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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 - ۹۶/۰۸/۲۷ : تاریخ

 های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزیمجری طرح توسعه سامانه

های نوین آبیاری هزار هکتار زمین کشاورزی به سامانه نوین آبیاری مجهز شده است مجری طرح توسعه سامانه ۶۸۷یک میلیون و  

هکتار در  ۸۹۲هزار و  ۸۵پروژه سامانه های نوین آبیاری تا پایان مهر ماه سال جاری در  ۶۵۷۳وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد: 

، عباس زارع با اد کشاورزیوزارت جهبه نقل از پایگاه اطالع رسانی  خبرگزاری فارسبه گزارش  .اراضی کشاورزی اجرا شده است

 .هکتار از اراضی کشاورزی در حال اجرا می باشد ۳۴هزار و  ۱۵۱اعالم این خبر افزود: عالوه بر سطح اجرا شده، این طرح در 

 .هکتارعنوان کرد ۹۲۶هزار و  ۲۳۶وی، مجموع سطوح اجرا شده و در حال اجرای سامانه های نوین آبیاری را از ابتدای امسال 

مجری طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری معاونت آب و خاک گفت: از آغاز اجرای طرح سامانه های نوین آبیاری تا مهر امسال،یک 

زارع با بیان این که طرح سامانه های .هکتار از اراضی کشاورزی کشور به این سامانه ها مجهز شده اند ۹۷۲هزار و  ۶۸۶میلیون و 

، این سیستم در ۹۵بت به سال گذشته رشد خوبی داشته است، اظهار داشت: در هفت ماه نخست سال نوین آبیاری طی امسال نس

وی ادامه داد: بیشترین سطح اجرای سامانه های نوین آبیاری در هفت ماهه نخست امسال .هکتار اجرا شد ۹۰۱هزار و  ۳۱سطح 

به گفته مجری طرح توسعه .هکتار است ۵۰۰۱و همدان با هکتار  ۷۴۷۳هکتار، اصفهان  ۵۲هزار و  ۱۱مربوط به استان فارس با 

هکتار و  ۴۳۳۳هکتار، جنوب کرمان  ۴۵۳۵سامانه های نوین آبیاری، استان های هرمزگان با اجرای سامانه های نوین آبیاری در 

ن سطوح اجرایی سامانه وی گفت: استان های البرز، گیالن و قم به ترتیب کمتری.های بعدی قرار دارندهکتار در رده ۳۷۹۱تهران 

 .اندهای نوین آبیاری را در هفت ماه نخست امسال به خود اختصاص داده

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۶۰۸۲۷۰۰۰۹۰۰ 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۲۹تاریخ: 

 کندزمون چه میانتقال آب ونک به باغات پسته رفسنجان/ اردکانیان در نخستین آ

سولگان را با هدف تأمین  -شرق، لیال مرگن: شرکت عمران رفسنجان به مدیریت عاملی سیدمحمد مرعشی قصد دارد پروژه ونک  

بختیاری به دشت رفسنجان واقع  و محالکارون از استان چهارهای آب باغات پسته رفسنجان اجرا کند. در این پروژه آب سرشاخه

شوند؛ اما در های انتقال آب فقط با هدف تأمین نیازهای شرب اجرا میاساس معیارهای جهانی، پروژهدر کرمان منتقل خواهد شد. بر

عنوان پیمانکار، انتقال آب در جان بهعنوان مشاور این پروژه با تکیه به مطالعات شرکت عمران رفسنایران، شرکت مهاب قدس به

                   ...کندکیلومتر با هدف تأمین نیاز باغات پسته را اقتصادی اعالم می ۶۳۷مسیری به طول 

های انتقال آب(، هیچ محصول زیستی پروژهنظر از اثرات مخرب محیطاین در حالی است که به اعتقاد کارشناسان آب و تجار )صرف 

 دولت رد رفسنجان به ونک سد آب انتقال پروژه صرفه باشد. قدر سود ندارد که انتقال این ماده حیاتی، برای تولید آن بهزی آنکشاور

اما با چراغ سبز سازمان حفاظت محیط زیست دولت دوازدهم، بار دیگر به  .بود شده متوقف دولت، این رئیس دستور با اصالحات

ایش های آمباید طرح»پیوسته منابع آب تأکید دارد و معتقد است: همجریان افتاده است. رضا اردکانیان، وزیر نیرو، بر مدیریت به

به دشت رفسنجان، نخستین آزمون وزیر نیروی دولت  های کارونبنابراین پروژه انتقال آب سرشاخه«. محور، برای کشور تهیه شودآب

تازگی بحث اجرای پروژه انتقال آب ای بدون توجیه اقتصادی و طرح آمایشی مقاومت کند. بهدوازدهم است تا در مقابل اجرای پروژه

ه مدعی است های کارون به دشت رفسنجان مطرح شده است. عیسی کالنتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کاز سرشاخه

رفتن منابع آب اقدامی نادرستی بوده است، به پروژه انتقال آب ونک به سولگان با هدف تأمین آب موردنیاز خودکفایی به قیمت ازدست

بودن این پروژه مطرح است و به گفته مهدی های سیاسیباغات پسته دشت رفسنجان چراغ سبز نشان داده است. در عین حال شائبه

هاست ها درست است؛ زیرا بحث اجرای این پروژه مدتدرصد این شائبهئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، صدقمشی، عضو هی

سولگان( از دوره اول  -های کارون به دشت رفسنجان )ونک گوید: پروژه انتقال آب سرشاخهمی« شرق»شود. او به که پیگیری می

های اجرای آن در اواخر ستقیم رئیس دولت اصالحات متوقف شد تا اینکه زمزمهاصالحات مطرح شد. اجرای این پروژه با دستور م

 هدف که آنجا از اما شد؛ برگزار پروژه پیمانکار انتخاب ، مناقصه ۹۵دهد: در اواخر سال دولت یازدهم به گوش رسید. قمشی ادامه می

 با ست،نی صرفهبه و نبوده منطقی کشاورزی برای آب انتقال هک دادمی نشان نیرو وزارت هایبررسی و بود کشاورزی آب تأمین پروژه

هایی در زمینه اجرای مجدد پروژه به تازگی زمزمهما بها شد؛ متوقف پروژه این یازدهم، دولت نیروی وزیر چیان،چیت حمید دستور

تواند جلوی اجرای آن را اردکانیان میکند: نقش وزیر جدید نیرو در اجرای این پروژه بسیار مهم است. رسد.او تأکید میگوش می

 .بگیرد

 عامل شرکت عمران رفسنجانمرعشی، مدیر

محمد مرعشی است. برخی منابع سولگان است. مدیر عامل این شرکت سید -شرکت عمران رفسنجان مجری پروژه انتقال آب ونک

ت اصالحات، است. بعدها محمدحسین مرعشی گویند که او برادرزاده حسین مرعشی، رئیس سازمان میراث فرهنگی دولآگاه می

آستان قدس رضوی در مناقصه  به وابسته قدس مهاب شرکت نام ها ندارد. گویند نسبتی با مرعشیشده است که میجایگزین وی 

پروژه  صاتعنوان برنده اعالم شد. این شرکت در صفحه اصلی پرتال خود درباره مشخاجرای پروژه انتقال آب سولگان به رفسنجان، به

های زیرزمینی و تأمین نیازهای کشاورزی، محدوده طرح انتقال آب از سولگان با هدف جبران بیالن منفی ذخایر آب»آورده است: 

میلیون مترمکعب طراحی شده است. در مطالعات مالی با توجه به اینکه  ۲۰۰طرح )دشت رفسنجان( از منابع آب سطحی به میزان 

گذاری در طرح را بر عهده دارد، تحلیل مالی از دیدگاه آنها انجام شده برداران، سرمایهعنوان نماینده بهرههمؤسسه عمران رفسنجان ب

http://awnrc.com/index.php
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های مالی طرح از دیدگاه مؤسسه عمران رفسنجان با درنظرگرفتن قوانین شاخص»در سایت شرکت مهاب قدس آمده است: «. است

داشتن تأمین مالی از طریق فاینانس نظرجاری( با درهای در شرایط تورمی )قیمت اساس مبانی و مفروضات مالی وو مقررات موجود بر

 برداراندهد که درآمد حال خالص بهرهبرداران در شرایط تورمی نشان میهای مالی مربوط به بهرهخارجی محاسبه شد. بررسی شاخص

است. دوره بازگشت سرمایه طرح از ابتدای  ۳۱،۱زینه نیز میلیارد ریال است. نسبت منفعت به ه ۹۳۳هزارو ۱۰۴در اثر اجرای طرح 

درصد است. با توجه به  ۲۸سال عمر مفید معادل  ۳۰سال محاسبه شده است. نرخ بازده داخلی طرح با احتساب  ۱۶دوره ساخت 

-ه پروژه ونکاگرچ«. طرح از سودآوری باالیی برخوردار است (benchmark=۱۸%)شده برای پروژه نرخ تنزیل در نظر گرفته

ای با امضای رحیم میدانی، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا، ، نامه۹۳مرداد سال  ۲۱ها مسکوت مانده بود؛ اما در سولگان مدت

دن کرشود. در این نامه ذکر شده است که در راستای اجرائیبختیاری، نوشته میومحالای چهارعامل آب منطقهخطاب به صمدی، مدیر

جلسه کمیته  ۳۹۶عنوان مؤسسه عمران رفسنجان و با توجه به مصوبه به ۸۱به تاریخ چهارم شهریور سال  ۲۲۰۶۷.۱۰۰ه مصوب

سولگان در -میلیون مترمکعب آب از سد مخزنی ونک ۲۵۲.۱میلیون مترمکعب آب با متوسط تأمین  ۳۴۲.۲تخصیص آب، ساالنه 

انجیر استان کرمان منتقل شود. بر اساس اطالعات موجود وضه آبریز کویر در درهمیرزا و حبختیاری به دشت خانومحالاستان چهار

وبختیاری خواهد شد. بخش دیگری از آن، در این نامه، بخشی از این آب صرف تأمین نیازهای آب شرب لردگان در استان چهارمحال

 ۱۷۵ان خواهد کرد، اما بخش اعظم آن؛ یعنی آباد به رفسنجان برای تأمین نیازهای شرب کرمان را جبرکمبودهای طرح بهشت

بخشی دشت رفسنجان و تأمین نیاز باغات کرمان خواهد شد. این نامه به امضای معاون میلیون مترمکعب آب در سال، صرف تعادل

مینه ریزی در زامهریزی کالن آب و آبفای این وزارتخانه که مسئولیت برنوزیر نیرو رسیده است، اما هدایت فهمی، معاون دفتر برنامه

گوید: اطالعی از جزئیات این نامه ندارم، می «شرق»کند.وی به اطالعی میمنابع آب کشور را برعهده دارد، از ارسال این نامه اظهار بی

رح طزیرا وزارت نیرو دفتر تخصیص دارد و ممکن است با نظر این دفتر، نامه نوشته شده باشد.فهمی با تأکید بر اینکه از جزئیات 

شده از سوی معاون آب و آبفای وزارت انتقال آب اطالع ندارد، اظهارنظر کارشناسی در این رابطه را نیز منوط به مالحظه نامه ارسال

دهد: نظر کارشناسی من این گونه پاسخ میبودن انتقال آب برای کشاورزی، ایندرباره منطقی« شرق»کند.وی به پرسش نیرو می

با وجود آنکه فقط شش میلیارد  -صالح نیست. ضمن آنکه انتقال برای شرب وجه بههیچرای کشاورزی بهاست که انتقال آب ب

هم باید دارای شرایط خاصی باشد. اگر مدیریت مصرف در محل دریافت  -مترمکعب از کل منابع آبی کشور به شرب اختصاص دارد

کند، در نتیجه انتقال آب کار صحیحی نیست. به گفته معاون دفتر جاد میآب انجام نشود، این انتقال تقاضا را باال برده و توقع ای

 ۱۵تا  ۱۴حاضر به میلیارد مترمکعب بود که این رقم درحال ۲۲تا  ۲۱ریزی کالن آب و آبفا، آورد رودخانه کارون در گذشته برنامه

 .میلیارد مترمکعب رسیده است

 دستانتقال آب به قیمت تعطیلی مصارف پایین

های اخیر نیمی از آورده خود را از دست داده است، در یک پروژه انتقال آب بخشی از آب کارون که به گفته هدایت فهمی در سال

دهد. این در حالی است که این روزها بین مردم سه استان اصفهان، هایش را برای باغات پسته رفسنجان از دست میسرشاخه

های زیادی در گرفته است. حال با اجرای پروژه انتقال آب جدید هایشان از کارون، بحثسر حقابهوبختیاری و خوزستان، بر چهارمحال

ها بیشتر هم خواهند شد. مهدی قمشی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، با تأکید بر اینکه از کارون قطعا این تنش

شود. بر اساس د آب رودخانه کارون در استان خوزستان مصرف میدرص ۹۰گوید: می« شرق»کارون کشش انتقال آب را ندارد، به 

درصد آب این  ۶۰توانیم حداکثر درصد منابع آب باید مصرف شود و با توجه به شرایط ایران، می ۴۰استانداردهای جهانی، فقط 
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رای قی باید در رودخانه باقی بماند. اجدست بازیستی و نیازهای پایینرودخانه را استفاده کنیم و بقیه آب برای تأمین نیازهای محیط

 .دست استهر نوع پروژه انتقال آب در باالدست کارون، مستلزم تعطیلی بخشی از مصارف پایین

قدر ارزش افزوده تولید وکاری اینقیمت هر مترمکعب آب انتقالی کارون دو هزار تومان خواهد بود و هیچ کشت :کندوی تأکید می

های انتقال آب با هدف حفظ باغات پسته در میان سولگان، صرفه اقتصادی داشته باشد. اجرای پروژه-پروژه ونککند که اجرای نمی

تجار هم طرفداری ندارد. محمدحسین برخوردار، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، درباره اجرای پروژه انتقال آب با هدف 

ال دهیم. خاطر پسته انتقگوید: صادرات پسته به قدری زیاد نیست که ما آب را بهمی« قشر»تأمین نیازهای باغات پسته رفسنجان به 

های انتقال آب، مناطقی را پیدا کنیم که منابع آب مطمئن جای پروژهبرد، اما بهتر است بهثمرنشستن باغات پسته زمان میاگرچه به

  .داشته باشند و باغات پسته را در این مناطق ایجاد کنیم

رود، اما هدف اصلی، ایجاد اشتغال برای کشور شدن باغات پسته رفسنجان، بخشی از اشتغال از دست میدهد: با خشکی ادامه میو

شود.به گفته برخوردار، انتقال آب رفته جبران میهای مناسب، اشتغال ازدستعزیزمان، ایران، است و با ایجاد باغات جدید در محل

ر محور نیست و حتی دکند. مشکل کشور ما این است که صادراتگذاری را به کشور تحمیل میای سرمایههبه رفسنجان صرفا هزینه

که ایم به اهداف خود برسیم. درحالیهای اقتصادی نتوانستهیک از بخشایم. به علت فقر فرهنگی، در هیچصنعت نیز مونتاژکار شده

  .کنند، معلمان ما درگیر مسائل معیشتی هستندع میسازی را از مدارس ابتدایی شروسایر کشورها فرهنگ

ا کردیم و بفروختیم باید به توصیه مقام معظم رهبری عمل میکند: زمانی که در کشور نفت را به قیمت گران میوی اضافه می

ق آمریکا، ریزی دقیبرنامه گونه نشد. به دلیلکردیم، اما اینهای نوین آبیاری، مصرف آب بخش کشاورزی را اصالح میاستقرار سیستم

سالی کالیفرنیا از بین رفته و این کشور در سال ها، خشکامروز این کشور رتبه دوم تولید پسته جهان را دارد و بر اساس گزارش

و دهد.پروژه انتقال آبی در ایران کلید خورده است که مجوز آن حدود دجاری، رتبه اول تولید پسته جهان را به خود اختصاص می

ساله در مجامع  ۱۲دهه قبل صادر شد، اما صاحبان این مجوز، هنوز هم اصرار دارند آن را اجرا کنند. رضا اردکانیان با پشتوانه حضور 

پیوسته آب اصرار دارد، در آستانه آزمونی هممحور و مدیریت بههای آمایش آبالمللی، وزیر نیرو شده است. وی که بر تدوین طرحبین

سولگان قطعا اصول آمایشی رعایت نشده و آب، صرف بخشی خواهد شد که بیشترین هدررفت -دارد، زیرا در پروژه ونکبزرگ قرار 

سال گذشته به کشورهای مختلفی کمک کرده است تا منابع آب خود را بهینه مدیریت کنند. حال باید دید  ۱۲را دارد. اردکانیان در 

 های زیاد سیاسی نشود؟ای با شائبهروژهتواند تسلیم پکه آیا وی در کشور خود می

http://www.iana.ir/fa/news/۵۰۱۲۸/%D۸%A۷%D۹%۸۶%D۸ 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۲۷تاریخ: 

 های نوین آبیاری مجهز شده استهزار هکتار از اراضی کشاورزی به سامانه ۶۸۷یک میلیون و 

پروژه سامانه های نوین آبیاری تا پایان مهر ماه  ۶۵۷۳مجری طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد: 

 .هکتار در اراضی کشاورزی اجرا شده است ۸۹۲هزار و  ۸۵سال جاری در 

 ۳۴هزار و  ۱۵۱به گزارش ایانا از جهاد کشاورزی، مهندس عباس زارع با اعالم این خبر افزود: عالوه بر سطح اجرا شده، این طرح در 

هکتار از اراضی کشاورزی در حال اجرا می باشد.وی، مجموع سطوح اجرا شده و در حال اجرای سامانه های نوین آبیاری را از ابتدای 

 هکتارعنوان کرد. ۹۲۶هزار و  ۲۳۶امسال 

مجری طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری معاونت آب و خاک گفت: از آغاز اجرای طرح سامانه های نوین آبیاری تا مهر امسال،یک 

 هکتار از اراضی کشاورزی کشور به این سامانه ها مجهز شده اند. ۹۷۲هزار و  ۶۸۶میلیون و 

ن آبیاری طی امسال نسبت به سال گذشته رشد خوبی داشته است، اظهار داشت: در هفت زارع با بیان این که طرح سامانه های نوی

هکتار اجرا شد.وی ادامه داد: بیشترین سطح اجرای سامانه های نوین  ۹۰۱هزار و  ۳۱، این سیستم در سطح ۹۵ماهه نخست سال 

هکتار  ۵۰۰۱هکتار و همدان با  ۷۴۷۳ر، اصفهان هکتا ۵۲هزار و  ۱۱آبیاری در هفت ماهه نخست امسال مربوط به استان فارس با 

هکتار،  ۴۵۳۵است.به گفته مجری طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری، استان های هرمزگان با اجرای سامانه های نوین آبیاری در 

 هکتار در رده های بعدی قرار دارند. ۳۷۹۱هکتار و تهران  ۴۳۳۳جنوب کرمان 

گیالن و قم به ترتیب کمترین سطوح اجرایی سامانه های نوین آبیاری را در هفت ماهه نخست امسال به وی گفت: استان های البرز، 

 خود اختصاص داده اند./

http://www.iana.ir/fa/news/۵۰۰۹۷/%DB%۸C 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۲۳تاریخ: 

 های آب کشور در معرض خطر ساخت و ساز قرار دارندشریان

های حیاتی کشور در امان نبوده و در معرض خطر ساخت و ساز قرار دارند. از سوی دیگر پمپاژ عنوان شریانها بهحریم رودخانه

هزار  ۷۰دلیل وزارت نیرو ساماندهی کند. به همین های کشور تهدید میغیرمجاز آب، و برداشت شن و ماسه، حیات را در رودخانه

به گزارش خبرنگار ایانا، اخیراً محمد امانی مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو .کیلومتر رودخانه را در اولویت کاری خود قرار داده است

های مهم وزارت ز اولویتعنوان اولویت وزارت نیرو خبر داد. به گفته وی یکی اهزار کیلومتر رودخانه به ۷۰از ساماندهی حریم و بستر 

نیرو از ابتدای دولت یازدهم مستندسازی است که از لحاظ قانون دبیر کمیسیون مستندسازی وزارت نیرو، دفتر حقوقی این وزارتخانه 

توانست مورد تملک اشخاص قرار گیرد؛ اما همزمان با تصویب قانون ملی شدن آب مرجع تامین، تخصیص آب می ۴۷است.قبل از سال 

به بعد غیرقانونی است.  ۱۳۴۷ها از سال توزیع آب وزارت نیرو معرفی شد. در نتیجه هرگونه ساخت و ساز در حریم و بستر رودخانهو 

ها پس از این سال غیر قانونی است و ها در اختیار دولت است و هرگونه ساخت و ساز در حریم و بستر رودخانهحریم و بستر رودخانه

هزار کیلومتر رودخانه در سراسر کشور داریم که  ۱۴۶ه دولت بازگردد.به گفته مدیر کل حقوقی وزارت نیرو به موجب قانون باید ب

 ها در اولویت وزارت نیرو قرار دارد. این موضوع یک کار زمانبر و پر هزینه است.هزار کیلومتر از انهار و رودخانه ۷۰ساماندهی 

لفات ها، امکان وقوع مجدد تخر صورت عدم تثبیت مالکیت اراضی حریم و بستر رودخانهمدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو تاکید کرد: د

 های مسئول این موضوع ظرف مدت یک سال آینده به نتیجه مطلوب برسد.وجود دارد که امیدواریم با همکاری دستگاه

 کندمستحدثات رودخانه را آلوده می

های واحل شرکت مدیریت منابع آب ایران نیز در این رابطه بیان کرد: طول رودخانهها و سغزال جعفری مدیرکل دفتر مهندسی رودخانه

 ۳۳۰۰پهنه آبی، تحت عنوان تاالب با محیطی در حدود  ۱۵۰هزار کیلومتر است و همچنین حدود  ۱۴۶دایمی و فصلی کشور معادل 

ها گفت: ت حفاظت از اراضی بستر و حریم رودخانهکیلومتر در سطح کشور شناسایی شده است.وی با اشاره به دالیل کلیدی بر ضرور

ها در ساخت و های آتی حفظ شود. همچنین با رعایت حریم و بستر رودخانهاندازهای خدادادی باید برای نسلطبیعی و چشممنابع

تر طبیعی رودخانه یابد.وی با بیان اینکه عبور آب از بسسازها خسارات جانی و مالی ناشی از وقوع سیالب های مخرب کاهش می

ها و ورود فاضالب را عامل آلودگی آب شده دهد، مستحدثات غیرمجاز در حریم و بستر رودخانهظرفیت خودپاالیی آب را افزایش می

و کاهش قدرت خودپاالیی رودخانه معرفی کرد.مدیرکل دفتر مهندسی رودخانه ها و سواحل شرکت مدیریت منابع آب ایران تاکید 

تواند مدیریت یکپارچه منابع آب و توزیع عادالنه آب را مختل کند که این موضوع اهمیت برداشت غیرمجاز آب میکرد: هرگونه 

ز ها و جلوگیری اکند.وی با اشاره به ابزارهای قانونی برای حفاظت از رودخانهحفاظت از اراضی بستر و حریم رودخانه ها را بیشتر می

 های بعدی، نسبتو اصالحیه ۱۳۱۷آیین نامه اجرایی قانون ثبت اسناد و امالک مصوب  ۴۱هرگونه دخل و تصرف گفت: طبق ماده 

و جنگل ها و قبرستان  ها، مراتع، نیزارها، بیشه و مباحه موات و جبال و اراضی و شوارع ندارد مانند طرق خاص مالک که امالکی به

و زیر  از سطحی دیگر اعم و هر مسیر طبیعی از آنها و انهار طبیعی و نهرها منشعب هارودخانه  ها و آبو بستر مسیل عمومیهای 

ها را ارتباط نخواهد شد.جعفری الزمه حفاظت از اراضی بستر و حریم رودخانه پذیرفته ثبت سارها ازافراد، درخواستو چشمه  زمینی

ها در سامانه کاداستر و گرفتن ارت نیرو دانست و گفت: با ثبت نقشهخوب مردم، اداره ثبت و ارگان های صادرکننده مجوز با وز

های آب توان اسناد غیرمجاز صادره را شناسایی کرد و قبل از هرگونه اخذ مجوز ساخت و ساز شرکتخروجی از سازمان ثبت می

ن شک ثبت اراضی بستر و حریم رودخانه ای نسبت به انجام اقدامات قانونی برای ابطال اسناد وارد عمل شوند.وی افزود: بدومنطقه

 ها و مجاری آبی، مهم ترین اقدام بازدارنده در توسعه تصرفات رودخانه ای و جلوگیری از تصرف مجدد اراضی آزاد شده است.

http://awnrc.com/index.php
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 های قزوین و تهرانآزادسازی بستر رودخانه

بستر رودخانه جاجرود کرد. از قزوین هم خبر در همین راستای چندی پیش آب منطقه استان تهران اقدام به آزادسازی حریم و 

 ۲۵های مدیریت منابع آب شهرستان قزوین و با صدور حکم قضایی، همچنین همکاری نیروی انتظامی بیش از رسد، با پیگیریمی

له مطلوب فاصهزار متر مربع از اراضی حاشیه رودخانه شاهرود در استان قزوین رفع تصرف شده است.البته هنوز تا رسیدن به نقطه 

تواند حیات موجودات زنده در های شمال کشور رعایت نشده است و این مسئله میزیادی داریم. حریم در بسیاری از رودخانه

افتد. صدور بیش از حد مجوز برداشت شن و ماسه، کشاورزی را نیز در این مناطق ها و سالمت آب شرب مردم به خطر میرودخانه

 های کشور برطرف شود./های وزارت نیرو، اشکاالت ایجاد شده در رودخانهدوارند با پروژهتهدید کرده و مردم امی

http://www.iana.ir/fa/news/۵۰۰۴۱/%D۸%B۴%D۸%B۱%DB%۸C% 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۲۹تاریخ: 

 در بازارها سودهمگرایی نرخ 

تر گیرانههای بانکی و به دنبال آن تعیین ضوابط سختدنیای اقتصاد : پس از بخشنامه بانک مرکزی در راستای کاهش نرخ سود سپرده

خیر اوراق اسناد های این موضوع در بازار بدهی نیز ظاهر شد. در همین راستا در روزهای اهای جدید، به تدریج نشانهدر اعمال نرخ

طوری که نرخ سود آخرین عرضه این اوراق در روز خزانه اسالمی یک بار دیگر شاهد تغییر کانال نرخ سود در مسیر کاهشی بودند. به

میلیون ورقه اسناد  ۹۰۰درصدی قرار گرفت. روز شنبه وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از دولت، ۱۵شنبه در محدوده 

درصد  ۱۵در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس عرضه کرد که نرخ سود موثر این اوراق در سطح « ۶۱۱اخزا»خزانه اسالمی را در نماد 

 ایستاد. همگرا شدن نرخ سود در بازار بدهی و بازار پول دو پیام پنهان در بر دارد؛ نخست آنکه این هماهنگی، فرصت مناسبی برای

توان با عرضه بیشتر اوراق به تعمیق این بازار کمک کرد. استفاده از تقاضای مازاد موجود در بازار بدهی است. به این ترتیب می

ه تر، کاهش نرخ بهرتوان انتظار داشت اثر کاهش نرخ سود در سایر بازارها نیز به آرامی نمود پیدا کند. به عبارت دقیقهمچنین می

 .های تازه شودتواند مقصد جذابی برای پولگذاران خواهد شد و در نتیجه بورس سهام نیز میپذیری سرمایهموجب افزایش ریسک

بازار بدهی که از اواخر سال گذشته با اخذ یک تصمیم نادرست از سوی مقام سیاستگذار با توقف انتشار اوراق اسناد خزانه اسالمی 

میلیارد تومان اسناد  ۹۰۰شاهد انتشار دوباره این اوراق بود. روز شنبه هفته جاری نیز  شده بود، از پانزدهم شهریور امسال روروبه

درصدی قرار داشت. تداوم کاهش نرخ  ۱۵در بازار سرمایه معامله شد. نرخ سود این اوراق در سطح « ۶۱۱اخزا»خزانه اسالمی در نماد 

ش نرخ سود در این بازار، هماهنگ شدن آن با نرخ سود سپرده بانکی و سود اوراق بدهی دو پیام در بر دارد. در این میان تداوم کاه

 در رود. در عین حال مازاد تقاضای موجود در بازار بدهی فرصتی مناسب برای افزایش انتشار و عرضه اوراق در بازار بدهی به شمار می

ر سهام نمایان شود و شاهد افزایش جذابیت این بازار ازاب در تدریج به بدهی بازار در هانرخ کاهش تاثیرات رودمی انتظار نیز ادامه

 .باشیم

 مروری بر انتشار اسناد خزانه اسالمی جدید

در بازار « ۶۱۱اخزا»میلیون ورقه اسناد خزانه اسالمی را در نماد  ۹۰۰روز شنبه، وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از دولت 

هزار  ۷۳۲تومان قیمت خورد. در ادامه نیز دادوستد حدود  ۴۰۰هزار و  ۸۶د که هر ورقه از آن ابزارهای نوین مالی فرابورس عرضه کر

ریال رساند. به این ترتیب نرخ سود موثر و معادل  ۹۳۱هزار و  ۸۶۳را به « ۶۱۱اخزا»گران، قیمت ورقه از این اوراق توسط معامله

شوند. موضوع انتشار سررسید می ۹۷آذر  ۱۳درصد قرار گرفت. اوراق مزبور در روز ۱۴/ ۱و  ۱۵بانکی این اوراق به ترتیب در سطح 

 .کل کشور است ۹۶قانون بودجه سال « و»بند  ۱۶های تبصره ، تسویه بدهی«۶۱۱اخزا»

 دو فرصت برای توسعه بازار بدهی

های بیشتر در این بازار را عاملی برای عرضهنرخ سود در بازار بدهی در حالی روند کاهشی به خود گرفته است که برخی از تفکرات، 

ای بیشتر همورد نقد قرار گرفت چرا که عرضه« دنیای اقتصاد»های دانستند. این تفکر البته به دفعات در گزارشافزایش نرخ سود می

المی از الت اسناد خزانه اسشود. به این ترتیب روند معامدر بازار بدهی سبب تکامل بیشتر این بازار با حضور بازیگران بیشتری می

در فرابورس ایران و « سخاب»دهد با آغاز معامالت ثانویه اوراق خزانه اسالمی بانکی تحت عنوان ابتدای سال جاری تاکنون نشان می

خ سود های پولی، شاهد تداوم روند کاهشی نردر این بازار، با وجود ثبات سیاست« ۶۱۱اخزا»حاال پس از آن انتشار و عرضه اولیه 

ها و عملیاتی شدن ایم. این روند تا جایی ادامه یافت که بعد از تصمیم بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ سود سپردهاوراق بوده

 .درصدی با نرخ بهره در بازار پولی هماهنگ شد۱۶تا  ۱۵ سطوح در گرفتن قرار با نیز  اسالمی خزانه آن، نرخ سود اوراق 
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شد که حال به واسطه عرضه اوراق جدید اسناد خزانه اسالمی، این زاد تقاضایی در این بازار دیده میدر عین حال پیش از این، ما

ای برای تعادل بیشتر نرخ سود در بازار بدهی شده است. با این وجود همچنان، انباشت تقاضا تا حدودی پوشش داده شده و وسیله

به متعادل شدن نرخ سود اسناد خزانه اسالمی موجود، لزوم عرضه بیشتر در  شود که با توجهتقاضای مازادی در این بازار دیده می

عمومی  P/ E ورشد سهام گذاریارزش افزایش به توانمی بدهی بازار در سود نرخ کاهش تاثیرات جمله از شود. این بازار را یادآور می

تر وارد دیگر بازارهای مستعد همچون ریسکاز بازارهای کمها با خروج بازار اشاره کرد. در عین حال به دنبال کاهش نرخ سود، پول

ها و در نتیجه افزایش سودآوری بازار سهام خواهد شد. عالوه بر این از دیگر تاثیرات کاهش تدریجی نرخ سود، کاهش هزینه شرکت

 .خواهد بود

 راه طوالنی بازار بدهی تا توسعه

شاهد « ۶۱۱اخزا»اسناد خزانه بانکی به بازار سرمایه و همچنین انتشار اوراق جدید با وجود اینکه به موجب ورود معامالت ثانویه 

 ۴/ ۷المللی دارد. ارزش بازار بدهی توسعه نسبی بازار بدهی خواهیم بود، اما این بازار همچنان فاصله زیادی با استانداردهای بین

« دنیای اقتصاد»های از آن خود خواهد کرد. در این میان بررسی درصد ارزش بازار سرمایه را ۶/ ۸درصد از تولید ناخالص داخلی و 

درصد و نسبت آن به بازار  ۱۱۳این کشورها بیش از  (GDP)دهد نسبت بازار بدهی به تولید ناخالص داخلی کشور نشان می ۱۵از 

 .همچنان راه زیادی دارد دهد توسعه هر چه بیشتر این بازار در ایراندرصد است. این موضوع نشان می ۱۸۵سرمایه حدود 

 های بازار بدهی برای اقتصادمزیت

بخشی مقها، عبررسی شد، رشد و رونق اقتصادی کشور، تقویت تامین مالی شرکت« دنیای اقتصاد»های پیشین همانطور که در گزارش

. بر این اساس از یک سو، انتشار به بازار سرمایه، افزایش شفافیت و متعادل شدن نرخ سود در گرو رشد و توسعه بازار بدهی است

ی که شود. موضوعگذاری، به کارگیری نیروی کار بیشتر و افزایش تولید و صادرات میاوراق بدهی در نهایت منجر به افزایش سرمایه

هی در تامین آورد. در نگاهی دیگر آمارها مبین افزایش قابل توجه سهم بازار بددر نهایت زمینه رشد و رونق اقتصادی را فراهم می

شود، عنوان قدرتمندترین منبع تامین مالی شناخته میمالی از طریق بازار سرمایه است. بر این اساس در شرایطی که بازار بدهی به

ن افزوتوان از رشد و توسعه بیشتر این بازار غافل شد. در عین حال با توجه به مکمل بودن بازار بدهی و بازار سرمایه، با توسعه روزنمی

 .چه بیشتر بازار سرمایه خواهیم بودبازار بدهی شاهد تعمیق هر

 مروری بر اوراق بدهی دولتی

های های مرکزی جهت اعمال سیاستها و بانکترین ابزارهایی هستند که در کشورهای گوناگون از سوی دولتاز مهم« اسناد خزانه»

گیرند. در ایران نیز یکی از ابزارهای مالی نوینی که در چند سال ار میاقتصادی و تنظیم بازارهای پول و سرمایه مورد استفاده قر

گذشته از سوی دولت جهت تسویه بدهی منتشر شده، اسناد خزانه اسالمی است. بدین ترتیب اسناد خزانه اسالمی از ابزارهای مالی 

های و هدف اصلی از انتشار آن، مدیریت بدهی شودبا ماهیت بدهی بوده که بدون کوپن سود و با سررسید کمتر از یکسال منتشر می

کلید خورد که به نوعی آغاز رسمی بازار بدهی در کشورمان « ۱اخزا»با انتشار  ۹۴ مهر هشتم اسالمی خزانه اسناد دولت است. 

های ثابت و تقریبا بدون اثرگذاری واقعی عرضه و تقاضا معامله شود. پیش از این، عمده اوراق منتشرشده در قیمتمحسوب می

ق اسناد خزانه اسالمی با مرحله اوراق اسناد خزانه اسالمی با سررسید میان مدت و دو مرحله اورا ۱۱سال شدند. در مدت یکمی

سود  اند.بررسی وضعیت نرخبه انتشار رسید. در شرایط کنونی تمامی این اوراق سررسید شده« سخا»مدت تحت عنوان سررسید کوتاه

 ۲۱تا اوایل شهریور سال جاری، متوسط نرخ سود موثر این اوراق در بازه « ۱اخزا»دهد از زمان انتشار اسناد خزانه اسالمی نشان می

است.  ۹۵های پایانی سال درصد در نوسان بوده است. نکته جالب توجه اما افزایش محسوس متوسط نرخ سود این اوراق در ماه ۳۲تا 

 .به وضوح قابل مشاهده است( ۹۶تا فروردین  ۹۵موضوعی که در بازه زمانی مورد بررسی )شهریور 
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رسید و پس از  ۹۵درصد در اسفند  ۲۸به یکباره به حدود  ۹۵ر شهریور درصد د ۲۲/ ۳ها از «اخزا»بر این اساس متوسط نرخ سود  

درصد بازگشت. درک نادرست برخی سیاستگذاران از روند نرخ سود در این بازار اما به  ۲۳به محدوده  ۹۶آن بار دیگر در فروردین

اکنون هیچ اوراق جدیدی در بازار اسناد خزانه توقف عرضه اوراق جدید در این بازار منجر شد. بر این اساس که از ابتدای سال جاری ت

اسالمی منتشر نشده است. در مقابل اما شاهد انتشار و پس از آن معامله اوراق بدون کوپن در بازارهای غیرمتشکل بودیم. نخستین 

ملی به طلبکاران  تری از طریق بانکتیر سال جاری به شکل گسترده ۲۴بود و از  ۹۵اسفند  «سخاب»عرضه این اوراق تحت عنوان 

ها سبب شد نرخ سودی به مراتب باالتر از نرخ سود اوراق بدهی موجود در «سخاب»دولتی واگذار شد. عدم شفافیت عرضه و تقاضای 

بازار سرمایه، به اوراق مذکور اختصاص پیدا کند. در ادامه اما با اعالم وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت دوازدهم مقرر شد هرگونه 

راق خزانه تنها با نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار در بازار سرمایه عرضه شود و از انتشار این اوراق خارج از بازار سرمایه به جد او

وگو با جلوگیری شود تا شاهد بازگشت این اوراق به بازار بدهی باشیم.چندی پیش نیز رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت

هزار میلیارد تومان اوراق جدید ۳۰ضمن تاکید به نقش پررنگ بازار بدهی در توسعه بازار سرمایه خبر از انتشار حدود « دنیای اقتصاد»

میلیارد تومان اسناد خزانه اسالمی در  ۹۰۰در این بازار تا پایان سال جاری داد. پس از این وعده شاپور محمدی، شنبه هفته جاری، 

 .مرحله اسناد خزانه اسالمی باشد ۶ران عرضه شد تا حال این بازار شاهد دادوستد در فرابورس ای« ۶۱۱اخزا»نماد 

http://www.iana.ir/fa/news/۵۰۱۲۶/%D۹%۸۷%D۹%۸۵%DA% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/news/50126/%D9%87%D9%85%DA%25


  
کشاورزی و آبمرکز ملی مطالعات راهبردی     

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

 

12 

 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۲۷تاریخ: 

 کننددرصد قرارداد امضا کردند، اکنون تجمع می 120هزار نفر به طمع سود  27

هزار نفر قرارداد امضا  ۲۷درصدی داده و با  ۱۲۰ای داریم که فردی آمده وعده پرداخت سود محمد موحدی ساوجی گفت: پرونده

 .کنندداری تجمع میآیند جلوی استانکرده، حاال که طرف ورشکست شده افرادی که پول دادند می

 : ایلنا، بسیم الله

هایی است که وزارت خارجه نقش اصلی را داشت اگر بخواهیم ریاست جمهوری روحانی را به دو دوره تقسیم کنیم قسمت اول سال

 برای که آنقدر کرد احساس خود دوش روی بر  و در قسمت دوم این وزارت اقتصاد بود که پس از برجام بیشترین حجم کاری را

 شاخص هایچهره از یکی کوچک فرزند و شد گرفته نادیده جناحی مالحظات وزارتخانه حقوقی مدیرکل همچون حساسی پست

می داند و دلیل حضور در این وزارتخانه ن سیاسی را خود ساوجی موحدی محمدعلی چند هر. آمد همایون باب ساختمان به را اصولگرا

سال  ۱۶شده می داند . او دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران است قریب  را تخصص و تسلط بر حوزه های تعریف

در حوزه علمیه درس خوانده است و شاگرد فقهای بزرگی چون آیات عظام وحید خراسانی، میرزا جواد تبریزی و سید محمود 

 ی معرفی شده است.شاهرودی بوده است. همچنین از سوی بانک جهانی به عنوان متخصص در حقوق اقتصاد

 خوانید:وگوی خبرنگار اقتصادی ایلنا با محمد موحدی ساوجی، مدیرکل حقوقی وزارت اقتصاد را میدر ادامه مشروح گفت

 آیا با آیت اهلل موحدی ساوجی نسبتی دارید و یا فقط شباهت اسمی است؟

 من آخرین فرزند پسر مرحوم ساوجی هستم

 پس شما جزو ژن های خوب هستید؟

فاقا من از این اصطالح و هجمه ای که بر این موضوع شد بدم نیامد چون ما خیلی مظلوم بودیم. خیلی از این آقازاده ها ظرفیت ات

اند. حاال برخی از آنها به سمت کارهای اقتصادی و ثروت رفته جایگاهی که امروز دارند را ندارند و فقط بر اساس رابطه ، سمت گرفته

است اما بعضی که در مراکز تصمیم گیری برای مردم قرار گرفتند و شایستگی الزم را نداشتند. گاه با ادبیات  اند که بحث آنها جدا

گویند. این برای حکومت ما پذیرفته نیست ما قرار نبود به مردم سروری کنیم بلکه مردم باید سرور ما ناشایست با مردم سخن می

ر از ما راضی نباشند انگار هیچ کاری نکردیم. حاال پدران ما کارهایی کردند، زندان باشند، مبنای حکومت ما مردم هستند مردم اگ

رفتند شکنجه شدند به من پسر ربطی ندارد که بخواهم منتی سر مردم بگذارم تازه مردم آنها را نجات دادند وگرنه یا اعدام می شدند 

که خواهرزاده یا پسر فالنی بدون داشتن حداقل ملزومات علمی سمت یا گوشه زندان می پوسیدند . قرار بود مبنا مردم باشند نه این

بگیرند. اینها به جامعه ضربه می زند از آن بدتر اینکه توهم برتر بودن در انسان رخ دهد و آن را اعالم نمود، بخشی از ماها از این 

ود به یادگار گذاشت این در حالی بود که من متری از خ ۱۸۰موضوع خیلی آسیب دیدیم. پدر من وقتی از دنیا رفت، فقط یک خانه 

به خاطر هزینه ها نمی توانستم دانشگاه غیر دولتی بروم چرا که در آن زمان در آمد کافی نداشتم. عالوه بر دانشگاه در حوزه هم 

اریم م سر مردم منت بگذدرس خواندم و تا مرحله استنباط احکام یا به اصطالح اجتهاد جلو رفتم. البته اینها چیزی نیست که بخواهی

 بدون تعارف امروز که مدیر کل حقوقی وزارت اقتصاد هستید فامیلی شما چقدر اثرگذار بوده است؟ .

فکر نکنم چندان تاثیر داشته است. من با گروهی کار کردم که از لحاظ فکری و سیاسی با پدرم تفاوت فکری داشتند و قاعدتا باید از 

سمت این گروه طرد می شدم البته به دلیل مسئولیت خاص اینکه از خانواده ای شناخته شده باشی تاثیر گذار بود اما من خبر 

ر نظر گرفته شده ام آقای طیب نیا گفتند برای این پست رزومه های زیادی روی میز من بود ، یکی از نداشتم که برای این سمت د

دوستان رزومه من را داد. ضمن آنکه من آنچنان سیاسی نیستم همینطور وزارت اقتصاد هم جای سیاست نیست، اینجا باید بتوانی 
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ه اهل مالحظات سیاسی نیستند و همه از دوست و دشمن بر سالمت مشکل را حل کنی. آقای دکتر طیب نیا ، هم شخصیتی هستندک

و تخصص ایشان اذعان دارند. ایشان اهل توصیه پذیری نبودندو خودشان هم به من می گفتند اگر من تو را انتخاب کردم به خاطر 

 توانمندی خودت بوده و اصوال من اهل سفارش پذیری نیستم و هزینه اش را هم حاضرم بپردازم.

 رجام چه تاثیری بر اقتصاد کشور به خصوص در واحد های مولد داشته است؟ب

اصوال دولت وظیفه اش هدایت جریان های پولی مالی به سمت اشتغال و تولید و عدم ورود به بنگاه داری است اما فراهم کردن زمینه 

یکی از مشکالت ما در کشور بنگاه داری است این های ورود سرمایه گذار خارجی و تعامالت جهانی مانند برجام وظیفه دولت است . 

شرکت وابسته دارد که البته برخی از آنها برای  ۴۰۰قدر دولت بنگاه دارد که بخش خصوصی توانایی رقابت ندارد، امروز بانک ملی 

و بقیه را واگذار کند.  رد دیون واگذار شده دولت باید یک سری صنایع که حیات مردم به آ ن وابسته است در انحصار خود نگه دارد

 در زمان آقای طیب نیا لیستی از شرکت ها تهیه شد که باید واگذار شوند مطابق آن بیشتر بنگاه ها از ید دولت خارج می شد.

برجام کلیدی برای شروع بود. امروز می گویند هنوز آنچنان که شایسته است ال سی بانکی باز نشده، در واقع ال سی یعنی اعتبار 

انک، وقتی بانک های ما منفی هستند و در رتبه بندی جهانی جایگاهی ندارند برای چه بانک خارجی برای آنها خط اعتباری باز یک ب

کند؟ در واقع قسمتی از باز نشدن ال سی مرتبط به تحریم ها بود قسمت دیگر آن پایین بودن رتبه اعتباری بانک های ما بود که 

از دیون دولت به بانکها پرداخت شد و برخی بانکها از حالت منفی در آمدند و تبادالت بانکی شروع البته با تمهیدات دولتی بخشی 

 شده است.

 وضعیت سرمایه گذاری خارجی در کشور چگونه است ؟

در تعریف ما پولی که منشا خارجی داشته باشد حال از طرف شخص ایرانی باشد یا خارجی، سرمایه گذاری خارجی محسوب می 

 مروز کشور ما یک منطقه بکر برای سرمایه گذار خارجی محسوب می شود .شود ا

درصد باشد جذابیت بیشتر می شود حاال ما به عنوان دولت عالوه بر فرار کردن از  ۱۵درصد سود جذاب است حاال اگر  ۵برای آنها 

 ۱۲۰اخذ مجوز سرمایه گذاری متوسط جهانی بنگاه داری باید شرایط حضور سرمایه گذار خارجی را فراهم کنیم به طور مثال برای 

هزارمجوز وجود دارد. بر همین اساس آقای طیب نیا اداره کلی تاسیس کرد برای کاهش این مجوزها  ۲مجوز است اما برای کشور ما 

ه پنجره واحد ب و بهبود فضای کسب و کار مساله ای که امروز آقای کرباسیان نیز روی آن تاکید دارند. برای کم کردن این مجوز ها

 عنوان یک ابر پروژه در وزارت اقتصادتاسیس شد .

 ها عقیده دارند ثبات قیمتیکی از نکاتی که در سرمایه گذاری خارجی مهم است ثبات نرخ ارز است. بخش قابل توجهی از اقتصاددان

سال است تغییر نرخ ارز  ۳می کند که  ارز نسبت به کاهش آن، سود بیشتری دارد. این وضعیت به سرمایه گذار خارجی پالس ارسال

 نداشته ایم و او میتواند برای سرمایه گذاری در کشورمان برنامه ریزی کند.

یکی دیگر از عوامل ، شفافیت در قوانین است این عامل این قدر مهم است که در تمام عرصه ها رشد سرمایه گذاری خارجی را باال 

و مقررات است. قوانین و مقررات هم باید ساده و روان باشند و هم از یک پایداری نسبی می برد. نکته دیگر شفافیت در قوانین 

برخوردار باشند هر چند بعضی از قوانین به دلیل اینکه سالیان متمادی تغییر نکرده و با تحوالت امروزی همخوانی ندارد ، باید تغییر 

 آن از زیادی بخش ۱۳۱۱  ر نکرده است. در واقع همانی است که در سالکند مثل قانون تجارت که از زمان پهلوی اول تا حاال تغیی

 بار قوانین را تغییر دادند اما هنوز برای ما ثابت است . ۵فرانسه نوشته شده در حالی که آنها تا حاال  قوانین روی از

مثال قانون تشویق و حمایت از سرمایه  ما یک سری قوانین خاص داریم که هر چقدر آنها را به روز کنیم به نفع خودمان است به طور

 گذاری خارجی ، معافیت مالیاتی در بخشهای محروم ، جذاب است یا مقررات مناطق آزاد و ویژه .
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یکی از دغدغه های اصلی سرمایه گذاران مالیات مضاعف است و برای آنها مهم است که آیا ما با کشور آنها این موافقت نامه اجتناب 

داریم یا خیر.این موافقت نامه ها به معنای حل مسئله پرداخت مالیات مضاعف از شرکت های سرمایه گذار خارجی  از مالیات مضاعف

است.ای یعنی برای یک درآمد به دو کشور مالیات داده نشود. نکته دیگر ضمانت دولت است که هر وقت سرمایه گذار خواست اصل 

 و سود سرمایه خود را خارج کند .

م پس از برجام سرمایه گذار خارجی جذب کنیم؟ در واقع آیا قوانین و شرایط ما طوری بوده که آنها پس چقدر توانستی

 از حل مشکالت سیاسی تمایل داشته باشند در ایران سرمایه گذاری کنند؟

میلیارد دالر  ۱۳ه میلیارد دالر جذب سرمایه گذاری خارجی داشتیم که پارسال این رقم ب ۳پس از انقالب به طور متوسط سالیانه 

 ۷میلیارد و اتریش  ۱۰میلیارد دالر،اگزیم بانک کره جنوبی  ۱۰میلیارد دالر که شامل سیتی بانک  ۳۰رسید و امسال تا االن بیش از 

میلیارد دالر است.در پروژه های بخش خصوصی به طرف خارجی، گارانتی بانکی  ۶۰میلیارد دالر محقق شده است البته برنامه ما روی 

کردند می گفتند بانک های شما اعتبار الزم را ندارند. تضمین دولت می خواهیم. در فایت نمی کرد و خارجی ها آن را قبول نمیک

قانون برنامه ششم توسعه دیده شد که اگر پروژه دولتی باشد و مصوبه ی شورای اقتصاد را داشته باشد دولت تضمین دهد.اما اگر 

دهند به سازمان سرمایه گذاری خارجی و آنها به نمایندگی از دولت به شرکت نتی بگیرد ، ارجاع میبخش خصوصی باشد و بانک گارا

 خارجی تضمین می دهد ، این امر خیلی در تسهیل شدن سرمایه گذاری کمک خواهد کرد.

ما امروز عضو چقدر حضور ما در سازمان تجارت جهانی می تواند در جذب سرمایه گذاری خارجی تاثیر داشته باشد اگر 

 این سازمان بودیم ترامپ می توانست اینطور اقتصاد ایران را تهدید کند؟

به طور قطع نمی توانست با این ادبیات و به این شکل ما را تهدید کند اما نباید فراموش کرد که عضویت در این سازمان دارای 

کشور جدید باشند. عضویت کار آسانی نیست اما هدف گذاری الزاماتی است از جمله اینکه تمام کشورهای عضو باید موافق عضویت 

ها می تواند به ما کمک کند. ضمن اینکه معاهدات دوجانبه و برای آن کار درستی است عضویت در سایر سازمان ها و کنوانسیون

ذاری هستیم. دولت که پول ندارد توافق نامه ها می توانند به ما کمک کنند .امروز ما برای ایجاد اشتغال و تولید نیازمند سرمایه گ

پس سرمایه گذار خارجی باید جذب شود ضمن اینکه ایرانی های فعال در خارج کم نیستند، به طور مثال ما فقط ده هزار شرکت 

ور ثبت شده در امارات داریم. در سایر کشورها نیز همچنین. در این سال ها آنها آمدند و مذاکره کردند و عالقه مند هستند در کش

 خودشان فعالیت کنند. این ظرفیت یک فرصت تاریخی است که باید قدرش را دانست.

 وزارت اقتصاد و دولت چه کاری می تواند انجام دهد؟

ماه طول کشید تا شرایط تا حدودی عادی شد.  ۶در دولت اول روحانی دو سال و نیم صرف به ثمر رسیدن برجام شد و بعد از آن 

که توانست موافقت نامه های دوجانبه امضا کرد.خراب کردن آسان است اما درست کردن کار سختی است. وزارت اقتصاد تا جایی 

هم اثر گذار است. یکی از مهم ترین عوامل سرمایه گذاری وضعیت شفافیت پول است  FATF  الحاق به سازمان های جهانی مثل

ما و کره شمالی و چند کشور محدود به این پیمان وارد نشده بودیم اگر سرمایه گذار ببیند پولشویی صورت می گیرد وارد نمی شود. 

اما الزام داشتیم ، بنابر این در وزارتخانه اداره کلی تشکیل شد و یک سیستم تعریف گردید و همه بانک ها موظف شدند به آن وصل 

ک می گذارد. بنا بر این همه حوزه ها اعم از کند یا در بانشوند.هر کسی که پول دربیاورد یا ملک می گیرد یا در صرافی تبدیل می

دستگاه آمار می گیریم ضمن آنکه خود سیستم بررسی  ۲۷ثبت اسناد، بانک ها و صرافی ها به سیستم وصل شدند.به طور کلی از 

فساد می کند که این پول کجاها می چرخد و چگونه در این حساب متمرکز شده است. شناخت تراکنش های غیرمتعارف نشان از 

می دهد و می تواند به حکومت اطالع دهد که امر خالفی در حال رخ دادن استیا قاچاق کاال است یا قاچاق مواد مخدر یا انسان. 
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میلیاردی داشته باشد و نه تنها از مالیات فرار می کند  ۱۶۰چگونه ممکن است فرد افغانی بدون داشتن هیچ شغلی تراکنش مالی 

رهبری کند.اگر ما این پول را قفل کنیم دیگر به این راحتی نمی تواند فساد کند. این همانی است که  بلکه فسادهای گسترده را

FATF  می خواهد. مبارزه با مواد مخدر و سوداگران ارز جزو اصول ماست و کسی مشکلی با آن ندارد .از طرف دیگر می توان روی

میلیارد  ۲۰ل شما در ظاهر فقط یک موبایل داری ولی گردش مالی شما این سیستم در مسائل مالیاتی نیز حساب کرد به طور مثا

است آیا مالیات این گردش بانکی داده شده؟ از زمان اجرای این سیستم حساب اشخاص حقوقی و حقیقی تجمیع و پرونده های 

 بزرگی تشکیل شده که در دادسرای پولی بانکی در حال بررسی است.

مالی مختلف که االن به مشکل برخوردند وزارت اقتصاد به نمایندگی از دولت چه  در مورد سپرده گذاران موسسات

 وظیفه ای دارد؟

دو گونه موسسات داریم. مواردی که آنها از دولت مجوز گرفته اند و مواردی که مجوز ندارند. در مواردی که موسسات بدون مجوز 

 ۲۷درصدی داده و با  ۱۲۰ای داریم که فردی آمده وعده پرداخت سود هدولت بوده اند دولت اصال وظیفه و مسئولیتی ندارد. پروند

ها آیند جلوی استانداری تجمع می کنند. امروز دههزار نفر قرارداد امضا کرده، حاال که طرف ورشکست شده افرادی که پول دادند می

ی از مردم اشتباه کرده اند چرا حکومت باید پاسخگو هزار نفر را درگیر کرده اند. اینجا بخش ۱۵شرکت وجود دارند که هر کدام باالی 

درصد سود به دست آورد که آنها به این شرکت ها یا موسسات اعتماد کردند. البته اینها با  ۱۲۰باشد؟ در کجای این کشور می شود 

بدانند که شرایط نابسامان  مواردی که دولت مجوز داده و مردم به اعتماد مجوز دولت اقدام کرده اند متفاوت است. مردم عزیزمان

بسیاری از این موسسات را دولت آقای روحانی به ارث برده است و در تکوین و اعطای مجوز آن نقش نداشته است. بسیاری از 

موسسات اعتباری تحت عنوان تعاونی ایجاد شدند ، از وزارت تعاون مجوز گرفتند و بانک مرکزی برای جلوگیری از وخیم شدن اوضاع 

به ساماندهی این موسسات کرد و با تجمیع آنها مجوز صادر کرد ولی ساماندهی زمان بر است و با توجه به وضعیت مالی سپرده سعی 

 کنند.گذاران آنها پول خود را طلب می

 و اما سخن آخر؟

با شعار دادن محقق  جذب سرمایه گذار و عدم دخالت حکومت در بنگاه داری تنها راه برون رفت ما از مشکالت اقتصادی است که

نمی شود. اگر امروز با مردم صادقانه سخن بگوییم و مشکالت را با آنها در میان بگذاریم ، این مردم به ما کمک خواهند کرد و کنار 

 تما خواهند بود اما اگر وعده دروغ یا اشتباه دهیم و با فساد به صورت علمی و سازمان یافته مبارزه نکنیم و خدای نکرده موجبا

نارضایتی مردم فراهم شود ، کار سخت می گردد و حل معضالت تقریبا محال خواهد شد. یادمان نرود آنقدر که تبعیض و ظلم برای 

 مردم غیر قابل تحمل است ، فقر و کاستی نیست.

http://www.iana.ir/fa/news/۵۰۱۰۹/۲۷%D-۹%۸۷%D۸%B۲%D۸% 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۲۴تاریخ: 

 هاکوچ بزرگ سپرده

اه مدت در مهای کوتاهمدت به بلندمدت را تایید کرد. حجم سپردهها از کوتاهدنیای اقتصاد : آمار شهریور بانک مرکزی، کوچ سپرده

هزار میلیارد  ۱۴۰سابقه های بلندمدت نیز رشد بیهزار میلیارد تومانی را ثبت کرد. در مقابل، سپرده ۱۲۰پایانی تابستان، عقبگردی 

شده ازسوی بانک مرکزی برای رعایت سقف نرخ روزه تعیین ۱۱سر گذاشت. عمده این چرخش در بازه تومانی را در شهریورماه پشت

گذاران برای گریز از سقف ها و سپردهدرصد اتفاق افتاده است. این دوره تنفس موجب شده بسیاری از بانک ۱۵الحساب سود علی

درصد کنند. به اعتقاد کارشناسان، این  ۱۵های سود بیش از مدت به بلندمدت البته با نرخجایی سپرده کوتاهبه جابه شده اقدامتعیین

های دلیل ماندگاری بیشتر سپردهدنبال خواهد داشت؛ اثر مثبت و روی خوش ماجرا این است که بهکوچ نادر در سپرده بانکی دو اثر به

مدت قابلیت کمتری برای هجوم به بازار مصرف های بلندمدت نسبت به کوتاهر شده است. سپردهبلندمدت، خطر تحریک تورم کمت

گیرد. درصد تعلق می ۱۵های بانکی، سود بیش از توجهی از سپردهدارند؛ اما روی دیگر ماجرا آن است که در حال حاضر، به بخش قابل

اثر ای برای کمتواند ظرفیت بالقوهار میلیارد تومان رسیده است که میهز ۶۵۴سال اول به های بلندمدت در پایان نیمحجم سپرده

 .درصدی باشد ۱۵کردن اهداف بخشنامه رعایت سقف 

روزه بخشنامه نرخ سود کارساز شد  ۱۱تنفس زمانی  .مدت به زیر کشیده شدهای کوتاهبا اجرای بخشنامه نرخ سود، حکمرانی سپرده

های ماه، از حجم سپرده ۸های بلندمدت در شهریور ماه پس از وضعیت عادی بازگشت. حجم سپردهو درجه سیالیت منابع بانکی به 

 .مدت سبقت گرفتکوتاه

درصدی  ۲۰نظیر نداشته است. افت  ۹۰ها در ماه پایانی تابستان امسال، حداقل در دهه جایی سپردهدهد جابهها نشان میبررسی

سابقگی چنین اتفاقی در سال اخیر تجربه شده باشد؛ اگرچه بی ۶ها چیزی نبود که در درصدی بلندمدت ۲۷ها و رشد مدتکوتاه

سابقه، انگیزه مردم برای کسب سود بیشتر بود. چرا که در رسد. محرک اصلی این کوچ بیتر نیز محتمل به نظر میهای طوالنیبازه

درصد را عاید خود کنند. به اعتقاد  ۱۵ه بلندمدت، سود بیش از های کوتاه مدت بتوانستند با تبدیل سپردهروزه آنها می ۱۱مهلت 

آور دو اثر مثبت و منفی در بازار پول است؛ اثر مثبت کم شدن خطر تورمی است. با کاهش سیالیت منابع کارشناسان، کوچ بزرگ پیام

طرفی، اثر بد این است که اکنون غالب  از اما. ماندمی کمین در تورم و شودمی ترسخت نیز مصرف بازار به آنها ورود بانکی، سیل 

کنند و اثر بخشنامه بانک مرکزی حداقل برای یک سال اندک خواهد بود. درصد را دریافت می ۱۵های بانکی سود بیش از سپرده

دار مدت هایدهشکاف حداکثری سپر»و « های بانکیارتعاش نرخ سود در سپرده»در دو گزارش با عناوین « دنیای اقتصاد»پیشتر نیز 

 .های بانکی پرداخته بودبه تحلیل سپرده« هابانک

 ها کاهش یافتسیالیت سپرده

توان گفت یکی از تیرهای بانک مرکزی به هدف خورد. در شهریور ماه که این بانک، ابالغیه کاهش نرخ سود را به شبکه بانکی می

های مختلف ها با طرحنامه جدید را اجرا کنند. همین مهلت کافی بود تا بانکها داده بود تا بخشای به بانکروزه ۱۱ابالغ کرد، مهلت 

روزه را داده است؟  ۱۱های مردم را جذب کنند. در آن زمان انتقادهایی به سوی بانک مرکزی روانه شد که چرا این مهلت سپرده

دانستند. در عمل نیز بسیاری مدت یک سال میای از کارشناسان این تنفس زمانی را موجب تعویق کاهش نرخ سود حداقل به عده

گیرند؛ حداقل تا اتمام مدت قرارداد. درصد می ۱۵درصد تمدید شد و اکنون نیز بسیاری از مردم سود باالی  ۲۰ها با سود از سپرده

 .اما از آن سو بانک مرکزی نیز ادله خود را داشت
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نقص بخشنامه نیاز به این مهلت بود. دلیل د که برای هماهنگی و اجرای بیدر درجه اول مسووالن عالی رتبه این بانک، معتقد بودن

دوم بانک مرکزی، جلوگیری از سرایت شوک به دیگر بازارهای مالی بود. آنها اعتقاد داشتند که کاهش آنی نرخ سود در بازار پول، 

ست بازار ارز و طال را غیرقابل کنترل کند. به همین توانشد. این هجوم میها به بازارهایی چون طال و ارز میموجب مهاجرت سپرده

ردند کها را به جان خرید. در آن زمان رئیس کل و قائم مقام بانک مرکزی تاکید میدلیل بانک مرکزی احتیاط کرد و تمدید سپرده

ضمن اینکه آنها این کار را الزمه مدت به بلندمدت بود. های کوتاهروزه افتاده است، تبدیل سپرده ۱۱که حداکثر اتفاقی که در مهلت 

د ها به کار برد. او معتقد بوها را برای این مهاجرت سپردهبانک« کاهش سیالیت»اهلل سیف اصطالح دانستند. ولیها میمنابع بانک

 .ها اتفاق خوبی برای شبکه بانکی استماندگاری باالتر منابع بانک

 هاگیری جایگاه بلندمدتپسباز

مدت افزایش چشمگیری یافتند. دیگر های کوتاههای روزشمار، سپردهها در ارائه سود به پولبه علت رقابت ناسالم بانک در یک دوره

دادند همواره به سرمایه خود دسترسی داشته مدت با بلندمدت تفاوت چندانی نداشت و مردم نیز ترجیح میهای کوتاهسود سپرده

 مدت تا جایی پیش رفت که در دیهای کوتاهمدت بازار داغی پیدا کرده بود. فریفتگی سپردهاههای کوتباشند، به همین علت سپرده

های کوتاه مدت و بلندمدت باز و بازتر های بلندمدت پیشی گرفت. شکاف سپردهمدت از سپردههای کوتاهماه سال قبل، حجم سپرده

 ۹۰مدت با بلندمدت در مرداد ماه به بیش از های کوتاهن اختالف سپردهشد و این روند تا پنجمین ماه سال جاری امتداد یافت. میزا

ها افزایش یابد. در شهریور روزه ابالغیه کاهش نرخ سود، فرصتی شد تا پایداری منابع بانک ۱۱هزار میلیارد تومان رسید. اما مهلت 

 .درصد افزایش یافت ۲۷های بلندمدت حجم سپرده

های بلندمدت که در درصد بود. سپرده ۵/ ۶های بلندمدت در مرداد ماه تنها ماهه سپرده ۱۲د که رشد این رشد در حالی اتفاق افتا

هزار میلیارد  ۵۱۴کردند، به یکباره در حد فاصل مرداد تا شهریور از یک سکون گرفتار شده بودند و نوسان چندانی را تجربه نمی

 ۱۴۰مدت داشت. اگر در شهریور های کوتاهی در این رشد را آب رفتن سپردههزار میلیارد تومان رسیدند. سهم اصل ۶۵۴تومان به 

هزار میلیارد تومان کاسته شد.  ۱۲۳مدت نیز های کوتاههای بلندمدت اضافه شد، از حجم سپردههزار میلیارد تومان به حجم سپرده

گاه خود را در بازار پول پس بگیرند. اکنون سهم های بلندمدت جایماه، سپرده ۸این حرکت در خالف جهت هم باعث شد تا بعد از 

مدت های کوتاهها را با نسبت سپردهها قرار گرفته است. اگر درجه سیالیت منابع بانکدار در اختیار بلندمدتهای مدتاصلی سپرده

د رسیده است. این نسبت که به بع ۹۴دار بسنجیم، اکنون این نسبت به کمترین مقدار خود از اردیبهشت های مدتبه مجموع سپرده

 .درصد نزول کرد ۴۲درصد بود، در آخرین ماه تابستان به  ۵۴در مرداد ماه 

 هااثرات چرخش سپرده

ها در پایان نیم سال اول، حاوی دو اثر بر بازار پول است. اثر خوب و مثبت این است که با کاهش سیالیت منابع تغییر ترکیب سپرده

های کوتاه مدت با توجه به دسترسی آسان، قابلیت هجوم بیشتری به بازار مصرف را تر شده است. سپردهبانکی، خطر تورمی نیز کم

های کوتاه مدت نیز از قابلیت بیشتری برای پیوستن به شوک برخوردارند. درجه دارند. با ایجاد یک شوک در بازارهای دیگر، سپرده

 شوندن دیگر بازارهای وارد هاسپرده آنی شکل به نیز که در صورت ایجاد شوک شود های بلندمدت موجب میماندگاری باالتر سپرده

 .کندمی کمتر را تورم افزایش خطر خصلت، همین و

شود. دگرگونی درصد پرداخت می ۱۵های بازار پول، سود بیش از ها این است که اکنون به اکثر سپردهاما پیامد منفی چرخش سپرده

های کوتاه مدت به بلندمدت، تنها روز اتفاق افتاده است. در آن ایام انگیزه مردم برای تبدیل سپرده ۱۱ها تنها در در ترکیب سپرده

کنند. ائه میدرصد ار ۲۰های بلند مدت، سود ها به مشتریان خود اعالم کردند که برای سپردهبرخورداری از سود بیشتر بود. بانک

درصد  ۱۵شدند، از رعایت سود روزه بسته می ۱۱بخشنامه بانک مرکزی نیز مانعی در این راه نبود، چرا که قراردادهایی که در مهلت 
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مدت به بلندمدت انتقال دادند تا سود بیشتری را کسب کنند. این های کوتاههای خود را از سپردهمصون بودند. در نتیجه مردم پول

هزار میلیارد تومان سپرده  ۶۵۰مال موجب شد اثر بخشنامه بانک مرکزی حداقل برای یک سال کم باشد. اکنون بیش از کار ع

توان گفت بخشنامه نرخ سود یک سال گیرد. به زبان دیگر میدرصد به آنها تعلق می ۲۰بلندمدت وجود دارد که به احتمال زیاد سود 

 .دارهای مدتر بزرگی از سپردهبه تعویق افتاده است؛ حداقل برای کس

http://www.iana.ir/fa/news/۵۰۰۵۰/%DA%A۹%D۹%۸۸%DA%۸۶%D- 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۲۴تاریخ: 

 شوداندازی میکشف پریمیوم و مناقصه در حوزه بازار محصوالت کشاورزی راهقراردادهای فوروارد، 

روز گذشته جلسه هماهنگی خرید توافقی و فروش صادراتی محصوالت کشاورزی از بستر بورس کاالی ایران با حضور نمایندگانی از 

 .شرکت های کارگزاری برگزار شد

سه معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کاالی ایران به جزییات ابالغیه به گزارش ایانا از بورس کاالی ایران، طی این جل

جدید وزارت جهاد کشاورزی برای خرید توافقی محصول زعفران پرداخت و گفت: وزارت جهاد کشاورزی دستورالعمل خرید توافقی 

گواهی سپرده کاالیی ابالغ کرد که برای اجرای آن  زعفران از بستر بورس کاال را در قالب دو سناریوی خرید قطعی و امانی به شیوه

الزم است شرکت های کارگزاری پذیرفته شده در بورس کاالی ایران نیز در جذب خریداران زعفران، بازاریابی موردنیاز را برای بازار 

ار محصوالت کشاورزی به ویژه محمد اسکندری افزود: در راستای اجرای موفق این ابالغیه و توسعه باز.داخلی و خارجی انجام دهند

زعفران، الزم به نظر می رسد تا کارگزاری های فعال این حوزه برای جذب تجار، شرکت های بسته بندی و صادرکننده های محصوالت 

ه ضکشاورزی ارتباط و رایزنی کرده و بازاریابی بیشتری برای جذب خریدار از داخل کشور و نیز خریداران خارجی انجام دهند تا عر

وی تاکید کرد: با تالش هایی که از سوی بورس کاالی ایران انجام شده، عرضه .هایی که صورت می گیرد، مورد معامله قرار گیرد

کنندگان محصول زعفران آمادگی عرضه در این بازار را داشته و اقدامات مناسبی برای پذیرش کشاورزان صورت گرفته؛ بطوریکه 

وی ادامه داد: ما در بورس کاالی ایران .امله محصوالت خود از طریق بستر بورس کاال راغب هستندتولیدکنندگان زعفران برای مع

معتقدیم در صورتی که دولت ارایه تسهیالت به کشاورزان را از طریق بورس کاال به صورت متمرکز انجام دهد، اثرات مثبتی بر پایه 

حوزه کشاورزی خواهد رسید و گردش معامالتی مناسبی در بر خواهد پولی و نرخ تورم خواهد داشت و تسهیالت به بخش واقعی 

 .داشت. ضمن اینکه انجام این معامالت در توسعه بازار صادراتی محصوالت مختلف می تواند مورد استفاده قرار گیرد

مختلف عنوان کرد و گفت: اسکندری صدور ابالغیه معامالت خرید توافقی محصوالت کشاورزی را باب تازه ای برای عرضه کاالهای 

غیر از زعفران و همچنین محصول پسته که معامالت آن در بورس اخیرا اغاز شده، عرضه محصوالتی از جمله کشمش، سیب درختی 

وی از امکان راه اندازی معامالت آتی زعفران سخن گفت و افزود: ایجاد این امکان برای .و خرما نیز در برنامه های بورس کاالست

که برای عرضه زعفران خود در بورس کاال فعال شده و یا خریداران داخلی و خارجی جذابیت بیشتری ایجاد می کند. بطوری  افرادی

که مشاهده روند معامالت ماه های آتی محصول، با کیفیت و با قیمت از پیش تعیین شده مزیت این ابزار در بورس کاالست. از این 

معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس .رید توافقی زعفران و همچنین صادرات آن اقدام کنندرو کارگزاری ها می توانند برای خ

کاالی ایران همچنین از امکان راه اندازی قراردادهای فوروارد، کشف پریمیوم و مناقصه در حوزه بازار محصوالت کشاورزی سخن 

کاال خواست تا در بخش راه اندازی صندوق های کاالیی بیش از پیش وی همچنین از تمام کارگزاری های فعال در حوزه بورس .گفت

اسکندری وجود سایت اطالع رسانی شرکت بورس کاالی ایران به زبان انگلیسی را یک مزیت برای خریداران خارجی .فعال شوند

در بازار زعفران و برای محصول پسته  دانست و افزود: با فراهم شدن تمام این امکانات ایران می تواند در دنیا به مرجعیت اول قیمتی

در ادامه این جلسه نمایندگان شرکت های کارگزاری حاضر در جلسه نقطه   .به عنوان دومین کشور تعیین کننده قیمت مطرح شود

ورس ر بنظرات و پیشنهادات خود برای بهبود انجام معامالت خرید توافقی زعفران و گواهی سپرده کاالیی در حوزه کشاورزی از بست

 .کاالی ایران را مطرح کردند

http://www.iana.ir/fa/news/۵۰۰۶۸/%D۹%۸۲%D۸%B۱%D۸% 
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 اقتصاد کالن
 فودپرس ۱۳۹6آبان ماه  ۲۹دو شنبه 

 ای چیست؟های زنجیرهدرصدی در فروشگاه 50های دالیل تخفیف

ا ملزم گرفته اند تولیدکنندگان رای که جدیداً شکلهای زنجیرهرئیس تعاونی تولیدکنندگان مواد غذایی گفت: فروشگاه <مواد غذایی

 .کنندهای باال میبه ارائه تخفیف

مشاهده ای اظهار کرد: های زنجیرهدرصدی در فروشگاه ۵۰های غیر واقعی مهدی کریمی تفرشی در باره دالیل مشاهده تخفیف

ند و کنگرفته و فعالیت میهایی هستند که جدیداً شکلدرصدی، براساس تعامالت صورت گرفته توسط فروشگاه ۵۰های تخفیف

 .کنندهای باال میمتأسفانه تولیدکنندگان را ملزم به ارائه تخفیف

 الزم هایپیگیری و کرده ورود زمینه این در باید حکومتی تعزیرات  کنندگان و تولیدکنندگان وهای حمایت مصرفوی افزود: سازمان

 کنند؟می دریافت تولیدکننده از اندازه این به را هایی تخفیف هافروشگاه این چرا که آورند عمل به را

 دکننده فقط در بازار مصرف حضور دارد اما این حضور صرفهتولی  رئیس تعاونی تولیدکنندگان مواد غذایی ادامه داد: در این شرایط،

درصدی را داده  ۵۰های بنابراین گزارش چندی پیش وزیر صنعت به سازمان حمایت دستور پیگیری تخفیف.اقتصادی برای وی ندارد

پیرو این دستور نیز سازمان حمایت اعالم کرد که کارگروهی با مسئولیت قائم مقام .بود و خواسته بود جلوی این اقدام گرفته شود

های درج شده مصرف کننده بر روی کاالهای ها، موضوع واقعی شدن قیمتد تا با همکاری سایر بخشوزیر در امور تجارت تشکیل ش

های به بنابراین گزارش ارائه تخفیف.درصدی گرفته شود ۵۰های غیرمتعارف هدف را ساماندهی و مدیریت کنند تا جلوی تخفیف

کنند و قیمت تمام شده ها میفروش یک کاال را نصیب واسطهدرصدی در کاالهای تولیدی صنایع، سود عمده خرید و  ۵۰اصطالح 

  .دهدکاال برای مردم را افزایش می

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=۷۱۹۸۲۷۴۷۳ed۲۴۶f۰۹cf۴f۶db۸ 
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 اقتصاد محصوالت
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۲۷تاریخ: 

 های دامی منتفی شدای نهادهحذف ارز مبادله

معاون وزیرجهادبا بیان اینکه مشکل تعرفه ای ایجاد شده برای صادرات محصوالت لبنی به عراق بزودی حل می شود، خبر داد که 

 .های دامی منتفی شدحذف ارز مبادله ای نهاده

با بیان اینکه در حوزه صادرات لبنیات برنامه ریزی های خیلی خوبی انجام شده و هدف گذاری ما  خبرنگار مهر حسن رکنی در گفتگو با

صادرات حدود یک میلیون تن فرآورده لبنی است، اظهارداشت: در حدود شش ماه نخست سال میزان صادرات مان در این حوزه قابل توجه 

   .هزارتن لبنیات از کشور صادر کردیم ۱۰۰ماهه تقریبا ماهی  ۵وده و در ب

وزارت وی با اشاره به اقدام کشور عراق در افزایش تعرفه های واردات فرآورده های لبنی از ایران، اضافه کرد: همکاران ما در امور بین الملل 

واکنش نشان دادند، پیگیری های خوبی در این زمینه انجام شده است و با توجه جهاد کشاورزی و وزارت امور خارجه خیلی سریع به این امر 

   .به قول هایی که به ما داده اند فکر می کنم به زودی از این مرحله عبور کنیم و به شرایط عادی برگردیم

زود: صادرات این محصوالت کماکان ادامه کشور مقاصد صادراتی لبنیات ایران هستند، اف ۳۰معاون وزیرجهاد کشاورزی با بیان اینکه حدود 

   .دارد اما بازار عراق برای ما یک بازار استراتژیک است و به هر شکل ممکن موانع بوجود آمده را برطرف خواهیم کرد

 مبادله ای رکنی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آشفتگی ایجاد شده در بازار نهاده های دامی نیز اظهارداشت: در تخصیص ارز

وقفه کوتاهی ایجاد شده بود که با پیگیری هایی که وزارت جهاد کشاورزی انجام داد این مشکل رفع و ارز مبادله ای به نهاده های دامی 

تخصیص داده شد؛ تمام کشتی هایی که پهلو گرفته بودند مشکل شان حل و فصل شده و امیدوار هستیم با توجه به رقابتی که در زمینه 

   .این نهاده ها بین شرکت های مختلف وجود دارد، هرچه سریع تر شرایط به حالت عادی بازگردد عرضه

ه کوی با بیان اینکه شرکت پشتیبانی امور دام نیز آمادگی دارد نیاز تمام تشکل های کشور برطرف کند، افزود: برنامه بلند مدتی نیز داریم 

انند در تامین نهاده فعال شوند، مذاکراتی را داشته باشیم که تامین و عرضه آن به شکل رقابتی بتوانیم با ایجاد شبکه های مختلفی که می تو

رکنی درباره اینکه بنابراین مشکل افزایش قیمت بزودی رفع خواهد شد؟، گفت: این افزایش قیمت   .همیشه بتواند تعادل بازار را حفظ کند

قیمت   تخصیص ارز بود که برطرف شد و االن باید سازمان نظارتی موضوع را رصد کنند تا دلیل موجهی نداشت، تنها دلیل آن وقفه کوتاه در

با پیگیری که وزارت  :وی درباره مباحث مطرح شده مبنی بر حذف ارز مبادله ای کنجاله سویا، اظهارداشت  .به شرایط تعادل خود برگردد

 چون ما اعتقاد شدو بانک مرکزی نیز همکاری خوبی در این زمینه با ما داشت؛  جهاد کشاورزی و سایر نهادها انجام دادند این مساله منتفی

 داریم تغییرات قیمت نهاده روی نرخ محصول نهایی تاثیر دارد و نباید این اتفاق رخ دهد

http://www.iana.ir/fa/news/۵۰۱۰۱/%D۸%AD%D۸%B۰%D۹%۸۱%- 
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 اقتصاد محصوالت
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آبان  ۲۶تاریخ: 

 یابددغدغه کشاورزان با عرضه گندم در بورس کاال پایان می

 .یابدمیایمانی گفت: اگر شرایط عرضه گندم در بورس کاال فراهم شود، دغدغه کشاورزان ناشی از تاخیر در پرداخت مطالبات، پایان 

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار علیقلی ایمانی رییس بنیاد توانمند سازی گندمکاران در گفتگو

با انتقاد از تاخیر اعالم نرخ جدید خرید تضمینی گندم، اظهار کرد: با توجه به تاخیر دو ماهه اعالم نرخ خرید تضمینی  ،جوان

وی افزود: تسریع در اعالم نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی .گندم،کشاورزان با مشکالت متعددی در تولید روبرو هستند

میلیون تنی خرید تضمینی  ۲ایمانی با اشاره به دالیل اصلی کاهش .شت و کار نجات خواهد داد،گندمکاران را از سردرگمی ک ۹۶-۹۷

گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل، بیان کرد: سرمازدگی ، خشکی هوا و نبود رطوبت کافی از دالیل اصلی کاهش میزان تولید 

 ،تاخیر در اعالم نرخ خرید تضمینی گندمرهنگام مطالبات و به گفته این مقام مسوول استمرار پرداخت دی. گندم به شمار می رود

رییس بنیاد توانمند سازی گندمکاران در پاسخ به این سوال که مسووالن اجرای قیمت .اثرات سوء در تولیدگندم خواهد داشت

، بورس کاال فراهم شود تضمینی گندم راهکار مناسبی برای کاهش بار مالی دولت می دانند، بیان کرد: اگر شرایط عرضه گندم در

 .عالوه بر کاهش بار مالی دولت، دغدغه کشاورزان ناشی از تاخیر در پرداخت مطالبات به پایان می رسد

وی ادامه داد: در صورت نبود شرایط و زیرساخت های الزم و وجود مشکالتی مبنی بر تحویل گندم از گندمکاران تنها اجرای قیمت 

اعالم نرخ جدید خرید ایمانی با بیان اینکه چشم انداز روشنی برای .گان را از چاله به چاه بیندازدتواند، تولیدکنندتضمینی می

پیش رو نیست، یادآور شد: بنابر قانون خرید تضمینی، شورای اقتصاد تا پایان شهریور موظف به اعالم نرخ های  تضمینی گندم

 .است جدید بوده و تاخیر دو ماهه در اعالم نرخ، دور از انصاف

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۳۲۵۷۱۰/%D۸%AF%D۸%BA%D۸ 
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 اقتصاد محصوالت
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آبان  ۲۵تاریخ: 

 آورندسود بیشتر به دولت فشار میها به خاطر چیدلواپسی کشاورزان از نرخ جدید خرید گندم/ واردات

کاران به دلیل تاخیر در وصول مطالباتشان و همچنین عدم اعالم نرخ جدید خرید تضمینی، دلواپس آینده خودکفایی گندم در گندم

، تاخیر دولت در اعالم نرخ خرید تضمینی ، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار.کشور هستند

و زیر سوال بردن کیفیت تولید داخل در محافل مختلف، همه و همه باعث دلسردی کشاورزان از زراعت  مطالبات گندمکارانپرداخت دیرهنگام 

را بچشد،به نظر می رسد که  خودکفایی گندمدر شرایطی که بعد از سال ها دوباره کشور توانست طعم شیرین .ی شده استاین محصول اساس

وه این دستاورد بزرگ به مذاق برخی ها خوش نیامده ،چراکه مافیای واردات به بهانه های مختلف در نظر دارند که این امر مهم را بی ارزش جل

با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر خودکفایی محصوالت استراتژیک، وزارت جهاد کشاورزی با .جدد واردکننده شوددهند تا ایران خودکفا، م

ندم گبکارگیری برنامه های مدون درصدد تحقق خواسته رهبر انقالب است که متاسفانه برخی افراد با مقایسه های نادرست مبنی بر ارزان بودن 

دم تولیدی و استفاده اجباری نمک در نان و آب بر بودن این محصول در شرایط بحرانی منابع آبی کشور درصدد ، نبود کیفیت الزم گنخارجی

یزدان سیف معاون وزیر جهاد کشاورزی چندی پیش از ارتقای نمره کیفیت نان و صادرات  .هستند که خودکفایی این محصول را خدشه دار کنند

ن خبر داد که این امر بیانگر افزایش کیفیت تولید داخل و پاسخی قاطع به اظهار نظرات غیرکارشناسی گندم دورم به ایتالیا مهد پاستای جها

افراد زیادی را تحریک  میلیون تنی گندم ۷واردات البته ناگفته نماند در شرایطی که  .افراد در زمینه نبود کیفیت الزم گندم تولید داخل است

 .نشوند تردید دچار واردات به نسبت دولتمردان که باشیم مراقب باید بزنند، داخل تولید سر بر که  می کند

با انتقاد از اظهار نظر برخی   صنعت،تجارت و کشاورزی علیقلی ایمانی رییس بنیاد توانمند سازی گندمکاران در گفتگو با خبرنگار 

میلیون تن گندم، پروتئین  ۶درصد گندم تولیدی، اظهار کرد: این امر واقعیت ندارد، چراکه بیش از  ۳۵بودن مسووالن مبنی بر کیفی 

فاکتورهایی نظیر مهارت نانوا در پخت،  :وی با اشاره به اینکه عوامل متعددی در کیفیت نان دخیل است، افزود.درصد دارد ۱۳باالی 

م و آرد در انبار در کیفیت نان تاثیر گذار است و تنها برخی افراد سودجو به دالیل سیستم پخت نانوایی ها، شرایط نگهداری گند

 آموزش مکانیزاسیون،  ایمانی ادامه داد: برنامه ریزی وزارتخانه در توسعه.مختلف قصد دارند که کیفیت گندم داخل را زیر سوال برند

 الح و زد رقم را گندم خودکفایی دستاورد گندمکاران تالش کنار در اه بیماری و آفات با مبارزه و نهاده موقع به تامین کشاورزان،

نظیر کیفیت پایین گندم و استفاده نمک در نان، زحمات این حوزه را زیر  غیرکارشناسی نظرهای اظهار با  که است انصاف از دور

کرد، گفت: بنابر فرمایشات مقام معظم رهبری این مقام مسوول با بیان اینکه خودکفایی گندم نان مافیای واردات را آجر .سوال بریم

و سیاست اقتصاد مقاومتی، خودکفایی محصوالت اساسی نظیر گندم امری ضروری است و به همین خاطر به گپ و گفت هایی مبنی 

 .کرد توجه نباید داخل تولید  بر پایین بودن قیمت گندم خارجی و کیفیت پایین

ادامه داد: گرچه برخی مسووالن و کارشناسان معتقدند که واردات گندم صرفه اقتصادی رییس بنیاد توانمند سازی گندمکاران 

 .بیشتری دارد، اما دلیل ارزان بودن قیمت گندم خارجی آن سوی مرزها به وضوح برای مردم باید گفته شود

زود: ستقیم یارانه پرداخت می کنند، افوی با اشاره به اینکه بر خالف قانون تجارت جهانی اکثر کشورها به تولیدکنندگان به صورت م

درصد و سود بهره یک درصد آن سوی مرزها کاهش قیمت تمام شده تولید را رقم زد، در حالیکه در  ۲این امر در کنار نرخ تورم 

 درصدی بانک ها عرضه گندم با نرخ های پایین تر صرفه اقتصادی برای 18درصد و سود بهره  ۱۰کشور ما به سبب نرخ تورم 

 .ایمانی کیفیت باالی گندم تولید داخل در مقایسه با گندم آن سوی مرزها را دلیل اصلی اختالف قیمت دانست.گندمکاران ندارد

در نظر دارند که خودکفایی این  داخل اختالط خاک با گندم ها با اظهاراتی مبنی براین مقام مسوول با بیان اینکه واردات چی

درصد مواد مفید)گندم  ۲ریح کرد: براساس جدول افت پاکی وزارت جهاد کشاورزی، گندم دارای محصول را خدشه دار کنند، تص

 .تومان از گندمکاران خریداری می شود ۱۳۰۰درصد غیر مفید)علف هرز، کلوخ( با نرخ  ۴شکسته( و 
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د افت غیر مفید هستند که با این درص ۱.۵درصد افت مفید و  ۱.۵وی ادامه داد: گندم های تولیدی در کشور به طور میانگین دارای 

رییس بنیاد توانمند سازی گندمکاران در پاسخ به این سوال که با وجود .وجود ادعای اختالط خاک با گندم تولید داخل رد می شود

جود و مشکالت تاخیر در پرداخت مطالبات، اعالم نرخ و همچنین اظهار نظرات غیرکارشناسی افراد، امکان استمرار خودکفایی گندم

دارد، تاکید کرد: اگر واردکنندگان به بهانه های مختلف اختالل در روند برنامه ریزی های وزارت جهاد کشاورزی ایجاد نکنند، به طور 

قطع با کاهش سطح زیر کشت گندم و افزایش عملکرد در واحد سطح به صورت مستمر، پایداری تولید در سال های آتی نیز ادامه 

 .خواهد یافت

 ی به آینده خودکفایی گندم نداریمامید 

با رد ادعای رییس   صنعت،تجارت و کشاورزی علی خان محمدی مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی در گفتگو با خبرنگار

اظهار کرد: گندم تولید داخل از کیفیت  کیفیت است، درصد گندم تولید داخل با 35تنها اتحادیه نانوایان سنتی مبنی بر اینکه 

وی افزود: کیفیت و گلوتن .باالیی برخوردار است و تنها دالالن با اختالط خاک قصد دارند که بر خودکفایی گندم خدشه وارد کنند

 امر این هک کنند صادر لیاایتا به دوروم گندم مقداری توانستند، گندم تولیدی برخی استان ها به حدی باالست که صادرکنندگان 

خان محمدی با اشاره به اینکه واردکنندگان به سبب سود باالی واردات  .است ها چی واردات واقعی غیر ادعای به محکمی پاسخ

 ۲ و دیم گندم هکتار هزار ۳۰۰ و میلیون ۳ که جا آن از: کرد بیان کنند، می مطرح تولیدگندم اظهارات مختلفی نظیر آب بر بودن 

ی نیاز دانچن آب محصول این تولید که چرا ندارد، واقعیت گندم تولید بودن بر آب شود، می کشت کشور در آبی گندم هکتار میلیون

این گندمکار نمونه با بیان اینکه کیفیت گندم خارجی قابل قیاس با گندم داخلی نیست، گفت: مقام معظم رهبری همواره بر .ندارد

به  واردات گندم یک و امنیت غذایی تاکید دارند، از این رو مافیا واردات که سودهای هنگفتی از قبلخودکفایی محصوالت استراتژ

 .جیب می زدند، از با صرفه بودن واردات نسبت به تولید سخن به میان می آورند

 به آینده خودکفایی گندممدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی با اشاره به اینکه با روند کنونی حمایت از گندمکار نمی توان 

و اعالم نرخ جدید خرید تضمینی این محصول اساسی،  تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکارانبا توجه به  :امیدوار بود، بیان کرد

 زراعی سال در گندم تولید تنی میلیون سه وی با اشاره به اینکه مسووالن کاهش .حمایت از کشاورزان به فراموشی سپرده شده است

اعالم  و مطالبات موقع به پرداخت در الزم های حمایت نبود البته: کرد تصریح دانند، می اقلیمی نامناسب شرایط از ناشی را ۹۵-۹۶

 .نرخ خرید تضمینی در کاهش تولید گندم تاثیر گذار بود که با ادامه این روند دیگر خبری از پایداری تولید نخواهد بود

 در است،  میلیارد تومان از باقی مانده مطالبات گندمکاران روز گذشته به حساب آنها واریز شده ۷۰۰هزار  ۲گفتنی است که وصول 

 .های اخیر صورت می گرفتطالبات ، باید در ماهم کامل تسویه  حالیکه

 ضرورت اعمال مدیریت در اختالط گندم داخل

با وجود آنکه خودکفایی گندم دستاوردی  صنعت،تجارت و کشاورزیقاسم زراعتکار رییس اتحادیه نانوایان سنتی در گفتگو با خبرنگار 

درصد مصرف نان مربوط به نان های سنتی است، از این رو می توان گفت که  ۹۳بزرگ تلقی می شود، اظهار کرد: با توجه به آنکه 

وی با انتقاد از نبود متولی نان در کشور افزود: .درصد درجه دو و مابقی درجه سه است ۳۰درصد گندم تولیدی درجه یک،  ۳۵تا  ۳۰

با توجه به خودکفایی گندم، وجود متولی نان یک گام بزرگ برای افزایش کیفیت نان محسوب می شود، چراکه در شرایط کنونی 

ند و درحالیکه در گذشته به سبب وجود متولی و اداره وزارت صنعت و وزارت جهاد کشاورزی خود را مقصر بی کیفیتی نان نمی دان

 ۲۷زراعتکار با اشاره به اینکه گلوتن گندم مورد نیاز نانوایان باید .نان، تمامی نان های تولیدی از کیفیت مناسبی برخوردار بودند

درصد است و از طرفی نانوایان  ۲۲و  19، 18درصد باشد، بیان کرد: براساس آزمایش های صورت گرفته، گلوتن نان در نانوایی ها 

http://awnrc.com/index.php
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این مقام مسوول در پاسخ به این .هیچ اختیاری در تهیه آرد مورد نیاز ندارد و تنها بر حسب سهمیه موظف به تبدیل آرد به نان است

آور شد: در دسوال که گندمکاران نسبت به اظهارات وزیر بهداشت مبنی بر بی کیفیتی گندم و استفاده اجباری نمک در نانوایی ها، یا

داشت پس از بازرسی های به وزارت وی ادامه داد: .برخی نانوایی ها به سبب گلوتن پایین گندم، چاره ای جز استفاده از نمک نیست

به یک گرم در نانوایی ها، از خبازان تشکر کرد . با این حال مشخص نیست که منظور  ۱.۸متعدد و کاهش میزان مصرف نمک از 

 .صرف باالی نمک چه بوده استوزیر بهداشت از م

 .رییس اتحادیه نانوایان سنتی اعمال مدیریت صحیح در اختالط گندم داخل را امری ضروری دانست

 کیفیت گندم داخل جوابگوی نیاز کشور نیست

با اشاره به   صنعت،تجارت و کشاورزیمحمد جواد کرمی رییس اتحادیه نان های حجیم و نیمه حجیم صنعتی در گفتگو با خبرنگار

جوابگوی نیاز کشور نیست، اظهار کرد: واردات مقداری گندم و اختالط آن با تولید داخل میزان ضایعات  کیفیت گندم داخلاینکه 

 .اعالم کرد وی تنها راه نجات افزایش کیفیت نان را واردات و اختالط با گندم داخل.را کاهش خواهد داد

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۳۲۳۶۷۰/%D۸%AF%D۹%۸۴%D۹%۸۸% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/news/6323670/%D8%AF%D9%84%D9%88%25


  
کشاورزی و آبمرکز ملی مطالعات راهبردی     

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

 

26 

 اقلیم و منابع طبیعی
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 انتصابات
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۲۹تاریخ: 

 جهاد کشاورزی در امور مجلس منصوب شدقائم مقام وزیر 

 .با حکم محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، سید محمد مجابی به سمت قائم مقام وزیر در امور مجلس منصوب شد

امیدوارم ضمن تعامل سازنده و هماهنگی با کمیسیون  :به گزارش ایانا از وزارت جهاد کشاورزی، در بخشی از این حکم آمده است

شورای اسالمی به ویژه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و کلیه نمایندگان مجلس شورای اسالمی و با همکاری های محلس 

 .معاونین، روسای سازمان ها، مدیران عامل مؤسسات و شرکت های تابعه در جهت تحقق اهداف بخش کشاورزی اهتمام ورزید

 /.مت مشغول به فعالیت بودبه گزارش ایانا تا پیش از این خلیل آقایی در این س

http://www.iana.ir/fa/news/۵۰۱۴۹/%D۹%۸۲%D۸%A۷% 
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 انتصابات
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۲۷تاریخ: 

 صنعت، معدن و تجارت شدقائم مقام پیشین وزیر جهاد کشاورزی، معاون وزارت 

 .وزیر صنعت، معدن و تجارت با صدور حکمی معاون امور اقتصادی و بازرگانی این وزارتخانه را منصوب کرد

به گزارش ایلنا، محمد شریعتمداری در حکمی حسن یونس سینکی را به عنوان معاون امور اقتصادی و بازرگانی این وزارتخانه منصوب 

تر قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی بود. وی همچنین در دوره سینکی پیش.ی قدردانی کردو از زحمات یداهلل صادق

   .اصالحات معاون وزیر بازرگانی بود

 /.پیش از این یداهلل صادقی مسئولیت معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت را بر عهده داشت

http://www.iana.ir/fa/news/۵۰۱۰۸/%D۹%۸۲%D۸%A۷%D۸%A۶%D 
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 انگور/کشمش
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 بازار و قیمت ها
 فارس - ۹۶/۰۸/۲۳ : تاریخ

 بار+جدول دهد قیمت انواع میوه و ترهفارس گزارش می

ها در هزار تومان متغیر است، اما قیمت ۴تا  ۲طبق آخرین نرخ موجود در بازار، قیمت هر کیلوگرم میوه در سازمان میادین بین 

خبرگزاری رش خبرنگار کشاورزی به گزا .هزار تومان در هر کیلوگرم است ۸تا  ۴های سطح شهر بسیار متفاوت بوده و بین فروشیمیوه

 ۶ین وارد فصل بهای پایتخت قیمت هر کیلوگرم پرتقال به عنوان میوه تازهفروشی، طبق گزارشات میدانی امروز از سطح میوهفارس

شود، در حالی که هزار تومان عرضه می ۱۵تا  ۸وه بین ترین میهزار تومان و گالبی به عنوان گران ۶تا  ۵هزار تومان، خرمالو  ۸تا 

 .رسدمی فروش به تومان هزار ۶ کیلویی تا بار در نهایتها در سازمان میادین و ترههمین میوه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۶۰۸۲۳۰۰۰۴۶۴ 
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 بازار و قیمت ها

 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۳۰تاریخ: 

 ها باید همواره در دستور کار باشدبازار توزیع کاالهای مصرفی، وضعیت مناسبی دارد/ برنامه آزادسازی قیمت

جلسه با قدردانی از دست اندرکاران کارگروه تنظیم بازار و به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی دولت، اسحاق جهانگیری در این 

تالش برای حفظ ثبات و آرامش در بازار کاال و خدمات، گفت: خوشبختانه بازار ارزاق و توزیع کاالهای مصرفی در کشور وضعیت 

به افزایش قیمت برخی از کاالها  مناسبی دارد و دغدغه و نگرانی خاصی برای مردم ایجاد نشده است.معاون اول رییس جمهور با اشاره

در مقاطعی از سال، تصریح کرد: ممکن است که در برخی مقاطع شاهد افزایش قیمت تعدادی از کاالها باشیم که البته دالیل اقتصادی 

ی باید برا مختلفی دارد، اما در مجموع در بازار و عرضه کاال از نظر کمیت و قیمت مشکل خاصی وجود ندارد.وی با تاکید بر اینکه

های اقتصادی را به کار گیریم، گفت: اقتصاد باید بتواند حرکت منطقی خود را داشته باشد به همین دلیل تنظیم بازار راهکارها و روش

باید حتی االمکان با ساز و کارهای اقتصادی به دنبال تنظیم بازار و کنترل قیمت ها باشیم.معاون اول رییس جمهور ادامه داد: برای 

های اقتصادی پاسخگو نیست، ابزارهای دیگری نظیر تعیین تعرفه و محدودیت ثبت ظیم بازار در شرایطی که ساز و کارها و روشتن

تواند موثر باشد که البته در این گونه شرایط باید موضوع حمایت از تولید داخلی و توجه به کشاورزان و تولید کنندگان سفارش می

التفاوت قیمت کاالها از سوی دولت در مقایسه با میزان تورم را از دیگر گیرد.وی همچنین پرداخت مابه نیز همواره مورد توجه قرار

راهکارهای تنظیم بازار در شرایطی که ساز و کارهای اقتصادی موثر نیست، عنوان کرد و گفت: البته در این گونه موارد حتماً باید نظر 

ود تواند به تعهد خر تخصیص بودجه الزم اخذ شود چرا که در غیر این صورت دولت نمیمثبت سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی ب

عمل کند.جهانگیری همچنین با تاکید بر ضرورت نظارت بر اصناف در جهت تنظیم بازار، خاطر نشان کرد: سازمان تعزیرات حکومتی 

جدی تری داشته باشد تا برخی افراد سودجو نتوانند از باید در برخی مقاطع سال که تقاضای جامعه در بازار بیشتر است، نظارت 

ها باید طریق احتکار و اقدامات ناصحیح اقتصادی، اختاللی در بازار ایجاد کنند.معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه همه دستگاه

ارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، با در نظر گرفتن اهمیت حمایت از تولید داخلی، به تنظیم بازار در کشور کمک کنند، از وز

ها ایجاد نشود و روند توزیع های توزیع کاالها را به دقت مورد بررسی قرار دهند تا انحصار در این شبکهمعدن و تجارت خواست شبکه

اد سازی نامه آزها، تصریح کرد: البته برکاال به درستی صورت گیرد.وی همچنین با اشاره به برخی پیشنهادات برای آزاد سازی قیمت

ها باید همواره در دستور کار باشد و الزم است که در کارگروه تنظیم بازار این موضوع به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد قیمت

ای دغدغه ها برای چه کاالهایی میسر است. در دولت یازدهم نیز قیمت برخی کاالها آزاد سازی شد و عدهکه امکان آزاد سازی قیمت

ا داشتند که قیمت این اقالم باال رود اما در عمل قیمت این کاالها کاهش پیدا کرد.جهانگیری گفت: ذخایر کاالهای اساسی که آن ر

 ای وجود ندارد و کشور از ثبات داخلیها به دلیل شرایط خاص افزایش یافته بود، در وضعیت فعلی که شرایط پیچیدهدر زمان تحریم

ار است، میزان ذخایر کاالهای اساسی البته نیازمند بررسی مجدد است. هرچند ذخایر کاالهای اساسی المللی خوبی برخوردو بین

همواره باید در وضعیت اطمینان بخش قرار داشته باشد.در این جلسه وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز گزارشی از قیمت برخی 

قیمت برخی کاالها در بازار پرداخت.در این نشست که وزرای نیرو، کاالهای اساسی ارائه کرد و به بیان توضیحاتی درخصوص افزایش 

دادگستری، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رییس اتاق بازرگانی ایران، رییس  راه و شهرسازی،

سازمان تعزیرات حکومتی و مدیرعامل سازمان اتاق اصناف ایران، مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، رییس 

ها نیز حضور داشتند، قیمت برخی کاالها و دالیل افزایش تعدادی از اقالم در بازار مورد بحث و تبادل نظر قرار هدفمند سازی یارانه

 ها اتخاذ شد./گرفت و تصمیمات الزم برای تنظیم بازار و نظارت بیشتر بر قیمت

http://www.iana.ir/fa/news/۵۰۱۵۷/%D۸%A۸%D۸%A۷%D 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آبان  ۲۳تاریخ: 

 آخرین تحوالت بازار میوه و صیفی/ خیار و گوجه فرنگی دوباره گران شد

دهد، در شرایط کنونی قیمت خیار و گوجه به سبب کمبود در بازار دستخوش تحوالتی آخرین بررسی از بازار میوه و تره بار نشان می 

 قیمت انواع میوه و تره بار ،جوانگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی  به گزارش خبرنگار.قرار گرفته است

در مقایسه با هفته های اخیر تغییر محسوسی نداشته و تنها قیمت خیار و گوجه به سبب کمبود در بازار دستخوش تغییر و تحوالتی 

 ۷تا  ۶، انار هزار ۵تا  ۵۰۰هزار و  3 نرخ هر کیلو نارنگی آخرین بررسی از بازار میوه و تره بار نشان می دهد که .قرار گرفته است

هزار  ۶هزار و انگور  ۵تا  ۵۰۰هزار و  ۴، خرمالو ۷۰۰هزار و  ۵تا  ۵۰۰هزار و  ۳، سیب 500هزار و  ۵تا  ۵، لیموشیرین ۵۰۰هزار و 

گوید: علی رغم عرضه فراوان میوه های رنگارنگ پاییز اما تقاضای چندانی یکی از فروشندگان میوه می.هزار تومان است ۷تا  ۵۰۰و 

وی با اشاره به کسادی بازار فعاالن این صنف گفت: با توجه به آنکه چند روز به پایان ماه صفر زمان باقی نمانده .ازار وجود ندارددر ب

حسین مهاجران رییس اتحادیه میوه و سبزی در گفتگو با خبرنگار . است، حال باید منتظر ماند و دید که بازار به کدام سمت می رود

در بازار خبر داد و گفت: با توجه به محدودیت عرضه و کاشت فصلی  افزایش قیمت گوجه و خیاراز   صنعت،تجارت و کشاورزی

خیار و گوجه در برخی مناطق، نرخ این محصوالت دستخوش تحوالتی در بازار قرار گرفت که این تا رسیدن انبوه محصول از مناطق 

تومان اعالم کرد و افزود: همچنین هر کیلو  ۵۰۰را هزار و  نرخ هر کیلو خیار گلخانه ایوی .دیگر این روند ادامه خواهد داشت

هزار تومان  ۲تا  ۲۰۰و گوجه فرنگی بوته ای هزار و  ۵۰۰هزار،گوجه فرنگی گلخانه هزار و  ۲تا  ۳۰۰خیار بوته ای با قیمت هزار و 

مهاجران با اشاره به نرخ سایر میوه ها در بازار بیان کرد: اکنون نرخ هر کیلو پرتقال شمال هزار تا هزار و .در میدان عرضه می شود

هزار  ۳تا  2 گریپ فروتهزار، ۴تا  ۵۰۰هزار و  ۲هزار،لیمو شیرین  ۷تا  ۶،پرتقال جنوب 500هزار و  ۲تا  ۵۰۰،نارنگی هزار و ۵۰۰

هزار تومان  ۲۲تا  ۱۲رییس اتحادیه میوه و سبزی نرخ هر کیلو توت فرنگی را .ان استهزار توم ۳تا  ۵۰۰هزار و  ۲،کیوی ۵۰۰و 

هزار و  ۲تا  ۵۰۰هزار، انگور مهری هزار و  ۵تا  500هزار و  ۲هزار، انگور شاهرودی  ۴تا  ۳اعالم کرد و گفت: هر کیلو موز با نرخ 

 ۱۱تا  ۸هزار و گالبی بیروتی  ۱۵تا  ۱۳، گالبی شاه میوه ۵۰۰و هزار  ۳تا  ۳هزار، سیب سفید  ۳تا  500هزار و  ۲،سیب قرمز ۵۰۰

 ۱۵تا  ۱۳،لیمو ترش میناب ۶۰۰تا هزار و  800 قیمت هر کیلو سیب زمینی و پیازوی .هزار تومان در میدان به فروش می رسد

هزار و سبزی ۲تا  ۵۰۰هزار و  به گفته مهاجران نرخ هر کیلو سبزی خوردن.هزار تومان اعالم کرد ۷تا  ۶هزار و لیمو ترش سنگی 

در روزهای آتی را پیش بینی کرد و  بازار میوهرییس اتحادیه میوه و سبزی .تومان است ۵۰۰جور)پلو،آش،قورمه( هزار تا هزار و 

مت و سو س گفت: با توجه به رکود حاکم بر بازار باید منتظر ماند و دید که بازار میوه و تره بار با شروع مجالس بعد از صفر به کدام

 .می رود

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۳۲۱۵۲۷/%D۸%A۲%D۸%AE%D۸%B۱ 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آبان  ۲۷تاریخ: 

 صدرنشین میوه هاآخرین تحوالت بازار میوه و صیفی/خیار و گوجه فرنگی 

 .برخی اقالم در بازار میوه و تره بار، نظیر خیار و گوجه فرنگی، صدرنشین نوسان قیمت محصوالت هستند

ر بازار میوه د اقالم برخی در دومین ماه پاییز ،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانگروه  صنعت،تجارت و کشاورزی  به گزارش خبرنگار 

 .و تره بار، نظیر خیار و گوجه فرنگی، صدرنشین نوسان قیمت محصوالت هستند

هزار،خرمالو  ۸تا  ۶هزار،پرتقال  ۱۵تا  ۵۰۰هزار و  ۵حاکی از آن است که قیمت هر کیلو گالبی  بازار میوه و تره بارآخرین بررسی از  

هزار،سیب  ۴تا  ۷۰۰هزار و  ۲،سیب قرمز ۵۰۰هزار و  ۵تا  ۴هزار،نارنگی  ۶تا  ۵۰۰هزار و  ۳هزار،لیمو شیرین  ۸تا  ۴هزار،انار  ۶تا  ۵

 .هزار تومان است ۶تا  ۳هزار و انگور بی دانه سفید  ۷تا  ۵هزار،انگور بی دانه قرمز  ۵تا  ۳،کیوی ۵۰۰هزار و  ۴تا  ۵۰۰هزار و  ۳زرد 

 اخیراعالم روزهای در قیمت افزایش اصلی دلیل  در میدان را کاهش عرضه خیار و گوجه فرنگی:یکی از فروشندگان می گوید

از   صنعت،تجارت و کشاورزیران در گفتگو با خبرنگار حسن صابری رییس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی میوه و تره بار ته. کرد

خبر داد و گفت: با توجه به تعطیلی پیش رو، قیمت انواع میوه و تره بار به سبب  درصدی قیمت انواع میوه و تره بار 10کاهش 

 .کاهش تقاضا دستخوش تحوالتی قرار خواهد گرفت که مجددا با پایان تعطیلی نرخ ها به روال سابق خود بازگشت

،انگور بی دانه قرمز ۵۰۰هزار و  ۳تا  ۲ا قیمت هزار تومان اعالم کرد و افزود: هر کیلو انار ب ۱۱۰تا  ۹۰را  نرخ هر کارتن آناناس وی، 

هزار تومان  ۲هزار و پرتقال شمال هزار تا  ۵تا  ۵۰۰هزار و  ۳هزار،پرتقال جنوب  ۵تا  ۵۰۰هزار و  ۳هزار، انگور بی دانه زرد  ۷تا  ۵

 ۲۵تا  ۱۰توت فرنگی گلخانه ای صابری با اشاره به قیمت سایر میوه ها در بازار بیان کرد: نرخ هر کیلو .در میدان عرضه می شود

هزار، گالبی شاه میوه  ۸تا  ۳،گالبی بیروتی ۵۰۰هزار و  ۲،سیب لبنانی زرد و قرمز هزار تا ۵۰۰هزار و  ۳تا  ۵۰۰هزار،خرمالو هزار و 

 ۲تا  ۱۰۰هزار و رییس اتحادیه بارفروشان، نرخ هر کیلو خیار رسمی را  .هزار تومان است ۴تا  2 ژاپنی نارنگی تخم  هزار و ۶تا  ۳

 ۴تا  ۵۰۰هزار و  3 گوجه فرنگی گلخانه ،۵۰۰ و هزار ۲ تا ۲ گلخانه کیلو هر قیمت همچنین: یادآورشد  هزار تومان اعالم کرد و

 .تومان است ۸۰۰تا هزار و پیاز هزار تا هزار و  ۶۰۰، سیب زمینی ۸۰۰هزار و  ۲تا  ۳۰۰هزار،گوجه فرنگی نو هزار و 

 .تومان است ۲۰۰تا هزار و سبزی خوردن هزار تا هزار و  ۸۵۰هر کیلو سبزی جور)پلو،آش،قورمه( به گفته وی، نرخ  

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۳۲۶۹۳۸/%D۸%A۲%D۸%AE%D۸%B۱% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۲۳تاریخ: 

 غنا به زودی برای کشت فراسرزمینی زمین در اختیار ایران قرار می دهد

در دیدار وزیر جهاد کشاورزی ایران با معاون اول رئیس جمهوری غنا بر ضرورت تشکیل نشست کمیسیون مشترک اقتصادی و 

با اشاره به « محمد باهامیه»تی در دیدار با به گزارش ایانا از صدا و سیما، محمود حج.های کشاورزی تاکید شدگسترش همکاری

اینکه ظرفیت های همکاری در زمینه های زیرساخت ها، سدسازی، راه سازی، تولید و عرضه دارو و خدمات پزشکی، عرضه کودهای 

ط یح کرد: روابشیمیایی و آلی و آموزش های فنی و حرفه ای، تحقیقات کشاورزی، مبادله بذر و ژرم، آموزش و ترویج زیاد است، تصر

دوکشور از نظر سیاسی در سطح عالی است اما هنوز بهره کافی ازظرفیت های اقتصادی نبرده ایم.وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به 

نفره از بخش خصوصی و دولتی ایران در این سفر او را همراهی می کنند، ابراز امیدواری کرد در ششمین کمیسیون  ۵۰اینکه هیئتی 

مشترک دو کشور توافق های خوبی انجام شود.حجتی با بیان اینکه کشت های فشرده و گلخانه ای با توجه به صرفه همکاری های 

جویی در مصرف آب و افزایش تولید در دستور کار ما قرار دارد و ایران در تولید گلخانه پیشرفت های زیادی کرده است، گفت: 

زمینه های مختلف از جمله کشت مکانیزه و شیوه های نوین ابیاری و فراوری حاضریم توانمندی های صنعتی و کشاورزی خود در 

محصوالت کشاورزی را در اختیار غنا قرار دهیم.وزیر جهاد کشاورزی دستیابی کشور به این دستاوردها را حاصل بکارگیری راهبرد 

ود: آمادگی داریم این دانش و تجارب را به ویژه در افزایش بهره وری و بهره گیری از دانش فنی و تکنولوژی های روز بیان کرد و افز

زمینه سدسازی، مسایل اموزشی و مواد معدنی در اختیار غنا قرار دهیم.حجتی مهم ترین مشکل پیش روی تجار ایرانی را مشکالت 

 قه همکاری های کشاورزیبانکی دانست و افزود: امیدواریم با تمهیدات دولت غنا این مشکل به زودی حل شود.حجتی با اشاره به ساب

دو کشور بر لزوم تشکیل نشست همکاری های مشترک تاکید و تصریح کرد: برای توسعه همکاری های دوجانبه، تشکیل و پیگیری 

مصوبات قبلی اجالس کمیسیون همکاری های مشترک ایران و غنا در آینده نزدیک ضروری است.در این دیدار، معاون اول رییس 

براز همدردی با ملت و دولت ایران به علت وقوع زلزله گفت: توسعه بخش کشاورزی به عنوان عامل تحول جمهوری غنا ضمن ا

اقتصادی مورد توجه دولت جدید غنا قرار دارد.باهامیه افزود: برای این منظور، راهبرد کشت برای تولید غذا و ایجاد اشتغال در دستور 

به اینکه ایجاد نهادهای بازار رسانی محصوالت کشاورزی برای اطمینان خاطر کشاورزان کار قرار گرفته است.محمد باهامیه با اشاره 

نیز در دستور کار ما قرار دارد، یادآور شد: غنا از همکاری ایران برای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی، ایجاد تاسیسات گلخانه ای، تامین 

وی توسعه دامپروری و صنایع لبنی را برای کشور غنا مهم توصیف و کودهای شیمیایی و آلی و واکسن های دامی استقبال می کند.

تاکید کرد: برای توسعه همکاری های کشاورزی، پیگیری می کنیم تا بزودی زمینی برای کشت فراسرزمینی در اختیار ایران قرار 

 گیرد و از دانش فنی متخصصان ایرانی در ساخت سد استفاده کنیم./

http://www.iana.ir/fa/news/۵۰۰۴۸/%D۸%BA%D۹%۸۶%D۸%A 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۳۰تاریخ: 

 201۸بینی از پیش 12

ساز تحوالت بسیاری بود که در یک سال آینده جهان شاهد آنها خواهد بود. به این بهانه و در آستانه زمینه ۲۰۱۷دنیای اقتصاد : سال 

بینی را پیش ۱۲را منتشر و در آن « ۲۰۱۸جهان در سال »نامه ساالنه خود تحت عنوان ویژه« اکونومیست»سال نو میالدی، نشریه 

استفاده و اعالم کرده « اعصاب خردکن»از عبارت  ۲۰۱۸نومیست در توصیف سال رو ارائه کرده است. اکوبرای سال میالدی پیش

های تکنولوژیک خواهد بود. البته اکونومیست برای های سیاسی و آشفتگیاست: سال آینده، سال تالش مردم دنیا برای گریز از تنش

، «برگزیت»وگوهای شمالی، گفتای کرههسته یه، چالشقبولی را نیز داده است. به نوشته این نشرنوید رشد اقتصادی قابل ۲۰۱۸سال 

را به سالی حیاتی  ۲۰۱۸جمهوری در برزیل و مکزیک، سال ای آمریکا و انتخابات ریاستدورهاصالحات اقتصادی چین، انتخابات میان

ل ها باشیم. در کاری و ایدهبینی کرده در سال آینده میالدی شاهد نبردهای جذاب برای اثرگذتبدیل کرده است. این نشریه پیش

 جنوبیبندی شده است. در کنار رویدادهای سیاسی مورد اشاره، المپیک زمستانی کرهرویداد دسته ۱۲در قالب  ۲۰۱۸تحوالت سال 

بینی خداحافظی ترین بخش این گزارش، پیشهستند. اما جالب ۲۰۱۸جهانی فوتبال روسیه نیز از دیگر روندهای کلیدی سال و جام

جهان در »نامه ساالنه خود را تحت عنوان جدیدترین ویژه «اکونومیست»نشریه انگلیسی .ا برخی رهبران جهان در این سال استب

خواهد بود. در سال آینده تالش مردم دنیا در « اعصاب خردکن»، سالی ۲۰۱۸به گزارش این نهاد سال  .منتشر کرد« ۲۰۱۸سال 

توان نیم نگاهی به رشد اقتصادی قابل می ۲۰۱۸های تکنولوژی است. البته در سال تگیهای سیاسی و آشفراستای گریز از تنش

جهان در »در این رابطه دنیل فرانکلین، ویراستار .جهانی فوتبال داشتقبول و رویدادهای جهانی شامل المپیک زمستانی و جام

، اصالحات اقتصادی «برگزیت»وگوهای شمالی، گفتای کرههسته ها همچون چالشسال آینده در بسیاری از جنبه»گوید: ، می«۲۰۱۸

جمهوری در برزیل و مکزیک، حیاتی خواهد بود. در این سال شاهد نبردهای ای آمریکا و انتخابات ریاستدورهچین، انتخابات میان

روند مهم جهانی برای سال  ۱۲، «اکونومیست»در جدیدترین گزارش ساالنه « ها و رهبری خواهیم بود.جذاب برای اثرگذاری، ایده

 .طور اجمالی توضیح داده خواهند شدبینی شده است که در ادامه این گزارش بهپیش ۲۰۱۸

بینی متفاوت خواهیم بود که در رقابت با یکدیگر قرار دارند. دونالد شاهد دو نوع جهان ۲۰۱۸ترامپیسم و مکرونیسم: در سال  -۱

را در دستور کار خود قرار داده است. امانوئل مکرون اما نوعی از قراردادهای  «نخست آمریکا»شعار  ترامپ با اولویت قرار دادن آمریکا،

شدن هستند، قول داده است، قراردادهایی که در کنار افزایش رقابت و کارآفرینی از کارگرهایی که اجتماعی را که منطبق با جهانی

، ماکرون نمونه امروزی شده تدی روزولت است؛ «اکونومیست»رد. به گزارش اند، حمایت خواهد کهای خود را از دست دادهشغل

 .داشت« عصر ترقی»جمهوری اسبق آمریکا که بیشترین سهم را در رئیس

کننده آمریکای سال یک بار، دو انتخابات مهم و تعیین ۱۲ای آمریکا: هر دورهکننده؛ برزیل، مکزیک، ایتالیا و میانانتخابات تعیین -۲

التین، در این دو کشور و سایر کشورهای  ترین سال انتخاباتی منطقه آمریکایشوند. در بزرگتین، برزیل و مکزیک، همزمان میال

دهندگان نوسازی سیاسی و پایان فساد را طلب خواهند کرد. از طرفی یک انتخابات آشفته در ایتالیا، بهبود اقتصادی این منطقه، رای

مجلس »های توانند در رقابتی نزدیک برای تصاحب کرسیها میرو خواهد ساخت. در آمریکا، دموکراتکشور را با چالش روبه

 .پیروز شوند و راه را برای به دادگاه کشاندن ترامپ فراهم سازند« نمایندگان

امعه بسیار مهم، توجهججنوبی و جام جهانی فوتبال در روسیه: این دو رقابت سور و سات سیاسی و اقتصادی المپیک زمستانی کره-۳

شمالی برگزار خواهد کرد. روسیه ای کرههای هستهجنوبی المپیک زمستانی را در سایه برنامهکره .جهانی را به خود جلب خواهد کرد
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جمهوری که نتیجه آن پیروزی والدیمیر نیز در برهه حساسی از روابط این کشور با غرب و اندکی پس از برگزاری انتخابات ریاست

 .کند. در هر دوی این رویدادها، شاهد تقابل ورزش با سیاست خواهیم بودجهانی فیفا را برگزاری میهای جامپوتین است، رقابت

جمهور کوبا رائول کاسترو و پادشاه خداحافظی با رهبران فرسوده ژاپن، کوبا و عربستان سعودی: امپراتور ژاپن، آکیهیتو، رئیس -۴

گیری کنند. در این رابطه تعدادی شوند تا از سمت خود کنارهبرانی هستند که در سال جدید آماده میعربستان، شاه سلمان ره

همچون نیکوالس مادورو در ونزوئال( سعی خواهند کرد همچنان )اند ها است بر مسند قدرت تکیه زدهزیادی از رهبران جهان که مدت

، یک حس خوشایند فراگیر در ۲۰۰۸سال پس از بحران مالی  ۱۰هان: شده جرشد اقتصادی متوازن -.موضع خود را حفظ کنند

تواند به معنای آغاز بهبود واقعی اقتصاد باشد، اما در واقعیت می ۲۰۱۸گرچه برای بسیاری سال  .اقتصاد جهان شروع خواهد شد

سال، وارد رکودی  ۱۰تا  ۸ممکن است روند بهبود به انتهای خود رسیده باشد: به عقیده کارشناسان، اقتصاد جهان تمایل دارد هر 

لیل اصلی رکود بعدی چیست؟ اتخاذ شود این است که داست. پرسشی که مطرح می ۲۰۰۸عمیق شود. آخرین رکود مربوط به سال 

 .های مرکزیهای انقباضی شدید و سریع توسط بانکسیاست

زمانیکه توافق  – ۲۰۱۸در پاییز « برگزیت»وگوهای پر استرس شمالی: گفتزمانی حساس برای سیاست جهان؛ برگزیت، نفتا و کره .۶

ها باید در زمان مقرر یعنی مارس به اوج خواهد رسید، چراکه پارلمان – نهایی جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا باید صورت گرفته باشد

 .آن را به تصویب برسانند. بنابراین احتمال دست نیافتن به توافق برگزیت باال است ۲۰۱۹

اهد کرد گرایانه دونالد ترامپ نجات پیدا خواز فشارهای حمایت« نفتا»مشخص خواهد شد که آیا توافق تجارت آزاد  ۲۰۱۸در سال 

 .شمالی تصمیم بگیردای کرههای هستهجمهوری ترامپ باید درخصوص برنامهتر از همه، در سال آینده رئیسیا خیر. مهم

 (MiFID۲, PSD) و تامین مالی (GDPR)ها سال کلمات مخفف: در سال آینده قوانین جدید اتحادیه اروپا در مورد داده .۷

شود. بوتان نیز در راستای فرآیند توافق پاریس برگزار می (COP۲۴) وهوایی در لهستانآب اجرایی خواهد شد. کنفرانس تغییرات

های تکنولوژی مهم همچون وکارهای خود اجرایی کند. پیشرفترا برای کسب «(GNH) خوشبختی عظیم ملی»قصد دارد برنامه 

نیز در مناطق  (AI) هوش مصنوعی .نمایی خواهند شدبا شروع المپیک زمستانی رو (۵Gهای تلفن همراه )نسل جدیدی از تکولوژی

 .کار گرفته خواهد شدبیشتری به

تر از قوانین رقابتی )سیاستی که معادل ها، مقررات و تفسیر سختگیرانهروند معکوس تکنولوژی: سیاستمداران با وضع جریمه .۸

، گوگل و آمازون را به تکاپو خواهند انداخت. همچنین های تکنولوژی همچون فیسبوکتراست آمریکا است( غولامروزی دوران آنتی

د دنبال تملک دارایی هستنهایی که بهوجود خواهد آمد. شرکتفشارهای بیشتری برای شفافیت منبع و درستی محتوای آنالین به

 .تراست قرار خواهند گرفتهای آنتینظر بیشتر سازماننیز تحت

های قهرمانی برای کشورهای آسیایی است، نه در فوتبال بلکه در بسیاری از زمینه ۲۰۱۸سال  ها: درکشورهای آسیایی در صدر لیگ .۹

های بینی شده است رشد اقتصادی بوتان در جهان سرآمد باشد؛ چین جایگاه ایتالیا را از لحاظ تعداد میراثدیگر. بر این اساس پیش

 .رین مجسمه جهان خود را تکمیل کندجهانی به ثبت رسیده در یونسکو بگیرد و هند برنامه بلندت

، تعداد نوزادان متولد شده در سراسر جهان ۲۰۱۸هایی از زمان؛ از اوج زاد و ولد تا ماجراجویی در فضا و دریا: در سال نشانه .۱۰

هد هایی خصوصی برای فرستادن توریست به ماه افزایش خوا؛ تعداد سفینه(peak baby مفهوم)کاهشی چشمگیر خواهد داشت 

ن تریکنندگان به خودروهای بزرگ اسپرت فروش انواع دیگر خودروهای جدید را قبضه خواهد کرد و از بزرگیافت، ترجیحات مصرف

 .رونمایی خواهد شد «Prelude FLNG»کشتی جهان 
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 – DNA اساس بر درمان همچون –های پزشکی پیشرفت ۲۰۱۸دوره جدید پزشکی: مورخان علم پزشکی معتقدند سال  .۱۱

که یک کالس جدید از داروها را معرفی  RNA ، تایید اولین دستکاری دارویی۲۰۱۸ترین اتفاق سال محقق خواهند شد. برجسته

 .است ۲۰۱۸های های پزشکی در سالهای ژنی و تغییرات ژنی از دیگر پیشرفتدرمان .کند خواهد بودمی

با بازی امیلی بالنت، همزمان با صدمین سالروز تحقق حقوق زنان در بریتانیا اکران « گرددمیمری پاپینز باز»کلمه سال: فیلم  .۱۲

ایجاد شده  ۱۹۶۴خواهد شد. خانم بنکس، حامی حقوق زنان در این فیلم، مطمئن است فرآیندهای سیاسی که توسط زنان از سال 

 .ددر این فیلم نشان داده خواهد ش

http://www.iana.ir/fa/news/۵۰۱۵۲/%DB%B۱%DB%B۲ 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۲۵تاریخ: 

 بخشنامه جدید کاالی همراه مسافر ابالغ شد

جدیدی نحوه ورود کاالی همراه مسافر را به گمرکات سراسر کشور اعالم کرد که در آن اعطای معافیت بر گمرک ایران در بخشنامه 

 .اساس وزن کاال منع شده است

گمرک ایران در بخشنامه جدیدی نحوه ورود کاالی همراه مسافر را به گمرکات سراسر کشور اعالم کرد که در آن اعطای 

  .است معافیت بر اساس وزن کاال منع شده

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی نسبت به  138به گزارش ایانا، بر اساس این بخشنامه، تمامی گمرکات باید تنها بر اساس ماده 

 .اعطای معافیت اقدام کرده و از اعطای معافیت مسافری براساس وزن کاال به صورت کیلویی خودداری کنند

وظف شده اند این رویه را در سامانه مسافری مانند روال گذشته انجام دهند و برای رفع در بند دیگری از این بخشنامه گمرکات م

 .ایرادات در این خصوص با هماهنگی دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات اقدام کنند

ز استفاده اهمچنین گمرکات باید نسبت به ثبت مشخصات مسافر براساس گذرنامه و کنترل سقف کاالی قابل ورود و حصول اطمینان 

 .نامه اجرایی قانون امور گمرکی از طریق سامانه مزبور اقدام کنندآیین 138نکردن قبلی از معافیت در طول سال، موضوع ماده 

 به آدرس (TSC) های ثبت شده در سامانه ارزش کاالیی گمرکگذاری مسافری براساس ارزشبر اساس این بخشنامه ارزش

sc.irica.co ری چمدانی، تا های ایکسدر بند دیگری از این بخشنامه آمده است، گمرکات ضمن استقرار دستگاه.امکان پذیر است

آیین  ۱۳۸به گزارش ایرنا، مطابق ماده .های کاال های مسافری را ارزیابی کنندهای این دستگاهحدامکان باید با استفاده از ظرفیت

رودی تا میزان هشتاد دالر سالیانه از پرداخت حقوق ورودی معاف است و مازاد نامه اجرایی قانون امور گمرکی، کاالی همراه مسافر و

بر آن به شرط غیرتجاری بودن با اخذ حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی قابل ترخیص است؛ چنانچه کاالی همراه مسافر جنبه 

کی ترخیص می شود و در صورتی که جنبه تجاری تجاری نداشته باشد ) به استثنای کاالهای ممنوعه( پس از انجام تشریفات گمر

داشته باشد در مورد کاالهای مجاز و مجاز مشروط ترخیص آن از گمرک منوط به رعایت مقررات و انجام تشریفات مربوط به کاالی 

 .تجاری است

http://www.iana.ir/fa/news/۵۰۰۷۹/%D۸%A۸%D۸%AE%D 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۲۴تاریخ: 

 کیلویی برای کاالی همراه مسافر ممنوع شد اعمال معافیت

 اساس آن تمام گمرکاتگمرک ایران بخشنامه جدیدی برای نحوه ورود کاالی همراه مسافر به گمرکات سراسر کشور اعالم کرد که بر 

 .اندصورت کیلویی منع شدهاز اعطای معافیت مسافری بر اساس وزن کاال به

نامه اجرایی قانون امور آیین ۱۳۸به گزارش ایانا از گمرک ایران، بر اساس این بخشنامه تمامی گمرکات باید صرفاً بر اساس ماده 

 .صورت کیلویی خودداری کنندگمرکی نسبت به اعطای معافیت اقدام کرده و از اعطای معافیت مسافری بر اساس وزن کاال به

 رفع جهت و دهند انجام گذشته روال مانند مسافری سامانه در را  اند این رویهدر بند دیگری از این بخشنامه گمرکات موظف شده

 .کنند اقدام ارتباطات و اطالعات فناوری دفتر هماهنگی با خصوص این در راداتای

 عدم از اطمینان حصول و ورود قابل کاالی سقف کنترل و گذرنامه اساس بر مسافر مشخصات ثبت  همچنین گمرکات باید نسبت به

  .نامه اجرایی قانون امور گمرکی از طریق سامانه مزبور اقدام کنندآیین ۱۳۸ ماده موضوع سال، طول در معافیت از قبلی استفاده

 به آدرس (TSC) های ثبت شده در سامانه ارزش کاالیی گمرکگذاری مسافری بر اساس ارزشبر اساس این بخشنامه ارزش

tsc.irica.co ری چمدانی، تا های ایکسر دستگاهدر بند دیگری از این بخشنامه آمده است، گمرکات ضمن استقرا.پذیر استامکان

 .های کاالهای مسافری را ارزیابی کنندهای این دستگاهحدامکان باید با استفاده از ظرفیت

http://www.iana.ir/fa/news/۵۰۰۶۶/%D۸%A۷%D۸%B۹%D۹%۸ 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۲۹تاریخ: 

 ول یا دو محصول؟/پر کردن شکاف دانش اطالعات در مورد کشت مخلوطصکشت یک مح

می تواند به  -هم کاشتی -کشت دو محصول یا یکی؟ بعضی اوقات، پرورش دو محصول به طور همزمان بر روی یک قطعه زمین

کار نیازمند برنامه ریزی دقیق و مدیریت منابع است. در بعضی نقاط آفریقا، کشاورزان ذرت خوشه ای کشاورزان سود رساند. اما این 

و بادام زمینی را باهم می کارند. اما آنها با یک شکاف اطالعاتی بزرگ مواجه هستند. تحقیقات زیادی در مورد میزان بهینه کود برای 

کشت دو محصول یا یکی؟ بعضی اوقات، پرورش دو محصول به .انجام نشده استکشت ذرت خوشه ای و بادام زمینی در این مناطق 

می تواند به کشاورزان سود رساند. اما این کار نیازمند برنامه ریزی دقیق و مدیریت  -هم کاشتی -طور همزمان بر روی یک قطعه زمین

باهم می کارند. اما آنها با یک شکاف اطالعاتی بزرگ منابع است. در بعضی نقاط آفریقا، کشاورزان ذرت خوشه ای و بادام زمینی را 

 مواجه هستند. تحقیقات زیادی در مورد میزان بهینه کود برای کشت ذرت خوشه ای و بادام زمینی در این مناطق انجام نشده است.

 نیجریه، مالی و ایاالت به گزارش ایانا از سایت ساینس دیلی یک مطالعه جدید این شکاف اطالعاتی را پر کرده است. پژوهشگران

 متحده روشی برای کمک به کشاورزان جهت تعیین میزان کود مورد استفاده برای کشت مخلوط، ایجاد کرده اند.

استفاده موثر از کود می تواند به کشاورزان کمک کند سود محصوالت "چارلز وورتمن بذرشناس در دانشگاه نبراسکا لینکولن می گوید: 

این کار می تواند شیوع بسیاری از چرخه های فقر را از بین ببرد و تولید غذا و امنیت غذایی را افزایش ". "دخود را بهبود بخشن

.در این مطالعه، پژوهشگران، از جمله وورتمن، معادالت ریاضی را برای محاسبه بازده محصوالت، همزمان با تغییر میزان استفاده "دهد

خواص خاک و آب و هوای محلی  -عملکرد پاسخ دهی مواد مغذی محصول -ردند. این معادالتاز مواد مغذی مانند نیتروژن ایجاد ک

آنها می توانند به تعیین میزان کود مورد استفاده و بر مبنای کیفیت کود، ارزش دانه و پول "را نیز در نظر گرفتند.وورتمن می گوید: 

ورزان برای بهینه سازی استفاده از کودها و به حداکثر رساندن سود . این دانش می تواند به کشا"موجود برای خرید کود کمک کنند

یار تحقیقات بس"کمک کند.تحقیقات مشابه در گذشته بر محصوالت غله ای مانند برنج و ذرت تمرکز داشتند. وورتمن می گوید:

کمی بر روی کشت مخلوط ذرت همچنین، کارهای بسیار ". "کمتری در مورد محصوالت بنشنی مانند بادام زمینی انجام شده است

.در این مطالعه، پژوهشگران معادالت پاسخ دهی مواد مغذی محصول را برای ذرت خوشه "خوشه ای و بادام زمینی انجام شده است

در مالی و نیجریه رشد کرده اند ایجاد کردند. منطقه ساحل در جنوب صحرای بزرگ آفریقا قرار دارد و  "ساحل"ای که در منطقه 

 بارش در انجا اندک است. خاک آنجا ماسه ای با مواد آلی اندک است. شرایط اغلب برای محصوالت سخت و پرفشار است. میزان

این پژوهشگران پاسخ های ذرت را در مورد برخی مواد مغذی از جمله نیتروژن، پوتاسیوم و فسفر تعیین کردند. آنها سپس از داده 

 ت مخلوط ذرت خوشه ای و بادام زمینی استفاده کردند.ها برای ایجاد معادالت مشابه برای کش

یافته های ما به کشاورزان اجازه می دهد تا با کمک برخی تحقیقات اضافی، کود مورد استفاده خود در کشت "وورتمن می گوید: 

در بسیاری از بخش  .این مسئله مهم است، زیرا هم ذرت خوشه ای و هم بادام زمینی محصوالت حیاتی مهم"مخلوط را بهینه کنند

های آفریقا هستند. آنها در درجه اول برای مصرف انسان استفاده می شوند. ذرت خوشه ای به صورت آرد درمی آید و به شکل فرنی 

پخته می شود. یک منبع مهم انرژی و همچنین پروتئین است. عالوه بر این، هم دانه ذرت خوشه ای و هم بخش های غیر دانه ای 

به عنوان غذای دام ها استفاده شود.بادام زمینی ها معموال خرد شده و با سبزیجات پخته می شوند. این غذا تعادل خوبی  آن می تواند

این ترکیب "از انرژی روغن بادام زمینی برای تکمیل پروتئین، ویتامین ها و مواد مغذی ایجاد می کند. وورتمن اضافه می کند:

 ."ار خوشمزه استفاده می شودهمچنین برای یک بشقاب سبزیجات بسی

http://awnrc.com/index.php
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با انجام کشت مخلوط، ممکن است بازده هر کدام از محصوالت نسبت به زمانی که تنها کاشته شوند پایین تر آید. با این حال، عملکرد 

 ترکیبی این دو محصول به طور کلی بیش از عملکرد ذرت خوشه ای یا بادام زمینی به تنهایی است.

 برای مثال به دلیل -نین به طرق مختلف به کشاورزان سود رساند. اگر یک محصول ضعیف عمل کندکشت مخلوط می تواند همچ

 محصول دیگر تحت تاثیر قرار نمی گیرد. -وجود حشرات یا آفات

 اغلب، محصوالت". "این کار می تواند خطرات مرتبط با کشاورزی را در مقایسه با تولید تک محصول کاهش دهد"وورتمن می گوید: 

. این مسئله به ویژه در بخش هایی "الم ممکن است بیش از حد بازده داشته باشند و کاهش کارایی محصول دیگر را جبران کنندس

از جهان با امنیت غذایی پایین مهم است.طبق گفته های وورتمن، یافته های این مطالعه می تواند در مناطقی ورای ساحل به کار 

نم نتایج ما می تواند به کشاورزان در سایر مناطق آفریقای غربی و همچنین بخشهایی از جنوب من فکر می ک"رود. او می گوید: 

یافته های این پژوهش در حال ".وورتمن می گوید: "آفریقا که کشت مخلوط ذرت خوشه ای و بادام زمینی مهم است کمک کند

. مشاورزان کشاورزی و کشاورزان در حال "کار رفته اندحاضر در ابزارهایی که برای بهینه سازی مصرف سوخت ساخته شده اند به 

ا میلیون ده ه"یادگیری استفاده از ابزارها هستند. اما دستیابی به تاثیرات گسترده یک کار چالش برانگیز است. وورتمن می گوید: 

 ."با توجه به کمبود منابع، دسترسی به همه ی انها دشوار است«. »کشاورز در آفریقا وجود دارند

http://www.iana.ir/fa/news/۵۰۱۲۳/%DA%A۹%D۸%B۴%D۸%-AA 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۲۶تاریخ: 

دستاورد 150های جهاد کشاورزی/ معرفی ساالنه درآمدزایی کشاورزان، افزایش تولید و کشاورزی پایدار از اولویت

 جدید تحقیقات کشاورزی

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: رشد درآمدزایی کشاورزان، افزایش کمیت و کیفیت تولید و کشاورزی 

 .ت جهاد کشاورزی استپایدار از اولویت های وزار

به گزارش ایانا از وزارت جهاد کشاورزی، دکتر اسکندر زند در آیین افتتاح طرح اموزش مهارت افزایی مروجان مسئول پهنه های 

تولیدی جهاد کشاورزی گلستان در کردکوی اظهار داشت: رشد درآمدزایی کشاورزان، افزایش کمیت و کیفیت تولید و کشاورزی 

 "دانش در هکتار"ویت های وزارت جهاد کشاورزی است.وی با تأکید بر این که مسئوالن پهنه ها باید تالش کنند تا پایدار از اول

با افزایش علم کشاورزی کشاورزان محقق می شود.زند زنجیره ای شدن تولیدات کشاورزی  "کشاورزی دقیق"افزایش یابد، تصریح کرد: 

 زنجیره علم کشاورزی باید چنان مدیریت شود که کشاورزان از نتایج آن بهره مند شوند.در کشور ضروری عنوان کرد و گفت: تولید 

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که نظام نوین ترویج، زنجیره علم را مدیریت می کند تا از طریق تاالر ترویج، محققان معین 

مسوول پهنه با هماهنگی و ارتباط با محققان معین می توانند کشور را به هزار ۱۰و مسئوالن پهنه به بهره برداران برسد، عنوان کرد:

رقم زراعی و ۸۵۰رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با اشاره به این که تاکنونتوسعه کشاورزی پایدار سوق دهند.

ورد جدید تحقیقات کشاورزی معرفی می دستا۱۵۰تا۱۳۰باغی توسط این سازمان در کشور معرفی شده است، خاطرنشان کرد: ساالنه

 نوع واکسن جدید نیز ساالنه معرفی می شود.۳تا۲افت کش جدید کم خطر و مؤثر و۲۵تا۲۰وی اضافه کرد: شود.

رئیس سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی همچنین در بازدید از ایستگاه تحقیقاتی عراقی محله در استان گلستان با اشاره 

شود، اظهار داشت که این سال اخیر در استان دیده می۳۰رضه عدم غالف بندی سویا یک مشکل قدیمی است که حدودبه این که عا

مساله بزرگ ترین معضل توسعه سویا در استان گلستان بوده ولی خوشبختانه با اعمال تیمارهای مدیریتی توسط محققان مرکز 

 ن آفت کنترل شده و قطعات آزمایشی دچار بیماری، بهبود یافته است./تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان ای

http://www.iana.ir/fa/news/۵۰۰۸۷/%D۸%AF%D۸%B۱%D۸% 
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 برنامه و سیاست ها
 فودپرس ۱۳۹6آبان ماه  ۲۹دو شنبه 

 استیضاح وزیر جهاد کشاورزی تهیه شد + دالیل استیضاحطرح 

عضو مجمع نمایندگان استان اصفهان از تهیه طرح استیضاح وزیر جهاد کشاورزی در مجلس خبر داد و گفت: عدم مدیریت مناسب 

ز ران به حساب آنها اهای نسبی، مدیریت نامناسب در موضوع کارگزاران بیمه کشاورزی، عدم واریز بدهکاری گندمکادر تعیین مزیت

شهر از تهیه طرح استیضاح وزیر جهاد کشاورزی در مجلس سیدجواد ابطحی نماینده مردم خمینی.جمله دالیل این استیضاح است

 .امضا از نمایندگان جمع آوری شده است ۳۰وی افزود: درباره طرح استیضاح وزیر جهاد کشاورزی تاکنون بیش از .خبر داد

های نسبی، مدیریت نامناسب در موضوع کارگزاران بیمه صریح کرد: عدم مدیریت مناسب در تعیین مزیتاین نماینده مجلس ت

 .ها از جمله دالیل این استیضاح استکشاورزی، عدم واریز بدهکاری گندمکاران به حساب آن

رئیسه مجلس ارائه نشده است و  عضو مجمع نمایندگان استان اصفهان ادامه داد: طرح استیضاح وزیر جهاد کشاورزی هنوزبه هیئت

 .های آینده به هیئت رئیسه تحویل داده خواهد شددر روز

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=۵f۴۲۵a۴۸۸۸۹۵۴ccb۸۹۱۲adeb 
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 برنج
 فارس - ۹۶/۰۸/۳۰ : تاریخ

 ماه واردات برنج از اول آذر آزاد شد ۷بر اساس بخشنامه دولت و به مدت 

  .واردات برنج بر اساس بخشنامه جدید دولت از اول آذر آزاد و تا تیرماه سال آینده ادامه خواهد یافت 

 ۹۶ت شالی برنج در کشور، واردات برنج طبق بخشنامه جدید دولت از اول اذر ، با پایان یافتن فصل برداشخبرگزاری فارسبه گزارش 

 .ادامه خواهد داشت ۱۳۹۷آزاد و تا پایان تیرماه 

 .بر اساس بخشنامه وزارت صنعت، ثبت سفارش واردات برنج از روز یکم آذر ماه آزاد خواهد شد

 .ماه آزاد خواهد بود۷به مدت  ۱۳۹۶اول آذر ماه سال  بر پایه بخشنامه وزارت صنعت، ثبت سفارش واردات برنج از فردا

در ادامه این بخشنامه آمده است، کلیه واردکنندگان برنج باید تعهدات الزم را برای واردات و ترخیص برنج وارداتی تا پایان تیرماه 

 .درصد تعیین شده است ۲۶حقوق ورودی برنج بر اساس مصوبه دولت، .ارائه کنند ۹۷سال 

هزار تن  ۸۰۰میلیون تن است که با توجه به مصرف کشور هر سال نیاز به واردات حد اکثر  ۲.۲رنج در کشور ساالنه حدود تولید ب

 ۲میلیونی ایران، ساالنه  ۸۰گرم و با جمعیت  ۱۰۰مصرف سرانه برنج در کشور به ازای هر نفر روزانه .شودبرنج به کشور احساس می

 ۷۵۰هزارتن برنج در کشور، حد اکثر نیاز به واردات ساالنه  ۲۰۰میلیون و  ۲که با توجه به تولید هزارتن خواهد بود  ۹۲۰میلیون و 

 .هزارتن برنج خارجی است ۸۰۰تا 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۶۰۸۳۰۰۰۰۵۲۴ 
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 برنج
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آبان  ۲۷تاریخ: 

 خرید توافقی برنج، راهگشای کنترل واردات و نوسان قیمت

با  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی  علی اکبریان نایب رییس انجمن برنج در گفتگو با خبرنگار

انتقاد از واردات بیش از یک میلیون تن برنج در هفت ماه نخست سال اظهار کرد: براساس آمار، سرانه ساالنه مصرف برنج به ازای هر 

 .هزارتن برنج وارد شود ۷۰۰حدود کیلو بوده که با احتساب تولید داخل باید  ۳۷تا  ۳۶نفر 

محصول اعالم کرد، افزود: این  کنترل قاچاقوی در پاسخ به این سوال که معاونت امور بازرگانی وزارت جهاد دلیل اصلی واردات را 

 .کنددو موضوع کامال جدا است، چراکه واردات بی رویه ضربه مهلکی به تولید داخل وارد می

د، بیان کننرا دلیل اصلی واردات گسترده محصول بیان می قیمت باالی برنج ایرانیه برخی مسووالن اکبریان با اشاره به اینک

هزار تومان است و  ۵و ندا  ۲۰۰هزار و  ۶تا  ۶، شیرودی ۵۰۰هزار و  ۱۰ شمالی هایاستان در طارم برنج کیلو هر قیمت اکنون  کرد:

 .هزار تومانی برنج در بازار تهران به دنبال سود باالی واردات هستند ۱۶و  ۱۵تنها برخی افراد سود جو با شایعاتی مبنی بر نرخ 

هزارتومان عرضه  ۱۷و  ۱۶این مقام مسوول در پاسخ به این سوال که چرا در بازار عمده فروشان تهران هر کیلو برنج طارم با نرخ 

کنند، چراکه با احتساب های نظارتی کم کاری میگاههای شمالی تنها دستباتوجه به قیمت برنج در استان :شود، یادآور شدمی

 .هزار تومان عرضه شود ۱۲های حمل و نقل حداکثر هر کیلو برنج طارم با کیفیت باید با نرخ هزینه

اتی رنایب رییس انجمن برنج با بیان اینکه بعد از فصل ممنوعیت برداشت؛ نیازی به واردات نیست، افزود: مافیای واردات، تنها با اظها

 .رودمبنی بر باال بودن قیمت برنج ایرانی به دنبال منافع خود هستند، در حالیکه دود واردات به چشم برنج کاران می

ضمینی خرید توی در بخش دیگر سخنان خود با بیان اینکه خرید توافقی راهگشای کنترل واردات است، بیان کرد: با توجه به آنکه 

 .کار صرفه اقتصادی ندارد، از این رو دولت باید اقدام به خرید توافقی برنج کندبرنج ، برایبرنج به سبب قیمت پایین

تواند اکبریان با اشاره به حلقه مفقوده بازرگانی برنج در بازار گفت: با وجود جوالن دالالن در بازار خرده فروشی، خرید توافقی می

 .راهگشای کنترل نوسان قیمت در بازار باشد

برای اولین بار خرید توافقی برنج طارم توسط دولت از برنج کاران انجام شد، گفت: دولت با خرید  ۹۲یان اینکه در سال اکبریان با ب

 .کند که این امر در کنترل بازار نقش اساسی داردبرنج توافقی برنج و ذخیره در انبار اقدام به عرضه محصول در ایام پرتقاضا می

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۳۲۵۰۱۲/%D۸%AE%D۸%B۱%DB% 
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 برنج
 فودپرس ۱۳۹6آبان ماه  ۳۰سه شنبه 

  .واردات برنج به صورت رسمی از اول آذرماه آغاز می شود -اقتصاد غذا  <مواد غذایی

 بخشنامه ایران تجارت توسعه سازمان واردات و صادرات مقررات، دفتر کل مدیر ،«فود پرس»پایگاه خبری اقتصاد غذا به گزارش 

 زیر شرح به کرمان استان جنوب و استان ۳۱ تجارت و معدن صنعت، سازمان به خطاب را ۲۹/۸/۱۳۹۶ مورخ ۱۹۲۹۵۵/۶۰ شماره

 :است نموده اعالم

هـ ۵۳۸۸۵/ت۱۳۵۰۲۳وزارت جهاد کشاورزی موضوع مصوبه شماره  ۳/۸/۱۳۹۶مورخ  ۳۳۸۹/۵۰۱/۹۶به پیوست تصویر نامه شماره 

 :هیات وزیران مبنی بر تعیین حقوق ورودی کاالهای اساسی، حساس و ضروری ارسال و به آگاهی می رساند 2/11/1395مورخ 

تا  ۱/۹/۱۳۹۶از تاریخ  ۱۰۰۶۴۰۰۰و  ۱۰۰۶۲۰۰۰، ۱۰۰۶۳۰۰۰، ۱۰۰۶۱۰۰۰ثبت سفارش و وادرات برنج تحت ردیف تعرفه های 

مجاز می باشد و ضروری است به کلیه واردکنندگان برنج ابالغ و تعهد اخذ گردد که کاالهای وارداتی آنان حداکثر تا  ۳۱/۴/۱۳۹۷

 .وارد و ترخیص شود ۳۱/۴/۱۳۹۷تاریخ 

دبیر هیات دولت  ۳/۱۱/۱۳۹۵مورخ  ۱۳۶۰۹۶/۵۳۸۸۵اصالحیه شماره  یادآور می گردد حقوق ورودی برنج سفید مطابق مفاد

 .( الزم االجرا می باشد۲/۱۱/۱۳۹۵درصد است و از تاریخ ابالغ مصوبه فوق )۲۶

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=f۸c۵۳۰fc۲dd۳۴b۰۱b۹aa۸۶۶۳f۰ 
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 پنبه
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 تامین منابع مالی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php


  
کشاورزی و آبمرکز ملی مطالعات راهبردی     

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

 

50 

 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۲۴تاریخ: 

 کارگاه آموزشی علم سنجی

دانشگاه در تولید علم در عرصه های ملی و بین المللی از جمله کاربردهای تهیه گزارش رشد علمی و تعیین سهم یک کشور، سازمان یا 

 .دانش علم سنجی است که با استفاده از آن می توان عملکرد تحقیقاتی و آثار تولیدی نویسندگان را ارزیابی و رتبه بندی کرد

که با خضور کارشناسان اطالع رسانی  "علم سنجی"سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، در کارگاه آموزشی به گزارش ایانا از 

 و فناوری اطالعات واحدهای تابعه این سازمان برگزار شد، مدعوان با مبانی علم سنجی و چگونگی کار با سامانه آشنا شدند. 

سنجی، به  براساس این گزارش، طیبه شهمیرزادی عضو هیات علمی مرکز فناوری اطالعات ضمن ارائه مفاهیم و کاربردهای علم

ضرورت آشنایی با این علم نوین اشاره کرد و افزود : علم سنجی به بیان ساده دانش اندازه گیری علم است که با سنجش و تحلیل 

روند رو به رشد علم و مطالعه کمی آن می توان به برنامه ریزی و سیاست گذاری مؤثر علمی دست یافت و نقشه علمی یک کشور را 

ریزی کرد. وی با اشاره به کاربردهای علم سنجی به سایر مزیت های دستیابی به این دانش پرداخت و اظهارداشت: بر مبنای آن پایه 

تهیه گزارش رشد علمی و تعیین سهم یک کشور، سازمان یا دانشگاه در تولید علم در عرصه های ملی و بین المللی از جمله کاربردهای 

 .توان عملکرد تحقیقاتی و آثار تولیدی نویسندگان را ارزیابی و رتبه بندی کرداین دانش است که با استفاده از آن می 

http://www.iana.ir/fa/news/۵۰۰۵۹/%DA%A۹%D۸%A۷%D 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۲۹تاریخ: 

 روشی جدید، صفات دانه ذرت را تحلیل می کند

دانه دارد. یک روش میدانی سنتی برای تخمین تعداد دانه های یک خوشه، دستی شمردن  ۸۰۰یک خوشه ذرت به طور متوسط 

ینویز یلتعداد ردیف ها و ضرب کردن آن در دانه های یک ردیف است. با کمک یک دستگاه تصویربرداری جدید که توسط دانشگاه ا

ساخته شده، پرورش دهندگان می توانند تعداد دانه های هر خوشه را بدانند، به عالوه ی اطالعات بیشتری که می توان آن را مشاهده 

اگر شما همان خوشه ذرت را به "به گزارش ایانا از سایت یورواکلرت، تونی گریفت، پژوهشگر سرپرست این پروژه می گوید: .کرد

د، می توانید همان روش را به اضافه ی استفاده از سیستم عکس برداری برای دریافت اندازه گیری دقیق تر تعداد آزمایشگاه بیاوری

اما شما می توانید از این فراتر روید. با قرار دادن خوشه بر روی یک میخ و چرخش آن به صورت خودکار، ". "کل دانه ها به کار ببرید

ویژگی ریخت  ۱۶این کار به ما اجازه می دهد بتوانیم تا ". "جداگانه در مقابل دوربین قرار دهیمما می توانیم هر ردیف را به صورت 

شناسی هر دانه از جمله محدوده دانه، محیط و مدور بودن آن و اندازه گیری اینکه شکل دانه تا چه میزان نزدیک دایره است را تعیین 

ه بر روی خوشه را محاسبه کنیم، در حقیقت ما از اینها استفاده می کنیم تا کنیم. ما همچنین می توانیم مرکز جاذبه و محل دان

 ."مطمئن شویم دانه ها را بیش از یکبار شمارش نکرده ایم

ماشین تصویربرداری به خودی خود خیال انگیز نیست. بیشتر شبیه یک استودیوی عکاسی رومیزی است. یک المپ هالوژن بیرون و 

ساخته شده که معموال برای ساختن تخته گوشت از  HDPEود. خود جعبه از پلی اتیلن با چگالی باال یا باالی جعبه آویخته می ش

آنها استفاده می شود. این پالستیک تقریبا به هیچ چیز از جمله خود چسب نمی چسبد) که برای تخته گوشت ایده آل است(، 

داشتن دوربین خوب تنها یکی از عوامل است اما نور »کار نور است. کلید این "بنابراین با پیچ و بست سوار شد.گریفت می گوید: 

کانالیزه کردیم، که  HDPEبسیار مهم است. نور باید از همه جا بیاید، بنابراین ما نور المپ هالوژن را از طریق یک الیه نازک مواد 

تفاده از جعبه آسان است: شما درآن را باز می در جایی دور از دیوار و جایی که دوربین ها نصب شده بودند انعکاس می یافت. اس

کنید، خوشه ای از ذرت را بر روی لبه قرار می دهید، در را می بندید و موتور به طور خودکار خوشه را هرچند بار که نیاز باشد می 

تری که اطالعات را ثبت می چرخاند تا از تمام ردیف ها تصویربرداری شود. موتور و دو دوربین درون جعبه، توسط یک برنامه کامپیو

با مارتین بوهن، پرورش دهنده ذرت در دانشگاه ایلینویز در حال کار بر روی  ۲۰۰۲.گریفت می گوید از سال "کند کنترل می شوند

ما با کار بر روی ریشه ها آغاز کردیم، ما این جعبه را جعبه تصویربرداری ریشه ذرت یا "تکمیل جعبه های تصویر برداری است. 

CRIB ریشه های ذرت شکل عجیب و غریبی دارند که تصویربرداری از آن دشوار است. اما ما می توانیم قطر ". "نامگذاری کردیم

 "ساقه، زاویه ریشه و ابعاد چین و شکن هندسی را که راهی برای توصیف پیچیدگی ریشه است محاسبه کنیم.

ن دریافتند که آنها می توانند هر چیزی را درون جعبه قرار دهند و آن را او می گوید که در برخی موارد، او و همکارش عبدول مومی

با خوشه ی ذرت آزمایش کنند.از آنجا که خوشه ذرت یک شیء طبیعی است، این تغییرات می تواند تصویربرداری دقیق را مشکل 

خی خوشه های ذرت کمی مارپیچی می ردیف های بر". "کار با ردیف هایی که منظم هستند آسان تر است"کند. گریفت می گوید: 

شوند و بدست آوردن اطالعات دقیق را بدون دوباره بررسی کردن برخی دانه ها، مشکل می کند. وی ژائو و یو ژانگ، دانشجویان 

ه ور کلی بسابق، اصالحاتی را انجام دادند تا با وجود احتساب دانه های مفقوده، مرده یا آنهایی که در هم پیچیده اند، دستگاه به ط

تمام این اندازه گیری ها برای ما بسیار کم است. ". "اینجا جایی است که کار بسیار جالب می شود".گریفت می گوید: "خوبی کار کند

من دوست دارم به شوخی بگویم که ما مهندسان کشاورزی، فقط تکنسین های قابل تمجید این پروژه هستیم. ما تنها اعداد را برای 

http://awnrc.com/index.php
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نقشه  -را ابداع کرده است QTLی کاغذ فراهم می کنیم. سپس برگه های چاپ شده به دست مارتین بوهن که نقشه انتشار بر رو

 ."را که ویژگی های خاص دانه را با ژنی که آنها را کنترل می کند مرتبط می سازد، می رسد -مکانی صفات کمی

رزی در دانشگاه ایلینویز و یکی از نویسندگان این پروژه می مارتین بوهن، پرورش دهنده و ژنتیک شناس در دپارتمان علوم کشاو

گوید که اگر ما می خواهیم از اطالعات ژنتیکی در پرورش و تحقیقات ژتیکی استفاده کنیم، روش های فنوتیپی بهبود یافته، مانند 

شاورزی ر گیاه تعیین کننده پتانسیل کبیشتر صفت هایی که د"آنچه این مقاله بر آن تمرکز دارد، بسیار مهم هستند.بوهن می گوید: 

برای مثال، تعداد زیادی از ژن ها که بیشتر آنها تاثیرگذاری اندکی دارند، به صفات مورد عالقه «. »آنها است بسیار پیچیده هستند

اهان م صفات گیکشاورزان مانند بازدهی، جذب کارامد و مصرف مواد مغذی، تحمل خشکسالی، گرما و غیره کمک می کنند. اگر بتوانی

م یرا به طور کارامد و دقیق در تعداد باال تعیین کرده و درنتیجه فنوتیپ سازی پرتوان را انجام دهیم، می توانیم امیدوار باشیم که بتوان

راهم ر فاین ژن های مهم اما کم اثر را پیدا کنیم. روشی که ما در اینجا گزارش کردیم نه تنها تکنولوژی را برای انجام دقیق این کا

می کند، بلکه همچنین ممکن است فراتر از آن نیز برود. تصور کنید که با استفاده از رویکرد ما، بتوان محتوای مغذی هر دانه را بر 

روی چوب ذرت تعیین کرد. ما دوست داریم که این ایده را گسترش دهیم و با شرکت ها کار کنیم، تا از اندازه گیری های دستی و 

یک یک ماشین نیمه اتومات".این مطالعه با عنوان "یدانی به سمت تکنیک های هوشمند تصویربرداری حرکت کنیمخسته کننده م

 در مجله ی مهندسی بیوسیستم منتشر شده است. "بصری بر مبنای شمارش دانه های ذرت بر روی خوشه

http://www.iana.ir/fa/news/۵۰۱۲۲/%D۸%B۱%D۹%۸۸%D۸%B۴% 
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 تخم مرغ
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۲۳تاریخ: 

 مرغ خوراکیدرصدی واردات تخم ۶00افزایش 

 غمرمرغ با واردات این محصول مخالف بودند، اما آمارها از رشد شش برابری واردات تخمهای بخش خصوصی تولید تخماگرچه تشکل

 .دهدطی شش ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر می

 ۳۰های تابستان از باالی های گذشته باعث شد تعرفه این محصول در میانهمرغ در ماهبه گزارش خبرنگار ایانا، نوسانات قیمت تخم

ان مرغ تخمگذار میهن را برانگیخت. رضا ترکاشوند به پنج درصد کاهش پیدا کند. همین موضوع، اعتراض مدیرعامل اتحادیه مرغدار

 مرغ را در فضای داخلیها با جوسازی و متشنج نشان دادن جو بازار، کمبود تخمبرخی"در واکنش به این مسئله به ایانا گفته بود: 

 د. این در حالی است کهالقا کردند که در نهایت منجر به تصمیم دولت مبنی بر کاهش تعرفه واردات این محصول به پنج درصد ش

تفاقی مرغ باال نیست؛ بنابراین نباید چنین ااکنون نیز قیمت تخمبخشی به آن بود و همدستور کار اتحادیه میهن، تنظیم بازار و تعادل

ما در حال شد، اتومان در هر شانه برآورد می ۶۵۰هزار و  ۱۰مرغ در بازار حداقل این سخنان در حالی بود که قیمت تخم"افتاد.می

 هزار تومان به ازای هر شانه است. ۱۳مرغ در بازار، کمی بیش از حاضر نیز بهای تخم

تن  ۱۴۰طبق آمارهای منتشر شده توسط مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی، در شش ماهه نخست امسال 

درصد  ۶۰۰از نظر وزنی  ۹۵قایسه با همین بازه زمانی در سال هزار دالر به کشور وارد شده که در م ۶۷۰تخم مرغ خوراکی به ارزش 

 هزار دالر بوده است. ۹۰تن به ارزش  ۲۰مرغ در سال گذشته برابر رشد داشته است. واردات تخم ۶۴۴و از لحاظ ارزشی 

هزار دالر برآورد  ۵۳۰تن به ارزش شش میلیون و  ۱۱۰مرغ خوراکی نیز پنج هزار و طی شش ماهه نخست سال جاری، صادرات تخم

 ۶۸۰میلیون و  ۳۰تن به ارزش  ۸۳۰هزار و  ۲۳شود. در حالی که میزان صادرات این محصول در شش ماهه نخست سال قبل، می

از نظر وزنی و ارزشی بیش از  ۹۵مرغ خوراکی در سال جاری و در مقایسه با مدت مشابه سال هزار دالر بود. بنابراین صادرات تخم

 اشته است./درصد کاهش د ۷۸

http://www.iana.ir/fa/news/۵۰۰۲۴/%D۸%A۷%D۹%۸۱%D۸%B۲%D۸ 
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 تولیدات باغی
 فارس - ۹۶/۰۸/۳۰ : تاریخ

ریزی و اقتصاد کشاورزی ایران در تولید محصوالت باغی رتبه تک رقمی دارد/ سرانه تولید های برنامهمؤسسه پژوهش

 میوه در ایران سه برابر جهانی 

کشور عمده در  ۱۰های مؤسسه پژوهش اقتصاد کشاورزی، ایران در تولید برخی محصوالت باغی رتبه اول و در بین بر اساس یافته

  .کیلوگرم است ۸۵که سرانه تولید میوه در دنیا  کیلوگرم است، در حالی ۲۰۰و سرانه تولید میوه در کشور جهان است 

ریزی و اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، در فرآیند توسعه کشاورزی به نقل از موسسه پژوهشهای برنامه خبرگزاری فارسبه گزارش 

های اقتصادی تولید محصوالت کشاورزی از اهمیت فراوانی برخوردار و گذار از کشاورزی معیشتی به کشاورزی تجاری، جنبه

های بخش کشاورزی است که از نظر مقدار، تنوع تولید و همچنین ارزش غذایی ترین زیر بخشزیر بخش باغبانی یکی از مهم.باشدمی

 .باشدو جایگاه صادراتی آن دارای اهمیت زیادی می محصوالت تولیدی و به ویژه اقتصادی

درجه دمای  ۴۰ایران کشوری با چهارفصل و برخوردار از تنوع آب و هوایی، شرایط ویژه و نسبتاً استثنایی اقلیمی )با اختالف حدود 

ولید انواع محصوالت باغبانی اعم متعدد باعث شده که ت (ترین نقاط آن( و وجود میکروکلیماهای )خرده اقلیمهوا بین سردترین و گرم

ر بوده و نظیاز سردسیری، گرمسیری و معتدله در بیشتر مناطق ایران فراهم گردد که از نظر تنوع محصول تولیدی در سطح دنیا کم

 .شودنیازی به واردات محصوالت باغی را موجب میبرداری مناسب از آنها بیدر صورت بهره

که طوریباشد، بهبرخی از محصوالت باغبانی در سطح دنیا از جایگاه و رتبه بسیار خوبی برخوردار می همچنین ایران در زمینه تولید

باشد، در حال کشور عمده تولیدکننده محصوالت باغی در جهان می ۱۰طورکلی در بین در زمینه برخی از محصوالت رتبه اول و به

ر جهان دارای مقام اول بوده و در خصوصی تولید سایر محصوالت باغی نظیر حاضر کشورمان از حیات تولید پسته، زعفران و انار د

باشیم. ضمن خرما، زردآلو، گردو، بادام، انجیر، فندق، سیب، مرکبات، انگور هلو، شلیل و شفتالو رتبه دوم تا دهم جهان را دارا می

حتی برخی از گیاهان دارویی دارای ارزش اقتصادی، اینکه برخی از محصوالت باغبانی کشور مانند پسته، زعفران، زرشک، انار و 

زایی، بازدهی اقتصادی بیشتر نسبت به مصرف یک باشد. عالوه بر صادرات و ارزآوری، اشتغالصادراتی و ارزآوری باالیی نیز می

ارز های بله ویژگیمحیطی و توسعه پایدار و متوسط عملکرد باالتر در واحد سطح ازجممترمکعب آب، سازگاری با مالحظات زیست

که سرانه تولید میوه در دنیا کیلوگرم درحالی 200سرانه تولید میوه در کشور حدود باشد. همچنین زیر بخش باغبانی می

بنابراین با توجه به مزیت نسبی زیر بخش باغبانی در زمینه افزایش تولیدات داخلی، ارتقاء ضریب امنیت  .باشدکیلوگرم می ۸5

ریزی در جهت استفاده بهینه از این اراضی از طریق اختصاصی آنها به کشت محصوالت باغی صادرات غیرنفتی، برنامه غذایی و افزایش

ای یاد شده، سبب جلوگیری از تخریب اراضی، کنترل روند فرسایشی خاک، حفظ تواند عالوه بر مزایای اقتصادی و تغذیهمثمر، می

 تقریباً تولید؛ ٪۱۸: زیرکشت سطح ٪۱۵زیربخش باغبانی حدود .رت و احیای این اراضی شوداراضی، ایجاد اشتغالی، جلوگیری از مهاج

 داده اختصاص خود به را کشاورزی بخش ساالنه صادرات ارزش درصد ۵۰ تقریباً صادرات نظر از و اشتغال ٪۳۰ افزوده، ارزش ۳۰٪

حدود  ۱۳۹۴رت جهاد کشاورزی سطح زیرکشت محصوالت باغی کشور در سال وزا رسمی آمار مطابق حاضر حال در. است

افزایش تولید .باشدمی تن میلیون ۱۹.۴ سال این در باغی محصوالت تولیدات و( هکتار میلیون ۲.۳ بارور سطح) هکتار میلیون  ۲.۷

ای است. تمامی تدابیر و تمهیدات برنامه های مختلف توسعه در بخش کشاورزی بودهمحصوالت کشاورزی یکی از اهداف اساسی برنامه

های مختلف چون آب و خاک، مکانیزاسیون، تحقیقات، آموزش و ترویج و سایر موارد به منظور ایجاد بستر مناسب برای در زمینه

فی بر مل مختلکند. عواشود و عملکرد آنها در میزان تولیدات کشاورزی بخشی ظهور پیدا میرشد و توسعه تولید در بخشی اتخاذ می

http://awnrc.com/index.php
http://www.farsnews.com/
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باشند و در این بین تأثیر عواملی جوی کشور از اهمیت و ویژگی خاصی برخوردار فرآیند تولید به ویژه زیر بخش باغبانی تأثیرگذار می

ها، مشکالتی را برای تحقق اهداف برنامه زیر بخش سالی و سرمازدگی به ویژه طی برخی از سالباشد به طوری که پدیده خشکمی

های اجرایی مختلفی به اجرا های توسعه، برنامهدر همین راستا در حوزه زیر بخش باغبانی طی برنامه.به وجود آورده است باغبانی

درآمده که متأسفانه غالباً اهداف پیش بینی شده به دلیل عدم تأمین امکانات و الزامات و تا حدودی عدم مدیریت صحیح در بخش 

گونه که قبالً نیز اشاره گردید به دلیل ماهیت این زیربخش، عوامل مهم دیگری را نیز در برخی ماناجرا محقق نگردیده است. البته ه

توان در تأثیرپذیری شدید این زیر بخش مؤثر دانست ازجمله عوامل محیطی و اقلیمی به ویژه بروز سرمازدگی شدید و ها میاز سال

ها که یکی از تنگناهای اساسی زیر بخش باغبانی و کم توجهی برخی از سال های حساسی دراز بین رفتن بخشی از سطوح باغات گونه

که دولتی و یا غیردولتی باشد، پیوسته باشد که هر سازمانی فارغ از اینالزم به ذکر می.باشدبه این موضوع مهم در این زیربخش می

یری گرو الزم است جهت هرگونه تصمیمباشد ازاینخود میریزی و اقدامات الزم در جهت پیشبرد اهداف گیری، برنامهدر حالی تصمیم

ریزی صحیح عملکرد گذشته به دقت موردبررسی و پایش قرار گیرد. بدیهی است که پایش و تحلیل اقدامات و عملکرد اجرایی و برنامه

برای آینده خواهد بود. این در زیر بخش باغبانی، موجب شناخت نقاط قوت و ضعف داخلی این زیربخش بوده و مسلماً چراغ راهی 

ها در راستای رفع محدودیت ۱۳۹۳-۹۴گزارش نیز به منظور تبیین تحلیل عملکرد مدیریت اجرایی زیر بخش باغبانی طی سال زراعی 

 .انداز کشور تهیه شده استو دستیابی به اهداف مذکور و در نتیجه اعتالی هرچه بیشتر این حوزه در راستای افقی سند چشم

 (ویر جایگاه زیر بخش باغبانی در اقتصاد کالن )ارزش افزوده زراعت و باغداریتص -2

ه شود و به ارزشی گفتگیری تولید ناخالص ملی و توان اقتصادی کشور محسوب میارزش افزوده یک مبنای محاسباتی برای اندازه

فهوم به فرایند تولید مربوط است و نه به کاالی خاص شود. این مای افزوده میشود که در فرایند تولید به ارزش کاالهای واسطهمی

های واسطه )مثل هزینه خریدها( شود که با کسر نهادهای که از طریق فرآیند تولید و یا ارائه خدمات ایجاد مینوعی ثروت اضافهو به

های زراعت و باغبانی در یربخشآید و ازآنجاکه در بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ارزش افزوده زها به دست میاز عایدی

های زراعت و باغبانی به تفکیک گردد، لذا ارائه ارزش افزوده زیر بخشمحاسبات ملی به صورت تفکیک شده و مجزا محاسبه نمی

ر بخش نیز تاکنون منتشر نگردیده و آخرین آمار ارائه شده ارزش افزوده زی ۱۳۹۴که ارزش افزوده سال باشد. ضمن آنپذیر نمیامکان

شود. ارزش افزوده زیر نیز به صورت مقدماتی تلقی می ۱۳۹۱و  ۱۳۹۰های بوده و ارقام سال ۱۳۹۱توسط بانک مرکزی برای سال 

میلیارد ریال در  ۸۳۲۹۷به  ۱۳۸۹میلیارد ریال در سال  ۸۲۰۰۸با نوساناتی، از  ۱۳۸۹-۹۱های زراعت و باغداری طی دوره بخش

 .(۱و نمودار  ۱باشد.)جدول درصد می ۰.۸دهنده متوسط نرخ رشد ساالنه که نشانافزایش یافته است  ۱۳۹۱سال 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۶۰۸۳۰۰۰۰۲۲۳ 
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 تولیدات باغی
 جوانخبرنگاران  - ۱۳۹۶آبان  ۲۹تاریخ: 

 ها باال گرفتزخم بازار سیب بر دستان باغداران/ نگرانی باغداران از سیب موجود در سردخانه

 .باغداران به سبب مازاد قابل توجه سیب مانده در سردخانه ها و نبود بازار صادراتی پایدار نگران آینده بازار این محصول هستند

 سال گذشته وزارت جهاد کشاورزی برای تقویت ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

هزارتن  ۱۶۲سیاستی تحت عنوان بازار در ازای بازار را وضع کرد که براساس اتخاذ این سیاست بیش از  صادرات سیب درختی

 شد، روبرو ارزشی و وزنی نظر از درصدی ۸۰ از بیش افت با سیب صادرات تنها نه اما امسال  .سیب به کشورهای مختلف صادر شد

 .ناکارآمدی این سیاست گذاری استشان از ن امر این که گرفت اوج موز واردات بلکه

برخی مسووالن امر معتقدند که سیاست واردات موز در ازای صادرات سیب نباید با اما و اگرهایی همراه باشد، چرا که این امر موجب 

ورزی چندی البته ناگفته نماند که علی اکبر مهرفرد معاون وزیر جهاد کشا.شده تجار تمایل چندانی به صادرات سیب نداشته باشند

پیش در جمع خبرنگاران گفت: سال گذشته سال ناآور سیب بود و در چند ماه نخست سال سیبی در سردخانه ها نداشتیم که صادر 

ماجرا تنها به این جا ختم نمی شود، چرا که مازاد قابل توجه تولید سیب و رها شدن آن در کنار جاده ها در رسانه ها سرو .کنیم

 .رد که باغداران تنها راه حل خروج از بحران فعلی را صادرات می دانندصدای زیادی به پا ک

و جلوگیری از ضایعات محصول چه برنامه هایی  سیب مانده روی دست باغدارانحال جای سوال است که وزارتخانه برای صادرات 

 پیش رو دارد؟

 شرایط نامناسببا انتقاد از   صنعت،تجارت و کشاورزیمحمد شفیع ملک زاده رییس نظام صنفی کشاورزی در گفتگو با خبرنگار

میلیون تن از این میزان مازاد بوده،  ۱.۵میلیون تن سیب در کشور تولید شد که حدود  ۴.۵، اظهار کرد: امسال بیش از بازار سیب

وی افزود: سال گذشته اتخاذ سیاست واردات موز در ازای .محصول امری ضروری استاز این رو داشتن برنامه برای صادرات و فرآوری 

ملک زاده با اشاره به ماجرای .صادرات سیب از سوی وزارتخانه تا حدودی توانست به بهبود شرایط باغداران کمک کند، اما کافی نیست

قابل استفاده در مصارف صنعتی برای تبدیل  ختیسیب های زیر دررها شدن سیب در کنار جاده ها گفت: طبق روال همه ساله 

این مقام مسوول با بیان .رسد می فروش به آنجا در  به کنستانتره از سوی تولیدکنندگان در کنار جاده ها دپو شده و همانند بازارچه

ی محصوالت کشاورزی امر اینکه قیمت فروش سیب های درجه دو و سه برای باغداران مقرون به صرفه نیست، بیان کرد: تنظیم بازار

رییس نظام صنفی کشاورزی ادامه داد: در شرایط کنونی .گیرد صورت بهتری نحوه به باید صادرات و فروش مدیریت مهم است که 

 ۶هر کیلو سیب با کیفیت با نرخ هزار تومان از باغدار خریداری می شود، در حالیکه به سبب فاصله معنادار تولید تا مصرف با قیمت 

وی با اشاره به اینکه عرضه محصوالت کشاورزی از سوی واسطه ها عامل اصلی گرانی است، .هزار تومان در بازار عرضه می شود ۷تا 

ملک .تاکید کرد: ایجاد شرکت های هولدینگ و زنجیره تولید برای جلوگیری از سودجویی دالالن در بازار امری مهم به شمار می رود

درصدی صادرات سیب در چند ماه نخست سال جاری، تصریح کرد: وجود برخی عوامل نظیر  ۸۰ی کاهش زاده با اشاره به دالیل اصل

مسائل سیاسی، فشار تحریم ها، نبود بسته بندی های مناسب، هزینه های باالی تولید و عدم رقابت با سایر رقبا در کشورهای همسایه 

 .سال گذشته به شمار می رود درصدی صادرات سیب نسبت به مدت مشابه ۸۰دلیل اصلی کاهش 

 لزوم به کارگیری ساز و کار مناسب برای صادرات سیب

اظهار کرد: با توجه به آنکه رسیدن  صنعت،تجارت و کشاورزیمجتبی شادلو رییس اتحادیه باغداران استان تهران در گفتگو با خبرنگار 

میزان تولید زحمت چند قرن باغداران است، از این رو با به کارگیری سازو کارهای مناسب صادرات نباید این فرصت طالیی به این 

 .در اقتصاد کشور را از دست داد
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ر بو ماندن سیب روی دست باغداران افزود: در شرایط کنونی که میزان تولید سیب دوبرا بازار صادراتی پایدار نبود وی با انتقاد از

مصرف داخلی است، انتظار می رود که تمامی ارگان های دولتی برای برون رفت از این وضعیت چاره ای بیندیشند، چرا که وزارت 

 .جهاد کشاورزی به تنهایی نمی تواند کاری پیش برد

ر جاده ها بخشی ، بیان کرد: واقعیت امر این است که سیب های کنا در کنار جاده ها ماجرای رها شدن سیب شادلو درخصوص

از سیب های صنعتی هستند که در زمان برداشت توسط عوامل انسانی و طبیعی روی زمین افتاده و توسط باغداران برای ارسال به 

 .کارخانه های فرآوری شده در کنار جاده ها دپو شده است

اران د سیب هشدار داده بودیم، بیان کرد: با توجه به نگرانی باغدتولی نایب رییس اتحادیه باغداران بابیان اینکه بارها نسبت به فراوانی 

 هچار باید صادرات برای رود، باال ضایعات میزان و بگذرد عرضه زمان از مازاد سیب موجود در سردخانه ها، مسووالن امر قبل از اینکه 

واردات موز در ازای صادرات سیب نباید به دریافت تعرفه وی با انتقاد از سیاست بازار در ازای بازار یادآور شد: سیاست  .بیندیشند ای

 .بیشتر از تجار منتهی شود، زیرا این امر بیانگر آن است که قانون در این زمینه جدی نیست

می تواند راهکار مناسبی جهت برون رفت از وضعیت فعلی باغداران  سیاست بازار در ازای بازارشادلو ادامه داد: با توجه به اینکه 

 .اشد از این رو اخذ تعرفه بیش تر در ازای عدم واردات سیب باید حذف شودب

به گفته این مقام مسوول براساس تجزیه و تحلیل کارشناسان، تمامی خواص موز در سیب وجود دارد و تنها برخی مباحث فرهنگی 

 قانون براساس در خاتمه گفت:دات بی رویه موز وارنایب رییس اتحادیه باغداران با انتقاد از .واردات موز را به دنبال داشته است

 به روزانه های خرید از بخشی داخل، بازار اشباع و رویه بی واردات با حالیکه در است، شده داده محدود میزان به موز واردات اجازه

 .کند می ایجاد داخلی محصوالت برای هایی چالش امر این نهایت در که شده معطوف میوه این

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۳۲۷۹۸۸/%D۸%B۲%D۸% 
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 تولیدات زراعی
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۲۹تاریخ: 

در  دهد/ محصوالت سازگار با همه جاها را برای سازگاری با محیط کاهش میهای پربازده توانایی آنپرورش ذرت

 نهایت برای هیچ کجا مناسب نیستند

گیاهان نمی توانند از جای خود تکان بخورند بناباین باید خود را در واکنش به فشارهایی چون خشکسالی یا آفات با تغییر نحوه رشد 

محصوالت، باید ، در مقیاس وسیعتر، پرورش دهندگان "یورواکلرت"به گزارش ایانا از سایت .خود در محیط زیستشان سازگار کنند

 بتوانند گونه های جدیدی را که با مکان جدید سازگار هستند توسعه دهند یا شرایط رشد را در مناطق مشابه تغییر دهند.

هر دو نوع انطباق، به مجموعه ای از امکانات، ترکیباتی که می تواند انتخاب شود، متکی است. برای گیاهان مفرد، این امکانات به 

متولد شده اند بستگی دارد. برای پرورش دهندگان، این مجموعه امکانات کل ژنوم محصوالت کشت شده است که  ژنومی که با آن

می توانند با یکدیگر ترکیب شوند تا گونه های جدیدی بسازند.پژوهشگران دانشگاه ویسکانسین مدیسون می خواستند بدانند که آیا 

ناطقی خاص وفق می دهد، توانایی آن را برای سازگاری با محیط های پر تنش سال گزینش ذرتی که خود را با آب و هوای م ۱۰۰

تغییر داده است یا خیر. با اندازه گیری جمعیت گیاهان ذرت که در سراسر شمال آمریکا کاشته شده اند، آنها توانستند آزمایش کنند 

در شماره اخیر مجله ارتباطات طبیعت منتشر شده  که ژنوم های ذرت چگونه به شرایط رشد متفاوت پاسخ می دهند. این مقاله که

و توسط ناتالیا دو لئون، استاد کشت شناسی در ویسکانسین مدیسون و دانشجوی او جو گیگ و همکارانش در چندین موسسه نوشته 

مریکای شده می گوید که انتخاب مصنوعی توسط پرورش دهندگان سبب محدود شدن مجموعه امکانات برای گونه های ذرت در آ

شمالی شده است.آن ها نتیجه گرفتند که گونه های ذرت موجود قوی و استوار هستند، اما انعطاف پذیری کمتری در پاسخ به 

فشارهای مختلف دارند. همزمان، این جمعیت ذرت ها ممکن است توانایی کمتری در کمک به برنامه های پرورش دهندگانی که به 

 گار با محیط های جدید هستند داشته باشند.دنبال ایجاد گونه های جدید ساز

آنچه ما می خواستیم در «. »در طول صد سال، مردم قطعا کشاورزان بهتری شده اند"دو لئون، نویسنده ارشد این مطالعه می گوید: 

به  آن ها را برای واکنش این مطالعه انجام دهیم این بود که بفهمیم که آیا با انجام این کار ما همچنین با تغییر ژنوتیپ ها توانایی

.او می گوید با دستکاری علمی برای بازده باال، این گیاهان ممکن است انعطاف پذیری خود "محیط زیست محدود می کنیم یا خیر

را در واکنش به محیط هایی که از شرایط رشدی ویسکانسین بسیار متفاوت هستند از دست بدهند. برای آزمایش این نظر، دو لئون 

گونه منحصر به فرد ذرت در  ۸۵۰دانشگاه کشاورزی در آمریکا و کانادا یک آزمایش بزرگ میدانی را با بیش از  ۱۲ارانش در و همک

قطعه زمین وجود داشت که پژوهشگران در آنجا صفاتی چون بازده  ۱۲۰۰مکان در سراسر آمریکای شمالی تعبیه کردند. بیش از  ۲۱

 هوایی را اندازه گیری کردند. و ارتفاع و در عین حال شرایط آب و

این آزمایش وسیع تنها به دلیل همکاری ای که دو لئون، پروفسور شان کاپلر استاد کشت شناسی دانشگاه ویسکانسین مدیسون و 

سترش ایالت و کانادا گ ۲۰سایرین آن را سرپرستی کردند و آن را ژنوم های کشاورزی نامیدند امکانپذیر شد. این پروژه که در سراسر 

یافت، طیف دقیقی از شرایط را در زمین های مختلف فراهم کرد.دو لئون و همکارانش دریافتند که مناطقی از ژنوم ذرت که دستخوش 

بیشتر با کاهش گنجایش ذرت  -برای مثال، منطقه ژنی ای که با بازده باال در یک مکان خاص مرتبط است -تغییر زیاد شده است

متفاوت مرتبط است تا مناطق ژنومی که به طور مستقیم دستکاری نشده اند. نتیجه این است که گونه برای واکنش به محیط های 

های جدید ذرت در محیط هایی که رشد می کنند بسیار پربازده هستند، اما به هنگام تغییر در محیط، مدیریت کردن آنها سخت تر 

نظر اشاره دارند که با انتخاب ژنوتیپ هایی که برای بهره وری بیشتر  به نظر می آید که داده ها به این"است.دو لئون می گوید: 

مناسب تر هستند، ما تغییراتی را که می توانند مهم باشند خراب می کنیم زیرا ما در حال حرکت به سمت دنیایی هستیم که شرایط 

http://awnrc.com/index.php
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مکان هایی را داشته باشیم که قبال در آنجا  آب و هوایی ممکن است متغیرتر باشد و ممکن است نیاز به جابه جا کردن محصوالت به

 .او می گوید با این حال این از دست دادن انعطاف پذیری یک بده بستان مالزم برای تولید ذرت های پربازده است."رشد نکرده اند

واهید محصوالتی خ وقتی شما تالش می کنید محصوالت را با محیط های بسیار متفاوت سازگار کنید، در نهایت"دو لئون می گوید: 

 ."هزینه حفظ این شکل پذیری به زیان حداکثر بهره وری است". "داشت که برای هیچ کجا مناسب نیستند

 ."بنابراین ما باید در بلند مدت به تعادل مناسب برسیم"او می گوید 

ir/fa/news/http://www.iana.۵۰۱۲۰/%D۹%BE%D۸%B۱%D۹% 
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 تولیدات دام و طیور
 فارس - ۹۶/۰۸/۲۴ : تاریخ

 کند؟کنند/ شرکت پشتیبانی امور دام برای تامین ذرت چه میها با ضرر تولید میمرغداری

درصدی قیمت کنجاله،سویا و ذرت،  ۲۵تا  ۲۰دهندگان مرغ گوشتی، گفت: هر کیلوگرم مرغ به دلیل افزایش رئیس انجمن پرورش 

  .کننده برسد که این طور نیست و شرکت پشتیبانی امور دام نتوانسته بازار را تنظیم کندتومان به دست مصرف 9000تا  ۸۵۰۰باید 

، در مورد آخرین وضعیت قیمت مرغ در بازار، خاطر نشان کرد: صبح خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی محمد یوسفی در گفت

ازمان میادین های سرسد و غرفهتومان به فروش می ۶۴۰۰فروشی در میدان بهمن امروز قیمت هر کیلوگرم مرغ تازه به صورت عمده

وی از احتمال افزایش قیمت مرغ طی چند روز آینده خبر داد و .کنندکننده عرضه میتومان به مصرف ۶۵۹۰بار آن را کیلویی تره

اعالم  تومان ۷۸۰۰ حداکثر و ۷۱۰۰ کیلویی حداقل ثابت صورت به بازار تنظیم برای را مرغ قیمت  گفت: از سه ماه پیش که دولت

درصدی  ۲۵دهی مواجه هستند، چرا که از طرف دیگر در این مدت قیمت کنجاله سویا و ذرت افزایش کرده، مرغداران با فشار و زیان

دهندگان مرغ گوشتی رئیس انجمن پرورش.مرغ باید لحاظ شودداشته است که تأثیر آن مستقیم بر روی قیمت تمام شده مرغ و تخم

ریزی و تولید مرغ ظرف یکی، دو ماه های ثابت دولت نرسد، قطعاً با کاهش جوجهر مرغداران زورشان به قیمتبا تصریح بر اینکه اگ

تومان در هر  9000تا  ۸۵۰۰کننده باید امروز بین آینده مواجه خواهیم بود، اظهار داشت: قیمت واقعی تمام شده مرغ برای مصرف

درشت با وزن  کنندگان خواست تا به جای استقبال و خرید از مرغهمچنین از مصرفیوسفی .کیلو باشد، اما در عمل این گونه نیست

وی همچنین در پاسخ .های متوسط استفاده کنند، چرا که کیفیت و طعم گوشت مرغ در وزن پایین به مراتب بهتر استباال، از مرغ

ن دو کند، گفت: ظاهراً قیمت جهانی ایقیمت عرضه نمی به اینکه مگر شرکت پشتیبانی امور دام، ذرت و کنجاله سویا را برای تثبیت

 .کندمحصول افزایش داشته و این شرکت نیز خیلی دست و بال اش پر نیست که بازار را تنظیم نمی

به گزارش خبرنگار فارس، این سخنان در حالی است که طی یکی، دو هفته گذشته شرکت پشتیبانی امور دام آگهی مناقصه خرید 

 .تن ذرت و کنجاله سویا از محل خارجی را منتشر کرده بودهزار  ۲۰۰

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۶۰۸۲۴۰۰۰۴۵۴ 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۲۷تاریخ: 

 وری و تأمین پروتئین مورد نیاز جامعهشاخص در راستای افزایش بهرهچهار فعالیت 

هایی دارد که در چهار معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی برای توسعه پرورش دام سبک و تولید محصوالت دامی بیشتر برنامه

 .شودبندی میگروه اصلی طبقه

ای، پشتیبانی فند، بهبود مدیریت و اصالح نژاد بز و پرورش بز در سیستم مزرعههای ژنتیکی گوسبه گزارش خبرنگار ایانا، ایجاد ترکیب

در ایجاد واحدهای پرورش صنعتی گوسفند و بز خالص از نژادهای بومی کشور و پشتیبانی در ایجاد واحدهای پرورش صنعتی گوسفند 

شود که در دستور روتئین مورد نیاز جامعه تلقی میوری و تأمین پهای مهم در راستای افزایش بهرهو بز خالص وارداتی از شاخص

 کار معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است.

 های ژنتیکی گوسفند پربازدهایجاد ترکیب

درصد دیگر، ترکیبی از  ۵۰درصد و  ۵۰های ژنتیکی گوسفند پربازده )با ترکیب سهم خونی؛ نژادهای بومی حداقل ایجاد ترکیب

هایی با راندمان تولید باالتر )با هدف افزایش چندقلوزایی و کاهش چربی الشه( و در نتیجه ای پربازده باشد( به منظور ایجاد دامنژاده

ه ماد "ب"سازی جهت کاهش تعداد دام مورد پرورش در مراتع )بند های قابل پرورش اقتصادی در شرایط غیرمرتعی و بسترایجاد دام

 شود.های بخش دام سبک کشور محسوب میترین پروژهوری( از مهمقانون افزایش بهره ۱۴

 ایبهبود مدیریت و اصالح نژاد بز و پرورش بز در سیستم مزرعه

های ای است که جایگاه این فرآورده در بازار کشور خالی است. در دههای ویژههای حاصل از بز دارای خواص تغذیهشیر و فراورده

ش روزافزون تخریب مراتع، کمبود علوفه و سایر مواد خشبی، پایین بودن میزان تولید به ازای هر رأس بز مولد اخیر با توجه به افزای

ای و همچنین بهبود صورت بسته یا مزرعههای سنتی، لزوم پرورش بز بهماده و همچنین غیر اقتصادی بودن پرورش بز در روش

 ای برخوردار خواهد بود.ن این حرفه از ضرورت ویژهمدیریت و اصالح نژاد این دام در جهت اقتصادی شد

 پشتیبانی در ایجاد واحدهای پرورش صنعتی گوسفند و بز خالص از نژادهای بومی کشور

های بهبود صفات تولیدی برای نژادهای بومی دام سبک کشور، تولید و تکثیر دام مولد بومی پرتولید و تأمین مواد ژنی مورد نیاز پروژه

ترین اهداف پشتیبانی در ایجاد واحدهای پرورش صنعتی گوسفند و بز خالص از نژادهای بومی د دام سبک کشور از مهماصالح نژا

 توان آن را در چند زیربخش خالصه کرد:شود که میمحسوب می

رفیت یک نیان به ظاندازی یک واحد پرورش صنعتی گوسفند بومی افشاری شرکت دانش بنیان رهیافت دانش ایراپشتیبانی در راه -۱

 رأس میش مولد بومی در استان زنجان( ۴۰۰ هزار راس؛ )شروع عملیات با خرید

پشتیبانی در راه اندازی یک واحد پرورش صنعتی گوسفند بومی افشاری شرکت دانا )هلدینگ کشاورزی پیشگامان دانا( به ظرفیت  -۲

 د بومی در استان زنجان(دوهزار رأس میش مول هزار رأس؛ )شروع عملیات با خریدپنج

 ۳۰۰به ظرفیت  بنیان نو اندیش البرزپشتیبانی در راه اندازی یک واحد پرورش صنعتی بز بومی شیری مهابادی شرکت دانش -۳

 های غرب و شمال غرب کشور(رأس مولد از استان ۲۰۰رأس؛ )شروع عملیات با خرید 

ز بومی شیری مهابادی با همکاری بخش خصوصی و مؤسسه تحقیقات علوم اندازی یک واحد پرورش صنعتی بپشتیبانی در راه -۴

 های غرب و شمال غرب کشور(رأس مولد از استان ۸۵۰ دامی کشور به ظرفیت دوهزار رأس؛ )شروع عملیات با خرید

 پشتیبانی در ایجاد واحدهای پرورش صنعتی گوسفند و بز خالص وارداتی

http://awnrc.com/index.php
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واحدهای پرورش صنعتی گوسفند و بز خالص وارداتی نیز مورد توجه قرار گرفته که هدف آن، در همین راستا پشتیبانی در ایجاد 

های اصالح نژاد دام سبک کشور خواهد بود. این بخش نیز تولید و تکثیر دام مولد سبک پرتولید و تأمین مواد ژنی مورد نیاز پروژه

 های مختلفی است که در زیر به آن اشاره شده است:دارای قسمت

ن تهران؛ هزار رأس در استاپشتیبانی در شروع فعالیت یک واحد پرورش صنعتی بز سانن و آلپاین شرکت آوین ژن به ظرفیت پنج -۱

 هزار رأس دام مولد از کشور فرانسه()شروع عملیات با واردات یک

هزار جنگ کشاورزی کوثر( به ظرفیت پنپشتیبانی در راه اندازی یک واحد پرورش صنعتی بز سانن و آلپاین شرکت سپیدان )هلدی -۲

 هزار رأس دام مولد از کشور فرانسه(رأس؛ )شروع عملیات با واردات یک

پشتیبانی در شروع فعالیت یک واحد پرورش صنعتی گوسفند رومانف، روژدلوست، الکن، سافولک شرکت آوین ژن به ظرفیت  -۳

 از کشور فرانسه(رأس دام مولد  ۳۰۰رأس؛ )شروع عملیات با واردات  ۵۰۰

رأس؛ )شروع عملیات با  ۵۰۰آوین ژن به ظرفیت  پشتیبانی در شروع فعالیت یک واحد پرورش صنعتی گوسفند آواسی شرکت -۴

 رأس دام مولد از منابع داخلی( ۱۰۰خرید 

ات با أس؛ )شروع عملیهزار رپشتیبانی در شروع فعالیت یک واحد پرورش صنعتی بز مورسیا شرکت ابراهیم آباد؛ به ظرفیت سه -۵

 هزار رأس دام مولد از کشور اسپانیا(واردات یک

هزار  ۱۰شرکت سپیدان)هلدینگ کشاورزی کوثر( به ظرفیت  پشتیبانی در شروع فعالیت یک واحد پرورش صنعتی گوسفند رومن -۶

 رأس مولد از کشور اسپانیا و فرانسه( ۲۰۰دوهزار و  رأس؛ )شروع عملیات با واردات

 آباد./شتیبانی از صدور مجوز واردات دوهزار رأس بز شیری مورسیا برای شرکت ابراهیمپ -۷

http://www.iana.ir/fa/news/۵۰۰۹۶/%DA%۸۶%D۹%۸۷%D۸%A۷% 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۲۴تاریخ: 

 هزار قطعه جوجه یک روزه در تاالر محصوالت کشاورزی 33۸عرضه بیش از 

قطعه جوجه یک روزه را تجربه می  ۷۰هزار و  ۳۳۸آبان ماه عرضه  ۲۴تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران روز چهارشنبه 

تن گندم خوراکی و دوروم نیز در این تاالر عرضه  ۵۰۰هزار و  ۷۳تن شکر سفید و  ۸۰۰به گزارش ایانا از بورس کاالی ایران، .کند

براساس این .دستگاه خودرو سراتو است ۵۰تاالر محصوالت صنعتی و معدنی بورس کاالی ایران نیز در این روز شاهد عرضه .می شود

طال نیز در این تاالر عرضه کیلوگرم شمش  ۱۰تن سولفور مولیبدن و  ۱۵۰تن شمش آلومینیوم،  ۵۰۰هزار تن بیلت و  ۲گزارش، 

 .تن انواع قیر و عایق رطوبتی در تاالر صادراتی بورس کاالی ایران عرضه می شود ۵۴۰هزار و  ۲۹عالوه براین، .می شود

تن انواع مواد شیمیایی، قیر و  ۴۷۴هزار و  28تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی بورس کاالی ایران نیز در این روز شاهد عرضه 

تن بشکه خالی شرکت راه آهن جمهوری  ۲تن ضایعات فلزی و  ۱۵۰بازار فرعی بورس کاالی ایران نیز در این روز عرضه .گوگرد است

 .اسالمی ایران را تجربه می کند

http://www.iana.ir/fa/news/۵۰۰۶۹/%D۸%B۹%D۸%B۱%D۸%B۶%D۹% 
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 چای
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۲۵تاریخ: 

 رسید میلیون تومان 934میلیارد و  131مجموع مطالبات پرداخت شده چایکاران به 

 .میلیون تومان دیگر از مطالبات کشاورزان چایکار به حساب آنان خبر داد ۶۵۰رئیس سازمان چای کشور از واریز نزدیک به 

میلیون تومان دیگر از مطالبات چایکاران بابت خرید  ۶۴۳گزارش روابط عمومی سازمان چای ، محمدولی روزبهان بیان داشت: به 

وی ادامه داد: به این ترتیب تاکنون  .تضمینی برگ سبز چای، به حساب عابر بانک سپه کشاورزان چایکار استان های شمالی واریز شد

رئیس سازمان چای همچنین از دور .میلیون تومان رسیده است ۹۳۴میلیارد و  ۱۳۱کاران، به مجموع مطالبات پرداخت شده چای

جدید پرداخت تسهیالت از سوی صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور به کشاورزان چایکار برای بهسازی و بهزراعی باغ های 

تاوردهای دولت تدبیر و امید در راستای حمایت از وی تشکیل صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور را از دس.چای خبر داد

روزبهان .تولیدکنندگان چای دانست و افزود: در سالجاری، بیمه فراگیر باغ های چای با همکاری اتحادیه چایکاران به اجرا در می آید

مین اجتماعی کشاورزان چایکار، با اشاره به اجرای بیمه تامین اجتماعی کشاورزان چایکار گفت: در صورت اجرایی شدن کامل بیمه تا

در سال زراعی جاری، حدود .انگیزه جوانان برای فعالیت در عرصه کشاورزی چای و آباد نگه داشتن باغ های چای، چند برابر می شود

 .میلیارد تومان تولید و از چایکاران خریداری شده است ۲۰۳هزار تن برگ سبز چای به ارزش اقتصادی  ۱۰۸

ریال  ۲۴۲هزار و  ۲۶،  ۹۶لی اقتصاد، قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم برگ سبز چای درجه یک در سال زراعی از سوی شورای عا

  .ریال تعیین شده است ۶۹۵هزار و  14،  ۲و هر کیلوگرم برگ سبز چای درجه 

/http://www.iana.ir/fa/news۵۰۰۸۲/%D۹%۸۵%D۸%AC% 
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 حبوبات
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 خاک
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۲۲تاریخ: 

میلیون هکتار زمین در جهان زیر  15۷0های دیمی/ شده، راهکاری ممکن برای حفظ خاک در زمینکشاورزی حفاظت

 کشت کشاورزی حفاظتی

در نشست تخصصی کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ایرانی تأکید شد: با رعایت اصول کشاورزی حفاظتی دوباره خاک را 

 .میلیون هکتار زمین در دنیا زیر کشت کشاورزی حفاظتی است 1570زنده و حاصلخیز کنیم؛ 

 غذایی پس از اینکه غالمعلی فارغی، رئیس کمیسیون به گزارش ایانا از اتاق ایران، در نشست تخصصی کمیسیون کشاورزی و صنایع

درباره اخبار روز حوزه کشاورزی و صنایع غذایی سخن گفت و حضور هیات تجاری بلندپایه اروپایی و فعاالن اقتصادی ایرانی در حوزه 

، دانشیار «پرستضا حقر»ترین موضوعی بود که درباره اهمیت آن صحبت کردند؛ کشاورزی، صنایع غذایی و توسعه روستایی مهم

 .سخن گفت« اهمیت کشاورزی حفاظتی در زراعت دیم»معاونت موسسه تحقیقات کشاورزی دیم درباره 

های ملی کشاورزی حفاظتی با مشارکت آبی و بحران خاک در ایران گفت. سپس گزارشی از اجرای پروژهاو در ابتدا از بحران کم

پرست گفت: کشاورزی حفاظتی برای حفظ خاک و افزایش حق .در استان کرمانشاه ارائه دادالمللی سیمیت و ایکاردا های بینموسسه

 .حاصلخیزی بسیار مؤثر است؛ حفظ ماده آلی خاک و کاهش هزینه تولید از نکات برجسته طرح کشاورزی حفاظتی است

دارد؛ همچنین پوشش دائمی سطح خاک منظور برداشت بذر وجود پرست در این طرح، حداقل تخریب مکانیکی خاک بهبه گفته حق

های شود. البته باید تناوب زراعی مختلف شامل گیاهان پوششی را در این طرح در نظر گرفت و از تک محصولی کردن زمینحفظ می

ر میلیون هکتار در آمریکا زی ۳۵.۶قدری است که حدود کند: اهمیت طرح کشاورزی حفاظتی بهاو تأکید می.کشاورزی پرهیز شود

کشت کشاورزی حفاظتی است. برزیل رتبه دوم را در این زمینه دارد و آرژانتین، کانادا و استرالیا و چین و روسیه رتبه سوم تا هفتم 

 .میلیون هکتار زمین در دنیا زیر کشت کشاورزی حفاظتی است ۱۵۷۰را به ترتیب در اختیاردارند. 

نباید سوزانده شود؛ این گیاهان برای حفظ ذخیره رطوبت خاک و پرست گفت: در کشاورزی حفاظتی سطح پوششی زمین حق

و تحمیل  ایجلوگیری از فرسایش و افزایش ماده آلی خاک تأثیرگذار است. از طرفی سوزاندن بقایای گیاهی باعث افزایش گاز گلخانه

با مزرعه بدون شخم دلیلی برای زودتر  گوید: بخار بیشتر روی مزرعه شخم شده در مقایسهاو می.شودهای سنگین به کشور میجریمه

 .شودخشک شدن خاک مزارع شخم شده است. با سوزاندن گیاهان، علف و کلش روی زمین، رطوبت از خاک گرفته می

 هایشود. همچنین کنترل بهتر علفکند: کشاورزی به روش حفاظتی باعث حفظ ماده آلی خاک میاو ادامه گزارش خود تأکید می

بذر  دهد:او ادامه می.شودهای هرز فتو بالستیک میزی حفاظتی، بقایا در سطح مزرعه مانع از رسیدن نور به علفهرز در کشاور

های مانند و در اثر سرما و خشکی، پرندگان حشرات و فعالیتهای هرز و بذور محصول قبل در سطح خاک باقی میعلف

روند. همچنین رعایت تناوب در کشاورزی حفاظتی موجب کاهش می های متداول کشت از بینمیکروبیولوژیکی بیشتر از روش

کند: با رعایت اصول کشاورزی حفاظتی دوباره خاک را زنده او در پایان این گزارش تأکید می.شودهای هرز در سطح مزرعه میعلف

 .کندی حفاظت میهای دیمو حاصلخیز کنیم؛ این تنها روشی است از کشاورزی دیمی و کشاورزان وابسته به زمین

http://www.iana.ir/fa/news/۵۰۰۰۱/%DA%A۹%D۸%B۴%D۸%A۷%D۹%۸ 
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 خرید تضمینی/خدمات
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۲۹تاریخ: 

 زدهدامپزشکی به مناطق زلزلهرسان های خدمتاعزام اکیپ

زده کرمانشاه در های کردستان، لرستان و همدان برای کمک به مناطق زلزلهرسان دامپزشکی اعزامی از استانهای خدمتاکیپ

 .شهرستان قصرشیرین مستقر شدند

اکیپ  ۳ریشتری غرب استان کرمانشاه  ۷.۳به گزارش ایانا از اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه، در پنجمین روز بعد از وقوع زلزله 

اکیپ از لرستان که در شهرستان  ۵اکیپ از استان همدان و  ۳دامپزشکی که از طرف اداره کل دامپزشکی استان کردستان و 

از  اکیپ خدمت رسان ۶قصرشیرین استقرار داشتند به مناطق زلزله زده اعزام شدند.قبل از این عالوه بر اکیپ های استان کرمانشاه 

استان ایالم متشکل از سه اکیپ عملیاتی، یک اکیپ درمان، یک اکیپ پشتیبانی و یک اکیپ مدیریتی به شهرستان قصرشیرین اعزام 

شده بودند.همچنین نیروهای اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه از ساعات اولیه وقوع زلزله در مناطق آسیب دیده مشغول انجام 

دارو و درمان رایگان هستند.مسئوالن سازمان دامپزشکی نیز در بازدیدی که از این مناطق داشتند برای اقدامات بهداشتی، توزیع 

 های معین و نیز ارسال اقالم مورد نیاز پست های دامپزشکی در این مناطق قول مساعد دادند./تسهیل در زمینه کمک رسانی از استان

http://www.iana.ir/fa/news/۵۰۱۳۱/%D۸%A۷%D۸%B۹% 
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 خدمات
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۲۷تاریخ: 

 های مرزی کشور استهای مرکزی، مدیون عملکرد خوب استانهای دامی در استانعدم وجود بیماری

های مرکزی کشور وجود ندارد، به دلیل مبارزه های دامی در استانرئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: اگر مشکلی از لحاظ بیماری

 .های تب برفکی و آنفلوآنزا استهای مرزی در مواجهه با بیماریو کنترل خوب و عملکرد مطلوب استان

آذربایجان شرقی، علیرضا رفیعی پور رئیس سازمان دامپزشکی کشور در بازدید به گزارش ایانا از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی 

از واحدهای پرورش دام و طیور استان آذربایجان شرقی اظهار کرد: با سرعت عمل و دقت مطلوب و قابل قبول کارشناسان اداره کل 

کنترل بوده و سدی در مقابل انتشار بیماری به  های تب برفکی و آنفلوآنزا در این استان تحتدامپزشکی آذربایجان شرقی بیماری

ها ایجاد شده است.وی با اشاره به اینکه تمامی سعی و تالش سازمان دامپزشکی، جلوگیری از بروز آنفلوآنزای مشترک سایر استان

 بین انسان وطیور است، گفت: تا کنون مورد انسانی ابتال به این بیماری در کشور گزارش نشده است.

ازمان دامپزشکی کشور افزود: مردم هرگونه فرآورده خام دامی را که دارای پروانه بهداشتی دامپزشکی باشد با خیال راحت رئیس س

 مصرف کرده و از سالمت و بهداشتی بودن آن اطمینان داشته باشند.

na.ir/fa/news/http://www.ia۵۰۰۹۲/%D۸%B۹%D۸%AF%D۹%۸۵%D- 
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 خدمات
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۲۹تاریخ: 

 برابر قیمت معمولی 3تهیه گازوئیل برای کشاورزی با 

هایی معافیتهای کشاورزی از ها و اصوالً فعالیتکه طبق قانون کشت و صنعتمدیرعامل کشت و صنعت میان آب معتقد است در حالی

 .خوردگونه دیگری رقم میشود، اما در عمل شرایط بهها در نظر گرفته میبرخوردار هستند و یارانه انرژی هم برای این فعالیت

که در حالی"افشار، مدیرعامل کشت و صنعت میان آب با ارسال پیامی به خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( خاطرنشان کرده است: 

ها هایی برخوردار هستند و یارانه انرژی هم برای این فعالیتهای کشاورزی از معافیتها و اصوالً فعالیتشت و صنعتطبق قانون، ک

 "خورد.گونه دیگری رقم میشود، اما در عمل شرایط بهدر نظر گرفته می

و یا تخفیفات خاصی برخوردار نیست،  متأسفانه فعالیت در بخش کشاورزی، نه تنها از امتیاز "وی در پیام خود تصریح کرده است: 

 "کنیم.برابر قیمت معمولی تهیه می ۳اکنون گازوئیل موردنیاز مجموعه را تا بلکه در منطقه خوزستان هم

گذارانی که وارد عرصه این مدیر کشت و صنعت از مسؤوالن جهادکشاورزی درخواست کرده تا با حمایت عملی و نظارت کافی، سرمایه

 گذاران و فعاالن بخش کشاورزی شوند./ های سرمایهند را مأیوس نکرده و مانع دلسردی و از بین رفتن انگیزهشوتولید می

http://www.iana.ir/fa/news/۵۰۱۴۳/%D۸%AA%D۹ 
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 خدمات
 ایران اکونا - ۱۳۹۶آبان / /  ۲۳سه شنبه , 

 میلیون نفر تحت پوشش بیمه کشاورزی هستند 1.۶

هزار نفر جمعیت روستایی،  ۶۰۰ساله خود یک میلیون و  ۱۲قائم مقام صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان گفت:این صندوق در عمر

 .بگیر داردهزار سرپرست خانوار مستمری ۴۰عشایر و کشاورزی را تحت پوشش قرار داده و بیش از 

میلیون نفر تحت پوشش بیمه  ۱.۶صمداهلل فیروزی،قائم مقام صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان عشایربا اشاره اینکه 

پیری، از قانون اساسی گفت: برابر این اصل برخورداری از تامین اجتماعی در قبال حوادث  ۲۹کشاورزی هستند با اشاره به اصل 

کارافتادگی، بازنشستگی، فوت و سوانح حقی است همگانی و دولت مکلف است با استفاده از منابع عمومی نسبت به این حق عمومی 

گیری وزارت رفاه و تامین اجتماعی صندوق وی ادامه داد: با تصویب قانون ساختار نظام جامع تامین اجتماعی و شکل.اقدام کنند

ترین بیمه اجتماعی کشور متعلق به این صندوق ترین و ارزانان، روستاییان و عشایر شکل گرفت که سهلبیمه اجتماعی کشاورز

هزار نفر جمعیت روستایی، عشایر و کشاورزی را تحت  ۶۰۰ساله خود یک میلیون و  ۱۲فیروزی افزود: این صندوق در عمر.است

گیر دارد.مصوبه بازنشستگی پیش از موعد که اخیراً در مجلس به بهزار سرپرست خانوار مستمری ۴۰پوشش قرار داده و بیش از 

های فرش دستباف منعقد وی گفت: طی تفاهمی که با اتحادیه سراسری تعاونی.تصویب رسید نیز در این صندوق در حال اجرا است

یمه ها، برای پوشش بی تعاونیکردیم به سهم خود در بهترین حالت و بدون هیچ شرط و شروطی به صرف سکونت این افراد و با معرف

توان به عضویت هزار تومان می ۴۰اجتماعی این اقشار در قبال تعهدات بازنشستگی، فوت و از کارافتادگی آمادگی داریم و با ماهی 

 این صندوق درآمد. بحث بیمه درمان هم بر اساس تسهیالت دولت و بودجه مصوب در کل بودجه کشور، کل افراد روستایی و شهری

هزار نفر با تعهد پرداخت سهم بیمه دولت در دست اجرا است و ما به عنوان صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و  20زیر 

قائم مقام صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، .عشایر در قبال تعهدات بلندمدت از کارافتادگی، بازنشستگی و فوت آمادگی داریم

هزار تومان و  ۴۰های فرش دستباف را با پرداخت ماهیصندوق آمادگی دارد کل جامعه هدف تعاونیروستاییان و عشایر گفت: این 

 .پردازد، پوشش بدهدای که دولت میتعهد دو سوم حق بیمه

http://iranecona.com/۷۹۳۳۹/%DB%B۱.%DB%B۶%D-۹%۸۵ 
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 خشکسالی
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۲۷تاریخ: 

 استان ایران 3بحران بیابان در 

وبلوچستان سه استان است که ها و مراتع و آبخیزداری گفت: خوزستان، کرمان و سیستانخداکرم جاللی رئیس سازمان جنگل |ایلنا

 .کنیمبیش از همه پیگیری می ما اقدامات بیابان زدایی را در این سه استان .بیشترین کانون بحرانی را دارد

لوژیکشان هایی که توان تولید بیوگوید سرزمینزدایی تعریفی برای این بحران وجود دارد که میبه گفته او، از نظر کنوانسیون بیابان 

زایی ثیر بیابانتأمیلیون هکتار از کشور ما تحت۱۰۰زایی هستند. براساس این تعریف حدود کند، دچار پدیده بیابانکاهش پیدا می

 .قرار دارد

http://www.iana.ir/fa/news/۵۰۰۹۰/%D۸%A۸%D۸%AD%D۸چ 
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 دانه های روغنی
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 روغن
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آبان  ۲۸تاریخ: 

 خروج روغن از سبد کاالی اساسی خانوار/غرامت کلزاکاران به زودی پرداخت می شودلزوم 

مجری طرح دانه های روغنی گفت: اخذ یارانه به روغن، به منظور افزایش سرانه مصرف نادرست است چرا که بسیاری از بیماری های 

 .قلبی و عروقی، ناشی از ازدیاد مصرف این محصول است

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی  طرح دانه های روغنی در گفتگو با خبرنگار علیرضا مهاجر مجری 

 ۱۵۰اظهار کرد: براساس آخرین آمار تا کنون  ۹۷-۹۶در سال زراعی جدید سطح زیر کشت کلزا ،با اشاره به آخرین وضعیت  جوان

 .هزار هکتار افزایش خواهد یافت ۲۲۰هزار هکتار کلزا کشت شده که در صورت وضعیت مناسب بارش ، این رقم به 

ی از شخبر داد و گفت: بازرگانی دولتی به عنوان مباشر، اقدام به خرید تضمینی این محصول کرده و بخ برداشت سویاوی از آغاز  

و کلزا به پایان رسیده است،  آفتابگردانمهاجر با بیان اینکه برداشت گلرنگ، .مطالبات آن را به حساب کشاورزان واریز کرده است

 .است شده پرداخت کامل طور به آن وجه که میلیارد تومان بوده  650افزود: مجموع ارزش دانه های روغنی خریداری شده حدود 

درصد رشد  ۴۰برابر و گلرنگ و آفتابگردان  ۲.۵نسبت به مدت مشابه سال قبل  تولید کلزا دانه های روغنی،به گفته مجری طرح  

در  تولید دانه های روغنیمشاور وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اقدامات اساسی وزارتخانه درجهت افزایش بهره وری  .داشته است

میلیون تومانی به کشاورزان، استفاده از  ۳کارنده مخصوص کلزا، اخذ تسهیالت  دستگاه ۱۷۰۰بیان کرد: تدارک  ۹۷-۹۶سال زراعی 

 حمایتی برنامه جمله از بذور، خرید جهت  کارشناسان داخلی و خارجی، خرید تضمینی و پرداخت به موقع مطالبات و پرداخت یارانه

 .میآید شمار به روغنی های دانه تولید افزایش جهت در وزارتخانه

 کلزاکاران به زودی پرداخت می شودغرامت 

تصریح کرد: صندوق بیمه، به دلیل سرمای غیر  بیمه کلزا کاران وی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به عدم پرداخت خسارت 

مترقبه سال زراعی گذشته، بدهی زیادی به کشاورزان دارد که دولت جهت تسریع در پرداخت غرامت باید به این صندوق پول بدهد 

مسووالن صندوق این مقام مسوول ادامه داد: براساس پیگیری های صورت گرفته،  .تا آنان بتوانند بدهی کشاورزان را تسویه کنند

 .بیمه اعالم کردند که بزودی غرامت کلزاکاران تسویه می شود

 انتقاد از سرانه مصرف باالی روغن در کشور

 افزایش منظور به یارانه اخذ   جز کاالهای اساسی سبد خانوار به شمار می رود، اظهار کرد: روغن،مهاجر با انتقاد از این مسئله که 

وقی ناشی از مصرف زیاد نمک و روغن است، از عر و قلبی های بیماری از بسیاری که چرا بوده ادرستن امری روغن،  مصرف سرانه

مجری طرح دانه های روغنی، با اشاره به مشکالت پیرامون  .این رو اخذ یارانه به روغن به منظور افزایش سرانه مصرف صحیح نیست

موجب شده که قیمت تمام شده  واردات روغنروغن به عنوان یکی از کاالهای اساسی سبد خانوار افزود:استفاده از ارز دولتی برای 

لی را به سمت و سوی واردات سوق واردات، ارزان تر از داخل تمام شود که درنهایت، این امر اشتیاق افراد به جای خرید محصول داخ

کیلو بوده است، تصریح کرد: براساس آخرین برآوردها سرانه  ۱۲در دنیا  سرانه مصرف روغنمهاجر با اشاره به اینکه .داده است

مناسب جهت کنترل مصرف   کیلو است که خروج روغن از سبد کاالی اساسی، یکی از راهکارهای ۲۰مصرف روغن در کشور حدود 

 .ار می رودبه شم

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۳۲۷۲۳۸/%D۹%۸۴%D۸%B۲% 
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 زعفران
 فارس - ۹۶/۰۸/۲۴ : اریخت

 نه خرید از ما ها به دنبال فروش کاالی خود هستند خورد/ اروپاییسال پیش خاک می ۸طرح جامع زعفران از 

سال است که  ۸رغم آنکه در مجلس و دولت به تصویب رسیده، رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران گفت: طرح جامع زعفران علی

  .شودخورد و در صورت عملیاتی شدن، تمام مشکالت تولید تا صادرات زعفران حل میخاک می

کاالی تولیدی ایران است که در صادرات غیرنفتی و  ۴عنوان یکی از  ، زعفران بهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی 

درصد زعفران تولیدی دنیا از آنِ ایران است، اما  ۹۴ارزآوری نقش به سزایی دارد، تا جایی که طبق اعالم وزارت جهاد کشاورزی 

ای این محصول از یک سو و از طرف دیگر بندی و صادرات فلهبسته های گذشته به دلیل تولید سنتی، ضعف درمتأسفانه در سال

 .قاچاق پیاز زعفران به کشورهایی همچون افغانستان، همه و همه سبب شده تا در بازاریابی صادراتی در تنگنا قرار گیریم

اروپا وارد کشور شدند که در راس نفره از اتحادیه اروپا به همراه فیل هوگان کمیسیونر کشاورزی اتحادیه  ۷۰هفته گذشته هیأتی 

 .مذاکرات آنها با وزیر جهاد کشاورزی، ثبت و ایجاد برند زعفران ایرانی با مشارکت طرف اروپایی بود

 :گویدوگو با خبرنگار فارس میاین موضوع در حالی مطرح شد که غالمرضا میری رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران ایران در گفت

 شان درفت و آمدشان در حد حرف است و بیشتر از آنکه بخواهند کاالیی از ما بخرند، به دنبال فروش محصوالتها فقط راروپایی

 :افزود شده، تدوین دهم دولت شود، دروی با اشاره به اینکه طرح جامع زعفران که زنجیره تولید تا مصرف را شامل می.ایران هستند

 دولت هیأت در و مصوب مجلس کشاورزی کمیسیون در تدوین، وقت کشاورزی جهاد وزارت و زعفران ملی شورای کمک با طرح این

 .دادول عظیمی در صنعت زعفران کشور رخ میتح شد،می اگر که است نشده عملیاتی اما است، رسیده تصویب به هم دهم

چه روشی کشت شود، تأکید شده و افزود:  ای بامیری بابیان اینکه در طرح جامع زعفران بر این نکته که چه پیازی در چه مزرعه

 .بازاریابی صادراتی و حتی ثبت برند نیز در این طرح دیده شده است بندی، عرضه،روش خشک کردن، فرآوری، بسته

منطقه استان خراسان خبر داد و گفت: این طرح با کمک وزارت صنعت، معدن و  ۵وی همچنین از ثبت جغرافیایی زعفران ایران در 

رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران در پاسخ به این سؤال .ت ثبت شد و اکنون نیز به دنبال ثبت ژنتیک زعفران ایرانی هستیمتجار

اید، گفت: ما خودمان به دنبال تجار خارجی در حوزه زعفران که تا به حال چه اقداماتی برای تحول در بازار صادراتی زعفران انجام داده

مستقیم زعفران را صادر کنیم؛ چرا که تولید زعفران در کشور روبه افزایش است و مصرف داخلی هم تا یک حدی هستیم تا با ارتباط 

 .کشش دارد، پس خودمان باید به فکر بازار صادراتی باشیم

hp?nn=http://www.farsnews.com/newstext.p۱۳۹۶۰۸۲۴۰۰۰۸۸۴ 
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 زعفران
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۲۶تاریخ: 

 پنج مزیت عرضه مستمر زعفران در بورس کاال

ویژه زعفران به بورس اندازهایی برای ورود کاالهای کشاورزی بهنماینده مردم سبزوار، جوین و جغتای در مجلس گفت: اهداف و چشم

توان به حضور فعال در بازارجهانی، مدیریت نوسانات قیمت این محصوالت، جلوگیری از جمله میآنکاال در نظر گرفته شده که از 

 .گری، تنظیم بازار و شفافیت اقتصادی اشاره کردواسطه

فزود: با اویژه زعفران به بازار تأکید کرد و واسطه محصوالت کشاورزی بهوگو با خبرنگار ایانا به ارائه بیفر در گفترمضانعلی سبحانی

کند به طور یقیق برای فروش محصوالت خود با صورت خرد تولید میای که محصوالت را بهتوجه به اینکه کشاورز و تولیدکننده

تواند بسیاری از مشکالت را رو است به همین دلیل ارائه بی واسطه محصوالت کشاورزی ازجمله زعفران در بورس میمشکالتی روبه

المللی از نظر کیفیت و کمیت منحصر کرد: زعفران جزو کاالهایی است که در سطح منطقه و حتی عرصه بین هموار سازد.وی بیان

ها در عرصه جهانی، منظور شناساندن بیشتر آنشود؛ بنابراین هم برای حفظ جایگاه این محصول و هم بهبه ایران محسوب می

توان کمک کند تا جایگاه جهانی این محصوالت بهبود یابد، عالوه ایی که میهمحدودیت و الزاماتی وجود دارد. بنابراین یکی از روش

 مندی ایجادکند، عرضه زعفران در بورس کاال است.کننده و هم برای خریدار در سطح کالن و خرد رضایتبراینکه هم برای تولید

 اهداف ورود محصوالت به بورس کاال

 اندازهاییشورای اسالمی ادامه داد: باید به این نکته تاأکید کرد که اهداف و چشم نماینده مردم سبزوار، جوین و جغتای در مجلس

توان به حضور فعال در بازار جهانی، جمله میویژه زعفران به بورس کاال در نظرگرفته شده که از آنبرای ورود کاالهای کشاورزی به

ر کشاورزان طور یقین اگظیم بازار و شفافیت اقتصادی اشاره کرد. بهگری، تنمدیریت نوسانات قیمت این محصوالت، جلوگیری از واسطه

ه حضور توان بها بودند که ازجمله آن میگیر آنبه بازار سرمایه اعتماد کنند، بخش قابل توجهی از مشکالتی که در گذشته گریبان

ا معامله تنهضه زعفران در بورس کاال، تأکید کرد: نهفر با مثبت ارزیابی کردن عرها و دالالن اشاره کرد، رهایی یابند.سبحانیواسطه

ود و شدارها میهایی مانند کارخانهتواند به نفع کشاورز باشد، بلکه خریداران کالن چه در کشور که شامل گروهزعفران در بورس می

کنند. این اتفاق در سطح جهانی می المللی، با حضور در بورس حجم مورد نیاز خود را یک جا و با قیمت مناسب تهیهچه در سطح بین

 کند.بسیار تأثیرگذار خواهد بود، چرا که خریدار با صرف زمان کمتر، محصولی با باالترین کیفیت را تهیه می

ت تواند دسگذارد، ورود این محصول به بورس میشده این محصول میوی یادآور شد: اتفاقی که عالوه بر تأثیری که بر قیمت تمام

 ا را هم کوتاه کند تا ضربه کمتری هم به تولیدکنندگان و هم به بازار این محصوالت وارد شود.هواسطه

 واسطه خود یکی از عواملعضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس عنوان کرد: از سوی دیگر باید به این نکته توجه داشت خرید بی

شود. از طرف دیگر این محصول نیازمند شرایط روش آن تلف نمیمؤثر بر کیفیت است،چرا که زمان طوالنی بین برداشت محصول و ف

های با استاندارد نگهداری این محصوالت در نظر گرفته شده است نگهداری خاص خود است و با عرضه این محصول به بورس، محل

د.عضو کمیسیون صنایع و معادن ها به امانت بگذارتا فرد به ازای پرداخت مبلغ محدودی محصول خود را تا زمان فروش در این مکان

ها خواهد شد، توان گفت که ورود زعفران به بورس کاال باعث شفافیت و حذف واسطهمجلس شورای اسالمی با بیان اینکه می

ها کمک بسیاری به باغداران و کشاورزان سازی قیمتتواند در شفافخاطرنشان ساخت: با توجه به اینکه بورس مکانی است که می

های الزم بخش قابل توجهی از تولید زعفران در بورس کاال معامله سازی و آموزششود در آینده نزدیک با فرهنگبینی میپیشکند؛ 

 شود./

http://www.iana.ir/fa/news/۵۰۰۸۶/%D۹%BE%D۹%۸۶%D۸% 
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 زعفران
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آبان  ۲۳تاریخ: 

 سازوکار خرید توافقی زعفران از طریق بورس کاال

معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی از هدایت سازوکار خرید توافقی محصول زعفران از طریق ظرفیت 

معاونت توسعه بازرگانی و   گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان  به گزارش.های ایجاد شده در بورس کاال با قید فوریت خبر داد

صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی از هدایت سازوکار خرید توافقی محصول زعفران از طریق ظرفیت های ایجاد شده در بورس 

 .توافقی این محصول با استفاده از گواهی سپرده کاالیی در بورس کاال را ابالغ کردکاال با قید فوریت خبر داد و دستورالعمل معامالت 

طبق این دستورالعمل، خرید زعفران به قیمت توافقی توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در قالب دو سناریو در نظر گرفته 

آینده است؛ سناریوی اول، خرید فیزیکی زعفران است که  آبان ماه سال جاری الی سی ام ماه ۲شده که زمان اجرای آن از تاریخ 

درصد از پول کشاورز بوده که در آن معامله به صورت قطعی انجام می  ۴۰توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با پرداخت 

 کاالی ایرانصادرات و حفظ جایگاه بین المللی زعفران از طریق بورس گردد و زعفران خریداری شده برای تقویت بخش 

سازمان مرکزی تعاون روستایی موظف است مابقی وجه زعفران خریداری شده از کشاورزان را از محل درآمد ناشی از .عرضه می شود

در سناریوی دوم نیز خرید زعفران به شکل .فروش محصول و یا تسهیالت دریافتی برای خریدهای تضمینی و توافقی تسویه کند

د معامله در بورس کاالی ایران است که طی آن قیمت توافقی زعفران برمبنای مشخصات کیفی و وضعیت گواهی سپرده کاالیی مور

 (به این ترتیب، قیمت های توافقی مصوب زعفران ممتاز رشته ای بریده )نگین.دسته تعیین شده است ۴ظاهری انواع محصول، در 

میلیون ریال و قیمت  ۵۱بریده ممتاز )سرگل یا سرقلم( هر کیلوگرم میلیون ریال، قیمت زعفران رشته ای  ۵۴به ازای هر کیلوگرم 

قیمت مصوب توافقی .میلیون ریال است ۴۸توافقی مصوب برای زعفران رشته ای درجه یک )پوشال مرغوب( هر کیلوگرم به قیمت 

در این شیوه سازمان مرکزی .استمیلیون ریال تعیین شده  ۴۳زعفران رشته ای درجه دو )پوشال معمولی( نیز به ازای هر کیلوگرم 

ی کاالی معامالت گواهی سپردهدرصد گواهی سپرده کاالیی صادر شده برای کشاورز با سازوکار  ۳۰تعاونی روستایی موظف به خرید 

درصد باقیمانده محصول کشاورز توسط مباشر  70.بوده و نسبت به تسویه حساب با کشاورزان براساس مقررات بورس اقدام می کند

ه مدت سه ماه با اخذ هزینه انبارداری از کشاورز نگهداری می شود و در صورتی که طی سه ماه مذکور کشاورز موفق به فروش ب

درصد مذکور نیز پس از سه ماه با همان حداقل قیمت خرید توافقی توسط مجری طرح با سازوکار  ۷۰محصول خود در بورس نشود، 

انبار با ظرفیت مناسب و قابل ارتقا در  ۲در این راستا، .شده و با کشاورز تسویه می شود معامالت گواهی سپرده کاالیی خریداری

جهت تسهیل .شهرهای مشهد و تربت حیدریه در بورس کاال پذیرش شده اند و ظرفیت های انباری جدید نیز در حال پذیرش هستند

بسترهای موردنیاز از جمله اخذ کد بورسی، استقرار نمایندگان معامالت برای کشاورزان، بورس کاال آمادگی خود را برای فراهم کردن 

پیش از صدور این .شرکت های کارگزاری و غیره و همچنین تدوین ضوابط موردنیاز برای عملیاتی کردن این طرح، اعالم کرده است

ی خطاب به مدیرعامل سازمان مرکزی ابالغیه، رییس امور بازرگانی و خدمات مالی سازمان برنامه و بودجه کشور نیز طی صدور نامه ا

تعاون روستایی ایران با اشاره به مزیت های بورس کاال در زمینه شفاف سازی معامالت و قیمت های عرضه شده، حذف واسطه گری 

رید های غیرضروری، کاهش هزینه های معامالتی و نگهداری، ایجاد رقابت سالم و رونق صادرات، خواستار هدایت سازوکار فرآیند خ

 .توافقی محصول زعفران از طریق بورس کاال شده بود

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۳۲۱۶۴۵/%D۸%B۳%D۸%A۷%D۸%B۲%D۹%۸۸% 
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 سالمت
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آبان  ۲۸تاریخ: 

 توزیع شیر مدارس در هاله ای از ابهام

غ ای مبنی بر توزیع شیر به انجمن ابالباکری در خصوص توزیع شیر در مدارس از اول آذر ماه، گفت: تاکنون ستاد تنظیم بازار مصوبه

 .نکرده است

در پاسخ  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی رضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی در گفتگو با خبرنگار

از اول آذر ماه کلید می خورد یا خیر، اظهار کرد: تا کنون ستاد تنظیم بازار مصوبه ای مبنی  توزیع شیر در مدارس به این سوال که

نوبت توزیع  90تامین وی با اشاره به اینکه انجمن آمادگی خود برای  .بر توزیع شیر در مدارس به این انجمن ابالغ نکرده است

میلیارد تومان  ۲۰۰هیات وزیران برای اجرای این طرح بودجه ای بالغ بر  را به سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد، افزود: شیرمدارس

میلیارد تومان بابت توزیع شیر مدارس سال گذشته به کارخانه های  ۱۸۰به گفته باکری آموزش و پرورش حدود  .در نظر گرفته است

 است تمهیداتی برای توزیع شیر مدارس از ابتدای دبیر انجمن صنایع لبنی با بیان اینکه ستاد تنظیم بازار ممکن .لبنی بدهکار است

 سوی از مدارس شیر نوبت ۹۰ توزیع مکانیزم سیر برچگونگی مبنی ای نامه کنون تا انجمن آذر پیش بینی کرده باشد، بیان کرد: 

ایران و اتحادیه وی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به امضای سند همکاری مشترک  .است نکرده دریافت بازار تنظیم ستاد

و  رخامارتقای کیفی شی تصریح کرد: در زمینه انتقال تجربیات و تبادالت علمی و تجربی در زمینه لبنی، صنایع زمینه در  اروپا

 .مطابقت با استاندارهای محصوالت لبنی، میان انجمن صنایع لبنی و اتحادیه اروپا، قراردادی به امضا رسید

 .رف ساالنه خانوار یکی دیگر از محورهای تفاهم نامه استمص  سرانه  یات اتحادیه اروپا در زمینه افزایشبه گفته باکری انتقال تجرب 

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۳۲۶۶۵۴/%D۸%AA%D۹%۸۸%D۸% 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹6آبان ماه  ۲۹دو شنبه 

 وزن های مناسب برای کاهشپرکالری

 در و های سوزانده شده استهای دریافتی کمتر در مقایسه با کالریوزن شامل میزان کالریقانون پایه برای کاهش <غذا و تغذیه

 خود غذاییرژیم باید که نیست آن معنای به این کنید، ایجاد کالری کسری یک اضافه کیلوهای کاهش برای است ممکن که شرایطی

غذایی با محتوای کالری باال برای گویند که مصرف برخی مواددر حقیقت، متخصصان تغذیه می.بر اساس اعداد شکل دهید تنها را

ز خوب هستند. در ادامه با برخی از این مواد غذایی پرکالری و سرشار ا(Weight Loss) کسب موفقیت در مسیر کاهش وزن

 .شویدتوانند به الغرشدن شما کمک کنند، بیشتر آشنا میمغذی )فیبر، چربی، و پروتئین( که میمواد

ویتامین و مواد معدنی و همچنین سه گرم فیبر هستند. این  ۲۰کالری است، اما آنها دارای تقریبا  ۸۰یک سوم از یک آووکادو دارای 

مچنین شود و هاسیم است، که یک ماده معدنی خوب برای مقابله با نفخ محسوب میمیوه با محتوای کالری باال منبع خوبی برای پت

کنند تر کمک میها به حفظ احساس سیری در مدت زمانی طوالنیدر کنار فیبر، این چربی.اشباع استهای تک غیرسرشار از چربی

غذایی کاهش وزن استفاده از این کادو به رژیمدهند. یک روش خوب برای افزودن آووهای غذایی در طول روز را کاهش میو هوس

شود تا روز خود را با احساس سیری و پری آغاز کنید مرغ نیمرو در وعده غذایی صبحانه است. این کار موجب میمیوه به همراه تخم

غذایی شود و این رژیممیای محسوب غذایی مدیترانهزیتون یکی از اجزای اصلی رژیمروغن.ها این احساس را حفظ کنیدو برای ساعت

از  زیتون کهبر مبنای غذا خوردن متعادل و سالم شکل گرفته است. در نتیجه، جای شگفتی نیست که متخصصان مصرف روغن

کنند. این روغن دارای یک اسید چرب چند غیراشباع باال برخوردار است را برای کاهش وزن توصیه می(Calories) محتوای کالری

  .دهدرا کاهش می است که التهاب

کالری دارد، از این رو، بهتر  ۱۲۰زیتون حدود شود، یک قاشق غذاخوری روغنالتهاب یکی از دالیل شایع افزایش وزن است. گفته می

زیتون به عنوان یک میان وعده سالم که وپز سبزیجات استفاده شود. استفاده از روغناست از آن به عنوان چاشنی ساالد و برای پخت

اگر در تالش برای کاهش وزن خود .کند نیز برای کاهش وزن بسیار توصیه شده استه خوبی احساس سیری را در انسان ایجاد میب

های دریافتی باشد، اما این کار مرغ کامل ممکن است روشی آسان برای کاهش کالریمرغ به جای تخمهستید، مصرف سفیده تخم

، A مرغ منبع خوبی برای مواد مغذی مانند ویتامینزرده تخم .زن شما کمک نکنددر بلندمدت ممکن است به روند کاهش و

کنند، که هر دو مورد برای وساز و سالمت تیروئید پشتیبانی می، و کولین است. این مواد مغذی از عملکرد سوختB ،K هایویتامین

توانید مصرف کنید، از این رو، به واد مغذی است که میها با تراکم باالی ممرغ یکی از چربیکاهش وزن ضروری هستند. زرده تخم

 .های مصرفی مد نظر قرار دهیدجای حذف کامل آن از رژیم غذایی خود بهتر است حذف مواردی دیگر را برای کاهش کالری

ثر ن مفید و موها براین است که شما باید تنها لبنیات کم چرب یا بدون چربی مصرف کنید، اما این کار ممکن است چنداتوصیه

تر چاقی نسبت به افرادی های پایینکنند دارای نرخاند افرادی که لبنیات پرچرب مصرف میهای جدید نشان دادهنباشد. پژوهش

ی توانند به واسطه عوامل بسیاری شکل گرفته باشند، چربها میکنند. در شرایطی که این یافتههستند که لبنیات کم چرب مصرف می

افزون بر این، چربی  .تواند کاهش چربی را تشویق کنداست که می (CLA) سید چربی به نام اسید لینولئیک کونژوگهشیر حاوی ا

های کنند. این به معنای کاهش هوساضافه از لبنیات پر چرب، مانند ماست یونانی پر چرب، احساس سیری و پری را بهتر ایجاد می

کنید، بهترین گزینه برای شما خوردن کمتر است. هنگامی که برای کاهش وزن تالش می ها و در کل غذاغذایی و مصرف میان وعده

 .ها و مغزهای خوراکی تازه برای بهبود عطر و طعم و بافت آنهاستهای ساده )فاقد قند( لبنیات و افزودن میوهمصرف نسخه

http://awnrc.com/index.php


  
کشاورزی و آبمرکز ملی مطالعات راهبردی     

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

 

81 

تواند یک گزینه خوب باشد. آنها سرشار از پروتئین، ه میاگر در پی کاهش وزن هستید، استفاده از مغزهای خوراکی به عنوان میان وعد

تر موثر عمل گیری احساس سیری و پری برای مدت زمانی طوالنیهای تک و چند غیر اشباع هستند که در شکلفیبر، و چربی

 .کنند.البته باید به این نکته توجه داشته باشید که در مصرف مغزهای خوراکی نباید زیاده روی کنیدمی

کالری است.  ۱۶۰عدد پسته معادل دریافت  49عدد بادام یا  ۲۳کنند. مصرف حدود بادام و پسته بیشترین میزان کالری را ارائه می

 .توانید اهداف کاهش وزن خود را با کمک مغزهای خوراکی محقق سازیدبندی مناسب و رعایت اعتدال در مصرف میبا تقسیم

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=۳۴b۰fb۴۶۰۴a۶۴۵۶ab۸۳d 
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 سیب زمینی
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۲۹تاریخ: 

 هفتم و هشتم آذرماهزمینی ایران با همکاری هلند/ برگزاری سمینار مشترک در بهبود زنجیره تأمین سیب

ورزی، ازجمله خاک -طور خاص در مراحل اولیه زنجیره تواند بهبود یابد. بهطور قابل توجهی میزمینی در ایران بهزنجیره تأمین سیب"

گوید. شرکت کشاورزی هلندی می Kiremko این مطلب را توان ون دن برگ از شرکت "سازی و حمل و نقل.کیفیت بذر، ذخیره

 .های مختلف استحلر به ارائه راهکه قاد

 ۲۹و  ۲۸(، قرار است طی سمیناری در تاریخ ۱) Agroberichten Buitenland، به گفته "فرش پالزا"به گزارش ایانا از سایت 

 نوامبر )هفتم و هشتم آذرماه جاری(، کارآفرینان هلندی و ایرانی در مورد همکاری احتمالی با یکدیگر گفت و گو کنند.

 در سطح جهانی فعال

Kiremko تولید کننده هلندی در حوزه ماشین آالت فرآوری سیب زمینی است و در عین حال تمام راه حل ها را از ورود سیب ،

فعال در سطح  Kiremkoزمینی به خطوط بسته بندی برای محصوالت نهایی مانند چیپس و سیب زمینی برشته تامین می کند. 

. این شرکت دو خط تولید چیپس و یک خط تولید سیب زمینی برشته در این کشور فراهم کرده است. جهان، از جمله در ایران است

قبل از تحریم تجاری نصب شد. این شرکت در حال حاضر در حال مذاکره برای  ۱۹۹۰و دیگری در دهه  ۱۹۷۰خط نخست در دهه 

درحالی است که سال گذشته، ارتباط بین سفارتخانه های عرضه چندین خط تولید جدید از طریق نمایندگی خود در ایران است.این 

ایران و هلند، موسسات و انستیتوها در جهت بهبود بخشیدن تولید سیب زمینی صورت گرفت.گفتنی است، در همین راستا ، ون دن 

 ست.یکی از آغازگران این کار بوده و هدف او افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصول نهایی ا Kiremkoبرگ از 

 ترجمه: فرحناز سپهری

 پی نوشت:

 ۴۹شبکه شورای کشاورزی متشکل از شرکت های هلندی در بخش کشاورزی با اهداف بین المللی است. این شبکه کشاورزی با  -۱

لی کشور کار می کند. آنها همچنین نمایندگانی از هلند در سازمان های بین المل ۷۰سفارتخانه و / یا کنسولگری هلند در بیش از 

 در پاریس دارند. OECD اقتصادی ٔ  مانند فائو در رم، اتحادیه اروپا در بروکسل و سازمان همکاری و توسعه

http://www.iana.ir/fa/news/۵۰۱۱۶/%D۸%A۸%D 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/news/50116/%D8%A8%25D


  
کشاورزی و آبمرکز ملی مطالعات راهبردی     

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

 

83 

 شیالت
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۲۳تاریخ: 

آال هزار تنی این گونه/ تعلل دامپزشکی مانع صادرات قزل 30آال و فراهم بودن صادرات هزار تنی ماهی قزل 1۷0تولید 

 آالی ایرانیبه اتحادیه اروپا/ امارات و اتحادیه اروپا متقاضیان جدید ماهی قزل

امارات به فهرست صادرکنندگان  شد، امسال کشورآال محسوب میدر حالی که کشور روسیه یکی از بازارهای صادراتی ماهی قزل

 .اضافه شده و تقاضا از سوی کشورهای آسیای جنوب شرقی و کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز وجود دارد

 مژگان ستار: -خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( 

هایی اروپا قرار گرفته است و رایزنیتازگی اتحادیه آال یکی از آبزیانی است که مورد توجه بسیاری کشورها از جمله روسیه و بهقزل

 ۵۵۰های صادراتی در حال انجام است. این گونه با ارزش اقتصادی که بر اساس برآوردها در جهان تولیدی معادل برای باز شدن درب

های ن و اتحادیهدرصد تولید جهان را از آن خود دارد به گفته مسئوال ۱۷هزار تن در سال،  ۱۵۰هزار تن دارد و ایران نیز با تولید 

هزار تن در سال فراهم است. به شرط آنکه  ۲۰تولیدکننده ماهیان سردآبی، امکان افزایش تولید و افزایش صادرات تا بیش از 

نا وگو با خبرنگار ایاهای دولتی در این بخش افزایش یابد.مدیرکل توسعه بازار سازمان شیالت در گفتهای الزم و حمایتزیرساخت

آال تقاضاهای بالقوه و بالفعل زیادی در بازارهای صادراتی وجود دارد و بر اساس برآوردها، در سال صادرات ماهی قزل گفت: برای

 آال اضافه شده است.گذشته صادرات به روسیه آغاز شده است و امسال نیز امارات به کشورهای خواهان ماهی قزل

ی هایرهای آسیای جنوب شرقی و کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز درخواستآال از سوی کشوعیسی گلشاهی افزود: برای ماهی قزل

های الزم را فراهم آوریم و بتوانیم آبزیانی در حد استانداردهای مورد درخواست آن وجود دارد که الزم است در این بخش زیرساخت

یده به امضا رس "پیام"ای با فرودگاه نامهن راستا تفاهمها تهیه و صادر کنیم.وی بیان کرد: تقاضا برای ماهی تازه وجود دارد که در ای

است که امکان حمل و نقل هوایی و منظم این گونه را به کشورهای اطراف فراهم آورد.مدیرکل توسعه بازار سازمان شیالت درباره 

گذاری برای ال صادر شده که هدفآتن قزل ۳۰۰هزار و میزان صادرات شش ماهه این گونه ادامه داد: در شش ماهه ابتدایی سال، سه

آال در کشور تولید شد که این مقدار هزار تن قزل ۱۵۰هزار تن مدنظر است.گلشاهی عنوان کرد: در سال گذشته  ۳۰رسیدن به عدد 

ن بوده هزار ت ۱۷۰آالی پرورشی در استخرهای آب، استخرهای دومنظوره و... بوده است که آنچه در بازار وارد شده، حدود شامل قزل

است.وی یادآور شد: برخی مزارع پس از پاک شدن از بیماری، امکان بازگشت دوباره به چرخه تولید را دارند و عالوه بر آن، برخی 

است،  آال در قفس نیز فراهمدیگر با تمهیدات مکانیزاسیون امکان افزایش تولید برایشان فراهم است؛ عالوه بر آنکه تولید ماهی قزل

 توانیم بازارهای صادراتی را عالوه بر بازار داخلی پاسخگو باشیم.بنابراین می

 ایهای زنجیرهآال در فروشگاهعرضه فیله بدون استخوان ماهی قزل

یله تازگی عرضه فآال در کشور خبر داد و تأکید کرد: بهمدیرکل توسعه بازار سازمان شیالت از عرضه فیله بدون استخوان ماهی قزل

ای آغاز شده است که های منطقهای و حتی برخی سوپرمارکتهای زنجیرهصورت منجمد در فروشگاهآال بهماهی قزلبدون استخوان 

آال باید مدنظر قرار در صورت استقبال، امکان افزایش آن فراهم است.گلشاهی درباره ضوابطی که برای افزایش صادرات ماهی قزل

اتحادیه اروپا، استانداردهای خاصی در نظر دارند که در این راستا تمهیدات خاصی  گیرد، خاطرنشان ساخت: بعضی بازارها همچون

اندازی شده، امکان ردیابی دارند؛ ای که توسط وزارت جهاد کشاورزی راهاندیشیده شده است و ماهیان تولیدشده در کشور در سامانه

ل خاصی در این زمینه وجود ندارد.وی درباره سایر آبزیان و آال حل شده و مشکدار کردن ماهی قزلبنابراین بخش بزرگ شناسنامه

هزار شد که رقمی معادل سهدرصد میگوی پرورشی کشور به اسپانیا صادر می ۵۵تا  ۵۰بازارهای صادراتی نیز اضافه کرد: در گذشته 
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کشورهایی چون اسپانیا و فرانسه ها، صادرات قطع شد و در حال حاضر ها همچون تحریمدلیل برخی موضوعتن بود، اما به ۵۰۰و 

تن میگوی پرورشی صادر شد و در سال جاری نیز تاکنون  ۳۰۰هزار و  ۱۵ای که در سال گذشته گونهاند؛ بهوارد عرصه صادرات شده

 هایی که وجود دارد، امکان صادرات بیش از این نیز فراهم است.هزار تن میگو صادر شده است که با درخواست ۱۸تا  ۱۷

 بار در کشورید سس ماهی برای نخستینتول

ای که اخیراً بین کشور ایران نامههای آبزیان افزود: بر اساس تفاهممدیرکل توسعه بازار سازمان شیالت درباره صادرات سایر فرآورده

ان و ویژه آبزیشاورزی بهو ویتنام به امضا رسیده و افتتاحیه دفتر تجاری با نام ایران و ویتنام که قرار است در زمینه محصوالت ک

محصوالت شیالتی فعالیت کند، سس ماهی از ماهیان ریز قرار است به کشورهای منطقه صادر شود.گلشاهی درباره وضعیت تولید 

شد که در برنامه داریم با اخذ مجوزهای بهداشتی، این فرآورده جدید بیان کرد: در گذشته سس ماهی سنتی در جنوب کشور تهیه می

 بندی کنیم.وی ادامه داد: در دفتر تجاری ایران و ویتنام مقررم تولید این سس را در مشاغل زنان خانگی پیگیری، تولید و بستهبتوانی

شده که نخستین محصول تولیدشده در بخش آبزیان، سس ماهی از ماهیان ریز منطقه قشم باشد که کارخانه فوق احداث شده و 

هزار تن محصول بسته به نوع تکنولوژی  ۱۰گذاری برای تولید پنج تا د.گلشاهی عنوان کرد: هدفزودی وارد فاز اجرایی خواهد شبه

 شود، شده و قرار است محصوالت تولیدشده در این کارخانه به کشورهای آسیای جنوب شرقی صادر شود.که وارد می

 اخلی شودآال ممکن است باعث باال رفتن قیمت این آبزی در بازار دافزایش صادرات قزل

دهند، مدیرعامل اتحادیه ماهیان ها و تأمین ادوات برای افزایش صادرات خبر میدر حالی که مسئوالن دولتی از فراهم بودن زیرساخت

 های بهداشتی را عاملی برای از دستوگو با خبرنگار ایانا، کندی سازمان دامپزشکی کشور در صدور مجوزها و پروتکلسردآبی در گفت

، آال به کشورهای عضو اتحادیه اروپاویژه قزلزاده گفت: برای صادرات آبزیان بهکند.آرش نبیی بازارهای صادراتی تلقی میرفتن برخ

 کند.الزم است پروتکل خاصی به امضا رسیده و پاسخ داده شود که این امر از سالیان گذشته مراحل اجرایی خود را طی می

های موجود در مزارع و های بهداشتی، بیماریدادی پرسش درباره نحوه تولید، نوع نظارتدارای تع NRPوی تأکید کرد: پروتکل 

های مزرعه و... است که باید با همکاری سازمان شده، نحوه صید، شرایط زیرساختهای مصرفبیوتیکها، نوع آنتینحوه مقابله با آن

ویژه های الزم برای صادرات آبزیان، بهزاده درباره پتانسیلکند.نبیمیدامپزشکی کشور پاسخ داده شود، اما این سازمان همچنان تعلل 

آال فراهم هزار تن در سال امکان صادرات قزل ۲۰شود که بیش از بینی میآال یادآور شد: اگر مشکالت موجود مرتفع شود، پیشقزل

صادرات مناسبی در  ۱۳۹۴است.وی اضافه کرد: تا سال  هزار تن نیز قابل افزایش ۵۰ها این رقم تا باشد و با تغییر برخی استراتژی

آال وجود داشت، اما در شرایط حاضر این گونه از وضعیت خرید و صادراتی مناسبی برخوردار نیست، زیرا مردم به جای بخش قزل

دید باشیم، دنبال بازارهای جهترتیب باید بکنند و بدیناستفاده از این گونه باارزش اقتصادی، متأسفانه از آبزیان چینی استقبال می

 سازی بیشتری انجام شود تا این گونه بیشتر به مصرف داخل برسد تا صادرات.اما باید فرهنگ

 آال در چند سال اخیررشد هفت برابری صادرات ماهی قزل

کند و را بازار تعیین می آال وارد بازارهای صادراتی شود، قیمت آنمدیرعامل اتحادیه ماهیان سردآبی خاطرنشان ساخت: اگر قزل

آال تولید هزار تن ماهی قزل ۵۵۰زاده گفت: در جهان ناخودآگاه قیمت این محصول در بازار داخلی نیز افزایش خواهد یافت.نبی

 هزار تن است را از آن خود کرده است؛ بنابراین پتانسیل صادراتی خوبی برای ۱۵۰درصد این تولید که معادل  ۱۷شود که ایران می

 ۹۵آال به کشور روسیه صادر شد که این رقم در سال تن قزل ۵۰۰هزار و کمتر از یک ۱۳۹۴ایران فراهم است.وی بیان کرد: در سال 

زاده افزود: با تالش تولیدکنندگان، هزار تن برسد.نبی ۲۰تا  ۱۵شود به بیش از بینی میهزار تن رسید و برای سال جاری پیش ۱۰به 

های بیشتری داشته باشند، امکان ها همکاریال به هفت برابر رسیده است که اگر سازمان دامپزشکی و سایر بخشآصادرات ماهی قزل

http://awnrc.com/index.php
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آال در بازارهای داخلی و خارجی دارای رتبه دهم جهان است؛ افزایش تولید فراهم است.وی در پایان تأکید کرد: کیفیت ماهی قزل

ها ستگاههای سایر دایش صادرات این گونه اقتصادی فراهم است که امیدواریم با همکاریبنابراین پتانسیل مناسبی برای تولید و افز

 تر اعمال کنیم./ها و استانداردهای مدنظر را هرچه سریعبتوانیم پروتکل

http://www.iana.ir/fa/news/۵۰۰۱۸D/%۸%AA%D۹%۸۸%D۹%۸۴%DB% 
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 شکر
 فودپرس ۱۳۹6آبان ماه  ۲۹دو شنبه 

 مصوبه افزایش قیمت شکر هنوز اجرا نشده است

دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر اعالم کرد که با وجود تصویب افزایش هشت درصدی قیمت شکر هنوز این مصوبه  <کشاورزی

 .نارضایتی صنایع در سال آینده قطعا یکی از عوامل کاهش تولید خواهد بودابالغ نشده و اعتراض و 

 این هنوز اما شده داده شکر و قند صنایع به قیمت افزایش مجوز درصد هشت کنندهمصرف قیمت برای: کرد اظهار بهمن دانایی

 ۶۰۰ زا بیش و نشده داده تولیدکنندگان به پولی کشاورز، از محصول خرید و هاکارخانه کار شروع وجود با. است نشده ابالغ مصوبه

 ۲۷۵۶وی افزود: در سال گذشته قیمت تمام شده شکر کیلویی .ها بالتکلیف مانده استهزار تن شکر تولید شده در انبار کارخانه

وت از دولت دریافت التفاتومان مابه ۲۳۶تومان بفروشند و  ۲۵۲۰شان را کیلویی تومان بود که دولت به صنایع اعالم کرد محصول

 .رسدتومان می ۲۷۲۲التفاوت به حدود کنند که با اعمال مصوبه افزایش هشت درصدی قیمت فروش شکر بدون احتساب مابه

گیرد که با اجرای مصوبه جدید حدود کیلویی تومان در اختیار مصرف کننده قرار می ۲۵۲۰دانایی یادآور شد: اکنون شکر کیلویی 

 .کننده قرار خواهد گرفتتومان در اختیار مصرف ۲۷۲۲شود و کیلویی نرخ اضافه میتومان به این  ۲۰۰

 ینههای مدنظر در زمبینیدبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر ادامه داد: وضعیت تولید شکر تا امروز مناسب بوده و به همه پیش

هزار تن شکر تولید خواهد شد، چرا که بیش از هفت  ۷۵۰تولید این محصول استراتژیک دست یافتیم و امسال بالغ بر یک میلیون و 

میلیارد تومان به کشاورزان بابت  ۱۰۰۰دانایی گفت: تاکنون بیش از .ایملیون تن چغندرقند تحویل گرفتهمیلیون تن نیشکر و پنج می

ها هزار تن شکر تولید شده در انبارهای کارخانه ۶۰۰بدهکاریم، در حالی که هنوز قیمت فروش نداریم و بیش از  خرید محصول امسال

ه شان ناراضی خواهند بود و سال آیندکشاورزان بابت تاخیر در دریافت بهای محصول بالتکلیف است که با ادامه این وضعیت نه تنها

ها هم دیگر صرفه اقتصادی چندانی برایشان ندارد و به تولید مانند گذشته با میزان کشت خود را کاهش خواهند داد، بلکه کارخانه

التفاوت قیمت تمام شده و فروش میلیارد تومان به دولت بابت پرداخت مابه ۷۰۰وی اظهار کرد: بیش از .انگیزه ادامه نخواهند داد

کند، اما با توجه به ها اعمال میطلبکاریم که این خود نیز فشار مالی بسیاری روی کارخانه ۱۳۹۵و  ۱۳۹۴های شکر برای سال

های ریزیپیش به این مساله توجه کنند تا برنامهایم که مسئوالن باید بیش از محدودیت مالی تاکنون این مساله را پیگیری نکرده

 .صورت گرفته برای خودکفایی شکر لطمه نبیند

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=۹c۰۷۵ef۱۰e۵۶۴۰۸c۸۴۲۵۵۳ 
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 شیر و فرآورده ها
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۲۹تاریخ: 

 دهه + اینفوگرافیک 4درصدی تولید شیرخام طی  2۶۸رشد 

 ۸۰۰میلیون و  ۱۱به بیش از  ۱۳۹۹درصدی را تجربه کرده و قرار است تا سال  ۲۶۸تولید شیرخام از ابتدای انقالب تاکنون رشد 

هزار تن بوده  ۶۲۰حدود دو میلیون و  ۵۷به گزارش خبرنگار ایانا، طبق گزارش بانک مرکزی، تولید شیرخام در سال .هزار تن برسد

سال گذشته  ۲۰رسد. افزایش تولید شیرخام طی هزار تن می ۴۰۰سال بعد به سه میلیون و  ۱۰یعنی  ۶۷که این رقم در سال 

 ها قراربینیهزار تن گذشت. این در حالی است که طبق پیش ۶۵۳میلیون و  ۹از مرز  ۹۵همچنان ادامه داشت، تا اینکه در سال 

هزار تن افزایش یابد.بر همین اساس، معاونت امور دام وزارت جهاد  ۸۹۰میلیون و  ۱۱درصدی به بیش از  ۲۳است این مقدار با رشد 

های مشخصی دارد که یکی از آنها ارائه مشوق صادراتی است. به طوری که کشاورزی، برای افزایش صادرات محصوالت لبنی برنامه

 میلیون تومان برای این منظور در نظر گرفته شود./ ۲۰۰میلیارد و  ۱۳۲باید مبلغ  ۱۳۹۹برای سال 

http://www.iana.ir/fa/news/۵۰۱۴۶/%D۸%B۱%D۸%B۴%D۸ 
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 شیر و فرآورده ها
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۳۰تاریخ: 

 میلیون تن محصوالت لبنی 1گذاری برای صادرات شود/ هدفمیلیون تن شیر امسال در کشور تولید می 10

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی از هدفگذاری صادرات یک میلیون تن انواع محصوالت لبنی در سطح کشور در سال 

تنی شیر در واحد تولیدی زرین ۵۰یات اجرایی مرحله نخست تولیدبه گزارش ایرنا، حسن رکنی در آیین آغاز عمل.جاری خبر داد

کشور جهان صادر شد که با ۲۰هزار تن از کشور به۸۵۰نوع از تولیدات محصوالت لبنی به میزان۳۰خوشه اراک افزود: سال گذشته

 ی کشور افزوده شود.هزار تن به صادرات محصوالت لبن۲۵۰میلیون تن شیر در سالجاری، پیش بینی می شود۱۰توجه به تولید

کیلوگرم عنوان کرد و ادامه داد: افزایش سرانه مصرف محصوالت لبنی ۱۲۰وی سرانه مصرف محصوالت لبنی در سبد خانوار را

کیلوگرم، از برنامه های وزارت جهاد کشاورزی است.رکنی گفت: هم اکنون زنجیره تولیدی در کشور وجود دارد که ضریب ۱۶۰به

از واحدهای تولید طیور کشور حدود یک و پنج دهم به یک کیلوگرم است که باید با بهره گیری از تجربه های تبدیل غذایی در یکی 

واحدهای موفق، این مهم در سطح کشور گسترش یابد.معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی یاد آور شد: جمهوری اسالمی 

ن محصوالت لبنی به شمار می رفت که هم اینک با بهره گیری از نژاد های برتر دهه گذشته یکی از بزرگترین واردکنندگا۲ایران تا

کیلوگرم افزایش یافته است و کشور به یکی از ۴۰دام، تغییر روش پرورش و تغذیه مناسب تولید شیر به ازای هر راس دام به

 صادرکنندگان محصوالت لبنی در منطقه تبدیل شده است./

http://www.iana.ir/fa/news/۵۰۱۵۶/%DB%B۱%DB%B۰ 
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 شیر و فرآورده ها
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۲۹تاریخ: 

 !شیر پرحاشیه

ترول کاهش کلس تولید شیر پروبیوتیکی که منجر به"چندی پیش خبری از سوی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی با عنوان 

منتشر شد که یکی از محققان در تماسی که با ایسنا داشت، با ارائه مستندات تائیدشده از سوی مراجع قانونی اعالم کرد  "شودمی

فناوری در شهریورماه به گزارش ایسنا همزمان با برگزاری نمایشگاه زیست.تمام حقوق مادی و معنوی این طرح متعلق به وی است

با عنوان اختراع شیر پروبیوتیک از سوی عضو هیات علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی منتشر شد.پیرو انتشار امسال خبری 

این خبر مهندس باران مرتضوی، کارشناس ارشد میکروبیولوژی مواد غذایی، در تماسی با خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا( تاکید 

تایید  "تولید شیر تخمیری پروبیوتیک و شیر تخمیری پروبیوتیک پری بیوتیکی"ا عنوان کرد که وی تنها دارنده سند این اختراع ب

های گذشته است.مرتضوی، ترین مراجع علمی و ثبت صادره از سوی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور در سالشده از سوی دقیق

خبرنگار ایسنا، با اشاره به اجرای این تحقیقات  وگو بامالک رسمی عنوان اختراع شیر تخمیری پروبیوتیک و مجری طرح در گفت

روزی، تحقیق، کار و آزمون با صرف هزینه زمانی و مالی شخصی نه تنها به دانش فنی ها تجربه، مطالعه شبانهگفت: پس از سال

یر تخمیری تولید شدسترسی پیدا کردم، بلکه برای نخستین بار در ایران موفق به  "اسیدوفیلی"تکنولوژی تولید فرآورده شیری 

وی در شرح اختراع خود افزود: اختراعم قابلیت تولید با هر نوع شیر  .شدم "بیوتیکی پری پروبیوتیک" تخمیری شیر و "پروبیوتیک"

دودی های محمجری طرح با تاکید بر اینکه در حال حاضر در جهان شرکت حیوانی، هر نوع پروبیوتیک و هر نوع پری بیوتیکی را دارد.

کامل  اند، ادامه داد: در این مطالعات توانستم به دانشبالینی شیر اسیدوفیلی را انحصاری تولید کرده -با اسرار متفاوت تکنیکی بعضا

ای به گفته این محقق، شیر اسیدوفیلی به فرآورده ای از اختراعم دست یابم.فنی آن نیز برای اولین بار در ایران به عنوان زیر مجموعه

 شود.های الکتوباسیلوس تهیه میشود که عمدتا با شیر باز ترکیبی و پروبیوتیکق میاز شیر اطال

ی ها و محصوالت پروبیوتیکی مانند اثر کاهندگمرتضوی خاطر نشان کرد: هر تحقیق تکراری بر روی اثرات سالمت بخشی پروبیوتیک

   اختراع شده است.کلسترول یا فشار خون از نوع تحقیق بالینی بر روی محصولی است که قبال

ی این نوع درمان-ها مانند اثرات پیشگیریهای عمومی مصرف مقادیر تعیین شده پروبیوتیکاین محقق در این باره توضیح داد: ویژگی

ها، کاهش کلسترول، کاهش فشار خون، تقویت سیستم ایمنی، درمان اسهال عفونی کودکان، افزایش عمر، شیرها در انواع سرطان

ها اند.وی اضافه کرد: نکته حائز اهمیت آن است که پروبیوتیکات سرماخوردگی بارها در جهان تحقیق و ثابت شدهکاهش دفع

ها برای بیماران کلیوی مفید است.مرتضوی ادامه داد: بر اساس تحقیقات مختلف، "اگزالوباکتر"های اختصاصی دارند، مثال ویژگی

تواند دارای اثرات سالمت بخشی باشد و بر اساس مطالعاتم و آخرین می CFU 6^10 - 8^10ها فقط در مقادیر مصرف پروبیوتیک

 طعم بیشتر مقادیر  کنم.را در محصول نهایی توصیه می CFU 8^10  های صفراوی و ...ها، محیط اسیدی معده، نمکپژوهش

 ارند، اظهار کرد: به عنوان مثال به دلیل تقویتها محدودیت مصرف دوی با تاکید بر اینکه پروبیوتیک .دهندمی محصول به نامطلوبی

دی باید از دهد، لذا بیماران پیونها، بدن نسبت به عضو پیوندی واکنش دفاعی نشان میشدید سیستم ایمنی بدن توسط پروبیوتیک

ها یکپری بیوت این محقق حوزه میکروبیولوژی غذایی با تاکید بر اینکه برخی از مصرف محصوالت پروبیوتیکی خودداری کنند.

ها دارای اثرات سالمت بخشی فراوانی ها نیز مانند پروبیوتیکهای گیاهی هستند، یادآور شد: ولی بطور کلی پری بیوتیکعصاره

وی خاطر نشان کرد: از آنجا که بر اساس قوانین مالکیت فکری تولید، توزیع، استفاده و یا واگذاری، حق انحصاری مخترع  هستند.

  شود.ختراع است، از این رو هر گونه تعدی به حقوق مالکیت فکری مخترع و مولف، تخلف از قانون محسوب میصاحب سند ا

http://awnrc.com/index.php
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های گذشته خبر داد و گفت: به عنوان تنها مالک این محقق از ثبت اختراع خود در سازمان ثبت اسناد و امالک کشور ایران در سال

این محصول سالمت بخش و سودآور، به دنبال سرمایه گذار برای تولید انبوه آن هستم  انحصاری تولید، توزیع، استفاده و یا واگذاری

 گذاران هستم.که البته پیشنهاداتی در این زمینه ارائه شده و در حال بررسی پیشنهادات سرمایه

http://www.iana.ir/fa/news/۵۰۱۳۴/%D۸%B۴%DB%۸C%D 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آبان  ۲۴تاریخ: 

 تعرفه صادرات لبنیات به عراق تغییر نخواهد کرد/ ضرورت واردات شیر خشک

آن است که به مدت چهار سال، نرخ تعرفه صادرات لبنیات به دبیر انجمن صنایع لبنی گفت:مذاکرات اولیه با مسووالن عراق، بیانگر 

 .درصد خواهد بود ۴۰عراق 

، با اشاره اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانگروه  صنعت،تجارت و کشاورزی دبیر انجمن صنایع لبنی در گفتگو با خبرنگار رضا باکری 

اظهار کرد: سازمان حمایت پس از بررسی آنالیز قیمت تمام شده  قیمت سه فرآورده لبنیبه آخرین وضعیت تعیین و تکلیف 

 .محصوالت، هفته گذشته نرخ های جدید را به ستاد تنظیم بازار ابالغ کرده که پس از تصویب نرخ های جدید اعالم خواهد شد

 روی با اشاره به اینکه اطالعی از زمان اعالم نرخ سه فرآورده لبنی)شیر، ماست، پنیر( نداریم، افزود: با توجه به آنکه ستاد تنظیم بازا

 .نتایج را به انجمن منعکس نکرده است از این رو منتظر ابالغیه هستیم

 هستند، بیان کرد: کارخانه های لبنی یمت محصوالت لبنیق باکری در پاسخ به این سوال که کارخانه های لبنی خواستار افزایش

در پی افزایش مواد پتروشیمی،نرخ شیر خام،هزینه های انرژی، دستمزد و بسته بندی از سازمان حمایت، خواستار بررسی هزینه تمام 

 .شده تولید شدند که به زودی نتایج بررسی دفاتر شرکت های لبنی اعالم می شود

خبر داد و گفت: کارخانه های لبنی جهت صادرات  ورود موقت شیر خشکلبنی در بخش دیگر سخنان خود از  دبیر انجمن صنایع

 .و ذخایر استراتژیک خواستار واردات موقت شیر خشک هستند

ه کوی با اشاره به ضرورت ذخایر استراتژیک شیر خشک تصریح کرد: اکنون در انبارهای صنایع لبنی شیر خشک وجود ندارد در حالی

هزارتن شیر خشک تحت عنوان ذخایر استراتژیک وجود داشته باشد تا در صورت  ۱۵تا  ۱۰در انبارهای دولتی و خصوصی حداقل باید 

 .کمبود کاال در بازار بتوان از این ذخایره بهره مند شد

 امیدی به کاهش تعرفه صادرات لبنیات به عراق نیست 

نداریم، اظهار کرد: مذاکرات اولیه با مسووالن عراق  تعرفه صادرات لبنیات به عراقاین مقام مسوول با بیان اینکه امیدی به کاهش 

 .درصد خواهد بود ۴۰بیانگر آن است که به مدت چهار سال نرخ تعرفه صادرات لبنیات به عراق 

، پیشنهاد صنایع لبنی به مسووالن دولتی پرداخت مابه التفاوت تعرفه باکری ادامه داد: براساس قوانین مصوب برنامه ششم توسعه

 .جدید و قدیم صادرات لبنیات به عراق است تا شرکت های لبنی بتوانند به صادرات خود ادامه دهند

 .دارد دامهصادرات خود را متوقف نکرده اند و همانند گذشته صادرات ا محصوالت لبنیبه گفته وی، اکنون شرکت های صادرکننده 

میلیون دالر است، اذعان کرد: با توجه به  ۶۰۰دبیر انجمن صنایع لبنی با بیان اینکه ارزش صادرات ساالنه محصوالت لبنی به عراق 

 .میزان قابل توجه صادرات به عراق ، نباید اجازه دهیم افزایش تعرفه ای موجب شود که سایر رقبا در این بازار رخنه کنند

د: ستاد اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه مکلف کرده که برای توسعه صادرات در چنین مواردی مشوق صادراتی باکری ادامه دا

 .در اختیار تجار قرار گیرد تا لطمه ای به صادرات وارد نشود

آورشد: است، یادسال گذشته به صنایع پرداخت نشده  مشوق صادراتیدبیر انجمن صنایع لبنی با انتقاد از این امر که بخشی از 

میلیارد تومان مشوق صادراتی برای کارخانه های لبنی در  ۱۵۰براساس تصویب مصوبه هیات وزیران در تیر ماه گذشته رقمی معادل 

 .میلیارد تومان آن پرداخت شد و مابقی به سبب کمبود نقدینگی، بالتکلیف است ۴۴نظر گرفته شد که تا کنون تنها 

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۳۲۱۶۷۷/%D۸%AA%D۸%B۹%D۸%B۱%D۹%۸۱ 
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 صادرات و واردات
 ایران اکونا - ۱۳۹۶آبان / /  ۲۳سه شنبه , 

 کنیمواکنش به واردات احتمالی کیوی/ما نیاز منطقه راتامین می

تهران با بیان اینکه کشور حتی در فصل غیر تولید نیازی به واردات کیوی ندارد،گفت: ایران از رئیس اتحادیه باغداران استان 

نامه ایران و  توافق درباره اروپایی مقامات سوی از شده مطرح مباحث به واکنش در مجتبی شادلو.صادرکنندگان مطرح منطقه است

ان برای صادرات میوه های تازه خوری خارج از فصل تولید به ایران، نیوزیلند برای واردات کیوی به کشورمان و همچنین تقاضای آن

اظهارداشت: ما اصال نیازی به واردات میوه به کشور نداریم، خارجی ها در این زمینه فقط منافع خودشان را در نظر دارند و به فکر 

 .ند که نفع کشور ما در چیستبازاریابی برای محصوالتشان هستند، مسئوالن کشور ما باید به این مساله توجه کن

وی با بیان اینکه کیوی کشور در فصل پاییز برداشت می شود و تا تابستان سال بعد در سردخانه ها قابلیت ماندگاری دارد، گفت: 

ی یکیوی تولید داخل میوه ای مرغوب و بازار پسند است و ما طی سالهای اخیر صادرکننده قابل توجه منطقه بوده ایم و به کشورها

رئیس اتحادیه باغداران استان تهران با اشاره به .مانند روسیه، ترکیه، پاکستان و کشورهای حوزه خلیج فارس کیوی صادر کرده ایم

اینکه اگر صادرات نباشد، در بازار داخلی بازار کیوی مشکل پیدا می کنیم، افزود: همیشه ظرفیت تولید در کشور بیش از مصرف بوده 

درصد باغات  ۳۰شادلو با بیان اینکه ایران جزو کشورهای نوظهور در زمینه تولید کیوی است، اضافه کرد: ضمن اینکه هنوز .است

وی تصریح کرد:تنوع میوه ای کشور بسیار زیاد است و .کیوی کشور نهال های جوان دارند و در انتظار ورود به چرخه تولید هستند

ننده ای را با هر سلیقه راضی کنند بنابراین ما نیازی به واردات هیچ محصولی نداریم، اگر این محصوالت می توانند هر مصرف ک

  .بخواهیم چند محصول وارداتی به سبد مصرف میوه اضافه کنیم پس تکلیف تولید داخل و بحث اقتصاد مقاومتی چه خواهد شد

http://iranecona.com/۷۹۳۲۷/%D۹%۸۸%D۸%A۷%DA%A۹%D۹%۸ 
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 صنایع غذایی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آبان  ۲۴تاریخ: 

 درصدی قیمت نان منوط به حفظ وزن چانه است 15افزایش 

ایش سال اخیر،ستاد تنظیم بازار افزرییس اتحادیه نانوایان سنتی گفت:با توجه به ثبات نرخ نان و افزایش هزینه های تولید در سه 

قاسم زراعتکار رییس اتحادیه نانوایان سنتی در گفتگو با . درصدی قیمت نان بدون تغییر وزن چانه را مصوب کرد ۱۵

خبر داد و گفت: با توجه به ثبات  افزایش قیمت نان از،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار

درصدی قیمت نان بدون تغییر وزن چانه را مصوب  ۱۵نرخ نان و افزایش هزینه های تولید در سه سال اخیر،ستاد تنظیم بازار افزایش 

زراعتکار با اشاره به اعتراض .در سراسر کشور از ابتدای آذر ماه اجرا خواهد شد قیمت نان درصدی ۱۵به گفته وی، افزایش .کرد

درصدی قیمت نان بیان کرد: اگرچه نانوایان خواستار افزایش بیشتر بودند اما در بحث گرانی ها باید وضعیت  ۱۵نانوایان به افزایش 

رییس اتحادیه نانوایان سنتی .ارائه نان با کیفیت به مردم باشند مصرف کننده و اقتصاد دولت نیز در نظر گرفته شود و همواره در صدد

در دستور کار قرار گرفته است، تصریح کرد: پس از بررسی کارشناسان،طرح یکسان  طرح یکسان سازی گندم و آردبا بیان اینکه 

 .سازی آرد و نان برای اجرا، به کارگروه مربوطه برای تصویب، ارائه خواهد شد

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۳۲۳۴۵۷/%D۸%A۷%D۹%۸۱%D۸% 
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 عسل
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۲۹تاریخ: 

های ازدواج را بازی زنبورهای کوچک نقش بزرگی در زندگی آمیزشی درختان دارند/ زنبورهای کوچک نقش دالل

 سال طول کشید 4برداری از درختان، زنبورها و نشانگرهای ژنتیکی کنند/ نقشهمی

ن تی در گستراندن ارتباط بیزمانی که موضوع به آمیزش بین درختان برمی گردد، زنبورهای کوچک در اندازه کفشدوزک نقشی حیا

زوج ها در مسافت های دور را دارند. این همان چیزی است که دانشمندان در دانشگاه تگزاس آستین پس از یکی از دقیق ترین 

 .آزمون های پدرانگی که تاکنون در مورد درختان وحشی انجام شده کشف کردند

این هفته در مجله جلسات آکادمی ملی علوم منتشر شده، پژوهشگران  به گزارش ایانا از سایت ساینس دیلی، در مطالعه ای که

 ۶۹۰مایل مربع ) ۲،۵مسیرهایی را که هزاران زنبور وحشی برای گرده افشانی درختان در سراسر یک منطقه جنگلی که بیش از 

د ترین زنبورهای عسل می تواننهکتار( است را می روند و باز می گردند شناسایی کرده اند.زیست شناسان تعجب کردند که کوچک 

کیلومتر با هم فاصله  ۲همان مسیرهایی را که گرده افشان های بزرگ تر طی می کنند پوشش دهند و برای درختانی که بیش از 

دارند اغلب مانند دالل های ازدواج عمل می کنند. در حقیقت در نیمی از مواردی که یک جفت درخت جدا افتاده با فاصله ای قابل 

 وجه، یک میوه را با یکدیگر تولید می کنند، گرده ها توسط زنبوری به اندازه یک دانه برنج حمل شده است.ت

این زنبورهای کوچک «. »اندازه، همه چیز نیست»شالن جا، دانشیار زیست شناسی یکپارچه و محقق اصلی این مطالعه می گوید 

نقشه برداری از درختان، زنبورها و نشانگرهای ژنتیکی تقریبا «.ژن می شوندموجب تاثیرات مفید مهم در زمینه تولید مثل و جریان 

برابر بیشتر از  ۱۰سال طول کشید و سه بخش از جنگل های بارانی گرمسیری نزدیک کانال پاناما را پوشش داد. محدوده مطالعه  ۴

 یله زنبورها ترسیم شود.پروژه های تحقیقاتی قبلی بود و تالش می شد تا نقشه جابه جایی گرده ها به وس

اگر شما بر بخش کوچکی از جنگل تحقیق می کنید، تنها می توانید جابه جایی گرده ها را در مکانی کوچک اندازه »جا می گوید 

ما سیگنالی در مورد اینکه این زنبورهای کوچک تا کجا پرواز می کند دریافت کردیم زیرا کاری را شروع کرده بودیم که «. »بگیرید

درصد گیاهان که شامل دو سوم محصوالت غذایی می شود برای تولید مثل خود  ۸۵بیش از «.ناسب با مقیاس واقعی پرواز آنها بودمت

به زنبورها و سایر حشرات گرده افشان وابسته هستند. بیشتر مطالعات در مورد حشرات گرده افشان ابتدا بر زنبورهای بزرگ تر که 

 د و در نتیجه به گیاهان کمک می کنند بیش ترین میوه ها و دانه ها را تولید کنند تمرکز می کنند.بیشترین گرده را حمل می کنن

با این وجود، ده ها هزار گونه زنبور وجود دارد و جا و تیمش می خواستند در مورد کارکرد زنبورهای کوچک بیشتر بدانند. آن ها 

شان به سراغ گلها می روند و مسیرهای قابل توجهی را در طول گرده افشانی کشف کردند که زنبورهای کوچک بیشتر از همتایان بزرگ

پوشش می دهند. زنبورهای چند میلیمتری گرده ها را در طول مناطقی که بیش از یک میلیون برابر اندازه بدن آنهاست جا به جا 

 رود.افت را طی کند باید از لوس انجلس به شیکاگو بمی کنند. اگر واقع بینانه نگاه کنیم، یک فرد بزرگسال اگر بخواهد معادل این مس

از انجا که این همسریابی از راه دور به جلوگیری از درون زادی در میان گیاهان نزدیک به هم کمک می کند، زنبورهای دور پرواز، به 

 درختان در داشتن نسل جدیدی از فرزندان برای جایگزین شدن آنها کمک می کنند.

ما به طور سنتی نمی پرسیم که چگونه گرده افشان ها بر نحوه انتقال ژن ها به نسل های مختلف تاثیر می گذارند، اما »جا می گوید 

ما معموال زمانی به دانه ها یا تعداد آن ها نگاه «. »این مسئله به شکلی باورنکردنی برای تداوم جمعیت در طوالنی مدت مهم است

م نقش زنبور را در خدمات گرده افشانی بدانیم، اما نه زمانی که می خواهیم بدانیم پدر این دانه ها چه کسی می کنیم که می خواهی

طبق اظهارات جا، شناختن والدین هر دانه یا گیاه مشخص ضروری است. کشاورزان و جنگلداران مدتهاست که از این اطالعات «.است

برای مثال، میوه های آبدارتر و بزرگتر در یک محصول یا درختانی که در  -که کیفیتبرای برنامه ریزی، نه تنها در کمیت خروجی بل

http://awnrc.com/index.php
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نقشی مرکزی در  miconia)نیز استفاده کرده اند.پاناما مرکز تنوع زیستی است و درختان میکونیا ) -جنگل سریع تر رشد می کنند

درصد کاهش  ۳۰یی نسبت جنگل ها را در این کشور تا جنگل های بارانی کشور بازی می کنند. در طول نیم قرن گذشته، جنگل زدا

شده  -که کانال پاناما را احاطه کرده -داده است و این امر موجب فرسایش خاک و سایر چالش ها در یک حوضه اقتصادی حیاتی

ل ه گستراندن تولید مثاست.جا معتقد است که این مطالعه جدید هم بر اینکه چگونه گرده افشان هایی در همه اندازه ها می توانند ب

گیاهان کمک کنند و در مکان هایی مانند پاناما موجب احیای جنگل شوند و هم بر اینکه چگونه گرده افشان های کوچک در سراسر 

جهان به گیاهان در اکوسیستم کمک می کنند پرتو نوری می افکند. گونه های زنبورها در اکثر نقاط، از جمله ایاالت متحده، در 

های مختلف و با رفتارهای گرده افشانی متفاوت، شیوه هایی شبیه گونه های مورد مطالعه در پاناما را دارند. به دلیل اینکه  اندازه

زنبورهای کوچک تر اغلب انعطاف بیشتری نسبت به همتایان بزرگ خود در مقابل تهدیداتی چون تخریب محل سکونت نشان می 

 گرده پخش کن در مواجهه با از دست دادن سایر زنبورها کمک کننده است. دهند، دانستن پتانسیل آنها به عنوان

http://www.iana.ir/fa/news/۵۰۱۱۹/%D۸%B۲%D۹%۸۶%D۸%A۸%D۹%۸۸% 
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 گیاهان صنعتیگل و 
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۲۳تاریخ: 

طرح جامع گیاهان دارویی با مشارکت وزارت بهداشت، وزارت کشور، انجمن طب سنتی ایران و مراکز آموزشی، 

 های تحقیقاتی بابونه، آویشن و گل سرخشود/ فراخوان اجرای طرحتحقیقاتی، دانشگاهی تدوین می

 های وزارت جهاد کشاورزیمحور از برنامهتولید استاندارد، فرآوری، بازاریابی و تحقیقات محصولمجری طرح ملی گیاهان دارویی گفت: 

 .در حوزه گیاهان دارویی است

به گزارش ایانا از مرکز تحقیقـــات و آمـــوزش کشـاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، پیمان یوسفی آذر که در حاشیه 

فناوری ربع رشیدی در کارگاه تخصصی گیاهان دارویی و طب سنتی در مرکز تحقیقات و آموزش پنجمین نمایشگاه نوآوری و 

کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی در جمع محققین سخن می گفت اظهار کرد: بدون هیچ گونه اغراقی می توانم بگویم که 

نمونه است، آذربایجان یکی از بهترین مناطق اقلیمی کشور کل خطه آذربایجان شرقی از لحاظ اقلیمی و تنوع گیاهی در خاورمیانه 

از لحاظ بارندگی ، آب و هوایی و تنوع گیاهی است که توپوگرافی موجود در منطقه این تنوع را دو چندان کرده است از این رو 

کشاورزی با بیان این که در  آذربایجان می تواند به عنوان یک باب منطقه ای در حوزه گیاهان دارویی عمل کند.مشاور وزیر جهاد

چند دهه اخیر صحبت از گیاهان دارویی زیاد بوده و مردم ایران به صورت سنتی با گیاهان دارویی همدلی و آشنایی دارند، خاطرنشان 

ه ویژه بکرد: اما در گذشته این امر در برنامه ای مدون اتفاق نیفتاده بود و خوشبختانه مهندس حجتی وزیر جهاد کشاورزی اهتمام 

 این امر دارند و تدبیر وی بر این بود که در وزارتخانه یک بخش ویژه برای این امر باشد.

یوسفی آذر ادامه داد: ما موفق شدیم ضمن اخذ موافقت مرکز ملی گیاهان دارویی از سازمان امور استخدامی کشور به حوزه ساختاری 

این که پس از اجرای قانون تمرکز وظایف بازرگانی، وزارت جهاد کشاورزی  و تشکیالتی این بخش سرو سامان دهیم.وی با اشاره به

عالوه بر اینکه مسئول مستقیم تولید است، مسئول مستقیم تنظیم بازار و فرآوری نیز هست، اظهار کرد: یکی از مشکالت حوزه 

 ست.گیاهان دارویی، بازار است و ساماندهی بازار گیاهان دارویی از جمله اولویت های ما

یوسفی آذر اضافه کرد: در این زمینه تهیه طرح جامعی با مشارکت وزارت بهداشت، وزارت کشور، انجمن طب سنتی ایران، مراکز 

آموزشی، تحقیقاتی، دانشگاهی حتی پدافند غیر عامل کشور در دستور کار ما قرار دارد.مجری طرح ملی گیاهان دارویی در ادامه با 

رت جهاد کشاورزی در حوزه گیاهان دارویی گفت: برنامه اول ما تولید استاندارد است ما در این طرح نظام اشاره به برنامه های وزا

جامع گواهی دهی را تنظیم کرده ایم ، در حال حاضر بازار وجود دارد ولی باید تولید ما مطابق استاندارد بازار باشد و همچنین باید 

برنامه ما فرآوری است و سومین برنامه و مهم ترین حلقه، آموزش در حوزه بازاریابی  مزارع الگویی ایجاد شود.وی افزود: دومین

است.یوسفی آذر چهارمین برنامه را تحقیقات محصول محور اعالم و تاکید کرد: تحقیقات باید محصول محور و خدمت محور باشد و 

محور است.مشاور وزیر جهاد کشاورزی در پایان تحقیقی که خروجی اش، زنجیره ارزش گیاهی را مشخص کند آن تحقیق محصول 

با اشاره به این که زعفران آذربایجان شرقی که از نظر رنگ، طعم، بو و درجه مرغوب ترین زعفران کشور است از محققین خواست در 

 حوزه بازار و زنجیره ارزش گونه های گیاهان دارویی از جمله بابونه، آویشن و گل سرخ تحقیق کنند./

http://www.iana.ir/fa/news/۵۰۰۳۹/%D۸%B۷%D۸%B۱%D۸%A 
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 گل و گیاهان صنعتی
 ایران اکونا - ۱۳۹۶آبان / /  ۲۳سه شنبه , 

 های قرنطینه گیاهان در مناطق آزاد/ نخستین مرکز در چابهار فعال شدایجاد پست

ای گیاهی در مناطق آزاد خبر داد و گفت: نخستین مرکز قرنطینه در منطقه های قرنطینهرئیس سازمان حفظ نباتات از ایجاد پست

 .شودهفته آینده وارد مدار می ۲آزاد چابهار فعال شده و در مناطق آزاد ماکو و کیش نیز تا 

که با سازمان مناطق  زاد کشور خبر داد و گفت: طی هماهنگیآ اطقمن در نباتات حفظ قرنطینه مرکز ایجاد از محمدعلی باغستانی

 .ایم، سه هفته اخیر نخستین مرکز قرنطینه در منطقه آزاد چابهار شروع به کار کردآزاد و ویژه اقتصادی داشته

ختیار ما قرار گرفته و کار وی همچنین از احداث مرکز قرنطینه و حفظ نباتات در منطقه آزاد کیش خبر داد و افزود: فضای الزم در ا

ه طور در منطقآینده مرکز قرنطینه کیش نیز کار خود را آغاز کند و همیناحداث این مرکز در حال انجام است و امیدواریم تا دو هفته 

زاد وجود آ رئیس سازمان حفظ نباتات به این نکته اشاره کرد که تاکنون پیش از این هیچ مرکز قرنطینه گیاهی در مناطق.آزاد ماکو

شد که مشکالتی را در بازار به وجود نداشت و اگر قرار بود گیاهی به سرزمین اصلی کشور وارد شود در شهرهای اصلی قرنطینه می

مناطق اصلی بشود، به دلیل نداشتن شرایط و  وارد گیاهان از نوعی وی در توضیح بیشتر این موضوع گفت: وقتی قرار بود .آورده بود

 ای واردباغستانی گفت: قرار بر این شد تا محصوالت کشاورزی از ابتدا با نظارت قرنطینه.ی الزم امکان ورود را نداشتاستانداردها

ای بین رییس نامهدو هفته اخیر تفاهم .مناطق آزاد شوند تا اگر الزم بود، آنها وارد سرزمین اصلی شوند، دیگر مشکلی نداشته باشیم

 .وزیر جهاد کشاورزی به امضا رسید، تا در مناطق آزاد هم مراکز قرنطینه گیاهی ایجاد شودسازمان مناطق آزاد کشور و 

ورود گیاهان غیربومی به کشور خطر ورود آفات و بیماری های جدید را به همراه دارد که به سرعت به گیاهان بومی کشور قابل انتقال 

ورود میوه و گیاهان قاچاق عالوه بر ضربه به تولید داخل .وارداتی استخواهد بود. آفت مگس زیتون و شب پره شمشاد از جمله آفات 

خطر انتقال آفات گیاهی را هم به دنبال دارد چرا که در واردات رسمی مراحل قرنطینه گیاهی قبل از ورود به داخل کشور طی 

 .شودمی

anecona.com/http://ir۷۹۳۲۳/%D۸%A۷%DB%۸C%D۸%AC 
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 گندم
 فارس - ۹۶/۰۸/۲۹ : تاریخ

 گندم  خودکفاییهزار تن گندم در کشور/ استمرار در  ۸۷4میلیون و  ۸تولید 

میلیارد تومان از  ۶۰۰هزار و  ۱۱هزار تن گندم به ارزش  ۸۷۴میلیون و  ۸مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: امسال 

  .کاران کشور خریداری شد که باید گفت همچنان در تولید گندم خودکفا هستیمگندم

خاطرنشان  ۹۶-۹۵، در مورد آخرین آمار تولید گندم در سال زراعی خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی یزدان سیف در گفت

 ۸مرکز خرید از کشاورزان تحویل گرفته شد که طبق آخرین آمار  ۱۴۰۰آغاز و توسط  ۹۵تضمینی گندم از اسفند سال کرد: خرید 

 .میلیارد تومان خریداری شده است 600هزار و  ۱۱هزار تن گندم به ارزش  ۸۷۴میلیون و 

شد، تصریح کرد: خوشبختانه از نظر نگهداری و کاران طی چند روز گذشته به طور کامل تسویه وی با اشاره به اینکه مطالبات گندم

میلیون تن ظرفیت استاندارد سیلوهای ما است که با  ۱۳سازی گندم در شرایط مطلوب هم مشکلی نداریم، تا حدی که ذخیره

ران با تأکید مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ای .رسدهزار تن هم می ۱۱میلیون و  ۱۸احتساب انبارهای روباز و مکانیزه ظرفیت به 

ایم، تصریح کرد: بیشترین حجم تولید گندم مربوط به استان خوزستان با یک بر اینکه امسال نیز مرز خودکفایی گندم را رد کرده

هزار تن و استان کردستان  ۶۴۶هزار تن، کرمانشاه  ۹۰۰هزار تن، فارس  ۱۰۵هزار تن، استان گلستان یک میلیون و  ۳۵۰میلیون و 

 .را در کشور داشته است ۹۶-۹۵های اول تا پنجم در تولید گندم در سال زراعی تن به ترتیب مقامهزار  ۵۲۵با 

ساله مجدداً در کشور به خودکفایی در تولید گندم در راستای  10به گزارش خبرنگار فارس، طی دو سال گذشته با یک وقفه 

طح زیر کشت گندم آبی و افزایش عملکرد رخ داده است. گندم ایم که این مهم با کاهش سهای اقتصاد مقاومتی دست یافتهسیاست

سازی و تولید شود که در صورت نداشتن استراتژی ذخیرهبه عنوان یکی از کاالهای استراتژیک و قوت غالب کشور محسوب می

 .ندهر کشوری بازی کنتوانند با سیاست جنگ اقتصادی با کشورهای ابرتولیدکننده گندم از جمله روسیه و آمریکا به راحتی می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۶۰۸۲۹۰۰۱۳۴۳ 
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 گندم
 فارس - ۹۶/۰۸/۲۴ : تاریخ

 درصد گندم ایران ممتاز است 40واکنش وزارت جهاد کشاورزی به ادعای اختالط گندم داخلی با خاک/

وزارت جهاد کشاورزی به اظهار نظرها و خبرهای خالف واقع منتشر شده در برخی رسانه ها درباره کیفیت گندم داخلی و اختالط  

، در واکنش به طرح وزارت جهاد کشاورزیبه نقل از پایگاه اطالع رسانی  خبرگزاری فارسبه گزارش  .آن با خاک واکنش نشان داد

ی افراد و گروه ها درباره کیفیت گندم داخلی و اختالط آن با خاک،مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت ادعاهای خالف واقع برخ

در پی استمرار خودکفایی در تولید :جهاد کشاورزی ضمن رد این ادعاها توضیحاتی منتشر کرد.متن این توضیحات به شرح زیر است

ی که با تالش کشاورزان و برنامه ریزی و مدیریت صحیح و همچنین تامین به گندم و نجات کشور از وابستگی به این کاالی اساس

موقع نهاده های باکیفیت حاصل شده است، عده ای تحقق این آرمان بنیادی نظام اسالمی را تاب نیاوردند و با هجمه های مختلف و 

و گلوتن زیر سئوال بردند که پیرو روشنگری های طرح ادعاهای خالف واقع در مقطعی کیفیت گندم تولیدی کشور را از نظر پروتئین 

و  درصد گندم تولیدی ایران دارای کیفیت ممتاز است 40بیش از قبلی و اعالم معاون امور زراعت این وزارت مبنی بر این که 

ضای گندم در فدر مراحل قبلی نیز باکیفیت بودن گندم داخلی براساس آزمایش های مراجع رسمی به اثبات رسید، هجمه به موضوع 

رسانه ای کشور شکل دیگری به خود گرفت و این بار ادعای خالف واقع دیگری مبنی بر اختالط گندم با خاک مطرح شد و و این 

این گزارش با رد ادعاهای بی .عده با القای شائبه آلودگی نان مصرفی مردم به خاک، در پی تشویش اذهان عمومی مردم برآمدند

ویژگی ها و روش  -گندم » ۱۰۴ی نان مردم به خاک، تصریح کرده است:براساس استاندارد ملی ایران )شماره کیفیتی گندم و آلودگ

گندم خوراک انسان در سه درجه طبقه بندی شده و کلیه گندم هایی که دولت در قالب خرید تضمینی طی سال های «( های آزمون

رد یاد شده و در درجات یک تا سه قرار داشته است و براین اساس اختالط اخیر از کشاورزان خریداری کرده است، مطابق با استاندا

در ادامه این گزارش با اشاره به این که قیمت تضمینی خرید گندم .گندم غیر خوراکی با گندم خوراک انسان با قاطعیت رد می شود

وسط دولت با در نظر گیری یک جدول داخلی بر پایه افت های مفید )شکستگی گندم( و غیر مفید )علف هرز،کلوخ و سنگ( ت

ماتریسی تعیین می شود،تاکید کرده است:بر اساس ارزیابی های انجام شده توسط مرکز پژوهش های غالت در قالب جدول پاکی، 

نشان می دهد، متوسط افت مفید و غیرمفید گندم خریداری شده به  ۱۳۹۶میلیون تن گندم در سال  ۸.۸عملکرد خرید تضمینی 

درصد بوده، بنابراین طرح این موضوع که گندم کشور با هفت درصد خاک خریداری و به کارخانجات تحویل  ۱.۳۶و  ۱.۳۹ترتیب 

درصد  ۱.۳۶می شود، به هیچ وجه صحت ندارد و قویا تکذیب می شود بلکه همان طور که عنوان شد، افت غیرمفید گندم امسال 

امکان بالقوه فرصت طلبی برخی سودجویان اندک که در همه صنوف و طبقات این گزارش با اشاره به .بوده است نه هفت درصد

اجتماعی مشاهده می شود، قشر شریف و زحمتکش کشاورز به ویژه گندمکاران را از هرگونه تخلف در فروش گندم به دولت مبری 

ه سودجویی پیش بینی کرده و در فصل خرید جاری اضافه کرده است: وزارت جهاد کشاورزی تمهیدات الزم را برای جلوگیری از هرگوندانسته و 

و اختالط خاک در تحویل گندم به مراکز خرید ضمن خودداری از تحویل گیری، متخلفان را  ۱۰۴با مشاهده برخی موارد نامتعارف از استاندارد 

در ادامه این گزارش با اشاره به این که استاندارد ویژگی های .به منظور برخورد قانونی به دستگاه های مسئول و مراجع قضایی معرفی کرده است

در کشور اجباری است، تاکید شده است که دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل استاندارد استان به صورت مستمر بر ویژگی ( ۱۰۳آرد گندم )شماره 

شده است: هرگونه استفاده از افزودنی های خوراکی در تولید آرد ید در ادامه این گزارش تاک.های آرد نظارت و با متخلفان برخورد قانونی می کنند

ن لیدی مجاز به ایمنوط به اخذ مجوز واحد تولیدی از دانشگاه علوم پزشکی بوده که باید با اصالح پروانه ساخت انجام پذیرد و در غیر این صورت واحدهای تو

 .نمایدت با استاندارد برخورد میاقدام نمی باشند و دانشگاه علوم پزشکی با هرگونه مغایر

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۶۰۸۲۴۰۰۲۰۳۹ 

http://awnrc.com/index.php
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
http://www.maj.ir/index.aspx?page_=dorsaetoolsenews&lang=1&tempname=main&sub=0&PageID=80361&PageIDF=0&BlockName=tool_dorsaetoolsenews_sample_main_block14
http://www.maj.ir/index.aspx?page_=dorsaetoolsenews&lang=1&tempname=main&sub=0&PageID=80361&PageIDF=0&BlockName=tool_dorsaetoolsenews_sample_main_block14
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960824002039


  
کشاورزی و آبمرکز ملی مطالعات راهبردی     

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

 

101 

 گندم

 خبرنگاران جوان – ۱۳۹۶آبان  ۲۳تاریخ: 

 میلیون هکتار خواهد رسید ۶سطح زیرکشت گندم به 

 .میلیون هکتار برسد ۶ معادل رقمی به شود که امسال سطح زیر کشت گندم تا پایان آذرگندم گفت: پیش بینی میمجری طرح 

، در گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی اسماعیل اسفندیاری مجری طرح گندم در گفتگو با خبرنگار

هزار هکتار  ۵۳۴میلیون و  ۲براساس آخرین آمار  :خصوص آخرین وضعیت سطح زیرکشت گندم در سال زراعی جدید، اظهار کرد

 شده محقق جدید زراعی سال کشت برنامه درصد ۵۷ تا ۵۶ وجود این با که هزار هکتار گندم آبی کشت شده  ۷۱۸گندم دیم و 

 .برسد هکتار میلیون ۶ معادل رقمی به به گفته وی پیش بینی می شود که امسال سطح زیر کشت گندم تا پایان آذر .است

در استان های کردستان،آذربایجان غربی و شرقی روبه پایان است، اذعان  کشت گندممشاور وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه 

 . همچنین استان های خوزستان، گلستان،جنوب فارس، سیستان و بلوچستان کشت خود را آغاز کرده اند :داشت

 .دتومان اعالم کر ۱۶۳۰و اقلیم سرد را  ۱۷۶۰اقلیم گرم و معتدل را  نرخ هر کیلو بذر گندماسفندیاری پور 

گفت: گندمکاران عالوه بر رعایت مسائل فنی، میزان کود مصرفی خود را متناسب با  گندمکاران توصیه بهمجری طرح گندم در 

این مقام مسوول استفاده از کود پتاسه در کنار کود اوره و .نتایج آزمایش خاک و کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی استفاده کنند

 واردات گندموی در پاسخ به این سوال که آیا اظهار نظراتی مبنی بر آنکه .ا امری ضروری دانستفسفات و ضدعفونی کردن بذور ر

از تولید با صرفه تر است یا خیر، یادآور شد: به عنوان متولی تولید به اظهار نظرات کارشناسان توجهی نداریم، چراکه خودکفایی و 

 .رود خوداتکایی این محصول اساسی جز اولویت ما به شمار می

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۳۱۸۴۲۸/%D۸%B۳%D۸%B۷%D۸% 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

http://awnrc.com/index.php
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/6318428/%D8%B3%D8%B7%D8%25


  
کشاورزی و آبمرکز ملی مطالعات راهبردی     

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

 

102 

 گوجه فرنگی
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 گوشت قرمز
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۲۹تاریخ: 

 کاهش دادگوشت گرم وارداتی قیمت و کشتار دام داخلی را 

درصد کاهش  ۵۰هزار تن گوشت گرم گوسفندی، کشتار دام داخلی را  ۷۰تا  ۶۰رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت: واردات روزانه 

به گزارش ایانا از صدا و سیما، علی اصغر ملکی با اشاره به کاهش دو تا سه هزار تومانی قیمت گوشت گوسفند در یک ماه .داده است

هزار تومان به دست  ۴۲تا  ۴۱شود و ها عرضه میهزار تومان به مغازه ۳۸تا  ۳۷۵۰۰گوشت گوسفندی با قیمت  گذشته افزود:امروز

 .وی با اشاره به تعادل عرضه و تقاضا در بازار ادامه داد: بازار گوشت آرامش خوبی دارد.رسدمصرف کننده می

گوشت گرم بازار گوشت با تالطم شدید مواجه می شد، گفت: رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با بیان اینکه در صورت وارد نشدن 

هزار تومان  ۳۳های زنجیره ای و میادین میوه و تره بار مکلف به توزیع گوشت گرم وارداتی با قیمت شرکت های بسته بندی، فروشگاه

هزار تومان در هر کیلوگرم  ۵۰ا ت ۴۸تا هفت هزار تومان افزایش نسبت به شقه بدون دنبه،  ۶وی قیمت ران گوسفند را با .هستند

 اعالم کرد و افزود: قیمت های بیشتر مورد تایید نیست./

http://www.iana.ir/fa/news/۵۰۱۴۸/%DA%AF%D۹%۸۸%D۸%B۴%DA%AF-  
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 گوشت قرمز
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آبان  ۲۵تاریخ: 

 قیمت گوشت شکسته می شود

رییس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت:با توجه به شرایط مناسب عرضه و عدم تمایل مردم به خرید ، قیمت گوشت در روزهای آتی 

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی ملکی رییس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفتگو با خبرنگار علی اصغر.شکسته خواهد شد

را فرا گرفته است، اظهار کرد: با توجه به روزهای پایانی ماه و  بازار گوشت، با اشاره به اینکه رکود شدیدی باشگاه خبرنگاران جوان

 ۵۰۰هزار و  ۳۸وی افزود: اکنون هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ .قدرت خرید، آرامش و رکود بر بازار حاکم است کاهش

در روزهای آینده  قیمت گوشت ملکی از کاهش.هزار تومان به مشتری عرضه می شود ۴۳تا  ۴۲هزار تومان به مغازه دار و  39تا 

 .اسب عرضه و عدم تمایل مردم به خرید ، قیمت گوشت در روزهای آتی شکسته خواهد شدخبر داد و گفت: با توجه به شرایط من

هزار تومان  ۳۳این مقام مسوول با اشاره به روند مناسب توزیع گوشت وارداتی در چرخه بازار بیان کرد: عرضه گوشت وارداتی با نرخ 

ر د ممنوعیت کشتار بره مادهرییس اتحادیه گوشت گوسفندی با اشاره به تاثیر .در کنترل بازار گوشت داخل، ثاثیر بسزایی داشت

تی دیگر شاهد آ های سال در که رود می انتظار شهرستان، های کشتارگاه در ماده بره کشتار ممنوعیت با کشتارگاه ها یادآورشد: 

 .نوسان قیمت گوشت در بازار نباشیم

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۳۲۳۷۹۸/%D۹%۸۲%DB%۸C%D۹%۸۵% 
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 گوشت مرغ
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آبان  ۲۴تاریخ: 

 سیدرتومان  ۷450آخرین تحوالت بازار مرغ/ قیمت به 

 .ماهی نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات در بازار را اعالم کردرییس اتحادیه پرنده و 

برنگاران گروه اقتصادی باشگاه خ صنعت،تجارت و کشاورزی مهدی یوسف خانی رییس اتحادیه پرنده و ماهی در گفتگو با خبرنگار

تومان،  800هزار و  ۴در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  تومانی قیمت مرغ 100افزایش از  ،جوان

 ۴۵۰هزار و  ۷و خرده فروشی  ۸۰۰هزار و  ۶تومان، توزیع درب واحد های صنفی  ۶۵۰هزار و  ۶مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه 

تومان  ۴۵۰هزار و  ۷و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  ۴۵۰هزار و  6 نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر گفته وی،به .تومان است

 و ۱۳  هزار تومان، سینه بدون کتف ۱۲یوسف خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات افزود: همچنین نرخ هر کیلو سینه با کتف .است

 ۲۵۰دیه پرنده و ماهی بهبود تقاضا و امتناع عرضه از سوی مرغداران را دلیل اصلی افزایش رییس اتحا.است تومان هزار ۱۵ مرغ فیله

 ۸۰۰ و هزار ۴  یوسف خانی، با اشاره به اینکه نرخ منطقی هر کیلو مرغ درب مرغداری.از ابتدای هفته اعالم کرد قیمت مرغ تومانی

با کاهش عرضه به کشتارگاه ها در نظر دارند که قیمت مرغ را به نرخ تومان است،بیان کرد: مرغداران  ۶۰۰هزار و  ۷و خرده فروشی 

 .واقعی خود برسانند که البته تا کنون با تاخیر در اعالم بار توانستند تا حدودی قیمت را افزایش دهند

ود که نی می شدر روزهای آتی را پیش بینی کرد و تصریح کرد: با توجه به شرایط کنونی عرضه و تقاضا پیش بی قیمت مرغ وی

 .تومان در بازار افزایش یابد ۲۰۰تا  ۱۰۰فردا قیمت هر کیلو مرغ 

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۳۲۳۵۳۲/%D۸%A۲%D۸%AE%D۸%B 
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 گوشت مرغ
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آبان  ۲۸تاریخ: 

 قیمت مرغ باز هم پرکشید

های آتی، قیمت هر کیلو شود در روزرییس اتحادیه پرنده و ماهی گفت: با توجه به کاهش عرضه بار از طرف مرغداران پیش بینی می

گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی  مهدی یوسف خانی رییس اتحادیه پرنده و ماهی در گفتگو با خبرنگار.تومان افزایش یابد ۲۰۰مرغ 

در بازار خبر داد و گفت: امروز قیمت هر کیلو مرغ زنده درب  تومانی قیمت مرغ 200افزایش از  ،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

و  ۹۰۰هزار و  ۶تومان، توزیع درب واحدهای صنفی  ۷۵۰هزار و  ۶تومان، مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه  800هزار و  ۴مرغداری 

و ران مرغ بدون کمر برابر با  ۶۰۰هزار و  6 نرخ هر کیلو ران مرغ با کمربه گفته وی  .تومان است ۶۰۰هزار و  ۷خرده فروشی 

افزود: همچنین قیمت هر کیلو سینه با  نرخ سایر مشتقات مرغاشاره به  یوسف خانی با .تومان است ۶۰۰هزار و  ۷قیمت مرغ 

رییس اتحادیه پرنده و ماهی افزایش تقاضا نسبت  .تومان است ۵۰۰هزار و  ۱۵و فیله مرغ  ۱۳هزار تومان، سینه بدون کتف  ۱۲کتف 

را پیش بینی کرد و گفت: با  زهای آتیدر رو قیمت مرغوی  .به عرضه را دلیل اصلی نوسان قیمت در روزهای اخیر اعالم کرد

 ۲۰۰ مرغ کیلو هر قیمت مجدد آتی روزهای در که شود می بینی پیش مرغداران طرف از بار عرضه کاهش و تقاضا بهبود توجه به 

 .یابد افزایش بازار در تومان

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۳۲۶۸۵۲/%D۹%۸۲%DB%۸C%D۹%۸۵%D۸ 
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 گوشت مرغ
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آبان  ۲۹تاریخ: 

 تومان رسید ۷۷00نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات/ قیمت به 

 .رییس اتحادیه پرنده و ماهی نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات در بازار را اعالم کرد

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی یوسف خانی رییس اتحادیه پرنده و ماهی در گفتگو با خبرنگار مهدی

هزار تومان، مرغ  ۵در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  تومانی قیمت مرغ 100افزایش ، از جوان

 .تومان است ۷۰۰هزار و  ۷هزار و خرده فروشی  ۷تومان، توزیع درب واحد های صنفی  ۸۵۰هزار و  ۶آماده به طبخ درکشتارگاه 

 .تومان است ۷۰۰هزار و  ۷بدون کمر برابر با قیمت مرغ و ران مرغ  ۷۰۰هزار و  6 نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر به گفته وی،

فیله هزار و  ۱۳هزار، سینه بدون کتف  ۱۲یوسف خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات افزود: همچنین قیمت هر کیلو سینه با کتف 

 .تومان است ۵۰۰هزار و  15 مرغ

 .ردک اعالم مرغ قیمت نوسان اصلی دلیل را ماه پایانی روزهای در تقاضا افزایش برابر در رییس اتحادیه پرنده و ماهی کاهش عرضه 

 یشپ آینده روز چند در تقاضا کاهش به توجه با: کرد تصریح  در روزهای آتی را پیش بینی کرد و قیمت مرغ یوسف خانی در پایان،

 .شود روبرو بازار در کاهشی روند با مرغ قیمت که شود می بینی

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۳۲۹۲۷۱/%D۹%۸۶%D۸%B۱%D۸%%D-AE۸%A 
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 مکانیزاسیون/ماشین آالت
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 متفرقه
 فارس - ۹۶/۰۸/۲۴ : تاریخ

 هزار واحد دامی پس از زلزله کرمانشاه  230بینی تلفات پیش

معاون امور دام سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه گفت: از آنجایی که وسعت زلزله استان کرمانشاه زیاد است و روستاهای زیادی 

  .اندهزار واحد دامی زیر آوار زلزله مانده و تلف شده ۲۳۰بینی و برآورد ما این است که حداقل اند، پیشتخریب شده

، در مورد آخرین وضعیت تلفات دامی به دلیل وقوع زلزله در روستاهای خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی بهرام خانی در گفت

ت زلزله بسیار زیاد است، اولویت ما بحث آواربرداری انسانی است و از طرف دیگر، استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: از آنجایی که وسع

های دامپزشکی همچنان در حال فعالیت و اند که راه بسته شده است، اما اکیپالعبور قرار گرفتهبرخی از روستاها در مناطق صعب

به اینکه تلفات در حوزه دام سبک بیشتر است، تصریح وی با اشاره  .های تلف شده هستندبررسی وضعیت برای دفن بهداشتی دام

اند، حجم زیادی دام سبک و در روستا بر اثر زلزله تخریب شده ۱۹۳۰کرد: از آنجایی که شغل اصلی روستائیان دامپروری است و 

اکنون استان کرمانشاه، هم به گفته این مسئول در جهاد کشاورزی .اندکنار آن دام سنگین و طیور زیر آوار زلزله مانده و تلف شده

های دیگر پای کارند و آمار دقیقی از میزان تلفات دامی به دلیل هایی از امور عشایری، سازمان جهاد کشاورزی استان و بخشاکیپ

چقدر  دکنیهای انجام شده و محاسبات سرانگشتی در نهایت فکر میخانی در پاسخ به اینکه طبق بازرسی .زلزله در این استان نداریم

هزار واحد دامی در استان کرمانشاه به دلیل وقوع  ۲۳۰بینی ما و برآوردهای اولیه این است که بیش از پیش :دام از بین رفته، گفت

به گزارش خبرنگار  .ایم، اما باز هم باید منتظر آمار دقیق بود که از طریق وزارت جهاد کشاورزی اعالم خواهد شدزلزله تلفات داشته

ستان کرمانشاه یکی از استان های مهم در تولید و پرواربندی گوسفند است که بخشی از آن هم به کشورهای همسایه از فارس، ا

  .شودجمله عراق صادر می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۶۰۸۲۴۰۰۱۱۲۴ 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۲۴تاریخ: 

 دهدتواند افراد آشنا را از روی عکس تشخیص گوسفند می

  .اند که گوسفند دارای قدرت تشخیص افراد آشنا از روی عکس آنان استپژوهشگران دریافته

 کمبریج، بریتانیا، انجام شده، چند گوسفند را با تصاویر جیگاندرکاران تحقیقاتی که در دانشگاه به گزارش ایانا از بی بی سی، دست

سی آشنا یبگلینهال و اما واتسون، بازیگران سینما، باراک اوباما، رئیس جمهوری سابق آمریکا، و فیونا بروس، گوینده تلویزیون بی

  .ناآشنا تشخیص دهند بعد از این آموزش، گوسفندها توانستند تصاویر این افراد را از تصاویر افراد .کردند

ها از آن شد تنها انسان و نخستیناین تحقیقات نشان داد که گوسفند دارای همان قدرت تشخیص چهره است که تا کنون تصور می

شناخته پیش از این، پژوهشگران کشف کرده بودند که گوسفند قادر است چهره چوپانان و گوسفندهایی را که از پیش می.برخوردارند

سازد این است که نشان داده که گوسفند قدرت آنچه که تحقیقات اخیر را متمایز می .گوسفندها و افراد غریبه تشخیص دهداز 

تشخیص افراد از روی عکس به معنی آن است که گوسفند از قدرت شناسایی دوبُعدی  .شناسایی افراد از روی عکس آنان را هم دارد

  .ه تصویر یک فرد به همان فرد تعلق داردتواند درک کند کبرخوردار است و می

 گوسفندها توانستند تصاویر افراد آشنا را از دیگران تشخیص دهند   

در این پژوهش، شش گوسفند از نژاد کوهی ویلز انتخاب شدند و به شکلی آموزش دیدند که بتوانند چهره چهار فرد معروف را از 

شدند، مقداری غذا را به عنوان پاداش دریافت گوسفندها در این آزمون موفق میتصاویر افراد ناشناس تشخیص دهند. هربار که 

 .کردندمی

شد و هربار که گوسفند به طرف چهره به گوسفند تصاویر متفاوتی در روی دو صفحه کامپیوتر نصب شده روی دیوار نشان داده می

تا دریچه پاداش غذایی باز شود و گوسفند جایزه خود را دریافت  شدرفت، با عبور از یک شعاع نور لیزری و قطع آن باعث میآشنا می

  .کند

های آشنا هستند، پژوهشگران آزمایش دیگری را اجرا کردند تا پس از اینکه این حیوانات نشان دادند که قادر به شناسایی چهره

یز بشناسند؟ گوسفندان در این آزمون نیز موفق های گوناگون نتوانند چهره افراد آشنا را از زاویهمشخص شود که آیا گوسفندان می

تواند چوپان یا فرد آشنای دیگری را از روی عکس او شناسایی کند. در مرحله بعد، این آزماش به عمل آمد که آیا گوسفند می.شدند

ا که ز هم توانست فردی ربرای این منظور تصویر فرد آشنا در میان تصاویری از افراد غریبه به گوسفند نشان داده شد و گوسفند با

نتیجه نهایی این پژوهش این است که گوسفند از همان قدرت تشخیص بصری انسان، .می شناخت از روی عکس هم تشخیص دهند

هایی، مشخص اند که در نظر دارند در آینده با انجام آزمایشدست اندرکاران این تحقیق گفته.ها برخوردار استها و میموننخستین

تواند در بررسی و نتیجه این تحقیقات می.یا ممکن است گوسفند قادر به شناخت حاالت مختلف چهره انسان نیز باشدکنند که آ

  .های عصبی مانند بیماری هاتتینگتون و پارکینسون مفید باشدهای ناشی از فرسودگی سلولکشف علل بیماری

http://www.iana.ir/fa/news/۵۰۰۵۵/%DA%AF%D۹%۸۸%D۸%B۳%D۹%۸۱% 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۳۰تاریخ: 

 های توانمندسازی بخش کشاورزیکانال

ها های تاسیساتی، صنعتی، ساختمان، راههایی که در بخشریشتری استان کرمانشاه در کنار تمام خسارت ۷/ ۳دنیای اقتصاد : زلزله 

های اولیه حکایت از زیان و... به همراه داشته اثرات قابل توجهی را در بخش کشاورزی این استان بر جای گذاشته است که بررسی

های مهم کشاورزی در کشور محسوب یطی است که استان کرمانشاه یکی از قطبمیلیارد تومانی در این بخش دارد. این در شرا ۷۹۵

های اصلی توسعه کشاورزی اعم از آب، خاک، شرایط اقلیمی و دسترسی به بازارهای کشور برخوردار است. شود که از تمام مولفهمی

 .استان کرمانشاه راه درازی در پیش استهای این بخش در البته کارشناسان امر معتقدند هنوز تا استفاده از تمام ظرفیت

متر در سال جاری بوده است که از متوسط بارندگی میلی ۵۲۴اساس آمارها میزان بارش باران در استان کرمانشاه رقمی در حدود بر

 یک میلیوندهد این استان از حیث منابع آبی وضعیت نسبتا مطلوبی دارد. در حال حاضر در حدود کشور باالتر است و نشان می

هزار هکتار از آن آبی است. این استان رقمی در  ۲۰۰هکتار از اراضی کشاورزی در استان کرمانشاه به کشاورزی اختصاص یافته که 

درصد از کل تولیدات کشور است در اختیار دارد و بیش از یک تریلیون  ۴میلیون تن تولیدات کشاورزی را که در حدود  ۴حدود 

از منظر نوع محصوالت تولیدی این استان ساالنه رقمی در حدود یک میلیون تن گندم .کندمنظر ارزشی ایجاد میتومان تولید را از 

دهد. کند و یکی از محصوالت کشاورزی عرضه شده در معامالت بورس کاالی ایران را نیز این محصول به خود اختصاص میتولید می

یز دیگر محصول این استان است که این محصول نیز در تاالر کشاورزی بورس کاال هزار تن جو در سال ن ۵۵۰تا  ۵۰۰تولید ساالنه 

هایی که این استان در بخش کشاورزی گیرد. کارشناسان بخش کشاورزی معتقدند آمارها در مقایسه با ظرفیتمورد معامله قرار می

میلیون تن گندم و در حدود یک میلیون تن جو تولید ۲ رود این استان ساالنه بیش ازکه انتظار میطوریدارد بسیار پایین است به

دهند میزان تولید این ها نشان میهزار تن کلزا نیز تولید کرده است. بررسی ۳هزار تن ذرت و  ۱۳۰کند. این استان در سال گذشته 

که تمام این موارد اهمیت شده  روبا کاهش روبه ۸۸های گذشته مثال سال محصوالت به خصوص در بخش گندم در مقایسه با سال

در این بین اما وقوع زلزله در این استان باعث  .دهدبازبینی در نقش و جایگاه کرمانشاه را در موضوع کشاورزی مورد تاکید قرار می

انبارهای ها، اماکن دامی، درصد از تاسیسات، ساختمان۴۰طور که ستاد مدیریت بحران استان کرمانشاه اعالم کرده به حدود شد تا آن

ها های وارده به سایر بخشعلوفه، صنایع تبدیلی و تکمیلی و تاسیسات پرورش ماهی لطمه وارد شود که این موضوع در کنار آسیب

دهد در حال حاضر بسیاری از تاسیسات طور که این گزارش نشان میطلبد. آنمیلیارد تومان اعتبار را برای بازسازی می ۸۰۰حدود 

اند های آبیاری، چاه و خطوط انتقال آب و استخرهای ذخیره آب آسیب دیدهاستان اعم از ایستگاه پمپاژ آب، سیستمکشاورزی در این 

های سرپل ذهاب، قصر شیرین، درصد هم خسارات ناشی از تلفات دام سبک و سنگین را در استان شاهد هستیم که در شهرستان۲۰و 

در این رابطه مدیر کل دفتر .دیده، برآورد شده استروستا در مناطق آسیب ۱۹۶۰و  غربآباد غرب، ثالث باباجانی، گیالناسالم

مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی با اذعان به اینکه پیشنهادهایی از سوی وزارتجهاد کشاورزی برای جبران خسارت 

هزار میلیارد ریال اعتبار تملک  ۴پیشنهادها شامل تامین زده به دولت ارائه شده، تصریح کرد: این و احیای کشاورزی در مناطق زلزله

های آبی خسارت دیده در بخش ها و زیربناها و سازهای برای احداث و مرمت اماکن دامی و انبار علوفه، ساختمانهای سرمایهدارایی

ازی و نوسازی واحدهای خسارت دیده، هزار میلیارد ریال تسهیالت ارزان قیمت برای بازس ۳کشاورزی است. این مقام مسوول، تامین 

ای برای جبران بخشی از خسارت ناشی از تلفات دام و طیور، زنبور عسل و حمایت از صورت هزینههزار میلیارد ریال به ۲تامین 

یگر از د ها و استمهال تسهیالت دریافتی کشاورزان خسارت دیده به مدت سه سال رادیدگان برای احیای تولید و تامین نهادهآسیب

زده و حل و فصل مشکالت کشاورزی عنوان کرد. وی اظهار پیشنهادهای وزارت جهاد کشاورزی به دولت برای کمک به مناطق زلزله
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زده و ها مرزی در مناطق زلزلهکرد: وزارت جهاد کشاورزی، بخشودگی سه ساله آب بهای اراضی کشاورزی پایاب سدهای رودخانه

هزار تن جو به دامداران خسارت دیده از سوی شرکت پشتیبانی امور دام را برای تصویب در دولت  ۲رایگان تامین بار مالی و توزیع 

 .به وزارت کشور پیشنهاد داده است

 واکاوی دالیل ضعف کشاورزی  

ترین اثرات مخرب با اشاره به این نکته که زلزله یکی از« دنیای اقتصاد»وگو با در این بین یک کارشناس اقتصاد کشاورزی در گفت

ای است که روستاییان فعاالن این بخش گذارد، گفت: بخش کشاورزی در کشور به گونهخود را معموال در بخش کشاورزی بر جای می

دهند و این در حالی است که بافت و ساختار روستایی در کشور ما در برابر زلزله بسیار آسیب پذیر است. دکتر عباسعلی را تشکیل می

شده و این مسأله باعث شده  رونشینی روبهری معتقد است که بخش کشاورزی نیز در حدود دو دهه اخیر متاسفانه با یک عقبابونو

 پذیری این بخش در برابر سوانح طبیعی افزایشتا اوال سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی کشور کاهش یابد و ثانیا آسیب

تا سال  ۱۹۹۷هستند. به گفته وی  روهای جدی روبهر تامین منابع مالی نیز کشاورزان با چالشاین در حالی است که از نظ.یابد

درصد کاهش یافته و بعد از آن سهم این بخش از تولید ۵/ ۹درصد به  ۹/ ۸سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی از  ۲۰۱۱

درصد افزایش یافته است. به  ۱۰/ ۷به  ۲۰۱۵م این بخش در سال که سهطوریای را تجربه کرده، بهناخالص داخلی روند فزاینده

موضوعاتی که باعث این تغییر مسیر شده آن است که دولت یازدهم و دوازدهم در تالش برای اجرای ماده  ترینگفته وی یکی از مهم

ه این ست خرید تضمینی کند کوری بخش کشاورزی توانسته سیاست قیمت تضمینی را به نحو احسن جایگزین سیاقانون بهره ۳۳

شته باعث های گذکند. به گفته وی پایین بودن توان مالی کشاورزان در سالموضوع در توانمندی بخش کشاورزی نقش باالیی ایفا می

تری برهایی که این بخش دارد اثرات مخها تبدیل شود و حادثه زلزله در پی ناتوانیپذیرترین بخششده تا این قشر به یکی از آسیب

 .عنوان مثال بخش کشاورزی هنوز نتوانسته از ابزارهای الزم برای افزایش گردشسرمایه استفاده کندرا نیز به همراه داشته است. به

 تامین مالی کشاورزی به سختی در حال انجام است

انتشار اوراق برای تامین مالی این کارشناس اقتصاد کشاورزی ادامه داد: بخش کشاورزی جایگاه چندان باالیی در بورس ندارد، 

گیرد با این حال انتشار اوراق سلف موازی استاندارد در سال گذشته در مورد گندم منتشر شد که البته کشاورزی به ندرت صورت می

میزان به هیچ شد. امسال نیز اوراق مرابحه گندم اخیرا از طریق فرابورس منتشر شده با این حال این  روبا استقبال مناسبی نیز روبه

های بورس برای توسعه بخش کشاورزی نبوده و نیست. به عقیده وی بورس کاالی ایران متاسفانه وجه به معنای استفاده از ظرفیت

های خود برای رونق معامالت بخش کشاورزی استفاده کند و تاالر محصوالت پتروشیمی در این بازار از رکود نتوانسته از ظرفیت

نوز رسد هکه اگرچه برخی تصمیمات این بورس در حوزه کشاورزی و برای رونق آن گرفته اما به نظر میطورید بهبرشدیدی رنج می

در عمل اتفاق خاصی نیفتاده و اغلب در حوزه معرفی و تحقیق باقی مانده است. کشاورزان برای ارتقای توان مالی خود نیازمند استفاده 

 .ردش مالی هستند و این موضوع هنوز عملیاتی نشده استهای گاز ابزارهای جدید و رشد اهرم

های سازی کشاورزان باید معطوف به حل چالشبه گفته وی در حوزه غیربورسی نیز مشکالت کشاورزان بسیار زیاد است و توانمند

است.  ها بیشترز بسیاری بخشعنوان مثال میزان فعالیت دالالن در بخش کشاورزی بسیار باال و شاید ابه .متفاوتی در این بخش باشد

برند و حال آنکه درصد بیش از کشاورزان از منافع ناشی از تولید در بخش کشاورزی منفعت می ۷۰تا  ۶۰طور میانگین دالالن به

ف عهای بازاریابی و فروش و ضهای تولید در بخش کشاورزی بسیار باال است و همه آن بر دوش کشاورز خواهد بود. نبود تشکلهزینه

ای عمل کردن در این بخش همگی باعث شده تا دالالن در بازارهای داخلی و صادراتی جای کشاورزان های کشاورزی و جزیرهتعاونی

در حال حاضر در موضوع صادرات محصوالت کشاورزی عمال صادرکننده این محصوالت اغلب کشاورزان و تولیدکنندگان  .را بگیرند

های حمایتی برای آنان وجود دارد و نه آشنایی با زم برای امر صادرات برخوردار نیستند و نه تشکلنیستند؛ چراکه از توانایی ال
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بازارهای جهانی دارند و این موضوع باعث شده همواره محصول ایرانی در بازارهای جهانی تنها به نفع دالالن باشد تا کشاورزان. دولت 

موضوع گندم کرده و از برخی مشکالت و کمبودهای جزئی که بگذریم باید گفت  های اخیر به شدت توجه خود را معطوف بهدر سال

شود در حال حاضر تراز تولید گندم مثبت و آماده برای صادرات که گفته میطوریهای کالنی در این بخش عاید دولت شده بهموفقیت

الزم را برای افزایش کشت این محصول اعالم  های ورود دولت در موضوع گندم آمادگیاست و کشاورزان نیز با رضایت از روش

رشدی  ۸۶میلیون تن در سال زراعی گذشته است که در مقایسه با سال  ۱۴میزان تولید این محصول در حال حاضر بیش از .اندکرده

ن است. در این بی میلیون تن از این مازاد تولید گندم در دولت تدبیر و امید به ثبت رسیده ۵دهد که حدود درصدی را نشان می۱۰۰

 طور موفق عملهای خارجی بههایی که داشته اما نتوانسته در جذب سرمایهکارشناسان معتقدند بخش کشاورزی با همه پتانسیل

رسد که البته از این رقم نیز بخش که کل سرمایه خارجی جذب شده در این صنعت به حدود نیم میلیارد دالر نیز نمیطوریکند به

سازی های ناشی از بالیای طبیعی نیازمند توانمندط به صنایع تکمیلی کشاورزی است.در پایان باید گفت کاهش آسیببیشتری مربو

های اخیر میزان واردات محصوالت کشاورزی به سرعت کاهش یافته و در مقابل صادرات با بخش کشاورزی در کشور است. در سال

میلیارد  ۸کسری تراز بازرگانی بخش کشاورزی که در ابتدای کار دولت یازدهم حدود  که میزانطوریشده است به رورونق نسبی روبه

 ۲۰سهم بخش کشاورزی در اشتغال نیز بر اساس آمارهای جدید به حدود  .میلیارد دالر در سال گذشته رسیده است ۳دالر بود به 

 .ضرورت توانمندسازی در این بخش دارد های بخش کشاورزی ودرصد رسیده که تمام این موارد حکایت از رشد پتانسیل

http://www.iana.ir/fa/news/۵۰۱۵۱/%DA%A۹%D۸%A۷%D۹% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۳۰تاریخ: 

 هزار هکتاری 550هماهنگی وزارت نیرو با جهاد کشاورزی برای اتمام پروژه 

های اقتصاد مقاومتی است که تا سال های خوزستان و ایالم از مهمترین پروژهرییس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: احیای زمین

به گزارش ایرنا، محمدباقر نوبخت این مطلب را عصر دوشنبه .مسکوت مانده بود و در دولت تدبیر و امید در دستور کار قرار گرفت ۹۲

های فرعی آبیاری و زهکشی های نوین آبیاری و شبکههای اقتصاد مقاومتی با موضوع توسعه روشدر نشست بررسی عملکرد پروژه

 .در محل سازمان برنامه و بودجه بیان کرد که با حضور محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی برگزار شد

هزار هکتار آن آبیاری، احیا و تحویل ۲۴۷هزار هکتار بود که تاکنون۵۵۰اراضی استان های خوزستان و ایالم شامل روژه آبرسانی بهپ

های اعالم رسانی خوزستان از این جهت که یکی از برنامهداده شده است.رییس سازمان برنامه و بودجه کشور اظهار کرد: پروژه آب

این ۹۲های داده شد تا سالخوزستان بود، بسیار حایز اهمیت است و بر اساس گزارشبری در سفر به استان شده توسط مقام معظم ره

 طرح پیشرفت قابل توجهی نداشت.

جمهوری قرار گرفت و تاکنون هر این طرح جزو تعهدات رئیس۹۲جمهوری در سالوی افزود: در نخستین سفرهای استانی رئیس

نوبخت ضمن تشکر از وزیر جهاد کشاورزی .گرای آن قرار گرفته استده تحت تاثیر کار ارزشمند و توسعهکس از این پروژه بازدید کر

نیاز  های موردتصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی به جای اینکه مستقیم از پول پرفشار استفاده کند، تصمیم گرفت با واردات نهاده

رییس سازمان برنامه و بودجه .انی و فشار باعث تورم نشود و کار به مرور انجام شودمالی پروژه را تامین کند تا نقدینگی ناگه منابع

وی .های خوزستان متقاعد کندنیرو را به ایفای تعهداتش در فاز دوم پروژه احیای زمینخاطرنشان کرد: این سازمان موظف است وزارت

خواهیم هماهنگی موثرتری با وزارت جهاد کشاورزی داشته مین کند اما میای را تاالعادهافزود: ما انتظار نداریم این وزارتخانه آب فوق

 هزار هکتار به پایان برسد که درخواست مقام معظم رهبری و طرح اقتصاد مقاومتی است./ ۵۵۰باشد تا طرح 

http://www.iana.ir/fa/news/۵۰۱۵۵/%D۹%۸۷%D۹%۸۵%D۸%A۷ 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۲۴تاریخ: 

 واکنش وزارت جهاد کشاورزی به ادعاهای خالف واقع درباره کیفیت گندم داخلی و اختالط با خاک

رسانه ها درباره کیفیت گندم داخلی و اختالط وزارت جهاد کشاورزی به اظهار نظرها و خبرهای خالف واقع منتشر شده در برخی 

به گزارش ایانا، در واکنش به طرح ادعاهای خالف واقع برخی افراد و گروه ها در رسانه ها درباره کیفیت .آن با خاک واکنش نشان داد

دعاها توضیحاتی منتشر گندم داخلی و اختالط آن با خاک، مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی ضمن رد این ا

در پی استمرار خودکفایی در تولید گندم و نجات کشور از وابستگی به این کاالی اساسی :کرد. متن این توضیحات به شرح زیر است

که با تالش کشاورزان و برنامه ریزی و مدیریت صحیح و همچنین تامین به موقع نهاده های باکیفیت حاصل شده است،عده ای تحقق 

مان بنیادی نظام اسالمی را تاب نیاوردند و با هجمه های مختلف و طرح ادعاهای خالف واقع در مقطعی کیفیت گندم تولیدی این آر

کشور را از نظر پروتئین و گلوتن زیر سئوال بردند که پیرو روشنگری های قبلی و اعالم معاون امور زراعت این وزارت مبنی بر این 

دی ایران دارای کیفیت ممتاز است و در مراحل قبلی نیز باکیفیت بودن گندم داخلی براساس آزمایش درصد گندم تولی ۴۰که بیش از 

های مراجع رسمی به اثبات رسید،هجمه به موضوع گندم در فضای رسانه ای کشور شکل دیگری به خود گرفت و این بار ادعای 

عده با القای شائبه آلودگی نان مصرفی مردم به خاک، در پی خالف واقع دیگری مبنی بر اختالط گندم با خاک مطرح شد و و این 

این گزارش با رد ادعاهای بی کیفیتی گندم و آلودگی نان مردم به خاک، تصریح کرده است: .تشویش اذهان عمومی مردم برآمدند

در سه درجه طبقه بندی  گندم خوراک انسان«( ویژگی ها و روش های آزمون -گندم » ۱۰۴براساس استاندارد ملی ایران )شماره 

شده و کلیه گندم هایی که دولت در قالب خرید تضمینی طی سال های اخیر از کشاورزان خریداری کرده است، مطابق با استاندارد 

یاد شده و در درجات یک تا سه قرار داشته است و براین اساس اختالط گندم غیر خوراکی با گندم خوراک انسان با قاطعیت رد می 

در ادامه این گزارش با اشاره به این که قیمت تضمینی خرید گندم داخلی بر پایه افت های مفید )شکستگی گندم( و غیر مفید .شود

)علف هرز،کلوخ و سنگ( توسط دولت با در نظر گیری یک جدول ماتریسی تعیین می شود،تاکید کرده است: بر اساس ارزیابی های 

نشان  ۱۳۹۶میلیون تن گندم در سال  ۸.۸ت در قالب جدول پاکی، عملکرد خرید تضمینی انجام شده توسط مرکز پژوهش های غال

درصد بوده، بنابراین طرح این موضوع که گندم  ۱.۳۶و  ۱.۳۹می دهد، متوسط افت مفید و غیرمفید گندم خریداری شده به ترتیب 

صحت ندارد و قویا تکذیب می شود بلکه همانطور  کشور با هفت درصد خاک خریداری و به کارخانجات تحویل می شود به هیچ وجه

این گزارش با اشاره به امکان بالقوه فرصت طلبی .درصد بوده است نه هفت درصد ۱.۳۶که عنوان شد، افت غیرمفید گندم امسال 

 دمکارانبرخی سودجویان اندک که در همه صنوف و طبقات اجتماعی مشاهده می شود، قشر شریف و زحمتکش کشاورز به ویژه گن

وزارت جهاد کشاورزی تمهیدات الزم را برای جلوگیری  :را از هرگونه تخلف در فروش گندم به دولت مبری دانسته و اضافه کرده است

و اختالط خاک در  ۱۰۴از هرگونه سودجویی پیش بینی کرده و در فصل خرید جاری با مشاهده برخی موارد نامتعارف از استاندارد 

کز خرید ضمن خودداری از تحویل گیری، متخلفین را به منظور برخورد قانونی به دستگاه های مسئول و مراجع تحویل گندم به مرا

در کشور اجباری ( ۱۰۳در ادامه این گزارش با اشاره به این که استاندارد ویژگی های آرد گندم )شماره .قضایی معرفی کرده است

کل استاندارد استان به صورت مستمر بر ویژگی های آرد نظارت و با متخلفین  است، تاکید شده که دانشگاه علوم پزشکی و اداره

در ادامه این گزارش تاکید شده است: هرگونه استفاده از افزودنی های خوراکی در تولید آرد منوط به اخذ .برخورد قانونی می کنند

ساخت انجام پذیرد و در غیر این صورت واحدهای تولیدی مجوز واحد تولیدی از دانشگاه علوم پزشکی بوده که باید با اصالح پروانه 

  .مجاز به این اقدام نمی باشند و دانشگاه علوم پزشکی با هرگونه مغایرت با استاندارد برخورد می نماید

http://www.iana.ir/fa/news/۵۰۰۶۵/%D۹%۸۸%D۸%A 
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 صاحبه، سخنرانی، بازدیدهام
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۲۷تاریخ: 

شود/ تدارک سخنرانی مشترک برای کشاورزان منتخب، پنجمین کنگره سراسری خانه کشاورز هفته جاری برگزار می

آبان  30شنبه و چهارشنبه هفته جاری رئیس جمهوری و اعضای هیأت دولتپنجمین کنگره سراسری خانه کشاورز سه

ها و همچنین حضور مدیران ارشد ها و شهرستانآذرماه با حضور منتخبان کشاورز عضو این تشکل در استانو یکم 

های تأثیرگذار که رابطه مستقیم با این بخش دارند، در مجتمع شهید باهنر تهران بخش کشاورزی و سایر دستگاه

 .شودبرگزار می

هر چهار  سیاسی -خانه کشاورز که بر اساس اساسنامه این تشکل بزرگ صنفی به گزارش خبرنگار ایانا، پنجمین کنگره سراسری 

 شود.آبان و یکم آذرماه برگزار می ۳۰شنبه و چهارشنبه هفته جاری شود، در روزهای سهسال یک بار برگزار می

رئیس جمهوری اسالمی ایران دقیقه با سخنرانی حسن روحانی،  ۹:۴۰بنابراین گزارش آیین پنجمین کنگره خانه کشاورز رأس ساعت 

کننده و گزارش عیسی کالنتری، شود و پس از اهدای لوح به پنج نفر از جانب رئیس جمهوری در حضور کشاورزان شرکتافتتاح می

 یابد.دبیرکل خانه کشاورز، مراسم با سخنرانی سایر مسئوالن دولتی و همچنین کشاورزان منتخب ادامه می

عنوان دستگاه متولی صدور مجوز فعالیت احزاب سیاسی کشور نخستین وزیری است که سخنرانی بهرحمانی فضلی، وزیر کشور 

مقام دبیرکل خانه کشاورز گزارش مالی خانه کشاورز را به مجمع عمومی قرائت کند. در اهلل بیابانی قائمکند تا پس از او، عنایتمی

های خود درباره بخش ود حجتی وزیر جهاد کشاورزی به ایراد دیدگاهبینی شده تا پیش از ظهر همان روز، محمادامه نیز پیش

 کنندگان کنگره راهی نماز و ناهار شوند.کشاورزی بپردازد و با سخنان جالل عجایبی در مسوولیت بازرس خانه کشاورز، شرکت

ربیعی وزیر تعاون، کار و تأمین سخنرانی اردکانیان وزیر نیرو؛ شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت؛ آخوندی وزیر مسکن؛ 

بینی شده است تا بعد از هایی است که پیش از سخنرانی رکنی، معاون دام وزیر جهاد کشاورزی پیشاجتماعی از دیگر سخنرانی

 صرف شام و اجرای برنامه هنری، آیین روز نخست کنگره به پایان برسد.

وزیران، کشاورزان منتخب اعضای خانه کشاورز نیز به ایراد سخنان خود و های هر کدام از این در حالی است که در میان سخنرانی

 بیان مطالبات این قشر از تولیدکنندگان خواهند پرداخت.

نامه گردون رئیس کمیسیون بربه گزارش خبرنگار ایانا، در روز دوم این کنگره نیز سخنرانی شهیدزاده مدیرعامل بانک کشاورزی، تاج

جلس شورای اسالمی، عباس کشاورز، معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی، علی اکبری رئیس کمیسیون و بودجه و محاسبات م

ها، سخنرانی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس الخطاب سخنرانیبینی شده که فصلکشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، پیش

 جمهوری خواهد بود.

 است، با قرائت قطعنامه به کار خود پایان خواهد داد./ ۹۶رماه و در پایان پنجمین کنگره که ظهر نخستین روز آذ

http://www.iana.ir/fa/news/۵۰۱۰۴/%D۹%BE%D۹%۸۶%D۸%AC 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آبان  ۲۷تاریخ: 

 میلیارد تومانی زلزله به بخش کشاورزی استان کرمانشاه ۷95خسارت 

میلیارد تومان  ۷۹۵مدیر کل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی گفت: بر اثر زلزله اخیر، تاکنون نزدیک به 

به نقل از وزارت جهاد  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش .خسارت به بخش کشاورزی استان کرمانشاه وارد شده است

های میدانی توسط بخش کشاورزی و شورای هماهنگی مدیریت بحران استان کشاورزی، سیدمحمد موسوی گفت: براساس بررسی

ارهای علوفه، صنایع تبدیلی و تکمیلی و ها و اماکن دامی، انبدرصد این میزان خسارات مربوط به تاسیسات، ساختمان ۴۰کرمانشاه، 

درصد دیگر از خسارت  ۴۰مدیر کل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی افزود: .تاسیسات پرورش ماهی است

ب و های آبیاری، چاه و خطوط انتقال آمانند ایستگاه پمپاژ آب، سیستم تاسیسات و منابع آبی میلیارد تومانی نیز مربوط به ۷۹۵

 .ماهی، طیور و زنبور عسل است تلفات دام سبک و سنگین درصد هم خسارات ناشی از ۲۰استخرهای ذخیره آب و 

 ۱۹۶۰اباجانی، گیالنغرب و آباد غرب، ثالث بهای سرپل ذهاب، قصر شیرین، اسالموی اظهار داشت: این خسارات تا امروز در شهرستان

موسوی با بیان این که از روزهای نخست زلزله، وزارت جهاد کشاورزی تمام توان .روستا در مناطق آسیب دیده، برآورد شده است

های شورای هماهنگی مدیریت بحران استان و شهرستان در اختیار قرار داده است، گفت: در نخستین خود را برای کمک به برنامه

زده استان کرمانشاه ارسال کرده کامیون مواد غذایی، پتو، آب و پوشاک به مناطق زلزله ۱۰، وزارت جهاد کشاورزی بیش از اقدام

زده استان کرمانشاه به منظور انجام عملیات ها به مناطق زلزلهاکیپ دامپزشکی از سایر استان ۵۵وی در عین حال اعزام .است

 .های بخش کشاورزی عنوان کردهای تلف شده به استان کرمانشاه را از دیگر اقدامبهداشتی دام ضدعفونی، درمان و نظارت بر تدفین

دستگاه بیل مکانیکی و سایر ادوات مورد  ۳۰مدیر کل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی همچنین به ارسال 

از طریق وزارت جهاد کشاورزی به مناطق زلزله  ه موقت داماحداث جایگا نیاز برای تدفین دام، پیگیری تامین علوفه و کمک به

وی با اذعان به این که پیشنهادهایی از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای جبران خسارت و احیای .زده استان کرمانشاه اشاره کرد

زار میلیارد ریال اعتبار تملک ه ۴کشاورزی در مناطق زلزله زده به دولت ارایه شده است، تصریح کرد: این پیشنهادها شامل تامین 

های آبی خسارت دیده در بخش ها و زیربناها و سازهای برای احداث و مرمت اماکن دامی و انبار علوفه، ساختمانهای سرمایهدارایی

ت برای بازسازی و نوسازی واحدهای خسار تسهیالت ارزان قیمت هزار میلیارد ریال ۳این مقام مسوول، تامین .کشاورزی است

ای برای جبران بخشی از خسارت ناشی از تلفات دام و طیور، زنبور عسل و حمایت هزار میلیارد ریال به صورت هزینه ۲دیده، تامین 

ها و استمهال تسهیالت دریافتی کشاورزان خسارت دیده به مدت سه سال را از آسیب دیدگان به منظور احیای تولید و تامین نهاده

 .زارت جهاد کشاورزی به دولت برای کمک به مناطق زلزله زده و حل و فصل مشکالت کشاورزی عنوان کرداز دیگر پیشنهادهای و

ها مرزی در پایاب سدهای رودخانه بخشودگی سه ساله آب بهای اراضی کشاورزی وی اظهار داشت: وزارت جهاد کشاورزی،

به دامداران خسارت دیده توسط شرکت پشتیبانی امور دام را برای هزار تن جو  ۲زده و تامین بار مالی و توزیع رایگان مناطق زلزله

در استان  خسارات وارده به بخش کشاورزی :موسوی در عین حال گفت.تصویب در دولت به وزارت کشور پیشنهاد داده است

 .ایالم نیز در دست بررسی است

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۳۲۷۵۵۲/%D۸%AE%D۸%B۳%D۸ 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فودپرس ۱۳۹6آبان ماه  ۲۳سه شنبه 

رعایت امنیت زیستی در نمایشگاه دام و طیور تهران، غیرقابل اجراست/ انتشار نامه دوم سازمان دامپزشکی غیر 

 !علمی و احتماال زیر فشار

دامپزشکی دانشگاه تهران، موضوع امنیت زیستی)بیوسکیوریتی( را بسیار فراگیر دانست و با اشاره به نامه اخیر استاد تمام دانشکده 

سازمان دامپزشکی مبنی بر تعهد مجری نمایشگاه دام و طیور تهران به رعایت آن، تصریح کرد: این نامه احتماال زیر فشار تهیه شده 

 .بین المللی، غیرعلمی، غیرمنطقی و صددرصد غیر قابل اجراست و اجرای امنیت زیستی در فضای نمایشگاه

، افزود: اقدام سازمان دامپزشکی کشور و (محمدحسین بزرگمهری فرد، در گفت و گو با پایگاه اطالع رسانی کشاورزی ایران)اگنا 

ران بسیار بجا و امیدوارکننده بود اما انتشار نامه به وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر حذف بخش های طیور از نمایشگاه دام و طیور ته

استاد برجسته دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، گفت: به نظر می رسد سازمان .انتشار نامه دوم مورد تایید نیست و غیرمنطقی است

حذف بخش طیور از  روز از نامه اول و درخواست به ۵دامپزشکی کشور زیر فشارهای شدید اقدام به انتشار نامه دوم آن هم به فاصله 

  .نمایشگاه، کرده است

 نامه دوم سازمان دامپزشکی، مورد تایید نیست

استاد دانشگاه تهران با اشاره به فراگیر بودن موضوع امنیت زیستی که در نامه دوم سازمان دامپزشکی کشور، مجری نمایشگاه را ملزم 

ت و مجموعه ای از پروسه های پیشگیری و بهداشتی را شامل می شود به اجرای آن دانست، اظهار کرد: این مقوله بسیار گسترده اس

که اصال امکان اجرا و انجام آنها در فضای بزرگی مانند نمایشگاه بین المللی که بازدیدکنندگانی از سرتاسر ایران و برخی کشورها 

را تعریف کند و بگوید چگونه و با چه سازوکاری بزرگمهری ادامه داد: سازمان دامپزشکی ابتدا باید امنیت زیستی .دارد، وجود ندارد

 می توانند در چندروز برگزاری یک رویداد بین المللی آن را اجرا کنند. به باور من سازمان احتماال زیر فشار اقدام به نگاشتن نامه دوم

زیستی یا همان بیوسکیوریتی را  وی گفت: مفاهیم امنیت.که بدون پشتوانه علمی و منطقی است، کرد و این اقدام مورد تایید نیست

ما از خودمان نمی گوییم. این پروسه های بین المللی و جهانی است و در اکثر کشورها اجرا می شود. برای نمونه، در کشورهایی که 

اها ها و سندیک احتمال شیوع ویروس هایی مانند آنفلوانزای پرندگان وجود دارد، مرغداران را حتی از تجمع در مکان هایی مانند تعاونی

 .منع می کنند و کارهای ادارای بیشتر با تلفن و اینترنت انجام می شود تا از انتشار ویروس در فارم ها جلوگیری شود

استاد دانشگاه تهران، افزود: نامه دوم سازمان دامپزشکی مبنی بر تهعد مجری نمایشگاه به رعایت موضوع امنیت زیستی در این رویداد 

 .ی نگرانی دارد و امیدوارم مسئوالن مربوط در این زمینه تجدید نظر کنندچند روزه، جا

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=۵۱bedac۰e۷۷۴۴d۴dbb۹c۵۲e 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 ایران اکونا – ۱۳۹۶آبان / /  ۲۹دوشنبه , 

 گذاران حوزه صنعت و کشاورزی را گرفتبرای رفع موانع اشتغال باید دست سرمایه

د رکود گفت: برای ایجاد اشتغال بای« ترین اولویت اقتصادی کشور استاشتغال مهم»یک عضو کمیسیون آموزش مجلس با بیان اینکه 

 .زان کافی شغل در کشور ایجاد کنیمبرطرف شود و چرخه تولید راه بیفتد تا بتوانیم به می

اشتغال، باید دست سرمایه گذارانی که  ایجاد راه سر بر موانع کردن برطرف منظور به: کرد بیان االسالم سیدمحمد باقر عبادیحجت

در حوزه صنعت و کشاورزی سرمایه گذاری می کنند گرفته شود. باید وام ها و تسهیالت مناسبی برای سرمایه گذاران در نظر گرفته 

بانک ها باید  وی افزود: بعضی از صنعت گران از نظر اقتصادی در شرایط خوبی نیستند..شود. باید مشاوره خوبی به آن ها داده شود

تسهیالت مناسبی را در اختیار آن ها قرار دهند اگر هم این امکان برای بانک ها وجود ندارد دولت باید یارانه هایی را در اختیار بانک 

 ،ها قرار دهد تا بتوانند تسهیالت ارزان قیمت را در اختیار صنعت گرانی که در چاه قرض افتاده اند و در آستانه ورشکستگی هستند

 .بگذارند تا صنعت گران بتوانند از این چاه بیرون بیایند و تولید رونق گیرد و به دنبال آن شاهد افزایش صادرات باشیم

نماینده مردم بیرجند در مجلس گفت: در زمینه ایجاد اشتغال بحث صنایع دستی و گردشگری را باید بسیار جدی گرفت. چرا که 

 وجهت موضتوع هنگفت و عظیمی نیز ایجاد می کند. به عنوان یک طرح ضربتی باید به این دو  اشتغال بسیار زود نتیجه می دهد و 

تا چه میزان محقق شده است، بیان کرد: برای تحقق شعار سال « اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال»وی درباره اینکه شعار سال .شود

نیست و هنوز با تحقق اقتصاد مقاومتی فاصله داریم چراکه هنوز  از سوی مسئوالن یکسری اقدامات خوبی انجام شده است اما کافی

این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصریح کرد: ما باید در ابتدا اقتصاد مقاومتی را تعریف کنیم چرا که .رکود حاکم است

ئوالن همان کارهای اقتصادی که در هر کار اقتصادی، اقتصاد مقاومتی محسوب نمی شود. متاسفانه امروز شاهد هستیم برخی از مس

وی در ادامه گفت: .طول سال به صورت روتین انجام می دهند، را ادامه می دهند و تنها نام اقتصاد مقاومتی را بر روی آن می گذارند

ازد. در این راستا اقتصاد مقاومتی یکی از اهدافی به شمار می رود که می تواند ما را در برابر تحریم ها و فشارهای بیرونی مقاوم س

گیرد آسیب پذیر هستیم و غربی ها هم این باید ببینیم چه اقداماتی الزم است تا انجام دهیم. ما در برابر تحریم هایی که صورت می

گونه  وی افزود: ما باید از درون به.مسئله را احساس کرده اند و تحریم ها متعددی را علیه ما تصویب می کنند تا از ما امتیاز بگیرند

یکی از راهکارهای این مسئله هم اقتصاد مقاومتی است. اقتصادی که اتکای آن به درون کشور  .ای عمل کنیم تا آن ها ناامید شوند

باشد و در عین حال با دنیای بیرون نیز ارتباط داشته باشد. اگر بخواهیم اقتصاد مقاومتی به طور کامل محقق شود باید بر روی این 

شد را با تغییرات جزئی در آن، م و خیلی از بحث ها را باید عملی کنیم نه اینکه همان پروژه ای که قبال هم اجرا میمسئله ریز شوی

عبادی اظهار کرد: همکاری قوا در خصوص حل مشکالت کشور بسیار مهم است چراکه بدون .نام اقتصاد مقاومتی بر روی آن بگذاریم

مقننه و قوه مجریه نیز حائز اهمیت است. چرا که دولت لوایحی را الزم می بیند به مجلس  همکاری کاری پیش نمی رود. همکاری قوه

می دهد و یا اینکه طرح هایی را می خواهد مجلس می تواند آن را تهیه کند و همکاری های الزم را انجام دهد البته مجلس باید در 

 .درجه اول کارشناسی کرده و بعد اقدامات الزم را انجام دهد

http://iranecona.com/۷۹۴۳۱/%D۸%A۸%D۸%B۱%D۸%A۷% 
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 نهاده
 فارس - ۹۶/۰۸/۲۹ : تاریخ

 قلم برند سموم  150شود/ ثبت ممنوع می 9۷تولید و واردات دو نوع سم از سال 

قلم برند سم ثبت شده است، گفت: تولید و واردات دو سم دیازرم و بوتاکلر از سال  ۱۵۰رئیس سازمان حفظ نباتات با بیان این که 

، در مورد حذف سموم پرخطر از دسترس خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی محمدعلی باغستانی در گفت .شودممنوع می ۹۷

قلم سم پرخطر را حذف کردیم و دو سمی را  ۱۹هایی که انجام شد گیریگذشته با آزمایشات و نمونهکشاورزان، اظهار داشت: سال 

 .های زیست محیطی و بهداشتی در مورد آن مطرح بود را نیز مورد آزمایش قرار گرفتکه روی آن حرف و حدیث بسیاری بود و بحث

 .شودچه برای واردکنندگان و چه تولیدکنندگان ممنوع می ۹۷ وی تصریح کرد: عرضه دو سم پرخطر دیازرم و بوتاکلر از سال

 .قلم برند سموم ثبت شده است ۱۵۰رئیس سازمان حفظ نباتات همچنین به این نکته اشاره کرد که در راستای برندسازی نزدیک به 

داد و گفت: به مرور که نتایج وی از ارسال هزار برند سم به مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی برای طی مراحل آزمایشات مختلف خبر 

درصد  ۱۵تا  ۱۰کنیم، اما باید گفت که از این میزان تاکنون شود، ما آنها را در هیأت نظارت مطرح و ثبت میاین سموم مشخص می

ت جاباغستانی همچنین در مورد میزان برآوردهای انجام شده این سازمان برای باقی مانده سموم روی میوه و صیفی.رد شده است

شود تا آزمایشات الزم را انجام دهند و به ما اعالم کنند. او از توضیح بیشتر در این هم گفت: این مسأله به وزارت بهداشت مربوط می

های کشاورزی طی دو دهه گذشته سبب شده رویه سموم پرخطر در زمینبه گزارش خبرنگار فارس، مصرف بی.زمینه خودداری کرد

ها را آلوده کنند. در همین راستا وزارت جهاد کشاورزی های زیرزمینی این آبباقی مانده و یا با ورود به آبتا این سموم یا در خاک 

ها از جمله سموم به کشاورزان از ورود و درصدد است تا به مرور سموم کم خطر را جایگزین کرده و با آموزش مصرف بهینه نهاده

 .های زیرزمینی جلوگیری کندخاک و یا آبباقی ماندن مواد شیمیایی حاصل از سموم در 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۶۰۸۲۹۰۰۰۲۶۱ 
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 نهاده
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۲۳تاریخ: 

 ماهی کپوربر « گالیفوزیت»اثر کشنده سم کشاورزی 

ها به ها، سبب ورود گروه بزرگی از آالیندهکشهای کشاورزی و استفاده از کودهای شیمیایی و حشره امروزه افزایش فعالیت 

های مهای انسانی وارد اکوسیستها سموم کشاورزی هستند که معموالً از طریق فعالیتاست. یک دسته از این آالیندهها شده اکوسیستم

 .شوندهای شدید در جوامع آبزیان میشده و باعث بروز آسیب آبی

ساله و های هرز یکتواند علفهای اخیر بوده که میهای رایج در دنیا طی سالکشترین علفسم گالیفوزیت، یکی از پرمصرف

 .چندساله مختلف را کنترل کند و البته، حاللیت آن در آب بسیار باالست

توانند بر ساختار کبد، آبشش و تمام آبزیان، اثر تخریبی داشته و همچنین اختالالت آنزیمی و هورمونی شدیدی کش میسموم علف

و  افتدها به خطر میشوند، حیات آنهای تکثیر آبزیان وارد میکه سموم کشاورزی به محیطبا توجه به این.را در ماهیان ایجاد کنند

 .شودها نیز تهدید محسوب میان این آبزیان از جمله انسانکنندگاین امر برای حیات مصرف

 .شودماهی کپور معمولی یکی از آبزیان ارزشمند و اقتصادی است و به عنوان یکی از آبزیان پرمصرف جهان محسوب می

ی تاثیر سم گالیفوزیت قطعه ماهی کپور معمول 400در پژوهشی به همت پژوهشگران دانشگاه شهید باهنر کرمان، با آزمایش بر روی 

در این آزمایش، محققان، ماهیان را در پنج گروه با پنج غلظت مختلف سم گالیفوزیت .ها مورد سنجش قرار گرفته استبر این ماهی

 .جندنقرار دادند و برای مقایسه، گروهی را نیز به عنوان شاهد انتخاب کرده و به آن هیچ سمی اضافه نکردند تا تاثیر عوامل دیگر را بس

رفت. تحت تاثیر سم گالیفوزیت، در ساعات اولیه، تحرک نتایج نشان دادند که با افزایش غلظت سم میزان مرگ و میر نیز باالتر می

همچنین، با افزایش غلظت سم، کاهش در .شدندحالی و در نهایت تلف میبیشتر و در پایان آزمایش ماهیان دچار عدم تعادل، بی

های سفید، گلوکز، کورتیزول و کلسترول با افزایش غلظت سم افزایش و میزان میزان گلبول .نی مشاهده شدمیزان فاکتورهای خو

توان دریافت که سم گالیفوزیت جزو سموم مضر برای ماهی کپور معمولی از نتایج این آزمایش می.پروتئین کل کاهش نشان دادند

 .ان در محیط آلوده به سم و همچنین سیستم خونی ماهی کپور معمولی دارداست که تاثیرات آشکاری بر رفتار و واکنش این ماهی

توان به عنوان شاخص ارزیابی سالمت محیط ماهیان و سایر موجودات زنده استفاده به گفته محققان، از این رفتارها و تغییرات می

 داشتبه علمی انجمن وابسته به « یط زیستسالمت و مح»به گزارش ایسنا، نتایج پژوهش فوق در فصلنامه علمی و پژوهشی .کرد

 .است رسیده چاپ به ایران

http://www.iana.ir/fa/news/۵۰۰۲۰/%D۸%A۷%D۸%AB%D 
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 نهاده
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آبان  ۲۷تاریخ: 

 میلیون دالر انواع کنجاله 2۸5تاثیری در میزان صادرات ندارد/ واردات افزایش قیمت نهاده ها 

رییس انجمن خوراک دام و طیور گفت: نوسان یک الی دو درصدی قیمت نهاده های دامی، نقش چندانی در میزان کاهش و افزایش 

گروه  صنعت،تجارت و کشاورزیبرنگار مجید موافق قدیری رییس انجمن خوراک دام، طیور و آبزیان در گفتگو با خ. صادرات ندارد

 یهابحث وقوع شاهد اظهار کرد:در برخی مواقع  بازار نهاده های دامی،با اشاره به آخرین وضعیت اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

 توفیق نتظاراتا و اقتصادی مرتبط قوانین ساختار تغییر برای تصمیم نتیجه در و تولید اقتصاد، در رقابتی شرایط نبود توجیه در داغ

به گفته وی، بررسی ها حاکی از آن است که بازار نهاده های دامی متاثر از شرایط تورم طی روزهای اخیر .یمهست مربوطه سازمان در

در بازار وجود دارد، یادآورشد: هفته  قیمت نهاده هاقدیری، با بیان اینکه احتمال افزایش مجدد  .رو شدبا نوساناتی در بازار روب

گذشته قیمت اقالم اصلی نهاده های دامی نظیر ذرت، جو و کنجاله سویا پس از یک دوره نوسان شدید مجددا با رشد نجومی قیمت 

 ستا درحالی این: کرد تصریح  ایط بارگیری فوری در بنادر جنوبی خبر داد وبا شر ثبات نرخ ذرت این مقام مسوول، از .روبرو شد

 .روبرو بوده است توجهی قابل افزایش با سویا کنجاله و ذرت قیمت شمالی بنادر در که

 واردات کنجاله کاهش یافت

 نخست ماهه شش در واردات میزان وضعیت آخرین  رییس انجمن خوراک دام، طیور و آبزیان در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به 

هزارتن کنجاله آفتابگردان و  ۶.۵هزارتن کنجاله پنبه دانه،  27،  کنجاله سویا هزارتن ۶۹۱  آمار، آخرین براساس: کرد بیان سال

 آفتابگردان کنجاله ، درصد ۱۰ سویا کنجاله واردات قبل سال مشابه مدت به نسبت وزنی نظر از که است شده وارد کلزا کنجاله  ۹۲۰

وی با بیان اینکه ایران، در  .است کرده تجربه را افزایش درصد۱۴۴ دانه پنبه کنجاله و کاهش درصد ۹۲ کلزا کنجاله ، درصد ۶۵

میلیون دالر انواع کنجاله وارد کرده است، افزود: این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزن  ۲۸۵شش ماهه نخست سال، 

در بندر روتردام آرژانتین  کنجاله سویابه گفته قدیری، نرخ کنونی  .درصد کاهش داشته است۸از نظر ارزش درصد کاهش و ۱۰

این مقام مسوول در پایان با اشاره به تاثیر  .دالر بوده که نسبت به هفته قبل حدود یک دالرافزایش یافته است ۳۵۳برای هر تن 

، طیور و آبزیان بیان کرد: فاکتورهایی نظیر هزینه های حمل و نقل، خوراک دامصادرات انواع افزایش قیمت نهاده های دامی بر 

 یرانا بین  بروکراسی های پیچیده اداری، فساد و رانت، تکنولوژی ضعیف، عدم وجود استراتژی های صادرات و نداشتن پروتکل های

 نهاده قیمت درصدی دو الی یک نوسان  که گفت توان می رو این از دارد بسزایی تاثیر صادرات امر در صادراتی هدف های کشور و

 .ندارد صادرات میزان در چندانی نقش دامی های

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۳۲۶۵۸۳/%D۸%A۷%D۹%۸۱%D۸%B۲%D 
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 نهاده
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آبان  ۲۹تاریخ: 

 گرانی نهاده های دامی، دامن گیر قیمت شیر خام شد/ منتفی شدن حذف ارز مبادله ای

درصدی قیمت نهاده های دامی به طور متوسط قیمت تمام شده هر کیلو شیر  ۲۰یک مقام مسوول گفت: در یک ماه اخیر افزایش 

گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی گاوداران در گفتگو با خبرنگاراحمد مقدسی رییس انجمن صنفی . تومان افزایش داد ۸۰خام را 

خبر داد و اظهار کرد: در تخصیص ارز مبادله  منتفی شدن ارز مبادله ای نهاده های دامی،از اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

 .میلیون دالر به این امر اختصاص یافت ۱.۵وقفه کوتاهی ایجاد شد که با پیگیری های معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی 

ر یک ماه اخیر به افزایش قیمت نهاده ها را به همراه داشت گفت: د کنجاله سویاوی با اشاره به اینکه مطرح شدن حذف ارز مبادله 

تومان رسید که درنهایت قیمت تمام شده  ۱۸۶۰به  ۱۵۰۰و سویا از  ۹۳۰به  ۸۲۰درصد افزایش از  ۲۰طور متوسط قیمت ذرت با 

تومان اعالم کرد و افزود: این در  ۴۹۰را هزار و  قیمت تمام شده هر کیلو شیر خام مقدسی،.تومان باال رفت ۸۰هر کیلو شیر خام 

 .تومان از دامداران خریداری می شود ۱۳۲۰اکنون هر کیلو شیر با بهترین کیفیت با نرخ حالی است که 

اجازه افزایش قیمت خرید شیر خام به کارخانه های لبنی  سازمان حمایت،رییس انجمن صنفی گاوداران با انتقاد از این مسئله که 

 .تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در حاشیه هستند را نمی دهد،بیان کرد:سازمان حمایت تنها حامی واردکنندگان است و

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۳۲۹۲۳۱/%DA%AF%D۸%B۱%D۸% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/6329231/%DA%AF%D8%B1%D8%25


  
کشاورزی و آبمرکز ملی مطالعات راهبردی     

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

 

125 

 نوغان
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php


  
کشاورزی و آبمرکز ملی مطالعات راهبردی     

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

 

126 

 گزارشات جهانی
 فارس - ۹۶/۰۸/۲۷ : تاریخ

 کند کارخانه جدید فرآوری محصوالت کشاورزی احداث می 30قزاقستان 

کارخانه جدید فرآوری محصوالت کشاورزی در این کشور  ۳۰کارخانه موجود و احداث  ۱۷معاون وزیر کشاورزی قزاقستان از نوسازی 

معاون وزیر کشاورزی قزاقستان در دیدار نخست وزیر « کایرات آیگول اف»در دوشنبه،  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار  .خبر داد

کارخانه موجود  ۱۷، گفت: «تاراز» این کشور با تجار محصوالت کشاورزی و معاونان فرمانداران مناطق جنوبی این کشور در منطقه

آیگول اف با اشاره به انجام اقدامات  .شوداحداث میکارخانه جدید برای فرآوری محصوالت کشاورزی در این کشور  ۳۰نوسازی و 

مربوطه در سراسر کشور با هدف تقویت کشاورزی این کشور گفت: وزارت مذکور دستور کاری را در این زمینه تهیه کرده که در تاریخ 

های کارخانه جدید و شرکت ۳۰کارخانه موجود و احداث  ۱۷وی افزود: نوسازی .نوامبر سال جاری از سوی دولت تأیید شده است ۱۴

این مقام قزاقی تصریح کرد: .بینی شده استپیش« قزاقستان جنوبی»و استان « ، آلماتی«قیزیل اوردا»، «ژامبل» فرآوری در مناطق

های پردازش محصوالت لبنی، شکر، گوشت، میوه و سبزیجات، دانه های روغنی، پشم، سیب زمینی و فرآوری گندم ایجاد کارخانه

درصدی آن  ۲.۱وی با اشاره به پویایی مثبت روند توسعه حوزه کشاورزی در سراسر این کشور و افزایش .این برنامه هستندشامل 

میلیون هکتار را فراهم کرده  ۱.۳گفت: تنوع کشت مواد کشاورزی طی سال جاری امکان افزایش کشت محصوالت الزم به حجم 

هزار واحد انحصاری و  ۵۶شرکت تعاونی ایجاد شده که بیش از  ۷۴۵ی این مدت معاون وزارت کشاورزی قزاقستان افزود: ط.است

 ۳۲۶آیگول اف گفت: این هم در حالی است که بنابه برنامه از قبل تهیه شده تنها ایجاد .مزارع کوچک دهقانی را در بر می گیرند

با بیان این که رشد محصوالت دامداری در تمامی  این مقام وزارت کشاورزی قزاقی در ادامه.شرکت در این حوزه پیش بینی شده بود

وی افزود: تا کنون توسط این شرکت ها .مناطق جنوبی مشاهده می شود نقش شرکت های تعاونی در افزایش آن را چشمگیر دانست

 .تن محصوالت میوه و سبزیجات تولید شده است ۱۲.۳هزار تن شیر و  ۳۴هزار تن گوشت،  ۱۰

 .مورد بررسی قرار گرفت ۲۰۲۱-۲۰۱۷های ند اجرای برنامه دولتی توسعه کشاورزی برای سالدر جریان این دیدار رو

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۶۰۸۲۷۰۰۰۲۵۵ 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۳۰تاریخ: 

 تولید جهانی بادام افزایش یافت

درصد افزایش مواجه شد و این موضوع به دلیل افزایش مصرف این ماده غذایی فوق العاده مغذی  ۶تولید جهانی بادام در این فصل با 

ه اروپا، چین و هند بوده در محصوالت قنادی به عنوان یک غذای آماده، ماده تشکیل دهنده میان وعده ها یا سایر تنقالت در اتحادی

، بر اساس آخرین برآوردهای موجود از اداره کشاورزی ایاالت متحده ، برداشت جهانی "والنسیا فروتس"به گزارش ایانا از سایت .است

به ثبت رسیده است و انتظار  ۲۰۱۶/۱۷درصد افزایش در حجم در سال  ۶میلیون تن رسیده و با  ۱.۳این محصول در فصل جاری به 

 ۱.۲ی رود این میزان حجم بادام، تقاضای رو به رشدمصرف این میوه خشک را برآورده کند. این درحالی است که تقاضا برای آن م

 درصد بیشتر در فصل گذشته است. ۴میلیون تن در فصل جاری و 

ار می دارد به طوری که انتظ همچنین پیش بینی وزارت کشاورزی امریکا، از کاهش تولید که عمدتا مربوط به کالیفرنیاست، حکایت

میلیون تن در ماه اوت به یک میلیون تن کاهش یابد و این مساله به دلیل کاهش عملکرد گلدهی بوده و از سویی به  ۱.۲۱رود از 

ری هزار تن رسیده ، به طو ۱۰۳فاکتورهای آب و هوایی نسبت داده شده است.این درحالی است که تولید بادام در اتحادیه اروپا به 

و به دلیل افزایش تولید در اسپانیا بوده، از سوی دیگر، میزان حجم در ایتالیا مشابه مقدار  ۲۰۱۶/۱۷درصد بیشتر از سال  ۱۳که 

)انجمن کشاورزان جوان اسپانیا (، دو هفته Asaja، عضو سازمان کشاورزی  José María Alcáceraفصل قبل برآورد شده است.

 ۵۳،۰۰۰یا  ۵۲،۰۰۰(، نشان داد که با تخمین تولید ۲(، ارقام را در اداره ملی میوه خشک و آجیل )۱)Efeagroپیش در بیانیه ای به 

تن بذر بادام روی داده است، به طوری که داده های خروجی اولیه برای فصل گذشته ، که در ماه ژوئن نشان داد، میزان برداشت 

بوده است.همچنین وزارت کشاورزی امریکا، محموله های بادام کالیفرنیا به  ۲۰۱۶درصد بیشتر از سال  ۲۳.۲۱تن و  ۵۶،۵۱۳اسپانیا 

تن خواهد  ۳۰۰،۰۰۰درصدی و بیش از  ۳اتحادیه اروپا و اسپانیا، که وارد کننده اصلی است، را متوقف نمی کند، به طوری که افزایش 

یی، تنقالت و یا میان وعده و شیرینی سازی اختصاص بود. این موضوع به دلیل تقاضای صنعت اروپاییان است که به تولید مواد غذا

 درصد بیشتر از فصل گذشته بوده است.۱۰تن در فصل گذشته و  ۹۰،۰۰۰یافته است.در عین حال، استرالیا، سومین تولید کننده ، با 

تن( وارد شده ،  ۹۵،۰۰۰تن( و هند ) ۱۰۰،۰۰۰این گزارش همچنین نشان می دهد افزایش میزان بادام کالیفرنیا که توسط چین )

درصد بوده و این افزایش به دلیل تقاضای افراد برای خوردن مواد غذایی،  ۸و  ۷بیش از رقم ثبت شده در فصل گذشته و به ترتیب 

نوشیدنی ها و تنقالت سالم روی داده است.این درحالی است که با توجه به تولید مغزها در جهان، اداره کشاورزی ایاالت متحده 

تن در ایاالت متحده  ۵۹۰،۰۰۰درصد( ،  ۶-میلیون تن کاهش یابد؛ یک میلیون تن مربوط به چین ) ۲.۱دارد که تولید به  انتظار

مربوط به اوکراین )+  ۱۱۳،۰۰۰درصد(؛  ۱.۴-در اتحادیه اروپا ) ۱۱۵،۰۰۰درصد(؛  ۲.۵در شیلی )+  ۱۲۰،۰۰۰درصد(؛  ۵-امریکا )

رصد(.گفتنی است، وزارت کشاورزی امریکا، اطالعات مربوط به پسته را برای اولین بار در د ۵-تن در ترکیه ) ۵۸،۰۰۰درصد( و  ۵

درصد( و بدون تخمین برای  ۵۰تن، +  ۷۷۷۰۰۰) ۲۰۱۶/۱۷گزارش خود در مورد آجیل آورده است، اما تنها مربوط به فصل 

تن(، ایران  ۱۵۵،۰۰۰و پس از آن ترکیه )تن(،  ۴۰۷،۰۰۰است. ایاالت متحده بزرگترین تولید کننده پسته است ) ۲۰۱۷/۱۸

  تن( قرار دارند. ۸۹،۰۰۰تن( و اتحادیه اروپا ) ۱۱۶،۰۰۰تن(، چین ) ۱۵۳،۰۰۰)

 ترجمه: فرحناز سپهری

)خبرگزاری بین المللی اسپانیا( یک آژانس اطالع رسانی کشاورزی و غذا است که هدف آن  Agencia EFEشرکت متعلق به  -۱

 های مربوط به بخش کشاورزی و مواد غذایی است و درمادرید قرار دارد.تهیه اخبار و گزارش 

http://www.iana.ir/fa/news/۵۰۱۵۴/%D۸%AA%D۹%۸۸%D۹% 
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 گزارشات جهانی

 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۲۴تاریخ: 

 کارندمیها در مریخ نخل و کاهو اماراتی

 .اش، این بار در مریخ به کشت درخت نخل و کاهو بپردازدپروازانه فضاییهای بلندامارات متحده عربی قصد دارد در ادامه برنامه

، البته با ۲۰۲۰اش به مدار مریخ در سال به گزارش ایانا از بی بی سی، این کشور قصد آن را دارد که پیش از ارسال کاوشگر مریخی

ریزی استراتژیک آژانس به گفته رشید الزادی مدیر ارشد برنامه.ایع سنگین میتسوبیشی، در فضا به کشاورزی بپردازدهمکاری صن

انداز طبیعت در امارات و حتی خاک آن نیز های زمینی و سیاره مریخ وجود دارد، چشمهای زیادی میان بیابانفضایی امارات شباهت

 فرنگیرو امارات قصد دارد سرمایه دو پروژه تحقیقاتی با هدف کشت درختان نخل، کاهو، گوجهشباهت زیادی به مریخ دارد. از این 

دلیل انتخاب .فرنگی در مریخ را تامین کند زیرا به گفته الزادی، زمانی که فضانوردان اماراتی به مریخ برسند، به غذا نیاز دارندو توت

اند که دانشمندان احتمال قابل کشت سه گیاه دیگر به این دلیل انتخاب شده نخل خرما ارتباط نمادین آن با کشور امارات است و

خواهد در آینده نقشی مهم داشته باشد و منطقه را به سطحی باالتر گوید امارات میالزادی می.دانندبودن آن ها در مریخ را باال می

ت پروژه مریخ را فرصتی مناسب برای تربیت نسلی جدید از ببرد و اقتصادی فرانفتی، مبتنی بر دانش و خالقیت را بنا کند. امارا

 .دانددانشمندان می

گذاری های مریخی سرمایهمیلیارد دالر روی پروژه ۵.۴این کشور بیش از ،۲۰۱۴از زمان تاسیس آژانس فضایی امارات در سال 

حقیقی آن در نمایشگاه هوانوردی امارات به است که یکی از آن ها ساخت کاوشگری مریخی است که مدل کامل شده در ابعاد کرده

امارات همچنین درحال تکمیل شهر علوم مریخی خود است، مرکزی که قرار است به مطالعه روی سکونت انسان .شدنمایش گذاشته

یش ب ای از فضاهای گنبدی شکل در دل بیابان است که فضای مسکونی و تحقیقاتیدر مریخ اختصاص پیدا کند، این مرکز مجموعه

 /.هزار متر مربع دارد و قرار است در آن روی نیازهای غذایی، آب و انرژی انسان در مریخ تحقیق شود ۱۸۵از 

http://www.iana.ir/fa/news/۵۰۰۷۸/%D۸%A۷%D۹%۸۵%D۸%A۷% 
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 جهانیگزارشات 
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۲۹تاریخ: 

 درصدی تولید زعفران در افغانستان 15افزایش 

عبدالصبور رحمانی رئیس اداره کشاورزی هرات با اشاره به وجود آب و هوای مناسب برای کاشت زعفران در هرات و عالقه مندی 

کند و امسال در حالی زعفران افغانستان را تولید میدرصد از  ۹۰کشاورزان به کاشت زعفران در هرات گفت: در حال حاضر هرات 

درصد افزایش یافته و  ۱۵شود که نسبت به سال گذشته برداشت زعفران سومین جشنواره ملی گل زعفران در هرات برگزار می

یر کشت زعفران و چهل هزار هکتار ز ۵۰۰هزارو  ۲وی افزود: سال گذشته  .تن زعفران را امسال برداشت خواهند کرد ۸کشاورزان 

هکتار زمین زیر کاشت  ۵۰۰هزار و  ۳تن زعفران نیز بعمل آمد اما امسال با عالقه مندی مردم به زعفران بیش از  ۶بوده است که 

تن آن نیز  ۳.۵تن برداشت زعفران در هرات  ۶رحمانی گفت: سال گذشته از .تن برداشت خواهند کرد ۸زعفران است که کشاورزان 

یکا، آلمان، هند، هلند، سنگاپور، دبی و دیگر کشورهای عربی نیز صادر شده است و این آمار صادرات امسال نیز با به کشورهای آمر

مسوول اتحادیه زعفران کاران افغانستان « بشیر احمد رشیدی».درصدی زعفران نسبت به سال گذشته افزایش خواهد یافت ۱۵افزایش 

کیفیت از کشورهای خارجی در افغانستان به آنها رسیده است که با عالمت های بیانهایی از وارد شدن زعفرگفت: بارها گزارش

وی از دولت افغانستان .رسد و این کار خود سبب صدمه بزرگی به کیفیت زعفران افغانستان استزعفران افغانستان به فروش می

کیفیت های بیشته باشند تا با وارد شدن این زعفرانخواهد تا کنترل جدی را در قسمت واردات از بنادر و بازارهای داخلی دامی

محمد آصف رحیمی والی هرات که این جشنواره را افتتاح کرد، گفت: اداره محلی هرات تالش .هویت اصلی زعفران هرات صدمه نبیند

ن تولید شده در هرات نظارت دارد تا یک هیات برای حمایت از کاشت، برداشت و توزیع زعفران در هرات ایجاد شود تا از کیفیت زعفرا

کیفیت بالفاصله آن ها را از بازارها جمع آوری کند و از سوی دیگر بازارهای فروش را کنترل کند و در صورت برخورد با زعفران بی

 .های مرزی نیز از سوی این هیات انجام خواهد شدها در گمرکات و خطکند و بررسی و نظارت

اندازی خواهد شد و از های تست کیفیت زعفران راههای خارجی آزمایشگاهن هرات با کمک شرکتوی افزود: برای چک درست زعفرا

شرکت در افغانستان به کاشت زعفران  ۴۴در حال حاضر .این به بعد زعفران ها بدون تست و چک اصلی به بازارها عرضه نخواهد شد

های هرات های کوچک در شهرستانانجمن ۵۴قرار دارد و بیش از  شرکت آن نیز در هرات ۲۹و تولید آن پرداختند که از این میان 

های تولیدی بزرگ فعالیت دارند مسووالن اداره کشاورزی هرات بر این عقیده هستند که کاشت زعفران در نیز در کنار این شرکت

 .مندی کشاورزان در هرات در سال آینده افزایش چشمگیری خواهد داشتهرات با توجه به عالقه

http://www.iana.ir/fa/news/۵۰۱۳۲/%D۸%A۷%D۹%۸۱%D۸%B۲ 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۲۹تاریخ: 

 دهندشده روی برگ گیاهان کمبود آب را هشدار میحسگرهای کارگذاشته

 .شود SOS زودی قادر به ارسالاید به گلدان روی میز خود آب دهید؟ گلدانتان ممکن است بهکردهدوباره فراموش 

حسگرهایی ساخته اند که می تواند بر روی برگ های گیاه چاپ شود  MITبه گزارش ایانا از سایت ساینس دیلی مهندسان دانشگاه 

و نویسنده ارشد این مطالعه می گوید  MITستاد مهندسی شیمی در و نشان دهد گیاه دچار کمبود آب شده است. مایکل استرانو، ا

این نوع تکنولوژی نه تنها گیاهان خانگی فراموش شده را نجات می دهد بلکه مهم تر از آن، زمانی که محصوالت کشاورزان در خطر 

اولین شاخص خشکسالی باشد که ما برای به نظر می رسد که این حسگر  "باشند به آن ها هشدار اولیه را می دهد.استرانو می گوید :

سخت است که این اطالعات را از راه دیگری بدست آورد. شما می توانید حسگرها را در ". "برنامه های کابردی کشاورزی ساخته ایم

 ه خاص چه میزانخاک قرار دهید یا می توانید از تصاویر و نقشه های ماهواره ای استفاده کنید، اما هرگز نخواهید فهمید که یک گیا

.استرانو در حال حاضر شروع به کار با تولید کنندگان بزرگ کشاورزی کرده است تا این سنسورها را برای استفاده "ذخیره آب دارد

برای محصوالت توسعه دهد، او باور دارد که این تکنولوژی می تواند همچنین در باغبانی و کشاورزی شهری نیز مفید باشد. او می 

نین این روش می تواند به پژوهشگران کمک کند راه های جدیدی را برای مهندسی گیاه مقاوم به خشکسالی توسعه گوید همچ

منتشر  Lab on Chip)دهند.ولیدمیر کومان، سرپرست نویسندگان این مقاله که در نسخه آنالین مجله ی آزمایشگاه روی تراشه )

 شده است می باشد.

 حسگرهای قابل چاپ

ک خشک می شود، گیاهان رشد خود را آهسته و عمل فتوسنتز را کاهش می دهند و آسیبی که به بافت هایشان وارد زمانی که خا

می شود را تاب می آورند. برخی گیاهان پژمرده می شوند، اما سایرین، تا زمانی که آسیب قابل مالحظه ای نبینند نشانه ی قابل 

 مشاهده ای از مشکل نشان نمی دهند.

استفاده می کنند. با تبخیر آب از سطح  -منافذ کوچک در سطح برگ که اجازه می دهد آب تبخیر شود –رها از روزنه گیاه این سنسو

برگ، فشار آب در گیاه کاهش می یابد و به آن اجازه می دهد تا آب را از خاک و از طریق فرآیندی که به آن تعرق می گویند دریافت 

د که روزنه ها زمانی که در معرض نور قرار گیرند باز شده و در تاریکی بسته می شوند، اما مطالعه کند.زیست شناسان گیاهی می دانن

زیادی بر روی دینامیک این باز و بسته شدن انجام نشده زیرا راه خوبی برای اندازه گیری مستقیم آنها در زمان واقعی وجود نداشته 

به نور، غلظت کربن دی اکسید و خشکسالی پاسخ می دهند اما ما اکنون می  مردم می دانند که روزنه ها"است.کومان می گوید: 

 ."روش های قبلی قادر به تولید این نوع اطالعات نبودند". "توانیم به طور پیوسته آن را بازبینی کنیم

توخالی کربن که لوله های کوچک  -برای ساخت این سنسورها از جوهرهای ساخته شده از نانولوله های کربنی MITپژوهشگران 

که در یک ترکیب محلول در آب ارگانیک به نام سدیم دودسیل سولفات که به روزنه ها آسیب نمیزند قرار  -رسانای برق هستند

گرفته استفاد کردند. این جوهر می تواند برای ایجاد یک مدار الکترونیکی، از طریق منافذ چاپ شود. زمانی که منافذ بسته می شود، 

ست نخورده باقی می ماند و جریان می تواند با اتصال مدار به دستگاهی به نام مولتی متر اندازه گیری شود. زمانی که این مدار د

منافذ باز می شود، مدار شکسته شده و جریان متوقف می شود و به پژوهشگران اجازه می دهد که به طور دقیق زمانی که یک منفذ 

کنند.با اندازه گیری این باز و بسته شدن در طی چند روز، تحت شرایط طبیعی و خشک، این باز یا بسته می شود را اندازه گیری 

دقیقه  ۷پژوهشگران دریافتند که آنها می توانند در عرض دو روز متوجه شوند که گیاه دچار کم آبی شده است. آن ها دریافتند که 

دقیقه طول می کشد تا در تاریکی بسته شود، اما این پاسخ ها در  ۵۳طول می کشد تا روزنه پس از قرار گرفتن در معرض نور باز و 

http://awnrc.com/index.php
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دقیقه طول می کشد تا روزنه باز  ۲۵شرایط خشکسالی تغییر می کند. پژوهشگران دریافتند زمانی که گیاه دچار کم آبی می شود 

 دقیقه کاهش می یابد. ۴۵شود، در حالی که مدت زمان بسته شدن روزنه به 

 هشدار خشکسالی

( آزمایش کردند که روزنه های بزرگی دارد. peace lilyپژوهشگران برای این مطالعه، سنسورها را بر روی گیاهی به نام پیس لیلی )

این پژوهشگران برای به کار بردن جوهر بر روی برگ ها، یک قالب چاپی با یک کانال میکروفلوئیدیک ساختند. زمانی که جوهر بر 

اکنون بر روی راه جدیدی برای به کار  MITریان جوهر از طریق کانال بر روی سطح برگ می ریزد.تیم روی برگ قرار می گیرد، ج

بردن مدار الکترونیکی به وسیله قرار دادن ساده ی یک برچسب بر روی سطح برگ انجام می شود کار می کنند. محققان گمان می 

انان و کشاورزان شهری ممکن است به چنین وسیله ای عالقه مند کنند عالوه بر تولید کنندگان بزرگ محصوالت کشاورزی، باغب

ین کار می تواند برای کشاورزی پیامدهای بزرگی داشته باشد، به خصوص با وجود تغییرات آب و هوایی "»باشند.کومان می گوید: 

استرانو در حال بررسی امکان  .در کارهای مرتبط، آزمایشگاه"که در آن شما کمبود آب و تغییر در دمای محیط را خواهید داشت

 ایجاد نظمی برای این سنسورها است که می تواند برای تشخیص نور و گرفتن عکس ها، شبیه دوربین عکاسی، استفاده شود.

http://www.iana.ir/fa/news/۵۰۱۲۱/%D۸%AD%D۸%B۳%DA 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۲۹تاریخ: 

 فروش ایرلندی در کره جنوبیعرضه برند لبنی خرده

 (Kerrygold butter) اش به بازار کره جنوبی با راه اندازی برند کریگلد کَرهارنوئا به تازگی اعالم کرده، گسترش محصوالت لبنی

 .شودانجام می

( به تازگی اعالم کرده ، گسترش محصوالت لبنی اش به بازار کره جنوبی با راه اندازی برند کریگلد کَره ۱)( Ornuaارنوئا )

(Kerrygold butter.انجام می شود ) 

، این محصول جدید توسط مایکل کرید، وزیر کشاورزی، غذا و منابع دریایی )آبزیان( ایرلند در "اگری لند"به گزارش ایانا از سایت 

سئول با هدف مأموریت تجاری  Gangnam-guدر منطقه  Samseong-dong( در منطقه تجاری ۲ی دپارتمان استور)هیوندا

( ، از طریق خرده فروشان عمده کُره ای فروخته Kerrygoldایرلند با کره جنوبی و ژاپن رونمایی شد.قرار است محصول کریگلد) 

تهیه شده است و یک پیشنهاد جدید و منحصر به فرد برای  لف تغذیه کرده اند،شود. محصوالت لبنی کریگلد از شیر گاوهایی که ار ع

مصرف کنندگان کره جنوبی به شمار می رود. چراکه مصرف کنندگان کره ای به منشا و کیفیت غذای شان توجه ویژه ای دارند، به 

درحالی است که با ورود برند کریگلد به بازار کره طوری که بازار لبنیات با استانداردها همراه با کیفیت باال مشخص شده است.این 

جنوبی تازه ترین گام رشد ارنوئا در آسیا و بازار کلیدی برای لبنیات ایرلندی محسوب می شود.در سال های اخیر ارنوئا، محصوالت 

صادرات لبنیات ایرلندی خود را در چین، سنگاپور و مالزی معرفی کرده است. چراکه این کشورها پتانسیل قابل توجهی در مسیر 

ازی برند راه اند"ارائه می دهند.کرید، با تبریک این راه اندازی و ابراز خشنودی از گسترش صادرات لبنیات ایرلند به بازار آسیا، گفت:

ره جنوبی ککریگلد در کره جنوبی یکی دیگر از مسیرهای مهم برای بازار لبنیات ایرلند است. من اطمینان دارم که در آینده نزدیک، 

همانطور که ما خود را برای شرایط پس از برگزیت "وی خاطر نشان کرد:"تبدیل به بازار مهم برای پنیر و کره کریگلد خواهد شد.

)خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا( آماده می کنیم، در عین حال مهم است که بازارهای جدیدی را برای محصوالت لبنی ایرلندی نیز 

امروز برند ارنوئا، وارد بازار کره جنوبی می شود و "اظهار داشت:  Ornua EMEA and Asiaان جردان، مدیر ج"فراهم کنیم.

نقطه عطفی در ادامه گسترش محصوالت به بازارهای کلیدی آسیایی است. راه اندازی مسیرهای جدید بازار، مانند کره جنوبی، ستون 

کریگلد است. همچنین اعالمیه امروز یک گام کلیدی در جهت تنوع بخشی بیشتر  مرکزی استراتژی ارنوئا برای توسعه برند تجاری

 ۹۰۰به  ۲۰۱۶باید اشاره کرد، با توجه به گزارش کریگلد، میزان فروش ساالنه ارنوئا در سال "پایگاه مشتریان ما به شمارمی رود. 

کریگلد را از یک برند جهانی کَره در سال های آینده به یک این است که ارنوئا میلیون یورو رسید. به طوری که هدف بلند پروازانه 

 نام تجاری جهانی در حوزه لبنیات تبدیل کند.

 Kerrygold Spreadable( در آلمان، پنیر Kerrygold Yogurtsسال گذشته عرضه ماست کریگلد ) این در حالی است که 

ام شد.گفتنی است، کره جنوبی یازدهمین اقتصاد بزرگ جهان به شمار در انگلستان و محصوالت کریگلد در سراسر اروپا و آمریکا انج

درصد است. همچنین این کشور جمعیتی  ۳.۳تریلیون یورو و رشد اقتصادی  ۱.۲می رود؛ به طوری که دارای تولید ناخالص داخلی 

شهرها زندگی می کنند.در عین درصد جمعیت در  ۸۲میلیون نفر دارد و به شدت شهرنشین است، به طوری که بیش از  ۵۱بیش از 

درصد تولید ناخالص داخلی  ۲.۲حال مصرف محصوالت لبنی در کره جنوبی به سرعت افزایش یافته است و از سویی کشاورزی تنها 

 مگا تن پنیر و کره وارد می کند. ۱۵۰،۰۰۰را تشکیل می دهد، به طوری که کره جنوبی در حال حاضر 
kerrygold/-of-launch-with-korea-south-into-spreads-news/ornua-http://www.agriland.ie/farming 

 ترجمه: فرحناز سپهری
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 پی نوشت:

۱-Ornua ست که محصوالت لبنی را به فروش می رساند؛ از بزرگترین ، تعاونی و خرده فروش غذایی و کشاورزی ایرلندی ا

 است. Kerrygold butter brandصادرکننده لبنیات در ایرلند است و دارای برند کَره با نام تجاری 

۲- Hyundai Department Store به همراه فروشگاه هایLotte Department Store  وShinsegae  یکی از سه فروشگاه

میلیون دالر از فروش ساالنه دارد.  ۳۴۰مرکز و درآمدی بیش از  ۱۴ی در کره جنوبی محسوب می شود و دارای زنجیره ای اصل

 است. Hyundai Department Store Groupهمچنین شرکت مادر آن گروه 

http://www.iana.ir/fa/news/۵۰۱۱۸/%D۸%B۹%D۸%B۱%D۸%B۶%D۹%۸ 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۲۹تاریخ: 

 کنفرانس ماشین آالت کشاورزی فرصتی برای بررسی بازارهای نوظهور

امسال که در مرکز نمایشگاه هانوفر برگزار شد، با برگزاری کنفرانس ماشین آالت کشاورزی و نشست ها  Agritechnicaنمایشگاه 

 شرق آسیا و کشورهای مستقل مشترک المنافع و چین همراه بود.-شرق آفریقا، جنوب  –با تمرکز بر جنوب 

فرصت  - ۲۰۱۷ماشین آالت کشاورزی بین المللی  " ، درحالی که کنفرانس تحت عنوان"افریکن فارمینگ"به گزارش ایانا از سایت 

ادامه یافت، به طوری که فرصتی در راستای اطالع  ۱۶نوامبر آغاز و تا نوامبر  ۱۴( از تاریخ ۱) "های تجاری در بازارهای نوظهور 

 رسانی درباره بازارهای جدید بالقوه در اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه به شمار می رفت.

ین کنفرانس در سه روز متوالی به سه نشست تقسیم شد و در آن به بررسی کشورهای منتخب از اروپای شرقی، چین و جنوب شرق ا

 آفریقا و چالش های موجود و فرصت های مکانیزاسیون پرداخته شد.

ین ت شرکت های موفق بود. همچنبه گفته برگزارکنندگان این رویداد، برخی از مباحث برجسته جلسات شامل گزارشات بازار و فعالی

 برای نمایندگان امکان گفت و گو و تبادل تجربیات با مهمانان دعوت شده فراهم شده بود.

بازخوردها به ما کمک کرده، مناطقی را "گفت:  Ag Machinery International ،Agritechnicaفردریک تیپ، مدیر پروژه، 

ند شناسایی و در کنفرانس مورد توجه قرار گیرند. همچنین نشست ها به گونه ای که در زمینه ماشین آالت در حال پیشرفت هست

برنامه ریزی شده که این مناطق با توجه به پتانسیل بازار، مسیرهای دسترسی به بازار، چارچوب های مالی و نیازمندی های فناوری 

ر، به منظور ارائه آخرین تجهیزات و فناوری بخش کشو ۵۳غرفه دار از  ۲۸۰۰گفتنی است، در مجموع "مورد بررسی قرار گیرند.

 حضور یافتند. ۲۰۱۷کشاورزی در نمایشگاه 

 ترجمه: فرحناز سپهری

۱- 'Ag Machinery International 2017- Business opportunities in Emerging Markets' 

http://www.iana.ir/fa/news/۵۰۱۲۴/%DA%A۹%D۹%۸۶%D۹%۸۱%D۸ 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۲۴تاریخ: 

 های تجدیدپذیرها در انرژیتقاضای میلیاردی خارجی

میلیارد دالر تقاضای خارجی برای توسعه تجدیدپذیرها در وزارت اقتصاد به ثبت رسیده است که از این بین  ۴.۱بر اساس آخرین آمار

 .برداری رسیده استمیلیون دالر نیز به بهره ۴۰۰میلیارد دالر عملیاتی و  ۱.۵

درصد انرژی خود را از تجدیدپذیرها  ۱۰۰های تجدید پذیر بسیاری از کشورها در تالشند تا در آینده بتوانند باتوجه به مزایای انرژی

های فسیلی شود. از سوی دیگر امروزه انرژیتر و دسترسی به آن راحت تر میتامین کنند؛ چرا که این نوع از انرژی به مرور ارزان

ز طبیعی و نفت محصول از گا ۲۵۰۰توسعه بسیار خوبی در دنیا پیدا کرده و به نقاط نهایی خود نزدیک شده به طوری که هم اکنون 

 .به دست می آید که ارزش افزوده این محصوالت قطعا بسیار بیشتر از احتراق و سوزاندن گاز و نفت خواهد بود

همچنین امروزه در دنیا به گاز و نفت دیگر به عنوان منبعی برای سوزندان نگاه نمی شود بلکه در تالش هستند از خورشید و باد به 

 یک را تر برای تامین انرژی استفاده کنند، در همین راستا بسیاری از کارشناسان حوزه انرژی تجدیدپذیرها عنوان منابع پاک و ارزان 

ه تنها برای تامین مصارف داخلی بلکه به جهت غنای که ن تجدیدپذیر های انرژی چراکه دانندمی ملی درآمد کسب و صادرات منبع

 .توان آن ها را تبدیل به برق و برای تامین نیاز سایر کشورها صادر کنیمدر کشور ما در زمینه تجدیدپذیرها وجود دارد می

مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در کشور نصب و بهره برداری شود،  ۵۰۰۰در همین زمینه نیز براساس قانون برنامه ششم توسعه بایستی 

مگاوات  ۴۰۰جدیدپذیرهای کشور به بیش از که طبق اعالم مسووالن برقی کشور در چند ماه نخست اجرای این برنامه ظرفیت ت

رسیده که مطمئنا با ادامه چنین روندی و اتکای به توان بخش خصوصی برنامه تکلیفی مجلس در زمینه تجدیدپذیرها محقق خواهد 

خرید تضمینی مگاوات قرارداد  ۲۱۰۰ اکنون هم به گفته صادق زاده، رئیس سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری برق ایران .شد

 ۸۰۰۰مگاوات آن که مربوط به نیروگاه های روی زمین بوده در حال ساخت و  ۷۰۰برق با بخش خصوصی منعقد شده که از این بین 

وی با بیان اینکه با روندی که امروزه .مگاوات پروانه احداث نیروگاه های تجدیدپذیر نیز از سوی بخش خصوصی دریافت شده است

مگاوات نیروگاه تکلیفی وزارت نیرو در زمان مقرر محقق خواهد شد مگر  ۵۰۰۰در زمینه تجدیدپذیرها شکل گرفته اطمینان دارم که 

برای  که مجلساینکه در این مسیر اتفاقات غیرمترقبه ای رخ بدهد، اظهار کرد:یکی از نگرانی های ما مربوط به بسته قانونی است 

 این حوزه تصویب کرده و باید به صورت یکجا اجرا شود. با وجود اینکه قانون برنامه وزارت نیرو را متعهد به انجام برنامه یاد شده کرده

رئیس سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری برق ایران .ولی منابع مالی الزم آن را نیز در قانون دائمی خود مشخص کرده است

قانون اساسنامه ساتبا و ماده پنج قانون حمایت ازصنعت برق بایستی مبلغی به عنوان عوارض  ۱۲صریح کرد: براساس بند سه ماده ت

برآورد صورت گرفته مبلغ  براساس گفته صادق زاده به.برق برای توسعه برق روستایی و تجدیدپذیرها از مشترکان برق دریافت شود

میلیارد تومان آن دریافت و در حساب  ۵۰۰میلیارد تومان خواهد بود که بیش از  ۱۰۰ر حدود هزار و جمع آوری شده در این بخش د

درصد این مبلغ به توسعه برق روستایی و تجدیدپذیرها اختصاص پیدا کند ولی  ۱۰۰براساس قانون بایستی  .خزانه نگهداری می شود

 .مالی این بخش به سایر حوزه ها اختصاص پیدا کندنگرانی ما از بابت آن است که این مسیر منحرف و منابع 

میلیارد تومان از سوی خزانه در اختیار سازمان ساتبا قرار گرفته است، بیان کرد: این رقم در  ۳۴وی با تاکید بر اینکه تاکنون تنها 

ه های کلی که مجلس برای توسع میلیارد تومانی که از سوی مردم دریافت شده بسیار ناچیز است و نمی تواند با سیاست ۵۰۰مقابل 

تجدیدپذیرها در نظر گرفته هماهنگی داشته باشد. هم اکنون از طریق مجاری قانونی پیگیر تخصیص این منابع هستیم تا منابعی که 

د رئیس سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری برق ایران با تاکی.از سوی مردم پرداخت می شود مجددا به سوی مردم بازگردد

بر اینکه برای تامین منابع مالی توسعه تجدیدپذیرها از توان داخل و خارج کشور استفاده می کنیم، گفت: شرایط کامال مساوی برای 

http://awnrc.com/index.php


  
کشاورزی و آبمرکز ملی مطالعات راهبردی     

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

 

136 

این بخش در نظر گرفته ایم و تبعیضی بین سرمایه گذاران داخلی و خارجی وجود ندارد که همین امر باعث شده در زمینه تجدیدپذیرها 

تومانی برای تولید هر کیلووات تجدیدپذیر در نظر گرفته شده است،  ۳۷۰به طور متوسط تعرفه ای .ل بگیردتقاضاهای خوبی شک

ساله است و هر ساله متناسب با تورم نیز افزایش پیدا می کند همچنین نرخ بازگشت  ۲۰قراردادهای خرید تضمینی این بخش نیز 

 برای گذاریسرمایه کلی شرایط .ضعیت هشت سال در نظر گرفته شده استسرمایه برای بهترین حالت چهار سال و برای بدترین و

 منطقی اریگذتقاضاسرمایه بودن باال زمینه این در ایران باالی پتانسیل به توجه با که شودمی ارزیابی خوب پذیر تجدید های انرژی

پرداخت است که اگر دولت به این موضوع عنایت اغی که در این زمینه وجود دارد ارائه تضامین ما مشکل عمدها شودمی ارزیابی

  .بیشتری داشته باشد قطعا شرایط خوبی در تجدید پذیرها خواهیم داشت

http://www.iana.ir/fa/news/ ۵۰۰۶۷/%D۸%AA%D۹%۸۲%D۸ 
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