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 بنام خداوند متعال

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

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

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

 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

 فارس- ۹۶/۱۰/۱۶ : تاریخ

 هزار هکتار زمین کشاورزی به آبیاری نوین  ۲۶۴تجهیز 
هکتار از اراضی  204هزار و  115های نوین آبیاری از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه در سطح طرح توسعه سامانه ۹۶در سال 

  .کشاورزی اجرا شده است

، مشاور وزیر و مجری طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری اظهار داشت: وزارت جهاد کشاورزیبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

هکتار از اراضی کشاورزی به سیستم های نوین آبیاری  204هزار و  115پروژه،  87۹4از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه با اجرای 

 .مجهز شده است

هکتار  ۶70هزار و  148، طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری در سطح ۹۶عباس زارع اضافه کرد:عالوه بر سطح اجراء شده در سال 

 .نیز در حال اجراء است

 874هزار و  2۶3حال اجرای طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری در سال جاری وی با بیان این که مجموع سطح اجرا شده و در 

هکتار از اراضی کشاورزی به  284هزار و  71۶یک میلیون و  ۹۶هکتار می باشد،خاطرنشان کرد:از آغاز اجرای طرح تا پایان آذر ماه 

 .سامانه های نوین آبیاری تجهیز شده است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13۹۶101۶000۶88 
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 آب
 فارس - ۹۶/۱۰/۱۸ : تاریخ

 باشیم  توانیم تولید محصول بیشتر داشتهوری میبا وجود کمبود آب و افزایش بهره
های نهفته علیرغم نصف شدن سطح زیر کشت نیشکر کشور گیری از ظرفیتکمبود آب گفت: با بهرهوزیر جهاد کشاورزی با اشاره به 

محمود حجتی امروز در دومین مراسم  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار بازرگانی  .نسبت به دهه هفتاد تولید بیشتر شده است

امین سال تاسیس اتاق  134به کارآفرینان برتر و تجلیل از پیش کسوتان عرصه اقتصادی که به مناسبت  الضرباعطای نشان امین

ایم که از خالقیت ها و تالش بزرگ مردانی که در گوشه کنار بازرگانی تهران در تاالر وحدت، برگزار شد، گفت: همه گرد هم آمده

تجلیل کنیم که یکی از این نمونه ها آقای امین الضرب است و تقدیر کنیم از اند، کشور و تاریخ کشور منشا خیرات و اثرات بوده

وزیر جهاد کشاورزی افزود: در کارهای گذشتگان ما پشتکارهای فراوانی بوده و این طور نبوده که .کسانی که در آن مسیر گام بردارند

 .آنها هستیم یک شبه بخواهند نتیجه کار خود را ببینند. ما امروز دنباله راه و مسیر

 ممکن و کنیمنمی که دهیم انجام توانیممی کارها خیلی و ندارد حصر و حد شده نهاده انسان وجود در که هایی ظرفیت  وی افزود:

بینیم، اظهار داشت: چه های پیرامون را اصال نمیحجتی با بیان اینکه ظرفیت .ها از جهل و یا خستگی باشدم ندادنانجا این است

اینکه از آن ظرفیت ها استفاده کنیم و در این شرایط بعضی وقت ها آیه یاس می خوانیم که چرا دیگران این گونه هستند و برسد به 

وی با اشاره به کمبود آب و ظرفیت های نهفته گفت: سطح زیر کشت نیشکر د حال حاضر نصف دهه هفتاد شده است که .ما نیستیم

وزیر جهاد کشاورزی به ظرفیت های داخل دریا و سواحل اشاره .لید بیشتر شده استعلیرغم آب کمت و سطح زیر کشت کمتر تو

هزار تن  30هزار تن به  12سال گذشته از تولید  4کرد و افزود: در تولید میگو که در محروم ترین مناطق کشور پرورش می یابد در 

  .ایمایم و بازارهای خوبی هم برای آن یافتهدست یافته

اشت: هر جایی که اصرار و پافشاری بر انجام کار داشته باشیم هم ظرفیت هایی زیادی پیرامون ما وجود دارد و هم حجتی اظهار د

  .توانیم آن را به مرحله عمل برسانیمتوانایی هایی در وجودمان هست که با ایده گرفتن از گذشتگان می

 .داشت: ما به دلیل تنبلی و سستی نباید از الطاف خداوند ناامید شویموی با بیان اینکه گذشتگان هیچ گاه از کمبودها نگفتند، اظها ر

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13۹۶1018000140 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۱۶تاریخ: 

 ۹۶های نوین آبیاری در سال هزار هکتار از اراضی کشاورزی به سامانه ۲۶۴تجهیز 

هکتار از اراضی کشاورزی اجرا  204هزار و  115های نوین آبیاری از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه در سطح طرح توسعه سامانه

یر و مجری طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، مشاور وز.شده است

هکتار از اراضی کشاورزی به سیستم های نوین 204هزار و115پروژه،87۹4اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه با اجرای

ین آبیاری در های نو، طرح توسعه سامانه۹۶آبیاری مجهز شده است،عباس زارع اضافه کرد: عالوه بر سطح اجرا شده در سال

هکتار نیز در حال اجرا است.وی با بیان این که مجموع سطح اجرا شده و در حال اجرای طرح توسعه سامانه ۶70هزار و148سطح

هزار 71۶یک میلیون و۹۶هکتار می باشد، اعالم کرد: از آغاز اجرای طرح تا پایان آذر ماه874هزار و2۶3های نوین آبیاری در سال جاری

 اراضی کشاورزی به سامانه های نوین آبیاری تجهیز شده است./هکتار از 284و

http://www.iana.ir/fa/news/51017/%D8%AA%D8%AC%D۹ 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۱۶تاریخ: 

 های نوین آبیاری در اولویتبه سامانهتجهیز اراضی زراعی و باغی 

وزیر جهاد کشاورزی در سفر به خراسان رضوی ضمن بازدید و افتتاح طرح های کشاورزی استان، با بهره برداران بخش کشاورزی و 

 .مسئوالن استانی و شهرستانی درباره مسائل، پیشرفت ها و مشکالت این بخش به بحث و تبادل نظر پرداخت

ا از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، با حضور وزیر جهاد کشاورزی و هیاتی از مدیران ارشد این وزارت، به گزارش ایان

نماینده شهرستان های گناباد و بجستان در مجلس شورای اسالمی و مدیران استانی، سامانه نوین آبیاری باغات پسته موسسه موقوفات 

 هکتار به بهره برداری رسید.350تان قدس رضوی به وسعتو کشاورزی جنوب خراسان وابسته به آس

محمود حجتی در مراسم بهره برداری از سامانه های نوین آبیاری باغات پسته در شهرستان گناباد، تجهیز اراضی زراعی و باغی به 

 داری منابع آب اعالم کرد.های نوین آبیاری را از برنامه های اصلی وزارت جهاد کشاورزی در راستای مصرف بهینه و پایسامانه

وی فراهم آوری زمینه دسترسی کشاورزان به دانش، تکنولوژی و ابزارهای جدید بشر برای تولید و فعالیت، از سیاست های وزارت 

جهاد کشاورزی عنوان کرد و افزود: در راستای آموزه های دینی که به فراگیری علم حتی در چین توصیه می کند؛ باید دانش و 

ی های کشاورزی نظیر پایه ها و ارقام به روز و تجاری به منظور افزایش بهره وری در بخش کشاورزی در اختیار کشاورزان و فناور

باغداران قرار گیرد.حمید بنایی نماینده مردم شهرستان های گناباد و بجستان در مجلس شورای اسالمی در مراسم بهره برداری از 

موضوعات  پسته با اشاره به این که مهندس حجتی وزیری مطلع است و اشراف کامل بر مسائل وسامانه های نوین آبیاری باغات 

کشاورزی دارد، اظهار کرد: ایشان مدیر اقدام و عمل است و اگر تدبیر و تمهید وزیر و اقدام و عمل به موقع وزارت جهاد کشاورزی در 

جبران ناپذیری مواجه می شد.وزارت جهاد کشاورزی امسال در اقدامی بی  خرید زعفران نبود، زعفران کاران و زعفران کشور با آسیب

 تن زعفران را از کشاورزان خریداری کرد.50سابقه و با هدف حمایت از کشاورزان

 در ادامه این سفر، وزیر جهاد کشاورزی از قنات قصبه در شهرستان گناباد بازدید کرد.این قنات از قدیمی ترین قنوات ایران است که

سال می رسد.براساس این 2250میله چاه بوده و از دو رشته اصلی تشکیل شده و قدمت آن به427کیلومتر بوده و دارای33طول آن

گزارش، وزیر جهاد کشاورزی در ادامه سفر به خراسان رضوی، گلخانه و واحد فرآوری آلوئه ورا در شهرستان گناباد را نیز مورد بازدید 

تن آلوئه ورا فرآوری شده را به صورت شربت در قالب فرموالسیون خاص و با تکنولوژی 200تا150ری، ساالنهقرار داد.این واحد فرآو

 نفر به طور غیرمستقیم فراهم می شود.50نفر به طور مستقیم و برای15روز تولید می کند.با فعالیت این واحد، زمینه اشتغالزایی برای

تاری با رویکرد مشارکتی و مردم محور در منطقه حسن ترک شهرستان گناباد نیز هک250حجتی در سفر خود از طرح بیابان زدایی

بازدید کرد.وزیر جهاد کشاورزی در ادامه سفر خود به استان خراسان رضوی وارد شهرستان بجستان شد و مورد استقبال جمعی از 

شهدای گمنام شهرستان، یاد و خاطره این  مسئوالن و مردم این شهرستان قرار گرفت.حجتی و هیات همراه با حضور در یادمان

شهدای گرانقدر را گرامی داشتند.وزیر جهاد کشاورزی به همراه نماینده مردم شهرستان بجستان در مجلس، امام جمعه، فرماندار و 

هزار مترمکعب در 35جمعی از مسئوالن محلی، از باغات انار، پروژه استفاده از روان آب در آبیاری باغات و استخر دومنظوره به حجم

 شهرستان بجستان نیز بازدید کردند.

در این سفر همچنین، شرکت بسته بندی محصوالت کشاورزی در شهرک صنعتی بجستان با حضور وزیر جهاد کشاورزی به بهره 

 برداری رسید.

 در این واحد صنعتی، محصوالتی از قبیل زعفران، فلفل، دارچین و... بسته بندی می شود.
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نفر فراهم می شود.وزیر جهاد کشاورزی در سفر امروز خود از کارخانه تولید خوراک 30ندازی این واحد، زمینه اشتغال برایبا راه ا

 درصد پیشرفت است.85میلیارد تومان احداث شده و دارای3طیور در شهرستان بجستان نیز بازدید کرد.این کارخانه با سرمایه گذاری

 بوده و در دهه مبارک فجر امسال به بهره برداری می رسد./عضو 202این واحد صنعتی، دارای

http://www.iana.ir/fa/news/51012/%D8%AA%D8%AC%D۹%87%DB 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۱۷تاریخ: 

 شیرهای آب را هم هوشمند کردالکسا 

 بسته و باز برای صوتی فرامین درک به قادر که کرده تولید فای –شرکت دلتا شیرآب های هوشمند قابل اتصال به شبکه های وای 

 .گرفت بهره آب دمای تنظیم و مصرفی آب میزان دقیق بررسی برای توان می آب شیرهای این از به گزارش سی نت،.هستند آب کردن

منظور کنترل صوتی این شیر آب از فناوری هوشمندسازی الکسای شرکت آمازون بهره گرفته شده است. قرار است این شیر آب  به

 .در نمایشگاه سی ای اس در معرض دید عالقمندان قرار بگیرد

دمای آن به سادگی قابل  شرکت دلتا در اندیشه تولید دوش های آب هوشمند برای استفاده در حمام نیز هست تا میزان آب، فشار و

 .تنظیم باشد. البته هنوز زمان عرضه این محصوالت و قیمت آن برای مصرف کنندگان اعالم نشده است

عالوه بر دلتا شرکت کوهلر نیز محصوالت مشابهی را تولید کرده که از جمله آن ها می توان به آینه ای هوشمند برای کنترل صوتی 

 .تفاع و سطح دستشویی، مدیریت منابع نور و غیره اشاره کردشیرهای آب دستشویی، تنظیم ار

http://www.iana.ir/fa/news/510۶0/%D8%A7%D۹%84%DA%A۹%D8 
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 آب
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۱۶تاریخ: 

 درصدی حجم آب ورودی به سه سد ۳۱کاهش 

حجم آب ورودی به مخزن سدهای حوضه کارون بزرگ، کرخه و مارون در سه ماهه اول سال آبی جاری در مقایسه با مدت مشابه 

 .درصد کاهش داشته است 31سال گذشته، 

 10به نقل از وزارت نیرو؛ بر اساس آمار شرکت مدیریت منابع آب ایران، تمامی   ،خبرنگاران جوانگروه اقتصادی باشگاه   به گزارش

 31آذر ماه جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، با کاهش  2۹سد موجود در حوضه آبریز خوزستان، از ابتدای سال آبی تا 

 سدهای حوضه آبریز استان خوزستان مجموع حجم آب ورودی بهبر اساس این گزارش، .انددرصدی حجم آب ورودی مواجه بوده

درصد کاهش به یک  31میلیون مترمکعب بوده و در سال جاری با  43۶میلیارد و  2از ابتدای سال آبی تا پایان آذرماه سال گذشته 

درصد کاهش  58مارون با  میلیون متر مکعب رسیده است. بیشترین میزان کاهش در حجم آب ورودی مربوط به سد ۶83میلیارد و 

مسجد ، شهید عباسپور، 3، کارون 4این گزارش حاکی از آن است که مجموع سدهای کارون .نسبت به مدت مشابه سال گذشته است

میلیون مترمکعب ورودی آب داشتند، حجم آب ورودی  282و گتوند علیا که در سال گذشته در چنین زمانی یک میلیارد و  سلیمان

 .میلیون متر مکعب رسیده است 8۶۹درصد کاهش به  32آنان در سال جاری با 

میلیون متر مکعب بوده، امسال  372حجم آب ورودی به سدهای کرخه و سیمره که در سال گذشته در این مدت  بر پایه این گزارش،

و  5۹، مارون 434گفتنی است، حجم آب ورودی امسال به سدهای دز  .متر مکعب رسیده است میلیون 305درصد کاهش به  18با 

درصد کاهش داشته است.  3۶و  58، 2۹میلیون متر مکعب بوده که در مقایسه با حجم آب ورودی سال گذشته، به ترتیب  15جره 

میلیون متر مکعب است که  ۶2۹میلیارد و  11جموع آذرماه جاری، مخازن سدهای دهگانه حوضه آبریز خوزستان در م 2۹تا تاریخ 

درصد کاهش داشته است. آخرین آمار ارسالی از  17میلیون متر مکعب،  41میلیارد و  14در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 

 .پر است سدهای خوزستاندرصد مخازن  47سوی شرکت مدیریت منابع آب ایران حکایت از آن دارد که هم اینک، 

http://www.yjc.ir/fa/news/۶38۹820/%DA%A۹%D8%A7%D۹%87% 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۱۸تاریخ: 

 درصدی حقوق کارگران ۱۵احتمال افزایش 

 480یک مقام مسئول کارگری گفت: سال گذشته نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار به رقم دو میلیون و 

، خالف آن 13۹۶هزار تومان به عنوان رقم سبد هزینه ماهانه خانوارهای کارگری رسیدند که تصویب هم شد اما در دستمزد سال 

آنکه یکی از وظایف شورای عالی کار بررسی ابعاد حقوق و دستمزد کارگران در طول سال است علی اصالنی گفت: با وجود .عمل شد

های کارگری شود و درنهایت چند روز مانده به عید رقمی که مورد رضایت گروهمتاسفانه تنها در دو ماه آخر سال این شورا فعال می

رم سبد مصرفی کارگران، گفت: تا زمانی که تورم سبد هزینه ماهانه وی با تاکید بر ضرورت محاسبه نرخ تو.رسدنیست به تصویب می

 .نتیجه خواهد بودکارگران به طور دقیق محاسبه و مشخص نشود، هزاران جلسه دستمزد هم که برگزار شود بی

ده است یعنی قبل از قانون کار در کنار نرخ تورم، سبد معیشت خانوار را هم مالک تعیین مزد قرار دا 41اصالنی ادامه داد: ماده 

آید، مبنا و مالک تعیین و تصویب رقم دستمزد قرار تعیین دستمزد، تورم سبد معیشت خانوار محاسبه شود و آنچه به دست می

درصدی حقوق کارگران در سال آینده، با  15تا  10رییس کانون شورای اسالمی کار البرز در ادامه با اشاره به احتمال افزایش .گیرد

های انرژی در قبوض آب و برق دانند، گفت: چطور است که اگر قیمت حاملاز کسانی که افزایش حقوق کارگران را تورم زا میانتقاد 

کند ولی چند درصد به حقوق کارگر اضافه شود تورم زاست؟این مقام مسئول کارگری با این اعتقاد یابد تورم ایجاد نمیو گاز افزایش 

چرا برخی کارفرمایان در طول سال  :ی توان اداره ندارد و مدیریتش ضعیف است، بسته بماند بهتر است، گفتیا بنگاه که اگر کارخانه

گویند ولی زمان تعیین دستمزد یاد بهره وری پایین بنگاهشان ها و مالیات و عوارض سخن نمیها و بنگاهاز ورشکستگی کارخانه

ین کارخانه وری و توان پایتثمار نیروی کار کارخانه را نگه داریم، اگر کارفرمایی به بهرهتوانیم به هر قیمتی و به بهای اسافتند؟ نمیمی

 .اش را ندارد، کارگران مقصر نیستندمعترض است و قدرت مدیریت مجموعه

http://www.iana.ir/fa/news/510۹8/%D8%A7%D8%AD%D8 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۱۷تاریخ: 

 ۹۷خشت کج اول بودجه 

که  های انرژی مخالفت کرد. مخالفتیدنیای اقتصاد: عصر دیروز کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، با اکثریت آرا با افزایش قیمت حامل

ها، اتفاقات اخیر بود. این تصور که با ممانعت از افزایش قیمت حاملبیشتر از آنکه رنگ و بوی کارشناسی داشته باشد، برخاسته از 

 .های کارشناسانه بهره برده استها را رفع کرد، معلوم نیست تا چه حد از نگاهبتوان بخشی از نارضایتی

 17/ 4دولت، قرار بود  هایی را برای بودجه ایجاد خواهد کرد. بر اساس پیشنهاداما در هر حال، این تصمیم در وهله اول پیچیدگی

درصدی قیمت  20های انرژی عاید دولت شود که تامین این منابع نیازمند افزایش هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حامل

تومانی برای هر  1500ها بود. البته ظاهرا دولت قصد داشت تنها قیمت بنزین و گازوئیل را افزایش دهد. صحبت از نرخ تمامی حامل

تومانی برای هر لیتر گازوئیل مطرح بود. دولت قصد داشت تا منابع حاصل را برای ایجاد شغل استفاده کند. تمامی  400یتر بنزین و ل

این منابع قرار بود به شکل وجوه اداره شده یا یارانه سود و ترکیب با منابع صندوق توسعه ملی و تسهیالت بانکی در جهت حمایت 

آموخته دانشگاهی پرداخت شود. اما اکنون که با افزایش قیمت تغال و آموزش و کمک به کاروزی جوانان دانشهای تولید، اشاز طرح

هزار میلیارد تومان به اشتغال  10طور کامل مخالفت شده است، مجلس تصمیم گرفته تا از محل فروش اموال تملیکی ها بهحامل

برد و اصال قابلیت وش این حجم از اموال تملیکی دولت چه مقدار زمان میاختصاص یابد. البته این سوال جدی مطرح است که فر

شوندگی در این اموال وجود دارد یا خیر؟ چهارشنبه گذشته، امیرباقری سخنگوی ستاد بودجه در یک نشست خبری گفته بود نقد

ود. شابع عمومی و بودجه عمرانی تامین میزایی از منها مخالفت کرد، بخشی از منابع اشتغالکه اگر مجلس با افزایش قیمت حامل

زایی نیز محل نزاع بعدیدولت و مجلس خواهد بود. البته دولت این در نتیجه باید گفت که اختالف نظر در مورد تامین منابع اشتغال

. رسی قرار گیردها، بحث را به صحن علنی مجلس بکشاند تا موضوع بار دیگر مورد برفرصت را دارد که برای افزایش قیمت حامل

، فرصت اصالح الگوی مصرف نیز از دست رفت. با افزایش قیمت بنزین پس هاعالوه بر این پیامدها، با رد شدن افزایش قیمت حامل

 شد تغییراتی را در نحوه مصرف جامعه ایجاد کرد، اما این فرصت نیز در حال از دست رفتن است.از چندین سال سکون، می

http://www.iana.ir/fa/news/51055/%D8%AE%D8%B4%D8%%DA-AA 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۱۷تاریخ: 

 بنگاه ۹۰۰۰تعلیق تلگرامی 

وکار خرد اینترنتی در تلگرام فعالیت هزار کسب ۹های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی دنیای اقتصاد: براساس آمار مرکز رسانه

همین  شود دراند. گفته میرو شدهوکارها در هفته گذشته به واسطه محدودیت در دسترسی به تلگرام با چالش روبهدارند. این کسب

های ایجاد شده در فضای مجازی وکارها و اشتغالاند. با توجه به فراوانی کسبوکارهای مجازی از بین رفتهسبدرصد از ک 15مدت 

های مجازی بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس خواستار تعیین تکلیف در این حوزه شدند. زیرا تداوم محدودیت بر اپلیکیشن

 زایی را برهم زند.شده برای اشتغالتواند نقشه راه ترسیممی

 بنگاه ۹۰۰۰تعلیق تلگرامی 

های اجتماعی بخشی است که هنوز هم به چشم بسیاری نیامده است. کند شدن فروش بسیاری از سوی دیگر فیلتر شدن شبکه

منام که ی گکردند. دارندگان کسب و کارهاصورت آنالین کار میهای خرد و حتی فروشندگانی که نام و نشانی نداشتند و بهفروشگاه

التحصیل شدن از دانشگاه یا مدرسه جایی برای مشغول شدن به کار ها که بعد از فارغدرصد قابل توجهی از آنها جوانان هستند. همان

ماعی های محبوب اجتدر بازار رسمی یا شغل تخصصی خود نیافتند بنابراین کوشیدند کم کم یک فروشگاه مجازی با کمک شبکه

های پر مخاطب به حاال سعی دارند صدای اعتراض خود را پس از از دست دادن تنها مفر درآمدشان از برخی شبکهتاسیس کنند.آنها 

در این کمپین «. حمایت از شاغالن تلگرام»های اعتراضی با عناوینی همچون گوش مسووالن برسانند؛ از جمله تشکیل کمپین

جمهور من آقای رئیس»اند همچون این متن: شدن این شبکه نشان دادهمعترضان به زبان ساده اعتراض خود را نسبت به بسته 

« سازد.خواهم تلگرام رفع فیلتر شود. فیلتر شدن تلگرام آسیب جدی و فراوانی به هزاران فرصت شغلی وارد میعنوان یک ایرانی میبه

ها هزار ایرانی در پیام رسان تلگرام غال به کار دهصورت غیر رسمی از اشتهای اعتراضی اعالم شده بهدر آماری هم که در این کمپین

خبر داده شده است. این کسب و کارهای خرد آنالین مسیر جدیدی است که بستر اینترنت پیش روی مردم گذاشته و به خصوص 

د. توجه نشان دهن ای چون تلگرام و راحتی استفاده از آن باعث شده مردم به این ابزار برای ارائه یک محصول یا خدمتبستر شبکه

های اخیر بسیاری از صاحبان معمولی کسب هایی همچون تلگرام و اینستاگرام در سالطور مثال با محبوب شدن استفاده از شبکهبه

م های دولت و دیگر مسووالن سرانجاها توانستند راهی برای امرار معاش خود بیابند. اما نتیجه تصمیمات مقامو کار با کمک این شبکه

یگری را برای این دسته از کسب و کارها رقم زد. آمارهای غیر رسمی حاکی است ضررهای چند میلیاردی از قبال قطع شدن ارتباط د

 های اجتماعی به بار آمده است.مشتریان کسب و کارها در شبکه

 هزار کسب و کار رسمی در تلگرام ۹

هزار کسب و کار خرد  ۹دهد های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی اعالم شده نشان میجدیدترین آماری که از مرکز رسانه

ضی اند. به گفته سید مرتاینترنتی که درگیر قطع شدن ارتباطشان از تلگرام هستند در یک هفته اخیر با مشکالتی مواجه شده

 1۹در آمار رسمی این سازمان « دنیای اقتصاد»های دیجیتال وزارت ارشاد به ی اطالعات و رسانهموسویان، رئیس مرکز توسعه فناور

اند. به گفته او اما تفکیک این هزار کانال مرتبط با فروش کاال یا خدمات بوده ۹هزار کانال شامددار به ثبت رسیده که از این تعداد 

اند ممکن نیست چراکه ارائه این آمار بر اساس خوداظهاری افراد بوده اال بودهها صرفا فروش کموضوع که چند دسته از این کانال

گوید: یاند، ماطالعی از رقم دقیق خسارتی که این کسب و کارها در طول متوقف بودن فعالیت تلگرام دیدهاست. موسویان با اعالم بی

اند اما به دلیل اینکه ما نظارتی بر کارها متضرر شده ای از این کسب واین سوال سختی است چراکه در هر صورت بخش گسترده»

خص صورت دقیق مشکنند بهصورت علنی درآمدشان را اعالم نمیمسائل مالی این افراد نداشتیم و این دسته از کسب و کارها نیز به
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ان این دسته از کسب و از سوی دیگر پس از قطع تلگرام حاال بسیاری از صاحب«نیست که چه ضرری متوجه این بخش شده است.

 اپ و اینستاگرام ازهای موجود و ممکن با مشتریان خود ارتباطشان را حفظ کنند. واتسکنند از طریق دیگر شبکهکارها سعی می

 دهند.های داخلی خبر میهاست اما مسووالن دولتی نظر دیگری دارند و از رشد آماری استفاده کاربران از پیام رسانجمله همین شبکه

کننده گوید بیشتر کاربران مراجعهکند اما میهای دیجیتال هم اگرچه این افزایش آمار را تایید میرئیس مرکز فناوری اطالعات و رسانه

های آنالین برای های خانوادگی یا آموزشی هستند و تا این زمان کسب و کارهای و فروشگاههای داخلی از جنس گروهبه پیام رسان

کنندگانشان رشد چشمگیری های بومی تعداد دنبالتمامی پیام رسان»دهد: موسویان ادامه می ها مرددند.رسانن پیاماستفاده از ای

برابر هم رسیده است اما همین افراد نیز اغلب برای داشتن یک گروه چت  3داشته و این افزایش مخاطب درباره پیام رسان سروش به 

اند و صاحبان کسب و کارها تاکنون تصمیم جدی برای ها کشیده شدهه سمت این پیام رسانخانوادگی یا دریافت خدمات آموزشی ب

 «اند.ها از خود نشان ندادهمراجعه به این شبکه

آن  کند یکی از دالیل محبوبیتسازی دسته بندی آنها برای کاربرانش ایجاد میهایی که تلگرام برای تبادل اطالعات و آسانقابلیت

 500شود هزینه تولید هر بات بین های ویژه فروش محصوالت در فضای تلگرام که گفته میطور مثال تولید باتد. بهشومحسوب می

دهند. به ها نیز کارکرد خود را از دست میهای فروش عمال این باتمیلیون تومان بوده است و با ازدست رفتن این کانال 2هزار تا 

 .کندهای تلگرام پشتیبانی میسازی بستری است که بسیاری از ویژگیحال آمادهگفته موسویان یک موسسه فرهنگی در 

توانند از های مخصوص به این شبکه کردند در این بستر میای برای ساخت رباتطور مثال اگر کاربران تلگرام هزینهبه»گوید: او می 

ن بستر بسیار شبیه به تلگرام است. هرچند هنوز برای برگرداندن ها استفاده کنند چراکه مدل کد نویسی استفاده شده در ایهمان ربات

که  نام این پیام رسان است« ایتا»گوید های تلگرام این کسب و کارها بودند، راه حلی پیدا نشده است. او میکاربرانی که عضو کانال

های داخلی که قابلیت ا با وجود طراحی شبکهفعال در مرحله آزمایش قرار دارد و به احتمال زیاد به زودی افتتاح خواهد شد. ام

به  ایگوید دارندگان کسب و کارهای تلگرامی عالقههای دیجیتال میهای تلگرامی را دارند رئیس مرکز رسانهکاربردی کردن بات

 استفاده از این بسترها ندارند.

 رشته کسب و کارهای مجازی پنبه شد

کسب و کارهای خرد و مجازی به واسطه قطع شدن فعالیت تلگرام در ایران منتقدان اما در هفته اخیر وضعیت پیش آمده برای 

های حمایتی دولت از تجارت عنوان اختالل در برنامهداشت. از جمله نمایندگان مجلس که از آن بهبسیاری را به اعتراض کردن وا

نگ تلگرام فیلتری»گفت: « ایسنا»اکنش به این مساله به کنند. ناهید تاج الدین، دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس در ومجازی یاد می

های دولت را در زمینه کسب و کارهای مجازی پنبه خواهد کرد و متاسفانه نقشه راه دولت را در این زمینه مخدوش همه رشته

هزار  ۶00امروز بیش از شود. به گفته او برابر برخی آمار کند. فیلترینگ تلگرام یک نقض غرض بزرگ در این زمینه محسوب میمی

هزار کسب  30اند. برخی آمارها حاکی از وجود های مجازیدرصد آنها فروشگاه 40کانال تلگرامی مشغول فعالیت هستند که بیش از 

هزار کسب و کار در این میان همگی مجازی هستند و بخش بزرگی از این کسب و کارها بر  15و کار اینترنتی در ایران است که 

 ریزی شده است.های مجازی طرحستفاده از شبکهاساس ا

ازی های مجتاج الدین معتقد است که اگر هدفگذاری دولت روی ایجاد اشتغال مجازی است باید از سرپا بودن تلگرام و دیگر شبکه

د برای بدیل شده و بایهای اشتغال، حضور مجازی در تلگرام و اینستاگرام به بخشی از سبک زندگی جامعه تدفاع کند. عالوه بر مزیت

گوید که طبق برخی آمارها می« ایسنا»این سبک زندگی احترام قائل بود. از سوی دیگر یک کارشناس حوزه فناوری اطالعات به 

 اند.وکارهای مجازی در چند روز اخیر از بین رفتهدرصد از کسب 15حدود 
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د که آنها هم انصورت خارج از شبکه به شبکه بودههای اجتماعی بههای مبتنی بر شبکهبه گفته مهدی غیبی، بخش دیگری از فعالیت

ا اتفاقات اند که حاال هم بهای دیگر بودهها بستری برای تبلیغات و معرفی تولیدات در حوزهاند به این معنی که این شبکهآسیب دیده

جمهوری یر دولت به خصوص وزیر ارتباطات و رئیساند. در روزهای اخوکارها هم دچار مشکل شدهپیش آمده و هم فیلتر شدن، کسب

 های مسووالنهای مردم در زیر پستاز سوی کاربران برای بازکردن فیلترینگ تلگرام تحت فشار قرار دارند. این را از حجم کامنت

ه راهی گیرند کمیم میتوان دریافت. به زودی اما بسیاری از صاحبان مشاغل کوچک و آنالین تصدولتی به خصوص وزیر ارتباطات می

اند را باید متحمل شده جاییرا بدون پایگاه فروش ثابت خود در تلگرام بیابند اما نکته اصلی اینجاست که ضررهایی که در این جابه

 به تنهایی و بدون حمایت هیچ نهادی از جیب بپردازند.

http://www.iana.ir/fa/news/51034/%D8%AA%D8%B۹%D۹%84%DB%8C 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۱۸تاریخ: 

 کاالرقابت با رقبای خارجی در حوزه کشاورزی با ورود به بورس 

کنیم که محصوالت را تحت هر شرایطی و با هر کیفیتی به فروش در طرح خرید تضمینی محصوالت کشاورزی به سمتی حرکت می

پذیری حرفی برای گفتن با رقبای خارجی داشته باشیم، باید در راستای توسعه طرح برسانیم؛ اما اگر انتظار داریم در بحث رقابت

 .جای خرید تضمینی قدم برداریم قیمت تضمینی در بورس کاال به

 وگو با خبرنگار ایانا با تأکید بر حمایت از کشاورزانعضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی امروز در گفت

ا ربا توسعه قیمت تضمینی به جای خرید تصمینی، گفت: سیاست جدید دولت مبنی بر عرضه گندم در بورس کاال ثمرات زیادی 

رسانی و آموزش درباره برای کشاورزان و اصالح ساختاری بخش کشاورزی به همراه خواهد داشت، اما نکته حائز اهمیت، لزوم اطالع

با هدف عرضه  ۹7چی درباره تصمیم دولت در کاهش بودجه خرید تضمینی سال زراعی مزایای بورس به کشاورزان است.علی وقف

آید که با امنیت غذایی مردم ارتباط مستقیم شمار میم یکی از محصوالت استراتژیک کشاورزی بهگندم در بورس کاال افزود: گند

ها در این زمینه با تدبیر و دقت عمل کند.وی با تأکید بر اینکه عرضه گندم در بورس مثبت بوده، گیریدارد و دولت باید در تصمیم

قیمت  ترین مزیتریزی شود، بیان کرد: مهمکاران برنامهشی به کشاورزان و گندماما باید در این راستا برای افزایش دانش و آگاهی بخ

م این طور حتها در بورس کاال است که بهتضمینی در بورس کاال، کنار رفتن دالالن پرشمار از بازار کشاورزی و کشف عادالنه قیمت

 آورند.تری به بورس روی میکیفی با خیال راحتموضوع باعث خواهد شد خریداران به واسطه عرضه محصول از لحاظ کمی و 

های نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه شفافیت آماری در بورس کاال وجود دارد، ادامه داد: در سال

رای تولید ریزی بو برنامهگذشته یکی از مشکالتی که در طرح خرید تضمینی وجود داشت، نداشتن برآوردی از نیاز ساالنه محصوالت 

دلیل شود. از سوی دیگر بهبوده است که با ورود گندم به بورس کاال، این مشکل با توجه به شفافیت آماری موجود در بورس حل می

ه نفع بدهد که این امر نیز بینی رخ میگری و با قابلیت پیشصورت منطقی، به دور از واسطهامکان رصد معامالت، نوسانات قیمتی به

 خریدار، کشاورز و سیاستگزاران اقتصادی در تنظیم بازار خواهد بود.

توان در خرید تضمینی به آن اشاره کرد این است که در این نوع خرید، میزان توانمندی، چی در پایان تأکید کرد: از معایبی که میوقف

م کنیگیرد، بلکه به سمتی حرکت میورد نظر قرار نمیمهارت و علمی بودن روندها در حوزه تولید و فروش محصوالت کشاورزی م

با  پذیری حرفی برای گفتنکه محصوالت را تحث هر شرایطی و با هر کیفیتی به فروش برسانیم. اگر انتظار داریم در بحث رقابت

 /رقبای خارجی داشته باشیم، باید در راستای توسعه طرح قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی قدم برداریم.

http://www.iana.ir/fa/news/51082/%D8%B1%D۹%82%D8%A7% 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۱۷تاریخ: 

 چرخش بازیگران بورس تهران

درصدی نماگر  2های سنگین که به افت بیش از دنیای اقتصاد: بورس تهران پس از پشت سر گذاشتن یک هفته هیجانی و فروش

 341اصلی این بازار انجامیده بود، روز گذشته تا حدودی به مدار آرامش بازگشت. به این ترتیب دیروز شاخص کل بازار سهام رشد 

 هزار واحدی شد. ۹۶ه کرد و بار دیگر وارد کانال درصد( را تجرب 0/ 35واحدی )معادل 

طوری که پس از آنکه در عین حال طی معامالت روز گذشته شاهد چرخش تغییر مالکیت میان بازیگران اصلی سهام بودیم؛ به

قی بازار بودیم. گران حقیروز متوالی در قسمت خرید پررنگ ظاهر شدند، دیروز شاهد چرخش این روند به نفع معامله ۶ها در حقوقی

عامل اثرگذار  3توان به با این حال همچنان ارزش معامالت در محدوده نازلی قرار دارد. به این ترتیب رشد دیروز شاخص سهام را می

جمهوری آمریکا درخصوص تمدید یا عدم گیری رئیسها از ریسک غیراقتصادی نزدیک شدن به موعد تصمیمشامل کاهش نگرانی

ای، افزایش فعالیت بازیگران حقیقی بازار سهام در قسمت خرید و همچنین افزایش جذابیت سهام پس از ای هستههتمدید تحریم

ها در اکثر نمادهای بازار ارتباط داد. در این میان با اینکه تا حدودی از ریسک سیستماتیک بازار کاسته شده است، اصالح جدی قیمت

دهد. در این شرایط اگر تحول جدیدی بر روند بازار تاثیر نگذارد، رکت صعودی خود را ادامه میتوان گفت بازار حطور قطعی نمیاما به

 نوسانی را تا تعیین تکلیف برجام در پیش گیرد.رود شاخص کل بورس تهران روند کمانتظار می

 کمرنگ شدن سایه ریسک غیراقتصادی در نگاه فعاالن بازار

مه شهرها که هفته گذشته فضایی منفی به بورس تهران تحمیل کرده بود، حال نزدیک شدن با وجود حاکم شدن آرامش نسبی در ه

 ترین عامل نگرانی میان فعاالنها علیه ایران مهمجمهوری آمریکا درخصوص تمدید یا عدم تمدید تحریمگیری رئیسبه موعد تصمیم

ای رماه، ضمن ایراد اظهارات تند علیه ایران، سرنوشت توافق هستهجمهوری آمریکا در هفته پایانی مهبازار است. دونالد ترامپ، رئیس

روزه این موضوع را تعیین تکلیف کند. کنگره اما پس از اتمام این مدت، بار دیگر  ۶0را به تصمیم کنگره سپرد تا در یک مدت 

گیری ترامپ در این خصوص آغاز مگیری در این خصوص را به ترامپ پاس داد. اکنون اما مجددا شمارش معکوس برای تصمیتصمیم

و همچنین « پایبندی ایران به مفاد برجام»ژانویه فرصت دارد همزمان درخصوص دو مورد  15جمهوری آمریکا تا شده است.رئیس

ی گیری ترامپ درخصوص پایبندی ایران به برجام موضوعگیری کند. تصمیمتصمیم« ها علیه ایرانتمدید یا عدم تمدید تعلیق تحریم»

مدت تاثیری بر برجام نخواهد گذاشت. پیش از این نیز شاهد پاسکاری زمانی کوتاه گردد و عمال در بازهاست که به داخل آمریکا بازمی

رود این وضعیت ادامه پیدا کند. به این ترتیب از آنجا ایم و انتظار میجمهوری این کشور و کنگره بودهگیری بین رئیساین تصمیم

ترامپ  گیریشود. در واقع تصمیمالمللی ندارد، نگرانی چندانی نیز از این کانال احساس نمیع ارتباطی با معاهده بینکه این موضو

های ایران، مهمترین عامل نگرانی این روزهای فعاالن بازار سهام است. ترامپ در اظهارات درخصوص تمدید یا عدم تمدید تعلیق تحریم

است که به شدت درصدد ضربه زدن به توافق برجام است. بر این اساس حتی اتخاذ تصمیمی برای اخیر خود به خوبی نشان داده 

ها از سوی وی چندان دور از انتظار نیست. این تصمیم ترامپ به معنای خروج یکجانبه آمریکا از برجام است عدم تمدید تعلیق تحریم

به لحاظ روانی تحت فشار قرار گیرد. این وضعیت تا اخذ چارچوبی  مدت بورس تهران هر چندشود تا در کوتاهو طبیعتا باعث می

دهد به احتمال ها در این خصوص ادامه خواهد یافت. با این وجود شواهد نشان میشدن رویکرد اروپاییتر و همچنین روشنمشخص

زینه زیادی المللی هفق برجام به لحاظ بینگیرد، چرا که خروج یکجانبه آمریکا از تواها میقوی ترامپ تصمیم به تمدید تعلیق تحریم

ران و ها علیه ایای برای تشدید محدودیتبرای آمریکا دارد. سناتورهای آمریکا و مقامات دولت ترامپ با یکدیگر به امید تهیه الیحه

امپ دو حزبی برسند تا تردر عین حال باقی ماندن واشنگتن در برجام دیدار کردند. اعضای کنگره در تالش هستند تا به یک توافق 
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رفتن برجام شود، تواند باعث از بینهای جدیدی که میژانویه، به وضع تحریم 15االجل را ترغیب کنند که قبل از فرارسیدن ضرب

د هدهد این معاهده با احتمال بیشتری پابرجا خوااقدام نکند. بنابراین، هراس مقامات آمریکایی از لطمه سیستم به برجام نشان می

حد نتیجه نشست شورای امنیت سازمان ملل متکنند. پایان بیماند. سناریویی که بسیاری از تحلیلگران خارجی نیز بر آن تاکید می

کننده این سناریو است. در این جلسه عمده کشورهای که به درخواست آمریکا برای مداخله در امور ایران برپا شده بود، خود تقویت

کند که موضوع در شورای امنیت را مورد انتقاد قرار دادند و بر حفظ برجام تاکید کردند. این موضوع تاکید می کننده طرح اینشرکت

های زیادی برای این کشور در پی خواهد داشت. در این میان همانطور که در گزارش پیشین خروج یکجانبه آمریکا از برجام، هزینه

تواند با سوخت جدیدی که همانا پشتوانه تاکید شد، رفع ریسک برجام می« در دوراهیبازان بورس»، تحت عنوان «دنیای اقتصاد»

رسد تا حدودی از نگرانی بازار در بنیادی سهام است، فصل جدیدی از رونق را در بازار سهام به ارمغان آورد. به این ترتیب، به نظر می

روز گذشته شاهد چرخش نرم بازار پس از یک هفته افت هیجانی این خصوص کاسته شده است. این کاهش نگرانی خود عاملی شد تا 

وزن نسبت به برابری شاخص کل هم 2باشیم. این شرایط در عمده نمادهای بازار سهام مشاهده شد. شاهد این مدعا رشد حدود 

بازار سهام است  سیستماتیک در شاخص کل طی معامالت روز گذشته بود که حاکی از فضای مثبت عمومی ناشی از کاهش ریسک

 درصد از نمادهای معامالتی بورس تهران روز گذشته با رشد قیمت همراه شدند(. ۶2)حدود 

 روز ۶ها پس از افزایش فعالیت حقیقی

طور که اشاره شد روز گذشته بورس تهران با رشد همراه شد. در این میان صنایعی که طی روزهای اخیر، ریزش قابل توجهی همان

ه بودند عموما معامالت مثبتی داشتند. نگاهی به فعالیت بازیگران سهام طی معامالت روز گذشته نشان از مثبت شدن را تجربه کرد

ها به سبد سهام میلیارد تومان از پرتفوی حقوقی 15روز متوالی دارد. به این ترتیب دیروز  ۶گران حقیقی پس از خالص خرید معامله

. این در حالی است که طی معامالت هفته گذشته با افزایش احتیاط میان فعاالن بازار، خالص گران حقیقی بازار منتقل شدمعامله

گران حقوقی رقم خورده بود. خریدهایی که لزوما جنبه حمایتی نداشته و میلیارد تومان به نفع معامله 322تغییر مالکیت به میزان 

گران حقیقی بازار داد تا هر چند با احتیاط ین اطمینان خاطر را به معاملهعامل آن بود. همین موضوع ا ترینجذابیت قیمتی سهام مهم

 به جمع خریداران سهام بپیوندند.

 هاتقابل خریداران و فروشندگان سهام در اصالح قیمت

حمایت  درصد بودیم. اصالحی که با توجه به 15تا  5طی معامالت هفته گذشته شاهد اصالح جدی قیمت سهام در اکثر نمادها بین 

عوامل بنیادی قوی از سهام بیش از این ادامه پیدا نکرد. به این ترتیب دو عامل جذابیت قیمتی سهام پس از اصالحات اخیر و همچنین 

کننده سبب شد تا نه تنها شاهد جذب خریداران به بازار باشیم، بلکه فروشندگان نیز از فروش بیشتر وجود عوامل بنیادی حمایت

انجامد. مشابه این وضعیت سه ماه پیش یعنی درست زمانی که برای اولین بار ها میایطی که طبیعتا به رشد قیمتمنصرف شوند. شر

نسبت به تایید پایبندی ایران به برجام توسط ترامپ نگرانی وجود داشت. در این برهه زمانی، در ابتدا بورس تهران افتی هیجانی را 

تر شد و سپس در مسیر رشد قرار گرفت. در حال حاضر نیز با وجود ریسک آنچنانی متعادلتجربه کرد و پس از اطمینان از نبود 

ها باعث شده تا اندکی از تاثیرگذاری آن بر اینکه همچنان این ریسک غیراقتصادی در بورس تهران حاکم است اما کاهش نگرانی

 فضای معامالتی کاسته شود.

 در بازار چه گذشت؟

درصد( رشد کرد و به رقم  0/ 35واحد )معادل  341در دادوستدهای روز گذشته شاخص کل بورس تهران  طور که اشاره شد،همان

درصدی  0/ 7واحد رسید. شاخص کل هم وزن )با اثر یکسان نمادها( نیز وضعیتی مشابه را تجربه کرد و با رشد حدود  270هزار و  ۹۶
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های پاالیش نفت اصفهان، ملی دارد. در این روز نماد معامالتی شرکتهمراه شد. موضوعی که نشان از رشد عمومی قیمت سهام 

گذاری ایرانیان، پاالیش نفت تهران و صنایع پتروشیمی خلیج فارس در صدر نمادهای با صنایع مس ایران، گروه پتروشیمی سرمایه

 بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص کل بازار سهام قرار گرفتند.

ها کاسته شده است. موضوعی که کند هرچند تا حدودی از نگرانیک سیستماتیک دست و پنجه نرم میهمچنان بورس تهران با ریس

سبب شد با وجود چرخش شاخص کل در جهت صعودی، ارزش معامالت کماکان در سطوح نازلی قرار داشته باشد. این شرایط به 

های باال مبادرت به خرید سهام کنند. آن را ندارند که در قیمتآن معناست که خریداران کماکان با تردید به بازار نگریسته و جسارت 

های پایین، سهام خود را به پول نقد تبدیل کنند.در این میان خریداران به در سمت مقابل نیز فروشندگان حاضر نیستند در قیمت

د(، چند در حد چند درصها )هرقیمت این موضوع واقف هستند که با توجه به سایه ریسک سیستماتیک بر بازار، در صورت رشد اندک

شوند. به این ترتیب دیروز ارزش معامالت خرد بورس بسیاری از سهامداران به شناسایی سود پرداخته و در نقش فروشنده ظاهر می

 .نماد با بیشترین ارزش معامالت قرار داشت 5درصد از این رقم در اختیار  33میلیارد تومان بود که بیش از  121تهران 

 13صنعت با رشد همراه شد و  1۹صنعت مورد بررسی، شاخص  38دهد از بررسی روند صنایع بورسی در روز گذشته نشان می

صنعت بدون تغییر ماند(. در این میان گروه استخراج  ۶صنعت نیز معامالت روزانه خود را با افت پشت سر گذاشتند. )شاخص 

درصد( در میان صنایع بورسی  3/ ۹بیشترین بازدهی )« کشرق»و « کطبس»، «کپرور»د سنگ به واسطه رشد قابل توجه سه نمازغال

درصدی را تجربه کردند.  1/ 4ها بازدهی درصدی همراه شدند و خودرویی2/ 5سازی با رشد را کسب کرد. پس از آن نیز گروه انبوه

سهامداران خود در قعر جدول بازدهی روز گذشته صنایع درصدی به  3در مقابل اما گروه استخراج نفت و گاز با تحمیل زیان حدود 

میلیارد تومان بیشترین 2۹/ ۶میلیون سهم به ارزش  83ها با دادوستد بورسی قرار گرفتند. در عین حال روند صنایع روز گذشته فلزی

ی اصالح قیمتی روزهای اخیر صورت خاص نمادهای گروه روی در پها و بهحجم و ارزش معامالت را تجربه کردند. روز گذشته فلزی

 گرانو همچنین با توجه به رشد مناسب قیمت فلزات اساسی در بازارهای جهانی طی معامالت هفته گذشته، در صدر توجه معامله

 .با صف خرید همراه شدند« کروی»و « فرآور»، «فاسمین»بازار قرار گرفتند. در این راستا دیروز بسیاری از نمادهای این گروه نظیر 

ها نیز دیروز در میان دالر در هر تن را به ثبت رساند.پاالیشی 3350روی طی آخرین معامالت پایان هفته بازار لندن، سطوح باالی 

نماد حاضر در این گروه با رشد قیمتی به معامالت روزانه خود پایان دادند. در  ۶نمادهای اثرگذار بر رشد شاخص قرار گرفتند و هر 

ها درصدی بهای نفت برنت در بازارهای جهانی محرک توجه به پاالیشی 1/ 1اصالح قیمتی روزهای اخیر، رشد  این خصوص جدا از

 شد.

های غیراقتصادی متحمل شده بودند، روز گذشته نسبت به ها نیز که طی معامالت روزهای اخیر بیشترین تاثیر را از ریسکخودرویی

شود، جود از آنجا که همچنان سایه ریسک سیستماتیک بر بازار سهام احساس میهای قیمتی واکنش نشان دادند. با این وکف

اند. در این میان باید توجه داشت با تعیین تکلیف برجام، همچنان فروشندگان مانع رشد جهشی نمادهای زیرمجموعه این گروه شده

شترین افزایش قیمت روز گذشته بورس تهران نیز هایی باشند که مستعد رشدهای جدی هستند. بیتوانند جزو گروهها میخودرویی

های باما، ملی سرب و روی ایران، کالسیمین و معادن بافق اختصاص پیدا کرد. در مقابل اما نماد معامالتی به نماد معامالتی شرکت

ه س تهران را تجربسازی ایران، سبحان دارو، حفاری شمال و گروه دارویی سبحان بیشترین کاهش قیمت شنبه بورهای پمپشرکت

 کردند.

 همگام با بازیگران بازار
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گران حقیقی روز متوالی به نفع معامله ۶طور که اشاره شد روز گذشته شاهد چرخش خالص تغییر مالکیت فعاالن بازار پس از همان

میلیون سهم و در مسیر حقوقی به حقیقی  ۶4بودیم. به این ترتیب روز گذشته خالص تغییر مالکیت میان بازیگران اصلی بازار بیش از 

ها منتقل کرد. بیشترین گران حقیقیها به سبد سهام معاملهمیلیارد تومان از پرتفوی حقوقی 15رقمی معادل  جاییبود. این جابه

یروز این ترتیب دگران حقیقی اما به نماد معامالتی شرکت توسعه صنایع روی ایران اختصاص داشت. به میزان خالص خرید در معامله

 ، بیشترین«کروی»ها منتقل شد. پس از میلیارد تومان به پرتفوی حقیقی ۶به ارزش « کروی»هزار سهم  300میلیون و  18افزون بر 

به  «فاسمین»ها در نماد که خالص خرید حقیقیطوریها در نماد معامالتی شرکت کالسیمین شکل گرفت. بهخالص خرید حقیقی

ها بیشترین تحرک خود را در نماد معامالتی میلیارد تومان رسید. در آن سوی بازار نیز حقوقی 3سهم به ارزش میلیون  ۶حدود 

میلیون  4های تامین سرمایه امید، آسان پرداخت پرشین و فوالد کاوه جنوب کیش نشان دادند. به این ترتیب دیروز بیش از شرکت

میلیون تومان به پرتفوی این گروه از  7۶۶جایی رقمی معادل به پرتفوی سهامداران حقوقی منتقل شد. این جابه« امید»سهم 

نیز دیروز مورد توجه سهامداران حقوقی قرار گرفته است. نماد معامالتی شرکت آسان پرداخت پرشین « آپ»گران منتقل کرد.معامله

هزار سهم به ارزش  300نیز یک میلیون و « کاوه»گران بود. در میلیون تومانی به نفع این معامله 480مالکیت در این روز شاهد تغییر 

 میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی منتقل شد. 330
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 اقتصاد کالن
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۱۸تاریخ: 

 بخش خصوصی در شرایط رکود به داد دولت رسید

های بخش خصوصی همچنان برای هزاران جوان ایرانی شغل ایجاد خوانساری گفت: با وجود رکود حاکم بر اقتصاد کشور کارخانه

 بازرگانی اتاق رئیس خوانساری مسعود ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی گزارش خبرنگاربه .اندکرده

به کارآفرینان برتر و تجلیل از پیشکسوتان عرصه اقتصادی  الضربنشان امین اعطای دوره دومین در  (دی18 دوشنبه) امروز تهران

الضرب دلباخته نام ایران بود و او در تکمیل راه آهن ایران نقش داشت و مدتی که در تاالر وحدت تهران برگزار شد، با بیان اینکه امین

های بخش خصوصی همچنان برای حاکم بر اقتصاد کشور کارخانه قبل از آن برق را به ایران آورد، اظهار کرد: امروز با وجود رکود

 .ددهنپردازند و میلیاردها دالر صادرات انجام میاند و میلیارد تومان به عنوان مالیات و بیمه میهزاران جوان ایرانی شغل ایجاد کرده

 این و ردک تبدیل توانمندی عرصه برای هینمایشگا به باید خصوصی بخش هایکارخانه امروز گفت:رئیس اتاق بازرگانی تهران، 

 .ها را در هر محفلی تکرار کنیمآن نام که باک چه و است ایران ملت افتخار کارآفرینان این و کاالها این و هاکارخانه

 .ادامه دهندخواهند تا به جای مهاجرت با افتخار در همین آب و خاک به زندگی و کار وی افزود: جوانان کشور برای رشد، الگو می

هایی ایجاد ققنوس فقر خاکستر از شودمی بدانند؛ باید امروز کوشای و کرده تحصیل جوانان رئیس اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد:

کرد و امید یعنی بدون دسترسی به رانت و درآمد نفتی کاالیی را تولید کرد که برند شود و به عنوان سفیران کشور به بازار های 

وی تأکید کرد: اگر .در شود که در حال حاضر کارآفرینان بخش خصوصی چنین روشی را در دستور کار خود قرار داده اندجهانی صا

خواهند شور و نشاط را به کشور بازگردانند، باید باز هم به سمت این کارآفرینان بروند و آنان را به عنوان امروز دولت و حاکمیت می

 .نداسطوره در قرن معاصر تبلیغ کن

http://www.yjc.ir/fa/news/۶3۹2077/%D8%A8%D8%AE%D8%B4 
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 اقتصاد محصوالت
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۱۸تاریخ: 

 گذاری در بخش دامپروی ندارندگذاران رغبتی به سرمایهسرمایه

ر بخش گذاری دگذاران رغبتی به سرمایهمسئول گفت: با توجه به نوسان شدید قیمت و کاهش قدرت رقابت پذیری، سرمایهیک مقام 

گروه  و کشاورزیصنعت،تجارت  مجید موافق قدیری رئیس انجمن خوراک دام، طیور و آبزیان در گفتگو با خبرنگار.دامپروری ندارند

اظهار کرد: بودجه پیشنهادی دولت برای  بازار نهاده های دامیدرباره دالیل پشت پرده آشفتگی  ،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

 گونهادی کشور افزود: وزارت جهاد کشاورزی هیچوی با انتقاد از معیوب بودن ساختار اقتص.سال آینده بیانگر آزاد سازی قیمت ها است

موافق قدیری ادامه .استراتژی تولید، واردات و صادرات ندارد که درنهایت این امر، مشکالتی برای تولیدکنندگان به همراه داشته است

 رگذاری دبرای سرمایه گذاری رغبتیپذیری و افزایش ریسک سرمایهداد: با توجه به نوسان شدید قیمت ها و کاهش قدرت رقابت

 .وجود ندارد، بنابراین انتظار می رود دولت در صدد رفع چالش های کنونی برآید عرصه دامپروری

این مقام مسئول با اشاره به اینکه پیشنهادات کوتاه مدت تنها مُسکنی برای شرایط کنونی فعاالن این بخش است، بیان کرد: دولت با 

ت در تخصیص ارز و گشایش مشکالت بانکی تا حدی می تواند، مشکالت داخلی فعاالن این عرصه اعطای تسهیالت کم بهره و سرع

نظیر شیر، تخم مرغ و گوشت و نظارت  گذاری محصوالت پروتئینیقیمتبه گفته وی؛ دخالت نکردن دولت در .را حل و فصل کند

رئیس انجمن خوراک دام، طیور و آبزیان با اشاره به اینکه .بر این بخش، تاثیر بسزایی در خروج از بحران کنونی تولیدکنندگان دارد

بخش دامپروری نیازمند سرمایه گذاری اصولی است، افزود: ایجاد فضای کسب و کار مناسب برای نقش آفرینی بخش خصوصی و 

مدت مشابه سال  نسبت به درصدی قیمت نهاده ها ۱۰افزایش  وی از.تعاونی ها و دگرگونی ساختار دامپروری امری ضروری است

قبل، تصریح کرد: افزایش قیمت حمل و نقل بین المللی،کاهش خروج نهاده های دامی از بنادر ، افزایش هزینه های انبارداری و 

شرکت پشتیبانی موافق قدیری از احتمال ادغام دو .کاهش جمعیت دامی از جمله دالیل اصلی نوسان قیمت نهاده ها به شمار می رود

ازرگانی دولتی افزود: با توجه به این شرایط به نظر می رسد که شرکت پشتیبانی از ذخایر خود برای تنظیم بازار استفاده و ب امور دام

دا کند ورود پی نوسانات نرخ دامیتواند در کاهش وی ادامه داد: شرکت پشتیبانی امور دام به دالیل تغییر ساختار قوانین نمی.نکند

نی معایب و محاسنی دارد که به نظر می رسد، عدم ورود شرکت پشتیبانی محاسنی بیش از معایب واز طرفی ورود شرکت پشتیبا

به گفته این مقام مسئول؛ دخالت نکردن شرکت های دولتی یکی از مطالبات فعاالن این حوزه از دولت به شمار می رود که در .دارد

 .امور دام ورود پیدا کند، اظهارات قبلی خود را نقض کرده ایماوضاع کنونی اگر بخواهیم درصدد کنترل بازار شرکت پشتیبانی 

وی در خاتمه یادآور شد: با توجه به آنکه شرکت پشتیبانی امور دام و شرکتهای وابسته در دستور کار واگذاری سازمان خصوصی 

ه استفاده نکند و از طرفی به دلیل اند، این احتمال وجود دارد که از دخایر خودش جهت کاهش نوسانات قیمت نهادسازی قرار گرفته

 .تغییر ساختار، امکان استفاده از این ذخایر جهت تنظیم بازار وجود ندارد

http://www.yjc.ir/fa/news/۶3822۹5/%D8%B3%D8%B1%D۹%85%D8%A7%DB 

 

 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
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/6382295/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 محصوالتاقتصاد 
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۲۰تاریخ: 

 تومان ۶۹۰۰کند/قیمت هر کیلو مرغ های مرغداران سنگینی میکاهش قیمت مرغ بر شانه

رود قیمت مرغ در روزهای کند که انتظار میعضو اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: کاهش قیمت مرغ بر شانه مرغداران سنگینی می

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی عظیم حجت عضو اتحادیه مرغداران گوشتی در گفتگو با خبرنگار.آتی به نرخ تعادلی برسد

هزار و  4: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری در بازار، اظهار کرد کاهش قیمت مرغبا انتقاد از  ،باشگاه خبرنگاران جوان

به گفته وی با توجه به هزینه .تومان است 900هزار و  ۶و خرده فروشی  400هزار و  ۶تومان، مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه  ۶00

 .هستندرو های باالی تولید، مرغداران در فروش هر کیلو مرغ با زیان حداقل هزار تومانی در بازار روبه

ها با کاهش قیمت مرغ روند، افزود: اکنون واسطهحلقه مهمی به شمار می قیمت مرغها در کاهش حجت با اشاره به اینکه واسطه

زنده درصدد هستند تا سود این صنعت را عاید خود کنند، چرا که با وجود ثبات قیمت مرغ در سه سال اخیر تغییر چندانی در میزان 

 رغم گونه حق قانونی درباره اعالماین مقام مسئول ادامه داد: با توجه به آنکه اتحادیه پرنده و ماهی هیچ.فتاده استخرید مردم اتفاق نی

 .رو نشوندندارد، اتحادیه از وزارت جهاد کشاورزی تقاضا داریم که جلوی این امر را بگیرد تا مرغداران با زیان انباشته روبه زنده

در بازار، مرغداران توان تولید برای  ها نهاده قیمتید خبر داد و گفت: در صورت استمرار افزایش وی از آغاز جوجه ریزی شب ع

عضو اتحادیه مرغداران .رود بازار از بحران فعلی خارج شود و قیمت مرغ به تعادل برسدمراحل بعدی خود را ندارند که انتظار می

با  :تومان اعالم کرد، گفت 800هزار و  7تا  500هزار و  7متعادل هر کیلو مرغ را گوشتی با اشاره به اینکه ستاد تنظیم بازار نرخ 

 شده شیدهاندی تدابیر با رود که کند، انتظار میتوجه به آنکه کاهش قیمت مرغ در شرایط فعلی تنها بر شانه مرغداران سنگینی می

جت با اشاره به فعال بودن سامانه جوجه ریزی و روند ح.رود پیش خود تعادلی قیمت سوی و سمت به آتی روزهای در مرغ قیمت

تصریح کرد: با ورود شرکت پشتیبانی امور دام به بازار و خرید مرغ جهت جلوگیری از افت قیمت و توزیع مناسب  تولید مرغ،مناسب 

تومان، ران مرغ  200و  هزار 6 قیمت هر کیلو ران مرغ با کمرگفتنی است، اکنون .نهاده ها، قیمت مرغ به تعادل خواهد رسید

هزار  7هزار و مرغ در خرده فروشی  15هزار ، فیله مرغ  14هزار، سینه بدون کتف  13تومان، سینه با کتف  200هزار و  7بدون کمر 

 .تومان است 200و 

http://www.yjc.ir/fa/news/۶3۹512۶/%DA%A۹%D8%A7%D۹%8 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 فارس - ۹۶/۱۰/۱۷ : تاریخ

  ها در جنوبدرجه در مرکز و شرق کشور/ ادامه بارش ۸کاهش دما تا 
های جنوبی زاگرس خواهد بود، همچنین های هرمزگان، فارس، کرمان و دامنهها در مناطق جنوبی کشور در استانفردا تمرکز بارش

  .شودبینی میفردا در مناطق شرقی و مرکزی کشور کاهش محسوس دما بین چهار تا هشت درجه پیش

یابی هواشناسی با ادامه فعالیت سامانه بارشی امروز در سواحل های پیش، براساس نقشهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

های مرکزی و جنوبی زاگرس ش باران و در ارتفاعات بارش برف هستیم؛ همچنین در مناطق شمال شرق کشور دامنهخزر شاهد بار

 .و مرکز و جنوب کشور بارش باران و در ارتفاعات بارش برف ادامه دارد

گرس خواهد بود و در های جنوبی زاهای هرمزگان، فارس، کرمان و دامنهها در مناطق جنوبی کشور در استانفردا تمرکز بارش

 .شودبینی میهای پراکنده پیشهای از شمال شرق کشور بارشارتفاعات و مناطق سردسیر بارش برف و در بخش

شود، همچنین در جنوب کرمان و شمال هرمزگان بینی میبعدازظهر امروز و فردا در شرق کشور وزش باد شدید در برخی ساعات پیش

بینی های کوهستانی در مناطق ذکر شده پیشلغزندگی جاده به سبب بارش برف.ر از انتظار نیستوقوع گردوخاک طی این مدت دو

 .شود جهت جلوگیری از خسارات احتمالی تمهیدات الزم در نظر گرفته شودشود از این رو توصیه میمی

همچنین امروز و فردا خلیج فارس  شود،بینی میدرجه پیش 8تا  4فردا در مناطق شرقی و مرکزی کشور کاهش محسوس دما بین 

شنبه نیز آسمان تهران شود و روز سهبینی میآسمان تهران روز آینده صاف، همراه با غبار صبحگاهی و وزش باد پیش.مواج است

 .و صفر درجه خواهد بود ۹صاف است؛ بیشینه و کمینه دما فردا در تهران 

ترین مراکز استان و شهر کرد با درجه صفر گرم 2۶صفر و بوشهر با بیشینه دمای درجه باالی  24فردا بندرعباس با بیشینه دمای 

 .درجه زیر صفر سردترین مراکز استان خواهند بود 10درجه زیر صفر و پس از آن بیرجند با کمینه دمای  13کمینه دمای 

متر ثبت شد، میزان بارش در سال گذشته در میلی 31.۶ماه امسال دی 15میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا روز 

درصد بارش سال گذشته است،بیشترین میزان بارش در هفته  ۶4متر بود. بنابراین بارش سال جاری میلی 4۹.3این بازه زمانی 

 .متر بوده استمیلی 53.1پانزدهم سال زراعی متعلق به آمل در استان مازندران به میزان 

 .مشاهده کنندهواشناسی کشاورزی را از اینجا د جزئیات دیگری از خبرنامه هفتگی تواننکاربران همچنین می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13۹۶1017001217 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۱۷تاریخ: 

 های منابع طبیعیرویکرد مشارکتی در حفاظت و توسعه عرصه

های منابع طبیعی، حفاظت و توسعه عرصهمدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران گفت: با توجه به اهمیت و گستره زیاد 

 .پذیر استها با مشارکت مردم امکاناین عرصه

به گزارش ایانا از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران، علی کیان در جلسه شورای هماهنگی و در جمع مدیران و 

رکتی و در قالب اجرای طرح های حفاظت مشارکتی را مورد مسئوالن این اداره کل، انجام فعالیت های منابع طبیعی با رویکرد مشا

تأکید قرار داد و افزود: در طرح های حفاظت مشارکتی ضریب حفاظت از عرصه های منابع طبیعی با مشارکت مردمی بیشتر خواهد 

رح های حفاظت مشارکتی شد و عالوه بر صرفه جویی در هزینه ها، با ایجاد انگیزه بین مردم و جوامع محلی و مشارکت آنان در ط

وی به اهداف .شاهد حفاظت بهتر و بیشتر از پوشش گیاهی و عرصه های ملی و کنترل عوامل تخریب در منابع طبیعی خواهیم بود

اجرای طرح های حفاظت مشارکتی اشاره و در این باره اظهارکرد: مشارکت در راستای حفاظت، احیاء، توسعه و جلوگیری از تخریب 

کیان در بخش دیگری از سخنان خود سطح .ها استضی ملی توسط افراد سودجو و فرصت طلب از اهداف اصلی این طرحو تصرف ارا

فقره طرح  120هزار هکتار از این مراتع طی  370هزار هکتار اعالم کرد و یادآور شد: تاکنون  ۹1۹مراتع استان تهران را بیش از 

ار شده که این مراتع بستر مناسبی است برای اجرای طرح های حفاظت مشارکتی که مرتعداری به مجریان طرح های مرتعداری واگذ

می توان با همکاری و مشارکت مجریان طرح های مرتعداری اقدامات موثری را در زمینه تقویت پوشش گیاهی، حفظ آب و خاک و 

نابع طبیعی استان تهران خاطرنشان کرد: پیگیری این مقام مسئول خطاب به مدیران م.بهره برداری از محصوالت فرعی مرتع انجام داد

اجرای احکام صادره از سوی مراجع قضائی و تمهیدات و تدابیر الزم برای اقدامات پیشگیرانه حفاظت از اراضی ملی از قبیل تداوم 

زداری استان تهران تصریح مدیرکل منابع طبیعی و آبخی.گشت و مراقبت باید به عنوان اولویت اصلی در برنامه کاری قرار داشته باشد

زدایی و مهار کانون های گرد و غبار و همچنین اقدامات آبخیزداری با کرد: در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، عملیات بیابان

 .هدف کاهش سیالب، جلوگیری از فرسایش خاک و تقویت سفره های آب زیرزمینی در دستورکار این اداره کل قرار دارد

اضافه کرد: بنا به تأکیدات استاندار مبنی بر توسعه جنگل کاری و فضای سبز در اطراف شهرها و روستاها، مشارکت با دستگاه کیان 

ها و نهادها همچون شهرداری ها، بنیاد مسکن، شرکت شهرک های صنعتی و ... و استفاده از ظرفیت آن ها راهکار مناسبی برای 

در پایان جلسه شورای هماهنگی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان .استان تهران استافزایش جنگل کاری و فضای سبز در 

 تهران از خدمات شایسته تعدادی از مسئوالن این اداره کل با اهداء لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد./

http://www.iana.ir/fa/news/510۶4/%D8%B1%D۹%88%DB%8C%DA% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۱۷تاریخ: 

 های منابع طبیعیرویکرد مشارکتی در حفاظت و توسعه عرصه

ه ع طبیعی، حفاظت و توسعهای منابمدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران گفت: با توجه به اهمیت و گستره زیاد عرصه

به گزارش ایانا از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران، علی کیان در جلسه .پذیر استها با مشارکت مردم امکاناین عرصه

ای اجر شورای هماهنگی و در جمع مدیران و مسئوالن این اداره کل، انجام فعالیت های منابع طبیعی با رویکرد مشارکتی و در قالب

طرح های حفاظت مشارکتی را مورد تأکید قرار داد و افزود: در طرح های حفاظت مشارکتی ضریب حفاظت از عرصه های منابع 

طبیعی با مشارکت مردمی بیشتر خواهد شد و عالوه بر صرفه جویی در هزینه ها، با ایجاد انگیزه بین مردم و جوامع محلی و مشارکت 

شارکتی شاهد حفاظت بهتر و بیشتر از پوشش گیاهی و عرصه های ملی و کنترل عوامل تخریب در آنان در طرح های حفاظت م

وی به اهداف اجرای طرح های حفاظت مشارکتی اشاره و در این باره اظهارکرد: مشارکت در راستای .منابع طبیعی خواهیم بود

ها راد سودجو و فرصت طلب از اهداف اصلی این طرححفاظت، احیاء، توسعه و جلوگیری از تخریب و تصرف اراضی ملی توسط اف

 370هزار هکتار اعالم کرد و یادآور شد: تاکنون  ۹1۹کیان در بخش دیگری از سخنان خود سطح مراتع استان تهران را بیش از .است

مراتع بستر مناسبی است فقره طرح مرتعداری به مجریان طرح های مرتعداری واگذار شده که این  120هزار هکتار از این مراتع طی 

برای اجرای طرح های حفاظت مشارکتی که می توان با همکاری و مشارکت مجریان طرح های مرتعداری اقدامات موثری را در زمینه 

 .تقویت پوشش گیاهی، حفظ آب و خاک و بهره برداری از محصوالت فرعی مرتع انجام داد

تان تهران خاطرنشان کرد: پیگیری اجرای احکام صادره از سوی مراجع قضائی و این مقام مسئول خطاب به مدیران منابع طبیعی اس

تمهیدات و تدابیر الزم برای اقدامات پیشگیرانه حفاظت از اراضی ملی از قبیل تداوم گشت و مراقبت باید به عنوان اولویت اصلی در 

هران تصریح کرد: در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ت.برنامه کاری قرار داشته باشد

زدایی و مهار کانون های گرد و غبار و همچنین اقدامات آبخیزداری با هدف کاهش سیالب، جلوگیری از فرسایش خاک عملیات بیابان

 .و تقویت سفره های آب زیرزمینی در دستورکار این اداره کل قرار دارد

تأکیدات استاندار مبنی بر توسعه جنگل کاری و فضای سبز در اطراف شهرها و روستاها، مشارکت با دستگاه  کیان اضافه کرد: بنا به

ها و نهادها همچون شهرداری ها، بنیاد مسکن، شرکت شهرک های صنعتی و ... و استفاده از ظرفیت آن ها راهکار مناسبی برای 

ر پایان جلسه شورای هماهنگی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان د.افزایش جنگل کاری و فضای سبز در استان تهران است

 تهران از خدمات شایسته تعدادی از مسئوالن این اداره کل با اهداء لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد./

http://www.iana.ir/fa/news/۶4510/%D8%B1%D۹%88%DB%8 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۱۷تاریخ: 

 ها در حوضه خلیج فارس و دریای عماندرصدی بارش ۳۰کاهش 

فارس و دریای عمان در مقایسه با مدت مشابه های تجمعی از ابتدای سال آبی جاری تاکنون در حوضه آبریز اصلی خلیجمیزان بارش

، شرکت مدیریت وزارت نیرو به نقل از  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش.درصد کاهش داشته است 30سال گذشته 

های آبریز درجه یک و درجه دو کشور اعالم کرد: های تجمعی روزانه به تفکیک حوضهمنابع آب ایران با ارائه گزارشی از میزان بارش

دریای های تجمعی در حوضه آبریز اصلی خلیج فارس و ماه جاری، میزان بارشدی 1۶از ابتدای سال آبی جاری، اول مهرماه تا شنبه 

 حوضه آبریز خلیج فارسهای سال گذشته میزان بارش.درصد کاهش داشته است 30عمان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 

( ۹۶-۹7متر بوده که در سال آبی جاری )میلی 74.7برابر ( ۹۶-۹5ماه سال آبی گذشته )دی 1۶و دریای عمان از ابتدای مهرماه تا 

 .متر رسیده استلیمی 44.7درصد کاهش به  30با 

متر بوده است که میلی 33.۹بالغ بر  ۹۶-۹7دیماه سال آبی  1۶های جوی کشور از ابتدای مهرماه تا در این گزارش ارتفاع کل ریزش

درصد کاهش داشته است. حجم  20.1متر، به میزان میلی 54این مقدار بارندگی در مقایسه با سال آبی گذشته در مدت مشابه 

 .میلیون متر مکعب بوده است 8۶8میلیاردو  55دی ماه جاری معادل  1۶ول مهر تا های ابارش

متر، دریای خزر میلی 10متر، فالت مرکزی با میلی 84.7با  دریاچه ارومیههای آبریز اصلی در ادامه این گزارش آمده است: حوضه

درصد در  2.2و  3، 17.7، 18.5، 24.8متر بارش، به ترتیب یمیل 1.3متر و مرزی شرق با میلی 14.7متر، قره قوم با میلی 128.8با 

ماه سال های تجمعی کشور در نیمه اول دیگفتنی است، میزان بارش.اندمقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش بارش داشته

متر، میلی 11.3متر، دریاچه ارومیه میلی 14های آبریز خزر های حوضهمتر بوده که سهم بارشمیلی 4.۶دی(  1۶جاری )از اول تا 

متر بوده است. برای حوضه آبریز اصلی میلی 1.4متر و قره قوم میلی 1.8متر، فالت مرکزی میلی ۶.4خلیج فارس و دریای عمان 

 .متر بارش تجمعی ذکر شده استمرزی شرق صفر میلی

http://www.yjc.ir/fa/news/۶3۹132۶/%DA%A۹%D8%A7%D۹%87% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۲۲تاریخ: 

 دریاچه ارومیه حال و روز خوبی ندارد

سبب حفر چاه های غیر مجاز در حوزه آبریز با وجود آنکه دریاچه ارومیه، دومین دریاچه آب شور در جهان به شمار می رود، اما به 

دریاچه ، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار.با مرگ کامل دست و پنجه نرم می کند

، به عنوان دومین دریاچه آب شور در جهان از شهرت خاصی برخوردار است که اکنون به سبب حفر چاه های غیر مجاز در حوزه آبریز و هارومی

 رفته دست از ارومیه دریاچه آب درصد ۹0  با وجود آنکه تصاویر ماهواره ای نشان می دهد.سو مدیریت با مرگ کامل دست و پنجه نرم می کند

اچه ارومیه به پایان رسیده است و هم اکنون شرایط دریاچه دری شدن خشک کابوس روزگار که گویند می کارشناسان برخی مقابل در اما است،

البته ناگفته نماند که سالهاست اهالی روستا نشین به سبب آنکه روز به روز محاصره نمک .را نسبت به سال های گذشته مثبت ارزیابی می کنند

سانتی متری سطح تراز دریاچه  22از کاهش  دریاچه ارومیهچندی پیش دبیر ستاد احیا .ر می شود، همچنان نگراننداطراف دریاچه تنگ ت

درصدی نزوالت جوی دلیلی اصلی این امر است که انتظار می رود با بارش مناسب  3۶نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: کاهش 

صنعت،تجارت و ناصر مقدسی قائم مقام سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری در گفتگو با خبرنگار.ان شودباران در فصل زمستان این میزان جبر

فره های زیرزمینی با اشاره به اینکه وضعیت دریاچه ارومیه نگران کننده است، اظهار کرد: در دو دهه اخیر، برداشت بی رویه آب از س کشاورزی

و حفر چاه های غیر مجاز تغییراتی در سیکل اکولوژی منطقه ایجاد کرده که تمامی ارگان های مربوط از جمله سازمان جنگل ها برنامه های 

 20تا  15ورود  وی با اشاره به اینکه اکو سیستم دریاچه ارومیه فوق العاده حساس است، افزود:.کوتاه و بلند مدتی برای آن در نظر گرفته است

مقدسی ادامه داد: در شرایط کنونی، فعالیت و معیشت  .میلیارد متر مکعب آب به دریاچه ارومیه جهت احیا مستلزم زمان و منابع مالی است

 .فته شودصورت گرفته است که باید راهکارهای جدیدی مبنی بر فعالیت این افراد به کار گر مجاز غیر های چاهتعدادی از خانوارها در کنار 

 شفرسایقائم مقام سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری تصریح کرد: کنترل چرای مفرد در برخی مناطق، حفظ خاک، جلوگیری از 

 .، فشار کمتر بر پوشش گیاهی را به همراه داردخاکی

 چه عواملی در توازن دریاچه ارومیه موثر است؟

با اشاره به آخرین اقدامات اجرا  صنعت،تجارت و کشاورزیبیابان در گفتگو با خبرنگارپرویزگرشاسبی معاون آبخیزداری، امور مراتع و 

هزار هکتار  1۶4شده در جهت تثبیت کانون ریزگردهای دریاچه ارومیه اظهار کرد: سازمان جنگل ها برای تثبیت کانون ریزگردها در 

 .صورت گرفته است ساماندهی چرای دامهزار هکتار مدیریت و  800هزار هکتار بوته کاری، نهال کاری و  40رد و خاک،مقابله با گ

به گفته وی مشارکت مردم در قالب پروژه های مشارکتی نظیر معیشت جایگزین، ساماندهی چرای دام و اجرای طرح بیابان زایی 

میلیارد تومان بودجه به تثبیت کانون ریزگردها و احیای دریاچه ارومیه اختصاص  30گرشاسبی ادامه داد: امسال .صورت گرفته است

معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان با اشاره به اینکه بحران .میلیارد تومان بوده است 65یافته، در حالیکه این رقم سال گذشته 

 جادای به اقدام ارومیه دریاچه مجدد احیا منظور به ها گلجن سازمان  است،بیان کرد: بخش کشاورزیمنابع آبی موضوع پیچیده 

 .دستگاه های سنجش بر گونه های مختلف کرده است

http://www.yjc.ir/fa/news/۶3۹4۹73/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8% 
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 انتصابات
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 انگور/کشمش
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 بازار و قیمت ها
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۱۹تاریخ: 

 سازی میوه شب عید آغاز شدخرید و ذخیره

سازی سیب و پرتقال هیچ معاون وزیر جهاد کشاورزی از آغاز خرید میوه شب عید خبر داد و گفت: از نظر میزان خرید و ذخیره

 شود.ندارد و به موقع قیمت و جزئیات عرضه آن اعالم مینگرانی وجود 

سازی شده است و برای پرتقال های مختلف خریداری و ذخیرهاکبر مهرفرد اظهار کرد: سیب تولید شده در استانعلی به گزارش ایسنا،

 رسد.های الزم صورت گرفته که البته کمی با تاخیر به پایان میریزینیز برنامه

که برداشت این محصول از های شمالی آغاز شده، اما با توجه به اینوی افزود: خرید پرتقال برای تامین نیاز شب عید از استان

سازی و خرید پرتقال همچنان ادامه دارد.معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی رو است، ذخیرههای پیشهای جنوبی در ماهاستان

سازی هزار تن سیب خریداری و ذخیره 23امه داد: برای تامین نیاز شب عید به اندازه سال قبل یعنی بیش از وزارت جهاد کشاورزی اد

شود.مهرفرد گفت: قیمت عرضه پرتقال و سیب در بازار شب عید و هزار تن خریداری و ذخیره می 50شده است اما پرتقال تا حدود 

 ود یک هفته پیش از شب عید اعالم خواهد شد.جزئیات بیشتر آن قبل از فرا رسیدن سال نو و حد

http://www.iana.ir/fa/news/5111۶/%D8%AE%D8%B1%DB%8C% 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۱۶تاریخ: 

 نان فعال منتفی استافزایش قیمت 

تصمیم گیری درخصوص وضعیت قیمت نان به سال  :رئیس اتاق اصناف از افزایش نیافتن قیمت نان تا پایان امسال خبر داد و گفت

 .آینده موکول خواهد شد

رفع مشکالت خبازان را با ارائه تسهیالت و اجرای تمهیدات مناسب ، علی فاضلی  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

کند که اتاق اصناف ایران برای هزار نانوایی را با مشکل مواجه می 83بیش از  قیمت نانامکان پذیر دانست و گفت: افزایش نیافتن 

 .رفع بخشی از آن دو پیشنهاد به دولت ارائه کرده است

را یکی از پیشنهادات اتاق اصناف ایران به دولت اعالم کرد و  های انرژیافزایش قیمت حامل ری ازرئیس اتاق اصناف ایران جلوگی

 .کارگر راه کار دیگر برای کاهش مشکالت خبازان است 5دارای  های صنفیواحدافزود: بخشودگی بیمه سهم کارفرما برای 

تا کنون هزینه حقوق و دستمزد افزایش یافته  ۹3از سال  :ت افزودوی با اشاره به اینکه این پیشنهادات منتظر رای هیئت وزیران اس

 .است که با اجرایی شدن فقط این دو پیشنهاد بطور کامل قابل برطرف کردن نیست

http://www.yjc.ir/fa/news/۶38۹۹48/%D8%A7%D۹%81%D8% 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۱۸تاریخ: 

 تومان رسید ۷۴۰۰تومانی نرخ مرغ/ قیمت به  ۲۰۰کاهش 

تومانی نرخ مرغ در بازار خبر داد و گفت: امروز قیمت مرغ در خرده  200رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی از کاهش 

صنعت،تجارت   محمد یوسفی رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در گفتگو با خبرنگار.تومان رسید 400هزار و  7فروشی به 

در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ  مرغنرخ  تومانی 200، از کاهش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان و کشاورزی

 ۶ شهر سطح بار تره و میوه  ، غرفه میدان 200هزار و  ۶تومان، مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه  600هزار و  4زنده درب مرغداری 

اصلی کاهش قیمت مرغ در روزهای وی ازدیاد عرضه نسبت به تقاضا را دلیل .است تومان 400 و هزار 7 فروشی خرده و  ۶50 و هزار

 .اخیر اعالم کرد

 .یوسفی ادامه داد: اگر قیمت مرغ در بازار به نرخ واقعی خود نرسد، مرغداری ها یکی پس از دیگری تعطیل خواهد شد

 800هزار و  7واقعی هر کیلو مرغ در خرده فروشی ها را  این مقام مسئول با اشاره به اینکه سه ماه گذشته ستاد تنظیم بازار نرخ 

نرخ  وی. ندارد قبول را نرخ این انجمن گذشته، ماه دو در هانهاده قیمت درصدی 25 افزایش وجود با تومان اعالم کرد و گفت: 

رئیس انجمن .تومان اعالم کرد 500هزار و  8کننده را و مرغ آماده به طبخ برای مصرف 500هزار و  5را  واقعی هر کیلو مرغ زنده

دهندگان مرغ گوشتی قیمت مرغ در روزهای آتی را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به روند کنونی بازار پیش بینی می شود پرورش 

در بازار تصریح کرد: اگر  افزایش قیمت مرغ وی با اشاره به ضرورت.که قیمت مرغ تا پایان دهه فجر نوسان چندانی نداشته باشد

دارد، باید مابه التفاوت آن با نرخ واقعی محصول را به مرغداران بپردازد و از آن جا دولت  دولت به عرضه مرغ ارزان قیمت تمایل

این گزارش .بودجه برای پرداخت یارانه به تولیدکنندگان ندارد، قیمت مرغ آنقدر باید افزایش یابد، تا جوابگوی هزینه مرغداران باشد

 450هزار و  7تومان، مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی  600هزار و  4ری می افزاید؛ اکنون قیمت هر کیلو مرغ زنده درب مرغدا

هزار تومان، سینه بدون  13تومان، سینه با کتف  450هزار و  ۶تومان، ران مرغ بدون کمر  450هزار و  7تومان، ران مرغ با کمر 

 .هزار تومان است 1۶و فیله مرغ  14کتف 

http://www.yjc.ir/fa/news/۶3۹2408/%DA%A۹%D8%A7%D۹%87%D8%B4%DB- 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۲۱تاریخ: 

 گرانیثبات نسبی قیمت میوه و تره بار/ نارنگی سکان دار 

در هفته های اخیر قیمت انواع میوه و تره بار در بازار تغییر محسوسی نداشته است و تنها قیمت نارنگی به سبب کمبود در بازار با 

، در هفته های اخیر قیمت گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار.نوساناتی روبروست

 .انواع میوه و تره بار در بازار تغییر محسوسی نداشته است و تنها قیمت نارنگی به سبب کمبود در بازار با نوساناتی روبروست

 7تا  ۶تومان،پرتقال جنوب  500هزار و  7تا  5 ر کیلو نارنگیقیمت هآخرین بررسی از بازار میوه و تره بار حاکی از آن است که 

هزار  3تا  2،گوجه فرنگی 500هزار و  7تا  ۶هزارتومان،انار  5تا  500هزار و  3،سیب 500هزار و  3تا  2هزار تومان، پرتقال شمال 

ت قیمت انواع میوه و تره بار، تقاضا نسبت مهرآبادی یکی از فروشندگان میوه می گوید: در هفته های اخیر با وجود ثبا .تومان است

مهرآبادی از فراوانی عرضه گوجه فرنگی و کاهش قیمت در بازار خبر داد و گفت: در شرایط کنونی تنها نرخ . به عرضه تعریفی ندارد

میوه و تره بار در گفتگو علی صابری رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی . نارنگی به سبب کمبود در میدان با نوساناتی روبروست

تا  500هزار و  4،از رکود حاکم بر بازار میوه خبر داد و گفت: اکنون قیمت هر کیلو انار  صنعت،تجارت و کشاورزی با خبرنگار

 توت،500هزار و  3تا  500هزار و  2ر،پرتقال جنوب هزا 2تا  200هزار،پرتقال رسمی شمال هزار و  ۹تا  7هزار،انگورشاهرودی ۶

هزار تومان اعالم کرد و  2تا  200را هزار و  نرخ هر کیلو خیار رسمیوی .هزار تومان است 5تا  3هزار و خرمالو  12تا  10 فرنگی

 2تا  500،نارنگی یافا هزار و هزار 2،سیب لبنانی هزار تا 500هزار و  2تا  500افزود: همچنین قیمت هر کیلو خیار گلخانه هزار و 

صابری با اشاره به نرخ .تومان است 500هزار و  3تا  500هزار و  2،لیموشیرین 500هزار و  3تا  500،نارنگی انشو هزار و 500هزار و 

هزار  2تا  500هزار و ،کیوی 800هزار،هندوانه هزار تا هزار و  5تا  500هزار و  4سایر میوه ها در بازار بیان کرد: هر کیلو موز با نرخ 

 .شود می عرضه میدان در تومان هزار ۹0 70تا و هر کارتن آناناس  500و 

اعالم کرد و افزود: نرخ هر کیلونارنج هزار  500هزار و  8تا  7را  قیمت هر کیلو لیمو ترش سنگیرئیس اتحادیه اصناف بارفروشان 

 500تا هزار و  100،پیاز هزار و 800تا هزار و  500،بادمجان قلمی هزار و 800،بادمجان دلمه ای هزار تا هزار و 700تا هزار و  500و 

،فلفل دلمه 500هزار و  7تا  500هزار و  ۶لمه رنگی وی ادامه داد:اکنون نرخ هر کیلو فلفل د.تا هزارتومان است ۶00و سیب زمینی 

 شلغم،200،کرفس هزار تا هزار و 200،کاهو رسمی هزار تا هزار و 500هزار،کاهو پیچ ساالدی هزار تا هزار و  2تا  500سبز هزار و 

 200هزار و هویج هزار تا هزار و  2تا  500هزار، گوجه فرنگی نو هزار و  4تا  500هزار و  3،گوجه فرنگی گلخانه 400تا هزار و  800

 .تا هزار تومان است 700و سبزی جور)پلو،آش،قورمه(  500به گفته صابری نرخ هر کیلو سبزی خوردن هزار تا هزار و .تومان است

ی و ه فرنگاین مقام مسئول با اشاره به فراوانی خیار و گوجه فرنگی در بازار خبر داد و افزود: با توجه به افزایش عرضه، قیمت گوج

وی با اشاره به دالیل افزایش قیمت نارنگی در بازار بیان کرد: عرضه نارنگی بندری در بازار با کاهش .خیار در بازار کاهش یافت

در بازار را پیش بینی کرد و گفت:  قیمت میوهصابری .روبروست که همین امر دلیل اصلی افزایش قیمت در بازار به شمار می رود

 .یدان تابع عرضه و تقاضاست، از این رو امکان پیش بینی قیمت در روزهای آتی وجود نداردقیمت میوه در م

http://www.yjc.ir/fa/news/۶3۹4۶3۶/%D8%AB%D8%A8%D8 
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 بازار و قیمت ها
 ایران اکونا - ۱۳۹۶دی / /  ۱۷یکشنبه , 

 نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات آن

 7400رئیس اتحادیه پرنده و ماهی، نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات آن را اعالم کرد و گفت: قیمت مرغ در مراکز خرده فروشی، به 

نواع مشتقات آن را در بازار اعالم کرد و اظهار داشت: امروز)یکشنبه( قیمت ا و مرغ جدید نرخ خانیمهدی یوسف.تومان رسیده است

 ۶۶00 فروشی درب کشتارگاه، وی اضافه کرد: همچنین قیمت هر کیلوگرم مرغ آماده طبخ در عمده.تومان است 4۶00مرغ زنده 

 .ن استتوما 7400تومان و خرده فروشی واحدهای صنفی  ۶750تومان، تحویل درب واحدهای صنفی، 

تومان، سینه  7450تومان، ران مرغ بی کمر  ۶400رئیس اتحادیه پرنده و ماهی افزود: همچنین قیمت هر کیلوگرم ران مرغ با کمر 

   .تومان است 1۶000 مرغ فیله و تومان  14000تومان، سینه بدون کتف  13000با کتف 

http://iranecona.com/80777/%D۹%8۶%D8%B1%D8%%D-AE8%AC% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://iranecona.com/80777/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AC%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۹۶/۱۰/۲۰ : تاریخ

 های دامی مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام تغییر کرد های اخیر در قیمت نهادهدر پی نابسامانی
پشتیبانی امور دام تغییر کرد و حمید ورناصری از امروز به عنوان مدیرعامل جدید این شرکت با دستور حجتی مدیرعامل شرکت 

های دامی ازجمله سویا و به گزارش خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس، طی دو ماه اخیر قیمت نهاده .کندفعالیت خود را آغاز می

های که فشار زیادی بر تولیدکنندگان دام و طیور وارد کرد. این در حالی است که نهادهطوریدرصدی داشت به 50تا  30ذرت افزایش 

 .های دامی داشته باشدتوانست تأثیری بر قیمت نهادهای وارد شده و افزایش قیمت دالر نمیدامی با ارز مبادله

های دامی و مرغ و گوشت را دارد که به نظر وظیفه تنظیم بازار نهاده های دولتیعنوان یکی از شرکتشرکت پشتیبانی امور دام به

پیش از این محمد ولی مدیرعاملی .طور که باید و شاید در این حوزه وارد عمل نشده استرسد در این حوزه طی چند ماه اخیر، آنمی

عنوان یکی از های دامی جاهد بهشرکت نهادهشرکت پشتیبانی امور دام برعهده داشت و از امروز حمید ورناصری مدیرعامل سابق 

کننده وزارت جهاد کشاورزی جایگزین این فرد شده است. شرکت جاهد واردات بعضی محصوالت کشاورزی مانند های تأمینشرکت

معارفه این دو اکنون مراسم تودیع و هم.واردات پرتقال از ترکیه، واردات سویا و ذرت و کنجاله و امثال آن را بر عهده داشته است

 .مدیر در شرکت پشتیبانی امور دام با حضور معاونان وزیر جهاد کشاورزی در حال برگزاری است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13۹۶1020000338 
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 و سیاست هابرنامه 
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۱۶تاریخ: 

 قوانین و مقررات اتحادیه گمرکی اوراسیا برای صادرکنندگان ابالغ شد

رایزن بازرگانی جمهوری اسالمی ایران در قزاقستان از اجرای قوانین و مقررات اتحادیه گمرکی اوراسیا خبر داد و گفت: در کشورهای 

قرقیزستان که عضو اتحادیه گمرکی اوراسیا هستند قوانین و مقررات یکسان گمرکی را در  قزاقستان، روسیه، بالروس، ارمنستان و

به گزارش ایانا از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، .کنندشرایط ورود کاالها و وسایل نقلیه به قلمرو گمرکی خود اعمال می

ر آسیا شامل پرداخت عوارض گمرکی و هزینه ترخیص کاال از گمرک آنه دوردی ایران پناه گفت: مهمترین مقررات واردات گمرکی د

 12یورو برای هر اظهارنامه است.وی اضافه کرد: از دیگر مقررات وضع شده در این اتحادیه می توان به تخصیص  20تا 50با نرخ 

یی را برشمرد.رایزن بازرگانی جمهوری درصد مالیات بر ارزش افزوده برای واردات و اختصاص مالیات غیر مستقیم برای انواع خاص کاال

شود ابراز کرد: تعیین آوری قزاقستان صادر میاسالمی ایران در قزاقستان با بیان این که مجوز صادرات توسط وزارت صنایع و فن

زم، اعمال می روز از تاریخ ارائه درخواست با مدارک ال 10تکلیف مجوز حداکثر تا یکماه، و برای کسب و کارهای کوچک حداکثر تا 

شود. این در حالی است که مجوز برای یک نوع محصول، بدون در نظر گرفتن تعداد اقالم کاالهای موجود در قرارداد، مطابق با 

صادر می شود و مدت آن حداکثر یک سال از تاریخ اعطای مجوز است.به گزارش ایانا،در میان کاالهای صادرشده HSاستاندارد اروپایی

میلیون دالر در صدر گروه کاالیی قرار گرفته است. در ردیف دهم نیز  11۹.5، انواع نباتات باارزش ۹5قزاقستان در سال از ایران به 

شیر و محصوالت خوراکی که منشاء حیوانی دارند .خوردمیلیون دالر به چشم می 1.۹ها به ارزش های سبزیجات و برخی میوهفرآورده

گیرد. البته در همین سال های بعدی قرار میمیلیون دالر به ترتیب در ردیف 0.42ه و چای با ارزش میلیون دالر و قهو 1.0۶با ارزش 

 اند./میلیون دالر ارزآوری داشته 112.7کرده و انواع خرما به قزاقستان صادر شده که در مجموع انواع پسته، انگور خشک

http://www.iana.ir/fa/news/51013/%D۹%82%D۹%88%D8%A7% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۱۷تاریخ: 

 پول تجار ایرانی در حساب کارمندان چینی

بررسی بسته شدن حساب ایرانیان در چین رئیس اتاق بازرگانی تهران از برگزاری جلسه اتاق بازرگانی با وزارت امور خارجه به منظور 

 وزارت امور خارجه و مسئوالن مربوط در مسعود خوانساری افزود: در این جلسه فعاالن اقتصادی ایرانی حاضر در بازارچین.خبر داد

 حضور خواهند داشت تا ابعاد این مشکل و راه کارهای حل آن بررسی شود.

 ها حساب هایی را که نگران پولشویی از طریق آن حساب ها هستند مسدود کرده اند.وی گفت: آنچه ما شنیدیم این است که چینی

وی در تأیید این مطلب که فعاالن ایرانی حاضر در بازار چین با این مشکل دست به دامان کارمندان چینی خود شده اند و به نام آن 

 ن موضوع را شنیده ام، اما خودم اطالع کافی ندارم.ها حساب باز کرده و امور تجاری خود را پیش می برند گفت: من هم ای

های چینی حساب برخی دانشجویان ایرانی را مسدود کرده بودند، اما اکنون برخی بازرگانان و فعاالن اقتصادی با  چندی قبل، بانک

ن در چین و از تغییراتی اند که از مسدود کردن حساب های بانکی شاهای چینی مواجه شده دریافت اخطارهایی از سوی برخی بانک

 خارجی دو کشور را با مشکل مواجه کند. تجارت حرف خبر می دهند که شاید آینده ایران در سیاست این کشور در مقابل

http://www.iana.ir/fa/news/51042/%D۹%BE%D۹%88%D۹%84%- 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۱۷تاریخ: 

 دستور وزیر اقتصاد برای ارتقای سالمت نظام اداری

ها درباره ارتقاء سالمت نظام اداری و صیانت های زیرمجموعه و مدیران کل امور اقتصادی استانها، سازمانها، بیمهوزیر اقتصاد از بانک

 .گزارش خواستاز حقوق مردم 

وزیر امور اقتصادی و دارایی در دستوری از معاونین، مدیران عامل بانک ها، بیمه ها، سازمان های « مسعود کرباسیان»به گزارش ایانا، 

تابعه و مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان ها خواست گزارش عملکرد و پیشرفت برنامه ها و اقدامات خود درخصوص اجرای 

و ارتقاء سالمت نظام اداری و صیانت از حقوق عمومی جامعه را به صورت فصلی )سه ماه( اعالم کنند.محتوای دقیق بخشنامه تامین 

دستور ابالغی بدین شرح است: نظارت بر حسن اجرای مجموعه قوانین و مقررات موضوعه مربوط به تامین سالمت اداری به ویژه 

قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور افزایش کارآمدی،  ۹2و  ۹1مفاد مواد  قانون ارتقاء سالمت نظام اداری و مقابله با فساد و

شفافیت در ارایه اطالعات و پاسخگویی سریع، قانون مداری، رضایت مندی حداکثری و احقاق حقوق خدمت گیرندگان، بهبود فرهنگ 

ارکنان، پیشگیری و مبارزه با فساد اداری در عداد سازمانی، تقویت ارزش ها و آموزه های دینی و اخالقی در رفتار سازمانی و شغلی ک

وظایف و تکالیف مصرح کلیه معاونت ها، روسای سازمانها و مدیران ادارات تابعه این وزارت می باشد.بنابراین ضرورت دارد معاونان، 

ال نظارت و کنترل مستمر روسای سازمان ها و مدیران کل و مسئولین هر یک از ادارات ذیربط در مجموعه وزارت متبوع ضمن اعم

بر اجرای دقیق موارد اعالمی، برنامه های مدون و راهبردی در حوزه مدیریتی خود را در زمینه افزایش ارتقای سالمت نظام اداری، 

یق مصاد مقابله با فساد را در رئوس برنامه های مدیریتی قرار داده و نتیجه اقدامات موثر در چارچوب مطالب عنوان شده و اولویت ها و

مذکور در ابالغیه اشعاری را به صورت مجزا و مشخص به همراه برنامه های راهبردی و عملیاتی برای ارایه و طرح و بررسی در جلسات 

 کمیته سالمت اداری و صیانت از حقوق مردم این وزارت، گزارش نمایند.

http://www.iana.ir/fa/news/51037/%D8%AF%D8%B3%D8%AA 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۱۷تاریخ: 

جزئیات جلسه جهانگیری با وزیر جهاد کشاورزی درباره آنفلوآنزای پرندگان/ دستور تامین مرغ و تخم مرغ برای ایام 

 پایانی سال

با تاکید بر اهتمام ویژه دولت برای جلوگیری از شیوع آنفلوآنزای پرندگان، تصریح کرد: تدابیر الزم برای معاون اول رییس جمهوری 

 .تامین مرغ و تخم مرغ در ایام پایانی سال اتخاذ شود

فوق  یبه گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا(، اسحاق جهانگیری عصر روز یکشنبه در جلسه ستاد ملی پیشگیری از آنفلوآنزا

حاد پرندگان مرغ و تخم مرغ را دو کاالی پراهمیت و تعیین کننده در سبد غذایی و مصرفی زندگی مردم دانست و بر لزوم برنامه 

وی همچنین با اشاره به گزارش رییس .ریزی دقیق برای مدیریت و تامین این دو محصول به ویژه در ایام پایانی سال تاکید کرد

ین وضعیت آنفلوآنزای پرندگان و اقدامات صورت گرفته برای جلوگیری از شیوع این بیماری، تصریح کرد: سازمان دامپزشکی از آخر

وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه کشور هماهنگی های الزم را برای تامین منابع مالی جهت جبران خسارات تولید 

جهانگیری همچنین با تاکید بر اهتمام ویژه دولت برای جلوگیری .انجام دهند کنندگان و نیز پیشگیری از انتشار آنفلوانزای پرندگان

از شیوع آنفلوآنزای پرندگان، تصریح کرد: تدوین برنامه ای جامع برای مقابله با آنفلوآنزای پرندگان ضروری است و الزم است وزارت 

این بیماری را تدوین تا دغدغه ای برای سال های آینده جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی الزامات مورد نیاز برای پیشگیری از 

وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان دامپزشکی کشور نیز در این جلسه گزارشی از آخرین وضعیت آنفلوآنزای فوق .نداشته باشیم

ان های مختلف کشور ارائه حاد پرندگان و اقدامات صورت گرفته برای شناسایی کانون های آلوده و از بین بردن این بیماری در است

کردند و به تشریح نیازهای موجود برای جبران خسارات مرغداران و تولید کنندگان و تداوم برنامه مقابله با پیشگیری از آنفلوآنزای 

 مصرفی در ادامه این جلسه همچنین موضوع تنظیم بازار مرغ و تخم مرغ و برنامه ریزی برای تامین این دو کاالی.پرندگان پرداختند

با قیمت مناسب مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیماتی نیز برای تامین مرغ و تخم مرغ بخصوص در ماه های پایانی سال و 

 .ایام شب عید اتخاذ شد

http://www.iana.ir/fa/news/510۶۹/%D8%AC%D8%B2%D 
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 برنامه و سیاست ها

 خبرنگاران جوان – ۱۳۹۶دی  ۱۷تاریخ: 

 کشاورزی حفاظتی، مرهمی برای فرسودگی خاک کشور

محدودیت منابع آبی در سال های اخیر تهدیدی برای بخش کشاورزی به شمار می رود و اجرای کشاورزی حفاظتی یکی از راهکارهای 

 .و جبران موادآلی خاک است موثر برای برون رفت از خشکسالی

در سال های اخیر  محدودیت منابع آبی ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی  به گزارش خبرنگار

تهدیدی برای بخش کشاورزی به شمار می رود که کشاورزان برای ادامه کار و تولید چاره ای جز به کارگیری راهکارهای جدید 

 .همچون کشاورزی حفاظتی ندارند

از  یکی  یاهبا توجه به آنکه زیر و رو شدن خاک در این روش همانند روش خاک ورزی نیست و به سبب حفاظت از خاک و آب و گ

 .راهکارهای موثر برای برون رفت از خشکسالی، اقتصادی کردن کشاورزی و جبران مواد آلی خاک است

معنایی جز تولید پایدار با حفظ منابع  کشاورزی حفاظتیناپایداری تولید یکی از چالش های پیش روی بخش کشاورزی است که 

پایه، مدیریت بقایای گیاهی، انجام حداقل عملیات خاک ورزی، تناوب و توجیه اقتصادی ندارد که متاسفانه تحقق این امر با محدودیت 

ار میلیون هکت البته ناگفته نماند که مسئول طرح کشاورزی حفاظتی از اجرای کشاورزی حفاظتی در سه.هایی در کشور روبرو است

 .از اراضی در برنامه ششم توسعه خبر داد که انتظار می رود با فراهم شدن زیرساخت ها به این هدف مهم دست یابیم

ز آغاز کشاورزی حفاظتی در ا  صنعت،تجارت و کشاورزیفرهاد زلقی مسئول کشت حفاظتی در معاونت زراعت در گفتگو با خبرنگار  

هزار  700کشور خبر داد و گفت: با وجود عالقه مندی کارشناسان و کشاورزان بخش در سه سال اخیر، از مجموع یک میلیون و 

 .درصد کشاورزی حفاظتی اختصاص یافته است 10و  خاک ورزی حفاظتیدرصد آن به  ۹0هکتار اراضی، 

ستراتژی های مهم وزارت جهاد اعالم کرد و افزود: وزارت جهاد در برنامه ششم توسعه در وی اجرای کشاورزی حفاظتی را یکی از ا

 .نظر دارد که کشاورزی حفاظتی را تا سه میلیون هکتار افزایش دهد که انتظار می رود در بودجه اعتبار آن در نظر گرفته شود

یداری تولید، حفظ منابع آب و خاک، افزایش عملکرد در واحد زلقی ادامه داد: با توجه به محدودیت منابع آبی،کشاورزی حفاظتی پا

 .سطح، صرفه جویی در هزینه کاشت و مصرف نهاده ها از جمله مزایای این نوع کشاورزی به شمار می رود

ل داین مقام مسئول با بیان اینکه کشاورزی حفاظتی آخرین نسخه راه نجات کشاورزی است، گفت: این نوع کشاورزی در سطحی معا

دانست  حفظ رطوبت خاکوی کشاورزی حفاظتی را شاه کلید توسعه پایدار ماده آلی و .میلیون هکتار درجهان اجرا شده است 180

و افزود: توسعه کشاورزی حفاظتی ارزان ترین راه برای افزایش ماده آلی خاک است که این امر به منظور حفظ رطوبت خاک و جذب 

مسئول کشت حفاظتی معاونت زراعت با اشاره به اینکه .های اینده مورد توجه قرار گرفته است آسان مواد غذایی و کمک به نسل

هزارتومان است، تصریح کرد: با توجه به آنکه کشاورزی  300حداقل میزان سرمایه برای اجرای کشاورزی حفاظتی در هر هکتار 

تخصیص مشوق های صادراتی به منظور خرید ابزار و امکانات  حفاظتی با استقبال کشاورزان روبروست، ارائه تسهیالت ارزان قیمت،

 .الزم در سال های نخست امری ضروری است

 مزایای کشاورزی حفاظتی بر هیچ کس پوشیده نیست 

اجرای کشاورزی حفاظتی در گرو آب است،   ت و کشاورزیصنعت،تجارعنایت اهلل بیابانی قائم مقام خانه کشاورز در گفتگو با خبرنگار 

 .اظهار کرد: اجرای کشاورزی حفاظتی به صرفه جویی آب های تجدید پذیر، تکنولوژی، تحقیقات و مدیریت نیازمند است

 .به همراه داردرا  حفظ منابع آب و خاکبه گفته وی؛ اجرای کشاورزی حفاظتی افزایش بهره وری از منابع موجود، پایداری تولید و 
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بیابانی ادامه داد: کشورهای پیشرفته که با مشکل بحران آب روبرو هستند، مسئله حفاظت از آب، خاک و مدیریت منابع آبی را جز 

قائم مقام خانه کشاورز گفت: حفظ رطوبت و عناصر خاک، افزایش عملکرد در واحد سطح، صرفه . اولویت های خود قرار می دهند

 .های تولید و جلوگیری از هدر رفت منابع آبی از جمله مزیت های کشاورزی حفاظتی به شمار می رودجویی در هزینه 

، تصریح کرد: با توجه به تغییرات اقلیمی و بحران منابع آبی غیرقابل جبران استوی با اشاره به اینکه نابودی خاک در کنار 

بیابانی ادامه داد: کشاورزی حفاظتی .بر عطش بحران منابع آبی باشد خشکسالی های اخیر، توسعه کشاورزی حفاظتی می تواند مرهمی

بر مبنای ظرفیت های موجود مشکلی ندارد، اما خودکفایی در محصوالت کشاورزی به معنای از دست دادن منابع زیرزمینی نباید 

ور شد: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری از آب مهم تر است، یادآ خاکقائم مقام خانه کشاورز با اشاره به اینکه مسئله .تمام شود

 .بر مدیریت منابع خاکی، استفاده از بذور اصالح شده و بهره وری و تولید برحسب امکانات موجود امری ضروری است

http://www.yjc.ir/fa/news/۶388323/%DA%A۹%D8%B4%D8% 
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 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۱۹تاریخ: 

 های جدید برای تسریع در ایجاد مجتمع های گلخانه امری ضروری استجذب سرمایه

هیز باید برای تجای های کشاورزی گفت: به منظور سرعت بخشی به تکمیل زیر ساخت مجتمع های گلخانهمدیرعامل شرکت شهرک

 .منابع جدید و جلب سرمایه گذار تالش کنیم

 خستینن در منصوری اشرفعلی کشاورزی، جهاد وزارت رسانی اطالع پایگاه از نقل به گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

کمک به باال بردن بهره وری آب و  شهرک های کشاورزی شرکت مهم اهداف از یکی: کرد اظهار شرکت این مدیره هیات نشست

ای به مراتب خاک و افزایش تولید در واحد سطح در محیط های متراکم است.وی با اشاره به این که راندمان آب در حوزه گلخانه

شهرک های گلخانه ای به ارتقای بهره وری آب و  ها و همچنین ایجاد توسعه گلخانهباالتر از سایر حوزه هاست،اظهار داشت: با 

مجتمع های  ایجاد اشتغال در کشور می توان کمک کرد.مدیرعامل شرکت شهرک های کشاورزی بر لزوم سرعت بخشیدن به ایجاد

 ر ورود وو رفع موانع تولید تاکید کرد و گفت: سهل کردن قوانین و مقررات و کم کردن هزینه های واگذاری به منظو گلخانه ای

 جذب سرمایه گذاران در سرعت بخشیدن به احداث مجتمع های گلخانه ای و تولید محصوالت کشاورزی موثر است.

 عنوان ای گلخانه های فعالیت پیشبرد در مهم عامل را ها استان و وزارت ستادی حوزه مدیران با مستمر نشست منصوری، تعامل و

در زمینه های گوناگون به ویژه در حوزه  سازمان جهاد کشاورزی استان ها و وزارت ستادی مدیران با تعامل گسترش و کرد

رودخانه های مرزی و استفاده از توانمندی ها و پتانسیل های این بخش ها را خواستار شد.وی تصریح کرد: به منظور سرعت بخشی 

 لب سرمایه گذار تالش کنیم.به تکمیل زیر ساخت مجتمع های گلخانه ای باید برای تجهیز منابع جدید و ج

http://www.yjc.ir/fa/news/۶3۹3۹55/%D8%AC%D8%B0 
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 برنج
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۲۲تاریخ: 

 گیردتامین ذخایر راهبردی از تولید داخل/ بازار برنج آرام می

تر است، گفت:تامین ذخایر راهبردی از محل تولید انجمن برنج با بیان اینکه قیمت برنج داخلی از برنج خارجی ارزان نایب رئیس

گروه  اورزیصنعت،تجارت و کش علی اکبریان نایب رئیس انجمن برنج در گفتگو با خبرنگار.داخل، گامی مثبت به شمار می رود

 ج ایرانیبازار برنبا بیان اینکه خرید توافقی برنج از کشاورزان، تاثیر بسزایی در خروج از رکود  ،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

دارد، اظهار کرد: وزیر جهاد کشاورزی در چند روز گذشته با هدف حمایت از کشاورزان، خرید توافقی برنج را مطرح کرد که این امر 

وی با اشاره به آغاز طرح خرید توافقی، تصریح کرد: هر کیلو .در جهت خروج از رکود بازار برنج ایرانی، دستاوردی مهم تلقی می شود

تومان خریداری  100هزار و  ۹و طارم هاشمی  100هزار و 5، فجر 450هزار و  5، شیرودی 850هزار و  4صد خرده در 10برنج ندا با 

تر است، بنابراین تامین ذخایر راهبردی از محل تولید اکبریان ادامه داد: اکنون قیمت برنج داخلی از برنج خارجی ارزان.می شود

هزارتن برنج وارد  50مسئول با اشاره به اینکه در هفت ماه نخست سال؛ یک میلیون و  این مقام.داخل، گامی مثبت به شمار می رود

رسد که برخی در داخل مصرف می شود، به نظر می برنج خارجیهزارتن  800تا  700شده است، بیان کرد: با توجه به آنکه ساالنه 

تند که سیاست وزیر جهاد مبنی بر تامین ذخایر استراتژیک تجار با کاهش عرضه و کمبود تصنعی در بازار به دنبال واردات مجدد هس

ها و رکود اخیر بازار؛ در کارخانه فراوانی برنجوی ادامه داد: با وجود .تواند، از منفعت طلبی افراد جلوگیری کنداز تولید داخل می

خرید رئیس انجمن برنج با اشاره به اینکه نایب .روداین روند، امری مهم در حمایت از کشاورزان و تعادل بازار داخل به شمار می

هزارتن برنج از کشاورزان خرید توافقی شد که این میزان  17برای اولین بار  ۹3چاره ساز نیست، تصریح کرد: در سال  برنج تضمینی

بازار و  ی کنترلبه خوبی توانست بازار را مدیریت کند، چراکه خرید تضمینی محصول به سبب نرخ های پایین، راهکار مناسبی برا

، نگرانی ها مبنی بر افزایش سیاست خرید توافقی برنجوی در خاتمه یادآور شد: در صورت استمرار .نیست حمایت از برنج کاران 

با هدف حمایت از  وزیر جهاد کشاورزی گفتنی است؛.قیمت برنج داخلی به سبب سودجویی دالالن در بازار به پایان می رسد

ای، بازرگانی دولتی را مکلف کرد تا برای اولین بار بخشی از ذخایر راهبردی را از محل زار برنج از رکود در نامهکشاورزان و خروج با

 .تولید داخل تامین کنند

http://www.yjc.ir/fa/news/۶3۹4878/%D8%AA%D8%A5%DB%8C 
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 برنج
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۲۰تاریخ: 

 تصمیم وزیر جهاد کشاورزی درباره خرید برنج داخلی، در راستای اقتصاد مقاومتی است

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی، بر حمایت از وزیر جهاد کشاورزی در راستای تصمیمات اخیر 

وگو با خبرنگار ایانا با اعالم نماینده مردم تنکابن و رامسر در مجلس شورای اسالمی امروز در گفت.وی درباره برنج داخلی تأکید کرد

ست که باید ای ااین خبر گفت: تأمین بخشی از ذخایر برنج شرکت بازرگانی دولتی ایران از طریق تولید داخلی، تصمیم بسیار ارزنده

 تواند راه را برای فساد و رانتای میا اشاره به اینکه افزایش سهم واردات در هر زمینهنژاد، باهلل شریعتمورد حمایت قرار بگیرد.شمس

 باز کند، افزود: یکی از اصول مهم اقتصاد مقاومتی، تکیه بر منابع و حمایت از تولید داخلی است.

اقتصاد مقاومتی و مطالبه به گفته وی، سیاست جدیدی که وزیر جهاد کشاورزی برای محصول برنج اتخاذ کرده، در راستای 

هاست. به عبارتی انتظار نمایندگان مجلس شورای اسالمی، حمایت از تولید داخلی است و وزارت جهاد کشاورزی آن را در مجلسی

نژاد معتقد است که امکان خودکفایی در محصول برنج برای کشور وجود دارد، اما الزم است که در این زمینه عمل نشان داد.شریعت

 ها تأمین ذخایر استراتژیک از طریق تولید داخلی به جای واردات است.های الزم فراهم شود. اتفاقا یکی از همین زیرساختساختزیر

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی در پایان تأکید کرد: الزم است که این سیاست هم از طرف 

 های آتی باشیم./ر حمایت شود تا شاهد استمرار آن در سالدولت و هم از طرف ستاد تنظیم بازا

http://www.iana.ir/fa/news/51120/%D8%AA%D8%B 
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 برنج
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۱۸تاریخ: 

 کنیمدرباره برنج/ با تمام قدرت از حجتی حمایت میدو حرکت قابل تقدیر وزیر جهاد کشاورزی 

 .نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسالمی، تصمیمات وزیر جهاد کشاورزی درباره برنج را قابل تقدیر دانست

خیر، های اهفتهوگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت: در عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی امروز در گفت

 دو تصمیم سرنوشت ساز وزیر جهاد کشاورزی در باره برنج، قابل تقدیر بوده و بسیار به جاست.

بود  ها جلوگیری از ثبت سفارش برنجالهوتی با اشاره به رشد قابل توجه تولید برنج در کشور افزود: یکی از این تصمیممهرداد بائوج

 ط شرکت بازرگانی دولتی.و دیگری دستور خرید برنج داخلی توس

برنج  رسد قیمتتواند در کاهش ضرر مالی کشاورزان بسیار مؤثر باشد، اما بعید به نظر میبه گفته وی، این دو سیاست درست، می

کننده افزایش محسوسی پیدا کند.نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسالمی عنوان کرد: اگرچه واردات داخلی برای مصرف

دیدی های جهای گذشته تاکنون موجب تغییر کاربری حدود سه هزار هکتار از اراضی شالیکاری شده، اما سیاستبرنج از سال رویهبی

خورد، در مقابل تغییر کاربری ایستاده و کشاورزان را بیش از که در عرصه این محصول از طرف وزارت جهاد کشاورزی به چشم می

ای که با وزیر جهاد کشاورزی داشتیم، از ایشان خواستیم تا این الهوتی یادآور شد: در جلسهئوجکند.باگذشته به تولید امیدوار می

های آینده نیز ادامه دهد. وی نیز اظهار امیدواری کرد که بتواند در مقابل فشارها ایستادگی کند.وی در پایان ها را در سالسیاست

 ایندگان مجلس با تمام قدرت از وزیر جهاد کشاورزی حمایت خواهند کرد./دار بودن این تصمیمات، نمتأکید کرد: برای ادامه

http://www.iana.ir/fa/news/51085/%D8%AF%D۹%88 
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 برنج
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۱۷تاریخ: 

 کاران استبازرگانی دولتی از تولید داخلی، به نفع برنجتأمین بخشی از ذخایر شرکت 

کند که تصمیم دولت مبنی بر تأمین ذخایر برنج از تولید داخلی، به نفع نماینده بخش خصوصی تولیدکنندگان برنج تأکید می

 .کشاورزان خواهد بود

این خبر گفت: تصمیم وزارت جهاد کشاورزی برای خرید وگو با خبرنگار ایانا با اعالم دبیر انجمن تولیدکنندگان برنج امروز در گفت

برنج از کشاورزان در راستای تأمین بخشی از ذخایر کشور، به نوعی تزریق آرامش به بازار این محصول بوده و در نهایت تولیدکنندگان 

به همین مقطع زمانی در سال  شایق با اشاره به اینکه اکنون قیمت برنج داخلی نسبتشوند.جمیل علیزادهبرنج از آن منتفع می

انداز تر است، افزود: وقتی شرکت بازرگانی دولتی اقدام به خرید برنج داخلی کند، تاثیر مثبت آن بر تمام بازار طنینگذشته پایین

 د.شوران میشده و از لحاظ روانی قیمت برنج داخلی را افزایش خواهد داد؛ بنابراین بخشی از ضرر و زیان کشاورزان در این مدت، جب

اند، تنها بر کشاورزان، بلکه بر فروشندگانی که حتی وارد این چرخه نشدهبه گفته وی، تأثیر این تصمیم وزارت جهاد کشاورزی نه

 د.کنها را باال برده و این بازار را از حالت رکود خارج میمثبت است. زیرا این جریان، نرخ برنج داخلی موجود در انبار تمام فروشگاه

هزار تن انواع برنج به کشور وارد شده و از طرفی، دو  50دبیر انجمن تولیدکنندگان برنج معتقد است که تاکنون حدود یک میلیون و 

هزار تن برنج اعم  300هزار تن نیز توسط کشاورزان داخلی تولید شده است؛ بنابراین در مجموع، حدود سه میلیون و  300میلیون و 

 300هزار تن آن مازاد بر نیاز است. اگر شرکت بازرگانی دولتی، برای خرید همین  300کشور وجود دارد که از داخلی و خارجی در 

خطاب به  ایدر نامه هزار تن اقدام کند، مزایای آن در کل بازار احساس خواهد شد.به گزارش ایانا، هفته گذشته وزیر جهاد کشاورزی

، دستور داد که نسبت به خرید برنج داخلی برای تأمین ذخایر، با توجه به شرایط و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی

 به قیمت توافقی اقدام کند./

http://www.iana.ir/fa/news/107۹5/%D8%AA%D8%A3%D۹%85%DB%8C% 
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 برنج
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۱۷تاریخ: 

 تدبیر وزیر جهاد کشاورزی برای خروج بازار برنج ایرانی از رکود؛ ذخایر راهبردی از تولید داخلی تامین شود

بازرگانی دولتی را مکلف کرد تا برای اولین بار وزیر جهاد کشاورزی به منظور حمایت از کشاورزان و خروج بازار برنج از رکود،شرکت 

 .بخشی از ذخایر راهبردی برنج را از محل تولید داخلی تامین کند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران)ایانا( با هدف حمایت از کشاورزان و خروج بازار برنج از رکود، محمود حجتی وزیر جهاد 

نی دولتی ایران را مکلف کرد تا برای نخستین بار بخشی از ذخایر راهبردی برنج را از محل تولید کشاورزی در نامه ای، شرکت بازرگا

وزیر جهاد کشاورزی در این نامه با اشاره به رکود حاکم بر بازار برنج داخلی و کاهش قیمت انواع برنج پرمحصول .داخلی تامین کند

یران تاکید کرده است: به منظور حمایت از کشاورزان عزیز، تنظیم بازار برنج در بازار، خطاب به مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ا

ه 51871م/ت/۹4-3۹21تصویب نامه شماره ( 2داخلی و تأمین بخشی از ذخایر راهبردی برنج از محل تولید داخلی، موضوع ماده )

هیئت محترم وزیران و دستورالعمل اجرایی مربوطه و هماهنگی به عمل آمده با معاون رئیس جمهوری و رئیس  ۹4/2/20مورخ 

 :سازمان برنامه و بودجه کشور، آن شرکت موظف است نسبت به خرید برنج داخلی از کشاورزان با رعایت موارد زیر اقدام نماید

 .داخل کشور و محصول تولیدی سال زراعی جاری باشدبرنج هایی قابل تحویل و خریداری است که تولید  -1

 ۹1٫000درصد شکستگی از قرار هر کیلوگرم برای برنج های صدری هاشمی نود و یک هزار ریال ) 8نرخ خرید انواع برنج بر اساس  -2

ریال(  48٫500)ریال ریال(، ندا و نعمت چهل و هشت هزار و پانصد  54٫500ریال(، شیرودی پنجاه و چهار هزار و پانصد ریال )

 .است

محاسبه قیمت خرید توافقی برنج بر اساس جدول پیوست می باشد به ازای هر درصد شکستگی بیش از هشت درصد از قیمت  -3

برنج های خریداری شده مطابق دستورالعمل های مربوطه و جدول پیوست کسر و شکستگی کمتر از هشت درصد )حداکثر تا 

 .وطه اضافه می شوددرصد( به نرخ های مرب7.5

 .حداکثر شکستگی قابل قبول پانزده درصد و حداقل شکستگی قابل قبول برای پرداخت جایزه هفت و نیم درصد است -4

 .برنج باید عاری از هر نوع آفت زنده باشد -5

از کشاورزان استان شیرودی، ندا و نعمت( صرفا )برنج صدری هاشمی صرفا از کشاورزان استان گیالن و برنج های پرمحصول  -۶

 .مازندران خریداری شود

 .خواهد بود ۹۶/11/15زمان خرید در سطح استان های یادشده حداکثر تا تاریخ  -7

سازمان جهاد کشاورزی استان های مذکور موظفند فهرست کشاورزان تولیدکننده برنج متقاضی فروش، همراه اطالعات الزم از  -8

 .سطح زیر کشت و ... را در اختیار مدیران غله و خدمات بازرگانی استان های یادشده قرار دهند قبیل مقدار تولید، واریته، میزان

آن شرکت موظف است با تمهیدات الزم نسبت به نظارت بر خرید کیفی برنج صدری هاشمی و پرمحصول اقدامات الزم را به عمل  -۹

 .آورد

 

نین مسئولیت اتخاذ تدابیر الزم به منظور ممیزی و عدم تحویل محموله وزیر جهاد کشاورزی در این نامه تصریح کرده است: همچ

 .های برنج مخلوط با برنج خارجی یا سایر واریته های داخلی غیر مشمول به عهده شرکت خواهد بود

http://www.iana.ir/fa/news/51072/%D8%AA%D8%AF%D8%A8 
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 برنج
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۱۸تاریخ: 

 تامین ذخایر راهبردی برنج، از محل تولید داخل

حجتی گفت: شرکت بازرگانی دولتی باید به منظور حمایت از کشاورزان و خروج بازار برنج از رکود، بخشی از ذخایر راهبردی برنج را 

 جهاد وزارت رسانی اطالع پایگاه  به نقل از گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان  رشبه گزا.از محل تولید داخلی تامین کند

 بازرگانی شرکت ای، نامه در کشاورزی جهاد وزیر حجتی محمود رکود، از برنج بازار خروج و کشاورزان از حمایت هدف با کشاورزی،

 .را از محل تولید داخلی تامین کند برنج ذخایر راهبردییران را مکلف کرد تا برای اولین بار بخشی از ا دولتی

 در بازار، خطاب کاهش قیمت انواع برنج پرمحصولوزیر جهاد کشاورزی در این نامه با اشاره به رکود حاکم بر بازار برنج داخلی و 

کرده است: به منظور حمایت از کشاورزان عزیز، تنظیم بازار برنج داخلی و تأمین  به مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران تاکید

 ۹4/2/20ه مورخ 51871م/ت/94-3921( تصویب نامه شماره 2بخشی از ذخایر راهبردی برنج از محل تولید داخلی، موضوع ماده )

عاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه هیئت محترم وزیران و دستورالعمل اجرایی مربوطه و هماهنگی به عمل آمده با م

برنج هایی قابل  -1:و بودجه کشور، آن شرکت موظف است نسبت به خرید برنج داخلی از کشاورزان با رعایت موارد زیر اقدام کند

 تحویل و خریداری است که تولید داخل کشور و محصول تولیدی سال زراعی جاری باشد

درصد شکستگی از قرار هر کیلوگرم برای برنج های صدری هاشمی نود و یک هزار ریال  8ر اساس ب نرخ خرید انواع برنج -2.

 48٫500ریال(، ندا و نعمت چهل و هشت هزار و پانصد ریال ) 54٫500) ریال پانصد و هزار چهار و پنجاه شیرودی ،(ریال ۹1٫000)

 است(ریال

بر اساس جدول پیوست می باشد به ازای هر درصد شکستگی بیش از هشت درصد از قیمت  توافقی برنج خریدمحاسبه قیمت  -3.

برنج های خریداری شده مطابق دستورالعمل های مربوطه و جدول پیوست کسر و شکستگی کمتر از هشت درصد )حداکثر تا 

 درصد( به نرخ های مربوطه اضافه می شود7.5

 .د و حداقل شکستگی قابل قبول برای پرداخت جایزه هفت و نیم درصد استحداکثر شکستگی قابل قبول پانزده درص -4.

 .باید عاری از هر نوع آفت زنده باشد برنج -5

شیرودی، ندا و نعمت( صرفا از کشاورزان استان )برنج صدری هاشمی صرفا از کشاورزان استان گیالن و برنج های پرمحصول  -6

 .مازندران خریداری شود

 .خواهد بود ۹۶/11/15سطح استان های یادشده حداکثر تا تاریخ  زمان خرید در -7

متقاضی فروش، همراه اطالعات الزم از  تولیدکننده برنجسازمان جهاد کشاورزی استان های مذکور موظفند فهرست کشاورزان  -8

 .گانی استان های یادشده قرار دهندقبیل مقدار تولید، واریته، میزان سطح زیر کشت و ... را در اختیار مدیران غله و خدمات بازر

آن شرکت موظف است با تمهیدات الزم نسبت به نظارت بر خرید کیفی برنج صدری هاشمی و پرمحصول اقدامات الزم را به عمل  -9

  .آورد

 محموله وزیر جهاد کشاورزی در این نامه تصریح کرده است:همچنین مسئولیت اتخاذ تدابیر الزم به منظور ممیزی و عدم تحویل

 .های برنج مخلوط با برنج خارجی یا سایر واریته های داخلی غیر مشمول به عهده شرکت خواهد بود

http://www.yjc.ir/fa/news/۶3۹2037/%D8%AA%D8%A7%D۹%85%DB% 
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 برنج

 ایران اکونا– ۱۳۹۶دی / /  ۲۰چهارشنبه , 

 احتمال عرضه ذخایر برنج های خارجی

یک مقام مسئول در وزارت جهاد ضمن تشریح جزئیات خرید توافقی برنج داخلی از کشاورزان،گفت: ما وضعیت بازار برنج خارجی را 

 .همچنان رصد می کنیم و در صورت لزوم ذخایرمان را عرضه خواهیم کرد

ذخایر  میزان همیشه است موظف دولت:اظهارداشت داخلی، برنج توافقی خرید برای جهاد وزیر دستور به اشاره با مسعود بصیری

 جهت در لذا است داخلی تولیدات از خرید اولویت راهبردی خود را در سقف مجاز نگه دارد که هم اکنون برای تکمیل این سقف، 

وی با اشاره به اینکه در شمال کشور نیز برنج روی دست تولیدکنندگان .است گرفته صورت اقدام این داخلی کنندگان تولید از حمایت

و در انبارها مانده بود، گفت: این مساله توسط تولیدکنندگان و مسئوالن مناطق شمالی به وزارت جهاد کشاورزی اعالم شد و در 

تامین بخشی از ذخایر راهبردی برنج به نهایت وزارت خانه به این جمع بندی رسید که شرکت بازرگانی دولتی برنج داخلی برای 

مدیر کل دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت جهاد  .اری کندخرید تولیدکنندگان از صورت توافقی این کاال را 

اه جاری این کشاورزی اضافه کرد: هدف اصلی از این اقدام آن بود که در بازار برنج تحرک ایجاد شود، ضمن اینکه دوازدهم دی م

بصیری با بیان اینکه برنج هایی که قرار است توسط شرکت  .است شده ابالغ دولتی بازرگانی شرکت به موضوع توسط وزیرجهاد 

درصد شکستگی است و برنج های صدری  8بازرگانی دولتی خریداری شود، باید تولید امسال باشد، گفت: قیمت این برنج ها براساس 

 ۹100وی اضافه کرد: قیمت برنج صدری هاشمی  .و نعمت در این طرح قرار است که خرید توافقی شوندهاشمی، شیرودی، ندا 

مدیر کل دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم  .تومان تعیین شده است 4850تومان، ندا و نعمت هم  5450تومان، شیرودی 

 7درصد و در مازندران حدود  11تا  10قیمت برنج در گیالن حدود  ماه اخیر 3الی  2 طی بازار وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: 

بصیری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه وضعیت بازار را همچنان رصد می کنیم، افزود:  .درصد کاهش داشته است 8تا 

 .وارد بازار خواهیم کرد اگر ببینیم قیمت برنج های خارجی بیش از این افزایش یابد، ذخایر برنج های خارجی مان را

 ایانباره در که ذخایری اکنون هم آیا اینکه درباره مدیر کل دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی 

 سالهم این: گفت شود؟، می عرضه مصرف بازار به شود، آنها جایگزین داخلی های برنج است قرار و بوده دولتی بازرگانی های شرکت

دی تا سر آمدن تاریخ انقضای آنها مانده است؛ بنابراین زیا زمان هنوز البته دارد، بستگی ها برنج آن انقضای تاریخ و بازار وضعیت به

بصیری درباره اینکه آیا مشخص شده که شرکت بازرگانی دولتی چه میزان برنج باید خریداری کند؟،  .فعال به بازار عرضه نمی شوند

 .بهمن ماه سالجاری خواهد بود 15افزود: وزنی برای آن مشخص نشده اما زمان خرید در سطح استانها حداکثر تا 

http://iranecona.com/80۹00/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D۹% 
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 پنبه
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 تامین منابع مالی
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۱۶تاریخ: 

 مرغ نیستمرغ/ مشکلی متوجه بازار تخممیلیارد تومانی صندوق برای تنظیم بازار تخم ۹کمک 

ها کمک مالی صندوق حمایت از صنعت طیور به بازار این محصول ای صورت گرفت که یکی از آنمرغ با تدابیر ویژهبازار تخمتنظیم 

میلیارد تومان برای  ۹وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت: تاکنون مدیرعامل صندوق حمایت از صنعت طیور امروز در گفت.بود

اتحادیه میهن تسهیالت داده شده است.مهدی پورثمر با اشاره به اینکه مبلغ گفته شده در دو مرحله در اختیار مرغ به تنظیم بازار تخم

اتحادیه قرار گرفت، افزود: در مرحله نخست چهار میلیارد تومان و در مرحله دوم پنج میلیارد تومان به اتحادیه تسهیالت پرداخت 

سازی مرغ پس از تلفات سنگینی که آنفلوآنزا به واحدها تحمیل کرد، در ذخیرهیم بازار تخمشد. مسئوالن اتحادیه نیز ابتدا برای تنظ

 مرغ در میادین برای جلوگیری از افزایش قیمت ورود کردند.مقداری از این محصول اقدام و در مرحله بعد، با توزیع تخم

ین رسد مشکل دیگری ارغ به جایگاه قبلی، به نظر نمیموی تأکید کرد: اکنون با توجه به عادی شدن شرایط و سقوط قیمت تخم

های مادر، روند مثبتی بر عرصه تولید حاکم شده دار و جبران کسری گلههای نطفهمرغبازار را تهدید کند؛ ضمن اینکه با ورود تخم

 اکنون آرامشیرثمر، اگرچه همهای تولید هستند.به گفته پواست. در همین راستا مناطق پاک از آنفلوآنزا در حال تکمیل ظرفیت

مرغ حاکم شده، اما هر زمانی که نیاز باشد، با همکاری معاونت امور دام و دفتر طیور وزارت جهاد کشاورزی، برای نسبی بر بازار تخم

 ندگان قرارتنظیم بازار این محصول ورود خواهیم کرد. البته در مورد صادرات نیز در صورت نیاز، تسهیالتی را در اختیار صادرکن

ها در بازار بهمن، تا حدودی دهیم.مدیرعامل صندوق حمایت از صنعت طیور درباره بازار گوشت مرغ اظهار کرد: از آنجا که قیمتمی

ها را کنیم قیمتهای این میدان بر کل کشور تاثیرگذار است، با اعتباری شش میلیارد تومانی سعی میدر دست دالالن بوده و نرخ

.وی در توضیح این مطلب عنوان کرد: هر زمان که در میدان بهمن نسبت به تولیدکنندگان گوشت مرغ، اجحاف شده و تنظیم کنیم

ها را از آنچه که باید باشد کمتر تعیین کنند، صندوق حمایت از صنعت طیور وارد عمل شده و شروع به خرید مرغ با دالالن قیمت

میلیارد تومان اعتبار در  10تواند تا نشان ساخت: صندوق برای تنظیم بازار گوشت مرغ میکند.پورثمر در پایان خاطرقیمت باالتر می

 نظر بگیرد./

http://www.iana.ir/fa/news/51015/%DA%A۹%D۹%85%DA% 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۱۷تاریخ: 

 دانش فنی موسسات تحقیقات کشاورزی کشور به بخش خصوصی ۲۳۰واگذاری 

به گزارش ایرنا، اسکندر زند روز شنبه در آیین تجلیل از پژوهشگران برتر موسسه تحقیقاتی واکسن وسرم سازی رازی با اشاره به 

یچ وقت موضوع واگذاری موسسه رازی را نداشتیم موضوع واگذاری موسسه تحقیقاتی سرم سازی رازی به بخش خصوصی، افزود: ه

و نخواهیم داشت بلکه موضوع واگذاری دانش های فنی همچون دیگر موسسات تحقیقاتی دولتی به بخش خصوصی است.وی اظهار 

کرد: برنامه واگذاری دانش های فنی به بخش خصوصی یکی از رئوس کاری موسسه رازی است که بخش خصوصی را می توان برای 

ارتقای کیفیت و کمیت دانش های به دست آورده در بخش واکسن به خدمت گرفت.وی واگذاری دانش فنی به بخش خصوصی را با 

حفظ رویالیتی و مالکیت معنوی عنوان کرد و گفت: برنامه واگذاری دانش فنی به بخش خصوصی برای تما م موسسات زیر مجموعه 

ن اینکه برای موسسه رازی پیگیر چهار مقوله مهم هستیم، افزود: توسعه تحقیقات آینده سازمان تحقیقات انجام می شود.زند با بیا

و رساندن کشور در GMPدار با جذب نیروهای نخبه داخلی و ایرانی خارج از کشور همراه با نوسازی ناوگان موجود با رعایت اصول

بخش واکسن به مرز مطلوب از جمله برنامه ها است .معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: توسعه روابط بین الملل مهمترین برنامه 

موسسه رازی است که باید این موسسه جایگاه علم واکسن و سرم را در دنیا بیش از پیش پیدا کند و ارتباطات و ظرفیت های بین 

کمک بگیرد و برنامه چهارم نیز استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی برای امر توسعه دانش های فنی که در رازی المللی را به 

سال گذشته بوده و تا  4وجود دارد.وی در ادامه با بیان اینکه در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی سه برنامه داریم که در 

یکی از این برنامه ها نوسازی است که به شدت پیگیری در تمام موسسات، ایستگاه ها و مراکز  سال آینده هم ادامه می یابد، افزود: 4

برنامه بعدی چابک سازی سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی است که واحدهای اضافی آن حذف انجام می شود.وی بیان داشت: 

برنامه را افزایش اثربخشی عنوان کرد و گفت: این برنامه شامل موسسه رازی  می شود.رئیس سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی سومین

مرحله دارد که اولین مرحله این است که اولین گام در تحقیقات خروجی محور شدن آن ها است.وی افزود: آمار نشان  8هم می شود که حدود 

داریم که فاصله این دو عدد به دلیل این است که عمدتا  114نوآوری رتبه  می دهد که ایران رتبه شانزدهم علم کشاورزی را در دنیا دارد ولی در

محصول محور هستیم و خروجی محور نیستیم یعنی چند مقاله و چند محقق و آزمایشگاه داریم ولی خروجی محور این است که چند مشکل را 

ت: برای خروجی محور کردن اولین گام روشن سازی اهداف حل کنیم که برنامه ما این است که سازمان را خروجی محور کنیم.وی بیان داش

هدف افزایش درآمد کشاورزی، افزایش کمیت تولید، افزایش کیفیت تولید و کمک به پایداری سیستم است.زند  4است که در سازمان تحقیقات 

یت داریم که یکی توانمندکردن وضع موجود اضافه کرد: دومین مقوله ای که برای خروجی محور کردن مدنظر هست اولویت ها است که سه اولو

که همان طرح هایی است که منجر به توانمندشدن وضع موجود شود ، دوم طرح هایی که جریان سازی کند و سوم طرح هایی که تحول ایجاد 

ای آینده را رقم بزند، گفت: گام کند.وی با تاکید بر اینکه در مجموعه ها حتما طرح های تحول ساز و جریان ساز باید داشته باشیم تا جریان ه

یزه گبعدی برای خروجی محور کردن انگیزه است که انگیزه ما از تحقیقات نه دانشجوی دکترا است نه اتفاقاتی که در جامعه رقم می خورد بلکه ان

افزود: سه نوع خروجی مدنظر داریم  در این سازمان کشاورز، مزرعه، لبخند روی لب کشاورز و تلنگر به مرز علم است.معاون وزیر جهاد کشاورزی

ن یکه مرز علم و یافته های قابل ترویج مورد نیاز کشاورز و یافته های قابل تجاری برای تجاری سازی است.وی بیان داشت: گام بعدی اصالح آی

و نیمه صنعتی امتیاز می دهیم.زند نامه های سازمان بر اساس نیازهای بخش است که بر تمام کارهای انجام شده در موسسه رازی در اشل صنعتی 

گفت: گام آخر اقتصادی کردن تحقیقات است که چه میزان برای کشور عایدی دارد که با این گام ها به دنبال تحقیقات خروجی محور هستیم.وی 

 یادآور شد که پروژه خروجی محور کردن تحقیقات اکنون مورد توجه بسیاری از دانشگاه ها قرار گرفته است.
http://www.iana.ir/fa/news/5102۹/%D۹%88%D8%A7% 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۲۱تاریخ: 

 های جدیدبررسی راهکار ارتقای کیفی محصوالت کشاورزی مبتنی بر فناوری

 .کشاورزی و کاهش گازهای دی اکسید کربن با تکیه بر کشاورزی نوین و هوشمند قابل حصول خواهد بودارتقای کیفی محصوالت 

ود شهایی محسوب میکشاورزی از نمونه فعالیت ،وانگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران ج صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

 .های معیشتی بشریت از سابقه کهن و دیرینی برخوردار استها و روشترین پیشهکه به عنوان یکی از قدیمی

 .تسفارغ از قدمت این فعالیت، پس از گذشت هزاران سال، این حوزه فعالیتی همچنان به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه، مطرح ا

به واقع با مطالعه سیر توسعه جوامع پیشرفته، بخصوص در عرصه اقتصادی به این واقعیت پی خواهیم برد که اکثریت قریب به اتفاق 

ای است که پیمایش صحیح در آن به واقع این مسیر و قاعده.جوامع توسعه یافته در حوزه مذکور به توفیقات بسیاری نائل شده اند

در این میان، پیاده سازی .رسدران با تنوع طبیعی قابل توجهی که از آن برخوردار است ضروری به نظر میبرای کشوری همچون ای

های نوین برای فعالیت در این حوزه از مولفه های حائز اهمیتی است که تحقق آن به حصول نتایج و دستاوردهای ارزنده تر روش

معطوف  محصوالت کشاورزی های زراعی، به ارتقای کیفیشتر از فعالیتیکی از الزامات بهره وری هر چه بی.منتهی خواهد شد

شود که به اعتقاد برخی از کارشناسان با لحاظ کردن فناوری های نوین و هوشمند در عرصه زراعت، این ضرورت به نحو شایسته می

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  خبرنگار رضا دهنوی، یکی از کارشناسان حوزه زراعت و کشاورزی در گفتگو با.تری تأمین خواهد شد

 .در ارتباط با کشاورزی مبتنی بر فناوری های نوین، بیان کرد: کشاورزی بر سه عنصر کاشت،نگهداری و برداشت استوار است ،جوان

 .تر شود به تبع نتایج افزون تری حاصل خواهد شدبا این حوزه، علمی وی افزود:هر آنچه در این سه عرصه، رویکرد و فعالیت مرتبط

، ضریب اطمینان از حصول نتیجه مطلوب ضعیف است، اما در کشاورزی سنتی کارشناس حوزه زراعت و کشاورزی، تصریح کرد: در

 .در آینده دست پیدا کردکشاورزی هوشمند تا حدود بسیاری می توان به تخمین و پیش بینی صحیح تری از محصول برداشتی 

 .دهنوی گفت: به تعبیر دیگر میزان ریسک و خطا در چنین حوزه ای به مراتب،ضعیف تر و ناچیزتر از زراعت سنتی است

هایی وی در تشریح جزییات هر چه بیشتری از این شیوه زراعت عنوان کرد: شیوه بذر پاشی و سنجش موقعیت اراضی، یکی از مولفه

تر منتهی شود و این امری است که با استفاده از ماشین کاشت هیبریدی به سهولت میسر به برداشت محصول کیفی توانداست که می

های آبیاری است که با عنایت به نقش آن کارشناس حوزه کشاورزی گفت: نکته حائز اهمیت بعدی، ناظر بر شیوه و سیستم.شودمی

و تعیین کننده است و با توجه به بحران کم آبی که در حال حاضر کشور ایران با در برداشت مطلوب از فعالیت زراعی بسیار حساس 

وی افزود: انتخاب زمان صحیح آبیاری و کاشت .کند توجه به این مقوله اصلی حائز اهمیت به شمار می رودآن دست و پنجه نرم می

هایی است که بصورت معجزه آسایی، ارش( از مولفههای آبی مناطق مختلف کشور )اعم از کم بارش و پربمحصول متناسب با ظرفیت

 صورت سازنده ایکند که این مهم با استفاده از برنامه ها و فناوری های هوشمند، بهبهره وری مطلوب از فعالیت زراعی را تسهیل می

 .قابل حصول است

 آیندوقتی پَهبادها به مدد زارعان می

صورت چشمگیری افزایش یافته و به تبع با عنایت به نتایج های نظامی و تحقیقاتی بهصهدر سالیان اخیر استفاده از پهبادها در عر

گیری از آن در کشورهای توسعه یافته در بخش کشاورزی بسیار مطلوبی که در سایه بهره گیری از این فناوری به دست آمده، بهره

گروه   ارشناسان حوزه کشاورزی، در گفتگو با خبرنگارمحمدرضا رودسری، یکی از ک.صورت چشمگیری افزایش یافته استنیز به

گیری از پهبادها در فعالیت های زراعی در برخی از کشورهای پیشرفته، با اشاره به باب شدن بهره ،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

ها از موارد حائز اهمیتی است که در فرآیند بت تصاویر از شرایط حاکم بر زمینگفت: رصد دقیق و جامع وضعیت عرصه زراعی، ث
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وی .نگهداری به عنوان مقطعی حساس در دوران پیش از برداشت با استفاده از پهبادها به صورت مطلوب تری محقق خواهد شد

گام، محصول به دست آمده از کیفیت چندانی شود در یک حوزه زراعی به دلیل برداشت زود هنگام یا دیر هنافزود: بعضا دیده می

توان از بروز آن پیشگیری کرد و محصول کاشته شده کارگیری از پهباد در مقطع اشاره شده )نگهداری( میبرخوردار نیست که با به

 ه بهره وری مطلوبکارگیری از تراکتورهای پیشرفته از دیگر عواملی است کرودسری گفت: به.را در بهترین زمان ممکن برداشت نمود

تر از زمین زراعی را تسریع و تسهیل خواهد کرد و تمامی موارد فوق از مولفه هایی است که در قالب و دایره کشاورزی هوشمندانه 

وی افزود: تمامی ادوات و تجهیزات اینچنینی، بازدهی حداکثری از حداقل انرژی را متناسب با شرایط جاری و .محقق خواهد شد

کند و به موازات آن ضریب خطای انسانی را نیز به میزان ملموسی کاهش خواهد داد که بر زمین زراعی، فراهم می ساریِ حاکم

رود با اتکای به ظرفیت های علمی،بومی و فناوری امید آن می.طبیعتا خروجی این معادله ها به بهره وری حداکثری ختم خواهد شد

ن حوزه و البته هموار کردن مسیر برای استفاده مضاعف از دانش روز دنیا، به توفیقات داخلی و سرمایه گذاری هر چه بیشتر در ای

بیشتری در حوزه زراعت و باغداری نایل شویم که یقینا خروجی آن در تأمین سالمت و امنیت غذایی و استقالل هر چه بیشتر 

 .اقتصادی، تأثیرگذار خواهد بود

http://www.yjc.ir/fa/news/۶3۹538۶/%D8%A8%D8%B1%D8%B 
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 تخم مرغ
 فارس - ۹۶/۱۰/۱۹ : تاریخ

 را پایین کشید  ها قیمتمرغ/ حذف واسطهنشینی قیمت تخمعقب
مرغ انجام شده است و قیمت تخم مرغ هزار تن تخم 30گذار میهن گفت: تاکنون ثبت سفارش برای واردات رئیس اتحادیه مرغ تخم

، رگزاری فارسخبوگو با خبرنگار کشاورزی رضا ترکاشوند در گفت .با عرضه مستقیم از تولید به مصرف به حالت عادی بازگشته است

مرغ که کشور را طی یک ماه گذشته که روند افزایشی داشت را تشریح کرد و گفت: شده برای ایجاد ثبات در بازار تخماقدامات انجام

مرغ به دلیل مشکالتی است که در صنعت ما وجود دارد که عوامل سودجو نیز با به وجود آمدن هر طبیعتاً نوسان قیمت مرغ و تخم

وی با اشاره به اینکه ما باید با در نظر گرفتن یکسری تمهیدات تأثیرگذاری این .زنندالتهابات بیش از حد بازار دامن میمشکلی به 

ها و تشکل عوامل را کاهش دهیم، خاطرنشان کرد: کمبود عرضه یکی از این مسائل است که با به وجود آمدن آنفلوانزای پرندگان،

ها فرا خواندیم و از آنها خواستیم به صورت گسترده تولیداتشان را به صورت مستقیم مرغ را از استانمرغداران بزرگ تولیدکننده تخم

بار در راستای توزیع گسترده و گذار میهن از همکاری با سازمان میادین و میوه و ترهرئیس اتحادیه مرغ تخم.به بازار عرضه کنند

ن های ایمرغ به طور مستقیم از طریق غرفهتورکار قرار گرفت و قرار شد، تا تخممرغ خبر داد و گفت: این کار در دسمستقیم تخم

 .کنیدسازمان با قیمت تنظیم بازار عرضه شود که اکنون اثر آن را در بازار مشاهده می

دتر فکری و چرا زوبینی بود مرغ در بازار به دلیل آنلفوانزای پرندگان قابل پیشخبرنگار فارس پرسید که احتمال کاهش تولید تخم

 مرغ بودیم و واردکنندگان را هم معرفی کردهبرای این مسئله نکردید که ترکاشوند پاسخ داد: ما از ابتدای آبان ماه به فکر واردات تخم

خ گذار میهن همچنین در پاسرئیس اتحادیه مرغ تخم.بودیم، اما آنها در روند ثبت سفارش و گرفتن یکسری مجوزها گیر کرده بودند

های وارداتی ترکیه دارای دو هفته تاریخ انقضا هستند، با تأیید این موضوع گفت: طبق قانون مرغشود تخمبه این سؤال که گفته می

کند و های ترک هم صدق میمرغمرغ روی آن چاپ شود که این مسئله برای تخمسازمان دامپزشکی، باید تاریخ روز تولید تخم

زمان مصرف  دهد و با توجه به فرآیند واردات و حمل، قاعدتاًرج تاریخ یک ماه بیشتر را برای مصرف نمیسازمان دامپزشکی اجازه د

توان وی در توضیح بیشتر این موضوع اظهار داشت: با توجه به سرمای هوا و تکنولوژی تولید می.شودمرغ وارداتی تنها دو هفته میتخم

ایم تا اجازه دهد در فصل هایی را هم با سازمان دامپزشکی کردهر گرفت که حتی رایزنیمرغ در نظزمان بیشتری را برای مصرف تخم

ها وارداتی است، افزود: تاکنون نزدیک مرغترکاشوند در پاسخ به این سؤال مبنی بر اینکه چقدر از تخم.سرما تاریخ مصرف افزایش یابد

م، ایشود و حتی با شرکت پشتیبانی امور دام هماهنگ کردهمرور انجام میبهمرغ ثبت سفارش شده و واردات آن هزار تن تخم 30به 

سرعت در آن مرغ داشت، بههای این شرکت قرار بگیرد، تا هر استانی که کمبود تخمها در اختیار انبارها و سردخانهمرغتا این تخم

های استان البرز، قزوین و ایم که نمونهرداتی توزیع کردهمرغ واتن تخم ۶تا  5وی خاطرنشان کرد: به طور متوسط .استان عرضه شود

از محل تولید داخل خودمان و با ایم، برابر عرضه مستقیمی که در سطح کشور داشته 10اردبیل بوده است، اما جالب اینجاست که 

 .مشارکت تولیدکنندگان بوده است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13۹۶101۹000707 
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 تخم مرغ
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۱۷تاریخ: 

 تومان ۵۰۰هزار و  ۱۲مرغ مرغ بازار را آرام کرد/ قیمت هر شانه تخمواردات تخم

دل مرغ بازار را به تعان و کمبود تولید در داخل، واردات تخمیک مقام مسئول گفت: با توجه به کمبود شیوع آنفوالنزای حاد پرندگا

گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی گذار استان تهران در گفتگو با خبرنگارپور رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخمناصر نبی.رساند

در بازار خبر داد و گفت: اکنون متوسط نرخ هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری  کاهش قیمت مرغ، از اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

با  تخم مرغ وال که هر شانهوی در پاسخ به این س.تومان است 340ای و دانه 500هزار و  10ای تومان معادل شانه 300هزار و  5

های میدان میوه و شود، افزود: مالک قیمت تخم مرغ در عمده فروشی وغرفهها عرضه میهزار تومان در خرده فروشی 1۶تا  15نرخ 

ت پور تعادل قیمنبی.شودتومان به مصرف کننده عرضه می 500هزار و  12تره بار است که هم اکنون هر شانه تخم مرغ در غرفه ها 

تخم مرغ در بازار را منوط به تداوم واردات دانست و بیان کرد: با توجه به کمبود تولید داخل در صورت توقف واردات، قیمت تخم 

با کاهش هزارتنی نسبت به چهار ماه  تولید تخم مرغاین مقام مسئول ادامه داد: روزانه .مرغ دستخوش تحوالتی قرار خواهد گرفت

واردات تخم وی با اشاره به اینکه آمار دقیقی از میزان .تن رسیده است ۶00هزار و تا یک 500هزار و گذشته به رقمی معادل یک

رئیس اتحادیه .کنندشود، بیان کرد: با وجود آنکه اعالم میزان واردات تبعاتی در بردارد، مسئوالن امر از آن امتناع میاعالم نمی مرغ

تقاد از اعالم آمار متفاوت معدوم سازی طیور، اظهار کرد: در چند ماه اخیر آمار تلفات معدوم گذار با انهیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم

گذار اعالم شد، اما واقعیت امر معدوم سازی میلیون قطعه مرغ تخم 18تا  14ها رقمی معادل سازی طیور توسط هر یک از دستگاه

ناشی از تلفات طیور  واحدهای مرغداریمیلیارد تومان خسارت به  140وی با بیان اینکه بیش از .میلیون طیور است 15بیش از 

میلیارد تومان غرامت مرغداران ناشی از شیوع آنفوالنزای حاد  120وارد شد، تصریح کرد: صندوق بیمه محصوالت کشاورزی تا کنون 

 .پرندگان را پرداخت کرده است

http://www.yjc.ir/fa/news/۶38۹۶80/%D۹%88%D8%A7%D8%B1%D 
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 تولیدات باغی
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۲۰تاریخ: 

 شودهزار هکتار گلخانه در کشور ایجاد می ۴۸وری در افزایش تولید کشاورزان نمونه/ نقش مؤثر بهره

میلیون تُن محصول کشاورزی  120های فراوان کشاورزان، تولید معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی، با بیان اینکه خروجی تالش

کند، باعث چرخش بخشی از در سال است، گفت: تولید این مقدار محصول، عالوه بر اینکه قوت و مواد غذایی کشور را تأمین می

به گزارش ایانا از استانداری زنجان، محمدعلی طهماسبی در .شودصنایع کشور و تأمین بخشی از ارز کشور در نتیجه صادرات می

تجلیل از برگزیدگان بخش کشاورزی استان، با بیان اینکه بخش کشاورزی به عنوان یک بخش عظیم در اقتصاد ملی می تواند  مراسم

نقش موثری داشته باشد، اظهار کرد: تولید کنندگان و کشاورزان نمونه کشور، ثابت کرده اند که بهره وری، یک شعار نیست؛ بلکه اگر 

 ع علمی به آب، خاک و گیاهان نگریسته شود، می توان بهره وری محصول را افزایش داد.با دانش و بهره گیری از مناب

کیلوگرم در هر هکتار است، یادآور شد: این در حالی است که 350تُن و4وی با اشاره به اینکه میانگین تولید گندم آبی در کشور،

تُن رسانده اند. 12تُن و در مناطق گرم و خشک به13یش ازکشاورزان نمونه کشور، این میزان را در مناطق سردسیر و معتدل به ب

کیلوگرم در هر هکتار است، در حالی که این میزان در استان کردستان، 50همچنین در گندم دیم، میانگین تولید کشور، هزار و

هکتار است، در حالی که تُن در هر 3.5کیلوگرم می رسد.طهماسبی یادآور شد: در محصول کلزا، میانگین تولید کشور720هزار و3به

تُن رسیده است. همچنین در بخش تولید انگور آبی نیز ۶با استفاده از روش های نوین، این میزان توسط کشاورزان نمونه به باالی

 تن افزایش یافته است.118تُن در هر هکتار است که این میزان توسط کشاورزان نمونه به حدود14میانگین تولید در کشور،

سئول خاطر نشان کرد: ظرفیت های فراوانی در کشور وجود دارد که می توان با بهره گیری از این ظرفیت ها، موجب این مقام م

افزایش تولید و ایجاد اشتغال در کشور شد و به وسیله صادرات، زمینه ارزآوری را فراهم کرد.معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به 

ر کشور وجود داشته است، گفت: به همن دلیل باید از تجهیزات و پتانسیل های بخش درصد کاهش بارندگی د50اینکه امسال،

کشاورزی به نحو احسن استفاده کرد تا در مصرف آب، صرفه جویی شود؛ به گونه ای که امروز هر نوع ادوات کشاورزی از قبیل زراعی، 

بل تهیه بوده و دولت نیز تسهیالتی در این زمینه فراهم کرده باغی، دامی، آبزیان و بازسازی گلخانه ها در راستای مکانیزاسیون، قا

میلیون 3.5است.وی با بیان اینکه تسهیالت دیگری نیز توسط دولت در زمینه احداث گلخانه ارائه شده است، ابراز کرد: امروز در دنیا

هزار هکتار 48سال آینده،10رر شده است تاهزار هکتار است. البته مق12هکتار گلخانه وجود دارد که این میزان در کشور ما بیش از

گلخانه در کشور ایجاد شود تا به تولید محصوالت مختلف در کشور پرداخته شود.طهماسبی با بیان اینکه روز به روز از کیفیت و 

ویی، صرفه جکمیت منابع آبی کشور کاسته می شود، یادآور شد: باید با برنامه ریزی های صورت گرفته و همکاری کشاورزان، ضمن 

مصرف بهینه ای از آب صورت گیرد که تجمیع واحدهای تولیدی و کشاورزی، یکی از این روش های استفاده صحیح از آب است تا 

 آب به صورت مشترک مورد استفاده قرار گیرد./

ws/http://www.iana.ir/fa/ne5111۹/%D۹%8۶%D۹%82%D8%B4- 
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 تولیدات باغی
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۱۹تاریخ: 

 ایهای گلخانههای جدید برای تسریع در ایجاد مجتمعلزوم جذب سرمایه

 .یمگذار تالش کنای باید برای تجهیز منابع جدید و جلب سرمایههای گلخانهمنظور سرعت بخشی به تکمیل زیرساخت مجتمعبه

 مدیره این شرکت گفت:اشرف منصوری در نخستین نشست هیأتهای کشاورزی، علیگزارش ایانا از روابط عمومی شرکت شهرکبه 

های وری آب و خاک و افزایش تولید در واحد سطح در محیطهای کشاورزی کمک به باال بردن بهرهیکی از اهداف مهم شرکت شهرک

ها هاست، اظهار کرد: با توسعه گلخانهای به مراتب باالتر از سایر حوزهمان آب در حوزه گلخانهمتراکم است.وی با اشاره به این که راند

 توان کمک کرد.وری آب و ایجاد اشتغال در کشور میای به ارتقای بهرههای گلخانهو همچنین ایجاد شهرک

ای و رفع موانع تولید تأکید کرد و افزود: گلخانههای های کشاورزی بر لزوم سرعت بخشیدن به ایجاد مجتمعمدیرعامل شرکت شهرک

گذاران در سرعت بخشیدن به احداث منظور ورود و جذب سرمایههای واگذاری بهسهل کردن قوانین و مقررات و کم کردن هزینه

 ای و تولید محصوالت کشاورزی مؤثر است.های گلخانهمجتمع

د ای عنوان کرهای گلخانهها را عامل مهم در پیشبرد فعالیتادی وزارت و استانمنصوری، تعامل و نشست مستمر با مدیران حوزه ست

های ویژه در حوزه رودخانههای گوناگون بهها در زمینهو گسترش تعامل با مدیران ستادی وزارت و سازمان جهاد کشاورزی استان

منظور سرعت بخشی به تکمیل زیرساخت شد.وی بیان کرد: بهها را خواستار های این بخشها و پتانسیلمرزی و استفاده از توانمندی

 گذار تالش کنیم./ای باید برای تجهیز منابع جدید و جلب سرمایههای گلخانهمجتمع

http://www.iana.ir/fa/news/51115/%D۹%84%D8%B2%D۹%88%D۹ 
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 تولیدات باغی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۱۷تاریخ: 

های جنگلی رویه میوهرسند/ تبعات چیدن بیهای شمال کشور به نام محصوالت خارجی به فروش میوقتی میوه

 چیست؟

عنوان محصوالت خارجی به فروش های کشت شده در باغات این دیار را تحت برخی از فروشندگان میوه در خطه مازندران، میوه

کشت، زراعت و باغداری یکی از ن،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوا صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار.رسانندمی

 .رود که به تبع کشور ایران نیز از این قاعده استثنا نیستاشتغالزا و تأثیرگذار در اقتصاد جوامع به شمار میهای مولد، حوزه

اساسا رونق در حوزه اشتغال و توسعه آن، از ضروریاتی است که هر آنچه در این بخش کشور به توفیقات هر چه بیشتری نائل شود، 

 .تری فراهم خواهد شده نحو شایستهضریب و زمینه استقالل اقتصادی و غذایی ب

های بالقوه و بسیار مطلوبی برخوردار است و حاصلخیزی عرصه طبیعی رود که از ظرفیتهایی به شمار میخطه شمالی کشور از حوزه

نه برخی از با چنین استعدادهایی، متأسفا.های اقتصادی بسیاری را برای کشور در پی داشته باشدتواند آوردهاین بخش از کشور می

های خارجی است، البته خریداران این ها و نام و نشانبا برچسب محصوالت باغی استان مازندرانگزارشات واصله حاکی از فروش 

گروه   سعید محمود آبادی، یکی از ساکنان خطه شمالی کشور در گفتگو با خبرنگار.های نا آشنا هستندمحصوالت عمدتا افراد و گروه

محصوالت مذکور، اظهار کرد: ساکنان و فعاالن زراعی و  خریداران از برخی ناآشنایی به اشاره با  ، اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

شکل و شمایل های محصوالت این حوزه جغرافیایی آشنایی دارند و از طعم و باغی در خطه استان مازندران به خصوصیات و ویژگی

انی توان گفت عمده کسشوند که خواستگاه این محصوالت مربوط به استان مازندران است یا خیر و با این تعبیر میها متوجه میمیوه

وی افزود: متأسفانه .شوندخورند مشمول افراد غیر بومی میکه فریب محصوالت به اصطالح خارجی اما به واقع ایرانی و شمالی را می

گزاف  هایهای بومی این استان را با قیمتاطالعی مردم، میوهز عرضه کنندگان محصوالت باغی با سوءاستفاده از ناآگاهی و بیبرخی ا

اند در صورت مشاهده چنین تخلفاتی، ربط و مسئول عنوان کردههای ذیمحمود آبادی گفت: آنچنان که دستگاه.رسانندبه فروش می

گیرد، اما به اعتقاد بنده به موازات نظارت هر چه بیشتر ها در دستور کار قرار میین سوءاستفادهبرخوردهای مقتضی با عوامل ا

 .های مورد نیاز خود اقدام کنندطلبد متقاضیان خرید از مراکز مجاز به تهیه میوههای مسئول، میدستگاه

 اطالق اسامی عجیب و غریب برای گران فروشیِ خارج از قاعده

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران    در استان مازندران، در گفتگو با خبرنگار کشاورزی و زراعتان، یکی از فعاالن سابق اکبر نظریعلی

شته باب بوده و یکی با اشاره به تنوع محصوالت زراعی و باغی در استان مازندران و شهرهای شمالی کشور، اظهارکرد: از گذ ، جوان

از درآمدهای خانوارهای ساکن در این حوزه جغرافیایی و بویژه طیفی از روستاییان از محل فروش محصوالت کشاورزی و باغی تأمین 

شوند، اما اخیرا مشاهده هایِ توزیع، عرضه میها و یا مراکز و مغازهوی افزود: محصوالت مذکور بعضا در حاشیه جاده.شده استمی

های غیر بومی به چندین برابر شود برخی با اطالق عناوین و اسامی عجیب و غریب اقدام به فروش محصوالت باغی به افراد و گروهمی

های وحشی جنگلی که از فراوانی کمتری در سطح کشور برخوردارند با این اسامی عرضه نظریان گفت: عموما میوه.کنندقیمت می

صورت خاص خریداری شده و با کاشت و کشت آن در زمین و اراضی باغی که بذر فالن محصول بهشود شوند و گاهی مطرح میمی

رسد که متأسفانه این ترفندی است که با اتکای به آن برای خریداران نا آشنا و غیر بومی،کیسه دوخته صورت محدود به فروش میبه

 .شودمی
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 محیطی آنهای وحشی و جنگلی و تبعات زیست چیدن بی رویه میوه

 50های اداره کل منابع طبیعی مازندران در گفتگو با رسانه ها با اشاره به وجود چندی پیش، محمدرضا جهان آرا معاون امور جنگل

ای همچون ازگیل،کندس، تلکا، زرشک و غیره تصریح کرد:محصوالت فوق، بر اساس درختچه، محل گونه درختچه 75گونه درختی و 

متری می رویند و درختچه ای همچون  500هزار و  2ت است و به عنوان نمونه ازگیل، ولیک و تلکا تا ارتفاع رویش آنها نیز متفاو

شود و می محیط زیستهای وحشی، باعث تخریب رویه از میوهوی افزود: برداشت بی.زرشک، در ارتفاعات باالتر قابل رویش هستند

در این میان برخی نیز معتقدند،حیات و بقای حیواناتی مانند خرس .می اندازد های شمال را به مخاطرهبه نوعی چرخه زیستی جنگل

های وحشی همچون گالبی وحشی، زرشک، ازگیل، ولیک، تلکا و غیره است و برداشت بی رویه باعث ایجاد و پرندگان وابسته به میوه

 .اختالل و بروز خطر در حیات گونه های جانوری مذکور خواهد شد

 گردشگری خطه شمالی استفاده حداکثری شودهای از فرصت

اعف با اشاره به لزوم توجه مض ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانمریم دالوری،کارشناس حوزه گردشگری در گفتگو با خبرنگار 

های آن در راستای توسعه اقتصادی، گفت: آنچنان که گزارشوری مضاعف از های گردشگری موجود در کشور و بهرهبه فرصت

وی افزود: .هایی همچون مازندران و گیالن دو تا سه روز استدهد ماندگاری گردشگران در استانها و کارشناسان نشان میرسانه

برخوردار است و البته این  ای گردشگرانها از قابلیت ماندگاری حداقل یک هفتههای این استاناین در شرایطی است که ظرفیت

های الزم و همچنین تالش برای حفظ شود و حصول آن، مستلزم تأمین زیرساختامر صرفا با شعار و اظهار نظر میسر نمی

های دالوری گفت:کشور ایران و بسیاری از عرصه.های زیست محیطی و جلوگیری از اقدامات تخریبی و سودجویانه استظرفیت

ز و بوم از عقبه گردشگری مطلوب تاریخی، طبیعی و مذهبی قابل توجهی برخوردارند که استان مازندران نیز از جغرافیایی این مر

 هایرویه میوهریزی مناسب و جلوگیری از برداشت بیکارشناس حوزه گردشگری در پایان یادآور شد: با برنامه.آن مستثنی نیست

زایش هر چه بیشتر جذب گردشگران بهره گرفت که این مهم با هماهنگی بین توان از این ظرفیت نیز در راستای افجنگلی می

 .دستگاهی و نظارت هر چه بیشتر میسر خواهد شد
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 تولیدات زراعی
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 تولیدات دام و طیور
 فارس - ۹۶/۱۰/۲۲ : تاریخ

 کنندروزه فاکتورسازی میافزایش قیمت جوجه و زیاندهی تولیدکنندگان مرغ/ واحدهای تولیدکننده جوجه یک
دهنگان مرغ گوشتی گفت: قیمت جوجه روزه کاهش یافته اما رئیس انجمن پرورشبا وجود آنکه اعالم شده بود قیمت جوجه یک 

  .کنندهزار تومان و بیشتر رسیده تا جایی که تولیدکنندگان این محصول فاکتورسازی می 2روزه به مرز یک

فارس، در مورد آخرین وضعیت واحدهای مرغ گوشتی در برابر شیوع  وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاریمحمد یوسفی در گفت

اما واحدهای مرغ مادر گوشتی که به نوعی آنفلوانزای پرندگان خاطرنشان کرد: این بیماری به واحدهای مرغ گوشتی آسیبی نرسانده، 

ب دیده است که همین امر سبب شده قیمت کنند، آسیدار برای تبدیل به جوجه یکروزه تولید میمرغ نطفهگذار هستند و تخمتخم

هزار تومان رسیده  2صراحت گفت: قیمت جوجه یکروزه در هفته گذشته به هر عدد باالی وی به.روزه در بازار افزایش یابدجوجه یک

اخیر گفته  روزه دو هفتهخبرنگار فارس پرسید که رئیس انجمن جوجه یک.و احتمال دارد از فردا هم افزایش بیشتری داشته باشد

اکنون باید تولیدکنندگان  :تومان رسید و هیچ خبری از افزایش قیمت نیست که وی تصریح کرد 1400بود قیمت این محصول به 

کنند یا فاکتورهای صادرشده تومان بفروشند اما یا برای محصول خود فاکتور صادر نمی 1700جوجه یکروزه آن را به قیمت هر عدد 

دهندگان مرغ گوشتی رئیس انجمن پرورش.گیرندشود اما نرخ دیگری را از مشتری میدرج می 1700ور رقم صوری است که در فاکت

سازی در بورس عرضه شود تا قیمت را متعادل کند و اکنون این روزه برای شفافدر پاسخ به این سؤال که قرار بود فروش جوجه یک

سازی صورت گیرد ها متعادل شده و شفافشود تا قیمتجلسات برگزار می تصریح کرد: با بورس مرتب موضوع در چه وضعیت است،

های غیر اصولی و صوری بخشی را در بورس اما متأسفانه در این بخش هم شاهدیم که اگر عرضه در بورس هم صورت گیرد با روش

در بازار گفت: به دلیل آنکه ماه قبل وی در مورد وضعیت تولید و قیمت مرغ .گیرندکنند اما یک بخش را زیرمیزی میمعامله می

زی ریها هم برای تولید شب عید تمام تولید خود را برای تخلیه و جوجهریزی شده است و مرغداریمیلیون قطعه جوجه 110نزدیک به 

 .رده استها به شدت افت کشود که قیمتروزه وارد بازار می 50تا  38اکنون شاهدیم مرغ بین کنند، مجدد روانه بازار می

ماه  4رسد و این در حالی است که ستاد تنظیم بازار تومان در بازار به فروش می ۶700اکنون هر کیلوگرم مرغ تا به گفته یوسفی هم

وی در پایان تأکید .تومان را برای مرغ تعیین کرد که همان قیمت سه سال قبل است 7800پیش به طور رسمی قیمت هر کیلوگرم 

تومان نرسد، هیچ سودی برای تولیدکنندگان این محصول  ۹000تا  8500کننده هر کیلوگرم مرغ به کرد که اگر قیمت مصرف

 .کننداکنون مرغداران محصول خود را با زیان روانه بازار مینخواهد داشت؛ چراکه هم

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13۹۶10220004۹۹ 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۱۸تاریخ: 

 های تولید در عرصه مرغ خالی استدرصد ظرفیت ۳۰افزایش تولید مرغ، توجیه اقتصادی ندارد/ 

ایران در تولید گوشت دام و طیور هستند، اما نمایندگان بخش خصوصی اعتقاد دارند ها مدعی درجا زدن در حالی که برخی رسانه

وگو با خبرنگار مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران مرغ گوشتی امروز در گفت.که افزایش تولید مرغ، در شرایط فعلی منطقی نیست

شور بیش از سه میلیون تن است، اما تقریبا در تمام زنجیره ایانا با اعالم این خبر گفت: اگرچه ظرفیت اسمی تولید گوشت مرغ در ک

ها خالی است.محمدعلی کمالی افزود: بنابراین درصد ظرفیت 30کشی و حتی کارخانه خوراک، ازجمله اجداد، مادر، گوشتی، جوجه

کند یتحادیه نیز اعضا را تشویق متواند توجیه اقتصادی داشته باشد. این در حالی است که اافزایش تولید مرغ در چنین شرایطی نمی

که بخشی از تولید خود را متوقف کنند.به گفته وی، در حال حاضر تولید مرغ برای تولیدکنندگان در هر کیلوگرم بدون سود پنج 

یمت حداقل فروشند. در حالی که با احتساب سود، این قتومان می ۶00شود، اما آن را با نرخ چهارهزار و تومان تمام می 300هزار و 

 تومان بود. این اتفاق به دلیل حجم انبوه تولید و عرضه بیش از نیاز به بازار مصرف است. ۹00هزار و باید به ازای هر کیلوگرم پنج

اطالع دانست و عنوان کرد: اکنون سرانه مصرف مرغ در کشور کمالی، منتقدان توقف تولید گوشت مرغ در کشور را افرادی ناآگاه و بی

یری جز حمایت از صادرات برای جلوگکیلوگرم به ازای هر نفر است که تقریباً دو برابر میانگین جهانی است؛ بنابراین راهی به 2۶ تا 25

درجا زدن تولید انواع "ها با بهانه ها در این صنعت وجود ندارد.به گزارش ایانا، چندی پیش یکی از خبرگزاریاز هدررفت سرمایه

 های تولید در عرصه دام و طیور را داشت.در نادیده گرفتن سیاستسعی  "گوشت در ایران

ای افزایش بهره وری و مدیریت تولید متناسب بازار را سیاست راهبردی این در همین راستا وزارت جهاد کشاورزی نیز در اطالعیه

میلیون تن گوشت مرغ و بیش از  2.2 ساالنه حدود"وزارت در تولید محصوالت کشاورزی از جمله دام و طیور اعالم کرد و نوشت: 

 شود و ایران در تولید گوشت مرغ در زمره هفت کشور برتر جهان قرار دارد.هزارتن گوشت قرمز در کشور تولید می 800

ادرکننده صاین گزارش با اشاره به اینکه با برنامه اصولی دولت تدبیر و امید، ایران در تولید گوشت مرغ خودکفا شده و جزو کشورهای 

کند: خودکفایی در تولید گوشت مرغ با اجرای سیاست افزایش بهره وری حاصل شده و این محصول قرار گرفته است، تإکید می

 ها وتوسعه تولید آن منوط به بازاریابی و حضور مستمر در بازارهای صادراتی جدید است.این گزارش در ادامه، با اشاره به رایزنی

های افزاید: در دولتهای سنگین و سبک میگذار و همچنین اصالح نژاد دامسازی نژادهای مرغ گوشتی و تخمهینهریزی برای ببرنامه

گیری از نژادهای برتر و تجاری مرغ و همچنین بخشی و بهرههای تنوعالمللی، برنامههای بینیازدهم و دوازدهم و با گسترش همکاری

های سبک پربازده و چندقلوزا با قابلیت پرورش های دومنظوره )نظیر سیمنتال( و دامن با داماصالح و جایگزینی نژادهای دام سنگی

 منظور افزایش تولید و کاهش فشار بر مراتع از سوی وزارت جهاد کشاورزی در حال پیگیری است.های بسته بهدر محیط

 های تولید وا به تولید داخل، ایجاد و تقویت زنجیرهافزاید: تأمین گوشت مرغ و گوشت قرمز مصرفی مردم با اتکاین گزارش می

 /"های وزارت جهاد کشاورزی است.همچنین توسعه تولید هدفمند و متناسب با نیاز بازارهای صادراتی از برنامه

http://www.iana.ir/fa/news/51088/%D8%A7%D۹%81%D8%B2%D8% 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۱۶تاریخ: 

مرغ ساز شد/ عرضه مستقیم تخممرغ مشکلطوالنی شدن فرایند واردات بعد از شیوع آنفلوآنزا، برای بازار تخم

 بالفاصله بعد از واردات

والنی های اخیر را طترین دالیل نوسانات قیمت این محصول در هفتهمهممرغ یکی از نماینده بخش خصوصی تولید و تنظیم بازار تخم

وگو با خبرنگار ایانا با گذار میهن، امروز در گفتمدیرعامل اتحادیه مرغداران تخم.شدن فرایند واردات بعد از شیوع آنفلوآنزا دانست

مرغ تدابیر الزم را اندیشیده بود، اما از روز معرفی تخم اعالم این خبر گفت: اگرچه اتحادیه از دهه نخست آبان امسال برای واردات

 بینی اتحادیه برای تنظیم بازار را برآورده نکرد.روز طول کشید که این موضوع، پیش 58واردکنندگان تا ورود نخستین کانتینر، 

متاسفانه در آذر امسال، به دلیل شیوع اند، افزود: گذار حذف شدههای تخمدرصد گله 25رضا ترکاشوند، با اشاره به اینکه بیش از 

آنفلوآنزای پرندگان با انفجاری از تلفات مواجه شدیم که کمی اوضاع را دشوار کرد. این در حالی است که اتحادیه با هوشمندی توانسته 

 ترل کند.تر از قیمت مصوب نگه داشته و نوسانات را به خوبی کنبود تا قبل از این اتفاق، نرخ این محصول را پایین

یم مرغ فراخواندبه گفته وی، همان طور که پیش از این مطرح شد، در دهه نخست آبان، تعداد کمی از تجار باسابقه را برای واردات تخم

به  شد واردات تا اواخر آبانبینی میو به تضمین اتحادیه از آن ها خواستیم تا برای ثبت سفارش اقدام کنند. بنابراین اگرچه پیش

روز زمان برد. به همین دلیل  58های اداری، تا ورود نخستین محموله برسد، اما این اتفاق نیفتاد و طوالنی شدن بروکراسی نتیجه

تر بعد از واردات در بازار توزیع شد و طی چند روز هیجان افزایش دی و به سرعت هرچه تمام 4ها در همان روز یعنی مرغتخم

هزار تن بود، اما بعد از ورود سه  30وان کرد: اگرچه رقم درخواستی اتحادیه برای ثبت سفارش ها فروکش کرد.ترکاشوند عنقیمت

 مرغ در میادین، وضعیت به حالت عادی برگشت.تن تخم 11۶شرکت به این موضوع و توزیع حدود 

خص های مشکه در اختیار فروشگاه مرغ داخلی برای تنظیم بازار استفاده شدهزار تن تخموی تاکید کرد: البته در این میان از یک

 12بندی شده تومان و بسته ۶00هزار و  11ای در هر شانه مرغ فلهشده توسط ستاد تنظیم بازار قرار گرفت. در حال حاضر نیز تخم

 د.ا رقم زهای سطح شهر گذاشت و تعادل قیمتی را در آن هتومان قیمت دارند. همین روند، تاثیر مستقیمی بر فروشگاه ۶00هزار و 

گذار میهن، معتقد است که صندوق حمایت از صنعت طیور، طی دو سه سال اخیر بیشترین مدیر عامل اتحادیه مرغداران تخم

 ها و... تسهیالتی را پرداخته است./های صادراتی، حذف گلهها را از اتحادیه داشته و برای مواردی نظیر تنظیم بازار، ارائه مشوقحمایت

http://www.iana.ir/fa/news/51018/%D8%B7%D۹%88%D۹%84%D8%A 
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 تولیدات دام و طیور
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۱۸تاریخ: 

 درصد گله های مرغ تخمگذار معدوم شد۲۵امسال 

های درصد گله 25کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران اعالم کرد: امسال به دلیل آنفلوآنزای پرندگان، رییس دوم کمیسیون نایب

به نقل از پایگاه خبری اتاق تهران، مهدی  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش .مرغ تخمگذار در کشور معدوم شد

اندیشی نشود، سال آینده بازار در سطح ملی چاره سازی واحدهای مرغداریایمن ومی اصفهانی اضافه کرد: چنانچه برایمعص

به گفته وی، ویروس آنفلوآنزای مرغی در چند سال گذشته از طریق پرندگان .مرغ کشور نیز با کمبود این محصول روبرو می شودتخم

 .شودر بومی شده است و از یک واحد مرغداری به واحدی دیگر منتقل میمهاجر وارد ایران شد و اکنون در کشو

های قزوین، کرج و تهران حدود عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران واحدهای مرغداری در استان

گفته وی، برای حل این بحران باید فراتر از به .وجود دارد که با خطر نابودی برای سال آینده روبرویند مرغ تخمگذارمیلیون  13

مرغ و کنترل قیمت این وی تصریح کرد: برای حل بحران صنعت تخم.کارهای سازمان دامپزشکی کشور، در سطح ملی گام برداشت

های یابیاین فعال اقتصادی افزود: در ساخت واحدهای مرغداری در کشور مکان .توان به واردات اکتفا کردمحصول در کشور، نمی

به گفته رفیعی پور، .سازی واحدهای مرغداری اقدام شوداشتباه صورت گرفته است و باید هر چه زودتر نسبت به جابجایی و ایمن

کشورهای پیشرفته اروپایی، آسیای .آنفلوانزای فوق حاد پرندگان بومی کشور ایران نیست اما برخی کانون های پرورشی درگیر شده اند

از شهریورماه پارسال بیماری در ایران شدت گرفت و شیوع کنونی .، ژاپن و کره جنوبی نیز با این بیماری درگیرندجنوب شرقی، چین

بیماری  به گفته رفیعی پور، در ماه های تیر و مرداد سه مورد گزارش.این بیماری ادامه بیماری آنفلوانزای مرغی پارسال است

 .در فصل سرما شدت می گیرد گزارش شد اما این بیماری آنفلوانزای مرغی

http://www.yjc.ir/fa/news/۶3۹288۶/%D8%A7%D۹%85%D8%B3% 
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 تولیدات دام و طیور
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۲۱تاریخ: 

 ندارد/ ایران هفتمین تولیدکننده برتر مرغ در جهانافزایش تولید مرغ توجیه اقتصادی 

کنند که در چنین شرایطی افزایش درصد ظرفیت کار می 30های تولید مرغ گوشتی با یک مقام مسئول گفت:اکنون تمامی زنجیره

 .تولید مرغ صرفه اقتصادی ندارد

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار سروستانی مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی در گفتگو باکمالی محمدعلی

توجیه اقتصادی ندارد، اظهار کرد: با وجود آنکه بیش از سه میلیون  افزایش تولید مرغ با اشاره به اینکه ،باشگاه خبرنگاران جوان

های خوراک دام، ها از جمله مزارع مرغ مادر، کارخانهایم، اما تمامی زنجیرهتن ظرفیت اسمی در تولید گوشت مرغ ایجاد کرده

مزارع گوشتی برحسب استاندارد و ظرفیت  وی افزود: اگر.کننددرصد ظرفیت کار می 30گوشتی با کشی و مزارعها، جوجهکشتارگاه

ریزی کنند در حالیکه به سبب نبود تقاضا به مرغداران مجوز بیش نوبت در سال جوجه ۶اسمی خود تولید داشته باشند، حداقل باید 

دی ندارد، اتحادیه این مقام مسئول ادامه داد: از آنجا که تولید در شرایط فعلی صرفه اقتصا.شودریزی داده نمیدوره جوجه 4.5از 

کشور را یک میلیون و  مرغسروستانی نیاز ساالنه کمالی.کندتولیدکنندگان خود را به توقف بخشی از تولید تشویق و ترغیب می

هزار تن تا دو میلیون تن اعالم کرد و گفت: با توجه به ظرفیت اسمی باالی تولید و نبود شرایط صادرات مازاد بر نیاز داخل،  950

ترین موانع صادراتی های تولید یکی از مهممدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی باال بودن هزینه.برحسب تقاضا باید صورت گیرد تولید

 ن کشتارکاهش سدانست و افزود: البته عوامل دیگری نظیر باال بودن ضریب تبدیل، کمبود نقدینگی، افزایش تلفات و اجرا نشدن 

وی تولید استاندارد و حمایت از صادرکنندگان  .انند با سایر رقبا در بازارهای هدف به رقابت بپردازندموجب شد که صادرکنندگان نتو

 هایکنند به طوریکه مرغ تولیدی خود را با قیمتتمامی کشورها در بازارهای صادراتی دَمپینگ می :را امری ضروری دانست و گفت

تواند ای یارانه تسهیالتی به صادرکنندگان و ایجاد شبکه توزیع مناسب میرسد که اعطکمتری عرضه می کنند و حال به نظر می

سروستانی با اشاره به اینکه تجار بازارهای هدف خواهان کمالی.رقابت با رقبا و حضور پررنگ در بازارهای هدف را به همراه داشته باشد

گرمی است به نظر می رسد که  200کیلو  2نگ کشور تولید گرم هستند، بیان کرد: با وجود آنکه فره 1.200مرغ با وزن استاندارد 

این مقام مسئول با اشاره به اینکه برای .برای افزایش صادرات و مشتری پسندی هر چه سریع تر باید کاهش سن کشتار اجرا شود

مصرف مرغ در کشور به راهی جز افزایش صادرات وجود ندارد، افزود: هم اکنون، سرانه طیور  صنعتجلوگیری از هدررفت سرمایه 

 .کیلو است که این رقم دوبرابر میانگین جهانی است 2۶تا  25ازای هر نفر 

 ای نزدیکافزایش قیمت مرغ در آینده*

تومان است، اظهار کرد: اکنون قیمت  200هزار و  5وی با اشاره به اینکه قیمت تمام شده تولید هر کیلو مرغ بدون احتساب سود  

تومان  ۶00هزار و  4تومان است درحالیکه هر کیلو مرغ با نرخ  ۹00هزار و  5تا  800هزار و  5احتساب سود مرغدار هر کیلو مرغ با 

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی با اشاره به اینکه ایران هفتمین .شود که این امر بیانگر زیان مرغدار استدرب مرغداری عرضه می

برتر جهان است، تصریح کرد: افزایش قیمت مرغ جهت ادامه تولید امری ضروری است، چرا که تولیدکننده گوشت مرغ در کشورهای 

در روزهای آتی، گفت: با توجه به روند  قیمت مرغ بینیپیش با وی.میزان جوجه ریزی و تولید مرغدار منوط به افزایش قیمت است

 خیبر  نخواهد داشت، اما در صورت ادامه روند تولید و خروج کنونی عرضه نسبت به تقاضا قیمت مرغ در روزهای آتی نوسان چندانی

 .نیست انتظار از دور مرغ قیمت افزایش تولید، گردونه از مرغداران از

http://www.yjc.ir/fa/news/۶3۹4770/%D8%A7%D۹%81%D8%B2% 
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 چای
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۱۴تاریخ: 

 میلیارد تومان دیگر از مطالبات چایکاران ۳۹میلیون تومان مطالبات چایکاران/ باقی ماندن  ۵۳۶پرداخت 

زودی میلیارد تومان دیگر باقی مانده است که به 3۹میلیارد تومان از مطالبات چایکاران پرداخت شده و  1۶4تاکنون در مجموع 

میلیون تومان دیگر از مطالبات چایکاران  53۶وگو با خبرنگار ایانا از پرداخت سازمان چای کشور امروز در گفترئیس .شودپرداخت می

میلیارد تومان دیگر باقی مانده است که بنا بر  3۹میلیارد تومان از مطالبات چایکاران پرداخت شده و  1۶4خبر داد و گفت: تاکنون 

 زودی پرداخت خواهد شد.خصیص مابقی آن نیز انجام شده و بهصحبت رئیس سازمان برنامه و بودجه، ت

شود و زودی به حساب چایکاران پرداخت میمیلیارد تومان از قدرالسهم دولت تخصیص یافته که به 12محمدولی روزبهان افزود: 

بات چایکاران پرداخت شده و درصد از مطال 81ها 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

فت ها دریامیلیارد تومان از این تسهیالت توسط چایکاران و کارخانه ۹چای کشور به چایکاران پرداخت شده است، ادامه داد: تاکنون 

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  30و برای بهزراعی و امور جاری بخش چای در نظر گرفته شده است.وی یادآور شد: مبلغی معادل 

تواند بخش اعظمی از مشکالت این تسهیالت پرداخت شده است که این مبلغ در کنار سایر تسهیالت می صورتامور جاری چای به

های چای وجود داشته حوزه را حل کند.روزبهان در پایان تأکید کرد: هر تقاضایی که برای تسهیالت از سوی چایکاران و کارخانه

میلیون تومان به باغداران  200داران و یک میلیارد و سهیالت به کارخانهمیلیون تومان ت 800کنیم که در مجموع باشد، پرداخت می

 میلیارد تومانی پرداخت شده است./ ۹های مختلف عالوه بر تسهیالت صورتچای تاکنون به

http://www.iana.ir/fa/news/50۹7۹/%D۹%BE%D8%B1%D8%AF%D 
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 چای
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۱۸تاریخ: 

 درصد از مطالبات چایکاران پرداخت شد ۸۳

میلیارد تومان به حساب چایکاران واریز 1۶۶درصد مطالبات چایکاران خبر داد و گفت: تاکنون  83رئیس سازمان چای از پرداخت 

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی سازمان چای در گفتگو با خبرنگار محمد ولی روزبهان رئیس.شده است

میلیارد  203هزارتن برگ سبز چای با ارزش بالغ بر  108خبر داد و گفت: امسال  مطالبات چایکاراندرصد  82از پرداخت  ،جوان

به گفته وی؛ مابقی مطالبات چایکاران پس .میلیارد تومان آن به حساب چایکاران واریز شد ه است 1۶۶تومان خریداری شد و تاکنون 

روزبهان با اشاره به آخرین وضعیت اعطای تسهیالت به .شد از تامین اعتبار و پرداخت قدرالسهم کارخانه ها به تدریج پرداخت خواهد

چایکار گیالنی و مازندران پرداخت  556هزار و  7درصد، به  4میلیون تومان تسهیالت با بهره  500یلیارد و م ۹  افزود: چایکاران

 تومان میلیون 2 هکتار هر زایا به  رئیس سازمان چای ادامه داد:.شودشد که وجه آن از بهای برگ سبز تولیدکنندگان کسر می

خبر داد  تولید چای ایرانیوی از روند مناسب فروش .گیرددر اختیار چایکاران قرار می نهاده های کشاورزی خرید برای تسهیالت

شود که مجموع چای تولیدی همانند سال گذشته تا پایان اسفند به و گفت: با توجه به افزایش تقاضا در فصل سرما، پیش بینی می

 .فروش برسد

http://www.yjc.ir/fa/news/۶3۹1۶72/%DB%B8%DB%B3%D-8 
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 چای
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۱۹تاریخ: 

 چای خشک از پرداخت مالیات معاف شد

 .گمرک اعالم کرد: عرضه و واردات چای خشک بدون افزودنی، از پرداخت مالیات عوارض ارزش افزوده معاف است

ای به گمرکات اجرایی کشور اعالم کرد: عرضه و واردات گمرک ایران در ابالغیه ،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانگروه به گزارش 

عوارض ارزش افزوده معاف است. اما این معافیت قابل تسری به خدمات  پرداخت مالیاتگونه افزودنی، از چای خشک بدون هیچ

بدون هیچگونه  واردات چای خشکدر این ابالغیه آمده است: عرضه و .اهد بودبسته بندی، فرآوری و توزیع انواع چای خشک نخو

از پرداخت مالیات عوارض ارزش افزوده معاف ( 13۹۶/1/1افزودنی اعم از اسانس و ... از تاریخ الزم االجرا شدن برنامه ششم توسعه)

گمرک ایران .و توزیع انواع چای خشک نخواهد بودخواهد بود. بدیهی است این معافیت قابل تسری به خدمات بسته بندی، فرآوری 

از گمرکات اجرایی کشور درخواست کرده است: دستور فرمایید در این خصوص بر اساس مفادنامه اخیر و پس از اخذ نظر آزمایشگاه 

ل سایر مقررات اقدام استاندارد، در هر مورد و در صورت مطابقت کامل شرایط کاالی وارده با مندرجات نامه مذکور و با رعایت کام

 .کنند

http://www.yjc.ir/fa/news/۶3۹31۹۹/%DA%8۶%D8%A7%DB% 
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 حبوبات
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 خاک
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 خرما
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۱۷تاریخ: 

 برند خرمای غیراستاندارد در تهران توقیف شد ۱۶

 .های صنفی شهر تهران خبر دادبرند خرمای غیراستاندارد از واحد 1۶مدیرکل استاندارد استان تهران از توقیف 

برند خرمای  ۱۶توقیف مسلم بیات مدیرکل استاندارد استان تهران از  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

با تأکید بر اجباری بودن استاندارد  مدیرکل استاندارد استان تهران .های صنفی شهر تهران خبر داداز واحد غیراستاندارد

برند خرمای  1۶صنفی، در آذرماه، های های خود از واحدبندی،اظهار کرد: بازرسان استاندارد در جریان بازرسیخرمای بسته

غیراستاندارد را شناسایی و توقیف کردند؛ که به شرح زیر است: خرما با نام تجارتی روژان، کریستال، رطب طالیی، ایران، عسلی نگین، 

م شیرین بم، از های تجارتی بوستان بم، کجاران، نواب نخل، زاهدی، نخل طالیی، جاخرما با نام /از واحد صنفی خرماسرای تنگستان

های تجارتی سینا، سلیمانی( از واحد صنفی توحیدی/ خرما با نام)واحد صنفی پخش خرمای کجاران/ خرما با نام تجارتی بهارستان 

های تجارتی برادران ادیب در واحد صنفی خرماسرای میثم مضافتی ایران، نخلستان علی از واحد صنفی رطب مهدی/ خرما با نام

اند، های غذایی است، شناسایی شدههای توقیفی در خیابان مولوی تهران، که بورس عرضه انواع فرآوردهاره بر اینکه خرماوی با اش.تمار

این مقام مسئول در پایان تأکید .های صنفی متخلف به دلیل عرضه کاالی غیراستاندارد به دادگاه شکایت شدافزود: از مدیران واحد

ید، نگهداری و عرضه کاالی غیراستاندارد مشمول استاندارد اجباری جرم است و متخلفین به دادگاه کرد: مطابق قانون هرگونه تول

 .شوندمعرفی می

http://www.yjc.ir/fa/news/۶3۹1151/%DB%B1%DB%B۶%D-8%A8% 
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 تضمینی/خدماتخرید 
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۲۰تاریخ: 

 اجرای سیاست قیمت تضمینی در بورس کاال/ بودجه خرید تضمینی گندم در سال آینده کاهش نمی یابد

 .یک مقام مسئول گفت: اجرای سیاست قیمت تضمینی در بورس کاال، تسریع در پرداخت وجه گندم را از سوی دولت به همراه دارد

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی  ایمانی رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران در گفتگو با خبرنگارعلیقلی 

 50میلیون و  2اظهار کرد: براساس آخرین آمار  ۹7-۹۶در سال زراعی  سطح زیرکشت گندم، با اشاره به آخرین وضعیت جوان

 .هزار هکتار گندم دیم کشت شده است 800میلیون و  3هزار هکتار گندم آبی و 

 .به گفته وی؛ کشت گندم در استان ها طبق برنامه وزارت جهاد کشاورزی محقق و به پایان رسید

زش های مناسب باران از نظر پراگندگی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، پیش بینی می ایمانی گفت: با توجه به نزوالت جوی و ری

 تاخیر و است گندم کشت زیر سطح کاهش کشاورزی، جهاد وزارت برنامه: کرد بیان وی .شود، مشکلی در میزان تولید ایجاد نشود

رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران ادامه داد: وزارت جهاد در نظر دارد .ستا بوده تاثیرگذار موضوع این در حدی تا نرخ اعالم در

که سطح زیر کشت گندم برحسب برنامه استان ها محقق شود، چرا که بی توجهی به برنامه ، مشکالتی نظیر افزایش سطح زیر کشت 

اقتصادی برای کشور ندارد، بیان کرد: با توجه  توجیه صادرات گندموی با اشاره به اینکه .آورد می وجود به را تولید مازاد گندم و 

به باال بودن قیمت تمام شده تولیدگندم داخل نسبت به جهانی، وزارت جهاد در نظر دارد تا با افزایش بهره وری، کاهش ضایعات، 

 .توسعه ناوگان کشت و برداشت، عملکرد در هکتار را افزایش دهد

 خبری از اعالم نرخ های جدید نیست

هستند، افزود: بنابرقانون، همه ساله نرخ خرید  نرخ خرید تضمینی گندم با اشاره به اینکه کشاورزان همچنان منتظر اعالم ایمانی

تضمینی گندم قبل از شروع سال زراعی جدید تا پایان شهریور باید اعالم شود، در حالیکه با گذشت چهار ماه از فصل کشت و دستور 

وی با اشاره به اینکه بودجه خرید تضمینی محصوالت کشاورزی در .ز اعالم نرخ های جدید نیستمعاون اول رئیس جمهور خبری ا

رید خکمیسیون تلفیق و کشاورزی در حال بررسی است، تاکید کرد: در مکاتبه ای با مجلس ، تقاضا کردیم که اعتبارات الزم برای 

ویل گندم به سیلوها در سال زراعی جدید با مشکالتی نظیر در بودجه سال زراعی جدید لحاظ شود تا پس از تح  تضمینی گندم

این مقام مسئول با بیان اینکه همه ساله دولت در زمان پرداخت بهای محصول با مشکل کمبود اعتبار روبرو .کمبود منابع روبرو نشویم

لیون تن گندم است که انتظار می می 10است، افزود: اکنون بهترین زمان برای تخصیص بودجه الزم به ردیف خرید تضمینی حداقل 

رود اعضای کمیسیون تلفیق و کشاورزی به این مسئله توجه کنند تا در مدت زمان کوتاهی پس از تحویل گندم به سیلوها، مطالبات 

انی در به گفته وی؛ یکی از فاکتورهای مهم و تاثیرگذار بازرگ.گندمکاران پرداخت شود تا دغدغه خاطر این قشر به حداقل خود برسد

به ویژه گندم است که مجلس در بودجه سنواتی باید این امر مهم را مورد توجه قرار  محصوالت کشاورزیپرداخت به موقع بهای 

ه دارند، در سال آیند کاهش بودجه خرید تضمینی گندمایمانی در پاسخ به این سوال که برخی کارشناسان اظهاراتی مبنی بر .دهد

گندم از محل درآمد عمومی، هدفمندی یارانه ها، فروش اوراق خزانه اسالمی می دیف های خرید تضمینیبیان کرد: با نگاهی به ر

 .توان گفت که بودجه، نسبت به سال گذشته کاهش چندانی نداشته است

 سیاست خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدی ادامه دارد

همچنان ادامه دارد، افزود: وزیر جهاد  یاست خرید تضمینی گندمسرئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران با اشاره به اینکه 

کشاورزی مکلف کرده که سیاست قیمت تضمینی پس از فراهم کردن زیرساخت های الزم به تدریج باید اجرا شود و به همین خاطر 
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قیمت تضمینی به سبب وی ادامه داد: اجرای سیاست .در نظر گرفتن بودجه کافی برای خرید تضمینی گندم امری ضروری است

و مابه التفاوت آن را از سوی دولت به همراه دارد که برای عرضه  گندمعرضه در بورس کاال، مزایایی همچون تسریع در پرداخت وجه 

 .آن باید تمامی زیرساخت های الزم در نظر گرفته شود، تا دغدغه خاطر گندمکاران افزایش نیابد

 مطالبات جوکارانانتقاد از تاخیر در پرداخت  

گفت: جوکاران اردیبشهت محصول خود را برای  مطالبات جوکارانایمانی در بخش دیگر سخنان خود با انتقاد از تاخیر در پرداخت 

وی با اشاره به اینکه بیشتر .روز گذشته به کشاورزان پرداخت شد 10عرضه در بورس کاال تحویل دادند که مابه التفاوت آن حدود 

میلیون تن گندم در بورس کاال به نظر  13تا  12.5از کشور از طریق واردات تامین می شود، یادآور شد: با وجود عرضه جو مورد نی

می رسد که تاخیر در پرداخت مابه التفاوت بها از سوی دولت بر بار مشکالت کشاورزان می افزاید، به همین خاطر وزیر جهاد اعالم 

استان، سیاست  4فراهم نبودن زیرساخت الزم در بورس و موفق نبودن اجرای این طرح در  کرد که در سال زراعی جدید به سبب

 .خرید تضمینی گندم ادامه یابد

http://www.yjc.ir/fa/news/۶3۹2330/%D8%A7%D8%A 
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 خدمات
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۲۰تاریخ: 

گذاری برای درصدی کشاورزی در سرمایه ۲۰.۷/ سهم ۹۷هزار نفر در بخش کشاورزی در سال  ۶۷آفرینی برای اشتغال

 ایجاد اشتغال

هزار نفر در بخش کشاورزی فرصت  ۶7هایی را در نظر گرفته که در راستای آن برای دولت برای توسعه اشتغال در سال آینده، طرح

 .شودجدید شغلی ایجاد می

های دولت برای ایجاد به گزارش خبرنگار ایانا، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در نشست خبری خود گزارش مبسوطی از برنامه

هزار فرصت شغلی برای جوانان کشور  33ارایه داد. طبق این گزارش، قرار است در سال آینده یک میلیون و  13۹7اشتغال در سال 

هزار میلیارد تومان نیز  254.3های تولید و اشتغال و گذاری در طرحهزار میلیارد تومان سرمایه 73.4شود؛ بنابراین فراهم 

هزار نفر متقاضی کار جدید  838تعداد  ۹7بینی دولت، در سال های عمرانی صورت خواهد پذیرفت.طبق پیشگذاری در طرحسرمایه

درصد خواهد رسید. به همین دلیل ایجاد  11.2هزار شغل در سال، نرخ بیکاری به  ۹80ض ایجاد شوند که با فربه بازار کار معرفی می

هزار میلیارد ریال از منابع ریالی  150های انرژی، هزار میلیارد ریال از محل افزایش قیمت حامل 174اشتغال گسترده ضروری است.

هزار میلیارد ریال نیز از محل مانده اعتبارات قانون حمایت از  ۶0انکی و هزار میلیارد ریال از منابع شبکه ب 350صندوق توسعه ملی، 

 توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری تأمین خواهد شد.

ها بخش ترین آنریزی شده و یکی از مهمهای مختلف برای آنها برنامههایی را تدارک دیده که در بخشبرای این منظور دولت طرح

شامل طرح توسعه گلخانه، پرورش ماهی  ۹7های منتخب بخش کشاورزی در سال طرح کشاورزی است.برنامه توسعه اشتغال حوزه

کند. به عبارتی در هزار نفر اشتغال ایجاد می 20و  44، 33در قفس و صنایع تبدیل و تکمیلی کشاورزی است که به ترتیب برای 

میلیارد ریال تسهیالت بتنکی  48هزار و  103فرصت جدید شغلی ایجاد خواهد شد. البته  هزار نفر ۶7مجموع این سه طرح، برای 

 برای این سه زیربخش در نظر گرفته شده که صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی، بیشترین سهم را از این تسهیالت خواهند داشت.

شود؛ و همین مقدار نیز از محل منابع عمومی تأمین می های بالعوض و یارانه سود مورد نیازمیلیارد ریال کمک 257هزار و  35

میلیارد ریال برای ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی هزینه از منابع مختلف، هزینه خواهد  305هزار و  138بنابراین در سال آینده 

 گذاری در سطح کشور در همین راستا است./درصد از کل سرمایه 20.7شد که معادل 

http://www.iana.ir/fa/news/51117/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8 
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 خدمات
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۱۶تاریخ: 

 تشکیل کمیسیون مشترک بین دامپزشکی و سندیکای تولیدکنندگان و واردکنندگان داروهای دامی

دامپزشکی کشور، پیشنهاد تشکیل کمیسیون مشترک بین دامپزشکی و سندیکای تولیدکنندگان و واردکنندگان رئیس سازمان 

پور، در دیدار با اعضای سندیکای به گزارش ایانا از روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور، علیرضا رفیعی.داروهای دامی را مطرح کرد

شود برای حل مشکالت تولیدکنندگان و واردکنندگان داروهای دامی، ت: پیشنهاد میتولیدکنندگان و واردکنندگان داروهای دامی گف

ه ویژه های بخش تولید بکمیسیون مشترکی بین سندیکای مربوطه و سازمان دامپزشکی ایجاد شود.وی با اشاره به مشکالت و چالش

ریبان است، اما در مقایسه شرایط فعلی با سه دهه گذشته، در عرصه دارو، افزود: اکنون اگرچه تولیدکننده با مسائل فراوانی دست به گ

رد: عالوه بر رشد پور عنوان کتر و فضا برای فعالیت بهتر از قبل شده است؛ بنابراین باید شکرگزار بود.رفیعیامروز وضعیت بسیار مثبت

یافته است ، به همین دلیل توسعه و نوآوری  جمعیت انسانی در دهه های اخیر ،موارد بیماریهای مشترک بین انسان و دام نیز افزایش

مام توان تبرای مهار و کنترل این بیماریها بیش از گذشته احساس می شد .رئیس سازمان دامپزشکی کشور، با بیان اینکه نمی

ش برای بخشبه و به صورت آنی حل کرد، ادامه داد: سازمان دامپزشکی در تالش است تا سطح دسترسی همکاران را مشکالت را یک

خصوصی افزایش داده و ارتقای فرایندهای حوزه دفتر دارو و درمان را در دستور کار قرار دهد. بنابراین بسیار منطقی خواهد بود که 
 ریزی و چالش ها و مسائل دیگر را برای سال آینده پیگیری کرد.دار را برای سال جاری تعیین و جهت رفع آنها برنامهچند مشکل اولویت

 کوتاه شدن مدت زمان آزمایشگاه

در ادامه این جلسه، معاون تشخیص و مدیریت درمان سازمان دامپزشکی کشور نیز با اشاره به اینکه این سازمان برای حل مسائل 

شود که رفع موانعو چالش هابا همکاری بخش های دولتی و خصوصی پیش رو در کنار تولیدکنندگان خواهد بود، گفت: پیشنهاد می

هیالت توان تسهایی را به سازمان ارائه دهد، میزاده، افزود: به عنوان مثال، اگر سندیکا در برخی موارد تضمیننجام گیرد.قاسم رضائیانا

وطه های مرببیشتری را برای هموار کردن مشکالت در نظر گرفت. البته در مواقعی که بحث منافع ملی مطرح باشد، باید محدودیت

ته وی، اکنون بعضی از مسائل دست و پا گیر برای واردکنندگان و تولیدکنندگان دارو بر طرف شده که کوتاه شدن را پذیرفت.به گف

ریزی بلندمدت سازمان دامپزشکی، در آینده شاهد اتفاقات ترین آنهاست. هرچند با توجه به برنامهمدت زمان آزمایشگاه، یکی از مهم

ه معتقد است که سازمان دامپزشکی کشور، به دنبال ارتقای استانداردها در کنترل کیفی داروها زادمثبت فراوانی خواهیم بود.رضائیان

شود با اطمینان از تولید داخلی حمایت بر اساس آخرین دستاوردهای روز دنیاست. زیرا تنها در سایه چنین تدابیری است که هم می

کنند.معاون تشخیص و مدیریت درمان سازمان دات ایرانی بیشتر اعتماد میهاو تولیالمللی نسبت به کارخانهکرد و هم بازارهای بین

دامپزشکی کشور، تاکید کرد: در حال حاضر اگرچه رقبای اروپایی در کشوری مانند افغانستان حضور دارند، اما مسئوالن دامپزشکی 

دهند. این امتیازی است ی را بر اروپایی ترجیح میاین کشور هنوز از کیفیت باالی داروهای ایرانی دفاع کرده و داروهای دامی ایران

توانند آن را توسعه دهند.دراین دیدار سندیکای تولید کنندگان و واردکنندگان داروهای دامی تعداد دو که تولیدکنندگان داخلی می

 دستگاه کانکس برای مردم زلزله زده استان کرمانشاه به استان ارسال کرد./

http://www.iana.ir/fa/news/51011/%D8%AA%D8%B4%DA%A۹% 
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 خدمات
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۱۶تاریخ: 

 ها به داد عشایر رسیدندتشکل

های با سود چهار های عشایری با وامتشکلها و گیری باال رفته است، اتحادیهها در بازار به طرز چشمدر شرایطی که قیمت نهاده

 .درصد نهاده مورد نیاز این بخش را در اختیار دامداران قرار داده است تا از بحران خارج شویم

باتی زیادی ثها، بیوگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت: افزایش قیمت نهادهمدیرعامل اتحادیه مرکزی عشایر ایران امروز در گفت

ها نجومی باال رفته است.سیدجلیل میرزاهد افزود: دامداران و مرغداران ای که قیمت برخی نهادهگونهوجود آورده است؛ بها در بازار بهر

ها در شرایط حاضر ها و تعاونیهای خود نهاده را با قیمت باال خریداری کنند، اما نقش اتحادیهمجبور هستند برای تأمین غذای دام

ساله در این بخش وجود دارد، هایی که با کارمزد چهار درصد و با یک سال تنفس و دوره بازپرداخت پنجبخش بوده، زیرا وامبسیار اثر

های دولتی برای های سازمان امور عشایر و سایر بخشتوانسته است ملزومات مورد نیاز دامداران را تأمین کند.وی بیان کرد: کمک

 های گذشته تکرارها بسیار حائز اهمیت است، زیرا تاکنون اجازه ندادیم که تجربه سالد به کشتارگاههای مولجلوگیری از ورود دام

هزار تومان  1۶تا  15هزار تومان به حدود  20شود.مدیرعامل اتحادیه مرکزی عشایر ایران ادامه داد: در حال حاضر قیمت دام از 

کند.میرزاهد تأکید کرد: الزم است شرکت پشتیبانی امور ومان پیشتازی میت 28هزار و رسیده است و نهاده همچنان با قیمت یک

ها را با تر عمل کند و به جای آنکه همچون قیمت بازار محصولش را عرضه کند، جوی مصرفی دامداریدام نیز در این حوزه فعال

ترتیب دامداران مجبور نشوند با شود تا بدینالتفاوت آن نیز توسط دولت پرداخت تومان بفروشد و مابه ۹00قیمت پایین و در حد 

 هاتر آرامش به بازار نهادههای مورد نیاز را خریداری کنند.وی در پایان خاطرنشان ساخت: امیدواریم که هرچه سریعقیمت باال نهاده

 بازگردد تا عشایر و سایر دامداران کمتر دچار مشکل شود./

http://www.iana.ir/fa/news/50۹50/%D8%AA%D8%B4%DA%A۹%D۹%84%E2 
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 خدمات
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۱۶تاریخ: 

 رزی در انتظار تعیین تکلیفوکارگزاران صندوق بیمه کشا

کشاورزی سراسر کشور در انتظار بررسی طرح تعیین تکلیف خود در صحن علنی به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگزاران صندوق بیمه 

های گذشته این طرح در صحن مجلس مطرح شود؛ اما به دلیل در دستور مجلس هستند.به گفته این کارگزاران، قرار بود در هفته

 کار قرار گرفتن بودجه سال آینده، فعال بررسی طرح به تعویق افتاده است.

گویند: طرح تعیین تکلیف ما در نوبت اولِ بررسی قرار دارد و امیدواریم هفته آینده پس از اتمام بررسی کارگزاران می نمایندگان

ست پیش از این طرح استخدام کار گزاران کشاورزی در برنامه ششم تصویب شده بودجه، در صحن علنی مجلس مطرح شود.گفتنی

لیل داشتن بار مالی رد شد که اکنون براساس طرح سازمان امور استخدامی قرار شده بود؛ اما در مجمع تشخیص مصلحت نظام به د

است، استخدام کارگزاران براساس ضوابطی در دستور کار قرار بگیرد. پیش از این طرح تعیین تکلیف کارگزاران در کمیسیون اجتماعی 

خود که فاقد امنیت شغلی و بیمه منظم است، ناراضی است.چند هزار کارگزار بیمه روستایی از شرایط شغلی مجلس تصویب شده

 ی اصلی آنها جذب و استخدام در دولت است.هستند و خواسته

http://www.iana.ir/fa/news/51024/%DA%A۹%D8%A7%D8%B1%DA%A 
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 خدمات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۱۸تاریخ: 

 آخرین جزییات پرداخت خسارت به مرغداران

 .اند؛ به طور کامل پرداخت شدخسارت واحدهای مرغداری که تا پایان شهریور به بیماری آنفوالنزا آلوده شده :یک مقام مسئول گفت

گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی محصوالت کشاورزی درگفتگو با خبرنگارنیاز علی ابراهیمی پاک، عضو هیأت مدیره صندوق بیمه 

اظهار کرد: خسارت واحدهای  گذارواحدهای مرغ تخم، با اشاره به آخرین وضعیت خسارت اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

 ۹۶/۶/31 تا ۹5/7/1 تاریخ وی افزود: از .اند؛ به طور کامل پرداخت شدمرغداری که تا پایان شهریور به بیماری آنفوالنزا آلوده شده

 مرغدارانه میلیارد تومان خسارت ب 120شی از آنفوالنزا حاد پرندگان معدوم شدند که بدین منظور نا گذارتخم مرغ میلیون 10 حدود

ابراهیمی پاک با بیان اینکه خسارت واحدهای مرغداری ناشی از شیوع آنفوالنزا، از مهرماه به بعد پرداخت نشده است، بیان .وارد شد

تا  150معدوم شدند که این میزان رقمی معادل  مرغداریواحد  182میلیون قطعه در  12.5کرد: از ابتدای مهرماه به بعد حدود 

عضو هیأت مدیره صندوق بیمه محصوالت کشاورزی ادامه داد: صندوق بیمه .تومان خسارت به مرغداران وارد کردمیلیارد  1۶0

به گفته .را پرداخت کنیم غرامت مرغداران از درصدی آینده روز چند در بتوانیم تا است اعتبار تامین پیگیر  محصوالت کشاورزی

 .از جمله قزوین متحمل شده است تولیدکننده تخم مرغ شت استان اصلیوی؛ بیشترین خسارت آنفوالنزا حاد پرندگان را ه

http://www.yjc.ir/fa/news/۶3۹088۶/%D8%A2%D8% 
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 خشکسالی
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 دانه های روغنی
 فارس - ۹۶/۱۰/۱۷ : تاریخ

 یابد هزار تن افزایش می ۱۵۰هزار تن کلزا در سال آینده/ تولید روغن امسال به  ۴۰۰بینی تولید پیش
هزار تن کلزا از  400تا  350نزدیک به  ۹۶-۹7های روغنی وزارت جهاد کشاورزی پیش بینی کرد: در سال زراعی مجری طرح دانه

  .اراضی زیر کشت برداشت شود

 ۶8را  ۹5، علیرضا مهاجر، میزان تولید کلزا در سال جهاد کشاورزی وزارتبه نقل از پایگاه اطالع رسانی  خبرگزاری فارسبه گزارش 

مهاجر درباره تامین بذر کلزا نیز تصریح کرد: برای کشت زمستانه و .هزار تن عنوان کرد 182حدود  ۹۶تن و در سال  500هزار و 

دستگاه  1500های روغنی وزارت جهاد کشاورزی افزود: امسال مجری طرح دانه.ایمتن بذر تدارک دیده 1۶00بهاره کلزا نزدیک به 

وی گفت: ما برای هر هکتار کاشت، داشت و .گیرد که اکثر آن توزیع شده استکارنده کلزا با یارانه در اختیار کشاورزان قرار می

ری طرح دانه های روغنی وزارت جهاد کشاورزی یکی مج.ایممیلیون تومان وام در نظر گرفته 3برداشت کلزا و همه دانه های روغنی 

از مهمترین علل رشد کلزا طی سه سال اخیر را خرید تضمینی و پرداخت به موقع پول کلزا کاران دانست و اذعان داشت: امسال کل 

 10ی جاری نزدیک به مهاجر در عین حال افزود: برای سال زارع.میلیارد تومان به موقع پرداخت شد 550پول کلزا کاران بالغ بر 

 .ایمدرصد افزایش عملکرد تولید کلزا پیش بینی کرده

 .وی همچنین از پرداخت کل پول کشاورزانی که آفتابگردان تولید کرده بودند، خبر داد

 .مهاجر افزود: برداشت سویا آغاز شده و مراکز خرید آماده تحویل این محصول هستند

هزار هکتار آفتابگردان با ارقام جدید خارجی و داخلی تدوین شده است، تصریح  200رای کشت وی با بیان این که برنامه ده ساله ب

کرد: یکی از اهداف ما افزایش عملکرد و کشت در مناطق کم آب است، زیرا ارقامی را وارد کردیم که مقاوم به کم آبی است و میزان 

هزار هکتار ارقام روغنی آفتابگردان و  20دامه داد: امسال حدود مشاور وزیر جهاد کشاورزی ا.درصد است 48تا  4۶روغن دهی آن 

هزار تن روغن آفتابگردان  30هزار هکتار ارقام آجیلی در کشور کشت خواهد شد و انتظار داریم از کشت ارقام روغنی، حدود  40تا  20

قسمتی از آن برای دان مرغ و پرندگان و  هزار تن گلرنگ تولید شود که 30حدود  ۹7وی گفت: انتظار داریم در سال .به دست آید

مهاجر در مورد سویا نیز اذعان داشت: این محصول در استان های شمال .هزار تن برای روغن گیری استفاده خواهد شد 20تا  15

کشت  رکشور کشت می شود و ما به دنبال این هستیم که سویا در خوزستان نیز کشت شود و امیدواریم ظرف ده سال آینده سطح زی

هزار هکتار کشت سویا در اراضی کشاورزی صورت می  35وی با بیان این که امسال نزدیک به .هزار هکتار افزایش یابد 300سویا به 

مجری طرح دانه های روغنی درباره کشت کنجد نیز تصریح کرد: .هزار تن محصول تولید شود 80گیرد، پیش بینی کرد از این سطح 

درصد برای  10درصد آن به عنوان آجیل و  ۹0ر هکتار کنجد در اراضی کشاورزی کشت می شود که هزا 40ساالنه نزدیک به 

های روغنی در سال زراعی جاری وی در عین حال میزان کل روغن استحصالی از کشت دانه.گیردگیری مورد استفاده قرار میروغن

 .نیاز کشور استدرصد مورد روغن  10هزار تن برآورد کرد و گفت: این رقم  150را 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13۹۶1017000۹05 
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 روغن
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۱۷تاریخ: 

 یابدهزار تن افزایش می ۱۵۰روغن استحصالی کشور امسال به 

 .هزار تن کلزا از اراضی زیر کشت برداشت شود 400تا  350حدود  ۹۶ - ۹7شود در سال زراعی بینی میپیش

های روغنی وزارت جهاد کشاورزی میزان تولید کلزا در رسانی وزارت جهاد کشاورزی، مجری طرح دانهبه گزارش ایانا از پایگاه اطالع

 هزار تن عنوان کرد. 182حدود  ۹۶تن و در سال  500هزار و  ۶8را  ۹5سال 

 ایم.تن بذر تدارک دیده ۶00هزار و علیرضا مهاجر درباره تأمین بذر کلزا نیز گفت: برای کشت زمستانه و بهاره کلزا حدود یک

 گیرد که اکثر آن توزیع شده است.دار کلزا در اختیار کشاورزان قرار میدستگاه کارنده یارانه 1500وی بیان کرد: امسال 

 ایم.های روغنی سه میلیون تومان وام در نظر گرفتهمهاجر ادامه داد: ما برای هر هکتار کاشت، داشت و برداشت کلزا و همه دانه

ترین دالیل رشد کلزا طی سه سال اخیر را خرید تضمینی و پرداخت به موقع پول کلزاکاران دانست و تأکید کرد: وی یکی از مهم

های روغنی وزارت جهاد کشاورزی یادآور میلیارد تومان به موقع پرداخت شد.مجری طرح دانه 550یش از امسال کل پول کلزاکاران ب

ایم.مهاجر از پرداخت کل پول کشاورزانی که بینی کردهدرصد افزایش عملکرد تولید کلزا پیش 10شد: برای سال زارعی جاری حدود 

: برداشت سویا آغاز شده و مراکز خرید آماده تحویل این محصول هستند.مهاجر آفتابگردان تولید کرده بودند خبر داد.وی عنوان کرد

هزار هکتار آفتابگردان با ارقام جدید خارجی و داخلی تدوین شده است، خاطرنشان  200ساله برای کشت  10با بیان اینکه برنامه 

آبی است و میزان امی را وارد کردیم که مقاوم به کمآب است، زیرا ارقساخت: یکی از اهداف ما افزایش عملکرد و کشت در مناطق کم

هزار هکتار ارقام  40تا  20هزار هکتار ارقام روغنی آفتابگردان و  20درصد است.به گفته وی، امسال حدود  48تا  4۶دهی آن روغن

 ردان به دست آید.هزار تن روغن آفتابگ 30آجیلی در کشور کشت خواهد شد و انتظار داریم از کشت ارقام روغنی، حدود 

هزار تن گلرنگ تولید شود که قسمتی از آن برای دان  30حدود  ۹7مشاور وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: انتظار داریم در سال 

های گیری استفاده خواهد شد.مهاجر درباره سویا نیز گفت: این محصول در استانهزار تن برای روغن 20تا  15مرغ و پرندگان و 

سال آینده سطح  10شود و ما به دنبال این هستیم که سویا در خوزستان نیز کشت شود و امیدواریم ظرف کشت میشمال کشور 

هزار هکتار کشت سویا در اراضی کشاورزی صورت  35هزار هکتار افزایش یابد.وی با بیان اینکه امسال حدود  300زیر کشت سویا به 

 40ار تن محصول تولید شود.مهاجر درباره کشت کنجد بیان کرد: ساالنه نزدیک به هز 80بینی کرد که از این سطح گیرد، پیشمی

درصد برای روغن گیری مورد استفاده  10عنوان آجیل و درصد آن به ۹0شود که هزار هکتار کنجد در اراضی کشاورزی کشت می

هزار تن برآورد کرد و  150سال زراعی جاری را های روغنی در گیرد.وی در پایان میزان کل روغن استحصالی از کشت دانهقرار می

 درصد مورد روغن نیاز کشور است./ 10یادآور شد: این رقم 

http://www.iana.ir/fa/news/51048/%D8%B1%D۹%88% 
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 روغن
 فودپرس ۱۳۹6دى ماه  ۱۷یک شنبه 

 هزار تن افزایش می یابد ۱۵۰روغن استحصالی کشور امسال به 

هزار  400تا  350نزدیک به  ۹۶-۹7مجری طرح دانه های روغنی وزارت جهاد کشاورزی پیش بینی کرد: در سال زراعی  <کشاورزی

هزار  ۶8را  ۹5 سال در کلزا تولید میزان  مهاجر علیرضا  به گزارش وزارت جهاد کشاورزی،.تن کلزا از اراضی زیر کشت برداشت شود

 به نزدیک کلزا بهاره و زمستانه کشت برای: کرد تصریح کلزا بذر تامین درباره  هزار تن عنوان و 182حدود  ۹۶تن و در سال  500و 

دستگاه کارنده یارانه دار  1500امسال  :مجری طرح دانه های روغنی وزارت جهاد کشاورزی افزود.تن بذر تدارک دیده ایم 1۶00

وی گفت: ما برای هر هکتار کاشت، داشت و برداشت کلزا و همه .کلزا در اختیار کشاورزان قرار می گیرد که اکثر آن توزیع شده است

 مجری طرح دانه های روغنی وزارت جهاد کشاورزی یکی از مهمترین علل.میلیون تومان وام در نظر گرفته ایم 3دانه های روغنی 

رشد کلزا طی سه سال اخیر را خرید تضمینی و پرداخت به موقع پول کلزا کاران دانست و اذعان داشت: امسال کل پول کلزا کاران 

درصد افزایش عملکرد تولید  10نزدیک به  جاری زارعی سال برای: افزود  مهاجر.میلیارد تومان به موقع پرداخت شد 550بالغ بر 

 غازآ سویا برداشت  از پرداخت کل پول کشاورزانی که آفتابگردان تولید کرده بودند خبر داد و گفت:  وی.کلزا پیش بینی کرده ایم

هزار هکتار آفتابگردان با  200وی با بیان این که برنامه ده ساله برای کشت .هستند محصول این تحویل آماده خرید مراکز و شده

ارقام جدید خارجی و داخلی تدوین شده است، تصریح کرد: یکی از اهداف ما افزایش عملکرد و کشت در مناطق کم آب است، زیرا 

مشاور وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: .درصد است 48تا  4۶ارقامی را وارد کردیم که مقاوم به کم آبی است و میزان روغن دهی آن 

هزار هکتار ارقام آجیلی در کشور کشت خواهد شد و انتظار داریم  40تا  20هزار هکتار ارقام روغنی آفتابگردان و  20مسال حدود ا

هزار تن گلرنگ  30حدود  ۹7وی گفت: انتظار داریم در سال .هزار تن روغن آفتابگردان به دست آید 30از کشت ارقام روغنی، حدود 

مهاجر در مورد سویا .هزار تن برای روغن گیری استفاده خواهد شد 20تا  15ن برای دان مرغ و پرندگان و تولید شود که قسمتی از آ

 و ودش کشت نیز خوزستان در سویا که هستیم این دنبال به ما و شود می کشت کشور شمال های استان در محصول این  نیز گفت:

هزار هکتار  35وی با بیان این که امسال نزدیک به .هزار هکتار افزایش یابد 300 به سویا کشت زیر طح آینده سال ده ظرف امیدواریم

مجری طرح دانه های .هزار تن محصول تولید شود 80کشت سویا در اراضی کشاورزی صورت می گیرد، پیش بینی کرد: از این سطح 

درصد  ۹0اراضی کشاورزی کشت می شود که هزار هکتار کنجد در  40روغنی درباره کشت کنجد نیز تصریح کرد: ساالنه نزدیک به 

وی میزان کل روغن استحصالی از کشت دانه های .درصد برای روغن گیری مورد استفاده قرار می گیرد 10آن به عنوان آجیل و 

  .درصد مورد روغن نیاز کشور است 10هزار تن برآورد کرد و گفت: این رقم  150روغنی در سال زراعی جاری را 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=c3fa741b7۶۹۹42eaaae01b 
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 روغن
 ایران اکونا - ۱۳۹۶دی / /  ۱۹سه شنبه , 

 های تراریخته باید برچسب داشته باشندروغن

ای و صنایع شود، رئیس انستیتو تحقیقات تغذیههای تراریخته موجود در بازار برچسب، نصب نمیروغن بندیکه بر روی بستهدرحالی

 .ندکننده بتواند انتخاب کهای تراریخته حتماً باید برچسب تراریخته درج شود، تا مصرفبندی روغنغذایی کشور، گفت: روی بسته

های تراریخته که از سویا یا ذرت تراریخته یع غذایی کشوراظهار کرد:روغنای و صناهدایت حسینی رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه

وی درباره اینکه برچسب بر روی  .کننده بتواند انتخاب کندشده است باید حتماً برچسب تراریخته روی آن درج شود تا مصرفتهیه

نایع ای و صاست و ما در انستیتو تحقیقات تغذیه شود یا خیر افزود: پیگیری این امربا وزارت بهداشتهای تراریخته نصب میروغن

بنابراین گزارش با وجود اینکه درج برچسب .کنیممی مطالعه خوراکی هایروغن ترانس و چرب اسیدهای روی بر غذایی کشور 

 این نامعلوم بردالیل بنا دوباره اما شد نصب کوتاهی مدت در بازار در شدهعرضه خوراکی روغن محصول روی بر تراریخته 

 . وقف شدمت گذاریبرچسب

http://iranecona.com/80828/%D8%B1%D۹%88%D8%BA% 8۶%E2%80 
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 زعفران
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۱۷تاریخ: 

 درصدی صادرات زعفران خراسان جنوبی ۲۲رشد 

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور صادرات و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: صادرات زعفران خراسان جنوبی رشد 

 .درصدی نسبت به سال گذشته داشته است 22

تقدیر از صادرکنندگان نمونه خراسان با بیان اینکه همه به گزارش ایانا از وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجتبی خسروتاج در مراسم 

کشورها توسعه صادرات در توسعه ملی را دنبال می کنند، گفت: اعتقاد ما نیز بر این است که توسعه صادرات نیازمند هدف گذاری و 

های رقابتی تعریف می کنند و دار ترین کشورها مناطقی هستند که برای خود مزیتبرنامه ریزی دقیق است.وی بیان کرد: سرمایه

این امر باید در ایران و خراسان جنوبی مورد توجه قرار گیرد.معاون وزیر در امور صادرات و رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران با 

ظرفیت  تدای امربیان اینکه در حال حاضر در برخی از اقالم مشکل رقابتی و قیمت داریم تصریح کرد: متاسفانه در برخی از موارد، از اب

های رقابتی، نرخ برگشت سرمایه، رقبا و بازارها را نمی بینیم.خسروتاج با بیان اینکه صحنه اقتصاد، تجارت و صادرات مانند یک 

مسابقه است، افزود: فعاالن اقتصادی اسب سواران این مسابقه بوده که باید مسئوالن زمینه مسابقه را فراهم کنند.وی تاکید کرد: یکی 

وظایف دولت این است که با رفع قوانین و مقررات و پرداخت تسهیالت، زمینه رقابت سازنده را در میدان مسابقه فراهم کنند. به  از

هر میزان که موانع میدان مسابقه بیشتر باشد، توان رقابت نیز سخت تر خواهد شد.وی با اشاره به مشکالت مرزنشینان بیان کرد: تا 

بتواند تجارت سالمی برقرار کند، مشکلی با فعالیت وی نداریم.معاون وزیر در امور صادرات و رئیس کل زمانی که یک مرزنشین 

سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: اعتقاد داریم به هر میزان که دولت دخالت کمتری داشته باشد، تولیدکنندگان بهتر وارد بازار 

ع فوالدی کشور نقش مهمی در صادرات ایفا می کنند، اظهار کرد: اگر به دنبال توسعه جهان می شوند.وی با بیان اینکه امروزه صنای

صادرات هستیم، باید به فرصت های سرمایه گذاری نیز توجه کنیم.خسروتاج با بیان اینکه در حال حاضر سازمان توسعه تجارت در 

توسعه ای قرار گیریم، می توانیم در چندین پروژه  فهرست شرکت های توسعه ای قرار ندارد، افزود: اگر در لیست سازمان های

صادراتی کار مشترک انجام دهیم.وی بیان کرد: امروز همه کشورها نکات تمایز خود از دیگر مناطق را شناسایی کرده اند، گفت: ما 

ن در هیچ کشوری دفتر نیز در ایران و خراسان جنوبی باید نکات متمایز خود را شناسایی کنیم.خسروتاج با بیان اینکه همچنی

رایزن بازرگانی در سفارت خانه داریم.معاون وزیر در امور صادرات و رییس کل سازمان توسعه تجارت 20نمایندگی نداریم، گفت: تنها

شاره ا ایران بیان کرد: صادرکننده باید به بازارهای جهانی ورود پیدا کند که این امر با ایجاد دفتر نمایندگی نیز میسر می شود.وی با

به شرایط کنونی اقتصاد در جامعه بیان کرد: به دلیل برخی از شرایط روانی و کاذب، نرخ ارز به نفع صادرکننده حرکت کرده که باید 

از این امر استفاده کند.خسروتاج به ظرفیت های صادراتی خراسان جنوبی اشاره کرد و افزود: صادرات زعفران خراسان جنوبی از 

 درصد رشد داشته است./ ۶ادرات کاشی و سرامیک استان نسبت به سال گذشته درصد ی و ص22رشد

http://www.iana.ir/fa/news/510۶۶/%D8%B1%D8%B4%D 
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 زعفران
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۲۱تاریخ: 

 کنند؛ تعاون روستایی ایستادگیدالالن زعفران/ نمایندگان حمایت می شلیک طرح خرید توافقی به قلب اردوگاه

دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسالمی در مناطق در حال اجرای طرح و همچنین رئیس سازمان تعاون روستایی ایران در پاسخ 

 .دستی و نادرستی آن را به بحث گذاشتنهای خبرگزاری ایانا، کمیت و کیفیت اجرای طرح خرید توافقی زعفران و بررسی دربه پرسش

 علیرضا صفاخو: -خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( 

های زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی آغاز کرده، طرح خرید هایی که سازمان تعاون روستایی از سازمانیکی از طرح

نیز در جریان است. طرحی که باعث شده تا اکنون ماه سال جاری آغاز شده و همتوافقی زعفران بوده که از ابتدای آبان

ها، مدعی سوءاستفاده وگویی چندباره با یکی از رسانهبر خالف ادعای حسینی، عضو شورای ملی زعفران که در گفت

دالالن از طرح خرید توافقی شده است؛ دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسالمی در مناطق در حال اجرای طرح و 

های خبرگزاری ایانا که پیگیر کمیت و کیفیت اجرای ان تعاون روستایی ایران در پاسخ به پرسشهمچنین رئیس سازم

طرح و بررسی درستی و نادرستی اجرای آن شده است، نقطه نظرات خود را به صراحت در میان گذاشتند. اینکه سه 

 در گزارش ذیل بخوانید: توانیداند را میشونده در این گزارش، چه نقطه نظراتی را مطرح کردهمصاحبه

حمید بنایی، نماینده مردم گناباد و بجستان و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی در مقام وکالت موکالن خود در آن حوزه 

وگو با ایانا، ضمن اظهار خشنودی از اجرای انتخابیه که رزق و روزی کشاورزان آنجا متمرکز به محصول زعفران است، امروز در گفت

کاران گناباد با اقبال کمتری به نسبت سایر مناطق از جمله کشاورزان طرح خرید توافقی زعفران گفت: اگرچه این طرح در میان زعفران

توان این نکته را نادیده گرفت که برای ایجاد ثبات در بازار و جلوگیری از جوالن دالالنی که رو شده است، اما نمیتربیت حیدریه روبه

 بخش خوبی بود.اند، آرامثباتی در بازار این محصول مهم ملی دوختهچشم به بی

ها در اجرای این طرح در سال نخست اجرا افزود: اما تردیدی نیست که اگر سازمان تعاون وی در عین رد نکردن وجود برخی کاستی

 شد.ه میگماشت، امروز وضع بازار زعفران بسیار بد و آشفتروستایی به اجرای این طرح همت نمی

اظهار کرد: البته دفاع اینجانب  "سند ملی زعفران"ای مانند های روی زمین ماندهبنایی در ادامه با یادآوری اهمیت اجرایی کردن طرح

ها های معنا دار در برخی رسانهسازیشناسی کارشناسی و دور از جنجالاز ادامه طرح خرید توافقی زعفران، به معنای اهمیت آسیب

 توقف کردن این طرح نیست.برای م

این نماینده مجلس درباره ریشه آغاز تحرکات برخی از مخالفان اجرای طرح، تعبیر خود را چنین توصیف کرد: به گمان اینجانب، 

 اند تا از این کاله نمدی برای خود بدوزند.دالالن زعفران بعد از کاهش شتاب خرید، دست به کار شده

ز های حمایتی ابه جایگاه خاص ایران در تولید زعفران واجب است تا وزارت جهاد کشاورزی با توسعه طرحوی با بیان اینکه با توجه 

صورت اساسی قطع کند، یادآور شد: اجرای خرید قبیل طرح خرید توافقی و همچنین پیگیری سند ملی زعفران دست دالالن را به

 بت ادامه اجرای طرح، باید ممنون وزارت جهاد کشاورزی هم بود.توافقی خواسته کشاورزان و نمایندگان مجلس است و از با

 خواب آشفته دالالن زعفران از ایستادگی در اجرای طرح خرید توافقی

 وگو با خبرنگار ایانا از اجرایوالت در مجلس شورای اسالمی نیز امروز در گفتسعید باستانی، نماینده مردم زاوه و تربت حیدریه و مه

وگو تأکید کرد: از سویی خرید توافقی زعفران جزو وظایف وزارت جهاد کشاورزی است و از ت کرد.وی در این گفتاین طرح حمای

های زیرمجموعه جهاد کشاورزی با هدف حمایت گانه صادراتی است که تعاون روستایی از سازمانسوی دیگر زعفران ازجمله اقالم پنج
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ورزد؛ اگرچه این امر هم دور از انتظار نبوده و نیست که دالالن از ادامه تولید آن مبادرت میاز این کاالی استراتژیک ارزآور به حمایت 

ن آن دنبال بهانه تراشی برای متوقف کردالحیلی بهتأثیرها در بازار زعفران، با لطایفدلیل کاهش تأثیرگذاری نقش آناین محصول به

ا پول گونه است که دالالن بها اینست از دالالن نیز گفت: مکانیسم فعالیت آنهای این دهستند.باستانی درباره پشت پرده فعالیت

کاری لالعمکنند تا بابت دریافت حقای و با قیمت نازل مدنظر خود میصورت فلهها مبادرت به خرید زعفران کشاورزان بهاسپانیایی

 یران را در بازار جهانی مخدوش و به کشاورزان جفا کنند.های اسپانیایی سهم انامشروع خود از این جریان، به نیابت از شرکت

ها و نواقص در اجرای طرح، آن را در سال نخست اجرا کامالً طبیعی و در عین حال قابل وی در عین پذیرش وجود برخی کاستی

صورت توافقی از زعفران بهتن  ۶0های پیش رو دانست.نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس با اشاره به خرید مرتفع کردن در سال

طرح  ها برایاند و با توسل جستن به برخی رسانهتن محصول تولیدی بیان کرد: دالالن زعفران در حالی از این امر آشفته شده 300

 هسازی برای لغو اجرای این طرح هستند که تنها یک پنجم تولید از این طریق خریداری شدپایه و اساس پیگیر زمینهادعاهای بی

توانند داشته باشند.باستانی با اشاره به اینکه ناراحتی و خشم پشت صحنه دالالن است و به نوعی ادعایی برای انحصاری کردن هم نمی

العمل این امر قابل درک است، اما تأکید کرد: با ها برای حقدلیل خدشه وارد شدن به میزان کیسه اندوخته شده آنبازار زعفران به

ها ایستادگی و پایداری ایندگان مردم منطقه در مجلس و مدیران وزارت جهاد کشاورزی، در مقابل این قبیل شیطنتاین وجود، نم

های همکارش )نماینده گناباد( اظهار کرد: اجرایی کردن سند ملی زعفران مستلزم ردیف بودجه است، خواهند کرد.وی درباره صحبت

همکاری در ایجاد یا تکمیل زنجیره ارزش قائل نیست، لذا باید با تسهیل مسیر مشارکت اما از آنجا که بخش خصوصی نیز منعی برای 

گذار صنایع تبدیلی و اصناف زمینه کسب ارزش افزوده الزم برای این و همکاری تمام عوامل تولید اعم از کشاورز، کارگر، سرمایه

جلس با منافع دالالن منافات دارد و از هر ترفندی برای اخالل محصول ارزشمند ملی را فراهم کرد. امری که به گفته این نماینده م

 تر زنجیره تولید دریغ نخواهند کرد.های وزارت جهاد کشاورزی برای تحقق سریعدر تالش

 پیگیر ایرانی کردن بورس جهانی زعفران هستیم

ارع زعفران تربت حیدریه بازدید داشته است، هاشمی، رئیس سازمان تعاون روستایی ایران نیز که طی روزهای گذشته از مزعلی اوسط

وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا(، با تأکید بر اهمیت محصول استراتژیک و صادرات محور زعفران گفت: امروز در گفت

ن سایه اندازد؛ کمااینکه ای یا جهانی روی زعفران ایرابا توجه به این جایگاه هیچ ایرانی میهن دوستی نباید بگذارد حراج منطقه

 تاکنون جایگاه زعفران ایران از حیث سهم تولید به حق و سهم خود در جهان نرسیده است.

اند، خاطرنشان ساخت: وی با اشاره به اینکه هوچی گران امروز خود در ایجاد این مسیر شکننده و پرسنگالخ نقش پررنگ داشته

 85های به حراج گذاشتن این ثروت ملی است که در ایران و زعفران گویای انگیزه تولید این محصول 100نگاهی به نسبت یک به 

شود.رئیس سازمان تعاون روستایی ایران که پس از انتصاب به این سمت عزم خود را جهت درصد تولید جهانی آن در ایران انجام می

نصاف و تأمل دید چه کسانی با جوسازی در فضای افکار بریدن دست دالالن راسخ کرده است، با طرح این پرسش که باید با اندکی ا

الزم است از طریق "کاران هستند، عنوان کرد: ها در پی حراج کردن حق و دسترنج زعفرانهای آنعمومی و حتی کشاورزان و خانواده

جهانی است باید فکر و تدبیر همین مصاحبه و رسانه مرجع بخش کشاورزی اعالم کنم اراده امروز ما این است که برای آنچه محصول 

کننده مردود و محکوم است. در واقع به باور ما قضاوت درستی و نادرستی جهانی نیز اتخاذ کرد و هرگونه حرکات مذبوحانه تضعیف

ده کننای و جهانی که حقوق تولیدهای بازار منطقهادامه طرح خرید توافقی ارزیابی و داوری خود کشاورزان است، نه بازیگران صحنه

بر  ها مبنیای که خوشبختانه تا دیروز از قول کشاورزان جز تأیید ادامه اجرای طرح ارزیابی مخالفی از آنانگارند؛ نکتهرا نادیده می

 "توقف اجرای آن نشنیدم.
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عتبار برای تأمین اگونه مشکلی دار بودن طرح خرید توافقی اضافه کرد: در حال حاضر هیچهاشمی با تأکید قاطع مبنی بر ادامهاوسط

های در دستور کار خود، پیگیر ایرانی کردن بورس جهانی زعفران هستیم تا هر کشور، ادامه اجرای طرح نداریم و در ادامه برنامه

های دیگر سازمان تعاون اعتبار آن را از زعفران ایران بگیرد. ضمن اینکه صنعتی کردن تمام فرآیند تولید زعفران نیز در اولویت

مند های دالالن برای تخطئه اجرای طرح خرید توافقی متأسف و گالیهتایی است.وی در بخشی از اظهارات خود به قدری از تالشروس

سته شده ای شکگونهوگو با ایانا با گفتن این متن به پایان برد که امروز رکورد خرید توافقی زعفران بهبود که جمالتش را در گفت

کتاب ثبت رکوردهای جهانی )گینس( باشد، باید به کوری چشم مخالفان تولید ملی و اقتصاد مقاومتی  است که اگر قابل ثبت در

 اعالم کرد که امروز چنین امری محقق شده است./

http://www.iana.ir/fa/news/51125/%D8%B4%D۹%84%DB%8%C 
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 زعفران
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۲۰تاریخ: 

 هزارتومان ۷۰۰میلیون و  ۴خرید توافقی زعفران پای دالالن را به بازار باز کرد/ حداکثر نرخ هر کیلو طالی سرخ 

منفعتی برای کشاورزان در برندارد، بلکه حضور گونه عضو شورای ملی زعفران گفت:اجرای طرح خرید توافقی زعفران نه تنها هیچ

 .گسترده دالالن در بازار را به همراه دارد

، از ه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانگرو صنعت،تجارت و کشاورزی علی حسینی عضو شورای ملی زعفران در گفتگو با خبرنگار

 700میلیون و  4و حداکثر  ۶00میلیون و  3در بازار خبر داد و گفت: اکنون حداقل نرخ هر کیلو طالی سرخ  ثبات نرخ زعفران

ارجی نیفتد، در بازار، افزود: اگر اتفاق خاصی در بازارهای داخلی و خ قیمت زعفرانوی با اشاره به استمرار ثبات .هزار تومان است

 بیان کرد: از حسینی با انتقاد از ورود سازمان تعاون روستایی به بحث خرید توافقی زعفران،.این وضعیت همچنان ادامه خواهد یافت

کیلو زعفران از سوی کشاورزان به تعاون روستایی غیر ممکن است  100آنجا که بیشتر کشاورزان خرده مالک هستند، امکان تحویل 

عضو شورای ملی زعفران ادامه داد: اجرای طرح خرید توافقی زعفران .توافقی زعفران پای دالالن را به بازار باز کرده است و تنها خرید

هیچ گونه منفعتی برای کشاورزان در بر ندارد، چرا که در این طرح دالالن اقدام به خریداری محصول از کشاورزان و عرضه انبوه به 

وی با اشاره به ضرورت شفاف سازی لیست خرید زعفران از کشاورزان، بیان کرد: با وجود درخواست .دسازمان تعاون روستایی کردن

 .از کشاورزان نکرده است خرید زعفران  مکرر اتحادیه؛ اما سازمان تعاون روستایی اقدام به انتشار لیست

و افزود: بر این اساس این امر ضربه مهلکی به  حسینی هدف از اجرای طرح خرید توافقی را گرانی تصنعی زعفران در بازار دانست

عضو شورای ملی زعفران با اشاره به اینکه رقابت با سایر رقبا در بازارهای .تولید و سرخوردگی کشاورزان را به همراه خواهد داشت

ان بی توجهی به نوس هستند که تولید زعفرانهدف امری ضروری است، تصریح کرد: هم اکنون بسیاری از کشورها، رقیب ایران در 

 .دهدقیمت ها، آینده تولید زعفران را دستخوش تحوالتی قرار می
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 زیتون
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۱۶تاریخ: 

 هزارتن روغن زیتون در سال/ بازنگری در استاندارد روغن زیتون ضروری است ۱۲واردات 

هزارتن روغن زیتون از طریق مبادی قانونی و مابقی از طریق قاچاق وارد کشور  12تا  10رئیس شورای ملی زیتون گفت: سالیانه 

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی  مهدی عباسی رئیس شورای ملی زیتون در گفتگو با خبرنگار.شودمی

ید شد که هزارتن محصول تول 100تا  80اظهار کرد: با توجه به سالِ آور زیتون حدود  تولید زیتون، با اشاره به اوضاع مساعد جوان

وی با انتقاد از این مسئله که آمار دقیقی از میزان تولید زیتون در دسترس نیست، .درصد این میزان به روغن زیتون اختصاص دارد 35

امری ضروری  روغن زیتونعباسی با اشاره به اینکه افزایش تولید و مصرف .گفت: تمامی آمارهای تولید برحسب پیش بینی ها است

های متعددی نظیر برند سازی و بحث شرکت های مشارکتی را شورای ملی زیتون برای ترویج مصرف روغن برنامه است، بیان کرد:

هزارتن اعالم  12تا  10را سالیانه  واردات روغن زیتون وی میزان.دارد که بدین منظور الیحه پیشنهادی به مجلس ارائه شده است

رئیس شورای ملی زیتون  .کرد و افزود: بخش عمده این میزان واردات از طریق مبادی قانونی و مابقی از طریق قاچاق وارد می شود

ارانه به یدست دولت است، به طوریکه با پرداخت  قیمت روغن زیتونبا انتقاد از قیمت باالی روغن زیتون در داخل گفت: مکانیسم 

عباسی .کنندگان کندکشاورزان، توسعه تولید و کاهش قیمت تمام شده می تواند اقدام به عرضه محصول با قیمت مناسب به مصرف

کنندگان نباید در انتظار ثبات قیمت زیتون باشند، بلکه شرایط ادامه داد: با توجه به آنکه تورم؛ همه ساله روبه افزایش است، مصرف

قاچاق روغن پومیس و  از  این مقام مسئول.گونه ای باشد که سود مصرف کننده و تولیدکننده در آن لحاظ شود قیمت باید به

به کشور خبر داد و گفت: قاچاق روغن های پومیس و زیتون کنسروی از طریق استان های مرزی به کشور صورت  میوه زیتون

جهاد کشاورزی است و تنها باید موضوع قاچاق در سطح کالن بررسی گیرد که کنترل آن خارج از حیطه کاری انجمن و وزارت می

را امری ضروری دانست و افزود: موضوع بازنگری در استاندارد روغن  ستاندارد روغن زیتونشورای ملی زیتون بازنگری در ا.شود

دگان را برای موانع قانونی باز زیتون به درخواست انجمن در حال بررسی است و باید با شفاف سازی استانداردها، دست واردکنن

وی در خاتمه گفت: با توجه به آمار باالی واردات و مصرف سیگار در کشور، شورای ملی زیتون خواستار تخصیص درآمدهای .نگذارند

 .گمرگی سیگار به ترویج مصرف روغن زیتون است تا سالمت آحاد جامعه تضمین شود

http://www.yjc.ir/fa/news/۶38۶187/%D۹%88%D8%A7%D8%B1%D8%A 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹6دى ماه  ۱۸دو شنبه 

 نوشیدنی خاص برای رهایی از بی خوابی

 .کنیمخواص اشاره می ترین اینبیدمشک گیاهی با معطر با خواص درمانی متفاوت که به برخی از مهم <غذا و تغذیه

هایی با اسانس معطر و خواص درمانی فراوان دارد که در این مطلب برخی از خواص بیدمشک گیاهی از نژاد بید است که سنبله

 .کنیمبیدمشک را بیان می

 خوابی با بیدمشکدرمان بی

دقیقه بجوشانید  2گرم بیدمشک خشک شده را در یک لیتر آب جوش به مدت  50خوابی با استفاده از بیدمشک باید برای درمان بی

 .دقیقه دَم بکشد. سپس این دمنوش را صاف و روزانه سه فنجان از آن را میل کنید 10و بگذارید 

 های صورت با دمنوش بیدمشکدرمان جوش

نوشیدن این دمنوش همچنین حرارت  .بردیهای بدن را از بین مکند و جوشدمنوش بیدمشک دستگاه گوارش را ضدعفونی می

 .دهددرونی بدن را کاهش می

 خواص عرق بیدمشک

عرق بیدمشک دستگاه عصبی و حافظه را تقویت .دهد و برای درمان کم خونی مفید استعرق بیدمشک قند خون را کاهش می

کرده برگ بیدمشک برای شود؛ دَمگی نیز میها و عالیم قاعددهد؛ مصرف این عرق موجب تسکین سردردکند و تب را کاهش میمی

 .دفع سنگ کیسه صفرا مفید است

 طرز تهیه دمنوش بیدمشک

دقیقه دَم بکشد. سپس  15گرم از برگ یا گل بیدمشک خشک شده را در یک لیتر آب جوش بریزید و بگذارید به مدت  50مقدار 

 .ه غذایی میل کنیداین دمنوش را صاف و روزانه سه فنجان از آن را قبل از هر وعد

 موارد منع مصرف بیدمشک

زیر  روی کنند؛ کودکانآورد؛ بنابراین افرادی که قند خون پایین دارند نباید در مصرف آن زیادهعرق بید مشک قند خون را پایین می

سال که مبتال به  1۶ سال، زنان باردار و شیرده هم باید در استفاده از بیدمشک احتیاط کنند. همچنین افراد با سن کمتر از 2

اید از برند، بهای دستگاه گوارشی، گاستریت و نفخ رنج میسرماخوردگی، آنفوالنزا یا آبله مرغان هستند و نیز اشخاصی که از زخم

 .مصرف بید مشک و عرق آن خودداری کنند

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=d42۹b00bc0۹74fe08e17۹ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=d429b00bc0974fe08e179


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 سالمت
 فودپرس ۱۳۹6دى ماه  ۱۷یک شنبه 

 !افراد چاق نارنگی نخورند

ای اشتها آور دانست و اظهار کرد: این میوه برای افرادی که تمایل یک کارشناس ارشد گیاهان دارویی نارنگی را میوه <غذا و تغذیه

و  "ث"هانیه ناصری، با بیان اینکه طبیعت نارنگی سرد است، گفت: نارنگی منبع غنی ویتامین .شودایش وزن دارند، توصیه میبه افز

وی افزود: نارنگی برای کاهش تب و رفع تراکم خون در کبد مفید است و به اعتقاد برخی به خاطر خاصیت ضدعفونی .بتاکاروتن است

در نارنگی اشاره کرد و افزود:  "آ"ناصری به وجود مقادیر فراوانی ویتامین .نیز موثر باشد "فلیسس"تواند در درمان اش میکننده

این کارشناس ارشد گیاهان دارویی، نارنگی را مسکن خوبی .از سرطان مفید است (prevention)وجود این ویتامین برای پیشگیری

خوابی رنج ناصری توصیه کرد: افرادی که از بی.کندفیه و زیاد میبرای سلسله اعصاب بدن دانست و افزود: این میوه خون را تص

وی .توانند خواب آرام و راحتی داشته باشید، بهتر است یک تا دو ساعت قبل از خواب چند عدد نارنگی میل کنندها نمیبرند و شبمی

هایی است که برای قلب و معده مقوی ز جمله میوهنارنگی عالوه بر خاصیت اشتهاآوری ا :ای اشتهاآور دانست و افزودنارنگی را میوه

این کارشناس .شوداشتها و افرادی که تمایل به افزایش وزن دارند، تجویز میعنوان یک اشتهاآور طبیعی برای بیماران کمبوده و به

تواند اعمال قلب را است و میمفرح قلب  "ب"و  "آ"، "ث"های ارشد گیاهان دارویی با بیان اینکه نارنگی به دلیل داشتن ویتامین

ناصری با بیان اینکه نارنگی .تواند سموم بدن را دفع کندتنظیم کند، گفت: این میوه همچنین ادرار آور خوبی است و از این رو می

ریان، شکند، اظهار کرد: در نتیجه مصرف نارنگی می تواند تصلب شرایین، ورم جدار ورید و سیاه شدن چسبندگی خون را معالجه می

وی با اشاره به وجود مقادیر فراوان منیزیم در نارنگی، گفت: وجود منیزیم باال در نارنگی موجب .فلج ناقص و آنژین را بهبود بخشد

فعالیت بهتر عضالت، دستگاه گوارش و سیستم عصبی می شود. همچنین نارنگی به خاطر داشتن میزان فسفر و کلسیم باال، یکی از 

ای فراوان، هدر تشکیل استخوان و اسکلت بدن موثر است. همچنین نارنگی به خاطر داشتن فسفر زیاد و ویتامین هایی است کهمیوه

  .شودحافظه و هوش می(Reinforcement) باعث تقویت

Id=fahttp://www.foodpress.ir/Post.aspx?1bf4aa0c۹d4d338543a 
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 سیب زمینی
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 شیالت
 فارس - ۹۶/۱۰/۱۸ : تاریخ

 میلیون دالر ماهی تیالپیا ۲۰محیط زیست اجازه پرورش تیالپیا در مزارع آزمایشی را هم نداد/ واردات ساالنه 
میلیون دالر ارز برای واردات ماهی تیالپیا از کشور خارج می شود و  20رئیس مؤسسه علوم تحقیقات شیالت کشور گفت: ساالنه  

  .جالب است که محیط زیست حتی اجازه پرورش ماهی تیالپیا در همان مزارع آزمایشی که مجوز دولت را گرفته بود را هم به ما نداد

د هایی که اخیراً در مورد تولی، محمد پورکاظمی صبح امروز در نشست خبری به واکنشفارسخبرگزاری به گزارش خبرنگار اقتصادی 

های گذشته از سوی دولت برای پرورش ماهی رغم مجوزهایی که در سالماهی تیالپیا در کشور اعالم شده پاسخ داد و گفت: علی

أسفانه در عمل هنوز امکان پرورش رسمی این ماهی در کشور تیالپیا در مؤسسه تحقیقات علوم شیالت و بافق یزد داده شده، اما مت

وی با اشاره به مخالفت سازمان محیط زیست مبنی بر پرورش این ماهی در کشور خاطرنشان کرد: ماهی تیالپیا  .فراهم نشده است

انند، در حالی که این ماهی دکنند که پرورش آن در آبهای آزاد سبب از بین رفتن ذخایر بومی میرا نوعی ماهی مهاجم اعالم می

گونه ماهی را رود و در نتیجه با توجه به اینکه ما دانش فنی پرورش ایندرجه از بین می ۹نوعی ماهی خاصی است در دمای آب زیر 

رهای ایم که امکان تولید این ماهی را در استخایم، اعالم کردهسال سابقه به دست آورده 100در مؤسسه تحقیقات علوم شیالت با 

 10رئیس مؤسسه تحقیقات علوم شیالت به این نکته اشاره کرد که حدود  .بسته بدون آنکه به آبهای آزاد راه داشته باشند، داریم

هزار تن تولید ماهی تیالپیا اکنون آماده است، اما متأسفانه به دلیل به نتیجه  50هزار تا  20کارگاه پرورش ماهی با ظرفیت بین 

هزار تن  12ها وجود ندارد، در حالی که ساالنه محیط زیست، عمال پرورش رسمی ماهی تیالپیا در این کارگاه نرسیدن با سازمان

  .توانیم جلوی خروج ارز را از کشور بگیریمشود که ما میمیلیون دالر به کشور وارد می 20ماهی به ارزش 

که نوع کیفیت پایین ماهی تیالپیا با عنوان زیلی در برخی  شودپورکاظمی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که پرسید شنیده می

مزارع در حال پرورش و ورود به بازار است، گفت: قطعاً وقتی امکان پرورش رسمی یک نوع محصولی در کشور وجود ندارد، این 

ها هم برای ارائه اطالعات ما آماری از مزارع غیررسمی و زیرزمینی پرورش این گونه ماهی نداریم و آنافتد و حتی اتفاقات می

  .کنندبه ما همکاری نمی

های وی در توضیح بیشتر این موضوع افزود: البته امکان پرورش این ماهی در مزارع مجوزدار هم امکان ندارد، به دلیل اینکه بازرسی

  .شودمیشود که در صورت مشاهده موارد خالف، پروانه این مزارع باطل می  ای از این مزارع انجامدوره

کشور  140شود که تن ماهی تیالپیا در دنیا تولید می 51۶اکنون ساالنه رئیس مؤسسه تحقیقات علوم شیالت این را هم گفت که هم

کنند، اما نکته اینجاست که چرا هنوز هم امکان تولید این ماهی را نداریم، چرا که این نوع ماهی با ذائقه ایرانی جهان آن را مصرف می

کیلوگرم یعنی نصف سرانه جهانی است، باید تالش کنیم تا  10است و برای کشوری چون ما که مصرف سرانه ماهی در آن  سازگار

  .مصرف آبزیان در کشور افزایش یابد

در این طرح با کار کارشناسی  :بندی نقاط مختلف کشور برای ماهی تیالپیا خبر داد و گفتپورکاظمی همچنین از طرحی برای پهنه

محیطی در آن رعایت شده باشد که نقاط شمالی و مرکز کشور از دهیم که نکات زیستن پایش را بر مبنای اصول صحیح انجام میای

، شدالخیمه که در شرایط نامناسب و با تراکم باال انجام میوی با انتشار فیلمی از یک مرکز پرورش ماهی در رأس .آن جمله است

رایط سخت و تراکم باال هم پرورش یابد که ما قاعدتاً در استخرهای با استانداردهای مشخص و غذای تواند در شگفت: این ماهی می

خواهیم پرورش را آغاز کنیم نه آنکه در آب فاضالب و شرایطی که برخی شود میمناسب که از کارخانجات تولید غذای ماهی تهیه می
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یتنامی که به ایران آمده بودند، پس از بررسی شرایط، اعالم کردند که اگر برند و کیفیت به حدی است که یک هیأت واز آن نام می

  .دالر نخواهد بود 7تیالپیا با این شرایط تولید کنیم، قیمت صادراتی آن کمتر از کیلویی 

 را مانعی برایآال و صادرات آن، برخی تولید ماهی تیالپیا خبرنگاری از پورکاظمی پرسید با توجه به پرورش روزافزون ماهی قزل

آال یک ماهی بسیار عالی و بازارپسند است و اکنون روسیه متقاضی ماهی دانند که وی در پاسخ گفت: قزلآال میصادرات ماهی قزل

هزار تن برسد، دیگر نگرانی  1۶0تا  150آالی پرورشی ایران با وزن باالی یک کیلوگرم است و اگر بازار صادرات ما به باالی رقم قزل

ای ماهی تیالپیا پرسید و اینکه برخی متخصصان اعالم خبرنگار فارس همچنین در مورد ارزش تغذیه .ی تولید تیالپیا وجود نداردبرا

کنند که این نوع ماهی چربی باالیی دارد که پورکاظمی با رد این موضوع گفت: تیالپیا ماهی پرچربی نیست، بلکه دارای چربی می

پروری سازمان شیالت در بخش دیگری از نشست، حسین عبدالحی معاون آبزی .حیث نگرانی وجود نداردکم و متوسط است و از این 

ایم که ایران در منطقه از این حیث مقام نخست را دارد، چرا هزار تن تولید انواع آبزی در کشور داشته 459ایران گفت: سال گذشته 

میلیون نفری برای بسیاری از تجار خارجی ممکن است  80و جمعیت  که ما دارای اقلیم بسیار متفاوت هستیم که همین امر

گونه آبزی قابل پرورش است که تیالپیا  5۶0وی به گزارش فائو در مورد تنوع انواع آبزیان در دنیا اشاره کرد و گفت:  .توجه باشدجالب

های بومی کشور در مؤسسه تحقیقات رخی از گونهاکنون بها ست که پرورش اخیر به سرعت در حال توسعه است و همیکی از این گونه

  .در حال بررسی است تا بتوانیم آن را وارد چرخه تولید و مصرف کنیم که نمونه آن ماهیان خاویاری است

عبدالحی همچنین به این نکته اشاره کرد که تیالپیا یک نوع ماهی آکواریومی است که انواع مختلف دارد که ممکن است برای این 

سازمان شیالت که مرجع صدور مجوز برای پرورش ماهی است، تا به حال مجوزی را برای نیز پرورش داده شود، اما  کار

  .پرورش رسمی تیالپیا صادر نکرده است

وی تأکید کرد که هیچ پرورش مزرعه ماهی حق ندارد تا قبل از صدور مجوز اقدام به پرورش این نوع ماهی کند و اگر متوجه شویم 

های مورد بحث قرار گرفت، اما با مخالفت ۹0به گزارش خبرنگار فارس، پرورش ماهی تیالپیا از سال  .کنیماش را باطل مینهپروا

کنند که تیالپیا ماهی همه چیزخوار و در عین سازمان حفاظت از محیط زیست مواجه شد. کارشناسان این سازمان همواره اعالم می

های بومی را از بین ببرد و این سؤال مطرح شده مت محیط زیست را به خطر انداخته و گونهحال مهاجم است که ممکن است سال

شود؟ در کنار آن، ماهی تیالپیا به دلیل داشتن تیغ کم، فیله خوب و های بومی کشورمان نمیکه چرا سعی بر توسعه و پرورش گونه

ردم میل زیادی به مصرف آن دارند، اما به جای پرورش داخل، ساالنه بوی اندک برای طبخ مورد پسند بازار کشورمان قرار گرفته و م

  .شودمیلیون دالر ارز از کشور برای واردات این ماهی هزینه می 20

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13۹۶10180008۶5 
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 شیالت
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۱۸تاریخ: 

 کشور جهان ۱۴۰های آبزی مهاجم جهان نیست/ تولید تیالپیا در گونه تیالپیای انتخابی ایران، جزو فهرست گونه

 100ای که برای پرورش در ایران انتخاب شده، در فهرست در حالی که برخی مخالفان، نگران مهاجم بودن تیالپیا هستند، اما گونه

به گزارش خبرنگار ایانا، رئیس مؤسسه تحقیقاتی علوم شیالتی، امروز در نشستی خبری با اشاره به اینکه .گونه مهاجم آبزی قرار ندارد

بیشترین رشد و توسعه در عرصه تولید مواد غذایی مربوط به آبزیان است، گفت: با وجود برخی انتقادها مبنی بر مهاجم بودن تیالپیا 

 گونه مهاجم جهان قرار ندارد. 100ف کرد که گونه انتخاب شده برای پرورش در ایران از نوع رودخانه نیل بوده و جزو اما باید اعترا

های آال در این فهرست خودنمایی کرده و در ردیفهای کپور و قزلمحمد پورکاظمی افزود: این در حالی است که برخی از گونه

 شود، از گونه رودخانه نیل است.پیایی که در جهان تولید میدرصد تیال 83باالتری هستند. ضمن اینکه 

جنس از تیالپیا در جهان شناخته شده، عنوان کرد: طبق آمار منتشر شده توسط فائو،  221گونه و  ۶00هزار و وی با بیان اینکه یک

های برتر را به خود اختصاص مصر رتبهمیلیون تن از این ماهی در کشورهای مختلف تولید شده که چین و  5.۶حدود  201۶در سال 

 شود.ترین واردکننده شناخته میاند. همچنین آمریکا نیز به عنوان بزرگداده

میلیون تن انواع آبزیان تولید کرده که  41نزدیک به  2012رئیس مؤسسه تحقیقاتی علوم شیالتی ادامه داد: کشور چین در سال 

شود که تقریبا میلیون تن برآورد می 1.5الی است که کل تولید شیالت ایران کمی بیش از میلیون تن آن تیالپیاست. این در ح 1.5

هیچ سهمی از تیالپیا ندارد.پورکاظمی بیان کرد: در استخرهای تحقیقاتی که در بافق یزد برای تولید این ماهی تعیین شده، به ازای 

شود. بنابراین در صورت توسعه آن ضمن اینجاد تن برداشت می 10زی، های غیرکشاورشور و در زمینهزار مترمربع، با آب لبهر یک

 20هزار تن از این ماهی وارد کشور شده و حدود  15توان کل نیاز کشور به تیالپیا را تامین کرد. زیرا ساالنه حداقل اشتغال، می

گراد برسد، ماهی تیالپیا قدرت زندگی را ه سانتیدرج ۹کند.وی یادآور شد: هر جا دمای آب به میلیون دالر ارز را از کشور خارج می

توان به عنوان یکی از شرایط کنترلی آن بهره برد.رئیس مؤسسه تحقیقاتی علوم از دست داده و بنابراین از چنین مکانیسمی می

ری از جامعه مضر نبوده شود، مصرف آن برای هیچ قشکه در این ماهی دیده می ۶به امگا 3شیالتی تأکید کرد: با توجه به نسبت امگا

کشور جهان به تولید این ماهی مشغول هستند.رشد سریع و  140اکنون شود و همو اتفاقا برای زنان باردار و کودکان توصیه می

برخورداری از توجیه اقتصادی، سازگاری با محیط زیست به دلیل استفاده نکردن برخی مواد شیمیایی، قابل تلفیق بودن با کشاورزی، 

 ترین مزایایی بود که پورکاظمی درباره تیالپیا مطرح کرد.گذاری از مهمزار مصرف متنوع، هزینه ارزان تولید و ریسک پایین سرمایهبا

 گونه ۵۶۰پروری به های آبزیافزایش گونه

انواع ماهی ازجمله تیالپیا در  های مختلف، تولیدپروری سازمان شیالت ایران نیز اظهار کرد: برخورداری از اقلیمدر ادامه، معاون آبزی

 پروری را به بازار عرضه کنیم.هزار تن محصوالت مختلف آبزی 45۹ایران را فراهم کرده و در سال گذشته توانستیم 

اند، خاطرنشان ساخت: تا قبل از میلیون نفری ایران چشم دوخته 80حسین عبدالحی با اشاره به اینکه کشورهای بسیاری به بازار 

گونه افزایش یافته است؛ اتفاقاً  5۶0پروری معرفی شده بود که بعد از این دهه تاکنون رقم آن به گونه برای آبزی 50حدود  50دهه 

هاست که به جهان معرفی شده است.وی با تأکید بر اینکه بیشترین تحقیقات در ایران درباره ماهی تیالپیا نیز یکی از همین گونه

های متولی صورت نگرفته که امید اضافه کرد: البته هنوز مجوز رسمی برای پرورش آن از طرف سازمانتیالپیا انجام گرفته است، 

 ای نزدیک بیفتد./زیست، این اتفاق در آیندهرود با توجه به تغییر رویکرد سازمان محیطمی

http://www.iana.ir/fa/news/51083/%DA%AF%D۹%88%D 
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 شکر
 فارس - ۹۶/۱۰/۱۹ : تاریخ

 میلیون تن شکر در کشور  ۱.۹هزار تن شکر از کارخانجات قند/ تولید  ۵۰خرید 
هبردی بازرگانی دولتی گفت: در راستای حمایت از تولید داخل و تأمین ذخایر را کاالی شکر شرکت مدیر پروژه راهبردی زنجیره

 خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی  .بازرگانی دولتی، از ابتدای هفته خرید شکر را از کارخانجات قند چغندری آغاز کردیم

شرکت گفت: با توجه به افزایش تأمین کاالی شکر  به نقل از شرکت بازرگانی دولتی ایران علیرضا فیاضی، مدیر پروژه راهبری زنجیره

رید دهد، بخشنامه خمیزان تولید چغندر قند در سال جاری، که رسیدن به خودکفایی در تأمین قند و شکر موردنیاز کشور را نوید می

ده شها ابالغ های غله و خدمات بازرگانی استانهای قند چغندری به شرکتهزار تن شکرسفید استحصالی توسط کارخانه 50مقدار 

کارخانه  2۶هزار تن شکر سفید تولید داخلی از تعداد  50ی اول خرید به میزان فیاضی تشریح کرد: در این راستا، قرارداد مرحله.است

م ها تنظیهای غله و خدمات بازرگانی استاناند، توسط شرکتقند چغندری، که در سال جاری از کشاورزان چغندر قند خریداری کرده

وی تصریح کرد: میزان شکر سفید قابل خریداری از هر کارخانه با هماهنگی انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر .استو منعقد شده 

ها جهت انجام عملیات های غله و خدمات بازرگانی استانکشور و بر حسب میزان خرید چغندر قند از کشاورزان تعیین و به شرکت

ی تأمین کاالی شکر شرکت بازرگانی دولتی ایران تصریح کرد: در سال جاری میزان یرهمدیر پروژه راهبری زنج.خرید ابالغ شده است

 .باشدسابقه در کشور میهزار تن رسیده است که رکوردی بی 500میلیون و  7تولید چغندر قند کشور به بیش از 

میلیون تن شکر در کشور تولید شود،  1.۹ شود که امسالبینی میفیاضی اظهار کرد: با توجه به میزان چغندر قند تولید شده، پیش

 .ایمای از خودکفایی در تأمین این کاالی اساسی شدهمیلیون تنی ساالنه، وارد مرحله 2.2که با توجه به نیاز مصرفی 

چندان ههای نشد، گفت: در سالدرصد شکر موردنیاز مصرفی کشور از طریق واردات تأمین می 50وی با بیان اینکه در گذشته بیش از 

های وزارت جهاد کشاورزی در فیاضی افزود: با تدابیر دولت محترم و برنامه.شددور بالغ بر یک میلیون تن شکر خام وارد کشور می

درصد از کل نیاز کشور به شکر از  ۹0های اقتصاد مقاومتی، در سال جاری حدود زمینه افزایش خوداتکایی ملی و تحقق سیاست

 .درصد از محل واردات تأمین خواهد شد10تنها طریق تولید داخلی و 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13۹۶101۹000۶35 
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 شیر و فرآورده ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۱۹تاریخ: 

 به ارقام مصوب نیست/ توزیع شیر، مدارس را به جایی نبردخبری از بازگشت قیمت لبنیات 

های لبنی درخواست کرد قیمت را به ارقام مصوب بازگردانند، ای از شرکتدبیر انجمن صنایع لبنی گفت: سازمان حمایت طی اطالعیه

گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی  و با خبرنگاررضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی در گفتگ.ای در این زمینه ابالغ نشده استاما تاکنون نامه

رقام مصوب اها به ای به انجمن مبنی بر بازگشت قیمت، با اشاره به اینکه سازمان حمایت به طور مکتوب مصوبهاقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

های شرکتای از اعالم نکرده است، اظهار کرد: در چند روز گذشته، سازمان حمایت پس از افزایش قیمت برخی از محصوالت طی اطالعیه

 .ین زمینه ابالغ نشده استا در اینامه تاکنون  درخواست کرد که قیمت را به ارقام مصوب بازگردانند، اما لبنی

های لبنی را به همراه دارد، دولتمردان برای جبران این ضرر و ها به ارقام مصوب زیان کارخانهبازگشت قیمتوی افزود: با وجود آنکه 

فت: معترض ستند،گ محصوالت لبنیباکری با اشاره به اینکه آحاد جامعه نسبت به گرانی اخیر .زیان احتمالی باید تمهیداتی بیندیشد

باشته و ورشکستگی باید حداقل بهای تمام شده را از محل فروش محصوالت خود تأمین ها به منظور جلوگیری از زیان انکارخانه

ها به کنند که دولت برای رفع تضاد این امر با قدرت خرید خانوار، باید برنامه خاصی جهت افزایش درآمد سرانه افراد و توان کارخانه

رد: هستند، تصریح ک افزایش نرخ خرید شیرخامکه دامداران خواستار دبیر انجمن صنایع لبنی با بیان این.ادامه تولید، به کار گیرد

دامداران برای جلوگیری از ضرر و زیان احتمالی نسبت به بررسی قیمت تمام شده و تغییر قیمت برحسب آن، مطالباتی دارند که به 

در حال بررسی اسناد و مدارک تولیدی  این منظور درخواست خود را به سازمان حمایت مطرح کردند و هم اکنون ستاد تنظیم بازار

 .های لبنی و مصرف کننده در اعالم قیمت لحاظ شودرود نفع سه گروه تولیدکننده شیرخام، کارخانهاست و انتظار می

رو هستند که با مشکل کاهش قدرت خرید خانوار روبه های لبنیکارخانه های تولیدی شامل دامداران ووی ادامه داد: بنگاه

صالح از این واقعیت اطالع دارند، بنابراین اتخاذ تصمیم الزم برای رفع این موانع و ایجاد تعادل قیمت امری ضروری های ذیسازمان

 .است

  بالتکلیفی توزیع شیر در مدارس  *

گونه بیان کرد: تاکنون آموزش و پرورش به سبب کمبود اعتبار هیچ ،توزیع شیر مدارس باکری با اشاره به آخرین وضعیت طرح

 .های لبنی برای طرح توزیع شیر مدارس منعقد نکرده استقرارداری با شرکت

 نظر در اعتبار تومان میلیارد200 ،۹7-۹۶ تحصیلی سال در مدارس شیر توزیع برای وزیران هیئت مصوبه براساس: داد ادامه وی 

 .کنون اعتبار آن تأمین نشده است تا که شده گرفته

 .خبر داد صنایع لبنیمیلیارد تومانی سال گذشته وزارت آموزش و پرورش به  180دبیر انجمن صنایع لبنی از بدهی 

 صادرات محدود لبنیات به آمریکا و روسیه*

ماهه گمرک، ارزش صادرات  ۹مار طبق روال عادی در جریان است، افزود: براساس آ صادرات لبنیاتباکری با اشاره به اینکه 

دبیر انجمن صنایع .میلیون دالر بود 773میلیون دالر رسید در حالیکه سال گذشته مجموع ارزش صادرات  750محصوالت لبنی به 

 بینی است، بیان کرد: میزان صادرات محصوالت لبنیتا پایان سال غیر قابل پیش محصوالت لبنی لبنی با اشاره به اینکه صادرات

تحت تأثیر تحوالت سیاسی منطقه است و به این منظور باید منتظر ماند و دید که صادرات دستخوش چه تحوالتی قرار خواهد 

های گذشته میزان محدودی شیرخشک وی با اشاره به آخرین وضعیت صادرات لبنیات به روسیه و آمریکا، تصریح کرد: در سال.گرفت

، با وجود باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش .در شد که آمار دقیق آن را باید گمرک اعالم کندبه روسیه و شیر و پنیر به آمریکا صا

http://awnrc.com/index.php
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/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

های مختلف از خرید شیر دهند، اما به بهانهدر چندین مرحله قیمت محصوالت خود را افزایش می های لبنیکارخانهآنکه همه ساله 

البته افزایش .زدمی دامن دامداران انباشته زیان بر پیش از بیش امر این که کردند امتناع گذشته سال سه در  خام به نرخ مصوب

رو بود، به همین دلیل خواستار بررسی اسناد و مدارک قیمت روبه مدارانداهای اخیر با انتقاد شدید قیمت محصوالت لبنی در هفته

را  های لبنیتوانند حرف خود را بر کرسی بنشانند و کارخانهحال باید منتظر ماند و دید که اینبار دامداران می.تمام شده تولید شدند

 وادار به افزایش قیمت خرید شیر خام کنند؟

http://www.yjc.ir/fa/news/۶3۹10۶۶/%D8%AE%D %B1%D 
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 صادرات و واردات
 فارس - ۹۶/۱۰/۱۷ : تاریخ

 درصدی هند روی محصوالت کشاورزی ایران/ رایزنی برای قرارداد تعرفه ترجیحی بین ایران و هند ۵۰تعرفه 
رئیس اتحادیه صادرکنندگان محصوالت کشاورزی گفت: با توجه به تعرفه باالی واردات که هند برای محصوالت کشاورزی ایران  

  .کندند سفر میتعیین کرده، هیأتی از وزارت جهاد کشاورزی برای حل مسئله به ه

ای منطقه عنوان یکی از کشوره، با انتقاد از تعرفه باالیی که هند بهخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی سید رضا نورانی در گفت

درصدی روی محصوالت کشاورزی  50تعرفه حجم زیادی از مبادالت تجاری با ایران را دارد، خاطرنشان کرد: هند در برخی موارد 

 .کندبندد، در حالی که این موضوع برای کشورهای دیگری مانند افغانستان یا پاکستان صدق نمیمی

 15درصد به  25کنیم که تعرفه برنج را از وی اضافه کرد: ما ساالنه بخش زیادی از برنج و چای مورد نیاز وارداتی را از هند وارد می

های خاص خود را برای واردات محصوالت ایران به کشور هند دارد که گیریایم، در حالی که طرف مقابل سختداده درصد کاهش

نورانی با اشاره به .شود که قیمت ما در بازارهای صادراتی این کشور رقابتی نباشدزعفران هم از جمله آنهاست و همین امر سبب می

شود که هزار تن سیب به هند صادر می 500ساالنه بیش از  :ختی است، خاطرنشان کرداینکه هند یکی از واردکنندگان سیب در

تواند با حجم تولید سیب درختی هزار تن آن از کشور چین است که امسال نیز با توجه به قطع واردات سیب از چین، ایران می 210

ری از وزارت جهاد کشاورزی به کشور هند خبر داد و گفت: وی از اعزام یک هیأت بلندپایه تجا.که دارد، وارد بازار کشور هند شود

رئیس اتحادیه صادرکنندگان .بار را با هند حل کندکند، تا مشکالت پیش روی صادرات میوه و ترهماه به هند سفر میدی 2۶این هیأت 

 .ادتر خبر دال با تعرفه پایینبرای مبادله کا احتمال انعقاد قرارداد تعرفه ترجیحی بین ایران و هندمحصوالت کشاورزی از 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13۹۶101700017۶ 
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 صادرات و واردات
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۱۷تاریخ: 

 قزاقستان برای صادرکنندگان اعالم شدهای نباتی در شرایط دریافت گواهی

های نباتی برای صادرکنندگان ایرانی و خارجی در این رایزن بازرگانی جمهوری اسالمی ایران در قزاقستان از شرایط دریافت گواهی

ی جمهوری اسالمی به گزارش ایانا از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، آنه دوردی ایران پناه رایزن بازرگان.کشور خبر داد

ایران در قزاقستان گفت: صادرات محصوالت قرنطینه با توجه به شرایط عنوان شده در معاهدات و موافقت نامه های بین المللی 

جمهوری قزاقستان صورت می گیرد. به عبارتی صادرات این نوع محصوالت به کشور قزاقستان، تنها در صورتی که گواهی های گیاهی 

ت کرده باشند امکان پذیر است.وی در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: برای دریافت گواهی های گیاهی باید به مجاز را دریاف

کمیته منطقه ای قرنطینه گیاهان مراجعه کرده و با درج برخی اطالعات همچون، نام، تعداد محصوالت، نام کشور واردکننده و آدرس 

حمل و نقل محصوالت، مسیر حمل و مکان دقیق کشوری که محموله صادر می شود،  دقیق، نیاز کشور واردکننده ، زمان و محل

اقدام کنند تا صادرات این محصول در اسرع وقت انجام شود.ایران پناه با اشاره به این که وضعیت قرنطینه محصوالت صادراتی توسط 

ودخانه ای، کنترل می شود اذعان کرد: هنگامی که کاال بازرسان در مکان اولیه بارگیری، ایستگاه های راه آهن مرزهای دریایی و ر

 بدون بارگیری مجدد ارسال شود، پس از زمان بارگیری، در مرز و در محل جابجایی محصوالت گیاهی چک می شود.

، شودال میرایزن بازرگانی جمهوری اسالمی ایران در قزاقستان ادامه داد: هنگامی که کاال به خارج از قلمرو گمرکی قزاقستان ارس

مدارک کنترل شده مبدا در همان اظهارنامه گمرکی می آید، که باید دارای مهر مناسب، محل و زمان تحویل کاال باشد و زمان آن 

توسط مقامات گمرکی مرز خروجی تنظیم شود.به گفته وی، مهر گمرک، تأییدیه نهایی صادرات کاال برای خارج از قلمرو گمرکی 

 که در آن نام شخص مسئول و تاریخ خروج و مرز گمرکی مشخص شده است.کشور قزاقستان است، 

رایزن بازرگانی جمهوری اسالمی ایران با بیان این که مدت زمان ترخیص کاال پس از دریافت تمامی مدارک سه روز تایک هفته اعالم 

د نیاز خود، کاالی وارداتی خود را ترخیص شده است اضافه کرد: در کشور قزاقستان افراد خارجی می توانند با داشتن مدارک مور

 است./ RRNکنند البته این موضوع مستلزم دارا بودن ویزای تجاری یا اقامت در این کشور و داشتن کارت 

http://www.iana.ir/fa/news/510۶5/%D8%B4%D8%B1%D8%A7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/news/51065/%D8%B4%D8%B1%D8%A7


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 صادرات و واردات
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۱۶تاریخ: 

 .براساس اطالعیه وزارت امور خارجه از ششم دی ماه ورود برخی محصوالت کشاورزی به عراق ممنوع شد

اورزی از محمود بازاری افزود: براساس ابالغیه وزارت امور خارجه و طبق اعالم سفیر ایران در بغداد، عراق ورود برخی محصوالت کش

وی پیرامون علت این ممنوعیت گفت: دلیل این .جمله کاهو، شلغم، چغندر، کلم و گل کلم را به این کشور ممنوع ساخته است

 .ممنوعیت تاکنون اعالم نشده و ایران در حال بررسی موضوع است

می رود صادرکنندگان این امر را مورد توجه  روز پیش به استان ها ابالغ شده و انتظار 3این مقام مسئول یادآور شد: اطالعیه مزبور 

به گفته بازاری، بیش ترین آمار صادرات محصوالت کشاورزی به عراق مربوط به سیب زمینی، سیب درختی و صیفی جات .قرار دهند

هزار تن محصوالت کشاورزی به  ۶۶8میلیون و  2براساس آمار اعالمی سازمان توسعه تجارت ایران در هشت ماه نخست امسال .است

درصد  13.3درصد و از نظر وزنی  ۶.4میلیون دالر صادر شد که نسبت به مدت مشابه پارسال از لحاظ ارزشی  354میلیارد و  2ارزش 

مردادماه امسال نیز گمرک زرباطیه عراق بدون هماهنگی و اطالع قبلی واردات چهار محصول هندوانه، خربزه، گوجه. کاهش داشت

برخی صادرکنندگان ایرانی که محصوالت مزبور .زمینی ایران را به دلیل تولید این محصوالت در کشورشان ممنوع کردفرنگی و سیب

را به پشت مرزهای عراق انتقال داده بودند و یا در حال ارسال بودند، به دلیل ایجاد ممنوعیت و فسادپذیری محصوالت تجار دچار 

 .وانین تجارت برای ممنوعیت واردات کاالها باید یک ماه قبل با تعیین تاریخ محدودیت اعالم شودبراساس ق.ضرر و زیان شدند

 /.ایران ساالنه بخش قابل توجهی میوه و تره بار باغی و زراعی و صنایع غذایی به کشور عراق صادر می کند

http://www.iana.ir/fa/news/51023/%D۹%85%D۹%85%D۹%8۶% 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۱۷تاریخ: 

 سیاست صادراتی عراق ناپایدار است

را  به کشورش رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی گفت:دولت عراق از گذشته تاکنون، واردات برخی محصوالت کشاورزی ایران

 .کرد که این امر بیانگر سیاست ناپایدار عراق استممنوع اعالم می

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزیرضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی در گفتگو با خبرنگار 

، چغندرقند، کلم و گل کلم را به کشورش شلغم، با بیان اینکه دولت عراق ورود برخی محصوالت کشاورزی ایران نظیر کاهو، جوان

ع اعالم ن محصوالت را ممنوای واردات ای به سفیر ایران ها حدود یک هفته گذشته، در اطالعیهممنوع کرده است، اظهار کرد: عراقی

 .به گفته وی دولت عراق برای ممنوعیت واردات این محصوالت کشاورزی هیچ دلیل خاصی را اعالم نکرده است.کردند

نورانی ادامه داد: دولت عراق از گذشته تاکنون هر زمانی که مایل بود، واردات برخی محصوالت کشاورزی ایران به کشورش را ممنوع 

ثباتی دیپلماسی اقتصاد رئیس اتحادیه محصوالت کشاورزی با انتقاد از بی.بیانگر سیاست ناپایدار عراق استکرد که این امر اعالم می

، پیاز، گوجه فرنگی و غیره را ممنوع سیب زمینیعراق، بیان کرد: دولت عراق هر از گاهی واردات برخی محصوالت شامل هندوانه، 

وی با اشاره به اینکه در حوزه صادرات به عراق هر روز با یک مسئله .کندگان وارد میاعالم کرد که این امر ضربه مهلکی به صادرکنند

رو هستیم، تصریح کرد: برای جلوگیری از این مشکل باید در این زمینه اقدامی خاص صورت گیرد، چرا که ممنوعیت جدید روبه

 .خواهد شد ریزی عراق گریبانگیر صادرکنندگانثباتی در برنامهیکباره صادرات و بی

http://www.yjc.ir/fa/news/۶3۹0542/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۲۲تاریخ: 

 میلیون دالری کشور از صادرات خشکبار ۱.۵درآمد 

میلیارد دالر بوده که پسته یک  1.5رییس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: میزان ارز دریافتی از محل صادرات خشکبار؛ حدود 

با خبرنگار اسداهلل عسگراوالدی رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفتگو .میلیارد از این میزان را به خود اختصاص داده است

در خصوص وضعیت بازار خشکبار کشور اظهار کرد: خشکبار از  صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

میلیون تن آن  30رزی حدود میلیون تن تولید محصوالت کشاو 117اقالم مهم و استراتژیک بوده است، به طوریکه در این بخش از 

وی بیان کرد: در این میان خرما نیز از اقالمی است .میلیون تن به کشورهای دیگر صادر می شود 2اقالم باغات بوده که از ین میزان، 

ار تن هز 200میلیون تن بوده که  2به خود اختصاص داده، به طوریکه میزان تولید این محصول در کشور حدود  که تولید بسیاری را

این مقام مسئول بخش خصوصی با اشاره به اینکه پسته یکی از محصوالتی است .از آن صادر و مابقی صرف رفع نیاز داخلی می شود

هزار تن  50هزار تن بوده که  250که از تقاضا باالیی در کشور و بازارهای جهانی برخوردار است، افزود: میزان تولید پسته در کشور 

هزار تن، میزان صادرات این محصول به دیگر کشور ها بوده است. البته در  150هزار تن ضایعات و حدود  10لی، آن مصرف نیاز داخ

 صادرات خشکباربه گفته عسگر اوالدی؛ میزان ارز دریافتی از محل .هزار تن پسته صادر شده است 175ماه نخست امسال،  8

این میزان را به خود اختصاص داده است. این بخش پس از صادرات محصوالت میلیارد دالر بوده که پسته یک میلیارد از 1.5حدود 

میلیون نفر در بخش خشکبار  12رئیس اتاق ایران و چین ادامه داد: حدود .کشور است درآمد غیرنفتیپتروشیمی، بزرگترین منبع 

بندی و مابقی در قسمت های دیگر به فعالیت می میلیون در کارگاه بسته  3میلیون در باغات،  3کشور اشتغال دارند که از این تعداد 

عسگراوالدی در خصوص بازارهای هدف خشکبار تولیدی کشور گفت: چین، اولین و بزرگترین و بعد از آن کشورهای حوزه .پردازند

تولیدات  کبار؛هستند. البته الزم ذکر است که در بخش تولید خش محصوالت ایرانخلیج فارس ، روسیه و کشورهای اروپایی، خریدار 

هزار تن  ۶00به گفته وی؛ مجموع میزان تولید خشکبار در دنیا حدود .کشورهای آمریکا بعد از ما و ترکیه در جایگاه سوم قرار دارند

 :عضو اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خاتمه یادآور شد.هزار تن سهم کشور ایران است 250بوده که از این میزان 

هایی در خصوص نوسازی ماشین آالت، تعویض و به روز کردن دستگاه های کارگاه های تولیدی در دستور کار قرار داده ایم. امهبرن

های جدیدی تجهیز شده اند که موجب افزایش میزان تولید و عرضه کاالهایشان های کرمان به دستگاهدر حال حاضر برخی از کارگاه

 .شده است

http://www.yjc.ir/fa/news/۶3۹4880/%D8%AF%D8%B1%D8% 
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 صنایع غذایی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۱۷تاریخ: 

 ماه امسال ۸میلیون دالری خشکبار در  ۹۵۰صادرات 

 .ایممیلیون دالر صادرات در بخش خشکبار داشته ۹50، حدود ۹۶خسروتاج گفت: در هشت ماهه سال 

، مجتبی خسروتاج با اشاره به اهمیت وزارت صنعت، معدن و تجارتبه نقل از  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

میلیون دالر صادرات در بخش خشکبار داشته ایم که هر  ۹50در حدود  ۹۶صادراتی محصوالت کشاورزی گفت: در هشت ماهه سال 

میلیارد دالر از لحاظ میزان  1.2است که هر سال بین یک تا خشکبار پستهسال طبق معمول مهمترین محصول صادراتی در میان 

ماهه نخست  ۶محصول در  ترین دالیل کاهش صادرات اینوی صادرات خوب پسته درسال گذشته را از جمله مهم.در نوسان است

ماهه امسال نسبت به  ۶امسال دانست و اظهار کرد: به علت داشتن بازار خوب در سال گذشته و صادرات غالب محصول تولیدی، در 

 .درصدی صادرات این محصول مواجه بوده ایم که این کاهش در آذرماه امسال جبران شده است 22مدت مشابه سال قبل با کاهش 

کسری صادرات ۹۶شود تا پایان سال وتاج، باتوجه به این که در بقیه اقالم خشکبار دارای رشد بوده ایم پیش بینی میبه گفته خسر

 .این محصول جبران شود

http://www.yjc.ir/fa/news/۶3۹1308/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B 
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 صنایع غذایی
 فودپرس ۱۳۹6دى ماه  ۱۹سه شنبه 

 برند آبلیمو+اسامی  ۲ابطال مجوز 

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری سازمان .روابط عمومی سازمان غذا و دارو لیست محصوالت غیر مجاز در سطح عرضه را اعالم کرد

بخش بهداشت و درمان قانون تعزیرات حکومتی در خصوص فرآورده های غذایی و  43، در راستای اجرا ماده "ایفدانا  "غذا و دارو 

 تلفن شماره با دارو و غذا سازمان عمومی روابط با توانید می عرضه  آشامیدنی غیر مجاز، در صورت مشاهده اقالم مذکور در سطح

 :شرح زیر استاسامی این محصوالت به.بگذارید میان در ۶۶4055۶۹-021

)  "هرمود  "آبلیمو با نام تجاری  -47/133۹5) آبلیمو از کنسانتره ( به شماره پروانه بهداشتی  "سپنتا  "آبلیمو با نام تجاری  -

  //ظ1281آبلیمو از کنسانتره ( به شماره پروانه بهداشتتی 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=2e۶857a4415d42f۹8۶۶1 
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 عسل
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۱۹تاریخ: 

کننده کندوهای حملوزیر پادرمیانی کرد، مشکل زنبورداران حل شد/ لغو اخذ کد رهگیری برای خودروهای 
 زنبورعسل

در نشست مشترک اتحادیه سراسری زنبورداران زمین با سازمان دامپزشکی که در حضور وزیر جهاد کشاورزی و درباره مشکالت 

کننده کندوهای زنبورعسل تا صنعت زنبورداری برگزار شد؛ با حسن تدبیر و دستور وزیر، اخذ کد رهگیری برای خودروهای حمل

پور به گزارش خبرنگار ایانا، در نشستی که با حضور حجتی وزیر جهاد کشاورزی، رفیعی.ن دستورالعمل اجرایی لغو شدزمان تدوی

جودآمده وسرحدی با تشریح مشکالت بهرئیس سازمان دامپزشکی کشور و سایر مدیران ارشد این سازمان برگزار شد؛ عفت رئیسی

های فراوان، در پایان بنا به دستور رهگیری برای زنبورعسل شد که پس از بحث و بررسیدر این مورد، خواستار لغو دریافت کد 

کننده کندوهای زنبورعسل تا اطالع ثانوی حذف مستقیم وزیر جهاد کشاورزی، مقرر شد تا اخذ کد رهگیری برای خودروهای حمل

افت کد رهگیری، اقدام به کوچ کنند که در نخستین توانند همچون سنوات گذشته، بدون دریشود.به این ترتیب، زنبورداران می

 فرصت دستورالعمل اجرایی آن نیز به تمامی استان ابالغ خواهد شد.

در این نشست به استثنای وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان دامپزشکی کشور، محمدیان مدیرکل قرنطینه، ساالری مسئول فاوا 

سرحدی مدیرعامل درمان، احمدی مسئول زنبورعسل سازمان دامپزشکی، عفت رئیسی نژاد مدیرکل دارو و)کد رهگیری(، مهدوی

مدیره اتحادیه سراسری، نیلفروشان مدیرعامل اتحادیه اصفهان و لسانی فر عضو هیأتاتحادیه سراسری زنبورداران ایران زمین، میرزایی

 ادیه سراسری زنبورداران ایران حضور داشتند./آباد و موسویان عضو اتحمدیره تعاونی نجفقربانی اعضای هیأتو حاج

http://www.iana.ir/fa/news/510۹۹/%D۹%88%D8%B2%DB%8C%D8% 
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 علوفه
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 گل و گیاهان صنعتی
 فارس - ۹۶/۱۰/۱۹ : تاریخ

 شود مند میواردات گیاهان دارویی نظام
های تولید، فرآوری و بازار گیاهان دارویی برای مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی بر ضرورت آسیب شناسی حلقه

، پیمان وزارت جهاد کشاورزیرسانی به نقل از پایگاه اطالع خبرگزاری فارسبه گزارش  .حمایت هدفمند از این گیاهان تاکید کرد

هی دگذاری و هدایت و جهتریزی، سیاستاستانی گیاهان دارویی کشور که به منظور برنامهآذر در دومین نشست مجریان یوسفی

گیاهان دارویی و شناسایی مشکالت مربوط به آن و بررسی نخستین پویش ملی گیاهان دارویی کشور در ساختمان وزارت جهاد 

رآوری های تولید، فهای حلقهرویی و شناسایی آسیبکشاورزی برگزار شد، گفت: با مشخص شدن زنجیره ارزش کسب و کار گیاهان دا

 .ها انجام دادها برای انواع گیاهان دارویی برای حمایت از آسیبریزی مناسبی در هر کدام از این حلقهتوان برنامهو بازار می

ی است، ادامه داد: اقتصادی کردن های وزارت جهاد کشاورزترین برنامهوی با بیان این که برنامه بازار گیاهان دارویی یکی از کامل

ها در حلقه بازار و تزریق اعتبار در آن از جمله حلقه تولید، کمک به تولید استاندارد در حلقه فرآوری و همچنین شناسایی ضعف

بخشی و تربیت نیروی انسانی و سازی، تنوعیوسفی آذر، ظرفیت.های مناسب در بخش گیاهان دارویی کشور استریزیبرنامه

 .های داخلی کشور برشمردهای متخصص و همچنین گسترش بازار و توسعه صادرات را از رئوس سیاستشرکت

های حمایتی و های گیاهان دارویی کشور توسط بخش دولتی در وزارت خارجه و ارائه بستهها و مزیتوی، شناساندن پتانسیل

های خارجی کشور ها را از جمله رئوس سیاستاز برخی زیرساختها و حمایت پشتیبانی به فعاالن بخش کشاورزی و صادر کننده

های مختلف در حوزه گیاهان دارویی برای افزایش مصرف و گسترش بازار این مسوول خاطرنشان کرد: برگزاری نمایشگاه.عنوان کرد

 .سازی در معرفی گیاهان دارویی استنیز از دیگر اقدامات در جهت فرهنگ

سازی زعفران، گفت: در فرآوری محصول زعفران مشکلی نداریم و باید یی کشور با تاکید بر لزوم جهانیمجری طرح گیاهان دارو

وی تصریح کرد: مراکز تحقیقاتی باید نسبت به شناسایی و معرفی گونه گل محمدی متناسب با .تمرکزمان را بر حلقه بازار بگذاریم

 .اشت و برداشت این گیاه برطرف شوداقلیم اقدام کنند، تا برخی مشکالت در زمینه کاشت،د

 شودمند میواردات گیاهان دارویی نظام

یوسفی آذر بر حمایت از تولید و زراعت گیاهان دارویی تاکید کرد و گفت: به منظور جلوگیری از ورود گیاهان دارویی بی کیفیت، 

تعرفه جدید برای واردات گیاهان  137ل، از وضع حدود این مسئو.شودمند مینظارت بر واردات گیاهان دارویی به کشور تشدید و نظام

وی افزود: با اجرایی .دارویی خبر داد و گفت: این تعرفه ها در حال نهایی شدن است و به زودی پس از تصویب اجرایی خواهد شد

تر خواهد شور اقتصادیشدن تعرفه های جدید، واردات کنترل و تولید داخلی به عنوان حلقه اول کسب و کار گیاهان دارویی در ک

گیری سازوکار های بسیار مهم و کلیدی، حمایت از تولید و شکلمجری طرح گیاهان دارویی کشور اذعان داشت: یکی از برنامه.شد

 .اجرایی شود ۹7کسب و کار گیاهان دارویی در کشور است و امیدواریم از سال 

 کیفیت به کشورممنوعیت واردات گیاهان دارویی بی

تان کیفیت از کشورهای سوریه و افغانسکیفیت به کشور گفت: اخیرا زیره بیآذر در مورد ممنوعیت واردات گیاهان دارویی بی یوسفی

ها زیره وی ادامه داد: از آنجایی که تولید کننده زیره هستیم و بر اساس بررسی.وارد کشور شده که باعث ضربه به تولید داخلی است

های دنیاست باید اقدامات الزم برای جلوگیری از واردات محصوالت بی کیفیت باکیفیت، یکی از بهترین زیرهدرصد اسانس  21ایران با 

مالی باالیی دارد بنابراین در شرایط کم آبی  آب بر و دیم است و گردشیوسفی آذر افزود: زیره از گیاهان کم.به کشور صورت گیرد
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میلیون دالر داشته  120تا  100گیری و فرآوری این گیاه، ارزآوری در حدود وزه اسانستوانیم با توسعه کاشت و ورود به حکشور می

نخستین پویش ملی گیاهان دارویی کشور با محوریت اشاعه فرهنگ تولید و مصرف گیاهان دارویی، داروهای گیاهی و .باشیم

مندان سالن برج میالد برگزار خواهد شد. عالقهبهمن ماه سال جاری در  2۶های غذایی توسط مرکز ملی گیاهان دارویی در مکمل

 .در این پویش ملی شرکت کنند ncmap.ir توانند با مراجعه به سایتمی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13۹۶101۹0002۶0 
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 گل و گیاهان صنعتی
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۱۸تاریخ: 

 های تولید، فرآوری و بازار گیاهان داروییضرورت آسیب شناسی و حمایت هدفمند حلقه

های تولید، فرآوری و بازار گیاهان دارویی برای مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی بر ضرورت آسیب شناسی حلقه

آذر در دومین رسانی وزارت جهاد کشاورزی، پیمان یوسفیبه گزارش ایانا از پایگاه اطالع.هدفمند از این گیاهان تاکید کردحمایت 

ی دهی گیاهان دارویی و شناسایریزی، سیاستگذاری و هدایت و جهتنشست مجریان استانی گیاهان دارویی کشور که به منظور برنامه

نخستین پویش ملی گیاهان دارویی کشور در ساختمان وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، گفت: با مشکالت مربوط به آن و بررسی 

زی ریتوان برنامههای تولید، فرآوری و بازار میهای حلقهمشخص شدن زنجیره ارزش کسب و کار گیاهان دارویی و شناسایی آسیب

 ها انجام داد.برای حمایت از آسیب ها برای انواع گیاهان داروییمناسبی در هر کدام از این حلقه

های وزارت جهاد کشاورزی است، ادامه داد: اقتصادی کردن ترین برنامهوی با بیان این که برنامه بازار گیاهان دارویی یکی از کامل

 ر در آن از جملهها در حلقه بازار و تزریق اعتباحلقه تولید، کمک به تولید استاندارد در حلقه فرآوری و همچنین شناسایی ضعف

بخشی و تربیت نیروی انسانی و سازی، تنوعهای مناسب در بخش گیاهان دارویی کشور است.یوسفی آذر، ظرفیتریزیبرنامه

 های داخلی کشور برشمرد.های متخصص و همچنین گسترش بازار و توسعه صادرات را از رئوس سیاستشرکت

های حمایتی و دارویی کشور توسط بخش دولتی در وزارت خارجه و ارائه بسته های گیاهانها و مزیتوی، شناساندن پتانسیل

های خارجی کشور ها را از جمله رئوس سیاستها و حمایت از برخی زیرساختپشتیبانی به فعاالن بخش کشاورزی و صادر کننده

دارویی برای افزایش مصرف و گسترش بازار های مختلف در حوزه گیاهان عنوان کرد.این مسوول خاطرنشان کرد: برگزاری نمایشگاه

 سازی در معرفی گیاهان دارویی است.نیز از دیگر اقدامات در جهت فرهنگ

سازی زعفران، گفت: در فرآوری محصول زعفران مشکلی نداریم و باید مجری طرح گیاهان دارویی کشور با تاکید بر لزوم جهانی

یح کرد: الزم است مراکز تحقیقاتی نسبت به شناسایی و معرفی گونه گل محمدی متناسب تمرکزمان را بر حلقه بازار بگذاریم.وی تصر

 با اقلیم اقدام کنند تا برخی مشکالت در زمینه کاشت،داشت و برداشت این گیاه برطرف شود.

 شودمند میواردات گیاهان دارویی نظام

و گفت: به منظور جلوگیری از ورود گیاهان دارویی بی کیفیت،  یوسفی آذر بر حمایت از تولید و زراعت گیاهان دارویی تاکید کرد

تعرفه جدید برای واردات  137مند می شود.این مسوول، از وضع حدود نظارت بر واردات گیاهان دارویی به کشور تشدید و نظام

رایی خواهد شد.وی افزود: با گیاهان دارویی خبر داد و گفت: این تعرفه ها در حال نهایی شدن است و به زودی پس از تصویب اج

تر اجرایی شدن تعرفه های جدید، واردات کنترل و تولید داخلی به عنوان حلقه اول کسب و کار گیاهان دارویی در کشور اقتصادی

گیری های بسیار مهم و کلیدی، حمایت از تولید و شکلخواهد شد.مجری طرح گیاهان دارویی کشور اذعان داشت: یکی از برنامه

 اجرایی شود. ۹7زوکار کسب و کار گیاهان دارویی در کشور است و امیدواریم از سال سا

 کیفیت به کشورممنوعیت واردات گیاهان دارویی بی

کیفیت از کشورهای سوریه و کیفیت به کشور گفت: اخیرا زیره بییوسفی آذر در خصوص ممنوعیت واردات گیاهان دارویی بی

باعث ضربه به تولید داخلی است.وی ادامه داد: از آنجایی که تولید کننده زیره هستیم و بر اساس  افغانستان وارد کشور شده که

های دنیاست باید اقدامات الزم برای جلوگیری از واردات درصد اسانس باکیفیت، یکی از بهترین زیره 21ها زیره ایران با بررسی

مالی باالیی دارد بنابراین  آب بر و دیم است و گردشد: زیره از گیاهان کممحصوالت بی کیفیت به کشور صورت گیرد.یوسفی آذر افزو

 120تا  100گیری و فرآوری این گیاه، ارزآوری در حدود توانیم با توسعه کاشت و ورود به حوزه اسانسدر شرایط کم آبی کشور می
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اشاعه فرهنگ تولید و مصرف گیاهان دارویی، داروهای  میلیون دالر داشته باشیم.نخستین پویش ملی گیاهان دارویی کشور با محوریت

بهمن ماه سال جاری در سالن برج میالد برگزار خواهد شد.  2۶های غذایی توسط مرکز ملی گیاهان دارویی در گیاهی و مکمل

 در این پویش ملی شرکت کنند.ncmap.irتوانند با مراجعه به سایتمندان میعالقه

http://www.iana.ir/fa/news/510۹5/%D8%B۶%D8%B1%D۹% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/news/51095/%D8%B6%D8%B1%D9%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 گندم
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 گوجه فرنگی
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 گوشت قرمز
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۱۸تاریخ: 

 هزارتومان است ۴۰کننده،بازار/قیمت برای مصرفثبات نرخ گوشت گوسفندی در 

 . رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی از ثبات نرخ گوشت گوسفندی در بازار خبر داد

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی  علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفتگو با خبرنگار

هزار  3۶تا  500هزار و  35در بازار خبر داد و گفت: اکنون هر کیلو شقه گوسفندی با نرخ  ثبات نرخ گوشت گوسفندی، از جوان

حاکم است،  بازار گوشتبیان اینکه رکود خاصی بر وی با .هزار تومان به مشتری عرضه می شود 40تا  3۹به مغازه دار و  500و 

ملکی ادامه داد: با وجود آنکه برخی سازمان ها و اداره .افزود: با توجه به کاهش شدید تقاضا ، نوسان چندانی در بازار نخواهیم داشت

 .گرفت کنند، جهش خاصی در بازار گوشت صورت نخواهدها به مناسبت دهه فجر اقدام به توزیع سبد کاال می

هزار تومان اعالم کرد و گفت: با توجه به واردات  1۶تا  500هزار و  15 نرخ هرکیلو دام زندهرئیس اتحادیه گوشت گوسفندی 

 .، تنها واردات گوشت توانست خأل بازار را پر کندقاچاق دام زندهبه گفته وی؛ با وجود .گوشت ،کمبود خاصی در بازار وجود ندارد

 .هم اکنون مشکالت مالی خانوارها و قاچاق دام زنده تا حدی بر کمبود دام در میدان ها دامن می زندملکی در خاتمه گفت: 

http://www.yjc.ir/fa/news/۶3۹2514/%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8 
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 گوشت مرغ
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۱۶تاریخ: 

 تومان رسید ۷۴۵۰کاهش قیمت مرغ در بازار ادامه دار شد/ نرخ به 

یک مقام مسئول گفت: با توجه به شرایط کنونی عرضه و تقاضا، پیش بینی می شود که روند کاهشی قیمت مرغ تا پایان ماه ادامه 

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی گوشتی در گفتگو با خبرنگارمحمد علی کمالی سروستانی مدیرعامل اتحادیه مرغداران .یابد

 4ه درب مرغداری در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زند تومانی نرخ مرغ ۱۵۰کاهش ، از باشگاه خبرنگاران جوان

 .تومان است 450هزار و  7و خرده فروشی  ۶50هزار و  ۶تومان، مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه 500هزار و 

تومان به مرغداران عرضه می شود که نسبت به هفته گذشته به  1865 کنجاله سویاو  1045وی افزود: اکنون هر کیلو ذرت با نرخ 

درصد هزینه تمام شده را  ۶5کمالی سروستانی با اشاره به اینکه ذرت و کنجاله سویا .است تومان کاهش یافته 10و  15ترتیب 

تومان  100هزار و  8و مرغ آماده به طبخ  200هزار و  5تشکیل می دهد، بیان کرد: براین اساس قیمت واقعی هر کیلو مرغ زنده 

ا پیش بینی کرد و گفت: با توجه به شرایط کنونی عرضه و در روزهای آتی ر قیمت مرغ مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی.است

مشغول به خالی کردن  مرغدارانوی ادامه داد: اکنون .تقاضا پیش بینی می شود که روند کاهشی قیمت مرغ تا پایان ماه ادامه یابد

ر تولیدکنندگان به نقطه سر به س سالن های خود و جوجه ریزی برای ایام عید هستند که انتظار می رود وضعیت بازار بهبود یابد تا

کمالی سروستانی در پاسخ به این سوال که احتمال افزایش قیمت مرغ به نرخ واقعی خود در بازار وجود دارد، تصریح .برسند

 دام ورام پشتیبانی شرکت کنجاله و ذرت نظیر ها نهاده سایر و جوجه ذخایر نظیر مختلفی عوامل تاثیر تحت امر این تحقق کرد: 

هزار،  13، سینه با کتف 400هزار و  7، ران مرغ بدون کمر  400هزار و  6 نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر بر این اساس؛ اکنون. است

 .هزار تومان است 1۶هزار و فیله مرغ  14سینه بدون کتف 

/news/http://www.yjc.ir/fa۶38۹572/%DA%A۹%D8%A7%D۹ 
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 مکانیزاسیون/ماشین آالت
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۱۶تاریخ: 

 زده شدت گرفتمسکوت ماندن اعتبارات طرح توسعه روستایی/ ریتم مهاجرت روستاهای زلزله

ای نزدیک به روستایی بسیار پایین است، مهاجرت این قشر در آیندههای الزم برای کار و زندگی در مناطق از آنجا که زیرساخت

وگو با خبرنگار ایانا از آهنگ سریع مهاجرت روستانشینان به سمت استاد توسعه روستایی امروز در گفت.شهرها افزایش خواهد یافت

اخیر بیشترین آسیب را به مراکز فوق داشته های های روستایی مناسب نیست و زلزلهشهرها خبر داد و گفت: از آنجا که زیرساخت

اند.اسماعیل شهبازی افزود: در شرایط بحرانی چون زلزله، است، روستاییان به فکر فروش اموال و مهاجرت به سمت شهرها افتاده

مجموع منبع درآمدشان  ها و سایر ملزومات روستانشینان از بین رفته و درکنند، اما داماحمر و دولت برای اسکان مردم تالش میهالل

ی عنوان متولکند.وی بیان کرد: الزم است وزارت جهاد کشاورزی بهها را برای هجرت بیشتر میشوند که این امر اشتیاق آننابود می

عه د توسهایشان فراهم کند.استاتولید امکانات الزم را برای ملزومات کار روستاییان فراهم آورد؛ ازجمله آنکه استبل و آغل برای دام

تر است، زدگان در شرایط حاضر وارد شده است، اما از آنجا که جان مردم ارجحروستایی ادامه داد: ضررهای مالی بسیاری به زلزله

ها نیست.شهبازی عنوان کرد: طرح توسعه روستایی که قرار بود از محل پول نفت برای این بخش هزینه دیگر کسی به فکر آینده آن

ای در بخش توسعه روستاها داشته باشند، زیرا نگری ویژهسکوت مانده است.وی یادآور شد: الزم است مسئوالن جامعشود، متأسفانه م

ر الشعاع قرار داده است.شهبازی دکند و زندگی روستانشینان را تحتاشتغال و ادوات مورد نیاز برای تولید امنیت غذایی را تأمین می

ها به شهرها را سرعت تواند آهنگ مهاجرت آنو تولید در حوزه روستاها توسط مسئوالن می پایان تأکید کرد: فراموشی اشتغال

 ببخشد./

http://www.iana.ir/fa/news/50۹4۹/%D۹%85%D8%B3%DA%A۹%D۹%88 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۱۷تاریخ: 

 را بشناسید ۲۰۱۸راه های ثروتمند شدن در سال 

می توان از این راه ها به موفقیت  2018باشگاه خبرنگاران جوان: راه های متعددی از نظر کارشناسان معرفی شده اند که در سال 

 های زیادی دست پیدا کرد.

و دقیق برای میلیونر شدن هستند؛ هر چند تعداد کمی از این افراد در راه خود  امروزه مردم در سراسر دنیا به دنبال راه های مطمن

 موفق می شوند و شاید تنها دلیل شان دید به آینده و یک برنامه ریزی خوب باشد.

ت ها شاخص های اقتصادی و بازارهای سهامی مهم در آمریکا مانند داو جونز، نزدک و جی ان پی به مواردی برای دستیابی به فرص

 اشاره کرده اند که در ادامه به برخی از آن ها می پردازیم: 2018و چالش های دنیای تجارت در سال 

 ربات ها

ربات ها در آینده به عنوان حالل مشکالت و مسائل خواهند بود. به طور مثال پیام رسان و ربات در فیسبوک با افراد افسرده چت می 

که گفت و گو های انسانی را تقلید کرده و مشاوره هایی ساده به کاربران می دهد و از این رو  کند. این بات طوری برنامه ریزی شده

کاربران را تشویق به بیان احساسات خود می کند. از سوی دیگر برخالف پزشک همیشه در دسترس است. ربات ها در حوزه برنامه 

 ها و نرم افزارهای کسب و کار هم افزایش خواهند یافت.

 الکترونیکیتجارت 

تجارت الکترونیکی نیز رشد چشمگیری خواهد یافت. بعد از پرونده فروش های ویژه مثل بلک فرایدی و سایبر ماندی  2018در سال 

(Cyber Monday احتماال شاهد رشد )درصدی در حوزه تجارت الکترونیک خواهیم بود. به طوری که آمازون پرایم با تکیه و  20

مامی صنایع در نظر دارد تحویل کاال را دقیقا یک روز بعد از سفارش انجام دهد. بر اساس تحلیل و پیش بینی فشار فوق العاده بر ت

 فروشگاه بسته خواهند شد. 8۶00،  2018روزنامه وال استریت در سال 

 صنایع هوافضا

ی فضایی و صنایع هوافضا مثل از مریخ دیدن می کند و این باعث می شود شرکت های فناور 2018یک فضا پیمای ناسا در سال 

اسپیس ایکس، ویرجین گاالکتیک، بوئینگ و بلو اورجین وارد یک فضای رقابتی بشوند تا برنامه ای ایجاد کنند که مسافران بتوانند 

 یک بار به دور ماه بچرخند و این رقابت رشد چشمگیری به همراه دارد.

 شبکه های اجتماعی و غول های فناوری

ی برتر آمریکا همانند فیسبوک، گوگل و آمازون به دلیل مشکالتی که در مورد سانسور، موارد مربوط به حریم خصوصی غول های فناور

و هک کردن و از دست دادن اطالعات وجود دارد با مخالفت کشورهایی مثل چین و آلمان و ... روبرو شده اند و به طور کلی در حال 

 تند.مقابله با واکنش هایی از طرف جهان هس

 کسب و کار های کوچک

کسب و  2017شاخص اعتماد روزنامه وال استریت که در رابطه با اعتماد به کسب و کار های کوچک است، نشان می دهد در اکتبر 

رشد بیشتری داشته و درآمد  2018درصدی نسبت به سال گذشته پیدا کرده و انتظار می رود در سال  14کارهای کوچک رشدی 

 ند. این افزایش نشان می دهد اقتصاد آمریکا در حال ترقی است و اعتماد به کسب وکار پیرامون آن رشد خواهد کرد.باالتری کسب ک

 اینترنت اشیا
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مورد بعدی اینترنت اشیا است که به ما کمک خواهد کرد تصمیمات بهتری بگیریم. بر مبنای تحلیل شرکت پژوهشی و مشاوره 

درصدی دارد.  30یارد اشیاء از این نوع در دنیا وجود دارد که بر اساس پیش بینی ها ساالنه افزایش میل 8.4آمریکایی گارتنر، امروزه 

 از کاربردهای اینترنت اشیا می توان به جمع آوری داده از اینترنت اشیا اشاره کرد که برای شرکت ها بسیار مفید است.

تمرکز کرد. با یک برنامه راهبردی و یک تیم مدیریتی قوی  2018سال  حال با مطالعه مطالب باال می توان برای برنامه های خود در

فناوری را وارد برنامه خود کنید، چرا که در آینده نه چندان دور فناوری به زندگی شخصی و شغلی مردم نفوذ خواهد کرد، تا با 

 استفاده از ابزار های همکاری در هر جا و زمانی بتوانید مثمر ثمر باشید./

http://www.iana.ir/fa/news/51041/%D8%B1%D8%A7%D۹%87%- 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۱۷تاریخ: 

 های اجتماعیاستفاده از روانشناسی در بازاریابی شبکه

بازاریابی فرآیند ایجاد، ارتباط، تحویل و مبادله : socialmediaweek :منبعwww.hrjournalist.comنژاداعظمیسیدمحمد 

کند.شاید بتوان گفت بازاریابی در درون فرآیندهای طور مشخص جامعه ارزش تولید مینفعان و بهچیزی است که برای مشتریان، ذی

صری و های بهای اجتماعی شامل رفتارها و استراتژیمفاهیم روانشناسی بازاریابی شبکهطور کامل مرتبط با روانشناسی است. خود به

های کند. درک هر چه بهتر این مفاهیم و ترکیب صحیح آنها به موفقیت بیشتر در کمپیناحساسی است که مخاطبان را درگیر خود می

 .و اثربخشی بیشتری از این رسانه حاصل شودشود نتایج کند و موجب میهای اجتماعی کمک میبازاریابی در شبکه

ها، ویدئوها، نظرات و مقاالت و... با دیگران به اشتراک های اجتماعی دوست دارند محتوای صفحات خود را شامل عکسکاربران شبکه

 گذاریبه اشتراک مندتایمز نظرسنجی از مخاطبان خود انجام داده است که چرا کاربران عالقهبگذارند.به تازگی مجله نیویورک

درصد از مردم به این  ۹4دهد که نتیجه این نظرسنجی نشان می صورت آنالین هستند؟های اجتماعی بهمحتواهای خود در شبکه

شود مخاطبان آنها زندگی و حال کنند این کار موجب میگذاری محتوای خود هستند که احساس میمند به اشتراکدلیل عالقه

 !بهتری داشته باشند

 :کنندگذاری محتوا میهای اجتماعی اقدام به اشتراکافراد به دالیل زیر در شبکه

 .خواهند خود را به دیگران معرفی کننددرصد می ۶8

 .مند هستند موضوعاتی که برای آنها مهم است با دیگران به اشتراک بگذارنددرصد عالقه 48

 .با آنها عالیق مشترک دارندمند به ارتباط با کسانی هستند که درصد عالقه 73

 .کنندگذاری میاقدام به اشتراک درصد برای حمایت از یک موضوع)یا کمپین( 84

برند. گذاری محصول یا خدمت مورد استفاده خود لذت بیشتری میکنندگان از به اشتراکشاید جالب باشد بدانید مشتریان و مصرف

توایی ارتباط آنها با دیگران است و البته این اقدام افراد اگر با محصول یا خدمت شما گذاری هر محبه هر حال دلیل اصلی به اشتراک

العاده برای ایجاد عالقه و آگاهی از کسب و کار شما باشد.واکنش اکثر افراد نسبت به تواند یک روش فوقازسوی افراد انجام شود، می

دهنده گیرد که نشانها صورت میدرصد افراد براساس رنگ ۹0تا  ۶0بی دهد و ارزیاثانیه رخ می ۹0یک محصول یا فرد در کمتر از 

ا پیامی که کار یا کمپین بازاریابی و انطباق آن بوها بر بازاریابی است بنابراین با استفاده از رنگ صحیح برای کسبتاثیر مستقیم رنگ

 .قرار است به مخاطب منتقل شود، بهترین ارتباط برقرار خواهد شد

شدت واگیردار و مسری است. شاید رفتار ویروس، شباهت زیادی به احساسات دارد چرا که به .احساسات مسری و واگیردار هستند .1

های اجتماعی مختلف از جمله اینستاگرام، تلگرام، حتما شما نیز در شبکهاخیر در کشور باشد،  زلزله بهترین مثال برای این مورد

ی شود احساسات ناشطور که مشاهده میاید. همانباره دریافت و مشاهده کردهبوک و... تصاویر و ویدئوهای زیادی در اینتوییتر، فیس

 !اندتر شدهکمی با هم مهربان جامعهو این روزها افرادشود ها حتی موجب تغییر در رفتار مردم میاز دریافت و مشاهده این پیام

ی تدهد که وقتی در یک پست یا مطلب ارسالی احساساهای اجتماعی نشان میترین مطالعات انجام شده درباره شبکهیکی از بزرگ

های اثرگذاری بر مخاطب روایتی عاطفی از احتمال تاثیرگذاری آن بر مخاطب بیشتر است. بنابراین یکی از روش وجود داشته باشد،

 !اخیر به خوبی از آن بهره بردند زلزله های تجاری طی روزهای اخیر در ماجراییک موضوع است، کاری که بسیاری از برندها و نام

« قابلعمل مت»های خوب فروش با استفاده از تئوری کند. یکی از تاکتیکاهدای جوایز مخاطبان را به مشارکت و پاسخ تشویق می .2

گذاری دهید که در مقابل درخواستی مانند به اشتراکدر علم روانشناسی است. با استفاده از این تئوری شما به مخاطبان خود وعده می
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کشی و دریافت یک جایزه امتحان کنند و تجربه نشان سال یک ایمیل شانس خود را برای برنده شدن در قرعهو انتشار یک پست یا ار

 .دهدخوبی در کسب نتیجه مطلوب جواب میدهد این روش بهمی

که نشان  های روانشناختی زیادی از میزان توجه و عالقه افراد به تصاویر انجام شده استتصاویر نمایشی مهم هستند. آزمون .3

توجه افراد به جلب .دهندتفاوت ترجیح میروح و بیدهد اغلب افراد یک تصویر چهره همراه با لبخند را نسبت به یک تصویر بیمی

های زمینه روشن نیز بیشتر است و با توجه به امکاناتی که به تازگی شبکههایی با پسزمینه تاریک نسبت به عکستصاویر با پس

 .توجه مخاطبان داردشدن و جلباند، یک تصویر متحرک شانس بسیار بیشتری برای دیدهتیار کاربران قرار دادهاجتماعی در اخ

های شود. این موضوعی بدیهی است، پاسخ دادن به واکنشبازخورد در شبکه اجتماعی موجب احساس وابستگی افراد به آنها می .4

های افراد ممکن است ها و واکنششود و در صورت عدم پاسخ به نوشتهنها میمشتریان و مخاطبان موجب وابستگی هرچه بیشتر آ

ن بازاریابان تریخاطر داشته باشید با اینکه بازاریابان روانشناس نیستند، اما بهترین و موفقبه راحتی موجب عدم وفاداری آنها شود.به

 .کننددر کار خود از روانشناسی به بهترین شکل استفاده می

http://www.iana.ir/fa/news/510۶2/%D8%A7%D8%B3%D8%AA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/news/51062/%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۱۷تاریخ: 

 راه اندازی سامانه ویژه معلمان مدارس خرید خدمت

از آغاز پرداخت معوقات معلمان خرید خدمات آموزشی از هفته آتی خبر داد و گفت: معوقات معاون وزیر آموزش و پرورش  :ایسنا

 .شوداین دسته از معلمان تا پایان شهریورماه امسال محاسبه و تسویه می

تعیین اظهار کرد:  وند در جریان سفر خود به استان یزدبا حضور در جمع موسسان مدارس و مراکز غیردولتی استان،مجتبی زینی

قانون تاسیس مدارس 15وی افزود: براساس ماده .شودهای مناطق آموزش و پرورش واگذار میشهریه مدارس غیردولتی به کارگروه

ای، شهریه مدارس غیردولتی را تعیین غیردولتی کارگروه مناطق آموزش و پرورش براساس اقتضائات محلی و شرایط منطقه

های مردمیوزارت آموزش و پرورشاز تنظیم دستورالعمل نظارت و مدارس غیردولتی و مشارکت معاون وزیر و رییس سازمان.کنندمی

بازدید از مراکز غیردولتی نیز خبر داد و گفت: در این دستورالعمل ارزیابی موسس، ارزیابی منطقه و ارزیابی استان و کشور به خوبی 

عوقات معلمان مدارس خرید خدمات آموزشی ظرف هفته آتی اشاره و این مقام مسئول در ادامه از آغاز پرداخت م.تبیین شده است

شود، این در حالیست که معوقات آن ها تا پایان تشریح کرد:حقوق این معلمان که از گذشته باقی مانده، از هفته آینده پرداخت می

ویژه معلمان مدارس خرید خدمت در هفته  وند در پایان خاطرنشان کرد: سامانهزینی.شودامسال محاسبه و تسویه می ۹۶شهریور ماه 

 .شوداندازی و موضوع بیمه و نحوه پرداخت آن ها نیز حل میآینده راه

http://www.iana.ir/fa/news/51052/%D8%B1%D8%A7%D 
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 مرکبات
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۱۸تاریخ: 

خلق شاهکارهای اقتصادی در کشور با تکیه بر خالقیت، پشتکار و صبوری/ امید و انجام کار برای آیندگان، عامل 
 اصلی پیشرفت

الضرب در تاالر وحدت همایش امین ماه در دومیندی 18محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی کشورمان پیش از ظهر امروز دوشنبه 

 .ترین زمان ممکن شدزدگی و ناامیدی در گرفتن نتیجه در سریعها و پرهیز از شتابتهران، خواستار توجه به توانمندی

ای هحوزهبه گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا(، وزیر جهاد کشاورزی امروز در این همایش که با حضور صدها کارآفرین 

الضرب برگزار شد، گفت: در حالی امروز همگان یاد امینوچهارمین سالگشت زندهصدوسیمختلف اقتصادی کشورمان به مناسبت یک

های ماندگار فراوانی در حوزه تولید و ایم که تاریخ ایران نامبرای تجلیل از بزرگان کارآفرین در گوشه و کنار کشور گرد هم آمده

گزاران کشور در ترین استناد خود از کارنامه درخشان خدمتن این سرزمین دارد.محمود حجتی در اشاره به تازهخدمت به مردما

بخش کشاورزی به ماحصل آنچه که در مأموریت کاری اخیر خود به استان خراسان رضوی داشته اشاره کرد و افزود: اواخر هفته 

طقه گناباد می شد به وضوح تحت تأثیر قنات ارزشمندی قرار گرفت که اخیراً نیز های کشاورزی منگذشته در جریان بازدید از پروژه

متری، آن هم  350در عمق  "مادرچاه"سال پیش با حفر  ۶00 - 700کیلومتر درازا دارد و  33ثبت شده است. قناتی که به گفته او، 

 رساندند.می کردند و به آن اکسیژنهای روز و حتا برق، آن را هوادهی میبدون فناوری

تر در سخنرانی خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و الضرب که پیشیاد امین نامه زندهوی با اشاره به بخشی از وصیت

اش کشاورزی تهران خوانده شد؛ خواستار مراعات وصیت آن بزرگوار به فرزندش، مبنی بر عجله نکردن در گرفتن نتیجه از اقدامات

توانیم انجام دهیم که حد و حصر انسان وقوف داشته باشیم، بسیاری از کارها را میهای بین کرد: اگر همه ما به ظرفیتشد و بیا

 توانیم انجام دهیم.تفاوتی یا خستگی نمیدلیل جهل، بیبسا امروز بهچه

شود.حجتی با اشاره به اینکه د که دیده نمیهای پیرامونی دیگر در کشور اشاره کروزیر جهاد کشاورزی کشورمان در ادامه به ظرفیت

ها افتخارات زیادی برای کشور حاصل شده ها و تحمل برخی کاستیبزرگان در طول تاریخ با پایمردی و پافشاری و استفاده از ظرفیت

قط تنگی وقت به گفتن ف ایم گالیه کرد و یادآور شد: با توجه بهاست، از ظهور برخی تصورات نابجا مانند این که به آخر خط رسیده

به نصف رسیده  70کنم که سطح زیر کشت شکر در کشور نسبت به دهه دو نمونه از دستاوردهای جامعه کشاورزی کشور اشاره می

هار ترین مناطق کشور طی چهای دریایی و سواحل کشور که تولید میگو در محروماست؛ اما میزان تولید دو برابر شده است یا ظرفیت

هزار تن افزایش یافته است.وی با تأکید دوباره بر این نکته مهم که محور کلیدی سخنرانی او را دربر  30هزار تن به  12یر از سال اخ

گرفت بر این امر پای فشرد که اگر تمام مسئوالن و تولیدکنندگان و کارشناسان در کشور بر اجرای وظایف و کارهای محوله پا می

ود کند، ای را نابتواند جامعهترین بالیی که میرسد، تأکید کرد: بزرگها به منصه ظهور میکننده آنخیرههای فشاری کنند، توانایی

 ها به فوریت مشهود نخواهد شد./هایی است که البته کسب نتایج آنناامیدی و یأس از تالش برای دستیابی به موفقیت

http://www.iana.ir/fa/news/51087/%D8%AE%D۹%84%D۹% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۱۷تاریخ: 

 های روستایی و کشاورزی در برندسازی و بازاریابی محصوالت کشاورزیها و تعاوننقش تشکل

مدیریت تولید و مصرف محصوالت کشاورزی توسط این سازمان، به کاهش مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: 

به گزارش ایانا از سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، علی اوسط هاشمی طی نشستی با مدیران و .شودنوسان قیمت منجر می

ر های تحت پوشش در امر برندسازی دونیها و شبکه تعاکارکنان معاونت امور فنی و بازرگانی ضمن انتظار از کارکنان سازمان، تشکل

 ها باید مبنای کار اصلی سازمان باشد.محصوالت کشاورزی اظهار کرد: تحول در فرآیندها، اقدامات و برنامه

یابی گذاری و بازارمدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با بیان این که اتاق فکر واقعی سازمان از حیث کارآفرینی، سرمایه

را کارشناسان این حوزه باید تشکیل دهند، گفت: مدیریت تولید و مصرف محصوالت کشاورزی توسط این سازمان، به کاهش نوسان 

شود.وی افزود: این معاونت باید نماد تبادل بازار محصوالت کشاورزی باشد و برندسازی در محصوالت کشاورزی در قیمت منجر می

ها ی حوزه بازرگانی است.مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ضمن اشاره به این که تشکلالمللی وظیفه اصلسطح ملی و بین

های تحت پوشش سازمان باید نقش تعیین کننده در تولید بذر داشته باشند، گفت: نقش سازمان در امر تولید بذر و شبکه تعاونی

هاشمی اظهار داشت: برجسته کردن مقام اول ایران در تولید اصالح شده باید در افزایش تولید در واحد سطح به نمایش درآید.

الملل است که با برگزاری محصوالت زعفران، پسته و خرما در جهان مستلزم برندسازی و مصرفی این محصول در سطح بین

 شود.های تحت پوشش محقق میالمللی توسط شبکهای و بینهای منطقهنمایشگاه

http://www.iana.ir/fa/news/51031/%D۹%8۶%D۹%82%D 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۱۶تاریخ: 

 کنفرانس ملی اقتصاد کشاورزی ایران در گیالن

برگزاری سومین کنفرانس ملی اقتصاد کشاورزی ایران در این دانشگاه و اعالم رئیس روابط عمومی و اطالع رسانی دانشگاه گیالن از 

 .بهمن ماه سال جاری خبر داد 25مهلت ارسال مقاالت برای شرکت در این کنفرانس تا 

اجتماعی  -سعید رهسپار در گفت و گو با ایرنا افزود: سومین کنفرانس ملی دانشجویی اقتصاد کشاورزی ایران با مجوز معاونت فرهنگی 

دانشگاه گیالن، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، انجمن اقتصاد کشاورزی ایران، اتحادیه اقتصاد، توسعه و ترویج کشاورزی توسط 

وی اظهار کرد: مدیریت و بهره وری آب در بخش .انجمن علمی اقتصاد کشاورزی اسنفد ماه امسال در دانشگاه گیالن برگزار می شود

رد پدافند غیرعامل، اقتصاد کشاورزی و سیاست های کالن، اهمیت تولید و ترویج در بخش کشاورزی، بازاریابی و کشاورزی با رویک

زنجیره عرضه محصوالت کشاورزی، نقش تشکل ها و تعاونی کشاورزی در توسعه کشاورزی و کسب و کار و کارآفرینی در کشاورزی 

رهسپار خاطرنشان کرد: مزیت نسبی، سیاست تجاری و توسعه .کنفرانس است با استفاده از علوم کشاورزی از جمله محورهای این

تجارت محصوالت کشاورزی، فرصت ها و چالش های ناشی از برجام بر بخش کشاورزی، آموزش و بهره وری نیروی کار در بخش 

 الی در بخش کشاورزی از محورهایکشاورزی، تغییر اقلیم، مهاجرت و توسعه روستایی، آثار زیست محیطی توسعه کشاورزی و تامین م

رئیس روابط عمومی و اطالع رسانی دانشگاه گیالن بیان داشت: عالقمندان برای شرکت در این کنفرانس پس از .این کنفرانس است

ه بهمن ماه امسال به دبیرخانه جشنوار 25مقاالت خود را بر اساس شیوه نامه تا  www.ecoagrisau.ir ثبت نام در سایت به آدرس

بر اساس آخرین آمار، در زمان حاضر .بزرگراه خلیح فارس، کیلومتر پنج جاده قزوین، دانشگاه گیالن، دانشکده کشاورزی ارسال کنند

هزار دانشجو در دانشگاه گیالن در رشته های مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری مشغول به تحصیل هستند،  18بیش از 

دانشگاه گیالن به عنوان دانشگاهی جامع و بزرگ ترین دانشگاه شمال کشور، .عضو هیات علمی است 5۶0این دانشگاه دارای بیش از 

دانشکده شامل ادبیات و علوم انسانی، علوم پایه ، علوم کشاورزی، فنی، تربیت بدنی و علوم ورزشی ، منابع طبیعی، هنر و  ۹دارای 

دانشگاه گیالن دارای پژوهشکده گیالن شناسی، مرکز آموزش .یالن استمعماری، علوم ریاضی و دانشکده فنی و مهندسی شرق گ

 .های الکترونیکی )مجازی( و یک پردیس دانشگاهی است

http://www.iana.ir/fa/news/51022/%DA%A۹%D۹%8۶%D۹ 
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 بازدیدهامصاحبه، سخنرانی، 
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۱۸تاریخ: 

 های اقتصاد ایرانالضربازخودگذشتگی؛ راز ماندگاری حاج امین

 .الضرب صبح امروز در تاالر وحدت برگزار شددومین مراسم اهدای تندیس، لوح و نشان امین

سالگی تاسیس اتاق تهران در تاالر وحدت  134الضرب به مناسبت به گزارش ایانا، دومین مراسم اهدای تندیس، لوح و نشان امین

های عضو اتاق تهران به همراه اعضای ها و تشکلبرگزار شد. در این مراسم که جمع کثیری از فعاالن بخش خصوصی، مدیران بنگاه

لوح و نشان  های تهران و ایران حضور داشتند، از دو کارآفرین برتر کشور با اهدای تندیس،هیات رییسه و هیات نمایندگان اتاق

وکار و محور، ایفای مسئولیت اجتماعی شرکتی، پایداری کسبها کوشش و تالش، کارآفرینی، تولید صادراتالضرب به پاس سالامین

ها در حوزه صنعت کشور فعالیت چنین به دو فعال اقتصادی پیشکسوت که سالاتاق بازرگانی تهران هم.... تقدیر و تجلیل به عمل آمد

های تولیدی و یک الضرب اهدا کرد. دو کارآفرین جوان، دو مدیر باسابقه و بنیانگذار فعالیتاند، لوح و نشان امینتهمستمر داش

الضرب، هایشان برای اعتالی اقتصاد کشور با دریافت نشان و لوح امیننویس نیز در زمره افرادی بودند که به پاس تالشپژوهشگر و تاریخ

 .رار گرفتندمورد تجلیل و و تقدیر ق

هایش در به سرانجام الضرب به خاطر تالشمحمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان نیز از سوی هیات داوران مراسم امین

های ناعادالنه علیه اقتصاد کشور، که زیان عمده آن متوجه فعاالن بخش خصوصی بود، شایسته دریافت رساندن برجام و رفع تحریم

 .الضرب دانسته شد و مورد تجلیل قرار گرفتامینتندیس، لوح و نشان 

چنین در این مراسم از پدر و مادر شهید عباسی، شهید مدافع حرم از کرمانشاه، که در راه حفظ امنیت کشور به فیض شهادت هم

سالگی اتاق تهران  134الضرب که به مناسبت در دومین مراسم اهدای تندیس، نشان و لوح امین.نائل شده است، تقدیر و تجلیل شد

برگزار شد، عالوه بر مسعود خوانساری به عنوان رییس اتاق تهران، غالمحسین شافعی رییس اتاق بازرگانی ایران، احمد مسجدجامعی 

عضو شورای شهر تهران، محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت، محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی و محمدجواد ظریف 

 .حضور داشتند و سخنرانی کردندوزیر امور خارجه 

 خوانساری: اقتصاد و کسب وکار را باید به اهلش سپرد

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران که میزبان این مراسم بود، طی سخنانی تصریح کرد که عهد و پیمان امروز 

 .جایگاهی که در شان مردم ایران است، رسانداین است که برای جامعه امید و اشتغال آفرید و اقتصاد ایران را به 

مسعود خوانساری در ادامه، با اشاره به کارنامه و تاریخچه فعالیت بخش خصوصی در ایران گفت: یک قرن پیش، دقیقا در روزهایی 

مدحسن حاج محگران و اهل پیشه به همت سوخت، گروهی از تجار، صنعتپولی ملی و آشفتگی سیاسی میکه کشور در تب گرانی، بی

 .سپرد «اهل فن»بود؛ کار را باید به ای به حاکمیت نوشتند که در بندی درخشان از این نامه اشاره شدهالضرب گالیه نامهامین

وی با بیان اینکه نامه این گروه از فعاالن اقتصادی جسورانه و البته سرشار از دلسوزی برای آینده این ملک بود، گفت: آن ها به عنوان 

تراشی خبر از ملت به مانعدهند و دیوانساالران هم بیدیدند که در قحطی جان میشگران اصلی اقتصاد در کوچه و بازار مردمی را میکن

رسانی به جامعه یافتند که مدتی بعد های قحطی چنان حضور جدی در عرصه خدمتپرداختند. این گروه در سالدر مقابل کارها می

سال قبل به پاس این خدمات و  134رییس اتاق تهران با اشاره به اینکه .زدنی پیدا کردندار احترامی مثالدر نظر مردم و اهل باز

الضرب مسولیت ضرابخانه و ضرب سکه را برعهده گرفت، افزود: پس از حاج محمدحسن، فرزند امینها، حاج محمدحسن شایستگی

وی تصریح کرد: این کارنامه .صدر نمایندگان مجلس اول مشروطه رسیدزدنی و عزمی ملی به او حاج محمدحسین با همتی مثال

 های زائدهای وقت به غیر از فساد، هدردادن منابع، خلق بروکراسیخصوصی ایران در یک قرن قبل است. در روزهایی که دولتبخش
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راه تحقق دموکراسی، پارلمان تخصصی کردند بخش خصوصی ایران با نگاهی مترقی و در فرسا، کار دیگری نمیو دیوانساالری جان

 .بدیل بازی کردگیری مجلس اول مشروطه نقش بیوکار را پایه گذاشت و در شکلصاحبان کسب

خصوصی همچنان برای های بخشخوانساری سپس به تاریخ امروز اشاره کرد و افزود: با وجود رکود حاکم بر اقتصاد کشور، کارخانه

دهد، میلیاردها تومان بیمه و مالیات به خزانه دولت اند و پویا و پرتالش حقوق هزاران کارگر را مییدههزاران جوان ایرانی شغل آفر

خصوصی را باید به های بخشوی با بیان اینکه امروز کارخانه.کنندکند و میلیاردها دالر ارز صادراتی به کشور وارد میواریز می

برآمده از تالش و خالقیت تبدیل کرد، افزود: مردم ایران تشنه امید هستند، تشنه زندگی نمایشگاهی برای عرضه توانمندی و عزت 

خواهند تا پله به پله رشد کنند و به جای مهاجرت به آنسوی مرزها، در شرافتمندانه و به دور از فقر و درد. جوانان کشور، الگو می

گوییم که این تهران ادامه داد: در همین جمع با صدایی رسا به شما میرییس اتاق .همین آب و خاک با افتخار به زندگی ادامه دهند

فروش یا کارگری بودند که برای تامین یک قرص نان پولی در اختیار نداشتند و فخر جامعه کارآفرینان ایران است که روزی دست

وی .شوندران این سرزمین به سراسر جهان صادر میخورند و کاالهایشان مانند سفیهایشان نان میامروز هزاران هزار کارگر در کارخانه

ه کرده، جسورانخصوصی است که بگویم در یک استان، کارآفرینی که تا سه دهه قبل کارگری می تصریح کرد: این سند افتخار بخش

که جوانان تحصیلکرده  خوانساری تاکید کرد.استهای تولیدی کشور را تاسیس کرده و بدون سرمایه رانتی یکی از بزرگترین کارخانه

هایی سربرآوردند که جهان را با کاالهایشان فتح شود، از خاکستر فقر هم ققنوسو کوشای ایران امروز باید بدانند که می

خواهند، شور و نشاط را به کشور بازگردانند های فرهنگی ایران میو حاکمیت و تمام دستگاه خوانساری گفت: اگر امروز دولت.کنندمی

 .های عصر معاصر تبلیغ کنندید بازهم به سمت این کارآفرینان بروند و آن ها را مانند اسطورهبا

خصوصی گواه، صداقت و  وی با بیان اینکه حرف ما حرف یک قرن پیش است که کار را باید به اهلش بسپارید، افزود: تاریخ بخش

ها، کارنامه تواند. امروز و با وجود تمام نامالیمات و سختیهم می سال قبل توانست و حاال 134خصوصی ایران توانمندی ماست. بخش

الضرب، کارآفرینانی رییس اتاق تهران در ادامه افزود: امروز و در دومین همایش ساالنه نشان امین.خصوصی ایران روشن استبخش

خر است. ای در فقر ولی با فو رانتی که گذشته شمار نفتیدر مقابل شما خواهند ایستاد که افختارشان نه دسترسی به منابع مالی بی

لوح  .خصوصی هستیم که گام اول توسعه ایران را برداشت شود تا بگویم که ما همان نسل بخشالضرب به آن ها اعطا مینشان امین

ن ها الضرب به آیس امینتواند کار و اشتغال خلق کند. تندخصوصی ایران میشود که اعالم کنیم، بخشالضرب به آنها اهدا میامین

 .اندپولی به این نقطه از درخشش و اعتال رسیدهشود تا همگی با غرور اعالم کنیم، کارآفرینان ایرانی از هیچ و بیهدیه می

 .خوانساری در پایان سخنانش گفت: قدم اول را ما با صداقت برداشتیم. به انتظار گام بعدی دولت خواهیم بود

 هاین الضربراز ماندگاری حاج ام

الضرب را تنها منوط به قدرت و مکنت وی رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این مراسم ماندگاری نام امین

الضرب ندانست و گفت: این شخصیت برجسته در تاریخ کسب وکار کشور، کارآفرینی بود با مسئولیت اجتماعی عام و فراگیر. حاج امین

 .گذار صنعتی در بخش خصوصی ایران بودو نخستین سرمایه 1۹ترین کارآفرینان قرن صاز شاخ

الضرب اولین کارخانه برق و بلورسازی را تاسیس کرد، گفت: متاسفانه با وجود تالش برای رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه امین

 .ی کلنگی که او زد، منجر به ورود ایران به این صنعت شدتاسیس کارخانه ذوب آهن نتوانست، این کار را انجام دهد، ول

های بزرگ در کشور، از زمره وکار و تجارت و احداث کارخانهالضرب عالوه بر کسبغالمحسین شافعی با بیان اینکه حاج امین

از خودگذشتگی است و اینکه ها، الضربای مانند حاج امینهای برجستهآزاداندیشان زمان خود بود، افزود: راز ماندگاری شخصیت

الدین اسدآبادی دچار مشکالتی شد و شافعی ادامه داد: او به دلیل برقراری ارتباط با سید جمال.دیدندتر میآینده را از گذشته روشن
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امه به نالضرب گفت: در این وصیتشافعی با اشاره به چند مطلب از وصیت نامه امین.حکومت وقت آزارهایی به امین الضرب رساند

توانی به طور مخفی و بدون ملتفت شدن کسی انجام بده و از اجرای آن فرزند و وارثش گفته است که پسرم در امور آنچه را می

عبا وی افزود: در تعزیه خامس آل.شان را در خفا و آشکارا کناند، مراعات حالخودداری نکن. اشخاصی که پیرمرد هستند و فقیر شده

گیر و با مردم تواضع و احترام کن و توجه به کسب من برنج تهیه کن و فقرا را غذا بده، صبر پیشه 500ایام عاشورا کوتاهی نکن و در 

طور جدی داشته باش و علم حساب را بر دیگر علوم در تجارت مقدم بدان و هرگز هوی و هوس نداشته باش که امروز و تجارت را به

خواهد و یا عمارت عالی دلت بخواهد. این چیزها را نخواه زیرا بزرگی تو باید من این طور میخواهم و عیال لباس رنگین و سنگین می

ها و گونه روشرئیس اتاق بازرگانی ایران بیان داشت: در این.از وجود خودت و افکار خودت برخیزد و نه به چیزهایی که بر شمردم

 .قرخان یاد کردتوان از امیرکبیر نام برد و از ستارخان و باها میمنش

توانند خط نگارند، نمیای است؟ که حتا آن هایی که مغرضانه تاریخ را میوی افزود: راز جاودانگی همه این بزرگان در چه مشخصه

شافعی اظهار کرد: امروز مصادف با سالروز وفات تختی قهرمان ملی ایرانی است. آیا جاودانگی تختی .بطالن بر این نقطه تاریخ بکشند

 .های طالیش بود؟ خیلی افراد بیشتر از تختی مدال طال گرفتند، ولی جاودانه نشدندمدالاز 

های بزرگ باید از خودگذشتگی و خود رها شدن دید و اینکه؛ آن ها رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: راز این جاودانگی این انسان

دمت به خلق در نچسبیدن و اعتبار نگرفتن به میزها و عناوین باید بینند و تالش و کوشش را برای ختر میآینده را از گذشته روشن

شان برای نوآوری و کارآفرینی باید دید در پیشرو شدنشان برای دید و راز ماندگاری را باید در جستجوهایشان برای حقیقت و عشق

مداری و سالم زیستن آن ها و در اخالقهای مین که حتا امید بازگشت در آن نبوده است. در پذیرش خطر و رد شدنشان از میدان

 .های متفاوت در جهان هستی باید دیدارائه بینش

 .ای از تقدیروی افزود: راز ماندگاری این است که برگی از تاریخ باشیم، نه صفحه

 بانیان توسعه کسب وکار و فلسفه در ایران

وکار و سابقه تجارت در ایران و به ویژه در شهر تهران کسب عضو شورای شهر تهران نیز در این مراسم از منظر تاریخی به مقوله

های فرهنگی، هنری و اجتماعی عجین شده پرداخت و طی سخنان خود، تجارت و فعاالن تاریخی این حوزه در کشور را با فعالیت

ت تاریخی تهران کرده های خود را معطوف به گردآوری تالیفاهای اخیر بخشی از فعالیتاحمد مسجدجامعی که طی سال.دانست

است، در این همایش سابقه فعالیت تجارت در تهران و فعاالن این عرصه بیش از یک قرن عنوان کرد و گفت: تاریخ کسب وکار و 

ای مانند شهر ری امروز، بخشی از جاده هایی از سرآمدی برخواهیم خورد که طی آن منطقهتجارت در تهران را اگر ورق بزنیم به دوره

داده است به طوری که در آن دوران، شهر ری مرکز کشت و صادرات پنبه به جهان بوده است و صنعت و تجارت شم را تشکیل میابری

وی با بیان اینکه با حمله مغول، کارآفرینی و تجارت در تهران به مانند سایر نقاط .شیشه و سفال نیز در این منطقه زبانزد جهان بود

های توکار و فعالیبازگشت شکوفایی به این عرصه همزمان شد با دوره صفویه به طوری که با توسعه کسب :ایران به محاق رفت، افزود

ها نیز یک سوره از برج و بارو در آن احداث شد و در هر یک از این برج 114تجاری، تهران به تنها شهری در ایران تبدیل شد که 

ضو شورای شهر تهران در ادامه به حضور تجار و بازرگانان به نام کشور در تهران ع.بدیل بودقرآن کریم گذاشته شد که در کشور بی

ای را به الضرب که از تجار به نام اصفهان بود به تهران آمد و وی خدمات ارزندهدر چنین دورانی بود که حاج امین :اشاره کرد و افزود

های برازنده دیگری از جمله ملک و ا نبود که در کنار وی شخصیتالضرب تنهوی تصریح کرد: حاج امین.پایتخت و کشور ارزانی کرد

السلطنه نیز خدمات شایانی را در قامت بخش خصوصی و کارآفرینان به کشور ارائه کردند به طوری که عالوه بر تحول در کاشف

 .های شهری، تکنولوژی روز دنیا در آن زمان را به ایران منتقل کردندریزیبرنامه
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السلطنه که تحصیلکرده دانشگاه سوربن فرانسه بود، قانون بلدیه را در آن زمان تدوین کرد، با اشاره به اینکه کاشف مسجدجامعی

وکار و تجارت نبود بلکه این خاندان بنیان فلسفه نوین ایران را در الضرب تنها منوط به کسبفعالیت و اعتبار خاندان امین :افزود

الضرب محل رفت و آمد بزرگان و علمای دینی و فلسفه آن دوران بود، گفت: به اینکه منزل خاندان امین وی با اشاره.کشور بنا نهادند

 .خانه تجارت مکانی برای حضور و تبادل افکار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور بود

گانی تهران مورد پشتیبانی و حفظ قرار گیرد و الضرب از سوی اتاق بازروی در پایان این پیشنهاد را مطرح کرد که خانه خاندان امین

 .الضرب در این خانه از سوی اتاق تهران برگزار شودهای بعدی مراسم اهدای نشان و تندیس امیندوره

در ادامه این نشست و پیش از ورود به بخش تقدیر از کارآفرینان برتر کشور بیانیه هیات داوران توسط رضا رشیدپور، مجری مراسم، 

 :شرح زیر خوانده شدبه 

 بیانیه هیات داوران

الضرب براساس معیارهای علمی و کارشناسی، نهایت دقت و وسواس را در شیوه برگزاری اتاق تهران برای اهدای نشان کارآفرینی امین

ه جداگانه حوز 8نوع شاخص در  10های عمومی به خرج داده است. براساس الگوهای جهانی و بعد از استخراج بیش از فراخوان

نام برای تمامی کارآفرینان کشور از اقتصادی، فراخوان عمومی تنظیم و در جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران اعالم و امکان ثبت

 .طریق سایت اتاق تهران مهیا شد

بنگاه  ۶0های اقتصادی بیش از بنگاه بزرگ کشور طی مدت یک ماه در این فراخوان شرکت کردند. همچنین تشکل 3۶0بیش از 

های الضرب، پس از این با پایش و بررسی فرمدبیرخانه همایش امین.الضرب معرفی کردندبزرگ کشور را به دبیرخانه مراسم امین

 .بنگاه با باالترین امتیاز را انتخاب کرد 22بنگاه مورد نظر،  420ها، از میان ارسال شده و امتیازبندی بنگاه

 .نام و کارشناس در حوزه اقتصادی اقدام به بررسی نهایی کارآفرینان کردداور صاحب 15همزمان اتاق تهران با انتخاب 

های محرمانه و به صورت جداگانه در اختیار آن ها قرار ها و جدول رزومه کارآفرینان در پاکتطرفانه فرمبراساس اصل داوری بی

الضرب به کارآفرینان کشور، در جهت تکریم ، لوح و تندیس امیناتاق تهران امیدوار است با اهدای عادالنه و منصفانه نشان.گرفت

 .فرهنگ کارآفرینی گامی موثر برداشته باشد

http://www.iana.ir/fa/news/510۹7/%D8%A7%D8%B2%D8%AE%D۹% 
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 سخنرانی، بازدیدهامصاحبه، 
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۱۷تاریخ: 

 دی ماه در تاالر وحدت تهران 18الضرب، دوشنبه دومین مراسم اهدای نشان و تندیس امین

دی ماه با هدف ایجاد امید و  18الضرب به کارآفرینان بخش خصوصی کشور قرار است دومین همایش اهدای تندیس و نشان امین

 .وان، توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار شودکارآفرینی با کمک نسل ج

الضرب با حضور مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران و به گزارش ایانا از اتاق ایران، نشست خبری دومین همایش اهدای جایزه امین

دی ماه و در تاالر وحدت برگزار  18ر است در تاریخ خبرنگاران و اصحاب رسانه برگزار شد. به گفته رئیس اتاق تهران، این همایش قرا

و به مناسبت  ۹5الضرب در بهمن ماه سال در ابتدای این نشست، مسعود خوانساری با اشاره به اینکه نخستین همایش امین.شود

ی کارآفرینان بخش خصوصالضرب به دومین همایش اهدای تندیس و نشان امین»سالگی تاسیس اتاق تهران برگزار شد، گفت:  133

دی ماه با هدف ایجاد امید و کارآفرینی با کمک نسل جوان، توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی  18کشور قرار است 

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با تاکید بر لزوم امیدآفرینی در جامعه و اجتناب از دامن .تهران برگزار شود

الضرب، ترویج امید در میان کارآفرینان و جامعه است. معتقدیم در عین حال دن به ناامیدی گفت: هدف ما از برگزاری مراسم امینز

شود و وکار از نظر روانی بهتر میکه برخی مشکالت وجود دارد، اگر بتوانیم روحیه کارآفرینی را در جامعه تقویت کنیم، فضای کسب

الضرب توضیح داد و گفت: او با اشاره به دالیل نامگذاری این همایش به نام امین.شودای مضاعف داده میحیهبه فعاالن اقتصادی رو

الضرب، انجمن وکالی تجار را برای دفاع از حقوق فعاالن بخش سال قبل، تاجری به نام امین 134بیش از یک قرن پیش، یعنی حدود 

ترین صنایع به ایران است و ایجاد بانک و گذار برخی از مهمزی کرد. او واردکننده و پایهانداگری از نهاد دولت راهخصوصی و مطالبه

ضرب سکه نیز از اقدامات بدیع این تاجر بود. بخش خصوصی باید به وجود چنین فردی ببالد که بیش از یک قرن پیش، تجارت و 

ری سپس به فرآیند انتخاب برگزیدگان اشاره کرد و گفت: خوانسا.گذاری کرده استصنعت را به صورت سیستماتیک در ایران پایه

گونه اعمال سلیقه یا سفارش صورت نگرفته است. همانند سال گذشته که برگزیدگان از شیوه انتخاب به نحوی بوده است که هیچ

 .ها صورت نگرفتگونه شکایتی از نوع انتخابها بودند و هیچبهترین

ها، از کارآفرینان و فعاالن اقتصادی دعوت کردیم رسانی به تشکلی از طریق سایت اتاق تهران و اطالعابتدا طی فراخوان :او ادامه داد

ز هایی که برگرفته اهای انتخاب برگزیدگان را نیز برشمردیم؛ شاخصکه در این رویداد رقابتی شرکت کنند. ضمن آنکه شاخص

دهد. بر این اساس، حدود میی و میزان تجارت و صادرات را مورد توجه قرار استانداردهای جهانی است و مواردی نظیر میزان کارآفرین

 .داوطلب و پیشنهاد به اتاق تهران منعکس شد 300

داور از بخش خصوصی، امر داوری را برعهده داشتند، افزود: جلسات داوری به صورت غیرمتمرکز  15رئیس اتاق تهران با اشاره به اینکه 

نفر به عنوان کارآفرین برتر،  10رت جداگانه برگزار شده و طی دو تا سه مرحله پایش به طور کلی حدود و برای هر داور به صو

 .شایستگان تقدیر و پیشکسوتان برگزیده شدند

الضرب خبر داد و گفت: بخشی از دومین همایش سالگی تاسیس اتاق تهران در همایش امین 134خوانساری سپس از رونمایی تمبر 

به یادواره کسانی که سال گذشته نشان دریافت کرده و اکنون در میان ما نیستند اختصاص خواهد داشت. ضمن آنکه  الضربامین

او گفت: اتاق تهران در عین .اند را نیز به شکل مکتوب درآورده استاتاق تهران زندگینامه کارآفرینانی که موفق به دریافت نشان شده

 هایالضرب نیز خواهد کرد و احتماال موعد برگزاری این جشنواره برای انتخاب برتریننه امینحال اقدام به برگزاری جشنواره رسا

الضرب، عالوه بر هیات رئیس اتاق تهران با بیان اینکه در دومین مراسم ساالنه جایزه امین.حوزه رسانه، خرداد ماه سال آینده باشد
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های بخش خصوصی، نمایندگانی از مجلس شورای اسالمی، اعضای ها و تشکلاهنمایندگان فعلی و ادوار اتاق بازرگانی و مدیران بنگ

 .شورای اسالمی شهر تهران و تعدادی از وزرای دولت حضور دارند

هاست در حوزه اقتصاد کار ، عالوه بر پیشکسوتان و فعاالنی که سال۹۶الضرب سال در فهرست منتخبان جایزه امین :خوانساری افزود

وی با اشاره به .اند نیز حضور دارندها و کسب و کارهای نوین حضور موفقی داشتهآپرینان جوانی که در حوزه استارتکنند، نوآفمی

ار الضرب در دستور کار اتاق تهران قرالضرب، تشکیل باشگاه امیناینکه از سال گذشته و به دنبال برگزاری اولین دوره نشان امین

کند و اتاق تهران به دنبال آن است تا اه اقتصادی در حال تدوین است و مراحل نهایی را سپری میگرفت، افزود: اساسنامه این باشگ

 .الضرب از طریق این باشگاه مورد رسیدگی و پیگیری قرار گیردهای برندگان و منتخبان جایزه امینخواسته

، گفت: های این بخش را به حداقل رساند، بلکه باید ضعفتوان به مقابله با فضای مجازی رفترئیس اتاق تهران با تاکید بر اینکه نمی

کارهای نوین در کشور را باید جزو راهبردهای آینده قلمداد کرد و مسیر ورود کارآفرینان جوان به این عرصه را باز وتوسعه کسب

ی اقتصادی مورد توجه جدی قرار گرفته هاالضرب، این بخش از بنگاهگذاشت، از این رو از امسال و به دنبال برپایی مراسم نشان امین

دی  18سالگی تاسیس اتاق تهران، روز دوشنبه هفته جاری،  134الضرب به مناسبت دومین مراسم اهدای نشان و تندیس امین.است

 .شودماه با حضور فعاالن بخش خصوصی و نمایندگانی از دولت و مجلس در تاالر وحدت تهران برگزار می

http://www.iana.ir/fa/news/51078/%D8%AF%D۹%88 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۱۷تاریخ: 

 تحلیل رئیس اتاق تهران از قیمت ارز

شود. به همین مناسبت، رئیس اتاق بازرگانی تهران روز گذشته در یک برگزار میالضرب، فردا دومین مراسم نشان امین دنیای اقتصاد:

ای از مسائل اقتصادی نیز سخن های آن، درخصوص پارهنشست خبری ضمن تشریح نحوه انتخاب برگزیدگان این مراسم و بخش

جامعه است، بخش مهمی از این نشست را  ها، فعاالن اقتصادی، دولتمردان ووگوی رسانهگفت. نرخ ارز که همیشه محل بحث و گفت

 نیز به خود اختصاص داد.

 تحلیل رئیس اتاق تهران از قیمت ارز

اصحاب رسانه از مسعود خوانساری در مورد چرایی دفاع بخش خصوصی از تعدیل نرخ ارز پرسیدند و به آمار تجارت خارجی استناد 

ر دنبال افزایش نرخ ارز به منظونباید به»خیر نیز اشاره کردند که گفته بود: های اهای وزیر اقتصاد در هفتهکردند. آن ها به صحبت

باره دانم آقای وزیر چه صحبتی در ایننمی»اما خوانساری با این پاسخ که « رشد صادرات بود؛ با رشد نرخ ارز، صادرات افزایش نیافت.

ر رغم افزایش قیمت ارز دتهران در پاسخ به این سوال که چرا به خصوص بیان کرد. رئیس اتاق بازرگانی، نظر خود را در این«داشتند

که صادرکنندگان معتقدند که افزایش قیمت ارز بر افزایش صادرات های اخیر، ارزش واردات بیشتر از صادرات بوده است، درحالیماه

میلیارد دالر کاهش یافته است  40االن به گرفت که میلیارد دالر واردات کاال صورت می ۶0موثر است، گفت: در دولت دهم ساالنه 

 شود.حاضر از تولیدات داخل مصرف میو این به آن معنی است که درحال

سال گذشته در کشور کمبود وجود دارد، اظهار کرد: االن هیچ  ۶حاضر در چه کاالیی نسبت به وی با طرح این پرسش که درحال

گویید شود. خوانساری گفت: میحاضر در داخل تولید میشد، درحالزمان وارد می کمبودی وجود ندارد و اکثر کاالهایی که در آن

چرا دالر گران شده، تراز تجاری ما منفی است؟ قرار نبود که در کشوری که مشکالت زیادی دارد، صادرات بیشتر از واردات باشد. اما 

را ادامه دهیم؟ یا  توانیم همین میزان صادرات کنونیا باز هم میبحث این بود که اگر قیمت دالر متناسب با نرخ تورم اصالح شود، آی

نرخی کردن ارز را داده، اما رئیس بانک مرکزی وعده تک ۹3شود؟ خوانساری در ادامه گفت: از سال این هم به واردات تبدیل می

کالت را نخواهیم داشت و جهش ناگهانی ارز تک نرخی و واقعی شود بسیاری از مشکه اگر قیمتهنوز عملیاتی نشده است. درحالی

شود که یک نفر یا چیزی مقصر افزایش قیمت ارز بینیم. خوانساری اظهار کرد: از اول انقالب تاکنون گفته میدر قیمت ارز را نمی

 ت ارز عنوانای دیگر برای افزایش قیمدهد و بار دیگر مسالهاهلل قیمت ارز را افزایش میگویند جمشید بسماست. یک دفعه می

رود. اما واقعیت این است که افزایش قیمت ارز گذاری ارز مشخص نیست، با هر بحرانی قیمت ارز باال میشود. وقتی معیار قیمتمی

گردد. وی گفت: اگر مساله ارز را در کشور حل کنیم بحث قاچاق، واردات کاالهای خارجی و... در داخل قابل حل به تورم داخلی برمی

ها و احزاب، دولت را در مجموعه نظام ها هم شنیدنی بود. او گفت: برخی رسانههای رئیس اتاق تهران از برخی از رسانهیهاست.گال

طور مدام رادیو و تلویزیون بگوید اوضاع بد است و کمبود و بیکاری که دولت هم بخشی از نظام است. اینکه بهکنند. درحالیتلقی نمی

دنبال کار است، باید چه کار کند؟ اگر ما هم در اتاق بازرگانی بگوییم که وضع خراب است، ه در مملکت بهداریم، آن وقت جوانی ک

های بعضی از مسووالن در قاچاق نقش دارند، آن وقت جوانان چه قوه قضائیه هم مرتب بگوید که وضعیت مناسب نیست یا اینکه بچه

ه گوییم کتوان امید ایجاد کرد. ما نمیاهیم این را بگوییم که در عین مشکالت، میخوامیدی خواهند داشت. ما در اتاق بازرگانی می

های اتاق بازرگانی است. البته فساد و مشکالت وجود دارد قضائیه از ویژگیگری از دولت، مجلس و قوهنباید نقد صورت گیرد. مطالبه

های مقابله با آن بسته شود؛ در جامعه ما وجود دارد و نباید راهاما باید هم نکات منفی را مطرح کرد و هم نکات مثبت را. فساد 

 ها وضعیت آنها مشخص نشده و باید بسته شود، اما نباید همه را فاسد تلقی کنیم.هایی وجود دارد که سالپرونده
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آپی در های استارتلیتهای خوانساری بود. وی با اشاره به رشد فعاها و فضای مجازی محور دیگر صحبتآپهای استارتفعالیت

های نوپا که در فضای مجازی با خالقیت خود رشد های اقتصادی در فضای مجازی گفت: بسیاری از این شرکتکشور و انجام فعالیت

ا ه ای عمل شود که در برخورد با آنگونهشان از بین برود، بنابراین باید بهای ممکن است کل سرمایهترین ضربهکنند، با کوچکمی

اشاره  های نوآپهای مجازی و تاثیر آن در استارتمراعات الزم صورت گیرد. وی به قطع شبکه اینترنت و تاثیر آن در برخی از فعالیت

دنبال ممنوعیت فعالیت آن ها باشد و این امر موقتی است؛ اما باید در نظر داشت که اقدام رسد که دولت بهنظر نمیکرد و گفت: به

های اجتماعی نیز اشاره کرد و گفت: با های ارتباطی در آن مقطع الزم بود. خوانساری به فعالیت شبکهرای قطع شبکهانجام شده ب

شود؛ اما در مجموع سازی هستند اما خبرهای دروغ زیادی در آنها منتشر میهای اجتماعی راه خوبی برای شفافوجود اینکه شبکه

های مجازی مقابله کنیم. زمانی نسبت به ماهواره خیلی ای نیستیم که بتوانیم با شبکها در دورهمزایای آن ها بیش از ایراداتش است. م

حل درستی نیست و باید های اجتماعی هم راهشد؛ اما بعد متوجه شدیم که این کار عملی نیست. بستن شبکهسخت گرفته می

یدا کنیم. هرگونه تقابل با فضای مجازی مطمئنا به ضرر اقتصاد های مجازی است، پهایی که نکات منفی شبکهراهکاری برای آن بخش

نیز گفت: با توجه به مسائل و اتفاقات اخیر، دولت و مجلس کمی  ۹7و اشتغال است.رئیس اتاق بازرگانی تهران درمورد الیحه بودجه 

 های دولتهای گذشته هزینه: در طول سالتاثیر قرار بگیرد. وی اظهار کرداند و ممکن است بودجه مقداری تحتدر الک دفاعی رفته

ران ها را جبهای قبل با افزایش پایه پولی هزینهها نیست. دولت یا باید مانند سالمرتب افزایش داشته و درآمدها پاسخگوی هزینه

  های خود را جبران کند یا اینکه دولت را کوچک کند.کند یا اینکه با کسب درآمد از جامعه هزینه

ها را قطع کند که با اتفاقات و های انرژی درآمد کسب کند و یارانه: دولت قصد داشت از طریق افزایش قیمت حاملوی افزود

دومین »هایی که در جامعه پیش آمد، معلوم نیست چه تصمیمی در مجلس اتخاذ خواهد شد. رئیس اتاق تهران درخصوص ناآرامی

 وکار کشور در عین نقد سازنده سخن به میان آورد.ر فضای کسباز لزوم امیدآفرینی د« الضربمراسم نشان امین

سالگی  133و به مناسبت  ۹5الضرب در بهمن ماه سال در ابتدای این نشست، خوانساری با اشاره به اینکه نخستین همایش امین

است  خصوصی کشور قرارن بخشالضرب به کارآفریناتاسیس اتاق تهران برگزار شد، گفت: دومین همایش اهدای تندیس و نشان امین

ماه با هدف ایجاد امید و کارآفرینی با کمک نسل جوان، از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار شود. دی 18

اسم رئیس اتاق تهران با تاکید بر لزوم امیدآفرینی در جامعه و اجتناب از دامن زدن به ناامیدی گفت: هدف ما از برگزاری مر

الضرب، ترویج امید در میان کارآفرینان و جامعه است. معتقدیم در عین حال که برخی مشکالت وجود دارد، اگر بتوانیم روحیه امین

شود. ای مضاعف داده میشود و به فعاالن اقتصادی روحیهوکار از نظر روانی بهتر میکارآفرینی را در جامعه تقویت کنیم، فضای کسب

ه یا گونه اعمال سلیقبه فرآیند انتخاب برگزیدگان اشاره کرد و گفت: شیوه انتخاب به نحوی بوده است که هیچخوانساری سپس 

ورت ها صگونه شکایتی از نوع انتخابها بودند و هیچسفارش صورت نگرفته است. همانند سال گذشته که برگزیدگان از بهترین

ها، از کارآفرینان و فعاالن اقتصادی دعوت رسانی به تشکلیق سایت اتاق تهران و اطالعوی ادامه داد: ابتدا طی فراخوانی از طر نگرفت.

رگرفته هایی که بهای انتخاب برگزیدگان را نیز برشمردیم؛ شاخصکردیم که در این رویداد رقابتی شرکت کنند.ضمن آن که شاخص

دهد. بر این اساس، میان تجارت و صادرات را مورد توجه قرار از استانداردهای جهانی است و مواردی نظیر میزان کارآفرینی و میز

خصوصی، داوری را داور از بخش 15داوطلب و پیشنهاد به اتاق تهران منعکس شد. رئیس اتاق تهران با اشاره به اینکه  300حدود 

برگزار شده و طی دو تا سه مرحله پایش صورت جداگانه صورت غیرمتمرکز و برای هر داور بهبرعهده داشتند، افزود: جلسات داوری به

  عنوان کارآفرین برتر، شایستگان تقدیر و پیشکسوتان برگزیده شدند.نفر به 10طور کلی حدود به

الضرب خبر داد و گفت: بخشی از دومین همایش سالگی تاسیس اتاق تهران در همایش امین 134خوانساری سپس از رونمایی تمبر 

  یادواره کسانی که سال گذشته نشان دریافت کرده و اکنون در میان ما نیستند، اختصاص خواهد داشت.الضرب به امین
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ها است در حوزه اقتصاد ، عالوه بر پیشکسوتان و فعاالنی که سال۹۶الضرب سال خوانساری افزود: در فهرست منتخبان جایزه امین

 اند نیز حضور دارند.وکارهای نوین حضور موفقی داشتهها و کسبآپکنند، نوآفرینان جوانی که در حوزه استارتکار می

ور کار اتاق الضرب در دستالضرب، تشکیل باشگاه امیندنبال برگزاری اولین دوره نشان امینوی با اشاره به اینکه از سال گذشته و به 

بال آن دنکند و اتاق تهران بهاحل نهایی را سپری میتهران قرار گرفت، افزود: اساسنامه این باشگاه اقتصادی درحال تدوین است و مر

الضرب از طریق این باشگاه مورد رسیدگی و پیگیری قرار گیرد.رئیس اتاق تهران های برندگان و منتخبان جایزه امیناست تا خواسته

کارهای وبحداقل رساند، گفت: توسعه کسهای این بخش را به توان به مقابله با فضای مجازی رفت بلکه باید ضعفبا تاکید بر اینکه نمی

نوین در کشور را باید جزو راهبردهای آینده قلمداد کرد و مسیر ورود کارآفرینان جوان به این عرصه را باز گذاشت، از این رو از امسال 

 است. های اقتصادی مورد توجه جدی قرار گرفتهالضرب، این بخش از بنگاهو به دنبال برپایی مراسم نشان امین

http://www.iana.ir/fa/news/51040/%D8%AA%D8%AD%D۹% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۲۰تاریخ: 

 کشاورزان نمونهوری در افزایش تولید نقش موثر بهره

میلیون تن محصول کشاورزی افزون بر تأمین قوت و مواد غذایی کشور، تأمین بخشی  120معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: تولید 

 وزارت رسانیاطالع پایگاه از نقل به جوانگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به گزارش .از ارز حاصل از صادرات را نیز به همراه دارد

ورزی کشا بخش برگزیدگان از تجلیل مراسم در کشاورزی جهاد وزارت باغبانی امور معاون طهماسبی محمدعلی کشاورزی، جهاد

به عنوان یک بخش عظیم در اقتصاد ملی می تواند نقش موثری داشته باشد، اظهار  بخش کشاورزی استان زنجان، با بیان اینکه

کرد: تولید کنندگان و کشاورزان نمونه کشور، ثابت کرده اند که بهره وری، یک شعار نیست؛ بلکه اگر با دانش و بهره گیری از منابع 

ندم تولید گا افزایش داد.وی با اشاره به اینکه میانگین علمی به آب، خاک و گیاهان نگریسته شود، می توان بهره وری محصول ر

کیلوگرم در هر هکتار است،افزود: این در حالی است که کشاورزان نمونه کشور، این میزان را در مناطق  350تن و  4در کشور،  آبی

م دیم، میانگین تولید کشور، تن رسانده اند. همچنین در گند 12تن و در مناطق گرم و خشک به  13سردسیر و معتدل به بیش از 

کیلوگرم می رسد.طهماسبی ادامه داد:  720هزار و  3کیلوگرم در هر هکتار است، اما این میزان در استان کردستان، به  50هزار و 

تن در هر هکتار است، در حالی که با استفاده از روش های نوین، این میزان توسط  3.5، میانگین تولید کشور کلزادر محصول 

تُن در هر هکتار  14تن رسیده است و همچنین در بخش تولید انگور آبی نیز میانگین تولید در کشور، ۶کشاورزان نمونه به باالی 

تن افزایش یافته است.به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی ظرفیت های  118است که این میزان توسط کشاورزان نمونه به حدود 

می توان با بهره گیری از این ظرفیت ها، موجب افزایش تولید و ایجاد اشتغال در کشور شد و به فراوانی در کشور وجود دارد که 

درصد کاهش بارندگی در کشور وجود داشته است،  50وسیله صادرات، زمینه ارزآوری را فراهم کرد.وی با اشاره به اینکه امسال، 

رزی به نحو احسن استفاده کرد تا در مصرف آب، صرفه جویی شود؛ گفت: به همن دلیل باید از تجهیزات و پتانسیل های بخش کشاو

، دامی، آبزیان و بازسازی گلخانه ها در راستای مکانیزاسیون، قابل باغیبه گونه ای که امروز هر نوع ادوات کشاورزی از قبیل زراعی، 

ی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه تسهیالت تهیه بوده و دولت نیز تسهیالتی در این زمینه فراهم کرده است.معاون امور باغبان

میلیون هکتار گلخانه وجود دارد که  3.5ارائه شده است، ابراز کرد: امروز در دنیا  گلخانه  احداثدیگری نیز توسط دولت در زمینه

هزار هکتار گلخانه در کشور ایجاد  48سال آینده،  10هزار هکتار است. البته مقرر شده است تا  12این میزان در کشور ما بیش از 

شود تا به تولید محصوالت مختلف در کشور پرداخته شود.طهماسبی با بیان اینکه روز به روز از کیفیت و کمیت منابع آبی کشور 

آب  زکاسته می شود، یادآور شد: باید با برنامه ریزی های صورت گرفته و همکاری کشاورزان، ضمن صرفه جویی، مصرف بهینه ای ا

صورت گیرد که تجمیع واحدهای تولیدی و کشاورزی، یکی از این روش های استفاده صحیح از آب است تا آب به صورت مشترک 

 مورد استفاده قرار گیرد.

http://www.yjc.ir/fa/news/۶3۹5054/%D۹%8۶%D۹%82%D8%B4%D-۹ 
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 نهاده
 فارس - ۹۶/۱۰/۲۰ : تاریخ

 یابد؟ درصد رشد کرد؛ نرخ خرید تضمینی گندم افزایش نمی ۱۴ها قیمت نهاده
ای به اعالم نرخ خرید با گذشت چهار ماه از زمان قانونی اعالم نرخ خرید تضمینی گندم، دولت و شورای اقتصاد همچنان عالقه

جمله گندم ندارد و روز گذشته سخنگوی دولت به صراحت اعالم کرد که احتماالً نرخ خرید تضمینی تضمینی محصوالت کشاورز از 

  .گندم افزایش نخواهد داشت

 ظاهراً قانون خوب نوشتن و عمل نکردن به آن سالهاست که به عادتی ـ گروه اقتصادی ـ فاطمه بیات؛ خبرگزاری فارس

گویند قانون خوب در کشور کم نداریم اما آن چیز که گرفتار آنیم، اجرای تکرارشدنی تبدیل شده تا جایی که بارها مسئوالن می

ای یا اجرا نکردن آن است. نمونه بارز آن، قانون خرید تضمینی است که طبق مصوبه مجلس دولت باید برای حمایت از سلیقه

نه در پایان شهریورماه مطابق با نرخ تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی، نرخ خرید تضمینی را محصوالت استراتژیک در کشور ساال

ار کند، بلکه افزایش آن نیز بسیافزایش دهد، اما دو سالی است که دولت به این قانون عمل نکرده و نه تنها نرخ را به موقع اعالم نمی

درصدی را  11رماه با وجود آنکه وزارت جهاد کشاورزی درخواست افزایش نرخ خرید تضمینی گندم سال گذشته در آذ .ناچیز است

درصد نرخ خرید تضمینی  ۹رغم پیشنهاد حجتی به هیأت دولت برای افزایش درصد افزایش یافت و امسال نیز علی 2داده بود، تنها 

  .گندم نیستروز گذشته سخنگوی دولت اعالم کرده که ظاهراً خبری از افزایش قیمت تضمینی  گندم،

نوبخت سخنگوی دولت روز گذشته در نشست خبری در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه چرا تاکنون خرید یا قیمت 

رغم اینکه قانون تا شهریورماه برای تعیین آن مهلت داده است صراحتا اعالم کرد که تضمینی محصوالت کشاورزی اعالم نشده، علی

کنیم بینی نمیای داشته، بنابراین برای این دست از محصوالت افزایشی پیشمحصوالت رشد قابل مالحظههای پیش برخی در سال

 .و در مقابل برای خرید دیگر محصوالت افزایش رقم وجود خواهد داشت که در شورای اقتصاد مصوب شده است

گان مجلس به ویژه اعضای کمیسیون کشاورزی انجام های فراوانی را با نمایندخبرنگار فارس برای صحت و سقم این موضوع پیگیری

 چندان دولت که گفت مجلس در رامسر و تنکابن مردم نماینده نژاد شریعت اهللشمس ها تنها این بود کهداد اما نتیجه همه پیگیری

  .هست فرصت و نشده آغاز هنوز گندم خرید و نداشته تضمینی خرید نرخ اعالم در تأخیری

کاران با گالیه از اعالم نشدن نرخ خرید تضمینی گندم گفت: باید تکلیف خود ایمانی رئیس بنیاد ملی توانمندسازی گندماما علیقلی 

با تولیدکنندگان را برای همیشه روشن کنیم، اگر بحث حمایت از تولید داخلی در میان است باید به قانون عمل کنیم، چرا که 

گرفته و گفته است که باید مورد حمایت قرار گیرند تا چنانچه بازار سر ناسازگاری را با کشاورزان  قانونگذار شرایط کشاورزان را در نظر

  .داشت، تولیدات کشاورز توسط دولت خریداری و مطابق قانون، نرخ محصول براساس افزایش تورم لحاظ شود

ز نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی باشد، در حقیقت وی اضافه کرد: اگر دولت نرخ محصوالت کشاورزی را طوری اعالم کند که کمتر ا

 .ایماز قانون تخلف کرده است و ما برای پیگیری موضوع به کمیسیون کشاورزی مجلس و شورای اقتصاد نامه زده

ت در الیحه بودجه نیز نقدینگی مورد نیاز برای خرید تضمینی محصوال ۹7ایمانی همچنین به این نکته اشاره کرد که باید در سال 

از جمله گندم نیز دیده شود تا کشاورزان دچار سردرگمی نشوند، چرا که از پایان اسفندماه برداشت گندم مناطق گرمسیری از جمله 

های جانبی کشاورزان برای کشت گندم اشاره کرد و گفت: حداقل بذر مورد وی به افزایش هزینه .شودسیستان و بلوچستان آغاز می

درصد  14یا  13تومان یعنی چیزی حدود  17۶0خریدیم که امسال به تومان می 15۶0گذشته کیلویی نیاز کشت گندم را سال 

شود، هایی همچون قیمت دستمزد کارگر، نگهداری، حمل و نقل و سموم عنوان میافزایش داشته است و دلیل آن هم افزایش هزینه

  حال چگونه است که قیمت گندم باید ثابت بماند؟

http://awnrc.com/index.php
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ها ی به دلیل بارش ۹5رئیس بنیاد ملی توانمندسازی گندمکاران در مورد بر آورد تولید گندم در سال زراعی جدید گفت: در سال 

میلیون تن رسید و با احتساب گندم دیم و تراکنش کشت  11.5به  ۹۶میلیون تن گندم تولید شد که این رقم در سال  14.5مناسب 

ترین شرایط، خودکفایی گندم حفظ شده و به اندازه مصرف کشور گندم تولید یم که در سختسیدهدر سطح کشور به این اطیمنان ر

به گزارش خبرنگار فارس، با وجود آنکه مقام معظم رهبری بارها بر  .خواهد شد که در سال زراعی پیش رو نیز همین رقم خواهد بود

اند، اما متأسفانه شاهد آن هستیم که گاهی برخی شور تأکید کردهحمایت از تولید محصوالت استراتژیکی همچون گندم در داخل ک

آبی و مقرون به صرفه نبودن کشت برخی محصوالت را هایی همچون پایین تر بودن قیمت محصوالت خارجی، کماز مسئوالن بهانه

  .دهندتوجهی به تولید داخل محصوالت استراتژیک قرار میای برای بیبهانه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13۹۶1020001155 
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 نهاده
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۱۹تاریخ: 

 میلیون تن کود مورد نیاز بخش کشاورزی تاکنون ۱.۸تأمین 

بینی هزار تن پیش 305ریزی امسال کود مورد نیاز کشور دو میلیون و مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت: طبق برنامه

 .درصد تأمین و تدارک دیده شده است 78میلیون تن آن معادل  1.8شده بود که تاکنون 

درصد در  ۶5میلیون تن معادل  1.5از میزان کود تامین شده، ماه این شرکت افزود:  ۹درباره عملکرد  'حمید رسولی'به گزارش ایرنا، 

 شبکه های توزیع اقصی نقاط کشور تحویل و در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.

وی، تامین، تدارک و توزیع انواع کودهای کشاورزی طبق برنامه ابالغی سال جاری را بسیار مطلوب دانست و اظهار کرد: هیچ گونه 

 چ یک از انواع کودهای ازته، فسفاته و پتاسه وجود ندارد.کمبودی در هی

 کودهای کشت بهاره در دست تدارک است

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، ذخیره استراتژیک کودهای پایه )ازته، فسفاته و پتاسه( را مطلوب عنوان کرد و گفت: 

 اکنون در حال تدارک کودهای مورد نیاز کشت بهاره هستیم.

 ند نزولی واردات کودهای شیمیاییرو

درصد اعالم کرد و افزود: سهم واردات نسبت  88.4وی سهم تولیدات داخلی نسبت به برنامه تامین و تدارک سال جاری را بیش از 

درصد بوده است که بیانگر روند نزولی واردات کودهای شیمیایی از خارج از کشور و افزایش  11.۶به برنامه ابالغی در سال جاری 

 قابل توجه سهم تولیدات داخلی طی سال جاری است.

 قرارداد کودی حاصل مناقصه های داخلی ۲۱

شده که حاصل آن انعقاد  مرحله مناقصه داخلی برای خرید کودهای فسفاته و پتاسه برگزار 10رسولی تصریح کرد: امسال بیش از 

قرارداد با تولیدکنندگان داخلی بوده است.به گفته وی، پس از برگزاری آخرین مرحله مناقصه داخلی به منظور اطمینان  21بیش از 

از این که تمامی ظرفیت های داخلی به کار گرفته شده، از طریق جراید و وب سایت شرکت طی دو مرحله فراخوان عمومی از 

دگان داخلی به عمل آمد و به اطالع آنان رسانده شد که چنانچه تولیدکننده دیگری وجود دارد که تاکنون موفق به انعقاد تولیدکنن

 قرارداد با شرکت خدمات نشده است با مراجعه به شرکت از ظرفیت تولیدات آن استفاده شود.

 برنامه خودکفایی تولید کودهای فسفاته و پتاسه

حمایتی کشاورزی چشم انداز تولید داخلی کودهای فسفاته و پتاسه را بسیار مثبت ارزیابی کرد و افزود: مدیرعامل شرکت خدمات 

امیدواریم همانگونه که در کودهای ازته به طور کامل خودکفا شدیم بتوانیم در تولید کودهای فسفاته و پتاسه نیز در یک برنامه میان 

: طی روزهای آتی دو کارخانه بزرگ تولیدکننده کودهای فسفاته و پتاسه در استان مدت به طور کامل خودکفا شویم.وی ادامه داد

های یزد و سمنان ورود پیدا کرده اند که این امر می تواند کشور را در مسیر خوداتکایی و خودکفایی قرار دهد به طوری که با آغاز 

 درصد خواهد رسید. 10اسه به کمتر از تولید این دو کارخانه بزرگ و مهم، سهم واردات کودهای فسفاته و پت

http://www.iana.ir/fa/news/51107/%D8%AA%D8%A3%D۹ 
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 نهاده
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶دی  ۱۹تاریخ: 

 ذخیره استراتژیک کودهای پایه مطلوب است

حمایتی کشاورزی گفت: امسال تأمین، توزیع و تدارک انواع کودهای کشاورزی طبق برنامه ابالغی بسیار مدیرعامل شرکت خدمات 

 رعاملمدی رسولی حمید کشاورزی، جهاد وزارت رسانیاطالع پایگاه از نقل به گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش .مطلوب است

میلیون  1.5ماه این شرکت در تامین و توزیع کود، اظهار کرد: از میزان کود تامین شده،  ۹ عملکرد به اشاره با کشاورزی حمایتی خدمات شرکت

 درصد در شبکه های توزیع اقصی نقاط کشور تحویل و در اختیار کشاورزان قرار گرفته است. ۶5تن معادل 

وی تأمین، تدارک و توزیع انواع کودهای کشاورزی طبق برنامه ابالغی امسال را بسیار مطلوب دانست و افزود: هیچ گونه کمبودی در 

 ، فسفاته و پتاسه وجود ندارد.کودهای ازتههیچ یک از انواع 

 کودهای کشت بهاره در دست تدارک است

)ازته، فسفاته و پتاسه( را مطلوب بیان کرد و گفت:  کودهای پایهمدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، ذخیره استراتژیک 

 اکنون در حال تدارک کودهای مورد نیاز کشت بهاره هستیم.

 روند نزولی واردات کودهای شیمیایی

درصد اعالم کرد و افزود: سهم واردات نسبت به برنامه  88.4یش از وی سهم تولید داخلی نسبت به برنامه تامین و تدارک امسال را ب

از خارج از کشور و افزایش قابل توجه  واردات کودهای شیمیاییدرصد بوده است که بیانگر روند نزولی  11.۶ابالغی در سال جاری 

 .است  سهم تولید داخلی امسال

 قرارداد کودی حاصل مناقصه های داخلی 21

و پتاسه برگزار شده که حاصل آن انعقاد  کودهای فسفاتهمرحله مناقصه داخلی برای خرید  10رد: امسال بیش از رسولی تصریح ک

قرارداد با تولیدکنندگان داخلی بوده است.به گفته وی، پس از برگزاری آخرین مرحله مناقصه داخلی به منظور اطمینان  21بیش از 

گرفته شده، از طریق جراید و وب سایت شرکت طی دو مرحله فراخوان عمومی از از این که تمامی ظرفیت های داخلی به کار 

تولیدکنندگان داخلی به عمل آمد و به اطالع آنان رسانده شد که چنانچه تولیدکننده دیگری وجود دارد که تاکنون موفق به انعقاد 

 استفاده شود.قرارداد با شرکت خدمات نشده است با مراجعه به شرکت از ظرفیت تولیدات آن 

 برنامه خودکفایی تولید کودهای فسفاته و پتاسه

و پتاسه را بسیار مثبت ارزیابی کرد و افزود:  تولید داخلی کودهای فسفاتهمدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی چشم انداز 

ان فسفاته و پتاسه نیز در یک برنامه میامیدواریم همانگونه که در کودهای ازته به طور کامل خودکفا شدیم بتوانیم در تولید کودهای 

مدت به طور کامل خودکفا شویم.وی ادامه داد: طی روزهای آتی دو کارخانه بزرگ تولیدکننده کودهای فسفاته و پتاسه در استان 

وری که با آغاز های یزد و سمنان ورود پیدا کرده اند که این امر می تواند کشور را در مسیر خوداتکایی و خودکفایی قرار دهد به ط

 درصد خواهد رسید. 10تولید این دو کارخانه بزرگ و مهم، سهم واردات کودهای فسفاته و پتاسه به کمتر از 

http://www.yjc.ir/fa/news/۶3۹3۹43/%D8%B0%D8%AE%DB%8C% 
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 نهاده
 ایران اکونا - ۱۳۹۶دی / /  ۱۹سه شنبه , 

 سواستفاده کالهبرداران از ناآگاهی کشاورزان/ضدیخ راهی مزارع شد

ای درصدد فروش محصولی به نام ضدیخ باغی بین عدههای اخیر کشاورزان استان سمنان است اما دراینسرمازدگی درد مشترک سال

 .سودجویان استدرآمدزایی برای  هستند که تنها اثر آن

های اخیر بارها و بارها مهمان ناخوانده ها و مطالب خبرگزاری درباره سرما زدگی باید گفت این پدیده در سالدر ادامه سری گزارش

ها تومان خسارات را به باغداران و کشاورزانی تحمیل خصوص در شرق استان بوده و میلیونباغات و اراضی کشاورزی استان سمنان به

های اخیر هزینه کارگر، سم، کود، برداشت و وقت و انرژی شان محصوالتشان است؛ محصوالتی که طی سالخوشیکه تنها دل کرده

 .گردانندبرداران بازنمیشده را نیز به جیب بهرهکه برایشان گذاشته

دو بخش فیزیکی و غیر فیزیکی تقسیم  توان آن را بهشود که میهای بسیاری برای دوری از خسارات ناشی از سرمازدگی بیان میراه

برداران را هدف های مشاوره کشاورزی، جیب کشاورزان و بهرهای به نام شرکتتأمل این است که عدهبین نکته قابلکرد، اما دراین

امر هیچ خاصیتی  نظر کارشناسان این کشد اما بهکنند که نام ضدیخ را با خود یدک میقرار داده و محصولی را به بازار ارائه می

 .ندارند

 برخی به دنبال سودجویی هستند

داران از نام این پدیده اقلیمی دارند درصدد افراد سودجو این روزها با سوءاستفاده از مقوله سرمازدگی و وحشتی که باغداران و مزرعه

شرمانه است چراکه کشاورز با ترس از نام سرمازدگی بیواقع عملی برداران دریافت کنند که بههستند تا هر طور شده مبالغی را از بهره

 .حاضر است هر راهی را آزمایش کند تا فقط پنج درصد بیشتر محصولش را حفظ کند

افراد سودجو با سوءاستفاده از مقوله سرمازدگی و وحشتی که باغداران از این پدیده دارند درصدد هستند تا هر طور شده مبالغی را 

شود که خود را به نام یک کشاورز به این تأمل میشرمانه است موضوع وقتی قابلواقع عملی بیدریافت کنند که به برداراناز بهره

های مشاور خصوصی مستقر وقت است که مسئول یکی از همین شرکتشرکت معرفی کرده و خواهان خرید این ضد یخ باشید آن

ضمینی در دو نوع شامل ساخت ایتالیا و هندوستان است که همراه با آبیاری به این محصول ت»گوید: در شاهرود در پاسخ به شما می

ومبیل های اتآورد یعنی همان مکانیسمی که ضدیخرسد و بانفوذ در شیره حیاتی گیاه، نقطه انجماد آن را پائین میباغات و مزارع می

ز این محصول این است که شما باید سه بار در طول سه مکانیسم استفاده ا»این مسئول شرکت خصوص بیان کرد: «.برندبه کار می

ا بار این محصول رکرده و به زمین بدهید و سه سال نیز این کار را تکرار کنید از سال چهارم کافی است یکدوره آبیاری آن را تهیه

واهید که در برابر سرما مقاوم باشد خآید که شما اگر محصولی میاز سخنان این فرد برمی« به آب اضافه کنید تا شاهد معجزه باشید

که  دانیمگالن از این مایع ضدیخ را بخرید و در سال چهارم یک گالن دیگر تهیه کنید، تا اینجا می ۹باید سه سال سالی سه بار یعنی 

 .اندگالن از این محصول را خریداری کرده 10کشاورزان تا سال چهارم 

 میلیون تومان هزینه کنید ۶

گوید: هر گالن از این محصول در مدل ایتالیایی اصطالح کارشناس درباره آن میتر اما بهای این محصول است که این بهموضوع جالب

 ادوات و محصوالت واردات سر بر چه نیست معلوم اینکه دلیل به اما تومان هزار  450هزار تومان است و در مدل هندی  ۶00

گالن را یکجا خریداری کرده  10 همه کنیممی توصیه است، میان به حجتی استیضاح از سخن روزها این همچنین و بیاید کشاورزی

ای بگیرید و هم تا برای چند سال این محصول را تا بجای شش میلیون تومان پنج میلیون تومان پرداخت کنید تا هم تخفیف ویژه

 «.داشته باشید که خدایی ناکرده این محصول تمام نشود
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طور علمی اصالً چیزی به نام ضد نام ضد یخ باغات و مزارع وجود ندارد و همه محصوالت با این نام تقلبی هستند بهاصالً محصولی به 

ز که های مجایخ امکان ندارد نکته دیگر که این فرد بر آن اصرار دارد این است که به دلیل تنوع در این نوع محصول حتما از شرکت

خواهد تمامی اطالع است میضدیخ تهیه شود! همچنین این شرکت چون از سرنوشت خود بیدر اینجا منظور شرکت خودشان است، 

های خصوصی مشاوره کشاورزی، با گول زدن کشاورزان محصوالتش را یکجا بفروشد و سود بیشتری ببرد از سوی دیگر این شرکت

ضدیخ را همان سال اول با برداشت محصول بیشتر جبران کنند که وقتی محصولتان را بیشتر کنید پول این گونه القا میها اینبه آن

اما چرا این معامله برد برد نیست پاسخ این سؤال را باید از احمد دزیانیان رئیس مرکز .ایدکردید پس وارد یک معامله برد برد شده

رع وجود ندارد و همه محصوالت اصالً محصولی به نام ضد یخ باغات و مزا :تحقیقات کشاورزی استان سمنان پرسید، وی معتقد است

ن کردیم ها را امتحاطور علمی اصالً چیزی به نام ضد یخ امکان ندارد و ما نیز یکی از محصوالت این شرکتبا این نام تقلبی هستند به

 .اور کنندتنها جواب نگرفتیم بلکه محصولمان بیش از همیشه نیز دچار سرمازدگی شد لذا کشاورزان نباید این ادعاها را بو نه

 راه حل سرما زدگی چیست؟

های باغی گوید: در حال حاضر عمدتاً از هیترها یا بخاریوی در پاسخ به این سؤال که راهکارهای جلوگیری از سرمازدگی چیست، می

. کندل میها را فعاتر رفتن دما از حدی مشخص، آنگرها در صورت پایینشود که دارای سنسورهایی هستند و این حساستفاده می

کنند. که البته باید گفت این دستگاه در مرکز دارند و از سرمازدگی جلوگیری میها تا فاصله مشخصی را گرم نگه میاین دستگاه

دهد: روش رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی استان سمنان ادامه می.تحقیقات مورد آزمایش قرارگرفته و نتایج خوبی هم داده است

صورت انتقالی، گرمای باال را با هوای سرد متر دارند و به 15ها ارتفاعی بیشتر از های تولید باد است. این دکللدوم، استفاده از دک

کل یک کنند ولی این راه در مورد سرمای تشعشعی مفید نیست. به همین دلیل درروش سوم دستگاهی تلفیقی بهپایین جابجا می

تفاع، کند و بسته به ارصورت خودکار، هیتر یا فن را فعال می)تشعشعی یا انتقالی( به شده که بعد از تشخیص نوع سرمابرج ابداع

این وسیله دریکی از باغات ابر در سال گذشته  .بری است دهد البته راه هزینهحداکثر شعاع حدود دو کیلومترمربع را پوشش می

کند یا خیر اما در محدوده دو کیلومتر درصد کار می100دستگاه  چنان سرمایی را شاهد نبودیم که بدانیم ایناجرا شد اما هنوز آن

هایی مثل سوزاندن ها هم با روشافزاید: محلیدزیانیان می.شده استهای خوبی برداشتدر دو کیلومتری که این دستگاه فعال و میوه

 کنند. آخرینجلوگیری از سرمازدگی تالش می های باغی برایسوخته و ایجاد گرما یا استفاده از بخاریبرخی مواد چون کود و روغن

ای هکند. ایجاد چاهروش فیزیکی تأثیرگذار هم مه پاشی است که با آبیاری محصوالت در این مواقع، به حفظ تعادل دما کمک می

یر گیلویه و بوهایی مانند کهمعکوس برای جذب هوای سرد سنگین، هم روشی است که البته امروزه کاربردی ندارد هرچند در استان

 .احمد همین روش در مقوله بادام بسیار مورد اقبال است

 ضمانتی در کار نیست

د تا با ها حضور یابیبین ذکر یک نکته ضروری است که حتماً باید در محل یکی از این شرکتها بازگردیم درایناما به موضوع ضدیخ

یی از سراسر کشور دارند که این محصول جواب داده است، وقتی هاهای فروشنده ضدیخ معتقد هستند عکسآن آشنا شوید شرکت

بر روی خاک توان جای قرار دادن بخاری سنتی در بین درختان که از اثر سوزاندن چوبراحتی میکنید بهعکس ها نگاه میبه

 یکی از اخبار با عنوان برداشت زردآلوتوان درها که اصالً متعلق به ایران نیست و دیگری را میاند مشاهده کرد یکی از عکسایجادشده

 !از باغات اسدآباد همدان یافت

شود تا دست شرکت برای بهانه دهد پس این امر باعث میفروشندگان ضدیخ معتقدند که این محصول سه یا چهارساله جواب می

ها هد موضوع دیگر تضمینی بودن این ضدیخدراحتی بگویند احتماال سال دیگر محصولشان جواب میها بتوانند بهآوردن باز باشد و آن
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لیتری هستند و در نوع پودری و  10لیتری و 3.۶های ای که این محصول دارد چیست! در این محصول که گالننامهاست اما ضمانت

قرار ندارد  سریالی در آنشده این محصول یک سال ضمانت دارد اما شمارهشوند کاغذی قرار دارد که روی آن نوشتهمایع عرضه می

 که محصولی اساسی ایراد: گفت بارهیک کارشناس کشاورزی دراین.شودو به اذعان فروشنده هیچ مُهری هم بر روی آن درج نمی

 اعثب امر این پس دهدمی جواب چهارساله یا سه ضدیخشان هستند معتقد که است این کنندمی عنوان یخ ضد عنوان با سودجو افراد

ل بعد اس و دهدمی جواب محصولشان دیگر سال بگویند راحتیبه بتوانند هاآن و باشد باز آوردن بهانه برای شرکت دست تا شودمی

نیز بگویند سال دیگر و به همین شکل تا درنهایت محصول از گارانتی در آید ضمناً باید در نظر داشت که محصول تنها یک سال 

محصول موردنیاز سه سال را یکجا بخرد تا سال سوم دیگر ضمانتی از سوی شرکت ناخواه اگر یک کشاورز همه ضمانت دارد پس خواه

 .وجود ندارد

 مسئوالن از ضدیخ ها اطالعی ندارند

گویند همه محصول موردنیاز سه تا چهار سال را بخرید چرا به ها میگوید: موضوع دوم اینکه وقتی شرکتمحمدعلی جعفری می

کنند، اما سؤال اصلی اینجاست که چطور قرار است و با لفاظی حواس مشتریان را از این امر پرت میکنند! تاریخ انقضای آن دقت نمی

محصولی که به دلیل وجود مواد غیر شیمیایی و ارگانیک)به بیان شرکت تولیدکننده( تنها یک سال ماندگاری دارد در سال سوم نیز 

 جواب دهد؟ مگر قرار نیست این محصول فاسد شود؟

سازند تنها برای کشاورزی مفید نیستند بلکه ضررهای هنگفتی را نیز به زمین وارد میود: این مواد ساختارهای نفتی دارند و نهوی افز

 .شودها توصیه نمیشوند که اصالً استفاده از آنهمچنین این محصوالت باعث افزایش شدید نیترات خاک نیز می

گیرند پاسخ به این سؤال کمی عجیب است؛ در اظهارنظری فایده را نمیمحصوالت بی بین اما مسئوالن چرا جلوی عرضه ایندراین

شود، در گفتگویی جالب اما یکی از کارشناسان بخش باغات جهاد کشاورزی که از ذکر نام وی به دلیل اظهارنظر او خودداری می

 وردیم هنوز اما شودمی عرضه میامی و شاهرود در وصخصبه اخیر سال چند در ضدیخ نام به محصولی ایمشنیده نیز ما: گفت تلفنی

 .کنیم اقدام آن درباره تا نرسیده ما دست به شکایت از

کنند یا خیر اما دور از ذهن نیست دانم که کار میگوید: دقیقاً نمیدهند یا خیر میوی درباره اینکه آیا این محصوالت جواب می

ام زدگی جلوگیری کرد هرچند درباره این محصول من هم چیزهایی شنیدهبتوان از یخمحصولی کشف شود که با افزودن آن به آب 

ان کنید یا خیر، بیدانم. وی همچنین در پاسخ به این سؤال که اگر شما کشاورز باشید از این محصوالت خریداری میو حقیقتاً نمی

 !!کنید این محصول خوب باشد؟دانم شما فکر مینمی :کرد

 سوء استفاده از احساسات کشاورزان استضد یخ تنها 

موضوع ضدیخ متأسفانه تنها سوءاستفاده از احساسات  :باره معتقد استیکی دیگر از کارشناسان کشاورزی استان سمنان نیز دراین

یرش که درگافتند افتد چراکه به یاد سرما و ضررهای هنگفتی میای کشاورز است که با شنیدن نام ضدیخ، لرزه بر تنشان میعده

درجه زیر صفر باعث شده بود که بسیاری درختان انگور شاهرود از روی خاک  18اند، برای مثال در آذرماه سال گذشته برودت شده

 .رودناخواه به دنبال آن میشنود خواهبریده شوند و وقتی کشاورز چنین تبلیغاتی را می

تمام  گویند تنها ظرف یک سالکم گرفت، وقتی فروشنده به کشاورزان میگوید: تأثیر تبلیغات را نباید دستمحمدباقر صفری می

 .دهدکنی به هر صورت کشاورز تن به این محصوالت میها را جبران میهزینه ضدیخ

ه از بافند کفایده میهای بیهایی برای خرید ضدیخمورد برای خودشان دلیلهای بیدرنهایت باید گفت برخی کشاورزان با توجیه

قدر مورد اعتماد مردم شده بود که کرد و آنتوان به توجیهات خاکشیری یادکرد؛ روایتی از دالکی که در حمام قدیم کار میها میآن

http://awnrc.com/index.php
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 سوم  دی 

 

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

گفتند روزی فردی به این دالک گفت مدتی است از درد کمر ناالن هستم و وی به او گفت مقداری حتی دردهایشان را نیز به او می

 .بح ناشتا بخورد وی نیز این کار را کردخاک شیر خیس کرده و ص

 طور مانند قبل تا اینکه یکچند وقت بعد فرد از درد چشم نالید و باز دالک به وی خاکشیر توصیه کرد روزی دیگر از درد پا و همین

ررفت و بیان کرد چرا هر پولی نالید و در کمال تعجب بازهم دالک به وی خاکشیر را توصیه کرد این بار مرد از کوره دروز از درد بی

حال برخی کشاورزان ما در تهیه ضدیخ است و پس بخور! این متأسفانه شرح ... دردی دارم خاکشیر! گفت از آن بدی ندیدیم

 !که معتقد هستند بدی از آن نخواهید دید پس آن را بخریدمتأسفانه توجیهی برای فروشندگان آن
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶دی  ۱۹تاریخ: 

ه ، برنده این جایز"جان دیر، کیست "آمریکا، برنده خود را شناخت/ کتاب ییازدهمین جایزه کتاب سال بنیاد کشاورز
 شد

خود را به تریسی نلسون  ( Book of the Year” award“ ) "کتاب سال"(، یازدهمین جایزه 1بنیاد کشاورزی مزرعه آمریکا )

 .پیشکش کرد ( ”!John Deere, That’s Who“) "جان دیر ، کیست"(، برای کتاب 2مورر)

را به تصویر کشیده است. مورر، نویسنده بیش از  "جان دیر"، این کتاب تالش سازنده معروف "Farm Bureau"ه گزارش ایانا ازب

کتاب، از جمله بسیاری از کتاب های غیر داستانی برای کودکان است. وی در نزدیکی مینیاپولیس با خانواده اش زندگی می  100

آغاز[ هیچ ارتباطی با تراکتور نداشت؛ من این موضوع را از تحقیقی یافتم و فکر کردم برای بچه جان دیر ]در "کند.مورر می گوید: 

ها این موضوع می تواند یک واقعیت جالب باشد؛ همچنین شاید آن ها بخواهند بیشتر بدانند: این شخص چه کاری انجام داد؟ چرا 

ه ای سرگرم کننده به این پرسش ها پاسخ می دهد و نشان می وی مشهور شده است؟ این همان چیزی است که این کتاب به شیو

 "دهد که چگونه یک شخص متعهد و خالق بر کل یک ملت تأثیر می گذارد.

من افتخار می کنم که این جایزه را دریافت کردم و از کار بنیاد برای به اشتراک گذاشتن داستان های مهمی درباره  "وی افزود:

 "ردانی می کنم. میراث کشاورزی آمریکا قد

، است که " Accurate Ag Books"از جمله تالش های بنیاد برای شناسایی کتاب های معتبر کشاورزی  "کتاب سال"جایزه 

کتاب برای کودکان، نوجوانان و بزرگساالن است که به طور دقیق موضوعات کشاورزی را  500دربرگیرنده مجموعه ای نزدیک به 

عه کتاب سال مجموعه ای آموزشی است که به ایجاد درک عمومی مثبت در مورد کشاورزی کمک پوشش می دهد. همچنین مجمو

می کند، در عین حال انگیزه خوانندگان را برمی انگیزد تا بیشتر درباره زندگی کشاورزان بیاموزند. همچنین مجموعه کتاب های 

(Accurate Ag Books  به نشانی زیر )pubs-http://www.agfoundation.org/recommended .قابل دسترس است 

 ترجمه: فرحناز سپهری

 پی نوشت:

1- American Farm Bureau Foundation for Agriculture  با هدف تمرکز بر تحقیق  1۹۶7:این بنیاد در نوامبر سال

شد. هدف بنیاد در درجه نخست تحقیق در زمینه پیشبرد مکانیزاسیون و فناوری کشاورزی است. و آموزش کشاورزی بنیان گذاشته 

 در واشنگتن قرار دارد.محل بنیاد یاد شده 

http://www.iana.ir/fa/news/51100/%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D 
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