالت داریم 3سبب شیوع این بیماری شده است که برنامه  ها در چند استان کشورمرغداری

، شیوع بیماری آنفلوانزای پرندگان طی دو سال اخیر خسارات سنگینی را روی دست فاطمه بیات- گروه اقتصادی- خبرگزاری فارس

تولیدکنندگان مرغ و تخم مرغ در کشور گذاشته تا جایی که امسال از کشور صادرکننده تخم مرغ به واردکننده تبدیل شدیم و ستاد 

ح است که چرا سازمان دامپزشکی کارهای پیشگیرانه را حال این سوال مطر.تن تخم مرغ را داده بود 120تنظیم بازار مجوز واردات 

برای جلوگیری از تکرار شیوع این بیماری در کشور به کار نگرفته و مشکل کار کجاست؟ آیا کمبود بودجه مانع است، یا مسایل 

اکنعلی ند؟علی صفر ممدیریتی در کشور است و آیا سازمان دامپزشکی یک تنه می تواند مشکل شیوع آنفلوانزای پرندگان را حل ک

های سه ماهه و سه ساله کند و ظاهرا استراتژیدو ماه است که به عنوان معاون بهداشت و پیشگیری سازمان دامپزشکی فعالیت می

ها در برخی استانهای کشور و سن باالی مرغ او معتقد است تراکم بیش از حد مرغداری.برای حذف آنفلوانزای پرندگان در کشور دارد

سال گذشته با ورود ویروس آنفلوآنزا از طریق پرندگان  :فارس.گذار به شیوع بیماری دامن زده که این امر قابل اصالح استتخم 

های مرغ تخمگذار کشور درگیر این بیماری شده و پرندگان درصد مرغداری ٢5مهاجر و داالن هوایی به کشور، شاهد آن بودیم که 

ا آقای حجتی وزیر جهاد کشاورزی نیز تأیید کرد. امسال نیز این سناریو تکرار شده و چیزی جز اند که این رقم رآنها معدوم شده

های میلیاردی روی دوش تولیدکنندگان، دولت و صندوق حمایت از تولیدات کشاورزی نخواهد گذاشت. چه راهکاری برای خسارت

 6حث شیوع آنفلوانزای پرندگان در کشور برای نخستین بار در ب :ماکنعلی .ایمپیشگیری از تکرار این گونه مشکالت در نظر گرفته

در اسکله بندر انزلی حدود  .سال پیش در کشور مطرح شد که از طریق قوهای مهاجر وارد ایران شد ۱٢یعنی  ٢۰۰6فوریه سال 

خذ های ارسی کردم که نمونهقطعه قوی فریادکش بر اثر آنفلوانزا تلف شدند که آن زمان خودم شخصاً موضوع را ارزیابی و بر 5۰۰

های ژن ویروس در آنجا نگهداری الملل پادوا در ایتالیا فرستاده شد و اکنون به عنوان یکی از بانکهای مرجع بینشده به آزمایشگاه

که  اگر چه این ویروس توسط پرندگان مهاجر به کشور وارد شد، اما به دلیل عوامل مختلف پخش و منتشر شد، اما آنچه.شودمی

دهد، این است که انتشار ویروس آنفلوانزای پرندگان از طریق سرریز شدن ویروس از حیات وحش و انتقال های ما نشان میبررسی

 .آن به پرندگان بومی و قرار گرفتن پرندگان مهاجر در کنار پرندگان بومی محقق شده است

های واکسیناتور، افرادی که در کود، وسایل حمل سوخت، تیم ونقل انسانی،نباید فراموش کرد که شیوع این بیماری توسط حمل

انفجار موجی از  ۱3۹5کنند و امثالهم در داخل کشور پخش شد و موضوع به اینجا رسید که در سال ها تردد میداخل مرغداری

اق گذار اتفهای تخمه بیشتر در مرغهایی که تراکم مرغداری در آنجا وجود دارد، را داشتیم کبیماری را در استان تهران و سایر استان

هفته از  ٢۰شود که تقریباً ماه( نگهداری می ٢۱هفته ) ۹۰ای است که به طور متوسط گذار پرندهموضوع دیگر اینکه مرغ تخم .افتاد

ره طوالنی عمر و مرغ دارد و همین دوکیلوگرم تولید تخم ٢٢تا  ٢۰مرغ ندارد، اما در بقیه عمر خود چیزی حدود آن را تولید تخم

استان داریم که  ۹ها بیشتر در معرض بیماری قرار بگیرند و اکنون شود که این مرغمرغ سبب میاسترس بسیار زیاد برای تولید تخم

واحد مرغداری با تراکم باال در آنها مستقر هستند که استان مرکزی، اصفهان، فارس، خراسان رضوی، قزوین، البرز، قم و تهران  ۱5۰۰

 .گذار کشور استهزار تن تولید مرغ تخم ۸3۰گذار در کشور را دارند و ساالنه حدود ه باالترین تراکم شبکه مرغ تخمک
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جانمایی واحدهای مرغداری دارای مشکالت خاص خود است، مثالً در استانی مانند کرمان که این قدر تراکم مرغداری در آن نیست، 

گذار نسبت به واحد سطح کمتر است، در استان خراسان رضوی به دلیل آنکه تراکم مرغ تخم مشکل آنفلوانزای پرندگان نداریم، یا

 .البرز و تهران استهایی مانند قم، اصفهان،مشکالت این چنینی نداریم و بیشتر مشکل در استان

وجود داشته باشد، مسافت ویروس آنفلوانزای پرندگان دارای یک توان بقای خاصی است که اگر این ویروس روی چرخ یک ماشین 

کی از گذار یهای تخمتوزیع جغرافیایی مرغطوالنی را تا استانی مانند بوشهر طی کند چیزی از آن باقی نخواهد ماند، بنابراین 

دهد که از یک مرغداری به مرغداری چون تراکم بسیار باال این امکان را به ویروس می عوامل شیوع آنفلوانزای پرندگان است،

  .ر توسط عوامل مختلف منتقل شوددیگ

ای اعالم کرد که یکی از تا آنجا که به خاطر دارم سال گذشته آقای دکتر خلج رئیس سابق سازمان دامپزشکی در مصاحبه :فارس

کز متر با یکدیگر قرار دارند و حتی هواکش تخلیه مرا ٢۰۰ها با فاصله کمتر از عوامل انتشار ویروس آن است که برخی مرغداری

 .ها به راحتی اتفاق بیفتدشود که انتقال بیماری بین مرغداریتخلیه با یکدیگر تداخل دارند و همین امر سبب می

گیریم، باید از ابزاری استفاده کنیم که ابتدا مشخص سازی در نظر میزمانی که کانونی را پس از تشخیص برای معدوم :ماکنعلی 

 مدنظر اطنق تا  ته و از آن نقطه درگیری ممکن است، به چه نقاط دیگری انتقال پیدا کرده باشد،شود ویروس از چه نقاطی انتقال یاف

 .شودمی اطالق هاکانون کردن مختومه آن به اصطالحاً که شود سازیمعدوم و حذف مجدد انتشار از جلوگیری برای نیز

ه بودیم و بنابراین ویروس آنفلوانزای پرندگان در اکوسیستم کاما ما به دلیل پیچیدگی اکوسیستمی که داشتیم با مشکالتی مواجه 

هزار کیلومتر مربعی مساحت ایران مستقر شده و این ویروس در نقاطی از کشور در پرندگانی بدون وجود تابلوی  6٤۸یک میلیون و 

ا در های بیماری آنفلوانزمه کردن کانونشود، بنابراین ما در بحث مختوبالینی وجود دارد که با جابجایی پرنده ویروس نیز جابجا می

 .مواجه هستیم کشور با پیچیدگی

گذار یکی از عوامل دامن زدن به کنید نگهداری بیش از اندازه برخی پرندگان و باال رفتن سن آنها از جمله مرغ تخمفکر نمی :فارس

 این موضوع است؟

گذار نسبت به رسد که نگهداری مرغ تخمگذار و به جایی میتخم هایما مکانیسمی داریم تحت عنوان جایگزینی مرغ :ماکنعلی

شود. ما برنامه ریزی جدید جایگزین میها با جوجهگذاری مقرون به صرفه نیست و باید حذف شود که این مرغمصرف غذا و تخم

هفته ماندگاری داشته  ۹۰گذار مایم که در حال اجراست و به جای آنکه مرغ تخمیلیون قطعه پولت را طراحی کرده ٢۰جایگزینی 

 شود که البته این برنامه بینهای جوان جایگزین میشود و با پولتگذاری به کشتارگاه رفته و حذف میهفته تخم 3۰باشد، پس از 

بب نفلوانزا سشود چرا که بیماری آهای مختلف انجام میسازمانی، بین سازمان دامپزشکی و معاونت امور دام در سراسر کشور و استان

 .گذار ما از آن میزانی که برای تأمین نیاز بازار مدنظر است، کمتر شودشده است که جمعیت فعال مرغ تخم

گذار و بر هم خوردن تنظیم بازار کنید که پدیده آنفلوانزای پرندگان سبب کاهش جمعیت مرغ تخمپس شما تأیید می :فارس

 .مرغ شده استتخم

ه یکسری افراد امر تنظیم بازار را بر عهده دارند و در شرایط این چنینی مجبورند با واردات این مهم را طبیعی است ک :ماکنعلی

ه چند رود، بلکه یک وقفهای جایگزین در دستور کار داریم و این گونه نیست که بگوییم تولید از بین میانجام دهند و ما مکانیسم

ای داریم که هفته گذشته در قزوین از آن رونمایی گردد. ما برنامهرغ به روال عادی بازمیمشود و پس از آن تولید تخمماهه ایجاد می

راهکار و الگو  ٤کردیم که بنده به عنوان معاونت بهداشت و پیشگیری سازمان دامپزشکی برنامه جدیدی در دستور کار دارم که در 

ان برای پیشگیری از آنفلوانزای پرندگان دارای الگوی خاص خودش است. هایی مانند مازندران، گیالن، گلستایم که استانارائه کرده
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اصفهان، آذربایجان شرقی، البرز، مرکزی است که احتمال دارد استان خراسان رضوی و  های قم، قزوین،برنامه دوم مربوط به استان

صالح مند بر اساس الگوی توصیه شده مجامع ذیاستان فارس هم به آن اضافه شود. در این الگو ما یک واکسیناسیون پیشگیرانه هدف

هاست که کار پیشگیری را انجام دهیم، اما مسأله المللی در آن اجرا خواهیم کرد و قسمت سوم برنامه ما مربوط به سایر استانبین

  .استان است ٧اینجاست که فقط مشکل ما بیشتر اکنون در 

کنید مسأله دیگری است، اما اکنون دغدغه ما همین چند ماهه باقیمانده از فصل اینکه بخواهید یک برنامه بلندمدت اجرا  :فارس

 مدتی برای پیشگیری از آنفلوانزا دارید؟هایی را به وجود آورده است شما چه برنامه کوتاهزمستان است که نگرانی

آنها مستقر شده را شناسایی و مختومه کنیم. ای را در دستور کار داریم که نقاط احتمالی که ویروس در استراتژی سه ماهه :ماکنعلی

استانی را که بیشترین تراکم بار بیماری را  ٧البته ما برنامه سه ساله داریم که پس از پاکسازی کشور از ویروس آنفلوانزای پرندگان 

ر ت اجرای دقیق برنامه ما دتوانیم قول دهیم که در صوردارند، به دنبال ارتقای سطوح امنیتی زیستی و اصالح ساختار باشیم و می

برابر پیچیدگی  ۱٢سه سال آینده شاهد شیوع آنفلوانزای پرندگان در کشور نخواهیم بود. به عنوان مثال کشوری مانند چین با 

 .کند و استراتژی را به کار برده است که صنعت طیور آن به راحتی فعال استدرصد مرغ دنیا را تولید می ٢۰اکوسیستم 

 شود را اصالح خواهیدشان سبب انتقال بیماری میهای سنتی و آنهایی که ساختار نامناسبخواهید بگویید که مرغداریشما می یعنی :فارس

 کرد این خود مستلزم هزینه بسیاری است که همواره دامپزشکی از تأمین آن عاجز بوده است؟

ها را از ایم. ممکن است تعدادی از مرغداریها را مطرح کردهمرغداریما با وزارت جهاد کشاورزی بحث آمایش کشوری و جانمایی  :ماکنعلی

ه دهیم کطور. یعنی ترجیح میهای مشخص شده پیشنهاد دهیم که منتقل کنیم، در استان البرز، قم، اصفهان هم همیناستان تهران به مکان

قل شود که پنجره ورود ویروس آنفلوانزا نباشد. الگوی چهارمی که ما ای منتهزار تایی شده و به نقطه 3۰۰هزار تایی تبدیل به  3۰ یک مرغداری

المللی برای کنند و ما از تجارب بینوآمد مینقطه در کشور داریم که پرندگان مهاجر در آن رفت 3٢۰ایم این است که در دستور کار قرار داده

 .حل مشکالت استفاده خواهیم کرد

ای که دارد نتوانسته آن طور شاید و باید در بحث نظارت و پایش شکی وارد است که با توجه به کمبود بودجهاین انتقاد به سازمان دامپز :فارس

آنفلوانزا فراهم شود که دوباره آنفلوانزا با این حجم در کشور رخ داده است و تولیدکنندگانی که با ما صحبت  ها قبل از شیوع گستردهمرغداری

اند. چرا فکری نکردید که امسال دوباره گذار امسال بر اثر آنفلوانزای پرندگان دوباره از بین رفتههای تخمدرصد مرغ ٢5گویند حداقل کنند، میمی

 .پرسماین اتفاق نیفتد این را مجدد می

ه که بگویید ببنده دو ماه پیش در این سمت مستقر شدم، ولی قطعاً در جریان اطالعات سال گذشته هم هستم و این گونه نیست  :ماکنعلی

سئول گردد، ما مدلیل عدم فعالیت چند ماهه این اتفاق افتاده است بیماری یک روندی دارد که یک قسمتی از آن به ما )سازمان دامپزشکی( برمی

د جانمایی رآمایش کشوری نیستیم زمانی تفکر حاکم بر کشور ما این بوده است که فقط تولید داشته باشیم اما این یک واقعیت است که در مو

ایم. حاال اینکه چه کسی مقصر بوده است بماند به دنبال نبش قبر و اینکه از گذشته مرغ ایرادهایی داشتهواحدهای پرورش مرغ و تولید تخم

 .شناسی کنیم، نیستیمآسیب

 االن چطور؟ :فارس

خواهیم تغییری ایجاد کنیم ایم و وقتی میتهیه کردهما در دو ماه گذشته یک استراتژی کالسیک متناسب با استانداردهای جهانی  :ماکنعلی

  .روی تغییر بسیار وحشتناک استموانع پیش

  !دانیم گاهی اوقات کمبود بودجه و گاهی اوقات مقاومت برخی افرادهمه اینها را می :فارس

م شد وضعیت بهتری هم داشت، االن هریزی بهتری بود میبرنامهاتفاقاً اعتقاد ندارم که مشکل ما کمبود بودجه باشد بلکه معتقدم اگر  :ماکنعلی

  .هایمان را به درستی پیش ببریم مسئله حل شدنی استاگر بتوانیم برنامه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱3۹6۱۰۱٢۰۰۰33۰ 
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 ات دام و طیورتولید
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۱۳تاریخ: 

 میلیون قطعه ۱۴های معدوم شده به است/ افزایش مرغ ٩٥آنفلوآنزای پرندگان در سال جاری، امتداد بیماری سال 

را دلیل شیوع آنفلوآنزا معدوم شده است، این سویه میلیون قطعه مرغ به ۱٤رئیس سازمان دامپزشکی کشور، با بیان اینکه تاکنون 

 .ادامه سویه سال گذشته دانست

عددی های متبه گزارش خبرنگار ایانا، رئیس سازمان دامپزشکی کشور، امروز در نشستی خبری، گفت: در طول سال گذشته، گزارش

 از نقاط مختلف کشور مبنی بر تشخیص بیماری آنفلوآنزای پرندگان مشاهده شد.

آخرین  شود، عنوان کرد:زای پرندگان در دنیا به عنوان یک بیماری هزار چهره شناخته میپور، با اشاره به اینکه آنفلوآنعلیرضا رفیعی

میلیون قطعه در حوزه شناسایی، تشخیص و معدوم سازی به ثبت رسیده است. زیرا حداقل  ۱٤آمارها حاکی از آن است که تاکنون 

میلیارد تومان در حوزه بهداشتی و پیشگیری  ۱۰۰ست استان کشور درگیر این بیماری هستند.به گفته وی، هر ساله قرار ا ۱5

میلیارد تومان از مقدار تعیین  5۰درصد به پرداخت غرامت اختصاص خواهد یافت. تا این لحظه نیز  35تخصیص یابد که از این مقدار 

میلیارد تومان در حوزه استانی  53۰میلیارد تومان در حوزه ملی و  35٢با  ۹٧پور ادامه داد: بودجه سال شده، تحقق یافته است.رفیعی

درصدی را تجربه کرده است. در حالی که رشد اعتبارات ملی تنها  35بینی شده که اعتبارات مربوط به خرید واکسن، افزایشی پیش

 5٤۰هزار و  6به  ۹5مورد در سال  ۹۹٤ها از هفت هزار و برفکی اظهار کرد: کانونهای تبدرصد بود.وی در ارتباط با تعداد کانون ۱۰

درصدی مواجه بوده است. ضمن اینکه واکسیناسیون در فاز پاییزه سال جاری، برای  ۱۸مورد در سال جاری کاهش یافته و با نزول 

 دام سنگین به صورت رایگان انجام گرفت.

گفت: در بیماری لمپی  بیماری مشترک بین دام و انسان شناسایی شده، ۹۰۰رئیس سازمان دامپزشکی کشور، با بیان اینکه بیش از 

های سازمان، محدود کردن واکسیناسیون در این زمینه ایم و قرار است در سال آینده یکی از سیاستآلی رسیدهاسکین به شرایط ایده

کنند، صاحب کدهای مخصوص خواهند شد. بر همین اساس، پور، گفت: تعداد مراکزی که تحت نظر دامپزشکی فعالیت میباشد.رفیعی

 5۰۰پروانه ساخت محصول،  ۱٢۰ها، پروانه تولید در تمام حوزه ۹۸٤)مورد تایید اتحادیه اروپا(، ECمورد کد  IR ،۱۰3کد  ۱65

 صادر شده است. Aمورد ثبت خوراک و هشت مورد پروانه گرید 

ز بهداشتی فیزیکی برای ارائه خدمات غیرحضوری برای متقاضیان، صدور مجوز بهداشتی برای واردات در کمتر از سه روز، حذف مجو

کاهش رفت و آمد ارباب رجوع و تفویض تمام مجوزهای صادرات ترانزیت به ادارات کل، از دیگر اقداماتی بود که رئیس سازمان 

دامپزشکی در راستای تسهیل فرایندهای کاری به آن اشاره کرد.وی با بیان اینکه صنعت میگوی کشور یک دهه از بیماری لکه سفید 

های گذشته به چهار یا پنج هزار تن رسیده و با اقدامات صورت گرفته ها هزار تن در سالیده است، افزود: تعداد تلفات از دهخسارت د

هزار تن  ۱6حدود  ۹٤هزار تن رسید. در حالی که این مقدار در سال  ٢٧به  ۹6توسط سازمان دامپزشکی، میزان تولید در سال 

های تولید داروهای دامی در داخل کشور طبق آخرین دستاوردهای دنیا را بسیار قابل پتانسیل بود.رئیس سازمان دامپزشکی کشور،

درصد ماده  ۹۰شود که البته درصد داروهای مورد نیاز در حوزه دامپزشکی در داخل کشور تولید می ۹6توجه دانست و اظهار کرد: 

 های دامی تولید داخلی است./درصد واکسن ۹۰های طیور و کسندرصد وا ٤۰تا  35اولیه آن وارداتی است. در همین راستا بین 

http://www.iana.ir/fa/news/5۰۹۸۱/%D۸%A٢%D۹%۸6%D۹% 
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 تولیدات دام و طیور
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۱۱تاریخ: 

 ورشکستگی/ بی مهری به دامداران تا کی ادامه دارد؟دامداران در آستانه 

 .شودهمه ساله قیمت اقالم پر مصرف لبنی افزایش می یابد، با وجود این کمترین سود نصیب دامداران می

، این روزها سخن از کاهش سرانه مصرف و گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

در هر محفلی به گوش می رسد. همه ساله چندین بار قیمت اقالم پر مصرف لبنی با   قیمت محصوالت لبنی افزایش سرسام آور

 .کندا را برای خرید با مشکالتی مواجه میشود و خانوارهنوساناتی روبرو می

از افزایش قیمت محصوالت لبنی کمترین سود عایدشان شده است. کارخانه های  دامدارانهای اخیر البته ناگفته نماند که طی سال 

کنند. انتظار می رود پس از بررسی اسناد و مدارک قیمت تمام لبنی به بهانه های مختلف از اجرای مصوب نرخ شیرخام سرپیچی می

ا بدین منظور بخشی از بی مهری سال های گذشته شده تولید شیرخام، ستاد تنظیم بازار اقدام به افزایش منطقی نرخ محصول کند ت

، این صنعت به نابودی کشیده نرخ شیرخاممسئوالن امر براین باروند که در صورت افزایش غیر منطقی .به دامداران جبران شود

با  صنعت،تجارت و کشاورزی محمدرضا مالصالحی قائم مقام معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار. خواهد شد

درصد مواد اولیه محصوالت لبنی را  ٧۰امری ضروری است، اظهار کرد: با توجه به آنکه  نرخ خرید شیرخاماشاره به اینکه افزایش 

 .ز بهره مند شوندشیر خام تشکیل می دهد، از این رو متناسب با تغییر قیمت لبنیات باید دامداران نی

وی افزود: صنعت دامداری همانند تمامی بخش های تولید با افزایش دستمزد، قیمت ارز، تورم و انرژی روبرو شده است، در حالیکه 

مالصالحی با اشاره به اینکه خواستار گرانی فرآورده ها نیستیم، گفت: با وجود افزایش .قیمت شیرخام با هزینه ها سنخیتی ندارد

های تولید، دامداران اسناد و مدارک الزم به منظور اصالح قیمت را به ستاد تنظیم بازار تحویل داده اند، چراکه دامداران قادر هزینه 

تومان است، بیان  1280این مقام مسئول با اشاره به اینکه میانگین قیمت خرید شیرخام در کشور .به ادامه روند کنونی تولید نیستند

تومان  ٤٤۰به نرخ مصوب هزار و  خرید شیرخامته، کارخانه های لبنی به بهانه های مختلف تن به اجرای کرد: در سه سال گذش

 .ندادند، در حالیکه در این مدت بارها قیمت محصوالت لبنی خود را افزایش دادند

  تومان ۱6۰3نرخ منطقی هر کیلو شیرخام 

با انتقاد از نرخ کنونی شیرخام گفت:   صنعت،تجارت و کشاورزی نگاراحمد مقدسی رئیس انجمن صنفی گاوداران در گفتگو با خبر 

درصد سود از دامداران حدود  ۱۰با توجه به افزایش قیمت نهاده ها در ماه های اخیر، قیمت واقعی خرید هر کیلو شیرخام با احتساب 

حاضر به اجرای نرخ مصوب سه ساله  کارخانه های لبنیمقدسی ادامه داد: بنابرگفته دبیر انجمن صنایع لبنی، .تومان است ۱6۰3

رئیس انجمن صنفی گاوداران با اشاره به .گذشته ستاد تنظیم بازار هستند که با وجود افزایش قیمت نهاده ها این نرخ منطقی نیست

تومان افزایش  ٢۰۰به هزار و  ٧٢۰یان کرد: در دو ماه اخیر، قیمت هر کیلو ذرت از در معرض نابودی است، ب صنعت دامپروریاینکه 

یافت که در صورت پایداری تولید، انتظار می رود ستاد تنظیم بازار هر چه سریع تر قیمت های جدید را اعالم کند و همواره دولت 

 .تمهیداتی برای کنترل بازار نهاده ها به کار گیرد

http://www.yjc.ir/fa/news/63۸٢٢5٤/%D۸%AF%D۸%A٧%D۹% 
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 چای
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۱۴تاریخ: 

 میلیارد تومان دیگر از مطالبات چایکاران ۳٩میلیون تومان مطالبات چایکاران/ باقی ماندن  ٥۳٦پرداخت 

زودی میلیارد تومان دیگر باقی مانده است که به 3۹میلیارد تومان از مطالبات چایکاران پرداخت شده و  ۱6٤تاکنون در مجموع 

میلیون تومان دیگر از مطالبات چایکاران  536وگو با خبرنگار ایانا از پرداخت رئیس سازمان چای کشور امروز در گفت.شودپرداخت می

میلیارد تومان دیگر باقی مانده است که بنا بر  3۹از مطالبات چایکاران پرداخت شده و میلیارد تومان  ۱6٤خبر داد و گفت: تاکنون 

 زودی پرداخت خواهد شد.صحبت رئیس سازمان برنامه و بودجه، تخصیص مابقی آن نیز انجام شده و به

شود و چایکاران پرداخت می زودی به حسابمیلیارد تومان از قدرالسهم دولت تخصیص یافته که به ۱٢محمدولی روزبهان افزود: 

درصد از مطالبات چایکاران پرداخت شده و  ۸۱ها است.وی بیان کرد: در مجموع مابقی مطالبات نیز مربوط به قدرالسهم کارخانه

شود.رئیس سازمان چای کشور درباره تسهیالتی که از طریق اتحادیه و صندوق حمایت از صنعت زودی پرداخت میمابقی آن نیز به

ها دریافت میلیارد تومان از این تسهیالت توسط چایکاران و کارخانه ۹کشور به چایکاران پرداخت شده است، ادامه داد: تاکنون  چای

شده است که این مبلغ از ابتدیا شهریورماه سال جاری تاکنون بوده است.روزبهان عنوان کرد: این تسهیالت با سود چهار درصد بوده 

میلیارد تومان برای بهزراعی و  3۰جاری بخش چای در نظر گرفته شده است.وی یادآور شد: مبلغی معادل  و برای بهزراعی و امور

تواند بخش اعظمی از مشکالت این صورت تسهیالت پرداخت شده است که این مبلغ در کنار سایر تسهیالت میامور جاری چای به

های چای وجود داشته ی که برای تسهیالت از سوی چایکاران و کارخانهحوزه را حل کند.روزبهان در پایان تأکید کرد: هر تقاضای

میلیون تومان به باغداران  ٢۰۰داران و یک میلیارد و میلیون تومان تسهیالت به کارخانه ۸۰۰کنیم که در مجموع باشد، پرداخت می

 است./میلیارد تومانی پرداخت شده  ۹های مختلف عالوه بر تسهیالت صورتچای تاکنون به

http://www.iana.ir/fa/news/5۰۹٧۹/%D۹%BE%D۸%B۱%D 
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 چای
 ایران اکونا - ۱۳۹۶دی / /  ۱۰یکشنبه , 

 بار دیگر چای سنواتی به مزایده رفت

قابلیت مصرف ندارند و در گذشته فروش و حتی صادرات آن ممنوع بوده و تنها باید برگزاری مزایده فروش برای چای سنواتی که 

 .هایی بابت درز در بازار داخلی ایجاد کرده استشد، دوباره نگرانیمعدوم می

اری سال در انبار نگهد 3هایی که به صورت خرید تضمینی توسط دولت از کشاورزان خریداری اما بیش از های سنواتی یا چایچای

شده و قابلیت خود را برای مصرف انسانی از دست داده است، تیر ماه سال جاری توسط دولت تعیین تکلیف و اجازه صادرات آنها به 

 .کنند، برای مصارف صنعتی داده شدهمسایه که به ایران چای صادر نمیکشور های غیر

داخلی توزیع شود، اما همواره این نگرانی وجود داشته است که در با وجود اینکه بر اساس مصوبه دولت این چای ها نباید در بازار 

 .شود عرضه خودمان کشور مصرف بازار در و بازار درز کند یا بعد از صادرات، فرآوری شده 

استناد به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و معاونت اجرایی رییس جمهور و به  ۱3۹5/ ٤/ ۱3بنابراین گزارش هیئت وزیران در جلسه 

شرط مزایده فروش چای  3اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به بانک ملی ایران اجازه داده با رعایت 

اجازه داده شد با رعایت موارد  (بر اساس این مصوبه به بانک ملی ایران )به عنوان اعطا کننده تسهیالت.های سنواتی را برگزار کند

 :چای های سنواتی را برگزار کندزیر مزایده فروش 

 .موجودی چای سنواتی پس از برداشت محصول سال جاری، تعیین تکلیف و به فروش برسد -الف»

تمامی موجودی چای سنواتی صرفأ برای صادرات و از طریق مزایده برای مصارف صنعتی در قسمت )پارت( های مختلف به  -ب

نمایندگان سازمان ملی استاندارد ایران، گمرک جمهوری اسالمی ایران و سازمان غذا خریدار متعهد شود با نظارت  -پ.فروش برسد

و دارو نسبت به بسته بندی و مهر و موم )پلمپ( چای سنواتی در داخل انبارها و حمل مستقیم آنها به گمرکات مرزی برای خروج از 

 .ت مجدد چای به داخل کشور صورت دهدکشور و صادرات اقدام نماید و مراقبت الزم را جهت جلوگیری از بازگش

کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت اطالعات بر فرآیند برگزاری 

 .مزایده مزبور نظارت می کنند

به تعیین میزان دقیق چای موجود در وزارت جهاد کشاورزی موظف است، همزمان با بارگیری موجودی انبارها توسط خریدار نسبت 

 «.انبارها اقدام و در صورت مغایرت با موجودی دفتری پیگیری های بعدی را به عمل آورد

http://iranecona.com/۸۰56٤/%D۸%A۸%D۸%A٧%D۸%B۱ 
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 حبوبات
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 خرما
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 خرید تضمینی/خدمات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۱۲تاریخ: 

 تعیین نرخ خرید تضمینی گندم بر مبنای تورم

ی آینده، پیش بینی مرئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران گفت: با توجه به بحث افزایش قیمت حامل های انرژی در بودجه سال 

 .شود که نرخ خرید تضمینی گندم بر مبنای تورم اعالم شود

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی علیقلی ایمانی رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران در گفتگو با خبرنگار

 تضمینی خرید نرخ هنوز گندم، کشت آغاز از ماه ٤ گذشت با  اظهار کرد: نرخ خرید تضمینی گندم، با انتقاد از تاخیر در اعالم جوان

 کشاورزی محصوالت تضمینی خرید قیمت تعیین تاخیر ردمو در جمهور رئیس اول معاون اخیر جلسه در. است نشده اعالم محصول

وی با اشاره به اینکه افق روشنی برای اعالم  .کند رسیدگی وقت اسرع در که خواست بودجه و برنامه سازمان رئیس از و داد تذکر

نی نرخ خرید تضمینرخ خرید تضمینی گندم پیش رو نیست، افزود: با توجه به پیگیری وزیر جهاد کشاورزی انتظار می رود که 

زایش قیمت به گفته ایمانی با توجه به بحث اف .برای سال زراعی جدید در جلسه هیأت دولت این هفته تعیین و تکلیف شود  گندم

رئیس بنیاد  .حامل های انرژی در بودجه سال آینده، پیش بینی می شود که نرخ خرید تضمینی گندم بر مبنای تورم اعالم شود

حت انتقاداتی دارند، بیان کرد: این امر ص کیفیت گندم تولیدیتوانمندسازی گندمکاران با اشاره به اینکه برخی افراد نسبت به 

آرد اقدام به خرید محصول می  ۱۰3گندم و  ۱۰٤جهاد کشاورزی و سایر دستگاه های ناظر برحسب استاندارد ندارد، چراکه وزارت 

 های روز در بخش، افزایش ضایعات، عملکرد پایین تولید و نبود تکنولوژینرخ باالی سودبانکیوی ادامه داد: با توجه به .کنند

در حالیکه با فراهم کردن زیرساخت   زان خارجی، نتوانند به رقابت بپردازند،کشاورزی موجب شد تا کشاورزان داخلی نسبت به کشاور

ایمانی با اشاره به اینکه در سایر کشورها  .ها و ایجاد سرمایه گذاری های الزم ، رقابت با تولیدکنندگان خارجی دور از انتظار نیست

هزار هکتار گندم آبی در کشور کشت می  ۱۰۰میلیون و  ٢گندم تنها به صورت دیم کشت می شود، تاکید کرد: در شرایط کنونی 

رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران با اشاره به اینکه یک  .درصد باالتر است ٢5شود که قیمت تمام شده آن نسبت به گندم دیم 

تولیدگندم داخل و باال بودن نرخ کیفیتی هزار بهره بردار در بخش وجود دارد، افزود: منتقدان با اظهاراتی مبنی بر بی 3۰۰میلیون و 

محصول نسبت به مشابه خارجی به دنبال واردات هستند که این امر به سبب از دست دادن معیشت بهره برداران بخش، تبعات منفی 

وی در بخش دیگر سخنان خود از تغییر سیاست خرید تضمینی  .نظیر افزایش مهاجرت و حاشیه نشینی به شهرها را به همراه دارد

ف تواند شفافیت قیمت، حذگفت: عرضه گندم در بورس کاال تنها در صورت ایجاد زیرساخت های الزم می قیمت تضمینی گندمبه 

 .دالالن و افزایش انگیزه کشاورزان به امر تولید را به همراه داشته باشد

http://www.yjc.ir/fa/news/63۸٢۱٤٧/%D۸%AA%D۸%B۹% 
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 خدمات
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۱۱تاریخ: 

 کانون ۱000به  2٦0های یادگیری کشاورزی از افزایش کانون

 .های یادگیری تا پایان امسال خبر دادبرابری کانونمعاون وزیر جهاد کشاورزی از افزایش سه

 های بخشودومین مراسم تجلیل از نمونهسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی امروز در سی به گزارش خبرنگار ایانا، رئیس

شود که این گذاری میکانون یادگیری در سراسر کشور وجود دارد، اما برای امسال هدف ٢6۰کشاورزی گفت: اگرچه در حال حاضر 

، افزود: گیرده اینکه گستره کشاورزی از کف دریا تا نوک قله را دربر میهزار عدد برسد.اسکندر زند با اشاره به اشاره بمقدار به یک

کنی فقر از این طریق بود، اما امروز دو رسالت دیگر به آن اضافه شده است؛ رسالت کشاورزی در گذشته تأمین غذای کشور و ریشه

 های تولید.تر و دیگری حفاظت بهتر از عرصهیکی تولید کیفی

های کشاورزی حجم یا کیفیت تولید بود، اما در حال حاضر کمیت شاخص سوم است گذشته شاخص انتخاب نمونهوی بیان کرد: در 

 های فنی قابل اجرا خواهد بود.وری درست از منابع طبیعی است که آن هم با رعایت توصیهو نخستین شاخص بهره

گذاری کرد. به همین خاطر های کشاورزی هدفتمامی حوزه معاون وزیر جهاد کشاورزی در پایان تأکید کرد: باید برای بهتر شدن

 های یادگیری در سراسر کشور کمک بزرگی به این موضوع خواهد کرد.های کشاورزی و کمک به افزایش کانونوجود نمونه

وزارتخانه در مرکز های بخش کشاورزی امروز با حضور وزیر جهاد کشاورزی و معاونان ارشد این گفتنی است، مراسم تجلیل از نمونه

 المللی صداوسیما در حال برگزاری است./های بینهمایش

http://www.iana.ir/fa/news/5۰۹3٧/%D۸%A٧%D۹%۸۱%D۸%B٢% 
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 خدمات
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۱۳تاریخ: 

 دیده از زلزله استان کرمانشاهدهندگان ماهی آسیبمیلیارد ریال کمک بالعوض به دامداران و پرورش ۳۱8اختصاص 

میلیارد ریال کمک بالعوض برای کمک به  3۱۸هیأت وزیران در جلسه امروز خود به ریاست حسن روحانی، با اختصاص مبلغ 

 .کرمانشاه موافقت کرددیده از زلزله استان دهندگان ماهی آسیبدامداران و پرورش

واحد دامپروری  ۸۸٧5میلیارد ریال از این کمک ها برای بازسازی  ٢66به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی دولت، بر این اساس، مبلغ 

میلیارد ریال کمک بالعوض به منظور  ٤٧میلیون ریال اختصاص یافت.همچنین مبلغ 3۰خسارت دیده و به ازای هر واحد میانگین

مزرعه پرورش  ۱6۸بران بخشی از خسارت ناشی از تلفات تولیدی پرورش دهندگان ماهی و مبلغپنجمیلیارد ریال نیز برای بازسازی ج

 میلیون ریال پرداخت می شود./ 3۰ماهی خسارت دیده به ازای هر مزرعه، میانگین 

://www.iana.ir/fa/news/http5۰۹۸٢/%D۸%A٧%D۸%AE%D۸ 
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 خدمات
 فودپرس ۱۳۹6دى ماه  ۹شنبه 

 + جزئیات "نظام استاندارد"های جدیدترین جرایم و مجازات

مجازات اسالمی و قوانین به روز طبق قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، جرایم مرتکب شده در نظام استاندارد مطابق با قانون 

توسط رئیس جمهوری برای اجرا به  "قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد"به گزارش ایسنا، .شده قوه قضاییه تعریف شده است

رائم و جسازمان ملی استاندارد ایران ابالغ شد تا تکالیف مربوط به این سازمان و سایر دستگاه های مرتبط در حوزه استاندارد و نیز 

های کلی سیاست ٢ -٤بر اساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در اجرای بند .های مربوط به این بخش مشخص شودمجازات

قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران مبنی بر توسعه و تقویت نظام استاندارد ملی و نیز  (٢٤3)و بند )و( ماده 

های اقتصاد مقاومتی، موضوع افزایش پوشش استاندارد به کلیه محصوالت داخلی و ترویج آن و نیز سیاست ٢٤بند در راستای تحقق 

های برنامه ششم توسعه مبنی بر تدوین و اجرای سند جامع و نقشه راه تحول نظام استاندارد سیاست 3۰سازی جهت اعمال بند زمینه

آمد سازی، تقویت و توسعه نظام استاندارد در سطح کشور به نحوی که زمینه ارتقای سازی کشور و مدیریت کیفیت و به منظور روز

مناسب کیفیت ملی و دستیابی به ارتقای پایدار تولید محصوالت در کشور را فراهم کند، عنوان موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی 

بر اساس اطالعاتی که در .اختیارات این سازمان تشریح شد ایران به سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و جایگاه و شرح وظایف و

ها که در ارتباط با جرائم و مجازات "قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد"فصل چهارم  ٤۰اختیار خبرنگار ایسنا قرار گرفته، در ماده 

های تعیین شده با حکم دادگاه محکوم است، موارد و مصادیق جرم در این حوزه مشخص و اعالم شده است که مرتکبان به مجازات

تولید کاالها و ارائه خدمات مشمول مقررات استاندارد -۱.این قانون به شرح ذیل آمده است ٤۰بند مربوط به ماده  ۹می شوند. 

ه و درجه ساجباری، بدون دریافت پروانه کاربرد عالمت استاندارد ایران و یا تاییدیه آن، به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی 

تمرکز، توزیع و فروش کاالهای مشمول مقررات استاندار اجباری بدون عالمت استاندارد ایران به حبس تعزیری -٢.یا هر دو مجازات

های مشمول استاندارد اجباری پس های فرآوردهتغییر مشخصات و ویژگی-3.درجه هفت یا جزای نقدی درجه پنج یا هر دو مجازات

 .رای فروش یا عرضه به حبس تعزیری درجه پنج یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازاتاز تولید یا ساخت ب

 های غیراستاندارد به حبسبندی، عرضه و فروش فرآوردهبندی دارای عالمت استاندارد برای بستهاستفاده از ظروف و وسایل بسته-٤

ای که در مصرف بلیغات غیرواقع در خصوص کاال یا خدمت به گونهت-5.تعزیری درچه پنج یا جزای نقدی درجه دو و یا هر دو مجازات

کنندگان ایجاد شبهه در وجود پروانه کاربرد عالمت استاندارد و یا تایید سازمان کند به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی 

پروانه کاربرد عالمت استاندارد معتبر  چاپ عالمت استاندارد بدون دریافت مستندات قانونی دارا بودن-6.درجه سه و یا هر دو مجازات

های آزمایش، جعل و تقلب برگه-٧.و یا تاییدیه از سازمان، به حبس تعزیری درجه هفت یا جزای نقدی درجه چهار و یا هر دو مجازات

و یا هر دو ها و پروانه کاربرد عالمت استاندارد به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه تشخیص و مشخصات فرآورده

 .مجازات

های عرضه، فروش، تمرکز، توزیع ممانعت از ورود کارشناسان در امر بازرسی و نمونه برداری از واحدهای تولیدی و خدماتی و محل-۸

 .بندی محصوالت مشمول مقررات استاندارد اجباری به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازاتو بسته

نوع اظهاریه انطباق محصول یا استاندارد از طرف هر شخص حقیقی یا حقوقی که خالف واقع باشد به حبس تعزیری درجه هر -۹

 .پنج و جزای نقدی درجه دو

 ماده ۱3عالوه بر این در 
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ا اقدام به تولید کاال یدر صورتی که واحدهای تولیدی و خدماتی دارای پروانه کاربرد عالمت استاندارد یا تاییدیه از سازمان، -٤۱ماده 

 .شوداین قانون تصمیم گیری می( ٤٢تر از کیفیت استاندارد نمایند، موضوع در کمیسیون ماده )خدمات پایین

کمیسیونی مرکب از یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه، مدیرکل استاندارد استان و نماینده سازمان -٤٢ماده 

های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی، تعاون مرکزی و اصناف ایران صرف کنندگان و نماینده اتاقحمایت تولیدکنندگان و م

کند و با مالحظه شرایط و امکانات خاطی و دفعات تخلف در حسب مورد تشکیل و بدوا به موارد مذکور در این قانون رسیدگی می

کند. در غیر این صورت با تذکر و اخطار، اقدام به اخذ تعهد، جریمه، می صالح ارجاعصورت احراز جرم مراتب را به مرجع قضایی ذی

کند. تصمیمات آوری محصول از سطح بازار، الزام به بهسازی و اصالح، فروش و امحای کاال میتعطیل واحد تولیدی یا خدماتی، جمع

واهد بود در غیر این صورت تصمیمات صالح قابل اعتراض خکمیسیون ظرف مدت سی روز پس از ابالغ در مراجع قضایی ذی

 .شودکمیسیون قطعی محسوب می

تواند موقتا این شود، رئیس سازمان میدر موارد ضروری که تاخیر در اقدام موجب خسارت و زیان جانی و مالی به مردم می-٤3ماده 

و  ها، ابزار، ماشین آالتز ادامه تولید این فرآوردهها را در مراکز تمرکز، توزیع و فروش کاال توقیف کند و به منظور جلوگیری افرآورده

 .وسایل تولیدی مربوط را الک و مهر نماید

های موضوع این ماده، پس از کشف توسط بازرسان و کارشناسان سازمان، مورد بررسی قرار گرفته و قابلیت مصرف و فرآورده-تبصره

شود. در صورت فروش وجوه این قانون تعیین تکلیف می (٤٢ماده ) بهسازی، اصالح، فروش و امحای آن معین و با رای کمیسیون

شود و معادل آن به عنوان درآمد اختصاصی در چهارچوب قانون بودجه کل کشور به داری کل کشور واریز میحاصله به حساب خزانه

 .رسدها میمصرف توسعه و تجهیز آزمایشگاه

مذکور در این قانون موجب بیماری یا آسیب جسمی، یا روحی و یا منحر به مرگ  هرگاه ارتکاب یکی از جرائم و تخلفات -٤٤ماده 

 .شودهای زیر محکوم میشود، مرتکب حسب نتایج حاصله با حکم دادگاه به مجازات

 .در صورتی که مدت معالجه کمتر از دو ماه باشد مجازات مرتکب حبس تعزیری در جه شش یا جزای نقدی درجه پنج-۱

 .این ماده( ۱که مدت معالجه بیش از دو ماه و کمتر از شش ماه باشد مجازات مرتکب با حداکثر مجازات بند )در صورتی -٢

 .در صورتی که مدت معالجه بیش از شش ماه باشد مجازات مرتکب حبس تعزیری درجه پنج و یا جزای نقدی درجه سه-3

فوت کسی شود، به جرم مرتکب مطابق احکام قانون مجازات  چنانچه عدم اجرای مقررات این قانون موجب نقص عضو و یا-تبصره

 .شوداسالمی رسیدگی می

چنانچه مصرف کننده از غیراستاندارد بودن کاال یا خدمت متحمل خسارت یا ضرری شده باشد، عرضه کننده یا تولید کننده -٤5ماده 

عالوه بر جبران خسارت  ۱3۸۸.۰٧.۱5ندگان مصوب قانون حمایت از حقوق مصرف کن (۱۸و یا ارائه دهنده خدمت براساس ماده )

 .شودشاکی به مجازات مذکور در ماده یاد شده محکوم می

هر شخص حقیقی و حقوقی که به نحوی به امور تولید، تجارت و ارائه خدمات و داد و ستد اشتغال دارد، چنانچه دارای -٤6ماده 

های تقلبی و غیرقانونی داد و ستد کند عالوه بر رد باشد و یا با اوزان و مقیاسها و وسایل سنجش تقلبی یا غیرقانونی اوزان و مقیاس

معادل اموالی که با تقلب کسب کرده است با حکم دادگاه به حبس تعزیری درجه شش و یا جزای نقدی درجه سه یا هر دو مجازات 

 .شودمحکوم و وسایل سنجش مذکور به نفع سازمان ضبط می

نشان استاندارد و یا هرگونه تاییدیه استاندارد کاال یا خدمات از سازمان موجب سلب مسئولیت مستمر تولید کننده دارا بودن -٤٧ماده 

 .شودیا ارائه دهنده خدمت جهت حفظ و ارتقای سطح استاندارد کاال و خدمات آنها نمی

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


    
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       6139اهم اخبار کشاورزی هفته دوم  دی 

 

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

 .با بازرسان و کارشناسان سازمان خواهند بود ماموران نیروی انتظامی در کلیه مراحل اجرای این قانون مکلف به همکاری-٤۸ماده 

سازمان مکلف است از طریق بازرسان خود، فعالیت کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی تایید صالحیت شده را نظارت و بازرسی -٤۹ماده 

دستور العمل  .این قانون ارجاع کند( ٤٢کند و در صورت مشاهده جرم یا تخلف مراتب را حسب مورد به محاکم یا کمیسیون ماده )

 .رسداجرای این ماده به پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی استاندارد می

قوه قضائیه می تواند شعب تخصصی دادسرا و دادگاه را به منظور رسیدگی به جرائم موضوع این قانون با درخواست سازمان -5۰ماده 

 .اختصاص دهد

 .شودقابل گذشت محسوب میجرائم این قانون از جرائم عمومی و غیر-5۱ماده 

هرگاه در سایر قوانین، برای تخلفات مذکور در این قانون مجازات شدیدتری مقرر شده باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم  -5٢ماده 

 .شودمی

تبانی شود چنانچه هریک از کارکنان سازمان در اجرای وظایف محوله مندرج در این قانون مرتکب هرگونه تخلف، جرم و یا -53ماده 

شود. این موضوع موجب سلب بررسی دیگر این قانون ارجاع می( ٤٢حسب مورد جهت رسیدگی و اقدام الزم به کمیسیون ماده )

  .ها در محاکم صالحه و قوانین موضوعه نیستتخلف

st.aspx?Id=http://foodpress.ir/Po۸۰f۸fedb6٢d۰٤۱afbcda 
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 خشکسالی
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 دانه های روغنی
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 روغن
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۱۳تاریخ: 

 های طبیعی برای چین و چروک صورتبهترین روغن

آیند. باید یک کرم ضدآفتاب یا ضدپیری را پایان مینظر بیبهها آید، گزینههنگامی که صحبت از درمان چین و چروک به میان می

های مبتنی بر دنبال درمانیا ژل مبتنی بر اسید چطور؟ با این حال، اگر به C انتخاب کنید؟ استفاده از سرم یا ترکیبات ویتامین

 .های ضروری سرم ضد پیری خود را ایجاد کنیدطبیعت هستید، ممکن است با کمک روغن

 توانند به بهبود آنها کمک کنند. آنها همچنین ممکن است:ها را از بین ببرند، اما میتوانند چروکهای ضروری نمیروغن

 شوند. باعث افزایش کالژن -

 حتی تن پوست را بهبود ببخشند. -

 به چهره شما کمک کنند. -

 باعث کاهش التهاب شوند. -

 های پوستی را ترویج کنند.سلول -

 محیطی محافظت کنند.یب زیستاز آس -

 اکسیدان را انتخاب کنید: پایه آنتی۱مرحله 

ز توانند به جلوگیری اها و سبزیجاتی با برگ سبز، میاکسیدان، مانند انواع توتشما ممکن است بدانید که غذاهای غنی از آنتی

 است.های آزاد های مزمن کمک کنند. این به خاطر اثرات آنها بر رادیکالبیماری

گیری توانند به جلواکسیدان میهای ضروری حاوی آنتیدهند. روغنها با کنترل فعالیت رادیکال آزاد کار خود را انجام میاکسیدانآنتی

 های محیطی روزمره مانند آلودگی هوا، نور خورشید و دود کمک کنند.از اثرات مضر تنش

 روغن رزماری:

 خواص روغن رزماری

آید، دفاع اکسیدانی آن شناخته شده است. هنگامی که صحبت از سالمت پوست به میان میص ضدمیکروبی و آنتیاین گیاه برای خوا

 های آزاد جلوگیری کند.طبیعی اکسیداتیو رزماری ممکن است از ایجاد رادیکال

 ۱۰اسانس رزماری در دوز دهد نتایج قابل توجهی طی هفت روز استفاده از نشان می ٢۰۱٤شده در سال یکی از مطالعات انجام

mg/kg تواند به پوست شما کمک کند. بیشترین ایجاد شده است. رزماری همچنین با افزایش گردش خون و کاهش التهاب کلی، می

 های این گیاه است.های الکل از برگمزایا مربوط به عصاره

 روغن دانه هویج:

 عنوان یکعنوان آرامبخش عضالنی و بهعنوان مثال، بذر هویج در گذشته بهبههای خود است. این سبزی دارای خواص پنهان در دانه

های هویج دارای خواص محافظتی ها نشان داد که دانهاستفاده شده است. مطالعه روی اثرات آن در موش روش کاهش قند خون

 در روغن آن نشان دادند.اکسیدانی را های آنتینیز فعالیت ٢۰۱٢کبدی هستند. نویسندگان یک مطالعه در سال 

 : چیزی را انتخاب کنید تا پوست را صاف، مرطوب و جوان کند2مرحله 

 های ضروری باشد.ترین مزایای روغنآید، رطوبت ممکن است یکی از مهمها به میان میزمانی که صحبت از بهبود چین و چروک
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ست یابد. این جایی ا، سطح طبیعی رطوبت پوست کاهش میکند. با گذشت زمانرطوبت به گیر افتادن آب در پوست شما کمک می

د به توانکننده میتوانند به کمک شما بیایند. پوست آماده شده با مرطوبهای ضروری، میکننده، مانند روغنکه محصوالت مرطوب

تن شود. مرطوب نگه داش سالمت کل آن کمک کند. بعد از اینکه پوست شما تعادل رطوبتی خوبی کسب کرد باید در طول زمان نرم

 ها کمتر کند.های پوستی را بهبود ببخشد و ظاهر چین و چروکتواند سلولپوست می

 روغن گل رز:

 خواص روغن گل رز

ها نیز از نظر پزشکی بسیار مهم هستند. بر اساس یک مطالعه های دنیا هستند. برخی از گونهترین گلهای رز یکی از محبوبگل

ویژه در تواند بهاکسیدان و ضدباکتری بالقوه است. این عصاره میدارای خواص آنتی Damasc، عصاره رز ٢۰۱۱ شده در سالانجام

 های پوستی مفید باشد، فرایندی که در پیشگیری از ایجاد پوست ناخوشایند مهم است.گردش و بازسازی سلول

 ش قرمزی و پوست تیره و تار شده کمک کند.روغن رز دارای اثرات ضدالتهابی است. این موضوع ممکن است به کاه

 روغن جوجوبا:

های غنی این گیاه حاوی رطوبت زیادی هستند که ممکن های پوستی شناخته شده است. دانهگیاه جوجوبا برای درمان انواع بیماری

با اشته باشد. روغن جوجوتواند چین و چروک کمتری دخوبی مرطوب شده باشد میاست به روغن اسانس منتقل شوند. پوستی که به

 شود.برای آکنه، التهاب، ضایعات پوستی و تحریک کالژن نیز استفاده می

 روغن انار:

 خواص روغن انار برای پوست

عنوان یک افزودنی محبوب به مواد غذایی شناخته شده است. با این حال، این میوه پیچیده نیز دارای مزایای های اخیر بهانار در سال

 فراوانی است.سالمتی 

اکسیداتیو است. همچنین این میوه ممکن است  ، روغن انار دارای توانایی کاهش استرس٢۰۱٤شده در سال بر اساس مطالعه انجام

 های سرطانی پوست شود.های ناشی از نور خورشید و سلولباعث کاهش التهاب، لکه

 روغن اسطوخودوس:

 وک پوستمزایای روغن اسطوخودوس برای درمان چین و چر

روغن  اید.ایم پس حتماً در مورد مزایای این روغن برای استرس و خواب شنیدهای را داشتهقبالً مقاله درباره فواید گیاه اسطوخودوس

د. خود تواند به پوست اسیب وارد کنتواند برای پوست نیز مزایایی داشته باشد. استرس اکسیداتیو میبرای استرس می اسطوخودوس

های آزاد و کاهش استرس کلی کمک کند. این گیاه خاصیت تواند به مبارزه با رادیکالهایی است که میاکسیدانی آنتیگیاه دارا

 تسکین بخشی دارد.

 مرحله سوم: روغن حامل خود را انتخاب کنید

نس را کاهش دهد به طوری تواند شدت اساقبل از استفاده از هر اسانس، مهم است که از روغن حامل استفاده کنید. روغن حامل می

 که پوست شما را تحریک نکند.

 کننده اضافی هستند که برای پوستی مناسب هستند.های حامل نیز دارای مزایای مرطوبروغن

 :Eروغن ویتامین 
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عنوان یک روغن به Eتواند کلسترول را کاهش دهد. ویتامین یک آنتی اکسیدان قوی است. حتی می Eای، ویتامین از دیدگاه تغذیه

شده در سال دوهزار دریافتند که روغن ویتامین تواند به بهبود پوست شما کمک کند. محققان در مطالعه انجامضروری، همچنین می

E شود مبارزه کند. تواند منجر به سرطان پوستهای آزاد که میکند، بلکه ممکن است با رادیکالتنها به پوست کمک مینه 

 روغن زردآلو:

 فواید روغن زردآلو برای پوست

سازی را فراهم کند. در واقع، روغن زردآلو تواند عناصر اضافه و تغذیه و جوانو روغن دانه انگور، می Eروغن زردآلو، مانند ویتامین 

دیر زیادی اسیدهای ها حاوی مقاشود دانههای زردآلو ساخته میاست. روغن از دانه Eدر حال حاضر دارای مقادیر باالیی از ویتامین 

 لینولئیک و اولئیک هستند که اسیدهای چرب ضروری برای پوست روشن هستند.

شود این روغن آرایشی برای پوست ، لوازم آرایش حاوی اسید چرب روغن زردآلو، باعث می٢۰۱٢شده در سال طبق یک مطالعه انجام

 امل ممکن است برخی از مزایای اضافی را ارائه دهد.خشک مناسب باشد. اگر پوست پر چروک و خشکی دارید، این روغن ح

 روغن بادام:

کننده ها، روغن بادام نیز دارای خواص تغذیه، زردآلو و روغن دانه انگور است. مانند این روغنEروغن بادام در توانایی شبیه ویتامین 

های زایای ضدالتهابی قابل توجهی است که در بیماری، روغن بادام دارای م٢۰۱۰شده در سال کننده است. طبق تحقیقات انجامو جوان

 شود.استفاده می پوستی مانند اگزما و پسوریازیس

 ها و... را بهبود ببخشد.تواند رنگ پوست، پوست خشک، زخمبرای اهداف ضدپیری، روغن بادام می

 روغن آرگان:

طور مکرر برای غذا خوردن، مراقبت از پوست و مراقبت از مو بهروغن آرگان یک ماده غنی از درختان میوه آرگان است. این بوته 

 توانید انواع محصوالت تهیه شده به کمک این روغن را پیدا کنید.شود. امروزه شما میاستفاده می

ده در شعنوان یک روغن حامل، در رژیم مراقبت از چین و چروک پوست استفاده شود. طبق مطالعه انجامتواند بهروغن آرگان می

کنندگان روغن آرگان را روزانه برای دو ماه استفاده ، روغن آرگان، االستیسیته پوستی را در زنان افزایش داده است. شرکت٢۰۱5سال 

 کردند، قابل مالحظه تر بود.آمده در مقایسه با گروه شاهد که از روغن زیتون استفاده میدستکردند. نتایج به

 ده کنید؟ها استفاچگونه از این روغن

توانید برای ترکیب کردن از بطری یا باید روغن ضروری را با یک روغن حامل رقیق کنید و سپس روی پوست خود اعمال کنید. می

لیتر از روغن حامل مورد استفاده قرار دهید. بعد قطره از روغن ضروری را برای هر پنج میلی ۱۰سایر موارد استفاده کنید. بهتر است 

ن این مواد، بهتر است مقداری از آن را روی پوست امتحان کنید تا مطمئن شوید حساسیتی به روغن ندارید. برای از ترکیب کرد

توانید به استفاده ساعت متوجه واکنش نشدید می ٢٤اینکار ناحیه کوچکی از پوست را که دور از صورتتان است انتخاب کنید. اگر تا 

 از آن ادامه دهید.

 و خطرات: عوارض جانبی بالقوه

توانند در شوند، این محصوالت کامالً بدون خطر نیستند. گیاهان میطور طبیعی از گیاهان حاصل میهای ضروری بهاگرچه روغن

 های آلرژیک شوند.بعضی از مردم باعث ایجاد واکنش

 آبریزش بینی را تجربه کنید.اگر به یک روغن خاص حساسیت دارید، ممکن است کهیر، قرمزی، برآمدگی، بثورات، خارش، عطسه و 

http://awnrc.com/index.php
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آنافیالکسی نیز ممکن است رخ دهد. این یک واکنش آلرژیک جدی، تهدیدکننده زندگی است که با مشکالت تنفسی و تورم قابل 

 اید، بالفاصله از پزشک یا اورژانس کمک بگیرید.کنید که این نوع واکنش را داشتهشود. اگر فکر میتوجهی مشخص می

 کاهش خطر ابتال به آلرژی این است که قبل از استفاده از یک آزمایش پچ کمک بگیرید. هاییکی از راه

س شوند. پهای ضروری توسط اداره غذا و دارو ایاالت متحده برای ایمنی یا اثربخشی تنظیم نمیهمچنین الزم به ذکر است که روغن

 بهتر است قبل ازمصرف هر محصولی با پزشک خود مشورت کنید.

 گیری:نتیجه

 های ضروری در رژیم مراقبت از پوست قرار داده شوند. اما قبل از هر کاری بهتر است با یک متخصص پوست و موممکن است روغن

کشد. اگر بعد های آکادمی پوست و موی آمریکا، درمان چین و چروک صورت بیش از سه ماه طول میمشورت کنید. بر اساس گفته

 های ضروری، بهبودی حاصل نشد از پزشک کمک بگیرید./از چند ماه استفاده از روغن

http://www.iana.ir/fa/news/5۰۹۸6/%D۸%A۸%D۹%۸٧% 
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 زعفران
 فارس - ۹۶/۱۰/۱۲ : تاریخ

 درصد بازار جهانی زعفران باید در اختیار ایران باشد  80لزوم تشکیل برند قدرتمند زعفران ایرانی/ 
درصدی در بازار زعفران، یک برند قدرتمند زعفران  ۸۰برای کسب سهم  :مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران پیشنهاد داد

 نشستی در علی اوسط هاشمی رسانی وزارت جهاد کشاورزی،پایگاه اطالع از به نقل خبرگزاری فارسبه گزارش  .ایرانی تشکیل شود

گفت: باید « اتخاذ تصمیم در مورد مباحث صادرات و تجارت در بازار زعفران» موضوع با زعفران، دولتی و یخصوص بخش مسئوالن با

وی با اشاره به ضرورت اندیشیدن در سطح ملی .درصد ارتقا یابد ۸۰درصد به  3۰کاری کرد که سهم ایران در بازار جهانی زعفران از 

درتمند در عرصه زعفران ایرانی تشکیل شود، بدون شک هم به نفع کشاورزان خواهد برای تحقق منفعت ملی، افزود: وقتی یک برند ق

توان زمینه ایجاد بورس مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران عنوان کرد: حتی می.شودبود و هم منافع بازرگانان تامین می

کاران این محصول با نماینده فائو وارد فاز همکاری شده و از آنها اندرجهانی زعفران در ایران را فراهم کرد و در این راستا باید دست

هاشمی، ادامه داد: بازرگانان باید کاری کنند که کشاورزان برای تولید بیشتر تشویق شوند. این موضوع برای تجار نیز .کمک بگیرند

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی .ندزوزنه اعتباری محسوب خواهد شد و انسجام الزم در صیانت از تولید ملی را رقم می

ها دانست و گفت: شاید در تعیین قیمت نفت، اختیار چندانی نداشته درصد زعفران جهان را در اختیار ایرانی ٧۰ایران، تولید حداقل 

این مقام مسئول، .ته باشیمتر عمل کرده و حرفی برای گفتن داشتوانیم در کنترل قیمت کاالیی مانند زعفران، قویباشیم، اما قطعا می

ایم شهرک صنعتی زعفران ایجاد کنیم، اظهار کرد: اکنون زعفران تنها بر اساس مصرف داخل کشور، با گالیه از اینکه هنوز نتوانسته

جهانی  سشود با تشکیل بورایم. این در حالی است که میالمللی را در آن لحاظ نکردهشود و تنوع مصرف بازارهای بینبندی میبسته

 .زعفران، جهان را متقاعد کرد که برای خرید این طالی سرخ، از هر نقطه دنیا به ایران مراجعه کنند

هاشمی تاکید کرد: باید رقابت را از درون به بیرون انتقال داد و در بازارهای خارجی از زعفران به عنوان کاالیی که ویژه ایران است، 

 .ید در کشاورزان را نیز افزایش داده و در نهایت برای کشور سودآور خواهد بودصحبت کرد. این انعطاف، انگیزه تول

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱3۹6۱۰۱٢۰۰۱٤۰٧ 
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 زعفران
 فارس - ۹۶/۱۰/۱۱ : تاریخ

 کیلوگرم زعفران در قالب خرید توافقی از بستر بورس کاال به گفته۱٩7داد و ستد 
کیلوگرم محصول مورد معامله ۱۹٧.55مدیر عامل بورس کاال، از زمان اجرای سیاست خرید توافقی زعفران در بورس کاالی ایران  

، مدیر عامل بورس کاالی ایران، مدیرعامل بورس کاالی ایران گفت: معامله این حجم از خبرگزاری فارسبه گزارش  .قرار گرفته است

نماد معامالتی  ۸زعفران در تاالر کشاورزی بورس کاالی ایران که در چهار رقم پوشال معمولی، پوشال مرغوب، نگین و سرگل برای 

حامد سلطانی نژاد به نحوه قیمت گذاری زعفران در .ه استهزار ریال رقم زد 5٧٤میلیون و  ۸٤٤میلیارد و  ۹تعریف شده، ارزش 

میلیون ریال، زعفران سرگل  5٤قالب خرید توافقی اشاره کرد و گفت: طبق این سیاست، قیمت زعفران نگین به ازای هر کیلوگرم 

یال به ازای هر کیلوگرم میلیون ر ٤3میلیون ریال و زعفران پوشال معمولی به قیمت  ٤۸میلیون ریال، زعفران پوشال مرغوب  5۱

وی با تاکید بر اینکه در اجرای سیاست خرید توافقی زعفران شرایط کیفی محصول خریداری شده مطابق با استاندارد .تعیین شده است

شود، گفت: سازوکار معامالت از طریق گواهی سپرده کاالیی و معامالت قطعی تعیین شده و محدوده ملی ایران در نظر گرفته می

های خراسان رضوی و خراسان جنوبی بوده است. افزون بر این، زعفران معامله شده در قالب سیاست خرید توافقی، ای استاناجر

 .محصول تولیدی سال جاری بوده و فقط از تولیدکنندگان با معرفی وزارت جهاد کشاورزی خرید صورت گرفته است

شده در قالب معامالت به روش قطعی، اظهار داشت: براساس ابالغیه وزیر سلطانی نژاد در مورد صادرات محصول زعفران خریداری 

ه تواند نسبت به عرضجهاد کشاورزی در صورت معامله به صورت قطعی، سازمان مرکزی تعاونی روستایی ایران و یا شرکت مباشر می

محصول خریداری شده را از طریق رینگ  المللی زعفران،و فروش زعفران به منظور تقویت بخش صادرات و حفظ جایگاه بازار بین

 ۱۹۰٢5/ ۰٢۰در پایان این گزارش می افزاید، براساس ابالغیه وزیر جهاد کشاورزی به شماره.صادراتی بورس کاال به فروش رساند

عفران در راستای حمایت از کشاورزان، تنظیم بازار و اعمال مدیریت در تولید زعفران شرایط خرید توافقی ز ۱3۹6.۰۸.۰۱مورخ 

 .مشخص شد و دستورالعمل معامالت توافقی این محصول توسط بورس کاالی ایران و سازمان مرکزی تعاون روستایی تهیه شد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱3۹6۱۰۱۱۰۰۰۸3۱ 
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 زعفران
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۱۳تاریخ: 

 حداقل و حداکثر نرخ زعفران اعالم شد/ ضد و نقیض آمار تولید زعفران

هزار تومان  ٧۰۰میلیون و  ٤و حداکثر  3۰۰میلیون و  3نایب رئیس شورای ملی زعفران گفت: اکنون حداقل نرخ هر کیلو زعفران 

، از گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی  زعفران در گفتگو با خبرنگارغالمرضا میری نایب رئیس شورای ملی .است

 ٧۰۰میلیون و  ٤و حداکثر  3۰۰میلیون و  3هر کیلو زعفران در بازار خبر داد و اظهار کرد: اکنون حداقل نرخ  ثبات نرخ طالی سرخ ایرانی

در بازار تابع عرضه و تقاضاست، افزود: با افزایش تقاضا در بازارهای داخلی و خارجی احتمال  زعفران نرخوی با اشاره به اینکه .هزار تومان است

بیان کرد: براساس آمار  تولید زعفران، اعالم آمارهای ضد و نقیضمیری با انتقاد نسبت به .نوسان قیمت زعفران در بازار دور از انتظار نیست

د این رستن زعفران تولید شده که این رقم نسبت به سال گذشته بیانگر کاهش تولید است، اما به نظر می 336وزارت جهاد کشاورزی، امسال 

نایب رئیس شورای ملی زعفران درباره آخرین روند صادرات زعفران، گفت: براساس .تواند درست باشدآمارها طبق اظهارات متفاوت مسئوالن نمی

درصد رشد داشته است که در صورت استمرار ثبات قیمت انتظار  ٤6نسبت به مدت مشابه سال قبل  صادرات زعفرانماهه گمرک،  ۹آمار 

عفران به سبب نبود ثبات قیمت با مشکالتی نظیر صادرات طالی سرخ وی ادامه داد: بازار ز.درصد برسد 6۰رود که این رقم تا پایان سال به می

میری با انتقاد از این مسئله که در بازه زمانی طوالنی .روست، اما با وجود این موانع تجار به راه خود ادامه دادندایرانی به نام دیگر کشورها روبه

تصریح کرد: این در حالی است که سایر رقبا با انعقاد قرارداد بلند مدت،  امکان عرضه محصول به نرخ ثابت به مشتریان خارجی وجود ندارد،

به گفته این مقام مسئول کشورهایی نظیر افغانستان، چین و آمریکای جنوبی .کنندمی عرضه صادراتی بازارهای در محصول خود را با قیمت ثابت 

 .رودتهدید جدی به شمار مینده زعفران تولیدکنبه دنبال افزایش تولید هستند که این امر برای بزگترین 
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 زیتون
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 سالمت
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۱۶تاریخ: 

 ها و کالری ذرتخواص، ویتامین

یکی از غالت مهم است. منشاء آن قاره آمریکا بوده است و پس از گندم، بیشترین اراضی  (Maize یا Corn به انگلیسی)ذرت 

ذرت سرشار از مواد مغذی مورد نیاز برای بدن بوده و نیز منبع خوبی از فیبر محسوب  .کشاورزی جهان به ذرت اختصاص دارد

 .شود و سرشار از کالری استمی

 ای ذرت:ذیهارزش تغ

و بیشتر مواد  E، ویتامین B، ویتامین Aکند بلکه غنی از ویتامین تنها کالری مورد نیاز برای متابولیسم روزانه را فراهم میذرت نه

معدنی است. محتوای باالی فیبر در این ماده نقش مهمی در پیشگیری از یبوست، شرایطی همچون هموروئید و سرطان روده بزرگ 

 ند.ککند و از بیماری آلزایمر پیشگیری میعنوان یک عامل ضدسرطانی عمل میهای موجود در آن بهاکسیدانکند. آنتیمیبازی 

 خواص ذرت برای سالمتی:

ای کند. عالوه بر اینکه ذرت ماده خوشمزهذرت به خاطر مواد مغذی باکیفیتی که در خود دارد مزایای زیادی برای سالمتی فراهم می

های مزمن تواند از بدن در برابر برخی از بیماریهای غذایی است، غنی از مواد شیمیایی گیاهی است و میافزودن به وعدهبرای 

 کنیم.محافظت کند. برخی از مزایای ذرت را در ادامه با هم مرور می

 ذرت غنی از کالری است:

کند که در میان غالت باالترین محتوای کالری ری وارد بدن میکال 3٤٢گرم،  ۱۰۰ذرت منبع غنی از کالری است. این ماده به ازای 

گیرد. محتوای باالی کالری در ذرت باعث مورد استفاده قرار می را دارد. به همین خاطر است که این ماده برای افزایش سریع وزن

 کنند به آن روی بیاورند.شده است که بیشتر کشورهایی که با مواد گیاهی تغذیه می

 دهد:ر هموروئید و سرطان روده بزرگ را کاهش میذرت خط

کند. این موضوع به بهبود مشکالت درصد از نیاز روزانه بدن به این ماده را فراهم می ۱۸.٤یک پیمانه از ذرت، حدود  محتوای فیبر

عنوان یک ماده ست که بهها اکاهد. فیبر سالکند و از خطر ابتال به سرطان روده میگوارشی همچون یبوست و هموروئید کمک می

های اندکی درباره ارتباط فیبر با پیشگیری از سرطان گیرد، اما دادهکاهش دهنده خطر ابتال به سرطان روده مورد استفاده قرار می

اند توکند. این ماده میتواند از چنین خطری بکاهد. فیبر به اجابت مزاج کمک میدار میوجود دارد. با این وجود مصرف غالت سبوس

 و اسهال را کمتر کند. پذیرخطر ابتال به سندرم روده تحریک

 هاست:منبع غنی از ویتامین

است. تیامین برای حفظ سالمت اعصاب و عملکرد شناختی ضروری  و موادی همچون تیامین و نیاسین Bذرت سرشار از ویتامین 

شود که در افرادی که سوءتغذیه ، دمانس و درماتیت شناخته میشود. این بیماری با اسهالاست. کمبود نیاسین به پالگر منجر می

شود. ذرت منبع خوبی از پانتوتنیک اسید است که یک ویتامین ضروری برای متابولیسم کربوهیدرات، دارند بیشتر مشاهده می

ند به نقص لوله عصبی نیز تواشود و میکودک منجر می در زنان باردار به کاهش وزن کمبود اسیدفولیک پروتئین و لیپید است.

اکسیدان ضروری است که یک آنتی Eبیانجامد. ذرت درصد باالیی از نیاز بدن به فوالت را فراهم کند. هسته ذرت سرشار از ویتامین 

 ها است.برای رشد و محافظت از بدن در برابر بیماری

 کند:خونی پیشگیری میاز کم
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ای از آهن را دارد که یکی از کند. این ماده سطح قابل مالحظهها کمک مید ویتامینخونی ناشی از کمبوذرت به پیشگیری از کم

 شود.محسوب می خونیهای قرمز است. کمبود آهن یکی از دالیل اصلی کممواد معدنی مورد نیاز برای تشکیل گلبول

 آورد:سطح کلسترول بد خون را پایین می

تواند کلسترول بد خون را با کاهش جذب این کلسترول در بدن کاهش دهد. ذرت میشده، مصرف روغن بر اساس تحقیقات انجام

تواند به معنای کاهش کلسترول خوب نیست. کلسترول خوب مزایای بسیار زیادی برای بدن دارد و می اینکاهش کلسترول بد خون

 د در بدن را کاهش دهد.های ازاهای قلبی را کاهش دهد، از آترواسکلروز پیشگیری کند و ردایکالبیماری

 کند:دیابت و پرفشاری خون را کنترل می

رای برند. اگرچه مکانسیم واقعی بدر مطالعات اخیر دانشمندان به این نتیجه رسیدند که افراد سرتاسر جهان از اپیدمی دیابت رنج می

مواد مغذی مربوط باشد. مصرف میوه و  هایی به رژیم غذایی ورسد چنین بیمارینظر میاین شرایط هنوز مشخص نیست، اما به

های دیابت را کاهش دهد. مطالعات نشان داده است که مصرف هسته ذرت به تواند نشانهسبزیجات ارگانیکی همچون ذرت می

شار ذب و انتتوانند جمدیریت دیابت غیروابسته به انسولین کمک کند و در برابر پرفشاری خون مفید باشد. مواد شیمیایی گیاهی می

نظیم شود سطح قند خون تشود و باعث میدر بدن را تنظیم کنند. همین امر مانع از باال رفتن و افت قند در افراد دیابتی می انسولین

 شود.

 خواص زیبایی و آرایشی ذرت:

رای ستفاده موضعی بگیرد. می توان از این محصوالت برای انشاسته ذرت برای تولید محصوالت آرایشی متعدد مورد استفاده قرار می

توان جایگزین محصوالت شیمیایی شده استفاده کرد. محصوالت تهیه شده از ذرت را میهای پوستی و پوست تحریکبهبود راش

ایط تواند منافذ را مسدود کند و شرعنوان ماده پایه هستند که میهای پوست سنتی دربرگیرنده وازلین بهزا کرد. بیشتر کرمسرطان

 بدتر کند.پوستی را 

 هشدار درباره ذرت:

های قلبی قرار دارند، مصرف ذرت دربرگیرنده مقادیر زیادی از اسیدهای چرب است. به همین خاطر افرادی که در معرض بیماری

دتر ب شود. این مادهتواند شرایط موجود را بدتر کند. این روزها ذرت به شربت ذرت با فرکتوز باال تبدیل میزیاد ذرت و روغن آن می

تواند باعث ایجاد چاقی در افراد شود و تأثیرات منفی روی سطح قند خون داشته باشد. ذرت منبع غنی از مواد از شکر است و می

ها محافظت کند. پس همین امروز دست به تواند شما را در برابر بیماریمغذی ضروری و فیبر است. وعده غذایی به همراه ذرت می

 های غذایی خود بگنجانید. فقط حد اعتدال را حفظ کنید./وعده کار شوید و ذرت را در

http://www.iana.ir/fa/news/5۱۰۱6/%D۸%AE%D۹ 
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 سالمت
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۱۴تاریخ: 

 است میزان هدر رفت مواد غذایی در ایران نگران کننده

عضو شورای خانه کشاورز گفت: افزایش دور ریز مواد غذایی ناشی از کیفیت پایین تولید، نبود بازار مناسب در صنایع تبدیلی و 

 .تکمیلی نگران کننده است

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  ت،تجارت و کشاورزیصنع مسعود اسدی عضو شورای مرکزی خانه کشاورز در گفتگو با خبرنگار

در دنیا را داراست، اظهار کرد: افزایش دور ریز مواد غذایی ناشی از  رتبه سوم دور ریز مواد غذاییبا اشاره به اینکه ایران  ،جوان

 .است کننده راننگ بسیار روند این که بوده، تکمیلی و تبدیلی صنایع در نابسامان اوضاع کیفیت پایین تولید، نبود بازار مناسب و

علل مختلفی نظیر کیفیت پایین پخت ، نحوه نامناسب تبدیل گندم به آرد و نگه داری غیر اصولی  افزایش دور ریز نان به گفته وی؛

د صد هزارتن سیب به سبب نبود بازار از بین رفت، گفت: هدر رفت این اسدی با اشاره به اینکه امسال چن.مواد اولیه در انبارها دارد

میزان تولید، تنها ناشی از نبود صنایع تبدیلی و تکمیلی کافی رخ داده است، در حالیکه با توجه بیشتر مسئوالن به این بخش می 

 .توان آمار باالی ضایعات را به حداقل رساند

 در بخش بیان کرد: تسهیل قوانین زیر صنایع تبدیلی و تکمیلیقاد از شرایط نامساعد عضو شورای مرکزی خانه کشاورز با انت

ساختی ایجاد صنایع مواد غذایی، توسعه کشاورزی مدرن و ورود بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در ایجاد صنایع تبدیلی پیشرفته 

وی با اشاره به اینکه آمار باالی دور ریز مواد غذایی با .ارد، جلوگیری از اتالف منابع عظیم خدادادی نظیر آب و خاک را به همراه د

های دینی و فرهنگی بر جلوگیری از اسراف مواد غذایی تاکید فراوانی وزشآم آنکه رغم علی  دین اسالم در تناقض است، تصریح کرد:

 .در دنیا محسوب می شوددارد، اما بخش کشاورزی و صنایع غذایی جزء رتبه های نخست، در آمار هدر رفتِ محصوالت 

http://www.yjc.ir/fa/news/63۸6۱۰6/%D۹%۸5%DB% 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹6دى ماه  ۱5جمعه 

 هاچند میان وعده بی ضرر برای دیابتی

میان وعده نیمه شب، محدود نیست. میان وعده های نیمه شبی به طور معمول دارای سالم اگر دچار دیابت هستید،  <غذا و تغذیه

گرسنگی در اواخر شب، به این معنی نیست که شما باید رژیم غذایی خود را با دیابت کنار بگذارید و در مقابل .ترین شرایط نیست

در واقع، احساس رضایت .یک میان وعده خوشمزه استفاده کنیدیخچال و فریزر بایستید و ظرف بستنی را درآورده و از آن به عنوان 

، در مرکز پزشکی دانشگاه Lori Chong دکتر.از میل دیر هنگام شبانه به یک میان وعده سالم ممکن است برای دیابت مفید باشد

د، باعث می شود تا کبد، به همین دلیل است که گرسنگی بیش از حد در بعضی موار:ویسنر در ایالت اوهایو در کلمبوس می گوید

مضر  ٢تولید گلوکز را افزایش دهد که می تواند منجر به افزایش قند خون شود، اثری که می تواند برای افراد مبتال به دیابت نوع 

 دفعه بعد که برای مصرف چیزی شور، خوشمزه یا شیرین میل داشتید، دستان خود را بر روی یکی از این میان وعده های مفید.باشد

شور: آجیل بوداده یا آجیل خامچانگ می گوید:  -1.دیابت قرار دهید تا با گرسنگی کنار بیایید و به شما کمک کند تا به خواب بروید

آجیل حاوی مقادیر کمی از کربوهیدرات ها، و همچنین مقدار مناسبی از چربی است که به معنی کاهش قند خون شما نیست. او 

هارم فنجان آجیل، ترجیحا خشک شده یا خام بخورید، زیرا به چربی اضافی روغن های فرآوری شده توصیه می کند که حدود یک چ

چانگ می گوید: از پوشش عسل، شکالت، یا آجیل پوشیده شده با ماست که با شکر پر شده است، دور بمانید. .نیاز نخواهید داشت

بادام، گردو، فندق و حتی بادام زمینی را انتخاب کنید تا بتوانید میل  در عوض، شما می توانید انواع مختلفی از آجیل ها مانند پسته،

قاشق چای خوری یا تکه های کوچکی از چیپس  ۱برای اضافه کردن یک شیرینی، .به میان وعده نیمه شبی خود را ارضا کنید

یک  ته باشید و سعی نکنید بیش ازشکالت سیاه را در نظر بگیرید. همیشه به اندازه قسمتی که میخواهید مصرف کنید، توجه داش

هنگامی که شما به دنبال .انگشت کوچک مصرف کنید. آجیل ها واقعا سالم هستند، اما مردم نمی دانند که آنها چقدر کالری دارند

این  هتنقالت با کربوهیدرات پایین هستید، این بدان معنی است که شما ممکن است جایگزین های با چربی باال را انتخاب کنید، ب

معنی که شما باید توجه داشته باشید که چقدر غذا می خورید، زیرا کالری می تواند سریع باال برود. اگر به آجیل آلرژی دارید، به 

جای آن، میتوانید آجیل را با دانه هایی مانند تخمه کدو یا دانه آفتابگردان مبادله کنید. فقط مطمئن شوید که به دنبال دانه های 

 .ا خامی باشید که به آنها روغن و قند اضافه نشده استخشک شده ی

 شور: زیتون -2

یک میان وعده ه نیمه شبی دیگر می خواهید؟ زیتون؛ که دارای کربوهیدرات کم و دارای چربی زیاد است. سعی کنید حداقل نصف 

آنها حاوی مواد مغذی مانند مس، آهن، فنجان زیتون مصرف کنید. در واقع، روغن زیتون یک بسته سالمتی قوی را فراهم می کند. 

هستند و پر از آنتی اکسیدان ها هستند. برخی تحقیقات حتی نشان می دهد که روغن زیتون ممکن است با ریسک  E فیبر و ویتامین

خود را به هزار شرکت کننده زن که رژیم غذایی  ۱۰۰در زنان همراه باشد. محققان پرسشنامه هایی را از بیش از ٢کمتر دیابت نوع 

 ٢۰این پرسشنامه ها هر چهار سال یکبار به روز رسانی می شود. پس از گذشت بیش از .طور دقیق مشخص کرده اند، بررسی کردند

را توسعه داده اند. تجزیه و تحلیل  ٢سال از پیگیری، محققان دریافتند که نزدیک به ده هزارنفر از شرکت کنندگان، دیابت نوع 

قاشق غذاخوری از روغن زیتون خالص در روزمصرف داشتند، در مقایسه با زنانی که هرگز  ۱زنانی که بیش از  محققان نشان داد که

را نشان می دهند. عالوه بر این،برآورد شده است که استفاده از  ٢روغن زیتون مصرف نمی کنند، کمتر احتمال گسترش دیابت نوع 

این تنها تحقیق برای بررسی .درصد کاهش دهد ۱5را درحدود  ٢ال به دیابت نوع روغن زیتون به جای سس مایونز می تواند خطر ابت

منتشر  Diabetes Care در مجله ٢۰۱6مطالعه ای که در آوریل .امکان مزایای سالمتی زیتون و محصوالت مربوط به آن نیست
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چربی در یک وعده غذایی با کربوهیدرات شده است، پیشنهاد می دهد که استفاده از روغن زیتون فوق العاده خالص به عنوان یک 

 .باال ممکن است به کاهش اثرات این کربوهیدراتها بر قند خون بهتر کمک کند تا اجتناب از کره و یا چربی های اشباع شده با یکدیگر

 خوشمزه: سبزیجات خام و گسترش آن -3

افزایش ندهد، می توانید سبزیجات خام، ضد دیابتی و به اگر شما به دنبال یک میان وعده خوش طعم هستید که قند خون شما را 

طور گسترده سالم مانند حمص را در نظر بگیرید. در نظر گرفتن بخشی برای سبزیجات خام قابل انعطاف است، اما شما باید توجه 

 .یشتر نشودداشته باشید که چه مقداری از حمص را با آن سبزی ها می خورید ، سعی کنید در حدود یک سوم فنجان ب

قاشق غذاخوری کره بادام زمینی را امتحان کنید. یا برای به  ۱اگر حمص را دوست نداشته باشید، می توانید چیزی مانند کرفس و 

دست آوردن پروتئین، با سبزیجات خود از یک تخم مرغ کامال پخته استفاده کنید. مجددا یادآور می شود که مراقب اندازه غذای 

کالری است، در حالی که یک تخم مرغ سفت شده ممکن  ۱۰۰تا  ۸۰ق غذاخوری از کره بادام زمینی حاوی حدود قاش 1.خود باشید

 .کالری باشد ۸۰تا  60است بسته به اندازه آن حاوی 

 خوشمزه: پنیر و کراکر -4

ه آخر شب خود انتخاب کنید. شما وعده  -اگر شما در یخچال هیچ نوع سبزی نداشته باشید، می توانید پنیر و کراکر ها را برای میان

 .می توانید هر نوع پنیری را انتخاب کنید، اما بهتر است که پنیر واقعی را به جای نوع پردازش شده آن انتخاب کنید

وریزه پنیر پاست"لیست مواد تشکیل دهنده آن را بخوانید: از مصرف پنیر هایی با لیست های طوالنی از مواد تشکیل دهنده مانند 

خودداری کنید. در عوض، از محصوالتی با لیست هایی ساده از مواد تشکیل دهنده مانند شیر، مواد کشت شده در  "...محصول شده

عالوه بر این، به دنبال کراکرهای تهیه شده از دانه های کامل باشید، اما اطمینان .آزمایشگاه )بلوچیز(، نمک، و آنزیم ها استفاده کنید

کراکر هایی که حاوی آرد غنی .گرم( کربوهیدرات در کل مصرف نکنید)گرم  ۱5آن را محدود کنید تا بیش از حاصل کنید که اندازه 

شده هستند یا هر نوع چیپس که سرخ شده است، حتی برگه هایی چیپسی که به نظر سالم بوده و از سیب زمینی شیرین تهیه شده 

ذی معرفی نمیشود، چون روغن های داغ در این مواد غذایی می تواند منجر اند را حذف کنید، که در این شکل به عنوان یک ماده مغ

هنگامی که صحبت .چیپس های پخته شده یک جایگزین بهتر است .به رادیکال های آزاد شود که التهاب را در بدن افزایش می دهد

نده می باشد: گندم کامل، روغن گیاهی و از کراکرها به میان می آید، فیبر بیشتر، بهتر است؛ که تنها حاوی سه ماده تشکیل ده

نمک. با این حال، در مورد اندازه قطعات مصرفی خود احتیاط کنید. یک راه برای مبارزه با مصرف بیشتر، این است که بسته های 

ج یا د هویکالری را خریداری کنید که ازقبل تقسیم شده اند. شما همچنین می توانید پنیر خود را با سبزیجاتی مانن ۱۰۰حاوی 

کرفس مخلوط کنید. گزینه نهایی این است که کراکر ها را با یک تکه نان تهیه شده از دانه کامل تست شده، عوض کنید که مسائل 

 .کنترل اندازه را نیز حل می کند

 شیرین: پودینگ بدون قند -5

قند را بخورید. بسیاری از مخلوط های پودینگ اگر هوس غذاهای شیرین را در اواخر شب دارید، می توانید یک مخلوط پودینگ بدون 

شما می توانید پودینگ .گرم کربوهیدرات در هر نیم فنجان دارند ۱5شکالت بدون قند در فروشگاه ها موجود هستند و فقط حدود 

قاشق  ۱ و وکاکائ پودر خوری غذا قاشق ٢ چیا، تخم فنجان ¼فنجان ماست ساده،  ۱فنجان شیر سویای غیر شیرین،  ۱خود را با 

چایخوری عصاره وانیلی تهیه کنید. اگر شما نیاز به شیرینی بیشتری دارید، می توانید مقدار کمی استویا را به پودینگ خود اضافه 

همه را با هم مخلوط کنید، اضافه کردن دانه های چیای پر فیبر، به مدت چند ساعت، با جذب مایع اطراف، آن را ضخیم تر .کنید

 .می کند

 یرین: ماست سادهش -6
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یکی دیگر از گزینه های بالقوه بخش شیرین، ماست ساده معمولی یا ماست یونانی است. ماست یونانی دارای پروتئین بیشتری نسبت 

به ماست معمولی است و همچنین می توانید میوه های دارای قند پایین تر مانند انواع توت ها را برای شیرینی، به آن اضافه کنید. 

د ماست های فروشگاهها که دارای مواد تشکیل دهنده ای مانند روغن های هیدروژنه، مونوگلیسیرید ها و دی گلیسرید ها می از خری

قاشق غذاخوری عسل برای شیرینی به آن اضافه کنید. اگر شما باید یک ماست طعم  ۱باشد، خودداری کنید. شما حتی می توانید 

گرم کربوهیدرات و یا کمتر باشد، و یا از یکی از بسته های  ۱5که اندازه مصرف شما حاوی  دار داشته باشید، اطمینان حاصل کنید

 .کالری و در طعم های مختلف وجود دارد را انتخاب کنید ۱۰۰ماست یونانی که حاوی 

 ت. با بررسی قند، آزمون نهایی است که در اینصورت واقعا می دانیم بهترین میان وعده برای یک فرد کدام اس"بررسی قند خون"

خون خود پس از هر میان وعده، شما یاد خواهید گرفت که چگونه بدن شما به غذاهای مختلف و اندازه های مختلف پاسخ می دهد، 

همچنین فراموش نکنید که استرس یا کمبود خواب می تواند قند خون شما را .که ممکن است از هر فرد به فرد دیگر متفاوت باشد

قرار دهد، بنابراین غذاهای مختلف را ندین بار تست کنید تا مطمئن شوید که شما دقیقا در مورد چگونگی تاثیر آنها نیز تحت تأثیر 

بر روی خود اطالع دارید. به این ترتیب، زمانی که شب و دیر وقت است،شما بهترین مواد غذایی را برای رسیدن به سالمت بدن و 

  .البته با توجه به میل خود می شناسید

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=c۰dd65af۸٢۱5٤٤٢۰۹٤6٢ 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹6دى ماه  ۱۳چهار شنبه 

 دمنوشی برای درمان سرماخوردگی و گلودرد

درمان سرماخوردگی، زکام، سردرد، مشکالت گوارشی و گلودرد موثر است و به رفع بی خوابی کمک  دمنوش پونه در <غذا و تغذیه

 .کنندپونه گیاهی از خانواده نعناع با طبع گرم و خشک است که از آن دمنوش و اسانس تهیه می.می کند

 خواص دمنوش پونه

سرماخوردگی، زکام، سردرد، مشکالت گوارشی و گلودرد  گیاه پونه بادشکن، معرق، مدر و محرک است، دمنوش پونه برای درمان

 .خوابی داردهای قاعدگی و بیشود؛ این دمنوش همچنین تاثیر بسزایی در رفع نفخ، تب خفیف، حالت تهوع، درداستفاده می

و برای  شودنیز می دهد. عصاره پونه سبب کاهش دردبرد و سکسکه را تسکین میاشتهایی و ضعف معده را از بین میکوهی بیپونه

 .برندها نیز به کار میدرمان کبودی پوست باید از ضماد پونه استفاده کنید، پونه را برای ضدعفونی کردن زخم

 طرز تهیه دمنوش پونه

ده را شبرای تهیه دمنوش پونه، باید یک قاشق غذاخوری سرخالی از برگ یا گل پونه تازه یا یک قاشق چای خوری برگ پونه خشک

 3تا  ٢دقیقه دَم بکشد؛ روزانه  ۱۰ون یک لیوان بریزید و یک فنجان آب جوش را به آن اضافه کنید سپس صبر کنید تا به مدت در

 .بار این دمنوش را میل کنید

 موارد منع مصرف دمنوش پونه 

 .شودباعث مسمومیت می کند، مصرف زیاد پونه و دمنوش پونهاستفاده از دمنوش پونه در برخی از افراد سردرد را تشدید می

  .شودباید توجه داشت که استفاده زیاد از پونه برای زنان باردار ممنوع است، زیرا موجب سقط جنین می

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=5٢ede٢e۸eeda٤a6۹۸d۸ 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹6دى ماه  ۱۱دو شنبه 

 یک نوشیدنی برای رفع نگرانی چاقی 

بار با معرفی یک نوشیدنی جدید اعالم های متنوع، برای اولین، فعال در تولید نوشیدنی HVMN کارشناسان شرکت <غذا و تغذیه

نیازی نیست که مردم در ایامی همچون عید، نگران وساز بدن بسیار افزایش یافته و دیگر کردند که با مصرف آن توانایی سوخت

به گزارش ایسنا و به نقل از تلگراف، این نوشیدنی جالب حاوی موادی است که با مصرف .مصرف کنترل نشده مواد غذایی متنوع باشند

 .است زکتوزی وضعیت  کند. این پدیده در دنیای شیمی معروف بهسوزی تغییر میآن متابولیسم بدن مانند وضعیت رژیم و چربی

ها در خون افزایش یافته و این وضعیت معموال همراه با شرایط هیپرستونمی مشاهده کتوزیز وضعیتی است که در آن میزان کتون

بوتیرات از هیدروکسی-شوند. استواستات و بتاها با فرایند کتوژنز در زمان کمبود ذخایر گلیکوژن کبدی تشکیل میشود. کتونمی

 .شودشوند که معموال با ورزش زیاد شرایط برای وقوع وضعیت کتوزیز آماده میی هستند که برای تولید انرژی استفاده میهایکتون

ها متمایل شده و پس از چند دوره مصرف، ذخیره چربی اضافی حذف با مصرف این نوشیدنی ذخایر تامین انرژی بدن به سمت چربی

گفت: هدف ما از ارائه این محصول رفع نگرانی مردم از چاقی مضاعف در دوران   HVMN جف وو، مدیر اجرایی شرکت.خواهد شد

وی در ادامه افزود: اولین نمونه این .تعطیالت سال نو است. در واقع با مصرف این دارو دیگر نگرانی برای افزایش وزن وجود ندارد

  .ه خواهد شدبه بازار عرض  ٢۰۱۸دالر برای هر بطری در سال  33نوشیدنی با قیمت 

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=ea3٢56e6fbf۰٤fb۸۹5۹bd 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹6دى ماه  ۱۰یک شنبه 

 ترفند شگفت انگیز برای تصفیه خون  11

ها گرفته تا غدد و سایر شود چو همه اعضای بدن از سلولبدن شما، بدون خون غنی از اکسیژن با تهدید مواجه می <غذا و تغذیه

 .کنیمراهکار طالیی برای داشتن خون سالم را به شما توصیه می ۱۱کنند. در این مطلب ها از خون تغذیه میها و ارگاناندام

ها و لوازم آرایشی به طور مستقیم از طریق پوست جذب خون لوسیون، کرم :از محصوالت بهداشتی طبیعی استفاده کنید

 .شودکنید حاوی مواد سمی باشد این مواد به طور مستقیم وارد خون میشود. اگر محصوالتی که استفاده میمی

ون و ریه راه پیدا این محصوالت سرشار از مواد مضر است که از طریق تنفس به خ :از مواد خوشبوکننده هوا استفاده نکنید

 زاست و استفاده ازشود. این مواد خوشبوکننده حاوی مواد سرطانکند و با قرار گرفتن روی پوست به طور مستقیم وارد خون میمی

 .کندها را مختل میآن عملکرد هورمون

تواند باعث تغییر است، اما برنامه غذایی به وجود آورنده اسید می 365، ٧خون  PHبه طور طبیعی  :مواد غذایی قلیایی بخورید

اسیدیته خون شود. مصرف قند، نوشابه، گوشت و مواد غذایی فرآوری شده را کاهش دهید و برنامه غذایی قلیایی اتخاذ کنید. مواد 

بادام،  ها مانندبیا، سویا، مغز میوه و تخمهغذایی قلیایی شامل تمامی سبزیجات، آووکادو، نارگیل، لیموترش، گریپ فروت، عدس، لو

 .تخمه کدوحلوایی، کنجد و... است

طور ثابت شده که ورزش بهترین راه برای ساخت خون غنی از اکسیژن است. ورزش عالوه بر این، منجر به پمپاژ این :حرکت کنید

 .شودبهتر خون توسط قلب می

 .شودسیژن وارد ریه شده و به طور مستقیم وارد خون میبا کشیدن نفس عمیق اک :تنفس عمیق داشته باشید

تری گلیسیرید خون مصرف مواد غذایی غنی از فیبر منجر به کاهش کلسترول آل دی آل و کاهش :حبوبات را بیشتر بخورید

 .شودمی

ن سالم و غنی ضروری های هموگلوبین وجود دارد، در نتیجه برای تولید خوآهن در مولکول :به اندازه کافی آهن مصرف کنید

اند و شاید نیاز باشد که از مکمل استفاده کنند. از آنجا که مصرف بیش از حد است. بیشتر زنان قبل از یائسگی با کمبود آهن مواجه

تواند خطرناک باشد، قبل از مصرف مکمل آزمایش انجام دهید. برخی منابع غذایی آهن شامل عدس، لوبیا، آلو، قرص آهن می

 .، گوشت قرمز و... استسبزیجات

و فوالت برای کاهش میزان هوموسیستئین خون الزم  6، ب. ۱٢ها از جمله ب. این گروه از ویتامین :ویتامین ب. مصرف کنید

 .ها و بیماری قلبی ارتباط داده شده است؛ بنابراین کنترل آن حیاتی استاست. میزان باالی هوموسیستئین با انسداد سرخرگ

های دهد و شباهت زیادی به مولکولکلروفیل یا سبزینه، ماده مغذی گیاهی است که رنگ سبز را به گیاهان می :بخوریدسبزیجات 

 .کندهموگلوبین دارد. آهن منابع گیاهی به تقویت خون کمک می

برای  .بخشدسرعت میفلفل قرمز با تحریک فعالیت قلبی عروقی و کاهش دادن فشارخون، روند تصفیه خون را  :ادویه مصرف کنید

 .تقویت سیستم قلبی عروقی، فلفل قرمز را به غذا اضافه کنید

های شود. این گیاه خاصیت ضدالتهابی دارد غنی از اسیدهاست که از این گیاه برای تقویت خون استفاده میسال :آلوئه ورا بخورید

 .آمینه، آنزیم، کلروفیل، ویتامین و مواد معدنی است

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=5f3b۸5a۰۹۰۸۸٤۸e 
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 سیب زمینی
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 شیالت
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۰۹تاریخ: 

 کشور دوستامکان حضور آبزیان دریایی ایران در آستاراخان کلید خورد/ تولید تور برای صیادان ایرانی از 

شد، اما از این پس قرار است آبزیان دریایی نیز مهمان تاکنون فقط انواع ماهیان و میگوی پرورشی به بازارهای روسیه صادر می

وگو با خبرنگار ایانا درباره بازدید هیأت معاون صید و بنادر ماهیگیری شیالت هرمزگان امروز در گفت.های این کشور شوندسفره

های صیادی استان های شیالتی آستاراخان و مسکو گفت: این بازدید توسط جمعی از تعاونیهرمزگان از ظرفیتاعزامی شیالت 

آوردهای خوبی به ارمغان داشته های شیالتی آستاراخان و مسکو انجام شده است که رههرمزگان به همراه فعاالن این عرصه از ظرفیت

 های خوبی در حوزه توربافی و بازار مناسبی برای آبزیان ایرانی است.ظرفیتاست.مسعود بارانی افزود: آستاراخان دارای 

شده، مقرر شد که تورهای مورد استفاده صیادان ایرانی که از کره و چین به کشور وارد وگوهای انجاموی بیان کرد: بر اساس گفت

دهی شده و این پس توسط این کشور تولید و به ایران سفارشگیری و تعیین ضوابط مورد نیاز صیادان ایرانی شود، پس از قیمتمی

وارد شود.معاون صید و بنادر ماهیگیری شیالت هرمزگان ادامه داد: استفاده از بازارهای کشور روسیه و آستاراخان یکی دیگر از 

شد، اما پس از سیه صادر میمواردی بود که در جلسات مشترک عنوان شد. تاکنون فقط انواع ماهی و میگوی پرورشی به کشور رو

 بازدید این هیأت مقرر شد که آبزیان دریایی نیز بتوانند در بازارهای این کشور حاضر شوند.

تواند برای صیادان ایرانی ارزآوری مناسبی بارانی عنوان کرد: آستاراخان بازار مناسبی برای عرضه محصوالت شیالتی است که می

کرد، از این پس قرار است در زمینه صادرات آبزیان هایی که آبزیان پرورشی را صادر میشرکت حاصل کند.وی یادآور شد: یکی از

جز تور، از دیگر مواردی بود که در این سفر مقرر شد توسط دریایی نیز وارد معامله شود.بارانی در پایان تأکید کرد: سایر ادوات صید به

 ود./های این کشور تولید و به ایران صادر شکارخانه

http://www.iana.ir/fa/news/5۰۸5۹/%D۸%A٧%D۹%۸5%DA% 
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۱۱تاریخ: 

 ایران چهارمین واردکننده بزرگ تیالپیا از چین

چهارمین واردکننده بزرگ این ماهی از چین  ٢۰۱٧تن ماهی تیالپیا از چین در نیمه نخست  6۹۰۰طبق اعالم فائو؛ ایران با واردات 

 .شناخته شده است

جهانی خواروبار و کشاورزی ملل متحد نشان  ، آمارهای منتشر شده از سوی سازمانگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

 .بوده است ٢۰۱٧از چین در نیمه نخست  ماهی تیالپیا می دهد ایران چهارمین واردکننده بزرگ

درصد از کل صادرات  3.6تن ماهی تیالپیا از چین وارد ایران شده که این رقم معادل  6۹۰۰بالغ بر  ٢۰۱٧در ماه های ژانویه تا ژوئن 

هزار تنی، بزرگترین واردکننده این نوع ماهی  3۸بر اساس گزارش فائو، آمریکا با واردات .ای چین در این دوره بوده استماهی تیالپی

تنی به ترتیب در رتبه های دوم و سوم از این نظر قرار  ۹٤۰۰تنی و مکزیک با واردات  ۱٤٧۰۰از چین بوده است. ساح عاج با واردات 

بوده و مصرف آن سالمتی انسان را به خطر می اندازند. به ویژه این که  ماهی سمیان معتقدند؛ این بسیاری از کارشناس.داشته اند

 .اخباری نیز در مورد شرایط غیربهداشتی پرورش این ماهی در چین منتشر شده است

s/http://www.yjc.ir/fa/new63۸3۹٤3/%D۸%A٧%DB%۸C%D۸%B۱ 
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۱۶تاریخ: 

 های اخیر/ قاچاق خاویار با اما و اگرهایی همراه استروند صعودی صادرات محصوالت شیالتی در سال

 .درصدی همراه بوده است ٢۰ساالنه های اخیر، صادرات محصوالت شیالتی به طور متوسط با رشد صالحی گفت: در سال

، با اشاره گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی  حسن صالحی رئیس سازمان شیالت درگفتگو با خبرنگار

اظهار کرد: براساس مصوبه مجلس شورای اسالمی در سال پایانی برنامه  پرورش ماهی در قفسجهاد کشاورزی بر  به تأکید وزیر

ا ههای تولید در این سالهزارتن برسد. به همین دلیل ستاد اقتصاد مقاومتی برنامه ٢۰۰ششم توسعه، تولید ماهیان در قفس باید به 

های اخیر، سازی شده است، افزود: در سالقفس در دریاها ذخیره 35۰اینکه بیش از وی با اشاره به .را هدف گذاری کرده است

مطالعات توسعه پایدار ماهی در قفس از منظر زیست محیطی و سایر شرایط حاکم بر دریا توسط مشاوران ذی صالح و کشورهای 

 .در حال تکمیل شدن است و دریاهادر سواحل  صاحب دانش و تکنولوژی در این زمینه آغاز شد و همواره این مطالعات

 .رود این میزان محقق شودهزارتن ماهی در قفس هدف گذاری شده است که انتظار می 5۰به گفته صالحی امسال تولید 

های رئیس سازمان شیالت ادامه داد: با برگزاری جلسات متعدد با معاونت محیط زیست، معاونت دریایی سازمان بنادر و سایر ارگان

ی نقاط مناسب برای پرورش ماهی در قفس در خلیج فارس، دریای عمان و خزر شناسایی شده، به طوریکه برای مدیریت دریای

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه میزان .ها دیده شده استیکپارچه سواحل و دریاها این طرح در قالب مجتمع و پهنه

ها متفاوت است، بیان کرد: امروز متقاضیان پرورش ماهی در قفس در هر یک از در هر یک از مجتمع تولید ماهیان در قفس

 نظیر امکاناتی هااسکله در و ساماندهی هامجتمع از یک هر در تنی هزار ٢ و 5۰۰ توان برای میزان تولید های ساحلی را میاستان

هیان در قفس در سواحل شمالی و جنوبی کشور، گفت: وی از فراهم شدن بسترهای الزم تولید ما.کرد فراهم آنها برای را انبار

 کنیم که انتظارمربوط به زمین را نیز از طریق منابع طبیعی و امور اراضی کشور دنبال می هایمحدودیت کشور شمال سواحل در 

هزارتن ماهی در  ٢۰از این مقام مسئول با اشاره به اینکه سال گذشته ظرفیت بیش .رود هر چه سریع تر این موانع بر طرف شودمی

یم به بینی کنند تنها توانستقفس وجود داشت، افزود: از آنجا که تولیدکنندگان نتوانستند شرایط و امکانات الزم را به موقع پیش

به گفته وی براساس سیاست کالن و ابالغیه مقام معظم رهبری موضوع صادرات غیر نفتی را در .هزارتن ماهی دست یابیم ۱۰تولید 

را با قفس های  پرورش ماهی صالحی ادامه داد: در ابتدا فعالیت.ایمگذاری کردهدر قفس هدف پرورش ماهیصوالت مختلف مح

در نمایشگاه بین المللی شیالت توافقنامه ای  ۹5وارداتی شروع کردیم چرا که صنعت الزم برای این کار را نداشتیم که در مهر سال 

میان یک شرکت نروژی و ایرانی مبنی بر تولید لوله های مورد نیاز در قفس به امضا رسید که دربهمن همان سال کارخانه ای در 

 .تی اشتهارد افتتاح شد به طوریکه اکنون بخشی از نیاز کشور در داخل تولید می شودشهرک صنع

معاون وزیر جهاد کشاورزی از وجود دانش و تکنولوژی الزم تولید ماهی در قفس خبر داد و گفت: البته تقاضا برای قفس بیش از نیاز 

 .ت نداریمداخل است که بدین منظور برای تامین نیاز کشور چاره ای جز واردا

 نبود زیر ساخت های الزم چالش پیش روی صادرکنندگان ***

بیان کرد: در شرایط کنونی مشکالت  صادرات محصوالت شیالتیوی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به چالش های پیش روی 

 فعر با کنندگان است که امسال متعددی نظیر نبود زیرساخت های الزم برای صادرات آبزیان تازه به بازارهای هدف پیش روی صادر

 .شد صادر قطر و امارات فدراتیو، روسیه به تازه آال قزل موانع این از بخشی

تازه از کشورهای اروپای شرقی و آسیای جنوب شرقی تقاضاهایی داریم که انتظار  صادرات قزل آال برای: افزود ادامه در صالحی 

 .به زودی به این جرگه بپیوندندرود با رفع مشکالت زیرساختی این کشورها می
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 هشت آمار براساس: گفت و داد خبر بازار در شیالتی محصوالت صادرات درصدی ٢۰ ساالنه رشد متوسط رئیس سازمان شیالت از  

 3۰سال قبل  مشابه مدت به نسبت که شد صادر هدف بازارهای به شیالتی دالرمحصوالت میلیون ٤۱٢ حدود امسال گمرک، ماهه

های اخیر مثبت بوده است، بیان کرد: همه ساله میزان وی با اشاره به اینکه تراز تجاری بخش شیالت در سال.درصد رشد یافته است

 .درصد کاهش یافت ٢۰صادرات محصوالت شیالتی بر واردات پیشی داشته است به طوریکه سال گذشته واردات 

 درصد رشد داشت 3۰۰آال صادرات قزل*

 3۰۰هزارتن در سال گذشته رسید که این امر بیانگر رشد  3۰به  ۹٤هزارتن در سال  ۱۰از  صادرات قزل آالبه گفته صالحی 

 ٢تا  ۱.5آال با وزن باالی معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: با توجه به آنکه کشورها خواهان قزل.آال استدرصدی صادرات قزل

وی با بیان اینکه در سفر هیئت بلند پایه اروپایی در ماه .آال هدف گذاری شده استرای صادرات قزلکیلوگرم هستند، مزارع خاصی ب

ها ها با برخی کشورجزء لیست صادراتی به این کشور قرار گرفت، افزود: در صورت فراهم کردن زیرساخت قزل آالگذشته به ایران، 

مه دو جانبه هستیم که اقدامات مناسبی میان سازمان دامپزشکی ایران با برای صادرات و واردات محصوالت دامی نیازمند توافقنا

به روسیه کلید خورد، بیان کرد: با توجه  صادرات قزل آالصالحی با اشاره به اینکه سال گذشته .روسیه و چین صورت گرفته است

تعرفه  های اخیر تواستیمه صورت گرفت که در سالهایی جهت استفاده از ظرفیت بازار روسیبه اختالفات روسیه با اتحادیه اروپا تالش

درصد به این  3تا  ٢.5درصد بسته به فراوری محصول کاهش دهیم، ضمن آنکه قزل آالی تازه با تعرفه  6تا  3به  ۱۹صادرات را از 

ذاری شده است، اظهار کرد: گهزارتن قزل آال به بازارهای صادراتی هدف 3۰وی با اشاره به اینکه امسال صادرات .شودبازار صادر می

 .رود که این امر تا پایان سال محقق شودبا توجه به ظرفیت نامحدود روسیه فدراتیو انتظار می

 جایگزینی درآمد صادراتی محصوالت شیالتی با نفت، آرمانی دست یافتنی است*

امکان به حداقل رساندن  شیالتیتوسعه صادرات محصوالت صالحی در بخش دیگر سخنان خود در پاسخ به این سوال که با 

صادرات نفت وجود دارد، گفت: با وجود آنکه جایگزینی درآمد صادرات محصوالت شیالتی با درآمدهای نفتی آرمان خوبی به نظر 

را آبزیان  معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: نروژ از جمله کشورهایی است که .رسد، اما تحقق این امر نیازمند زمان استمی

داند و با وجود دارا بودن منابع نفتی تالش کرده که با افزایش ظرفیت تولید آبزیان درآمد حاصل از اولویت اول صادرات غیرنفتی می

آن را جایگزین کند که با وجود شرایط مطلوب تولید بزیان در ایران تحقق توسعه صادرات محصوالت شیالتی و جایگزینی آن با 

درصدی  ۱۰۰با رشد بیش از  صادرات میگووی با اشاره به اینکه در چهار سال اخیر تولید و .انتظار نیست درآمدهای نفتی دور از

رسید، به همین دلیل میگو  ۹6هزارتن در سال  ٢٧هزارتن به  ۱۰از  ۹۱رو بوده است، گفت: تولید میگوی پرورشی در سال روبه

های صادراتی و ارد که در صورت حمایت دولت و مجلس در بحث مشوقظرفیت باالیی برای درآمد صادرات غیر نفتی در کشور د

 .ها در کاهش سود تسهیالت افق روشنی پیش روی کشور استبانک

 تواناین مقام مسئول در ادامه افزود: با توجه به اظهارات استاندار هرمزگان مبنی بر صادرات یک میلیارد دالر به بازارهای هدف می

صالحی با اشاره به اینکه در آبزی پروری مقام اول در منطقه را .ت باالیی برای توسعه در کشور برخوردار استگفت که میگو از ظرفی

های شور های شیرین مقام اول در دنیا و آبو خاویار مقام اول در منطقه، قزل آال در آب پرورش میگودارا هستیم، بیان کرد: در 

 .دمقام چهارم در دنیا به ایران اختصاص دار

معاون وزیر جهاد کشاورزی از جایگاه و ظرفیت باالی ایران در تولید محصوالت شیالتی خبر داد و گفت: با توجه به گستردگی زنجیره 

ها و ههای دریایی، لولها همچون تولید تور قفسهای دانش بنیان و موسسات تحقیقاتی در بسیاری از بخش، شرکت صنعت شیالت

 .ورد نیاز توانستند به کمک ما بیایندبسیاری از ابزارآالت م
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 تن ماهی خاویاری در کشور ۱۰۰هزار و  ٢تولید *

تن ماهی خاویاری و سه تن  ۱۰۰هزار و  ٢افزود: در سال گذشته بیش از  تولید خاویار پرورشی،وی با اشاره به آخرین وضعیت 

 .گوشت خاویار پرورشی تولید و به آمریکای شمالی و اروپا صادر شد

حی باتأکید بر اینکه یکی از برنامه های سازمان، بازگشت خاویار ایرانی به جایگاه گذشته است، اظهار کرد: سال گذشته با امضای صال

ها بازار خاویار را حفظ کنیم، چرا که فرانسه از جمله ای میان وزای ایران و فرانسه درصدد آن هستیم تا با کمک فرانسویتوافقنامه

 .شددر گذشته بیشترین خاویار ایران به این کشور صادر میکشورهایی بود که 

 .شد خواهد افتتاح  لرستان استان دختر پل به گفته صالحی بزرگترین مزرعه پرورش خاویار به زودی در

د وها مبنی بر وربه کشور، تصریح کرد: با توجه به اعالم برخی گزارش قاچاق خاویاررئیس سازمان شیالت درباه آخرین وضعیت 

 .خاویار قاچاق به ایران، مأموران ستاد قاچاق کاال با حضور فعال خود تواستند جلوی این امر را بگیرند

 دانست اخیر هایسال در خود مدیریتی هایبرنامه از یکی را آال قزل و خاویاری ماهیان میگو،گوشت خاویار، واردات ممنوعیت  وی

خاویار در کشور، برخی افراد به دنبال واردات این محصول در برخی مناطق بودند که از واردات این  باالی تقاضای به توجه با: افزود و

و بسته بندی و صادرات مجدد  واردات خاویارهایی مبنی بر صالحی ادامه داد: برخی افراد درخواست.محصول به کشور جلوگیری شد

 .های احتمالی از نام خاویار ایرانی جلوگیری شدی از سوء استفادهآن در مناطق آزاد داشتند که از این امر به سبب جلوگیر

 منوعیتم به توجه با: کرد تصریح است، ضعیف بسیار کشور در خارجی خاویار عرضه احتمال  معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه

 .دارد وجود داخل در آن عرضه و صید قاچاق احتمال صادرات،

http://www.yjc.ir/fa/news/63۸۸٢33/%D۸%B۱%D۹%۸۸%D۹%۸6% 
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۱۵تاریخ: 

 واردات تیالپیا کاهش یافت/تیالپیا، فرصت بزرگ پرورش شیالت در ایران

 .های اخیر کاهش یافته استوزیر جهاد گفت: براساس آمار رسمی گمرک، واردات تیالپیا به کشور نسبت به سال معاون

با بیان  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی حسن صالحی رئیس سازمان شیالت در گفتگو با خبرنگار

به مرغ دریایی در دنیا معروف است، اظهار کرد: امروز سهم این مرغ دریایی در سبد غذایی خانوار در دنیا رشد  تیالپیااینکه 

وی افزود: براساس آمار فائو در یک دهه .پیا به خود اختصاص خواهد دادچشمگیری داشته است که در آینده آبزیان این سهم را تیال

 تولید آبزیان؛ باالترین ٢۰3۰شود در سال گذشته و یک دهه آینده، بیشترین رشد به تیالپیا اختصاص خواهد شد و پیش بینی می

اجتماعی بیماری های مختلف نظیر آلزایمر،  صالحی در پاسخ به این سوال که در شبکه های.در دنیا به تیالپیا اختصاص خواهد داشت

اوتیسم و انواع سرطان ها را ناشی از مصرف تیالپیا می دانند، بیان کرد: این امر هیچ گونه پایه علمی ندارد و در این شبکه ها افراد 

به غذای معروف فقرا در  تیالپیارئیس سازمان شیالت با اشاره به اینکه تعبیر .کنندغیرمتخصص نسبت به همه چیز اظهار نظر می

 تیالپیا فیله معروف فودهای فست در همواره و شود می تولید تیالپیا دنیا کشور ۱٢۰ از دربیش دنیا بی اساس است، گفت: امروز 

به گفته وی؛ در سال های اخیر، به سبب مزیت نسبی تیالپیا در پخت مصرف آن در تمامی کشورها از جمله ایران .شود می عرضه

 رشد دنیا در آال قزل همانند آن تولید  معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: تیالپیا جزء گونه های است که.یافته است افزایش

صالحی با اشاره به اینکه ریشه تیالپیا .شور دنیا به پرورش تیالپیا مشغول هستندک ۱3۰ تا ۱٢۰ طوریکه به است، داشته چشمگیری

توافقاتی بین سازمان شیالت و محیط زیست مبنی بر تولید تحقیقاتی تیالپیا در  ۸٧ن کرد: در سال برای رودخانه نیل مصر است، بیا

بافق یزد صورت گرفت که به سبب سهل انگاری کارشناسان محیط زیست در صدور مجوزها، تاکنون این امر محقق نشده است و 

 .ید را آغاز کنندانتظار می رود به زودی سرمایه گذاران در شهرستان بافق یزد، تول

 .وی افزود: با راه اندازی مزارع تیالپیا پرورشی در بافق یزد و تامین نیاز داخل، واردات تیالپیا به صفر خواهد رسید

 توافق به یاتیالپ تولید بر مبنی یزد بافق در شیالت موسسه تحقیقاتی  رئیس سازمان شیالت ادامه داد: در سال های قبل شروع پروژه

 پرورشی مزرعه ۱۰ که داریم نظر در جا همان در که دارند( شور آب) متعارف غیر آب مزارع برخی یزد بافق در که چرا بود، رسیده

هزارتن  ۱۱براساس آمار رسمی گمرک، سال گذشته  :گفت واردات تیالپیاوی با اشاره به آخرین میزان . کنیم اندازی راه تیالپیا

به کشور وارد شد که نسبت به سال های اخیر کاهش یافته است، ضمن آن که بر تمامی محموله ها  تیالپیا از تایلند، چین و ویتنام

 .یک کارشناس به نمایندگی از مقام معظم رهبری و یک نماینده سازمان دامپزشکی در وزارت جهاد کشاورزی نظارت دارند

هزارتن اعالم کرد و گفت: سازمان با افزایش تعرفه  6معاون وزیر جهاد کشاورزی در خاتمه میزان واردات هشت ماهه نخست سال 

ات و توسعه صادر واردات تیالپیاکیلو قزل آال در برابر واردات یک کیلو تیالپیا در صدد کنترل  5درصد و صادرات  3٢واردات به 

 .قزل آال است

yjc.ir/fa/news/http://www.63۸٧5٢۹/%D۹%۸۸%D۸%A٧%D۸ 
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 شیر و فرآورده ها
 فارس - ۹۶/۱۰/۱۳ : تاریخ

 گذاری شیر خام دولتی همچنان ادامه دارد/ سه محصول لبنی در انتظار قیمت گذاریهفت خوان قیمت
کارشناسی سازمان حمایت برای محصول لبنی به کارگروه  گذاریماه اخیر قیمت ٢دبیر انجمن صنایع لبنی ایران گفت: با وجود آنکه 

تنظیم بازار ارسال شده بود، اما با درخواست مجدد دامداران برای افزایش قیمت شیرخام، کارگروه تنظیم بازار نیز فعال دست نگه 

گذاری دولت برای شیرخام دو سال گذشته است که دولت ، از آخرین قیمتخبرگزاری فارسبه گز ارش خبرنگار کشاورزی  .داشت

های تولید شیر خام برای دامداران جبران شود، اما این تومان افزایش داد تا ضرر و زیان ۱٤٤۰تومان به  ۱٢۰۰نرخ شیر خام را از 

بهانه که شیرهای خریداری شده به دلیل نبود بازار صادراتی تبدیل به  مصوبه تا اوایل امسال اجرایی نشد و کارخانجات لبنی به این

اما به مرور در سال گذشته با باز شدن درهای صادراتی  .شیرخشک شده و در انبارها نگه داشته شد و از افزایش قیمت سرباز زدند

ت لبنی برای تولید محصوالت خود نیز با روسیه و صادرات شیرخشک ایران به این کشور، کار به جایی رسید که امسال کارخانجا

تومان خریداری کنند،  ۱٤٤۰کمبود شیر مواجه شدند و مجبور شدند، به مرور محصوالت دامداران را به نرخ واقعی یعنی تا لیتری 

برند کارخانه لبنی  های دامی، دوها تمامی ندارد، چرا که با محاسبه نرخ ساالنه تورم و افزایش قیمت نهادهاما زنجیره افزایش قیمت

فروردین امسال و دقیقا در ایام تعطیالت نوروز به صورت خودسرانه قیمت شیر خود را افزایش دادند که با واکنش سازمان حمایت 

مواجه شد، در نهایت اینکه قرار شد سازمان حمایت با درخواست کارخانجات لبنی اسناد مورد نیاز را بررسی تا اجازه افزایش قیمت 

گذاری دولتی و جلسات آن مدیران حکم از آنجایی که روند قیمت .حصول لبنی پرمصرف یعنی شیر، پنیر و ماست را صادر کندسه م

 .گیری فرستاده شدهای نهایی تعیین و به کارگروه تنظیم بازار برای تصمیمهفت خوان رستم را دارد، پس از هشت ماه قیمت

ایع لبنی به خبرنگار فارس گفت: دامداران درخواستی به سازمان حمایت دادند که قیمت تر آنکه رضا باکری دبیر انجمن صنجالب

تمام شده تولید شیرخام باالتر از رقم مصوب است و باید فکری به حال افزایش قیمت شیر کرد و کارگروه تنظیم بازار نیز افزایش 

. حال باید دید چند ماه دیگر زمان الزم است تا کارخانجات قیمت سه محصول لبنی را منوط به تعیین نرخ جدید شیر خام کرده است

تر اینکه دولت برای حمایت جالب.شان را در مورد نرخ محصوالت لبنی و شیرخام بدانندکنندگان و تولیدکنندگان تکلیفلبنی، مصرف

جایی که سال گذشته تنها دو ماه شیر پذیر، طرح شیر مدارس را از دو سال گذشته به طور نصفه و نیمه اجرا کرد، تا از قشر آسیب

ر های لبنی برای طرح شیگونه قراردادی با شرکتبین برخی دانش آموزان مدارس توزیع شد و امسال نیز بنا به گفته باکری هیچ

  .مدارس منعقد نشده است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱3۹6۱۰۱3۰۰۱۱۸۰ 
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 شیر و فرآورده ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۱۴تاریخ: 

 کارخانه های لبنی به هشدار اخیر سازمان حمایت توجهی نکردند

های بازگردانند، باوجود این کارخانهسازمان حمایت طی اطالعیه ای از شرکت های لبنی خواست که قیمت را به ارقام مصوب خود 

 .لبنی نسبت به این امر توجهی نکردند

به  کارخانه های لبنی،  ، درچند روز گذشتهگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

 . دنبال سکوت سازمان حمایت یکی پس از دیگری اقدام به افزایش قیمت برخی محصوالت خود کردند

با وجود آنکه افزایش قیمت این محصوالت با انتقاد شدید مصرف کنندگان روبرو شده بود، اما دبیر انجمن صنایع لبنی معتقد بود که 

 .عی خود رسید که این امر به معنای گرانی نیستقیمت محصوالت لبنی به نرخ واق

طی اطالعیه ای از شرکت های لبنی خواست که قیمت را  سازمان حمایت البته با گذشت چند روز از این ماجرا و گالیه های افراد،

خبر داد، در حالیکه  برند لبنی یک محصوالت قیمتروز گذشته نیز یک منبع آگاه از بازگشت .به ارقام مصوب خود بازگردانند

 .مسئوالن نسبت به این امر اظهار بی اطالعی می کنند

 بازگشت قیمت محصوالت به نرخ سابق در حال بررسی است 

گفت: تا کنون، هیچ یک از  صنعت،تجارت و کشاورزی محمد رضا گنجی مدیرعامل اتحادیه تعاونی های لبنی در گفتگو با خبرنگار

 .برندهای لبنی قیمت محصوالت خود را به نرخ قبلی تغییر ندادند

به نرخ های سابق در چند روز آینده تعیین  قیمت محصوالت لبنیبه گفته وی؛ بنابر اطالعیه ای سازمان حمایت، موضوع بازگشت 

، ٢۸۰۰به  ٢5۰۰از  شیر بطری ،۱۸۰۰به  ۱6۰۰ر کیسه ای از این گزارش می افزاید: در ابتدای ماه قیمت شی.و تکلیف خواهد شد

تومان افزایش یافت که  5۰۰هزار و  5به  5و از  5۰۰هزار و  3به  3هزار، ماست یک کیلویی از  6به  6۰۰هزار و  5ماست سنتی 

 .های متخلف برخورد شود انتظار می رود طی ابالغیه ای سازمان حمایت قیمت محصوالت به کماکان سابق بازگردد و با کارخانه

http://www.yjc.ir/fa/news/63۸65٧٧/%DA%A۹%D۸%A٧% 
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 صادرات و واردات
 فارس - ۹۶/۱۰/۱۵ : تاریخ

 ممنوعیت واردات برخی محصوالت کشاورزی به عراق
  .سفیر جمهوری اسالمی ایران در عراق گفت: واردات برخی محصوالت کشاورزی به عراق ممنوع شد 

به نقل از سازمان توسعه تجارت براساس اعالم سفیر جمهوری اسالمی ایران در بغداد واردات برخی از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

  .به عراق ممنوع شدمحصوالت کشاورزی 

واردات برخی محصوالت کشاورزی از قبیل کاهو، شلغم،  ۹6دی ماه  6براساس اعالم سفیر جمهوری اسالمی ایران در بغداد از تاریخ 

 .چغندر، کلم و گل کلم به عراق ممنوع شده است

www.farsnews.com/newstext.php?nn=http://۱3۹6۱۰۱5۰۰۰۱٤٢ 
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 صادرات و واردات
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۱۰تاریخ: 

 های صادراتیالزام توجه به پتانسیل

درصد  ۰.۱۸مجموع درصد سهم واردات قزاقستان را کاالهای کشاورزی تشکیل داده، در حالی که ایران در  ۱۰های گذشته، طی سال

 کاالهای غیرنفتی این کشور را تأمین کرده است.

به گزارش خبرنگار ایانا، یکی از کشورهای آسیای میانه قزاقستان است که با کشورهایی نظیر چین، روسیه، قرقیزستان، ترکمنستان 

به عضویت  ٢۰۱5زده است. این کشور در سال و ازبکستان مرز مشترک دارد. البته دریای خزر مرز آبی بین ایران و قزاقستان را رقم 

دهد. طبق آمارهای منتشر درصد حجم کل واردات جهان را به خود اختصاص می ۰.۱6سازمان تجارت جهانی درآمد و در مجموع 

تی به درصد در صادرات کاالهای غیرنف ۰.۱۸تنها  ٢۰۱6شده توسط اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران، ایران در سال 

میلیون دالر در صدر  ۱۱۹.5، انواع نباتات باارزش ۹5قزاقستان سهم داشت. در میان کاالهای صادرشده از ایران به قزاقستان در سال 

خورد. میلیون دالر به چشم می ۱.۹ها به ارزش های سبزیجات و برخی میوهگروه کاالیی قرار گرفته است. در ردیف دهم نیز فرآورده

میلیون دالر به ترتیب در  ۰.٤٢میلیون دالر و قهوه و چای با ارزش  ۱.۰6ت خوراکی که منشاء حیوانی دارند با ارزش شیر و محصوال

کرده و انواع خرما به قزاقستان صادر شده که در مجموع گیرد. البته در همین سال انواع پسته، انگور خشکهای بعدی قرار میردیف

هزار  ٢۰٤میلیون و  5۸انگور تازه به ارزش  ٢۰۱6اند.این در حالی است که قزاقستان تنها در سال همیلیون دالر ارزآوری داشت ۱۱٢.٧

فرنگی هزار دالر، گوجه ۹۱5میلیون و  55هزار دالر، انواع شیرینی به ارزش  ٢6٢میلیون و  5٧دالر، قند، نیشکر و چغندرقند به ارزش 

هزار دالر وارد کرده که ایران در این بین سهم قابل  ۸۹٧میلیون و  ٤۱دار به ارزش ههای هستمیلیون دالر و انواع میوه ٤۱به ارزش 

هزار دالر هزینه کرده،  6۰۰میلیون و  ٤۱بیش از  ٢۰۱6عنوان مثال اگرچه قزاقستان برای خرید سیب تازه در سال توجهی ندارد. به

های تولیدشده توسط کشاورزان ایرانی ی که در برخی مزارع سیبهزار دالر آن وارد ایران شده است. آن هم در شرایط ۹۸اما تنها 

های وارداتی قزاقستان برای صادرکنندگان ایرانی بسیار مانند؛ بنابراین شناخت پتانسیلدلیل نبود بازار در مزرعه سرگردان میبه

دلیل االهای کشاورزی است و ایران بهمربوط به ک ٢۰۱5درصد سهم واردات این کشور در سال  ۱۰ضروری خواهد بود؛ زیرا بیش از 

 تواند سهم باالیی از این مقدار را به خود اختصاص دهد./راحتی میمرز آبی مشترکی که با این کشور دارد، به

http://www.iana.ir/fa/news/5۰۹۱3/%D۸%A٧%D۹%۸٤%D۸ 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۱۲تاریخ: 

 صادرات سیب تنها راهکار خروج از رکود/باغداران نگران مازاد سیب تولیدی هستند

 .هزارتن سیب، تنها راهکار خروج از رکود بازار فعلی است 5۰۰نایب رئیس اتحادیه باغداران گفت: صادرات 

، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی اتحادیه باغداران در گفتگو با خبرنگارمجتبی شادلو نایب رئیس 

جه به مشکالت اقتصادی خانوار، تقاضای چندانی در بازار در بازار اظهار کرد: با تو عرضه سیبمشکالت باغداران مبنی بر  درخصوص

یب، محدودیت در س تولید مازاد به توجه با: افزود وی در ادامه.وجود ندارد و این امر باغداران را با چالش های جدی روبرو کرده است

هزارتن سیب تنها راهکار خروج از رکود  5۰۰شادلو ادامه داد: صادرات بیش از .کندصادرات ، لطمه جدی به تولیدکنندگان وارد می

 وانیر مشکل و صادرات نبود :گفت دارد، وجود زیادی ذخایر بخش این در نایب رئیس اتحادیه باغداران با بیان اینکه.بازار فعلی است

 .کم بر بازار سیب، لطمه جدی به تولید داخل وارد کرده استحا

http://www.yjc.ir/fa/news/63۸٢35۱/%D۸%B5%D۸%A٧%D۸%A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/6382351/%D8%B5%D8%A7%D8%25A


    
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       6139اهم اخبار کشاورزی هفته دوم  دی 

 

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

 صنایع غذایی
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۱۲تاریخ: 

 !سال بعد دیگر نباشد ۳0شکالت شاید 

سال دیگر شکالت به یک خوراکی  3۰کاهش رطوبت و افزایش دمای هوای جهان به خاطر گرمایش جهانی شاید باعث شود که تا 

 دهد که با ادامه وضعیت کنونی احتمالبه گزارش خبرآنالین به نقل از بیزنس اینسایدر،تحقیقات جدید نشان می .اعیانی تبدیل شود

غییر تگیاه کاکائو که ماده اصلی شکالت است منقرض شود. به همین خاطر داشنمندان در تالش هستند تا با  ٢۰5۰دارد که تا سال 

 اصلی مناطق ژن گیاه کاکائو جهان را از کمبود شکالت نجات دهند. در صورتی که افزایش دما به روال کنونی ادامه داشته باشد 

پیش از این دانشمندان درباره موز هم  .بود نخواهند برخوردار آن دیگر از شرایط مناسب برای رشد  2050 سال تا گیاه این پرورش

 انقراض که آنجایی از به خاطر نوعی آفت داشتند و مجبور شدند ماجرا را با پرورش نژاد جدیدی حل کنند.مشکل مشابهی البته 

 کمپانی و «کالیفرنیا برکلی» دانشگاه محققان از مشترک تیمی باشد داشته همراه به را ناپذیری جبران صدمات تواند می کاکائو

میلیارد دالری که در زمینه تولید مواد غذایی  35این کمپانی .این مساله هستندی از پیشگیر برای هایی راه بررسی حال در «مارس»

 .درصدی تولید کربن در کسب و کار و زنجیره تامینش اختصاص داده است 6۰میلیارد دالر را به کاهش  ۱فعالیت دارد 

http://www.iana.ir/fa/news/5۰۹65/%D۸%B٤%DA%A۹%D۹%۸٤%D۸ 
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 صنایع غذایی
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۲۵تاریخ: 

 هاشرایط و ضوابط ثبت مواد افزودنی و ادجونت

 .ها برگزار شدادجونتکننده تولید و عرضه Lamberti و کمپانی BASF نشست مشترک سازمان حفظ نباتات با نمایندگان شرکت

ها امروز در محل سازمان حفظ منظور بررسی شرایط و ضوابط ثبت مواد افزودنی و ادجونتبه گزارش خبرنگار ایانا، این نشست به

 های سازمان را درباره ثبت و موارد مصرفها و برنامهنباتات کشور برگزار شد.ابطالی معاون کنترل و مبارزه با آفات سازمان سیاست

 بیان کرد. Lambertiو  BASFها( را برای نمایندگان دو شرکت مواد افزودنی )ادجونت

های فوق ضوابط و شرایط ثبت این مواد در کشورهای مختلف دنیا ازجمله آمریکا، اروپا، فرانسه، هند و چین و مقرر شد کمپانی

 ماه آینده به سازمان ارائه کنند.های خود برای تدارک انواع مختلف ادجونت را ظرف حداکثر یک برنامه

 ها شامل:موارد عمده مصرف ادجونت

 ها.کشهای آفتهای فرموالسیونبهبوددهنده -۱

کش، جلوگیری از فرار سم از روی برگ، های مصرفی از طریق نفوذ بهتر، جلوگیری از تصعید سریع آفتکشافزایش کارایی آفت -٢

 پاشی.اصالح آب مصرفی برای محلول

 ها و سالمت جامعه و محیط زیست.کشکاهش مصرف آفت -3

 کش در هنگام مصرف./افزایش سازگاری بیشتر در اختالط بین چند آفت -٤

http://www.iana.ir/fa/news/3۹٤5۰/%D۸%B٤%D۸%B۱%D۸%A٧% 
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 صنایع غذایی
 فودپرس ۱۳۹6دى ماه  ۹شنبه 

 بندی به دلیل زلزلهرد کمبود آب بسته

رد  بندی در کشور را به دلیل وقوع زلزلههای معدنی و آشامیدنی موضوع کم شدن میزان آب بستهدبیر انجمن تولیدکنندگان آب

وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه موضوع مطرح شده تحت عنوان کمبود میزان آب بسته بندی در کشور به پیمان فروهر در گفت.کرد

ای صحت ندارد و خالف واقع است بلکه انجمن به هیچ وجه صحت ندارد، اظهار کرد: نه تنها چنین مسئله دلیل وقوع زلزله

ها در ایران روبرو هستیم، هر خانوار کند حال که با تحرک گسلی به مردم پیشنهاد میهای معدنی و آشامیدنتولیدکنندگان آب

 .ساعت پس از وقوع زلزله برطرف کند ٧٢بندی نیاز حداقلی خود را تا حداکثر لیتری آب بسته ۱.5تواند با خریداری دو بسته می

بندی ای نخواهد بود که وضعیت صنعت آب بستهنیست و مسئله وی ادامه داد: این پیشنهاد به معنای سوء استفاده از وضعیت موجود

رسد که تهیه دو بسته آب به نظر می های به وجود آمده به دلیل وقوع زلزلهرا در کشور تکان دهد، اما به هر حال با توجه به نگرانی

میلیون  ٤۰۰یان اینکه ساالنه یک میلیارد و های معدنی و آشامیدنی با بدبیر انجمن تولید کنندگان آب.اقدامی حیاتی به نظر برسد

میلیون  55۰میلیون لیتر در شش ماهه نخست سال و  ۸5۰شود، خاطر نشان کرد: از این رقم لیتر آب بسته بندی در کشور تولید می

ل کاهش میزان فروهر افزود: هر چند در شش ماهه دوم سال وضعیت تولید آب به دلی.شودلیتر نیز در شش ماه دوم سال تولید می

شود، اما در برهه زمانی کنونی هیچگونه کمبود آب بسته بندی در کشور وجود ندارد و اگر نیازی به مصرف مردم با افت مواجه می

  .های تولیدی خود را دو برابر خواهند کردتامین این مسئله احساس شود به طور حتم تولیدکنندگان بالفاصله میزان فرآورده

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=ba۸۸۰۹cf۰٢۸۹٤۱f٤۸۸۱۱c۱۰3 
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 عسل
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 علوفه
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 گل و گیاهان صنعتی
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 گندم
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۱۴تاریخ: 

 نگرانی گندمکاران از کاهش بودجه خرید تضمینی گندم

 .عضو شورای خانه کشاورز گفت: کشاورزان خواستار اعالم به موقع نرخ خرید تضمینی گندم بر مبنای تورم هستند

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی  مسعود اسدی عضو شورای مرکز خانه کشاورز در گفتگو با خبرنگار

در سال آینده اظهار کرد: براساس قانون خرید تضمینی گندم، هر سال جامعه  خرید تضمینی گندم، با انتقاد از کاهش بودجه جوان

 .کشاورزان نسبت به اعالم به موقع نرخ خرید بر مبنای تورم و پرداخت مطالبات تمایل دارند

 .رود شوی افزود: با توجه به کاهش بودجه خرید تضمینی گندم، دولت در نظر دارد که به سمت و سوی سیاست قیمت تضمینی پی

در بلند مدت می تواند منافع کشاورزان را به همراه داشته باشد، اما کشاورزان  سیاست قیمت تضمینیاسدی ادامه داد: اگرچه، 

 .همانند گذشته به خرید تضمینی محصول تمایل دارند

این وبرو کند، بیان کرد: برمی تواند کشاورزان را با مشکالت متعددی ر کاهش بودجه خرید تضمینی گندم وی با اشاره به اینکه

 .اساس دولت با تخصیص اعتباراتی در توسعه آبیاری های تحت فشار می تواند کاهش بودجه خرید تضمینی گندم را جبران کند

در امنیت ملی کشور نقش بسزایی دارد، از این رو در  تولید گندمعضو شورای مرکزی خانه کشاورز تصریح کرد: با توجه به آنکه، 

 .بودجه سال آینده در کمیسیون کشاورزی باید این امر مورد توجه قرار گیرد تا دغدغه خاطر کشاورزان به حداقل خود برسدتصویب 

http://www.yjc.ir/fa/news/63۸6۱٤5/%D۹%۸6%DA%AF% 
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 گوجه فرنگی
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 گوشت قرمز
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۱۰تاریخ: 

 هزار تومانی نرخ گوشت داخلی/ واردات گوشت همچنان ادامه دارد ۴کاهش 

هزار تومان در بازار عرضه  3٤هزار تومانی در مقایسه با یک ماه اخیر به نرخ  ٤یک مقام مسئول گفت: هر کیلو الشه داخلی با کاهش 

 .شودمی

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزیکنندگان دام زنده در گفتگو با خبرنگار منصور پوریان رئیس شورای تامین

در یک ماه اخیر اظهار کرد: اکنون نرخ هر کیلو الشه داخلی در عمده فروشی ها  یهزار تومانی نرخ الشه داخل ۴کاهش ، از جوان

تا  35وی با اشاره به اینکه از واردات روزانه  .هزار تومان است ٢۹و اوراسیا  5۰۰هزار و  3۰هزار تومان، گوشت وارداتی استرالیا  34

خبر داد و گفت: استمرار واردات و اشباع بازار از گوشت های وارداتی ، کاهش قیمت گوشت داخلی در  گوشت گرم وارداتیتن  ٤۰

نزدیک باشد که دیگر واردات برای  گوشت خارجیبه داخلی الشه قیمت زمانیکه تا واردات  به گفته پوریان؛ .بازار را به همراه داشت

قیمت  رئیس شورای تامین کنندگان دام زنده با انتقاد از این مسئله که .تتجار صرفه اقتصادی نداشته باشد، ادامه خواهد داش

در قصابی ها همچنان باالست، بیان کرد: با توجه به کاهش نرخ گوشت داخلی در بخش عمده فروشی، انتظار می رود که  گوشت

 .ن سودهای هنگفت هستندمسئ،والن بر روند قیمت در خرده فروشی نظارت داشته باشند، چرا که برخی قصابان خواها

در میادین صحت ندارد، تصریح کرد: در شرایط کنونی پرواربندها دارای بره با وزن سنگین با مشکل  کمبود داموی با اشاره به اینکه  

تا  5۰۰هزار و  ۱6هزار تومان و خرده فروشی  ۱٤درب دامداری را  نرخ هر کیلو دام زندهپوریان .نبود، تقاضا در بازار روبرو هستند

 .هزار تومان اعالم کرد ۱٧

http://www.yjc.ir/fa/news/63۸٢6٧۹/%DA%A۹%D۸%A٧%D۹%۸٧%D۸ 
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 گوشت قرمز
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۱۴تاریخ: 

 کسری گوشت کشورهای مولد برای جبران واردات گله

های مولد به دنبال افزایش تولید گوشت گذاران نسبت به واردات گلهمدیرعامل اتحادیه دامداران گفت: وزارت جهاد با ترغیب سرمایه

 .است کشور نیاز تامین و قرمز

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی  علیرضا عزیزاللهی مدیرعامل اتحادیه دامداران در گفتگو با خبرنگار

 ۱٢هزارتن در کشور اعالم کرد و گفت: سرانه ساالنه مصرف گوشت قرمز به ازای هر نفر ۸5۰را  گوشت قرمز، تولید ساالنه جوان

 .کیلو است که با احتساب تولید داخل مابقی آن از طریق واردات تامین می شود

سبک و سنگین های اعالم کرد و افزود: در گذشته، جمعیت دام های مولدکاهش تولید دامهای اخیر را دلیل اصلی وی خشکسالی

در سیستم دامپروری روستایی و عشایری از رشد چشمگیری برخوردار بود که به دلیل تغییر ساختار و افزایش شهرنشینی ، جمعیت 

 .ها تعدیل یافت که برای جبران این امر، توسعه سیستم دامپروری در دستور کار قرار گرفتدام

عزیزاللهی واردات گله و تمرکز در سیستم دامپروری صنعتی را تنها راهکار جبران تعدیل جمعیت دام روستا و عشایر دانست و گفت: 

و تامین نیاز  تولید گوشت قرمز افزایش دنبال به مولد هایگله واردات به نسبت گذاران وزارت جهاد کشاورزی با ترغیب سرمایه

یه دامداران ادامه داد: تولیدکنندگان به سبب هزینه های باالی تولید و نبود توجیه اقتصادی چاره ای جز مدیرعامل اتحاد.کشور است

 .های خود به بازار ندارند که این امر تا حدی تنظیم بازار گوشت داخل را بر هم زده استعرضه زودتر از موعد دام

زار بیان کرد: قیمت گوشت در بازار تابع عرضه و تقاضاست ، به طوریکه در با قیمت گوشت وی با اشاره به دالیل اصلی نوسانات اخیر

در کاهش  واردات گوشت عزیزاللهی با اشاره به اینکه.گیردبا افزایش مصرف در برخی فصول، قیمت دستخوش تحوالتی قرار می

چندانی با قیمت های داخلی نداریم و از کند، یادآور شد: با توجه به نوسان نرخ ارز و قیمت های جهانی، اختالف قیمت معجزه نمی

 .طرفی، حجم واردات به حدی نیست که بتواند تاثیر چندانی در فرآیند تنظیم بازار داشته باشد

http://www.yjc.ir/fa/news/63۸6٢۸٤/%D۹%۸۸%D۸%A٧%D۸%B 
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 گوشت قرمز
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۱۵تاریخ: 

 هزار تومان ۳۴ثبات نرخ گوشت در بازار/ نرخ هر کیلو شقه داخلی 

 .شودها عرضه میهزار تومان در عمده فروشی 3٤تا  33رئیس شورای تأمین کنندگان دام زنده گفت: هر کیلو الشه داخلی با نرخ 

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی کنندگان دام زنده در گفتگو با خبرنگارمنصور پوریان رئیس شورای تأمین 

تا  33در بازار خبر داد و گفت: با توجه به فراوانی گوشت داخلی و خارجی، هر کیلو الشه داخلی با نرخ  ثبات نرخ گوشت، از جوان

وی با اشاره به اینکه دام پرواربندی سنگین مشتری ندارد، افزود: براین اساس .شودها عرضه میهزار تومان در عمده فروشی 3٤

های پرواربندی شده سنگین و بز را کرده صادرات دامت جهاد کشاورزی درخواست های فراوان از وزاراتحادیه دامداران طی مکاتبه

پوریان با اشاره به اینکه تأثیرگذاری .رود با رفع ممنوعیت صادرات حداکثر از اوایل سال آینده این امر محقق شوداست که انتظار می

واثرگذاری آن  های وارداتیگوشتتوجه به توزیع مناسب  های بازار مشهود است، بیان کرد: باهای وارداتی در تمامی بخشگوشت

 .است شده روروبه کاهش با داخلی گوشت برای تقاضا بازار، کنترل و  در تنظیم

 .هزارتومان اعالم کرد ٢۹و اوراسیا  5۰۰هزار و  3۰تأمین کننده دام و گوشت قیمت هر کیلو الشه استرالیا 

های مناسب دام در فصل پاییز و زمستان به سبب عرضه مناسب دام در زایش  :رد و گفتبینی کدر بازار را پیش قیمت گوشتوی 

 گوشت قرمزرئیس شورای تأمین کنندگان دام زنده ادامه داد: در شرایط کنونی عرضه دام و .ها، بازار گوشت را به تعادل رساندمیدان

 .مرو بودیها با افزایش جهشی قیمت روبهکمبود دام در میدانروست در حالیکه در مدت مشابه سال قبل به دلیل با انباشت روبه

ها، تصریح کرد: با وجود آنکه در بخش خرده فروشی کاهش قیمت گوشت محسوس در قصابی نرخ باالی گوشت پوریان با انتقاد از

 .برخی مغازه داران جلوگیری کنندرود که با نظارت و رصد هر چه بیشتر در بازار از سودجویی بوده است از مسئوالن امر انتظار می

http://www.yjc.ir/fa/news/63۸٧5٢۰/%D۸%AB%D۸%A۸%D۸%A٧ 
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 گوشت مرغ
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۱۲تاریخ: 

 افزایش قیمت مرغ منتفی است

دهندگان مرغ گوشتی گفت: با وجود فاصله معنادار قیمت تمام شده با نرخ واقعی، افزایش قیمت مرغ تا پایان رئیس انجمن پرورش 

 .ماه منتفی است

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی محمد یوسفی رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در گفتگو با خبرنگار

تومان، مرغ  ۸۰۰هزار و  ٤بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری   در ثبات نرخ مرغ، از خبرنگاران جوان

 .تومان است ٧5۰هزار و  6طح شهر و غرفه های میدان میوه و تره بار س ٤۰۰هزار و  6آماده به طبخ در کشتارگاه 

 .امری ضروری است افزایش قیمت مرغ زندهبه گفته وی؛ با توجه به نوسان قیمت نهاده ها در ماه های اخیر، 

 . تا پایان ماه منتفی است قیمت مرغ افزایش ، واقعی نرخ با شده تمام قیمت معنادار فاصله وجود با: کرد بیان  یوسفی

تومانی مرغ در خرده فروشی ها واقعی نیست، افزود:  5۰۰هزار و  ٧ندگان مرغ گوشتی با اشاره به اینکه نرخ رئیس انجمن پرورش ده

 در که کرد اعالم تومان 5۰۰ و هزار ٧ را هافروشی خرده در مرغ کیلو هر واقعی در سه سال گذشته، وزارت جهاد کشاورزی نرخ 

 ۸ها را وی نرخ واقعی هر کیلو مرغ در خرده فروشی.انجمن این نرخ را قبول ندارد، قیمت نهاده هاط کنونی با وجود افزایش شرای

هزار تومان اعالم کرد و گفت: با توجه به افزایش سرسام آور قیمت نهاده ها، ثبات نرخ مرغ در بازار به زیان مرغداران  ۹تا  5۰۰هزار و 

 .ونق بازار، قیمت مرغ متعادل شودتمام می شود که انتظار می رود بعد از پایان اغتشاش ها و ر

http://www.yjc.ir/fa/news/63۸5۰۸6/%D۸%A٧%D۹%۸۱%D۸% 
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 گوشت مرغ
 خبرنگاران جوان – ۱۳۹۶دی  ۱۰تاریخ: 

 تومان 8200مرغ ارزان شد/نرخ واقعی هر کیلو مرغ 

تومانی قیمت هر کیلو مرغ در بازار  ۱۰۰مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: افزایش عرضه نسبت به تقاضا منجر به کاهش 

گروه اقتصادی باشگاه  ارت و کشاورزیصنعت،تج محمد علی کمالی سروستانی مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی در گفتگو با خبرنگار.شد

 6۰۰هزار و  ٤در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری نقدی  مرغ نرخ تومانی ۱00 کاهش، ازخبرنگاران جوان

 .تومان است 6۰۰هزار و  ٧و خرده فروشی  ٧5۰هزار و  6، مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه ۸۰۰هزار و  ٤تومان، مدت دار 

برای جوجه ریزی تعطیالت عید اقدام به تخلیه سالن های تابع عرضه و تقاضاست، افزود: مرغداران  نرخ مرغوی با اشاره به اینکه 

 .داشت همراه به را مرغ قیمت کاهش تقاضا، به نسبت  خود کردند که در نهایت ازدیاد عرضه

در بازار بیان کرد: در ماه های اخیر به طور متوسط قیمت نهاده  قیمت نهاده هاکمالی سروستانی با انتقاد از افزایش سرسام آور  

درصد در بازار افزایش یافت که این امر قیمت تمام شده مرغدار به شدت باال  ٢٢تا  ٢۰اصلی تولید نظیر ذرت و کنجاله سویا های 

است، گفت: با توجه  خوراک دام درصد هزینه ها مربوط به نهاده های 65مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی با اشاره به اینکه .برد

کارگیری تمهیدات خاص از نوسان قیمت تولیدی برای ایام پایانی سال انتظار می رود که دولت با به به آغاز جوجه ریزی واحدهای

 .ها در بازار جلوگیری کندنهاده

 .تومان اعالم کرد ٢۰۰هزار و  ۸و مرغ آماده به طبخ برای مصرف کنندگان را  ٤۰۰هزار و  5را  نرخ واقعی هر کیلو مرغ زندهوی 

http://www.yjc.ir/fa/news/63۸٢5۸٧/%D۹%۸5%D۸ 
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 گوشت مرغ
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۱۴تاریخ: 

 مرغ ارزان شد/ افزایش قیمت جوجه یکروزه در آینده ای نزدیک

تومانی نرخ مرغ خبر داد و گفت: کاهش تقاضا در برابر عرضه، از دالیل اصلی روند نزولی قیمت مرغ  ۱۰۰یک مقام مسئول از کاهش 

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی محمد یوسفی رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در گفتگو با خبرنگار.در بازار است

تومان،  800هزار و  ٤در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  تومانی نرخ مرغ ۱00کاهش از  ،خبرنگاران جوان

 .تومان است ٧5۰هزار و  6تره بار و غرفه های میدان میوه و  ٤۰۰هزار و 6مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه 

 .در بازار اعالم کرد قیمت مرغ روند نزولیوی کاهش تقاضا در برابر عرضه را دلیل اصلی 

با وجود آنکه سازمان حمایت قیمت متعادل هر کیلو مرغ  :این مقام مسئول با انتقاد از نرخ کنونی مرغ در خرده فروشی ها بیان کرد

 6۰۰ و هزار ٧ ها فروشی خرده در مرغ قیمت حداکثر اکنون هم: گفت  تومان اعالم کرده است، ۸۰۰هزارو  ٧در خرده فروشی ها را 

و زیان مرغداران  نوسان قیمت نهاده هادر بازار تصریح کرد: با توجه به قیمت مرغ  یوسفی در خصوص پیش بینی.است تومان

 .پیش بینی می شود که قیمت مرغ در روزهای پایانی ماه با افزایش روبرو شود

اعالم کرد و گفت:  ٧5۰و کنجاله سویا را هزار و  ۹۸۰تحویل بنادر را  نرخ هرکیلو ذرت رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی

 .ر بازار کند که در صورت تحقق این امر نرخ نهاده ها کاهش خواهد یافتشرکت پشتیبانی امور دام قرار است، اقدام به توزیع نهاده د

روبه افزایش است، بیان کرد: طبق روال همه ساله، مرغداران از اواخر دی تا اواسط بهمن  قیمت جوجه یکروزه وی با اشاره به اینکه

ت این افزایش تقاضا، قیمت جوجه یکروزه را دستخوش اقدام به جوجه ریزی سالن های خود برای ایام پایانی سال می کنند که در نهای

تومان اعالم کرد و گفت: با توجه به  ٧۰۰تا هزار و  6۰۰یوسفی نرخ هر قطعه جوجه یکروزه را هزار و .تحوالتی در بازار قرار می دهد

 .سدهزار تومان بر ٢افزایش تقاضا پیش بینی می شود که قیمت جوجه یکروزه در روزهای آتی به بیش از 

هزار تومان  ۹تا  5۰۰هزار و  ۸را  نرخ واقعی هر کیلو مرغ در خرده فروشی هارئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی 

دانست و یادآور شد: اتحادیه مرغداران طی نامه ای به معاون اول رئیس جمهور و ستاد تنظیم بازار خواستار رسیدگی به شرایط 

 .چه سریع تر نسبت به این امر رسیدگی کنند تا مرغ به سرنوشت تخم مرغ دچار نشودمرغداران شدند و مسئوالن باید هر 

http://www.yjc.ir/fa/news/63۸٧5٢٧/%D۹%۸5%D۸%B۱ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/6387527/%D9%85%D8%B1


    
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       6139اهم اخبار کشاورزی هفته دوم  دی 

 

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

 مکانیزاسیون/ماشین آالت
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۱۴تاریخ: 

 نیاز شدواردات تایرهای کشاورزی بیایران از 

مازیار روغنی، جانشین مدیرکل بازاریابی و صادرات گروه صنعتی بارز از خودکفا شدن صنعت تایر در تولید تایرهای ویژه کشاورزی 

های نیاز بازار ماشیندرصد از  ۸٤تایر و گلدستون تایر، ایرانحاضر تولیدات چهار کارخانه بارز، کیاندر ایران خبر داد و گفت: درحال

درصد نیز در  6ای و های ترکیهدرصد از سهم بازار در اختیار شرکت ۱۰کند و تنها های پهن عقب را تأمین میکشاورزی در چرخ

 :درصد اعالم کرد و گفت 6۰روغنی همچنین سهم بارز از بازار تایرهای کشاورزی را نزدیک به .اختیار سایر برندهای خارجی است

ترین تولیدکننده تایرهای بایاس کشاورزی در کشور در نظر دارد با تغییر خطوط تولید تایرهای باری عنوان بزرگنعتی بارز بهگروه ص

ویژه در کشورهای آذربایجان، افغانستان، پاکستان و عراق کامیونی بایاس به کشاورزی، سهم بیشتری از بازار صادراتی منطقه را نیز به

میلیون دالر اعالم  6زان صادرات گروه صنعتی بارز در زمینه تایرهای کشاورزی با تکنولوژی بایاس را ساالنه وی می.دست بگیردبه

جایی تایرهای بایاس باری با تایرهای کشاورزی، حجم صادرات بارز از محل تایرهای ویژه کرد قرار است با توسعه خطوط تولید و جابه

 .برسد ۹۸تا پایان سال  میلیون دالر 3۰آالت کشاورزی به ماشین

آالت کشاورزی از محصوالت ایرانی ای نزدیک و با تولید تمام سایزهای موردنیاز، تمام ماشینروغنی اظهار امیدواری کرد: در آینده

 .های وارداتی آن پرداخت نشوداستفاده کنند و ارزی بابت خرید نمونه

http://www.iana.ir/fa/news/5۰۹۹۹/%D۸%A٧%DB%۸C%D۸%B۱ 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۱۰تاریخ: 

 جایزه تحویل چغندرقند کشاورزان دوباره برقرار شد

 .جایزه تعیین شده به ازای تحویل هر تن چغندرقند توسط کشاورزان خواهد بودکیلوگرم تفاله،  ٢۰دو کیلوگرم قند یا شکر و 

به گزارش ایانا از وزارت جهاد کشاورزی،مجری طرح چغندرقند اعالم کرد: با پیگیری های انجام گرفته از طرف وزارت جهاد کشاورزی 

تحویل چغندرقند به ازاء هر تن،دوکیلوگرم قند یا شکر و توافقات به عمل آمده با انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر جایزه 

 )سال جاری( برقرار و به انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر ابالغ شد. ۹5-۹6کیلوگرم تفاله به کشاورزان برای سال زراعی٢۰و

ازمان برنامه و بودجه کشور از طرف وزیر جهاد کشاورزی به س۹6-۹٧علیرضا یزدانی عنوان کرد: برقراری این جایزه برای سال زراعی

 اعالم شده که به محض تصویب، ابالغ و اطالع رسانی خواهد شد./

http://www.iana.ir/fa/news/5۰۹٢5/%D۸%AC%D۸%A٧%DB% 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۰۹تاریخ: 

 رشته جدید ٥۱کشاورز نمونه در سطح کشور/ اضافه شدن  ۱٥۳انتخاب 

 .نفر به عنوان کشاورز نمونه خبر داد ۱53معاون وزیر جهاد کشاورزی، از انتخاب 

 نفر از ۱53به گزارش خبرنگار ایانا، رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، امروز در نشستی خبری گفت: امسال 

 رشته جدید اضافه شده است. 5۱اند که نسبت به سال گذشته کشاورزان به عنوان افراد نمونه در سطح ملی انتخاب شده

 336زار و ههای استانی و ملی تشکیل شده بود، بیان کرد: در مجموع یکها کمیتهاسکندر زند با اشاره به اینکه برای بررسی نمونه

 ۱66درصد یعنی  ۱3نفر مرد و حدود  ۱٧۰هزار و درصد یعنی یک ۸٧شکیل شد که از این تعداد پرونده از کشاورزان مطرح کشور ت

 ها بودند.نفر حائز شرایط انتخاب نمونه ۱53نفر زن هستند. در نهایت 

ر آب و رشته د ٢۸رشته در دام و عشایر، هفت رشته در شیالت،  ۱۹رشته در باغبانی،  ٢٧رشته در زراعت،  ٢۰به گفته وی، امسال 

رشته در منابع طبیعی و آبخیزداری و سه رشته در امور اراضی انتخاب  ۱5ها، رشته در تشکل ۱۰رشته در ترویج،  ۱3خاک و صنایع، 

نفر از  ۹درصد یا به عبارتی  6درصد دانست و عنوان کرد:  ٧5اند.زند تعداد افراد منتخب دارای مدرک تحصیلی دیپلم به باال را شده

 درصد کشاورزان نمونه امسال، مدرک ابتدایی و راهنمایی دارند. ٢5ارای مدرک دکترا هستند. البته این تعداد د

ترن آنها یک سال هستند. همچنین جوان ٤۰درصد نیز زیر  ٢5سال سن دارند و  5۰درصد منتخبان، باالی  5۰وی ادامه داد: حدود 

اله است.رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی درباره س ۸6شان سال سن دارد و پیرترین 3۰نفر است که کمتر از 

رشته جدید، در منابع طبیعی و  ۱3رشته جدید، در دام و عشایر  ۱6های جدید تأکید کرد: در آب و خاک و صنایع تفکیک رشته

نیز دو رشته جدید در سال رشته جدید، در ترویج سه رشته جدید و در بیمه و زکات  ۱۰آبخیزداری پنج رشته جدید، در زراعت 

تن در  3.5عنوان مثال، اگرچه در گندم آبی میانگین کشوری حدود جاری ایجاد شده است.زند درباره سطح عملکرد مزارع افزود: به

که تن در هکتار برداشت کند؛ آن هم با رعایت تمام اصولی  ۱3هکتار است، اما کشاورز نمونه امسال توانسته با رقم داخلی پیشگام، 

کیلوگرم  ۸۰۰شرط الزم برای نمونه شدن است. همچنین جو کار نمونه با استفاده از ارقام داخلی بهمن و سرارود، حدود هشت تن و 

تن برداشت صورت گرفته، در حالی که میانگین عملکرد کشور  ۱6۸عملکرد را به ثبت رسانده است.وی اضافه کرد: در سیب درختی 

تن در هکتار برداشت کند.  ۹5شود. تولیدکننده انار نیز با هفت برابر متوسط عملکرد کشور، توانسته تن برآورد می ۱٧تا  ۱6بین 

اند.زند یادآور شد: امسال یک نفر نمونه تن عملکرد در هر هکتار داشته 6.3و  ۱۱برنجکار و کلزاکار نمونه هر کدام به ترتیب، 

 تن در هکتار تولید کند. 3۰واهیم داشت که توانسته زمینی ارگانیک از استان اردبیل ختولیدکننده سیب

های یادگیری مطرح شد، اظهار کرد: این موضوع به کشاورزان نمونه و مزارع آنها مرتبط بحث کانون ۹٢وی با بیان اینکه از سال 

های آینده این ه در سالشود ککانون در سطح کشور وجود دارد که تعداد آنها اندک است. البته تالش می ٢6۰است. در حال حاضر 

سایت الگویی نیز برای ارتقای سطح علمی  ٧۰۰هزار و ها یکتعداد به مقدار قابل توجهی افزایش یابد. همچنین در کنار این کانون

 های بعدی امتیاز محسوبها جهت انتخاب مجدد کشاورزان نمونه برای دورهها و سایتکشاورزان تدارک دیده شده است. همین کانون

شود.رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی خاطرنشان ساخت: اجر نهادن به تالش کشاورزان، ایجاد فرصت برای می

طرح مسائل و مشکالت کشاورزان با مسئوالن، ایجاد زمینه برای تبادل تجربیات، جلب نظر مسئوالن به بخش کشاورزی، ترغیب 

ترین اهداف انتخاب ساالنه کشاورزان نمونه های کشاورزان نمونه از مهمگیری از تجربههرهگذاری در این بخش و ببیشتر به سرمایه

ل، های زیست محیطی، کمیت و کیفیت محصوشود.رعایت اصول فنی در فرایند تولید، مصرف بهینه انرژی، رعایت کامل جنبهتلقی می

 وری از شرایطوده، رعایت استانداردهای تولید و رعایت اصول بهرهمشارکت در انتقال دانش، توجه به کاهش ضایعات، ایجاد ارزش افز

http://awnrc.com/index.php
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ها به آن اشاره کرد.الزم به ذکر است که مراسم تقدیر عمومی و تخصصی بود که معاون وزیر جهاد کشاورزی در راستای انتخاب نمونه

 رگزار خواهد شد./های صدا و سیما بماه )دوشنبه هفته جاری( در مرکز همایشدی ۱۱از کشاورزان نموهه 

http://www.iana.ir/fa/news/5۰۸۹۰/%D۸%A٧%D۹% 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۱۱تاریخ: 

 کشاورزیموضع رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد عملکرد مدیریت بانک 

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی با ارزیابی عملکرد مدیریتی شهیدزاده در بانک کشاورزی، اقدامات وی را شایسته 

 .تجلیل دانست

 هیأت یسرئ شهیدزاده مرتضی مدیریتی درخشان عملکرد به اشاره با عزیزی عبدالرضا کشاورزی، بانک عمومی روابط از به گزارش ایانا

 رقمی مرکزی بانک از بانک این برداشت اضافه( ۹3 سال) شهیدزاده دکتر فعالیت آغاز در: گفت کشاورزی بانک مدیرعامل و مدیره

 .با تدابیر مدیریتی در حال حاضر میزان اضافه برداشت به صفر رسیده است که بود ریال میلیارد هزار ۹٢ معادل

هزار میلیارد ریال بود ولی با  ۱5شهیدزاده در بانک کشاورزی، میزان سرمایه این بانک وی افزود: همچنین در ابتدای مدیریت دکتر 

هزار  ۹۱تالش مدیران عالی این بانک، نمایش توانمندی و شایستگی و جلب اعتماد دولت، اکنون سرمایه بانک کشاورزی به بیش از 

سخنان خود به عملکرد درخشان بانک کشاورزی در اجرای  براساس این گزارش عزیزی در بخش دیگری از.میلیارد ریال رسیده است

در رابطه با بخشودگی سود و جرائم تسهیالت کمتر از  96قانون بودجه سال  ۱6تبصره « و»و بند ۹5قانون بودجه سال  35تبصره 

مختومه کند و به دلیل  هزار پرونده بدهکاران را تسویه و 3٢۰میلیون تومان پرداخت و اظهار کرد: بانک کشاورزی موفق شد  ۱۰۰

عملکرد درخشان، بانک مرکزی عالوه بر تعهد ابالغی مصوب، تعهدات سایر بانک هایی که عملکرد مناسبی نداشتند را نیز به این 

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای .بانک محول کرد که در این زمینه خدمات ارزنده بانک کشاورزی بسیار جای تشکر دارد

شاهد اجرای نظام شایسته  ۹3ره انتصابات و عملکرد حوزه سرمایه انسانی بانک کشاورزی گفت: خوشبختانه از سال اسالمی در با

ساالری در بانک کشاورزی هستیم که این مهم با برگزاری فراخوان های تصدی مشاغل مدیریتی، انجام مصاحبه های کارشناسی و 

ه سخنان خود با تأکید بر اهمیت مقوله اشتغال زایی روستایی و نقش مؤثر آن در وی در ادام.انتخاب براساس دانایی صورت می گیرد

توسعه پایدار و کاهش آسیب های اجتماعی، بانک کشاورزی را یکی از ارکان مؤثر در تحقق آن دانست و اظهار داشت: بانک کشاورزی 

ملی اشتغال روستایی انتخاب شده است و تخصیص  به دلیل عملکرد مثبت خود به عنوان یکی از چهار بانک عامل در اجرای طرح

عزیزی همچنین افزایش میزان سپرده های  .هزار میلیارد تومان توسط دولت ، گویای اهمیت این امر است 6میلیارد دالر معادل  ۱.5

یجه موفقیت این بانک هزار میلیارد ریال در سال جاری را نت 6٧۰به  ۹3هزار میلیارد ریال در سال  ٢٢۰مردمی بانک کشاورزی از 

 .در جلب اعتماد مردم و تأییدی بر مدیریت موفق و عملکرد اثرگذار بانک کشاورزی دانست

http://www.iana.ir/fa/news/5۰۹٤6/%D۹%۸5%D۹%۸۸%D۸% 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۱۲تاریخ: 

 دهد؟ها رخ میچرا زلزله بیشتر شب

ایسنا نوشت: چرا زلزله شب اتفاق می افتد؟ قطعا تا به امروز و پس از زلزله هایی که اخیرا در شهرهای ایران نظیر کرمانشاه و حتی 

 می افتند؟! چرا روزها کسیتهران و کرج اتفاق افتاد، برای شما نیز این سوال پیش آمده است که چرا این زمین لرزه ها در شب اتفاق 

احساس زمین لرزه نمی کند؟! برخی از افراد نیز تاکنون به این باور رسیده اند که زلزله های بسیار شدید نیز قطعا شب ها رخ می 

 اکنون قصد داریم در این بخش اطالعاتی در این خصوص را برای شما شرح دهیم.بود ۱3۸٢دهند و نمونه ی آن زلزله ی بم در سال 

 .و دالیلی علمی را بیان کنیم

اگر برای بررسی زمین لزره ها نگاهی به علم زمین شناسی  :ارتباط میان وقوع زمین لرزه و زمان وقوعچرا زلزله شب اتفاق می افتد

 نبیندازیم خواهیم دید که زلزله تابعی از نسبت گرانشی میزان انرژی ذخیره شده در سطح گسل یک منطقه به میزان مقاومت آ

صفحه می باشد. زمان وقوع زلزله زمانی تغییر می نماید که در فشار وارده بر میدان تنش یا میزان مقاومت سطح گسل تغییر یابد. 

از جمله پدیده های متعدد می توان به .پدیده های مختلفی نیز می تواند در زمان اتفاق افتادن زلزله موثر باشد که متعدد می باشند

وقوع زلزله های دیگر در صفحات مشترک زمینی، حرکت توده های مایع ماگمایی در اعماق زمین، نیروی گرانش میان ماه و خورشید 

 ی اذبهج اثر را شب در ایران های زلزله پیوستن وقوع به دلیل شناسان زلزله از بسیاری. کرد اشاره …و یا حتی میان سیارات با هم و 

ز محققین و دانشمندان علوم زمین شناسی و ا بسیاری نیز تاکنون گذشته از و دارند می اعالم خورشید و ماه میان در گرانشی

اثر کششی ماه و خورشید به منظور تحریک زمین لرزه .توپوگرافی پروژه های بسیاری را برای بررسی آن در دست اقدام داشته اند

مورد بررسی قرار گرفته و در آخر  ۱3۸٧تا  ۱36۹های دستگاهی ایران و حتی تمام مناطق زلزله خیز جهان در بازه ی سال های 

ار بررسی ها را در کنبعد از گذشت مراحل مختلف و انجام آزمایشات متعدد به نتایج جذابی دست یافتند. نتایج بدست آمده از این 

 هم قرار داده و به این نتیجه رسیدند که زمان وقوع زلزله ها در ایران به هیچ وجه اتفاقی نبوده و دلیلی کامال علمی دارند و تابعی از

ر فصل اگر کمی بخواهیم به مطالعات گذشته باز گردیم خواهیم دید که اکثر زلزله ها د.فشار گرانشی میان ماه و خورشید می باشد

 بهار اتفاق می افتادند و برخی از زلزله ها نیز در زمان انقالب زمستانی رخ می دادند و دلیل آن نیز این بود که در این زمان ها میزان

جاذبه ی میان ماه و زمین و خورشید نسبت به یکدیگر زیاد می باشد و به همین خاطر نیز تعداد زلزله هایی که رخ می دادند باال 

ت و اکنون نیز دلیل بسیاری از زمین لرزه های ایران که در شب رخ می دهند همین امر می باشند و اصال به صورت اتفاقی بوده اس

 .نیست

http://www.iana.ir/fa/news/5۰۹66/%DA%۸6%D۸%B۱%D 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۰۹تاریخ: 

 قاچاقچی چوب تاغ در ورامین 2دستگیری 

نفر از اعضای باند قاچاق چوب تاغ در منطقه ابردژ این  ٢رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ورامین از دستگیری 

 .شهرستان خبرداد

ی با اعالم این خبر افزود: در پی گزارش های مردمی، به گزارش ایانا از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران، احمد فدائ

اکیپ های گشت و مراقبت یگان حفاظت منابع طبیعی این شهرستان در چندین شب متوالی اقدام به عملیات گشت زنی و شناسایی 

چوب درختچه های افراد متخلف کردند که پس از این اقدامات موفق به دستگیری دو نفر از اعضای این باند در حین قطع و حمل 

وی با اشاره به اینکه افراد دستگیر شده تحویل مقامات قضائی شده اند اظهار دکرد: با همکاری نیروی انتظامی، مراجع .تاغ شدند

 .قضائی و پی گیری های نامحسوس در تالش هستیم تا افراد دیگر این باند را بزودی دستگیر و در اختیار قانون قرار دهیم

، قاچاق چوب تاغ را تهدیدی جدی برای جنگل های دست کاشت بیابانی این شهرستان دانست و تصریح کرد: از این مقام مسئول

آنجائی که چوب درختچه های تاغ برای تهیه ذغال مناسب است از این رو افراد متخلف و سودجو برای رسیدن به منافع شخصی 

 .ن اقدام زمینه تخریب این درختچه ها را فراهم می کنداقدام به قطع این درختچه ها و ذغال گیری می کنند که ای

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ورامین حفظ و نگهداری از جنگل های دست کاشت بیابانی منطقه ابردژ را از 

هزار هکتار مساحت ۱۱سیاست های راهبردی این شهرستان برشمرد و در همین ارتباط خاطر نشان کرد: تاغزارهای این منطقه که 

دارد با صرف هزینه های زیاد و تالش چندین ساله همکاران منابع طبیعی با هدف جلوگیری از حرکت شن های روان و بازگشت 

زندگی به منطقه ایجاد شده که از لحاظ زیست محیطی از اهمیت بسزائی برخوردار است که از این رو برای حفظ و مراقبت از این 

ی و مساعدت دستگاه های ذیربط و همچنین تأمین اعتبارات الزم، تجهیز امکانات و نیروی انسانی کافی ضرورتی سرمایه ملی همکار

هزار مترمربع اراضی ملی موسوم به حسین آباد بخش بهنام عرب این شهرستان  ٢٧فدائی همچنین از رفع تصرف .اجتناب ناپذیر است

قطعیت یافته از سوی مراجع قضائی و با حضور نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی، خبرداد و یادآور شد: این اراضی در اجرای حکم 

 .نیروی انتظامی و مسئوالن قضائی این شهرستان از ید متصرفین خارج و به دولت بازگردانده شد

http://www.iana.ir/fa/news/5۰۹۰5/%D۸%AF%D۸%B3% 
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 متفرقه
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۱۰تاریخ: 

 برقراری جایزه چغندرقند به کشاورزان

 .مجری طرح چغندرقند وزارت جهاد کشاورزی از برقرار شدن جایزه تحویل چغندرقند کشاورزان خبر داد

ایزه جورزی از برقرار شدن کشا جهاد وزارت چغندرقند طرح مجری یزدانی علیرضا گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان  به گزارش

از طرف وزیر جهاد کشاورزی به سازمان  ۹6-۹٧کشاورزان خبر داد و گفت: برقراری این جایزه برای سال زراعی  تحویل چغندرقند

 برنامه و بودجه کشور اعالم شده که به محض تصویب، ابالغ و اطالع رسانی خواهد شد.

کارخانه های قند وی افزود: با پیگیری های صورت گرفته از طرف وزارت جهاد کشاورزی و توافقات به عمل آمده با انجمن صنفی 

 ۹5-۹6کیلوگرم تفاله به کشاورزان برای سال زراعی  ٢۰کیلوگرم قند یا شکر و  ٢ازاء هر تن جایزه تحویل چغندرقند به  و شکر

 سال جاری( برقرار و به انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر ابالغ شد.)

http://www.yjc.ir/fa/news/63۸٢5٤۰/%D۸%A۸%D۸%B 
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 مرکبات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۱۰تاریخ: 

 نبود برنامه ریزی منسجم برای صادرات مرکبات/پای صادرات مرکبات می لنگد

ریزی منسجمی توسط بخش دولتی و خصوصی مدیرعامل اتحادیه باغداران گفت: با وجود مشخص بودن میزان تولید مرکبات، برنامه

صنعت،تجارت و   محمد رضا شعبانی مدیرعامل اتحادیه باغداران مازندران در گفتگو با خبرنگار.مازاد بر نیاز داخل وجود نداردجهت صادرات 

 اظهار کرد: با وجود مشخص بودن صادرات مرکبات با انتقاد از نبود برنامه ریزی منسجم برای ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزی

 .ریزی منسجمی توسط بخش دولتی و خصوصی جهت صادرات مازاد بر نیاز داخل وجود نداردمیزان تولید مرکبات، برنامه

ای صادرات هستند اما این امر شدنی نیست و در وی افزود: مسئوالن ، هنگام برداشت محصول درصدد ایجاد بازارهای جدید بر 

شعبانی با اشاره به اینکه ایجاد بازارهای جدید صادراتی در موقع  .صورت پیش بینی شرایط مساعد تولید، باید این امر صورت گیرد

ق ن به دنبال مشوبرداشت محصول، امکان پذیر نیست، بیان کرد: با توجه به کاهش تعرفه های ترجیحی کشورهای هدف، دولتمردا

صادراتی و رفع موانع هستند، چراکه با وجود فاصله زیاد تعرفه ها و هزینه های باالی حمل و نقل، امکان رقابت با سایر رقبا وجود 

را از دست داده ایم،گفت: مسئوالن وزارت  صادرات مرکباتمدیرعامل اتحادیه باغداران مازندران با بیان اینکه امسال فرصت  .ندارد

هاد باید برای صادرات مرکبات در سال آینده برنامه ریزی کنند، چراکه در شرایط کنونی که امکان حدس و گمان رقم مشوق ج

وی ادامه داد: باتوجه به پتانسیل و شرایط اقلیمی مناسب جهت تولید .صادراتی جهت برنامه ریزی صادرات توسط تجار وجود ندارد

ه سازی برای صادرات پرتقال تامسون و کیوی امری ضروری است، البته بازار داخل جوابگوی این مرکبات، رفع موانع صادراتی و زمین

 .میزان تولید نیست

 مصوبه تنظیم بازار مرکبات شب عید اجرا نشد

بیان کرد: با گذشت سه ماه از  بازار مرکبات شب عیدشعبانی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به آخرین وضعیت تنظیم  

امه تنظیم بازار شب عید، اما هنوز این مصوبه اجرایی نشده است و درنهایت این امر تبعات منفی نظیر افزایش قیمت در پیک بخشن

این مقام مسئول از خرید پراکنده مرکبات جهت ذخیره سازی شب عید خبر داد و گفت: نبود  .خواهد داشت همراه به مصرف را 

 .مرکبات جهت ذخیره سازی شب عید به صورت متمرکز و اثرگذار انجام نشودمدیریت در بازار موجب شده تا خرید 

پرتقال  :های تولیدی به سمت و سوی صنایع تبدیلی جهت کنسانتره وجود ندارد، افزودوی با اشاره به اینکه امکان انتقال پرتقال

آب دهی چندانی ندارد، از این رو نمی تواند نیاز صنایع تبدیلی را بر طرف کند و صادرات تنها راهکار خروج مازاد تولید  تامسون

در استان های شمالی و جنوبی به بیش  تولید مرکبات مجموع اینکه به اشاره با مدیرعامل اتحادیه باغداران مازندران  .داخل است

باتوجه به حجم باالی تولید، امکان صادرات یک میلیون تن مرکبات وجود ندارد، در حالیکه  :تاکید کردمیلیون تن خواهد رسید،  5از 

وی در ادامه یادآور شد: نبود حمایت دولت از صادرکنندگان  .درصد این میزان به بازارهای صادراتی باید برنامه ریزی شود 5۰برای 

 .د مشکالت و موانع سد راه زنجیره تولید تا مصرف شده استجهت ورود به بازارهای جهانی منجر به بروز ایجا

میلیون تن پرتقال تامسون در کشور خبر داد و گفت: با توجه به آنکه پرتقال تامسون قابلیت مصرف در  ٢شعبانی از تولید حداقل 

ار خانه ها جهت صادرات تنها راهکصنایع تبدیلی و تکمیلی جهت تبدیل به کنسانتره را ندارد، تازه خوری و نگهداری محصول در سرد

 .اساسی به منظور جلوگیری از این حجم تولید است
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 ها به شالیزارها غیرکارشناسی استتغییر کاربری باغ

این مقام مسئول در بخش دیگر سخنان خود در واکنش به سیاست وزارت جهاد کشاورزی مازندران مبنی بر تغییر کاربری باغات به 

یر نوع الگوی کشت در میان کشاورزان امکان پذیر نیست، چرا که طبق نظریه جهانی تنها مسئوالن می توانند شالیزارها گفت: تغی

وی ادامه داد: در شرایطی که تمامی مسئوالن  .مزیت الگوی کشت مناسب و سازگار با شرایط اقلیمی را برای کشاورزان تعریف کنند

حران منابع آبی خبر می دهند، جای سوال است که چرا جهاد کشاورزی مازندران و محققین از خالی شدن سفره های زیر زمینی و ب

شعبانی با اشاره به اینکه سازمان جهاد باید تولید محصوالتی که نیاز کمتری به آب دارند را به  .از چنین سیاستی را مطرح می کند

ح زیر کشت شالیزارها تنها بر بحران منابع آبی و خالی کشاورزان توصیه کند، افزود: با توجه به محدودیت منابع آبی، افزایش سط

شدن سفره های منابع زیر زمینی دامن می زند، از این رو تشویق کشاورزان به سمت و سوی کشت محصوالت آب بر غیر کارشناسی 

ع آبی از جمله مزیت های به گفته این مقام مسئول؛ ورود به بازارهای جهانی در صورت حمایت تولید و کاهش استفاده از مناب .است

 .باغبانی به شمار می رود که بدین منظور اعمال مدیریت مسئوالن جهت پایداری و افزایش تولید امری ضروری است

http://www.yjc.ir/fa/news/63٧٧۹٧٤/%D۹%۸6%D۸%A۸% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۹۶/۱۰/۱۲ : تاریخ

 درصدی خودکفایی در انرژی غذایی  80سال اخیر/ ضریب  ۴رشد مثبت و پایدار کشاورزی در 
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد: رشد بخش کشاورزی در چهار سال گذشته به طور مستمر مثبت و در سال 

  .درصد بوده که نشان دهنده پایداری تولید کشاورزی است 5.٧گذشته 

شبکه چهار « رو در رو»، عباس کشاورز در برنامه وزارت جهاد کشاورزیبه نقل از پایگاه اطالع رسانی  خبرگزاری فارسبه گزارش 

درصد بوده، این رشد را  5.٧سیما با بیان این که رشد بخش کشاورزی در چهار سال گذشته به طور مستمر مثبت و در سال گذشته 

 ۹های اقتصاد مقاومتی برای افزایش تولید وی با اشاره به این که در اجرای سیاست.اورزی عنوان کردنشان دهنده پایداری کش

ضریب خودکفایی  ۹٢تا  ۹۰محصول کشاورزی موثر در امنیت غذایی برنامه تهیه و مصوب شده است،خاطرنشان کرد: در سال های 

ضریب خودکفایی در اقدامات انجام شده در چهار سال اخیر،  درصد بود که با ٤5درصد و ضریب وابستگی  55در انرژی غذایی 

 .درصد رسیده است 80انرژی غذایی به 

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی، تولیدات کشاورزی را وابسته به آب و خاک دانست و تاکید کرد: مصرف بهینه آب اولویت 

گیرد، تولید محصوالت کشاورزی کشور به صورت دیم صورت میدرصد  ۱۰وی با بیان این که .های بخش کشاورزی استبرنامه

تصریح کرد: تامین امنیت غذایی با اتکا به تولید داخلی در کشورهای جهان محوریت دارد و نگرش تجاری و اقتصادی به کشاورزی، 

های ن تن بود که به خاطر بارشمیلیو ۱٢.6کشاورز با اشاره به این که برنامه تولید گندم در سال گذشته .اولویت بعدی کشورهاست

امسال برنامه تولید گندم  :میلیون تن گندم بود، اذعان داشت ۱٤.6مناسب و به موقع، میزان تولید بیش از برنامه پیش بینی شده و 

 .درصد( آن تحقق یافت ۹6میلیون تن ) ۱٢.3میلیون تن بود که به خاطر کاهش بارندگی ها  ۱٢.٧

جهاد کشاورزی تاکید کرد: اگر اقدامات فنی چهار سال گذشته نبود،با شرایط بارندگی امسال فقط سه معاون امور زراعت وزارت 

ی های اقتصادگذاری نرخ خرید تضمینی گندم در سال جاری با بخشوی با اشاره به این که برای قیمت.شدمیلیون تن گندم تولید می

هزار میلیارد تومانی در بازه زمانی سه و نیم ماهه از نگرانی  ۱5حجم نقدینگی تصمیم ساز در حال رایزنی هستیم، اظهار داشت: تامین 

کشاورز با اشاره به این که پس از ابالغ قانون تمرکز در دولت یازدهم،وضعیت بازرگانی .های اقتصادی تصمیم ساز دولت استدستگاه

طور عمومی مدیریت شده است،گفت: با توجه به خودکفایی محصوالت کشاورزی بر مبنای ذخایر استراتژیک و میزان عرضه و تقاضا به 

 .در گندم و کیفیت مناسب تولید داخلی اجازه واردات این محصول را نداده ایم

کشور  35وی با بیان این که تا دو ماه پیش صادر کننده تخم مرغ بودیم،عنوان کرد: همزمان با شیوع بیماری آنفلوانزای پرندگان در 

پرندگان مهاجر این بیماری در بخشی از مرغداری ها شایع و ظرف مدت یک ماه میلیون ها مرغ تخم گذار معدوم  جهان، و از طریق

 .شد که به منظور تنظیم بازار این محصول سریعا تخم مرغ مورد نیاز از کشورهای پاک تامین و توزیع شد
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 شرمنده دامداران و مردم هستم/ تعادل بازار تخم مرغ با واردات 
امیدواریم شرایطی فراهم شود که بتوانیم  وزیر جهاد کشاورزی بابت وضعیت قیمت شیر از دامداران و مردم عذرخواهی کرد و گفت:

، محمود حجتی پیش از ظهر امروز در حاشیه خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی  .مصرف شیر را در کشور افزایش دهیم

رگزار شد ،در جمع خبرنگاران با تأیید شیوع آنفلوآنزای صدا و سیما ب های بخش کشاورزی که در سالن همایشمراسم تقدیر از نمونه

های کشور را درگیر کرده است، خاطرنشان کرد: سال گذشته و امسال با شیوع حاد پرندگان که این روزها بخش زیادی از مرغداری

ا از بین برود و امروز با گسترش ایم که موجب شد، بخشی از مزارع پرورشی مرو بودهگذار روبهبیماری آنفلوآنزا در مزارع مرغ تخم

  .ایممرغ در کشور مواجه شدهآنفلوآنزا با کسری تولید تخم

برای تأمین این کسری مجبور شدیم، تا از طریق واردات نیاز بازار را تأمین کنیم و با کنترل نحوه توزیع به بازار  :وی افزود

 .ده و کنترل کنیمکنیم به مرور بازار را به حالت تعادلی رسانمصرف سعی می

 ٢.۱تا  ٢مرغ در بازارهای جهانی اکنون بین مرغ با توجه به شرایط موجود گفت: قیمت تخموزیر جهاد کشاورزی در مورد قیمت تخم

شود، چرا که قیمت نهایی محصوالت تولید شده طیور در کشور از تری عرضه میدالر است که در ایران این محصول با قیمت ارزان

حجتی همچنین در مورد افزایش نرخ خرید شیر خام از دامداران، گفت: در حال حاضر قیمت خرید شیر  .تر استانی پایینجه قیمت

 حصولم این  های دیگری بتوانیم قیمتتر از نرخ مصوب است و باید بتوانیم از طریق اختصاص یارانه یا روشخام از دامداران پایین

 دسترنج که (شیر) را محصول این توانندنمی که هستم مردمی و دامداران شرمنده بنده البته که دهیم تغییر تولیدکنندگان نفع به را

شود، بتوانیم مصرف شیر را افزایش دهیم وی اظهار امیدواری کرد: به زودی با کارهایی که انجام می .ت بخرنداس خودشان هموطنان

های درصد گله 3۰تا  ٢5رس، به دلیل شیوع آنفلوآنزای حاد پرندگان رقمی بین به گزارش خبرنگار فا.و دامداری پایدار داشته باشیم

هزار تومان در بازار  ۱٧ای مرغ و افزایش قیمت آن تا شانهاند و همین امر سبب کاهش تولید تخمگذار معدوم شدهمزارع مرغ تخم

  .ر از سر گرفته شده استمرغ از ترکیه برای تأمین کسری بازاشود که طی دو هفته اخیر واردات تخم
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 سابقه است/ قرار نیست به بهانه تولید هر بالیی سر آب و خاک بیاوریم سال اخیر بی ۴0گذاری کشاورزی در سرمایه
گذاری در بخش ای را سراغ ندارم که به این اندازه به آب و خاک و سرمایهسال گذشته هیچ دوره ٤۰وزیر جهاد کشاورزی گفت: طی 

های ملی ، محمود حجتی امروز در مراسم معرفی برترینخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی  .کشاورزی توجه شده باشد

صدا و سیما برگزار شد، گفت: باید همه ما از منابع گرانبهای آب و خاک کشور حفاظت کنیم و  بخش کشاورزی که در سالن همایش

خواستیم بر سر آب و خاک کشور بیاوریم و همه موارد مربوط به هر بالیی که  قرار نیست که به بهای چهار سال تولید،

  .محیط زیست و منابع طبیعی کشور باید در بخش تولید کشاورزی در نظر گرفته شود

های تولید محصوالت کشاورزی دانست و افزود: با توجه به افزایش جمعیت وی، تأمین امنیت غذایی کشور را یکی از مهمترین بخش

های گذشته در حوزه آب و خاک با انیم از دستاوردهای روز دنیا در این زمینه استفاده نکنیم و از آنجایی که طی سالتوکشور نمی

  .های داخلی استفاده کنیمایم، بنابراین باید از علم و دانش روز دنیا در کنار خأل ظرفیترو بودههای زیادی روبهمحدویت

های علمی دانست های خالق و یافتههای علمی در بخش کشاورزی را مرهون جوانو یافته حجتی، جایگاه فعلی کشور و دستاوردها

شود و این شائبه که برخی بنیان فراوانی در کشور وجود دارد که برای کشاورزی از ظرفیت آنها استفاده میهای دانشو افزود: بخش

، چرا که برای توسعه چه در بخش کشاورزی، چه در هر بخش کنند، کشاورزی در حد نهایت خود قرار دارد، اشتباه استفکر می

  .دیگری محدودیتی وجود ندارد

های مهمی وزیر جهاد کشاورزی به این نکته هم اشاره کرد که کشت در گلخانه، پرورش آبزیان در قفس و گیاهان دارویی از بخش

د آید، بایایم و اگر سخن از محدودیت به میان میغافل شده های خوبی در کشور برای آن داریم، اما متأسفانه از آناست که ظرفیت

ور اند. کشبارانی مواجه بودهاند و با مشکالت همچون قحطی و بیها دست و پنجه نرم کردهگفت آبا و اجداد ما نیز با همین محدودیت

  .آب دارد، اما دخالت بشر بر اقلیم باعث گرمتر شدن زمین شده استما اقلیم خشک و کم

بوسم و این تن سیب درختی در هکتار برداشت کرده، گفت: من دست این کشاورز را می ۱6۸وی با تقدیر از عملکرد کشاورزی که 

  .دهد که تولید حد نهایت ما نیست و امکان توسعه همواره وجود داردنشان می

گذاری ای را سراغ ندارم که به این اندازه به سرمایهرهسال اخیر گفت: هیچ دو ٤۰وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به عملکرد کشاورزی در 

  .های نوین آبیاری به کشاورزان کشور تحویل شده استهزار هکتار سیستم ۱5۰در بخش آب و خاک توجه شده باشد و اکنون نیز 

ریافت از سیستم بانکی د به گفته حجتی، امروز هر کشاورزی که بخواهد برای ماشین آالت مکانیزاسیون در بخش کشاورزی تسهیالت

  .پروری، دامپروری، زراعت هم وجود داردهای آبزیکند، به او پرداخت خواهد شد که این شرایط در بخش
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 به، سخنرانی، بازدیدهمصاح
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 برداری صحیح از منابع مهمترین شاخص انتخاب کشاورزان نمونهبهره
گذارد رئیس سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی گفت: تنوع اقلیمی ایران بار سنگینی بر دوش متولیان بخش کشاورزی می 

ها نیز لحاظ شده شود که در انتخاب نمونههای بخش کشاورزی محسوب میوری صحیح از منابع و کیفیت از جمله شاخصو بهره

های ملی بخش ، اسکندر زند صبح امروز در سی و دومین دوره انتخاب نمونهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی  .است

به اهمیت تحقیقات و ترویج در بخش کشاورزی  صدا و سیما با حضور وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد، کشاورزی که در سالن همایش

ایی که ایران دارای اقلیم مناسب و متنوعی است، در نتیجه بار سنگینی بر دوش متولیان بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: از آنج

معاون وزیر جهاد کشاورزی .تر بتوانند این مهم را به سرمنزل مقصود برسانندهای تولید پایدار و تولید کیفیاست، تا با حفاظت از عرصه

وری، استفاده صحیح از منابع و کیفیت ختلف کشاورزی اشاره کرد و گفت: بهرههای منمونه بخش ۱53های انتخاب به شاخصه

های کشاورزی است و همچنین استفاده بهینه از آب، کود و سم مناسب از دیگر مواردی است که های انتخاب نمونهنخستین شاخصه

های یادگیری کشاورزی در : با گسترش کانونوی اظهار امیدواری کرد.برای انتخاب افراد نمونه در بخش کشاورزی لحاظ شده است

 .های نوین در بخش کشاورزی را در چند سال آینده به روز کنیموری و استفاده از فناوریسراسر کشور بتوانیم، امر بهره

 هزار آیه قرآن برای کشاورزی *

شاورزی به اهمیت فعالیت کشاورزان اشاره فقیه در وزارت جهاد کاهلل حسن عالمی نماینده ولیدر بخش دیگری از این همایش آیت

آیه آن مربوط به بخش کشاورزی است، چرا  هزار  هزار آیه وجود دارد که یک 6ترین کتاب الهی است کرد و گفت: در قرآن که غنی

اند، باید این نعمت الهی را مغتنم دانسته و با اخالص در این راه که کشاورزی امری الهی است و کسانی که به این حرفه روی آورده

رشته  ۱5۰ما در های صدا و سیهای بخش کشاورزی امروز در سالن همایشنفر از نمونه ۱53به گزارش خبرنگار فارس، .تالش کنند

فقیه در این وزارتخانه و دکتر اسکندر زند رئیس اهلل حسن عالمی نماینده ولیبا حضور محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، آیت

 .سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی تقدیر شدند
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 های ملی بخش کشاورزی انجام شددر سی و دومین دوره معرفی نمونه
کشوری صبح امروز با حضور وزیر محقق و کشاورز نمونه  ۱53محقق و کشاورز برتر کشوری  ۱53تقدیر وزیر جهاد کشاورزی از  

  .جهاد کشاورزی، رئیس سازمان تات و نمایندگی ولی فقیه در این وزارتخانه تقدیر شدند

فر در ن ۱53، در سی و دومین دوره مراسم معرفی کشاورزان نمونه کشوری در تهران، خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی 

 .ورزی که با کاهش مصرف آب بیشترین عملکرد را داشتند، مورد تقدیر قرار گرفتندهای مختلف زراعت، باغبانی، شیالت و خاکحوزه

  .کیشن کشاورزی رونمایی شدهمچنین در این مراسم، از اپلی

www.farsnews.com/newstext.php?nn=http://۱3۹6۱۰۱۱۰۰۰٤٤۹ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13961011000449


    
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       6139اهم اخبار کشاورزی هفته دوم  دی 

 

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

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۱۲تاریخ: 

درصد رسیده  80سال اخیر/ ضریب خودکفایی کشور در انرژی غذایی به  ۴رشد مثبت و پایدار بخش کشاورزی در 

 است

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد: رشد بخش کشاورزی در چهار سال گذشته به طور مستمر مثبت و در سال 

 .درصد بوده که نشان دهنده پایداری تولید کشاورزی است 5.٧گذشته 

بیان این که رشد بخش کشاورزی در شبکه چهار سیما با  "رو در رو"به گزارش ایانا از وزارت جهاد کشاورزی، عباس کشاورز برنامه 

 درصد بوده، این رشد را نشان دهنده پایداری کشاورزی عنوان کرد.5.٧چهار سال گذشته به طور مستمر مثبت و در سال گذشته

محصول کشاورزی موثر در امنیت غذایی برنامه ۹وی با اشاره به این که در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی برای افزایش تولید

درصد بود ٤5درصد و ضریب وابستگی55ضریب خودکفایی در انرژی غذایی۹٢تا۹۰تهیه و مصوب شده است، بیان کرد: در سال های

 درصد رسیده است.۸۰که با اقدامات انجام شده در چهار سال اخیر، ضریب خودکفایی در انرژی غذایی به

وابسته به آب و خاک دانست و تاکید کرد: مصرف بهینه آب اولویت معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی، تولیدات کشاورزی را 

درصد تولید محصوالت کشاورزی کشور به صورت دیم صورت می گیرد، تصریح ۱۰برنامه های بخش کشاورزی است.وی با بیان این که

و اقتصادی به کشاورزی، اولویت کرد: تامین امنیت غذایی با اتکا به تولید داخلی در کشورهای جهان محوریت دارد و نگرش تجاری 

میلیون تن بود که به خاطر بارش های مناسب ۱٢.6بعدی کشورهاست.کشاورز با اشاره به این که برنامه تولید گندم در سال گذشته

میلیون ۱٢.٧میلیون تن گندم بود، اذعان کرد: امسال برنامه تولید گندم۱٤.6و به موقع، میزان تولید بیش از برنامه پیش بینی شده و

 درصد( آن تحقق یافت.۹6میلیون تن )۱٢.3تن بود که به خاطر کاهش بارندگی ها

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد: اگر اقدامات فنی چهار سال گذشته نبود، با شرایط بارندگی امسال فقط سه 

نرخ خرید تضمینی گندم در سال جاری با بخش های میلیون تن گندم تولید می شد.وی با اشاره به این که برای قیمت گذاری 

هزار میلیارد تومانی در بازه زمانی سه و نیم ماهه ۱5اقتصادی تصمیم ساز در حال رایزنی هستیم، اظهار کرد: تامین حجم نقدینگی

عیت کز در دولت یازدهم، وضاز نگرانی دستگاه های اقتصادی تصمیم ساز دولت است.کشاورز با اشاره به این که پس از ابالغ قانون تمر

بازرگانی محصوالت کشاورزی بر مبنای ذخایر استراتژیک و میزان عرضه و تقاضا به طور عمومی مدیریت شده است،گفت: با توجه به 

خودکفایی در گندم و کیفیت مناسب تولید داخلی اجازه واردات این محصول را نداده ایم.وی با بیان این که تا دو ماه پیش صادر 

کشور جهان، و از طریق پرندگان مهاجر این 35کننده تخم مرغ بودیم،عنوان کرد: همزمان با شیوع بیماری آنفلوانزای پرندگان در

بیماری در بخشی از مرغداری ها شایع و ظرف مدت یک ماه میلیون ها مرغ تخم گذار معدوم شد که به منظور تنظیم بازار این 

 از کشورهای پاک تامین و توزیع شد./محصول سریعا تخم مرغ مورد نیاز 

http://www.iana.ir/fa/news/5۰۹6٧/%D۸%B۱%D۸%B٤ 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۱۴تاریخ: 

 های تجاریپاسخ دو وزیر به اعتراض

های مقطعی ورود و ها و آزادسازیها، محدودیتهای تجاری که این روزها خود را در تعیین تعرفهثباتی در سیاستبیاقتصاد: دنیای

دهد، بخش خصوصی را چنان دچار سردرگمی کرده که از هر های مختلف نشان میخروج برخی از کاالها و حتی ابالغ دستورالعمل

وگوی دولت و بخش خصوصی این فرصت را در اختیار فعاالن بار شورای گفتکند. اینمیتریبونی برای اعتراض به این امر استفاده 

 ها بیان کنند.در مورد این سیاست« صنعت، معدن و تجارت»و « اقتصاد»مندی خود را در حضور دو وزیر اقتصادی قرار داد تا گله

معدن و تجارت که در این حوزه نقش دارد و وزیر صنعت، های تجاری را در مرزهای کشور بر عهده وزیر اقتصاد که اجرای سیاست

بار پاسخگوی این رویه در بخش تجارت خارجی بودند. چندی پیش در کند، در نشست مذکور برای نخستینگذار را ایفا میسیاست

داد، می در حوزه تجارت رخ گاههایی که گاه و بیوگوی استان تهران، رئیس پارلمان اقتصاد پایتخت، به غافلگیرینشست شورای گفت

وگوی دولت و بخش خصوصی که در اتاق ایران برگزار شد، متولیان اقتصادی دولت، در مقام انتقاد کرد. حال در نشست شورای گفت

های تجاری داشتند. محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در سازی متغیر بودن سیاستپاسخ برآمدند و سعی در شفاف

های تجاری اخیر ایجاد شده که البته آنها نجابت شست گفت: احتماال برای فعاالن بخش خصوصی سواالتی در مورد سیاستاین ن

خصوص صورت گرفت. به لحاظ اصولی ما معتقد به ثبات کردند و زیاد به طرح آن نپرداختند. مکاتباتی هم توسط اتاق تهران در این

شترک های محلخصوص وضع هرگونه مقررات جدید با بخش خصوصی هستیم که بتوانیم به راهوگو درآگهی آنها و گفتمقررات، پیش

هایی گیری در آن شرایط نیز به تاکتیکافتد که آن حوادث از دست ما خارج است. تصمیمبرسیم اما برخی اوقات حوادثی اتفاق می

ایت عنوان مثال، برای حمهمان اصول رفتاری پایبند هستیم. بهگردد اما همچنان به گیرد، برمیکه دولت بنا بر مصالحی در پیش می

شده است. دلیل عمده این تصمیمات مدیریت بر نحوه استفاده از از تولید داخلی و تنظیم بازار و نظایر آن برخی مقررات جدید وضع

ارائه برخی از پیشنهادات آن هم در منابع ارزی کشور است و در چارچوبی که وجود داشته، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به 

مکاتباتی که با مسووالن دیگر دولتی داشته، بوده است. این امر منجر به تصمیماتی شده که برخی از آنها مورد اعتراض بحق و درست 

مان روال ه کند و در بلندمدت بایدبخش خصوصی قرار گرفته است. اما اینگونه تصمیمات در یک دوره کوتاهی قابلیت عمل پیدا می

های خود را در حضور وی اعالم طبیعی وجود داشته باشد.پس از اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت، فعاالن اقتصادی نیز دغدغه

وگو در مورد واردات کاال گفت: سازمان توسعه تجارت مقام دبیر شورای گفترئیس اتاق ایران و قائمورزی، نایبکردند. حسین سالح

 ٧٢روز کاهش پیدا کرد و زمان پرداخت کارمزد  ۹۰روز به  ۱۸۰سفارش از ای را منتشر کرد که مهلت اعتبار ثبتبالغیهآبان ا ٢٤در 

هایی را ایجاد کرده و بدون همکاری و شده است؛ فعاالن اقتصادی معتقدند این موضوع محدودیتساعت پس از تایید پرونده اعالم

 شده و خواهان ابطال آن هستند.ینمشورت با بخش خصوصی این بخشنامه تدو

دهد خصوص اظهار کرد: تغییراتی که مکررا در حوزه واردات رخ میزاد، رئیس فدراسیون واردات اتاق ایران نیز در اینفرهاد احتشام

ت شود و نوسانابینی رفتار برای ما میشویم که این امر موجب عدم پیشرو میکند. هر روز با تصمیمات جدیدی روبهما را شوکه می

روز تنها  ۹۰مکرر بازار را به دنبال دارد. تمام کاالهایی که نیازمند زمان ساخت هستند مانند خودروهای سنگین، سواری و... در این 

روز فاقد شفافیت است و  ۹۰به  ۱۸۰سفارش از توانند به وسیله حمل مرکب و حمل هوایی وارد شوند. کاهش مهلت اعتبار ثبتمی

قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار درخواست ابطال آن را داریم. از سوی دیگر ساعات ثبت سفارش نیز از  3و  ٢ه به ماده با توج

شود قابلیت ثبت سفارش آنالین نیز از دست برود. ساعات کار ثبت بعدازظهر است که این موضوع باعث می ٤صبح تا ساعت  ۸

ه هم کمتر است. این موضوع هم مشکالت زیادی را برای ما به دنبال خواهد داشت. در های محلسفارش از ساعات کار سوپرمارکت

http://awnrc.com/index.php
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نهایت انتظار داریم که این بخشنامه ابطال شود.مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در توضیح و رفع ابهام این 

های ارشسفدیگر بانک مرکزی هم به دلیل یکسری ثبتبخشنامه اظهار کرد: این بخشنامه پس از مشکالت ارزی مطرح شد و از سوی 

اندیشی شد. بر اساس آنچه در بخشنامه قبلی که در گذشته صورت گرفته بود، با مشکالتی مواجه شده بود که برای رفع آن چاره

اورزی هم به همین کنند، مشکلی در زمان و تمدید وجود ندارد. در بخش کشآمده، برای آنهایی که در چارچوب بانکی فعالیت می

بینی شده که اگر کاالهایی نیاز به تمدید زمان ورود آالت هم پیششود. در بخش ماشینصورت است و سقف زمانی را شامل نمی

ای که این بخشنامه برای بانک دارد این است که با یک ثبت سفارش طوالنی، دارند، این زمان قابل تمدید است. بنابراین تنها فایده

رسد اما اگر اشکالی از سوی بخش خصوصی مطرح است، بررسی آید و نوسانات به حداقل میوجود نمیناگهانی برای ارز بهتقاضای 

باره تصریح کرد: این انتقاد را نباید به وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد کنید. خواهد شد.مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد نیز در این

شود، برای افرادی که ماند و بعضا زمانی که تغییری ایجاد میهایی دست افراد میسفارشکه ثبت مساله از این قرار استصورت

هادم این شد. پیشنشود بنابراین این قضیه باید ساماندهی میکند و باعث فشار به بازار میسفارش قبلی دارند رانت ایجاد میثبت

آالت را ل اجرا باشد؛ به شرطی اینکه به نفع کاالهای مصرفی نشود و ماشیناست که این بخشنامه با در نظر گرفتن دوره ساخت قاب

ساعت را تعدیل کنیم. وزیر صنعت در این مورد بیان کرد: من هم مانند فعاالن  ٧٢هدف قرار دهد. همچنین نیاز است که بحث 

آن ایام به نرخ ارز واردشد و باید کنترل  ماژوری است که دراقتصادی معتقدم به این بخشنامه اشکال وارد است و دلیل آن فورس

 گرفت اما برای رفع این اشکاالت با در نظر گرفتن شرایط کشور باید جلساتی برگزار و این بخشنامه اصالح شود.صورت می

http://www.iana.ir/fa/news/5۱۰۰٢/%D۹%BE%D۸% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/news/51002/%D9%BE%D8%25


    
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       6139اهم اخبار کشاورزی هفته دوم  دی 

 

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

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۱۰تاریخ: 

 وگویی خواندنی و تفصیلی با سیدمصطفی محقق دامادفساد، رشوه و زلزله/ الهیات محیط زیست در گفت

از یک سو جامعه ما جامعه استاد محقق داماد در پاسخ به پرسش های یک خبرنگار به سووال هایی نظیر اینکه چرا با وجود اینکه 

زیست داشته و شرایط زیست محیطی ایران ها را در حفظ محیطترین توصیهدینی است و از سوی دیگر به نظر او دین اسالم قوی

های لااند و از نیروی دین برای حل سوکاری کردهرسد، پاسخ داد. از نظر او فقها در این زمینه کماینچنین بحرانی و ناگوار به نظر می

 .اندزیست محیطی بهره گرفته

دارد و ابایی ندارد که در هوای آلوده و سنگین این روزها که حتا در باغ موقوفات افشار نیز سالگی محکم و استوار گام بر می 72در 

با صدای رسا سخن  شمرده، .کند، نیم ساعت جلوی خبرنگار و عکاس روزنامه بایستدرمق میآزارد و نور خورشید را کمسینه را می

  .دهد که هر بخشی را خواستیم، کار کنیمگوید و در پایان مصاحبه هم با روی باز به ما اختیار کامل می

نام است، پدرش سید محمد ای صاحبهای متمایزی دارد: از خانوادهداماد در میان عالمان سنتی ویژگیسید مصطفی محقق

یزدی، بنیانگذار حوزه اش شیخ عبدالکریم حائریسده چهاردهم قمری است، پدربزرگ مادری داماد از فقیهان نامدار شیعه درمحقق

اهلل میرزا هاشم آملی است. غیر از تحصیالت حوزوی که پیش از انقالب تا درجه اجتهاد پیش علمیه قم و خودش شاگرد و داماد آیت

 ۱۹۹5ناسی ارشد حقوق و فلسفه اسالمی در دانشگاه تهران در سال نیز تحصیل کرده و پس از گذراندن دوره کارش رفته، در دانشگاه

نویسد د که میکنهای عربی و انگلیسی نه فقط تکلم میاز دانشگاه کاتولیک لوون دکترای حقوق اخذ کرده است. غیر از فارسی به زبان

اش بحث از نگاه دینی و فقهی به دارد؛ نمونهو با زبان فرانسه نیز آشنایی دارد. به موضوعات متفاوتی از علمای سنتی هم عالقه 

داماد بعد از انقالب اسالمی زیست است یا مقاالت کثیر و مفصلی که درباره حقوق بشر اسالمی نوشته است. البته محققمحیط

و اکنون خورشیدی رییس سازمان بازرسی کل کشور بوده  ۱3٧3تا  ۱36۰مثال از سال  .های اجرایی و قضایی هم داشته استسمت

  .نیز غیر از استادی دانشگاه عضو پیوسته فرهنگستان علوم ایران و عضو هیات امنای سازمان اسناد و کتابخانه ملی است

های فرهنگی معاصر اشاره کرد، تا جایی که همواره نامش در دوست و چهرهدر کنار این ها باید به رابطه صمیمانه او با محققان ایران

اکنون رییس شورای تولیت موقوفات مرحوم دکتر شود و همها در صدر نوشته میهای پژوهشی و بزرگداشتستمراسم فرهنگی و نش

ا ای بنامهپذیر شد؛ به بهانه مراسم رونمایی از ارجمحمود افشار یزدی را برعهده دارد. دیدار ما با او نیز در محل همین موقوفات امکان

  .که قرار است امروز در فرهنگستان علوم برگزار شود« مردی از تبار خرد و فضیلت»عنوان 

زیست، وگوی حاضر دغدغه این روزهای مردم است: محیطمنتشر خواهد شد. اما موضوع گفت« اعتماد»گزارش این مراسم فردا در 

عه ما جامعه دینی است از جناب استاد محقق داماد پرسیدیم که چرا با وجود اینکه از یک سو جام«. عالم دینی»منتها از منظر یک 

زیست داشته، شرایط زیست محیطی ایران اینچنین بحرانی ها را در حفظ محیطترین توصیهو از سوی دیگر به نظر او دین اسالم قوی

های زیست محیطی بهره اند و از نیروی دین برای حل سوالکاری کردهرسد. از نظر او فقها در این زمینه کمو ناگوار به نظر می

 .اندگرفته

 آزموده محسن  گفت و گو:

به همین دلیل شما از معدود صاحبنظران  .شدزیست موضوعی درجه دوم و ناضرور تلقی میشاید تا یک دهه پیش بحث درباره محیط 

زیست را کتاب مهم الهیات محیط ۱3۹3اید. مثال سال زیست توجه داشتهها پیش به موضوع محیطعلوم دینی هستید که از دهه

معضلی های خاص به محیطی امروز دیگر از یک امر فانتزی و مورد توجه افراد یا گروههای زیستمنتشر کردید. اما مساله بحران

بریم و رویم، از هوای آلوده رنج میفراگیر همه آحاد جامعه بدل شده است. ما امروز در وضعیتی هستیم که وقتی از خانه بیرون می
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زیست و طبیعت گریبان ما را گرفته و رها یعنی گویی رفتار نادرست ما در محیط !گردیم، نگران زلزله هستیموقتی به خانه باز می

زیست در نظام اندیشه دینی و اسالمی مورد توجه و تاکید اید که توجه به محیطدر آثار و گفتارتان همواره تاکید کردهکند. شما نمی

زیست اما پرسش این است که چرا با وجود این تاکیدات به لحاظ عینی و عملی از سوی جامعه و مردم حفظ محیط .قرار گرفته است

اند، ها نیز در طول تاریخ کم و زیاد به این دیانت توجه داشتهایران که دیندار هستند و حکومت رعایت نشده است؟ به هر حال مردم در

به خصوص بعد از انقالب که اساسا حکومت دینی بوده است. پس چرا با وجود تاکیدات دینی ما اینچنین با طبیعت به صورت ناروا 

 کنیم؟رفتار می

که اهتمام کرده و این فرصت را برای من فراهم آورده است تا نظراتم را بازگو کنم. در « داعتما»اوال سپاسگزارم از جریده محترمه 

کنم که شاید در کتاب مذکور نیامده باشد. نخست اینکه ادیان توحیدی و الهی متهم هستند پاسخ به پرسش شما مطالبی را عرض می

نخست در یک مقاله )نوشته تانسند وایت، استاد تاریخ  (۱۹6٧)زیست هستند. این قضیه چندین سال پیش که موجب تخریب محیط

قرون وسطی دانشگاه پرینستون و استنفورد امریکا( علیه یهودیت و مسیحیت بیان شد. یعنی در وهله اول اسم اسالم مطرح نبود و 

بار  «جهتعزیز بی»ر را زیست هستند، زیرا این ها بشادعا شده بود که این دو دین )یهودیت و مسیحیت( موجبات تخریب محیط

اند که جهان برای تو خلق شده است و زمین برای توست و چون انسان این احساس را کرده، به عنوان مالک زمین اند و گفتهآورده

برداری کرده است. به عبارت دیگر بنا به این دیدگاه، در ادیان یهودیت و مسیحیت چون خدا به به نحو غیرمنطقی از طبیعت بهره

نسان گفته که همه طبیعت برای تو آفریده شده و انسان گل سرسبد آفرینش است و همه آفرینش برای اوست، بنابراین بشر خودش ا

را مالک طبیعت دانسته است. بعدها این دیدگاه از اختصاص به یهودیت و مسیحیت بیرون آمد و به تدریج به اسالم نیز توسعه پیدا 

ریبا مدافع زیست تقاستاد تاریخ بریتانیایی کتابی در این زمینه نوشت.( من در کتاب الهیات محیط کیت توماس، ۱۹۸3کرد )در سال 

اش قرآن است، دقیقا برعکس این نظر منتقدان است، این دیدگاه بودم که ادیان ابراهیمی به طور کلی و خصوصا اسالم که منبع اصلی

زمین امانتی به دست توست و باید آن را آباد کنی و از فساد در ارض بپرهیزی.  ای انسان!یعنی ما را تحذیر کرده و تذکر داده که 

زیست شود. اما در معنای کلی هرگونه تخریب محیطیک معنای جزیی فساد در ارض همین چیزی است که در فقه به آن اشاره می

زمین و آب و هوا را فاسد نکن. در آنجا همچنین  شود و از این جهت به بشر تذکر داده شده است کهبه معنای فساد در ارض تلقی می

زیست انسان خداوند است، یعنی ما محاط به ام که بنا به فلسفه حکمت متعالیه محیطام و گفتهبه یک نگرش فلسفی اشاره کرده

این شود. بنابرمیخداوند هستیم و خداوند محیط بر ما است. طبیعت تجلی الهی است و تجاوز به این تجلی الهی موجب غضب الهی 

 .زیست نکرده است، بلکه برعکس آن استوجه تحریک به تخریب محیطخداوند به هیچ

 کاری آفرین است، نه اینکه هربنابراین به نظر شما این تعبیر قرآنی که انسان خلیفه الهی روی زمین، برایش مسوولیت

 .خواهد بکندمی

ت به او داده شده را حفظ کند. فرض کنید من مدیر یک شرکت هستم و بخواهم مسافرت بله، خلیفه مسوولیت دارد و باید آنچه به امان

کنم و به کسی بگویم که تو جانشین من هستی. این جانشین باید اداره را حفظ کند، نه اینکه آن را تخریب کند. ضمن آن در قرآن 

( یعنی زمین به نحو صالح به دست شما رسیده 56وره اعراف، آیه )س« وال تُفْسِدُوا فِی الْأرْضِ بعْد إِصْالحِها»تصریح شده است که 

ام و نظر متکلمان و مفسران و فقها و است و نباید آن را فاسد کنید. من در آنجا به طور مفصل آیات قرآنی در این زمینه را آورده

د. بنده از کنندین هستند، به این نکات توجه نمیام. اما شما گفتید که چرا مردم که متفیلسوفان اسالمی را در این زمینه ارایه کرده

یسی های انگلزیست را آغاز کردم و در این زمینه مقاالتی نوشتم هم به زبانیعنی تقریبا سی سال پیش کار روی محیط ۱365سنه 

یه شده است. اولین مقاله های ایرانی اراالمللی ارایه شده است و هم به زبان فارسی که در همایشهای بینو عربی که در کنفرانس
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وزارت ارشاد را به عهده  ۱36۰جمهور اسبق ما در دهه است یعنی زمانی که آقای سیدمحمد خاتمی، رییس ۱365مربوط به سال 

های فرهنگی زیرنظر وزارت ارشاد بود. (. آن زمان هنوز سازمان ارتباطات تشکیل نشده بود و رایزن۱3٧۰تا  ۱36۱داشت )از سال 

ز من خواست که به کنفرانسی در آتن یونان بروم که موضوعش انسان و طبیعت بود. در آن زمان اولین مقاله در زمینه ایشان ا

زیست جمهوری آقای خاتمی که خانم ابتکار، رییس سازمان محیطزیست را به زبان انگلیسی نوشتم. بعد در دوره اول ریاستمحیط

 .دشد، این مقاله را به شکل جزوه منتشر کر

 زیست چه بود؟دیدگاه شما سی سال پیش راجع به محیط

زیست دارد. یکی از آن ها در آنجا این بحث را مطرح کردم که آیاتی در قرآن وجود دارد که ارتباط آشکار و مستقیم به مساله محیط

ای عمومی دادم و نوشتم که مساله سوره اعراف(. در آنجا این بحث فساد در ارض را توسعه به 56آیه )ای است که خواندم همین آیه

زیست تطبیق کردم. بعد هم مساله احاطه پروردگار بر عالم و نگاه مساله فساد در ارض به چه معناست و آن را به فساد در محیط

« ر اسالمنظالبیئه )الطبیعیه( من وجهه »عارفان و فالسفه اسالمی را مطرح کردم. بعد در کنفرانسی که در جده )عربستان( با عنوان 

ای به زبان عربی ارایه کردم. همچنین در کنفرانسی در سوییس به این موضوع پرداختم و زیست از نظر اسالمی مقالهیعنی محیط

زیست غافل نشدم و همچنین به تدریج مقاالتی به زبان فارسی نوشتم که مجموع آن ها کتاب ها از موضوع محیطخالصه در این سال

 .شد زیستالهیات محیط

زیست هم پرداختید یا صرفا موضوع را از منظر قرآنی و کالمی و عرفانی و فلسفی ها به بحث فقه محیطآیا در این نوشته

 بررسی کردید؟

-٤۰زیست نداشت. اما وقتی خواستم کتاب را به فارسی منتشر کنم، خیر، هیچ کدام از این ها که ذکر شد، بخشی درباره فقه محیط

زیست اختصاص دارد. االن در نظر دارم این بخش را به صورت کتاب وشتم که بطور خاص به مساله فقه محیطصفحه جدید ن 3۰

خواهم به پاسخ پرسش اول شما بپردازم که گفتید چرا مردم جاست که میمستقلی ارایه دهم. این دیدگاه جدید است. از همین

محیطی را به عنوان یکی از یت این است که فقهای ما مباحث زیستکنند. جوابش این که واقعزیست توجه نمیمتدین به محیط

اند. در فقه ما کتاب طهارت و کتاب نجاست زیست استفاده نکردهاحکام شریعت مطرح نکردند و از احکام دین برای حفظ محیط

ای هطی وجود ندارد. اگر رسالهمحیهست، به احکامی چون نماز و روزه توجه شده است، اما یک بابی تحت عنوان مسائل شرعی زیست

د اند. مثال به اینکه کسی درخت را قطع کنزیست مطرح نکردهبینید که بابی تحت عنوان تخریب محیطعملیه را مالحظه کنید، می

سالمی ایا آب را آلوده کند یا ماشینش دود کند، اشاره نشده است. در حالی که من به عنوان یک نفر آشنا به این مطلب معتقدم فقه 

زیست سالم بسازد. این تواند برای ما یک محیطتوان پرداختن به این مسائل را دارد و قواعدی در آن هست که این قواعد کامال می

ام که چگونه این قواعد به آن نتایج خواهد رسید. ما از این قواعد فقهی کم زیست ثابت کردهدیدگاه بنده است و در رساله محیط

 ایم. برای نمونه در دهه آخر ماه صفریم. بنابراین به نظر من در پاسخ به پرسش شما، ما از اهرم دینی کم استفاده کردهااستفاده کرده

قرار نبود من سخن بگویم.  .ای در منزلش دعوت کرد تا در آن به عنوان مستمع حاضر شومکه گذشت، دوستی مرا به مجلس روضه

بود و چون اصرار کرده بود، رفتم. عده زیادی از مردم در این مجلس شرکت کردند. آقایی که بین منزل ما تا آنجا یک ساعت فاصله 

عنی افتد. یوقت برای کسی اتفاق نمیسخنران منبر این مجلس بود، در ابتدا چند مساله گفت که احساس کردم این مسائل هیچ

کنم در زمان ما با شرایط زندگی روزمره فعلی د که فکر نمیمسائلی که ایشان قبل از ورود به مباحث موعظه مطرح کرد، مسائلی بو

وقت اتفاق بیفتد. بعد از جلسه به این آقا گفتم که یک ساعت از منزلم که خیلی هم دور نبود، اما به دلیل ترافیک، وقت صرف هیچ

 باید صرف کنم. این زمان برایکردم تا به این مجلس بیایم. یک ساعت هم پای منبر نشستم و در برگشت هم باز یک ساعت وقت 
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بینید که زمان کند. اگر این جمعیت را در سه ساعت ضرب کنید، میافراد دیگری هم که در این جلسه حضور داشتند، صدق می

تر آیا به افتد؟کنید، این مسائلی که شما مطرح کردید، برای کدام یک از این افراد اتفاق میزیادی وقت صرف شده است. حاال فکر می

گفتم؟ پاسخ دادم که من چند مساله نبود مسائلی را مطرح کنید که به درد مردم و مشکالت امروز ما بخورد؟ از من پرسید که چه می

گویم و بهتر است شما فردا شب اینها را بگویید و ببینید که آیا این ها مسائل مردم هست یا خیر. مثال بگویید هر گاه کسی سطل می

ها بنشیند و بعد برود ش را بیرون منزل بگذارد و درش را نبندد و مگس و پشه دور آن زباله جمع شود و روی آشغالایا کیسه زباله

روی زخم کسی بنشیند و آن فرد بیمار شود، کسی که در سطل یا کیسه زباله را نبسته ضامن و پیش خدا مسوول است. یعنی اوال 

سارتی که به دیگری خورده، شخص خاطی ضامن است. مساله دیگر اینکه اگر اگزوز فرد خاطی کار حرامی کرده است و ثانیا هر خ

کند و کارشناسان بگویند دود این ماشین یقینا برای سینه افراد مضر است، این فرد هم کار حرام کرده و سوار اتومبیل فردی دود می

دیگر اینکه اگر کسی در اتوبان حین رانندگی بوق زیاد  آن ماشین شده و هم ضامن ضرری است که به دیگران وارد کرده است. مساله

بزند و صدای بوقش فرزند فرد دیگری را در اتومبیل اش که در اتوبان هست، بیدار کند و در مغز این بچه تاثیر بگذارد، این کار حرام 

 .ی استقبال کرده بودنداست. خالصه این مسائل را به آن فرد گفتم و او فردا این نکات را گفته بود و مردم هم خیل

زیست، متاخر و مربوط به زمان ما است. اگر این مسائل به این شکل در آید. مساله محیطاین جا مساله مهمی پیش می

 .هایی شکل بگیرد و هم از سوی برخی فقهای سنتیهای عملیه مطرح شود، هم ممکن است از طرف مردم اعتراضرساله

 .زیستی است از من منتشر خواهد شد که باب اول آن مباحث محیط حق با شما است. به زودی کتابی

 ممکن است کسی از شما تقلید نکند؟

 .خواهم تقلید کنندالبته من نمی

 حتا ممکن است فقهای سنتی اعتراض کنند؟

پیدا خواهد کرد. کسی  های فقهی راهکنند. اتفاقا بعد دنبال من خواهند آمد و خواهید دید که این مسائل به کتابنه اعتراض نمی

آورم، ای پیروی کنند. این مسائل اختالفی نیست. آنچه را آنجا میباید شروع کند. البته من مرجع تقلید نیستم، اما ممکن است عده

فتوای شخصی خودم نیست. همان فتوایی است که به استناد اجماع فقها صورت گرفته است و همه باید عمل کنند و قرار نیست 

ن باشند. این مسائل جدید است اما قواعد کلی آن ها از قدیم بوده است. حرمت ایذاء )اذیت و آزار رساندن به( دیگری مسلم مقلد م

گوید کسی که در راه مردم مانعی است. قاعده الضرر که جدید نیست و از زمان پیغمبر اکرم )ص( بوده است. آن حدیث شریف که می

چاپ خورده است و بیش ترش همین قواعد است. بنابراین  3٢رد، جدید نیست. کتاب قواعد فقه من هایی داایجاد کند، چه مسوولیت

این قواعد هست و باید زحمت کشید و استخراج کرد. اما یک مباحثی نیز جدید است. مثل اینکه باغی تاسیس شده و درختان کهنی 

های اغ برای تصفیه هوا موثر است و اگر این درختان نباشند، بچهدر آن هست، حاال فرض کنید کارشناسان امر بگویند درختان این ب

شوند. در این صورت آیا مالک باغ مجاز هست درختان آن را قطع کند تر میتر و بیچارهتر و معلولتر و نحیفمردم روز به روز ضعیف

 .باید چنین فتوایی بدهدخواهد و مجتهدی و برای استفاده بیشتر به جایش آهن نصب کند؟ این مساله فتوا می

 رد؟شود کاگر صاحب باغ بگوید این باغ ملک شخصی من است و به اصل رعایت مالکیت خصوصی استناد کند، چه می

الناس »گوییم مالکیت خصوصی محترم است و مبتنی بر این اصل است که آید، یعنی از یکسو میاینجا دو مساله پیش می !آفرین

اما از سوی دیگر قاعده الضرر و الضرار را داریم که پیامبر )ص( آن را فرموده است. بنابراین اگر مجتهد نظرش « مسلطون علی اموالهم

کند که کند و فرقی نمیای عموم محدود میاین باشد که قاعده الضرر، قاعده الناس مسلطون را هم برای اشخاص خاص و هم بر

ه فتواهای ام، بیشتر ناظر بتواند فتوا بدهد که نباید این درختان قطع شود. آنچه در کتاب نوشتهزیان به فرد برسد یا جامعه، آن گاه می
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ط مردم آن است که از زیست توسعمومی است، اما در برخی مسائل هم اجتهاد جدید الزم است. بنابراین علت عدم رعایت محیط

ها و دریا و فضا و صحرا انفال یعنی اموال عمومی هستند زیست استفاده نشده است. در حالی که جنگلاهرم دین برای حفظ محیط

شود و تخریب جنگل، تخریب انفال و قطعا کاری حرام است. خداوند در قرآن کریم فرموده است که هیچ کس مالک انفال عمومی نمی

به عموم است و باید همیشه برای کل بشریت باقی بماند. به چه مناسبت کسی حق داشته باشد جنگل یا کوه را ویران و متعلق 

 ...کند

 ...یا ساحل دریا را بفروشد

بله، این ها انفال است. این ها در درون فقه و شریعت است. در شریعت تصریح شده که فروش این ها باطل و حرام و خالف شرع 

من معتقدم اگر کسی بخواهد ساختمان بسازد، تا حدی عرفی یعنی یک یا دو یا سه  .ه بحث البته اجتهاد شخصی استاست. بقی

طبقه حق دارد، اما وقتی فردی بخواهد بیش از حد عرف بسازد و پنجاه طبقه باال برود، اگر کارشناسان بگویند این جلوی وزش باد 

شود، یقینا کار او خالف شرع است. فروش تراکم توجیه شرعی و فقهی های مردم میچهگیرد و این کار باعث تخریب سینه برا می

 .ندارد

اقلی های اجتماعی حدتوانیم حضور دین را در عرصهگویند ما باید تالش کنیم تا جایی که میبرخی روشنفکران دینی می

ای به لحاظ فقهی و حقوقی ایجاد شود، با این گویید قوانین تازهکنیم و دایره مباحات را بیشتر کنیم. اینکه شما می

 .دیدگاه سازگار نیست

کند. من تا وقتی آزاد هستم که آزارم مباحات در جایی است که موجب آزار دیگران نباشد. همیشه آزادی را ایذاء دیگران محدود می

 .به دیگران نرسد و شما هم همین طور

 .کندمیاما اینکه این احکام قانون شود، کار را سخت 

د زیست ندارنمن اصرار ندارم که قانون شود و کاری به قانون ندارم. شما گفتید چرا مردم دیندار در عین حال توجهی به حفظ محیط

اهلل شد استفاده کرد و استفاده نشد. مثال از متدینین بپرسید که برای رضای خدا و تقرب الیو من گفتم چون از اهرم دین می

اند. ای روشنفکرتر، وقف مدرسه و دانشگاه کردهاند. اخیرا عدهگویند وقف مسجد یا حسینیه کردهاند؟ میونه وقف کردهشان را چگاموال

اش را شود. مرحوم دکتر محمود افشار تمام هستیاما موقوفاتی که وقف فرهنگ و تالیف و نشر کتاب باشد، تازه تک و توک پیدا می

هایی بسیار کم اما چنین نمونه .و حفظ و تحکیم وحدت ملی و تاریخ و جغرافیای ایران وقف کرد برای چاپ کتاب در ادبیات فارسی

اش را در تهران که هر مترش چندین میلیون آیا کسی شده باغ چند هکتاری.است یا بنیاد خیریه البرز. این موارد بسیار کم است

این درختان باقی بماند تا مردم از هوایش استفاده کنند؟ آیا کسی تومان ارزش دارد وقف کند به شرط اینکه همیشه در قلب شهر 

آباد ام. یک نفر در مشهد این کار را کرد، مرحوم ملک که کتابخانه ملک را تاسیس کرد، باغ وکیلچنین کاری کرده است؟ من نشنیده

سازی است. بحث از فرهنگ .تجاوز شده است یا نهدانم االن به آن مشهد را وقف کرد و کسی حق ندارد آن درختان را ببرد. البته نمی

های بزرگ در شهر دارند، توصیه کنیم و بگوییم ثواب دارد اگر این وقف توانیم به کسانی که باغات و خانهخواهد. میاینکه قانون نمی

 .م را بهشتی کنیدخواهید در آخرت بهشت داشته باشید، در دنیا زندگی مردزیست صورت بگیرد. یعنی اگر میبرای محیط

 گویید این ضمانت اجرایی دارد؟یعنی شما می

بله، قانون نباشد، بلکه توصیه باشد. یعنی بگوییم وقف کنید. من دوست دارم کسانی را که چنین منازلی دارند، به این اقدام خیر 

 حوم دکتر افشار شدم، متاسفانه در باغای دارد. من وقتی متولی تولیت موقوفات مرتحریک کنم. البته االن کمتر کسی چنین خانه

ام دادم این هم ساخته شود و االن اجازه ندادههزار متری، قطعه ساختمان دهخدا ساخته شده بود. گفتم اگر من بودم، اجازه نمی ٢۰
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و نظرش این یک درخت هم قطع شود. این ممانعت را به استناد این سخن واقف به عمل آوردم که گفتم واقف گفته باغ موقوفات 

ته سازی کنید. من البکنند که این باغ در بهترین جای شهر است و در آن ساختمانبوده که این باغ بماند. بسیار به ما توصیه می

 .های موجود نوسازی شود، اما اجازه ندادم یک درخت قطع شود، زیرا خالف وقف استام که ساختماناجازه داده

کنید. اما متاسفانه تاریخ ما نشان داده که چندان به وقف هم پایدار زیست اشاره میحیطشما به راهکار وقف برای حفظ م

 .اش برخی موقوفات است که حتی اسمش هم عوض شده استنبودیم. مثال نمونه

قیامت  روز شوم کهحاال در زمینه تغییر نام حق با شماست، اما درختش را نباید قطع کرد. بنده به عنوان یک طلبه کوچک متعهد می

ه، زیست مردم است. در خیابان فرمانیشان را وقف کنند تا همین طور بماند. این برای حفظ محیطباغ جنت به کسانی بدهند که باغات

ها را از ریشه کندند و خاک نبش نیاوران یک خانه بزرگ پر از درخت بود. با کمال صراحت شبانه چراغ انداختند و تابلو زدند و درخت

را بزند و هر کار خواست « الناس مسلطون»تواند همان حرف ی کردند. شهرداری هم کاری نکرد و جلویش را نگرفت. البته میبردار

زیست منطقه وقف شود، چقدر خوب بود! االن اما اگر صاحب این باغ بزرگ وقف کرده بود که این باغ به منظور حفظ محیط.بکند

بانک ملت  .های آن را نبرندام که درختمعنوی هست. بنده خدمت مقام رهبری نامه نوشتهباغی در خیابان جمشیدیه به نام باغ 

ها خشک شود و آن ها را قطع کردند. هایش را قطع کند، یازده برج در آنجا بسازد. آب باغ را قطع کردند تا درختخواست درختمی

های مردم از آن استفاده کنند، کرد تا بچهمالک آن را وقف می دانم وضعیت مالکیت این باغ به چه صورت است. اما اگرالبته نمی

شان سالم بماند و از شهرداری بخواهند که این شان بخواهد که هوای منطقهچقدر بهتر بود. چه اشکالی دارد مردم اهل محل دل

ادن استفاده از حربه دین برای حفظ زمین را بخرد و آن را برای استفاده عمومی بگذارد؟ این شواهد را ارایه کردم برای نشان د

توان استفاده کرد. حجم عظیمی از آیات و روایات برای توان استفاده کرد. هم از قرآن، هم از فقه و روایات میزیست چگونه میمحیط

خالصه  زیست فقط به این هازیست به معنای خاص یعنی سبزه و هوا زیرا محیطام، نه محیطآوری کردهزیست جمعحفظ محیط

شود. یکی هم مساله حیوانات است. ما چه وقت اجازه داریم حیوانات را از بین ببریم؟ این جزو احکام ما است، در روایات و احادیت نمی

ما هست که حق نداریم یک گربه یا حیوانی را که موذی نیست از بین ببریم. حتی حیوان موذی را باید از محل زندگی خودمان 

اینکه از بین ببریم. حق نداریم آن حیوان را بکشیم. البته این منبع عظیم و تراث بزرگ معارف دینی در دسترس ما بیرون کنیم، نه 

 .برداری و آن ها را به مردم معرفی کنیماست و ما باید از این تراث عظیم بهره

توان به حفظ ها را چطور میتواند مردم را به حفظ محیط زیست وادارد، اشاره کردید، اما حکومتبه احکامی که می

 زیست وادار کرد؟محیط

اگر حکومت را به معنای وسیع در نظر بگیریم و شهرداری را هم ذیل آن بدانیم، واقعیت آن است که در یک مقطعی ما زیان عظیمی 

قم هستم، تا اول انقالب ها. البته تهران برای شهرهای دیگر الگو و سرمشق شد. من متولد کردیم، چه در تهران و چه در شهرستان

 های دیگر سرایت کرد. آنشود. قبال چنین نبود. از تهران این مساله به شهرها و شهرستانیک عمارت برج در قم نبود. اخیرا پیدا می

خواست در تهران تحول ایجاد کند، زیرا می .پول شد و درآمد شهرداری کم شدمقطعی که زیان کردیم این بود که شهرداری بی

 .نیاز داشت و پول نداشت ...هران مترو و اتوبان و بزرگراه و ت

خواست که هاست. به همین خاطر شهرداری از خدا میوساز و نوسازی ساختماندرآمد شهرداری از عوارض ساالنه و عوارض ساخت

برایش کم بود. به همین خاطر گرفت. اما این شد، چند میلیارد میوساز زیاد شود که عوارض بگیرد. یک برج که ساخته میساخت

ج زیست بود. از مرحوم استاد ایرزیست زد. فروش تراکم آغاز تخریب محیطفروشی ضربه مهلکی به محیطتراکم را فروخت. این تراکم

ا تکرده و آمده است و منطقه نیاوران را خنک میدره همیشه میافشار، مورخ و فرهنگی بزرگ کشورمان شنیدم که نسیمی از گالب
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اند. دفع ضرر محتمل واجب است و اگر خدای های بزرگ گرفتهرفته است. جلوی این نسیم را عمارتهای اطراف آن میدروس و محله

به این جهت که در یک کوچه کوچک شهرداری  .گیردها راه فرار و رساندن کمک را میای شود، این زلزله منهای تخریبنکرده زلزله

 .های بلند مرتبه ساخته شود و از آن ها عوارض گرفته شود. به همین خاطر این کار شده استاختمانخواسته که ساز خدا می

به نکته مهمی اشاره کردید، یعنی بحث زلزله که در آغاز بحث هم به آن اشاره کردم. این روزها نگرانی زیادی در میان 

است و از سوی دیگر نیز شاهدیم که برخی با استناد به مردم از بحث زلزله به واسطه اتفاقاتی که رخ داده، پدید آمده 

 .دانندمباحث دینی آن را ناشی از گسترش گناه و فساد در جامعه می

کنند. بنده معتقدم این درست است اما با تفسیری که خودم بله، دقیقا همین طور است. بعضی از ائمه جمعه این نکته را تکرار می

شود و در ژاپن این طور ها در ایران در اثر زلزله خراب میاین بالها است. اما کدام گناه؟ چرا خانهکنم. بله، گناه باعث عرض می

شود؟ من خودم در ژاپن در کنفرانسی ها خراب نمیشود؟ این زلزله که آنجا بیشتر است. چطور شده است که در ژاپن ساختماننمی

حتی کسی از جایش حرکت نکرد و گفتند بحث را  .اما یک ترک بر ساختمان نیفتاد بودم، زلزله آمد، تمام تابلوها از دیوارها افتاد،

اند که چه کنیم که شان فکر کردهها و مهندسین سازهشود. علت آن است که اوال عالمان و آرشیتکتادامه دهید، طوری نمی

اند. ثالثا برای وساز به شهرداری ابالغ کردهتهایی را برای نحوه ساخها با چند ریشتر خراب نشود. ثانیا دستورالعملساختمان

ن شود. ایوساز از اول تا آخر زیرنظر ناظر باید باشد و در آخر هم پایان کار امضا میاند. رابعا عملیات ساختها ناظر گذاشتهساختمان

شود؟ متوجه شدم ا در ایران عملیاتی نمیکردم که چرا این کارهاند و عمل شده است. این چند روز به این فکر میکارها را انجام داده

اظر یک نناظر ابالغ کرده است، اما بعضی مهندسینکه ما مصوبه قانونی داریم و به شهرداری ابالغ شده و شهرداری نیز به مهندسین

شود، اما این جور یها مروند. بنابراین شاهدید که گناه باعث خرابی ساختمانها نمیگیرند و یک بار هم بر سر ساختمانحقی می

شمارند، بلکه گناهانی مثل گناه عدم انجام وظیفه، گناه خوردن مال حرام؛ مال حرامی که مهندس گناه. نه گناهانی که آقایان بر می

ه بکند. گناه بدتر از آن مربوط به خود مردمی است که گیرد و برگه را امضا میای که میشود یا رشوهگیرد و سر کار حاضر نمیمی

ای بسازم که بر سرم خراب شود. چه گناهی باالتر از این؟ این گناه باالتر است یا آن گوید از من رشوه بگیر تا بتوانم خانهمسوول می

حجابی گناه است، اما این گناهان بدتر است. شک نیست که آن ها گناه است، اما آیا رشوه گرفتن و البته بدحجابی و بی !گناهان؟

تری نیست. گناهکار آن دستگاهی است که ریزد، گناه بزرگه ساخت ساختمانی که با یک تکان همه بیمارستان فرو میاجازه دادن ب

کند. بازپرسی که ناظر را احضار نکرد، گناهکار است. ما در این زلزله کرمانشاه واقعا غمگین شدیم، باید ناظر را محاکمه کند و نمی

شان لغزید، اما یک درسی نیز باید از این زلزله بگیریم. این درس آن هایشان بر گونهو اشک همه ملت ناراحت شد، قلب ملت تپید

کنم فرمان بدهد، تمام ناظرینی که در آن منطقه زیر برگه پایان بنده از دادستان کل کشور خواهش می .رسداست که به نظر بنده می

ها و مدارس و... احضار شوند های عمومی مثل بیمارستانی شخصی و ساختمانهاها را امضا کردند، اعم از ساختمانکار آن ساختمان

و از آن ها پرسیده شود که چرا پایان کارها را امضا کردند و کنترل نکردند. همه باید بازخواست شوند. بازخواست بکند و اگر نکند 

ساد اداری اند. فمن روایات کامال درست است و اشتباه نکرده شود. بنابراین به نظرها میاین گناهکار است و گناه او باعث این بدبختی

و گناهکاری باعث زلزله شده است. گناه رشوه باعث این قضیه شده است. گناه جهل مردم را هم باید در نظر گرفت. چه گناهی از 

شود و سازد که بر اثر زلزله ویران میتر بیش از حد معمول ساختمانی میسازی که برای استفاده کالنجهل باالتر است. گناه آن برج

 .لرزد. این سنت الهی استسنت الهی است که زمین وقتی در شرایط خاصی قرار بگیرد، می .شوندمردم کشته می

وابم خعقرب اگر نگزد که عقرب نیست. خاک بر سر عقربی که نگزد! آن عقرب خری است )خنده(! گناه از من است که شب جایی می

جمع  ، یعنی«زلزله االرض لحبس االبخره»ام را محکم بسازم، وگرنه به تعبیر حاج مالهادی سبزواری جاست. من باید خانهکه عقرب آن

http://awnrc.com/index.php
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 ٢۸کنیم که خداوند باران ببارد و آیه شدن بخار و گسل و این ها قانون طبیعت است. فرض کنید که باران نیامده است و دعا می

اما کسی که لباسش « و هُو الّذی یُنزِّلُ الْغیْث مِنْ بعْدِ ما قنطُوا و ینْشُرُ رحْمتهُ و هُو الْولِیُّ الْحمیدُ»خوانیم که: سوره شورا را زیاد می

تر کرده است؟! این حرف عقالنی نیست. او باید لباسش  را زیر باران بگذارد، حق ندارد بگوید که چرا باران باریده و خدا لباس من را

ظهر الْفسادُ فِی الْبرِّ والْبحْرِ بِما »فرماید: ایم. قرآن مجید میران آن را خیس نکند. ما به خودمان ظلم کردهرا جایی پهن کند که با

شان ( یعنی مردم خودشان باعث خرابی خانه٤۱سوره روم، آیه ) «کسبتْ أیْدِی الناسِ لِیُذِیقهُمْ بعْض الذِی عمِلُوا لعلهُمْ یرْجِعُون

کشور کجا  هایاند، باید پاسخگو باشند. آرشیتکتتم. باید از مهندسین پرسید. اگر مهندسین کوتاهی کردههستند. بنده وارد نیس

آید. چرا های ناگوار پیش نمیهستند؟ باید مطالعه کنند و ببینند که چرا در کشورهای پیشرفته مثل ژاپن هر روز بر اثر زلزله خرابی

 .آیدله میشنویم؟! آنجا که بیشتر از ایران زلزنمی

 .کنیمهای ساخت دست خودمان به طبیعت فرار میآید، ما از خانهجالب است که وقتی زلزله می

بله، همین طور است. در هر صورت منظور من این است که بنده قبول دارم که گناه باعث زلزله شده است، اما با تفسیر خودم این 

ن کتاب ای تنگاتنگ است. در ایام که رابطه اخالق انسانی با طبیعت رابطهنوشته زیستگویم. بنده در کتاب الهیات محیطسخن را می

دیدند، در حالی که چنین نیست ام که تاکنون در ذهن، همه کس اخالق را در رابطه انسان با انسان میام و گفتهیک نظریه ارایه کرده

 .گرددمیبا انسان با طبیعت بازتر است و به رابطه سه جانبه و مثلثی انسان و اخالق امری وسیع

اش، سوگند به خورشید و تابندگی (۱)والشّمْسِ ضُحاها »فرماید: گوید. خداوند تبارک و تعالی در سوره شمس میقرآن کریم این را می

روشن گرداند، واللّیْلِ  [ین را( سوگند به روز چون ]زم3( سوگند به ماه چون پی ]خورشید[ رود، والنّهارِ إِذا جلّاها)٢والْقمرِ إِذا تالها)

( سوگند به آسمان و آن کس که آن را برافراشت، والْأرْضِ وما 5سوگند به شب چو پرده بر آن پوشد، والسّماءِ وما بناها)( ٤إِذا یغْشاها)

( سوگند به نفس و ٧)ونفْسٍ وما سوّاها» فرماید: رسد به اینجا که میتا می« ( سوگند به زمین و آن کس که آن را گسترد6طحاها)

اش را به آن الهام کرد، قدْ أفْلح منْ زکّاها ( سپس پلیدکاری و پرهیزگاری۸آن کس که آن را درست کرد، فألْهمها فُجُورها وتقْواها)

این بنابر« اش ساخت قطعا درباخت( و هر که آلوده۱۰که هر کس آن را پاک گردانید قطعا رستگار شد، وقدْ خاب منْ دسّاها)( ۹)

 آید. کارشناس فاسد و ناظرکند. در این شرایط دیگر مهندس فاسد به وجود نمیهرکس نفسش را تزکیه کند، در آرامش زندگی می

شوند ها چاق میهای ملت خراب است و بچهنالند. چرا دندانها میآید. االن ببینید که ملت از بیماریشهرداری فاسد به وجود نمی

البته باید به  .کندخورند. این ها گناه است. اخالق بد، جامعه بد درست مییرا غذاهای ناسالم و فست فود میشوند؟! زو بیمار می

گویند این دنیا مهم نیست شود، این است که برخی میزیست میبدآموزی هم اشاره کرد. یکی از چیزهایی که باعث تخریب محیط

خواستی زندگی کن و باغ بهشت برای پس از مرگ است. اما من معتقدم کسی که  رود. اینجا هر جورو فرد در آینده به بهشت می

کند، محال است که بوی بهشت به خواهد فردا به بهشت برود، باید دنیای خود را بهشتی کند. کسی که زندگی مردم را جهنم میمی

 /.هنمی نکندخواهد در آخرت به بهشت برود، باید دنیای مردم را جمشامش بخورد. اگر کسی می

http://www.iana.ir/fa/news/5۰۹۱۱/%D۹%۸۱%D۸%B3% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۱۳تاریخ: 

ها شرکت و واحد تولیدی و دی ماه با حضور ده ۱٦المللی خشکبار و صنایع وابسته از امروز تا پنجمین نمایشگاه بین

 .شودهای بین المللی تهران برگزار میهای بزرگ صادراتی در محل دائمی نمایشگاههمچنین شرکت

شکبار و انواع خار عالوه بر عرضه و ارائه المللی خشکبدر پنجمین نمایشگاه بین ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

های صادراتی خشکبار های خشک؛ جدیدترین دستگاه ها، تجهیزات و صنایع مختلف مربوط به فرآوری و بسته بندیو میوه آجیل

 شود.نیز به نمایش گذاشته می

شکبار، های بسته بندی خها و کارگاهکارخانهکنندگان آجیل و خشکبار، شرکت ها، در این نمایشگاه همچنین؛ تولیدکنندگان و توزیع 

های درجه بندی، خالل و پودر کردن خشکبار، های پاستوریزه کردن خشکبار، واحدهای پوستگیری، بودادن، شرکتها و کارگاهواحد

های و چاشنی و واحدهای فرآوری میوه و سبزیجات خشک، زرشک وعناب، زعفران، چای و قهوه، ادویه ها و کارگاهشرکت ها، کارخانه

 .کرد خواهند ارائه را خود خدمات و تولیدات صنایع، جدیدترین  تولیدی و صادراتی حبوبات، غالت، برنج، ذرت و گندم؛

بذر،  های کشاورزی )کود،های خشک؛ صنایع تبدیلی و جنبی خشکبار، نهادالمللی خشکبار، آجیل، میوهدر پنجمین نمایشگاه بین 

ها و خدمات خود های وابسته هم حضور خواهند داشت و کاالها و تشکلهای بازرگانی و انجمنانش بنیان، شرکتهای دسم(، شرکت

 دهند.را در معرض دید عالقمندان قرار می

های جدید صادراتی، افزایش صادرات، آشنائی با صنایع کشور، یافتن بازار افزایش تولید خشکباراین نمایشگاه با هدف توسعه و  

 شود.و و تجهیزات تبدیلی، فرآوری و بسته بندی خشکبار، اشتغالزائی و توجه مسئوالن به این صنعت؛ برگزار مین

های خشک و صنایع وابسته فرصتی است تا عالوه بر شناسایی و معرفی المللی خشکبار، آجیل، میوهپنجمین نمایشگاه بین 

 و استمرار این نمایشگاه به کانون صنعت خشکبار منطقه، فراهم شود. های ایجاد و تبدیلهای این صنایع، زمینهتوانمندی

رت های بین المللی تهران، معاونت باغبانی وزااین نمایشگاه خشکبار با مشارکت سازمان توسعه تجارت ایران، شرکت سهامی نمایشگاه 

 با  متر مربع و 6۰۰۰در مساحتی بالغ بر  ی خشکبارهااتحادیه ها وهای بازرگانی و انجمنجهاد کشاورزی، انجمن پسته ایران، اتاق

شرکت مطرح  ۱۱۰سال گذشته نیز با حضور بیش از  .شودمی برپا کشور خشکبار صنعت صادراتی هایفرصت معرفی و تجاری رویکرد

در حال حاضر ساالنه  کشور جهان حضور یافتند. ٢۸های تجار و بازرگانی و خریدارانی از از سراسر کشور برگزار شد و در آن هیئت

کشور جهان صادر  5۰شود. انواع خشکبار ایران به بیش از های مختلف صادر میمیلیارد دالر خشکبار از ایران به کشور ٢بیش از 

حوزه  هایها عبارتند از: آلمان، آمریکا، فرانسه، انگلستان، ایتالیا، اسپانیا، سوئد، نروژ، پرتغال، کشورشود که برخی از این کشورمی

 های آسیائی چین، کره جنوبی، ژاپن، استرالیا، روسیه و .... است.خلیج فارس از جمله قطر، امارات متحده عربی، کویت، کشور

http://www.yjc.ir/fa/news/63۸6٢5٧/%D۹%BE%D 
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 نهاده
 فارس- ۹۶/۱۰/۱۰ : تاریخ

 هاواحدهای غیرمجاز بالی جان مرغداری /های دامی بدون ضابطهدرصدی نرخ نهاده ۴٥افزایش 
ها تومانی برای واردات نهاده 36۰۰ گذار استان تهران این سؤال را مطرح کرد که با وجود آنکه ارز مبادلهرئیس اتحادیه مرغ تخم 

پور شیری ناصر نبی .درصد افزایش یافته است ٤5تا  ٤۰ای ا بدون هیچ ضابطههیابد، چرا طی سه ماه اخیر قیمت نهادهاختصاص می

های ، در پاسخ به اینکه با توجه به شروع آنفلوآنزا و از بین رفتن بخش زیادی از گلهخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی در گفت

های مرغ های آینده دارید، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه گلهی برای تکرار نشدن این سناریو برای سالگذار چه پیشنهادمرغ تخم

تواند با وی با اشاره به اینکه دولت می.اند، نباید با واردات کمر این صنعت را بیشتر خم کنیمگذار با هزینه میلیونی معدوم شدهتخم

ا به کار گرفتن مجدد تولیدکنندگان در این حوزه کمک کند، تصریح کرد: ما شرکتی به نام هحمایت حداقلی در بخش تأمین نهاده

گذار استان رئیس اتحادیه مرغ تخم .تواند از ذخایر استراتژیک خود استفاده کندپشتیبانی امور دام داریم که در شرایط بحرانی می

ای افزایش ها بدون هیچ ضابطهسه ماه اخیر تصریح کرد: قیمت این نهاده ها طیدرصد قیمت نهاده ٤5تا  ٤۰تهران با اشاره به افزایش 

تر و ها چند ماه پیش با دالر پایینکنند، باید در پاسخ به آنها گفت: این نهادهداشته است و آنهایی که افزایش قیمت دالر را بهانه می

به .زندد و تنها به افزایش قیمت تمام شده مرغداران دامن میتومانی وارد شده، پس افزایش قیمت توجیهی ندار 36۰۰ای ارز مبادله

درصد باقیمانده  ٧۰توان به اند و نمیگذار به دلیل بیماری معدوم شدههای تخمدرصد از مرغداری 3۰پور، در حال حاضر گفته نبی

وی  .ه شودواردات عَلم کنیم، تا قیمت شکست فشار بیاوریم و مجبورشان کنیم که محصولشان را با فالن قیمت بفروشند یا رقیبی به نام

ها را به این نکته هم اشاره کرد که امسال پدیده آنفلوآنزای پرندگان شدیدتر از سال گذشته است و اگر اصالح ساختاری در مرغداری

استان تهران تصریح گذار رئیس اتحادیه مرغ تخم .جدی نگیریم، چه بخواهیم، چه نخواهیم هر سال شاهد این تلفات خواهیم بود

ها و نزدیک بودن فواصل آنها با مشکالت این چنینی به دلیل ضعف ساختاری در مرغداری ۹۰و  ۸۹های ترکیه نیز در سال :کرد

پور افزود: متأسفانه نبی.مواجه بود که به سرعت آن را اصالح کرده و اکنون به یکی از صادرکنندگان منطقه تبدیل شده است

اند که همین موضوع رمجاز بدون آنکه هیچ مجوزی از جایی گرفته باشند، در هر جایی یک مرغداری ایجاد کردههای غیمرغداری

متری و در تراکم باال مرغداری وجود دارد که به راحتی  300تا  ٢۰۰مرغ شده است، تا حدی که به فاصله بالی جان صنعت تخم

آورند که امیدواریم این موضوع حل گذار را به وجود میبخش زیادی از مرغ تخمامکان جابه جایی ویروس آنفلوآنزا و درگیر کردن 

 .های غیرمجاز از قوه قضاییه بگیریمتوانیم یک حکم برای برخورد با این مرغداریشود، چرا که اکنون حتی نمی

arsnews.com/newstext.php?nn=http://www.f۱3۹6۱۰۱۰۰۰۰٤٢٤ 
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 نهاده
 فارس - ۹۶/۱۰/۰۹ : تاریخ

 شودهای مرغداران و دامداران کمتر از قیمت بازار/ گوشت مرغ مازاد تولیدکنندگان خریداری میتامین نهاده
با  ٢و  ۱تومان و گوشت مرغ درجه  665۰مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور گفت: مازاد تولید مرغداران با قیمت هر کیلو  

ولی با اشاره به به نقل از، خبرگزاری صداوسیما، علیرضا  خبرگزاری فارسبه گزارش  .شودتومان خریداری می 6۹5۰قیمت هر کیلو 

شود، افزود: شرکت پشتیبانی امور دام به منظور حمایت از مرغداران اینکه گوشت مرغ به اندازه کافی تولید و مازاد نیز خریداری می

 .کندو ایجاد ثبات در بازار گوشت مرغ مازاد تولید را خریداری و نهاده های مورد نیاز مرغداران را با قیمت مناسب توزیع می

گفت: ذخایر موجود به اندازه کافی است و حتی بیشتر از آنچه که دولت تکلیف کرده است خریداری کردیم، تا در آینده در صورت وی 

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام افزود: هم اکنون بازار .شیوع احتمالی آنفلوانزای فوق حاد پرندگان تقاضای بازار را پاسخ دهیم

تومان عرضه می شود. بنابراین توزیع گوشت  7800تا  ٧5۰۰هر کیلوگرم گوشت مرغ با میانگین قیمت  گوشت مرغ با ثبات است و

هزار واحد مرغداری فعال در کشور داریم که نهاده های مورد نیاز تولید این واحدها را  ٢3ولی گفت: .مرغ منجمد متوقف شده است

ماه امسال بیش از دو میلیون تن کنجاله سویا ، ذرت و جو  9این شرکت در مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام افزود: .تأمین کردیم

 .در واحدهای مرغداری و دامداری توزیع کرده است

 .ولی گفت: شرکت پشتیبانی امور دام هیچ محدودیتی در تأمین نهاده های دامی برای تشکل ها و اتحادیه ها ندارد

مورد نیاز واحدهای مرغداری و دامداری و افزایش عرضه این نهاده ها دست دالالن و  وی تأکید کرد: با اجرای طرح توزیع نهاده های

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام افزود: در چند ماه گذشته به منظور حمایت از مرغداران و .واسطه ها از بازار کوتاه شده است

برخی از افراد را درخصوص ایجاد رانت در واردات نهاده ها تکذیب ولی ادعای .دامداران نهاده ها با قیمت کمتر از بازار عرضه می شود

کرد و گفت: تمام متقاضیان و بازرگانان بخش های دولتی و خصوصی می توانند بدون مراجعه به وزارت جهاد کشاورزی و با رعایت 

 .ای برای واردات نهاده اقدام کنندهای بهداشتی و قرنطینهموازین و دستورالعمل

نفر نیز در زمینه واردات گوشت  ۹۰نفر در زمینه واردات نهاده های مورد نیاز مرغداران و دامداران و  ۹۰د: هم اکنون بیش از وی افزو

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام تصریح کرد: معتقدم در زمینه تأمین نهاده ها و تنظیم بازار گوشت مرغ و گوشت .قرمز فعال اند

ود و این مهم را به بخش خصوصی واگذار کند و ما تالش داریم این وظایف را دراختیار بخش خصوصی قرار قرمز دولت باید کنار بر

هزار  ۸۰۰ولی علت افزایش قیمت نهاده را مشکالت ارزی و تأخیر در ترخیص محموله های وارداتی دانست و افزود: هم اکنون . دهیم

وی تصریح کرد: به علت .خریداری شده است و از بندر ترخیص می شودهزار تن محموله کنجاله سویا  5۰۰تن محموله ذرت و 

بنابراین ترخیص محموله  .مدیریت و کنترل بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان سخت گیری های قرنطینه ای افزایش یافته است

هزار  5حاضر در شبانه روز به کمتر از  هزار تن انجام می شد، درحال ٢۰تا  ۱5نهاده های وارداتی که تا پیش از این در شبانه روز 

تن گوشت وارداتی از کشورهای  ۱۰۰مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام درباره بازار گوشت قرمز گفت: روزانه .تن کاهش یافته است

ر جلوی روند افزایش شود و درحال حاضای توزیع میهای زنجیرهآسیای میانه و استرالیا وارد و در میادین میوه و تره بار و فروشگاه

 .قیمت گرفته شده و قیمت گوشت قرمز رو به کاهش است

 .مانیمولی تأکید کرد: تا زمانی که بازار گوشت قرمز به ثبات برسد، در بازار می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۹6۱۰۰۹۰۰۱6۰٤۱3 
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 نهاده
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۱۲تاریخ: 

 های دامی انحصاری نیستتأمین نهاده

های وزارت جهاد کشاورزی با تکذیب ادعای مطرح شده در روزنامه جوان اعالم کرد: سیاست راهبردی انحصارزدایی در تأمین نهاده

 .بوده استهای یازدهم و دوازدهم دامی سرلوحه اقدامات این وزرات در دولت

رسانی وزارت جهاد کشاورزی با تکذیب ادعای رسانی وزارت جهاد کشاورزی، مرکز روابط عمومی و اطالعبه گزارش ایانا از پایگاه اطالع

های دامی توضیحاتی منتشر کرد. متن این توضیحات به شرح مطرح شده در روزنامه جوان مبنی بر وجود انحصار در واردات نهاده

های راهبردی وزارت های دامی از سیاستسازی و حذف رانت در تأمین نهادهگونه که بارها اعالم شده است، شفافاست:همانزیر 

 شود.ها به شدت تکذیب میجهاد کشاورزی بوده است؛ بنابراین هرگونه انحصار در واردات این نهاده

ی بدون مراجعه به وزارت جهاد کشاورزی و تنها با رعایت موازین این گزارش با تأکید بر اینکه همه متقاضیان حقیقی و یا حقوق

 ۹۰ال، ماه امسکند: از ابتدا تا دیهای دامی مورد نیاز اقدام کنند، تصریح میتوانند نسبت به واردات نهادهای میبهداشتی و قرنطینه

متقاضی نسبت به واردات و  ۱6اردات جو و متقاضی نسبت به و ۹5متقاضی حقیقی و حقوقی نسبت به واردات نهاده ذرت دامی، 

 اند./ترخیص کنجاله سویا از مبادی رسمی اقدام کرده

http://www.iana.ir/fa/news/5۰۹٧٤/%D۸%AA%D۸%A3%D۹% 
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 نهاده
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۰۹تاریخ: 

های مورد نیاز مرغداران و دامداران کمتر از قیمت بازار/ گوشت مرغ مازاد تولیدکنندگان خریداری تأمین نهاده

 شودمی

تومان و گوشت مرغ درجه یک و دو  665۰مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور گفت: مازاد تولید مرغداران با قیمت هر کیلو 

به گزارش صداوسیما، علیرضا ولی با اشاره به اینکه گوشت مرغ به اندازه کافی تولید .شودتومان خریداری می 6۹5۰با قیمت هر کیلو 

و مازاد نیز خریداری می شود، افزود: شرکت پشتیبانی امور دام به منظور حمایت از مرغداران و ایجاد ثبات در بازار گوشت مرغ مازاد 

نیاز مرغداران را با قیمت مناسب توزیع می کند.وی گفت: ذخایر موجود به اندازه کافی است و تولید را خریداری و نهاده های مورد 

حتی بیشتر از آنچه که دولت تکلیف کرده است خریداری کردیم تا در آینده در صورت شیوع احتمالی آنفلوانزای فوق حاد پرندگان 

م افزود: هم اکنون بازار گوشت مرغ با ثبات است و هر کیلوگرم گوشت تقاضای بازار را پاسخ دهیم.مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دا

 تومان عرضه می شود. بنابراین توزیع گوشت مرغ منجمد متوقف شده است.٧۸۰۰تا٧5۰۰مرغ با میانگین قیمت

 م.هزار واحد مرغداری فعال در کشور داریم که نهاده های مورد نیاز تولید این واحدها را تأمین کردی٢3ولی گفت:

ماه امسال بیش از دو میلیون تن کنجاله سویا ، ذرت و جو در واحدهای ۹مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام افزود: این شرکت در

مرغداری و دامداری توزیع کرده است.ولی گفت: شرکت پشتیبانی امور دام هیچ محدودیتی در تأمین نهاده های دامی برای تشکل 

أکید کرد: با اجرای طرح توزیع نهاده های مورد نیاز واحدهای مرغداری و دامداری و افزایش عرضه این ها و اتحادیه ها ندارد.وی ت

نهاده ها دست دالالن و واسطه ها از بازار کوتاه شده است.مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام افزود: در چند ماه گذشته به منظور 

ت کمتر از بازار عرضه می شود.ولی ادعای برخی از افراد را درخصوص ایجاد رانت در حمایت از مرغداران و دامداران نهاده ها با قیم

واردات نهاده ها تکذیب کرد و گفت: تمام متقاضیان و بازرگانان بخش های دولتی و خصوصی می توانند بدون مراجعه به وزارت جهاد 

برای واردات نهاده اقدام کنند.وی افزود: هم اکنون بیش  کشاورزی و با رعایت موازین و دستورالعمل های بهداشتی و قرنطینه ای

نفر نیز در زمینه واردات گوشت قرمز فعال اند.مدیرعامل ۹۰نفر در زمینه واردات نهاده های مورد نیاز مرغداران و دامداران و۹۰از

برود  مرغ و گوشت قرمز دولت باید کنارشرکت پشتیبانی امور دام تصریح کرد: معتقدم در زمینه تأمین نهاده ها و تنظیم بازار گوشت 

و این مهم را به بخش خصوصی واگذار کند و ما تالش داریم این وظایف را دراختیار بخش خصوصی قرار دهیم .ولی علت افزایش 

هزار 5۰۰هزار تن محموله ذرت و۸۰۰قیمت نهاده را مشکالت ارزی و تأخیر در ترخیص محموله های وارداتی دانست و افزود: هم اکنون

تن محموله کنجاله سویا خریداری شده است و از بندر ترخیص می شود.وی تصریح کرد: به علت مدیریت و کنترل بیماری آنفلوانزای 

فوق حاد پرندگان سخت گیری های قرنطینه ای افزایش یافته است. بنابراین ترخیص محموله نهاده های وارداتی که تا پیش از این 

هزار تن کاهش یافته است.مدیرعامل شرکت 5زار تن انجام می شد درحال حاضر در شبانه روز به کمتر ازه٢۰تا۱5در شبانه روز

تن گوشت وارداتی از کشورهای آسیای میانه و استرالیا وارد و در میادین ۱۰۰پشتیبانی امور دام درباره بازار گوشت قرمز گفت: روزانه

ع می شود و درحال حاضر جلوی روند افزایش قیمت گرفته شده و قیمت گوشت قرمز میوه و تره بار و فروشگاه های زنجیره ای توزی

 رو به کاهش است.ولی تأکید کرد: تا زمانی که بازار گوشت قرمز به ثبات برسد در بازار می مانیم./

http://www.iana.ir/fa/news/5۰۹۰3/%D۸%AA%D۸%A 
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 نهاده
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۰۹تاریخ: 

تامین نهاده های مورد نیاز مرغداران و دامداران کمتر از قیمت بازار/گوشت مرغ مازاد تولیدکنندگان خریداری می 

 شود

تومان  6۹5۰با قیمت هر کیلو  ٢و  ۱تومان و گوشت مرغ درجه  665۰علیرضا ولی گفت: مازاد تولید مرغداران با قیمت هر کیلو 

به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی ،علیرضا ولی با اشاره  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش .شودخریداری می

شرکت پشتیبانی امور دام به منظور حمایت از مرغداران و ایجاد  :خریداری می شود، افزودبه اینکه گوشت مرغ به اندازه کافی تولید و مازاد نیز 

 .مازاد تولید را خریداری و نهاده های مورد نیاز مرغداران را با قیمت مناسب توزیع می کند بازار گوشت مرغ ثبات در

تکلیف کرده است خریداری کردیم تا در آینده در صورت وی گفت: ذخایر موجود به اندازه کافی است و حتی بیشتر از آنچه که دولت 

 .تقاضای بازار را پاسخ دهیم آنفلوانزای فوق حاد پرندگان شیوع احتمالی

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام افزود: هم اکنون بازار گوشت مرغ با ثبات است و هر کیلوگرم گوشت مرغ با میانگین قیمت 

 .شود. بنابراین توزیع گوشت مرغ منجمد متوقف شده استتومان عرضه می  ٧۸۰۰تا  ٧5۰۰

 .هزار واحد مرغداری فعال در کشور داریم که نهاده های مورد نیاز تولید این واحدها را تأمین کردیم ٢3ولی گفت: 

و جو در واحدهای ماه امسال بیش از دو میلیون تن کنجاله سویا ، ذرت  ۹مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام افزود: این شرکت در 

برای تشکل  نهاده های دامی ولی گفت: شرکت پشتیبانی امور دام هیچ محدودیتی در تأمین.مرغداری و دامداری توزیع کرده است

وی تأکید کرد: با اجرای طرح توزیع نهاده های مورد نیاز واحدهای مرغداری و دامداری و افزایش عرضه این .ها و اتحادیه ها ندارد

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام افزود: در چند ماه گذشته به منظور .دست دالالن و واسطه ها از بازار کوتاه شده استنهاده ها 

ولی ادعای برخی از افراد را درخصوص ایجاد رانت در .حمایت از مرغداران و دامداران نهاده ها با قیمت کمتر از بازار عرضه می شود

و گفت: تمام متقاضیان و بازرگانان بخش های دولتی و خصوصی می توانند بدون مراجعه به وزارت جهاد واردات نهاده ها تکذیب کرد 

 .کشاورزی و با رعایت موازین و دستورالعمل های بهداشتی و قرنطینه ای برای واردات نهاده اقدام کنند

نفر نیز در زمینه واردات گوشت  ۹۰غداران و دامداران و نفر در زمینه واردات نهاده های مورد نیاز مر ۹۰وی افزود: هم اکنون بیش از 

تنظیم بازار گوشت مرغ و مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام تصریح کرد: معتقدم در زمینه تأمین نهاده ها و .قرمز فعال اند

ف را دراختیار بخش دولت باید کنار برود و این مهم را به بخش خصوصی واگذار کند و ما تالش داریم این وظای گوشت قرمز

ولی علت افزایش قیمت نهاده را مشکالت ارزی و تأخیر در ترخیص محموله های وارداتی دانست و افزود: هم . خصوصی قرار دهیم

 .هزار تن محموله کنجاله سویا خریداری شده است و از بندر ترخیص می شود 5۰۰هزار تن محموله ذرت و  ۸۰۰اکنون 

ریت و کنترل بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان سخت گیری های قرنطینه ای افزایش یافته است. وی تصریح کرد: به علت مدی

هزار تن انجام می شد درحال حاضر در شبانه  ٢۰تا  ۱5بنابراین ترخیص محموله نهاده های وارداتی که تا پیش از این در شبانه روز 

تن  ۱۰۰شرکت پشتیبانی امور دام درباره بازار گوشت قرمز گفت: روزانه مدیرعامل .هزار تن کاهش یافته است 5روز به کمتر از 

گوشت وارداتی از کشورهای آسیای میانه و استرالیا وارد و در میادین میوه و تره بار و فروشگاه های زنجیره ای توزیع می شود و 

 .تدرحال حاضر جلوی روند افزایش قیمت گرفته شده و قیمت گوشت قرمز رو به کاهش اس

 .ولی تأکید کرد: تا زمانی که بازار گوشت قرمز به ثبات برسد در بازار می مانیم

http://www.yjc.ir/fa/news/63۸۱6٧۱/%D۸%AA%D۸%A٧%D۹% 
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 نهاده
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۱۴تاریخ: 

 هزارتن کنجاله سویا آغاز شد ۴توزیع 

هزارتن کنجاله سویا  ٤های دامی جاهد، اقدام به توزیع رئیس انجمن صنفی گاوداران گفت: طبق دستور وزارت جهاد، شرکت نهاده

از  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی احمد مقدسی رئیس انجمن صنفی گاوداران در گفتگو با خبرنگار.کرده است

های دامی جاهد اقدام خبر داد و گفت: از دو هفته گذشته بنابر دستور وزارت جهاد کشاورزی، شرکت نهادهکنجاله سویا هزارتن  ٤آغاز توزیع 

تومان  810به هزار و  ۸۹۰تومانی از هزار و  ۸۰به توزیع کنجاله سویا کرده است که این امر توانسته قیمت هر کیلو محصول را با کاهش 

شرکت نهاده های دامی جاهد به هر میزانی که تقاضا در بازار  :ر عرضه کنجاله سویا وجود ندارد، افزودوی با اشاره به اینکه محدودیتی د.برساند

مقدسی ادامه داد: با توجه به درخواست انجمن از شرکت پشتیبانی امور دام مبنی بر توزیع .وجود داشته باشد، اقدام به عرضه محصول خواهد کرد

به گفته وی؛ شرکت پیشتیبانی امور دام قرار است که هر کیلو ذرت را با .که این امر به زودی آغاز شود در بین دامداران قرار است ذرت و جو

 .تومان اختالف دارد ۱۰۰تومان در مراکز استان ها توزیع کند که این قیمت با بازار حدود  950نرخ 

 شده شیرخام تصریح کرد: با توجه به افزایش قیمت رئیس انجمن صنفی گاوداران با اشاره به آخرین وضعیت بررسی دفاتر قیمت تمام

شدند که بدین منظور اسناد و مدارک الزم جهت بررسی قیمت  شیرخام قیمتنهاده ها در ماه های اخیر، دامداران خواستار افزایش 

در شرایط کنونی،  :و افزودتومان اعالم کرد  3٢۰وی متوسط قیمت هر کیلو شیر خام را هزار و .را به ستاد تنظیم بازار تحویل دادند

تومان است که به منظور کاهش ضرر و زیان تولیدکنندگان، درخواست  ٤۹٧قیمت تمام شده هر کیلو شیرخام برای گاودار هزار و 

 .افزایش قیمت شیر خام را به سازمان حمایت اعالم کردیم

http://www.yjc.ir/fa/news/63۸6٢55/%D۸%AA%D۹%۸۸%D۸%B٢%D 
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 نوغان
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۱۲تاریخ: 

 20۱8روند غذایی سال بینی انجمن تخصصی غذای آمریکا درباره پیش

هایی را درباره روند استفاده از مواد غذایی بینیپیش (Specialty Food Association) انداز انجمن مواد غذایی آمریکاپنل چشم

 .شودها اشاره میانجام داده است که در اینجا به برخی از آن ٢۰۱۸برای سال 

روند پایداری و سالمت در "سرپرست محتوا انجمن تخصصی غذا، می گوید: ، دنیس پورسل، " prnewswire "به گزارش ایانا از

به صورت موازی انجام می شود. همچنین این پنل پیش بینی می کند از جلبک بیشتر و سایر پروتئین های گیاهی و  ٢۰۱۸سال 

ری از این موارد با سالمتی و انتخاب محصوالتی که در راستای کاهش زباله های مواد غذایی هستند، استفاده شود. در حالی که بسیا

 "های بهتر و تقاضای مصرف کنندگان پیش می رود. 

 برخی ازا ین موارد به شرح زیر هستند:

: گزینه های گیاهی در بسیاری از گروه ها فراتر از جایگزین های گوشتی گسترش می یابند. بخش هایی مواد غذایی گیاهی -

یر شاخه های گیاهی ، جلبک ها به عنوان جایگزین گوشت، طرفداران بیشتری دارند. سال همچون پنیر و دسرهای یخ زده در ز

 استفاده از غذاهای گیاهی خواهان بیشتری دارد . ٢۰۱۸

مصرف کنندگان در ایاالت متحده نسبت به هدررفت مواد غذایی  از آنجایی که آگاهیمحصوالت با قابلیت استفاده مجدد:  -

ن رو محصوالتی از مواد ی تهیه شده که جزو زباله در نظر گرفته می شود، به طوری که در حال حاضر شاهد افزایش یافته ، از ای

 تولید آب میوه ها یی هستیم که از میوه های درجه دوم، خرد شده تهیه می شود . 

ارد. از این رو مصرف کنندگان ، شکر از جمله مواد غذایی است که در ابتدای فهرست رژیم غذایی افراد قرار د شیرین کننده ها: -

به شیرین کننده های جایگزین دارای کالری کمتر و و همچنین اثرات پایدار گرایش پیدا کرده اند . بنابراین در تهیه شربت از خرما، 

 سورگوم و حتا یاکون )نوعی سبزی ریشه ای است( به عنوان گزینه های شیرین کننده استفاده می شود.

برچسب زدن محصوالت بیشتر مورد توجه قرار می گیرد. چراکه مصرف کنندگان به  (:.labeling 2.0ل )برچسب زدن محصو-

دنبال آگاهی بیشتر درباره منابع عناصر و زنجیره تامین هر یک از اقالم در سبد خرید خود هستند. همچنین شفافیت درباره محصوالت 

 ت ها است. (، یکی از مواردی است که جزو اولوی GMOتراریخته ) 

( و فالفل از جمله غذاهایی هستند که خواهان بیشتری دارد ، اما اکنون ٢(، پیتا )۱غذاها مانند هوموس ) غذاهای خاورمیانه: -

مصرف کنندگان می خواهند تا سنت های عمیق، تفاوت های منطقه ای و ترکیبات کالسیک فرهنگ های خاورمیانه را کشف کنند، 

 ن به فرهنگ ایرانی ها، اسرائیلی ها، مراکشی ها، سوری و لبنانی ها اشاره کرد.که از ان جمله می توا

اگرچه در سال های اخیر توجه زیادی به محصوالت بدون گلوتن شده است، اما از سوی دیگر، نان های سنتی  ظهور نان سنتی:-

فته است. این درحالی است که نانوایی ها از دانه های نیز با فرایند تولید همراه با بهره بردن از پروتئین ها و سبزیجات افزایش یا

 محلی استفاده ، و آن را آرد کرده و پس از زمان الزم برای تخمیر ، به شیوه ای مناسب، نان را عرضه می کنند.

 ( ، یک انجمن بین المللی غیر انتفاعی و متشکل از واردکنندگان وSpecialty Food Associationانجمن تخصصی غذا ) 

 عضو در ایاالت متحده و خارج از کشور دارد.  35۰۰در نیویورک تاسیس شد و  ۱۹5٢کارآفرینان است، که در سال 

 ترجمه: فرحناز سپهری

 پی نوشت:
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هاست در کشورهای مختلف مدیترانه مانند لبنان مورد استفاده قرار غذای بسیار لذیذ است که مدتحمص )یا هوموس( یک پیش -۱

 .گیردمی

سانتیمتر قطر دارد. مصرف این نوع نان در مدیترانه، خاورمیانه و شمال آفریقا  ٢۰نان پیتا، نان صاف و گردی است که در حدود  -٢

 بسیار رواج دارد.

http://www.iana.ir/fa/news/5۰۹٧5/%D۹%BE%DB%۸C%D۸%B٤ 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۱۴تاریخ: 

 ساله برای تقویت بخش کشاورزی کانادا/ وزارت کشاورزی کانادا، مسئول بخش بازرگانی ٥ریزی برنامه

های فدرال این کشور منتشر کرد که در ساله مشارکت بخش کشاورزی خود را جهت استفاده دولت 5وزارت کشاورزی کانادا برنامه 

 .های تجاری آینده محصوالت کشاورزی و بهبود فضای کسب و کار تأکید شده استاین برنامه به فرصت

سال آینده را به منظور تقویت هرچه  5 به گزارش ایانا از مقاومتی نیوز، وزارت کشاورزی کانادا گزارش کلیدی و راهبردی خود برای

 .بیشتر بخش کشاورزی ابالغ کرد

میلیارد دالری توسط دولت های فدرال و ایالتی خود  3سال آینده با سرمایه گذاری  5بر اساس این گزارش دولت کانادا قصد دارد در 

ان را از خطرات کلیدی در تولید محصوالت کشاورزی به بهبود بخش کشاورزی کمک نماید.در این برنامه دولت کانادا قصد دارد کشاورز

 .و دامداری محافظت نماید

 سال آینده ٥توسعه بازار برنامه ی اولیه و کلیدی کشاورزی کانادا در 

طبق این گزارش، به منظور تقویت بخش کشاورزی، به موضوع بهبود بازار محصوالت تولیدی کشاورزان کانادایی و همچنین کشف 

همچنین به منظور کشف بازارهای جدید در بازارهای داخلی و .ید حاصل از تقاضاهای جدید تاکید ویژه ای شده استبازارهای جد

جهانی توصیه شده است تا مسئولین دولتی با شرکت های کوچک و متوسط رایزنی نمایند تا بتوانند فرصت های تجاری بخش 

 .کشاورزی کانادا را بهبود بخشند

 بت پذیری محصوالت تولیدی برنامه دیگر وزارت کشاورزی کاناداافزایش کیفیت و رقا

دولت کانادا به منظور افزایش رقابت پذیری محصوالت تولیدی کشاورزی تاکید ویژه ای بر استفاده از علم و فن آوری نوین در جهت 

 .رشد پایدار محصوالت کشاورزی داشته است

نادا آمده است: استفاده از علوم و فنون جدید در تولید محصوالت کشاورزی در تشریح این موضوع در گزارش وزارت کشاورزی کا

 .باعث افزایش اعتماد عمومی و نیز افزایش رضایتمندی مشتریان محصوالت کشاورزی کانادا خواهد شد

 پاسخ به نیازهای متنوع هر منطقه از طریق انعقاد توافقات تجاری دو جانبه

خود به منظور بهبود فعالیت های دولت فدرال اعالم کرده است قصد دارد به مانند سابق به سیاست وزارت کشاورزی کانادادر بررسی 

 .انعقاد توافقات تجاری دوجانبه ادامه دهد، تا از این طریق بتواند نیازهای موجود در هر منطقه را با عرضه ی متناسب پوشش دهد

تمام نیازهای داخلی و خارجی در محصوالت کشاورزی در دستور کار وزارت  این اقدام به منظور افزایش ضریب اطمینان پاسخگویی به

 .کشاورزی کانادا و دولت های فدرال این کشور قرار گرفته است

 بهبود مدیریت و فضای کسب و کار حوزه کشاورزی برنامه سوم وزارت کشاورزی کانادا

یتی و کاهش ریسک کسب و کار در بخش کشاورزی، برنامه ی همچنین وزارت کشاورزی کانادا به منظور بهبود برنامه های مدیر

 .را به مدیران تولیدی خود و دولت های فدرال این کشور معرفی کرده است BRM مشارکت کشاورزی کانادا

 هبر اساس این برنامه که برای کاهش خطرات موجود در تولید محصوالت دامی ارائه شده است، تولید کنندگان می توانند با برنام

 .ریزی و استفاده از این سیاست ها تولید خود را مدیریت نمایند

 20۱8ساله بخش کشاورزی از سال  ٥برنامه ریزی و سیاستگذاری 
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در سایت وزارت کشاورزی کانادا در اختیار دولت  ٢۰۱۸در این گزارش تاکیده شده است که جزئیات کامل برنامه ریزی در اوایل سال 

گفتنی است وزارت کشاورزی کانادا برنامه ریز تولید و تجارت بخش کشاورزی در کانادا بوده و سیاست .های فدرال قرار خواهد گرفت

 .گذاری های این کشور توسط این نهاد انجام می شود

http://www.iana.ir/fa/news/5۰۹۹6/%D۸%A۸%D۸%B۱%D۹%۸6 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۱۳تاریخ: 

 میلیون یورویی تخم مرغ 7٥رسوایی 

ادعا می کند که آن ها در کنترل تخم مرغ های را به دادگاه می برد و  NVWA هیات ایمنی خوراک LTO سازمان دامپروری هلندی

 .آلوده در این سال غفلت کرده اند

به درستی کار خود را انجام  NVWA اگر ” :به گزارش اگنا، رولند دو مول، مشاور حقوقی، در وب سایت این سازمان اعالم کرد

 ”.ی افتادداده بود، خسارات فراوانی که پرورش دهندگان طیور متحمل شده اند، اتفاق نم

می دانست که فیپرونیل توسط شرکت چیک فرند مورد استفاده قرار می گیرد، اما حتی به این بخش  NVWA”:وی می افزاید

 Nieuwsuur در برنامه تلویزیونی NVWA بعد از اینکه یکی از مقامات .فرصتی برای مجهز کردن خود در برابر آن داده نشد

درصدی  ٢5این امر موجب کاهش  LTO به گفته.رغ مصرف نکنند، این شرایط وخیم تر شداعالم کرد که مردم بهتر است تخم م

کمیسیون اروپا به دولت بلژیک مجوز پرداخت جریمه به دامپروران خود را داده است، اما دولت هلند ادعا می کند که .در فروش شد

حزب حاکم، از دولت خواسته است تا موقعیت سه حزب از چهار  MPSبا این حال، .است مسئول – فرند چیک –بخش خصوصی 

مزارع  ٧۹3میلیون یورو برآورد شده است. از  ٧5به گفته روزنامه تروو، هزینه کل رسوایی صنعت تخم مرغ تا .خود را روشن کند

 .مرغداری که بسته شده بودند، دو سوم همچنان از کار افتاده اند

http://www.iana.ir/fa/news/5۰۹۸٤/%D۸%B۱%D۸%B3%D۹%۸ 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۰۹تاریخ: 

 های غذایی فوریکشور نیازمند کمک ۴٥میلیون نفر در  83 /به روایت بانک جهانی 20۱7سال 

رسد. جهان در این سال شاهد بهبود نسبی اقتصاد بوده است؛ هرچند در دیگر به پایان میمیالدی کمتر از یک هفته  2017سال 

 .اندکننده نیز تداوم یافتهای رخ داده و برخی روندهای نگرانکنندهاین میان گاهی اتفاقات ناراحت

  .در بازار سهام فیلیپین 20۱7آخرین روز کاری سال 

رسد. جهان در این سال شاهد بهبود نسبی اقتصاد بوده است؛ هرچند در این گر به پایان میمیالدی کمتر از یک هفته دی ٢۰۱٧سال 

 .اندکننده نیز تداوم یافتهای رخ داده و برخی روندهای نگرانکنندهمیان گاهی اتفاقات ناراحت

وزه دریای کارائیب، خسارات جانی برانداز در نقاط مختلف جهان از جنوب آسیا گرفته تا حهای خانمانهای سهمگین و سیلطوفان

سرعت در حال وارد شدن به عصر دیجیتال اند. با وجود اینکه مردم در اقصی نقاط جهان بهو مالی زیادی از خود بر جای گذاشته

ا دهستند، کیفیت آموزش در بسیاری از کشورهای جهان کاهش یافته است. البته روند کاهشی فقر مطلق در جهان کماکان ادامه پی

ها به لطف نوآوری و فناوری همچنان در حال بهبود است. از طرفی سرمایه انسانی اکنون دیگر بزرگترین کرده و کیفیت زندگی انسان

 .رودمنبع ثروت در جهان به شمار می

 :خالصه کرد صورت ذیلتوان در چند نمودار بههای قبل از آن در جهان گذشته است را میو سال ٢۰۱٧طورکلی آنچه در سال به

 ها نفر در جهان دچار قحطی هستند و نیاز به کمک فوری دارندمیلیون .1

اند که این رقم در های غذایی فوری بودهکشور جهان نیازمند کمک ٤5میلیون نفر در  ۸3حدود  ٢۰۱٧شود که در سال برآورد می

 در غذایی امنیت عدم لحاظ از حاضر حال در که –یمن  دهد. تنها در کشوردرصد افزایش نشان می ٧۰بیش از  ٢۰۱5قیاس با سال 

میلیون نفر از کودکان، زنان  3میلیون نفر به غذای کافی دسترسی دائم ندارند و بیش از  ۱٧ کمدست - دارد قرار جهان اول رتبه

باردار و زنانی که دارای نوزادان شیرخواره هستند، با مشکل سوء تغذیه مواجهند. ترکیب ناخوشایندی از تنش و درگیری، آوارگی در 

فر از ها نطبیعی باعث شده است که عدم امنیت غذایی برای میلیون مقیاس وسیع، تغییرات آب و هوایی نامطلوب و تخریب منابع

درصد  ٢۰سال آینده حداقل  ۱5شود تقاضای جهانی برای غذا طی بینی میمردم جهان تشدید گردد. این در حالی است که پیش

 .افزایش یابد

 اکسید کربن به باالترین میزان آن در تاریخ رسیدانتشار گاز دی .2

های آذر( مصادف با دومین سالروز تصویب توافقنامه آب و هوایی پاریس سران کشورها و رهبران سازمان ٢۱دسامبر ) ۱٢در روز 

المللی مجدداً در پاریس گرد هم آمدند و بر پایبندی به تعهدات خود در راستای مبارزه با تغییرات آب و هوایی تأکید کردند؛ آن بین

هزار سال  ۸۰۰اکسید کربن در هوای کره زمین به باالترین میزان آن در ای دیغلظت گاز گلخانهها با دانستن این واقعیت تلخ که 

اکسید کربن در هوای کره زمین بین اخیر رسیده است، خواستار اقدام فوری جهت مهار این معضل شدند. حجم انتشار گاز دی

تقریباً  ٢۰۱٧تا  ٢۰۱٤های ند صعودی نامطلوب طی سالدرصدی داشته است. اگرچه این رو 6۰افزایش  ٢۰۱٤تا  ۱۹۹۰های سال

 .اکسید کربن بوده استمتوقف شده بود اما در سال جاری باز هم کره خاکی شاهد افزایش انتشار گاز دی

 ها قرار گرفتندبالیای طبیعی در صدر اخبار رسانه .3

رات جانی و مالی سنگینی بر ساکنان آمریکا، کشورهای سابقه، خساهای کمآسا و سیلهای موسمی سیلگردبادهای متعدد، باران

های حوزه دریای کارائیب و کشورهای جنوب آسیا تحمیل کردند. در سیرالئون و کلمبیا صدها نفر بر اثر رانش زمین پس از بارش
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نفر خسارت  ۱۰۰۰ش از نفر کشته بر جای گذاشته و به بی ۱۰که حداقل –سنگین جان خود را از دست دادند. تعداد بالیای طبیعی 

 .است ۱۹6۰برابر بیشتر از تعداد آن ها در دهه  ٤امروز  -و آسیب وارد کرده باشند

البته بالیای طبیعی برای اقشار مختلف مردم پیامدهای متفاوتی دارند؛ اقشار فقیرتر اگرچه در جریان بالیای طبیعی با خسارات مالی 

ها برای بهبود مقاومت گذاری دولتسرمایه .این حوادث برای آنها کمرشکن خواهد بودشوند اما پیامدهای بعدی کمتری مواجه می

 .شود که چرخه فقر ناشی از اثرات بالیای طبیعی متوقف شودمردم در برابر بالیای طبیعی باعث می

 دهدسرمایه انسانی دو سوم از ثروت جهانی را تشکیل می .4

ازد. سایجاد درآمد )تولید ناخالص داخلی( و رشد اقتصادی را برای کشورهای جهان میسر میشود که های میثروت شامل کلیه دارایی

ها، سرمایه انسانی که مهارت .بخشدگذاری بر روی افراد جامعه، ثروت بیشتری را پدید آورده و رشد اقتصادی را سرعت میسرمایه

درصد از ثروت  65که طوریرود، بهدر جهان امروز به شمار میگیرد، بزرگ ترین ثروت های مردم را در بر میتجربیات و کوشش

درصد است و هرچه اقتصاد یک کشور  ٤۱درآمد تنها جهانی از سرمایه انسانی تشکیل شده است. البته این سهم در کشورهای کم

افتد، یسرعت اتفاق می در آن بهدهد. در جهانی که رشد فناورکند، سرمایه انسانی اهمیت خود را بیشتر نشان میبیشتر پیشرفت می

 .گذاری فوری بر روی نیروی انسانی خود را در دستور کار قرار دهدخواهد از عرصه رقابت خارج نشود باید سرمایهاگر کشوری می

 حوزه آموزش و یادگیری دچار بحران شده است .5

روی کودکان و سایر افراد انجام دهند. اما حوزه آموزش  توانند برهایی است که جوامع میگذاریآموزش یکی از بزرگ ترین سرمایه

کند؛ بر اساس آخرین گزارش توسعه جهانی که چندی قبل از سوی بانک جهانی منتشر وپنجه نرم میدر حال حاضر با بحران دست

در کشورهای بسیار های آشکار است. شد، کمیت و کیفیت آموزش در داخل کشورها و نیز از کشوری به کشور دیگر، دچار تفاوت

آموزان مدارس ابتدایی در دروس ریاضی و روخوانی توانایی کافی دارند. دهها میلیون کودک در درصد دانش ٢۰فقیر جهان، کمتر از 

انک کنند. تحقیقات بهای زندگی را بیاموزند، دوران کودکی خود را سپری میترین مهارتنقاط جهان بدون اینکه حتی ابتدایی اقصی

مثال عنوانتواند در بهبود وضعیت اقتصادی یک نسل در قیاس با نسل قبل کامالً تأثیرگذار باشد. بهدهد که آموزش مینی نشان میجها

 اند، تحصیالتیدرآمد و بسیار فقیر جنوب صحرای آفریقا زاده شدهمیالدی در کشورهای کم ۱۹۸۰درصد از افرادی که در دهه  ۱٢تنها 

 .درصد است ۸۰که این رقم در برخی کشورهای شرق آسیا بیش از ود دارند؛ درحالیباالتر از والدین خ

 برندها کودک همچنان از اختالل رشد رنج میمیلیون .6

تواند در آینده اثری عمیق و همیشگی تغذیه ضعیف می .کندتر از هر دوره دیگری رشد میسالگی، مغز انسان سریع 6تا قبل از سن 

طورکلی کاهش  تاکنون به ۱۹۹۰سالمت و رفاه کودکان امروز داشته باشد. تعداد کودکان مبتال به اختالل رشد از سال بر یادگیری، 

که تعداد کودکان مبتال به اختالل رشد در این طورییافته است اما در کشورهای جنوب صحرای آفریقا اوضاع متفاوت بوده است، به

رسیده است. اگر این روند در جنوب صحرای آفریقا برعکس  ٢۰۱3میلیون نفر در سال  5٧به  ۱۹۹۰میلیون نفر در سال  ٤5منطقه از 

را محقق سازد. با  ٢۰٢5درصد آمار کودکان مبتال به رشد در افق  ٤۰نشود، آن گاه این منطقه هرگز نخواهد توانست هدف کاهش 

گذاری زودهنگام بر روی تری باشند، ضرورت سرمایهد و پیچیدههای جدیرود مشاغل آینده نیازمند مهارتتوجه به اینکه انتظار می

 .شودنیروی انسانی آینده بیش از پیش احساس می

 دهندتوجهی از جمعیت جهان را جوانان بیکار تشکیل میبخش قابل .7

جهان بیکار هستند. جمعیت  ساله در سراسر ٢٤تا  15درصد از جوانان  6۰ترین راه خروج از فقر است، اما در حال حاضر اشتغال مهم

میلیون نفر از آن ها در جنوب آسیا و  5٢5شود که بیش از میلیارد نفر برآورد می ۱.٢ساله در جهان حدود  ٢٤الی  ۱5جوانان 
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های اجتماعی، کنند. اشتغال جوانان نقش بسیار مهمی در حضور مؤثر آن ها در عرصهکشورهای جنوب صحرای آفریقا زندگی می

  .و سیاسی دارد اقتصادی

از طرفی بنا بر تحقیقات انجام شده از سوی بانک جهانی، افزایش دسترسی به اینترنت باعث شده است که بسیاری از مردم جهان به 

میلیون دستگاه  ٢٢6میلیارد نفری بیش از  ۱.٢تنها در آفریقای  ٢۰۱5دنبال کسب درآمدی باالتر از گذشته باشند. در پایان سال 

 .اندمند به اینترنت متصل بودهتلفن هوش

 تر از گذشته شده استوکارهای جدید آساناندازی کسبراه .8

وکار جدید به نصف کاهش پیدا کرده است. برخورداری از یک بخش اندازی یک کسبسال اخیر زمان موردنیاز برای راه ۱5طی 

ها منجر شده و وضعیت اجتماعی و اقتصادی آنها را دگرگون های فراوان در کشورتواند به ایجاد شغلخصوصی چاالک و پرتحرک می

سال اخیر حدود  ۱5وکار در جهان، طی بر اساس جدیدترین گزارش منتشرشده از سوی بانک جهانی در مورد سهولت کسب .سازد

وکار یک کسب اندازیکشور در نقاط مختلف جهان صورت گرفته است. امروز راه ۱۸6وکار مورد اصالحات در محیط کسب 3٢۰۰

 .روز بوده است 5٢طور میانگین به ٢۰۰3که این رقم در سال برد، درحالیروز زمان می ٢۰طور میانگین تنها کوچک یا متوسط به

 قدرت منابع انرژی تجدیدپذیر صنعت برق جهان را تحت تأثیر قرار داده است .9

د های فسیلی هستنجدید نیروگاهی در حال پیشی گرفتن از انرژی هایگذاری و ظرفیتهای تجدیدپذیر ازلحاظ ارزش سرمایهانرژی

 ۱6۰میلیارد دالر، بیش از  297توجهی معادل گذاری قابلبا سرمایه ٢۰۱6اند. در سال و نظام تولید برق در جهان را دگرگون ساخته

 .های زیستی در سراسر جهان ایجاد شدالهگیگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی برای تولید برق از خورشید، باد، آب، گرمای زمین و زب

شود. در سال گذشته نیز بیش از نیمی پنجم از انرژی موردنیاز جهان از طریق منابع تجدیدپذیر تأمین میدر حال حاضر حدود یک

 .های تجدیدپذیر اختصاص داشته استهای مبتنی بر انرژیهای جدید نیروگاهی در سراسر جهان به نیروگاهاز ظرفیت

http://www.iana.ir/fa/news/5۰۸۸۹/%D۸%B3%D۸%A٧%D۹%۸ 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۱۰تاریخ: 

 2020های ارگانیک تا سال نگاهی به بازار مواد غذایی و نوشیدنی

 ٢۰٢۰تا  ٢۰۱٤میلیارد دالر آمریکا و طی دوره  ٢۱۱.٤٤به  ٢۰٢۰های ارگانیک، تا سال بازار جهانی غذا و نوشیدنی رود کهانتظار می

، همچنین انتظار می رود افزایش "  Food & Beverage Magazine"به گزارش ایانا از .درصد برسد ۱5.٧به رشد مرکب ساالنه 

مصرف مواد غذایی و نوشیدنی های ارگانیک با توجه به مزایای بهداشتی و ویژگی های سازگار با محیط زیست، باعث شود تا تقاصا 

قانونی برای کشاورزی ارگانیک با بهبود کیفیت عرضه و  سال آینده افزایش یابد. افزون بر این، انتظار می رود که حمایت های 6طی 

 محصول، تاثیر مثبتی در بازار داشته باشد.

 یافته های کلیدی دیگر این مطالعه نشان می دهد:

درصد درآمد بازار جهانی در سال  35میوه ها و سبزیجات ارگانیک در بازار محصوالت غالب بوده و این درحالی است که بیش از  -

را به خود اختصاص داده است. با این وجود، انتظار می رود گوشت، ماهی و طیور از جمله محصوالت غذایی ارگانیک، دارای  ٢۰۱3

 باشد. ٢۰٢۰تا سال ٢۰۱٤درصد از سال  ۱٤.6سریع ترین رشد باشند و برآورد می شود دارای رشد مرکب ساالنه 

درصد کل درآمد بازار  3۸ی سویا، برنج و جو برآورده شده که بیش از همچنین برای نوشیدنی های غیر لبنی شامل نوشیدنی ها -

به خود اختصاص داده است. با این وجود، انتظار می رود آبجو و شراب ارگانیک، از جمله نوشیدنی های  ٢۰۱3آشامیدنی را در سال 

باشد. از سوی دیگر، انتظار می  ٢۰٢۰تا سال  ٢۰۱٤از سال درصد  25.6ارگانیک با سریع ترین رشد و همراه با رشد مرکب ساالنه 

 درصد برسد. ٢٢.5به رشد مرکب ساالنه  ٢۰٢۰تا  ٢۰۱٤رود که بازار جهانی قهوه و چای ارگانیک طی دوره 

میلیارد دالر امریکا بوده  3۸دارای بیش از  ٢۰۱3این درحالی است که بازار غذا و نوشیدنی ارگانیک آمریکای شمالی در سال  -

درصد از  ۹۰چنین ایاالت متحده بازار غذا و نوشابه ها ی ارگانیک آمریکای شمالی را تحت سلطه خود قرارداده و بیش از است.هم

اقیانوسیه به عنوان سریع  –به خود اختصاص داده است. همچنین پیش بینی می شود منطقه آسیا  ٢۰۱3بازار منطقه ای را در سال 

درصد برسد. همچنین باید  ٢۸.5به رشد مرکب ساالنه  ٢۰٢۰تا  ٢۰۱٤وشیدنی ها ی ارگانیک از ترین بازار رو به رشد برای غذا و ن

، به خود اختصاص  ٢۰۱3درصد از کل درآمد بازار را در سال  ٤٤اشاره کرد، ژاپن در بازار غذاها و نوشابه ها ی ارگانیک آسیا، بیش از 

دارای رشد باشد به طوری که تخمین زده می شود دارای رشد مرکب  داد. در عین حال پیش بینی می شود چین سریع ترین کشور

باشد.برخی از شرکت های عمده که در بازار جهانی مواد غذایی و نوشیدنی های ارگانیک  ٢۰٢۰تا  ٢۰۱٤درصد از  ٢۹.٤ساالنه 

 Hain Celestial Group ،Amy's Kitchen Inc. ،Whole Foods Market ،Organicفعالیت می کنند عبارتند از 

Valley Family of Farms  وStarbucks. 

http://www.iana.ir/fa/news/5۰۹۱5/%D۹%۸6% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۱۴تاریخ: 

 انسانماجرای اهلی کردن خرگوش و تاثیرات آینده آن بر روی سیستم عصبی 

توالی/ خوانش( از طریق بررسی )Re-sequencingمحقق دانشگاه اوپساال سوئد از اهلی سازی خرگوش اروپایی با استفاده از تکنیک

به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا(، دکتر نیما رفعتی، محقق .ژنتیک این حیوان با همکاری دانشگاه پورتو در پرتغال خبر داد

در سخنرانی خود در محل سالن پژوهش پژوهشگاه  ۹6دی ماه  ۱٢ی دانشگاه های سوئد و پرتغال، سه شنبه، و پژوهشگر ایران

تیک بررسی ژن»بیوتکنولوژی کشاورزی، با اشاره به تحقیقات انجام شده بر روی خرگوش ها اظهار کرد: در انجام این پژوهش با عنوان 

، خرگوش اهلی و وحشی را با یکدیگر قیاس کردیم تا مشاهده «sequenceجدیداهلی سازی خرگوش اروپایی با استفاده از تکنیک 

جمعیت خرگوش  ۱٤کنیم در چه منطقه ای از ژنوم، تفاوت ژنتیکی نشان می دهند.وی با بیان اینکه برای انجام این تحقیق، از 

زیره ایبریا )اسپانیا و پرتغال( قرار جمعیت خرگوش اهلی استفاده کردیم، گفت: برای خرگوش های اهلی که در شبه ج 6وحشی و 

دارند و از تفاوت های ظاهری متنوعی برخوردارند، از روش های متفاوتی استفاده کردیم و موفق شدیم مناطقی از ژن های خاص را 

جب تغییرات موپیدا کنیم که در دستگاه عصبی مرکزی )مغز( بیان می شوند.رفعتی افزود: اگر این ژن ها تخریب شوند و بیان نشوند، 

ظاهری مغز می شود. با توجه به اینکه مغز، مرکز اصلی سیستم عصبی است و عملکردهای گسترده ای به ویژه در رفتار موجودات 

دارد، این تفاوت رفتاری بین خرگوش اهلی و وحشی نیز مشاهده می شود.این محقق جوان دانشگاه اوپساال سوئد، با اشاره به اینکه 

« چه ژن هایی به طور خاص در رفتار خرگوش های اهلی و وحشی تاثیرگذار هستند؟»تحقیق این بوده است که یکی از سواالت 

تصریح کرد: برای پاسخ به این سوال، نواحی مختلف مغز را بررسی کردیم و هنوز در حال بررسی این موضوع هستیم تا بتوانیم بین 

وحشی ارتباط پیدا کنیم.وی درباره انجام تحقیقات مشابه بر روی خرگوش  ژن ها و تفاوت های رفتاری میان خرگوش های اهلی و

های اهلی و وحشی در ایران نیز خاطرنشان کرد: اطالعات دقیقی در این زمینه ندارم اما یادم هست چند سال پیش پروژه ای در 

ت در طبیعت می بینیم، خرگوش واقعی نیس کشور شروع شده بود. البته نکته قابل توجه این است که بسیاری از خرگوش هایی که ما

و مشابه خرگوش و نزدیک به این حیوان است.رفعتی در پاسخ به این سوال که چرا از بین حیوانات مختلف، خرگوش برای انجام این 

 گوش را میپروژه انتخاب شده، گفت: انتخاب خرگوش به دو دلیل بوده است: اول اینکه زمان یا شروع اهلی شدن یا اهلی کردن خر

سال پیش در صومعه ها و کلیساها اتفاق افتاده است. دوم اینکه خرگوش های وحشی امروز شباهت  ۱٤۰۰دانستیم و این اتفاق در 

ژنتیکی نزدیکی با خرگوش هایی دارند که برای اهلی کردن استفاده شده اند. ما از طریق اطالعات تاریخی و پیشینه موضوع می دانیم 

 گوش اهلی سکونت داشته، کجا بوده و این خرگوش ها همچنان در همان ناحیه زندگی می کنند.نواحی ای که خر

پژوهشگر دانشگاه اوپساال سوئد درخصوص تاثیرات کاربردی این پژوهش در آینده نیز اظهار داشت: یکی از مهم ترین تاثیرات این 

ست چراکه فوبیا یا ترس های انسان به سیستم عصبی مرکزی یا مغز تحقیق، استفاده از اطالعات و نتایج حاصل از آن بر روی انسان ا

وی برمی گردد بنابراین اطالعاتی که بر اثر این تحقیق حاصل خواهد شد، به ما کمک می کند در حیوانات این ژن ها را پیدا کنیم و 

 ستفاده کنیم.در آینده با تعمیم آن، از نتایج کسب شده برای بررسی آن بر روی سیستم عصبی انسان ا

http://www.iana.ir/fa/news/5۱۰۰۹/%D۹%۸5%D۸%A٧%D 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۱۳تاریخ: 

 تر از وای فایبرابر پرسرعت ۱00فناوری جدید 

های نور استفاده ، از پالسWi-Fاین است که به جای استفاده از امواج رادیویی برای ارسال اطالعات مانند  Li-Fiایسنا: ایده اصلی 

ها را  توانند آنهای نور برای چشم انسان تا حدودی غیرممکن است، اما ابزارهای الکترونیکی به راحتی میکند. تشخیص پالسمی

به  Wi-Fiگیگابایت در ثانیه منتقل کند، جایی که  ٢۰۰تواند اطالعات را به که میانتخاب کنند. مزیت بزرگ این فناوری این است 

برداری از یک خط تلفن نیازمند بوده و از سرعت ناچیز آنالین به بهره کند.پیش از این ارتباطگیگابیت در ثانیه عبور می ۱سختی از 

dial up ها، موسیقی و شد؛ اما در آن زمان، اینترنت درواقع آن چیزی نبود که در حال حاضر هست. در آن دوران، فیلماستفاده می

شد. زیرا سرعت اینترنت به دلیل وجود برخی مشکالت، هنوز کامال گسترده های ویدئویی آنالین در بستر اینترنت پخش نمیبازی

و اینترنت جایی شده  های استفاده از اینترنت به طرز چشمگیری تغییر کردهشده و روشان متفاوتبود. اما در حال حاضر، داست نشده

های تولید کابل و حتی ارائه دهندگان تلفن همراه، توانند اطالعات بارگذاری شده در آن را ببینند.به همین دلیل، شرکتکه همه می

هرهای کشی فیبرنوری در شاند که این امر مستلزم کابلپرسرعت قرار گرفته های بزرگ جهت ایجاد وبدر مسیر دستیابی به موفقیت

ای نیست که دنبال های کاربران است. اما این تنها گزینهدر خانه 5Gهای انتخابی در سراسر کشور است. این به معنی ایجاد شبکه

کنند که از کار می Li-Fiبر روی چیزی به نام  شود. پلیس امنیت فضای تبادل اطالعات گزارش می دهد که پژوهشگران اخیراًمی

 است. Wi-Fiتر از  برابر سریع ۱۰۰شود که سرعت آن سیم استفاده میهای بیقرمز برای ایجاد شبکهامواج نور مادون

Li-Fi دقیقا چیست؟ 

های نور برای انتقال ، از پالسWi-Fiاین است که به جای استفاده از امواج رادیویی برای ارسال اطالعات مانند  Li-Fiایده اصلی 

های نور برای چشم انسان تا حدودی غیرممکن است، اما ابزارهای الکترونیکی به راحتی کند. تشخیص پالساطالعات استفاده می

 ها را انتخاب کنند. توانند آنمی

تواند به سختی می Wi-Fiتقل کند، جایی که گیگابایت در ثانیه من ٢۰۰تواند اطالعات را به مزیت بزرگ این فناوری این است که می

به طور پیوسته در حال ارتقاء است؛ اما هنوز راه زیادی پیش رو دارد تا به این سرعت  Wi-Fiگیگابیت در ثانیه عبور کند. البته  ۱از 

 نیست. Li-Fiدست پیدا کند و این تنها مزیت 

-Wiتوان یک یا هزاران نفر را به یکدیگر مرتبط کرد. اما ، مهم نیست که چه تعداد دستگاه در اختیار دارید و میLi-Fiبا تکنولوژی 

Fi تواند تنها صدها نفر از مردم را در یک منطقه کوچک به هم شبکه کرده و محدود به چند ده دستگاه است، به این معنی که می

 آنالین برقرار کند. ارتباط

های شلوغ بسیار مناسب است. همچنین در ها و سایر مکانها، استادیومبرای محیط یک دفتر، مراکز خرید، فرودگاه Li-Fiاز این رو 

 ها نیز به اینگیرد. بیمارستانهایی که دارای امواج رادیویی نامناسب هستند، مورد استفاده قرار میمحیط هواپیمائی و ساختمان

شود، با امواج تولیدشده توسط تجهیزات پزشکی تداخل متصاعد می Wi-Fiرا امواج رادیویی که از مند هستند، زیتکنولوژی عالقه

 کند.پیدا می

 قابل استفاده خواهد بود Li-Fi چه زمانی

 اند تا این فناوری جدید اینترنت رااست؟ با اینکه محققان سخت در تالشخوب است، چرا هنوز بکارگیری نشده Li-Fiبنابراین، اگر 

شده که حدود پنج سال دیگر هم در دسترس کاربران نخواهدبود و این به خاطر در اختیار مصرف کنندگان قراردهند، اما تخمین زده

 موانعی است که محققان با آن مواجه هستند.
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متصل شوند. بنابراین، ها برای کار دارد و تجهیزات ویژه نیز باید به چراغ LEDهای نیاز به چراغ Li-Fiاست که نخستین مورد این

Li-Fi های شده به نور چراغهای به روزرسانیها و سالنتر است، اگر چه بسیاری از شرکتقیمتگرانLED  وجود دارد، اما برای

 تر، این یک نقص بزرگ است.های بزرگپروژه

باط بین است به طور تصادفی ارتها باید به طور مستقیم به اینترنت متصل شوند. بنابراین، ممکناست که دستگاهتر این موانع بزرگ

کند رادیویی، نور از میان دیوار عبور نمیها دچار مشکل شود. همچنین، برخالف امواجو یا حتی تبدیل دستگاه LEDابزارها و نورهای 

تواند یک معیار امنیتی خوبی ها روشن باشد. البته این می کند که چراغهایی کار می فقط در اتاق Li-Fiو این به این معنی است که 

های هر اتاق که نیاز به اینترنت است را در زمان خروج، خاموش نکنید. این موضوع باشد، اما این بدان معناست که شما باید چراغ

 کننده باشد.تواند نگرانر منزل میها مشکل نیست، اما برای استفاده دبرای شرکت

ته های باال اضافه کند. البتواند اطالعات را به ابزارهایی با سرعتچیزی شبیه خیابان یک طرفه است. با این حال می Li-Fiدر نهایت، 

 Li-Fiاین، در یک فرودگاه، های ویژه نورانی نیاز دارند. بنابرالزم به ذکر است که ابزارها نیز برای برقراری ارتباط مجدد، به چراغ

ار ها باشد، اما نباید انتظها و موارد دیگر بر روی ابزارها و دستگاههای فرودگاه، فیلمتواند راه خوبی برای بارگذاری اطالعات، نقشهمی

ر ی خارجی، دسایت خاص جلوگیری کند. با این حال پژوهشگران با وجود حمالت ناگهانداشت که این تکنولوژی بتواند از یک وب

 است، به خوبی کار خواهد کرد.هایی که آزمایش شدهدر مکان Li-Fiرسد که باشند و به نظر میحال فعالیت در این حوزه می

http://www.iana.ir/fa/news/5۰۹۸3/%D۹%۸۱%D 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۱۴تاریخ: 

 کاملینای تراریخته جایگزین ماهی می شود

تیم تحقیقاتی در مرکز تحقیقات کشاورزی روتامستد انگلستان از مهندسی ژنتیک برای تولید روغن ماهی در گیاهان استفاده کرده  

 .و پایدار برای روغن ماهی مورد مطالعه قرار گرفت های روغنی کاملینا به عنوان منبع جایگزیناست. در این پژوهش دانه

 .این دانشمندان انگلیسی نزدیک به دو دهه در مورد استفاده از گیاهان برای تولید روغن ماهی مطالعه کرده اند

فت: هدف از گ های میدانی موفقیت آمیز بوده است،پروفسور جاناتان نایپر سرپرست این تیم تحقیقاتی با اعالم اینکه نتایج آزمایش

 .هایی است که تاکنون از طریق ماهی تولید شده انداین طرح پژوهشی استفاده از گیاهان برای تامین فرآورده

وی با بیان اینکه کاهش ذخایر جهانی ماهی یک نگرانی جدی برای محیط زیست و امنیت غذایی است، با این حال مصرف ماهی 

ا تولید روغن ماهی در مزارع صید ماهی کاهش می یابد. تامین تقاضای روز افزون ماهی ها ب :همچنان رو به افزایش است ادامه داد

 .نباید موجب از بین رفتن ذخایر جهانی ماهی و تهدید سالمت اقیانوس ها شود

ا به شیوه وند ممند شسرپرست این تیم تحقیقاتی افزود: بنابراین برای اینکه جمعیت رو به افزایش جهان از مزایای مصرف ماهی بهره

دیگری برای تامین روغن های ماهی نیاز داریم. دستاورد این پژوهش به تامین تقاضای روز افزون مصرف ماهی و پایداری آبزی پروری 

روغن ماهی در واقع به وسیله میکروب هایی تولید می شود که در شبکه غذایی دریایی ساخته می .کمک شایان توجهی خواهد کرد

روب ها در محیط هایی غیر از دریا موجود نیستند. بنابراین ماهی هایی که از دریاها صید می شوند تنها منابع امگا سه شود. این میک

که از ماهی های دریایی به  3در زنجیره ی غذایی ما هستند. ماهی های پروش یافته در محیط های غیر دریایی هم با روغن امگا 

برای حفظ سالمتی بسیار مهم هستند و به جلوگیری از بیماری  3ی چرب غیر اشباع امگا اسیدها.دست آمده است تغذیه می شوند

 .های قلبی و سکته مغزی کمک می کنند. مصرف این روغن سالمت روحی را نیز به همراه دارد

زنجیره کوتاهی دارند؛  دانه های روغنی کاملینا به طور طبیعی حاوی مقدار زیادی امگا سه هستند. اما این اسیدهای چرب درکاملینا

 .که از مزایای سالمتی برخوردارهستند دارای زنجیره های بلند هستند 3در حالی که اسیدهای چرب امگا 

برای تغییر این ویژگی، پژوهشگران در مرکز تحقیقاتی روتامستد ژن های مصنوعی شبیه به ژن هایی که در جلبک ها یافت می شود 

با  3ا موفق شدند گیاهان تراریخته ای را تولید کنند که داری مسیر بیوشیمیایی برای تولید روغن امگا را وارد کاملینا کردند. آن ه

زنجیره بلند هستند. این روغن می تواند از بذر این گیاهان استخراج شده و به عنوان یک جایگزین پایدار برای روغن ماهی که از دریا 

ی تراریخته عالوه بر اینکه یک منبع پایدار برای روغن ماهی محسوب می شوند مزایای این دانه های روغن.تهیه می شود، مصرف شود

دیگری هم دارند. روغنی که از ماهی ها استخراج می شود ممکن است آلوده به فلزات سنگین باشد. اما در روغن به دست آمده از 

 /.کاملینای تراریخته این امکان وجود ندارد
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۱۶تاریخ: 

 !تولید موزهایی که می توانید با پوست بخورید

 .ارد، کندن پوست این میوه را به انتخاب خودتان واگذار کرده اندکشاورزان ژاپنی با تولید نوعی موز که پوست خوراکی د

کشاورزان ژاپنی با تولید نوعی موز که پوست خوراکی دارد، کندن پوست این میوه را به انتخاب خودتان واگذار کرده اند. البته پوست  

 .کنددرصد خوراکی می ۱۰۰تر است و تلخی کمتری دارد که آن را های مونگی خوشمزه نیست، فقط نازکموز

هزار سال پیش،  ٢۰های باورنکردنی از یک روش نوآورانه استفاده کرده اند که شامل بازسازی شرایط دانشمندان برای ایجاد این موز

ها نهال شود که گیاهان از سرمای سخت و شدید زمستانی بیرون آمدند و رشد خود را از سر گرفتند. آنیعنی پایان عصر یخبندان می

کارند. ظاهرا این کار بخش باستانی ها را میکنند و وقتی شروع به آب شدن کرد، دوباره آندرجه سانتیگراد منجمد می 6۰-موز را تا 

DNA دهد. انواع دهد گیاه در آب و هوای سرد ژاپن رشد کند بلکه به رشد آن سرعت میها را فعال کرده که نه تنها اجازه میآن

 .ها فقط به چهار ماه نیاز دارندهای گرمسیری باید دو سال رشد کنند تا آنقدر بزرگ شوند که که مصرف شوند، اما این موزموز

 بل خوردن هستندهایی که با پوست هم قاموز

گرم در مقابل  ٢٤.۸های معمولی قند باالتری دارند )تومان( است و نسبت به موز ٢5۰۰۰دالر )حدود  5.٧ها قیمت هر یک از این موز

های چیزی که باید در مورد موز .ای شبیه به آناناس دارندتر هستند، هم چنین بوی بسیار خوب و مزهگرم( و بنابراین شیرین ۱۸.3

های تر از پوست موزها بسیار نازکها باید کامال رسیده باشند تا قابل خوردن باشند. پوست این موزگی بدانید این است که آنمون

 .ها را جویدتوان آنمعمولی است بنابراین راحتتر می

حتی توان به ران موز میبه علت تلخی کمی که دارند خوردن پوست به تنهایی تجربه خوشایندی نیست، اما همراه با گوشت شیری

و منیزیم و هم چنین تریپتوفان است که ماده خام  6آن را خورد و خواص زیادی هم دارد. پوست موز منبع فوق العاده ویتامین ب. 

ما اسروتونین است. تا روزی که همه ما پوست کندن موز را کنار بگذاری و میوه را مستقیما با پوستش بخوریم هنوز راه زیادی مانده، 

 .درصد خوراکی در حال حاضر وجود دارد ۱۰۰خوب است بدانیم که موز 

http://www.iana.ir/fa/news/5۱۰۱۹/%D۸%AA%D۹%۸۸%D۹ 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۱۲تاریخ: 

 های مدیریت آبهای حیوانات و بهبود شیوهای برای مقابله با بیماریهای هستهتکنیکبهره بردن از 

توانند ویژه کشاورزان فقیر در کشورهای در حال توسعه آسیایی، میالمللی انرژی اتمی اعالم کرد، مردم در سراسر جهان، بهآژانس بین

 .ای بهره ببرندهای هستهریت آب از تکنیکهای مدیهای حیوانات و بهبود شیوهبرای مقابله با بیماری

( به تازگی اعالم کرد، بهبود عملکرد کشاورزی، حیوانات سالم IAEA)( )۱آژانس بین المللی انرژی اتمی ، "UN"به گزارش ایانا از 

هزار دالری از سوی سازمان کشورهای  6۰۰ی تر می تواند به افزایش امنیت غذایی منجر شود.این درحالی است که از طریق کمک مال

(، طرح آژانس بین المللی انرژی اتمی با هدف کمک به تقویت OFIDصندوق توسعه بین المللی اوپک ) صادر کننده نفت )اوپک( 

به گرسنگی، دستیابی به امنیت غذایی و بهبود تغذیه، و ترویج کشاورزی پایدار  ، در مورد پایان دادن هدف دوم توسعه پایداراجرای 

 کلید می خورد.

 تولید برنج بیشتر

همچنین قرار است حدود دو سوم کمک مالی برای کمک به کشاورزان برنج در نظر گرفته شود تا برای مقابله با اثرات تغییرات آب و 

 دموکراتیک خلق الئوس و نپال به کار رود.هوایی در بنگالدش، کامبوج، جمهوری 

به دلیل افزایش دما از عملکرد  -درصد از برنج در جهان را در اختیار دارند  ۹۰است که کشورهای آسیایی که تولید  این درحالی

یل های شدید و افزایش دما به بروز به بیماری های جدید گیاهی و آفات، سبرخوردار بوده اند؛ چراکه نوسانی در سال های اخیر 

خشکسالی و همچنین افزایش سطح دریا منجر شده که این مساله باعث افزایش شوری خاک و کاهش باروری خاک در مناطق 

ساحلی شده است.به گفته آژانس سازمان ملل، با استفاده از تکنیک های هسته ای و ایزوتوپ، دانشمندان می توانند به کشاورزان 

 کمک کنند.یت آب و همچنین با بهینه سازی مصرف کود به بهتر شدن عملکرد و کاهش هزینه ها برای بهبود شیوه های مدیر

درحالی که انتظار می رود افزایش بهره وری مربوط به چنین اقدامات بهبود یافته منجر به افزایش حجم برنج با کیفیت و مقرون به 

د. همچنین فناوری های پیشرفته نیز به کاهش انتشار گازهای صرفه، افزایش امنیت غذایی مردم روستایی در کشورهای هدف شو

 گلخانه ای مربوط به تولید برنج کمک می کند.

 مبارزه با بیماری های حیوانات

 -foot - andاز سوی دیگر، بخش دیگر این بودجه، برای استفاده از تکنیک های هسته ای برای تشخیص بیماری پا و دهان )

mouth disease بیماری های مسری که سریع گسترش می یابند و از سویی روی گاوها تاثیر می گذارد، اختصاص می  ( و سایر

 یابد که در کامبوج، جمهوری دموکراتیک خلق الئوس، میانمار و ویتنام در نظر گرفته شده است.

 د متوقف کردن گسترش بیماریبه گفته آژانس بین المللی انرژی اتمی، تشخیص زود هنگام و سریع عامل بیماری حیوانات، کلی

است، در حالی که روش های مرسوم ویروس ها را برای زمان طوالنی تر شناسایی کرده و از سویی نمی تواند رفتار یا ویژگی های 

همچنین قرار است با توجه به کمک مالی، آژانس بین المللی انرژی اتمی با همکاری با سازمان غذا و  ژنتیکی آن را مشخص کند.

 اورزی ملل )فائو(، به متخصصان دامپزشکی چهار کشور در زمینه تشخیص و کنترل بیماری ها آموزش دهد.کش
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	صنایع غذایی
	شکلات شاید ۳۰ سال بعد دیگر نباشد!
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	گوجه فرنگی
	گوشت قرمز
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	چرا زلزله بیشتر شبها رخ میدهد؟
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	برقراری جایزه چغندرقند به کشاورزان

	مرکبات
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