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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 - ۹۶/۰۹/۱۰ : تاریخ

 درصد افزایش یافته است ۶وری آب کشاورزی ساالنه بهره
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد: یکی از کلیدهای رونق صادرات محصوالت گلخانه ای، کنترل بهداشتی و مدیریت  

  .عوامل خسارت زا در این محیط ها از سوی سازمان حفظ نباتات است

، عباس کشاورز در سومین روز از سی و هشتیمن وزارت جهاد کشاورزیه اطالع رسانی به نقل از پایگا خبرگزاری فارسبه گزارش 

ه حفظ نباتات در یزد افزود: با توجه به محدودیت آب در کشور، تولید باید به محیط های کنترل شده و گلخانه ها سمینار ساالن

منتقل شود و مدیریت عوامل خسارت زا در محیط های کنترل شده به لحاظ رطوبت، حوادث و سایر موارد با فضای باز قابل مقایسه 

ید محصوالت جالیزی و بخشی از باغبانی باید در گلخانه ها انجام شود، گفت: ما به وی با بیان این که تول.نیست و پیچیده است

معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: دستور رییس جمهوری .مدیریت جدید برای نظام های جدید تولید و سالمت محصوالت نیاز داریم

باید یک گروه ویژه در سازمان حفظ نباتات برای کنترل  به وزیر جهاد کشاورزی این است که سالمت محوصالت ارتقا یابد و بنابراین

وی با اذعان به این که تغییرات شرایط اقلیمی، خشکسالی و جایگزینی .بهداشتی و رصد سالمت و کیفیت محصوالت داشته باشیم

لف های هرز را تغییر محصوالت آب بر با گیاهان جدید و مناسب، سیکل عوامل اکولوژی خسارت زا به لحاظ آفات و بیماری ها و ع

می دهد، تصریح کرد: ما باید آماده برای نسخه های جدید کشاورزی باشیم و انتظار داریم سازمان حفظ نباتات و سازمان تحقیقات 

کشاورز، وضعیت امنیت غذایی کشور را خوب ارزیابی کرد و گفت: ظرف چهار سال اخیر با اقدامات .با شرایط جدید همراه شوند

درصد  54، 92و  91درصد پروتیین در داخل تولید می شود در حالی که این عدد در سال  80ه در بخش کشاورزی، صورت گرفت

وی ادامه داد: تکیه ما بر بهره وری در بخش کشاورزی است، زیرا بهره وری موجب توسعه کشاورزی و تقویت توانمندی های .بود

درصد بهره وری آب  6اد کشاورزی اعالم کرد: ظرف چهار سال اخیر، ساالنه معاون امور زراعت وزارت جه.تولید کنندگان می شود

کشاورزی افزایش یافته و کشاورزی به رشد پایداری رسیده، اما نباید به این وضع راضی باشیم و برای تولید کیفی و کمی محصوالت 

داکثر شش سال آینده باید عبور کنیم و در این وی اظهار داشت: ما از گردنه بحران آب ظرف ح.با توجه به کمبود آب، تالش کنیم

راستا، تدابیر، سیاست ها و نقشه راه تهیه شده و آمادگی ما برای تحوالت در بخش کشاورزی از جمله در زمینه مدیریت عوامل 

 .خسارت زا بسیار مهم است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960910000910 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۱۴تاریخ: 

 مشکل اقتصاد آب داریم

های نخست فقر منابع آب تجدیدپذیر در کشور از آن تهران است. مدیرعامل آبفای استان تهران در آخرین اظهارات رتبه  |شهروند

سال کمتر از میانگین است. به گفته محمد پرورش، با توجه  مترمکعب در 300خود گفت: سرانه منابع آب تجدیدپذیر تهران و البرز 

که سال منابع تجدیدپذیر داریم.درحالی مترمکعب در  200کنیم، کمتر از ای دیگر وارد تهران میکه نصف این منابع را از جاهبه این

روز برای هر نفر لیتر در شبانه 1۷۷میلیمتر شاهد سرانه مصرف 200هزار و اکنون درکشوری همچون سوئد با حجم بارندگی هم

توان به این مسأله نیز رسد.همچنین میروز میلیتر در شبانه 300یش از لیتر و در تهران نیز به ب 230هستیم، این رقم در ایران به 

 1۷00رسید ولی این رقم امروزه به هزار مترمکعب نیز می۷سرانه منابع آب تجدیدپذیر برای هر ایرانی به  40اشاره کرد که تا دهه

تر به این مسأله مترمکعب نیز رسیده است که با نگاهی دقیق 200سال و در مناطقی از کشور همچون تهران به کمتر از مترمکعب در 

سال اخیر 10عنوان یک بحران جدی در کشور یاد کرد.این شرایط درحالی است که متوسط بارندگی کشور در طی توان از آن بهمی

رو هستیم، ولی که امروزه در کشور با بحران خشکسالی روبهمیلیمتر تنزل پیدا کرده و با وجود این204میلیمتر به رقم 250از 

شود.مدیرعامل آبفای استان جویی و مدیریت بهینه مصرف آب به خوبی در مصارف شهری، روستایی و کشاورزی دیده نمیصرفه

ریزی کالنی برای این ی تهران و البرز، اظهار داشت: اگر برنامههاتهران در جلسه مشترک هماهنگی مدیران صنعت آب و برق استان

 .رو خواهیم شدهای زیادی روبهدو استان نشود، در آینده در موضوع آب و برق با چالش

 مشکل اقتصاد آب داریم

ها، اریگذم سرمایهشده است؛ اگر بخواهییکی دیگر از مسائل آبفای استان تهران به گفته پرورش، بحث اقتصاد آب و قیمت تمام

تومان در هر مترمکعب آب برسد، درحالی 2500تا  2000ها به بیش از شده و استهالک را حساب کنیم، شاید هزینههای انجامپروژه

 .کنیمتومان به ازای هر مترمکعب آب از مشترک دریافت می440طور متوسط که ما به

 بار رشد جمعیت بر دوش آبفا

که گردد ازجمله اینره به رشد جمعیت گفت: ما در رشد جمعیت نقشی نداریم اما تمام مشکالت آن به ما برمیپرورش همچنین با اشا

انداز آبی برای پردیس و پرند نداریم.پرورش تأکید کرد: بحث بازسازی تأسیسات آب چه در حوزه آب و فاضالب و چه در ما چشم

ه قرار گیرد و با کمک شواری شهر و نمایندگان مجلس شورای اسالمی از صندوق حوزه برق از دیگر مواردی است که باید مورد توج

سال سن دارند، بازسازی شوند، چون بازسازی نه ردیف 50یا  40های ما که بیش از ذخیره منابعی کسب شود تا بسیاری از زیرساخت

زمان را از دیگر مشکالت این شرکت دانست و گفت: تنها های این سااعتباری دارد و نه منابع مالی.مدیرعامل آبفای استان تهران طلب

ای بدهکاریم که این وضع نشان منطقهها طبلکاریم و به همان میزان ما هم به شرکت آبمیلیارد تومان از یکی از سازمان150بیش از 

میلیارد و حدود یک 1410سال در که های باالدستی برای اصالح این وضع است.پرورش با بیان اینگیریدهد نیاز به تصمیممی

میلیارد هزار14میلیون مترمکعب پساب از فاضالب تهران و شهرهای استان تهران خواهیم داشت، افزود: برای این کار بیش از 300

 .تومان منابع نیاز داریم

news/http://www.iana.ir/fa/50462/%D9%85%D8%B4 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۱۳تاریخ: 

  اشتباهی سد درمان یکدرد بی

 است ساویم سد این کردننابود. است کرده تحمیل ملی اقتصاد به سنگینی هزینه «گتوند» اشتباهی سد |شهروند –سهیال روزبان 

میلیارد تومان بودجه نیاز دارد. حاال آب هزار 10برد و زمان می سال 12 شبکه از آن کردنخارج و خوزستان در سیل جریان ایجاد با

های گزاف دوباره شیرین شود و تنها راه باقیمانده این است که این آب شور را با صرف هزینهبرابر شور می 10شیرین در سد گتوند 

رداری رسیده است. سد جنجالی گتوند سرانجام در بنژاد به بهرهکنیم. این نتیجه پروژه اشتباهی است که در زمان محمود احمدی

زمانی که رضا اردکانیان سکاندار وزارت نیرو شد، تعیین تکلیف و بنا شد که راهکار آخر یعنی مدیریت مصرف و انتقال آب به 

الی دوا های تبخیری در دستور کار قرار بگیرد. رخدادی که به عقیده برخی کارشناسان دردی از مشکل این سد جنجحوضچه

پور، رئیس پیشین کمیسیون کشاورزی اتاق ایران معتقد است که برنامه نجات منابع آبی اهواز و حل حسین کریمیمحمد .کندنمی

دن این سد شگوید: تنها راه نجات، خارجمی« شهروند»مشکل سد گتوند، در صحنه عمل بیشتر شبیه یک پروژه تبلیغاتی است. او به 

محیطی میلیون مترمکعبی آب شور که همانند یک بمب زیستته او، ما با این کار تنها با یک ذخیره عظیم چند صداز شبکه است. به گف

زیست و وزیر پیشین کشاورزی نظری متفاوت در غیر قابل کنترل است، مواجه خواهیم شد. عیسی کالنتری، رئیس سازمان محیط

ای دهد که برتوضیح می« شهروند»داند، به درمان مینداریم. او که گتوند را درد بی ای جز این کارگوید که چارهباره داشته و میاین

متر نیاز داریم تا آب این سد را به جایی دیگر منتقل کنند. اجرای این طرح عالوه  9کردن این سد از شبکه به دو تونل با قطر خارج

برد. نابودی سد گتوند راهکار دیگری است که وزیر سابق کشاورزی میسال زمان 12هزار میلیاردی که دارد حدود 10تا  8بر هزینه 

 .داند. چرا که اگر قرار باشد این سد تخریب و منفجر شود کل خوزستان را آب خواهد گرفتاجرای آن را ناممکن می

یر هایی را در زاین است که سوراخکار در شرایط فعلی او ادامه داد: بر اساس مطالعاتی که در دانشگاه تهران صورت گرفته تنها چاره 

های بینیبر اساس پیش .های بایر ایجادشده انتقال دهندهای تبخیری آب که در زمینسد ایجاد کرده و آب شور را به حوضچه

 سال4الی  3شده این طرح در مدت انجام

 .رسدبه نتیجه می 

 نمک آب تولید بگوییدکارخانه نگویید سد، 

« یپدیده سدهای سیاس»، رئیس سابق کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به ماجرای پورمحمدحسین کریمی

محیطی محل شناسان و مشاوران زیستشده از سوی زمینهای انجامگوید: با وجود بررسیمی «شهروند»کند و به در ایران اشاره می

انکار چند کیلومتر تغییر کرد و گتوند روی بزرگترین سازه نمکی منطقه ساخته ساخت سد بر اساس یک تفاهم بین وزارت نیرو و پیم

 .سازی منابع آبی باشد به دلیل جانمایی اشتباه به یک کارخانه آب نمک تبدیل شدای که قرار بود به محل ذخیرهشد. سازه

کند. چهار های مرغوب خوزستان را شور میارد زمینعنوان بزرگترین کارخانه تولید آب نمک دنیا د او معتقد است: سد گتوند حاال به

برداری از این مایه ننگ نژاد و روحانی در تغییر جانمایی، ساخت، تکمیل و آبگیری و تداوم بهرههاشمی، خاتمی، احمدیدولت 

 .زندب می، به خوزستان مظلوم آسیداستانند. گتوند به اندازه یک تهاجم نظامیمهندسی و مدیریت ملی، شریک و هم

دهد که بخش بزرگی از پایین مخزن سد به انباشت سال گذشته انجام شده بود، نشان میمطالعاتی که  :این فعال اقتصادی ادامه داد

برابر آب خلیج فارس است. درواقع ما با این انتقال آب به  3جا ها شوری آب در آنفوق شور آب تبدیل شده است. طبق بررسی

یل محیطی غیر قابل کنترل تبدمیلیون مترمکعبی آب شور که به یک بمب زیستبا یک ذخیره عظیم چند صدهای تبخیر حوضچه

 .شده مواجه هستیم
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 شدگتوند باید دادگاهی می

یک از دولتمردان خود را مجاب به زیست و منابع آبی مردمان اهواز تبدیل شده است که هیچدر حالی گتوند به معضل محیط

زیست که سد گتوند را جنایتی در حق  دانند. عیسی کالنتری، رئیس سازمان محیطرابطه با چرایی این اتفاق نمیپاسخگویی در 

 .داند معتقد است مجریان آن باید محاکمه شوندسرزمین ایران می

که بیش  گوید: تا امروزمی های وزیر سابق کشاورزی را تأیید کرده وپور، مشاور عالی سابق رئیس اتاق بازرگانی به نوعی گفتهکریمی

به زندان  نه حتی یک نفر، یک روز شود برای رسیدگی به این فاجعه ملی نه دادگاهی تشکیل شده واز دو دهه از این اتفاق سپری می

توند، گ دهد حاکمیت ایرانی عمیقاً پوپولیست بوده و هست. برنامه نجات منابع آبی اهواز و حل مشکل سدرفته است. گتوند نشان می

 .محیطی و منابع آبی کشور جدی نیستدر صحنه عمل بیشتر شبیه یک پروژه تبلیغاتی است. کشور در حل بحران زیست

 شود، دریاچه ارومیه هم ازگوید این مشکل تنها به سد گتوند محدود نمیگونه که مشاور سابق کمیسیون آب اتاق بازرگانی میآن

 کسکنیم و هیچای است که با آن دست و پنجه نرم میغصهها و مراتع هم قصه پرها و جنگلبرد. مرگ تاالبهمین مشکل رنج می

 .داندخود را در برابر این مشکالت مسئول نمی

 گتوند را حذف کنید، موزه عبرت بسازید

اسان کند که بسیاری از کارشنهای سنگین مشکل گتوند را حل و آن را دوباره آبگیری در حالی وزارت نیرو قصد دارد که با صرف هزینه

پور با بیان اینکه سد گتوند باید از شبکه خارج شود و آبی وارد آن نشود که بعد به آب نمک دانند. کریمیفایده میاین اقدام را بی

که انجام  هاییزینهتوانیم از هتوانیم یک استفاده دیگر برای سد در نظر بگیریم؛ مثال میتبدیل شود، ادامه داد: برای درمان کامل می

رای تواند به یک مرکز آموزش علمی تبدیل شود تا بدادیم، بگذریم و سد گتوند را به یک مکان توریستی تبدیل کنیم یا این سد می

بهترین راهکار حذف سد و تبدیل آن به یک موزه  :همه و آیندگان درس عبرتی باشد که چنین اشتباهاتی تکرار نشود. او تأکید کرد

 .آموزشی است تا همه دانشجویان و استادان دانشگاه برای بازدید آن بروند-و مرکز گردشگری یا علمی عبرت

 های اطراف گتوندانباشت حدود یک کیلوگرم نمک در زمین

رزان دار باشد حاال خود به بالی جان کشاوسدی که قرار بود کمک حال کشاورزان باشد و بخشی از تأمین منابع آبی آنها را عهده

ویژه در دست این سد و بههای پشت گتوند کشاورزی در پایینگوید: سد گتوند و نمکگونه که کالنتری میتبدیل شده است. آن

هزار هکتار زمین قابل کشت 36اکنون در شهرستان گتوند بیش از شهرستان گتوند در آستانه نابودی قرار داده است. به گفته او، هم

 .روندساله بخش زیادی از آنها به دلیل انباشت نمک از بین میوجود دارد، اما همه 

شود. در های گتوند انباشت میتن نمک در هر هکتار از زمین ۷تا  6دهد: ساالنه بین گونه که وزیر سابق کشاورزی توضیحی میآن

 900تا  800ر اطراف این سد به گرم در هر مترمربع است که این رقم د 150الی  100حالی میزان انباشت نمک در حالت عادی 

 .گرم در هر مترمربع رسیده است

 ساله20موج انتقادات به طرحی 

این طرح توسط محمود  90سال  جمهوری وقت آغاز ورفسنجانی، رئیسهاشمی که به دستور ۷6احداث پروژه سد گتوند از فروردین 

ای در این بحران و لت در اجرای آن سهیم بودند و هر کدام به اندازهدو 4زیست،  نژاد افتتاح شد، به باور کارشناسان محیطاحمدی

، آبگیری این سد آغاز و سه 90سال  مرداد 6هایی همراه بود اما درنهایت در اشتباه ملی سهیم هستند. آبگیری سد گتوند با مخالفت

مرداد نیز چهار  10دیواره حایل ایجاد شد و در های کوچکی در روز پس از آبگیری این پتوی رسی شسته شد. در هشتم مرداد، حفره

طور کلی مشکل پیدا کرد و حفره به ابعاد دو برابر یک خودروی سواری در دیواره حایل شکل گرفت؛ روز بعد نیز دیواره حایل به 

به معادن نمک که  درصد از مراحل ساخت سد در حال انجام بود، هشدارهایی درباره برخورد دریاچه سد40تا  30شسته شد. وقتی 

http://awnrc.com/index.php


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

6 

با افتتاح و آبگیری سد، کارشناسان خطر انحالل  1390سال کیلومتری سد بود، داده شد ولی نشنیده گرفتند. در  9در پنج تا 

های اخیر به های نمک در مخزن سد را هشدار دادند اما باز هم گوش شنوایی وجود نداشت. موج انتقادات به سد گتوند در سالتوده

است که برخی مسئوالن و کارشناسان، خواستار محاکمه سازندگان این سد هستند. عیسی کالنتری، دبیر کارگروه احیای  ایاندازه

داند که مجریان آن باید محاکمه شوند. کالنتری محیطی سد گتوند را جنایتی در حق سرزمین ایران میدریاچه ارومیه، بحران زیست

رسی و محیطی برها سد گتوند را از نظر زیستساخت گتوند گفته بود: پیش از انقالب، آمریکاییاز این درباره ایرادات فنی در  پیش

گرفته، مسئوالنی که طرح را بررسی های صورتبعد از انقالب در بررسی .کیلومتر باالتر تعیین کرده بودند 15محل احداث سد را 

جا دلیل جای آن را نادرست تعیین و مکان سد را جابههمین  بهخواستند مخزن سد کوچک باشد ها میکردند، گفتند آمریکایی

کردند. قرار شد سد در جای جدید ساخته شود که جای جدید سد انتقادهای بسیاری را با خود همراه کرد؛ زیرا در نزدیکی آن گنبدی 

په نمکی نزدیک سد پتوی رسی کشیده نژاد اعالم کرد که روی تنمکی قرار داشت و شرکت زیرمجموعه وزارت نیرو در دولت احمدی

 .شود تا مشکل حل شودمی

http://www.iana.ir/fa/news/50416/%D8%AF%D8%B1%D8%A 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۱۳تاریخ: 

 ناگزیر به تأمین آب گران هستیم ١٤٠٤ایران در افق برای توسعه اقتصادی 

ای از شده باشد، چراکه بخش عمدهرسد تکیه طرح آمایش سرزمین بر استفاده از معادن واقع در مناطق حفاظتبه نظر می :شرق

أکید طرح شده سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد که همین مناطق مورد تمناطق مرکزی ایران در فهرست مناطق حفاظت

شده خالف قانون است. بر محیطی توجه شده، اما ورود به مناطق حفاظتآمایش سرزمین است. اگرچه در برنامه به مالحظات زیست

انتخاب  1404اساس مصوبه شورای عالی آمایش سرزمین، سه بندر جاسک، مکران و چابهار برای توسعه اقتصادی آینده ایران در افق 

  .نداشتن به منابع آب و انرژی ارزان استشده، دسترسیروی مناطق انتخابترین چالش پیشی است که بزرگاند. این در حالشده

دی کشور شده برای توسعه اقتصاکننده نیازهای آبی بنادر انتخابریزی و اقتصاد وزارت نیرو، آب دریا منبع تأمینبه گفته معاون برنامه

 زمان آب و برقهای مقیاس کوچک تولید همقصد دارد برای تولید آب شیرین، از نیروگاهاست؛ اما این وزارتخانه  1404در افق 

(CCHP) ده دریا گره شترتیب، توسعه اقتصادی ایران در آینده به آب گران شیرینایناستفاده کند که با انرژی گاز فعال هستند. به

زمان آب و برق، سبب خواهد شد کمتر مقیاس کوچک تولید هم هایکارگرفتن سوخت گاز برای نیروگاهخورده است. ضمن آنکه به

 32به استناد ماده  96های انرژی اتمی توجه کنیم. شورای عالی آمایش سرزمین در جلسه دوم مرداد سال به استفاده از پتانسیل

رای تازگی در اختیار کارشناسان ببهگیری ملی آمایش سرزمین را تصویب کرد. این برنامه های توسعه، جهتقانون احکام دائمی برنامه

های اقتصادی در قلمرو سرزمین در نقد قرار گرفته است. بر اساس بند پنج از ماده یک این سند، توزیع مناسب جمعیت و فعالیت

، اجتماعی، یشرقی کشور، بر مبنای کارایی اقتصادشرقی و جنوبغربی کشور و نیمهغربی و شمالراستای ایجاد تعادل بیشتر بین نیمه

ترین مراکز جمعیتی سواحل دریای عنوان یکی از مهمها با تأکید بر بندر چابهار، بهمحیطی و استفاده از ظرفیتفرهنگی و زیست

المللی و برخوردار از عملکردهای مرتبط با صنایع دریایی، بازرگانی، انرژی، آموزش عالی و تحقیقات، عمان، بندر اقیانوسی بین

عنوان مرکز جمعیتی فعال در حوزه صادرات نفت، گاز، پتروشیمی، بازرگانی و گردشگری و شیالت و بندر جاسک، بهگردشگری و 

  .های آنها، متمرکز خواهد شدکرانهدار سواحل مکران ازجمله پسابندر، کنارک، زرآباد و سیریک و پسسایر قلمروهای اولویت

پذیری در این قلمرو، با تکیه بر وسعه پایدار نواحی کویری و افزایش سطح جمعیتهمچنین اتخاذ تدابیر و تمهیدات الزم برای ت

های نسبی )منابع معدنی، انرژی خورشیدی و گردشگری( در دستور کار آتی دولت بخشی به اقتصاد و استفاده بهینه از مزیترونق

در سه بندر مکران، جاسک و چابهار خواهد بود؛  1404ای ایران های توسعهقرار خواهد گرفت. بر اساس این مصوبه، تمرکز فعالیت

وگو با ریزی و اقتصاد وزارت نیرو، در گفتعلیرضا دائمی، معاون برنامه .رو هستنداما قطعا این بنادر با کمبود منابع آب شیرین روبه

توان انجام داد، استفاده از می ترین کاری که برای تأمین آب مناطق جنوب شرقی کشورکند: مهمدر این رابطه بیان می« شرق»

کند: استفاده از آب دریا برای است. او تأکید می CCHP های مقیاس کوچک یاهای تولید توأمان آب و برق در غالب نیروگاهطرح

دار تأمین یعنوان یک منبع اصلی و پافارس، ایاالت متحده آمریکا و اسپانیا بههای جنوبی خلیجآبی مانند ایران، قسمتکشورهای کم

یم تواندهد: با استفاده از تکنیک و صرف هزینه، میناپذیر است. دائمی ادامه میوهوایی، اجتنابها و نوسانات آبسالیآب در خشک

های های حاصل از فعالیتدست آوریم. به گفته او شورآبهمنابع آب مورد نیاز را برای توسعه اقتصادی کشور در مناطق جنوبی به 

های شود، به دلیل آنکه به صورت پراکنده هستند، نسبت به نیروگاهسازی آب دریا تولید میکه در جریان شیرین CCHP هاینیروگاه

زیست دارد. ضمن اینکه به دلیل وجود خط لوله گاز تا منطقه  متمرکز اتمی که مقیاس بزرگ هستند، اثر منفی کمتری روی محیط

ریزی و اقتصاد وزارت نیرو ز با استفاده از سوخت پاک وجود خواهد داشت. معاون برنامهها نیچابهار، امکان تأمین سوخت این نیروگاه
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دهند؛ به همین دلیل سیاست وزارت نیرو استفاده های خرد و پراکنده، هزینه انتقال آب به محل مصرف را کاهش میگوید: نیروگاهمی

 .هاستاز این نیروگاه

 یش سرزمینتمدن دریامحور، نقطه تمرکز برنامه آما

های بندر گوید: به محدودیتدرباره محدودیت منابع آب در جنوب می« شرق»وگو با زهره داوودپور، دکترای شهرسازی، نیز در گفت

ند: کها را رفع کنیم. او اضافه میها توجه شده است؛ اما ناگزیریم این محدودیتچابهار، جاسک و سواحل مکران در زمان تدوین برنامه

های تمدن دریامحور، این مناطق مورد توجه قرار گرفت. البته ویژگی منطقه مکران و تمرکز روی محورهای دریایی و سیاست به دلیل

عنوان پتانسیل توسعه، محل توجه بوده است.به گفته داوودپور، های اقتصادی بهدر گذشته نیز این سه نقطه به دلیل تجمیع فعالیت

های آنها ازجمله آموزش نیروی انسانی، باید از اند و برخی محرومیتای انتخاب شدهطرحی منطقه سه بندر یادشده بر اساس انجام

قرار  1404کند: در افق سازی اصالح شود.او درباره بارگذاری جمعیتی در سه بندر جاسک، مکران و چابهار، بیان میطریق ظرفیت

شناسی، سواحل مکران محل مناسبی به اعتقاد برخی کارشناسان زمینمیلیون نفر جمعیت در این مناطق مستقر شود.است تا دو 

شناسی در این منطقه فعال بوده و حرکت یک صفحه زیر صفحه دیگر، ساالنه های بیشتر نیست؛ زیرا صفحات زمینبرای بارگذاری

های اقتصادی مستقر در منطقه تدهد و این مسئله به زیرساخمتر از ساحل این منطقه را به زیر صفحه دیگر حرکت میسانتی 14

کند: در ایم. او اضافه میگوید: ما در مطالعات قبلی خود، به این مسئله توجه کردهباره میآسیب وارد خواهد کرد. داوودپور دراین

شناسی، نمحیطی زمیهای زیستهای جدید با لحاظ محدودیتهای قبلی، به این مسئله توجهی نشده بود؛ اما بارگذاریبارگذاری

شناسی خسارات اقتصادی ناشی از حرکت پوسته زمین در سواحل مکران را چشمگیر انباشت و... انجام خواهد شد. کارشناسان زمین

های گوید: حرکت صفحات و ورقهمی «شرق»باره به کنند؛ اما محسن احتشامی، استاد دانشگاه شهید بهشتی، دراینارزیابی می

 شود؛ زیرا درها نمیشدگی باعث آسیب به زیرساختافتد؛ اما این کوتاهانی در جاهای مختلف اتفاق میساختی در مقیاس جهزمین

کند که باید در ها ایجاد میاین حرکات تبعاتی برای زیرساخت .گیردکیلومتری را در بر می150مقیاس کل پوسته، تا عمق 

های مهم شامل کند: در چنین شرایطی باید به سازهکنیم. او اضافه می های مهندسی آنها را رعایتنامهوساز، اصول و آیینساخت

 .تر هستند، بیشتر توجه کرد و با دقت بیشتری این بناها را ساختهای نیروگاه، سد و بیمارستان که حساسسازه

 زیست شده محیطاکتشاف معدن در مناطق حفاظت

ی در مناطق مرکزی ایران برای ایجاد تعادل در پراکنش جمعیتی، در برنامه های معدنی و انرژی خورشیدتکیه به استخراج پتانسیل

زی های مناطق مرکآمایش سرزمین مورد تأکید قرار گرفته است. محسن احتشامی، استاد دانشگاه شهید بهشتی، درباره پتانسیل

نشده زیادی وجود دارد. های کشفنسیلهایی از کرمان و جنوب سمنان پتاگوید: در استان یزد، بخشایران در زمینه معدن می

شده تکند، دقیقا منطبق بر مناطق حفاظنشده معدنی یاد میعنوان مناطق کشفمناطقی که این استاد دانشگاه شهید بهشتی از آنها به

ز ند: در دنیا پس اکباره بیان میزیست هستند که طبق قانون، اکتشاف معدن و ورود به آنها ممنوع است؛ اما احتشامی دراین محیط

توان با شده، بسته به درجه حفاظتی آن و قوانین موجود، میهای احیا و بازسازی را داریم. در مناطق حفاظتاستخراج معدن، بحث

شده و البته احیای یک منطقه اکتشاف)مالحظاتی، استخراج معدن انجام داد و منطقه را طوری بازسازی کرد که از اولش بهتر شود 

رداندن آن به شرایطی بهتر از گذشته قطعا غیرممکن است(. به گفته این عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در خارج از بازگ

کنند و بعد نسبت به های معدنی زیادی وجود دارد؛ اما برای استخراج معادن، اول هزینه و فایده میشده نیز پتانسیلمناطق حفاظت

گوید: مثال اورانیوم یک محصول استراتژیک است که در او سخن خود را با چند مثال ادامه داده و میکنند. استخراج معدن اقدام می

های جهانی روی این مسئله تأثیرگذار کنیم؛ اما شاید آهن در هر جایی ارزش استخراج نداشته باشد. قیمتهر جایی آن را استخراج می

پیشرفته اکتشاف معدن که نیاز به تخریب و کار میدانی زیادی نیست، استفاده  هایاست. به گفته احتشامی در ایران هنوز از روش
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های معدن کشور، کوچک و متوسط است.برای استخراج معادن، نیازمند منابع آبی هستیم که تأمین آن برای شود و بیشتر پروژهنمی

گوید: اگر ی برای استخراج معادن مرکزی ایران میعلیرضا دائمی درباره تأمین نیازهای آب .مناطق مرکزی کار بسیار دشواری است

شویم که به اهداف خود دست های جامع برای کشور داشته باشیم، اعتقاد دارم که حتما موفق میبراساس آمایش سرزمین طرح

یز جدی گرفته شود. بازچرخانی آب ن .کند: در استخراج معادن حتما باید بحث ارزش آتی آب مورد توجه قرار گیردیابیم.او تأکید می

های مناطق مختلف کشور یا مناطق فالت مرکزی استفاده کنیم، با وجود کمبود منابع آب، قطعا قابل اجراست؛ اینکه ما از ظرفیت

سازی آب دریا هزینه داشته و آب هایمان اقتصادی باشد؛ زیرا شیرینحال طرحمنوط به اینکه آب را درست مصرف کنیم و درعین

 450) مشترکان به آب فروش بهای برابر 10 هزار تومان قیمت دارد. این رقم تقریبا ه ازای هر مترمکعب سه تا چهار تولیدشده ب

 اگر :دهدمی ادامه دائمی.دارند اقتصادی صرفه که شود کارهایی صرف گران آب این باید بنابراین است؛( مترمکعب هر ازای به تومان

استفاده کنیم، باید حتما این اقدام مبنای اقتصادی داشته باشد. حتی اگر معدن ما دارای  معادن استخراج برای را زیرزمینی منابع

های اقتصادی، استخراج کنیم، کار درستی ای رایگان بدون توجه به شاخصهای طال باشد؛ اما این طال را اگر با آب و انرژی یارانهرگه

ه ارزش افتد که بابع در نظر گرفته شود. متأسفانه در کشور ما زیاد از این اتفاقات میایم؛ بلکه باید ارزش واقعی این منانجام نداده

کند که با استفاده از او مرکز ایران را دارای پتانسیل باالیی در تولید انرژی خورشیدی معرفی می.شودواقعی انرژی و آب توجه نمی

 .شیرین کرده و به نحو صحیحی از این منابع استفاده کردهای شور موجود در مناطق مرکزی را توان آباین انرژی، می

http://www.iana.ir/fa/news/50415/%D8%A8%D8%B1%D8%A۷ 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۱۳تاریخ: 

 سهم دریاها در تامین آب ایران

های آبرسانی به روستاهای مناطق ساحلی، مرزی و کویری است که در دولت یازدهم های دولت دوازدهم احداث شبکهیکی از اولویت 

کن فراهم شد و طبق وعده مسووالن تا پایان دولت دوازدهم این مقدار هزار مترمکعب آب شرب از طریق آب شیرین 20زمینه تولید 

زدایی آب با سرعتی شتابان رو به گسترش به گزارش ایسنا ، در مقیاس جهانی، تقاضا برای نمک.رسیدهزار متر مکعب خواهد ۷0به 

میلیارد دالر اعالم شد. این رشد شتابان، 88گذاری درصد با مجموع سرمایه 9معادل  2016تا  2010است و رشد ساالنه آن طی دوره 

ی های زیرزمینتامین آب مورد نیاز سواحل بیشتر شده و دوم آنکه کیفیت آببر دو مطلب داللت دارد، نخست آنکه سهم دریاها در 

های فنی در نگهداری و راهبری گذاری به نسبت زیاد، همراه با محدودیتنیاز به سرمایه.های داخلی رو به زوال نهاده استدر سرزمین

رود اما از نیمه به شمار می 1388های پیش از سال های توسعه این تاسیسات تازدایی آب، از محدودیتقیمت نمکتاسیسات گران

های آب و فاضالب، به ویژه های نوین مالی که فرصت و امکان مشارکت بخش خصوصی را در طرح، با به کارگیری شیوه1388سال 

 احلی جنوب کشورزدایی در مناطق مختلف کشور با تمرکز بر نوار سزدایی آب فراهم ساخت تا احداث تاسیسات نمکهای نمکطرح

، در مناطق ساحلی جنوب و شمال 1396قوت و رونق یابد. در بخش آب و فاضالب، بر اساس اطالعات موجود در پایان آبان ماه سال 

میلیارد ریال  5۷15گذاری بالغ بر هزار مترمکعب در روز و با سرمایه 128/ ۷زدایی با مجموع ظرفیت واحد تاسیسات نمک 55کشور 

 .کندهای ساحلی را تامین میال کار بوده است و بخش قابل توجهی از نیاز آب شرب شهرها و روستاهای استاننصب و در ح

ریزی و توسعه شرکت مهندسی آبفای کشور همچنین از تامین آب شرب شهرها و در همین راستا علی اصغر قانع، معاون برنامه

 18های گذشته، و گفت: در بخش روستایی استان هرمزگان، طی سالزدایی خبر داد واحد تاسیسات نمک 55روستاهای ساحلی 

واحد با مجموع ظرفیت تولید  9مترمکعب نصب شده که  250هزار و  29زدایی با مجموع ظرفیت تولید روزانه واحد تاسیسات نمک

مترمکعب در مرحله عقد  4300مترمکعب در دست ساخت است و دو واحد نیز با مجموع توان تولید روزانه  ۷50هزار و  13روزانه 

گذار و هشت واحد در مرحله مطالعات اولیه مترمکعب در مرحله انتخاب سرمایه 3550قرارداد، سه واحد با مجموع توان تولید روزانه 

زدایی آب در مناطق ساحلی جنوب کشور که هم اکنون در حال احداث است، های بزرگ نمکگفته وی یکی از طرحقرار دارد. به

هزار مترمکعب آب شرب،  100زدایی آب در شهر بندرعباس است که قرارداد احداث این طرح با ظرفیت تولید روزانه اسیسات نمکت

منعقد شده و طبق برنامه مقرر است در مرحله نخست با ظرفیت  1391میلیون دالر، در تابستان سال  204گذاری به مبلغ با سرمایه

 .برداری شودهزار مترمکعب در روز( تکمیل و بهره 100فیت کامل )درصد و در مرحله بعد با ظر 50

 650های هرمزگان، کرمان و یزد نیز با هدف انتقال ساالنه زدایی و انتقال آب از خلیج فارس به استانقانع اظهار کرد: طرح نمک

 ۷0آبی اجتماعات انسانی در مسیر )به میزان  میلیون مترمکعب آب به منظور تامین آب مورد نیاز صنایع و البته تامین بخشی از نیاز

زدایی بندرعباس تا اردکان یزد کیلومتر، از تاسیسات نمک 9۷5میلیون مترمکعب در سال( در نظر گرفته شده که با طول خط انتقال 

ای هرمزگان و سیستان هشود. وی با اشاره به نمونه دیگری در منطقه مکران که بخشی از مناطق ساحلی استانو چادرملو اجرایی می

زدایی در مناطق رأس المیدانی، سیریک، چابهار و پسابندر با مجموع توان تولید گیرد، گفت: چهار طرح نمکو بلوچستان را در بر می

 .گذاری بخش خصوصی احداث و در حال کار استمترمکعب، با سرمایه 250هزار و  23روزانه 

http://www.iana.ir/fa/news/50412/%D8%B3%D9%8۷%D 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۰۹تاریخ: 

 هکتار گلخانه برای ارتقای آبیاری و صرفه جویی در مصرف آب 3٠٠احداث 

مهمترین اقدامات دولت تدبیر و امید به افزایش راندمان آبیاری و صرفه جویی در مصرف آب در بخش تولید محصوالت کشاورزی از 

هکتار گلخانه جدید نیز احداث و به بهره  300هکتار گلخانه، معادل  80شمار می رود که در نتیجه آن عالوه بر اصالح و بازسازی 

به تدوین برنامه به گزارش ایرنا، وزارت جهادکشاورزی پس از شروع به کار دولت دوازدهم در نخستین گام اقدام .برداری رسیده است

کلی  هایچهار سال آینده بخش کشاورزی و منابع طبیعی در چارچوب اسناد باالدستی به ویژه قانون برنامه ششم توسعه و سیاست

های  هزار هکتار سامانه 5۷های ساختاری، بیش از همچنین بنا به ضرورت تدارک کشت پاییزه و رفع چالش.اقتصاد مقاومتی کرد

 .هزار هکتار شروع و در دست اجرا قرار گرفت 151برداران شد و عملیات بیش از  را و تحویل بهرهنوین آبیاری اج

هکتار در  4200های آبیاری و زهکشی در مناطق خوزستان و ایالم و در سطح  هزار هکتار شبکه 16عالوه بر آن در سطحی بیش از 

برای حمایت از کشت پاییزه که  .را گذاشته و آماده تحویل شده استهزار هکتار در مناطق مرزی به مورد اج 38منطقه سیستان و 

هزار هکتار عملیات  3به منظور کاهش مصرف آب انجام می شود، توسعه کشت نشایی نیز ترویج و مورد حمایت واقع شد که در سطح 

کیلومتر از  90ن مرمت و بازسازی هزار هکتار تجهیز و نوسازی در اراضی آبخور سدها و همچنی 11آب و خاک و در سطحی بیش از 

هزار هکتار برنامه کشاورزی حفاظتی  ۷00در زمینه کشاورزی حفاظتی نیز در سطح یک میلیون و .قنوات در کشور انجام شده است

ورزی تناوب کشت، حفظ بقایای گیاهی با رعایت کلیه اصول کشاورزی حفاظتی انجام های مخصوص، کم خاکبا استفاده از ماشین

 .ه استشد

  هزارتن انواع بذر گواهی شده 50تولید بیش از  *

سازی محصول و ارتقای کیفیت هزار تن انواع بذور گواهی شده با هدف مقاوم 50های پشتیبانی تولید بیش از در زمینه انجام فعالیت

هزار تن  40قرارداد نظارت بر تولید  و افزایش تولید در واحد سطح تامین و در اختیار تولیدکنندگان محصوالت زراعی قرار گرفته و

هزار تن انواع کودهای کشاورزی نظیر کود اوره، پتاسیم، سوپر فسفات و  900عالوه بر آن بیش از .بذور استاندارد، منعقد شده است

و تحویل  آالت کارنده با ایجاد خط اعتباری توسط دولت تأمیندستگاه ماشین 1500غیره تدارک شده و تأمین و تحویل بیش از 

ای محصوالت اساسی زراعی و باغی نیز با رویکرد کاهش ریسک کشاورزان در همین دوره عملیات پوشش بیمه .کشاورزان شده است

هزار هکتار با روش شیمیایی و در سطحی  600های محصوالت، در سطحی بیش از انجام شده و برای مبارزه با انواع آفات و بیماری

 .به صورت غیر شیمیایی عملیات مبارزه با آفات در کشور اقدام شده است هزار هکتار 300بیش از 

المللی جهت انتقال های تحقیقاتی بینبنیان کشاورزی چندین قرارداد با سازمانهای دانشعالوه بر آن در زمینه حمایت از شرکت

 .دانش نوین منعقد شده است

  میلیون تن گندم 9خرید  *

 .جاری نیز در داخل تامین شده است ن گندم از سوی دولت دوازدهم، نیاز کشور به گندم در سالمیلیون ت 9با خرید حدود 

ها در های متنوعی را در مرکز و برخی از استانهای دولت در مدیریت بازار، بورس کشاورزی فعالیتگری به منظور کاهش تصدی

زی از قبیل گندم، جو، برنج، شکر، ذرت، کنجاله سویا و سایر روز اخیر تجربه کرده که شامل عملکرد بخش محصوالت کشاور 100

 .قرارداد بوده است 3538هزار تن از طریق  ۷64محصوالت است که در دولت دوازدهم در قالب بیش از 

صد در 14درصد کل بازار و حدود  6.4درصد سهم از کل بازار بورس کاال و از نظر ارزش معادل  11.4این عملکرد از نظر مقداری 

  .کل قراردادهای بازار بورس کاال را به خود اختصاص داده است
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  ماهی پرورش در قفس 1500تولید  *

میلیون قطعه انواع بچه ماهی رهاسازی  350در زمینه افزایش تولید آبزیان و به منظور حفاظت از ذخایر آن در دریای شمال بیش از 

  .های دریا تولید شده است تن ماهی پرورشی در قفس 1500 هزار تن میگوی پرورشی و بیش از 2۷شده و بیش از 

در زمینه حمایت از تولید انواع گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ و شیر خام، نیازهای کشور در داخل انجام و پایش و مدیریت 

 .کالن بازار آن انجام شده است

  اجرای عملیاتی های فنی در حوزه دریاچه ارومیه *

کاری، های جنگلهای آبخیز، فعالیتت انجام شده در حوزه حفاظت از منابع طبیعی و اجرای عملیات در حوضهدرخصوص اقداما

های بحران فرسایش بادی، انجام های روان و مهار کانونهای شمال، تثبیت شنها، اجرای طرح تنفس جنگلسازی جنگلاحیاء و غنی

اری از برد ر استان خوزستان، اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری و توسعه و بهرهعملیات بیولوژیک برای مقابله با گرد و غبار د

روز اخیر  100طی .کشت گیاهان دارویی در مراتع و مزارع و همچنین در حوزه احیای دریاچه ارومیه عملیات فنی تداوم یافته است

داری هکتار، اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوان 824جموع ها در مبرای بخش امنیت غذایی کشور احداث، اصالح و نوسازی گلخانه

های فرعی آبیاری و زهکشی هزار هکتار و احداث شبکه ۷2های آبیاری نوین در هکتار، حمایت از توسعه سامانه 800هزار و  156در 

هزار تن انواع بذور  490، تأمین به میزان پنج هزار میلیارد ریال (پرداخت خسارت معوق )عملکرد بیمه.هزار هکتار پیگیری شد 81

آالت کشاورزی، دستگاه انواع ماشین 5600دستگاه تراکتور و کمباین، توزیع  3۷64شده برای محصوالت کشاورزی، توزیع گواهی

 هزار تن گندم از دیگر اقدامات وزارت 4۷4میلیون و  12هزار تن کود شیمیایی، پشتیبانی برای تولید  152تأمین یک میلیون و 

هزار تن شیر خام، پشتیبانی  41میلیون و  5این وزارتخانه پشتیبانی برای تولید .جهادکشاورزی در دولت دوازدهم به شمار می رود

هزار تن گوشت طیور، پشتیبانی برای پرورش ماهی  128هزار تن گوشت قرمز ، پشتیبانی برای تولید یک میلییون و  419برای تولید 

ملیون  2هزارتن انواع ماهیان، پشتیبانی برای صادرات  2۷0پروری هزارتن، پشتیبانی برای صید و آبزی 24ن در قفس در دریا به میزا

میلیارد دالر محصوالت کشاورزی را در اولویت خود قرار  2هزار تن محصوالت کشاورزی و پشتیبانی برای صادرات بیش از  525و 

 .داده است

http://www.iana.ir/fa/news/50355/%D8%A۷%D8%AD% %AF 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۱۳تاریخ: 

نند/ کها مشهدی/ ایران و افغانستان بر سرآبگیری سد دوستی مذاکره میتالش دیپلماتیک برای نجات جان میلیون

 کالنتری، معاونان وزیران جهاد کشاورزی و نیرو در هیأت ایرانیعراقچی به اتفاق عیسی 

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه در طول تاریخ ایران هیچ دولتی به اندازه دولت یازدهم و دوازدهم در بحث 

گذاری در هیچ ر مصوب شده که این سرمایههزار میلیارد تومان اعتبا 9گذاری نکرده است، گفت: امسال حدود آب کشاورزی سرمایه

 .دولتی اتفاق نیفتاده است

به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا(، علی مراد اکبری در دومین دوره ملی تربیت مروج متخصص موضوعی ویژه مروجان 

ره( واقع در استان البرز برگزار شد، مسئول پهنه های تولیدی با عنوان مدیریت آب کشاورزی که در مرکز آموزش عالی امام خمینی )

با بیان اینکه محور توسعه بخش کشاورزی بر اساس استفاده بهینه از منابع آب و خاک است، اظهار کرد: اگر بر روی عنصر تولید به 

 وی گفت: ایران کشوری است که در منطقه ای خشک و.صورت دقیق برنامه ریزی نشود کشور با مشکل جدی مواجه خواهد شد

میلی متر در سال است در حالی که قبل از این متوسط بارندگی در کشور  240نیمه خشک واقع شده که میزان بارندگی آن کمتر از 

اکبری با بیان اینکه در دنیا چالش آب یک چالش جدی است، افزود: خیلی از سیاستمداران دنیا اعتقاد .میلی متر بوده است 250ما 

وی با تاکید بر اینکه آب به عنوان محور دیپلماسی در دنیا مطرح خواهد .گزین دیپلماسی نفت خواهد شددارند که دیپلماسی آب جای

 .شد، تصریح کرد: به طور قطع در خاورمیانه این اتفاق افتاده و به شدت منطقه را آسیب پذیر کرده است

 آذرماه نشست با افغان ها در خصوص پروژه های باالدست سد دوستی ١۸ 

آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: در چند روز آینده با افغان ها جلسه ای داریم در خصوص پروژه هایی که در باالدست معاون 

هیرمند و هریررود دارند که اگر این پروژه ها به اتمام برسد سد دوستی دیگر آبگیری نخواهد شد و در غیر این صورت جمعیت چند 

آذرماه انجام می شود، افزود: این نشست با حضور  18وی با یادآوری اینکه این نشست روز .میلیونی مشهد به خطر خواهد افتاد

مسئولین افغانستانی و ایرانی برگزار می شود و مسئولیت تیم ایرانی با دکتر عراقچی بوده و معاون وزیر نیرو، معاون وزیر جهاد 

سال  15درصد در  49اره به اینکه میزان روان آب های ما حدود اکبری با اش.کشاورزی و دکتر عیسی کالنتری حضور خواهند داشت

وی ادامه داد: .گذشته کم شده، افزود: کاهش روان آب ها تهدیدی جدی برای پرشدن سدهایی است که در کشور احداث شده است

تر مکعب ظرفیت دارد میلیارد م ۷4در چند سال گذشته خیلی از سدها به ظرفیت کامل نرسیده به طوری که سدی مثل کرخه که 

میلی  2100معاون وزیر جهاد کشاورزی بیان داشت: تبخیر آب در ایران.میلیارد مترمکعب آبگیری را ندیده است 4تاکنون بیش از 

اکبری اظهار کرد: دولت های .میلی متر است 800برابر متوسط جهانی می باشد در حالی که این عدد در دنیا حدد  3متر یعنی 

زدهم تالش داشته و دارند تا در حوزه آب سرمایه گذاری کنند به طوری که در سال جاری با اعتبار مناسبی که برای یازدهم و دوا

هزار هکتاری در  550وی از جمله این پروژه ها را پروژه .موضوع آب کشاورزی اختصاص یافته پروژه های بزرگی در دست اجرا است

هزار هکتار آبیاری تحت  300کتاری آب های مرزی در غرب و شمال غرب ایران، اجرای هزار ه 230خوزستان و ایالم، پروژه حدود 

هزار هکتاری در سیستان دانست و افزود: در سال جاری در مجموع بالغ بر یک میلیون هکتار در عرصه کشاورزی  46فشار و یک پروژه 

ای کشاورزی تاکید کرد که زمانی که این پروژه ها به اتمام وی به بهره برداران و مروجان پهنه ه.طرح های آب و خاک انجام می شود

برسد، بهره ورکردن آن ها به دست شما اتفاق خواهد افتاد یعنی اگر مجهز به دانش این کار و استفاده از این تکنولوژی نباشید، ما، 

کنون در کشور میزان راندمان و بهره وری معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: ا.شما و بهره برداران به صورت قطع بهره ور نخواهیم شد

رسیده  1.25کیلوگرم در مترمکعب به حدود  0.9مصرف آب در بخش کشاورزی را تعیین کرده ایم به طوری که میزان بهره وری 
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کیلوگرم در مترمکعب  2اکبری عدد مطلوب را رسیدن به .است که جهش بسیار خوبی اتفاق افتاده ولی تا مطلوب فاصله بسیار است

وی با بیان اینکه در برنامه ششم رد پای خوبی در بخش آب و خاک .دانست و افزود: این ارتقا باید تا پایان برنامه ششم محقق شود

دیده شده، ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه هم باید کمک کند تا در این دو بخش متناسب با تعهدات و تکالیف تعریف شده برای 

اکبری گفت: در برنامه ششم توسعه هم بحث آب و هم بحث خاک در چند جلسه با کمیسیون کشاورزی .ولت آن را عملیاتی کنیمد

هزار هکتار روش  500و تلفیق پیگیری شد و مصوبات خوبی در برنامه ششم برای دولت تعریف شده که از جمله آن اجرای ساالنه 

هزار هکتار بهبود وضعیت خاک کشاورزی است که اگر منابع و اعتبارات آن تامین  500های مدرن آبیاری و عملیات آب و خاک و 

وی افزود: تنها راه این است که با منابع محدود آبی که داریم بهره وری را .شود با این حرکت اتفاق خوبی در کشور خواهد افتاد

ن داشت: در برنامه ششم به دولت تکلیف شده که در پایان معاون وزیر جهاد کشاورزی بیا.افزایش و میزان مصرف آب را کاهش دهیم

وی گفت: برای رسیدن به هدف راهبردها مشخص .میلیارد مترمکعب در منابع آب کشور صرفه جویی شود 11برنامه ساالنه حداقل 

است که اکنون نیز  شده و عرصه عملیاتی آن هم دست مروجان خواهد بود که یکی از این راهبردها توسعه روش های نوین آبیاری

هزار هکتار هم در دست  150هزار هکتار آبیاری تحت فشار انجام شده،  100در حال اجرا است به طوریک ه در سالجاری تاکنون 

هزار هکتار با شرط تامین اعتبارات خواهد رسید، افزود: رویکرد ما در  300وی با بیان این که این عدد تا پایان سال به .اجرا است

اکبری ادامه داد: در سال .تحت فشار و روش های نوین آبیاری، روش میکرو با رعایت تمام پارامترهای فنی و مهندسی است آبیاری

تن در هکتار  13.2تن و حداکثر  ۷.5هزار هکتار آبیاری تیپ در گندم انجام شد که در این مزارع حداقل تولید  30گذشته در حدود 

آب بوده که نشان دهنده این است که این ظرفیت در کشور وجود دارد تا این روش را توسعه  هزار مترمکعب 4با مصرف کمتر از 

وی یکی دیگر از راهکارها برای کاهش مصرف آب را اصالح الگوی کشت دانست و گفت: ما راهی جز این نداریم و باید به سمت .دهیم

وی افزود: یکی . آن را در برنامه های اولویت دار قرار دهیم گیاهان کم آب بر برویم و همچنین به سمت مزیت های نسبی برویم و

اکبری تاکید کرد:در .دیگر از راهبردها توسعه کشت های گلخانه ای است یعنی گیاهان پرمصرف را به محیط های کنترل شده ببریم

ی و است که در صیفی و سبز صورتی که نتوانستیم تمام گیاهان پرمصرف را به سمت محیط های کنترل شده ببریم، نگاهمان این

هزار هکتار آبیاری تحت فشار انجام  9وی اظهار داشت: سال گذشته در هرمزگان .دیگر گیاهان پرمصرف به سمت آبیاری میکرو برویم

هزار هکتار به روش تیپ انجام شده که نشان می دهد اقبال عمومی از این روش ها  8شده که تمام آن تیپ بوده و در جیرفت نیز 

اکبری یکی دیگر از برنامه ها را تغییر فصل کشت عنوان کرد و گفت: به طور مثال در کشت چغندرقند که در .یلی خوب شده استخ

کشور ما معموال در فصل بهار کشت می شود آن را در مناطق گرمسیر به کشت در فصل پاییز برای استفاده از باران موثر و مصرف 

مچنین اعتقاد داریم کشت نیشکر در خوزستان را به کشت چغندر قند به دلیل کمتر مصرف کردن وی افزود: ه.کمتر آب تغییر دهیم

هزار مترمکعب  ۷.5هزار مترمکعب است در حالی که در کشت پاییزه چغندر قند به  30آب تغییر بدهیم زیرا مصرف آب در نیشکر 

به خاطر کمتر شدن تبخیر در پهنه ها باید جزو برنامه ها قرار  معاون وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد: فصل استفاده از مالچ.می رسد

وی استفاده از آب مجازی را یکی دیگر از سیاست ها برای کاهش موثر آب .درصد کاهش می یابد 90گیرد که با این روش تبخیر تا 

 م و واردات را بر گیاهان پرمصرفدانست و گفت: یکی از روش ها در کشور این است که سیاست را بر کشت گیاهان کم مصرف بگذاری

میلیارد مترمکعب آب در قالب آب مجازی صادر می کنیم و حدود  5اکبری افزود: بر اساس اعداد و ارقام اعالم شده ساالنه .بگذاریم

اسیت این مسئول با اشاره به حس.میلیارد مترمکعب آب وارد می کنیم که جزو سیاست هایی است که دولت روی آن کار می کند 35

موضوع خاک در بخش کشاورزی گفت: نگاه ما این است که بحث خاک در کشور برجسته شود زیرا موضوع خاک در کشور ما غفلت 

بارها اعالم شده هرگونه برنامه ریزی برای آب کشور بدون توجه به خاک معنی و مفهوم ندارد زیرا خاک مخزن  :وی افزود.شده است

وی اضافه کرد: به ازای افزایش یک .نتوانیم نگهداری و مدیریت کنیم بحث مدیریت آب مفهوم نداردآب است و اگر این مخزن را 
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برابر ظرفیت نگهداری خاک اضافه خواهد شد یعنی منابع آب در دسترس ریشه قرار خواهد گرفت،  2.5درصد منابع آلی خاک 

هم ببینند و غیر از این راهی نخواهیم داشت؛ به تنهایی نمی بنابراین می خواهیم مروجین حاضر در پهنه ها بحث آب و خاک را با 

وی گفت: ما بارها تاکید کرده ایم و از مسئولین خواسته ایم که یک درصد منابع ما باید .توان روی هرکدام از آن ها برنامه ریزی کرد

مان به وزارت جهاد کشاورزی اعتبار اختصاص هزار میلیارد تو 9اکبری با بیان اینکه .به بحث ترویج و آموزش کشاورزی اختصاص یابد

میلیارد تومان می شود که اگر برای مباحث دانش و تکنولوژی هزینه شود برای این بخش تاثیر به  90یافته، افزود: یک درصد آن 

ک درصد آن درصد کار عملیاتی، اجرایی و زیرساختی انجام می دهیم،ولی حاضر نیستیم ی 99وی اظهار کرد: .سزایی خواهد داشت

 .را در بخش دانش هزینه کنیم و اگر نتوانیم این دانش و خرد را به کشاورز و بهره بردار و کارشناس انتقال دهیم، ابتر خواهد ماند

http://www.iana.ir/fa/news/50420/%D8%AA%D9%84%D8%A۷ 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۱۳تاریخ: 

میلیون دالری ژاپن  3.7درصدی مصرف آب در حوضه دریاچه ارومیه در یک بازه زمانی مشخص/ کمک  ٤٠کاهش 

 برای اجرای پروژه

درصد کاهش  40زمانی مشخص تا شده فائو، قرار است سطح مصرف آب در حوضه دریاچه ارومیه در یک بازه های تدوینطبق پروژه

به گزارش خبرنگار ایانا، امروز برنامه یکپارچه مدیریت پایدار منابع آب در حوضه آبخیز دریاچه ارومیه که در جهاد دانشگاهی .یابد

 نظرات خود درباره دریاچه ارومیه پرداختند.دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد، سخنرانان مختلفی به ارائه نقطه

درصدی  40موقت فائو در ایران در این باره گفت: هدف اصلی اجرای پروژه مشترک برای حوضه دریاچه ارومیه، کاهش  نماینده

ن را ای که ایران قسمتی از آصورت یکپارچه افزود: متأسفانه در منطقهمصرف آب است.رائو ماتا با اشاره به لزوم مدیریت منابع آبی به

کننده است؛ ضمن درصد کاهش یافته و این وضعیت بسیار نگران 60ی هر نفر طی چند سال اخیر تا دهد، سرانه آب به ازاتشکیل می

ش ای برسیم که عالوه بر پایاین وضعیت تشدید خواهد شد.به گفته وی، بنابراین باید به نقطه 2050ها تا سال بینیاینکه طبق پیش

ایدار برای کشاورزان و مدیریت منابع آبی فراهم شود، زیرا در این مسیر خشکسالی و تقلیل مقدار مصرف آب، امکان ایجاد اشتغال پ

 خطر نیفتد.ماتا بیان کرد: همیشه طی تاریخ، نیاکانشان بهبرداران آن منطقه را نیز مدنظر داشت تا رفاه اجتماعینفعان و بهرهباید ذی

های دوردست به مناطق مورد نظر نند و حتی قادر بودند آب را از کوهها ایجاد کای در کرانه رودخانههای پیشرفتهاند نظامما توانسته

رو های مدرن راه خردورزی نیاکان را فراموش کردیم و همین موضوع منابع آب را با خطر جدی روبهانتقال دهند، اما با ظهور فناوری

 کرد.

 هنوز وضعیت دریاچه ارومیه بحرانی است

ه سفارت ژاپن در ایران با بیان اینکه پروژه مشترک پایدار منابع آب در حوضه آبریز دریاچه در بخش دیگری از این جلسه، نمایند

ارومیه شروع موفقی داشته است، گفت: اما متأسفانه هنوز وضعیت دریاچه ارومیه بحرانی است که در پاسخ به این چالش طبق توافقات 

میلیون دالر برای این پروژه اعتبار در نظر گرفته است.هیدیو  3.۷د شده بین رئیس جمهوری ژاپن و ایران، دولت ژاپن حدوانجام

شود، تأثیر مستقیمی بر زندگی ترین پروژه همکاری بین دو کشور محسوب میای که مهمسوزوکی اظهار کرد: اجرای چنین پروژه

ها باعث میدواری کرد: تمام این تالشکند.وی در پایان اظهار اهای مشترک را تقویت میافراد محلی خواهد داشت و سایر برنامه

تقویت همکاری بین ایران و ژاپن و نیز مدیریت بهتر منابع آب شود.گفتنی است، برنامه یکپارچه مدیریت پایدار منابع آب در حوضه 

ه در منطقه ارومیآبخیز دریاچه ارومیه پروژه مشترکی است که از طریق ستاد دریاچه ارومیه با کمک مالی دولت ژاپن و همکاری فائو 

 شود./اجرا می

http://www.iana.ir/fa/news/50422/%DA%A9%D8%A۷% 
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 آب
 جوان خبرنگاران - ۱۳۹۶آذر  ۱۲تاریخ: 

 گریبان گیر کل کشور خواهد شدمیلیون ایرانى در معرض کمبود آب قرار مى گیرند/ تشنگى زاینده رود  5

 .میلیون نفر ایرانی در معرض کمبود آب قرار خواهند گرفت 5عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت:با خشک شدن زاینده رود 

گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی  حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی در گفتگو با خبرنگار

لشی چا رودزاینده درباره وضعیت رودخانه زاینده رود، اظهار کرد: موضوع خشکسالی چندین ساله،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

 .است کرده رو به رو زیادی بسیار نگرانی با را شهر این  هایاست که این روزها مردم اصفهان و حتی مسافران و توریست

 این:افزود است، مطرح جهانی وسعتی در نوعی به و نبوده ایران و اصفهان شهر به متعلق تنها  رود زاینده تمدن  وی با بیان اینکه

هایی که از جانب مسوؤالن شهرت جهانی در مرز نابودی و خشک شدن دائمی قرار گرفته و با این نوع از پیگیری این که درحالیست

 از  عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی ادامه داد:.شود، هیچ گاه به صورت همیشگی آبدار نخواهد شدانجام می

گیرد و به عبارتی هیچ کس مسوؤلیت خشک امی برای این مهم صورت نمیکوچکترین اقد وزارت نیرو و دولتی مسوؤالن طرف

ده تشکیل نش احیا زاینده رودحاجی دلیگانی با بیان اینکه تاکنون هیچ ستادی برای .را متقبل نمی شود زاینده رودشدن و احیا 

این روند تا چندی دیگر به فراموشی  است ،بیان کرد:روند تدریجی خشک شدن این دریاچه دیگر برای مردم عادی شده و با ادامه

وی با اشاره به کاهش چشمگیر آب پشت سد زاینده رود ،گفت: این در حالیست که همیشه در این فصل از سال  .سپرده خواهد شد

 .است داده جای خود دل در را آب میزان  ،حداقل ورودی سد زاینده رود از دبی باالیی برخودار بود ولی اکنون کمترین

صورت نگیرد  کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی ادامه داد: بنابراین با این شرایط اگر تا چند ماه آینده بارندگی عضو 

 .از جمعیت اصفهان بزرگ ،آبی وجود نداشته باشد میلیون نفر 5شرب  ،شاید در ابتدای سال آینده آبی برای

جمعیت موجب مهاجرت آنها به تهران و شهرهای دیگر شده و تبعات اجتماعی و   نفر میلیون 5 تشنگی  حاجی دلیگانی افزود: 

اند، ولی آنچه جای اکنون مردم اصفهان دچار شرایط ذهنی بدی شدهوی بیان کرد: هم .اقتصادی بسیاری را به دنبال خواهد داشت

رودخانه  در نقاط باالدستی آب های برداشترحآبی اصفهان ،شاهد اجرای طآبی و یا بیتعجب دارد در این است که در شرایط کم

ورای شعضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی اضافه کرد: این در شرایطی است که طبق مصوبه  .هستیم زاینده رود

در باالدست این د جدی بارگذاری هرگونه انجام عبارتی به. شود اجرا رود زاینده ایحوزه بستر در  نباید هیچ طرح جدیدی عالی آب

حاجی دلیگانی با بیان اینکه پیش بینی آب قبل از هرگونه بارگذاری ضرورت دارد، تصریح کرد: در  .رودخانه ممنوع اعالم شده است

طرح ،بدون گذران روال قانونی در باالدست رودخانه زاینده رود بارگذاری شده است.متاسفانه شاهد  30از سال گذشته بیش 3الی  2

 .شودهستیم که به نوعی بارگذاری جدید محسوب می آب شرب هایی در باالدست رودخانه زاینده رود تحت عنوانرحاجرای ط

المال و اعتباراتی که در اختیار وزارت جهاد کشاورزی و ستاد بحران قرار گرفته بینیم که بودجه بیتوی افزود: بنابراین اکنون می

ی دلیگانی گفت: همه این اتفاقات در شرایطی رخ می دهد که دستور قضائی دال بر حاج .های جدیدی شده استصرف بارگذاری

 پروژه روی بر شبانه  ریزیهای مذکور صادر شده ولی با این حال در روستای درکان از شهرستان شادگان، شاهد بتنتوقف پروژه

د بحران فوق خرج نمی کنند، افزود: تبعات خشک وی با اینکه مسوؤالن متولی زمانی برای جلوگیری از تشدی .هستیم آب انتقال

نشده و به نوعی همه مردم ایران را در بر خواهد گرفت، بنابراین همه ما باید با  اصفهان گیرشدن روخانه زاینده رود تنها گریبان

مجلس شورای اسالمی  عضو کمیسیون برنامه و بودجه .را در اولویت کاری خود قرار دهیم تامین آب شربرفتاری عدالت محورانه 

http://awnrc.com/index.php
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http://www.yjc.ir/fa/comercial
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های نوین آبیاری دومین اولویت مهم دربرنامه ریزی مندی از روشدر پایان گفت: تامین آب کشاورزی با اصالح الگوی مصرف و بهره

 .یمها نفر خاتمه دههاست که باید لحاظ شود. بنابراین باید با جلوگیری از هرگونه برداشت افراطی به تشنگی و مهاجرت میلیون

اولین جرقه خشکی در زاینده رود زده شد،بعد از آن با افزایش برداشت روزانه  13۷9ی است؛با انتقال آب به استان یزد در سال گفتن

 .هر سال خشکی آن گسترش یافته و اکنون با مرگ دست و پنجه نرم می کند  از آب این رودخانه

http://www.yjc.ir/fa/news/634523۷/5%D-9%85%D9%8A%D9 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۱۴تاریخ: 

واردات روغن نباتی گذاری مشترک ایران و صربستان برای فرآوری محصوالت باغی به قصد صادرات/ سرمایه
 خوردآفتابگردان از صربستان/ کشت فراسرزمینی با اعزام هیأت ایرانی در صربستان کلید می

گذاری مشترک برای فرآوری محصوالت باغی های مشترک هیأت صربستانی با مسئوالن وزارت جهادکشاورزی، سرمایهدر پی تفاهم

این  آالت مورد نیاز درسایر کشورها مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد ماشینکشورمان به قصد صادرات توسط کشور صربستان به 

 .استان مستقر شود

 مژگان ستار: -خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( 

دنبال ارتباط منطقی هستند و در این راستا های اقتصادی کشور بههایی است که بخشتعامل با کشورهای دوست یکی از سیاست

ها داشته و کشورهای ای را با کشورهای منطقه خاورمیانه و حتی فراتر از آن از گذشتههای گستردهنیز همکاریبخش کشاورزی 

تواند کانال خوبی برای صادرات ها اضافه کرده است. صربستان از کشورهای اروپایی است که میتازگی به فهرست آنجدیدی را به

 ایم و حضورها نیز در بخش بذر روابط تجاری خوبی با این کشور داشتهگذشته محصوالت کشاورزی به سایر کشورها باشد و در

 مندی زیادیها را فراهم آورد، زیرا این کشور عالقهتواند زمینه گسترش همکاریمقام وزیر کشاورزی این کشور و هیأت همراه میقائم

 برای ارتباط بیشتر با استان مازندران و صادرات محصوالتش دارد.

مندی این کشور برای تولید بذور وگو با خبرنگار ایانا از عالقهاین راستا رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران در گفتدر 

های تولید خبر داد و گفت: کشور صربستان تمایل دارد که بذور ای به همراه تکنولوژیشده گندم، سویا و محصوالت گلخانهاصالح

 تری ادامه دهد و دانش فنی آن را نیز به ایران هدایتکند.که در گذشته نیز واردات بذر داشتیم در حد گستردهگونه شده را هماناصالح

 توانیم بذور مورد نیاز را از این کشور دریافتدالور حیدرپور افزود: دانش اصالح بذر در کشور صربستان بسیار باال است، بنابراین می

مختلف کشور مورد استاده قرار دهیم.وی بیان کرد: صربستان تنها کشور اروپایی است که برای  سازی در مناطقکنیم و پس از بومی

ی با گذاری مشترک و همکارایران لغو روادید شده و نیازی نیست که تجار و بازرگانان اقدام به دریافت روادید کنند؛ بنابراین سرمایه

 محصوالت کشاورزی و واردات بذور و ارقام مناسب باز کند. ای را برای صادراتهای تازهتواند افقاین کشور می

های تولیدشده در استان مازندران یکی از موارد گذاری مشترک برای فرآوری محصوالت باغی و انواع میوهحیدرپور ادامه داد: سرمایه

ک گذاری مشترر استان مازندران با سرمایههای مورد نیاز برای ادوات فرآوری دمورد توافق است که در این راستا مقرر شدد تکنولوژی

های تولیدشده در کشور صربستان رفته و از آنجا راحی بازارهای خارجی دو کشور جاگذاری شود و سپس کنسرو و سایر فرآورده

 ازجمله روسیه شود.

 گیری صادراتی محصوالت ایرانی از صربستان به روسیهجهت

گیری کشور صربستان به سمت صادرات محصوالت کشاورزی، ران عنوان کرد: جهترئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازند

های کلی به امضا رسید که امیدواریم با رفتن هیأت تجاری ایرانی و بازگشت ویژه روسیه است که در این راستا تفاهمبازارهای اروپا به

ر زمینه بذر سویا، کلزا و ذرت دارای سابقه درخشانی داشته هیأت صربستانی، این اقدامات آغاز شود.وی یادآور شد: کشور صربستان د

آالت کشاورزی مورد نیاز بخش کشاورزی استان و از این پس نیز ادامه خواهد داشت.حیدرپور تأکید کرد: فرآوری میوه و تولید ماشین

 شود.ها از دیگر مواردی است که قرار است با همکاری این کشور انجام مازندران ازجمله کمباین

http://awnrc.com/index.php
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درصد محصول پرتقال نیز برداشت و راهی بازار  50درصدی نارنگی استان مازندران خبر داد و خاطرنشان ساخت:  80وی از برداشت 

شده است و هیچ مشکلی در سال جاری وجود ندارد.حیدرپور اضافه کرد: هیأت صربستانی از مزه نارنگی و سیب ایرانی بسیار لذت 

 داشته باشد. های الزم رارات این محصوالت و سایر محصوالت تولیدشده در استان مازندران تمام همکاریبردند و قرار شد برای صاد

 خوردکشت فراسرزمینی با اعزام هیأت ایرانی در صربستان کلید می

شور گفت: کرواسی کهای امضاشده با هیأت صربستانی به خبرنگار ایانا نامهرئیس اتاق بازرگانی استان مازندران نیز درباره تفاهم

صربستان دارای آب و هوایی همچون مازندران است؛ بنابراین محصوالت تولیدشده در استان مازندران مورد پسند این هیأت قرار 

تواند صادرات محصوالت ایرانی را به کشورهای اروپایی تسریع بخشد و در این راستا گرفته است.عبداهلل مهاجر افزود: صربستان می

توان در صادرات محصوالت کشاورزی به صربستان تهاتر ی خوبی منعقد شده است.وی بیان کرد: یکی از تولیداتی که میهاتفاهم

ام توانیم شرایط را برای واردات روغن خکرد، روغن نباتی است؛ زیرا این کشور تولیدکننده روغن نباتی از نوع آفتابگردان است که می

های بندی را در کشور خودمان انجام دهیم.مهاجر ادامه داد: کشت فراسرزمینی از دیگر مزیتری و بستهاز این کشور فراهم آورده و فرآو

های مربوطه وارد عمل شوند و اقدامات الزم را در شود که در این راستا نیز منتظر آن هستیم که هیأتبخش کشاورزی محسوب می

ها یک از زیربخشمورد بحث و بررسی قرار گرفته است، اما اینکه در کدامعمل آورند.وی عنوان کرد: موارد مختلف این زمینه به

ای اقدامات الزم را انجام دهیم، نیاز به بازدیدهای مختلف و رفت و برگشت کشورها دارد.گفتنی است، هیأت صربستانی در جلسه

ای، باغی های تولیدکننده محصوالت گلخانههای کشاورزی هستند و بازدیدهایی نیز از شرکتمند به گسترش همکاریمشترک عالقه

مقام وزیر کشاورزی صربستان و معاون های همکاری مشترک بین قائمجلسهاند و صورتو بذری در زمان حضورشان در ایران داشته

 استاندار مازندران نیز به امضا رسیده است./

http://www.iana.ir/fa/news/50449/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A۷% 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۱۴تاریخ: 

 گذاری و کشاورزی بین ایران و مجارستان امضا شدسرمایه ۲موافقتنامه 

 .ایران و مجارستان با حضور وزرای اقتصاد دو کشور امضا شدبا حضور وزرای اقتصاد دو کشور دو سند همکاری اقتصادی بین 

به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران)ایانا( از وزارت اقتصاد و دارایی، یک موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بین ایران و 

 .مجارستان توسط وزیر اقتصاد کشورمان و همتای مجارستانی او به امضاء رسید

قرارداد مشارکت و سرمایه گذاری در حوزه های کشاورزی و کشت و صنعت بین دو گروه اقتصادی نیکا بصیر پیام و همچنین یک 

مسعود کرباسیان در حاشیه مراسم امضای تفاهم نامه دو کشور ایران و مجارستان گفت: .مجارستان به امضاء رسید LAC هولدینگ

 .وافقتنامه ها به فضای سرمایه گذاری و اقتصادی دو کشور کمک می کندمجارستان عضو اتحادیه اروپا است و امضای این م

 . او تصریح کرد: امضای این موافقتنامه ها یک اطمینان خاطری برای کاهش ریسک سرمایه گذاری را فراهم می کند

ی به پیش از این سرمایه گذار وزیر اقتصاد کشورمان همچنین با اشاره به پیشینه تاریخی دو کشور ایران و مجارستان تاکید کرد: تا

 .صورتی که یک شکل قانونی حمایت شده در چارچوب مجالس دو کشور باشد، نبود و امروز این فضا فراهم گردید

، وزیر اقتصاد ملی مجارستان، یک "میهالی وارگا"گفتنی است با حضور مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان و 

 .یک شرکت مجارستان و یک شرکت ایرانی به امضاء رسیدسند همکاری بین 

http://www.iana.ir/fa/news/50443/%D9%85%D9%88%D8%A۷%D9% 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۱۳تاریخ: 

 رانت ارزینقاب صادراتی 

دنیای اقتصاد : نظام دو نرخی ارز در ایران باعث شده تا در حوزه تجهیز و تخصیص منابع جامعه به دو گروه برنده و بازنده تقسیم 

کنند و منفعت بر پایه رانت خود را ای و آزاد استفاده میهای مختلف از شکاف نرخ مبادلهشود. گروه برنده آنهایی هستند که به نحو

نمونه  .کردندمحور گروه اول را تصاحب میطور بالقوه باید منافع رانترسانند. اما گروه بازنده عموم مردم هستند که بهاکثر میبه حد

های دولتی با ارز به این معنی که، برخی کاالها را از شرکت .افتدواضحی از رانت یادشده در برخی بازار کاالهای صادراتی اتفاق می

فروشند. کارشناسان عالج این وضعیت رانتی را کنند و ارز دریافتی از محل صادرات را در بازار با قیمت آزاد میای دریافت میمبادله

ییر مبنای گذار باید نسبت به تغراهم نیست، سیاستسازی فدانند. به باور آنان، اگر به هر دلیلی امکان یکسانسازی نرخ ارز مییکسان

عنوان وکیوم باتوم؛ به»و « قیر»های بارز بازار رانتی وضعیت ای به ارز آزاد اهتمام داشته باشد. یکی از نمونهها از ارز مبادلهگذاریقیمت

کاال و  طور کامل در بورسفروش وکیوم باتوم به» برای مبنیاست. در این خصوص، کارگروه تنظیم بازار مصوبه« مواد اولیه تولید قیر

ز بر محروم کردن کشور انفع با شکست مواجه شود، عالوهدلیل فشار گروه ذیارائه کرده است. اگر این تصمیم به« بر مبنای ارز آزاد

توجهی را بهاقتصاد های قابلگذاری دو نرخی ارز، زیانشرایط حاکم بر قیمت.درآمد ارزی باالتر، مصداق تداوم حاکمیت رانت است

عبارت دیگر، در برخی است. به« های صادراتیخطای تشخیصی در مزیت»ترین نمودهای آن ایران تحمیل کرده که یکی از مهم

 هایواسطه قدرت رانتی که دارند از شکاف نرخ یاد شده استفاده کرده و محصوالت صادراتی را با قیمتکنندگان بهبازارها صادر

عنوان وکیوم باتوم؛ به»و « قیر»ای شرایط حاکم بر بازار های چنین پدیدهکنند. یکی از جلوهتعارف به بازارهای جهانی عرضه مینام

گذاری شده است از مجموعه کنندگان قیر، وکیوم باتوم را که با نرخ ارز مبادالتی قیمتکه صادرطوریبه.است« مواد اولیه تولید قیر

دهد یها نشان مکنند. بررسیخریداری کرده و درآمد ارزی ناشی از صادرات قیر را با نرخ ارز آزاد تبدیل به ریال می پاالیشگاهی کشور

میلیارد تومان بوده و به تناسب شکاف ارزی  140ترین حالت بینانهرانت ساالنه تصاحب شده بر اثر وجود این شکاف ارزی در خوش

 گانکنندوارد به قیر خرید یارانه اعطای برای مجرایی قیر صادرات شده سبب ارزی شکاف وجود فیطر از. رسدمی نیز برابر به چند 

یوم واسطه قیمت پایین وکهای همسایه که بهکشور صادراتی قیر با قیاس در ایران صادراتی قیر قیمت کاهش. کند ایجاد ایران از قیر

 ازایران ایگونه به کنندگان قیر از ایران هر سال کنندگان ایرانی ایجاد شده است، سبب شده واردباتوم در ایران و رقابت شدید صادر

های صادراتی نیز تحق مشوقتوجه از هزینه برای کشور، مسنکته جالب این است که صادراتی با این حجم قابل .کنند دریافت یارانه

شود. از طرفیرقابت شدید برای کنندگان اعطا میعنوان تشویق به این صادرای بههای تعرفههایی از معافیتشود و گونهقلمداد می

رج امندی از امتیاز دسترسی به وکیوم باتوم، سعی در خکنندگان قیر برای بهرهمندی از رانت موجود سبب شده برخی تولیدبهره

زدایی از صحنه بازار چنین منظور رانتدر همین راستا، شورای رقابت و کارگروه تنظیم بازار مصوبات جدیدی را به .کردن رقبا کنند

ز باتوم اگذاری وکیوممنظور زدودن رانت ارزی، تصمیم گرفته شده است تا مبنای قیمتدر اولین اقدام، به.اندکاالهایی تصویب کرده

سازی و ایجاد فرصت برابر برای دسترسی به وکیوم باتوم اقدام دوم که در راستای شفاف .دالتی بهنرخ ارز آزاد تغییر یابدنرخ ارز مبا

کند تا تمام وکیوم باتوم تولیدی خود را که قبال بخش عمده آن طی قراردادهای مستقیم به ها را ملزم میانجام شده است، پاالیشگاه

، در بازار بورس عرضه کنند. سومین اقدام نیز کاهش بازه تداوم قیمت ثابت از یک ماهه به نیم ماهه شدمتقاضیان خاص عرضه می

کاهد و ریسک کند و چسبندگی قیمت را میگذاری را با بازارهای جهانی هماهنگ میبود که انگیزه نفوذ در بازار را کاهش و قیمت

نده و قبولی شفافیت را به بازار برگردادهد. با اینکه تغییرات یاد شده به حد قابلیها را نیز تقلیل مهای پاالیشگاهاخالل در فعالیت

برد، اما بازار بیم از آن دارد که بخش غالب و قدرتمند بازار این تغییرات را قبل از رسیدن به نقطه های یاد شده را از بین میرانت

http://awnrc.com/index.php
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ت تواند شفافیانداز مناسبی برخوردار نیست، اجرای این اصالحات میارز از چشمبا توجه به اینکه اصالح بازار  .اجرا به عقب بازگرداند

 .شودبررسی می بیشتری جزئیات و مزیت شناختی در بازار یاد شده را به حداکثر رساند.در ادامه موضوع با 

 رانت ارزی

گر کت کنیم، ابعاد متنوعی از رانت و ناکارآیی جلوهاصوال هرچه از حالت بازار آزاد یا همان شرایط رقابتی به سمت انحصار در بازار حر

شود که یک نهاد عمومی به هر نحو سر انحصار را در دست داشته طور خاص، این ناکارآیی و رانت زمانی دوچندان میشود. بهمی

به طرق مختلف همواره در اقتصاد ایران  هایی کهافتد. یکی از بازارها و فارغ از نوع و حجم بازار اتفاق میباشد. این شرایط در همه بازار

ی، اهای اخیر، با دو نرخ بازار آزاد و مبادلهزمینه را برای ایجاد رانت فراهم کرده، بازار ارز است. ارز در تاریخ اقتصاد ایران، عمدتا در دهه

ن های مختلف با ایهایی که به گونهدر بازارتنها در بازار ارز بلکه آید. همین اتفاق باعث شده عوامل مختلف نهدر بازار به گردش می

عالوه هرچه تفاوت بین این دو نرخ بیشتر باشد، وسوسه عوامل های رانتی و ضدرقابتی روی بیاورند. بهبازار مرتبط هستند، به فعالیت

ها حاکی از آن است که نرخ سیشود. در ایران برربیشتر شده؛ چراکه هزینه آنها در این راه، با احتمال بیشتری به سودآوری ختم می

تواند عوامل را در عبارت دیگر، هر گونه فساد در این زمینه میبه.ای بوده استدرصد بیشتر از نرخ ارز مبادله 16ارز بازار آزاد حدود 

ای از سوی یک نهاد دولتی در ایران صورت توجهی برساند. با توجه به اینکه عرضه ارز مبادلهمدت به سود قابلیک بازه زمانی کوتاه

رانت و فساد هستند، ایجاد رانت و فساد با وجود  خاطر ماهیت وجودی خود همواره در معرضها بهگیرد و با اتکا به اینکه دولتمی

های مرتبط گذاری کاالمنتظره نیست. یکی دیگر از مصادیق فساد در این زمینه، قیمتچنین تفاوت قیمتی بین دو ارز یاد شده غیر

درصد اختالف  16ل خود را با تواند محصوای به هر نحوی در این زمینه وارد رانت شود میکنندهکه اگر تولیدطوریبا ارز است؛ به

قیمت از رقبا بفروشد که این مصداق واقعی انحصار در بازار است و ناتوان کردن آن بخش از بازار خصوصی که در معرض رانت نیست. 

ف های مختلهای در زنجیرگونههای نفتی بوده و بهکه از فرآورده« وکیوم باتوم»و « قیر»یکی از موارد مصداق رانت یاد شده در بازار 

 .و پیاپی تولید نفت قرار دارند، ایجاد شده است

 زنجیره تولید

شود و مواد سازنده نفت خام در این برج از یکدیگر اش شکسته میهای تقطیر به اجزای سازندهوسیله برجنفت خام در پاالیشگاه به

موارد  تریناست که یکی از مهم« وکیوم باتوم»ای به نام ههای تقطیر، مادشوند. یکی از مواد سنگین باقی مانده در این برججدا می

ه یک ماده ایجاد وسیلعبارتی دیگر، قیر که یکی از کاالهای تولید شده در زنجیره پایانی تولید است بهاستفاده آن تولید قیر است. به

ه وم باتوم و قیر، زنجیره عمودی است و یک مادشود. به تعبیری دیگر، در صنایع تولید دو کاالی وکیشده در زنجیره میانی تولید می

نیاز تولید ماده دیگر است. مکانیزم بهینه برای قراردادها در صنایع با زنجیره عمودی، بسته به شدت تمرکز در اوایل زنجیره تولید پیش

های عمودی منجر باشد، قراردادکه در هر دو سر زنجیره شرایط انحصاری حاکم صورتیبازاری در هر دو سر زنجیره متفاوت است. در

سازی رفاه اجتماعی خواهد شد. اما در حالتی که در باالدست وضعیت انحصاری اما در پایین دست وضعیت رقابتی باشد، به ماکسیمم

در بازار دو  هاهای این قراردادترین مصداقیکی از مهم.توجهی را به اقتصادتحمیل کنندهای قابلتوانند هزینهچنین قراردادهایی می

صورت انحصاری از سوی خاطر ماهیت تولید، وکیوم باتوم بهمشاهده است؛ چراکه از یک طرف بهکاالی مذکور در ایران قابل 

بارت دیگر، عگیرد. بهشود و از سوی دیگر، تولید قیر در کشور تقریبا در یک حالت رقابتی صورت میهای کشور عرضه میپاالیشگاه

های توانند متاثر از شرایط مختلف، در معرض رانت قرار گرفته و با عرضه نامتقارن بین شرکتها میابتدایی، پاالیشگاهدر سمت زنجیره 

؛ های عمودیمتقاضی، عمال بخشی از بازار خصوصی را خشک و از بازار خارج کنند. به همین دلیل در چنین شرایطی بستن قرارداد

کننده کاالی ثانویه هستند، همواره با رانت و ناکارآیی مواجه ی اولیه و برخی از متقاضیان که تولیدکنده کاالمنظور قرارداد بین عرضه

 .است
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 بازار وکیوم باتوم

توان در های کشور را میبندی کل پاالیشگاههای پاالیشگاهی هستند. در یک دستهکنندگان وکیوم باتوم در ایران صرفا واحدعرضه

های خصوصی که شامل شش پاالیشگاه اصفهان، تبریز، شیراز، تهران، الوان و بندرعباس هستند و پاالیشگاه هایدو گروه پاالیشگاه

ولید ها عموما به دو طریق مختلف وکیوم باتوم تدولتی که شامل پاالیشگاه آبادان، کرمانشاه و شازند اراک است، تقسیم کرد. پاالیشگاه

ها وکیوم باتوم تولید شده خود را با استفاده از مبادالت مستقیم با متقاضیان حالت، پاالیشگاه کنند. در یکشده خود را وارد بازار می

 دهدها نشان میرسانند. بررسیرسانند و در حالت دوم کاالی خود را در بازار بورس کاال به فروش میطی قراردادهایی به فروش می

م های مستقیها حدود نیمی از وکیوم باتوم تولیدی خود را طی قرارداددیگر پاالیشگاهعبارت به .اندازه این دو بازار تقریبا یکسان است

های یاد شده، تنها کنند. نکته حائز اهمیت این است که در بین پاالیشگاهو بدون شفافیت اطالعاتی به متقاضیان عرضه می

کنند خشی از وکیوم باتوم خود را در بازار بورس عرضه میکنند، حداقل بهایی که خصوصی هستند و وکیوم باتوم تولید میپاالیشگاه

که  هاییکنند. در میان پاالیشگاههای دولتی وکیوم باتوم خود را در بازار دوم یعنی طی قراردادهای خصوصی عرضه میو پاالیشگاه

کند و دات خود را در بورس عرضه میدرصد از تولی 19اند، پاالیشگاه اصفهان تنها حدود وکیوم باتوم خود را در بورس عرضه کرده

همین فروش خارج از بازار شفاف، نقطه آغاز رانت .رساندکنندگان قیر به فروش میصورت مستقیم به تولیدها بهمابقی را طی قرارداد

شور ان قیر در کترین متقاضیان وکیوم باتوم تولیدکنندگو ناکارآیی در بازار این کاالی صادراتی مهم است. در سمت تقاضا، عمده

مسوولیت  1381-82های گیرند که در سالخصوصی قرار میهای نیمهشوند. در دسته اول شرکتهستند که به دو دسته تقسیم می

رگاد توان به شرکت نفت پاساگیرند که از جمله میخصوصی قرار میها را در دست گرفتند و در زمره گروه نیمهتولید قیر پاالیشگاه

کردند. های کامال خصوصی هستند که عمدتا از دیرباز در بازار تولید قیر فعالیت میجی اشاره کرد. در دسته دوم شرکت و شرکت نفت

های اخیر حجم تقاضای ثبت شده دهد در سالهای منتشر شده از عرضه و تقاضای وکیوم باتوم در بورس کاال نشان میبررسی داده

گذاری وکیوم باتوم ت دارد. قیمتحکای کاال بورس در کاال این عرضه به نسبت تقاضا مازاد از همواره بیشتر از عرضه بوده که 

ذار های نفتی واگقانونتنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، به شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده ۷1های دولتی براساس ماده شرکت

 .کندهانی و رعایت صرفه و صالح کشور تعیین میهای جشده است که شرکت ملی پاالیش و پخش قیمت را براساس قیمت

 بازار قیر

همانند وکیوم باتوم برای عرضه قیر نیز دو مکانیزم مختلف عرضه در بورس کاال و خارج از بورس وجود دارد، عرضه بورس در بازار 

یر در کنندگان قتعداد کل عرضه گیرد. نکته حائز اهمیت این است کهالمللی صورت میکاال از دو طریق رینگ داخلی و رینگ بین

شرکت افزایش یافته  34شرکت بوده است که تعداد آنها در سال گذشته به  12معادل  1390رینگ داخلی بورس ایران در سال 

شرکت در سال ۷1به  1390شرکت در سال  6کنندگان قیر در رینگ صادرات بورس کاالی ایران از است. از طرفی تعداد کل عرضه

حدود سه برابر  1395کنندگان در رینگ صادراتی در پنج سال منتهی به سال عبارت دیگر، تعداد عرضهگذشته افزایش یافته است. به

 .برابر شده است 12های صادراتی حدود کنندگان در رینگاند و این در حالی است که در همین بازه زمانی تعداد عرضهشده

دگانی کننعالوه تعداد عرضهحجم مبادالت قیر انجام شده در رینگ صادراتی حدود دو برابر مبادالت انجام شده در رینگ داخلی است به

د. سهم کننکنندگانی است که در رینگ داخلی اقدام به عرضه میکنند بیش از دو برابر تعداد عرضهکه در رینگ صادراتی اقدام می

های سال ای درنفت جی و نفت پاسارگاد در رینگ صادراتی نسبت به رینگ داخلی کمتر بوده و با نرخ فزایندهبازار دوشرکت بزرگ 

اند، درصد مقدار مبادله شده در رینگ صادراتی را داشته 98این دو شرکت حدود  1390که در سال اخیر کاهش یافته است. درحالی

رسد عرضه قیر در رینگ صادراتی بورس نظر مید کاهش یافته است؛ بنابراین بهدرص 43اما این نسبت در سال گذشته به کمتر از 

باتوم عالوه برخالف بازار وکیومتر از عرضه قیر در رینگ داخلی است. بهجز دو شرکت یاد شده جذابکنندگان قیر بهکاال برای تولید
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ترین متقاضیان قیر در کشور خرید تکلیفی تقاضا، یکی از مهم در مورد قیر، بازار خارج از بورس بسیار ناچیز و کوچک است. در سمت

ها است؛ بنابراین عمدتا تقاضای داخلی قیر تابعی های دولتی مانند وزارت راه و شهرسازی و شهرداریوزارت نفت برای عرضه به نهاد

 .از مخارج عمرانی دولت است

 سازی مخربخصوصی

کند این است که آن بخش از وکیوم باتوم که در بازار بورس به ا از وضعیت رقابت دور میشرایطی که بر بازار حاکم است و بازار ر

هایی کننده رانت شرکتهای دریافتشود. عمدتا شرکتکنندگان قیر عرضه میطور خاص تنها به تعدادی از تولیدرسد، بهفروش نمی

دهد که اجرای سیاست اند. در مجموع چنین شرایطی نشان میشدهها جدا سازی از پاالیشگاهاند که در جریان سیاست خصوصیبوده

های کشور به لحاظ مالکیت شرایط متفاوتی داشته باشند که این خود باعث سازی سبب شده تا در حال حاضر پاالیشگاهخصوصی

ه قیر عضو کنندهای تولیدکی از شرکتطوری که مدیر یها رفتارهای متفاوتی را در بازار وکیوم باتوم نشان دهند. بهشده تا پاالیشگاه

 های مختلف به نفع خود استفادهتواند از رانتعبارت دیگر، در چنین شرایطی متقاضی میها است. بهمدیره یکی از پاالیشگاههیات

 .کرده و بازار را از حالت تخصیص بهینه خارج کند

ارت دیگر، برای عبهای متفاوتی قرار بگیرند. بهطی تحت الشعاع سیاستکنندگان قیر متاثر از چنین شرایشود تولیداین خود باعث می

بالقوه  طورفروش قیر تنها یک بازار وجود دارد اما برای تامین وکیوم باتوم تولیدکنندگان قیر با دو بازار متفاوت مواجه هستند. به

که تهیه وکیوم باتوم از بورس کاال به لحاظ شرایط بازار طوریوجود چنین شرایطی سیگنالی از وجود رانت و انحصار در بازار است. به

کنندگان بزرگ و کوچک وجود دارد. اما تهیه آن خارج از بورس کنندگان قیر اعم از تولیدشفاف است و امکان خرید برای تمام تولید

است، هر گونه تفاوت در بازار مواد  کاال چنین شرایطی را ندارد. واضح است در وضعیتی که شرایط فروش در بازار فروش قیر یکسان

 .ها و بنابراین ایجاد رانت را فراهم کندتواند اسباب تفاوت در هزینهاولیه می

 رسوخ انواع رانت و ناکارآیی

طور مستقیم با بازار ارز مرتبط هستند، زمینه را برای رسوخ چهار نوع رانت در مجموع شرایط حاکم بر بازار دو کاالی مذکور که به

گذاری دو کاالی یاد شده رانت اول از ناحیه ارز: این رانت از فرآیند قیمت.کندمختلف رانت ارزی، قیمتی، مقداری و زمانی فراهم می

ر گرفته و قیر تولید شده دای صورت میها بر مبنای ارز مبادلهکه تاکنون خرید وکیوم باتوم از پاالیشگاهطوریشود، بهمتاثر می

ف کنندگان قیر مواد اولیه را با یک شکاعبارت دیگر، صادررفته است. بهنی به قیمتی کمتر از قیمت جهانی به فروش میهای جهابازار

زایش ترین دلیل افکنند. مهمکنند اما ارز حاصل از فروش محصول خود را با قیمت آزاد به ریال تبدیل میقیمتی غیرمتعارف خرید می

ی ببریم شود که پادراتی نیز همین شکاف غیرمتعارف است. بزرگی مساله زمانی به خوبی آشکار میهای تولید قیر در بخش صشرکت

سرمایه مورد نیاز و ارزش افزوده واقعی تبدیل وکیوم باتوم به قیر نسبت به کل فروش ناچیز است. در حالتی که چنین شکافی وجود 

اد حقیقی و حقوقی صاحب نفوذ به بازار ورود پیدا کرده و از این شکاف ها و قوانین حاکم، افرداشته باشد، فارغ از سختی سیاست

 1/ 2شود که ارزش آن بالغ بر میلیون تن قیر از کشور خارج می 3ها حاکی از آن است که ساالنه حدود کنند. بررسیسودگیری می

میلیارد  140کنندگان قیر ساالنه ف برای تولیدمیلیارد دالر است. با این حساب در بهترین حالت مقدار نفع ایجاد شده از این شکا

خاطر شرایط یاد شده دومین رانت، رانت دسترسی: به این معنی که به.رسدتومان است که تحت شرایطی به چندین برابر نیز می

زاد شود تا در شرایط مایای خاص فراهم کنند که این خود باعث متوانند بازار توافقات مستقیم خود را تنها برای عدهها میپاالیشگاه

دهد که سومین رانت محتمل قیمتی است: این رانت در حالتی رخ می.ها در بازار قدرت نمایی کنندتقاضا، عمال تنها این شرکت

منتظره طور طبیعی در صورت وجود چنین شرایطی، اعمال قیمتی پایین تر از قیمت متعارف غیرقیمت در دو بازار متفاوت باشد. به

کننده یددهد که دو تولها از طرفی نشان میکنند. بررسیهای عمومی و بازار سیطره پیدا میهای شخصی بر انگیزهت؛ چراکه انگیزهنیس
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دهد شرایط الزم برای ورود به رانت در اند که این نشان میهای مستقیم تامین کردهعمده قیر بیشترین نیاز خود را از بازار قرارداد

گذاری یک ماهه است. در چهارمین رانت از ناحیه دوره پایداری قیمت مصوب: در حال حاضر دوره قیمت.وجود استچنین بازاری م

غییر کنندگان قیر با علم به این تهای نفتی دستخوش تغییر شود، تولیدطول یک ماه ممکن است قیمت نفت خام و بالطبع فرآورده

توانند اند و بنابراین نمیها قبال به وزارت نفت تعهد تولید دادهند؛ در حالی که پاالیشگاهتوانند برنامه خرید ماه جاری را تغییر دهمی

العمل از سوی طرفین بازار گاه منجر به اخالل تولید وکیوم باتوم را متناسب با برنامه خریداران تغییر دهند. این عدم تقارن در عکس

 .تواند این ناکارآیی را بکاهدهش تواتر محاسبه و اعالم قیمت پایه میشود. کاهای کشور میدر فعالیت مستمر پاالیشگاه

 ورود شورای رقابت و کارگروه تنظیم بازار

کنندگان قیر در کشور، شورای رقابت و کارگروه تنظیم بازار های مذکور و شکایات مختلف برخی تولیدها و ناکارآییدر پی ایجاد رانت

اند. اولین مصوبه آنها رانت ارزی را هایی را ارائه دادهزدایی از صحنه بازار چنین کاالهایی مصوبهرانت برای افزایش کارآیی در بازار و

عبارت دیگر، در چنین به .اندگذاری کرده و مبنای محاسبه و معامله وکیوم باتوم را همانند مبنای صادرات آن، ارز آزاد قرار دادههدف

 .بردنشا رانت انتفاع فعاالن این صنعت به هزینه کل اجتماع بود را از بین میشرایطی شکاف نرخی ایجاد شده که م

ای در بازار فروش قیر، مزیت نسبی ایران در صادرات قیر واقعی شود. اقدامی دیگر رود بعد از اجرای چنین مصوبهبنابراین انتظار می

ای است که فروش وکیوم باتوم را تنها محدود به دهد، مصوبهطور همزمان دو رانت قیمتی و مقداری را مورد تعقیب قرار میکه به

شفاف معامالت وکیوم باتوم از بازار این کاال حذف خواهد شد. در چنین عبارت دیگر، در پی این تغییر جنبه غیرکند. بهبازار بورس می

خواه خود از وکیوم باتوم را خریداری کنندگان قیر با اطالعات شفاف، در یک قیمت تعیین شده مقدار مورد دلشرایطی تولید

 کرد، از بازار حذف وعبارت دیگر، آن دسته از معامالتی که با استفاده از قراردادهای مستقیم بخشی از بازار را خشک میکنند.بهمی

 .دهدهدف قرار میگذاری مورد شود. سومین تغییر، ناکارآیی یاد شده را با کاهش دوره قیمتبازار با شفافیت بیشتری دنبال می

منظور فروش های منتفع این است که بهاستدالل شرکت .روزه کاهش یافته است 15گذاری یک ماهه به بازه که دوره قیمتطوریبه

گذاری به دو هفته کاهش یافته و از محصول الزم است قیمت در طول یک ماه یکسان باشد. در این راستا از یک طرف دوره قیمت

اند تا در ابتدای هر ماه برنامه ماهانه عرضه وکیوم باتوم خود را در بورس کاال ارائه دهند تا در ها موظف شدهیشگاهطرف دیگر پاال

دوره  ها برایریزی کنند. تا به این طریق، استدالل پاالیشگاههای فروش برنامهها برای سایر مکانیزمصورت عدم خرید، پاالیشگاه
های درونی یاد شده، بخش بر رانتای است که عالوهگونهمجموع، شرایط ترسیم شده در بازار قیر و وکیوم باتوم بهدر .طوالنی توجیه شود

عبارت دیگر، به جای اینکه صادرات قیر در بازار جهانی با قیمت باال کند. بههای صادراتی و بالطبع ارزآوری را سوخت میتوجهی از مزیتقابل

از  کنند. این وضعیت مصداق اعطای یارانهدلیل شکاف مذکور، قیر را به قیمت کمتر به کشورهای میزبان صادر میگان بهکنندصورت گیرد، صادر

گذاری بر مبنای نرخ آزاد ارز صورت گیرد، حجم صادرات و میزان است. در حالی که اگر قیمت« کنندگان کشور میزبانوارد»سوی ایران به 

توجهی افزایش خواهد یافت. در همین راستا، تصمیم کارگروه تنظیم بازار و رای شورای رقابت مبنی بر ان قابلارزآوری ناشی از آن به میز

کننده در این با این وجود نکته نگران.های سوخت شده را در ادامه در مسیر صحیح وارد کندتواند فرصتگذاری بر پایه نرخ ارز آزاد، میقیمت

نفعان در معرض رانت، های ذیعبارت دیگر بازار بیم آن دارد که فشاراعمال تغییرات در بزنگاه اجرا است. به گذار ازخصوص، بازگشت سیاست

ت نفعان با شکسهای اصالحی یاد شده در مقابل رانت قدرتی ذینشینی کند و اجرای سیاستبخشی از بدنه اجرایی سیاست را وادار به عقب

طور کامل اجرا شود، منافع حاصل از صادرات واقعی به اقتصاد ها بهنفعان مقاومت کرده و سیاستبل فشار ذیگذار در مقامواجه شود. اگر سیاست

ت، همچنان گرفنفعان شکست بخورد، مزیت صادراتی که تاکنون به لطف شکاف ارزی صورت میگذار در مقابل فشار ذیگردد؛ اما اگر سیاستبرمی

گذار در این خصوص، انتخاب بین منافع جمعی و تر، نتیجه حساسیت استواری سیاستعبارت دقیقت. بهدر جیب عده قلیلی قرار خواهد گرف

 .منافع فردی است

http://www.iana.ir/fa/news/50409/%D9%86%D9%82%D8%A۷ 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۱۱تاریخ: 

 برای اوراق مرابحه فرابورس از امروز« ۲١گندم »گشایش نماد معامالتی 

برای اوراق مرابحه گندم را پشت  «21گندم »بازار فرابورس امروز افت هفت واحدی شاخص در معامالت و گشایش نماد معامالتی 

پذیره نویسی اوراق تامین مالی بخش خودرو سر گذاشت و بزودی شاهد ورود یک شرکت جدید بخش کشاورزی و دامپروری و نیز 

گانه میلیارد ریال در بازارهای نه 4۷3میلیون ورقه بهادار به ارزش یک هزار و  231به گزارش ایرنا، در معامالت امروز .خواهد بود

 .حدی قرار گرفتوا 23فرابورس معامله شد، همچنین شاخص فرابورس )آیفکس( نیز پس از افت هفت واحدی در جایگاه یک هزار و 

نوبت دادوستدی دست به دست  103هزار و  16میلیون سهم را در  120گران در تابلوهای مبادالتی بازار پایه نیز بیش از معامله

در میان تابلوهای مبادالتی بازار پایه، نمادهای جهرم )پتروشیمی جهرم( .میلیارد ریال بالغ شد 169کردند که ارزش این مبادالت بر 

 .وم )آلومتک( به ترتیب باالترین میزان حجم و ارزش مبادالتی را به دست آوردندو فال

 ورود یک شرکت جدید بخش کشاورزی و دامپروری به فرابورس

با هدف توسعه بازار سرمایه و تسهیل تامین مالی پروژه های صنعتی قرار است یک شرکت جدید بخش کشاورزی بزودی وارد فرابورس 

 شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکرد )زشگزا( بزودی برای ورود به بازار سرمایه، معرفی می شود بر این اساس،.شود

میلیون 16مدیر توسعه بازار کارگزاری بورس بهگزین گفت: .مراسم معارفه این شرکت قرار است سیزدهم آذرماه )دوشنبه( انجام شد

 .فرابورس عرضه می شوددر بازار دوم « زشگزا»درصد، با نماد  20سهم این شرکت معادل 

 پذیره نویسی طرح های جدید در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس

مربوط به اوراق مرابحه گندم با هدف آغاز معامالت ثانویه در بازار ابزارهای نوین مالی « 21گندم »در معامالت امروز، نماد معامالتی 

شرکت دیگر نیز برای تامین مالی این شرکت از فردا )دوازدهم آذر( همچنین قرار است پذیره نویسی یک .فرابورس گشایش یافت

بر این اساس، تعداد یک میلیون اوراق مرابحه شرکت کرمان موتور از فردا به منظور تامین مالی سرمایه در گردش با قیمت .آغاز شود

 .شودنویسی میپذیره« 981کرمان» درصد سالیانه تا سررسید در نماد 1۷اسمی هر ورقه یک میلیون ریال و با نرخ درآمد 

http://www.iana.ir/fa/news/50386/%DA%AF%D8%B4%D8%A۷% 
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 اقتصاد محصوالت
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۱۱تاریخ: 

 محصوالت کشاورزیروزه در تاالر هزار قطعه جوجه یک ١۶٠معامله 

 .هزار قطعه جوجه یکروزه بود 160آذر ماه، میزبان دادوستد  11تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران، روز شنبه 

 100هزار تن گندم دوروم و  2تن گندم خوراکی،  50هزار و  16به گزارش ایانا از بورس کاالی ایران، طی این روز و در تاالر مذکور 

بر اساس این گزارش، تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی بورس کاالی ایران، در نخستین .فتابگردان، به فروش رسیدتن روغن خام آ

هزار تن وکیوم  20تن گوگرد، 40تن قیر،  843هزار و  4تن مواد شیمیایی،  95۷تن مواد پلیمری،  ۷63هزار و  5روز هفته معامله 

 .غن پایه را تجربه کردتن رو 69هزار تن لوب کات و  3باتوم، 

http://www.iana.ir/fa/news/50385/%D9%85%D8%B9%D8%A۷% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 فارس - ۹۶/۰۹/۱۴ : تاریخ

 میلیون هکتار عرصه منابع طبیعی با مشارکت مردم حفاظت شد  ١۸
  .های منابع طبیعی با مشارکت مردم حفاظت شدمیلیون هکتار از عرصه 18ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: رئیس سازمان جنگل

 معارفه ، خلیل آقایی روز دوشنبه در مراسم تکریم ووزارت جهادکشاورزیبه نقل از پایگاه اطالع رسانی  خبرگزاری فارسبه گزارش 

های خداکرم جاللی ظرف چهار روسای قدیم و جدید سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور ضمن تشکر از زحمات و تالش

سال گذشته در حوزه منابع طبیعی اظهار داشت: دستورات نظام جمهوری اسالمی و وزیر جهاد کشاورزی مالک عمل است و بر این 

 .ی بیشتر و بهتر داریمهای خوبی برای کارهااساس فرصت

 .شنویم و امیدواریم منتقدان با انصاف باشند و به پیشبرد اهداف سازمان کمک کنندآقایی افزود: ما مشکالت و انتقادها را می

 میلیون هکتار عرصه منابع طبیعی با مشارکت مردم ١۸حفاظت 

مراسم،اظهار داشت: ظرف چهار سال آینده با مشارکت مردم رییس سابق سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشورنیز در این 

 های منابع طبیعی انجام شده استمیلیون هکتار حفاظت از عرصه 18هزار هکتار جنگل کاری اقتصادی و  145نزدیک به 

سازی رهنگخداکرم جاللی گفت: جامعه نگری در مدیریت حوزه آبخیزداری، مشارکت مردم، حفاظت از عرصه های منابع طبیعی، ف

 .های این سازمان استهای انسانی از استراتژیو فناوری با توجه به سرمایه

هایی که طی این چند سال انجام داده وی خاطرنشان کرد: مدیران، جنگلبانان و سایر دست اندرکاران حوزه منابع طبیعی با تالش

 .ه انداند، کارنامه قابل قبولی را به رغم محدودیت های موجود ارایه داد

درصد آسیب های مربوط به منابع طبیعی اعم از آتش  ۷3جاللی افزود: با تالش های صورت گرفته ظرف چهار سال اخیر نزدیک به 

 .سوزی و تصرفات غیرقانونی کاهش یافته است

حلی توجه می وی تصریح کرد: در مدیریت منابع آبخیزداری که محور آن مشارکت مردم است به توانمندسازی و معیشت جوامع م

 .میلیون هکتار آبخیزداری به صورت آزمایشی اجرا می شود 1.5شود و در قالب این مدیریت، مدلی را ارایه کرده ایم که در سطح 

هایی که در این زمیه در کشور صورت گرفته را بی نظیر خواند و گفت: این کار بزرگ با هزینه کم صورت گرفته و جاللی، نوآوری

نظران و متخصصان وره جدید مسوولیت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری این مدل که نتیجه تجربیات صاحبامیدواریم در د

 .است، ادامه یابد

اشاره و اعالم کرد: براساس این گزارش، ایران شانزدهمین رتبه از نظر  EPI وی در عین حال به آخرین گزارش سازمان بین المللی

 .اختصاص داده است حفاظت از جنگل ها را به خود

 .برابر ایران می باشد 28جاللی ادامه داد: نسبت جنگل تراشی و تخریب این منابع در جهان 

درصد این قراردادها خاتمه  6۷وی در مورد قراردادهای مربوط به بهره برداری های صنعتی از جنگل های شمال اذعان داشت: تاکنون 

 .واهد یافتیافته و این روند، تا پایان سال ادامه خ

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960913001558 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 فارس - ۹۶/۰۹/۱۵ : تاریخ

 دهدوهوا گزارش میفارس از وضعیت آب
ورود سامانه بارشی به کشور و بارش برف و باران/ وزش باد شدید از بعدازظهر فردا در تهران بعدازظهر امروز با ورود سامانه بارشی،  

ها، غرب، جنوب غرب شود و روز پنجشنبه گستره بارشبارش باران و برف، گاهی رعدوبرق و وزش باد شدید در شمال غرب شروع می

خبرگزاری به گزارش خبرنگار اقتصادی  .گیرداحلی دریای خزر و ارتفاعات البرز غربی و مرکزی را فرا میهای سو همچنین استان

ر ظهر امروز چهارشنبه ابتدا دازسامانه بارشی از بعد یابی هواشناسی، با ورودهای پیش، براساس تحلیل آخرین اطالعات و نقشهفارس

 .شودشمال غرب بارش باران و برف گاهی همراه با رعدوبرق و وزش باد شدید شروع می

شنبه ضمن افزایش فعالیت سامانه، روز پنج.برخی مناطق غرب کشور در بعد از ظهر امروز بروز گرد و غبار دور از انتظار نیستالبته در 

 ریای خزر و ارتفاعات البرز غربی و مرکزی را فرا خواهد گرفت؛های ساحلی دها غرب، جنوب غرب و همچنین استانگستره بارش

یابد از اواخر وقت روز پنجشنبه بارش از نوار غربی کشور کاهش می.صورت برف خواهد بودبارش در مناطق کوهستانی و سردسیر به

بعدازظهر امروز قبل از ورود .دهدکشور روی میو بارندگی در این روز غالباً در زاگرس جنوبی و دامنه و ارتفاعات البرز و شمال شرق 

های ایالم، لرستان و شمال خوزستان و در روز پنجشنبه ، استانسامانه بارشی به غرب کشور، گردوغبار شکل گرفته بر روی عراق

با احتمال رگبار و رعدوبرق آسمان تهران فردا ابری همراه با بارش پراکنده و وزش باد  .استان خوزستان را تحت تاثیر قرار خواهد داد

 .بود خواهد درجه 2 و 11 تهران در فردا دما کمینه و بیشینه شود؛می بینیپیش و وزش باد شدید در بعدازظهر

 کمینه و بیشینه شود،می بینیپیش آسمان کرمانشاه فردا ابری، در برخی ساعات وزش باد شدید و بارش باران با احتمال رگبار برف

 ماد کمینه و بیشینه شود،می بینیپیش ابری همراه با وزش بادآسمان کرمان فردا نیمه.بود خواهد درجه 4 و 8 کرمانشاه در فردا دما

 .درجه خواهد بود 7 منفی و 15 ترتیب به کرمان در فردا

بارش در سال گذشته در  متر ثبت شد، میزانمیلی 22.2میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا روز دهم آذرماه امسال 

 .است درصد بارش سال گذشته 119.3متر بود، بنابراین تا این تاریخ بارش سال جاری میلی 18.6این بازه زمانی 

 .متر بوده استمیلی 66.31متعلق به منطقه انزلی به میزان  9۷-96بیشترین میزان بارش در هفته نهم سال زراعی 

 .مشاهده کنند از اینجا را کشاورزی جزئیات دیگری از خبرنامه هفتگی هواشناسیتوانند کاربران همچنین می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960915000516 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 جوان خبرنگاران - ۱۳۹۶آذر  ۱۰تاریخ: 

 صنعت گردشگری در ایران، مغفول مانده است

 .دهد که کشور ما نتوانسته توفیق چندانی در جهت جذب گردشگران خارجی کسب کندار نشان میکارشناس اقتصادی گفت: آم

اظهار کرد:  ،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانگروه  صنعت،تجارت و کشاورزیبهمن عشقی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار 

 .کندمی فراهم ا را  مبحث گردشگری برای هر کشوری بسیار سودمند بوده و اسباب صلح، توسعه تجارت و نزدیکی فرهنگ ها

 رجیجذب گردشگران خاوی در ادامه افزود: آمار نشان می دهد که کشور ما نتوانسته درسال های اخیر توفیق چندانی در جهت 

 .کسب کند و شاید مهمترین دلیل این موضوع ،گران نگه داشتن تصنعی ریال باشد

به صورت تصنعی موجب شده تا تفاضل تورم داخلی و خارجی افزایش پیدا  باال نگه داشتن قیمت پول ملی :عشقی تصریح کرد

 .می دهند به کشورهای خارجی سفر کنندکند و در نتیجه بسیاری از مردم کشورمان به جای اینکه سفر داخلی بروند، ترجیح 

ور به کش سرانه ورود گردشگران این کارشناس اقتصادی، عدم فراهم بودن زیرساخت ها الزم را یکی دیگر از دالیل پایین بودن

دانست و گفت: در سال های گذشته به تقویت زیرساخت های مورد نیاز در حوزه گردشگری توجه نشده و شرایطی همچون هتل 

 .مناسب، ایرالین ها و خطوط حمل ونقل در سطح ضعیفی قرار دارد های

وی در پایان تاکید کرد: باتوجه به اشتغال باالیی که در حوزه گردشگری ایجاد می شود، مسئوالن باید توجه بیشتری به این بخش 

 .داشته باشند

tp://www.yjc.ir/fa/news/ht634340۷/%D8%B5%D9%86% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۰۹تاریخ: 

جایی بهمیلیارد تومان رسید/اقلیم در حال جاهزار  ١۲کشاورزی ایران، به  بخشزیان ساالنه تغییر آب و هوا در 

 های اقتصادیقدرت

طور متوسط بخش کشاورزی ساالنه دهد که بهقلم محصول کشاورزی، نشان می 20منطقه ایران و روی  10در شده مطالعات انجام

  .شودمیلیارد تومان خسارت ناشی از تغییرات اقلیمی را متحمل می هزار 12حدود 

 2050قدرت اقتصادی جهان در افق  10یست لیال مرگن : تغییر اقلیم رتبه اقتصادی کشورها را نیز تغییر داده و روسیه و ایتالیا را از ل

های اقتصادی زیادی را برای کشورها به همراه های بشر در طبیعت است و زیانخارج کرده است که بخشی از آن ناشی از دخالت

یم، غییر اقلهای کشورهای مختلف که بر اثر تهای ساالنه زیرساختخواهد داشت. این پدیده بسیاری از نهادهای اقتصادی جهان، زیان

دهد، محاسبه کرده بنابراین برآوردهایی از اثرات اقتصادی ناشی از تغییر یافتن وقوع سیل رخ میکاهش بارش، افزایش دما و شدت

های اقتصادی از جمله بخش کشاورزی در ایران نیز اثر تغییر اقلیم بر برخی بخش .کننداقلیم بر اقتصاد کشورهای مختلف ارائه می

یم، تأثیر تبعات تغییر اقله است. به گفته محسن ناصری، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، بخش کشاورزی ایران تحتمطالعه شد

نشست تغییر اقلیم و تأثیر آن بر اقتصاد و »شود. دیروز اتاق بازرگانی ایران میزبان میلیارد تومان خسارت متحمل میهزار  12ساالنه 

ندگان این نشست قصد داشتند اثرات تغییر اقلیم بر فضای اقتصادی ایران را مورد ارزیابی قرار دهند بود. برگزارکن« وکارفضای کسب

الی گذاری در کشور ترسیم کنند. البته از البههای اقتصادی و سرمایهو مانند سایر کشورهای جهان، نقشه راهی برای آینده فعالیت

ها و کرد که ایران در زمینه اثرات اقتصادی ناشی از تغییر اقلیم، فرصت شد درکسخنان سخنرانان متعدد حاضر در نشست، می

دلیل بسیاری از سخنرانان حاضر در جلسه، به همان همینتهدیدهای ناشی از این پدیده، کمتر اطالعات شفاف در اختیار دارد به

ه کردند. فرصت استفاده از انرژی خورشیدی، توجه ها و تهدیدهای ناشی از تغییر اقلیم اشارای و کلی در زمینه فرصتمباحث کلیشه

های سخنرانان تقریبا مشترک بود. از سوی دیگر گذاری در این حوزه و مسائلی از این دست در صحبتکربن و سرمایهبه اقتصاد کم

ورد توجه سخنرانان قرار کشاورزی تبعاتی به همراه داشت که م سالی در ایران نیز برای بخشتهدیدهای ناشی از افزایش دما و خشک

به گفته محسن ناصری، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، در آینده در محدوده زاگرس میانی و غرب کردستان روند ملموسی .گرفت

 شدنآبروند بنابراین کمکننده آب کشور بوده و انبار آب ایران به شمار میها عمدتا تأمیندهد. این محدودهاز کاهش بارش رخ می

ین منطقه بر کل کشور تأثیرگذار خواهد بود. توضیح اینکه، بخش عمده انرژی برقابی کشور از حوزه کارون بزرگ و سدهای مستقر ا

تبع آن، کاهش آورد رودخانه کارون، قطعا پتانسیل تولید انرژی ها و بهشود و در صورت کاهش بارشروی این رودخانه تأمین می

ن های جایگزین برای ایاما در نشست دیروز درباره کاهش توان تولید انرژی برقابی کشور و برنامه برقابی کشور کاهش خواهد یافت

تأثیر لکه بزرگ گرمایی اعالم هایی از جنوب غرب خوزستان را نیز تحترود، راهکاری ارائه نشد. ناصری بخشفرصتی که از دست می

ی این منطقه از جمله تولید نفت و کشاورزی تأثیر منفی داشته باشد.به گفته این های اقتصادتواند بر فعالیتکرد که به اعتقاد او می

ها در ایران کاهش یافته و اثرات منفی این مسئله در نیمه غربی کشور به یکباره بارش ۷0عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، از دهه 

خشکی هستند. الگوهای حدی و حوادث حدی در شدت مشهود است. مناطق میانی کشور در بلندمدت به شکل جدی تحت تأثیر 

دهد.ناصری، آینده درخشانی هم در افق های ناشی از این حوادث حدی را افزایش میایران رو به افزایش است و این مسئله خسارت

رب کشور رخ ای در الگوی دمایی شمال غتفاوت قابل مالحظه :بینی نکرد. او افزودبرای حوضه آبریز دریاچه ارومیه پیش 2020

 .گیردتأثیر تبعات منفی این تغییرات دمایی قرار میدهد و کشاورزی این منطقه تحتمی

 ایجاد اخالل در امنیت غذایی
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بارشی اثرپذیر درصد کشت دیم کشور به راحتی از زبانه گرمایی و کم 50به اعتقاد این عضو هیئت علمی دانشگاه تهران بیش از 

هد دشوند. او گفت: الگوهای جهانی نیز نشان میزمینی، حبوبات، برنج و گندم دچار افت تولید میبخواهد بود. اقالمی مثل سی

درصدی در تأمین امنیت غذایی خود خواهد شد.ناصری 30محدوده جغرافیایی که ایران در آن واقع شده، دارای اثرپذیری منفی 

طور متوسط بخش کشاورزی دهد که بهقلم محصول کشاورزی، نشان می 20منطقه ایران و روی  10شده در مطالعات انجام :تأکید کرد

شود. البته در مقاطعی کشاورزان سود مقطعی میلیارد تومان خسارت ناشی از تغییرات اقلیمی را متحمل می هزار 12ساالنه حدود 

بودن خسارت کالن در بخش شود اما این مسئله به معنی کمر نواحی هم نصیبشان میبه خاطر کاهش محصوالت کشاورزی در سای

کشاورزی نیست و مسئوالن باید به این مسئله توجه جدی داشته باشند.به گفته ناصری اثرات تغییرات اقلیمی در سراسر جهان 

توان به توسعه شرایط هم وجود دارد. از آن جمله می کند اما راهکارهای سازگاری و مدیریتای برای اقتصاد ایجاد میمشکالت عدیده

ای برای کاهش تماس مستقیم تولیدات کشاورزی با عوامل محیطی به منظور انتقال و اشتراک ریسک اقلیمی اشاره کشت گلخانه

د ای جدیوکار بیمهشویم که نیاز به سازکرد. همچنین باید سازوکار بیمه در کشور متحول شود زیرا با موضوعاتی جدی مواجه می

 دیدج شرایط و ای دارد. او افزود: بیمه باید از پوسته سنتی خود خارج شود های بیمهبرای ارزیابی اثرات تعیین نوع خسارت و هزینه

رده و چارچوب و زیرساخت جدید فراهم کند. وی بیان کرد: یکی دیگر از راهکارهای سازگاری با تبعات تغییر اقلیم این ک درک را

؛ این شیوه شودترتیب دوسوم کشور خالی از سکنه میاینپذیرتر برویم اما بهآسیبپذیرتر به مناطق کمست که از مناطق پرآسیبا

 .شدن نیستکنترلبرای دولتمردان پسندیده نیست اثرات امنیتی و اجتماعی آن قابل

 شوندهایی که رواناب نمیباران

سی عمران دانشگاه تهران، نیز افزایش میزان وقوع ریزگردها را یکی از تبعات تغییر اقلیم دانست بنفشه زهرایی، دانشیار دانشکده مهند

ا هشده، رسوب گردوغبار روی برفاند. بر اساس مطالعات انجامو گفت: ریزگردها میزان ماندگاری و عمق برف در کشور را کاهش داده

اند که عمده مقدار و سبک شدهها کمایم، بارشناطق ایران افزایش دما داشتهسرعت ذوب را افزایش داده است. وی افزود: در اکثر م

کند. افزایش های برفی محدود شده است که چرخه آب را متأثر میکند. گرم شده و بارششود و روان آب تولید نمیآن تبخیر می

است.به گفته این دانشیار دانشگاه تهران، در کل  دما، تلفات تبخیر و تعرق از خاک و مناطق دارای پوشش گیاهی را افزایش داده

درجه که ایران نیز  50تا  20ایم. البته این مشکل خاص ایران نیست و در عرض جغرافیایی کشور با کاهش میزان رواناب مواجه بوده

زود: عوامل انسانی نظیر سدسازی، اند.وی افجزئی از آن است، تمام کشورها، از جمله ایاالت متحده آمریکا با چنین شرایطی مواجه بوده

ت، های کشور را کاهش داده اسهمراه تغییرات اقلیمی میزان روانابهای زیرزمینی بهتغییر کاربری، توسعه کشاورزی، افت سطح سفره

درصد  20ا ت 10ها طور کامل متفاوت است. در آینده خیلی از استانهای آبریز مختلف کشور، میزان کاهش رواناب بهاما در حوضه

 نیز کاهش درصد 60 تا 40 کردن مداخالت انسانی این رقم ممکن است به کاهش روان آب ناشی از تغییر اقلیم دارند که با لحاظ

 .برسد

 تأثیر تغییر اقلیمهای اقتصادی دنیا تحتجاشدن قدرتجابه

 2050های اکونومیست گفت: در سال بینیپیش رضا مکنون، عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر، نیز در نشست دیروز با تکیه بر

شوند، زیرا در جریان شود. چین، آمریکا و هند سه قدرت برتر اقتصادی جهان میجا میهای اقتصادی جهان جابههای قدرترتبه

ن خارج خواهند شد. قدرت اول اقتصادی جها 10روسیه و ایتالیا نیز از  .شوندتغییر اقلیم، چین و هند به بازیکنان اصلی تبدیل می

 روی ایران معرفی کرد.اینداند، اما انرژی خورشیدی را فرصت پیشها را تهدید ناشی از تغییر اقلیم در ایران میاو اگرچه کاهش بارش

های نامهرعضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر با تأکید بر اینکه سایر کشورها نقشه راه مشخصی برای سازگاری با تغییر اقلیم دارند، به ب

کشور چین اشاره کرد و گفت: این کشور بر ترانزیت متمرکز شده است، بنابراین در ایران نیز باید یک برنامه منسجم داشته و تکلیف 
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ط با کردن مسائل مرتبرئیس اتاق ایران، نیز در سخنان کوتاهی، اقتصادیخود را با شرایط آینده روشن کنیم.پدرام سلطانی، نایب

ز کاهش ها ابینیرا عاملی برای جلب مشارکت فعاالن بخش خصوصی معرفی کرد.به گفته او، در بسیاری از موارد، پیشزیست محیط

مصرف انرژی فسیلی در دنیای آینده حکایت دارند و ایران بهشت تولید انرژی خورشیدی است که باید روی این پتانسیل سرمایه

ایم که باید این روند مدت، کنار گذاشتهخاطر مالحظات کوتاهواره منافع بلندمدت را بهگذاری شود.سلطانی یادآور شد: در ایران هم

ای بزرگ است های آتی به اندازهمدت هستیم، اما فرصتاندیشی کوتاهها دچار یک مصلحتدر داستان هدفمندی یارانه .اصالح شود

بوانی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، نیز کرد.علیرضا مساح توان مدیریتسرعت و در زمان کوتاهی میکه حتما تهدیدات را به

ای وجود دارد. در تمام این بعد چهار سناریو برای میزان گازهای گلخانهبه 2015درباره اثرات تغییر اقلیم بر ایران گفت: از سال 

متر افزایش سانتی 40بینانه تا ریوهای خوشرو خواهیم بود. در سنافارس و دریای عمان روبهسناریوها با افزایش ارتفاع آب خلیج

 .سطح آب دریا را تا انتهای قرن داریم و در سناریوی بدبینانه تا یک متر افزایش ارتفاع آب دریا را خواهیم داشت

http://www.iana.ir/fa/news/50353/%D8%B2%DB%8 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۱۴تاریخ: 

 استارت احیای دریاچه ارومیه با همکاری فائو

دنیای اقتصاد : استارت احیای دریاچه ارومیه با پروژه مشترک میان ستاد احیای دریاچه ارومیه و فائو زده شد. این طرح با هدف 

چهار ساله با عنوان برنامه  های ملی برای احیای دریاچه ارومیه و در پروژهجهانی در راستای حمایت از تالشگیری از تخصص بهره

یکپارچه مدیریت پایدار منابع آبی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه صورت خواهد گرفت و منابع مالی این طرح را دولت ژاپن تامین 

 40های دولت ایران در جهت کاهش های فنی به تالشدارد با ارائه راهنمایی و کمکقصد  این پروژه« ایسنا»به گزارش .کندمی

و معکوس کردن فرآیند خشک شدن دریاچه ارومیه یاری برساند. فائو احیای ( 2016 - 2020درصدی مصرف آب طی چهار سال )

 نیف هایحلراه که کندمی پیشنهاد یکپارچه چارچوب یک و کرده قلمداد اقتصادی –عنوان یک مساله اجتماعی دریاچه ارومیه را به

فه ویژه وظی. کندمی تلفیق هستند، شدهپذیرفته نهادی – اجتماعی نظر از و ارزشمند اقتصادی منظر از که هاییگزینه با را منطقی

تخصص داخلی تلفیق کرده و ابزار المللی را با فائو در این پروژه عبارت است از: طراحی و اجرای یک چارچوب یکپارچه که دانش بین

آورد؛ و نیز اجرای اقدامات میدانی با توجه به دسترسی آبی، مصرف آبی، کاربریزمین و انتخاب هایی پیشرفته پدید میو روش

 .های بهینه کاربری آب و دیگر اقدامات بهینه در تولید و بازاریابی مواد غذاییمحصوالت، روش

زد سانفعان محلی را قادر میگذاری قائل است، اصالحاتی که ذیاصالحات مدیریتی، نهادی و سیاست ای براین پروژه اهمیت ویژه

های درآمدزای جایگزین باشند تا فشار بر محصوالت پرمصرف آبی کاهش یافته و به احیای دریاچه های پایدار و فعالیتپذیرای روش

نمایندگی فائو در ایران با پشتیبانی کارکنان این دفتر و در همکاری نزدیک ارومیه کمک شود. عزیز البحری، مشاور ارشد فنی دفتر 

المللی فائو نیز با با ستاد احیای دریاچه ارومیه، هدایت پروژه را برعهده دارد. همچنین یک گروه شش نفره از کارشناسان بین

ها کنند. عالوه بر این از دیگر سازمانژه را همراهی میای در قاهره این پروهای گوناگون از دفتر مرکزی رم و نیز دفتر منطقهتخصص

ترین مرکز آموزش هلند بزرگ(IHE-DELTS) ای دلتزاچتوان به موسسه آموزش آب، آیالمللی فعال در پروژه میو کارشناسان بین

با تخصص در حوزه  (ICBA) المللی کشاورزی زیستیدر ژنو، مرکز بین (ITC) المللیعالی آب در جهان، مرکز تجارت بین

های عزیز البحری در کارگاه برنامه یکپارچه مدیریت براساس گفته.خشکسالی و نیز دانشگاه بریتیش کلمبیا در کانادا اشاره کرد

را  های ملی ایران بوده، چرا که ایران احیای دریاچهپایداری منابع آبی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه اجرای این پروژه در سیاست

های موجود در دریاچه جزو اهداف اصلی خود تبیین کرده است. مشاور ارشد فنی دفتر نمایندگی فائو در ایران با اشاره به چالش

ای با پنج مولفه یک سیستم یکپارچه برای احیای دریاچه ارومیه تنظیم کرده است. وی افزود: اولین فائو با تدوین برنامه :ارومیه گفت

طوری که باید با مدیریت حسابداری میزان مصرف آب را کنترل کرد. همچنین مدیریت خشکسالی، توجه به بهمولفه آب است، 

های اجتماعی و اقتصادی، مدیریت آبخیزداری و توسعه ظرفیت از دیگر مواردی است که در تالیف برنامه فائو به آن توجه شده مولفه

ای جامع تدوین شود، گفت: پس از این ها و موارد مورد نیاز برای به دست آوردن برنامهاست. البحری با بیان اینکه در ابتدا باید داده

 .صورت پایلوت اجرایی کردتوان در سطح محلی برنامه را بهکار می

http://www.iana.ir/fa/news/50441/%D8%A۷%D8%B3%D8%AA%D8% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۱۴تاریخ: 

 درخواست استقراض برای نجات دریاچه

این گفته مدیر ستاد احیای دریاچه ارومیه « شود، باید از خارج استقراض کنیم.دریاچه ارومیه با بودجه سنواتی احیا نمی»  |شهروند

آبی مدتی است دامن دومین دریاچه بزرگ داخلی میلیارد تومان. بی1800در حالی است که رقم بدهی دولت به این ستاد کم نیست؛ 

مسأله کمبود بودجه دریاچه ارومیه برای بازگشتن به زندگی دوباره، از  .مکی است روی این زخمپولی نایران را گرفته است و بی

های اخیر کاهش داشته است، مشکالت اندرکاران نجات آن بود و حاال که عمق سطح آب دریاچه در ماهها پیش مورد انتقاد دستمدت

احیای دریاچه  .ن آمده و البته دولت هنوز با آن موافقت نکرده استمالی هم به جایی رسیده که پای قرض از منابع خارجی به میا

های اجرایی چندان اولویت نداشته آید این مسأله برای دستگاههای دولت یازدهم و دوازدهم بود اما به نظر میارومیه از ابتدا از وعده

هر »ه ارومیه بارها گوشزد شده است؛ نظیر این هشدار که های مالی نجات دریاچاند. درباره هزینهها نبودهکردن بدهیکه پیگیر صاف

مسأله دریافت وام در حالی مطرح شده است که دولت هنوز با این .«زیستی به دنبال داردای که عقب بیفتد، خسارت محیطپروژه

د از توانندی و صنعتی که میاندرکاران امور تولیدرخواست موافقت نکرده چون خودش باید بازپرداخت وام را بپردازد؛ نه مثل دست

هزار میلیارد به ستاد احیای دریاچه 2پیش از این بنا بود که ساالنه .خارج تقاضای وام کنند و بدهی را از محل کارکردشان پس بدهند

که  اشت. چنانای هم تأمین شد، از رقم اصلی فاصله زیادی دارومیه کمک مالی شود اما این اتفاق چنان که باید نیفتاد و اگر بودجه

زیست زیست انسانی سازمان حفاظت محیطبه گفته مسعود تجریشی، رئیس دفتر تلفیق این ستاد که با حفظ سمت، معاون محیط

 96 سال میلیارد پرداخت شد. این در حالی است که در  300میلیارد ابالغ شد که از این مبلغ، تنها  800تنها  95سال هم هست، در 

 قبل سال بدهی هم مبلغ این» او گفته طبق که شده ابالغ سال سرد فصل در هم آن میلیارد 200 تنها مصوب، لیاردمی هزار2 از هم

شود؛ صندوق تاد گزارش کرده است از سه محل تأمین میس این خود که طوراین ارومیه دریاچه احیای بودجه. «است ستاد به دولت

اجرایی و اعتبارات احیای دریاچه ارومیه از منابع اعتبارات ستاد مدیریت بحران. با توجه به های توسعه ملی، اعتبارات جاری دستگاه

توان گفت دریاچه ارومیه پرداخت شد، می 96سال  که مرداد امسال اولین بودجهبدهی دولت به ستاد احیای دریاچه ارومیه، با این

های ستاد احیای دریاچه ارومیه پیش از در گزارش.اختصاص نداده است دولت هیچ اعتباری برای احیای دریاچه 96سال  دولت برای

میلیون مترمکعب خارج از  190جاری  سالشده برای دریاچه ارومیه در بینیاین عنوان شده بود که نخستین منبع جدید آب پیش

هایی از این دست باز هم شد. نمونه میلیارد تومان از طریق رودخانه گدارچای منتقل خواهد 430گذاری حدود حوضه با سرمایه

تکمیل و بنا شد که با آغاز آبگیری این سد، نخستین  1395سال گزارش شده، ازجمله درباره طرح انتقال آب از سد سیلوه که در 

 .به این دریاچه سرازیر شود 1396سال منبع آب جدید احیای دریاچه ارومیه در 

 اجازه بدهید قرض کنیم

چه ارومیه دیروز سر باز کرد؛ وقتی مدیر ستاد احیای دریاچه ارومیه به احیانشدن آن با بودجه سنواتی اشاره کرد و زخم چرکین دریا

اگر سازمان برنامه و بودجه پول ندارد، دولت اجازه دهد »استقراض از خارج را راهکار تأمین منابع مالی مورد نیاز این ستاد دانست: 

یشتر شود، بالمللی برای احیای دریاچه ارومیه از آن یاد میهای بینتا کنون البته آنچه با عنوان کمک« از منابع خارجی وام بگیریم.

در حوزه دانش بوده است و اگر بتوان از رقمی هم یاد کرد، در مقابل آنچه تا کنون خرج دریاچه شده و برای ادامه حیات به آن نیاز 

دار زیست که همزمان با حفظ سمت عهدهجمهوری و رئیس سازمان محیطعاون رئیسعیسی کالنتری، م.آیداست، اصال به چشم نمی

ای نقشه ایران سخن گفت؛ یکی کمبود بودجه و مدیریت ستاد احیای دریاچه ارومیه هم هست، از دو مسأله اساسی نگین فیروزه

ترین مسائل دریاچه ارومیه هستند. دریاچه و کاهش شدید بارندگی مهم کمبود بودجه»دیگری کاهش بارندگی. او به ایسنا گفت: 
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بارشی درصد کم22ساله( حدود 48)درصد و نسبت به میانگین بارش بلندمدت 38سال قبل،  نسبت به یک 95-96سال آبی ارومیه در 

بارش در  کهو با اینرا تجربه کرد. امسال نیز با گذشت بیش از دو ماه از فصل پاییز هنوز بارش چندانی در این منطقه دریافت نشده 

این مقطع زمانی بسیار ناچیز بوده اما تبخیر به قوت خود باقی است و آب ورودی نیز وجود ندارد؛ بنابراین طبیعی است که در چنین 

نی که اگر آب وارد دریاچه ارومیه نشود، دریاچه به شرایط بحرااو با تأکید بر این«.شرایطی ارتفاع دریاچه ارومیه کاهش پیدا کند

که قطعا این »میلیون مترمکعب آب وارد دریاچه شد 150میلیون و سال گذشته که حدود یکگردد، یاد کرد از دوران قبل برمی

میلیارد 3،1اگر بخواهیم دریاچه ارومیه به روند عادی برگردد باید سالیانه »و توضیح داد: « میزان آب برای دریاچه کافی نیست

میلیارد تومان به ستاد احیای دریاچه ارومیه پرداخت کرد؛ رقمی که 200دولت یک ماه پیش بود که «.مترمکعب آب وارد آن کنیم

میلیارد تومان 1800ای که باید به ستاد پرداخت شود، حدود بودجه»ها دور است: البته از آن چیزی که باید به ستاد بپردازد، فرسخ

خانه فاضالب، های مختلفی مثل احداث تصفیهوضیح کالنتری برای پروژهشده، براساس تمیلیارد تومان پرداخت200«. است

ها را ببندیم و در فصل بهار باز کنیم سال سردهنه واقعیت این است که باید زمستان هر»شود: ها و... هزینه میسازی رودخانهسردهنه

سال  میلیارد تومان نیاز دارد که متاسفانه40ها در حوضه دریاچه، همین کار به مبلغی حدود تایی سردهنه 500و با توجه به تعداد 

میلیون متر مکعب آب را از دست دادیم؛ چون در این شرایط 400گذشته به دلیل محدودیت مالی نتوانستیم این کار را انجام دهیم و 

 «.آب از آن استفاده کردندعنوان یخدادند و بهکشاورزان منطقه آب را به زمین خود انتقال 

 کندبودجه سنواتی دریاچه را زنده نمی

نشده کشش کافی برای سرریز منابع آبی به ای که تاکنون ثابتسال دیگر نجات پیدا کند؛ البته بودجه10دریاچه ارومیه بناست تا 

سال گذشته ثابت شده در دو »جمهوری هم چنان که به گفته معاون رئیسساله را داشته باشد. 10های دریاچه ارومیه و انجام پروژه

در  گروه تحقیقاتی دریاچه ارومیه»باره به تفصیل گفت: او در این« توان کارهای دریاچه ارومیه را پیش برد.که با بودجه سنواتی نمی

ها در حین اجرا اصالح ایی ارایه داد که اشتباهات برنامههای کامال اجربرای احیا عملکرد خوبی داشت و برنامه زمینه ارایه برنامه

دهد، بعید است احیای دریاچه ای که سازمان برنامه و بودجه تخصیص میشود؛ چون برنامه، حالت داینامیک دارد اما با بودجهمی

ت بودن بودجه و ضروریل ناکافیزیست به دلستاد احیای دریاچه ارومیه با مدیریت رئیس سازمان حفاظت محیط«.ارومیه صورت گیرد

اگر سازمان برنامه و بودجه پول ندارد، دولت اجازه استقراض از »موقع منابع مالی مورد نیاز دریاچه ارومیه، پیگیر شده تا تأمین به

چه را از یعنی پول مورد نیاز دریا»طور توضیح داده است: جمهوری ماجرای این قرض را اینمعاون رئیس«. خارج از کشور بدهد

ساله 10سال دوره تنفس دارد و بعد از آن طی بازه زمانی  6یا  5درصد بگیریم. این وام حدود 2،5ها به شکل وام با بهره حدود خارجی

 «.شودبازپرداخت می

افتاده تا میلیارد دالر است و کالنتری در این شرایط به فکر 3،5تا  3کم حدود پولی که دریاچه ارومیه به آن نیاز دارد دست

جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه را قانع کند که دریاچه ارومیه به قدری اهمیت دارد که جمهوری، معاون اول رئیسرئیس

 .سال آن را پرداخت کند10تدریج طی اگر کشور در شرایط فعلی پول ندارد، برای احیای آن، وامی از خارج دریافت شود و دولت به

 برای امور تولیدی و صنعتی»چه البته هنوز نتوانسته دولت بدهکار را برای این وام قانع کند؛ چرا که این اجازه تنها گروه نجات دریا

شود و این در حالی است که وام هر صادر می« کنداست که توجیه اقتصادی دارد و بدهی را از محل کارکرد همان بخش پرداخت می

زیست که خود زمانی طوالنی وزیر کشاورزی بوده و اتفاقا رئیس سازمان محیط.لت خواهد بودچه که باشد، بازپرداختش به عهده دو

تأثیر نبوده است، از زمانی که بر صندلی ریاست سازمان های غلطی که او به آن اعتراف کرده در وضع کنونی دریاچه ارومیه بیسیاست

 ها برای حل مسأله کاری کنند. اودهد که همه دستگاهید و هشدار میگوآبی ایران میزیست نشسته بیش از گذشته از رنج بیمحیط

دادن خواهد تالشش را برای نشانزیستی دولت است، میعنوان دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه که پیگیر نخستین وعده محیطحاال به
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خشکی دریاچه ارومیه »ع خارجی قانع کند؛ چرا که اهمیت دریاچه ارومیه بیشتر کند و از همین راه دولت را برای گرفتن وام از مناب

و البته « های ناشی از خشکی دریاچه ارومیه خواهد بودها برابر همین مبلغ هزینههای بسیار بیشتری خواهد داشت و دهخسارت

ی از ی بسیاربودجه فعلی دولت نه فقط برای دریاچه ارومیه که برا« زیست یک وظیفه حاکمیتی است.که حفظ محیطضمن این»

زیست اعالم کرده است، کافی نیست و گرفتن وام شاید طور که رئیس سازمان حفاظت محیطهای خشکیده و نیازمند ایران، اینتاالب

 .بتواند آنها را هم نجات دهد

http://www.iana.ir/fa/news/46150/%D8%AF%D8%B1%D8%AE% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۱۳تاریخ: 

 ها در تهرانسرمنشا افت بارش

عامل در تغییر مخرب جریان آب  4دهد های گرمایی کره زمین نشان میشناسان درباره پدیدههای اقلیمدنیای اقتصاد : نتایج بررسی

درصدی  20کند. در تهران، افت درصدی ایفا می 95ای، نقش و هوایی نقش دارد که عامل انسانی به شکل انتشار گازهای گلخانه

شود. استادان دانشگاه خطاب به شهرداری های متعدد، معلول تغییرات اقلیمی محسوب میهای گرمایی و خشکسالیها، موجبارش

ران، برای کنترل عامل انسانی تغییر اقلیم توصیه کردند گسترش فضای سبز، توسعه مترو، تقویت دولت الکترونیک و انتقال صنایع ته

 20شهر تهران یکی از قربانیان پدیده تغییرات اقلیمی است که تحت تاثیر این روند دچار کاهش .از شهر در دستور کار قرار بگیرد

، روز گذشته طی یک نشست دانشگاهی که با «دنیای اقتصاد»ساله اخیر شده است. به گزارش  63ازه درصدی میانگین بارش در ب

پژوهی انجمن مدیریت دولتی دانشگاه ریزی و توسعه امور شهریشهرداری تهران و گروه آیندههمکاری مشترک میان معاونت برنامه

طح جهانی، به بررسی آثار این پدیده در شهرها نیز پرداخته شد و برخی تهرانبرگزار شد، ضمن ارائه گزارشی از تغییرات اقلیمی در س

رزایی، اهلل میپذیرتر که زودتر از سایر نقاط شهری در معرض آسیب هستند نیز معرفی شدند. در این نشست حجتاز شهرهای آسیب

دانشگاهی درخواست کرد برای اینکه تهران  پژوهانریزی و توسعه امور شهری شهرداری تهران طی فراخوانی از آیندهمعاون برنامه

 .قابلیت سکونت خود را از دست ندهد، راهکارهایی برای جبران آثار ناشی از تغییرات اقلیمی معرفی کنند

وهوایی در حداقل پنج دهه گذشته ارائه کرد، دمای بر اساس گزارشی که دکتر علیرضا مساح بوانی، استاد دانشگاه درباره تغییرات آب

 2010تا  1900های ه زمین با شیب تندی رو به افزایش بوده است. این گزارش حاکی است، میانگین بارش کره زمین بین سالکر

در مقایسه  2010های قطبی در سال تغییر چندانی نکرده اما میزان سطح آب دریاها تحت تاثیر گرم شدن کره زمین و آب شدن یخ

در مقایسه  2010ته است. دانشمندان همچنین ضمن اعالم کاهش سطح پوشش برف در سال اینج افزایش یاف 8حدود  18۷0با سال 

ها دهند. کاهش تعداد میانگین شببه بعد نیز در سطح کره زمین خبر می 1980سال قبل از افزایش تعداد خشکسالی از سال  50با 

یگر پیامدهای تغییر اقلیم و گرم شدن کره زمین است.به ها و روزهای گرم در سطح کره زمین از دو روزهای سرد و افزایش شمار شب

گفته مساح، تغییرات اقلیمی تحت تاثیر چهار عامل شامل سه عامل طبیعی و یک عامل انسانی رخ داده است. عوامل طبیعی شامل 

نو و نیپیوند نظیر ال های خورشیدی، نزدیک شدن مدار کره زمین به دور خورشید و افزایش رخدادهای الگوی دورتغییرات فعالیت

نقالب ای است که از انینو بوده و تنها عاملی که ناشی از فعالیت انسانی بوده و در این زمینه اثرگذار است، افزایش گازهای گلخانهال

 .ستتاثیر قرار داده اهای فسیلی، شرایط اقلیمی را تحتگیری صنایع و افزایش مصرف سوختصنعتی به بعد تحت تاثیر شکل

سعه ریزی و توریزان قرار گیرد. معاون برنامهاین تغییرات اقلیمی پیامدها و آثاری در شهرها به دنبال دارد که باید مورد توجه برنامه

 های اخیر معرفیشهرهای دنیا در سالترین چالش کالنعنوان اصلیشهری شهرداری تهران در همین رابطه، مساله تغییر اقلیم را به

ره به آثار این پدیده در شهرها، گفت: افزایش احتمال وقوع مخاطرات طبیعی، کمبود منابع تامین آب، افزایش تولید کرد و با اشا

پذیری شهرها تحت تاثیر افزایش هزینه تولید و افزایش هزینه تامین نیروی انسانی از جمله آلودگی و در نتیجه کاهش قدرت رقابت

ترین آثار تغییرات اقلیمی در تهران را کمبود منابع تامین پایدار، باکیفیت و مطمئن برشمرد و این عوامل است. میرزایی یکی از مهم

های اصلی تهران عدم دسترسی به منابع آب با کیفیت و مطمئن برای یک دوره بلندمدت است و این سوال گفت: امروز یکی از چالش

آییم؟ اهمیت موضوع زمانی میلیون نفری تهران بر می 10ی جمعیت سال آینده، از عهده تامین آب برا 10وجود دارد که آیا در 

درصد افزایش یافته و اتکای ما به  50درصد به  30شود که بدانیم به تدریج سهم منابع زیرزمینی از تامین آب تهران از مشخص می

روی های پیشپژوهان دانشگاهی دعوت کرد برای حل چالشهای آب زیرزمینی بیشتر شده است. وی طی فراخوانی از آیندهسفره
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دامه اپذیری تهران منجر شود، چراکه دهد، راهکارهایی ارائه دهند تا به ارتقای زیستتهران که تحت تاثیر تغییرات اقلیمی رخ می

انداز شمشود باید با درنظر گرفتن چدار کند. به اعتقاد میرزایی راهکارهایی که ارائه میتواند قابلیت سکونت تهران را خدشهاین روند می

محوری، نگری، الزام رویکرد مشارکتی و مردمهای نو، پرهیز از جزئیساله و واجد چند ویژگی اعم از تکیه بر فناوری 20تا  10

اهی و دستگهای اقلیم، اقتصادی، تمایالت مردم و نظایر آن و نیز مبتنی بر هماهنگی بینها بر اساس ویژگیپذیری در طرحفانعطا

 .استمرار در اجرا باشد

 اثر تغییرات اقلیمی بر شهرهای دنیا

اخیر مورد توجه عموم مردم قرار  هاینینو و النینو را که در سالهای ال، کارشناسان دانشگاهی پدیده«دنیای اقتصاد»به گزارش 

دانند، اما وقایع حدی زیادی وجود دارد که ناشی از گرفته، تنها بخشی از پیامدهای گرم شدن کره زمین و روند تغییرات اقلیمی می

ر قابل و غیبینی شود که نامعمول، شدید، غیر قابل پیشاین روند است. بنابر توضیحات مساح، وقایع حدی به رخدادهایی اطالق می

وهوایی نظیر موج گرمایی، رخدادهای اقلیمی نظیر خشکسالی، رخدادهای توان به رخدادهای آبانتظار هستند. از وقایع حدی می

ژئوفیزیکی نظیر زلزله و رخدادهای هیدرولوژیکی نظیر سیالب اشاره کرد. بر اساس گزارش ارائه شده توسط این استاد دانشگاه، بررسی 

حاکی از این است که میزان وقوع زلزله در بازه مورد بررسی رشد  2011تا  19۷1های رباره وقایع حدی بین سالصورت گرفته د

ها مربوط به خشکسالی، سیالب و توفان بوده است. این گزارش محسوسی نداشته اما بیشترین افزایش مخاطرات طبیعی در این سال

وهوایی بوده درصد از وقایع حدی در آسیا نیز، از نوع آب ۷5رسی در آسیا رخ داده و حاکی است، نیمی از وقایع حدی در بازه مورد بر

درصد از  90، ایران رتبه ششم حوادث طبیعی را در میان کشورهای دنیا به خود اختصاص داده و «دنیای اقتصاد»به گزارش .است

ز جمعیت دنیا در ایران سکونت دارد، اما سهم آن از جمعیت کشور در معرض حوادث طبیعی قرار دارند. با وجود اینکه یک درصد ا

 10درصد است. مطالعات دانشگاهی حاکی از این است که میزان وقوع سیل در ایران طی پنج دهه گذشته تقریبا  6بالیای طبیعی 

ه آب دریای عمان و برابر شده است. اگرچه آب دریای مازندران در چند دهه اخیر پسروی داشته است اما تغییرات اقلیمی سبب شد

متر سانتی 80تا  40شود در آینده نه چندان دور بینی میهای آزاد متصل است، پیشروی داشته باشد و پیشخلیج فارس که به آب

تاثیر پیامدهای شدت تحتهای جنوب کشور رخ دهد. از دیگر شهرهایی که بهزمین در آبتاثیر گرم شدن کرهپیشروی آب تحت

توان به شهرهای ساحلی های آتی خسارات زیادی ببینند، میرار دارند و از باال آمدن آب دریا ممکن است در سالتغییر اقلیم ق

اصل، استاد دانشگاه تربیت مدرس نیز در این زادهدکتر منوچهر فرج.کشورهایی همچون چین، هند، ژاپن، اندونزی و آمریکا اشاره کرد

 شناس انگلیسی مبنی بر پایان عمر کره زمین در سالهاوکینگ، فیزیکدان نظری و کیهان بینی استیون، با اشاره به پیشنشست

کنند در صورتی که روند تغییرات اقلیمی به همین شکل ادامه پیدا کند، در سال بینی میپژوهان پیش، گفت: برخی از آینده2100

زاده از وضعیت تهران ارائه کرد، میانگین دمای تهران که فرجماند.بر اساس گزارشی از هر چهار انسان فقط یک نفر زنده می 2100

طور ساله اخیر تهران به 63میالدی روند افزایشی داشته است. افزون بر این میزان بارش نیز در دوره  2010تا  1951در بازه زمانی 

طبیعی در تهران در کنار تغییرات اقلیمی  مطالعات ایناستاد دانشگاه حاکی از افزایش مخاطرات .درصد کاهش یافته است 20میانگین 

های گرما و سرما، افزایش توان به افزایش تابش پرتو فرابنفش به ویژه در میانه روز، افزایش موجاست. از جمله این مخاطرات می

ر ناک در تهران دهای گرمای خطرهای ناگهانی، خشکسالی، سیالب، تندباد و کاهش تنوع زیستی اشاره کرد. بر این اساس موجبارش

روز است. همچنین ساالنه سه روز بارش  38بندان ساالنه نیز روز در سال است و شمار روزهای یخ 66/ 9طور متوسط حاضر بهحال

های تواند منجر به بروز مخاطراتی همچون سیل شود. در یک دهه اخیر میزان بارشدهد که میمتر در تهران رخ میمیلی 15بیش از 

خشکسالی  4۷روز در این بازه زمانی رسیده است. همچنین طی چهار دهه اخیر  35سال به  10روز در طول  22میز تهران از آمخاطره

صورت ومیر و پارامترهای اقتصادی اثرگذار است، بهدر تهران رخ داده است. این تغییرات اقلیمی عالوه بر اینکه بر میزان مرگ
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توان به تردد انبوه خودروها از عوامل تشدیدکننده تغییر اقلیم در تهران می.ز اثر سوء خواهد داشتغیرمستقیم بر آرامش روانی مردم نی

رغم اینکه میزان ضابطه و پرحجم و تغییر کاربری فضای سبز اشاره کرد. این وضعیت سبب شده بهوسازهای بیدر شهر، ساخت

آوری، های تابک این مخاطرات در ایران به دلیل عدم اجرای پروژهمخاطرات طبیعی در ایران و آمریکا در یک سطح است، اما ریس

در مقایسه با آمریکا بسیار بیشتر باشد.در این نشست راهکارهایی نیز مطرح شد تا با تکیه بر آنها از اینکه تهران قابلیت سکونت خود 

معمول، انتقال صنایع آالینده به حومه شهر و های اداری را از دست دهد، جلوگیری شود. توسعه مترو، الکترونیکی شدن فعالیت

 10جایی بینی جابهزاده مطرح شد، پیشگسترش فضای سبز از جمله این راهکارها است. از دیگر موضوعات مهمی که توسط فرج

مده ا عتاثیر عواقب ناشی از تغییرات اقلیمی است. در این وضعیت قاعدتهای آینده تحتمیلیون نفر از جمعیت کشور طی سال

پذیری تهران تلقی تواند به منزله یک تهدید برای زیستها به سمت شهرهای بزرگ از جمله تهران رخ خواهد داد و این میجاییجابه

 .جویی کردشود که از همین حاال باید برای آن چاره

http://www.iana.ir/fa/news/50411/%D8%B3%D8%B1% 
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 انتصابات
 فارس - ۹۶/۰۹/۱۱ : تاریخ

 با حکم وزیر جهاد کشاورزی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان منصوب شد
طی حکمی از سوی محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، علی باقرزاده همایی به سمت رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان  

، طی حکمی از سوی محمود حجتی جهاد کشاورزیبه نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت  خبرگزاری فارسبه گزارش  .منصوب شد

 .رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان منصوب شد وزیر جهاد کشاورزی، علی باقرزاده همایی در مسئولیت

در بخشی از این حکم آمده است: امید است با استعانت از خداوند متعال و بهره گیری از استعداد و توان نیروهای متخصص و متعهد 

بخش کشاورزی گام های موثر  آن سازمان، اعمال نظارت مستمر بر اجرای سیاست ها و برنامه های وزارت در استان و نیل به اهداف

 .بردارید

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960911001۷06 
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 انتصابات
 فارس - ۹۶/۰۹/۱۳ : تاریخ

 ها، مراتع و آبخیزداری منصوب شدسازمان جنگلبا حکم وزیر جهاد کشاورزی رئیس 

  .ها، مراتع و آبخیزداری منصوب شدخلیل آقایی با حکم وزیر جهاد کشاورزی به عنوان معاون وزیر و رئیس سازمان جنگل 

خلیل آقایی معاون سابق امور مجلس وزارت جهاد کشاورزی با حکم  وزارت جهاد کشاورزی، به نقل از خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .وزیر جهاد کشاورزی به عنوان معاون وزیر و رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری منصوب شد محمود حجتی

 .وی جایگزین خدا کرم جاللی شد

 .آقایی پیش از این نماینده مشکین شهر در مجلس بود و سپس به عنوان معاون امور مجلس وزارت جهاد کشاورزی سابقه داشت 

تالش برای فراهم نمودن تمهیدات الزم با رویکرد مردم محوری در مدیریت منابع طبیعی، حفظ و  در بخشی از این حکم آمده است:

صیانت جنگل های کشور، جلوگیری از بیابان زایی، ایجاد باغ های دیم سازگار با محیط در اراضی شیبدار، زراعت چوب و توسعه 

 .های مأموریت جنابعالی خواهد بودتوسعه آبخیزداری از اولویت گیاهان دارویی در مناطق مستعد و عرصه های مرتعی و بیابانی و

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960913001255 
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 انتصابات
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۱۳تاریخ: 

 ها، مراتع و آبخیزداری کشور منصوب شد/ آقایی جایگزین جاللی شدوزیر و رئیس سازمان جنگلمعاون 

ها، مراتع و آبخیزداری محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، با صدور حکمی خلیل آقایی را به سمت معاون وزیر و رئیس سازمان جنگل

های اجتماعی ایانا(، همان طور که طی روزهای گذشته در شبکهبه گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران ).کشور منصوب کرد

ق مقام پارلمانی ساببازتاب داشت و نامه فراخوان مدیران مرتبط به حضور در آیین تودیع خداکرم جاللی و معارفه خلیل آقایی قائم

شد؛ سرانجام پیش از ظهر امروز دست میبهها فعاالن حوزه منابع طبیعی بودند، دستوزیر جهاد کشاورزی بین کاربران که عمده آن

و طبق موعد مقرر در همان نامه، با حضور محمود حجتی این اتفاق رخ داد و آقایی با حکم وزیر جهاد کشاورزی جایگزین خداکرم 

 ی وزارترسانجاللی شد.به گزارش ایانا و بر اساس آنچه در حکم محمود حجتی خطاب به خلیل آقایی نگارش شده و پایگاه اطالع

تالش برای فراهم نمودن تمهیدات الزم با "جهاد کشاورزی آن را منتشر کرده، در آنچه بخشی از حکم وزیر عنوان شده، آمده است: 

زگار های دیم سازایی، ایجاد باغهای کشور، جلوگیری از بیابانرویکرد مردم محوری در مدیریت منابع طبیعی، حفظ و صیانت جنگل

های مرتعی و بیابانی و توسعه آبخیزداری ی شیبدار، زراعت چوب و توسعه گیاهان دارویی در مناطق مستعد و عرصهبا محیط در اراض

 /"های مأموریت جنابعالی خواهد بود.از اولویت

http://www.iana.ir/fa/news/50431/%D9%85%D8%B9% 
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 انتصابات
 فودپرس ۱۳۹6آذر ماه  ۱۳دو شنبه 

 اعضای جدید هیات مدیره انجمن صنفی صنایع کره گیاهی ایران برگزیده شدند

 .شد برگزار مدیره هیات اعضای تعیین منظور به گیاهی کره صنایع صنفی انجمن ساالنه عادی عمومی مجمع  -فود پرس 

، در این مجمع پس از رای گیری و شمارش آراء اعضای هیات مدیره به شرح زیر «فود پرس»خبری اقتصاد غذا  به گزارش پایگاه

 :انتخاب شدند

 رئیس  حسن محمد علیزاده-1

 ذبیح ا...فرشتیان نایب رئیس-2

 سعید سیفان عضو اصلی-3

 علی سعید عضو اصلی-4

 اصلی عضو  جعفر بیرالوند-5

سال دیگر  3 مدت به  انجمن  دبیر اصلی و محسن کشمیری به عنوان بازرس عنوان حبیب ا... حداد بهبنا بر این گزارش همچنین 

 .شناخته شدند

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=۷53cecd3ee594e5c8dd9۷ 
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 انگور/کشمش
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 بازار و قیمت ها
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۱۱تاریخ: 

 هاآپدرصدی قیمت موادغذایی با توسعه توزیع استارت 3٠کاهش 

ات جها و دالالن شده و قیمت محصوالت پروتئینی، میوه و سبزیها در حوزه توزیع مواد غذایی، باعث حذف واسطهآپتوسعه استارت

به گزارش خبرنگار ایانا، جلسه تأمین محصوالت .یابددرصد کاهش می 30در کل مواد غذایی توزیع شده از این راه، در بدترین حالت و 

معاونت  هایکننده با حضور نمایندهآپ و معرفی تولیدات واحدهای تولیدکننده و تأمینغذایی و پروتئینی مورد نیاز واحدهای استارت

ها در سازمان آپها و استارتبار و جمعی از اتحادیهجمهوری، سازمان تعاون روستایی، سازمان میادین میوه و تره علمی فناوری ریاست

علی ارفع، معاون مرکز توسعه راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حاشیه این ستعاون روستایی برگزار شد.عبا

عالم این خبر گفت: حمل و نقل مکانیزه شهری و بین شهری مانند فعالیت دو شرکت اسنپ و وگو با خبرنگار ایانا با امراسم در گفت

ها آپشود.وی بیان کرد: توسعه استارتتپسی از مجموعه مواردی است که در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری پیگیری می

شود و قیمت محصوالت کننده میین تولیدکننده و مصرفهای غیرضروری بدر حوزه توزیع مواد غذایی، باعث حذف دالالن و واسطه

یابد.ارفع با اشاره به درصد کاهش می 30جات و در کل مواد غذایی توزیع شده از این راه، در بدترین حالت پروتئینی، میوه و سبزی

زانه ها روآپافزود: این استارتدهد، ها، جهشی در این بخش شکل میآپاینکه توسعه توزیع مواد غذایی و پروتئینی توسط استارت

ت ها در تالش هستند تا محصوالآپکنند.وی عنوان کرد: استارتحدود یک تن محصوالت غذایی و پروتئینی در استان تهران توزیع می

ری وها برسد.معاون مرکز توسعه راهبردی معاونت علمی و فناکنندهبا حداقل هزینه و قیمت و با حداکثر کیفیت به دست مصرف

ریاست جمهوری ادامه داد: طی جلسات مشترک بین معاون علمی فناوری ریاست جمهوری و وزیر جهاد کشاورزی توافق شده که 

صورت جدی برای توسعه کسب و کارهای دیجیتال در حوزه توزیع مکانیزه محصوالت کشاورزی و پروتئینی همکاری هر دو ارگان به

ن عنوان متولی ایها، توسط سازمان تعاون روستایی بهآپانه چهار بخشی برای توسعه استارتکنند.ارفع با اشاره به طراحی دبیرخ

گری و تأمین، چهار بخش اصلی این زنجیره هستند که های تولید، توزیع، تسهیلبرنامه در وزارت جهاد کشاورزی تأکید کرد: بخش

که طوریگیرد، بهها در اختیار متولیان قرار میایی، هرکدام از این بخششده توسط سازمان مرکزی تعاون روستهای انجامریزیبا برنامه

ورت مشترک صگری بهها و تسهیلآپکنندگان، توزیع در اختیار استارتها، تأمین در اختیار تأمینبخش تولید در اختیار تولیدکننده

ی بار شهردارها مثل سازمان میادین میوه و ترهباقی ارگاندر اختیار معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، سازمان تعاون روستایی و 

گیرد.وی با بیان اینکه نهادهای متولی، بر روند اجرای توزیع دیجیتال مواد غذایی و پروتئینی و شرکت پشتیبانی امور دام قرار می

 ها برایریاست جمهوری از توان اتحادیهنظارت خواهند داشت، یادآور شد: با تولیت سازمان تعاون روستایی و معاونت علمی فناوری 

 شود./گری استفاده میها برای توزیع و از توان بخش دولتی برای تسهیلآپتولید، از توان استارت

http://www.iana.ir/fa/news/49818/%DA%A9%D8%A۷%D9%8۷%D8 
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 گوشت قرمز
 جوان خبرنگاران - ۱۳۹۶آذر  ۱۰تاریخ: 

 احتمال کاهش قیمت گوشت در بازار وجود دارد

 .رییس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت: در صورت استمرار واردات، پیش بینی می شود که قیمت گوشت داخلی در بازار کاهش یابد

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی  خبرنگارعلی اصغر ملکی رییس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفتگو با 

 38تا  3۷نرخ در بازار خبر داد و گفت: اکنون هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با  کاهش هزار تومانی قیمت گوشت، از جوان

 .هزار تومان به مشتری عرضه می شود 42تا  41هزار تومان به مغازه دار و 

 .به بازار عرضه می شود، هیچگونه نوسان قیمت و کمبود در زمینه گوشت رخ نخواهد داد گوشت وارداتی به گفته وی تا زمانیکه

د، افزود: در صورت استمرار واردات پیش بینی می شود که ملکی با اشاره به اینکه احتمال کاهش قیمت گوشت در بازار وجود دار

تومان  500هزار و  16تا  16را  نرخ هر کیلو دام زندهرییس اتحادیه گوشت گوسفندی .قیمت گوشت داخلی در بازار کاهش یابد

وی در پاسخ .نیفتاده استاعالم کرد و گفت: اکنون هیچگونه کمبودی در زمینه عرضه گوشت گوسفندی در میدان میوه تره بار اتفاق 

هزار تومان است، تصریح کرد: در شرایط کنونی هر کیلو شقه بدون دنبه با  50در قصابی ها باالی  قیمت گوشت به این سوال که

 .هزار تومان عرضه می شود که این امر طبیعی است 50تا  48هزار و ران پاک شده با قیمت های باالتر حدود  42تا  41نرخ 

http://www.yjc.ir/fa/news/6343306/%D8%A۷%D8%AD%D8%AA%D9 
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 بازار و قمیت ها
 جوان خبرنگاران - ۱۳۹۶آذر  ۰۸تاریخ: 

 کمبود نارنگی، در بازار صحت ندارد

مازندران گفت: با توجه به شرایط مساعد تولید، برخی افراد با شایعاتی مبنی بر کمبود نارنگی می خواهند مدیرعامل اتحادیه باغداران 

محمد رضا شعبانی مدیر عامل اتحادیه باغداران مازندران .از آب گل آلود ماهی بگیرند تا با قیمت گزافی، محصول را در بازار عرضه کنند

میلیون  5به بیش از  تولید مرکبات،با اشاره به اینکه  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی در گفتگو با خبرنگار

تن خواهد رسید، اظهار کرد: با توجه به افزایش چشمگیر تولید مرکبات،برنامه ریزی در جهت صادرات به منظور به حداقل رساندن خسارت 

مجموع هزارتن از  500تا  400وی افزود: با توجه به تنوع مرکبات در صورت تخصیص مشوق صادراتی، می توان .باغداران، امری ضروری است

را مرکبات به خود اختصاص داده  محصوالت سردرختیشعبانی، با اشاره به اینکه یک چهارم تولید .تولید کشور را به بازارهای هدف صادر کرد

ات راست،گفت: با توجه به شرایط مساعد تولید عالوه بر تامین نیاز داخل و تنظیم بازار شب عید از محصوالت داخلی، باید تمیهداتی درجهت صاد

در بازار صحت ندارد، اذعان کرد:  کمبود نارنگی مدیرعامل اتحادیه باغداران مازندران، با بیان اینکه اظهاراتی مبنی بر.محصول به کار گرفته شود

گل  از آب هزارتن نارنگی در مازندران تولید شده است و تنها برخی افراد با شایعاتی مبنی بر کمبود نارنگی می خواهند 600امسال فقط حدود 

این مقام مسوول ادامه داد: اکنون هر کیلو نارنگی با قیمت هزار تا هزار .آلود ماهی بگیرند تا با قیمت های گزافی، محصول را در بازار عرضه کنند

 500هزار و  2یمت تومان از باغداران مازندرانی خریداری می شود که با احتساب عواملی نظیر حمل و نقل، سورت و بسته بندی باید با ق 700و 

وی در پاسخ به این سوال که سرمازدگی .هزار تومان در بازار عرضه شود و فروش با نرخ های باالتر اجهاف در حق مصرف کنندگان است 3تا 

دگی یامسال دارد، بیان کرد: سرمازدگی آذر ماه سال گذشته تنها موجب شکستگی و خشک تولید مرکباتباغات سال گذشته تاثیری در میزان 

بخشی از درختان جوان در باغات شد که با وجود فراوانی تولید و قابلیت ذخیره سازی میوه شب عید و صادرات، مشکلی برای تولید نخواهیم 

 .داشت

http://www.yjc.ir/fa/news/6341119/%DA%A9%D9%85%D8 
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 بازار و قیمت ها
 جوان خبرنگاران - ۱۳۹۶آذر  ۱۳تاریخ: 

 نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات/ مرغ ارزان شد

 .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

 4 مرغداری درب زنده مرغ کیلو هر نرخ امروز: کرد اظهار  از اوایل هفته در بازار خبر داد و تومانی نرخ مرغ ۲٠٠کاهش از  ،جوان

و خرده فروشی  950هزار و  6تومان، توزیع درب واحد های صنفی  800و  هزار 6 کشتارگاه در طبخ به آماده مرغ تومان، 800 و هزار

 ۷و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  650هزار و  6 نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر به گفته وی،.تومان است 650هزار و  ۷

هزار تومان، سینه  12یوسف خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات افزود: همچنین نرخ هر کیلو سینه با کتف .ن استتوما 650هزار و 

رییس اتحادیه پرنده و ماهی بهبود عرضه در برابر کاهش تقاضا را دلیل اصلی روند .هزار تومان است 14 مرغ فیلهو 13بدون کتف 

 300تا  100وی با اشاره به اینکه نرخ مرغ بسته به روزهای مختلف هفته با تلورانس .در روزهای اخیر اعالم کرد قیمت مرغنزولی 

تومانی  100تومانی همراه است، بیان کرد: باوجود شرایط کنونی بازار پیش بینی می شود که قیمت مرغ برای فردا مجددا با کاهش 

نی کرد و گفت: با توجه به افزایش تقاضا در روزهای پایانی یوسف خانی، قیمت مرغ در روزهای آتی را پیش بی.در بازار روبرو شود

 .هفته احتمال گرانی مجدد قیمت مرغ در بازار وجود دارد

http://www.yjc.ir/fa/news/634۷620/%D9%86%D8%B1%D 
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 قیمت هابازار و 
 جوان خبرنگاران - ۱۳۹۶آذر  ۱۵تاریخ: 

 منتفی شدن گرانی نان، اجحاف در حق نانوایان است

درصدی قیمت نان، اجحاف  15رییس اتحادیه نانوایان سنتی گفت: با وجود افزایش هزینه های دستمزد و سربار، منتفی شدن افزایش 

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی ایان سنتی تهران در گفتگو با خبرنگارزراعت کار رییس اتحادیه نانو قاسم.در حق نانوایان است

اظهار کرد: با وجود افزایش هزینه های دستمزد و سربار، نرخ  قیمت نانبا اشاره به گالیه های نانوایان مبنی بر منتفی شدن  ،خبرنگاران جوان

 .نان در سه سال گذشته تغییری نداشته که این امر مورد انتقاد نانوایان قرار گرفته است

 افزایش قیمت ناندرصدی قیمت نان و ابالغ نرخ نامه به نانوایی ها، با دستور رییس جمهور  15وی افزود: پس از تصویب افزایش 

هزار نانوایی در سراسر کشور نان مورد نیاز آحاد جامعه را تامین می کنند، از این  85زراعت کار ادامه داد: با توجه به آنکه .تفی شدمن

رو انتظار می رود که هر چه سریع تر در کارگروه آرد و نان تصمیماتی مبنی بر تعیین و تکلیف قیمت نان اتخاذ شود چرا که ادامه 

این مقام مسوول، با اشاره به اینکه پیشنهاد بخشودگی هزینه های حامل انرژی و بیمه جوابگوی .است نانوایاندر حق  این روند اجهاف

افزایش  منظور بدین که درصد باال رفته  20تا  15هزینه نانوایان نیست، بیان کرد: همه ساله هزینه های دستمزد کارگران حدود 

رییس اتحادیه نانوایان سنتی در پاسخ به این سوال که برخی کارشناسان بی کیفیتی نان را .تتنها راه چاره نانوایان اس قیمت نان

به عواملی نظیر تولید گندم و اختالط مناسب محصول  کیفیت نان :ناشی از ثبات قیمت نان در سال های اخیر می دانند، تصریح کرد

نیست،  قیمت نانپایان، با اشاره به اینکه اتحادیه به دنبال افزایش وی در . با یکدیگر و یکسان سازی قیمت آرد و نان بستگی دارد

 .یادآورشد: براین اساس انتظار می رود که مسووالن دولتی برای تامین هزینه های جانبی نانوایان تمهیداتی بیندیشند

a/news/http://www.yjc.ir/f6348۷9۷/%D9%85%D9%86%D8 
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 بازار و قیمت ها
 جوان خبرنگاران - ۱۳۹۶آذر  ۱۶تاریخ: 

 خیار و گوجه فرنگی صدر نشین بازار /هندوانه شب یلدا به بازار رسید

ار دستخوش تغییر و تحوالتی قردر هفته های اخیر قیمت برخی محصوالت نظیر گوجه فرنگی، خیار و انار به سبب کمبود در میدان 

 تره و  قیمت انواع میوهدر هفته های اخیر  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار.گرفته است

 .تغییر محسوسی نداشته و تنها محصوالتی نظیر انار، گوجه فرنگی و خیار دستخوش تغییر و تحوالتی قرار گرفتند بار

 200 و هزار 6 انار ،۷00 و هزار 5 تا 500 و هزار 4 نارنگی کیلو هر نرخ  حاکی از آن است که بازار میوه و تره بارآخرین بررسی از 

گوید: کمبود برخی یکی از فروشندگان میوه و تره بار می.است تومان هزار 8 تا 5 انگور و هزار 5 تا 3 سیب ، 800 و هزار ۷ تا

و نارنگی در میدان نوساناتی را به همراه داشته است که با وجود مناسبت های مختلف اعم  انارمحصوالت نظیر خیار، گوجه فرنگی، 

حسین مهاجران رییس اتحادیه میوه و سبزی  .ر دور از انتظار نخواهد بوداز مبعث حضرت رسول و شب یلدا احتمال نابسامانی در بازا

از افزایش قیمت برخی محصوالت میوه و صیفی در بازار خبر داد و گفت: در هفته   صنعت،تجارت و کشاورزی در گفتگو با خبرنگار

وی با اشاره به اینکه تولید گوجه فرنگی و خیار .در میدان، نوساناتی در بازار ایجاد کرده است و خیارگوجه فرنگی های اخیر کمبود 

حاشیه شهرها به پایان رسیده است، بیان کرد: در این بازه زمانی عرضه تنها به محصول گلخانه محدود شده که در هفته های آینده 

 .از یزد و ورامین پیش بینی می شود که قیمت مجدد در بازار کاهش یابدبا آمدن گوجه فرنگی از بوشهر و چابهار و خیار 

هزار تومان در  4تا  2هزار تومان اعالم کرد و افزود: هر کیلو گوجه فرنگی با نرخ  4تا  500را هزار و نرخ هر کیلو خیار مهاجران 

ار و کاهش تولید را دلیل اصلی افزایش قیمت رییس اتحادیه میوه و سبزی سرمازدگی سال گذشته باغات ان.میدان عرضه می شود

 ا در هفته های آینده برایتقاض تومان است که بابهبود  500هزار و  ۷تا  500هزار و  2دانست و اذعان کرد: اکنون نرخ هر کیلو انار 

نرخ هر کیلو نارنگی  :فتوی با اشاره به نرخ سایر میوه ها در بازار گ.احتمال افزایش مجدد قیمت در بازار وجود دارد شب یلدا

هزار و  2هزار، گریپ فروت  8تا  ۷، پرتقال جنوب 200هزار و  2تا  2هزار، پرتقال تامسون شمال  4تا  500هزار و  2 تخم ژاپنی

 هزار تومان اعالم 4تا  2مهاجران نرخ هر کیلو سیب سفید را .تومان است 500هزار و  3تا  500،کیوی هزار و 500هزار و  3تا  500

لیمو  هزار و 5تا  3، انگور شاهرودی 500هزار و  4، موز 500هزار و  3تا  500کرد و ادامه داد: قیمت هر کیلو سیب قرمز هزار و 

رییس اتحادیه میوه و سبزی با اشاره به اینکه قیمت سیب زمینی و پیاز در هفته های اخیر تغییری .هزار تومان است 4تا  2 شیرین

به گفته وی نرخ هر کیلو .هزار تومان است 2و حداکثر  300کرد: حداقل نرخ هر کیلو سیب زمینی و پیاز هزار و نداشته است، بیان 

 هندوانهاین مقام مسئول از عرضه .تومان است 500هزار و سبزی جور)پلو،آش، قورمه( هزار تا هزار و  2تا  500سبزی خوردن هزار و 

ه به آنکه عمده تولید هندوانه خارج از فصل در میناب کشت می شود، از این رو برداشت در میدان خبر داد و گفت: با توج شب یلدا

تومان اعالم کرد و افزود: با  200هزار و  2تا  200مهاجران نرخ هر کیلو هندوانه را هزار و .و توزیع هندوانه شب یلدا آغاز شده است

رییس اتحادیه میوه .منتظر ماند و دید که بازار به کدام سمت و سو می رودتوجه به افزایش تقاضا در چند روز مانده به شب یلدا باید 

در این مدت احتمال  مصرف بی رویه پرتقالا وجود ب: گفت ها، سردخانه در سیب مناسب ذخایر و سبزی در خاتمه با اشاره به 

 .کاهش و نوسان قیمت محصول دور از انتظار نیست

http://www.yjc.ir/fa/news/6348906/%D8%AE%DB%8C% 
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 بازار و قیمت ها
 ایران اکونا - ۱۳۹۶آذر / /  ۱۲یکشنبه , 

 شود؟گرانی نان برای همیشه منتفی می

 .جای افزایش قیمت نان خبر دادحاملهای انرژی به نانوایان بهرئیس اتاق اصناف از ارائه پیشنهاد بخشودگی هزینه 

شده به نانوا برگردانده شود، افزود: های اعمالتاکنون محاسبه و افزایش 93علی فاضلی با اشاره به اینکه این بخشودگی باید از سال 

 .اصناف به دولت است کارگر پیشنهاد دیگر اتاق 5بخشودگی حق بیمه کارفرما برای بنگاههای دارای حداقل 

تواند عملیاتی شدن این دو موضوع چاره کار نیست اما می :اکنون به دولت ارائه شده است، گفتوی با ابراز اینکه این پیشنهادات هم

درصدی هزینه دستمزد و خدمات 41رئیس اتاق اصناف ایران درباره افزایش .عنوان مسکّنی برای مدت زمان کوتاه مؤثر واقع شودبه

ت قیمهایی است که با وجود این وضعیت ارائه نان بهتاکنون ادامه داد: افزایش قیمت حاملهای انرژی نیز از دیگر هزینه 94از سال 

رئیس اتاق اصناف ایران قیمت فعلی نان را غیرواقعی دانست و گفت: این ثبات قیمت نان سبب آموزش تخلف به .فعلی ممکن نیست

 .شودواحدهای صنفی می

http://iranecona.com/۷9۷63/%DA%AF%D8%B1%D8%A۷% 
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 بازار و قیمت ها
 ایران اکونا - ۱۳۹۶آذر / /  ۱۲یکشنبه , 

 وعده کاهش قیمت مرغ در روزهای آینده

گفت: با توجه به شرایط موجود در بازار پیش بینی می شود که در روزهای آتی قیمت مرغ در بازار با رییس اتحادیه پرنده و ماهی 

کیلو مرغ زنده درب  هر نرخ تومانی نرخ مرغ در بازار خبر داد و گفت: 100مهدی یوسف خانی از افزایش .روند کاهشی روبرو شود

 850هزار و  ۷و خرده فروشی  150هزار و  ۷ر ، توزیع درب واحدهای صنفی هزا ۷هزار ، مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه  5مرغداری 

 .تومان است 850هزار و  ۷و ران مرغ بدون کمر  850هزار و  6به گفته وی نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر .تومان است

هزار  1۷و فیله مرغ  14بدون کتف  هزار ، سینه 13یوسف خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات آن افزود: نرخ هر کیلو سینه با کتف 

رییس اتحادیه پرنده و ماهی اتحاد مرغداران با یکدیگر مبنی بر کاهش عرضه مرغ به کشتارگاه ها را دلیل اصلی افزایش .تومان است

و ترس از  وی ادامه داد: علی رغم کاهش تقاضا، مرغداران در برخی روزها برای بازار گرمی.قیمت مرغ در روزهای اخیر اعالم کرد

یوسف خانی در خصوص قیمت مرغ در روزهای آتی گفت: با توجه به .کاهش قیمت از عرضه مرغ به کشتارگاه ها امتناع می کنند

 .شرایط موجود در بازار پیش بینی می شود که در روزهای آتی قیمت مرغ در بازار با روند کاهشی روبرو شود

http://iranecona.com/۷9۷50/%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9% 
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۹۶/۰۹/۱۲ : تاریخ

 سال محقق شد ١5پس از 
ها به دنبال ذخایر ژنتیکی کشورهای دیگرند مدیرکل دفتر ارتباطات تصویب قانون حفاظت از منابع ژنتیکی گیاهی کشور/ اروپایی 

  .سال خبرداد 15علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از تصویب قانون حفاظت از منابع ژنتیکی گیاهی کشور بعد از 

، جواد مظفری امروز در نشست خبری که در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

برداری از منابع ژنتیکی بخش کشاورزی در مجلس شورای جهاد کشاورزی برگزار شد، به اهمیت موضوع تصویب قانون حفاظت و بهره

سر و صدا در مجلس تصویب شد، در حالی که یکی از مهمترین قوانین ملی کشور محسوب و گفت: این قانون بیاسالمی اشاره کرد 

  .شود، چرا که برای هر کشوری ذخایر آن قابل اهمیت است، اما ذخایر ژنتیکی حتی از نفت و طال هم مهمتر استمی

نیستند، تصریح کرد: صادرات غیرنفتی ما عمدتاً محصوالت کشاورزی گذاری های ژنتیکی قابل قیمتوی با اشاره به این نکته که بخش

دهند که نمونه آن میوه، زعفران، پسته و خشکبار است. همچنین در بسیاری است که سازنده اصلی آن را منابع ژنتیکی تشکیل می

تی در کشوری مانند ایران که منبع شود و حدرصد داروهای طبیعی از منابع طبیعی زنده و ذخایر ژنتیکی تهیه می 80از کشورها 

  .اصلی داروهای شیمیایی است باز هم منابع ژنتیکی منبع تهیه مواد اولیه این داروها است

میلیون تن غذا باید در ایران  120مشاور معاون وزیر به این نکته اشاره کرد که با افزایش جمعیت، کمبود آب و افزایش نیاز ساالنه به 

گذاری بر روی منابع ژنتیکی این مسئله محقق هی جز افزایش راندمان تولید در واحد سطح نداریم که تنها با سرمایهتولید شود و ما را

  .شود، چرا که امکاناتی که ظرفیت توسعه ژنتیکی نداشته باشند، جوابگوی بخش تولید نخواهد بودمی

یقات، آموزش و ترویج کشاورزی خاطر نشان کرد: در بانک ژنتیک المللی سازمان تحقهای بینمدیرکل دفتر ارتباطات علمی و همکاری

هزار نوع ژن گیاهی موجود  45هزار نوع ژن گیاهی وجود دارد که در بانک ژن مرتع و جنگل ایران بیش از  ۷0گیاهی ایران بیش از 

 هایگر نشود، چرا که یکی از برنامهاست که هریک از اینها نیاز به قوانین و مقررات مصوب دارد، تا دستمایه تاراج کشورهای دی

  .کشورهای پیشرفته دستیابی به منابع ژنتیکی دیگر کشورهاست

 درصد نیازمند ذخایر ژنتیکی کشورهای دیگرند 98کشورهای اروپایی تا 

 30و ایران هم از این حیث درصد محتاج منابع ژنتیکی کشورهای دیگر هستند  9۸کشورهای اروپایی تا به گفته مظفری، 

  .درصد از منابع تولیدی خود را به دیگر کشورها وابسته است

تالش کردیم، تا  81ای کرد و گفت: از سال های انجام شده بر سر راه تصویب قانون حفاظت از منابع ژنتیکی اشارهوی به کارشکنی

الیحه شد و درنهایت در دولت یازدهم طلبانه سبب تأخیر در تصویب این های منفعتگیریاین قانون در کشور وضع شود، اما موضع

  .به مجلس رفت 93در کمیسیون علمی و تحقیقاتی این الیحه مورد بررسی قرار گرفت و بعد از تصویب هیأت دولت در سال 

ر دهای مجلس فعلی برای به ثمر رساندن قانون حفاظت از ذخایر ژنتیکی تصریح کرد: باالخره این الیحه مظفری با تقدیر از پیگیری

به تصویب مجلس رسید که این یک اقدام تاریخی برای حفاظت از ذخایر ژنتیکی کشور است، چرا که بدون این  96مهرماه سال  11

  .شود که قابل جبران نیستذخایر، کشور به مرور تبدیل به بیابانی می

ه شند، هم اظهار داشت: در تولید گیاهان تراریختوی همچنین در مورد مقایسه گیاهان تراریخته با گیاهانی که تغییر ژنتیکی داشته با

باید مطالعات دقیق و علمی انجام شود تا منابع ژنتیکی را دچار تخریب و مشکل نکند، در غیر این صورت این موضوع جرم محسوب 

یش بن با تأکید بر اینکه المللی سازمان تات در پایاهای بینمدیرکل دفتر ارتباطات علمی و همکاری .شده و باید با آن برخورد شود
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، خاطرنشان کرد: اما ما منابع درصد منابع ژنتیکی که در بانک ملی ژن ایران نگهداری می شود، بومی کشور است 99از 

اند، اما در بانک ژن زنده، ارقامی مختلفی از ژنتیکی دیگر کشورها را هم مانند ذرت و سویا داریم که پس از ورود به ایران بومی شده

 .تان کشورهای دیگر را هم داریمدرخ

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960912001083 
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۹۶/۰۹/۱۲ : تاریخ

 هیچ وقت در صحن مجلس بررسی نشد/ آمار درستی از فرسایش خاک وجود ندارد الیحه حفاظت از خاک
تاکنون منتظر هستیم  94ها تصویب شده و از سال الیحه جدید حفاظت از خاک 94نماینده انجمن علوم خاک ایران گفت: در سال  

  .که در صحن بررسی شود اما تاکنون انجام نشده است

آبادی ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت همایش استانی از همدان، محسن شکل خبرگزاری فارسبه گزارش 

سازمان فائو پیشنهادی به سازمان ملل داد که با توجه به اهمیت دادن کم به خاک  2013با بیان اینکه در سال « خاک»روز جهانی 

دهه »به نام  2025تا سال  2015و از سال « سال خاک»به نام  2015نامگذاری شود، اظهار کرد: سال « خاک روز»یک روز به نام 

های گذشته انجمن علوم خاک از آذرماه روز بزرگداشت خاک است، ادامه داد: تا سال 14وی با اشاره به اینکه .نامگذاری شد« خاک

های انجام شده امسال روز جهانی اینده انجمن علوم خاک ایران افزود: با هماهنگینم.کردرا برگزار می« روز خاک»ها طریق دانشگاه

 .شودخاک با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمان آب و خاک کشور در سراسر کشور برگزار می

کرد: در کشور و  وی با بیان اینکه در استان همدان جهاد کشاورزی برای برگزاری همایش خاک همکاری خوبی داشته است، تصریح

توجهی شده درحالی که اهمیت خاک از اهمیت آب بیشتر شود اما متاسفانه به مقوله خاک کمدر دنیا به کمبود آب شرب توجه می

های آبادی با بیان اینکه اگر خاک سالمی نداشته باشیم آب سالمی هم نخواهیم داشت، ادامه داد: خاک کارکردشکل.نباشد، کمتر نیست

 .شودتواند آب را تصفیه کند، خاک سالم غذای سالم را منجر میارد به طور نمونه خاک میزیادی د

شود، ادامه داد: اگر خاک مناسب نداشته باشیم آب مناسب هم وی با اشاره به اینکه اگر خاک آلوده باشد مواد غذایی سالم تولید نمی

دهد، تصریح کرد: زمانی اینکه خاک مانند اسفنج آب را درون خود قرار می نماینده انجمن علوم خاک ایران با اشاره به.نخواهیم داشت

شویم که مربوط به از های درون خاک از بین برود خاک توانایی جذب آن را نخواهد داشت و به نوعی با خشکسالی مواجه میکه فضا

توانند آلودگی را در خود نگه دارند، ها میکه خاکوی در ادامه به موضوع آلودگی خاک اشاره کرد و با بیان این.دست دادن خاک است

 .شودها مقدار زیادی عناصر سنگین وارد خاک میرویه کودادامه داد: با مصرف بی

 زیاد سفاتهف کود از محصول این تولید  آبادی با بیان اینکه استان همدان بیشترین تولید سیب زمینی را در کشور دارد و برایشکل

ها آلوده در خاک تجمع پیدا کرده و خاک «کادمیوم» که شده باعث درازمدت در فسفاته کود از استفاده : کرد تصریح شود،می اضافه

ها ها موجب شده، بارندگی خاکها پرداخت و با بیان اینکه شخم زدن نامناسب در شیبوی در ادامه به مسئله فرسایش خاک.شوندمی

ند کها تجمع می، ادامه داد: در فرسایش خاک چند متر سطحی خاک حرکت کرده و پشت سدرا بشوید و به نقاط دیگری انتقال دهد

 .و برای اینکه در زمان فرسایش بتوان حاصلخیزی را به خاک برگردانیم باید از کود استفاده کنیم

شور در استان همدان تولید درصد سیب زمینی ک 25نماینده انجمن علوم خاک ایران با بیان اینکه همدان استانی کشاورزی است و 

شود که اگر یک درصد خاک به سیب زمینی چسبیده باشد، شود، افزود: حدود یک میلیون تن سیب زمینی در استان تولید میمی

 .رودهزار تن خاک از بین می 10شود و در واقع زمینی بسته بندی شده و توزیع میهزار تن خاک همراه سیب 10

دهیم که باید به این مسئله توجه شود هر ساله مقدار زیادی از خاک را در زنجیره توزیع مواد غذایی از دست میوی با اشاره به اینکه 

ها را از دست ندهیم، افزود: برای تشکیل خاک مدت زمان زیادی صرف شده است و ایجاد یک سانتیمتر مربع خاک حدود تا این خاک

دهیم، تصریح کرد: بسیاری از اراضی ینکه خاک تجدیدناپذیر را هر ساله از دست میآبادی با بیان اشکل.بردهزار سال زمان می

 .کنیمکیفیت برای کشاورزی استفاده میکنیم و بعد از اراضی بیکشاورزی را به شهر و جاده تبدیل می
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ای شناسایی نشده که همدان نقطه ها وجود ندارد، افزود: در استانوی با بیان اینکه در استان همدان آلودگی عناصر سنگین در خاک

نماینده انجمن علوم خاک ایران با تاکید بر .از نظر آلودگی عناصر سنگین بحرانی باشد و غلظت عناصر سنگین زیر خط بحرانی است

وی .زایش پیدا کندهای آلی افباید استفاده از کود :های ما را دارد، افزودهای شیمیایی پتانسیل آلوده کردن خاکاینکه استفاده از کود

با اشاره به اینکه آمار درستی در مورد مقدار فرسایش خاک وجود ندارد، بیان کرد: هیچ کار علمی انجام نشده تا مقدار فرسایش خاک 

به  90آبادی در ادامه به الیحه حفاظت از خاک اشاره کرد و ادامه داد: الیحه جامع خاک در سال شکل.را در ایران مشخص کند

رائه شد اما در پیچ و خم اداری مجلس گیر کرد و در نهایت با قانون منابع طبیعی ادغام شد و هیچ وقت در صحن علنی مجلس ا

تاکنون منتظر  94ها تصویب شده و از سال الیحه جدید حفاظت از خاک 94وی یاد آور شد: در سال .مجلس مورد بررسی قرار نگرفت

 .انجام نشده است هستیم که در صحن بررسی شود اما تاکنون

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960912001140 
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۹۶/۰۹/۱۶ : تاریخ

 مرزی محصوالت کشاورزی ایران تبدیل شود عراق به بازار برون
مرزی بزرگ محصوالت کشاورزی ایران تبدیل شود، گفت: بار تهران با بیان اینکه عراق باید به بازار برونرئیس اتحادیه میوه و تره

  .کننده استفرنگی اهرمی کنترلزمینی و گوجهطرح استمرار تولید پیاز، سیب

استان تهران در شهرری اظهار کرد: طرح استمرار از سوی جهاد  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار حسین مهاجرانی امروز در گفت

 .فرنگی یک طرح مهم استزمینی و گوجههای تولید پیاز، سیبکشاورزی در شاخه

کننده در مقاطع زمانی در طول سال است نگرانه جهت استمرار تولید و رفع نیاز بازار و مصرفهوی ادامه داد: این طرح یک دید آیند

بار تهران با تأکید بر اینکه طرح استمرار تولید پیاز، رئیس اتحادیه میوه و تره.تا شاهد خألی در حوزه تولید این اقدام مواجه نشویم

، تصریح کرد: این اهرم در بحث جلوگیری از نوسان قیمت این اقالم در طول کننده استفرنگی اهرمی کنترلزمینی و گوجهسیب

مهاجرانی در واکنش به رفع موانع صادرات سیب به عراق، این کشور را از محورهای اصلی صادرات محصوالت کشاورزی .سال است

 .دیل شودمرزی بزرگ محصوالت کشاورزی تبایران برشمرد و اضافه کرد: عراق باید به بازار برون

های تولیدی در کشور جنبه صادرات دارند، تصریح کرد: باید بستر توسعه این شکل تنها سیب بلکه انواع میوهوی با اشاره به اینکه نه

 هایبار تهران با بیان اینکه بهترین سیبرئیس اتحادیه میوه و تره.ها بیش از گذشته فراهم شودبندیصادرات با رفع معایب در بسته

 .های مهم تولید سیب در کشور استشود، اظهار کرد: دماوند از جمله پایگاهن در ایران تولید میجها

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960916000263 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۱۴تاریخ: 

 توان از تجربیات ایران برای دیگر کشورها استفاده کردکشور دارای امنیت غذایی/ می ۲٠ایران یکی از 

 .اگرچه مسائل و مشکالت بسیاری در راه تولید مواد غذایی در کشور وجود دارد، اما دستیابی به امنیت غذایی، مقدور شده است

کشور  20ایران، در حاشیه برنامه مدیریت یکپارچه منابع آب دریاچه ارومیه به خبرنگار ایانا گفت: ایران یکی از  نماینده موقت فائو در

دارای امنیت غذایی کامل در دنیاست که بدون کاهش مساحت جنگلی به چنین دستاوردی رسیده است؛ بنابراین باید آن را منحصر 

ه کشاورزی ایران بسیار پیشرفته است، افزود: در مقایسه با دیگر کشورها تولیدات کشاورزی به فرد دانست.رائو ماتا با اشاره به اینک

خواهیم از تجربیات آن برای استفاده در دیگر کشورها ها مانند خشکبار و زعفران، شهرت جهانی داشته و میایران در بسیاری از زمینه

شرفته و متعالی کشاورزی در ایران را شناسایی و آن را با کشورهای کمتر بهره ببریم.به گفته وی، فائو در نظر دارد که مراکز پی

پیشرفته یا در حال توسعه به ویژه در منطقه آسیای میانه مانند ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان، افغانستان و حتی هند و بنگالدش 

ت و عنوان کرد: اگرچه در دو دهه گذشته مصرف آب در کننده دانسپیوند دهد.ماتا وضعیت حال حاضر دریاچه ارومیه را بسیار نگران

 ریزیهای زیادی زیر کشت رفته است، اما با کمی تدبیر و برنامهشمال غرب ایران و اطراف دریاچه ارومیه گسترش یافته و زمین

سالی ونی در ارتباط با بروز خشکهای گوناگبینیتوان مصرف آب را در آن نواحی کنترل و دریاچه را احیا کرد.وی با بیان اینکه پیشمی

طور ویژه منطقه خاورمیانه و ایران با بحران شدیدی از لحاظ کمبود منابع در نقاط مختلف جهان صورت گرفته است، اظهار کرد: به

یر یکنند که برای این موضوع اقدامات بسیاری انجام شده است.پایش خشکسالی و گذار از این دوره، تغآبی دست و پنجه نرم می

های هشداردهنده و ظرفیت سازی برای کنار آمدن با شرایط های نوین آبیاری در مزارع، نصب سیستمالگوی کشت، استفاده از سیستم

 رفت از بحران به آن اشاره کرد./جدید ازجمله اقداماتی است که رائو ماتا برای برون

http://www.iana.ir/fa/news/50452/%D8%A۷%DB%8C%D 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۱۱تاریخ: 

باید تشکیل شود / اجرای سند تربیت مدیران آینده وزارت جهاد « مزرعه تا سفره»زنجیره امنیت غذایی مردم از 

 کشاورزی

منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد: باید با نظارت و کنترل جدی بر فرآیند تولید و سالمت معاون توسعه مدیریت و 

به گزارش ایرنا، محمد علی جوادی روز چهارشنبه .تشکیل شود« مزرعه تا سفره»محصوالت کشاورزی، زنجیره امنیت غذایی مردم از 

ستان هرمزگان افزود: برای باال بردن امنیت غذایی و تکمیل زنجیره کشاورزی در آئین تودیع و معارفه رئیس سازمان جهاد کشاورزی ا

از کشت تا سفره در کشور و استان هرمزگان ظرفیت های اقتصادی زیادی وجود دارد که باید آن ها را شناسایی و به کار گرفت.وی 

ری، تجارت و کشاورزی است که هر یک از بیان داشت: بدون شک هرمزگان پر ظرفیت ترین استان در زمینه های صنعت، گردشگ

این ظرفیت ها قابل توسعه و گسترش است که باید به تک تک آن ها پرداخته شود.معاون مدیریت و منابع انسانی وزیر جهاد کشاورزی 

است، اظهار با اشاره به این که سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان طبق ارزیابی های صورت گرفته جزو برترین دستگاه ها در کشور 

کرد: در حوزه جهاد کشاورزی باید یک قدم به جلو حرکت کنیم و امور کشاورزی هرمزگان را از آن چیزی که هست، جلوتر 

ببریم.جوادی هم چنین به تربیت مدیران آینده در وزارت جهاد کشاورزی اشاره کرد و گفت: سند تربیت مدیران آینده در این 

مدیریت و برنامه ریزی کشور تصویب شده و آموزش ها در برخی مقاطع مدیریتی و معاونت های وزارت وزارتخانه تنظیم و در سازمان 

اجرا شده است.وی یادآور شد: تحول در نیروی انسانی شاغل در بخش کشاورزی و پرورش و تربیت مدیران شایسته و توانمند در 

این نشست از خدمات ناصر حیدری پوری رئیس سابق سازمان حوزه کشاورزی در آینده از مهم ترین هدف های این سند است.در 

 جهاد کشاورزی هرمزگان قدردانی و علی باقر زاده همایی به عنوان رئیس جدید این سازمان معرفی شد./

http://www.iana.ir/fa/news/503۷3/%D8%B2%D9%86%D8% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۱۱تاریخ: 

 گانه مهم ترین اقدامات انجام شده 3٠روزه وزارت جهاد کشاورزی در دولت دوازدهم/ فهرست مصادیق  ١٠٠عملکرد 

 .روز اول کاری دولت دوازدهم تشریح شد 100رئوس اقدامات اساسی انجام شده وزارت جهاد کشاورزی در 

به گزارش ایانا از وزارت جهاد کشاورزی، پس از شروع به کار دولت دوازدهم وزارت جهاد کشاورزی در اولین گام اقدام به تدوین 

ست های و سیا برنامه چهار سال آینده بخش کشاورزی و منابع طبیعی در چارچوب اسناد باالدستی به ویزه قانون برنامه ششم توسعه

کلی اقتصاد مقاومتی برای ارایه به رییس جمهوری و مجلس شورای اسالمی کرد که در این خصوص با عنایت به شرایط اقلیمی 

 .کشور، راهبرد ارتقای بهره وری آب به عنوان یکی از مهم ترین سیاست های کالن بخش به مورد اجرا گذاشته شده است

روز اول کاری دولت دوازدهم به این شرح  100ن اقدامات انجام شده وزارت جهاد کشاورزی در براساس این گزارش،رئوس مهم تری

 :بوده است

 هکتار گلخانه 300هکتار گلخانه احداث و بهره برداری از  80اصالح و بازسازی.1

 هکتار گلخانه 151آغاز عملیات احداث بیش از .2

 هزار هکتار سامانه های نوین آبیاری 5۷برداران بیش از اجرا و تحویل به بهره .3

 هزار هکتار شبکه های آبیاری و زهکشی 151شروع و اجرای عملیات بیش از .4

کتار  4200هزار هکتار شبکه های آبیاری و زه کشی در مناطق خوزستان و ایالم و در سطح  16اجرای عملیات در سطحی بیش از .5

 مرزی که آماده تحویل به بهره برداران می باشد هزار هکتار در مناطق 38در منطقه سیستان و 

هزار  11هزار هکتار عملیات آب و خاک و در سطحی بیش از  3در راستای توسعه و ترویج کشت های نشایی و پاییزه، در سطح .6

 ده استکیلومتر از قنوات در کشور انجام ش 90هکتار تجهیز و نوسازی در اراضی آبخور سدها و همچنین مرمت و بازسازی 

 

هزار هکتار برنامه کشاورزی حفاظتی با استفاده از ماشین های ۷00در زمینه کشاورزی حفاظتی نیز در سطح یک میلیون و .۷

 .مخصوص، کم خاک ورزی تناوب کشت، حفظ بقایای گیاهی با رعایت کلیه اصول کشاورزی حفاظتی انجام شده است

هزار تن انواع بذور گواهی شده با هدف مقاوم سازی محصول و ارتقای  50بیش از در زمینه انجام فعالیت های پشتیبانی تولید .8

 یفیت و افزایش تولید در واحد سطح تامین و در اختیار تولید کنندگان محصوالت زراعی قرار گرفته است

 تحویل شده استهزار تن انواع کودهای کشاورزی نظیر کود اوره، پتاسیم، سوپر فسفات و غیره تامین و  900بیش از .9

 3423دستگاه انواع تراکتور و کمباین و کارنده جهت بهره برداری در مزارع و شالیزارها و باغات کشور و حدود 3۷64بیش از .10

 دستگاه انواع ادوات و تجهیزات کشاورزی با ایجاد خط اعتباری توسط دولت تامین و تحویل کشاورزان شده است

میلیارد  5000محصوالت اساسی زراعی و باغی با رویکرد کاهش ریسک کشاورزان انجام شده است وعملیات پوشش بیمه ای .11

 ریال خسارت معوق )عملکرد بیمه( پرداخت شده است

هزار  300هزار هکتار با روش شیمیایی و در سطحی بیش از  600با انواع آفات و بیماری های محصوالت، در سطحی بیش از .12

 شیمیایی عملیات مبارزه با آفات در کشور انجام شده است هکتار به صورت غیر

با انعقاد چندین قرار داد با سازمان های تحقیقاتی بین المللی جهت انتقال دانش نوین از شرکت های دانش بنیان کشاورزی .13

 .حمایت شده است

http://awnrc.com/index.php
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ت فرآوری محصوالت کشاورزی کشور اضافه واحد صنعتی فرآوری با ظرفیت یک میلیون و چهارصد هزار تن به ظرفی 186تعداد .14

 هزار تن به ظرفیت سردخانه های کشور نیز اضافه شده است 61واحد سردخانه به میزان  23شده است. همچنین با بهره برداری از 

 میلیون تن گندم تولید داخل در سال جاری 9خرید بیش از .15

 گوی پرورشیهزار تن می 2۷تن ماهی پرورشی و  1500تولید بیش از .16

 هزارتن گندم 4۷4میلیون و  12پشتیبانی برای تولید .1۷

 هزارتن شیرخام 041میلیون و  5پشتیبانی برای تولید .18

 هزارتن گوشت قرمز 419پشتیبانی برای تولید .19

 هزارتن گوشت طیور 128پشتیبانی برای تولید یک میلیون و .20

 هزارتن ماهی در قفس در دریا 24پشتیبانی برای پرورش .21

 هزارتن صید و آبزی پروری 2۷0پشتیبانی برای .22

 میلیون قطعه انواع بچه ماهی350رها سازی بیش از .23

 هکتار از اراضی 800هزار و  156اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوان داری در .24

 های شمالجنگل کاری، احیاء و غنی سازی جنگل ها و اجرای طرح تنفس جنگل .25

تثبیت شن های روان و مهار کانون های بحران فرسایش بادی، انجام عملیات بیولوژیک برای مقابله با گرد و غبار در استان .26

 خوزستان

توسعه و بهره برداری از کشت گیاهان دارویی در مراتع و مزارع و همچنین در حوزه احیای دریاچه ارومیه عملیات فنی تداوم .2۷

 یافته است

 :کاهش تصدی گری های دولت در مدیریت بازار از طریق ارایه محصول در بورس کاال شامل.28

قرارداد که از نظر مقداری  3538هزار تن گندم، جو، برنج، شکر، ذرت، کنجاله سویا و سایر محصوالت از طریق  ۷64بیش از .29

درصد کل قرار دادهای بازار بورس  14صد کل بازار و حدود در 6.4درصد سهم از کل بازار بورس کاال و از نظر ارزش معادل  11.4

 کاال را به خود اختصاص داده است

 .میلیون دالر0۷3هزارتن محصوالت کشاورزی به به ارزش دو میلیارد و  525پشتیبانی برای صادرات دو میلیون .30

http://www.iana.ir/fa/news/50363/%D8%B9%D9%85%D9 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۱۳تاریخ: 

های جهان در حوضه دریاچه ارومیه/ محدودیت در واردات، نادیده گرفتن معیشت تولیدکنندگان لذیذترین میوه

 همیشه راهکار درست نیست

ای پیش برد که درآمد گونهها را باید بهکنند، اما از طرفی باید پروژهاحیای دریاچه ارومیه تالش مینظران برای در حالی که صاحب

به گزارش خبرنگار ایانا، مشاور ارشد فائو امروز در برنامه یکپارچه مدیریت پایدار منابع آب در .کشاورزان آن منطقه به خطر نیفتد

شگاهی دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد، گفت: اگرچه بهبود وضعیت دریاچه ارومیه حوضه آبخیز دریاچه ارومیه که در جهاد دان

توان برنامه رسد، اما مسائل اقتصادی و اجتماعی نیز در آن دخیل هستند و بدون این دو نمینظر میتر یک مسئله بیولوژیکی بهپیش

ک نحوه معاش کشاورزان منطقه افزود: شاید در بخشی از نواحی راحتی و با موفقیت پیش برد.عزیز البحری با اشاره به لزوم دررا به

الزم است کشاورزان را برای کاشت محصول جدید تشویق کرد، اما باید دید که آیا محصول جدید از نظر اقتصادی در بازار توجیه 

وضعیت اقتصادی خانوارها و ویژگی  ها درک و ارزیابیدارد یا نه. بنابراین تنها موضوع آب مطرح نیست.به گفته وی، گذشته از این

بینانه در زمینه تغییر الگوی کشت در حوالی ها در حال حاضر بسیار ضروری است، زیرا بستری است برای ارائه پیشنهاد واقعآن

ما در حال شده جهت تولید هر محصول را در اختیار داشت، اوری کشت باید مقدار آب مصرفدریاچه ارومیه. اگرچه برای ارزیابی بهره

 صورت روزانه و غیرحجمی بین کشاورزان اطالعات دقیقی موجود نیست.دلیل توزیع آب بهحاضر به

نوان عهای تجارت را نیز مد نظر داشت. بههای بالقوه در حوزهالبحری معتقد است: در بخش بازار محصوالت کشاورزی باید پتانسیل

 هایدلیل نگاهشود که پتانسیل باالیی برای تجارت دارد، اما بهجهان تولید می هایمثال در همان مناطق اگرچه لذیذترین میوه

ها مواردی است که ها کمتر فراهم شده است. اینسازی آنهای الزم امکان تجاریگرا در راستای امنیت غذایی و نبود زیرساختدرون

دلیل نبود های کشاورزی زیادی بهدر منطقه ارومیه زمین باید در معیشت کشاورزان در طول اجرای طرح دیده شود.وی تأکید کرد:

آب آسیب دیده و دیگر قابلیت کشت ندارد؛ بنابراین ضروری است که به فکر راهکارهای جایگزین برای درآمدزایی چنین کشاورزانی 

 دست آید.رزی ارومیه بهوگو و تعامل با کشاورزان منطقه است تا اطالعات دقیق کشاوبود. بهترین مسیر در این زمینه گفت

های مختلفی برای اجرای برنامه وجود دارد، ادامه داد: هنوز تحلیل نهایی در این زمینه صورت مشاور ارشد فائو با بیان اینکه مالک

غییر تصورت پایلوت در برخی مناطق توان بهآوری اطالعات خانوارهای کشاورزان مینگرفته و تصمیمی اتخاذ نشده است، اما با جمع

 الگوی کشت را در دستور کار قرار داد و بعد از حصول نتایج و موفق بودن اجرا، آن را به کل منطقه توسعه داد.

زم عنوان مثال شاید الالبحری بیان کرد: با این حال، باید پذیرفت که محدودیت در واردات همیشه راهکار درست و اساسی نیست. به

ی شده و نیاز آن از طریق واردات تأمین شود تا مصرف آب به تعادل برسد. این موضوعی است ای کشت گوجه منتفباشد در منطقه

دزا های دیگر درآمشود.توانایی در فرآوری محصول، کشف بازارهای جدید، فعالیتصنعتی گنجانده می -های کشاورزی که در سیاست

ها اشاره ای بهبود معیشت کشاورزان اطراف دریاچه ارومیه به آنعنوان راهکارههایی بود که وی بهبرای کشاورزان از دیگر سرفصل

درصدی مصرف آب در منطقه اتفاق بیفتد. برای همین منظور فائو  40ساله کاهش  10کرد.البحری عنوان کرد: قرار است طی پروژه 

مل حسابرسی آب، مدیریت خشکسالی، پنج مؤلفه را برای اجرای برنامه مدیریت یکپارچه منابع آب دریاچه ارومیه ارائه کرد که شا

 های موجود در منطقه است./ها و پتانسیلتوجه به مسائل اقتصادی و اجتماعی، بازگشت آب به دریاچه و توسعه ظرفیت

http://www.iana.ir/fa/news/50428/%D9%86%D8%A۷%D8 
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 امه و سیاست هابرن
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۱۱تاریخ: 

 مخالفت شورای نگهبان با انتشار نام متهمان جرائم اقتصادی

به گزارش ایرنا، عباسعلی کدخدایی روز شنبه در نشست خبری افزود: به موجب این طرح مقرر شده بود در جریان محاکمه مجرمین 

وی ادامه داد: طرح استفساریه .قانون اساسی شناخته شد 165منتشر شود که مغایر اصل قبل از اتمام دادرسی و اثبات جرم نام آن ها 

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب، الیحه الحاق دولت جمهوری اسالمی به موافقتنامه نیس و لوکارنو و  105ماده 

ی از سوی شورای نگهبان مغایر با موازین شرع و قانون طرح عضویت رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور در برخی از شوراهای عال

سخنگوی شورای نگهبان افزود: همچنین طرح نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی و الیحه .اساسی شناخته نشد

 .سی شناخته نشدعضویت دولت جمهوری اسالمی ایران در مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسالمی نیز مغایر با شرع و قانون اسا

 دلیل به( بازدارنده های مجازات و تعزیرات –قانون مجازات اسالمی )کتاب پنجم  61۷وی تصریح کرد: طرح الحاق دو تبصره به ماده 

عضو حقوقدان شورای .ه اشکاالت قبلی علیرغم اصالح به عمل آمده در مجلس همچنان باقی است، خالف شرع بوده و رد شدک این

شد: همچنین طرح حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعاالن صنایع دستی، الیحه الحاق دولت جمهوری اسالمی به  نگهبان یادآور

پیمان مودت و همکاری در جنوب شرق آسیا، طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت، طرح تقویت بسیج 

تات و قرنطینه گیاهی بین ایران و آذربایجان خالف شرع و قانون اساسی مستضعفین و الیحه موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نبا

کدخدایی همچنین گفت درباره دو نامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز نظر شورای نگهبان برای این هیات ارسال .شناخته شد

 .شده است

http://www.iana.ir/fa/news/503۷6/%D9%85%D8%AE%D8%A۷%D9 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۱۱تاریخ: 

های ترکیه درصدی صادرات سبزیجات و میوه 7۲٤جانبه/ افزایش  3نامه ایران امیدوار به فرجام خوش امضای موافقت

 به قطر

 .کندتوافقنامه ترکیه، ایران و قطر راه حمل و نقل و انتقال کاالهای تجاری بین این سه کشور را تسهیل می

برابر با پنجم و  201۷نوامبر  26به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا(، پس از اینکه ترکیه، ایران و قطر روز یکشنبه )

حمل و نقل و انتقال کاالهای تجاری امضا کردند، نگاه ها به رفع موانع تجاری ارسال محصوالت را برای تسهیل ای   ( توافقنامه96آذر 

صادراتی ایران به ویژه محصوالت کشاورزی که ارسال سریع و با قیمت تمام شده پایین تر آن ها از اهمیت مضاعفی برخوردار است، 

، در این توافقنامه توسط وزیر اقتصاد ترکیه نیهاد زیبکجی، وزیر صنعت و "فرش پالزا"ین شده است.به گزارش ایانا از سایت خوشب

تجارت ایران، محمد شریعتمداری و وزیر اقتصاد و تجارت قطر، شیخ احمد بن جاسم آل ثانی، امضا شده و از سوی سه کشور و در 

یده است، بخش های دریایی و حمل و نقل زمینی استفاده خوبی خواهند برد و همچنین به افزایش تهران، پایتخت ایران به امضا رس

این توافق همچنین یک گروه کاری به نمایندگی از سه کشور ایجاد می کند، به طوری که سه جلسه  روابط تجاری کمک خواهد کرد.

میلیون  380ژوئن به قطر سبزیجات و میوه ها به ارزش  15یکم مه تا  ارزیابی ساالنه برگزار خواهد کرد.این درحالی است که ترکیه از

 درصدی را نشان می دهد. ۷24دالر صادر کرده است؛ که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش 

 5و بیش از همچنین این کشور از آغاز بحران خلیج فارس و طی دو هفته، مسیر هوایی را برای اتصال دوحه و آنکارا راه اندازی کرده 

همچنین در ادامه، دو کشور چندین موافقت هواپیمای مسافربری حمل کرده است.  فروند ۷1هزار تن مواد غذایی به قطر از طریق 

نامه را برای حمل کاالهای زمینی و دریایی از طریق ایران و از طریق دریای سرخ و سپس خلیج فارس امضا کردند.گفتنی است، از 

عودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر، پس از قطع روابط دیپلماتیک با قطر به دلیل حمایت از تروریسم، که ژوئن، عربستان س 5

 البته دوحه انکار کرده، تحریم هایی روی مسیر های دریا، هوایی و زمینی قطر اعمال کرده اند.

ttp://www.iana.ir/fa/news/h50360/%D8%A۷%DB%8C%D8%B1 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۱۲تاریخ: 

 بازار زعفران و پسته در جهان باید در انحصار ایران باشد

 متأسفانه یکی از مشکالت جدی زعفران و پسته ازجمله محصوالت انحصاری هستند که باید به نام ایران در دنیا شناخته شوند، اما

طور قطع ورود این محصوالت در بورس کاالمی ایم این محصوالت را با برند مشخص به دنیا معرفی کنیم و بهاین است که نتوانسته

 .تواند در رفع این مشکل کمک بسزایی کند

ران و پسته در بورس کاال گفت: معامله زعفران و وگو با خبرنگار ایانا درباره ورود زعفعضو کمیسیون کشاورزی مجلس امروز در گفت

ه بازارهای رفتتوان جایگاه ازدستشود، بلکه میسازی قیمت و افزایش کیفیت محصوالت میتنها باعث شفافپسته در بورس کاال نه

از ارکان بازار سرمایه که عنوان یکی های بورس کاال بهجهانی را دوباره به دست آورد.سیدراضی نوری افزود: استفاده از مکانیسم

شود که این امر هم به نفع کشاورز و هم خریدار خواهد شفافیت بر معامالت این بورس حاکم است، باعث برقراری عدالت اجتماعی می

 نتواند تأثیر مثبت در افزایش کیفیت و شفافیت قیمت زعفران و پسته کشاورزابود.وی بیان کرد: ورود این دو محصول به بورس می

 داشته باشد. در حقیقت ورود این محصوالت در نهایت به نفع کشاورز تمام خواهد شد.

رفته جهانی در عرضه پسته و زعفران در های ازدستگیری رتبهنماینده مردم شوش در مجلس شورای اسالمی با تأکید بر بازپس

فیت قیمت و کیفیت، رتبه و جایگاه خود را در بازارهای جهانی بازارهای رقابتی، ادامه داد: متأسفانه این دو محصول به دالیل عدم شفا

تواند می اند و بورسرا از دست داده است و کشورهایی که در این زمینه حرفی برای گفتن نداشتند جایگزین زعفران و پسته ایران شده

یمت سازی قو محصول در بورس کاال باعث شفافطور یقین خرید و فروش این داین جایگاه را به ایران بازگرداند.نوری عنوان کرد: به

ای محصوالت از کشاورزان و باغداران ها که با خرید فلهتر دست دالالن و واسطهو افزایش کیفیت محصول خواهد شد و از همه مهم

 د شد.وی یادآور شد: بورسکنند، کوتاه خواهبندی با برند سایر کشورها در بازار جهانی عرضه میها را پس از بستهبا قیمت ناچیز آن

صورت مستقیم وارد بازار کند و از سوی دیگر باعث خواهد شد تا کند تا زعفران و پسته خود را بهکاال به کشاورز و باغدار کمک می

ها در تولید محصوالت با کیفیت تالش بیشتری کنند تا محصوالتشان با قیمت مناسب خریداری شود.عضو کمیسیون کشاورزی، آن

و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی با اشاره به لزوم آموزش کشاورزان برای ورود به بورس کاال تأکید کرد: البته ورود به بورس  آب

هایی است و باید الفبای بورس به کشاورزان آموزش داده شود، زیرا بدون آموزش و آگاهی به این قشر کاال دارای مراحل و تکنیک

ویژه وزارت جهاد کشاورزی باید با ییرات را به شیوه ای مطلوب داشت.نوری خاطرنشان ساخت: دولت بهتوان انتظار این تغنمی

های مناسب و حمایت از کشاورزان مقدمات ورود کاالهای استراتژیک و دارای برند در بازارهای جهانی کشاورزی به بورس ریزیبرنامه

های مختلف به فروش صورت شفاف و با روشتوان کاالها را بهی در بورس میرا فراهم کند. چرا که رونق یافتن معامالت کشاورز

رساند.وی در پایان اظهار کرد: تحقق تمرکز معامالت کشاورزی در بورس کاال و رسیدن به اهداف مهم ذکرشده ازجمله تأثیرگذاری 

ریزی دقیق دارد که در این میان موانعی همچون مهای و جهانی از طریق تابلوی بورس، نیاز به عزمی جدی و برناهای منطقهدر قیمت

تفکرات سنتی و قدیمی وجود دارد؛ از این رو دولت، وزارت جهاد کشاورزی، مجلس و سایر نهادهای مربوطه باید برای رسیدن به 

طور مستمر و با حجم اهداف مهم در بخش کشاورزی زمینه آشنایی کشاورزان با بورس کاال و عرضه محصوالت مختلف در این بازار به

 باال را فراهم کنند./

http://www.iana.ir/fa/news/50402/%D8%A8%D8%A۷%D8% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۱۲تاریخ: 

 گندم در بورس/ خودکفایی گندم در کشور تثبیت شده استتغییر در ساختار شرکت بازرگانی دولتی برای مباشری 

عرضه محصول گندم در بورس کاال دارای مزایای مثبتی است که وزیر جهاد کشاورزی نیز بر آن مهر تأیید زده است، اما مسئله 

 .ها بکندالتفاوتتر مابهاساسی آن است که باید دولت فکری به حال تأمین هرچه سریع

ها شفاف بوده و معامله عنوان پایگاهی که قیمتعرضه محصوالت کشاورزی در بورس کاال به ی ایران )ایانا(:خبرگزاری کشاورز

تواند بار مالی دولت را نیز کاهش دهد و کشاورز به ای که این عرضه میگونهگیرد، چند سالی است که آغاز شده؛ بهها سرعت میآن

عنوان قیمت شده در بورس و آنچه که بهالتفاوت محصول فروختهشده خود برسد، اما مسئله مابهبخشی از بهای محصول فروخته

ر های دولتی در بیشتتضمینی از سوی دولت تعیین شده، مسئله دیگری است که همچنان حل نشده باقی مانده است، زیرا بودجه

راعی آینده صبر کنند. این در التفاوت تا سال زشود و گاهی کشاورزان مجبور هستند برای دریافت مابهموارد به کندی تأمین می

  ای نیست که یک سال زراعی پول خود را وارد چرخه کار و زندگی نکنند.حالی است که درآمد این قشر زحمتکش به اندازه

صورت قیمت تضمینی در بورس کاال آغاز شده است، تعداد محصوالت واردشده به رینگ عرضه موفق ذرت و جو که دو سالی است به

ا افزایش داده و به گندم و زعفران نیز تسری یافته است. هرچند که موافقان و مخالفان بسیاری در این بین وجود دارد، کشاورزی ر

ریزی برای عرضه گندم در وگوی اخیر خود با صدا و سیمای جمهوری اسالمی، مهر تأییدی بر برنامهاما وزیر جهاد کشاورزی در گفت

وگویی که ایانا با سرپرست توسعه بازار فیزیکی بورس کاال انجام داده است، این حرکت در گفت بورس کاال زده است.در این راستا

وری قانون افزایش بهره 33گوید: در راستای اجرای ماده تواند راه ورود سایر محصوالت را به بورس باز کند.اکبر میرزاپور میجدید می

به بورس کاال وارد شد و از سال گذشته تمامی محصول تولیدی  1394سال بخش کشاورزی و منابع طبیعی، محصول جو و ذرت از 

 صورت پایلوت وارد چرخه بورس شود.ها وارد چرخه شد و امسال نیز مقرر شده است که غیر از جو و ذرت، گندم نیز بهاستان

لی وارد بورس شده است و شرکت بازرگانی های مرکزی، اردبیل، زنجان و خراسان شماعنوان پایلوت، گندم استانکند: بهوی بیان می

 های داخلی خود را تغییر دهد تا بتوانیم شاهد معامله خوبی در این بخش باشیم.عنوان مباشر الزم است رویهدولتی نیز به

 کنیم. ادرافزاید: در حوزه صادراتی نیز طی سال جاری موفق شدیم حدود یک میلیون تن گندم تولیدشده کشاورزان را صمیرزاپور می

کند: اعتماد به بورس کاال از طرف وزارت جهاد کشاورزی افزایش یافته، اما الزم است بعضی سازوکارها تغییر کند تا وی عنوان می

 بتوانیم شاهد معامله خوبی باشیم./

 ورود زعفران با قیمت توافقی به بورس کاال

ای گونهن نیز در روزهای اخیر وارد چرخه خرید توافقی شده است، بهدهد: زعفراسرپرست توسعه بازار فیزیکی بورس کاال ادامه می

صورت توافقی توسط مباشر که در حال درصد از قیمت آن به 30گیرد و که این محصول در قالب گواهی سپرده مورد معامله قرار می

ده باید توسط کشاورز به فروش برسد ششود و مابقی بهای محصول زعفران سپردهحاضر سازمان تعاون روستایی است، پرداخت می

که اگر ظرف مدت معینی این فروش عملیاتی نشد، دوباره مباشر وارد شده و اقدام به خرید محصول خواهد کرد. درباره گندم نیز 

بار  که شودکند: ورود محصوالت کشاورزی به بورس کاال باعث میگونه خواهد بود.میرزاپور تأکید میسیاست خرید تضمینی بدین

 ها نیز فکری اساسی شود.التفاوتتر به پول خود برسند، اما الزم است درباره مابهمالی دولت کاهش یافته و کشاورزان سریع

شده در بورس کاال ظرف دو هفته بازارسازی نشد، شرکت بازرگانی دولتی باید دوباره شود: اگر محصول گندم خریداریوی یادآور می

 ات الزم را برای خرید محصول گندم به انجام برساند.وارد عمل شود و اقدام

 امکان نگهداری گندم در انبارهای کشاورزان برای ورود به بورس صفر است
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داند های الزم میدر مقابل این نظر، رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران، وجود هر تغییری در بخش کشاورزی را نیازمند زیرساخت

وجود های الزم ازجمله فراهم آوردن انبار نگهداری برای محصول گندم بهگوید: الزم است زیرساختایانا می وگو با خبرنگارو در گفت

آید؛ زیرا کشاورز امکان نگهداری گندم در انبارهای خود را ندارد و در شرایط حاضر بازرگانی دولتی در کنار کشاورزان برای عرضه 

ار باشد همیشه مباشری وجود داشته باشد، چه نیازی به آن است که محصول در بورس محصول به بورس قرار گرفته است که اگر قر

های کند: عرضه گندم در بورس کاال دارای دو مزیت است؛ یکی آن که کیفیت گندمقلی ایمانی اضافه میکاال به فروش برسد.علی

ها برای باال بردن کیفیت افزایش خواهد یافت و دوم هترتیب انگیزتولیدشده توسط کشاورزان مالک قیمتی قرار خواهد گرفت و بدین

آن که قیمت محصول گندم همچون بازار جهانی خواهد بود و کشاورزان زودتر به پول خود خواهند رسید. یعنی حداکثر ظرف سه 

ته تضمینی تفاوتی داشکنند. فقط اگر قیمت مورد معامله با قیمت خرید شده خود را دریافت میروز کشاورزان بهای محصول فروخته

که  هاییالتفاوتسازد: متأسفانه کشاورزان خاطره خوشی از مابهالتفاوت آن را پرداخت کند.وی خاطرنشان میباشد، دولت باید مابه

ماه تحویل بورس ها پرداخت کند ندارند؛ زیرا برخی کشاورزان تولیدکننده جو که محصول خود را از اردیبهشتدولت باید به آن

های الزم برای عرضه موفق محصوالت کند: الزم است زیرساختاند.ایمانی اظهار میالتفاوت را دریافت نکردهاند، هنوز بهای مابهدهدا

افزاید: از آنجا که کشاورزان انباری ندارند که بتوانند محصوالت خود را در حد ای نداشته باشند.وی میفراهم شود تا کشاورزان دغدغه

درصد  85متر ذخیره کنند تا آن را وارد بورس کنند، باید در این زمینه فکری اساسی شود؛ زیرا در شرایط فعلی تن یا ک 100

رضه شود، عچنینی ندارند، اما از آنجا که بار مالی دولت در این بین کمنتر میپا هستند و انبارهایی با ظرفیت اینکشاورزان خرده

 تواند اثربخش باشد.محصوالت می

 هزار هکتار گندم در اراضی کشور ۸٠٠کشت پنج میلیون و  تحقق

نها کند: کشت به پایان رسیده است و ترئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران درباره وضعیت کشت محصول گندم در کشور بیان می

هزار هکتار  800ون و شود که پنج میلیبینی میهای کمی وجود داشت، کشت باقی مانده و پیشدر برخی مناطق خشک که بارندگی

دهد: حدود چهار میلیون هکتار از اراضی گندم کشور دیم است که امیدواریم باران از اراضی کشور به زیر کشت برود.ایمانی ادامه می

 یکند: سطح زیر کشت گندم در مقایسه با سال گذشته اندکی کاهش داشته، اما این امر به خودکفایها را سیراب کند.وی عنوان میآن

شده محصوالت کشاورزی ازجمله گندم در کشور ما باال است، باید در حد نیاز تولید آسیبی نخواهد رساند؛ زیرا از آنجا که قیمت تمام

شود: شده ایران در کشورهای دیگر جواب نخواهد داد.وی در پایان یادآور میدلیل باال بودن قیمت تمامکنیم، چون گندم صادراتی به

 شده است و امسال نیز انتظار داریم همچون سال زراعی گذشته تولیدی بیش از نیاز رقم بخورد./شور تثبیتخودکفایی در ک

http://www.iana.ir/fa/news/50400/%D8%AA%D8%BA%DB% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۱۲تاریخ: 

نامه آیین /برداری از منابع ژنتیکی کشور؛ افتخاری تاریخی به مانند ملی شدن نفتتصویب قانون حفاظت و بهره

های غیرموجه در دولت دهم/ ایستادگی نمایندگان مقابل فشار شود/ کارشکنیرویکرد الزامی تنظیم می 3اجرایی با 
 سوداگران منابع ژنتیکی

المللی این های بینوزیر در سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی و مدیرکل دفتر ارتباطات علمی و همکاریمشاور معاون 

برداری از منابع ژنتیکی کشور در واقع با سه رویکرد حفاظت از منابع ژنتیکی، تسهیل در امر سازمان گفت: قانون حفاظت و بهره

 نامه اجرایی آنین رعایت حقوق عرفی جوامع محلی تدوین و تصویب شده است و آیینپژوهش با اولویت پژوهشگران داخلی و همچن

 .گانه یادشده، تنظیم خواهد شدنیز در واقع با مراعات الزامات سه

به گزارش خبرنگار ایانا، دکتر جواد مظفری، مشاور معاون وزیر در سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی و مدیرکل دفتر 

ابع برداری از منالمللی این سازمان در نشستی خبری به مناسبت تصویب قانون حفاظت و بهرههای بینت علمی و همکاریارتباطا

سروصدا و متواضعانه در مجلس ژنتیکی کشور در مجلس شورای اسالمی در ابتدا ضمن اعالم اینکه قانون یادشده در شرایطی بی

ترین قوانین ملی کشورمان است که باعث این در حالی است که قانون مصوب از مهمشورای اسالمی به تصویب رسیده است، گفت: 

توان به ضرس قاطع گفت این قانون بدون شود که برای هر کشور حائز اهمیت است؛ تا آنجا که میحفاظت و نگهداری از ذخایری می

های مهم که عضویت ایران در کنوانسیونیناسفند است.وی با بیان ا 29هیچ تعصبی در ردیف ملی شدن صنعت نفت کشور در 

ی با های طوالنالمللی در حوزه ژنتیک گیاهی و جانوری مستلزم وجود قانون ملی در هر کشوری است، عنوان کرد: متأسفانه سالبین

نداشت، اما  وجود اصرار برخی دلسوزان منابع ژنتیکی کشور و حتی با وجود تدوین آن، قانونی در این باره در کشورمان وجود

خوشبختانه با پیگیری و همراهی وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی، نمایندگان مجلس شورای 

 خورشیدی تصویب شد. 1396ویژه اعضای کمیسیون کشاورزی، این قانون مهم سرانجام در یازدهم مهرماه سال اسالمی به

وج االجرا خواهد شد، اتفاقاتی مانند خرپیش از تصویب این قانون که در صورت ابالغ رئیس جمهوری الزم که تامظفری با تأکید بر این

ا منابع شد تها نداشتن قانون باعث میچمدانی منابع ژنتیکی کشور بدون تاوان مالی و کیفر مجرمان مقدور نبود، افزود: در واقع سال

هایی که قضایی قرار نگیرد.مشاور معاون وزیر جهاد کشاورزی در تات با یادآوری تالش ژنتیکی کشور بدون مجوز قانونی تحت پیگیرد

های ریگیخورشیدی در مسئولیت بانک ملی ژن تا امروز برای تدوین و تصویب این قانون داشته است، موضع 1381شخص وی از سال 

تر آن برشمرد و عنوان کرد: شوربختانه با وجود نهایی  همسو با منافع شخصی به جای منافع ملی را مانع تصویب به موقع و سریع

های غیرموجه در دولت دهم )زمان وزارت صادق توجهیها و بیخورشیدی، کارشکنی 138۷شدن مفاد پیش نویس قانون در اسفند 

ز در مجلس شورای اسالمی ها معلق بماند و بعد از آن نیخلیلیان در وزارت جهاد کشاورزی( منجر به این شد تا این قانون مهم مدت

که خوشبختانه با استقرار دولت یازدهم و بررسی سریع در کمیسیون علمی و های طوالنی بالتکلیف ماند!وی با بیان اینوقت، مدت

ال نویس الیحه در ستحقیقات هیأت دولت به ریاست دکتر فرجی دانا این قانون در دولت حسن روحانی تصویب شد، ادامه داد: پیش

به مجلس شورای اسالمی با ترکیب جدید نمایندگان ملت رفت تا پس از زحمات مسئوالنه نمایندگان دوره جدید و تسلیم  1393

، جزئیات آن 8ماده  "الف"پس از تصویب بند  96مهر  11ها مقابل فشارهای سوداگران منابع ژنتیکی این الیحه در مورخ نشدن آن

عنوان قانون حفاظت و رأی برسد و به 228رأی ممتنع از مجموع  9چهار رأی مخالف و رای موافق،  150به رای گذاشته و با 

 برداری ازمنابع ژنتیکی کشور آماده ابالغ رئیس جمهوری شود.بهره
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گذاری که چنین الیحه درخشانی را از دوران گویی دوباره به تمام مسئوالن مراکز تحقیقاتی و اجرایی و قانونمظفری با شادباش

عنوان رئیس جمهوری اسالمی ایران به یادگار گذاشتند؛ این اقدام تاریخی را که هدف از آن حفاظت و صدارت حسن روحانی به

 برداری اصولی و قانونی از منابع ژنتیکی کشور است، ستود و شایسته ستایش دانست.بهره

منابع ژنتیکی کشور و تأثیرات آن در حفاظت از منابع ژنتیکی برداری ازوی با اشاره به مصادیقی از مواد عنوان قانون حفاظت و بهره

کشور تأکید کرد: این قانون در واقع با سه رویکرد حفاظت از منابع ژنتیکی، تسهیل در امر پژوهش با اولویت پژوهشگران داخلی و 

ه گانر واقع با مراعات الزامات سهنامه اجرایی آن نیز دهمچنین رعایت حقوق عرفی جوامع محلی تدوین و تصویب شده است و آیین

که در مواد مختلف این قانون یادشده، تنظیم خواهد شد.این مقام علمی و مسئول در حوزه تحقیقات کشاورزی کشور با بیان این

ع ژنتیکی مناب طور مثال امروزهکوشیده شده است تا هیچ ابهامی در زمینه مراعات حقوق قانونی منابع ژنتیک باقی نماند، یادآور شد: به

توان ماده ژنتیک ساخت؛ نکته ای که حتا در قوانین ها میها و اطالعات نیز بدل شده است که با همان دادهاز قالب فیزیکی به داده

 سایر کشورها که پیش تر به این امر ورود کرده بودند نیامده بود، اما در قانون مصوب اخیر در کشورمان نادیده گرفته نشد و برای آن

بینی شده است.در مقدمه توجیهی این الیحه آمده است: با توجه به تنوع منابع ژنتیکی در کشور و عدم تعیین تکلیف قانونی پیش

ها و نیز عدم تعیین مالکیت معنوی و ضمانت اجرای الزم برای حفاظت برداری و صیانت از آنانسجام مدیریت در نحوه دسترسی، بهره

المللی مربوط به منابع ژنتیکی کشاورزی، هیأت ها و پروتکل بینی و همچنین ضرورت رعایت کنوانسیوناز منابع ژنتیکی کشاورز

را به تصویب رسانده است.بر اساس ماده دو این الیحه منابع ژنتیکی که در  "برداری از منابع ژنتیکیالیحه حفاظت و بهره"وزیران 

تگاه اصلی واقع در قلمرو سرزمینی و حاکمیت ملی جمهوری اسالمی ایران وجود های خارج از زیسهای اصلی یا در مجموعهزیستگاه

شوند و داشته باشد یا آن دسته از منابع ژنتیکی که منشاء ایرانی داشته و در مراکز دولتی یا غیردولتی خارج از کشور نگهداری می

ب شده و بر اساس مفاد این قانون قابل دسترسی و همچنین اطالعات و دانش سنتی مربوط به منابع ژنتیکی، اموال عمومی محسو

های جهاد کشاورزی و بهداشت درمان و برداری هستند.در ماده سه این الیحه آمده است: در اجرای مفاد این قانون، وزارتخانهبهره

ی که ای سازمانآموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست موظفند بدون گسترش ساختار تشکیالتی و با تجمیع تمامی واحده

گیرند، ساختاری مستقل و متناسب تا سطح معاون باالترین مقام مسئول دستگاه و با رعایت قوانین در ذیل احکام این قانون قرار می

و مقررات مربوط تأسیس و حسب مورد به ترتیب امور منابع ژنتیکی کشاورزی )اعم از حفاظت از ذخائر ژنتیکی و بانک ژن در محدوده 

بط ها و آفات مرتربوط به کشاورزی، باغبانی، جنگل، مرتع، بیابان، شیالت، دام، طیور، زنبورداری و خوراک دام و طیور و بیماریامور م

 با این موارد( منابع ژنتیکی اختصاصی پزشکی انسانی و منابع ژنتیکی حیات وحش را با شرح وظایف زیر مدیریت کنند:

 هاری، پایش و احیاء( و ثبت منابع ژنتیکی و دانش سنتی مرتبط با آنالف( حفاظت )ازجمله شناسایی، نگهدا

 های مربوطبرداری ژنتیکی در دستگاهبرداری از منابع ژنتیکی و صدور مجوز بهرهب( نظارت بر بهره

 المللیپ( استیفای حقوق ملی و صیانت از آن در سطح داخلی و بین

 بوطهای عمومی و دانش تخصصی مرت( ارتقای آگاهی

 ث( شناسایی عوامل تهدیدکننده و پیشگیری و به حداقل رساندن تهدیدهای متوجه منابع ژنتیکی

 برداری پایدار از منابع ژنتیکیهای حفاظت، ثبت و بهرهج( حمایت و توسعه تحقیقات در زمینه

ای جهاد کشاورزی، بهداشت درمان همچنین در ماده چهار این الیحه به تشکیل شورای هماهنگی منابع ژنتیکی کشور مرکب از وزر

و آموزش پزشکی، علوم تحقیقات و فناوری، صنعت، معدن و تجارت، دادگستری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، معاون علمی 

 و فناوری رئیس جمهور و رئیس جهاد دانشگاهی اشاره شده است.
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وه نامه اجرایی ضوابط دسترسی و نحبرداری از آن تابع آیینرهدر ماده شش این الیحه نیز آمده است: دسترسی به منابع ژنتیکی و به

های بهداشت درمان و آموزش پزشکی، علوم برداری ژنتیکی است که با مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی و با همکاری وزارتخانهبهره

االجرا شدن این قانون تهیه و زمتحقیقات و فناوری و سازمان حفاظت وحیط زیست و جهاد دانشگاهی ظرف مدت سه ماه از تاریخ ال

 نامه اجرایی موضوع مادهبرداری ژنتیکی بدون رعایت آیینرسد.بر اساس ماده هشت هم دسترسی و بهرهبه تصویب هیأت وزیران می

به  -طوبدون مجوز نهاد متولی مرب-برداری از منابع ژنتیکی منظور دسترسی و بهرهشش و صادرات و خارج ساختن منابع ژنتیکی به

های تعزیزی درجه پنج و شش قانون مجازات اسالمی است.همچنین هرگونه اقدام به ترتیب مستوجب یک یا چند نوع از مجازات

ها که باعث به خطر افتادن آن منابع شود، مستوجب یک های آنفرسایش یا تخریب عمدی و بدون مجوز منابع ژنتیکی یا زیستگاه

 های اسالمی است./ه چهار تعزیری قانون مجازاتهای درجیا دو نوع از مجازات

http://www.iana.ir/fa/news/50405/%D8%AA%D8%B5%D9%88%D 
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 برنامه و سیاست ها
 ایران اکونا – ۱۳۹۶آذر / /  ۱۳دوشنبه , 

 های شمالیهای کشاورزی استانممنوعیت تفکیک زمین

های وزیران، به موازات توسعه گردشگری از تفکیک زمین هیئتمدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: با استناد به مصوبه 

 .شمالی کشور، جلوگیری خواهد شدهایکشاورزی به ویژه در استان

های عمومی و گردشگری، حمیدرضا عظیمیان با اشاره به برنامه سازمان ملی زمین و مسکن برای تخصیص زمین به ساخت مجتمع

سوی هیئت وزیران ابالغ شد که بر اساس آن تسهیالت مناسبی برای بخش گردشگری تخصیص  ای ازبه تازگی مصوبه اظهار کرد:

 .شده است ها نیز ابالغها و نهادهای مسئول در این کار سهیم باشند که مصوبه مذکور به همه دستگاهیابد و همه سازمان

هایی مسئولیت سازمان بود طی بخشنامهایی را که تحتهوزیران، بخشوی افزود: سازمان ملی زمین و مسکن به استناد مصوبه هیات

های گردشگری ابالغ کرد تا همکاری الزم در این رابطه، صورت عنوان واگذاری زمین به نام دهکدههای کشور تحتبه تمامی استان

های نگی برای تامین دهکدهفرهوی تصریح کرد: واگذاری زمین از سوی سازمان ملی زمین و مسکن و با همکاری سازمان میراث.بگیرد

های شمالی یعنی عظیمیان یادآور شد: در بخشنامه دولت بیشتر اشاره به استان.گردشگری با شرایط مناسبی تسهیل شده است

های های گیالن، مازندران و گلستان شده است و تاکید بر این مطلب دارد که به موازات توسعه گردشگری باید از تفکیک زمیناستان

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه درخواست ویالسازی و .رویه جدا جلوگیری شودرزی در شمال کشور به طور بیکشاو

های اجرایی دولتی های شمالی وجود داشته و دارد، از ساماندهی ساخت ویال توسط دستگاههای گردشگری همواره در استانسایت

ها به قطعات کوچک و نامناسب های با ارزش کم کشاورزی وجود دارد، زمینناطقی که زمینخبر داد و گفت: در نظر است تا در م

های اجرایی بتوانند زمین ها را تهیه کرده و به صورت یکجا برای احداث دهکده های گردشگری خریداری تقسیم نشوند بلکه دستگاه

ند شد و از هرگونه ساخت و ساز در آنها جلوگیری بعمل های مرغوب کشاورزی به شدت محافظت خواهوی تصریح کرد: زمین.کنند

  .پوشی نسبت به متصرفان اعمال نخواهد شدخواهد آمد. در همین رابطه نیز در صورت بروز تخلف، هیچگونه بخشش و چشم

http://iranecona.com/۷9824/%D9%58%D9%85%D9%86%D9% 
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 برنامه و سیاست ها
 ایران اکونا - ۱۳۹۶آذر / /  ۱۲یکشنبه , 

 ضرورت تدوین برنامه های ملی و بین المللی برای ریزگردها

شور بویژه کگردوغبار در مناطق بیابانی و صحراها یک فرآیند طبیعی است امروزه به دلیل سوء تدبیر داخلی و منطقه ای در بخشی از 

 .استان خوزستان به بحرانی ملی تبدیل شده و زندگی را بر مردمان منطقه سخت و طاقت فرسا کرده است

 580هزار و 43( 1393پژوهش ها نشان می دهد ارزش اقتصادی کل سالیانه خدمات استفاده از تاالب شادگان )*پوراندخت نیرومند 

در سال های اخیر تاثیر برخی .( بوده است1395میلیارد ریال ) 289هزار و 4۷ام دژ میلیارد ریال و ارزش منافع اقتصادی تاالب ب

عوامل طبیعی همانند خشکسالی های مداوم، کاهش بارندگی و رطوبت نسبی محیط به همراه استفاده بی رویه از منابع آبی و وقوع 

و عرصه های جنوبی کشورمان و از بین رفتن جنگ موجب خشک شدن تاالب ها و دریاچه های شرق سوریه و مرکز و غرب عراق 

در کنار بحران ریزگردها، بیابانزایی و تخریب سرزمین چرخه ای معیوب از معضالت .کامل پوشش گیاهی در این مناطق شده است

جتماعی ا -تخریب سرزمین با تبعاتی مانند چالش های اقتصادی .زیست محیطی را ایجاد کرده و باعث تشدید روند تخریب شده است

از این رو، باید با بررسی ریشه های آن، راهبردها .و بحران های سیاسی، می تواند خطر آسیب پذیری جوامع تحت تاثیر را افزایش دهد

در این نوشتار به بررسی علل خارجی و داخلی بحران محیط  .و برنامه های متناسب با رویکرد تقویت تاب آوری محلی اتخاذ شود

 .راهکارهای پیشنهادی پرداخته می شودزیستی خوزستان و 

  :علل خارجی **

افزایش مستمر درجه حرارت زمین و در نتیجه کاهش رطوبت نسبی و تبدیل زمین های مستعد کشاورزی به زمین های شور و -1

 غیر قابل کشت

و  آبی هور العظیم، شادگان و بام دژ برداشت بیش از اندازه ترکیه از منابع آبی دجله و فرات که در کنار بی تدبیری داخلی به کم-2

 .در نتیجه کاهش رطوبت نسبی و ایجاد کانون های ریزگرد منجر شده است

 :علل داخلی**

اجرای طرح های ناپایدار توسعه و فقدان نگاه -4برداشت نادرست از آب های سطحی از جمله رودخانه های کرخه، دز و کارون-3

داشت بیش از اندازه آب در طرح های کشت نیشکر، انتقال غیرکارشناسی آب و سد سازی های جامع و راهبردی به طرح ها مانند بر

  آبیاری سنتی با بازده پایین و استفاده اندک از سیستم های آبیاری مدرن متناسب با شرایط منطقه-5غیر اصولی

  (زاییتغییر نامناسب کاربری اراضی و کاهش توان اکولوژیکی و بیولوژیکی زمین )بیابان-6

 رها کردن پسماندهای ناشی از سیاالت حفاری در پیت ها و تاثیر سوء روی تاالب های منطقه-7

نگاه بخشی دستگاه های حوزه محیط زیست، جهاد کشاورزی، صنعت و معدن، نفت، نیرو، راه و شهرسازی و ناتوانی استانداران -8

  برای انسجام و هماهنگی

 گاه های تحت نظر سه قوهانتصاب مدیران غیرشایسته دست -9

فقدان نگاه جامع و نظام مند و برداشت نادرست از ابعاد امنیت و بی توجهی به امنیت محیط زیست و اقتصادی در کنار بعد -10

  سخت امنیت

 .حاکمیت اقتصاد سیاسی و سوء استفاده از مفاهیم ارزشی در منافع شخصی و حزبی به جای منافع ملی-11

 :هادهاراهکارها و پیشن**
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تقویت تاب آوری محلی از طریق انتصاب و انتخاب مدیران شایسته بومی متخصص با دیدگاه فرابخشی و منافع ملی محور  -1

  در دستگاه های تحت حاکمیت سه قوه در استان،

  تان،اساستفاده از ظرفیت های دیپلماسی آب و محیط زیست به موازات دیپلماسی اقتصادی و نفت در توسعه پایدار  -2 -2

 ناشی از سیاالت حفاری )روش تزریقاستفاده از فناوری های متناسب برای مدیریت رواناب ها و مدیریت پسماندهای  -3

  ،(وباره کنده های حفاری -3

پیگیری حقوق محیط زیست ایران از طریق نظام حقوق بین الملل و جلوگیری از برداشت بی رویه و غیر مجاز کشورهای  -4 -4

  ن حق آبه تاالبها،همسایه و تامی

  یگیری اقدام های دوجانبه با عراق در احیای هورالعظیم، -5

بهره برداری از تجارب کشورهای موفق و ظرفیت های کنوانسیون های بین الملل از جمله کنوانسیون رامسر در احیای  -6 -6

 به جای نفتی در کنترل بحران هایتوسعه توانمندی های فناورانه کشور در تولید تثبیت کننده های طبیعی  -7 تاالب ها،

افزایش بازده آب با تغییر سیستم  -9 افزایش سطح آگاهی شهروندان در مصرف نادرست آب، -8گرد و غبار و ریگ پاشی،

  ،(انجام اقدام های ملی و بین المللی بیابانزدایی )کنوانسیون بیابانزدایی -10آبیاری سنتی به قطره ای،

هنگ اجرایی، تقنینی و قضایی برای جلوگیری از تغییر نامناسب کاربری اراضی و توسعه و احیای انجام اقدام های هما -11

استفاده از ظرفیت کل دستگاه ها مانند نیروی نظامی در اجرای طرح های  -12 ،(پوشش گیاهی )احیای مراتع و جنگل

  ناپایدار توسعه ای استان،تبیین مسئولیت مدنی و جزایی برای مسببان طرح های  -13 پایدار توسعه ای،

  بهره برداری از سازوکارهای مناسب برای هماهنگی راهبردها، سیاست ها و برنامه های دستگاه های مستقر در استان، -14

جایگزینی فرصت های شغلی پایدار به جای مشاغل فعلی در حوزه های اکوتوریسم و خدمات تاالب ها برای مردم  -15

 .مل امنیت و پدافند غیرعامل در انتقال و واردات فناوریتوجه به عا -16 محلی،

http://iranecona.com/۷9۷39/%D8%B6%D8%B1%D9 
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 برنج
 فارس - ۹۶/۰۹/۱۳ : تاریخ

گزارش صدروزه دولت یک جمله هم از کشاورزی جمهوری در کند/ رئیسدولت با واردات برنج به کشاورزان ظلم می

 نگفت
جمهوری در ارائه گزارش صدروزه دولت حتی یک جمله عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس بابیان اینکه رئیس 

  .کندهم در خصوص کشاورزی نداشت، گفت: دولت با واردات برنج به کشاورزان ظلم می

جمهوری در حوزه در رشت، در واکنش به گزارش عملکرد صدروزه رئیس خبرگزاری فارسوگو با محمدصادق حسنی امروز در گفت

 شجمهوری در گزارش عملکرد صدروزه دولت حتی یک جمله هم در حوزه کشاورزی نگفت و فقط به گزارکشاورزی اظهار کرد: رئیس

طرف ما اجازه شود، افزود: از یک شدت ظلم میوی با تاکید بر اینکه در حق کشاورزان به.کوتاهی در خصوص گندم بسنده کرد

کنیم برنج بکارد، از طرفی دیگر موقع برداشت محصول و فروش برنج، برنج دهیم که کشاورز تغییر کاربری بدهد و تاکید هم مینمی

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه دولت با واردات برنج .شویمکاران میرنجکنیم و مورد رنج بوارد می

کند، گفت: دولت باید دست کشاورزان را در صورت عدم پشتیبانی و حمایت باز بگذارد و اجازه بدهد که ماهیت به کشاورزان ظلم می

 .خواهند تغییر کاربری دهندیهای کشاورزی را خودشان مشخص کنند و اگر مزمین

واجه توجهی دولت مکارد اما با بیکار زمین خود را شالی مینماینده مردم رشت در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه وقتی برنج

 لت حمایتیکارد اما از سوی دوهای خود را تغییر کاربری بدهد، خاطرنشان کرد: وقتی کشاورز برنج هم میشود بهتر است زمینمی

 .بینم که اجباری بر کشت برنج باشدشود، هیچ لزومی نمینمی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960913000239 
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 برنج
 فارس - ۹۶/۰۹/۱۰ : تاریخ

 آیدهای مرزی در آمار نمیهزارتن در سال است/ واردات از بازارچه ۸٠٠میلیون تن و نیاز به واردات  ۲.۲تولید برنج 
هزار تا یک میلیون تن است، البته  800میلیون تن در سال و نیاز به واردات ساالنه  2/2وزیر جهاد کشاورزی: تولید داخلی برنج  

  .آیدانجام می شود که معموال در محاسبات نمی بخشی از واردات برنج از طریق بازارچه های مرزی

، محمود حجتی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما در پاسخ صداوسیمابه نقل از خبرگزاری  خبرگزاری فارسبه گزارش 

امون ممنوعیت ثبت سفارش واردات برنج افزود: ما در پی این هستیم تا قیمت محصوالت وارداتی باال نباشد که اقشار به سوالی پیر

 .ضعیف جامعه هم بتوانند برنج را با قیمت پایین دریافت و در عین حال محصول تولید داخل روی دست تولید کننده نماند

ندازه وارد شد، هر چند از نظر کمی نمی توانیم خط کشی کنیم که چه کسی واردات وی گفت: در چهار ماه اول امسال برنج بیش از ا

انجام دهد و چه کسی واردات نداشته باشد، برای اینکه رانتی ایجاد نشود، هر کسی که ضوابط قانونی را رعایت کند می تواند نسبت 

میلیون تن در سال و نیاز ما به واردات  ۲/۲نج حدود میزان تولید داخلی بر :وزیر جهاد کشاورزی افزود.به واردات اقدام کند

میلیون تن می رسد،  3/۲هزار تا یک میلیون تن است که در مجموع مصرف برنج کشور به حدود  ۸٠٠برنج هم ساالنه 

 .البته بخشی از واردات برنج از طریق بازارچه های مرزی انجام می شود که معموال در محاسبات نمی آید

ردات برنج در چهار ماه امسال به گونه ای بود که برنج تولید داخلی روی دست کشاورز ماند و در مورد قیمت هم حجتی گفت: وا

عوامل متعددی دخیل هستند از جمله نرخ ارز و اینها باعث شد که چند روزی ثبت سفارش برنج متوقف شود، وقتی بازار به تعادل 

وی افزود: در ارتباط با کاهش فاصله تولید تا مصرف .م تولید داخلی مدیریت می شودرسید و منطق خود را پیدا کرد هم واردات و ه

 .اقدامات زیادی شده ولی آنگونه که باید در این زمینه موفق نبوده ایم

وزیر جهادکشاورزی در پاسخ به سوالی در مورد حذف واسطه ها و داللی در عرضه محصوالت کشاورزی و دامداری گفت: در ارتباط 

 .ایم کاهش فاصله تولید تا مصرف حرکت های زیادی انجام شده، ولی آن طور که باید و شاید موفق نبوده با

روزه وزارت مطبوع خود افزود: یکی از بحث هایی که در زمینه کاهش فاصله تولید تا مصرف در  100محمود حجتی با ارائه عملکرد 

وی در تشریح این طرح افزود: در دنیا .کرده ایم طرح از مزرعه تا سفره استروزه اول دولت دوازدهم دنبال  100دولت یازدهم و 

تشکل های تولیدی و تولیدکنندگان پایشان را از مزرعه فراتر گذاشته اند و به سفره نزدیکتر شدند اما در ایران به جز چند شاخه ای 

ن یکی از تجربه های موفق کاهش فاصله تولید تا مصرف وزیر جهاد کشاورزی عرضه مرغ را به عنوا.محدود این اتفاق نیافتاده است

عنوان کرد و افزود: پیش از این مرغدارها مرغ را به افرادی با عنوان پاچالی می فروختند، بعد این مرغ به کشتارگاه واگذار می شد و 

می رسید که این مسئله  پس از دست به دست شدن بین چندین واسطه به عمده فروش و خرده فروش و در نهایت به دست مردم

 .تاثیر زیادی در قیمت مرغ داشت، اما حاال با حذف این واسطه ها تقریبا مرغ به صورت عرضه مستقیم به دست مشتری می رسد

حجتی با بیان اینکه هنوز هم بخش عمده ای از بازار مرغ به شیوه گذشته عمل می کند و هنوز هم دست دالل ها به صورت کامل 

 .این حرکت شروع شده و نتایج خوبی هم داشته است :غ کوتاه نشده است گفتاز بازار مر

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تجربه موفق دیگر کشورها نظیر هلند افزود: در این کشور تولید کننده هیچ دغدغه ای در خصوص 

فکر می کند، اما در ایران این گونه نیست و ما اینکه محصولش را کسی نخرد یا پولش را دیر دریافت کند ندارد و فقط به تولیدش 

یک عقب افتادگی تاریخی در این زمینه داریم. در بازار یابی، خدمات پس از تولید، حمل و نقل و در نهادسازی های اجتماعی و 

 .اقتصادی دارای عقب افتادگی تاریخی هستیم
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ستفاده از فناوری های نوین در عرضه محصوالت کشاورزی و دامداری حجتی افزود: با این حال یکی از راهکارها تشکیل تعاونی ها و ا

وزیرجهادکشاورزی با بیان اینکه بحث های خوبی در زمینه استفاده از استارتاپ ها با معاون فناوری رئیس جمهور و وزارت .است

ضا دسته بندی شده و در حاشیه شهرهای ارتباطات انجام داده ایم افزود: در حال حاضر شبکه هایی تشکیل شده تا محصوالت مورد تقا

 .بزرگ انبار شوند تا از طریق استارتاپ ها عرضه شوند اما این حرکت ها جزیی است و هنوز اثر فاحشی در عرضه نداشته است

اگر از روزه خود گفت: تورم محصوالت کشاورزی را باید بلند مدت ارزیابی کرد و  100وزیر جهاد کشاورزی در ادامه گزارش عملکرد 

 .این منظر به افزایش قیمت ها نگاه کنیم، تورم چندانی نداشته ایم

محمود حجتی افزود: به عنوان مثال شاید مرغ در حال حاضر با افزایش قیمت مواجه شده باشد اما اگر روند صعودی قیمت مرغ در 

وزیر جهاد کشاورزی .با سالی سه درصد می شوددرصد نمی رسد، یعنی تقری 15چهارسال گذشته را نگاه کنیم این افزایش سرجمع به 

تومان بود  ۷00هزار و  6با بیان اینکه در حال حاضر قیمت مرغ از قیمت تمام شده پایین تر است، گفت: چهار سال پیش قیمت مرغ 

وی .ن هم عرضه می شودتوما ۷00هزار و  6هزار تومان به فروش برسد ولی گاهی وقت ها با همان قیمت  8و نیم تا  ۷و االن باید بین 

شیر را یکی دیگر از محصوالتی عنوان کرد که قیمتش در بازار از قیمت تمام شده پایین تر است و افزود: در حال حاضر شیر با همان 

قیمت چند سال پیش به فروش می رسد که این مسئله هزینه های دامداران را جبران نمی کند و در حق آنها اجحاف می شود که 

وزیر جهادکشاورزی در پاسخ به سوالی در خصوص دالیل افزایش قیمت تخم .این زمینه دولت از آنها پشتیبانی و حمایت کند باید در

 25تا  30مرغ در هفته های اخیر گفت: روند قیمت تخم مرغ نیز همانند مرغ بود و سیری منطقی داشت اما متاسفانه امسال بین 

وی افزود: البته .ل بیماری آنفلوانزا از دست دادیم که این مسئله در افزایش قیمت مرغ موثر بوددرصد از مرغ های تخم گذار را به دلی

تالش کرده ایم تا با روش های جایگزین عرضه و تقاضا را به تعادل برسانیم اما این روند زمان بر است و امیدواریم آرام آرام به تعادل 

نیز گفت: در حال حاضر گوشت منجمد قرمز با رشد قیمت نداشته است چرا که حجتی درباره افزایش قیمت گوشت قرمز .برگردیم

ما در عرضه و تقاضای گوشت منجمد مشکلی نداریم اما این روند در عرضه گوشت گرم داخلی رخ نداده و به دلیل افزایش تقاضا بر 

سبک که معموال به صورت گرم عرضه می حجتی با اشاره به اینکه جمعیت دام .عرضه شاهد افزایش قیمت در این محصول هستیم

شود در کل کشور کاهش یافته است گفت: اگر چه تالش کرده ایم تا این کمبود را با واردات دام سبک از آسیای میانه و قفقاز جبران 

ان اینکه دامداری وزیر جهاد کشاورزی با بی.کنیم اما هنوز عرضه دام سبک در سطح ملی با کاهش مواجه و بازار به تعادل نرسیده است

ها در حال گذار از نظام شبانی و چوپانی به دامپروری بسته و متمرکز است افزود: در سال های اخیر حرکت های خوبی برای واردات 

 گله های مولد دوقلو و سه قلوزا و تکثیر آنها در کشور انجام شده اما این مسئله برنامه بلند مدت و برای تاثیر گذاری نیازمند زمان

میلیون راس است، گفت: تا زمانی که تمامی دام های  ۷0تا  60وی با اشاره به اینکه جمعیت دام سبک کشور بین .بیشتری است

 .کشور به صورت دو رگه یا خالص اصالح نژاد شوند، راهی جز واردات گوشت نداریم

ات زیادی همراه است گفت: اگر تعرفه ها را متناسب وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه قیمت های جهانی محصوالت کشاورزی با نوسان

 .با قیمت های جهانی تغییر ندهیم شاهد تغییرات قیمتی در داخل کشور خواهیم شد

 به ار تولیدات این از مقداری و کنند می تولید خود مصرف برای دنیا در کشاورزی محصوالت کنندگان تولید: افزود  محمود حجتی

 .مازاد تولیدات خود را عرضه و به نوعی بازار جهانی را مدیریت می کنند OECD کشورهای و دارند می نگه استراتژیک ذخایر عنوان

میلیون تن گندم وارد کردیم،  6تا  5دالر وارد کشور شد در آن سال حدود  390گندم وارداتی به ازای هر تن  91وی گفت: در سال 

دالر به ازای هر تن در بازارهای  220تا  210دیم، قیمت گندم وارداتی امروز دالر خریداری کر 340ما گندم را تنی  92در سال 

جهانی عرضه می شود، سال گذشته قیمت کره در بازار جهانی دو برابر شد، آیا ما می توانیم این محصوالت را با تعرفه ثابت وارد 

ارد کنیم؟وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه هم باید از کنیم؟ اگر قیمت کره و شیر خشک نصف شد باز باید با همان تعرفه ها قبلی و

http://awnrc.com/index.php
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تولید داخلی حمایت و صیانت کنیم و هم به گونه ای رفتار کنیم که به مصرف کننده اجحاف نشود افزود: تمام دعواهای دنیا حتی 

 تا به تولید و اشتغال آنها آسیبیسر و صدای ترامپ اشاره به موضوع تعرفه ها دارد، همه هم به دنبال صیانت از تولید داخلی هستند 

حجتی گفت: ما امروز ذرت را وارد می کنیم که روی قیمت تمام شده محصوالت ما مثل گوشت و مرغ و لبنیات تاثیر .وارد نشود

را  ذرتدارد، البته بخشی از نیاز ما به ذرت در داخل تولید می شود که ما به کشاورزان یارانه می دهیم و از آن طرف سعی می کنیم 

با قیمت ارزان تری وارد کنیم که ما امروز اثرات آن را در بازار و به ویژه پایین نگه داشتن قیمت گوشت و مرغ می بینیم همه اینها 

وی در خصوص ذخیره شدن سیب در برخی استان های غربی کشور افزود: سیبی .ناشی از حمایت دولت در تامین این نهاده هاست

یدید در سنوات گذشته هم سیب های درجه سه و چهار را به سردخانه نمی فرستادند و برخی که کارشان خرید که در کنار خیابان د

و فروش این سیب هاست آنها را به کارخانه جات تولید آبمیوه و کنسانتره می فروشند، چون ظرفیت سردخانه ای ما در این بخش 

وزیر جهاد کشاورزی گفت: دولت ها در .ن در سردخانه ها اقتصادی نیستهزار تن است بنابراین نگه داشتن آ 500تا  400حدود 

میلیارد دالر به بخش  100ساله ساالنه  10ارتباط با تولیدات کشاورزی حمایت های جدی دارند آمریکا در دوره اوباما برای یک دوره 

ورز را به جای تولید محصولی که قیمت کشاورزی کمک کرد که شامل بخش های بیمه، کاشت و نکاشت بود به این معنی که کشا

رقم های باالیی برای این اقالم  OECD خوبی هم دارد به تولید محصولی که مورد نیاز است ترغیب می کنند، در دنیا کشورهای

ر پرداخت می کنند ما هم بر اساس توان خودمان سرمایه گذاری های خوبی در دولت یازدهم در بخش کشاورزی انجام دادیم که د

 .هیچ دوره ای چنین توجهی سابقه ندارد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960910000۷98 
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 برنج
 فارس - ۹۶/۰۹/۱۶ : تاریخ

 است  وزیر جهاد کشاورزی در مورد آشفتگی بازار برنج پاسخ دهد/ مافیای برنج در دولت نفوذ کرده
است، گفت: وزیر جهاد کشاورزی باید در مجلس به  نماینده مردم رشت در مجلس با بیان اینکه مافیای برنج در دولت نفوذ کرده

  .سؤال من در مورد آشفتگی بازار برنج پاسخ دهد

وگو با خبرنگار فارس در رشت، کنترل بازار محصوالت کشاورزی را از وظایف وزارت جهاد کشاورزی نژاد امروز در گفتکوچکیجبار 

کند که کنترل بازرگانی محصوالت کشاورزی با وزیر جهاد کشاورزی است و در این صراحت اعالم میبرشمرد و اظهار کرد: قانون به

وی با اشاره به نقش نظارتی مجلس بر وضعیت عمومی کشور افزود: اگر ستاد تنظیم بازار .واند بیاوردتراستا حجتی هیچ بهانه هم نمی

نماینده مردم رشت در .تصمیم بر واردات برنج را گرفته باشد، وزیر باید خود را برای پاسخگویی به سؤاالت نمایندگان آماده کند

دو هفته قبل به کمیسیون کشاورزی رفته است، گفت: هفته آینده وزیر باید  مجلس با بیان اینکه طرح سؤال از وزیر جهاد کشاورزی

های برنج وارداتی به تولید و انسان خاطرنشان وی با اشاره به آسیب.در مجلس به سؤال من در مورد آشفتگی بازار برنج پاسخ دهد

ا وارد هایی رکننده نیز آسیبزند به مصرفضربه میاز حد برنج عالوه بر اینکه به تولیدکننده و اقتصاد کشور  کرد: واردات بیش

نائب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با اشاره به نصب بنرهای تقدیر و تشکر از وزیر جهاد بابت دستور .کندمی

ل نگرفته اما ای شکاتحادیهشناسم ولی منع واردات برنج توسط اتحادیه تولیدکنندگان برنج گیالن تصریح کرد: من انجمن برنج را می

کنندگان آن عرصه نژاد با اشاره به نقش مافیای برنج و سوءاستفادهکوچکی.ها باشدممکن است نصب بنرها ساخته وزیر و یا دولتی

 .سازدا را میهو تشکل برد و در دولت نفوذ کردهگفت: با ابراز تأسف و با اطمینان باید اعالم کرد که مافیایی از واردات سود خوبی می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960916000192 
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 برنج

 آیانا - 1396آذر  11تاریخ: 

 سفارش واردات برنجدو علت ممنوعیت ثبت

سفارش واردات برنج توسط وزیر جهاد کشاورزی تشریح شد و افزایش واردات برنج در ممنوعیت ثبتدنیای اقتصاد : بار دیگر دلیل 

عنوان دو دلیل ممنوعیت برنج مورد تاکید محمود حجتی چهارماه نخست امسال و به تبع آن به فروش نرفتن برنج کشاورزان ایرانی به

اندازه بودن واردات برنج در چهارماه اول امسال تاکید کرد و گفت: در چهار او در یک برنامه تلویزیونی مجددا بر بیش از .قرار گرفت

 کسی چه و دهد انجام واردات کسی چه که کنیم کشیخط توانیمنمی کمی نظر از ماه اول امسال برنج بیش از اندازه وارد شد؛ 

اردات اقدام تواند نسبت به وشود، هر کسی که ضوابط قانونی را رعایت کند، مین ایجاد رانتی اینکه برای بنابراین باشد، نداشته واردات

کند. ما در پی این هستیم تا قیمت محصوالت وارداتی باال نباشد که اقشار ضعیف جامعه هم بتوانند برنج را با قیمت پایین بخرند و 

میلیون تن در سال و  2/ 2میزان تولید داخلی برنج حدود در عین حال محصول تولید داخل روی دست تولیدکننده نماند. او افزود: 

رسد، میلیون تن می 3/ 2تا یک میلیون تن است که در مجموع مصرف برنج کشور به حدود  800نیاز ما به واردات برنج هم ساالنه 

به گفته حجتی، واردات برنج .آیدشود که معموال در محاسبات نمیهای مرزی انجام میالبته بخشی از واردات برنج از طریق بازارچه

برنج  سفارشای بود که برنج تولید داخلی روی دست کشاورز ماند که این مسائل باعث شد چند روزی ثبتگونهدر چهار ماه امسال به

هادکشاورزی وزیر ج .شودمتوقف شود؛ وقتی بازار به تعادل رسید و منطق خود را پیدا کرد، هم واردات و هم تولید داخلی مدیریت می

ها و داللی در عرضه محصوالت کشاورزی و دامداری گفت: در ارتباط با کاهش فاصله در پاسخ به سوالی درخصوص حذف واسطه

ه هایی که در زمینه کاهش فاصلایم. یکی از بحثطور که باید و شاید موفق نبودههای زیادی انجام شده ولی آنتولید تا مصرف حرکت

وزیر جهاد کشاورزی در .ایم طرح از مزرعه تا سفره استروزه اول دولت دوازدهم دنبال کرده 100دولت یازدهم و تولید تا مصرف در 

روزه خود گفت: تورم محصوالت کشاورزی را باید بلندمدت ارزیابی کرد و اگر از این منظر به افزایش  100ادامه گزارش عملکرد 

وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به سوالی درخصوص نامه تعدادی از نمایندگان مجلس به  ایم.ها نگاه کنیم تورم چندانی نداشتهقیمت

ها جمهور و مخالفت با واگذاری تامین و توزیع آرد و نان کشور به وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: من را وارد این بحثرئیس

هزار نانوایی در سراسر کشور فعال  80حاضر درحال نکنید این مساله تصمیمی است که گرفته شده است و مشکلی با آن نداریم.

ها صنف هستند و اصناف زیر مجموعه وزارت صنعت، معدن وتجارت هستند و ما در جهاد کشاورزی مسوولیت هستند که این نانوایی

ه جهاد کشاورزی و یک تامین آرد و گندم را برعهده داریم. بنابراین عرضه نان دو بخش تامین و توزیع دارد که یک بخش آن بر عهد

کنیم. وی با تاکید براینکه مسوولیت تامین گندم بخش برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و در این زمینه باهم همکاری می

 ود،شآنچه در دولت بحث شد این بود که مسیر سیلو تا نانوایی که نان به مردم عرضه میو آرد همچنان برعهده جهاد کشاورزی است گفت: 

هم  ها را بر عهده بگیرد و ماها بیشتری است؛ بنابراین دردولت تصمیم گرفته شد آقای شریعتمداری مسوولیت این هماهنگینیازمند هماهنگی

حاضر تصدیگری دولت در دو بخش خرید تضمینی و توزیع حجتی با بیان اینکه درحال.در این زمینه هیچ مشکلی نداریم و همکاری خواهیم کرد

ا هها و تعاونیایم و آرام آرام این مسوولیت به تشکلخصوصی پیشرفت خوبی کردهها به بخشها است افزود: ما در واگذاری توزیع نهادهنهاده

شود. وی درخصوص خرید تضمینی هم گفت: تا زمانی که مدیریت کنترل قیمت نان و آرد یک الزام قانونی و برعهده دولت است واگذار می

رود به ای برای وهای بیمهمیلی شرکتخصوصی واگذار کرد. وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه بیگری این بخش را به بخشتوان تصدینمی

صورت انحصاری بیمه محصوالت کشاورزی را متقبل شود، گفت: متاسفانه منابع دولت برای تامین خسارت بیمه کشاورزی باعث شده دولت به

 .شودها با تاخیر انجام میمیشه پرداخت این خسارتکشاورزان کافی نیست و ه

http://www.iana.ir/fa/news/50368/%D8%AF%D9%88%D-8%B9% 
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 برنج
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۱۳تاریخ: 

مصرف کنندگان برنج جدید طارم روشن در مقابل تابش های خودکفایی برنج/ مصونیت سالمتی مسکوت ماندن طرح

 اشعه گاما

های خودکفایی در این محصول مسکوت مانده ها و پروژهدرصدی رقم خورده است، اما طرح ۷0در حالی که در تولید برنج خوداتکایی 

ده است، تازگی رونمایی شبرنج ایرانی که به وگو با خبرنگار ایانا دربارهکاربردی کشور امروز در گفت -استاد دانشگاه جامع علمی .است

ارم گیرد و رونمایی از برنج طها است که مورد استفاده قرار میهای مثبت تقویت شود، سالکه ژنگفت: استفاده از اشعه گاما برای این

ارتفاع منابع بوته،  روشن مزین شده است، دارای خصوصیاتی چون عطری بودن وای، مصطفی احمدیروشن که با نام شهید هسته

ترین پختی، مهمخاطر عطر و طعم و خوشتن بذر مادری است؛ در حالی که برنج طارم محلی به 300قابلیت برداشت مکانیزه و تولید 

 دهد و عملکردی کمتر از سه تن در هکتار دارد.کشت شالیزارهای مازندران را به خود اختصاص می

که ژن دلیل اینکند و بههای موجود در گیاه را روشن و برخی دیگر را خاموش میگاما برخی ژنپور افزود: اشعه غالمرضا خانکشی

 ها نیز اثر نامطلوب نخواهد داشت.کند، روی سالمتی انسانجدیدی به گیاه اضافه نمی

ج اصالح اسم این نوع برنج را برنتوان دلیل تغییر نکردن ساختار ژنتیکی گیاه در روش پرتودهی با اشعه گاما، نمیوی تأکید کرد: به

 نژادشده یا همان تراریخته نامید.

 وجود بیش از یک میلیون تن برنج وارداتی در زمان توقف ثبت سفارش برنج

کاربردی کشور درباره توقف ثبت سفارش برنج که توسط وزیر جهاد کشاورزی اعالم شده بود، ادامه داد:  -استاد دانشگاه جامع علمی 

طور قطع مثبت بوده است، زیرا بیش از حد نیاز در کشور در زمان ممنوعیت واردات برنج وجود داشت؛ بنابراین لزومی به این اقدام

نه توانند همچون گذشته ساالهای ایرانی دیگر نمیپور بیان کرد: خانوادهندارد که بخواهیم مقدار بیشتری برنج وارد کنیم.خانکشی

وان گفت تکنند؛ بنابراین نمیای این ماده اولیه برای تهیه انواع غذاها را خریداری میصورت کیسها بههبرنج خرید کنند و بیشتر آن

که نیاز به برنج تمام شده است، زیرا همچنان تقاضا برای این محصول در بازار وجود دارد.وی یادآور شد: تولید برنج در کشور بیش از 

 توان گفت که ضریب خوداتکایی در محصولتن نیاز به برنج وارداتی داریم؛ بنابراین میدو میلیون تن است و کمتر از یک میلیون 

 تر جلویکند که باید هرچه سریعپور عنوان کرد: افزایش واردات به تولید داخل لطمه وارد میدرصد است.خانکشی ۷0برنج در مرز 

گذشته از افزایش برخوردار نبوده و بازار این محصول آرام شد.وی خاطرنشان ساخت: قیمت برنج در مقایسه با سال آن گرفته می

 است.

 شود؟چرا پروژه خودکفایی برنج دنبال نمی

کاربردی کشور درباره مسکوت ماندن پروژه خودکفایی برنج اظهار کرد: در دولت گذشته پروژه خودکفایی  -استاد دانشگاه جامع علمی 

 رسید، اما در حال حاضر این پروژه به دالیل مختلف از حرکت باز ایستاده است.کلید خورد و اقدامات مناسبی نیز به انجام 

توانند با تولید محصول برنج، مسیر خودکفایی را هموار کنند و تنهایی میهای گیالن و مازندران بهپور اضافه کرد: استانخانکشی

دن بر بوخ دهد و نیاز به آب اضافه نداریم که بخواهیم پرآبتواند نیاز آبی این محصول را پاسحجم باران نیز در این دو استان می

هایی که در استان گیالن و محصول برنج را سد راه خودکفایی قلمداد کنیم.وی همچنین گفت: در شرایط حاضر برای حفظ باران

دررفت آب جلوگیری کنیم، زیرا آب ریزی شود و از هبارد، اقدامی اساسی انجام نشده که الزم است در این زمینه برنامهمازندران می

 ریزد.دلیل مدیریت نامناسب به دریا میتواند برای تولیدات کشاورزی به مصرف برسد، در شرایط حاضر بهبارانی که می
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 جتواند مسیر خودکفایی را هموار کند، زیرا برنهایی است که میبرداران کشاورزی یکی از روشپور تأکید کرد: آموزش بهرهخانکشی

تن در هکتار در برخی مزارع استان گیالن است، در مزارعی دیگر دارای عملکرد باالی پنج تن گزارش  2.5هاشمی که دارای عملکرد 

 شویم. تربرداران در سطح موجود، افزایش تولید را رقم بزنیم و به خودکفایی نزدیکتوانیم با آموزش بهرهشده است؛ بنابراین می

 های خودکفایی برنج در دستور کار قرار گیرد، خواهیم توانست واردات برنج به کشور را به صفر برسانیم./اگر برنامهوی در پایان افزود: 

http://www.iana.ir/fa/news/50423/%D9%85%D8%B3%DA%A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/news/50423/%D9%85%D8%B3%DA%25A


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

84 

 پسته
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

85 

 پنبه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

86 

 تامین منابع مالی
 فارس - ۹۶/۰۹/۱۶ : تاریخ

 پردازد/ کشاورزان برای کاشت محصول نیازمند نقدینگی هستنددولت مطالبات کشاورزان را نمی
  .نماینده مردم سلماس در مجلس گفت: دولت مطالبات کشاورزان را هنوز نپرداخته و باید در این زمینه تمهیدات الزم اتخاذ شود 

وگو با خبرنگار فارس در ارومیه اظهار کرد: نمایندگان مجلس بارها در خصوص پرداخت طلب گندمکاران شهروز برزگر امروز در گفت

اند اما هنوز این موضوع به نتیجه نرسیده و همچنان شاهد هستیم که مبلغ قابل توجهی از طلب کشاورزان تذکراتی را به دولت داده

 .باقی مانده است

وی با بیان اینکه کشاورزان برای کاشت محصول سال آینده خود به نقدینگی نیاز دارند، اضافه کرد: بنابراین انتظاری که وجود دارد 

 .شودکاران اقدام کند اما در این زمینه همتی دیده نمیخت طلب کشاورزان به ویژه گندماین است که دولت برای پردا

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1396091600058۷ 
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 تامین منابع مالی
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۱۲تاریخ: 

هزار تن  7١3میلیارد تومانی برای تسهیل صادرات محصوالت مهم باغی/ صادرات  ۶٠٠اختصاص سرمایه در گردش 

هزار  55هزار تنی صادرات سیب در سال جاری/ خرید تضمینی  7٠٠های سردسیری و خشک/ پتانسیل افزایش میوه
 3تن سیب درجه 

های تولید سیب در کشور، بینیدسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی ضمن اعالم آخرین برآوردها و پیشهای سرمدیرکل دفتر میوه

 .از جدیدترین تدابیر اتخاذشده برای تنظیم نظام تولید و توزیع این محصول شاخص باغبانی در کشاورزی کشورمان خبر داد

وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این ت جهاد کشاورزی امروز در گفتهای سردسیری و خشک وزاروند، مدیرکل دفتر میوهشکراهلل حاجی

هزار هکتار بوده که  ۷46های سردسیری و خشک در کشور، یک میلیون و های میوهخورشیدی سطح باغ 1395خبر گفت: طی سال 

های های این بخش در کشور تولید شده است.وی بیان کرد: میزان صادرات میوههزار تن انواع میوه 356میلیون و  10از این سطح، 

درصد کل صادرات محصوالت باغبانی  58هزار تن بوده که این میزان معادل  ۷13، بیش از 1395سردسیری و خشک در سال 

هزار هکتار بوده است،  136ی سیب بیش از پنج میلیون و هاسطح زیر کشت جهانی باغ 2014وند با بیان اینکه طی سال است.حاجی

تن در هکتار  16میلیون تن سیب در جهان تولید شد و میانگین عملکرد جهانی این محصول  86بیش از  2014افزود: در سال 

یران مشترک به ا صورتگزارش شده است.وی با اشاره به اینکه رتبه سوم سطح زیرکشت سیب در جهان، بعد از چین و هندوستان به

درصد، آمریکا با شش درصد و ایران با چهار درصد، به ترتیب رتبه نخست تا سوم  4۷و روسیه اختصاص دارد، عنوان کرد: چین با 

های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی، ایران را هشتمین صادرکننده تولید سیب در جهان را کسب کردند.مدیرکل دفتر میوه

 12درصد، شیلی با  13درصد، چین با  16درصد، آمریکا با  24رفی کرد و ادامه داد: کشورهای اتحادیه اروپا با سیب در جهان مع

درصد و ایران و نیوزلند با پنج درصد سهم صادراتی، رتبه نخست تا هشتم صادرات سیب در  ۷درصد، بالروس و آفریقای جنوبی با 

تأکید کرد: از  1395هزار تنی سیب در سال  353وند با اشاره به صادرات اجیبه خود اختصاص دادند.ح 2015جهان را طی سال 

هزارتن درسال  ۷00هزارتن سیب از کشور صادر شده و پتانسیل افزایش صادرات سیب تا  114ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 

ان، ترکمنستان، امارات، پاکستان، هندوستان درصد صادرات سیب ایران به کشورهای عراق، افغانست 98جاری وجود دارد.به گفته وی، 

وند با بیان اینکه سطح زیرکشت گیرد، در این میان عمده صادرات این محصول به عراق انجام شده است.حاجیو کویت صورت می

هزار تن  400بیش از سه میلیون و  1395هزار هکتار بوده است، اضافه کرد: در سال  249های سیب در کشور طی سال گذشته، باغ

تن در هکتار گزارش شده است.وی تولید  16های کشور تولید شده که میانگین عملکرد این محصول در کشور حدود سیب در باغ

هزارتن برآورد کرد و خاطرنشان ساخت: از این میزان بیش از یک میلیون تن سیب در  ۷00را سه میلیون و  1396سیب در سال 

های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه استان شود.مدیرکل دفتر میوهیاستان آذربایجان غربی تولید م

های سیب کشور بیشترین میزان تولید این محصول را به خود اختصاص داده درصد سطح باغ 22آذربایجان غربی با در اختیار داشتن 

 14فهان، خراسان رضوی و زنجان به ترتیب با در اختیار داشتن های آذربایجان شرقی، فارس، تهران، اصاست، اظهار کرد: استان

های اردبیل، کهگیلویه و بویراحمد های سیب کشور و همچنین استاندرصد، هفت درصد، شش درصد و چهار درصد باغ 11درصد، 

ید داده است و مابقی تول های سیب کشور بیشترین میزان تولید این محصول را به خود اختصاصبا در اختیار داشتن سه درصد باغ

جز چهار محصول گرمسیری، نیازی به واردات میوه در کشور وند معتقد است: بهگیرد.حاجیهای دیگر صورت میسیب در استان

های جدید کارمنظور توسعه صادرات محصوالت باغی، سیاست بازار در ازای بازار باید تقویت شود؛ بنابراین اجرایی شدن راهنیست و به

بندی و های سورتینگ و بستهروزرسانی صنایع تبدیلی و تکمیلی، توسعه سیستمامل کاهش تعرفه صادرات در کشورهای هدف، بهش
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اندازی بارگاه یا مراکز مناسب تجمیع و نگهداری سیب قبل از ورود به کارخانه ها و راهجات، اصالح باغهای حمل و نقل میوهسیستم

ضروری است.وی با اشاره به اینکه تهاتر با موز، روند صادرات سیب، پرتقال و کشمش را تسهیل و  و کاهش ضایعات در این بخش

توانند درصدی است، این در حالی است که واردکنندگان موز می 20کند، گفت: واردات موز به روش معمول مشمول تعرفه تسریع می

ک کیلوگرم کشمش، یک کیلوگرم موز با تعرفه پنج درصد وارد کیلوگرم سیب، دو کیلوگرم پرتقال یا ی 1.5به ازای صادرات 

منظور تشویق صادرکنندگان، سرمایه در گردش های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد: بهکنند.مدیرکل دفتر میوه

های شده که توسط بانکمیلیارد تومانی برای صادرات محصوالت مهم باغی مثل سیب، پسته، کشمش و پرتقال در نظر گرفته  600

های روزرسانی سیستمشود، همچنین خط اعتباری مکانیزاسیون آمادگی اعطای تسهیالت به متقاضیان، جهت بهعامل پرداخت می

وند با اشاره به این که خرید تضمینی در بخش باغی کننده محصوالت باغی را دارد.حاجیمدرن حمل و نقل دارای تجهیزات خنک

گیرد، افزود: طی سال جاری برای کشمش خرید تضمینی انجام طور معمول صورت نمینسبی محصوالت این بخش بهدلیل مزیت به

نشد، چرا که قیمت این محصول در بازار باالتر از قیمت تضمینی اعالم شده بود، این در حالی است که سازمان تعاون روستایی از 

سه باغداران را خریداری کرده است.به گفته وی، تدوین طرح جامع سیب کشور، هزار تن سیب درجه  55ابتدای سال جاری تا کنون 

منظور ههای رویشی بمتراکم و متراکم سیب با استفاده از پایههای نیمههای سیب، توسعه باغغهای نوین آبیاری در باتوسعه سیستم

یام پایانی سال، تدوین زنجیره سیب شامل مراحل تولید، سازی سیب برای تنظیم بازار اارتقاء کمی و کیفی محصول، خرید و ذخیره

های پیش روی ترین برنامههای درجه سه و غیراقتصادی از مهمهای درجه دو و جایگزینی باغفرآوری و تجارت سیب و اصالح باغ

، های سیباسیون در باغوند در پایان تأکید کرد: بهبود ضریب مکانیزهای سیب کشور است.حاجیوزارت جهاد کشاورزی برای باغ

سازی میز صادرات سیب در استان آذربایجان غربی، نوسازی و بازسازی واحدهای فرآوری موجود با های سیب، فعالتوسعه بیمه باغ

بندی و تأمین سرمایه در گردش در راستای حمایت از اندازی واحدهای سورتینگ و بستهمشارکت دفتر صنایع تبدیلی و تکمیلی، راه

 های سیب کشور است./های مهم پیش روی وزارت جهاد کشاورزی برای باغرات سیب از دیگر برنامهصاد

http://www.iana.ir/fa/news/50408/%D8%A۷%D8%AE%D8% 
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 تامین منابع مالی
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۱۴تاریخ: 

 آخرین میزان پرداخت تسهیالت به تولیدکنندگان + جدول

واحد به  988هزار و  16اند که از این تعداد بنگاه تولیدی ثبت نام کرده 582هزار و  38آذر امسال و در قالب طرح رونق تولید  12تا 

واحد تولیدی  ۷346شده است. عالوه بر این به  ها در نظر گرفتهمیلیون ریال برای آن 9۷هزار و  123ها معرفی و اعتباری معادل بانک

 .میلیون ریال پرداخت شده است 5۷1هزار و  56مبلغی معادل 

هزار واحد  1۷هزار میلیارد تومان به  24به گزارش ایسنا، در سال گذشته طرح رونق تولید اقتصادی با پرداخت تسهیالتی معادل 

صنعتی و کشاورزی در دستور کار قرار گرفت و در سال جاری نیز این طرح به عنوان مکمل طرح قبلی در جهت پرداخت تولیدی 

در طرحی که قرار است تحت عنوان رونق تولید اقتصادی در سال جاری .هزار واحد تولیدی مدنظر قرار گرفته است 30تسهیالت به 

 10هزار واحد صنعتی در راستای بهبود وضعیت فعلی و نیز  10بار جهت پرداخت به هزار میلیارد تومان اعت 20مدنظر قرار گیرد 

بر اساس آخرین .واحد صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ به منظور نوسازی و بهسازی تعریف شده است 5000هزار میلیارد تومان برای 

 38استان کشور همراه بعالوه مناطق آزاد  32مجموع آذرماه سال جاری در  12جدول و اطالعاتی که در اختیار ایسنا قرار گرفته تا 

بنگاه تولیدی کوچک و متوسط جهت در قالب طرح رونق تولید از ابتدای زمان ثبت نام طرح رونق تولید که از تیرماه  582هزار و 

 39۷هزار و  12بلغی معادل واحد به بانک معرفی شده و م 988هزار  16اند. از این تعداد سال جاری مدنظر قرار گرفت ثبت نام کرده

میلیارد  65۷واحد تولیدی مبلغی حدود پنج هزار و  ۷346است. عالوه بر این  ها در نظر گرفته شدهمیلیارد تومان برای آن

های کوچک و متوسط در قالب طرح رونق تولید در ذیل جدول مربوط به گزارش تسهیالت پرداختی به بنگاه.اندکرده دریافت  تومان

 .ابتدای آغاز طرح رونق تولید در تیرماه تا تا دوازدهم آذر ماه سال جاری آورده شده استاز 

http://www.iana.ir/fa/news/50445/%D8%A2%D8%AE%D8%B 
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 تامین منابع مالی
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۱۴تاریخ: 

 درصد آغاز می شود ١۶عرضه اوراق گواهی سپرده عام بانک کشاورزی با نرخ 

روز کاری )تا  6آذر سال جاری آغاز و به مدت  18انتشار و عرضه اولیه عمومی اوراق گواهی سپرده عام بانک کشاورزی از روز شنبه 

 .عملیات فروش ادامه خواهد داشت (آذر 23پایان روز پنج شنبه 

 به سود پرداخت شمار، روز صورت به درصد 16  به گزارش ایانا از روابط عمومی بانک کشاورزی، نرخ سود علی الحساب این اوراق

این گزارش می افزاید، برنامه ریزی و ایجاد بسترهای الزم .است درصد 14 سررسید از قبل اوراق این بازخرید نرخ و ماهانه صورت

در تمام شعب بانک کشاورزی به صورت عرضه الکترونیکی و سیستمی و هماهنگ با سیستم عملیاتی برای عرضه گواهی اوراق عام 

  .شایان ذکر است این اوراق یک ساله، معاف از مالیات و با نام عرضه خواهد شد.مهرگستر انجام شده است

http://www.iana.ir/fa/news/50456/%D8%B9%D8%B1%D8% 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۱۱تاریخ: 

 سب برای جذب فلزات سنگین خاکا، گیاهی منا«وتیور »

 زنجان گفت: گیاه وتیورکاربردی مرکز تحقیقات و آموزش سازمان جهاد کشاورزی استان مدیرگروه علوم زراعی و باغی واحد علمی

(Vetiver) تواند مدنظر مسئوالن امر قرار بگیردجاذب بیولوژیک مناسبی برای فلزات سنگین است و می. 

ا به ویژه هوگو با ایسنا، اظهار کرد: یکی از ابعاد تصفیه بیولوژیکی، استفاده از گیاهان در تصفیه پسابدر گفت« محمود محبی»

صفیه های بسیار پیشرفته تفلزات سنگین مانند سرب، جیوه، کروم و سیانید است. این فلزات حتی با روشهای صنعتی حاوی پساب

های های آلوده و به کارگیری شیوهروند، اما با کاشت برخی گیاهان از جمله وتیور در مکاننیز به سختی تخریب شده و از میان می

 .شوندیاهان شده و از محیط حذف میای از فلزات سنگین جذب گنو، درصد قابل مالحظه

اکنون کشورهایی مانند آلمان، کانادا، چین و کشورهای آسیای جنوب شرقی به طور گسترده از فناوری زیستی برای وی ادامه داد: هم

دایی آثار زهایی دارند که از توانایی سمشوند. این گیاهان آنزیممند میکنترل مواد سمی حاصل از تولیدات صنعتی خود بهره

های خود ذخیره کنند، در واقع این گروه از گیاهان ها را در بافتها و سایر مواد آالینده برخوردار بوده و قادرند که آنکشعلف

های تصفیه بیولوژیکی، فلزات سمی را جذب کنند. توانند در سطح وسیعی رشد کرده و با هزینه کمتری نسبت به سایر روشمی

 .ها بسیار مقرون به صرفه استهای مصنوعی آسیبی برای محیط زیست ندارند و کشت آنیستمچنین برخالف سهم

ها و استانداردهای استفاده از این روش از جمله مراقبت و رسیدگی به گیاهان و دفع بقایای که باید محدودیتمحبی با تأکید بر این

های بلند برخوردار است، راندمان تیور از دوام، رشد خیلی سریع و ریشهگیاهی حاوی مواد سمی مورد توجه جدی قرار بگیرد، افزود: و

 علت دارا بودن خصوصیات خاص مورفولوژیکی و اکولوژیکیرو و بهتواند بیوماس زیادی تولید کند. از همینباالیی در فتوسنتز دارد و می

 .صنعتی مناسب تشخیص داده شده استهای ها، برای تصفیه پسابنسبت به مقادیر باالی فلزات سنگین و جذب آن

رو رسد. از همینمتر می 2.5تا  1.5های عمودی آن به این مدرس دانشگاه تصریح کرد: وتیور گیاهی دائمی و چندساله است که ریشه

ات ی و آفآبای آسیا است و نسبت به کمتواند عناصر سنگینی مانند سرب را از اعماق خاک جذب کند. وتیور بومی مناطق حارهمی

مقاومت باالیی دارد. از طرف دیگر قادر است که در شرایط نسبتاً سرد و سخت نیز زندگی کند و همین خصوصیت دامنه تحمل آن 

ان رود، خاطرنشهزینه بشمار میکه سیستم وتیور روشی سبز، ساده، عملی و اما کموی با بیان این.را در برابر هوای سرد باال برده است

لزات کننده، در جذب فت انجام یافته در دنیا بیانگر این نکته است که وتیور، به عنوان یک گیاه سوپرجاذب و ذخیرهکرد: تحقیقا

تواند نقش بسیار ارزشمندی در پاالیش آب، خاک و هوا ایفا کند، در سنگینی مانند سرب، نیترات، فسفات و ترسیب کربن باال می

نند سرب، آرسنیک، کادمیوم، کروم، مس، جیوه، نیکل، روی و سلنیم تحمل باالیی دارد و رشد واقع وتیور در برابر عناصر سنگینی ما

 .آمیز خواهد بودهای فرآوری سرب و روی بسیار سودمند و موفقیتها و کارگاهو پرورش آن در مناطق آلوده، شهرک

ها های روستایی، دامداریهای موجود در فاضالبالیندههای انتقال تصفیه فاضالب جهت کاهش آکه اطراف کانالمحبی با اشاره به این

 هایهایی حاوی آالیندهآبها محل مناسبی برای کاشت وتیور است، یادآور شد: کاشت وتیور برای بهبود کیفیت روانو کارخانه

ها و ثبیت سعه خندقچنین برای جلوگیری از توها، همهای اسیدی و قلیایی و کنترل فرسایش آنشیمیایی، برای اصالح خاک

کاربردی مرکز تحقیقات و آموزش سازمان مدیرگروه علوم زراعی و باغی واحد علمی.شودهای زهکشی توصیه میها و کانالآبراهه

کنند و در نهایت تثبیت جهاد کشاورزی استان زنجان افزود: جلوگیری از تخریب مناطقی که در اثر رطوبت خرد شده و ریزش می

ها، دفع آفات آبهای حاصل از بارندگی و روانهای تخریب شده در اثر استخراج از معادن، پخش شدن آبح و احیای زمینها، اصالآن

دستی مانند سبدبافی از دیگر ها و الیاف گیاه در صنایعخوار در مزارع برنج و ذرتو استفاده از ساقهگیاهی در برابر آفت کرم ساقه

http://awnrc.com/index.php
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اکسیدانی در درمان سردرد و انعقاد خون بر این، ریشه وتیور به علت دارا بودن خواص آنتی شد: عالوه محبی یادآور.خواص وتیور است

لت عچنین بهشود . همهای گیاه استخراج میقیمت از ریشهو درمان سرطان سینه کاربرد دارویی دارد و اسانس بسیار معطر و گران

 .کندها جلوگیری مین در مناطق رانشی شده و از رانش و ریزش دیوارهدارا بودن ریشه بسیار عمیق، باعث استحکام زمی

http://www.iana.ir/fa/news/503۷1/%D9%88%D8%AA%DB%8 
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 تخم مرغ
 جوان خبرنگاران - ۱۳۹۶آذر  ۱۰تاریخ: 

 افزایش قیمت تخم مرغ در بازار/آشفتگی بازار نهاده های دامی ادامه دار شد

تومان  250و ذرت  500ها در بازار گفت: در یک ماه اخیر نرخ هر کیلو کنجاله سویا یک مقام مسئول با انتقاد از افزایش قیمت نهاده

گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار با گفتگو در  ان تهرانناصر نبی پور رییس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار است.افزایش یافت

 5کیلو تخم مرغ درب مرغداری با اشاره به آخرین وضعیت قیمت تخم مرغ در بازار اظهار کرد: اکنون نرخ هر  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

 .تومان است 360و دانه ای  600هزار و  10تومان معادل شانه ای  600هزار و  5تا  300هزار و 

 یاکنجاله سووی با انتقاد از این مسئله که قیمت نهاده ها همچنان در بازار رو به افزایش است، افزود: در یک ماه اخیر نرخ هر کیلو 

 .تومان افزایش داد 520تا  500افزایش یافت که درنهایت این امر قیمت تمام شده تولید تخم مرغ را  تومان 250و ذرت   500

در بازار وجود ندارد، گفت: با توجه به شرایط کنونی تولید و عدم جوجه  قیمت تخم مرغنبی پور با بیان اینکه امکان پیش بینی 

 .دقیقی راجع به افزایش و کاهش قیمت تخم مرغ در بازار داشتریزی به سبب مسائل قرنطینه ای، نمی توان پیش بینی 

هزار تومان به باال در خرده فروشی ها عرضه می شود، بیان کرد:  13این مقام مسئول با بیان اینکه هر شانه تخم مرغ با قیمت 

 .سودجویی دالالن و واسطه ها عامل اصلی گران فروشی تخم مرغ در مغازه ها است

تومان به غرفه های میدان میوه و  200هزار و  11به نرخ  توزیع هر شانه تخم مرغی رغم اعالم اتحادیه مبنی بر به گفته وی عل

 .تومان به مصرف کنندگان، تقاضایی در بازار وجود ندارد 800هزار و  11تره بار و عرضه با قیمت 

 صادرات رمقی بی ، کنونی شرایط در  تجار وجود ندارد، افزود:نبی پور با اشاره به نرخ کنونی تخم مرغ تقاضایی برای صادرات از سوی 

هزار تومان  8وجب شد تا کمبودی در بازار داخل وجود نداشته باشد، چراکه در صورت کاهش عرضه قیمت هر کیلو تخم مرغ از م

یادآور شد: مسئوالن  دپرندگانآنفوالنزای حارییس اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران با اشاره به آخرین وضعیت .فراتر می رفت

 .دامپزشکی باید نسبت به این مسئله اظهار نظر کنند

http://www.yjc.ir/fa/news/6340666/%D8%A۷%D9%81%D8%B2% 
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 تولیدات باغی
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 تولیدات زراعی
 فارس - ۹۶/۰۹/۱۴ : تاریخ

 میلیون تن پیاز، سیب زمینی و گوجه فرنگی طرح استمرار  ١.۸بینی تولید پیش
 894شود امسال نزدیک به یک میلیون و بینی میمدیر کل دفتر امور محصوالت علوفه ای و جالیزی معاونت امور زراعت گفت: پیش

به نقل از پایگاه اطالع  خبرگزاری فارسبه گزارش  .هزار تن پیاز، سیب زمینی و گوجه فرنگی طرح استمرار در کشور تولید شود

پیش بینی تولید پیاز  :ای و جالیزی معاونت امور زراعت، افزود، مدیر کل دفتر امور محصوالت علوفهجهاد کشاورزیرسانی وزارت 

لید گوجه فرنگی طرح پاییزه و زمستانه امسال حسین اصغری میزان تو.هزار تن است 20۷هزار تن و سیب زمینی طرح استمرار  364

وی گفت: کشت سه محصول پیاز، سیب زمینی و گوجه فرنگی طرح استمرار با هدف .هزار تن برآورد کرد 323را حدود یک میلیون و 

ان ر و سیستتامین بازار در فصل پاییز و زمستان در مناطق گرم جنوب کشور و دراستان های خوزستان، جنوب کرمان و فارس،بوشه

هزار و  10اصغری ادامه داد: برنامه ابالغی ما برای کشت امسال پیاز طرح استمرار پاییزه در سطح .شودو بلوچستان برنامه ریزی می

درصد آن تحقق  82درصد و سیب زمینی  96هکتار برنامه بود که در مورد پیاز تقریبا  6۷30هکتار و سیب زمینی طرح استمرار  620

هکتار و سیب زمینی  213هزار و  10وی اظهار داشت: بر اساس آخرین گزارش ها تا کنون پیاز طرح استمرار در سطح .یافته است

هکتار  290هزار و  32وی برنامه ابالغی برای کشت گوجه فرنگی طرح پاییزه و زمستانه را .هکتار کشت شده است 5550بیش از 

مدیر کل دفتر امور محصوالت .هکتار می باشد 885هزار و  31ق یافته که در سطح درصد تحق 98.۷عنوان کرد و گفت: از این میزان 

علوفه ای و جالیزی معاونت امور زراعت با بیان این که انواع سبزیجات برگی، هندوانه، طالبی، خربزه، خیار و گوجه فرنگی قابلیت 

پیاز که سطح کشت آنها وسیع است، به دنبال راه کاری برای تولید در محیط گلخانه ای را دارند، تصریح کرد: در مورد سیب زمینی و 

اصغری افزود: اکنون بخش عمده ای از پیاز به منظور صرفه جویی در آب،نشا کاری می شود و در اراضی .کاهش مصرف آب هستیم

ال و محصول در حکشت سیب زمینی، آرایش کاشت در حال تغییر است و سیستم آبیاری تیپ )نواری( در اراضی زیر کشت این د

وی در عین حال بر مدیریت آفات، بیماری های گیاهی و علف های هرز در زمان کاشت، داشت و برداشت محصوالت سبزی .اجرا است

مدیر کل دفتر امور محصوالت علوفه ای و جالیزی معاونت امور زراعت با اذعان به این که برای صادرات .و صیفی و جالیزی تاکید کرد

تن انواع  440محصوالت سبزی، صیفی و جالیزی محدودیتی وجود ندارد، اظهار داشت: در شش ماه سال جاری یک میلیون و 

ور صادر شده و در مورد محصوالتی مانند هندوانه، خربزه و میلیون دالر از کش 429محصوالت سبزی و صیفی و جالیزی به ارزش 

وی اضافه کرد: عمده این صادرات به کشورهای عراق، بحرین،عمان،سومالی،انگلستان، .سبزیجات تازه افزایش صادرات داشتیم

 .آذربایجان، ترکمنستان و افغانستان صورت گرفته است

و خاک کشور و فسادپذیر بودن محصوالت سبزی و صیفی باید تالش شود آنچه اصغری گفت: با توجه به محدودیت منابع پایه آب 

 .ها نیز بهبود یابد تا در تامین امنیت غذایی موفق باشیمتولید می کنیم خوب مصرف شود و کیفیت بسته بندی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960914001221 
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 تولیدات زراعی
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۱۴تاریخ: 

 شودفرنگی طرح استمرار تولید میزمینی و گوجهمیلیون تن پیاز، سیب ١.۸امسال 

 .شودفرنگی طرح استمرار در کشور تولید میزمینی و گوجههزار تن پیاز، سیب 894امسال حدود یک میلیون و 

به گزارش ایانا از وزارت جهاد کشاورزی، مدیر کل دفتر امور محصوالت علوفه ای و جالیزی معاونت امور زراعت افزود: پیش بینی 

اصغری میزان تولید گوجه فرنگی طرح پاییزه و حسین .هزار تن است 20۷هزار تن و سیب زمینی طرح استمرار  364تولید پیاز 

وی گفت: کشت سه محصول پیاز، سیب زمینی و گوجه فرنگی طرح .هزار تن برآورد کرد 323زمستانه امسال را حدود یک میلیون و 

ان و استمرار با هدف تامین بازار در فصل پاییز و زمستان در مناطق گرم جنوب کشور و دراستان های خوزستان، جنوب کرم

اصغری ادامه داد: برنامه ابالغی ما برای کشت امسال پیاز طرح استمرار .فارس،بوشهر و سیستان و بلوچستان برنامه ریزی می شود

درصد و سیب  96هکتار برنامه بود که در مورد پیاز تقریبا  6۷30هکتار و سیب زمینی طرح استمرار  620هزار و  10پاییزه در سطح 

هزار و  10وی اظهار کرد: بر اساس آخرین گزارش ها تا کنون پیاز طرح استمرار در سطح .حقق یافته استدرصد آن ت 82زمینی 

وی برنامه ابالغی برای کشت گوجه فرنگی طرح پاییزه و زمستانه .هکتار کشت شده است 5550هکتار و سیب زمینی بیش از  213

 .هکتار می باشد 885هزار و  31درصد تحقق یافته که در سطح  98.۷هکتار عنوان کرد و گفت: از این میزان  290هزار و  32را 

مدیر کل دفتر امور محصوالت علوفه ای و جالیزی معاونت امور زراعت با بیان این که انواع سبزیجات برگی، هندوانه، طالبی، خربزه، 

د سیب زمینی و پیاز که سطح کشت آنها وسیع خیار و گوجه فرنگی قابلیت تولید در محیط گلخانه ای را دارند، تصریح کرد: در مور

اصغری افزود: اکنون بخش عمده ای از پیاز به منظور صرفه جویی در .است به دنبال راه کارهایی برای کاهش مصرف آب هستیم

ت شآب،نشا کاری می شود و در اراضی کشت سیب زمینی، آرایش کاشت در حال تغییر است و سیستم آبیاری تیپ در اراضی زیر ک

وی در عین حال بر مدیریت آفات، بیماری های گیاهی و علف های هرز در زمان کاشت، داشت و .این دو محصول در حال اجرا است

مدیر کل دفتر امور محصوالت علوفه ای و جالیزی معاونت امور زراعت با .برداشت محصوالت سبزی و صیفی و جالیزی تاکید کرد

والت سبزی، صیفی و جالیزی محدودیتی وجود ندارد، اظهار کرد: در شش ماهه سال جاری یک اذعان به این که برای صادرات محص

میلیون دالر از کشور صادر شده و در مورد محصوالتی  429تن انواع محصوالت سبزی و صیفی و جالیزی به ارزش  440میلیون و 

کرد: عمده این صادرات به کشورهای عراق، بحرین، عمان،  وی اضافه.مانند هندوانه، خربزه و سبزیجات تازه افزایش صادرات داشتیم

اصغری گفت: با توجه به محدودیت منابع پایه آب و خاک .سومالی، انگلستان، آذربایجان، ترکمنستان و افغانستان صورت گرفته است

ه بندی ها کیفیت بست کشور و فسادپذیر بودن محصوالت سبزی و صیفی باید تالش شود آنچه تولید می کنیم خوب مصرف شود و

 .نیز بهبود یابد تا در تامین امنیت غذایی موفق باشیم

http://www.iana.ir/fa/news/50460/%D8%A۷%D9%85%D8%B 
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 تولیدات زراعی
 جوان خبرنگاران - ۱۳۹۶آذر  ۱۴تاریخ: 

 رسدهزارتن می ۸٠٠تولید گوجه فرنگی، سیب زمینی و پیاز به یک میلیون و 

هزار تن پیاز، سیب زمینی و گوجه فرنگی طرح  894یک مقام مسوول گفت: پیش بینی می شود امسال نزدیک به یک میلیون و 

 ،کشاورزی جهاد وزارت رسانی اطالع پایگاه  از نقل به گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش خبرنگار.استمرار در کشور تولید شود

هزار تن  20۷  هزار تن و سیب زمینی 364 را پیاز تولید زراعی امور معاونت جالیزی و ای علوفه محصوالت امور دفتر مدیرکل اصغری حسین

 هزار تن برآورد کرد. 323طرح پاییزه و زمستانه امسال را حدود یک میلیون و  تولید گوجه فرنگی میزان  اعالم کرد و گفت: همچنین

وی افزود: کشت سه محصول پیاز، سیب زمینی و گوجه فرنگی طرح استمرار با هدف تامین بازار در فصل پاییز و زمستان در مناطق 

 و دراستان های خوزستان، جنوب کرمان و فارس،بوشهر و سیستان و بلوچستان برنامه ریزی می شود.گرم جنوب کشور 

هکتار و سیب زمینی  620هزار و  10طرح استمرار پاییزه در سطح  کشت امسال پیازاصغری ادامه داد: برنامه ابالغی وزارتخانه برای 

 درصد آن تحقق یافته است. 82درصد و سیب زمینی  96تقریبا هکتار برنامه بود که در مورد پیاز  6۷30طرح استمرار 

 5550هکتار و سیب زمینی بیش از  213هزار و  10به گفته وی، بر اساس آخرین گزارش ها تا کنون پیاز طرح استمرار در سطح 

هکتار  290هزار و  32و زمستانه را  کشت گوجه فرنگی طرح پاییزه هکتار کشت شده است.این مقام مسوول برنامه ابالغی برای

هکتار است.مدیر کل دفتر امور محصوالت  885هزار و  31درصد تحقق یافته که در سطح  98.۷عنوان کرد و گفت: از این میزان 

علوفه ای و جالیزی معاونت امور زراعت با بیان این که انواع سبزیجات برگی، هندوانه، طالبی، خربزه، خیار و گوجه فرنگی قابلیت 

در محیط گلخانه ای را دارند، تصریح کرد: در مورد سیب زمینی و پیاز که سطح کشت آنها وسیع است به دنبال راه کارهایی تولید 

برای کاهش مصرف آب هستیم.اصغری افزود: اکنون بخش عمده ای از پیاز به منظور صرفه جویی در آب،نشا کاری می شود و در 

در اراضی زیر کشت این دو محصول در حال  سیستم آبیاری تیپل تغییر است و اراضی کشت سیب زمینی، آرایش کاشت در حا

اجرا است.وی در عین حال بر مدیریت آفات، بیماری های گیاهی و علف های هرز در زمان کاشت، داشت و برداشت محصوالت سبزی 

ادرات صمور زراعت با اذعان به این که برای و صیفی و جالیزی تاکید کرد.مدیرکل دفتر امور محصوالت علوفه ای و جالیزی معاونت ا

تن انواع  440، صیفی و جالیزی محدودیتی وجود ندارد، اظهار داشت: در شش ماهه سال جاری یک میلیون و محصوالت سبزی

و  ، خربزههندوانهمیلیون دالر از کشور صادر شده و در مورد محصوالتی مانند  429محصوالت سبزی و صیفی و جالیزی به ارزش 

سبزیجات تازه افزایش صادرات داشتیم.وی اضافه کرد: عمده این صادرات به کشورهای عراق، بحرین،عمان،سومالی،انگلستان، 

آذربایجان، ترکمنستان و افغانستان صورت گرفته است.اصغری گفت: با توجه به محدودیت منابع پایه آب و خاک کشور و فسادپذیر 

تالش شود آنچه تولید می کنیم خوب مصرف شود و کیفیت بسته بندی ها نیز بهبود یابد تا باید  محصوالت سبزی و صیفیبودن 

 در تامین امنیت غذایی موفق باشیم.

http://www.yjc.ir/fa/news/6349229/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB% 
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 دام و طیور تولیدات
 فارس - ۹۶/۰۹/۱۳ : تاریخ

 زده به واکسن های مناطق زلزلهنیاز مبرم دام
مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه از سندیکای تولید دارو، خیران دامپزشکی و فعاالن بخش خصوصی برای تامین نیازهای داروهای 

  .زده درخواست کمک کرددامپزشکی مناطق زلزله

از کرمانشاه، نادر پرور در نشست خبری صبح امروز با اصحاب رسانه در مورد آخرین وضعیت مناطق  خبرگزاری فارسبه گزارش 

ین ازده در ابتدا از تمامی افراد و نهادها ازجمله سازمان دامپزشکی کشور، فعاالن بخش خصوصی، سندیکای تولید دارو، خیران زلزله

کل های درمانی در کاهش تبعات این فاجعه بزرگ همراه و یاور ادارهحوزه و... که چه به صورت نقدی، غیرنقدی و چه به صورت اکیپ

  .دامپزشکی استان کرمانشاه بودند صمیمانه تقدیر و تشکر کرد

ن ایالم، کردستان، لرستان و همدان که های معین همچومدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه همچنین از همکاران دامپزشکی استان

زدگان استان کرمانشاه در حوزه خدمات دامپزشکی پرداختند نیز به های اعزامی به یاری زلزلهبا حضور به موقع خود در قالب اکیپ

وق بیمه وی بیان کرد: در نخستین ساعات وقوع زلزله با همراهی سازمان جهادکشاورزی، شیالت، صند.صورت ویژه قدردانی کرد

های فنی مدیریت بحران، نحوه برخورد و راهکارهای عملی مورد کشاورزی و امور عشایر ستاد مدیریت بحران را تشکیل شد در کمیته

های ارزیاب زده پایش شد و تیمدیده برای بررسی عمق تلفات در مناطق زلزلهپرور افزود: ابتدا روستاهای آسیب.بررسی قرار گرفت

این مسؤول با اشاره به حضور معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان دامپزشکی .نیز به این مناطق اعزام شدند خسارت دامپزشکی

راس  509هزار و  10کشور در نخستین روزهای وقوع زلزله در استان، بیان کرد: عمق فاجعه در حوزه تلفات دامی باال بود که تعداد 

پرور خاطرنشان کرد: کار نظارت بهداشتی و ضدعفونی مناطق .ال بهداشتی دفن شدندراس دام سنگین به صورت کام 318دام سبک و 

های تولید دارو، فعاالن اریم شرکتامیدو که نیازمندیم دامپزشکی هایواکسن و دارو به حاضر حال در و  دارای اتالف دامی انجام شده

وی ادامه داد: مرحله نخست که تثبیت و دفن .ه بشتابندبخش خصوصی و خیران این حوزه در این زمینه به یاری استان کرمانشا

 در اضرح حال در و  بهداشتی الشه بود با کمک مدیریت بحران، بخش خصوصی و جامعه دامپزشکی به نحو شایسته به اتمام رسیده

میلیارد تومان کمک از  5بینی و درخواست های دامی در این مناطق هستیم که برای این منظور پیشمرحله مقابله با شیوع بیماری

میلیارد تومان به منظور پیشگیری،  3مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه تصریح کرد: از این میزان .ایمسازمان جهادکشاورزی کرده

ودجه بایم تا بتوانیم با این میلیارد تومان به منظور تخصیص به امور تشخیص و درمان در نظر گرفته 2مراقبت و پایش است و مبلغ 

هزار راس دام سبک در مناطق زلزله زده  65وی در ادامه به ویزیت و درمان رایگان .تا پایان سال پیشگیری و درمان را انجام دهیم

میلیون قطعه ماهی در منطقه ریجاب بر اثر تخریب استخرهای پرورش  3.5اشاره کرد و گفت: در حوزه آبزیان نیز با وجود رهاسازی 

تن به صورت  250هزار قطعه ماهی تلف شده به وزن تقریبی  ۷00د در این حوزه در یک اقدام بسیار بزرگ ماهی و تلفات شدی

 ذهاب درهای ثالث باباجانی و سرپلپرور همچنین با تاکید بر استقرار کامل ادارات دامپزشکی شهرستان.بهداشتی دفن شده است

 100010001512و یا سامانه پیامکی  1512های تلفنی را از طریق سامانه های خودتوانند گزارششهروندان می :کانکس، بیان کرد

 .به اطالع کارشناسان دامپزشکی استان کرمانشاه برسانند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960913000559 
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 م و طیورتولیدات دا
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۱۴تاریخ: 

 کاهش جمعیت شتر در ایران؛ بالی جان صنعت بیمه

منتشر کرد که بر اساس آن بعضی از ( 1396ماهه اول سال جاری ) 6سازمان گمرک ایران در شهریور ماه آماری از واردات شتر در 

بودند. در این آمار البته از کشورهایی نظیر چین، ترکیه، پاکستان، کشورهای اروپایی در میان صادرکنندگان شتر به ایران قرار گرفته 

 .امارات متحده عربی و افغانستان به عنوان صادرکنندگان اصلی این حیوان به ایران نام برده شده بود

 .ر کنندگان شتر بودالبته بر اساس این آمار رسمی که دو ماه پیش ارائه شد، کشورهای ایتالیا، بریتانیا و آلمان هم در میان صاد

 .وارد ایران شده است "بازارچه کوهک/ سراوان"به عنوان مثال در این آمار آمده بود محموله شتر وارداتی از بریتانیا به ایران از 

گمرک ایران اخیرا در توضیحی گفته منظور از چند کشور اروپایی مربوط به کشور محل انجام معامله است و کشور محل تولید کاال 

 .صادر شده است "تنها برای مصارف گوشتی"بنابر اعالم گمرک مجوز واردات شتر .حسوب نمی شودم

 تعیین نرخ دیه بر اساس قیمت شتر

شود شتر محاسبه می 100دیه نفس انسان مسلمان بر اساس قیمت  1392قانون مجازات اسالمی مصوب سال  29۷بر اساس ماده 

متفاوت است  (این نرخ البته بسته به زمان اتفاق افتادن جرم یا حادثه )ماه حرام یا ماه عادی.دکه باید معیوب و یا خیلی الغر نباشن

ها بطور مستمر افزایش همزمان با کاهش جمعیت شتر در ایران نرخ دیه در طول سال.های حرام نرخ دیه بیشتر استو طبیعتا در ماه

 280های حرام میلیون تومان و در ماه 210های عادی مل در سال جاری در ماهبنابر اعالم قوه قضاییه ایران، نرخ دیه کا.یافته است

وانند کنند تا بتهای بیمه برای پایین نگه داشتن نرخ دیه با مسئوالن قوه قضاییه چانه زنی میهر سال شرکت.میلیون تومان است

 .پول کمتری به خسارت دیدگان پرداخت کنند

های شرکت بیمه همراه شد و رئیس کل بیمه مرکزی نسبت با اعتراض 1390یون تومان در سال میل 90افزایش قیمت دیه کامل به 

ای، سخنگوی قوه قضاییه گفته بود که قیمت شتر بر اساس در همان موقع غالمحسین محسنی اژه.به عواقب افزایش دیه هشدار داد

تری خرید، این حرف شتر را به قیمت پایین 100گر بشود ا"او گفته بود: .شودتحقیقات میدانی وزارت جهاد کشاورزی تعیین می

 ".ای است که مطابق با قانون نیستولی اینکه افزایش دیه تدریجی باشد، حرفی سلیقه T)لزوم کاهش مبلغ دیه( قابل پذیرش است

 .قرار داده بودای به عرضه پایین شتر در بازار داخلی ایران اشاره داشت که قیمت دیه را تحت تاثیر این جمله اژه

 های بیمهپیشنهاد پرورش شتر به شرکت

با توجه به اینکه جمعیت شتر در کشور در سال های گذشته کاهش "ابراهیم کاردگر، مدیر عامل بیمه آسیا سال پیش گفته بود: 

درصد کاهش یافته، طبیعی است که بر اساس قانون  50حدود  93تا  53یافته و طبق آماری که وجود دارد این جمعیت از سال 

عرضه و تقاضا که بر بازار حاکم است، قیمت شتر نیز افزایش یابد و در پی آن نرخ دیه نیز با توجه به قیمت شتر هر سال در حال 

ری ه و حتی وزیردادگستمتاسفانه با وجود این که این پیشنهاد )پرورش شتر( مورد پذیرش صنعت بیم"او گفته بود: ".افزایش باشد

  ".)مصطفی پورمحمدی( قرار گرفت، اما به جایی نرسید

گذاران و افزایش عرضه به فکر پرورش شتر و های بیمه برای کاهش هزینه پرداختی دیه به بیمههای اخیر بعضی از شرکتدر سال

شخص است این است که جمعیت شتر در ایران افزایش واردات آن افتادند که البته آمار دقیقی در این باره موجود نیست، اما آنچه م

موجب  به گفته بعضی از فعاالن صنعت بیمه، عدم تناسب بین رشد نرخ دیه و حق بیمه.نیافته و مشکل عرضه کماکان باقی است

که  یران استهای بیمه درباره پرداخت دیه مربوط به تصافات رانندگی در ابیشترین نگرانی شرکت .تضعیف صنعت بیمه شده است

های اخیر هر چند تصادفات منجر به فوت در این کشور در سال.ای در جهان را دارددر این زمینه یکی از باالترین تعداد حوادث جاده

یکی از .دیدگان افزایش داشته استهای بیمه به آسیببطرز چشمگیری کاهش یافته اما همزمان میزان پرداختی خسارت شرکت

http://awnrc.com/index.php
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ها های بیمه که بعضی از آنها را تا مرز ورشکستگی هم پیش برده افزایش نرخ دیه و ناتوانی مالی این شرکتمشکالت جدی شرکت

تر تواند کفه ترازوی بازار را به نفع عرضه سنگینبرای همین افزایش جمعیت شتر در ایران دست کم می .هاستدر پرداخت خسارت

خبرگزاری ایرنا با استناد به آمارهای وزارت .قیمت دیه هم کاهش خواهد یافتکند و قیمت آن را بشکند که در این صورت طبعا 

های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و یزد از استان.هزار نفر اعالم کرده است 1۷3جهاد کشاورزی جمعیت شتر در ایران را 

 .بوده است های اخیر خشکسالیران در سالیکی از عوامل اصلی کاهش جمعیت شتر در ای.مهمترین مناطق پرورش این حیوان است

http://www.iana.ir/fa/news/50453/%DA%A9%D8%A۷%D9%8۷ 
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 چای
 جوان خبرنگاران - ۱۳۹۶آذر  ۱۲تاریخ: 

 میلیارد تومان از مطالبات چایکاران تا پایان هفته ۲5واریز 

میلیارد تومان بهای برگ سبز چای از حساب  25روزبهان گفت: با توجه به دستور فوری رییس سازمان برنامه و بودجه تا پایان هفته 

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی محمد ولی روزبهان رییس سازمان چای در گفتگو با خبرنگار.شودخزانه به چایکاران پرداخت می

با ارزش بالغ  برگ سبز چایهزارتن  108درصد بهای برگ سبز خریداری شده خبرداد و گفت: امسال  65از پرداخت  ،باشگاه خبرنگاران جوان

 .است شده واریز چایکاران حساب به آن تومان میلیارد 135 کنون تا که شد خریداری میلیارد تومان  203بر 

افزود: با  مطالبات چایکارانمیلیارد تومان از  25وی با اشاره به دستور فوری رییس سازمان برنامه و بودجه برای پرداخت فوری 

میلیارد تومان از بهای برگ سبز به خزانه  25پیگیری سازمان چای و مساعدت رییس سازمان برنامه و بودجه دستور پرداخت فوری 

میلیارد تومان حساب  25روزبهان ادامه داد: با احتساب واریز .کل کشور صادر شد که تا پایان هفته به حساب چایکاران واریز می شود

میلیارد تومان باقی مانده  44به گفته این مقام مسئول ، .درصد بهای برگ سبز چای پرداخت شده است 80ش از بی چایکاران

درصد از میزان باقی مانده مطالبات مربوط به  ۷5رییس سازمان چای با بیان اینکه .مطالبات چایکاران به زودی پرداخت می شود

وجه به بهبود شرایط فروش چای در فصل سرما انتظار می رود که در هفته های است، بیان کرد: با ت کارخانه های چای قدرالسهم

 .آتی بهای کارخانه های چای سازی هر چه سریع تر پرداخت شود

 آغاز پرداخت تسهیالت به زراعی از اول آذر

تا  30بینی می شود که حدود  به ذراعی از ابتدای آذر خبر داد و گفت: با وجود استقبال چایکاران پیش وی از آغاز اعطای تسهیالت

در جهت عملیات  صندوق حمایت از چای :روزبهان ادامه داد.درصد به آنها پرداخت شود 4میلیارد تومان تسهیالت با بهره  40

 .کند می پرداخت چایکاران به تومانی میلیون 2 تسهیالت هکتار، هر ازای به مختلف باغات 

 جهت حمایت از چایکاران بیمه فراگیر باغات چای اقدامی مهم در 

را یکی از اقدامات مهم سازمان برشمرد و گفت: بسیاری از باغات چای به دلیل کوچک  بیمه فراگیر باغات چایرییس سازمان چای 

بودن قطعات و کمبود منابع آبی نتوانستند به آبیاری تحت فشار مجهز شوند که بدین منظور بیمه فراگیر باغات چای در مقابل 

وی در خاتمه تصریح کرد: سازمان .ی اجرا خواهد شد تا چایکاران نگران شرایط جوی و زیان ناشی از کاهش تولید نباشندخشکسال

چای برای توسعه و تجهیز سایر عملیات به زراعی به چایکاران دو استان در صدد است تا با ایجاد تفاهم نامه ای با بانک ها، تسهیالت 

 15تا  10ر کنار تسهیالت صندوق حمایت از چای د شود می بینی پیش منظور بدین که  ان قرار دهدارزان قیمت در اختیار چایکار

 .میلیارد تومان وام کم بهره از طریق منابع بانکی در اختیار چایکاران دو استان قرار گیرد

http://www.yjc.ir/fa/news/6345646/%D9%88%D8%A۷%D8 
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 خاک
 فارس – ۹۶/۰۹/۱۳ : تاریخ

 تن در هکتار است  ١۶.7میانگین فرسایش خاک در ایران 
تن در هکتار  16.۷را رئیس گروه حفاظت و حاصلخیزی معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی میانگین فرسایش خاک در کشور 

 استانی همایش پور پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران در حاشیهاز اراک، رمضانعلی ابراهیم خبرگزاری فارسبه گزارش  .اعالم کرد

وی .است هکتار در تن 16.۷ و جهانی فرسایش برابر سه حدود ایران در خاک فرسایش میزان: کرد اظهار اراک در خاک حفاظت

 .تصریح کرد: حفاظت از خاک موضوع بسیار مهم و بااهمیتی است که همه باید این مهم را جدی بگیرند

رئیس گروه حفاظت و حاصلخیزی معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه فرسایش خاک اثرات بسیار نامطلوبی در 

راتع  ها در مرویه درختان، چرای بیش از ظرفیت دامها، قطع بی، بیان کرد: متأسفانه به دلیل سوءمدیریتمحیط زیست به همراه دارد

هزار سال تا یک 100وی اظهار کرد: ایجاد یک سانتیمتر خاک بین .تغییر کاربری اراضی شاهد فرسایش باالی خاک در کشور هستیم

شود، بر این اساس ضروری است با مدیریت صحیح مانع این سرمایه ارزشمند میزمان نیاز دارد، فرسایش خاک موجب از بین رفتن 

 قانون تدوین  پور خواستار تدوین قانون مدون و جامع به منظور حفاظت از خاک شد و ادامه داد:ابراهیم.از بین رفتن خاک شویم

 .بکاهد خاک فرسایش میزان از حدودی تا تواندمی زمینه این در جامع

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960913001032 
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 خاک
 فارس - ۹۶/۰۹/۱۴ : تاریخ

هزار هکتار گلخانه در کشور ایجاد  ۶٠٠بخش ویژه حفاظت از خاک در برنامه ششم توسعه گنجانده شده است/ باید 
 شود 

ای به موضوع محیط زیست و خاک در برنامه نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسالمی از اختصاص بخش ویژه

های گوناگون در حوزه خاک هایی که در بخشاز خاک و جلوگیری از تعدی ششم توسعه خبر داد و گفت: برای حفاظت و حراست

از همدان، محمدعلی پورمختار ظهر امروز در نخستین همایش  خبرگزاری فارسبه گزارش  .شود، قوانینی وضع شده استانجام می

چهارم حقوق بشر موضوع حفاظت از محیط زیست مطرح است، اظهار کرد: به خاطر وابستگی استانی خاک با بیان اینکه امروز در نسل 

 .گیردهای حقوق بشری تاکیداتی برای رعایت آنها صورت میمتقابل بشر با محیط زیست با زندگی انسان تعریف هر یک از نسل

ای به موضوع محیط زیست دارد، ادامه داد: خاک از ویژهوی با بیان اینکه امروز در دوره زمانی نسلی از حقوق بشر هستیم که توجه 

نماینده مردم .اجزای اصلی محیط زیست بوده و همیشه در معرض خطرات زیادی است بنابراین باید نسبت به آن توجه بیشتری شود

ه خاک هم مانند سایر بهار و کبودراهنگ در مجلس شورای اسالمی در ادامه به موضوع حفاظت از خاک اشاره کرد و با بیان اینک

بخشد و وی با بیان اینکه خاک به انسان زندگی می.کنیمتر از چیزی است که ما فکر میموجودات زنده است، بیان کرد: خاک زنده

 کند، افزود: سایر امکانات، تجهیزات، لوازم زندگی و هر آنچه در حوزه رفاه بشری است، از دل خاکهای بشر را تامین میمجموعه غذا

ای در حوزه قانونگذاری برای حفاظت از خاک داریم، افزود: قوانین متعددی پورمختار با اشاره به اینکه توجه ویژه.شوداستخراج می

ای شده که موجب های مختلف برای حفاظت از خاک وضع شده چراکه حفاظت از خاک و استفاده از بهینه از آن به گونهدر سال

وی با بیان اینکه نگاه ما به خاک نگاه حمایتی از این موجود زنده است تا حفظ .ز افراد و شهروندان استاذیت و نگرانی برای برخی ا

نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در .ها در امان بماند و از آن بهره ببریمشود، تصریح کرد: خاک باید زنده بماند تا از گزند آلودگی

ای به موضوع محیط زیست و خاک اختصاص داده شده ر برنامه ششم توسعه بخش ویژهمجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه د

شود، های گوناگون در حوزه خاک انجام میهایی که در بخشاست، ادامه داد: برای حفاظت و حراست از خاک و جلوگیری از تعدی

وری را از شود وزارت کشاورزی مکلف شده که بهرهوی با بیان اینکه برای اینکه فشار به خاک زیاد وارد ن.قوانینی وضع شده است

هزار هکتار گلخانه در کشور ایجاد شود و نگاه به استفاده بهینه از خاک و کاهش مصرف  600ها باال ببرد، افزود: باید طریق گلخانه

نامحدود به موضوع خاک و استفاده پورمختار با اشاره به اینکه باید نگاه ما به استفاده بهینه از خاک باشد و باید نگاهی .آب باشد

 .های روز استفاده کردوری درست از خاک باید از همه تکنولوژیبرای بهره :بهینه از آن داشته باشیم، ادامه داد

ایم، ادامه داد: خاک را برای خاک خواستن ارزش و جایگاهی ندارد وی با بیان اینکه در واقع با حفاظت از خاک از خود حفاظت کرده

خواهیم تا تامین ثروت کرده و راه و زندگی و آسایش وری باال میدهی و بهرهکه هدف از حفاظت خاک این است که خاک برای بهرهبل

 هاینماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس شورای اسالمی باید از باالترین امکانات، تجهیزات و ظرفیت.خوبی را به ارمغان آورد

 .خاک استفاده کنیم، ادامه داد: جمعیت کشور رو به رشد است و نیاز بیشتری به تامین مواد غذایی داریم علمی برای استفاده از

درست ببریم که این موضوع با امنیت غذایی در ارتباط  خواهد ما نتوانیم از خاک بهرهها ادامه داد: دشمن میوی با اشاره به تحریم

 .هایی برداشته استراستای ضربه زدن به سالمت جامعه ایرانی قدم است، از طرفی دشمن با حمالت بیولوژیک در

نظرانه پورمختار با بیان اینکه ممکن است در زمین زراعی مجبور به کشیدن جاده، کارخانه و... باشیم که در این رابطه نباید دیدگاه تنگ

 .شودها میکه شامل همه بخش وری هرچه بیشتر از خاک باشدداشته باشیم، افزود: نگاه ما باید نگاه بهره

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960914001358 
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 خرما
 جوان خبرنگاران - ۱۳۹۶آذر  ۱۴تاریخ: 

 تعرفه های ترجیحی سنگین، کام خرماداران را تلخ می کند

های ترجیحی سنگین، راه را برای ورود کاالی ایرانی می بندد چرا که بدلیل قیمت باال، توان رقابت با گفت: وضع تعرفهپورحیدری 

گروه اقتصادی  ارت و کشاورزیصنعت،تج ابراهیم پورحیدری عضو اتاق بازرگانی بندرعباس درگفتگو با خبرنگار.ها از بین می رودسایر کاال

میلیون تن خرما دومین تولید کننده این محصول  1با اشاره به جایگاه ایران در تولید خرما، اظهار کرد: ایران با تولید  ؛باشگاه خبرنگاران جوان

 هرمزگانوی با اشاره به ظرفیت استان .میلیون دالر است 450زار تن و ارزش آن ه 300در جهان است و حجم صادرات این محصول، ساالنه 

شود که تنوع خرما در این استان به هزار تن خرما برداشت می 141هزار هکتار سطح زیر کشت،  38در تولید خرما افزود:در استان هرمزگان از 

هزارتن خرما از استان هرمزگان به خارج از کشور صادر شد که ارزش این  28سال گونه از این خرما قابلیت صادرات دارد. ام 8رسد و نوع می 40

های خوبی حاصل شده به گفته پورحیدری، در زمینه بسته بندی خرما پیشرفت.درصد صادرات کشور است 10میلیون دالر معادل  45صادرات 

در جهان ممتاز است  خرمای ایرانیعضو اتاق بازرگانی بندرعباس، با اشاره به اینکه کیفیت .است، اما هنوز با تکنولوژی روز دنیا فاصله داریم

رات ها، راه برای توسعه صادهای سنگین ترجیحی از سوی برخی از کشوریادآورشد:با وجود کیفیت و مرغوبیت خرمای ایرانی به دلیل وضع تعرفه

رو به افزایش است، تصریح کرد:صادرات خرما به چین به دلیل  صادرات خرما به چین وی درپایان با بیان اینکه.این محصول بسته می شود

 .رسدتن می 200عدم آشنایی و تبلیغات کم این محصول در این کشور، به 

http://www.yjc.ir/fa/news/634813۷/%D8%AA%D8%B 
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 خرما
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۱۴تاریخ: 

کارخانه تولید شکر از خرما در الجزایر با فناوری ایرانی افتتاح شد/ تولید رب، شیره و شربت خرما نیز به محصوالت 

 شوداین کارخانه افزوده می

های الجزایری و سفیران مقیم در این کشور شماری از مقامنخستین کارخانه تولید شکر از خرما در الجزایر با فناوری ایرانی و با حضور 

المللی خرما در الجزایر در به گزارش خبرنگار ایانا، سومین نمایشگاه بین.افتتاح شد "بسکره"سفیر ایران در ایالت  "رضا عامری"و 

تاح مقیم و سفیر کشورمان در الجزایر افت با حضور وزیران کشاورزی و تجارت، والی ایالت بسکره و تنی چند از سفیران "بسکره"ایالت 

بود  "عمتنا"المللی خرمای امسال در الجزایر، افتتاح کارخانه تولید شکر از خرما از سوی مؤسسه ترین رخداد نمایشگاه بینشد.مهم

 که در حاشیه نمایشگاه توسط والی بسکره و سفیر ایران در الجزایر آغاز به کار کرد.

گذاری الجزایر، تجهیزات ایتالیایی و فناوری ایرانی ساخته شده و محصول عمده آن اکنون شکر است که از یهاین کارخانه با سرما

هزار تن در سال است.قرار است در آینده نزدیک عالوه بر شکر، برخی  3.6ضایعات خرما استحصال و ظرفیت اسمی تولید آن، 

ساله پس از برداشت ولیدات این کارخانه افزوده شود.این نمایشگاه همهمحصوالت دیگر ازجمله رب، شیره و شربت خرما نیز به ت

شرکت  120شود.در نمایشگاه سال جاری، عنوان یکی از مراکز مهم تولید خرما در الجزایر برگزار میمحصول خرما در این ایالت به

 ت داشتند.های حاصل از آن از الجزایر و برخی کشورها مشارکفعال در زمینه خرما و فرآورده

کیلومتری جنوب شرقی پایتخت  400شود.بسکره در نوع آن به بازار عرضه می 54شود، اما تنها نوع خرما برداشت می 360در الجزایر 

 آذرماه ادامه دارد. 14المللی خرما الجزایر تا الجزایر قرار دارد و به منزله دروازه ورود به منطقه صحرای این کشور است. نمایشگاه بین

 الجزایر در رتبه هفتم تولیدکنندگان عمده خرما در جهان

کشور عمده تولیدکننده،  10تولیدکننده برتر خرما در جهان است و در فهرست  10الجزایر جزو  worldatlasبر اساس آخرین گزارش 

عنوان ه در تولید و کشت خرما، بههزار تن در رده هفتم این جدول قرار دارد.در حال حاضر پس از مصر ک 485با تولید ساالنه بیش از 

کند؛ ایران تن خرما تولید می 529هزار و  084کشور پیشرو در جهان شناخته شده است و هرساله، این کشور حدود یک میلیون و 

 دهد.شکیل میدرصد کل صادرات جهان را ت ۷،۷تن قرار دارد، اما با وجود میزان باالی تولید، تقریبا  809هزار و  94۷با تولید ساالنه 

درصد( و مالزی  16ترین واردکنندگان هند )که بزرگطوریگیرد. بهصادرات خرمای ایران عمدتاً به کشورهای آسیایی صورت می

 درصد خرمای ایران در این فهرست جای دارد./ 9.9دنبال آن روسیه با وارد کردن درصد( هستند و به 11)

http://www.iana.ir/fa/news/50444/%DA%A9%D8%A۷% 
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 خرید تضمینی/خدمات
 فارس - ۹۶/۰۹/۱۰ : تاریخ

 خواهند گندم وارد کنندای میکند/ دالالن به هر بهانهدولت برای اعالم نرخ تضمینی گندم این دست و آن دست می
رقم بذر  80کنند، بدانند کشاورزان از ای برای واردات اعالم میکاران گفت: آنهایی که کیفیت گندم را بهانهرئیس بنیاد ملی گندم 

  .درصد دارد 15تا  11کنند که گندم تولیدی گلوتنی بین گندم اصالح شده در کشور استفاده می

یت هایی که از صدا و سیما در مورد کیف، در انتقاد به اینکه برنامهخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی علیقلی ایمانی در گفت

خاطرنشان کرد: همواره این صحبت به میان  اندازد،شود، متاسفانه در نهایت توپ را به زمین کشاورزان مینان و گندم پخش می

ها که در نهایت همه کاسه کوزه را سر داخل مشکل دارد یا نحوه تهیه آن، نحوه پخت آن در نانوایی آید که باالخره گندم تولیدمی

وی با بیان اینکه کارخانجات آرد مشکل را به گردن نانوا .شکند، اما در جواب باید به یک سری نکات ضروری اشاره کردگندم می

رقم بذر اصالح شده گندم در  80کند، در حالی که ما در کشت گندم از بهانه میخاطرنشان کرد: نانوا هم کیفیت گندم را  اندازند،می

کنیم و از نظر ژنتیکی تفاوتی ندارد. حتی برای غنی شدن بذر گندم از عناصری همچون روی در بذرمال کردن کشور استفاده می

ایت تناوب کشت و استفاده از مواد شیمیایی برای کنیم. مضاف بر آنکه کشاورزان با رعایت اصول به زراعی رعها استفاده میگندم

نمونه گندم  ۷00تا  600هر سال  کاران تصریح کرد:رئیس بنیاد ملی گندم.کنندهای خوب استفاده میهای هرز از نهادهمبارزه با علف

وی با طرح این سؤال  .تخت دارد های حجیم وگیرد که گلوتن و پروتئین الزم را برای تولید ناناز نظر کیفی مورد آزمایش قرار می

درصد گلوتن  15درصد تا  11های حجیم چقدر است، گفت: طبق برآوردها گندم تولیدی کشور ایران از که مگر پروتئین مورد نیاز نان

شکال را در دارد و ما باید ا 13زنند، پروتئین ای دالل این قدر سنگ وارداتش را به سینه میدارد، در حالی که گندم دنیا که عده

اندازیم، اما باید کنیم و نهایت توپ را در زمین کشاوران میایمانی افزود: خیلی از اصول را رعایت نمی.جای دیگری بررسی کنیم

اند؟ آیا ما در خمیرگیری فرصت کند و آیا نانواهای ما آموزش الزم را دیدهپرسید چه کسی مهارت نانوا را در پخت نان بررسی می

ها بررسی شده، شیوه حرارت دادن نان دهیم، تا خمیر کامال آماده پخت شود؟ و آیا مکان نگهداری آرد در نانواییبه مخمر میالزم را 

 دهد؟سوزاند و تحویل مشتری میرا چه کسی بررسی کرده که با حرارت زیاد نان را می

درصد گندم که بخش غنی آن است را به  ۲5تا  20 :وی در ادامه با انتقاد از سبوس گیری بیش از حد از گندم اظهار داشت

اینکه  و به جای خواهیم تبدیل به نان کنیمدهیم و آرد سفید کم کیفیت را میگیریم و به حیوانات میعنوان سبوس می

گندم تصریح کرد: ها برای واردات وی با انتقاد از فشار وارداتی .زنیمبه این نکات توجه کنیم، تیشه به ریشه گندم تولیدی کشور می

آورند. یک روز آب برای کشت گندم، تر است و هر روز یک بهانه در میتر و کیفیشان در واردات گندم خوش طعمظاهرا این افراد نان

یک روز نمک و روز دیگر قیمت و کیفیت. در حالی که باید طبق تاکید مقام معظم رهبری و اصول اقتصاد مقاومتی حمایت از تولید 

 .شان را بزنندها نه البی خاص دارند و نه تریبون و پول که بخواهند حرفرا سرلوحه قرار دهیم. چرا که کشاورزان مانند وارداتیداخل 

  .کنیم دیگر وارد کننده گندم نباشیمگندم تولید کشور هیچ مشکلی از نظر کیفیت ندارد و ما تالش می:وی تاکید کرد

ماه از آغاز فصل کشاورزی هم گفت: دولت این دست و آن دست  3خرید تضمینی گندم با گذشت ایمانی در مورد اعالم نشدن نرخ 

  .الخطاب ما استایم قانون فصلکند تا وزارت جهاد کشاورزی را راضی کند که قیمت گندم را زیاد افزایش ندهد و ما بارها گفتهمی

و سودهای باالی بانکی است و کمبودهای حمایتی که دولت به بخش اگر قیمت تمام شده گندم ما باالست به دلیل تورم  وی گفت:

سال اخیر که در تولید گندم به خودکفایی  2به گزارش خبرنگار فارس از  .تواند ضایعات را کاهش دهدکند و نمیکشاوری تزریق می

http://awnrc.com/index.php
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کشت گندم با توجه به کم آبی کشور  کنند کهایم، آنهایی که مایل به واردات گندم هستند، مدام این مسئله را مطرح میرسیده

 .ای ندارد و قیمت تمام شده آن باالستبر است مضاف بر اینکه کیفیت الزم را برای تولید نان و محصوالت کارخانهمحصولی آب

n=http://www.farsnews.com/newstext.php?n13960910000239 
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 خرید تضمینی
 فارس - ۹۶/۰۹/۱۳ : تاریخ

 اجرای خرید تضمینی در کشور به نفع کشاورزان است 
شده از عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: اجرای خرید تضمینی در کشور مسلماً به نفع کشاورزان است، چراکه قیمت تعیین

از اراک به نقل از پایگاه خبری نماینده مردم شازند در مجلس، علی  خبرگزاری فارسبه گزارش  .بازار جهانی غالت باالتر استقیمت 

تواند مینی میابراهیمی در خصوص خرید تضمینی گندم و اثرات آن بر عملکرد کشاورزان اظهار کرد: دیر اعالم کردن قیمت خرید تض

بر تصمیم کشاورز برای کاشت و یا عدم کاشت گندم تأثیرگذار باشد و زمانی که کشاورز اطالع نداشته باشد قیمت خرید تضمینی 

تواند در وی با بیان اینکه عدم اطالع از قیمت خرید تضمینی گندم می.شودگیری دچار تردید میگندم چه مبلغی است در تصمیم

دنبال آن هستیم ایجاد اشکال کند، گفت: بخشی از مشکل دیر پرداخت کردن خودکفایی تولید گندم که بهبرداشت محصول و 

کاران با گنجاندن حکمی در خصوص پرداخت سود تأخیر پرداخت مطالبات کشاورزان در برنامه ششم توسعه برطرف مطالبات گندم

شاورز زمان کاشت به نهاده، کود و بذر احتیاج دارد و عدم پرداخت نماینده مردم شازند در مجلس با اشاره به اینکه ک.شده است

شود، ادامه داد: این دو موضوع اثر منفی بر حوزه کشت گندم و مطالبات به یکی از عوامل عدم آمادگی کشت سال آینده تبدیل می

ر مسلماً به نفع کشاورزان بوده زیرا وی با تأکید بر اینکه اجرای خرید تضمینی در کشو.هدف خودکفایی در این محصول را دارند

شود تضمینی وجود دارد که کشاورزان شده از قیمت بازار جهانی غالت باالتر است و اگر حتی با تأخیر نیز پرداخت میقیمت تعیین

طح در س کنند، عنوان کرد: اجرای خرید تضمینی گندم در کشور باعث شده تا تولید این محصول همیشهمبالغ خود را دریافت می

ابراهیمی با بیان اینکه گندم یکی از محصوالت استراتژیک در کشور است و امیدوارم هیچ زمانی این مزیت را از دست .باالیی باال باشد

وی با تأکید بر اینکه .ندهیم و تبدیل به واردکننده نشویم، تصریح کرد: همیشه موافق اجرای خرید تضمینی گندم از کشاورزان هستم

نامه اجرایی بخشی از احکام آن تاکنون تدوین نشده است، خاطرنشان کرد: امسال شاهد شم توسعه با تأخیر ابالغ و آیینبرنامه ش

شود ها بودیم و یکی از مواردی که در کمیسیون کشاورزی مجلس پیگیری میتأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان در برخی از استان

 .ها دیده نشده بودعنوان مطالبه کشاورزان در دیگر برنامهان است، این مسئله بهمحاسبه سود و پرداخت آن به کشاورز

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960913001520 
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 خرید تضمینی
 جوان خبرنگاران - ۱۳۹۶آذر  ۱۴تاریخ: 

 کنددولت در اعالم نرخ خرید تضمینی گندم امروز و فردا می

 .ایمانی گفت:دولت در اعالم نرخ خرید تضمینی گندم دست نگه داشته تا وزارت جهاد را به افزایش ناچیز قیمت گندم، راضی کند

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

 نرخ،با انتقاد از اعالم نشدن نرخ خرید تضمینی گندم پس از گذشت سه ماه از آغاز فصل کشت اظهار کرد: دولت در اعالم  جوان

به سبب وسوسه قیمت های جهانی این دست و آن دست می کند تا وزارت جهاد کشاورزی را به افزایش  خرید تضمینی گندم

وی ادامه داد: براساس قانون خرید تضمینی، همه ساله دولت موظف به افزایش نرخ خرید بر حسب .ناچیز قیمت گندم راضی کند

، ندمکارانگتورم است که انتظار می رود کمیسیون کشاورزی به عنوان متولی بر اجرای قانون نظارت کند چرا که بی مهری نسبت به 

را یکی از فاکتورهای مهم و تاثیر گذار  قیمت تضمینی ی گندمکارانرییس بنیاد توانمند ساز.خودکفایی گندم را زیر سوال می برد

هزار هکتار اراضی دیم به غیر از گندم امکان کشت محصول دیگری وجود  4در خودکفایی گندم برشمرد و گفت: در سطحی معادل 

د تضمینی موجب شد برخی از ندارد و در اراضی آبی، کشت گندم بستگی به تصمیم کشاورزان دارد که تاخیر در اعالم نرخ خری

پایداری این مقام مسوول ادامه داد: اگر فاکتورهای مهم در .تولیدکنندگان به سمت و سوی کشت محصوالت دیگر نظیر کلزا بروند

نظیر قیمت تضمینی، تامین نهاده ها، مکانیزاسیون و حمایت از نقدینگی توسط مسووالن از کشاورزان دریغ شود، بدون  تولید گندم

پایین بودن  بر مبنی کارشناسی غیر  نظرهای اظهار  وی با انتقاد از.ک همانند سال های اخیر چاره ای جز واردات نخواهیم داشتش

تصریح کرد: قیمت تمام شده تولید تحت تاثیر عواملی نظیر تورم و اخذ تسهیالت با سود باالی  نرخ گندم جهانی نسبت به داخلی

ایمانی در ادامه یادآور .درصد آن سوی مرزها قابل مقایسه نیست 2تا  1درصد و بهره بانکی  4ه با تورم بانکی به کشاورزان باالست ک

دالر به کشور وارد می شد که در شرایط کنونی تحت تاثیر عواملی نظیر  400هر تن گندم با نرخ حدود  92و  91شد: در سال های 

تومان در  1300با نرخ  خرید تضمینی گندم این مقام مسوول،.یافته استقیمت نفت و شرایط تقاضا در بازار های جهانی کاهش 

 .دانست ناچیز تورم و کارگری های هزینه افزایش مقابل در گندمکاران برای سود درصد 10 تنها  احتساب با  را 96-95سال زراعی 

 کیفیت گندم تولیدی، مشکل ندارد

 تولید گندم :اینکه گندم تولید کشور از نظر کیفیت هیچ مشکلی ندارد، اذعان کردرییس بنیاد توانمند سازی گندمکاران با اشاره به 

در جدول تعریف شدند به طوریکه  104کشور از نظر میزان گلوتن، پروتیین و شرایط مختلف شکل ظاهری برحسب استاندارد ملی 

ی با اشاره به اینکه گندم های درجه سه و.درصد درجه دو و مابقی درجه سه است 30درصد گندم تولیدی درجه یک،  50تا  40

درصد به باال برای تولید نان  13برای تولید نان سنتی مناسب هستند، بیان کرد: گندم های درجه یک به سبب دارابودن پروتیین 

یی نانوایان ایمانی با اشاره به بهانه جو.کشور مطرح نیست کیفیت گندم تولیدیهای حجیم مناسب هستند ، از این رو انتقادی به 

 نظیر عواملی امر، همین به دارد گلوتن درصد 15 تا 11  نسبت به کیفیت گندم تولیدی افزود: طبق برآوردها ،گندم تولیدی کشور

د و تبدیل گندم در کارخانه آر داری نگه شرایط نان، پخت و خمیر در نمک مصرف نحوه ، خمیرگیری چگونگی در نانوایان مهارت

در سه سال  ثبات قیمت نانبا وجود رییس بنیاد توانمند سازی گندمکاران ادامه داد: .مورد بررسی قرار گیرد های آرد سازی باید

وی با اشاره به اینکه مافیای واردات با بهانه جویی های مختلف نسبت به کیفیت گندم، تیشه .است بدیهی امری تولیدی نان کیفیت نبود  اخیر،

 ینا حالیکه در هستند گندم واردات درصدد غیرکارشناسی، نظرات اظهار کردن مطرح با  ها چی  یادآورشد: وارداتبه ریشه تولید داخل می زند، 

 .رود می شمار به استراتژیک محصول این برای جدی تهدید امر

http://www.yjc.ir/fa/news/634۷089/%D8%AF%D9%88%D9% 
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 خدمات
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۱۲تاریخ: 

هکتار  700های ایرانی با سایر کشورها/ صدور مجوز ساخت گلخانه در استان تهران به بیش از پذیری سازهرقابت

 داران ایرانیرسید/ بازار مشکل اصلی گلخانه

ای است که با سایر کشورها قابل رقابت بوده و به برخی کشورهای گونهبهسازان ایرانی های تولیدشده توسط گلخانهکیفیت سازه

 .شودحاشیه دریای خزر نیز صادر می

های بسته را ضروری ساخته است؛ تغییرات اقلیمی که از چند سال گذشته در جهان و در کشور ما شدت گرفته است، لزوم کشت

والت سازان هرساله محصیست، بلکه الزام بوده و الزم است در این زمینه برنامهها دیگر انتخاب نای که توسعه کشت گلخانهگونهبه

ها قرار دهند، اما مسئله آنجاست که هنوز فکری به حال بازاریابی محصوالتی که در گلخانه بیشتری را تحت پوشش این نوع کشت

شود، محصوالتی که در محیط باز پرورش داده می ای وشود، نشده است و در شرایط حاضر تفاوتی بین محصوالت گلخانهتولید می

بر این  دارانهای ایرانی قابل رقابت با سایر کشورها نیست و برخی گلخانههای گلخانهشود که سازهوجود ندارد. عالوه بر آن گفته می

ر سازان دمدیرعامل انجمن گلخانه شود.در این زمینهگونه که باید، راهی بازارهای داخلی و خارجی نمیاعتقادند که تولیداتشان آن

ای گونههای اخیر رواج بیشتری یافته است؛ بهسازی در کشور آغاز شده و طی سالگلخانه ۷0وگو با خبرنگار ایانا گفت: از دهه گفت

هایی : سازهفرد افزودهای خارجی، ادوات مورد نیاز را وارد کرده است.عبدالرحمان حسینیهای خصوصی با همکاری شرکتکه شرکت

 های خارجی از لحاظ کیفیت هیچ تفاوتی ندارد و قابلیت رقابت را دارد.گیرد، با سازهکه در کشور ما مورد استفاده قرار می

ای موارد تالش شده است که از انواع خارجی های ایرانی نیز مناسب بوده و در پارهوی بیان کرد: تکنولوژی مورد استفاده در گلخانه

سازان ادامه داد: در پنج اقلیم آب و هوایی ود و با توجه به شرایط کشور خشکسالی انجام گیرد.مدیرعامل انجمن گلخانهاستفاده ش

های خیلی باال در ساخت گلخانه ای موارد نیازی نیست که از تکنولوژیتوان در هر فصلی محصول تولید کرد، در پارهکشور که می

های دهد، از تکنولوژیکند، اما در برخی موارد که شرایط آب و هوایی اجازه نمیستیکی کفایت میهای پالاستفاده شود. حتی گلخانه

سازان ای توسط گلخانهفرد تأکید کرد: قیمت و تکنولوژی مورد استفاده در ساخت ادوات گلخانهکنیم.حسینیباالتری استفاده می

ای که در حال حاضر برخی محصوالت تولیدشده به کشورهای حاشیه دریای خزر گونهایرانی قابلیت رقابت با سایر کشورها را دارد؛ به

ها در شرایط حاضر مطلوب است، اما سرعت تولید ادوات شود.وی یادآور شد: توسعه گلخانهو همچنین گرجستان، اربیل و... صادر می

 رای این مقوله تالش بیشتری داشته باشند.گذاران در صدور مجوزهای الزم ببر سرعت ایجاد پیشی گرفته و الزم است قانون

 گیردها سرعت میصدور مجوز گلخانه

وگو با خبرنگار ایانا درباره کندی سرعت صدور رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران نیز در گفت

لی اقتصاد مقاومتی بوده و با توجه به محدودیت منابع ها از برنامه اصمجوزها که به این سازمان سپرده شده است، گفت: توسعه گلخانه

ای های گلخانههای اصلی کشور بوده که با توسعه کشتها شدت گیرد. عالوه بر آنکه اشتغال یکی از چالشآبی الزم است توسعه گلخانه

ها، رشناسان، اعضای ستاد گلخانههای الزم ازجمله تولیدکنندگان، کاکند.علیرضا بزرگی افزود: از تمام ظرفیتافزایش پیدا می

ه، استان شدهای انجامها را در اولویت کارها قرار دهیم و با تالشمهندسان کشاورزی و... استفاده کردیم تا بتوانیم توسعه کشت گلخانه

در  ن به سرعتها را تاکنون کسب کرده است.وی عنوان کرد: صدور مجوزها توسط این سازماتهران رتبه نخست توسعه کشت گلخانه

های ها ازجمله وزارتخانهکنیم که همکاری سایر دستگاهحال انجام است و تمامی موارد پیش رو قابل حل بوده و در این راستا تالش می

ها جلب کنیم.رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران خاطرنشان نفت و نیرو را نیز برای توسعه گلخانه

های وزارت جهاد کشاورزی را در این زمینه عملیاتی کنیم و در این کنیم تا سیاستعنوان مجری صدور مجوزها تالش میبهساخت: 

http://awnrc.com/index.php
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طور قطع از افزایش هکتار مجوز صدور گلخانه صادر کنیم که این عدد تا پایان سال به ۷00راستا طی دو سال اخیر توانستیم بیش از 

ترین مشکل گلخانه، نبود دانش در این زمینه است که در تالش هستیم د شد.بزرگی اضافه کرد: مهمای برخوردار خواهقابل مالحظه

 های بلندتری برداریم.برداران بخش کشاورزی و کارشناسان و مشاوران مربوطه گامهای آموزشی برای بهرهبا برگزاری دوره

ر کشورها ها در ایران با سایان خواهد توانست فاصله بین توسعه گلخانهاندرکاروی اظهار کرد: توانمندسازی تولیدکنندگان و سایر دست

 های تحقیقاتی و پژوهشی نیز استفاده کنیم.ها، مؤسسهرا جبران کند و در این زمینه در تالش هستیم از همکاری دانشگاه

 های کشور در برنامه پنج ساله ششم توسعههزار هکتاری سطح گلخانه ١۶افزایش 

ای بوده و از ابتدای طرح های کشور نیز معتقد است: ایران دومین کشور جهان در توسعه واحدهای گلخانهتوسعه گلخانهمجری طرح 

 گذاری در این بخش صورت گرفته است.ها تاکنون دوهزار میلیارد تومان سرمایهتوسعه گلخانه

ها در کشور در این سال خبر داد و افزود: سطح گلخانه 1392 های کشور از سالعامری از افزایش رو به رشد سطح گلخانهاهلل بنیولی

 هزار هکتار افزایش یابد. 48قرار است  1404هزار هکتار رسید و تا افق  9به حدود  1394هکتار بود که در سال  800هزار و هشت

افزایش پیدا کند.به اعتقاد مجری  هزار هکتار 16های کشور وی بیان کرد: طی برنامه پنج ساله ششم توسعه قرار است سطح گلخانه

زار ههای موجود بیشتر برای کشت محصوالت سبزی و صیفی در سطحی معادل ششهای وزارت جهاد کشاورزی، گلخانهطرح گلخانه

ای نهاگیرد.اما بازاریابی برای محصوالت گلخهکتار و گل و گیاهان زینتی در سطحی معادل دوهزار هکتار مورد استفاده قرار می 400و 

داران نسبت به فروش محصوالت خود ای دیگر است که راه را برای توسعه این صنعت در تاریکی قرار داده است، زیرا گلخانهمسئله

شود؛ در صورتی که بازارهای کشورهای اطراف پتانسیل ای ندارند و در شرایط حاضر سرریز محصولشان وارد بازار میزمینههیچ پیش

نیم ای را راهی بازارهای داخلی و خارجی کترتیب محصوالت گلخانهبتوانیم تولید تقاضامحور داشته باشیم و بدینمناسبی هستند که 

ها نیز اقدامات الزم را انجام دهند؛ های بیشتری را داشته باشند و در حل مسئله تعرفهریزان در این باره تالشطلبد که برنامهو می

 شود، تعرفه گمرکی باالیی بپردازند./بور هستند هر باری که محصولشان صادر میای از صادرکنندگان مجزیرا عده

http://www.iana.ir/fa/news/503۷9/%D8%B1%D9%82%D8%A۷%D8%A8 
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 خدمات
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۱۲تاریخ: 

 های تولید با موضوع مدیریت آبدومین دوره ملی تربیت متخصص موضوعی ویژه مروجان مسئول پهنه

 .های تولید با موضوع مدیریت آب کشاورزی برگزار شددومین دوره ملی تربیت متخصص موضوعی ویژه مروجان مسئول پهنه

ا های تولید بتخصص موضوعی ویژه مروجان مسئول پهنهبه گزارش ایانا از تات، آیین افتتاحیه مراسم دومین دوره ملی تربیت م

موضوع مدیریت آب کشاورزی با همکاری معاونت ترویج، مؤسسه تحقیقات خاک و آب و مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، 

و خاک وزارت  مراد اکبری معاون آببا حضور اسکندر زند معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، علی

جهاد کشاورزی، کاظم خاوازی معاون ترویج کشاورزی، کامبیز بازرگان رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب، فریبرز عباسی رئیس 

های ترویجی، علی درجانی مدیرکل دفتر مراد سرافرازی مدیرکل دفتر شبکه دانش و رسانهمؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی، علی

الریجانی مدیرکل دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی، جمعی از ورزی و شبکه ترویج، بهمن امیریساماندهی مراکز جهاد کشا

های تولید به نمایندگی از تمامی مراکز جهاد کشاورزی از نفر از مروجان مسئول پهنه 120کارشناسان ستاد معاونت ترویج، بیش از 

آذرماه سال جاری به مدت سه روز در  11نام کشور در حوزه آب، از روز شنبه  نفر از بهترین افراد به 16های کشور و تمامی استان

سالن شهید مطهری مرکز آموزش عالی امام خمینی)ره( کرج برگزار شد.علی درجانی مدیرکل دفتر ساماندهی مراکز جهاد کشاورزی 

یریت آب کشاورزی، ضمن عرض خیر مقدم و شبکه ترویج در آغاز مراسم افتتاحیه دومین دوره تربیت مروج متخصص با موضوع مد

به مدعوان و میهمانان این مراسم، گفت: در نظام نوین ترویج کشاورزی استفاده بهینه از ظرفیت مروجان بخش دولتی و بخش 

رانان انتقال دانش در چرخه مدیریت دانش توجه خاصی شده است.وی بیان کرد: در این راستا با همکاری عنوان پیشخصوصی به

ها در سه حوزه کاری برای توانمندسازی مروجان کارهای ؤسسات تحقیقاتی و مراکز آموزش و تحقیقات و منابع طبیعی استانم

ای توسط همکاران ترویج و آموزش و تحقیقات افزایی منطقهارزشمندی انجام گرفته است.درجانی افزود: آموزش ضمن خدمت مهارت

های ملی توانمندساز ویژه مسئوالن تولیدی پهنه وت انجام شده است.وی عنوان کرد: آموزشها در چند استان به صورت پایلاستان

 شود.صورت موضوعی که دومین دوره آن به مدت سه روز با موضوع مدیریت آب کشاورزی در این گردهمایی برگزار میبه

ان بردار توانمند داشته باشیم که کارشناستوانیم بهرهمیمدیرکل دفتر ساماندهی مراکز جهاد کشاورزی و شبکه ترویج ادامه داد: زمانی 

افزایی راهی و همنوایی، همهای جدی ما در نظام نوین ترویج کشاورزی همو مروجان ما توانمند باشند در همین راستا یکی از برنامه

 باشد.میهای اجرایی ویژه استفاده از ظرفیت مؤسسات تحقیقات ملی، استانی و بخشها بههمه بخش

ای شده است درجانی تأکید کرد: رسالت مهمی که بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است و در معاونت ترویج هم به آن توجه ویژه

در  ایداران بخش کشاورزی است. البته ما به دنبال توانمندسازیی هستیم که منجر به تغییر رفتارهای حرفهتوانمندسازی بهره

 وری در عوامل تولید که مهمترین موضوع آن مسئله آب در کشور است.یتا باعث افزایش بهرهبرداران شود و نهابهره

انه خوی یادآور شد: با مشارکت مؤسسه گیاه پزشکی کشور و معاونت خاک و آب، سازمان حفظ نباتات و دفتر محیط زیست وزارت

ها تدوین شده است و امیدواریم با حمایت مسئوالن و نامهایم، برمحصول شروع کرده 8برنامه خوبی را در بحث محصوالت سالم در 

ها را در معاونت ترویج کشاورزی اجرا کنیم.درجانی در پایان اظهار کرد: تا یک ماه آینده تمام مراکز سازمان برنامه و بودجه این برنامه

مجهز خواهند شد.در ادامه مراسم،  مرکز مصوب و غیر مصوب فعال حداقل به دو دستگاه کامپیوتر1344جهاد کشاورزی از کل 

که کشاورزی  طی سخنانی با بیان این اسکندر زند معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

گوی خما در آینده مثلث سرمایه، تکنولوژی و دانش است، گفت: اگر ما در این سه ضلع مثلث خوب کار کنیم قطعآ کشاورزی ما پاس

http://awnrc.com/index.php
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صورت خود کشاورزی سربار جامعه خواهد شد.وی با طرح پرسشی که وضعیت کشاورزی ما در نیاز جامعه خواهد بود، در غیر این

 گذاری، دانش و تکنولوژی خوب در حوزه آب کشور است.حال حاضر نسبت به گذشته چگونه است، افزود: بحث امروز ما سرمایه

گذاری های مطلوبی انجام داده است و در ادوار تاریخ ایران، سرمایهگذاریان دور در صنعت آب سرمایهزند بیان کرد: کشور ایران از سالی

های نوین برای ما بسیار پرهزینه است و همواره در در حوزه آب از هر موضوع دیگر بیشتر بوده است.وی ادامه داد: توسعه تکنولوژی

ایم، دانش و علم های بومی مثل احداث قنات همیشه اول بودهن در استفاده از دانشاستفاده از تکنولوژی آب در دنیا برتر و همچنی

گذاری در آب در اولویت باالیی قرار داشته است.رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ما در زمینه آب بسیار باال بوده است و سرمایه

گذاری درحوزه آب بوده است، عنوان کرد: بیشترین سرمایهکه در حال حاضر نسبت به چند دهه گذشته ترویج کشاورزی با بیان این

 گذاریها و در حال حاضر سرمایهرسد بعد ازسالگذاری خوبی در حوزه آب شده است و به نظر میهای اخیر سرمایهخوشبختانه در سال

کنیم در این امور آب به خوبی استفاده می های روز دنیا دررسد ما از تکنولوژینظر میما در حوزه آب ادا شده است.زند یادآور شد: به

زمینه نمره ما قابل قبول است ولی باید بیشتر کار شود.وی ضمن نارضایتی از استفاده بهینه از دانش در حوزه آب کشاورزی تأکید 

نیم، درستی استفاده نکای که نه قابل قبول و نه قابل دفاع است، دانش ما در حوضه آب کشاورزی است، اگر از دانش آب به کرد: نکته

 گذاری و هم راندمان استفاده از تکنولوژی در آب پایین خواهد آمد.هم راندمان سرمایه

های آموزشی برای مدیریت آب آغاز شده تا نهضت افزایش دانش کشاورزی به نحو استان کشور دوره 11زند خاطرنشان ساخت: در 

گذاری و تکنولوژی زمینه آموزش کشاورزان در راستای استفاده بهینه از سرمایهسازی در مطلوب در زمینه آب صورت پذیرد. جریان

ده های خوبی ارائه شدر آب در آینده به صورت مؤثر دیده شده است.وی در پایان اضافه کرد: زنجیره انتقال دانش شکل یافته و یافته

های کشاورزی کشور انتقال یابد. در ادامه مراسم، ان به عرصههای تحقیقاتی در این زمینه برای رضایت هر چه بیشتر کشاورزتا یافته

مراد اکبری، معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با پراهمیت قلمداد کردن مسئله آب و خاک در کشور، گفت: محور توسعه علی

اً ریزی نشود، قطعها برنامهروی آنعنوان دو عنصر تولید اگر دقیقاً بخش کشاورزی بر اساس استفاده بهینه از منابع آب و خاک به

رو خواهد شد.وی با بیان آمارهایی در این حوزه افزود: ما کشوری هستیم که در منطقه خشک و نیمه کشور با مشکل جدی روبه

شته سال گذ 15درصد در  49های ما حدود متر مکعب است میزان روان آبمیلی 240ایم. میزان بارندگی ما کمتر از خشک واقع شده

کم شده است. این تهدیدی جدی است، چه بسا که در چند سال گذشته بسیاری از سدهای ما به ظرفیت کامل نرسیدند و تبخیر 

میلیارد متر مکعب می باشد ولی طبق  100های تجدیدپذیر کشور برابر دنیا است.اکبری بیان کرد: آمار موجود از آب 3آب در ایران 

یلیارد مکعب ذکر شد. یعنی وضعیت مناسبی در این زمینه نداریم و از طرف دیگر در دنیا چالش آب م 89آخرین آمار وزارت نیرو 

شود و زودی دیپلماسی آب جایگزین دیپلماسی نفت میمداران دنیا بر این باورند که بهیک چالش جدی است و بسیاری از سیاست

ه داد: قطعا در خاور میانه این اتفاق افتاده است و به شدت منطقه را آب به عنوان محور دیپلماسی در دنیا مطرح خواهد شد.وی ادام

پذیر کرده است. ما تا زمانی که کشاورزی سنتی و نیمه صنعتی داریم به جایی نخواهیم رسید، منابع محدود آب برای تولید آسیب

خواهد شد.معاون آب و خاک وزارت جهاد مواد غذایی مورد نیاز کشور اگر مجهز به دانش و تکنولوژی روز دنیا نشود پاسخگو ن

گذاری در حوضه آب بوده است های در دست اقدام عنوان کرد: تمام تالش دولت یازدهم و دوازدهم سرمایهکشاورزی با تشریح پروژه

اخیر در حوزه  گذاری در بخش آب و خاک داریم.اکبری با بیان اینکه در چند سالهزار میلیارد اعتبار برای سرمایه 9و امسال حدود 

های همکاری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کارهای بسیار خوبی انجام شده است، یادآور شد: در این زمینه پروژه

 وری آب، کاهش مصرف آب است./مابین زیادی هم در دست اجرا داریم.وی در پایان سخنان خود تأکید کرد: بهترین راه بهرهفی

http://www.iana.ir/fa/news/50404/%D8%AF%D9%88%D 
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 زعفران
 جوان خبرنگاران - ۱۳۹۶آذر  ۱۰تاریخ: 

 تقلبی در بازار جوالن می دهندزعفران های 

عضو شورای ملی زعفران گفت:همه ساله به سبب سودجویی برخی افراد، شاهد عرضه زعفران های آمیخته به رنگ های صنعتی در 

،درباه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان تجارت و کشاورزیصنعت، علی حسینی عضو شورای ملی زعفران در گفتگو با خبرنگار.بازار هستیم

در بازار هشدار داد و اظهار کرد: همه ساله به سبب سودجویی برخی افراد، شاهد عرضه زعفران های آمیخته به  جوالن زعفران های تقلبی

ی، با اشاره به اینکه عرضه زعفران های تقلبی مربوط به امسال و سال گذشته نیست، افزود: دستگاه های و.رنگ های صنعتی در بازار هستیم

حسینی با .تیر خالصی به سالمت مصرف کنندگان است زعفران های تقلبینظارتی باید کنترل و نظارت خود را افزایش دهند چرا که عرضه 

متقلبان وارد این حوزه می شوند، بیان کرد: اگر مردم نسبت به خرید زعفران احساس نا امنی بیان اینکه، زعفران، کاالی پرطرفداری است که 

این مقام مسوول ادامه داد: اگر موضوع تقلب .کنند وهمواره این موضوع به بیرون از مرزها برسد، تولید این محصول استراتژیک زیر سوال می رود

وی با اشاره به اینکه مقابله با متقلبان زعفران، نیازمند عزم و اراده .حوالتی قرار خواهد گرفتدر زعفران جدی گرفته نشود، صادرات، دستخوش ت

 .ملی است، اذعان کرد: مردم به دنبال خرید محصوالت ارزان قیمت نباشندچرا که این امر می تواند سالمتی آنها را به مخاطره بیندازد

موجود در بازار تقلبی هستند، یادآور شد: زعفران واقعی، چیزی  پودرهای زعفرانعضو شورای ملی زعفران در پاسخ به این سوال که 

به گفته وی، از مردم تقاضا داریم که با هشیاری کامل .جز کالره های قرمز رنگ که توسط شرکت های معتبر عرضه می شود، نیست

 .از خرید پودر زعفران و همچنین زعفران های بی آرم و نشان خودداری کنند

http://www.yjc.ir/fa/news/634092۷/%D8%B2%D8%B9% 
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 زعفران
 جوان خبرنگاران - ۱۳۹۶آذر  ۱۲تاریخ: 

 طرح جامع زعفران به مقصد نرسید

جامع زعفران در دولت دهم و نقش مهم آن در بازار، تاکنون این طرح نائب رییس شورای ملی زعفران گفت: باوجود تصویب طرح 

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی  غالمرضا میری نائب رییس شورای ملی زعفران در گفتگو با خبرنگار.عملیاتی نشده است

در کنترل قیمت محصول اظهار کرد: خرید توافقی زعفران توسط وزارت جهاد کشاورزی  زعفران خرید توافقیدرخصوص تاثیر  ،خبرنگاران جوان

وی در پاسخ به این سوال که خرید توافقی زعفران می تواند در .تاثیر بسزایی در جلوگیری از کاهش قیمت محصول و ضررو زیان کشاورزان دارد

به  رانصادرات زعفحفظ جایگاه بین المللی محصول نقش داشته باشد یا خیر، تصریح کرد: صادرکنندگان ایرانی بدون حمایت دولت، قادر به 

وان مباشر خرید بازاری را که صادرکنندگان آماده کردند کشور دنیا هستند و حال باید منتظر ماند و دید که سازمان تعاون روستایی به عن 4۷

تن زعفران در کشور وجود دارد، گفت: با توجه به  650میری با بیان اینکه ظرفیت صادرات و بسته بندی .در انحصار خود می گیرند یا خیر

خرید توافقی، محصول را با نرخ مشخصی در اختیار  پتانسیل باالی کشور در تولید زعفران انتظار می رود که سازمان تعاون روستایی با اجرای

عرضه زعفران در نائب رئیس شورای ملی زعفران با انتقاد از .صادرکنندگان قرار دهد تا آنها با خیالی آسوده بتوانند به امر صادرات بپردازند

بورس کاال عرضه می شود، در حالیکه تقاضا به میزان بیان کرد: محصوالت کشاورزی تنها در زمانیکه مشتری برای آن وجود ندارد در  بورس کاال

زنجیره تولید تا مصرف را شامل می شود، تاکید کرد: در  طرح جامع زعفرانوی با بیان اینکه .کافی برای طالی سرخ ایرانی در بازار وجود دارد

ی و هیات دولت دهم به تصویب رسید اما عملیاتی دولت دهم این طرح با کمک شورای ملی زعفران ، وزارت جهاد کشاورزی در کمیسیون کشاورز

 قبیل از  مواردی میری در خاتمه گفت: در اجرای طرح جامع زعفران .نشد ، در حالیکه اجرای آن تحولی بزرگ در صنعت را به همراه داشت

 .بودو ثبت برند ملی مورد توجه قرار گرفته  بازاریابی عرضه، بندی، بسته فرآوری، کردن، خشک کشت، روش

http://www.yjc.ir/fa/news/63449۷۷/%D8%B۷%D8%B1%D8%AD 
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 زعفران
 جوان خبرنگاران - ۱۳۹۶آذر  ۱۵تاریخ: 

 تن می رسد 33۶درصدی صادرات طالی سرخ ایرانی/ تولید زعفران به  ۲5رشد 

 500میلیون و  86کیلو زعفران با ارزش بالغ بر  213تن و  60نایب رییس شورای ملی زعفران گفت: براساس آمار هفت ماهه گمرک،

گروه اقتصادی باشگاه  کشاورزیصنعت،تجارت و  غالمرضا میری نایب رییس شورای ملی زعفران در گفتگو با خبرنگار.هزار دالر صادر شد

 500میلیون و  3در بازار  در دو هفته اخیر خبر داد و اظهار کرد: اکنون حداقل نرخ هر کیلو طالی سرخ  ثبات نرخ زعفران ، ازخبرنگاران جوان

 .هزارتومان است ۷00میلیون و  4هزارتومان و حداکثر 

کیلو زعفران با ارزش بالغ بر  213تن و  60براساس آمار هفت ماهه گمرک،  :افزود صادرات زعفرانبا اشاره به آخرین وضعیت  وی

 .درصد رشد داشته است 25هزاردالر صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل  500میلیون و  86

ینی می شود که تا پایان سال مجددا صادرات طالی سرخ ایرانی میری ادامه داد:در صورت استمرار روند ثبات قیمت زعفران پیش ب

در بازار را پیش بینی کرد و گفت: قیمت زعفران همانند  قیمت زعفراننایب رییس شورای ملی زعفران .درصد افزایش یابد 30تا  20

 ازارب در محصول این برای را دقیقی متقی سایر کاالها، تابع عرضه و تقاضا در بازارهای داخلی و خارجی است و هم اکنون نمی توان 

از  زعفرانتن  336وی یادآورشد: براساس برآورد وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید، تا پایان فصل حدود .کرد بینی پیش

تن  100حداکثر ساالنه  :میری، با بیان اینکه میزان مصرف زعفران در داخل ناچیز است، تصریح کرد.کل کشور برداشت خواهد شد

زعفران در بازار داخل مورد استفاده قرار می گیرد و طبیعی است که مابقی آن به بازارهای هدف باید صادر شود که این امر تنها در 

 .صورت ثبات نرخ زعفران تحقق می یابد

news/http://www.yjc.ir/fa/634۷211/%D8%B1%D8%B4%D8 
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 زیتون
 جوان خبرنگاران - ۱۳۹۶آذر  ۱۳تاریخ: 

 هزارتن می رسد 9٠تولید زیتون به 

 90تا  85رییس شورای ملی زیتون گفت:علی رغم سرمازدگی باغات زیتون در برخی استان ها پیش بینی می شود که تا پایان فصل 

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی مهدی عباسی رییس شورای ملی زیتون در گفتگو با خبرنگار. هزارتن زیتون برداشت شود

رغم سرمازدگی باغات زیتون در برخی استان ها پیش بینی می شود  اظهار کرد: علی تولید زیتون با اشاره به آخرین وضعیت ،خبرنگاران جوان

در بازار گفت: در ماه های اخیر  نرخ زیتوندرصدی  20وی با اشاره به دالیل افزایش .هزارتن زیتون برداشت شود 90تا  85که تا پایان فصل 

هزار و  8تا  8شد به طوریکه اکنون هر کیلو زیتون با نرخ  درصد گران 20نرخ زیتون تحت تاثیر عواملی نظیر تورم و قیمت تمام شده محصول،

رییس شورای .نداریم واردات میوه زیتونعباسی ادامه داد: با توجه به شرایط مناسب تولید، نیازی به .تومان در بازار به فروش می رسد 500

تا  65رار می گیرد، بیان کرد: این در حالی است که در کشور درصد میوه زیتون برای روغن مورد استفاده ق 85زیتون با اشاره به اینکه در دنیا 

 تولید روغنوی با بیان اینکه تا پایان فصل برداشت نمی توان پیش بینی دقیقی از .درصد زیتون تولیدی جهت کنسرو استفاده می شود ۷0

از میزان تولید ، مابقی نیاز کشور از طریق واردات  در کشور داشت، اذعان کرد: طبق روال همه ساله بعد از فصل برداشت و اطالع دقیق زیتون

این مقام مسوول تصریح کرد: شورای ملی زیتون با همکاری وزارت جهاد کشاورزی درصدد ترسیم نقشه راهی برای توسعه روغن .تامین می شود

 .سال آینده به خودکفایی برسیم 12تا  10زیتون است که بدین منظور پیش بینی می شود ظرف 

http://www.yjc.ir/fa/news/6345۷6۷/%D8%AA%D9%88%D 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹6آذر ماه  ۱4سه شنبه 

 خوراکی های زمستانی برای سم زدایی بدن

زمستان قرار نیست خیلی هم سخت باشد. گاهی اوقات بهترین  زدایی از بدن در فصل خبر خوب این است که سم <غذا و تغذیه

های قدرتمند است و به خاطر رنگ  اکسیدان سرشار از آنتی :چغندر:روش برای سم زدایی پیروی از یک رژیم غذایی سالم است

در، می رات از قبیل چغنبنفش بسیار تیره منبع عظیمی از پتاسیم و فیبر محسوب می شود. به عقیده محققان، منابع غنی از نیت

توانند تولید اکسید نیترات و جریان خون به عضالت را بهبود دهند و همچنین جلوی خستگی و درد در بدن را بگیرند. حتی اگر شما 

، کبد و عملکرد (Kidney)تواند اثر مفیدی روی سالمتی اعصاب، کلیهروید، چغندر هنوز می  کنید و مرتب باشگاه نمیورزش نمی

یک کاسه جوانه کلم بروکلی بیشتر از  :کلم بروکلی.انکراس شما داشته باشد. چرا که سرشار از ویتامین ث، فوالت و منیزیم استپ

کاربینول -3-ایندول .یک پرتقال، ویتامین ث برای مبارزه با سرماخوردگی دارد و از طرفی سرشار از آهن، ویتامین کا و کلسیم است

 .زدایی از کبد می شودموجود در کلم موجب سم 

 .کندفراهم می (Liver) زدایی کبد های الزم را برای سمزردچوبه: ادویه مورد عالقه کبد است و تمامی آنزیم 

کند. همچنین اثرات مخرب  کلم پیچ ضدسرطان و دارای ترکیبات آنتی اکسیدان است که به پاکسازی بدن کمک می :کلم پیچ

ادویه مقوی برای سیستم گوارشی است. ترکیبات و ساختار زنجبیل به گونه  :زنجبیل.برداز بین می  ناشی از استعمال دخانیات را

کند. ضدالتهاب و برای زخم معده مفید است. دارای آنتی اکسیدان بوده و بهترین گیاهی است  ای است که به گردش خون کمک می

لوط آب ولرم و عسل یکی از بهترین مایعات طبیعی برای دفع مواد مخ :عسل.شود که باعث پاکسازی سیستم گوارشی از سموم می

زائد از بدن است. در واقع عمل دفع این مواد زائد به سم زدایی بدن منجر شده و کولون را پاکسازی و عملکرد آن را بهبود می دهد. 

درار شده و سالمت دستگاه ادراری را باال می عالوه بر این، افزودن مقدار کمی آب لیموترش نیز به این شربت باعث افزایش میزان ا

فرنگی. به ها در اختیار دارد حتی بیشتر از چغندر، بلوبری و توتاکسیدان را بین میوه یکی از بیشترین مقادیر آنتی  :کران بری.برد

های مضر مبارزه  تواند با باکتری بری همچنین میهای عفونی است. کران  دهنده تکرر ادرار ناشی از التهابهمین خاطر آنها کاهش 

 .بدن را کاهش دهد کند، التهاب و میزان اسیدیته

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=f2۷2166434c046b8b2 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹6آذر ماه  ۱۳دو شنبه 

 !الغری طبیعی آشنا شویدبا قرص 

 .شودهای دنیا یافت میدارچین با توجه به طعم و مزه خاصی که دارد، در اکثر آشپزخانه <غذا و تغذیه 

اند که مصرف اند و دریافتهای روی انجام دادهاز آن جایی که این ادویه کاربرد بسیار زیادی دارد، محققان روی آن مطالعات گسترده

 .های دور بدن موثر واقع شودبه صورت مستقیم روی سوزاندن چربیتواند دارچین می

 .دهدهای دور بدن را افزایش میبه صورتی که واکنش سوختن چربی

 .تواند باعث شود تا طرفداران بیشتری در سراسر جهان پیدا کندبی شک چنین خاصیت ضد چربی دارچین، می

 رویه غذا برایکنند و این مصرف بیشان غذا مصرف میبیش از مقدار مورد نیاز بدن هامردم معموال در ایام تعطیالت و به ویژه جشن

 .تواند نگران کننده باشدبرند، میکسانی که از چاقی رنج می

 .رسداما برای این گروه از مردم خبرهای خوبی از دانشگاه میشگان امریکا به گوش می

گرانی افراد تواند این ناند که مصرف یک ادویه جادویی به نام دارچین، میجه رسیدهمحققان علوم زیستی دانشگاه میشیگان به این نتی

 .را در مصرف مواد غذایی تا حد زیادی بر طرف کند

 .رسد دارچین دارای توانایی شگفت انگیزی برای افزایش عملکرد متابولیسم بدن داردبه نظر می

 .هش وزن رابطه مستقیم دارددانید افزایش متابولیسم بدن با کاهمانطور که می

تواند درکاهش وزن بدن و افزایش شاید مصرف دارچین در بیشتر مواد غذایی یک تصادف باشد اما مصرف این ادویه دل چسب می

 تواند از بروز هیپرگلیسمیهمچنین مصرف این ادویه به طور مستقیم و یا غیر مستقیم می.سوزی، نقش بسیار موثری را بازی کندچربی

 .رسد کلید قدرت دارچین در اسانس سینامالدئید که به آن عطر و طعم متمایز داده است، باشدبه نظر می.کندر بدن نیز جلوگیری د

اند که ترکیبات موجود در دارچین می تواند متابولیسم بدن را دانشمندان متوجه شده»ژون وو، یکی از محققان این مطالعه گفت:

تواند باعث چربی سوزی شود از خواستیم دریابیم که چگونه ترکیبات دارچین میگوید: ما میادامه می وی در.تحت تاثیر قرار دهد

 «.ها صورت گرفت که ساختاری شبیه به بدن انسان دارندهایی برای نمونه رو موشاین روی آزمایش

 .ها اعمال کردندا نام آدپیوسیتهای چربی ببرای این کار وو و همکارانش سینامالدئید را به طور مستقیم روی سلول

 .این ماده با افزایش چندین ژن آنزیم ساز باعث افزایش متابولیسم لپیدها شدن در نتیجه با این کار چربی سوزی بدن افزایش یافت

 .سوزاندهای بدن را میدارچین با این روش چربی

 .رودژی بدن نیز باال میها بسوزند و از این روش انرشود تا چربیاساسا این ادویه باعث می

 .ندکنهای بدن را انباشته میاین کار دارچین با بدن درست مقابل مکانیسم بیولوژیکی بدن است که به طور طبیعی چربی

 .گیردغذایی مورد استفاده قرار میظواقعیت این است که دارچین در حال حاضر به طور گسترده در صنایع

های الغری انتخاب ن معجزه گر، برای درمان چاقی  همچنین یک ماده جایگزین برای قرصتوان دارچین را یک ماشیشک میبی

های بسیار موثرتری در ها درباره عملکرد مصرف دارچین بر بدن منجر به درمانهای آنمحققان بسیار امیدوار هستند که یافته.کرد

های غذایی قرار دارد و مردم معموال ان سال است که در رژیمشاید برای شما جالب باشد که بدانید مصرف دارچین هزار.آینده شود

دارچین عالوه بر اینکه می تواند در درمان چاقی .برندتر کنند، بسیار لذت میاز این که بتوانند با دارچین غذای خود را خوش طعم

 .ن امر نهایتا به نفع بیماران خواهد بودتواند سالمت متابولیک بدن را نیز بهبود ببخشد که ایموثر باشد با خاصیتی که دارد می
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 .کنیمکند، آشنا میدر ادامه این مطلب شما را با چند مزیت استفاده از دارچین که بر سالمتی ما تاثیرات مثبتی ایجاد می

 های آزاد بدندارچین ضد رادیکال*

تواند با این مشکل به وجود آمده . مصرف دارچین میشوندهای آزد، باعث اثر اکسیداتیو در بدن میدانید رادیکالطور که میهمان

 .است( 5، 4، 3ها )های قوی مانند پلی فنولاین ادویه سرشار از آنتی اکسیدان.در بدن مبارزه کند

های موجود داد که آنتی اکسیدانهای متفاوت صورت گرفته، نشان مینوع آنتی اکسیدان مختلف از خوراکی 26ای که روی مطالعه

 .تر هستندهای درون پونه و سیر قویدر دارچین از آنتی اکسیدان

 .های آزاد در امان نگه داریدتوانید بدن خود را از شر رادیکالاز این رو شما با مصرف دارچین می

 .تواند به عنوان یک نگهدارنده طبیعی غذا نیز عمل کندرچین با توجه به ساختاری که دارد، میهمچنین دا

 دارچین دارای خواص ضد التهابی است*

ها تواند بسیار مهم باشد، چرا که التهاب در بافت های بدن در دراز مدت، تبدیل و به عفونت و آسیب بافتجود التهاب در بدن می

 .شما با مصرف دارچین می توانید التهابات بدن تان را کاهش دهیداز این رو .می شود

 .و از این طریق عفونت ها و آسیب های بافتی را نیز درمان کنید

از آنجایی که اگر التهابات در بدن به مدت طوالنی وجود داشته باشند می توانند بر علیه بافت های بدن هدایت شوند، از این رو شما 

 .هایی که دارای آنتی اکسیدان های باالیی هستند با این نقیصه مبارزه کنیدباید با مصرف غذا

استفاده از دارچین برای رفع چنین مشکل هایی بسیار موثر است چرا که آنتی اکسیدان های موجود در این ادویه از قدرت باالیی 

 .برخوردار هستند

 هدتواند خطر ناشی از بیماری قلبی را کاهش دمصرف دارچین می*

ن های قلبی شایع تریهای قلبی ارتباط مستقیم دارد، یادمان نرود انواع بیماریمصرف مداوم دارچین با کاهش خطر ابتال با بیماری

توانند اثر مثبتی برند با مصرف دارچین میرنج می 2یا  1کسانی که از بیماری دیابت نوع .های زودرس در جهان هستندعلت مرگ

تواند سطح کلسترول بد خون را کاهش داده، این کار باعث همچنین مصرف دارچین می.خود داشته باشندروی نشانگرهای خونی 

دهد که مصرف اخیرا یک بررسی روی داروی ساخته شده از عصاره دارچین نشان می.شود سطح کلسترول خوب بدن افزایش یابدمی

 .دهدرا افزایش می HDL بدن داشته و سطح گلسترول خوب تواند اثرات مثبتی رویمیلی گرم در روز از این ماده می 120

 برطرف کننده مقاومت به انسولین*

 .انسولین یکی از هورمون های کلیدی است که متابولیسم و مصرف انرژی در بدن را تنظیم می کند

 .وجود این ماده برای انتقال قند خون به سایر نقاط بدن ضروری است

 .ری از مردم در مقابل اثرات انسولین مقاومت نشان می دهندمشکل درست جایی است که بسیا

 .در بدن است 2این وضعیت که به عنوان مقاومت به انسولین در بدن شناخته شده است نشانه ای از سندرم متابولیک و دیابت نوع 

رچین می تواند به صورت چشم خبر خوب برای کسانی که از بیماری مقاومت در برابر انسولین رنج می برند این است که مصرف دا

 .گیری مقاومت بدن به انسولین را کاهش دهد

 مصرف دارچین راهی برای کاهش سطح قند خون*

 .مصرف دارچین می تواند میزان قند خون را کاهش دهد، همچنین این ادویه اثرات ضد دیابتی فوق العاده ای نیز دارد

 .ا خوردن وارد جریان خون می شود را کاهش دهدمصرف دارچین می تواند مقدار گلوکزی که پس از غذ

http://awnrc.com/index.php
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این کار با دخالت آنزیم های مختلف دستگاه گوارشی باعث کاهش وجود کربوهیدرات در آن می شود و در نتیجه گلوکز کمتری وارد 

خون افراد  آزمایشات زیادی ثابت می کند که دارچین خاصیت ضد دیابتی دارد و نشان می دهد که سطح قند.جریان خون می شود

 .یابددرصد کاهش می 29الی  10ناشتا 

 تواند بدن ما را در برابر هجوم سرطان حفظ کنددارچین می*

 .آیدهای بدن به وجود میدانید سرطان یک بیماری جدی است که با رشد کنترل نشده سلولهمانطور که می

 .ن میزبان خود را بگیردتواند ظرف مدت کوتاهی جااگر این بیماری به موقع کنترل نشود، می

 .انداند و به نتایج جالبی دست یافتهای را انجام دادهاز این رو دانشمندان روی خواص ضدسرطانی دارچین مطالعات گسترده

 .اند، دریافتند که عصاره دارچین خاصیت ضد سرطانی داردهایی که روی حیوانات انجام دادهبطور کلی دانشمندان با توجه به آزمایش

کند های بزگ عمل میهای مبتال به سرطان کلون نشان داد؛ مصرف دارچین به عنوان یک ضد تشنج در رودهمطالعه بر روی موش

 .تواند برای جلوگیری از رشد سرطان موثر واقع شودکه این کار به نوبه خود می

که دارد بدن انسان را از ابتال به سرطان کلون  همچنین در آزمایشگاه ثابت شده است که دارچین با توجه به مواد آنتی اکسیدانی

 .کندحفظ می

 HIVمصرف دارچین راهی برای مبارزه با ویروس*

HIV کندرو میبرد و در نهایت شخص را با مرگ روبهیک ویروس است که به آرامی سیستم ایمنی را از بین می. 

 .موثر واقع شود HIV-1 (34, 35)تواند در مبارزه بامی Cassia امدهد یک گونه از دارچین به نتحقیقاتی که صورت گرفته، نشان می

 .ها استدر انسان HIV ترین نوع ویروسشایع HIV این نوع

داروی گیاهی  69دهد که دارچین موثرترین درمان بین تمام های آلوده به اچ آی وی نشان میمطالعه آزمایشگاهی به دنبال سلول

تواند مزایای بهداشتی فراوانی برای ما به همراه درست است که برخی مواد غذایی همچون دارچین می :نکته.است HIV برای مبارزه با

 .ها مصون ماندتوان از ابتال به انواع بیماریداشته باشد، اما یادمان نرود فقط با خوردن غذاهای این چنینی نمی

 .های شناخته شده و ناشناخته در امان باشیماز هجوم انواع بیماریبرای سالم ماندن باید تمامی اصول بهداشتی را در نظر داشت تا 

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=fb22e8۷63125451aacb۷9c۷ 
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 شیالت
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۱۴تاریخ: 

 فروش آنالین انواع ماهی در چهار استان کشور کلید خورد

ی صورت اینترنتکند که بههای تهران، شیراز، تبریز و مشهد انواع ماهیان جنوب را عرضه میماهی در استانسایت آنالین

 قابل خرید و ارسال است.

گفت:  ماهی خبر داد واندازی سایت اینترنتی آنالینوگو با خبرنگار ایانا از راهگفتمدیرکل توسعه بازار سازمان شیالت ایران امروز در 

 نظیری از سوی مردم قرار گرفته است.ماهی آغاز شده است و مورد استقبال بیاندازی پایلوت سایت آنالیناز دو ماه گذشته راه

آنالین ماهی در چهار استان تبریز، تهران، مشهد و شیراز از یک  عیسی گلشاهی افزود: در پی استقبال مردم از خرید اینترنتی، سایت

 رو شده است.ماه گذشته فروش تجاری انواع ماهیان جنوب را آغاز کرده و با استقبال خوبی از سوی مردم روبه

ظارت سازمان شود که تمامی مراحل تولید تا توزیع و فروش تحت نوی بیان کرد: این سایت اینترنتی توسط گروهی اداره می

آبی آال، ماهیان گرمکند.گلشاهی ادامه داد: تا سه هفته آینده قرار است انواع ماهیان پرورشی ازجمله قزلدامپزشکی کشور فعالیت می

و گوشت ماهیان خاویاری نیز در فهرست فروش این سایت اینترنتی قرار گیرد.وی عنوان کرد: از آنجا که محصوالت موجود در این 

 ای زیاد نیست که مردم نتوانند ازیعات نداشته و قابل مصرف است، اندکی تفاوت قیمت با انواع بازاری را دارد، اما به اندازهسایت ضا

قیمت نیز در تر و ماهیان ارزانتازگی کاالهای معمولیآن استفاده کنند.مدیرکل توسعه بازار سازمان شیالت ایران یادآور شد: به

نتی قرار خواهد گرفت تا تمامی مردم بتوانند از طریق فضای مجازی آبزیان مورد مصرف خود را خریداری فهرست این سایت اینتر

د؛ شده داشته باشکنند.گلشاهی تأکید کرد: انجام این کار پرریسک بود، زیرا ممکن بود مشتری ابهام در زمینه محصول خریداری

 م پذیرش این کاال را در تعهدات خود قرار داده است.بنابراین این سایت اینترنتی امکان برگشت در صورت عد

ی های یخ نیز روهای مخصوصی جاگذاری شده و کیسهصورت تمیز در سینیوی در پایان خاطرنشان ساخت: محصوالت تولیدشده به

درس شود.سایت اینترنتی خرید آنالین ماهی به آهای یونولیتی تحویل مشتری میگیرد و سپس در باکسآن قرار می

www.onlinemahi.com های مجازی قابل استفاده است./در صفحه 

http://www.iana.ir/fa/news/50450/%D9%81%D8%B1%D9 
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 شیالت
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۱۱تاریخ: 

 خواران شدنددریایی، اسیر نزولصیادان دربند دزدان

های کنار بندر را به یاد دارید؟ در ساز و کاری نهادینه شده، صیادان و صاحبان شناورها، برای خرید جامعه فردا: تاجر ونیزی و چارپایه

ها دهندهگیرند. پس از آن نزولایستند، پول نزولی میهار میهایی که در نزدیکی اسکله چابدهندهشناور و ادوات صید به ناچار از نزول

میلیون  300تر بخرند؛ صیادان برای خرید و تعمیر ادوات صید آورند ارزانهایی را که صیادان با خود مینشینند تا ماهیدر انتظار می

 .تومان بابت بدهی خود بپردازندمیلیون  ۷00گیرند و پس از بازگشت از دریا باید چیزی حدود تومان پول نزولی می

های خود را تسویه کردند. بسیاری از اند، بدهیهای فراساحلی بازگشتهماهیگیرانی که از آب»به گفته یک فعال کارگری صیادی، 

 دریافت پولای جز تر بفروشند، گله دارند ولی برای به آب زدن چارههای خود را بابت بدهی ارزانصیادان چابهاری که مجبورند ماهی

گذرد و در طول این مدت های آزاد میماه از یورش دزدان دریایی سومالی به شناور صیادی ایرانی در آب 3نزدیک به «.نزولی نیست

ون خبری و بدهای این صیادان هم در بیبه جز چند تماس تلفنی و ارسال چند عکس، خبر دیگری از این ماهیگیران نیست و خانواده

دیروز یکی از فعاالن صیادی چابهار گفته که موعد پرداخت بدهی ماهیگیرانی که در .کنندت نامطلوبی را تجربه میسرپرست، وضعی

ها را به رخ ما ها و وثیقهخواهند، چکطلبکارانی که پولشان را می»اند، سر آمده است. او افزوده: چنگال دزدان دریایی گرفتار شده

سرپرست های صیادان گرفتار شده در دست دزدان دریایی بیخانواده»او افزود: «از رفیقانتان نشد؟ پرسند خبریکشند و هر روز میمی

ها و اقوام حامی دیگری ندارند و فرزندانشان هم در حال ترک تحصیل هستند، زیرا توان های ناچیز همسایهجز کمکاند و بهرها شده

اتی که با وزارت امورخارجه در این خصوص داشتیم هنوز هیچ جوابی به ما نرسیده پرداخت هزینه ندارند. در مقابل با توجه به مکاتب

 «.است

http://www.iana.ir/fa/news/503۷0/%D8%B5%DB%8C%D8%A۷% 
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 شیالت
 جوان خبرنگاران - ۱۳۹۶آذر  ۰۹تاریخ: 

 صید بی رویه صیادان چینی، خلیج فارس را تهدید می کند

 .کندهای بزرگ، خطر جدی است که زیست بوم خلیج فارس را تهدید میپورحیدری گفت:صید بی رویه صیادان چینی با کشتی و تور

با اشاره  ؛صنعت، تجارت و کشاورزی باشگاه خبرنگاران جوان ابراهیم پورحیدری عضو اتاق بازرگانی بندرعباس در گفتگو با خبرنگار

بزرگترین بندر کشور و سومین  بندر شهید رجایی :به اینکه بندرشهید رجایی نسبت به سایر بنادر شرایط بهتری دارد، اظهار کرد

لی های آزاد، تخلیه اتوماتیک، حمل نقل ریهای اقیانوس پیما، دسترسی به آببندر جهان به لحاظ وسعت با قابلیت پهلوگیری کشتی

 بندر شهید بهشتی:وی افزود.گیردهای بزرگ است که بیشترین مبادالت صادرات و واردات در آن صورت میای و انبارو جاده

های کوچک مناسب است و بیشتر بازرگانان امارات از این بندر برای صادرات و و کشتی لنجبیشتر برای پهلوگیری  شهید باهنرو

محصوالت  صادراتها افزود:عمده پورحیدری، با اشاره به صادرات تولیدات کشاورزی به سایر کشور.کنندواردات استفاده می

این عضو اتاق بازرگانی .شودهای روسیه و اروپا صادر میبا توجه به شرایط اقلیمی به کشور خرما، نارنگی و سیفی جات که کشاورزی

با بیان اینکه صنایع سنگین اشتغالزایی خوبی را در منطقه ایجاد کرده ایم، یادآور شد: استقرار صنایع مادر و سنگین مانند فوالد و 

درصد  50کمتر از  بندر عباسمستقیم ایجاد کرده است که سهم اهالی  هزار شغل به طور 12آلومینیوم هرمزگان در غرب استان 

 میگوهای بسته بندی برای پورحیدری، با بیان اینکه ایجاد کارخانه.ها کشور تامین شده استها از سایر استاناست و عمده نیروی آن

های درصد آن به کشور ۷0هزار تن است که  13در افزایش صادرات آن تاثیر داشته است، تصریح کرد:میزان برداشت میگو در سال 

 .های بهتری برای این محصول را شاهد هستیمهای بسته بندی بازارشود که با احداث کارخانهاروپایی، چین و ویتنام صادر می

نداخته ه خطر اصیادان چینی در بندرعباس اظهار کرد:مشکل اصلی که زیست بوم آبزیان هرمزگان را ب صید بی رویهوی با اشاره به 

انواع  های بزرگهای پیشرفته و تورصید بی رویه صیادان چینی است که از شیالت مجوز صید ماهی یال دار گرفته اند و با کشتی

پورحدری، با اشاره به اینکه برخورد با صیادان چینی نیاز به جدیت بیشتری .کنندهای کمیاب را نیز صید میآبزیان و حتی گونه

هایی نسبت به عملکرد این صیادان چینی شده است که به دلیل کمبود نظارت و عدم قاطعیت از شد: تا به حال اعتراضدارد،یادآور

 .دهندبه صید بی رویه خود ادامه می صیادان چینیسوی دستگاه نظارتی با نوشتن یک تعهد به پایان رسیده اما در عمل 

http://www.yjc.ir/fa/news/6340885/%D8%B5%DB%8C% 
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 شیالت
 جوان خبرنگاران - ۱۳۹۶آذر  ۱۶تاریخ: 

 شهرت خاویار ایرانی در دنیا زبانزد است/ سیاست تبادل کاال به کاال امری مهم در کاهش واردات تیالپیا

ایرانی در دنیا منحصر به فرد است ، امکان رقابت سایر رقبا اعم از چین با خاویار ایرانی صالحی گفت:با وجود آنکه کیفیت خاویار 

از  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی  حسن صالحی رییس سازمان شیالت در گفتگو با خبرنگار.وجود ندارد

از دریای خزر خبر داد و اظهار کرد: هفته گذشته در اجالس با روسای جمهور پنج کشور حاشیه دریای خزر،  ممنوعیت صید خاویارتمدید 

مورد  ذخایر ماهیان خاویار، مجددا میزان 2018وی افزود: در سال .صورت گرفت 2018توافقاتی مبنی بر ممنوعیت صید خاویار تا پایان سال 

صالحی ادامه داد:با توجه به .بررسی قرار می گیرد و سپس مقامات شیالت کشورهای حاشیه دریای خزر تصمیمات الزم را اتخاذ می کنند

تن گوشت ماهیان خاویاری  2تن خاویار پرورشی و  3ه سال گذشته ممنوعیت صید، پرورش ماهیان خاویاری در دستور کار قرار گرفت به طوریک

به گفته این مقام .تن برسد 20تولید شد که انتظار می رود تا پایان برنامه ششم توسعه، میزان تولید خاویار پرورشی و گوشت این ماهیان به 

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به .شود می صادر هدف یبازارها به آن مابقی و در داخل مصرف  خاویار پرورشی درصد 60تا  50مسوول، 

مزرعه خاویار پرورشی ماهی در کشور  80اینکه تالش سازمان شیالت حفظ شهرت و آوازه خاویار ایرانی در دنیاست،بیان کرد: اکنون بیش از 

رییس سازمان شیالت .در دستور کار قرار گرفته استموجود است که برای داشتن آینده روشن تولید و صادرات این ماهیان، گسترش این مزارع 

 اویارخ کیفیت آنکه را گرفتند، یادآورشد: با وجود  تولید خاویاردر پاسخ به این سوال که برخی کارشناسان معتقدند که چینی ها جای ما در 

وی ادامه داد: .ندارد وجود ایرانی خاویار با کیفیت حیث از چین از اعم رقبا سایر رقابت امکان رو این از است فرد به منحصر دنیا در ایرانی

 هکشورهای اروپا و آمریکای شمالی که در گذشته خاویار دریای خزر را مصرف می کردند، هم اکنون برای تولید خاویار پرورشی تمایل به سرمای

 .گذاری دارند که این امر بیانگر کیفیت باالی خاویار ایرانی است

 رد شدهزارتن تیالپیا وا 18

هزارتن  45تا  40افزود: سال گذشته در مجموع  واردات تیالپیاصالحی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به آخرین وضعیت 

این مقام مسوول، با بیان اینکه تن ماهیان .هزارتن از این میزان را تیالپیا به خود اختصاص داده است 11ماهی به کشور وارد شد که 

ی کنسرو سازی باالترین میزان واردات را به خود اختصاص داده است،اذعان کرد: براین اساس، مجموع واردات مورد نیاز کارخانه ها

وی، اجرای سیاست تبادل کاال به کاال را امری مهم در کاهش واردات تیالپیا دانست .هزارتن می رسد 18ماهیان خوراکی به کمتر از 

معادل یک کیلو تیالپیا وارد می  قزل آالکیلو  5ست از سال آینده در ازای صادرات و بیان کرد: سازمان شیالت با اجرای این سیا

معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در سه سال گذشته با سازمان محیط زیست توافقاتی مبنی بر پرورش تیالپیا در داخل .کند

رییس سازمان شیالت در .یت خود را آغاز خواهند کردمزرعه در بافت یزد در ماه های آینده فعال 10صورت گرفت که بدین منظور 

، تصریح وارد کرده است بازار قزل آالپاسخ به سوال دیگری که تولیدکنندگان داخلی معتقدند که واردات تیالپیا ضربه مهلکی به 

 .است ممکن غیر خانوار سبد در آن جایگزینی تیالپیا، با آال قزل متفاوت بازار به توجه با کرد: 

http://www.yjc.ir/fa/news/6349111/%D8%B4%D9%8۷%D8% 
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 شکر
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۱۴تاریخ: 

 پایداری جهاد کشاورزی در مقابل واردات شکر/ مهرفرد: در نیمه دوم امسال هیچ نیازی به واردات شکر نداریم

ر اکنون دمعاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی خبر داد: با توجه به موجودی انبارها و تولید باالی شکر در سال جاری )که هم

های قند و شکر هستیم( تا پایان امسال نیازی به واردات شکر نیست.به گزارش خبرنگار ایانا، فصل برداشت آن و تحویل به کارخانه

ز از نگارش نامه منع ثبت سفارش واردات برنج به امضای وزیر جهاد کشاورزی به شریعتمدار وزیر صنعت، درست به فاصله چند رو

اکبر مهرفرد معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی محمود حجتی از تصمیم دیگری در دستگاه جهاد معدن و تجارت، علی

اظهار کرد: میزان واردات شکر در نیمه دوم سال گذشته باال بود و در کشاورزی خبر داد و آن منع واردات شکر خبر داد و به ایسنا 

نیمه نخست امسال هم حجم بسیاری از این محصول استراتژیک به کشور وارد شد که با توجه به موجودی انبارها و تولید باالی شکر 

رسد تا پایان امسال نیازی نظر میستیم( بههای قند و شکر هاکنون در فصل برداشت آن و تحویل به کارخانهدر سال جاری )که هم

به واردات شکر نداشته باشیم.وی با بیان اینکه اگر اواخر امسال ثبت سفارش برای واردات شکر آزاد شود، برای تأمین نیاز کشور در 

، اما افتدوارداتی اتفاق نمیتابستان سال آینده خواهد بود، افزود: در نیمه دوم امسال هیچ نیازی به واردات شکر نداریم؛ بنابراین 

اند محصول شان به کشور وارد شود که البته ممکن است برخی که پیش از ممنوعیت واردات شکر اقدام به ثبت سفارش آن کرده

هزار تن قند و  ۷08حجم محدودی دارد.آمار هفت ماهه واردات شکر گویای همین وضعیت است؛ چرا که بر اساس این آمار بیش از 

هزار دالر داشته است.این میزان واردات از نظر وزنی  400میلیون و  356فیه نشده به کشور وارد شده که ارزشی بیش از شکر تص

دهد. اما این میزان واردات درصد رشد را نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته نشان می 52.32درصد و از نظر ارزشی  46.۷3

تن  610هزار و  ۷0۷ه چندان حجم باالیی ندارد، چرا که در شش ماهه نخست امسال های گذشتنشان می دهد که ثبت سفارش

رسد که در صورت ادامه داشتن ممنوعیت، آمار واردات برای این محصول استراتژیک نظر میواردات شکر به ثبت رسیده است و به

 نباید تغییر محسوسی داشته باشد./

http://www.iana.ir/fa/news/50442/%D9%BE%D8%A۷%DB%8C%D8 
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 شکر

 جوان خبرنگاران - 1396آذر  08تاریخ: 

 تعلل در اعالم نرخ شکر و گرفتاری چغندرکاران

کارخانجات نتوانند، مطالبات چغندرکاران را مجری طرح چغندر قند وزارت جهاد گفت: تاخیر در اعالم نرخ شکر موجب شده که 

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزیعلیرضا یزدانی مجری طرح چغندر قند وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با .پرداخت کنند

اظهار کرد: با توجه به اهمیت و ضرورت اعالم هر چه سریع تر قیمت شکر، این امر از  قیمت شکر با انتقاد از تاخیر در اعالم  ،برنگاران جوانخ

 .سوی وزیر جهاد کشاورزی در حال پیگیری است

ل است، افزود: دستگاه های مسئو در ارتباط مطالبات چغندرکارانوی با اشاره به اینکه فروش شکر کارخانجات به طور مستقیم با 

 .نه تنها قیمت شکر را از ابتدای سال تعیین نکرده که این امر نگرانی هایی برای کشاورزان در بر داشته است

یزدانی از دپو شدن شکر در انبارهای کارخانجات خبر داد و گفت: با توجه به آنکه کشاورزان و کارخانجات قند زنجیره به هم پیوسته 

 .از این رو تا زمانیکه شکر کارخانجات به فروش نرسد، امکان پرداخت مطالبات چغندرکاران وجود ندارد هستند،

 اکنون آبان تصویب کرد، اما  26را در  درصدی قیمت شکر ۸افزایش این مقام مسوول ادامه داد: علی رغم آنکه کارگروه تنظیم بازار 

یزدانی با بیان اینکه اعالم به موقع قیمت شکر یکی از نگرانی های وزارت  .کرده استن ابالغ را جدید نرخ ، هفته دو از بیش گذشت با

 و کارخانجات دغدغه و نگرانی کنند، عمل خود قانونی وظایف به گیرتصمیم های دستگاه اگر: شد یادآور  جهاد کشاورزی است،

 .رسد می پایان به کشاورزان

 رکورد بی سابقه تولید شکر

هزارتنی نسبت به  100بیان کرد: تولید شکر با افزایش  رکورد بی سابقه تولید شکرسخنان خود با اشاره به  وی در بخش دیگر

 200میلیون و  2مجری طرح چغندر قند نیاز ساالنه کشور را .هزارتن خواهد رسید ۷50مدت مشابه سال قبل به یک میلیون و 

 .، میزان واردات کاهش خواهد یافتشکر تولید افزایشهزارتن اعالم کرد و افزود: با توجه به 

به طور جد در دستور کار وزارتخانه است، تاکید کرد: با توجه به افزایش سطح  تولید چغندر قند پاییزهوی با اشاره به اینکه افزایش 

 .زیر کشت چغندر پاییزه ، در چند سال آینده به خوداتکایی در تولید شکر خواهیم رسید

http://www.yjc.ir/fa/news/6341303/%D8%AA%D8%B9%D9 
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 شکر
 جوان خبرنگاران - ۱۳۹۶آذر  ۱۴تاریخ: 

 واردات شکر تا اردیبهشت سال آینده ممنوع است

سبب بهره برداری کارخانجات قند و افزایش تولید داخل مجری طرح چغندر قند گفت:واردات شکر تا اردیبهشت ماه سال آینده به 

قتصادی باشگاه گروه ا صنعت،تجارت و کشاورزی علیرضا یزدانی مجری طرح چغندر قند وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار.ممنوع است

 قند کارخانجات برداری بهره سبب به آینده سال ماه اردیبهشت تا شکر واردات: گفت  خبر داد و ممنوعیت واردات شکر،از  خبرنگاران جوان

میلیون تن خواهد رسید، افزود: با احتساب نیشکر، یک  ۷به  تولید چغندر قند پاییزهوی با اشاره به اینکه .زایش تولید داخل، ممنوع استاف و

یزدانی با اشاره به رکورد بی سابقه تولید شکر بیان کرد: با توجه به افزایش .هزارتن شکر تولید خواهد شد 800تا یک میلیون و  ۷50میلیون و 

واردات مجری طرح چغندر قند درپایان با اشاره به آخرین وضعیت .و ذخایر موجود در انبارها، تا پایان سال نیازی به واردات نداریم تولید شکر

 .شد وارد شکر تن 610 و هزار  ۷0۷تصریح کرد: در شش ماهه نخست سال  شکر

http://www.yjc.ir/fa/news/6349208/%D9%88%D8%A۷% 
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 شیر و فرآورده ها
 جوان خبرنگاران - ۱۳۹۶آذر  ۱۱تاریخ: 

 آخرین وضعیت خرید توافقی شیرخام/سازمان حمایت، واردکنندگان نهاده های دامی را احضار کند

 .شودهای اصلی تولید کننده خریداری میتومان از استان 350تن شیرخام، میانگین نرخ هزار و  300مقدسی گفت: روزانه 

،  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی  سی رییس انجمن صنفی گاوداران در گفتگو با خبرنگاراحمد مقد

 350تن شیر خام با میانگین نرخ هزار و  300اظهار کرد: روزانه به طور متوسط  خرید توافقی شیر خامدر خصوص آخرین وضعیت 

 .تومان از استان های اصلی تولید کننده خریداری می شود

 .ناشی از خرید توافقی شیر خام به سبب رونق صادرات محصوالت لبنی به روز انجام می شود دامداران مطالبات به گفته وی تمامی

قیمت نهاده درصدی  20از تاخیر در پرداخت به موقع ارز توسط بانک مرکزی به واردکنندگان نهاده گفت: افزایش مقدسی با انتقاد 

 .تومان، گران شود 100ها ناشی از تاخیر در پرداخت به موقع ارز موجب شد که قیمت تمام شده هر کیلو شیرخام برای دامدار 

سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده تقاضا داریم که واردکنندگان نهاده های رییس انجمن صنفی گاوداران ادامه داد: از 

وی با بیان اینکه خبری .دامی را احضار کنند که چرا با وجود تخصیص ارز مبادله ای توسط بانک مرکزی ، قیمت ها را کاهش ندادند

ا وجود گذشت سه سال از اعالم این مصوبه، کارخانه های تومان نیست، یادآور شد: ب 1440به نرخ مصوب  خرید شیرخام از اجرای

 .تومان از دامداران خریداری کنند که این میزان برای دامدار صرفه چندانی ندارد 1300تا  1200لبنی هر کیلو شیرخام را با نرخ 

fa/news/http://www.yjc.ir/6340082/%D8%A2%D8%AE%D8% 
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 شیر و فرآروده ها
 جوان خبرنگاران - ۱۳۹۶آذر  ۱۶تاریخ: 

 ضرورت افزایش قیمت خرید شیرخام/ مقصر گرانی گوشت مشخص شد

کارخانه های لبنی را ملزم به افزایش نرخ مدیرعامل اتحادیه دامداران گفت: با توجه به افزایش قیمت نهاده ها، ستاد تنظیم بازار باید 

قتصادی گروه ا صنعت،تجارت و کشاورزی  علیرضا عزیزاللهی مدیرعامل اتحادیه دامداران در گفتگو با خبرنگار.خرید شیر خام از دامداران کند

اظهار کرد: در سه سال گذشته نرخ مصوب خرید هر کیلو شیر خام  نرخ خرید شیر خام ، در خصوص آخرین وضعیتباشگاه خبرنگاران جوان

 .تومان ابالغ شد که کارخانه های لبنی به بهانه های مختلف از اجرای این مصوبه سرباز می زنند 440از دامدار توسط ستاد تنظیم بازار هزار و 

تومان اعالم کرد و گفت: با توجه به افزایش قیمت نهاده ها  550از دامداران را هزار و  نرخ منطقی فروش هر کیلو شیر خامی و

 .در سال های اخیر، ستاد تنظیم بازار برای استمرار روند تولید باید کارخانه های لبنی را ملزم به افزایش نرخ خرید شیر خام کند

اخذ تسهیالت با بهره باالی بانکی به دامداران گفت: علی رغم ریسک باالی تولید، کمترین سود عاید دامداران  عزیزاللهی با انتقاد از

مدیرعامل اتحادیه دامداران ادامه داد: در هفته های .می شود که با وجود مشقت های فراوان تولید این امر اجحاف در حق آنهاست

ش تعرفه واردات محصوالت لبنی ایرانی به عراق، تا حدی قیمت خرید شیر خام از و افزای نوسانات نرخ نهاده های دامیاخیر 

 .است متغییر تومان 1400 حداکثر تا هزار از خرید نرخ اکنون ای گونه به  دامداران را تحت تاثیر خود قرار داده

 واردات گله های مولد برای جبران کسری گوشت کشور

 جمعیت کشاورزی جهاد وزارت در سال های اخیر بیان کرد:  کاهش جمعیت دام سبکوی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به 

عزیزاللهی با بیان اینکه برای حفظ عرصه های .است کرده اعالم رأس میلیون 20 بز و رأس میلیون 46 را کشور در موجود گوسفند

معیت کاهش دامی نداریم، اذعان کرد: مهاجرت روستاییان به حاشیه شهرها و تعدیل بهره منابع ملی و محیط زیست چاره ای جز ج

این مقام مسئول با تغییر سیستم گاوداری از .برداران، دگرگونی ساختار دامپروری سنتی و تغییر آن به صنعتی را نیز به همراه دارد

 در مقایسه با روستایی باالتر است اما به گاوداری صنعتیسیستم ت: اگرچه قیمت تمام شده گف روستایی و عشایر به صنعتی 

وی با اشاره به اینکه دامداری ها در حال گذر از نظام چوپانی به دامپروری متمرکز هستند، بیان کرد: .مراتب کیفیت باالتری نیز دارد

له های مولد دو قلو و سه قلو زا کرده ، وزارت جهاد کشاورزی اقدام به واردات گکمبود گوشت قرمزدر سال های اخیر برای جبران 

قیمت مدیرعامل اتحادیه دامداران .است که خوشبختانه با تغییر ژن های برتر به بهره وری باالیی در تولید شیر دست یافته ایم

ر یافته یرا تابع عرضه و تقاضا دانست و بیان کرد: در سال های اخیر گرایش مردم از مصرف گوشت گوساله به گوسفندی تغی گوشت

 .است که همین امر در کنار باال بودن قیمت تمام شده تولید، از جمله دالیل اصلی قیمت گوشت گوسفندی در بازار به شمار می رود

 بازار در افزایش در دالل و واسطه شبکه وجود و  در مقایسه با گوساله واردات گوشت گوسفند وی در پایان یادآور شد: محدودیت

 .ثیر نیستقیمت گوشت بی تا

http://www.yjc.ir/fa/news/634۷643/%D8%B6%D8%B1%D9%8 
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 شیر و فرآورده ها
 فودپرس ۱۳۹6آذر ماه  ۱۳دو شنبه 

 های باخت بازار لبنیات عراق/دولت زودتر دست به کار شودزمزمه

ای ایجاد شده در زمینه صادرات لبنیات به عراق کنم مشکل تعرفهدبیر انجمن صنایع لبنی، با بیان اینکه تصور نمی <غذاییصنایع 

 وضعیت آخرین درباره رضا باکری.برطرف شود، گفت: دولت باید برای عدم کاهش صادرات لبنیات، مشوق صادراتی در نظر بگیرد

تولید داخلی به کشور عراق اظهار داشت: این مشکل هنوز برطرف نشده و  لبنیات ادراتص زمینه در شده ایجاد ای تعرفه مشکل

وی اضافه کرد: تا زمانی که شرکت های لبنی، به امید ایجاد تغییر و تحول، محصوالت خود را صادر   .همچنان به قوت خود باقی است

عرفه ها به همین روند باقی بماند و دولت باید مابه التفاوت می کنند، حجم صادرات در سطح قبلی خود باقی است؛ ضمن اینکه اگر ت

دبیر انجمن صنایع لبنی کشور با   .آن را در قالب مشوق صادراتی پرداخت نماید، در غیر این صورت حجم صادرات کاهش می یابد

درصد صادرات ما  80: چون تاکید بر اینکه اگر دولت مشوق صادراتی ندهد با کاهش شدید حجم صادرات مواجه خواهیم شد؛ گفت

باکری درباره اینکه آیا   .به عراق انجام می شود و این کشور، سهم بزرگی در بازارهای صادراتی ما دارد، بنابراین بسیار تاثیرگذار است

رات چنان صاددر حال حاضر با وجود اینکه کشور عراق تعرفه های سنگینی را برای واردات محصوالت لبنی از ایران در نظر گرفته، هم

به این کشور در حال انجام است؟ گفت: بله؛ صادرکنندگان صادرات انجام می دهند؛ چون وزارت جهاد کشاورزی و معاونت امور دام 

وی تصریح کرد: با این   .قول داده اند که این مساله را پیگیری و حل نمایند و صادرکنندگان نیز، امیدوار به رفع این مشکل هستند

تصور نمی کنم این موضوع حل شود و به همین دلیل، وزارت جهاد کشاورزی باید هر چه سریع تر معادل این افزایش حال بنده 

باکری درباره آخرین وضعیت پرداخت فاز سوم مشوق صادراتی .دهد پیشنهاد دولت به  هزینه ها، موضوع اختصاص مشوق صادراتی را

ی قرار بگیرد، نیز گفت: هنوز فاز سوم این یارانه پرداخت نشده است و امیدواریم هرچه لبنیات که قرار بود در اختیار کارخانجات لبن

به گفته دبیر انجمن صنایع لبنی، تا   .زودتر گشایشی در کارهای دولت ایجاد شود که بتواند به تعهدات خود در این زمینه عمل کند

   .هزار دالر لبنیات از کشور صادر شده است 500پایان شش ماهه امسال حدود 

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=d۷c۷4bd186۷64۷d2bcad9ab09۷ 
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 صادرات و واردات
 فارس - ۹۶/۰۹/۱۴ : تاریخ

به کشور عراق/کیفیت تولید سیب در ایران با فناوری روز دنیا مطابقت دارد در دیدار رفع موانع صادرات سیب ایران 

 باغستانی
رئیس سازمان حفظ نباتات ایران با عبدالرزاق حسن معاون حفظ نباتات عراق بر لزوم رفع موانع قانونی صادرات سیب ایران به عراق  

، با سفر معاون حفظ نباتات عراق به ایران جهاد کشاورزی وزارتبه نقل از پایگاه اطالع رسانی  خبرگزاری فارسبه گزارش  .تاکید شد

 .ای و همچنین برگزاری جلسات کارشناسی، صادرات سیب ایران به عراق از مجاری قانونی امکان پذیر شدو انجام بازدیدهای منطقه

ایجاد زمینه همکاری بیشتر در بحث های سازمان حفظ نباتات ایران با کشور عراق در مورد تقویت مبادالت تجاری و در ادامه رایزنی

 .کنترل و مبارزه با آفات و بیماری ها،دکتر عبدالرزاق حسن معاون حفظ نباتات عراق در راس هیاتی به ایران سفر کرد

زدید از این هیات عراقی که از روز شنبه وارد ایران شده در این مدت از باغات سیب مراغه و دماوند بازدید کرد و در ادامه نیز برای با

 .باغات آستان قدس رضوی به استان خراسان رضوی سفر خواهد کرد

از آنجا که طبق قانون کشور عراق واردات سیب ایران ممنوع بوده،براساس بازدیدهای انجام شده و همچنین جلسه ای که امروز در 

 شد، طرف عراقی با اذعان به این که کیفیت محل سازمان حفظ نباتات و با حضور باغستانی رئیس سازمان حفظ نباتات ایران برگزار

های روز دنیا و اروپا مطابقت دارد،سیب تولیدی کشورمان را عاری از هرگونه آفت و بیماری دانست و تولید سیب در ایران با تکنیک

موانع قانونی از سوی در این دیدار مقرر شد،هیات عراقی پس از بازگشت، نسبت به رفع .نسبت به خرید سیب ایران اظهار تمایل کرد

 .کشور عراق در زمینه واردات سیب از ایران اقدام کنند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=139609140018۷6 
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 صادرات و واردات
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۱۴تاریخ: 

 رفع موانع صادرات سیب ایران به کشور عراق/ مطابقت کیفیت تولید سیب در ایران با تکنیک های روز جهان

 به رانای سیب صادرات قانونی موانع رفع لزوم بر عراق نباتات حفظ معاون با ایران نباتات حفظ سازمان رئیس  در دیدار

 .شد تاکید عراق

نباتات، با سفر معاون حفظ نباتات عراق به ایران و انجام بازدیدهای منطقه ای و همچنین برگزاری به گزارش ایانا از سازمان حفظ 

در ادامه رایزنی های سازمان حفظ نباتات ایران با .جلسات کارشناسی، صادرات سیب ایران به عراق از مجاری قانونی امکان پذیر شد

جاد زمینه همکاری بیشتر در بحث کنترل و مبارزه با آفات و بیماری ها،دکتر کشور عراق در خصوص تقویت انجام مبادالت تجاری و ای

این هیات عراقی که از روز شنبه وارد ایران شده در این .عبدالرزاق حسن معاون حفظ نباتات عراق در راس هیاتی به ایران سفر کرد

د از باغات آستان قدس رضوی به استان خراسان رضوی سفر مدت از باغات سیب مراغه و دماوند بازدید کرد و در ادامه نیز برای بازدی

از آنجا که طبق قانون کشور عراق واردات سیب ایران ممنوع بوده،براساس بازدیدهای انجام شده و همچنین جلسه ای .خواهد کرد

 ر شد، طرف عراقی با اذعانکه امروز در محل سازمان حفظ نباتات و با حضور دکتر باغستانی رئیس سازمان حفظ نباتات ایران برگزا

به این که کیفیت تولید سیب در ایران با تکنیک های روز دنیا و اروپا مطابقت دارد،سیب تولیدی کشورمان را عاری از هرگونه آفت 

ع در این دیدار مقرر شد، هیات عراقی پس از بازگشت، نسبت به رف.و بیماری دانست و نسبت به خرید سیب ایران اظهار تمایل کرد

 .موانع قانونی از سوی کشور عراق در زمینه واردات سیب از ایران اقدام کنند

http://www.iana.ir/fa/news/50459/%D8%B1%D9%81%D8%B9%D-9 
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 صادرات و واردات
 جوان خبرنگاران - ۱۳۹۶آذر  ۱۲تاریخ: 

 کاهش صادرات سیب از شایعه تا واقعیت/نورانی: سیاست گذاری یک شبه جواب نمی دهد

درصدی صادرات سیب از نظر وزنی و ارزشی است اما معاون وزیر  80با وجود آنکه آمار گمرک در پنج ماه نخست سال بیانگر کاهش 

سال گذشته وزارت  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی  به گزارش خبرنگار.جهاد کشاورزی نظر دیگری دارد

کیلو سیب  1.5را وضع کرد که براین اساس تاجران به ازای صادرات  سیاست بازار در ازای بازارجهاد کشاورزی برای تقویت صادرات سیب 

 که شد صادر سیب هزارتن  162براین اساس در پنج ماه نخست سال گذشته .می توانند یک کیلو موز با تعرفه پایه و پنج درصدی وارد کنند

دی از نظر وزنی و ارزشی روبرو شد که برخی کارشناسان درص 80افزایش نیافت بلکه با افت  سیب صادرات تنها نه گذشته سال برخالف امسال

البته مسووالن وزارت جهاد کشاورزی معتقدند که در چند ماه نخست .علت آن را نشان از ناکارآمدی سیاست بازار در ازای بازار مطرح می کنند

محمد علی طهماسبی معاون امور باغبانی وزارت  .دسال، سیب چندانی در سردخانه ها موجود نبود که بتوان برای صادرات آن برنامه ریزی کر

هزارتنی سیب خبر داد و گفت: مجموع تولید سیب امسال  400از افزایش تولید  صنعت،تجارت و کشاورزیجهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار 

 .هزارتن بود 400میلیون و  3هزارتن خواهد رسید در حالیکه این رقم، سال گذشته  800میلیون و  3 با احتساب بهاره، تابستانه و زمستانه به

را  3به گفته وی، با توجه به افزایش قابل توجه تولید سیب نسبت به مدت مشابه سال قبل،سازمان تعاون روستایی سیب های درجه 

 توسعه صادرات سیب اسبی، اجرای سیاست بازار در ازای بازار را درطهم.برای تبدیل کنستانتره از کشاورزان خریداری می کند

کیلو سیب در ازای واردات یک کیلو موز با تعرفه پایه در شش ماه نخست سال گذشته،  1.5امری موفق دانست و افزود: صادرات 

د صد میلیارد تومان مشوق این مقام مسوول ادامه داد: چن.ارزش افزوده باالیی حاصل از صادرات برای کشور در بر داشت

و پسته برای صادرکنندگان در نظر  زعفرانعامل در جهت توسعه صادرات محصوالتی نظیر سیب،کشمش،  بانک توسط  صادراتی

را یکی از اهداف وزارتخانه در راه اندازی زنجیره محصول برشمرد و تصریح کرد:  عرضه سیب در بورس کاالوی .گرفته شده است

 .زنجیره تولیدکنندگان، فرآوری کنندگان، صاحبان صنعت و بازرگانان درصدد صادرات مازاد تولید سیب درختی استدولت با ایجاد 

: کرد بیان است، شده صادر هدف بازارهای به  هزارتن سیب تولیدی 83معاون وزیر جهاد کشاورزی، با اشاره به اینکه امسال بیش از 

هزارتن بود که از  11مشابه سال قبل،  مدت در رقم این حالیکه در شد صادر غربی یجانآذربا تولیدی سیب هزارتن 45 حدود امسال

 .این رو انتظار می رود روند افزایش صادرات به کشورهای خواهان سیب ایرانی ادامه یابد

طهماسبی با انتقاد از اظهار نظر برخی کارشناسان نسبت به عدم موفقیت سیاست بازار در ازای بازار، ناشی از کاهش صادرات سیب 

بوده که  94هزارتن سیب مربوط به تولید سال  163در پنج ماه نخست سال دانست و اظهار کرد: در پنج ماه نخست سال گذشته، 

اجرای سیاست بازار در ازای بازار، صادر شد در حالیکه در ماه های نخست امسال، سیب چندانی  در سردخانه ها به سبب توفیق در

 .آن به بازارهای هدف برنامه ریزی کرد صادرات برای در سردخانه های کشور موجود نبود که بتوان 

ر ز این رو اظهار نظرات کارشناسان مبنی ببه گفته این مقام مسوول، با توجه به آنکه سیب صادراتی ازشهریور به بعد بدست می آید ا

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: .در ازای واردات موز غیر کارشناسی است صادرات سیبموفق نبودن سیاست 

لی ر تولید مبرخی افراد با اظهار نظرات غیرکارشناسی معلوم نیست چه اهدافی را دنبال می کنند و به چه منظور قصد دارند بر س

وی بنا بر آمار گمرک میزان صادرات سیب،تا .بزنند در حالیکه بنابر آمار گمرک صادرات سیب تولیدی، امسال به اوج خود رسیده است

طهماسبی در پاسخ به این سوال که تا پایان سال چه میزان سیب به بازارهای هدف .تن اعالم کرد 350هزار و  83چند روز گذشته را 

د شد، تصریح کرد: میزان صادرات سیب تا پایان سال به تعامل کشورها، تعرفه واردات و سیستم های حمل و نقل صادراتی صادر خواه

 .بستگی دارد و اکنون نمی توان آمار دقیقی از آن اعالم کرد
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 چالش های پیش روی صادرات سیب

 تولید سیب با اشاره به اینکه  صنعت،تجارت و کشاورزیرضا نورانی رییس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی در گفتگو با خبرنگار

هزارتن سیب در داخل مصرف می شود  200هزارتن خواهد رسید، گفت: حدود یک میلیون و  500میلیون و  3امسال به بیش از 

 .راتی باشیمکه با وجود حجم باالی تولید باید به فکر بازارهای صاد

 90وی با انتقاد از پروتکل های یک جانبه برخی کشورهای همسایه از جمله هند به ایران افزود: دولت تعرفه واردات برنج هندی را از 

درصدی اخذ کردند که با احتساب ارزش  50درصد کاهش داد در حالیکه هندی ها برای واردات سیب ایرانی تعرفه  25درصد به 

 .درصد می رسد که این امر صادرکنندگان را با مشکالت زیادی مواجه کرده است ۷0به  افزوده این رقم

نورانی با انتقاد از این امر که سیاست گذاری های یک شبه جواب نمی دهد، ادامه داد: مسووالن وزارتخانه به جای آنکه در اتاق های 

د باید درصدد حل پروتکل های دو جانبه به منظور توسعه جایزه صادراتی تعیین کنن صادرات محصوالت کشاورزیدربسته برای 

هزارتن سیب درختی از کشورهای  510رییس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی با بیان اینکه هند، ساالنه .صادرات با کشورها باشند

هاد کشاورزی و مسووالن با توجه به توقف واردات سیب از چین، وزیر ج :مختلف همچون پاکستان و چین وارد می کند، تصریح کرد

 .ذی ربط باید با مقامات هندی وارد مذاکره شوند تا سیب تولیدی روی دست کشاورزان نماند

 اجرای جامع سیاست بازار در ازای بازار امری مهم در رونق صادرات

با اشاره به اینکه افزایش تولید، بیانگر قابلیت  صنعت،تجارت و کشاورزیعنایت اهلل بیابانی قائم مقام خانه کشاورز در گفتگو با خبرنگار 

باالی تولید کنندگان است، بیان کرد: با توجه به مزیت های نسبی کشور در تولید برخی محصوالت باید تمهیداتی نظیر تسهیل 

 .شود قوانین صادراتی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی به کار گرفته

و کاهش مصرف آب از جمله اولویت های تکمیل چرخه تولید در بخش  حفظ اقتصاد کشاورزانوی افزود: ایجاد اشتغال پایدار، 

 .کشاورزی به شمار می رود

امل، کبیابانی در پاسخ به این سوال که نسبت به سیاست بازار در ازای بازار انتقاداتی وارد است، تصریح کرد: در صورت اجرای جامع و 

این سیاست می تواند دستاوردی مهم در توسعه صادرات به شمار رود در حالیکه عدم اجرای این سیاست، علت اصلی شکست آن 

را به ازای صادرات  سیاست بازار در ازای بازار قائم مقام خانه کشاورزبا اشاره به اینکه سال گذشته وزارت جهاد کشاورزی،.است

 وزم واردات برای پایه تعرفه صادرات، عدم صورت در  ات یک کیلو موز با تعرفه پایه وضع کرد، گفت:کیلو سیب در ازای وارد 1.5

 .پیش روی صادرکنندگان و رونق صادرات خواهد بود مانع قانون، این اگرهای و اما که شود می حذف

ww.yjc.ir/fa/news/http://w6344۷32/%DA%A9%D8%A۷%D9% 
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 صادرات و واردات
 جوان خبرنگاران - ۱۳۹۶آذر  ۱۵تاریخ: 

 واردات بیش از هزار تن نخودفرنگی از مجارستان و هند

 .تن نخود فرنگی، وارد کشور شده است 352قریب به هزار و  1396ماهه نخست سال  5بر اساس آمار گمرک در 

ماهه نخست سال  5در  آمار گمرکبر اساس ، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

 .وارد کشور شده است ۷85425و ارزش دالری  2558406318۷تن نخود فرنگی ، به ارزش ریالی  352قریب به هزار و  1396

و همچنین کشور  89۷55652۷9و ارزش ریالی  2۷5665تن نخود فرنگی ، به ارزش دالری  473 صادراتبا  کشور مجارستان

جزو کشورهایی هستند که این  32805و ارزش دالری  1064568960نخود فرنگی ، با ارزش ریالی  56هند با صادر کردن قریب به 

 .محصول را به ایران صادر می کنند

http://www.yjc.ir/fa/news/6350406/%D9%88%D8%A۷%D 
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 غذاییصنایع 
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۱۳تاریخ: 

 اعالم فهرست جدید از مواد غذایی غیر استاندارد

 .کارشناسان استاندارد استان تهران، پروانه استاندارد هشت فرآورده غذایی را در یک ماه گذشته باطل کردند

بررسی عملکرد و کیفیت تولیدات واحدهای تولیدی به گزارش اداره کل استاندارد استان تهران، کارشناسان سازمان استاندارد، پس از 

ماه، پروانه استاندارد هشت فرآورده زیر را بدلیل عدم احراز شرایط استاندارد ابطال کردند:  مواد غذایی در جلسات کمیته عالیم آبان

ام تجارتی کر/ قندشکسته با نفیلد، شسیر ترشی/ کنسرو خیارشور ممتاز/ کنسرو رب گوجه فرنگی/ زیتون شور با نام تجارتی گرین

 .آتنا، چای سیاه خارجی با نام تجارتی چای یاقوت

در این جلسات همچنین برای هشت فرآورده آرد گندم) نول(، قندکله شکسته/ شکر با نام تجارتی صنایع غذایی گلها، کیک روغنی 

ارخانه آرد آریا، کلوچه با نام تجارتی شیرین چرک اوشیدا، زاده، آرد گندم) نول و بربری( با نام تجارتی کاز واحد تولیدی صفر سهرابی

چای سیاه داخلی و خارجی با نام تجارتی اتکا، شیرینی آردی با نام تجارتی آیتونا، زیتون پرورده با نام تجارتی بدر، پروانه کاربرد 

ن با نام تجارتی آلتامیرا، پروانه استاندارد زرشک، هل/ ژالتی /عالمت استاندارد اجباری و برای چهار فرآورده گلبرگ خشک گل محمدی

 .تشویقی صادر شد

http://www.iana.ir/fa/news/50418/%D8%A۷%D8%B 
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 عسل
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۱۳تاریخ: 

 شودزنبوردرمانی برگزار میدومین همایش بزرگ زنبورداری و 

آذرماه جاری به مدت سه روز در مرکز  16تا  14دومین همایش بزرگ زنبورداری و زنبوردرمانی با حضور اساتید بزرگ این حرفه از 

م به گزارش خبرنگار ایانا، رئیس مرکز آموزش کشاورزی سلمانشهر با اعال.شودآموزش جهادکشاورزی سلمانشهر )متل قو( برگزار می

این خبر گفت: عمده مباحث کلی قابل طرح در این همایش شامل عناوین زنبورداری، زنبوردرمانی و پرورش ملکه زنبورعسل است و 

استاد پیرایرانی، استاد حسین یگانه و استاد مسعود رضایی با مدیریت استاد نبی از اساتید برجسته کشوری این حرفه در این همایش 

یحات الزم به فراگیران خواهند پرداخت.فریدون عصری در پایان، برگزاری نمایشگاه ملی تجهیزات و لوازم به ارئه سخنرانی و توض

های جنبی همایش بزرگ زنبورداری و زنبوردرمانی برشمرد و اظهار امیدواری کرد که زنبورداری و صنایع وابسته را از دیگر برنامه

ندان و مجانبی آن بتواند گام مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی و تقویت بار علمی عالقههای ها و نمایشگاهگونه همایشبرگزاری این

شاغالن این حرفه ایفا کند.بنا به اعالم ستاد برگزاری همایش و نمایشگاه تجهیزات زنبورداری، بازدید عموم از نمایشگاه مذکور آزاد 

وس به تنکابن و در مدخل ورودی شهر سلمانشهر واقع شده است. جاده چال 22است.مرکز آموزش کشاورزی سلمانشهر در کیلومتر 

های ابالغی از سوی سازمان تحقیقات، آموزش مشی و مأموریتها و خطهای آموزشی بر اساس سیاستاین مرکز از طریق انجام دوره

آموز کار و دانش و تربیت دانشو ترویج کشاورزی و مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی و همچنین جذب 

ها کاری، پرورش گیاهان دارویی، پرورش درختان و درختچههای آموزشی پرورش گل، تولید نهال جنگلو دانشجوی تخصصی در رشته

های آموزشی گل و گیاهان زینتی، و ایجاد و نگهداری فضای سبز در دو پایه دهم و یازدهم آموزش متوسطه و همچنین رشته

ولوژی گیاه پزشکی، گیاهان دارویی و معطر در دو مقطع کاردانی و کارشناسی و رشته آموزشی پرورش زنبور عسل در مقطع تکن

 کند./های تخصصی کشاورزی استان مازندران ایفا میکاردانی سهم بسزایی را در آموزش

http://www.iana.ir/fa/news/50429/%D8%AF%D9%88%D9%85% 
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 عسل
 جوان خبرنگاران - ۱۳۹۶آذر  ۱۵تاریخ: 

 دهندهای قاچاق در بازار جوالن میواردات چمدانی ملکه زنبور عسل/عسل

 های نزدیک به ایران ترانزیتجیبی از کشورهای متفاوت چمدانی و رییسی سرحدی گفت: در شرایط کنونی، واردات ملکه از طریق راه

 .شودمی

خبرنگاران گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی عفت رییسی سرحدی مدیرعامل اتحادیه زنبورداران در گفتگو با خبرنگار

در برخی فروشگاه ها اظهار کرد: براساس قانون نظام بهره وری، واردات عسل و فرآورده  عسل های قاچاقبا انتقاد از عرضه  ،جوان

های مربوط به آن به سبب مازاد تولید داخل ممنوع است در حالیکه اخیرا در برخی سوپر مارکت ها شاهد توزیع عسل های خارجی 

 30تا  20هزارتن اعالم کرد و گفت: با توجه به آنکه متوسط نیاز ساالنه کشور حدود  84تا  83امسال را  سلتولید ع وی.هستیم

رییسی سرحدی با اشاره به ضرورت سرمایه گذاری در بسته بندی عسل .هزارتن است، مابقی آن به بازارهای هدف صادر می شود

یر گیاهان دارویی است که با حمایت از تولید داخل می توان میزان دارای خواص بی نظ عسل ایران :تولیدی کشور تصریح کرد

مناسب نیست، اذعان کرد: در شرایط صادرات عسل مدیرعامل اتحادیه زنبورداران با بیان اینکه وضعیت .صادرات عسل را افزایش داد

هزارتن عسل به  6 تا 5 حدود 89 و 8۷ ،86 های سال در حالیکه در است هزارتن از کمتر  کنونی، میزان صادرات ساالنه عسل

تن عسل به ترکیه و بخش هایی از  600وی ادامه داد: براساس آمار گمرک در شش ماه نخست سال .بازارهای مختلف صادر می شد

هزار تومان است، افزود: براین اساس  45تا  37 قیمت تمام شده هر کیلو عسل طبیعی رییسی با اشاره به اینکه.عراق صادر شد

 .هزارتومان به فروش رسد 80تا  60کیلو عسل طبیعی باید با قیمت هر 

 واردات چمدانی ملکه، مشکل ساز شد

بدون رعایت موازین قانونی و قرنطینه ای را یکی دیگر از  واردات ملکهمدیرعامل اتحادیه زنبورداران در بخش دیگر سخنان خود 

مشکالت پیش روی تولیدکنندگان دانست و گفت: واردات ملکه فاقد شناسنامه، به دلیل ورود بیماری های مختلف در زنبورستان ها، 

از ترکیه و کشورهای اروپایی صورت  وی با اشاره به اینکه واردات ملکه.عاملی برای تهدید ذخایر ژنتیکی زنبور عسل به شمار می رود

می گیرد، بیان کرد: با وجود آنکه اتحادیه اروپا برای ورود محصوالت از سایر کشورها قوانین سخت گیرانه ای وضع می کند، اما 

راد رییسی ادامه داد: برخی اف. بدون رعایت موازین قرنطینه ای و نظارت افراد متخصص به کشور صورت می گیرد واردات ملکه

در سال های اخیر را ناشی از بی کیفیتی ملکه های زنبور عسل می دانند در حالیکه در گذشته به  کاهش برداشت عسلسودجو، 

این مقام مسوول از واردات ملکه .کیلو می رسید 30تا  25سبب شرایط مناسب اقلیمی، متوسط میزان برداشت عسل از هر کندو به 

 در ها بیماری و آفات ورود  ه سبب شرایط دامپزشکی و نبود داروهای مناسب برای مقابله بابدون رعایت مسائل قرنطینه ای ب

وی با اشاره به اینکه اتحادیه با واردات ملکه بدون رعایت شرایط قرنطینه ای مخالف هست، افزود: این در .داد هشدار ها زنبورستان

از کشورهای نزدیک به ایران ترانزیت می شود که به دلیل  ی و جیبیچمدان حالی است که هم اکنون ملکه ها با راه های متفاوت 

را یکی  صنعت زنبور عسلرییسی سرحدی .ورود بیماری های مختلف در زنبورستان ها، این امر نیازمند کنترل و عزم جدی است

 باید دامی علوم تحقیقات و ها لتشک: یادآورشد و  از مهم ترین مولفه های حفظ طبیعت و افزایش بهره وری در تنوع زیستی دانست

بودجه الزم و تسهیالت کم بهره به عشایر  تخصیص با مسووالن رود می انتظار رو این از که کنند کار ها ملکه نژاد اصالح بحث روی

 .به کمک حفظ این صنعت آیند

http://www.yjc.ir/fa/news/6348591/%D9%88%D8%A۷%D8%B1%D8%AF% 

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/6348591/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

145 

 علوفه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

146 

 گل و گیاهان صنعتی
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 گندم
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۱۱تاریخ: 

 واردات گندم ممنوع است

های وری بخش کشاورزی و در بخش قیمتقانون افزایش بهرهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: در معاون برنامه :ایلنا 

ریزی و عبدالمهدی بخشنده، معاون برنامه.های جدیدی محصوالت کشاورزی را خرید و عرضه کنیمتضمینی الزام داریم که با روش

صادرات محصوالت  اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، درخصوص واردات محصوالت استراتژیک به کشور نیز اظهار کرد: واردات و

شود. هیچ ارگان و کشاورزی استراتژیک زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی است و با امضای شخص آقای حجتی این کار انجام می

دات این محصول را ندارد. در این دو سال وار اجازه کس هیچ و است ممنوع گندم واردات کندکارگروهی در این زمینه دخالت نمی

میلیون تن گندم در انبارها ذخیره داریم و نیازی به واردات این  12ایم و در حال حاضر بیش از در بحث گندم به خودکفایی رسیده

اراضی  وی افزود: خوشبختانه کشت پاییزه در مناطق مختلف کشور انجام شده و برای کشت سال جاری در مجموع.محصول نیست

ایم. بیش از یک میلیون تن کود شیمیایی، کود هزار هکتار است همه تدابیر الزم را اتخاذ کرده 900میلیون و 5آبی و دیم که حدود 

ها توزیع هزار تن بذر گواهی شده در انبارها وجود دارد که بین انبارهای استان500فسفره، کود اوره، کود پتاسه و همچنین نزدیک به 

ها تامین شده است. در زمینه کشها و آفتکش.بخشنده در ادامه تصریح کرد: سموم مورد نیاز کشاورزان اعم از علفایمکرده

رت کنیم در صوبینی میآالت هم تراکتور و دنباله بندها به اندازه کافی و بیش از نیاز کشاورزان تامین شده است. پیشماشین

در محصوالت پاییزه به خصوص در کشت گندم پاییزه، جو، کلزا و چغندر قندخواهیم  های خوب برای سال جاری، کشت خوبیبارش

نشان کرد: در زمان شروع به کار دولت یازدهم تولید شکر در کشور یک میلیون و داشت.وی در رابطه با خودکفایی در شکر خاطر

در قند پاییزه که مصرف آب کمتری دارد در سال ریزی خوبی که انجام شد و با گسترش کشت چغنهزار تن بود که با برنامه 100

هزار تن افزایش تولید داشتیم که این مقدار تولید، رکورد تولید  500هزار تن رسیدیم و  640زراعی گذشته به تولید یک میلیون و 

اشته باشیم تولید د کنیم امسال در مقایسه با سال گذشته یک میلیون تن افزایشبینی میسال گذشته است. پیش 60شکر کشور در 

کشاورزی در ادامه اذعان کرد: طبق ریزی و اقتصادی وزارت جهادمعاونت برنامه.میلیون تن تولید چغندر قند برسیم ۷و به باالی 

بینی شده که امسال به تولید باالی یک میلیون های واصله تولید ما در مزارع نیشکر در خوزستان هم بسیار خوب بوده و پیشگزارش

هزار تن تنها  ۷00هزار تن است که با تولید یک میلیون و  100میلیون و  2هزار تن خواهیم رسید. کل مصرف شکر کشور  ۷00و 

 .های انجام شده تا چند سال آینده به خودکفایی خواهیم رسیدریزیهزار تن کمبود داریم که با برنامه 400

http://www.iana.ir/fa/news/5036۷/%C2%A0%D9%88%D8%A۷%D8% 
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 گندم
 جوان خبرنگاران – ۱۳۹۶آذر  ۰۹تاریخ: 

 واردات چی ها ماجرای گندم آغشته به خاک را مطرح می کنند

 .درصدد هستند که خودکفایی گندم را زیر سوال برند مافیای واردات با اظهار نظرهای غیر کارشناسی مبنی بر اختالط گندم با خاک

و تبدیل  خودکفایی گندمدر سال های اخیر،  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

در  خودکفایی مجدد گندماگرچه .ایران واردکننده به صادرکننده با حواشی و انتقادات زیادی از سوی مافیای واردات همراه شد

سال های گذشته را می توان یکی از درخشان ترین عملکرد های وزارت جهاد کشاورزی در دولت یازدهم برشمرد اما برخی افراد با 

البته ناگفته نماند که .شناسی مبنی بر اختالط گندم با خاک درصدد هستند که این امر مهم را زیر سوال برنداظهار نظرهای غیر کار

 ردمم اصلی قوت عنوان به و آلودگی نان  بی کیفیتی گندموزارت جهاد کشاورزی در واکنش نسبت به مباحث مطرح شده ادعای 

با رد  صنعت،تجارت و کشاورزیانمند سازی گندمکاران در گفتگو با خبرنگار علیقلی ایمانی رییس بنیاد تو. دانست کذب را خاک به

داخل با خاک و ماسه درصدد هستند که  اختالط گندمادعای اختالط خاک با گندم اظهار کرد: مافیای واردات با اظهاراتی مبنی بر 

وی با اشاره به اینکه در مراکز خرید مسووالن بازرگانی دولتی به عنوان مباشر خرید .ندم را زیر سوال برندبه هر طریقی خودکفایی گ

حضور دارند، گفت: براین اساس گندم تولیدی کشاورزان را طبق جدول پاکی خریداری می کنند و به جرات می توان گفت که هیچ 

رییس بنیاد توانمند سازی گندمکاران ادامه داد: در نمایشگاه اخیر .نداده استگندمکاری تا کنون اختالط محصول با خاک را انجام 

صنعت آرد و نان، نانوایان فرانسوی اظهاراتی مبنی بر کیفیت باالی گندم ایرانی مطرح کردند که این امر بدان معناست که بی کیفیت 

 در سودجو افراد این: کرد بیان گندم برداشت زمان در ها واسطه و  وی با اشاره به شیطنت های دالالن.صحت ندارد گندم داخل

 ببس به درنهایت که کنند می تحریک دولت به تحویل در امتناع و خود گندم نقدی فروش به نسبت را کشاورزان برداشت فصل

اران در این میان هیچ خود با برخی از کارخانه های آرد و اختالط با خاک،تولید داخل را زیر سوال می برند در حالیکه گندمک روابط

و مسووالن مجددا به خودکفایی رسیدیم، تصریح  گندمکاراناین مقام مسوول با اشاره به اینکه پس از سال ها تالش .گناهی ندارند

کرد: واردات چی ها با اظهارات غیر کارشناسی مبنی بر اختالط گندم با خاک و بی کیفیتی گندم تولید داخل در صدد واردات 

افت مفید  به گفته وی، در جدول پاکی وزارت جهاد شرایط گندم خرید بر مبنای چند درصد.محصول و ضربه به تولید داخل هستند

درصد افت غیر مفید)علف هرز،سنگ، کلوخ( و  4برحسب  96-95ایمانی، خرید گندم در سال زراعی .و غیر مفید مشخص شده است

تومان تعیین کرده بود و افزود: جدول ماتریسی وزارت جهاد، کشاورزان را به تولید گندم  1300درصد افت مفید)شکستگی گندم(  4

رییس بنیاد توانمند .کاسته خواهد شد قیمت گندمجی تشویق می کند چرا که در صورت بی توجهی، از کیفی و عاری از مواد خار

سازی گندمکاران یادآورشد: بنابر فرمایشات مقام معظم رهبری خودکفایی محصوالت استراتژیک نظیر گندم امری ضروری است و به 

به مشابه داخلی، بی کیفیتی گندم تولید داخل و اختالط آن با خاک اظهارات غیر کارشناسی مبنی بر نرخ پایین گندم خارجی نسبت 

 .نباید توجه کرد

 واردات چی ها به دنبال واردات گندم هستند

گفت: افراد سودجو با اظهار نظر غیر   صنعت،تجارت و کشاورزی اسماعیل اسفندیاری پور مجری طرح گندم در گفتگو با خبرنگار

وی افزود: با وجود مشقت های فراوان .را زیر سوال برند خودکفایی گندمکارشناسی مبنی بر اختالط گندم با خاک می خواهند 

اسفندیاری پور تصریح .کاشت، داشت و برداشت گندم، هیچ کشاورزی زحمات خود را با اختالط گندم با خاک زیر سوال نمی برد

این گزارش می افزاید: با وجود آنکه  .، اختالط خاک با گندم ادعای بی اساس است کیفیت باالی گندم داخلیرد: با توجه به ک

http://awnrc.com/index.php
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

149 

با خاک پافشاری می کنند اما مسووالن وزارت جهاد مباحث مطرح شده پیرامون بی  اختالط گندمفعاالن بخش خصوصی بر ادعای 

 9۷-96برای سال زراعی  جدول پاکی گندمالی است که رییس انجمن صنایع غذایی اصالح این درح.کیفیتی نان را کذب می دانند

درصد خاک وجود ندارد و اعتقاد داریم که این خاک به گندم  ۷را امری ضروری می داند و می گوید: به هیچ عنوان درون گندم 

 .اضافه می شود

http://www.yjc.ir/fa/news/63415۷۷/%D9%88%D8%A۷%D8% 
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 گندم
 جوان خبرنگاران - ۱۳۹۶آذر  ۱۰تاریخ: 

 آخرین وضعیت سطح زیر کشت گندم در سال زراعی جدید/کشت گندم تا اوایل آذر ادامه دارد

هزار هکتار گندم دیم  150هزار هکتار گندم آبی و سه میلیون و  430مجری طرح گندم گفت: براساس آخرین آمار، یک میلیون و 

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی اسماعیل اسفندیاری پور مجری طرح گندم در گفتگو با خبرنگار.کشت شده است

هزار هکتار  430اظهار کرد: براساس آخرین آمار، یک میلیون و  9۷-96در سال زراعی  سطح زیر کشت گندمبا بیان آخرین وضعیت  ،جوان

 .درصد برنامه کشت سال زراعی جدید محقق شده است 80هزار هکتار گندم دیم کشت شده که با این وجود  150گندم آبی و سه میلیون و 

 .میلیون هکتار برسد 6ت گندم به به گفته وی برآورد ما این است که تا پایان دوره کشت، سطح زیر کش

اسفندیاری پور با اشاره به اینکه کشت در استان های زنجان، مرکزی و کردستان خاتمه یافته است، گفت: تا پایان آذر و اوایل دی 

یان مجری طرح گندم با اشاره به آخرین وضعیت بارندگی در سال زراعی جدید ب.کشت در مناطق گرم و معتدل ادامه خواهد داشت

میلی متر بوده که این رقم نسبت به  21.6کرد: بنابر اعالم سازمان هواشناسی، متوسط بارش امسال تا هفتم آذر در مناطق مختلف 

مشاور وزیر جهادکشاورزی با بیان اینکه .درصد کاهش یافته است 50درصد افزایش و بلند مدت  22.۷دوره مشابه سال گذشته 

تنها در برخی مناطق مساعد بوده است، افزود: از ابتدای آذر وضعیت بارندگی بهبود یافته که انتظار وضعیت بارندگی در ماه گذشته 

 .می رود، بنابر اعالم سازمان هواشناسی وضعیت مطلوب بارش ها ادامه یابد

 کشت گندم در کرمانشاه قبل از وقوع زلزله انجام شد

چگونه است، بیان کرد: اقلیم کرمانشاه سرد و معتدل است،  ق زلزله زدهدر مناط کشت گندم وی در پاسخ به این سوال که وضعیت

بنابراین کشت قبل از وقوع زلزله انجام شد و در مناطق سر پل ذهاب و قصر شیرین کشاورزان تا پایان آذر می توانند کشت خود را 

بحث مبارزه با علف های هرز در مناطق گرم و این مقام مسوول در بخش دیگر سخنان خود با بیان اینکه از اواسط دی .انجام دهند

 .همچنین در روند تامین و تدارک بذر مشکلی وجود ندارد :خشک جنوب آغاز می شود، یادآور شد

اسفندیاری پور با بیان اینکه پشتیبانی خوبی از کشت گندم صورت گرفته است، تصریح کرد: بذر فرآوری، بوجاری و ضدعفونی به 

 .یده شد و در اختیار کشاورزان قرار گرفت وهیچ گونه محدودیتی در تامین کود وجود نداردمیزان کافی تدارک د

 اطالع دقیقی از اعالم نرخ خرید تضمینی گندم نداریم

 نشده ماعال گندم تضمینی خرید نرخ کنون تا گفت:نرخ خرید تضمینی گندم،  ه آخرین وضعیتدربار خاتمه در  مجری طرح گندم

 .نداریم ان اعالم تاریخ از دقیقی اطالع و

http://www.yjc.ir/fa/news/6343339/%D8%A2%D8%AE%D8%B1% 
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 گندم
 جوان خبرنگاران - ۱۳۹۶آذر  ۱۳تاریخ: 

 مزایای عرضه گندم در بورس کاال قابل چشم پوشی نیست

اجرای سیاست قیمت تضمینی گندم در بورس کاال مزیت های از جمله شفافیت قیمت،پرداخت سریع مطالبات کشاورزان، کاهش 

 .هزینه های مالی دولت و جلوگیری از سودجویی واسطه ها و دالالن را به همراه دارد

قیمت تضمینی اجرای موفقیت آمیز سیاست  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان جارت و کشاورزیصنعت،تبه گزارش خبرنگار 

موجب شد که در سال گذشته شاهد  94به صورت آزمایشی برای دو محصول جو کرمانشاه و ذرت خوزستان در بورس کاال طی سال 

 .قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی در معامالت جو و ذرت در بورس کاال باشیم جایگزینی سیاست

در کنار کاهش هزینه های مالی دولت  مطالبات کشاورزانروشن شدن مزایای این طرح برای بخش کشاورزی از جمله وصول سریع 

 .ی آینده را اتخاذ کنندموجب شد که مسووالن امرتصمیماتی مبنی بر عرضه کل گندم تولیدی کشور در سال زراع

عرضه محصوالت کشاورزی در بورس کاالی ایران در راستای افزایش بهره وری یکی از سیاست های اصلی وزارت جهاد کشاورزی در 

در یک برنامه گفتگوی ویژه خبری، از برنامه ریزی صورت گرفته  وزیر جهاد کشاورزیدولت دوازدهم به شمار می رود به طوریکه 

حال به نظر می رسد که سخنان اخیر وزیر جهاد کشاورزی می تواند مهر تاییدی مبنی بر .گندم در بورس کاال خبر دادجهت عرضه 

 .عرضه کل گندم تولیدی سال زراعی آینده در بورس کاال باشد

 مزایای عرضه کل گندم کشور در بورس کاال

 33با اشاره به ماده   صنعت،تجارت و کشاورزی با خبرنگار علی ابراهیمی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتگو

 ،خرید تضمینی محصوالت کشاورزیقانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی اظهار کرد: براساس این ماده مقرر شد دولت به جای 

 .امر با حمایت شخص وزیر جهاد کشاورزی طی دو سال اخیر به اجرا درآمده است سیاست قیمت تضمینی را به اجرا درآورد که این

در بورس کاال گفت:با توجه به آنکه با اجرای این سیاست تنها مابه التفاوت  گندم تولیدی کشوروی با اشاره به مزایای عرضه کل 

این رو این امر تاثیر بسزایی در کاهش هزینه های خرید تضمینی با قیمت تضمینی از سوی دولت به کشاورزان پرداخت می شود از 

و پرداخت وصول سریع تر مطالبات گندمکاران دیگر  قیمت تضمینی گندمابراهیمی ادامه داد: با اجرای طرح .مالی دولت در بردارد

ا و تعیین آن وی شفافیت قیمت ه.نیازی نیست تولیدکنندگان منتظر تامین اعتبارات الزم جهت پرداخت از سوی دولت باشند

 .براساس نظام عرضه و تقاضا را یکی دیگر از مزیت های اجرای سیاست قیمت تضمینی یاد کرد

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی ادامه داد: با توجه به شرایط اقلیمی کشور، بهای تمام شده تولید در در مقایسه با 

ست و از طرفی مکانیزه نبودن تجهیزات کشاورزی می تواند فضا را برای رقابت با دیگر کشورهای تولیدکننده گندم به مراتب باالتر ا

 .سایر دشوار می سازد

 ماجرای اختالط خاک با عرضه گندم در بورس کاال پایان می یابد

 با ناخالصی های غیرمفید همچون ماسه بادی و خاک به عنوان یکی از مشکالت خرید تضمینی گندم اختالط گندموی موضوع 

توسط دولت دانست و گفت: وقتی دولت به عنوان خریدار انحصاری عمل می کند، نمی تواند نظارت دقیقی نسبت به کیفیت الزم 

محصول داشته باشد از این رو این امر مشکل اختالط گندم با ناخالصی هایی همچون خاک و ماسه بادی را به همراه دارد. در حالیکه 

به گفته ابراهیمی، امکان برنامه .اعمال نظارت های دقیق ، افزایش کیفیت را به همراه داردخرید توسط بخش خصوصی به سبب 

ریزی در حوزه تولید و دستیابی به آمار واقعی بخش کشاورزی به کمک سامانه معامالت بورس کاال و ثبت اطالعات عرضه کنندگان 

 .در بورس کاال به شمار می رود و خریداران نیز یکی دیگر از مزیت های اجرای قیمت تضمینی گندم
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درصد  40تا  30با نرخ های باالتر از کشورهای همسایه بیان کرد: زمانی که دولت محصول را  خرید تضمینی گندموی با انتقاد از 

باالتر از قیمت کشورهای همسایه خریداری می کند، امکان برخی سودجویی ها و قاچاق بی رویه محصول برای فروش در قالب تولید 

به سبب مشخص بودن مبدا و مقصد هر کاال دیگر خبری از سودجویی  بورس عرضه گندم دربه گفته وی، با .داخلی وجود دارد

می درپایان تصریح کرد: با توجه به ثبت اطالعات از میزان عرضه و تقاضا برای هر محصول در بورس ابراهی.دالالن و واسطه ها نیست

 .کاال، امکان برنامه ریزی، مدیریت حجم تولید و کاشت محصوالت مختلف حوزه وجود دارد

r/fa/news/http://www.yjc.i634۷362/%D9%85%D8%B2%D8%A۷%DB 
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 گوجه فرنگی
 جوان خبرنگاران - ۱۳۹۶آذر  ۰۸تاریخ: 

 قیمت گوجه فرنگی قد کشید/آخرین تحوالت بازار میوه و صیفی

 .اعالم کردرییس اتحادیه میوه و سبزی کمبود گوجه فرنگی در میدان را دلیل اصلی افزایش قیمت در روزهای اخیر 

قیمت انواع میوه و تره   ، در هفته های اخیرگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

 .والتی نظیر گوجه فرنگی، خیار، سیب زمینی و پیاز با افزایش قیمت در بازار مواجه شدندتغییر محسوسی نداشته و تنها محص بار

در میدان را دلیل اصلی افزایش قیمت دانست و گفت: در بازار سیب زمینی و  کمبود گوجه فرنگیرییس اتحادیه میوه و سبزی 

آخرین بررسی از بازار میوه و تره بار حاکی از آن است .ندپیاز اتفاق خاصی رخ نداده که قیمت دستخوش تغییر و تحوالتی قرار گیر

هزار و  5تا  3هزار ، سیب  6تا  5، لیو شیرین ۷00هزار و  ۷تا  6، انار  ۷00هزار و  5تا  500هزار و  4 قیمت هر کیلو نارنگیکه 

تولید را دلیل اصلی گرانی قیمت گوجه فرنگی، یکی از فروشندگان میوه و تره بار کاهش عرضه و کمبود .هزار تومان است 8تا  5انگور 

 .پیاز و سیب زمینی و خیار اعالم کرد

 افزایش قیمت پیاز و سیب زمینی شایعه ای بیش نیست

افزایش قیمت  اشاره به تدوام با  صنعت،تجارت و کشاورزی حسین مهاجران رییس اتحادیه میوه و سبزی در گفتگو با خبرنگار

در بازار اظهار کرد: تولید گوجه فرنگی حاشیه شهرها به پایان رسید و در این بازه زمانی تنها محصول به گلخانه ها  گوجه فرنگی

 .محدود شده است که درنهایت کاهش عرضه نسبت به هفته های اخیر، افزایش قیمت گوجه فرنگی در بازار را رقم زد

تومان اعالم کرد و افزود: طی هفته های آینده با آمدن گوجه فرنگی از بوشهر و  500هزار و  3تا  2کیلو گوجه فرنگی را وی نرخ هر

شایعه ای بیش نیست، گفت: قیمت  قیمت سیب زمینی و پیازمهاجران با اشاره به اینکه افزایش .چابهار قیمت کاهش خواهد یافت

 .صورت گران شدن این دو محصول از سوی مغازه ها، باید با آنها برخورد شوداین دو محصول همانند سابق است و در 

هزار تومان اعالم کرد و افزود: هر کیلو پرتقال شمال با قیمت  5تا  500هزار و  2رییس اتحادیه میوه و سبزی نرخ هر کیلو نارنگی را 

هزار  2و کیوی  500هزار و  3تا  2هزار،گریپ فروت  4تا  400 هزار و 2هزار، لیمو شیرین  ۷تا  6، پرتقال جنوب 500هزار تا هزار و 

نرخ هر کیلو خیار وی با اشاره به نرخ سایر میوه ها در بازار بیان کرد: اکنون .هزار تومان در میدان عرضه می شود 3تا  500و 

هزار  2هزار،انگور شاهرودی  4تا  3زار، موز ه 22تا  12هزار، توت فرنگی  2تا  300، خیار بوته ای هزار و 500هزار تا هزار و  گلخانه

 3تا  500هزار و  2را  قیمت هر کیلو سیب قرمزمهاجران .تومان است 500هزار و  2تا  500هزار،انگور مهری هزار و  5تا  500و 

رییس اتحادیه .مان استهزار تو 15تا  13، گالبی شاه میوه 500هزار و  3تا  3هزار تومان اعالم کرد و گفت: نرخ هر کیلو سیب سفید 

 ۷تا  6هزار و لیمو ترش سنگی  15تا  13 لیمو ترش میناب ،600تا هزار و  800میوه و سبزی نرخ هر کیلو سیب زمینی و پیاز 

هزار و سبزی جور)پلو،آش،قورمه( هزار تا هزارو  2تا  500هزار و  نرخ هر کیلو سبزی خوردن به گفته وی.هزار تومان اعالم کرد

در روزهای آتی را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به شرایط کنونی بازار  قیمت میوهرییس اتحادیه میوه و سبزی .ن استتوما 500

 .، امکان پیش بینی قیمت در بازار وجود ندارد

http://www.yjc.ir/fa/news/6340851/%D9%82%DB%8C%D9%85 
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 گوشت قرمز
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 گوشت مرغ
 جوان خبرنگاران - ۱۳۹۶آذر  ۱۵تاریخ: 

 اتخاذ تدابیر الزم جهت جلوگیری از نوسانات بازار مرغ

برای مدیرکل طیور وزارت جهاد کشاورزی گفت: هیچ مشکلی برای تامین گوشت مرغ در کشور وجود ندارد و همه تدابیر الزم 

 .جلوگیری از نوسان در بازار مرغ و تخم مرغ انجام شده است

های هلند، فرانسه، با حضور اندیشمندان، کارشناسان و متخصصان ایران و کشور ؛گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

 .های مقابله با بیماری آنفالنزا پرندگان در ایران، بررسی شدراهکاراسپانیا، آلمان و استرالیا، 

نفر از کارشناسان  500، مقامات وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی و طیور کشوردر نخستین کنفرانس بین المللی صنعت 

 .النزای پرندگان در ایران استهای اجرائی مقابله با بیماری آنفهدف از تشکیل این نشست، بررسی راهکار.حضور داشتند

همت زاده، دانشیار بخش ویروس شناسی دانشگاه آدالید استرالیا، پدر بیماری آنفالنزا پرندگان، بعنوان میهمان ویژه، در سخنانی 

ر ست و دهای دیگر، موضوع مهار بیماری آنفالنزا پرندگان در ایران، قابل انجام اگفت، با توجه به تجربیات بدست آمده در کشور

 .توان به سرعت، شاهد کاهش این بیماری بودصورت حمایت دولت جمهوری اسالمی ایران و همراهی بخش خصوصی می

میالدی روشی آزمایشگاهی را که توانایی تشخیص و تمییز پرندگان واکسینه شده را از پرندگان درگیر با بیماری  2014وی در سال 

ن مورد قدمی بسیار مهم در کنترل این بیماری در مناطقی، چون جنوب شرقی آسیا محسوب آنفلوآنزای پرندگان، ابداع نمود. ای

امینی مدیر کل طیور وزارت جهاد کشاورزی نیز در حاشیه این کنفرانس بین المللی در سخنانی با تشریح وضعیت تولید .شودمی

در کشور وجود ندارد و همه تدابیر الزم برای جلوگیری  طیور در کشور، تاکید کرد، در حال حاضر هیچ مشکلی برای تامین گوشت مرغ

 .از نوسان در بازار مرغ و تخم مرغ از سوی دولت، انجام شده است

http://www.yjc.ir/fa/news/6350303/%D8%A۷%D 
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 گوشت مرغ
 جوان خبرنگاران - ۱۳۹۶آذر  ۰۸تاریخ: 

 تومان رسید 775٠نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات آن/ 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 مهدی یوسف خانی رییس اتحادیه پرنده و ماهی در گفتگو با خبرنگار

هزار، مرغ آماده به طبخ  5در روزهای اخیر خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  ثبات قیمت مرغاز  ،جوان

 .است تومان ۷50 و هزار ۷ فروشی خرده و 50 و هزار ۷ صنفی های واحد درب توزیع ،900 و هزار 6  در کشتارگاه

 .تومان است ۷50هزار و  ۷و ران مرغ بدون کمر  ۷50هزار و  6 هر کیلو ران مرغ با کمر نرخبه گفته وی 

 فیله مرغو  14ینه بدون کتف هزار ، س 13یوسف خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات افزود: همچنین قیمت هر کیلو سینه با کتف 

رییس اتحادیه پرنده و ماهی اتحاد مرغداران بایکدیگر مبنی بر کاهش عرضه مرغ به کشتارگاه ها را دلیل اصلی .هزارتومان است 17

نی در روزهای آتی را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به اتحاد مرغداران مب قیمت مرغوی .ثبات قیمت در روزهای اخیر اعالم کرد

 .بر کاهش اعالم بار به کشتارگاه ها پیش بینی می شود که نوسان چندانی در بازار اتفاق نیفتد

http://www.yjc.ir/fa/news/6341059/%D9%86%D8%B 
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 مکانیزاسیون/ماشین آالت
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۱۲تاریخ: 

 گیردای نمیآالت کشاورزی، ارز مبادلهواردات ماشین

ص تازگی تخصیآالت و تجهیزات مورد نیاز مکانیزاسیون کشاورزی بر دوش واردات است، اما بهدر حالی که حدود هفت درصد از ماشین

سازی و تجهیزات وزارت صنعت، صنایع ماشین به گزارش خبرنگار ایانا، مدیرکل دفتر.ای برای این منظور حذف شده استارز مبادله

ای آالت کشاورزی گفت: در حال حاضر، تخصیص ارز مبادلهمعدن و تجارت در جلسه مجمع عمومی انجمن تولیدکنندگان ماشین

نند اساسی ما پذیر نیست.امیرحسین شیروی، با اشاره به اینکه تنها برخی از اقالم مهم وآالت مورد نیاز، امکانبرای واردات ماشین

درصد از فهرست متقاضیان دریافت  90شوند، افزود: رئیس سازمان مدیریت از وزیر صنعت خواسته که ای میدارو، مشمول ارز مبادله

آالت کشاورزی، بلکه برای بسیاری از اقالم دیگر اتفاق افتاد و تنها برای ماشینای کاهش یابد؛ بنابراین چنین قانونی نهارز مبادله

آالت کشاورزی به نوعی جزو صنعت ها ساخت ماشینجران مجبورند برای واردات آنها از ارز آزاد استفاده کنند.به گفته وی، کارخانهتا

های روزافزون کشاورزی مانند تولید در گلخانه یا ماهی در قفس، نیاز بوده و با این بخش، اشتراک زیادی دارند. با توجه به پیشرفت

توان کشاورزی سنتی را ادامه داد. بنابراین لزوم وجود تجهیزات مدرن افزایش یافته و دیگر مثل گذشته نمیآالت و به ماشین

 های خالق و مبتکر بسیار ضروری است.کارخانه

های بخش خصوصی را واسط بین دولت و سازی و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت، تشکلمدیرکل دفتر صنایع ماشین

اند. طور کامل به رسمیت نشناخته و به یک نقطه تعادل نرسیدهدانست و بیان کرد: متأسفانه هنوز دو طرف، همدیگر را بهتولیدکننده 

یا  عنوان یک دردسرها بههای دولتی، به تشکلدهند و در مقابل، بعضی سیستمدرستی انجام نمیها وظایف خود را بهبرخی تشکل

 رود به مرور زمان حل شود.ناشی از نداشتن تعامل منطقی بین دو بخش است که امید می کنند. این مشکالت،مانع نگاه می

آالت کشاورزی به هر شکل ممکن تعامل برقرار شده و برای شود با سازندگان ماشینشیرودی ادامه داد: البته در این بخش سعی می

خی تولیدکنندگان مبنی بر صدور بیش از حد مجوزهای هایی تشکیل شده است.وی در واکنش به اعتراض براین منظور کارگروه

ران گذاتوانیم این موضوع را به سرمایهتولید، از طرف وزارت صنعت، عنوان کرد: ما نیز با تکثر ارائه مجوزها مخالفیم، اما فقط می

کار،  کند. بقیهآن را مالحظه می گذاری دارد،شده موجود بوده و کسی که قصد سرمایهگوشزد کنیم. بنابراین فهرست واحدهای اشباع

تواند جلوی او را بگیرد.شیروی در پایان درباره مالیات بر ارزش افزوده تولید شود و وزارت صنعت نمیگذار مربوط میبه سرمایه

ی اتجهیزات کشاورزی تأکید کرد: این موضوع از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت با جدیت پیگیری شده و پیشنهاداتی هم بر

تغییر فرمول آن ارائه شده است که یکی از آنها شمول مالیات تنها برای بخشی از محصول است که دارای ارزش افزوده باشد. باید 

 دید که تصمیم مسئوالن چه خواهد بود./

http://www.iana.ir/fa/news/5040۷/%D9%88%D8%A۷%D8%B1%D 
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 متفرقه
 فارس - ۹۶/۰۹/۱۳ : تاریخ

واردات مواد تراریخته از آمریکا در شأن ایران نیست/ برخی مسؤوالن برای توسعه سانتریفیوژها جلوی پای مصطفی 

 انداختندمی سنگ
روشن گفت: در شأن مملکت ما نیست که بذرهای تراریخته وارد کشور شود، این بذرها توسط آمریکا و رژِیم پدر شهید احمدی 

  .شوداشغالگر قدس وارد می

در  خبرگزاری فارس با وگوگفت در مازندران استان بازار فن نمایشگاه در روشن طارم برنج از رونمایی روشن در حاشیهرحیم احمدی

ی از برداردهد که پشتکار مناسبی برای بهرهاند و این نشان میسال موفق به تولید این محصول شده 21ساری گفت: متولیان پس از 

 .این محصول در برنامه کاری قرار گرفت

 .ری از ورود بذرهای تراریخته به کشور استروشن بیان کرد: این اقدام متولیان تالش برای جلوگیپدر شهید احمدی

روشن یادآور شد: در شأن مملکت ما نیست که بذرهای تراریخته وارد کشور شود، این بذرها توسط آمریکا و رژیم اشغالگر احمدی

داخل کرده و با  وی خاطرنشان کرد: متولیان این پژوهشکده در استان مازندران در اصل اقدام به حمایت از تولید.شودقدس وارد می

 .صورت جدی حمایت کننداندرکاران در داخل کشور باید از آنها بهاستفاده و دست

های تولید داخل زده، این موضوع را بنده با تحقیق در منطقه روشن تصریح کرد: واردات آسیب جدی به ظرفیتپدر شهید احمدی

 .ارقام محصوالت تولیدی استان پر شده استکنم، در حال حاضر انبار بسیاری از کشاورزان از اعالم می

 .نیست ما مملکت شأن در و کندمی وارد بخش این فعاالن به جدی آسیب داخل تولید از حمایت عدم: داد ادامه روشناحمدی

های پژوهشگران و ای از شهید احمدی روشن در هفته پژوهش دارید که وی از عدم حمایتوی در پاسخ به این سؤال که آیا خاطره

طنز ای نروشن معاون سایت بازرگانی هستهیا حمایت دولت از پژوهشگران صحبت به میان آورده باشد، تأکید کرد: مصطفی احمدی

 جواب هزار سانتریفیوژ  5سازی اورانیوم اقدام کردند، مصطفی به همکارانش اعالم کرد، ما به غنیهای که بچه 84بود، بعد از سال 

 ارتقای با را کشور نیازهای که رسید نتیجه این به مصطفی: شد یادآور روشنپدر شهید احمدی.دهدای کشور را نمیهسته صنعت

روشن اظهار کرد: احمدی.بود داخلی ظرفیت از استفاده با داخل نیازهای تأمین مصطفی جدی اقدامات از یکی کند، تأمین هادستگاه

وی در پایان گفت: مصطفی بخشی .انداختندنتریفیوژها جلوی پای مصطفی و دوستانش سنگ میسا توسعه برای مسؤوالن برخی از

 .هزار دستگاه رساند 19عداد سانتریفیوژ به ها را در داخل کشور و بقیه را از خارج کشور با اشرافیت علمی وارد کرد و تاز نیازمندی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960913000505 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۱۴تاریخ: 

 هایی که استخدام وزارت نفت شدندماجرای چوپان

ته هایی بسسری از چوپاننژاد قراردادهایی را با یکوزارت نفت احمدی»عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت و گاز و پتروشیمی گفت: 

 «.های گاز و نفت باشندرفتند، موظف بودند مواظب خط لولهبود که وقتی به صحرا و بیابان می

های گذشته به این بخش زد، اظهار کرد: های دولتسیاست هایی کهسید حمید حسینی با بررسی عملکرد صنعت نفت و آسیب

تواند پندآموز های سال میای در صنعت نفت بودیم که تا سالها شاهد نکات منفیمتاسفانه در بحث قراردادهای گازی و فرآورده»

های ی از بدهکارترین شرکتهای سال صنعت نفت را درگیر کردند و نفت یکنژاد سالدر دولت احمدی»وی افزود: «.دیگران باشد

 «.نفتی دنیا شد

هزار نفر  220به  80نژاد، کارمندان وزارت نفت از در دولت احمدی»عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت و گاز و پتروشیمی تصریح کرد: 

 «.فت بودها در نترین نکات، استخدام چوپانافزایش یافت و این موضوع بار سنگینی را بر نفت تحمیل کرد. شاید جالب

ف رفتند، موظهایی بسته بود که وقتی به صحرا و بیابان میسری از چوپانوزارت نفت قراردادهایی را با یک»حسینی عنوان کرد: 

 «.های گاز و نفت باشندبودند مواظب خط لوله

ز به ها نیشود، بعضی از این چوپانبعد که فرمانی صادر شد که همه قراردادهای نفت باید به قراردادهای ثابت تبدیل »وی ادامه داد: 

استخدام نفت در آمدند. اگرچه دیگر امروز چوپانی وجود ندارد که از خطوط نفت و گاز مراقبت کند. این کارها واقعا بدیع بود که رخ 

ط ه سمت خهایی کوزارت نفت دولت احمدی نژاد به چوپان»عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت و گاز و پتروشیمی متذکر شد: «.داد

لوله نفت و گاز گوسفندان خود را به چرا می بردند به صورت ماهانه یک مبلغی را پرداخت می کرد که همزمان با شغل خود مراقب 

ها هم از خطوط لوله نفت و گاز مراقبت خط لوله گاز و نفت هم باشند. این پول در قالب یک قرارداد پرداخت می شد و چوپان

فت ها هم به استخدام ندر دولت تصمیم گرفته شد که تمام نیروهای قرارداید،رسمی شوند.در نتیجه این چوپان کردند. بعد ناگهانمی

 «.درآمدند

http://www.iana.ir/fa/news/50454/%D9%85%D8%A۷%D8%AC%D8% 
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 متفرقه
 جوان خبرنگاران - ۱۳۹۶آذر  ۱۰تاریخ: 

 هشدار اتحادیه مرغداران نسبت به برگزاری نمایشگاه بین المللی

کمالی سروستانی درباه احتمال شیوع بیماری آنفوالنزای حادپرندگان در کشور ناشی از برگزاری نمایشگاه بین المللی دام و طیور در 

صنعت،تجارت و  الی سروستانی مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی در گفتگو با خبرنگارمحمد علی کم.فصل نامناسب، هشدار داد

اقتصادی مبنی برگزاری نمایشگاه بین المللی دام و طیور ها به دو وزیر ، درباه هشدار تشکلگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزی

ر د آنفوالنزای حادپرندگان اظهار کرد: اتحادیه مرغداری با ارسال نامه ای به دو وزیر اقتصادی مرتبط درباه احتمال شیوع و گسترش بیماری

وی با اشاره به اینکه نمایشگاه فرصت مناسبی برای ارائه .کشور ناشی از برگزاری نمایشگاه بین المللی دام و طیور در فصل نامناسب هشدار داد

 اطرح های مختلف تولیدکنندگان است، افزود: در شرایطی که احتمال شیوع بیماری آنفوالنزا فوق حاد پرندگان وجود دارد، همانند سایر کشوره

کمالی سروستانی ادامه داد: در صورت برگزاری .گری موکول شودبرای به حداقل رساندن تردد و ارتباط با مزارع باید برگزاری نمایشگاه به زمان دی

نمایشگاه در زمان مقرر باید مسائل قرنطینه ای و حفاظت های الزم از سوی مرغداران رعایت شده تا شاهد شیوع بیماری در کشور 

 دام  اهنمایشگافقاتی مبنی بر تاخیر در برگزاری مدیرعامل اتحادیه مرغداران در پاسخ به این سوال که با توجه به درخواست اتحادیه تو.نباشیم

صورت گرفته است، یادآور شد: تاکنون اعالم رسمی برای تاخیر در برگزاری نمایشگاه توسط وزیر جهاد و وزیر صنعت و معدن اعالم نشده  طیور و

 .است

yjc.ir/fa/news/http://www.634099۷/%D9%8۷%D8%B4%D8 
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 مرکبات
 جوان خبرنگاران - ۱۳۹۶آذر  ۱۱تاریخ: 

 ایران، چهارمین تولیدکننده کیوی در دنیا/واردات کیوی منتفی است

به کشورهای همسایه ایران یکی از قطب های تولید کیوی در جهان بوده که عالوه بر تامین نیاز داخل، قادر به صادرات محصول  

در جهان است  تولید کیوی ایران یکی از قطب های ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار.است

 دهه در اما ندارد، زیادی قدمت کیوی تولید در ایران اگرچه .که عالوه بر تامین نیاز داخل، قادر به صادرات محصول به کشورهای همسایه است

فته های این درحالی است که در ه.گیرد قرار تولیدکنندگان بزگترین زمره در توانست کشور فرد به منحصر اقلیمی شرایط سبب به اخیر های

در رسانه ها حسابی بحث برانگیز شد تا جاییکه معاون وزیر جهاد کشاورزی پرده از  ماجرای واردات کیویاخیر با ورود هیات بلند پایه اروپایی 

و تنها ممکن  هاین ماجرا برداشت و در واکنش به سخنان کمیسیونر اتحادیه اروپا گفت: هیچ گونه توافقی با نیوزیلند برای واردات کیوی امضا نشد

همچنین علی اکبر مهرفرد قائم مقام امور بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی چندی پیش در جمع .است اشتباه ترجمه در این میان رخ داده باشد

چند  انداریم و تنه واردات میوهخبرنگاران در واکنش به سخنان فیل هوگان کمیسیونر کشاورزی اتحادیه اروپا بیان کرد: ما از هیچ کشوری 

 تعاونی در استان گیالن و مازندران و تعاون نیوزیلندی تحت عنوان شرکت های خارجی برای توسعه بازار کیوی تفاهم نامه ای منعقد شده اما

رضا نورانی رییس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی در گفتگو با . تاکنون به هیچ عنوان بحث واردات کیوی مطرح نبوده است

با بیان اینکه واردات کیوی صحت ندارد، اظهار کرد: در هفته های اخیر با ورود هیات بلند پایه مقامات اروپایی  صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار

وی با بیان اینکه واردات کیوی از .ی بیش نیستبا ایران در رسانه ها مطرح شد، در حالیکه این موضوع شایعه ا واردات کیویبحث تفاهم نامه 

ایران رتبه چهارم تولید کیوی در دنیا را داراست از این رو شایعاتی مبنی بر واردات آن ضربه مهلکی به  :سوی مقامات دولتی نیز رد شد، افزود

ت، بنابراین زمانیکه کشوری تولیدکننده بزرگ یک نورانی ادامه داد: ایران یکی از قطب های تولید کیوی در جهان اس.تولید ملی وارد می کند

رییس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی تصریح کرد: با توجه به آنکه فصل تولید کیوی در نیوزیلند با .محصول است، نمی تواند واردکننده باشد

تا بتوانند پس از واردات کیوی ایران به کشورشان  ایران شش ماه فاصله دارد، از این رو تنها مسئوالن این کشور قصد مراوداتی با ایران داشتند

 .آن را به نام خود به کشورهای دیگر صادر کنند

 درصد باغات کیوی در حد نهال هستند 30

با اشاره به اینکه ایران در  صنعت،تجارت و کشاورزیمجتبی شادلو نایب رییس اتحادیه باغداران استان تهران در گفتگو با خبرنگار

قدمت زیادی ندارد، گفت: در دو الی سه دهه اخیر کشت کیوی از غرب گیالن تا شرق گلستان آغاز شد و به لحاظ  تولید کیوی

 .قرار گیریم ننده دنیاکمی و کیفی تولید مناسبی داشتیم به گونه ای که در این مدت زمان کوتاه توانستیم در زمره چهارمین تولیدک

 .وی افزود: در چند سال اخیر عالوه بر تامین نیاز داخل، قادر به صادرات محصول به کشورهای همسایه از جمله ترکیه بودیم

الی  2در حد نهال هستند، بیان کرد: با توجه به آنکه درختان کیوی در مدت زمان  باغات کیویدرصد  30شادلو با اشاره به اینکه 

به بار می رسد، از این رو می توان گفت درصورتیکه این باغات به بهره برداری برسند، ایران قادر به تامین نیاز بسیاری از  سال 3

این مقام مسئول با بیان اینکه امکان قابلیت ماندگاری محصول برای فصول دیگر در سردخانه وجود دارد، بیان .کشورها خواهد بود

صول در فصل تابستان نیازی به این محصول نداریم، اما به سبب کیفیت باالی تولید قابلیت نگهداری کرد: اگرچه به سبب تنوع مح

شادلو با اشاره به اینکه ایران از لحاظ تنوع اقلیم در جهان منحصر به فرد است، افزود: با توجه به .محصول در سردخانه وجود دارد

ومتی اهداف اقتصاد مقا واردات کیوی رقبا در بازارهای جهانی را دارد از این رو آنکه کیفیت محصوالت تولیدی قابلیت رقابت با سایر

 ضرورتی ها فصل از یک هیچ در کیوی نایب رییس اتحادیه باغداران استان تهران ادامه داد: با وجود آنکه واردات.را زیر سوال می برد

 .ز به دنبال داردنی را سرمایه رفت هدر و بازار دادن دست از فرصت موضوع این تحقق تنها ندارد،
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 اشتباه ترجمه، در رسانه ها جنجال به پا کرد

با اشاره به جایگاه  صنعت،تجارت و کشاورزیمحمد علی طهماسبی معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار 

 .هزارتن کیوی در کشور، واردات کیوی منتفی است 300کیوی بیان کرد: با توجه به تولید بیش از  ممتاز ایران در تولید

وی افزود: در هفته های اخیر با ورود مقامات بلند پایه اروپایی به ایران بحث صادرات کیوی مطرح بود و تنها ممکن است در ترجمه 

 .ای زیادی به پا کرد چرا که وزارتخانه اجازه واردات کیوی را نمی دهدنقصانی رخ داده باشد که این امر در رسانه ها سرو صد

http://www.yjc.ir/fa/news/63434۷1/%D8%A۷%DB%8C%D8% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۹۶/۰۹/۱۲ : تاریخ

 انتقاد از زمان برگزاری نمایشگاه دام و طیور/ خطر شیوع آنفلوانزای حاد پرندگان 
رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یک روزه با اشاره به نامناسب بودن زمان برگزاری نمایشگاه دام و طیور در زمان اوج شیوع 

  .این فصل به حداقل برسدجایی طیور در آنفلوآنزای حاد پرندگان، خاطرنشان کرد: باید جابه

، غالمعلی فاروقی با اشاره به نامناسب بودن زمان برگزاری نمایشگاه دام و طیور در زمان خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

ای طیور به حداقل برسد، چرا که با کوچکترین مسأله جاییاوج شیوع آنفلوآنزای حاد پرندگان خاطرنشان کرد: در این فصل باید جابه

 .ها درگیر شده و خسارات زیادی بر جای بگذاردممکن است قشر زیادی از مرغداری

ماه به تعویق بیفتد، افزود: متأسفانه به دالیل مختلف از جمله رزرو فضای  ۷، 6وی با اشاره به اینکه پیشنهاد دادیم، تا این نمایشگاه 

هایی که برای شرکت در نمایشگاه به کنیم که استانجایی میسر نشد، اما توصیه میها امکان جابهو هماهنگی با شرکت نمایشگاه

ای را به شدت رعایت کنند، تا این نمایشگاه مایه چالش بیماری آنفلوانزای پرندگان کنند، در برگشت مسائل قرنطینهتهران مراجعه می

گ ها برای دوران جنهای سنتی دولت برای تنظیم بازار، گفت: این روشز این نشستبا انتقاد از روشفاروقی در بخش دیگری ا.نشود

 .و تحریم جوابگو بود ولی امروز دیگر کارساز نیست و صاحبان صنعت باید بفهمند که ما نیاز به تغییر رویکرد و ساختار داریم

: کرد تصریح کنند،می فعالیت بخش این در تشکل 1800 اکنون هم که موضوع این طرح با رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران

ننده خرد وجود ندارد و تولیدک قدر این دنیا تمام در آنکه بر مضاف. دهند انجام خواهندمی خاصی کار چه هاتشکل این پرسید باید

کننده و هم برای ساختار هم برای مصرفای را بهترین وی ساختار زنجیره.ما ساختارمان را باید به سمت بزرگ مالکی ببریم

د گوینخانه وجود دارد که رانت بدهد. از طرف دیگر میتولیدکنندگان دانست و افزود: این سؤال مطرح است که چه اصراری در وزارت

 12تا  10یی بین ای، حداقل کیلودالر باشد، با احتساب ارز مبادله 3تا  2.5قیمت مرغ گران است، اما وقتی قیمت جهانی مرغ بین 

درصد، نرخ تورم یک تا  5شود که نرخ سود بانکی آنها صفر تا تر آنکه این قیمت در کشورهایی برآورد میجالب.شودهزار تومان می

 .خواهند به مردم ما آدرس غلط دهند که قیمت مرغ گران استدرصد و عوارض وارداتی به حجم ما ندارند، اما چرا برخی می 2

 360های حمایتی در بخش کشاورزی خبر داد و گفت: باید پرسید اینکه دولت مجوز تولید اد طرحی برای مطالعه روشوی از پیشنه

های صادراتی فراهم شده باشد، چه معنایی دارد. در همه میلیون قطعه مرغ گوشتی را در هر دوره داده است بدون آنکه زیرساخت

درصد ظرفیت ساختاری است، اما این رقم در کشور ما به  10شود و مصرف میدرصد مرغ تولیدی برای خودشان  90جای دنیا 

های تولیدکننده مرغ گوشتی هم گفت: صنعت طیور به لحاظ همچنین علی صابری دبیر انجمن شرکت.ای دیگر استگونه

یری زیادی را هم دارد، تا پذشود که در کنار آن آسیبزایی، یک صنعت عظیم تلقی میگذاری، گردش نقدینگی و اشتغالسرمایه

 .اندرو بودهای روبهسال اخیر مرغداران با مشکالت عدیده 4جایی که در 

وی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه افزایش قیمت جوجه یک روزه به عنوان یک نهاده ضروری در تولید مرغ گوشتی 

هایی که توسط ها و تالشعلیرغم تمام هماهنگی :شده مرغ مؤثر بوده، گفت با نوسان قیمت آن در سال گذشته همواره در قیمت تمام

اتحادیه مرغداران گوشتی و جوجه یک روزه برای کاهش قیمت تمام شده این نهاده طرح شده بود، اما در این زمینه تا مدتی موفق 

یلیون قطعه جوجه یک روزه در کشور وجود م 130نبودیم و با وزارت جهاد کشاورزی صحبت کردیم که اگر امکان تأمین ماهانه 

 .دار تأمین کنیم، تا مانند سال گذشته دچار چالش نشویممرغ نطفهندارد، بخشی از این کمبود را از طریق واردات تخم

یح درصد افزایش قیمت داشته است، تصر 15درصد و سویا  20ها از جمله علوفه ذرت صابری با انتقاد از اینکه قیمت برخی نهاده

 .ها اتفاق نیفتاده استهای مرغداران ما گرانی نهاده است، در صورتی که تغییر قیمت جهانی در نهادهامروز یکی از دغدغه :کرد
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شود ها سبب میای از غذای طیور وارداتی است، افزود: همین باال و پایین شدن قیمت نهادهوی با اشاره به اینکه متأسفانه بخش عمده

  .بینی کنداش پیشتواند ثباتی در قیمت تمام شدهکه مرغدار ما ن

تومان است، اما از طرف  1850تا  1600صابری این را هم گفت که اکنون قیمت جوجه یک روزه با توجه به نوع و کیفیت آن بین 

باید اجازه  ند و دولتشود که تولیدکنندگان نتوانند تعادلی در هزینه سربار خود ایجاد کنگذاری دستوری دولت سبب میدیگر قیمت

  .ها را مشخص کنددهد که عرضه و تقاضا قیمت

د توسط توانزار دارد، میبا نیاز مورد مرغ تأمین بابت نگرانی اگر دولت گوشتی، مرغ تولیدکننده هایشرکت انجمن دبیر به گفته

گذاری دستوری بخش خصوصی را درگیر قیمت شرکت پشتیبانی امور دام ذخایر استراتژیک خود را تأمین کند، اما اینکه بخواهد با

 .کند، قابل قبول نیست

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960912000859 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۹۶/۰۹/۱۰ : تاریخ

 یادداشت تحلیلی حمایت از کشاورزی
 51متوسط سهم حمایت از بخش کشاورزی در جهان  OECD های کشورهای موفق در فقرزدایی طبق آمار سازمانمحور برنامه 

درصد  35که در ایران بر اساس قانون برنامه پنجم میزان حمایت از بخش کشاورزی باید به  درصد ارزش تولیدات بخش است درحالی

درصد نبوده  14.۷بیش از  1389رسید که محقق نشد و سهم حمایت اختصاصی از ارزش تولید در سال ارزش تولیدی بخش می

، آگاهی از وضعیت و پراکندگی فقر در کشور، اولین قدم در مسیر مبارزه با فقر خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی  .است

و محرومیت است. متأسفانه سیاست گذاران کشور تصور می کنند با محاسبه و اعالم شاخص های فقر، عملکردشان زیر سؤال می 

های کالن خود همه جوانب م و کیف شاخص های فقر، به دولت کمک خواهد کرد تا در سیاست گذاریرود. در حالی که اطالع از ک

کار کاهش نرخ فقر و فاصله طبقاتی ارائه دهد. علی رغم اینکه پس از وریزی بهتری را درباره سازرا در نظر گرفته و بتواند برنامه

اند، ولی آمار نشان می دهد در ای کاهش نرخ فقر و محرومیت اجرایی شده های گوناگونی در راست پیروزی انقالب اسالمی، سیاست

دهه های اخیر کاهش پایداری در شاخص های فقر رخ نداده است. در همین راستا چندی پیش وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، 

که این پول کمی نیست( اما فقر کم نشد بنابراین نشان  )هزار میلیارد تومان در بخش رفاه هزینه کردیم 200بیش از » :اظهار داشت

های جدید به منظور نیل به کاهش فقر، آگاهی از میزان اثرگذاری  اولین گام در اجرای سیاست«. دهدکه نظریه نداشتیم!می 

های آتی در این راستا  طق شهری و روستایی، و سپس هدفمندتر کردن برنامههای پیشین بر میزان و شدت فقر موجود در منابرنامه

ای کشورهایی که موفق به کاهش نرخ فقر شده اند روشن میشود، در حالیکه اکثر های توسعهاست. از سوی دیگر با بررسی سیاست

را از آن آزاد کرد و در نگاه اقتصاد کالن صَرف  دولتمردان کشور ما کشاورزی را به عنوان جعبه سیاهی می بینند که صرفاً باید غذا

منابع مالی برای توسعه بخش کشاورزی اتالف منابع مالی است، در این کشورها کشاورزی و توسعه روستایی به عنوان محوری ترین 

( 1388تا  1368ساله )21در همین راستا، یک بررسی .اصل برای تحقق رشد اقتصادی و نیل به کاهش نرخ فقر تلقی شده است

درصد بوده است. به عبارتی  34.32درصد و در مناطق روستایی  23.۷6نشان داد، میانگین جمعیت زیر خط فقر در مناطق شهری

نتایج برآورد درصد افراد  .[i]برنددرصد مردم روستا از پدیده فقر رنج می34درصد مردم ساکن شهر و 24در این بازه زمانی، حدود

میانگین تغییر شاخص .مناطق شهری و روستایی کشور طی سال های مختلف در جدول زیر آورده شده استفقیر و شکاف فقر در 

های فقر، موفقیت قابل قبولی چه در مناطق شهری و چه در مناطق نشان دهنده آن است که در بهبود پایدار شاخص  [ii]های فقر

خص شکاف فقر و نیز درصد فقر مطلق مناطق روستایی بیشتر از مناطق روستایی حاصل نشده است و تقریباً در تمامی این سال ها شا

های فقرزدایی برای های حمایتی اجراشده، برنامه رسد در سیاست  طورکلی با لحاظ این موارد به نظر میشهری بوده است و به

وجود میزان فقر مطلق و شکاف فقر در کاهش فقر مطلق در مناطق شهری نسبت به مناطق روستایی بیشتر موردتوجه بوده، و با این

، بر اساس هزینه خانوارها، 92و  91در سال  [iii]!رو به افزایش نهاده است 84، و در مناطق روستایی از سال 85مناطق شهری از سال

ضر نیز آمار و در حال حا [iv]اندهای روستایی زیر خط فقر بوده درصد از خانوار 40.1درصد از خانوارهای شهری و  33.4حدود 

طورکلی بررسی برخی شاخص های اقتصادی نشان از آن دارد که در جدیدی درخصوص فقر مطلق و فقر نسبی وجود ندارد؛ ولی به

های برخی  در این یادداشت سعی خواهد شد ضمن بیان دیدگاه [v]!دولت یازدهم نیز فقر همچنان افزایش پیدا کرده است

اند؛ به آسیب  المللیِ پیش رو، با بررسی تجارب کشورهایی که موفق به کاهش نرخ فقر شدهیقاتی بیناقتصاددانان توسعه و مراکز تحق

 .های مؤثر در کاهش نرخ فقر پرداخته شودکارگیری سازوکار های داخلی در مورد بهشناسی سیاست 

 (OECD رشد اقتصادی کشورها، با افزایش حمایت های کشاورزی )پژوهش های سازمان *
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دست یابی به توسعه و رشد اقتصادی فرآیندی بلندمدت و حاصل برهمکنش پارامترهای مختلف اقتصادی در طول چند دهه است. 

دهد بر مبنای دیدگاه تقدم و تأخّر، استراتژی این کشورها  یافته و اقتصادهای نوظهور، نشان میبررسی تجارب کشورهای توسعه 

های حمایتی کشاورزی و توجه به مناطق روستایی بوده است. این سیاست در بلندمدت  ل سیاستساکن، اعمابرای کاهش فقر ابتدابه

زایی و گسترش صنایع پسین و پیشین بخش، کاهش هزینه تولید و به تَبَع آن کاهش قیمت تمام واسطه توسعه ضریب اشتغال به

اده؛ و بدین ترتیب رشد اقتصادی این کشورها تسهیل د قرار تأثیر تحت نیز را شهری مناطق شده غذا و افزایش قدرت خرید مردم، 

 :گوید پیرامون اهمیت اقتصادکشاورزی در کاهش نرخ فقر می [vi]شده است. تئودور شولتز

کنند. بنابراین اگر ما جایگاه  بسیاری از مردم جهان فقیر هستند و تعداد زیادی از مردم فقیر جهان از راه کشاورزی امرارمعاش می »

کشاورزی بیشتر قربانی قسمت بد علم   [vii]!خوبی درباره میزان فقر اقتصادمان مطلع بودیمشناختیم، بهاقتصاد کشاورزی را می

ای خود را وقف آشکار نمودن این قسمت از علم اقتصاد نموده اقتصاد بوده است تا نافع آن، و من زمان بسیار زیادی از فعالیت حرفه 

منتشر شد که روند رشد و یا  (OECD) [ix]های اقتصادیگزارشی از طرف سازمان توسعه و همکاری  2010سال   .[viii]«ام

کشور ثروتمند  13بررسی کرده بود. از بین این کشورها ویژگی های مشترک  [x]توسعهکشور درحال 25کاهش نرخ فقر را در بین 

ساله مورد ارزیابی قرار 25یا بیشتر( برای بازه زمانی  %۷رخ ساالنه تر در تحقق کاهش نرخ فقر )دارای رشد اقتصادی با نو موفق 

قر ترین عوامل کاهش نرخ فطورکلی رشد اقتصادی یکی از مهمکه بهگرفت. نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره نشان داد، درحالی

ویژه رشد درآمد از بخش کشاورزی و بههای دولتی ای با افزایش حمایت مالحظه  طور قابلبود، ترکیب وقوع رشد اقتصادی به

 .[xi]کشاورزان رابطه مستقیمی داشت

طور جداگانه بر روی رشد اقتصادی و کاهش نرخ فقر در این همچنین طی مطالعات دیگری، سهم هریک از بخش های اقتصادی به

درصد کاهش نرخ فقر در 52ر متوسط، طوکشورها بررسی شد که نتایج آن در شکل زیر آمده است. این نتایج نشان می دهد که به

سوم کاهش فقر به خاطر رشد در نقل و انتقاالت پولی و فقط این کشورهای منتخب به دلیل رشد تولیدات و درآمد کشاورزی، یک

 .(درصد به دلیل رشد درآمد بخش غیر کشاورزی بوده است )همان منبع13حدود 

الملل های کشاورزی )پژوهش دپارتمان توسعه بین ارتباط مستقیم کاهش نرخ فقر با افزایش حمایت *

 (DFID  انگلستان

همبستگی تاریخی نزدیکی بین کاهش نرخ فقر با افزایش نرخ  [xii]الملل انگلستاندپارتمان توسعه بین 2004بنا به گزارش سال 

ته وجود داشته است. پژوهشگران سال گذش 40خصوص تفاوت نرخ رشد بهره وری تولیدات کشاورزی( در طی تولیدات کشاورزی )به

مکانیسمِ گذاری زیر می  4توسعه را منتج شده از این دپارتمان، رابطه بین کاهش فقر و ارتقای بخش کشاورزی در کشورهای درحال

 :دانند

 تأثیر مستقیم بهبود عملکرد کشاورزی روی درآمد روستائیان.1

 (روستائیان و شهرنشینان )افزایش قدرت خرید تر برای هر دو طیفتأثیر تولید مواد غذایی ارزان.2

 دستیهای غیر کشاورزی باالدستی و پایینهای اقتصادی در بخشتأثیر کشاورزی در رشد و تولید فرصت .3

نقش بنیادین کشاورزی در تحریک و حفظ گذار اقتصادی، یا عبور از کشاورزی معیشتی به کشاورزی پربازده صنعتی و  .4 

  .[xiii]خدماتی

 بانک جهانی و تأکید بر کاهش فقر با سرمایه گذاری در کشاورزی*

http://awnrc.com/index.php


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

167 

برابر  3تا 2.5گذاری در بخش کشاورزی  بانک جهانی، تجربه نشان داده است برای کاهش فقر، سرمایه 200۷سال  بنا به گزارش

ساله خود در سال  نخستین برنامه پنج مثال هند ازعنوانبه .[xiv]های غیر کشاورزی بوده استگذاری در بخش  مؤثرتر از سرمایه

توجهی در  کاهش قابل 1991تا 19۷9گذاری های خالص خود را به بخش کشاورزی اختصاص داد و در طول دوره ، سرمایه1951

درصد این کاهش نرخ فقر درنتیجه افزایش تولیدات کشاورزی 50بیش از   OECDبنا به گزارش سازماننرخ فقر را تجربه کرد که 

این مقدار به کمتر از پنج  2005بردند، و در سال درصد مردم چین زیرخط فقر بسر می  50بیش از  1981در سال .[xv] ده استبو

 غیر های بخش برابر چهار چین فقر  تأثیر کشاورزی در کاهش نرخ OECD سازمان 2010درصد رسید که طبق گزارش سال

بر عواملی چون، رهبری سیاسی، واگذاری اراضی دولتی به کشاورزان، ارائه  تکیه با چین بزرگ موفقیت این و است بوده کشاورزی

های روستایی، و انتقال فناوری به کشاورزان روستایی گذاری در زیرساخت  خدمات بیمه ای و حمایتی گسترده کشاورزی، سرمایه

 .[xvi]حاصل شده است

 ا به اقتصاد کشاورزیترین اقتصاد رو به رشد آسیا با اتکپاکستان، سریع *

عنوان دومین و یافته سنگاپور ایستاد و بهدرصدی در کنار کشور توسعه 4.8با کسب نرخ رشد اقتصادی  2005پاکستان در سال 

، به دومین 201۷بینی بانک جهانی، پاکستان در سال ترین اقتصاد رو به رشد آسیا، پس از چین مطرح شد. بنا به آخرین پیشسریع

درصد افزایش خواهد  8.15به حدود  2019و رشد اقتصادی آن در سال  [xvii]صادی جنوب آسیا تبدیل می شودقدرت اقت

 .[xviii]یافت

درصد 21اکنون دهد و هم، کشاورزی پایه و اساس اقتصاد پاکستان را تشکیل میKleffmann المللی تحقیقاتیبه گزارش آژانس بین

درصد کل درآمد صادراتی 80درصدی متعلق به بخش کشاورزی است. حدود 2.۷رشد ساالنه  تولید ناخالص داخلی این کشور با نرخ

درصد کل 44 .دهنده تأثیر به سزای کشاورزی در اقتصاد پاکستان استشود که این نشانپاکستان از طریق کشاورزی تأمین می

ز جمعیت روستایی نیز از این طریق امرارمعاش درصد ا 62های شغلی حاصل از کشاورزی و نیروی کار پاکستان وابسته به فرصت 

های اخیر با افزایش سرمایه  بنابه گزارش وزرات برنامه ریزی، توسعه و اصالحات پاکستان، این کشور طی سال.[xix] کنندمی 

بر کشاورزی یه میلیون روپیه در بخش کشاورزی توانسته است با تک100میلیون روپیه به نزدیک 50گذاری ساالنه دولتی از مبلغ 

 2015الی 2004های درصدی نرخ فقر را بین سال16مالحظه و بدین ترتیب کاهش قابل [xx]رشد اقتصادی خود را افزایش داده

 .[xxi]تجربه کند

 تکیه بر اقتصادکشاورزی، راهبرد تاریخی اتحادیه اروپا برای نیل به رشد اقتصادی*

ست های حمایتی اتحادیه اروپا مبیّن تکیه بر اقتصاد کشاورزی برای دست یابی به رشد در بین کشورهای توسعه یافته نیز بررسی سیا

اقتصادی و توسعه این کشورها می باشد. پس از جنگ جهانی دوم که زیرساخت های اقتصادی و صنعتی این کشورها آسیب دیده 

، (CAP)اروپا با تأسیس سیاست مشترک کشاورزی  بود و قشر زیادی از شهروندان اروپایی از پدیده فقر رنج می بردند، اتحادیه

تخصیص  .[xxii]راهبرد بلندمدت حمایت از کشاورزی و مناطق روستایی را برای بازسازی کشورها و توسعه اقتصادی اتخاذ کرد

 1980وایل سال درصد از کل بودجه ساالنه اتحادیه اروپا در ا۷3و  19۷0درصد از کل بودجه ساالنه اتحادیه اروپا در اوایل سال89

برای حمایت از کشاورزی، نشان از توجه ویژه دولت مردان اروپا به بخش کشاورزی و توسعه روستایی جهت دستیابی به رشد اقتصادی 

 .[xxiii]است

 فقرحمایتی از کشاورزی، علت تاریخی پایداری نرخ فقر در ایران *
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رغم اینکه بخش کشاورزی است و متأسفانه شواهد مبیّن آن است علیای در ایران متفاوت بوده های توسعه  گذاریاما سیاست  

های مؤثری از این ها موردتوجه قرار نگرفته و حمایت  ای دولتهای توسعه  ای در اقتصاد ما دارد ولی در برنامهظرفیت بالقوه ویژه 

توسعه جمهوری اسالمی ایران تحت عنوان ساختار م سو برنامه سند پنجم جلد در که آن تأملقابل نکته  آید.بخش به عمل نمی

بینی کمّی تصویر اقتصاد کالن کشور( هیچ اشاره ای به بخش کشاورزی نمی شود و حتی یک معادله الگوی اقتصادسنجی کالن )پیش

متن قانون  در [xxiv]!ها معادله ای که در این کتاب برآورد و توصیف شده به بخش کشاورزی اختصاص نیافته استاز میان ده

های اقتصادی کشور کمترین میزان برای بخش کشاورزی گذاری کلیه بخش برنامه ششم توسعه نیز در بین متوسط رشد ساالنه سرمایه

وری بخش کشاورزی  گذاری پائین ، متوسط رشد ساالنه بهرهآنکه در همین برنامه و با همین سهم سرمایهشده است؛ حال بینی  پیش

 !برابر بخش صنعت است 1.6ش نفت و برابر بخ1.۷

که در  درصد ارزش تولیدات بخش است درحالی51متوسط سهم حمایت از بخش کشاورزی در جهان  OECD طبق آمار سازمان

درصد ارزش تولیدی بخش می رسید  35بایست به حداقل ایران بر اساس قانون برنامه پنجم میزان حمایت از بخش کشاورزی می 

 [xxv]!درصد نبوده است14.۷بیش از  1389این امر هم محقق نشد و سهم حمایت اختصاصی از ارزش تولید در سال که متأسفانه 

گاه دولت نتوانسته حمایت کافی و های اخیر علی رغم تأکید بر میزان حمایت و وجود قانون، هیچشود که در ساللذا مالحظه می 

 .کارآمدی را از بخش کشاورزی به عمل آورد

 «توسعه بخش خدمات»در هاونِ « کاهش فقر»بیدن آبِ کو*

 بخش این در گذاریسرمایه سهم چنانچه است،  طی سال های اخیر بیشترین سرمایه گذاری دولت ها معطوف به بخش خدمات بوده

به کاهش، و سهم  ی روکشاورز به مربوط گذاری سرمایه سهم. است بوده درصد ۷0 باالی اخیر های سال در و افزایش، به رو همواره

ل صورت مکمل بخش های تولیدی عممربوط به صنعت نیز تقریباً رشد چندانی نداشته است. خدمات در کشورهای پیشرفته عمدتاً به

مات یافته است. اما خدشدت افزایشگذاری در خدمات، و حتی صادرات آن پس از پشت سر گذاشتن تولید انبوه، بهمی کنند و سرمایه

طور نیست و تا حد زیادی نمایانگر فعالیت های مربوط به اقتصاد پولی واسطه ای شهری است تا فعالیت های ماهیتاً این در کشور ما

 .[xxvi]مولد و مکمّل تولیدی؛ لذا با افزایش سرمایه گذاری در این بخش شاهد رشد اقتصادی و کاهش فقر نبوده ایم

 قق رشد اقتصادی کشورناپذیری حمایت مؤثر از کشاورزی و تح اجتناب*

ترین عوامل کاهش طور که در بحث های نظری و تجربه تاریخی مربوط به جایگاه بخش کشاورزی متذکر شدیم، یکی از مهم همان

شد تردید جهت دستیابی به رعنوان یک واقعیت غیرقابلنرخ فقر، رشد اقتصادی کشورهاست و نقش کشاورزی در تمام نقاط جهان به

شده است. بنابراین برای کاهش نرخ فقر در کشور الزم است تا در برنامه ریزی ها بستر توسعه به نحوی ایجاد گردد رفتهاقتصادی پذی

ی داللیِ شهر -های مؤثر و هدفمند دولتی از کشاورزی، بازدهی اقتصاد کشاورزی نسبت به بازدهی ها در اقتصاد پولیکه با حمایت

ری تولیدات کشاورزی هزینه های تولیدی محصوالت بخش کاهش یابد و ضمن افزایش درآمد بیشتر گردد، تا با ارتقای بهره و

شده محصوالت غذایی قدرت خرید شهرنشینان )که یکی از معیارهای سنجش میزان فقر است( نیز  روستائیان، با کاهش قیمت تمام

ننده مهم بعضی از محصوالت صنعتی نیز هست و کاز سوی دیگر کشاورزی عالوه بر عرضه مواد خام، خود مصرف .افزایش یابد

ها را افزایش داده و درمجموع، رشد تولید ناخالص داخلی را  گسترش پایدار کشاورزی تقاضای این بخش برای محصوالت سایر بخش

یازهای مواد غذایی نیز زیادتر خواهد کرد. از طرفی، توسعه کشاورزی نه تنها صادرات را افزایش می دهد، بلکه با برآورده ساختن ن

کشور می توان در واردات این محصوالت صرفه جویی کرد که نتیجه آن افزایش ذخایر ارزی و تراز تجاری مثبت خواهد بود، 

http://awnrc.com/index.php


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

169 

[xxvii]   سیاست موفقی که اکثر کشورهای در حال توسعه که در این یادداشت به برخی از آن ها اشاره شد اجرا کرده اند. بنابراین

 .ش پایدار نرخ فقر در کشور، حمایت مؤثر از بخش کشاورزی اجتناب ناپذیر می باشدجهت تحقق کاه

 پژوهشگر و تحلیلگر اقتصاد بین الملل -نویسنده: مجتبی پویان مهر

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

های  های برنامه اول تا چهارم توسعه، فصلنامه سیاست،بررسی وضعیت فقر مطلق در ایران در سال1392رشدی، ع و کریمی،ع. ا. 1

 1راهبردی و کالن. شماره 

 .فقر مطلق، فقر نسبی و شکاف فقر. 2

[iii] .  .چهارم توسعه، فصلنامه سیاست های برنامه اول تا،بررسی وضعیت فقر مطلق در ایران در سال1392ارشدی، ع و کریمی،ع 

 1های راهبردی و کالن. شماره 

 195419، کدخبر: 96تیر3اقتصادآنالین، . 4

 538859.5، کدخبر: 96مرداد15جهان نیوز، 

شکنی بود که ، شولتز در عصر خود جزو اقتصاددانان سنت19۷9پرداز توسعه و اقتصاددان برنده جایزه نوبل اقتصاد سال نظریه  .6
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[viii] . Tensions between economics and politics in dealing with agriculture, in D.W. 1985. Brooks 

Lecture. 

9. Organisation for Economic Co-operation and Development 
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 .مالی ویتنام، تونس، تایلند، تاجیکستان، سنگال، پاناما، نیکاراگوئه،  مالزی، موریتانی،
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[xiii].Department for International Development, 2004.Agriculture, growth and poverty reduction 

[xiv].International Fund for Agricultural Development (IFAD), 2013.The importance of scaling 

up for agricultural and rural development And a success story from Peru. 
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-فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران -کرباسی، ع. خاکسار آستانه، ح. بررسی ارتباط متقابل بخش های صنعت و کشاورزی .27

 .15شماره -82

ttp://www.farsnews.com/newstext.php?nn=h1396090800163۷ 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۱۴تاریخ: 

 خودکفایی در تولید تمام محصوالت کشاورزی، شدنی نیست/ ایجاد توازن بین صادرات و واردات برای کشورها

صادرات برخی محصوالت کشاورزی دارد، اما به گفته بسیاری از کارشناسان خارجی، پتانسیل زیادی  ایران با وجود مشکالتی که در

 .برای صادرات در کشور نهفته است

المللی در ژنو، در حاشیه برنامه یکپارچه مدیریت منابع آب دریاچه ای و دسترسی به بازار مرکز تجارت بینمسئول اقدامات غیرتعرفه

 ر ایانا گفت: امروز در جهان، خودکفا شدن در تولید تمام محصوالت کشاورزی کارا نبوده و شدنی نیست.ارومیه به خبرنگا

ارسال هملینگ، با اشاره به اینکه مسئله خودکفایی همیشه با خود مشکالتی را به همراه دارد، افزود: اگر قرار باشد کشوری تمام 

 را هدر خواهد داد. بنابراین از نگاه اقلیمی، چنین اقدامی پسندیده نیست.محصوالت را خودش تولید کند، بدون شک آب بسیاری 

به گفته وی، بهتر است کشورها بر اساس مزیت نسبی که دارند با هم همکاری داشته باشند. به عنوان مثال، به جای خودکفایی، باید 

ادرات بخشی از این محصوالت، پول مورد نیاز جهت کنند. بنابراین با صروی تولید محصوالتی متمرکز شد که آب زیادی مصرف نمی

واردات مواد دیگر فراهم خواهد شد. به ویژه مواد غذایی که تولید آنها آب زیادی مصرف کرده و کاشت آنها در کشوری مانند ایران، 

 از لحاظ حسابرسی آب، به صرفه نیست.

المللی در ژنو عنوان کرد: اما وابسته بودن یک کشور به واردات ای و دسترسی به بازار مرکز تجارت بینمسئول اقدامات غیرتعرفه

برخی از محصوالت ممکن است از نظر سیاسی قابل قبول نباشد. زیرا در چنین شرایطی، بخشی از استقالل کشور از دست خواهد 

 هر کشوری متفاوت است.کنند که اتخاذ آنها در هایی تعیین میرفت. بنابراین مرز بین خودکفایی و وابستگی را سیاست

هملینگ با بیان اینکه اوایل تابستان سال گذشته از مزارع دو استان آذربایجان شرقی و غربی بازدید کرده است، ادامه داد: خوشبختانه 

هم اکنون در فهرست صادرات قرار دارند، اما باز شود که برخی از آنها هممحصوالت باکیفیت زیادی در این دو منطقه تولید می

 اند.شود که هنوز مغفول ماندههای باالیی در این بخش دیده میپتانسیل

نه  اکنونوی اظهار کرد: اینها ناشی از نبود آگاهی در بازار است که هم تولیدکننده و هم متقاضی درگیر آن هستند. به عبارتی هم

شناسد. همین موضوع بین دو ایران را به درستی میکشاورز ایرانی شناخت دقیقی از بازار دارد و نه متقاضی خارجی، محصوالت 

 طرف بازار، فاصله عمیقی ایجاد کرده است. بنابراین باید با راهکارهای عملی، این دو گروه را به هم متصل کرد.

ه ارومیه ریاچای نزدیک دهای شمال غربی کشور که به گونهالمللی خواسته تا در استانهملینگ عنوان کرد: فائو از مرکز تجارت بین

هستند، پژوهش کرده و محصوالت کاشته شده در آن مناطق را از منظر میزان مصرف آب، ارزیابی کند. بنابراین قرار است در نهایت 

کند های جدید، تولیدکنندگان را نیز ترغیب میبر، انتخاب و برای بازار خارجی آنها فکری اساسی کرد. همین ایدهآبمحصوالت کم

بر بروند.وی در پایان تأکید کرد: باید برای آن دسته از کشاورزانی که قرار است کشت محصوالت آبتولید محصوالت کم تا به سمت

 های جدید شغلی است./های جایگزین بود که یکی از آنها فراهم کردن فرصتبر خود را کنار بگذارند، به فکر راهپرآب

http://www.iana.ir/fa/news/50446/%D8%AE%D9%88%D8% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۱۱تاریخ: 

میلیارد مترمکعبی آب کشاورزی با  5.۶جویی کنیم/ صرفههای کشاورزی را پیگیری میآپاندازی استارتحجتی: راه

درصدی نرخ ساالنه مرغ در طول دولت یازدهم/ عرضه موفق دو  3درصدی راندمان آبیاری/ افزایش  ۶.٤افزایش 
 محصول جو و ذرت در بورس کاال

میلیارد  5.6درصد در زمان حاضر بهبود یافته و  43.4درصد آغاز دولت یازدهم به  3۷وزیر جهاد کشاورزی گفت: راندمان آبیاری از 

 .جویی یا بهتر مصرف شده استمترمکعب در مصرف آب در اختیار بخش کشاورزی صرفه

روزه وزارت جهاد کشاورزی در برنامه گفتگوی ویژه  100به گزارش ایانا از وزارت جهاد کشاورزی، محمود حجتی در تشریح عملکرد 

میلیون تنی برنج در  3.2ال جاری، اظهار کرد: با توجه به مصرف میلیون تن برنج در س 2.2خبری شبکه دو سیما با اشاره به تولید 

 .هزارتن تا یک میلیون تن واردات نیاز بود که این میزان در چهار ماه ابتدای امسال توسط تجار وارد شده است 800کشور تنها به 

شده و با رصد قیمت ها، بازار برنج  وی افزود: به منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی ثبت سفارش جدید واردات برنج متوقف

 .مدیریت و تنظیم و تصمیمات جدید اتخاذ می شود

 درصد تولید گوشت مرغ در کشور به صورت زنجیره ای ٤٠تا  3٠تولید 

نجیره ز وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که در دنیا تولیدکنندگان از مزرعه فراتر رفته اند و به بازار نزدیک شده اند، بر لزوم تشکیل

درصد تولید گوشت مرغ در کشور به صورت زنجیره ای انجام  40تا  30های تولید با محوریت تشکل ها تاکید کرد و گفت: هم اکنون 

حجتی تاکید کرد: در لبنیات فاصله تولید تا مصرف باید .می شود و این مساله در ثبات و پایداری تولید و قیمت ها موثر بوده است

 .زمینه تعاونی ها نقش مهمی دارند کم شود و در این

 عقب ماندگی تاریخی در نهادسازی و خدمات پس از تولید از جمله حمل و نقل و سردخانه

وی با اشاره به این که در نهادسازی و خدمات پس از تولید از جمله حمل و نقل و سردخانه عقب ماندگی تاریخی داریم، تصریح کرد: 

وری رئیس جموری و وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، راه اندازی استارت آپ ها به منظور کاهش با همکاری معاونت علمی و فنا

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به این که قیمت برخی محصوالت غذایی از ابتدای دولت .فاصله تولید تا مصرف را پیگیری می کنیم

درصد یعنی سالی سه درصد افزایش  15ن مدت قیمت گوشت مرغ جمعا یازدهم کمتر از تورم افزایش یافته است، یادآور شد: در ای

حجتی با بیان این که شیرخام به قیمت سه سال پیش خریداری می شود، این امر را اجحاف به دامداران دانست و در .یافته است

درصد مرغ تخم گذار کشور بر اثر آنفلوانزای پرندگان از بین رفت، ولی با این وجود تولید و بازار  25مورد تخم مرغ گفت: نزدیک به 

وی با اشاره به این که دام سبک کشور در سال های اخیر به دالیل مختلف از جمله تغییر نظام شبانی کاهش .را مدیریت شده است

پایینی داشته ولی از آنجایی که ذائقه مردم به مصرف گوشت گرم یافته است، خاطرنشان کرد: گوشت قرمز منجمد رشد قیمت 

 .گرایش دارد، گوشت مورد نیاز از کشورهای آسیای میانه و در مواردی با هواپیما از استرالیا تامین می شود

 نظام دامپروری در دام سبک در حال تغییر از شبانی به سیستم های متمرکز

ن که نظام دامپروری در دام سبک در حال تغییر از شبانی به سیستم های متمرکز و بسته است،اظهار وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ای

کرد: در سال های اخیر گله های مادری دو و چندقلوزا از نژادهای بز و گوسفند با قابلیت پرورش در مناطق گرمسیری و سرردسیری 

را با نوسان توصیف و تصریح کرد: همچون سایر کشورها با نظاماتی حجتی، قیمت های جهانی محصوالت کشاورزی .تامین شده است

وی یادآور شد: در برخی .همچون تعرفه ها نسبت به حمایت از تولید داخلی و جلوگیری از اجحاف به مصرف کنندگان اقدام می کنیم

تولید را پایدار کرده و قیمت ها را محصوالت واسطه ای همچون ذرت که در تولید گوشت مرغ و لبنیات مصرف دارد با اختصاص ارز 
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وزیر جهاد کشاورزی امسال را سال آور سیب عنوان کرد و با اشاره به این که سیب باکیفیت باغداران خریداری .پایین نگه می داریم

ار و در سردخانه ها ذخیره سازی شده است در مورد فیلمی که در خصوص سیب های کنار جاده در فضای منتشر شده است، اظه

است که به مصرف کارخانه های کنستانتره می رسد و برای خریدار، نگه داری آن ها در سردخانه  4و  3کرد: این سیب ها از نوع درجه 

 .صرفه اقتصادی ندارد، بنابراین از گذشته به همین صورت جمع آوری و به کارخانه ها حمل می شده است

 زایش ناگهانی تعرفه ها به عراقبسته شدن مرز شلمچه، اتفاقات شمال عراق و اف

حجتی با اشاره به این که امسال در هلو با افزایش تولید رو به رو بوده ایم بر ضرورت توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی تاکید کرد و 

 .کرد گفت: بسته شدن مرز شلمچه، اتفاقات شمال عراق و افزایش ناگهانی تعرفه ها صادرات هلو به عراق را با مشکل رو به رو

و اروپایی ساالنه میلیاردها دالر به بخش کشاورزی خود یارانه می دهند و آمریکا در برنامه  OECD وی با بیان این که کشورهای

میلیارد دالر یارانه به بخش کشاورزی این کشور را تصویب کرده است،خاطرنشان ساخت: با وجود همه  100ساله پرداخت ساالنه  10

وزیر جهاد کشاورزی گفت: از .مایه گذاری های بی سابقه ای در زیربناها و منابع آب و خاک انجام داده استمحدودیت ها، دولت سر

آنجا که ساالنه هزاران تن موز به کشور وراد می شود، هر کس که سیب، پرتقال و کشمش صادر کند می تواند از تعرفه ترجیحی 

حجتی یادآور شد: دوسال پیش هم که با مازاد تولید .صادراتی محسوب می شودبرای واردات موز استفاده کند که این نوعی یارانه 

رایزنی برای برای .تومان یارانه صادراتی پرداخت شد 150یب زمینی رو به رو بودیم، برای صادرات هر کیلوگرم سیب زمینی 

 پیوستن به پیمان کشورهای اوراسیا 

های منطقه ای برای انجام صادرات و واردات عضویت و از تعرفه های ترجیحی وی با بیان این که تمام کشورهای دنیا در پیمان 

برخوردارند، گفت: بازرگانی محصوالت کشاورزی با پیمان های منطقه ای میسر می شود و برای پیوستن به پیمان کشورهای اوراسیا 

ورزی از جمله گندم و چغندرقند و نیشکر وزنی وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به این که آمار محصوالت کشا.در حال رایزنی هستیم

درصدی به  60با رشدی بیش از  92میلیون تن در سال  1.1شده و آمارها از کارخانه ها گرفته می شود،اذعان داشت: تولید شکر از 

میلیون تن در سال جاری افزایش یافته و اگر کارخانه های قند در قطب های تولید و مناطق گرمسیری داشتیم با توسعه کشت  1.8

حجتی با اشاره به این که استفاده بهینه از آب .پاییزه چغندرقند می توانستیم خودکفایی در شکر را همچون گندم پشت سر یگذاریم

درصد در زمان حاضر  43.4درصد آغاز دولت یازدهم به  3۷ل شده است، گفت: راندمان آبیاری از به فرهنگ عمومی کشاورزان تبدی

 .میلیارد متر مکعب در مصرف آب در اختیار بخش کشاورزی صرفه جویی و یا بهتر مصرف شده است 5.6بهبود یافته و 

 دشت در کشور تا پایان برنامه ششم ۶١٠پیگیری طرح تعادل بخشی در 

هزار هکتار سامانه های نوین آبیاری به غیر از طرح های آب و خاک مناطق خوزستان، سیستان  250اره به این که امسال وی با اش

دشت در کشور  610و شمال غرب کشور اجرا می شود، اظهار کرد: در قانون برنامه ششم توسعه طرحی تحت عنوان تعادل بخشی در 

 .ک وزارتخانه های نیرو، جهاد کشاورزی، کشاورزان و معنونین اجرا می شودپیش بینی شده که این طرح با همکاری مشتر

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر این که برای تعادل بخشی هر دشت باید نسخه ای جداگانه پیچید، تصریح کرد: کشاورزان برای 

 .به فرهنگ عمومی کشاورزان تبدیل شده استپایداری تولید و حفظ سرمایه های خود به مصرف بهینه آب توجه دارند و این موضوع 

 ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت بر کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان مغایرتی با قانون انتزاع ندارد

حجتی درباره نظرات برخی نمایندگان مجلس در خصوص ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت بر کارگروه ساماندهی گندم، آرد و 

هزار نانوایی در کشور در قالب صنف و زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت می کنند بنابراین با توجه  80:دکر  نان اظهار

 .به این که وزارت جهاد کشاورزی در تامین گندم مسئولیت دارد و آن ها در تولید نان، مغایرتی با قانون انتزاع ندارد

http://awnrc.com/index.php


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

174 

 عرضه موفق دو محصول جو و ذرت در بورس کاال 

وی با بیان این که بخش کشاورزی خصوصی ترین بخش اقتصادی کشور است، از برنامه دولت برای کاهش تصدی گری در خرید 

تضمینی و توزیع نهاده ها و واگذاری امور به تشکل ها خبر داد و گفت: عرضه دو محصول جو و ذرت در بورس کاال به دلیل محدودیت 

ر جهاد کشاورزی با اشاره به این که عرضه گندم دو استان کشور در بورس کاال به صورت پایلوت وزی.تولید با موفقیت همراه بوده است

 .اجرا ولی به علت حجم زیاد با مشکالتی همراه بوده است،تصریح کرد: نمی گذاریم نگرانی برای تولیدکنندگان به وجود آید

فت: قیمت ها در دبیرخانه شورای اقتصاد در حال بررسی حجتی در مورد قیمت خرید تضمینی محصوالت کشاورزی در سال جاری گ

وی بیمه محصوالت .، امیدوارم این موضوع بعد از تصویب بودجه در دولت در دستور کار قرار گیرد9۷است و با توجه به بحث بودجه 

رات طبیعی و غیر طبیعی قرار کشاورزی را بیمه ای حمایتی عنوان کرد و با توجه به این که سرمایه کشاورزان در معرض انواع مخاط

وزیر جهاد کشاورزی از .دارد، اذعان داشت: بیمه کشاورزی انحصاری نیست، بلکه نگاه بنگاه ها برای سرمایه گذاری اقتصادی است

مطالبات سال گذشته بیمه کشاورزان به طور کامل پرداخت شده  :تالش برای پرداخت به موقع جبران خسارت ها خبر داد و گفت

 / .است

http://www.iana.ir/fa/news/50364/%D8%AD%D8%AC%D8%AA% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۱۲تاریخ: 

 شودبرگزار می نمایشگاه دام، طیور و آبزیان در بدترین زمان ممکن

ای و امکان دلیل مسائل قرنطینهاعتراض نمایندگان بخش خصوصی مبنی بر زمان برگزاری نمایشگاه مربوط به صنعت دامپروری، به

به گزارش خبرنگار ایانا، امروز نمایندگان بخش خصوصی صنعت طیور در جمع .دیگر است ای به منطقهانتقال آلودگی از منطقه

راز نگرانی از زمان برگزاری نمایشگاه دام، طیور و آبزیان از مسئوالن مربوطه خواستند تا نسبت به این موضوع حساسیت خبرنگاران با اب

در مورد زمان  هاها قبل تشکلبیشتری داشته باشند.دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه در این راستا گفت: با وجود اینکه مدت

ها نسبت به این جریان سریع و به موقع نبود و اکنون هیچ ربط تذکر داده بودند، اما واکنشع ذیبرگزاری این نمایشگاه به مراج

های تغییری در زمان آن صورت نگرفته است.غالمعلی فارغی، با اشاره به اینکه مسئله آنفلوآنزای پرندگان اکنون در کشور مانند سال

ی های چندین میلیارد تومانمات نسنجیده، کاری کرد که بحران آنفلوآنزا و خسارتگذشته وجود ندارد، افزود: بنابراین نباید با اقدا

ن آفرینی چوهای خطرناک و خسارتشود برای جوالن ویروس بیماریدوباره به صنعت آسیب بزند. زیرا این نمایشگاه، فرصتی می

مشکلی به  هاعاالن را درگیر کرده و برای سالمتی انسانآنفلوآنزای پرندگان.به گفته وی، البته این بیماری تنها از لحاظ اقتصادی ف

کند، بلکه با تشویش اذهان عمومی، کاهش وجود نخواهد آورد. بنابراین مطرح کردن آن در عموم جامعه، نه تنها دردی را دوا نمی

 شود.مورد نیاز تهدید میهای مصرف مرغ را به دنبال خواهد داشت. بنابراین در نهایت سالمت جامعه از نظر کمبود پروتئین

فارغی معتقد است پیش از این مسئله هجوم ویروسی مانند آنفلوآنزا از طریق مرغان وحشی مهاجر، چندان مورد توجه نبود، اما اکنون 

گیرد این موضوع بسیار جدی و غیرقابل انکار است. به همین دلیل تمام نگرانی نمایندگان بخش خصوصی از این منبع سرچشمه می

قه ای به منطکنند، عامل بیماری را از منطقههای مختلف در این رویداد حضور پیدا میکنندگانی که از استانکه رفت و آمد شرکت

دیگر سرایت ندهد.وی عنوان کرد: بر این اساس، به اعضا اعالم شده که در حد لزوم، از حضور در این نمایشگاه خودداری کرده و 

شوند، تا حد ممکن کاهش یابد. زیرا خطر شیوع مجدد آنفلوآنزا از بین نرفته ها حاضر میهر شرکت در غرفه تعداد افرادی که به ازای

 ای و زیستشود حضار با رعایت اصول قرنطینهویژه در روزهای سرد سال، آماده انتشار است. بنابراین انتظار میو این بیماری به

 ای تلخ تبدیل نکرده و برای روزهای بعد از آن پشیمانی به بار نیاورند.ان را به خاطرهمحیطی، شرکت در نمایشگاه دام، طیور و آبزی

 منافع ملی را فدای منافع شخصی نکنیم

در ادامه، رئیس هیات مدیره اتحادیه سراسری مرغ گوشتی، گفت: به هیچ عنوان نباید منافع ملی را فدای منافع شخص یا فرد خاص 

ا تواند زمان آن را تغییر دهد. زیرفاق با برگزاری نمایشگاه دام، طیور و آبزیان در حال وقوع است و کسی نمیکرد، اما متاسفانه این ات

زاده، اظهار کرد: حتی اگر برگزاری نمایشگاه ها را انجام داده و حاضر نیست از این اقدام کوتاه بیاید.عطاءاهلل حسنمجری آن، هزینه

های مربوطه به مرحله اجرا گونه رویدادها با همفکری و همراهی تشکلیست، اما الزم است اینبه اختیار وزارت جهاد کشاورزی ن

های مختلف در نمایشگاه شرکت درصد مخاطبان این رویداد، از صنعت طیور بوده و حجم افرادی که از فارم ۷0برسد. زیرا حداقل 

های مسری که در دام و طیور وجود دارد، برگزاری ه به بیماریرسد با توجکنند، قابل توجه است.وی تأکید کرد: به نظر میمی

 ها نیز افزایش خواهد یافت.کنندهتر باشد. بدون شک در آن زمان میزان شرکتنمایشگاه در فصل اردیبهشت از تمام فصول مطلوب

دامه داد: امروز تمام دغدغه تولیدکننده ها ازاده در بخش دیگری از سخنانش، ضمن انتقاد از نوسانات شدید قیمت در بازار نهادهحسن

 ها دست مرغدار بسته شده است.درصدی نرخ نهاده 20هاست. زیرا اکنون با افزایش حدود تامین نهاده و تعادل بخشی بین هزینه

http://awnrc.com/index.php
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فزایش نرخ این ها به موضوع اتا سه دالر است، اما همیشه واکنش 2.5وی اضافه کرد: اگرچه قیمت مرغ در بازار کشورهای دیگر بین 

دهند قیمت این محصول واقعی پیدا کند. این در حالی است که قیمت تمام شده مرغ زنده محصول در ایران منفی بوده و اجازه نمی

 تا پنج هزار تومان است./ 800بین چهارهزار و 

.iana.ir/fa/news/http://www50403/%D9%86%D9%85%D8%A۷%DB% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۱۴تاریخ: 

مصدوم، مجروح و قطع نخاعی، تاوان سنگین حراست از منابع طبیعی کشور/ حفظ منابع طبیعی از  5۲٠شهید و  ١٤

 بزرگ ترین دغدغه های وزیر جهاد کشاورزی

رییس جدید سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: اگر در انجام کارها عشق وجود داشته باشد، قطعاً کارها آسان خواهد 

 .ه ماشین را بلند کرد و فرزند خود را از زیر آن بیرون کشید، تنها عشق بود که به او قدرت و نیرو دادبود و آن مادری ک

به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا(، بر اساس آنچه سایت سازمان جنگل ها و منابع طبیعی، یک روز پس از آیین معارفه 

ور و تودیع جاللی رییس سابق سازمان مخابره کرده، خلیل آقایی گفته است: رییس جدید سازمان جنگل ها، مراتع و ابخیزداری کش

اگر در انجام کارها عشق وجود داشته باشد، قطعاً کارها آسان خواهد بود و آن مادری که ماشین را بلند کرد و فرزند خود را از  "

زمان جنگل ها و مراتع نیروها و کارشناسان متخصص و آقایی گفت: سا.زیرآن بیرون کشید، تنها عشق بود که به او قدرت و نیرو داد

دارای تجربه بسیار دارد و باید برای توسعه پایدار منابع طبیعی راه حل ارائه کنیم و این ما هستیم که باید بگوییم چگونه می توان 

ضعیف جلوه دهیم و دچار وی تصریح کرد: نباید خودمان را .جنگل ها و مراتع را حفظ کرد و از فرسایش خاک جلوگیری نمود

روزمرگی شویم، زیرا منابع طبیعی و طبیعت با همه زیبایی هایی که دارد عرصه روزمرگی نیست و ما برای پویایی منابع طبیعی قدم 

ه آقایی همچنین خاطر نشان کرد: به جرات اعالم می کنم که یکی از بزرگ ترین دغدغ.های زیادی داریم که باید برداریم و جلو برویم

های مهندس حجتی )وزیر جهاد کشاورزی( حفظ منابع طبیعی به ویژه جنگل ها و مراتع است و در این رابطه مستقیم با مقام معظم 

 .رهبری در ارتباط است

 آنچه انجام شد سهم کارکنان است

ان منابع طبیعی ستادی و رییس سابق سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در مراسم تودیع خود در جمع کارکنان و مدیر

استانی گفت: آنچه آرزوی ما بود و در شان کارکنان منابع طبیعی بود نتوانستیم به خوبی به آن دست پیدا کنیم اما آنچه در بضاعت 

 خدا کرم جاللی اظهار امیدواری کرد مهندس آقایی که سکان سازمان جنگل ها را در دست گرفته.ما بود تالش کردیم که انجام شود

 .اند با تجارب و روابط عمومی خوبی که دارند با کمک کارشناسان و متخصصان و اندیشمندان می توانند توفیق حاصل کنند

وی منابع طبیعی را شغلی پرخطر دانست که تعطیلی پذیر نیست و عمده دست اندازی های افراد فرصت طلب و آتش سوزی های 

جاللی یادآور شد: سازمان جنگل ها برای حراست از منابع طبیعی .ایام تعطیالت است به وقوع پیوسته درعرصه های منابع طبیعی در

رییس سابق .مصدوم، مجروح و قطع نخاعی داده است 520شهید و  14کشور تاکنون تاوان سنگینی را پرداخت کرده و در این راه 

معادل نفت ایران دانست و یادآور شد: عنایت رهبر سازمان جنگل ها در ادامه ارزش دو میلیون هکتار جنگل های شمال کشور را 

 .معظم انقالب، دولت و مجلس از این سرمایه عظیم خدادادی قابل توجه و چشمگیر است

 توجه ویژه مسئولین تراز اول نظام به منابع طبیعی
ان جنگل ها گفت: یکی از شانس های آدمی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی نیز در مراسم معارفه رییس جدید سازم

محمدعلی جوادی افزود: وقتی اسم سازمان جنگل ها می آید نخستین چیزی که در ذهن .در زندگی این است که خدمت اش را کجا سپری نماید

نظام امروز از سر دلسوزی  به گفته جوادی، مسئولین تراز اول.آدمی تداعی می شود جنگل، مرتع و آبخیزداری است و همه این ها موهبت است

وی یکی از کارهای اساسی دولت .توجه ویژه ای نسبت به حفظ و اهمیت منابع طبیعی دارند و همه در عدم تخریب و توسعه آن وحدت نظر دارند

 /.دوازدهم و وزارت جهاد کشاورزی را توجه به نیروی انسانی و تربیت مدیران جوان در دستگاه ها و سازمان ها دانست

http://www.iana.ir/fa/news/50464/%DB%B1%DB%B4%D-8%B 

 

http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/news/50464/%DB%B1%DB%B4-%D8%25B


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

178 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۱۳تاریخ: 

کمتر از پنج سال تولید قارچ آالت جدید تولید قارچ خوراکی/ لهستان در خوداتکایی ایران در تأمین اسپان و ماشین

 هزار تن رساند 5٠٠هزار تن به  ۶٠را از 

م سازی دانش فنی این حرفه، توانستیشد، اما با واردات و بومیاسپان قارچ )بذر اولیه تولید قارچ( در گذشته از کشورهای دیگر وارد می

 .آالت تهیه کمپوست در کشور خودکفا شویمدر زمینه بذر و ماشین

 وگو با خبرنگاراز واحدهای پیشرو در بین فعاالن این صنعت در ایران و اروپا، امروز در گفت "جوانه"های قارچ ل گروه شرکتمدیرعام

سازی در کشور خبر داد آالت و کمپوستسازی تکنولوژی تولید قارچ در زمینه بذر، ماشینایانا( از بومی)خبرگزاری کشاورزی ایران 

ت که از این توان گفرارداد با شرکت ایتالیایی توانستیم دانش فنی تولید بذر قارچ را به کشور بیاوریم و میو گفت: پس از انعقاد ق

مهدی رجبی افزود: تولید کمپوست یکی از مشکالت .پس واردات اسپان قارچ )بذر اولیه تولید قارچ( در کشور به صفر خواهد رسید

 .آالت جدید خواهیم توانست این مشکل را مرتفع کنیمود که با واردات ماشینشعمده تولیدکنندگان قارچ در کشور محسوب می

آالت تولید کمپوست نیز به صفر خواهد رسید، زیرا این تکنولوژی جدید و ای نزدیک وابستگی به ماشینوی تأکید کرد: در آینده

را در کشور به انجام برساندرجبی ادامه داد: قارچ کار تولید قارچ  100سازی خواهد توانست صفر تا ساخت آن توسط واحدهای ماشین

ای آن را پرریسک تلقی کرده و از ورود به این حرفه شود، اما متأسفانه عدههای کشاورزی محسوب مییکی از سودآورترین حرفه

 .ناسبی حاصل کردتوان با تولید، فرآوری و صادرات این محصول به کشورهای منطقه درآمد مکنند، در حالی که میامتناع می

وی بیان کرد: در شرایط حاضر تنها کشور لهستان است که در زمینه قارچ پیشرو بوده و ظرف کمتر از پنج سال توانسته تولیدش را 

سازی آن در کشور جایگاه مناسبی را در هزار تن برساند و کشور ما خواهد توانست با ادوات موجود و بومی 500هزار تن به  60از 

 .رهای دیگر کسب کندبین کشو

 کیلوگرم برسد ٤گرم به  ۲5٠سرانه مصرف قارچ کشور باید از 

رسد؛ گرم نیز نمی 250های قارچ جوانه یادآور شد: در حال حاضر سرانه مصرف قارچ در کشور در برخی شهرها به مدیر گروه شرکت

ر دانند، دآن است که مردم قارچ را کاالیی کالسیک میدر حالی که مصرف سرانه جهان باالی چهار کیلوگرم است که دلیل این امر 

 ها تحمیل کند.تواند جای بسیاری از غذاهای گوشتی را بگیرد، بدون آن که مبلغ زیادی به خانوادهحالی که این محصول می

تواند این میرجبی عنوان کرد: صنعت قارچ در کشور نوپا است و تسهیل صدور مجوزها توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی 

ود و شصنعت را در کشور به نقطه عطف برساند.وی خاطرنشان ساخت: در حال حاضر کمتر از پنج درصد قارچ تولیدشده فرآوری می

توانیم با فرآوری، بالنچ، تهیه کنسرو و ترشی قارچ درآمد شود؛ در حالی که میسنتی انجام میصورت سنتی و نیمهفرآوری آن هم به

ز طریق صادرات کسب کنیم.رجبی در پایان اضافه کرد: در حال حاضر افت محصول قارچ در کشور بسیار باالست که با مناسبی را ا

 این میزان افت را کاهش دهیم./  خواهیم توانست فرآوری آن

http://www.iana.ir/fa/news/45042/%D8%AE%D9%88%D8% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 جوان خبرنگاران - ۱۳۹۶آذر  ۱۶تاریخ: 

 عرضه و تقاضا در بازار مرغ همخوانی ندارد

ها در بازار افزایش نیافته و درنهایت این امر شرایط رییس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی گفت: قیمت مرغ به تناسب نرخ نهاده

صنعت،تجارت و  محمد یوسفی رییس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در گفتگو با خبرنگار. برای مرغداران ایجاد کرده استنابسامانی 

در ماه های اخیر اظهار کرد: طی دو الی سه ماه اخیر دولت  نوسان قیمت نهاده هاقاد از با انت ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزی

 .تصمیماتی مبنی بر تغییر ارز مبادله ای کنجاله سویا به آزاد اتخاذ کرد که این امر بازار نهاده ها را به شدت تحت تاثیر خود قرار داد

ه ها در بازار افزایش نیافتمخوانی ندارد، بیان کرد: قیمت مرغ به تناسب نرخ نهادهوی با اشاره به اینکه عرضه و تقاضا در بازار مرغ ه

 8در خرده فروشی ها را  نرخ منطقی هر کیلو مرغ یوسفی.و درنهایت این امر شرایط نابسامانی برای مرغداران ایجاد کرده است

تومان  940هزار و  6ه سبب کاهش قدرت خرید خانوار با نرخ تومان اعالم کرد و افزود: در شرایط کنونی، هر کیلو مرغ ب 500هزار و 

در ماه های  یکروزه ثبات قیمت جوجه رییس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی از.در میدان میوه و تره بار عرضه می شود

ان عرضه می شود، در تومان بسته به کیفیت به مرغدار 1800تا  1500اخیر خبر داد و گفت: اکنون هر قطعه جوجه یکروزه با نرخ 

حالیکه از نیمه دی ماه در پی افزایش تقاضا برای جوجه ریزی شب عید، قیمت همانند سال های گذشته با نوساناتی روبرو خواهد 

یکی از مشکالت عمده پیش روی مرغداران به شمار می رود،  صنعت طیوروی با اشاره به اینکه صدور مجوزهای بی رویه در .شد

تصریح کرد: در دولت گذشته، بدون در نظر گرفتن مواردی از قبیل ظرفیت سازی، تناسب میان عرضه و تقاضا، بازارهای صادراتی و 

 .قدرت خرید مردم مجوز صادر شد که در شرایط کنونی چاره ای جز ساماندهی این مجوزها وجود ندارد

http://www.yjc.ir/fa/news/634۷1۷5/%D8%B9%D8%B1%D8%B6% 
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 نهاده
 جوان خبرنگاران - ۱۳۹۶آذر  ۱۴تاریخ: 

 یابدنمی کاهش دولت دستور با های دامی/قیمت نهاده های دامیبازار آشفته نهاده

قدیری گفت: با عدم تغییر ساختار اقتصادی در کشور و کاهش خروجی محصول در بنادر، ثبات بازار نهاده های دامی دور از انتظار 

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی مجید موافق قدیری رییس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران در گفتگو با خبرنگار.است

و محصوالت پروتئینی اظهار کرد: تجربه سال های گذشته در امر  های دامیقیمت نهاده نوسانات با اشاره به دالیل ،باشگاه خبرنگاران جوان

تنظیم محصوالت دامی بیانگر آن است که بواسطه مشکالت جدی و ساختاری در امر تنظیم بازار کشور، دولت در لحاظ کردن مالحظات مربوط 

 .است نداده اختصاص  به تولیدکنندگان شیر، گوشت و تخم مرغ و مصرف کنندگان، اولویت را به تولیدکنندگان

وی افزود: در فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع، برای حل معضل گرانی و تنظیم بازار، بخش وسیعی از منابع کشور صرف 

اجرای ساز و کارهای آسان ازجمله واردات بی رویه محصوالت می شود، بدون اینکه در کنار آن یک اراده جدی برای رویارویی با این 

از  افزایش قیمت فرآورده های دامی موافق قدیری با اشاره به مهم ترین دالیل.ساختاری مورد توجه قرار گرفته باشدمشکالت 

هزار تن ذرت در مبادی جنوبی، حجم مناسب واردات دیگر نهاده های  600ابتدای سال بیان کرد: باوجود موجودی مناسب بیش از 

 برخی از متاثر محصوالت، این بازار ای دوره صورت به تقاضا، و عرضه بین تعادل وجود همچنین و دامی از جمله جو و کنجاله سویا 

رییس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران ادامه داد: در شرایط .است شده روبرو قیمت شدید نوسان و مشکالت با مسائل

 .به سبب کاهش در آمد خانوار ، همانند شش سال گذشته بوده است تولید محصوالت پروتئینیکنونی، علی رغم افزایش جمعیت، 

موافق قدیری با بیان اینکه تولید در بخش دامپروری به دالیل گوناگون ایام پرتالطمی را سپری می کند، اذعان کرد: در چنین 

جهت گیری ها در معرض  شرایطی طبیعی است که تولیدکنندگان و سیاست گذاران اقتصادی در تشخیص اولویت ها و انتخاب

 .سرگردانی و رفتارهای متناقض قرار گیرند

  گرانی فرآورده های دامی بیانگر وجود اختالل در زنجیره تولید این محصوالت است

درصدی قیمت  5وی با اشاره به تاثیر شرایط اقتصادی کشور در ضعیف شدن دالر در برابر دیگر ارزها به ویژه یورو بیان کرد: افزایش 

نسبت به یک ماه گذشته، نوسانات نرخ دالر، افزایش هزینه های حمل و نقل و هزینه  ذرتجهانی برخی نهاده های دامی از جمله 

های اجرایی تنظیم بازار سبب شد که جهت گیری های صحیح و کارآمد تولیدکنندگان در عرصه سیاست های بانکی و نحوه سیاست 

این امر در  :این مقام مسئول با انتقاد از برداشت های گوناگون افراد از قانون گفت.گذاری با چالش هایی در تصمیم گیری روبرو شود

 دایص که است بدیهی شرایطی چنین در که  فت سهم قانونی خود محروم کردهکنار سلیقه ای بودن اجرای قانون، تولید را از دریا

رییس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران با اشاره به اینکه گرانی های اخیر فرآورده .شود شنیده کمتر تولیدکنندگان

نظر می رسد که اراده جدی برای رویارویی با  های دامی بیانگر وجود اختالل در زنجیره تولید این محصوالت است، بیان کرد: به

 .برای کوتاه مدت مشاهده نمی شود دامپروری مشکالت ساختاری در خصوص تامین نهاده های تولید در بخش

 یافت نخواهد کاهش دولت دستور با قیمت نهاده های دامی

در سال های اخیر می توان انتظار داشت که تولید و این فعال اقتصادی در پاسخ به این سوال که با وجودفضای حاکم بر بخش تولید 

با دستور دولت کاهش نخواهد یافت. در صورت  قیمت نهاده های دامی :قیمت مطابق نظر سیاستگذار اقتصادی انجام گیرد، گفت

که زیان و  مولمع حد از کمتر عدم کاهش هزینه های واردکنندگان و تولیدکنندگان نباید انتظار داشت که آنها کاالی خود را 

به سبب  واردات نهاده های دامی عرصه بازرگانان: داد ادامه وی .ورشکستگی آنها را به همراه خواهد داشت، عرضه کنند
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 کاهش بیانگر امر این چراکه ندارند  قیمت افزایش جز ای چاره ، تن هزار 8 به  تن هزار 15 روزی از جنوب بندر خروجی کاهش 

رییس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان  .نبارداری و افزایش ریسک سرمایه گذاری و... خواهد بودا های هزینه افزایش مصرف،

درصد  30ایران ادامه داد: در یکسال اخیر به سبب برخی عوامل نظیر زیان واردکنندگان نهاده های دامی ناشی از افزایش بیش از 

د پرندگان، کاهش قیمت نهاده های دامی دور از ذهن است و در صورت کاهش نرخ، حا آنفلوآنزای تبدیل نرخ یورو به دالر و شیوع 

 .شرایط مقطعی خواهد بود

 آخرین وضعیت نرخ نهاده های دامی

 .دالر است 3۷0تومان و قیمت جهانی در مبادی ورودی جنوبی کشور  1825 قیمت کنجاله سویاوی افزود: امروز میانگین 

تومان و قیمت جهانی  930و  960به اینکه میانگین قیمت جو دامی در بنادر شمال و جنوب ایران به ترتیب  قدیری در خاتمه با اشاره

تومان و میانگین قیمت جهانی  920و  960در بنادر شمال و جنوب به ترتیب  قیمت ذرت دامی میانگین  دالر است، بیان کرد: 202

 .دالر است 215

http://www.yjc.ir/fa/news/6346059/%D8%A8%D8%A۷%D8%B2%D 
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 نهاده
 جوان خبرنگاران - ۱۳۹۶آذر  ۱۲تاریخ: 

 بساط فروشگاه های غیرمجاز سموم، برچیده می شود

های ای با پلیس اماکن و تعزیرات در راستای ساماندهی فروشگاهمعاون فنی سازمان کنترل حفظ نباتات گفت: با انعقاد تفاهم نامه

صنعت،تجارت  یحیی ابطالی معاون فنی سازمان کنترل حفظ نباتات در گفتگو با خبرنگار.واحد رسید 300ها به کمتر از غیر مجاز، تعداد آن

مشغول به فعالیت بود، اظهار سموم   فروشگاه غیرمجاز 3500با بیان اینکه سال گذشته  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان و کشاورزی

 .واحد رسید 300ای با پلیس اماکن و تعزیرات در راستای ساماندهی فروشگاه غیرمجاز، تعداد آنها به کمتر از کرد: با انعقاد تفاهم نامه

 .به گفته وی با برنامه ریزی های صورت گرفته درصدد آن هستیم که تعداد فروشگاه های غیر مجاز را به حداقل ممکن برسانیم

در چرخه مصرف خبر داد و گفت: در راستای حفظ محیط زیست و بهداشت مصرف کنندگان،  قلم سم پرخطر 19ابطالی از حذف 

در ایران را  مصرف سموم معاون فنی سازمان حفظ نباتات.ممنوع خواهد شد 1400تولید و واردات دو سم دیازرم و بوتاکلر تا سال 

م در برخی مزارع، امسال برای هشت گروه مصرفی از متوسط جهانی کمتر دانست و بیان کرد: با توجه به مصرف بی رویه سمو

 گونه هب کردیم، آغاز را مشترکی طرح بهداشت وزارت با قرارداد انعقاد با محصوالت گلخانه ای، خیار و گوجه فرنگی، مرکبات و برنج 

صورت تخصیص اعتبارات به وی در خاتمه تصریح کرد: در .گیرد قرار پایش و کنترل مورد سفره تا مزرعه از محصول تولید که ای

 .موقع پیش بینی می شود که بد مصرفی سموم در مزارع کاهش یابد

http://www.yjc.ir/fa/news/6344911/%D8%A8%D8%B3%D 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۱۳تاریخ: 

دهنده انتشار گازهای بهره بردن کاکتوس، به عنوان منبع غذایی و مقاوم در برابر تغییرات آب و هوا/ کاکتوس کاهش
 ایگلخانه

ر در سرتاسبا توجه به تغییرات روزانه آب و هوایی و تاثیر آن روی منابع غذایی، سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد )فائو(، از جوامع 

 .جهان خواسته تا از کاکتوس ها به عنوان گیاهی مقاوم در این موقعیت بهره ببرند

، هانس درایر، مدیر بخش تولید و حفاظت از گیاهان فائو، " UN News Centre  "به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( از

و افزایش خطرات خشکسالی دالیل محکمی برای استفاده از گیاه کاکتوس تغییرات آب و هوا "با اشاره به توان بالقوه این گیاه، گفت: 

( به آرامی در حال افزایش است، به طوری که با افزایش 1به گفته سازمان ملل متحد، کشت میوه کاکتوس یا گالبی کاکتوس )"است.

 ین میزان افزایش یافته است.نیاز به انعطاف پذیری در برابر خشکسالی، خاک های تخریب شده و درجه حرارت باالتر ا

این درحالی است که در طول خشکسالی شدید اخیر در ماداگاسکار جنوبی این مساله مشهود بود، چراکه در جایی که گیاه کاشته و 

توانست غذا، علوفه و آب را در وضعیت بحرانی برای مردم محلی و حیوانات  –به عنوان گونه های مهاجم بی ارزش شناخته می شد 

نامیده    prickly pearکه به عنوان  Opuntiaشان فراهم کند.از آنجایی که، بیشتر کاکتوس ها غیر قابل خوردن هستند، اما گونه 

ه فائو ، امروزه از گونه های کشاورزی به نام می شود، می تواند به عنوان یک محصول به جای علف هرز وحشی کاشته شود.به گفت

Opuntia ficus-indica  کشور فراتر از زادگاه طبیعی اش کشت شده است . در عین حال،  26استفاده می شود. به طوری که در

کشاورزی و با دارا بودن پایداری سخت ، به عنوان راه حل برای تامین منبع غذایی و یک بخش جدایی ناپذیر از سیستم پایدار 

همچنین از لحاظ تاریخی، تهیه غذا با کاکتوس، یکی از ویژگی های برجسته در مکزیک و همچنین "دامداری به شمار می رود. 

کیلوگرم است و  6.4)نوعی کاکتوس خوراکی(  nopalitosجزیره ایتالیایی سیسیل بوده است .تنها در مکزیک مصرف سرانه ساالنه 

 )به عنوان مواد اولیه یا مکمل( و بیش از سه میلیون هکتار به صورت وحشی رشد می کند.این گیاه در مزارع کوچک 

 کاکتوس به عنوان منبع آب و کاهش دهنده انتشار گازهای گلخانه ای

تن آب در هکتار می رسد، به طوری که این  180به غیر از ارائه غذا، کاکتوس آب را نیز ذخیره می کند، که این میزان گاهی به 

گاو بالغ کافی است.این امر می تواند در طول خشکسالی بسیار مهم باشد و با کاشت کاکتوس می توان میزان  5میزان برای نگهداری 

زنده ماندن دام ها در مزارع را افزایش داد.همچنین با توجه به فشار رو به افزایش که بر منابع آب وارد می شود، انتطار می رود در 

تبدیل شود.عالوه بر این، شواهدی روی افزایش میزان عملکرد جو به عنوان غالت  21کی از محصوالت مهم قرن آینده کاکتوس به ی

مهم در جهان وجود دارد؛ چرا که زمانی کاکتوس در کنار این محصول کشت می شود، می تواند به بهبود خاک کمک کند و همچنین 

م غذایی گاو، به منظور کاهش متانوژن )تولید متان در روده ها ی حیوانات، تحقیقات نشان می دهد که استفاده از کاکتوس در رژی

 به ویژه گاو و سایر نشخوارکنندگان را گویند(، موجب کاهش انتشار گازهای گلخانه ای هم می شود.

 ترجمه: فرحناز سپهری

 پی نوشت:

خاردار آن باید با دقت پوست آن را جدا کرد. اگر  گون گیاه کاکتوس است. این گیاه خوردنی است، اما به علت سطحمیوه بیضی -1

 هایی را در ناحیه گلو، مری و معده سبب شود.توانند ناراحتیخارهای آن و پوست آن جدا نشود می

http://www.iana.ir/fa/news/50432/%D8%A8%D9%8۷%D8%B1%D9 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۱۴تاریخ: 

 ترکیه پژوهش روی محصوالت تراریخته را توسعه می دهد

به گزارش مهر، فکرتین شاهین استاد دانشگاه یتدی تپه ترکیه گفت: پیامدهای استفاده غلط از کودها و سموم در کشاورزی صنعتی 

وی افزود: کشاورزی ارگانیک و .رای تولید تجاری محصوالت کشاورزی بررسی کننددانشمندان را برآن داشت تا روش های نوینی را ب

تولید محصوالت تراریخته روش هایی هستند که برای تولید با رعایت اصول توسعه پایدار مورد استفاده قرار گرفته اند؛ براین اساس 

ی برای کودها و سموم مصنوعی است که در حال حاضر های کشاورزی، جایگزین مناسباستفاده از زیست فناوری برای تولید نهاده

فکرتین با تاکید براینکه کشت متراکم و استفاده بی رویه از کودهای شیمیایی در طوالنی مدت باعث کاهش .مصرف می شوند

وش ر حاصلخیزی خاک و کاهش تولیدات کشاورزی شده است، افزود: کاهش حاصلخیزی و آلودگی محیط زیست در اثر به کارگیری

این متخصص علوم زیستی با بیان اینکه در حال حاضر .های نادرست در کشاورزی هزینه های زیادی را به بشر تحمیل کرده است

کشور ترکیه محصوالت تراریخته تولید نمی کند و صرفا وارد کننده است، توضیح داد: ترکیه محصوالتی مانند سویا و ذرت تراریخته 

به بعد زمزمه هایی برای ممنوعیت  2010وی تشریح کرد: از سال .برزیل و ایاالت متحده آمریکا وارد می کندرا از کشورهای آرژانتین، 

دانشمندان ترکیه معتقدند با محدود  .تحقیق در مورد محصوالت تراریخته در ترکیه مطرح شد که با اعتراض جامعه علمی مواجه شد

اما در حال حاضر پژوهش های مهندسی ژنتیک در ترکیه انجام می شود تا در  کردن پژوهش نمی توان همگام با فناوری پیش رفت؛

دکتر فکرتین شاهین استاد دانشگاه هفت تپه .صورت تولید محصوالت تراریخته در داخل کشور، کامال با فناوری تولید آن آشنا باشیم

   .زه مصطفی به ایران سفر کرده است)یتدی تپه( و دانشمند اهل ترکیه است که به مناسبت برگزاری دومین دوره جای
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