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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 تصال رایانه به اینترنتادرصورت  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

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

 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 - ۹۶/۰۹/۱۸ : تاریخ

 وری آب کشاورزیدرصدی بهره ۲۴وری در کشاورزی نسخه اجرای حل بحران آب/ افزایش استمرار افزایش بهره
وری درصد میزان بهره ۲۴مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به این که وزارت جهاد توانسته ظرف چهار سال اخیر در مجموع  

  .وری کشاورزی استمیلیارد متر مکعب آب صرفه جویی کند، گفت: نسخه حل بحران آب، استمرار رشد بهره ۴.5آب را افزایش و 

امروزه آب به چالشی جدی برای تولید و اولویتی  ،وزارت جهاد کشاورزی، به نقل از پایگاه اطالع رسانی خبرگزاری فارسبه گزارش 

مهم برای دولت و مردم تبدیل شده است. در چند سال اخیر نیز در گوشه و کنار کشور هشدارهایی در مورد بحران آب و تبعات آن 

 .درساز ناپایداری تولیدات کشاورزی گرفته تا مهاجرت و کوچ مردم توسط برخی کارشناسان و مسوالن به گوش می

خشکسالی های پی در پی و تغییرات اقلیمی از یک سو و بحث های مدیریتی، استحصال بی رویه از منابع آب ظرف چند دهه اخیر 

و افزایش جمعیت از سوی دیگر راهکارها، تصمیم گیری ها و برنامه های جدید و خالقانه ای را در عرصه های اقتصاد ، مصرف و 

طلبد. در این میان اما راه حل های اساسی چیست؟راه حل هایی که کشور را از نقطه ل حیاتی میچگونگی بهره برداری از این عام

 .بحران آب دور کند و آرامش نسبی را به عرصه تولید و زندگی بازگرداند

شاورزی در این زمینه با مهندس محمد حسین شریعتمدار مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی و یکی از صاحبنظران در حوزه آب و ک

  .برد، به گفت و گو نشسته ایممی ۴0که خاطرات و تجربه هایش ما را به دهه 

 محمد حسین شریعتمدار مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی

او راه نجات آب کشور را در وهله نخست در افزایش بهره وری به ویژه در بخش کشاورزی به عنوان بزرگترین مصرف کننده و همچنین 

 .دارد مردم عموم برنامه ملی می داند که نیاز به اتحاد همه دستگاه ها و نهادها وتدوین یک 

شریعتمدار می گوید در دولت یازدهم بخش کشاورزی با اتخاذ سیاست ها و برنامه هایی همچون تغییر فصل کشت، بعضی محصوالت 

توانسته ظرف چهار سال اخیر در اشته تا جایی که از بهاره به پاییزه و انتقال تکنولوژی های نوین، عملکرد مثبت و موفقی د

  .میلیارد متر مکعب آب صرفه جویی کند ۴.5درصد میزان بهره وری آب را افزایش و  ۲۴مجموع 

 .او معتقد است چنانچه روند افزایش بهره وری با همین آهنگ پیش برود تا پایان برنامه ششم توسعه کمر بحران آب می شکند

 است؟ شده توجه آب به چقدر روحانی دکتر ا چگونه ارزیابی می کنید و در دولتوضعیت آب کشور ر•

اکنون وضع آب به گونه ای است که همه چیز در نقطه انتهای چالش قرار دارد.یعنی کشور بیش از این تحمل افزایش بهره برداری و 

داد اعتراف شجاعانه به بحران آب بود. تا قبل از این، هیچ ادامه شرایط موجود را ندارد.یکی از اقدامات مفیدی که دولت یازدهم انجام 

دولتی چنین اعترافی نکرده بود و چنان با آب رفتار می کردند که گویا این منبع هیچگاه تمام نمی شود و بیش از منابع اکولوژی 

 .کشور از منابع آب در حوزه های کشاورزی، صنعت و شرب بهره برداری می شد

 ۴0درصد آب تجدید شونده را استفاده می کنیم در حالی که حد مجاز آن در دنیا بیش از  80ی دهد بیش از آمارها هم نشان م

 .متر مکعب است 1100هزار متر مکعب و در ایران  6درصد نیست. در حال حاضر آب تجدید پذیر در جهان به ازای هر نفر حدود 

 ادامه دارد؟آیا این حجم از مصرف و هدر رفت آب در کشور هنوز •

بله ادامه دارد، چون اقدامات موثری در حوزه های مختلف برای بهینه کردن مصرف و یا کاهش هدر رفت آب انجام نشده و تنها در 

 .حوزه کشاورزی ما شاهد اقدامات مثبت هستیم
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برای آن پیدا می کردند مانند ایران قرن هاست با خشکسالی و کم آبی مواجه است و نیاکان ما راهکارهای سازگار با محیط زیست •

 حفر قنات، اما چطور شد که اکنون به این نقطه بحرانی رسیدیم؟

سال استحصال، بهره برداری و مصرف و عدم تدبیر در زمینه منابع آبی و بی توجهی به نحوه  50در کل مشکالت کم آبی ناشی از 

آبی و خشکسالی،تصمیمات سیاسی و دخالت های غیر مسووالنه مصرف در همه حوزه ها، بی توجهی به برخی هشدارها و عالئم کم 

نیز گرفتار  ۴0به خشکسالی شدیدی برخورد کردیم و در دهه  1338صادر کننده گندم بودیم، اما در سال  ۴0است. ما تا قبل از دهه 

 چه بیشتر از منابع انرژی، آب، قانون اصالحات اراضی شدیم.پس از اصالحات اراضی، استراتژی توسعه ملی رفت به سمت استفاده هر

دشت ممنوع داشتیم که نباید در آن چاه  ۲۲حدود  ۴5خاک، مراتع و جنگل ها.نگاهی به آمارها و اعداد نشان می دهد که در سال 

ه دشت ممنوعه داریم.تعداد چا 350حفر می شد و اکنون به علت بهره برداری های بی رویه و افت آب سفره های زیر زمینی، حدود 

هزار حلقه آن ، 355هزار حلقه است که گفته می شود  800هزار حلقه بود و امروز  ۴7نزدیک به  50های کشاورزی در اوایل دهه 

هزار  57هزار متر مکعب آب استخراج می شد و اکنون این عدد رسیده به  190غیرمجاز است.همچنین در آن دوره از هر چاه 

 .شترمترمکعب با عمق و هزینه استحصال بی

میلیارد متر مکعب می باشد اما  88از طرفی منابع آب های سطحی بسیار کم شده و اگرچه میانگین دراز مدت رواناب ها نزدیک به 

میلیارد متر مکعب کاهش یافته است. در این میان بخش کشاورزی به علت گستردگی، بزرگترین  ۴8این مقدار در پنج سال اخیر به 

رین بخش نسبت به صنعت و شرب محسوب می شود. در دنیا هم بخش کشاورزی بیشترین مصرف آب مصرف کننده آب و متضررت

 .درصد آب، صرف کشاورزی می شود 70را دارد به طوری که 

حفر چاه های غیر مجاز کشاورزی بعد از انقالب اسالمی رو به افزایش گذاشت ضمن آن که با اجرای قانون اصالحات ارضی از انرژی •

 .آب و خاک بیشتر استفاده شدو منابع 

با اجرای قانون اصالحات ارضی،ملی گرایان با خرد شدن اراضی مخالفت کردند زیرا معتقد بودند این اقدام تبعات دارد.اکنون می 

 .بینیم بهره وری آب در اراضی خرد کمتر است

 رای صادرات، کشاورزی کنیم؟با توجه به کم آبی و بحث تجارت آب مجازی، این پرسش مطرح است که چرا باید ب•

گاهی ما مازاد تولید داریم و باید برای محصوالت مشتری پیدا کنیم. برای مثال در بخش باغبانی نمی توان درختان سیب را قطع 

 ه کهکرد و باید راهی برای صادرات این محصول پیدا کنیم. البته وزارت جهاد کشاورزی، استراتژی بازار در ازای بازار را مطرح کرد

فکر خوبی است، اما در مورد محصوالت زراعی باید ببینیم صادرات به ازای هر متر مکعب آب چقدر تمام می شود. اکنون در دنیا 

دالر است. بنابراین صادرات باید با توجه به درآمد ملی و قمیت جهانی  1.۲ارزشگذاری هر متر مکعب آب در کشاورزی یک دالر تا 

ست یک سقفی برای آن بگذاریم. البته امروزه تکنولوژی هزینه های آب را پایین و بهره وری را افزایش می آب صورت گیرد و الزم ا

کیلوگرم  ۲.۲بهره وری آب در هندوانه  80دهد و از این رو صادرات را باید منوط به بهره وری از آب کنیم.به طور مثال در اواخر دهه 

کیلوگرم  3.5با بکارگیری تکنولوژی و روش های نوین، بهره وری آب در هندوانه به  9۴-95 به ازای هر متر مکعب آب بود، اما در سال

 .به ازای هر متر مکعب آب افزایش یافته و این دستاوردها، نگرانی ما را کمتر می کند

 آیا ارزشگذاری آب در ایران انجام شده است؟•

سنت می شود. این عدد منهای ارزش ذاتی آب است و ما  ۴0محصول  در ایران به طور متوسط هزینه آب برای تولید هر کیلو گرم

 .تومان است 1۲0در کشور هنوز ارزش ذاتی آب را حساب نکرده ایم.برای مثال، هزینه استحصال هر متر مکعب آب از چاه در کرمان 

 تجارت آب مجازی چقدر می تواند به عنوان یک راهکار در زمینه کم آبی مطرح باشد؟•
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تقدند آب مجازی چندان در مدیریت آب کشور موثر نیست، اما همه موافقند که در مراحل ترمیم منابع آبی، یکی از روش برخی مع

های موثر است.بدین معنی که نگران واردات محصوالت پر آب بر نباشیم و آب مازاد را صرف تولید محصوالت کم آب بر و ارزآور 

 .کنیم

 داریم و آیا وزارت جهاد کشاورزی، تجارت آب مجازی را در سیاست های خود لحاظ می کند؟ ساالنه چه میزان تجارت آب مجازی•

میلیارد متر مکعب آب صادراتی داریم.در این زمینه، الگوی کشت  5میلیارد متر مکعب آب وارداتی و حدود 35به طور متوسط ساالنه 

وزارت جهاد کشاورزی باید الگوی کشت  .ویی آب داشته باشیمبه ما کمک می کند که چه محصوالتی تولید و در کجا باید صرفه ج

را تنظیم کند تا بتواند جوابگوی حلقه آب مجازی باشد. از طرفی الگوی کشت باید در راستای منافع اقتصادی کشاورزی تعیین شود 

 .و در این صورت کشاورزان آن را اجرا خواهند کرد

 کشور است؟ برای رفع بحران آب چه راهکارهایی پیش روی•

خوشبختانه ما هنوز نرسیدیم به جایی که همه چیز تعطیل شود و با آب خداحافظی کنیم و کوله بارمان را ببندیم و مانند بعضی از 

 .مردم کشورها مهاجرت کنیم. اما همچنان در معرض تهدید هستیم

ن را بپذیریم. الزامات این است که برنامه ملی برای در وهله نخست باید قبول کنیم که بحران آب باید در کشور حل شود و الزامات آ

راهکارها تدوین کنیم و همه دستگاه ها و مردم برای اجرای راهکارها با هم متحد شوند. در این برنامه ملی، جایگاه هر یک از دستگاه 

ر به دنبال بحران هستند، اما در ها و وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی و مجلس باید مشخص شود. این دستگاه ها در حال حاض

بخش خودشان فعالیت می کنند و ارتباطی با سایر دستگاه ها ندارند. در قدم بعدی از افت سطح آب های زیر زمینی باید جلوگیری 

 هشود.اکنون بخش کشاورزی در این مسیر حرکت می کند و کشت پاییزه بعضی از محصوالت مانند چغندر قند از سیاست ها و برنام

های وزارت جهاد کشاورزی به منظور صرفه جویی در آب های زیر زمینی است. در کشت پاییزه چغندرقند پنج هزار متر مکعب و در 

هزار هکتار کشت پاییزه چغندر داشتیم و در سال زراعی جاری  9هزار متر مکعب آب مصرف می شود. سال گذشته  1۲کشت بهاره 

یزه این محصول برنامه ریزی شده است. این راه حل باید در مورد دانه های روغنی مانند کلزا هزار هکتار کشت پای 33برای حدود 

هم اجرا شود.در واقع الگوی کشت را باید به گونه ای تنظیم کرد که از بارندگی های فصل پاییز، زمستان و بهار بهره گیری بیشتری 

ده و در بخش صنعت و شرب هم می توان از این الگوی مصرف استفاده شود. این کار در بخش کشاورزی آغاز شده و بسیار موفق بو

 .کرد

 بخش کشاورزی چه دستاوردهایی در حوزه بهره وری آب در دولت تدبیر و امید داشته است؟•

هره درصد افزایش ب 6درصد افزایش یافته است.یعنی هر سال  ۲۴با اقدامات انجام شده طی چهار سال اخیر، بهره وری آب کشاورزی 

میلیارد متر مکعب آب است. باید گفت تنها راه نجات کشور در مرحله  ۴.5وری آب در این بخش داشتیم که معادل صرفه جویی 

نخست افزایش بهره وری آب کشاورزی است، زیرا همانطور که اشاره کردم بخش کشاورزی بیشترین میزان آب را برای تولید مواد 

 .ر راه حل هایش برای بهینه کردن مصرف آب با استقبال ذینفعان روبرو می شودغذایی مصرف می کند و از سوی دیگ

 با کم آبی موجود، این روند صرفه جویی در بخش کشاورزی را چگونه ارزیابی می کنید؟•

ر درصدی بهره وری آب در ه 6روند صرفه جویی آب در حوزه کشاورزی عالی است و اگر در طول برنامه ششم توسعه همین روند 

 .میلیارد متر مکعب آب صرفه جویی می شود و کمر بحران آب می شکند ۲۲سال ادامه پیدا کند در پایان این برنامه 

 انتقال تکنولوژی های نوین و استفاده از ارقام جدید زراعی و باغی در افزایش این بهره وری چقدر موثر بوده است؟•

ران آب ، استفاده از تکنولوژی های نوین و ارقام جدید در بخش کشاورزی است. ما یکی از راهکارها برای افزایش بهره وری و رفع بح

در کشور باید نهضت انتقال تکنولوژی را در بخش کشاورزی و صنعتی راه اندازی کنیم.خوشبختانه نهضت انتقال تکنولوژی به کشور 
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موسسه های بین المللی ایکاردا و سمیت برای دستیابی  در دولت یازدهم آغاز شده و اکنون در حوزه کشاورزی قرار دادهای خوبی با

به ارقام جدید زراعی منعقد شده است و یک نمونه موفقیت آمیز انتقال تکنولوژی مربوط به تولید چغندر قند و شکر در کشور در 

ز چغندر قند و نیشکر هزار تن شکر ا 6۴3سال به رکورد تولید یک میلیون و  1۲0بعد از حدود  95سال گذشته است.ما در سال 

دست یافته ایم. بر اساس تحلیل ها، با استفاده از ارقام و روش های جدید با وجود کاهش سطح زیر کشت، عملکرد تولید چغندر از 

افزایش داشته است.نکته مهم این است که بهره وری آب یعنی میزان تولید شکر به ازای  95تن در هر هکتار در سال  5۴تن به  ۲7

رسیده و در کشت پاییزه خوزستان نیز  95گرم در سال  600به  81گرم در سال  ۲۲0برابر افزایش از  3ر مکعب آب با تقریبا هر مت

کیلوگرم به ازای هر متر مکعب آب افزایش یافته است.این نمونه نشان می دهد که بخش کشاورزی می 1.5میزان بهره وری آب به 

 .نین با استفاده از تکنولوژی های نوین می توان ضایعات آب را کاهش دادتواند به حل بحران آب کمک کند. همچ

 اجازه دهید در ادامه نگاهی به برنامه ششم توسعه کنیم.به نظر شما آیا این برنامه ، آب محور است؟•

د و برای رفع آن باید در برنامه ششم توسعه برای آب اهدافی تعیین شده، اما این که همه قبول کنند بحران آب در کشور وجود دار

متحد شوند من چنین استنباطی از آن ندارم. در مجموع می توان گفت استراتژی های ترسیم شده در این برنامه متناسب با بحران 

 .آب کشور نیست

 گره کار کجاست؟•

بشناسند. همینطور ضروری است همه مسووالن و دست اندرکاران و مردم باید این بحران و دالیل پیدایش و سرعت و حرکت آن را 

همه نسبت به نقطه موجود و شرایط بحران آب آگاه باشند. در این مقطع تنها بخشی که در کشور متناسب با بحران آب کشور حرکت 

 .می کند، بخش کشاورزی است و جلوه های آن در تولید شکر قابل مشاهده است

ب نیست کمی کلی است و شاید برای بعضی ها ملموس نباشد. اگر ممکن است این گفته که برنامه ششم توسعه متناسب با بحران آ•

 .به جزئیات بیشتری اشاره کنید

در برنامه ششم توسعه اشاره به نیل به خودکفایی محصوالت اساسی شده.خود کفایی خوب است، اما نه به هر قیمتی. خودکفایی در 

د تولید شکر قابل قبول است و در هیچ کشور دنیا هم این طور نیست که صورتی که با بهره وری از آب و خاک همراه باشد مانن

که آقای شریعتمداری وزیر بازرگانی بود نظرم را در مورد طرح خودکفایی برنج  78خودکفایی به هر قیمتی انجام شود. در سال 

داریم. کمترین میزان پروتیین نسبت به پرسید. گفتم ما دو کاالی با ارزش آب و خاک و دو شاخص امنیت غذایی انرژی و پروتیین 

آب و خاک در مورد محصول برنج است و بنابراین خودکفایی در برنج به سود کشور نیست و در صورت اجرای آن، آبی برای کشور 

 .تاسنمی ماند. در واقع باید گفت برنامه ششم توسعه با توجه به قانون برنامه های قبلی و برنامه های باالدستی نوشته شده 

 .با این وصف به نظر می رسد صداها برای بحران آب در کشور به اندازه کافی بلند نشده است•

ما بیشتر بیان مشکالت می کنیم. البته در پنج سال پیش کسی قبول نمی کرد بحران آب وجود دارد تا وقتی که وزیر نیرو و کل 

یس دولت ندا داد که من وزیر نیرو هستم و هر کس که بخواهد می تواند دولت یازدهم به آن اذعان کرد. در دولت قبل از روحانی، ری

مجوز داده شود. رییس جمهوری در  85مصوب کرد به چاه های غیر مجاز تا سال  89چاه کشاورزی حفر کند. مجلس هم در سال 

ی کشاورزی اضافه کنم و اختیار نیز اعالم کرد ظرف دو سال باقیمانده دولت، می خواهم دو میلیون هکتار به سطح اراض 90سال 

تخصیص آب را به استان ها داد. با این اقدامات و سیاست ها، ما در مسیر بحرانی تر شدن آب حرکت کردیم و اگر اتاق بازرگانی ایران 

ی بتنسبت به صدور مجوز چاه های غیر مجاز کشاورزی اعتراض نمی کرد، معلوم نبود اکنون چه وضعی داشتیم و گرفتار چه مصی

 رسانی وزارت جهاد کشاورزیگفتگو از: فرحناز هاشمی خبرنگار پایگاه اطالع.می شدیم

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960918000593 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۲۰تاریخ: 

 قیمت آب گران شد

بهای بر دریافت نرخ آب های آبفای شهری سراسر کشور مکلف است عالوهوزارت نیرو از طریق شرکت 97بر اساس الیحه بودجه 

  .داری کل کشور واریز کندریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه ۲00ازای هر مترمکعب آب شرب مبلغ شهری به

درصد وجوه دریافتی تا سقف نهصد و پنجاه میلیارد ریال از محل حساب مذکور به گزارش ایسنا، بر اساس بند ج تبصره شش صد  

 مذکور اعتبار درصد 10. یابدمی اختصاص عشایری و روستایی شرب آبرسانی جهت صرفا مزبور در ردیف معین در بودجه شرکت 

 هایدرصد آبرسانی شرب روستایی بر اساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم بین استان 90 و عشایری شرب آبرسانی برای

شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان کشور در مقاطع سه ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور توزیع می

ها و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود. وجوه فوق های آب و فاضالب روستایی استانها و شرکتریزی استانمدیریت و برنامه

( قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب 5در بند )هـ( تبصره شش نیز عوارض موضوع ماده )  .مشمول مالیات صفر است

د تا پس از ریال به ازای هر کیلو وات ساعت در سقف پانزده هزار میلیارد ریال تعیین می شو (60به میزان شصت ) 139۴.8.10

  .مبادله موافقتنامه یا سازمان برنامه و بودجه کشور و تخصیص آن توسط این سازمان برای موارد مطروحه در قانون فوق صرف شود

های دولت اسناد خزانه اسالمی با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا سه سال را صادر و به طلبکاران )طرح 5تبصره بر اساس بند )هـ(   

التفاوت قیمت تضمینی محصوالت با قیمت فروش، ای، خرید تضمینی محصوالت استراتژیک کشاورزی، مابههای سرمایهراییتملک دا

  .هزار میلیارد ریال واگذار کند 95های سالمت و مطالبات تولیدکنندگان برق( تا سقف های بیمههای سازمانتأدیه بدهی

قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده فروش هر متر مکعب آب را )پس از تایید سازمان حمایت به دولت اجازه داده می شود مابه التفاوت  

های تملک دارایی های سرمایه ای به بهره برداری رسیده بخش آب وزارت نیرو از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان( با بدهی طرح

  .خرجی تسویه کند-قانون برنامه بودجه را به صورت جمعی(3۲موضوع ماده)

 تکمیل منظوربه شودمی داده اجازه دولت به  همچنین بر اساس الیحه سال آینده و بر اساس ماده واحده منابع و مصارف بودجه،  

میلیون دالر را از منابع صندوق توسعه ملی به صورت  350هزار هکتار اراضی سیستان مبلغ  ۴6 به  لوله با کشاورزی آب انتقال طرح

با اعالم سازمان برنامه و بودجه کشور به صندوق توسعه ملی، معادل   .نامه آن صندوق برداشت کندتسهیالت با نرخ سود متعارف نظام

 .گیردقرار میشود، ریالی تسهیالت یادشده از طریق بانک مرکزی در اختیار بانک عامل که توسط دولت تعیین می

http://www.iana.ir/fa/news/50517/%D9%8۲%DB% 
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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  ۲00کنیم، کمتر از ای دیگر وارد تهران میکه نصف این منابع را از جاهبه این

روز برای هر نفر لیتر در شبانه 177میلیمتر شاهد سرانه مصرف ۲00هزار 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 ۲30هستیم، این رقم در ایران به 

 1700رسید ولی این رقم امروزه به هزار مترمکعب نیز می7سرانه منابع آب تجدیدپذیر برای هر ایرانی به  ۴0اشاره کرد که تا دهه

تر به این مسأله نیز رسیده است که با نگاهی دقیقمترمکعب  ۲00سال 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 روبهکه امروزه در کشور با بحران خشکسالی میلیمتر تنزل پیدا کرده و با وجود این۲0۴میلیمتر به رقم ۲50از 

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

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

 .رو خواهیم شدهای زیادی روبهد، در آینده در موضوع آب و برق با چالشدو استان نشو

 مشکل اقتصاد آب داریم

ها، اریگذشده است؛ اگر بخواهیم سرمایهیکی دیگر از مسائل آبفای استان تهران به گفته پرورش، بحث اقتصاد آب و قیمت تمام

تومان در هر مترمکعب آب برسد، درحالی ۲500تا  ۲000ها به بیش از هشده و استهالک را حساب کنیم، شاید هزینهای انجامپروژه

 .کنیمتومان به ازای هر مترمکعب آب از مشترک دریافت می۴۴0طور متوسط که ما به

 بار رشد جمعیت بر دوش آبفا

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

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

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

سال سن دارند، بازسازی شوند، چون بازسازی نه ردیف 50یا  ۴0های ما که بیش از خیره منابعی کسب شود تا بسیاری از زیرساختذ

های این سازمان را از دیگر مشکالت این شرکت دانست و گفت: تنها اعتباری 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 آبمان از یکی از سازمانمیلیارد تو150بیش از 

میلیارد و حدود یک 1۴10سال که در های باالدستی برای اصالح این وضع است.پرورش با بیان اینگیریدهد نیاز به تصمیممی

میلیارد هزار1۴و شهرهای استان تهران خواهیم داشت، افزود: برای این کار بیش از میلیون مترمکعب پساب از فاضالب تهران 300

 .تومان منابع نیاز داریم

http://www.iana.ir/fa/news/50۴6۲/%D9%85%D8%B۴%DA%A9% 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۱۹تاریخ: 

 های غیرمجازمیلیارد مترمکعب آب با مسدود شدن چاه ۲.5جویی ساالنه صرفه

شده در این راستا جوییهزار حلقه چاه غیرمجاز مسدود شده که حجم آب صرفه ۴0طبق آمارهای موجود، در دولت یازدهم حدود 

وزارت جهاد کشاورزی امروز در حاشیه مراسم روز به گزارش خبرنگار ایانا، معاون آب و خاک .میلیارد مترمکعب در سال است ۲.5

هزار حلقه چاه غیرمجاز مسدود شده است و  ۴0جهانی خاک در جمع خبرنگاران گفت: اگرچه تاکنون طبق آمارهای وزارت نیرو 

انی هنوز هستند کس شود، اما روند آن کند بوده و باید تسریع شود؛ زیراجویی میمیلیارد مترمکعب آب از این طریق صرفه ۲.5ساالنه 

م ها با معیشت مردمراد اکبری با اشاره به اینکه برخی چاهکنند.علیکه آب را به غارت برده و بدون منطق از منابع آبی برداشت می

های مجاز نیز آمادگی استفاده از سیستم های غیرمجاز در بعضی مناطق باعث شده دارندگان چاهگره خورده است، افزود: وجود چاه

بیاری تحت فشار را نداشته باشند؛ بنابراین الزم است عوامل اجرایی مانند سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه دست به دست هم داده و آ

شوند بندیها طبقهکنندگان بایستند.به گفته وی، معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد داده که چاهجلوی سوءاستفاده

تواند بقیه آب را ذخیره کند، اما کسانی که از چند چاه غیرمجاز ه چاه غیرمجاز دارد، با احداث گلخانه میو کسی که تنها یک حلق

ی برای آمده آبها را مسدود کنند. به هر ترتیب تالش مسئوالن در این راستا است که از مشکالت پیشکنند، باید آنبرداری میبهره

رد: خاک برد، بیان کریزی برای آب بدون توجه به خاک راه به جایی نمینکه هرگونه برنامهخاک جلوگیری کنیم.اکبری با تأکید بر ای

طور که باید، به آن توجه نشده و الیحه حفاظت از خاک بعد از گذشت حدود رود، اما آنشمار میعنوان مخزن و نگهدارنده آب بهبه

صحن علنی برود.وی ادامه داد: اگرچه متوسط مواد آلی خاک در جهان ای نزدیک به شش سال و چند بار اصالح، قرار است در آینده

های کشور زیر یک درصد است. به همین دلیل باید در حفظ این درصد زمین 60شود، اما این مقدار در باالی دو درصد برآورد می

ی مدیریت هایی براه و پس از آن نقشههای کربن خاک را ترسیم کردمنبع طبیعی بیشتر دقت کرد که در این مسیر باید ابتدا نقشه

 کاهش آلودگی و پایش خاک در اولویت قرار بگیرد.

 هزار هکتار از اراضی کشور تا پایان برنامه ۲50تجهیز 

 500هزار و های آبیاری در سال جاری را یکشده برای سیستممعاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی میزان اعتبار تخصیص داده

هزار هکتار نیز در  150هزار هکتار از اراضی به سیستم آبیاری نوین مجهز شده و  100ن برشمرد و تأکید کرد: تاکنون میلیارد توما

هزار هکتار دست یابیم.اکبری یادآور شد: در  ۲50رود که تا پایان برنامه، به تکلیف اقتصاد مقاومتی یعنی حال اجرا است. امید می

هزار هکتار است. البته  180ها زهکشی شور و قلیایی کارهای زیادی انجام شده که یکی از آن هایدولت یازدهم برای اصالح آب

شمار شده بهسازی اراضی و مانیتورینگ خاک نیز از دیگر اقدامات انجامافزایش کشاورزی حفاظتی به یک میلیون هکتار، تناسب

ده آب کنندریا به اراضی کشاورزی اظهار کرد: آب دریا باید تأمین رود.وی در پاسخ به پرسش خبرنگار ایانا مبنی بر انتقال آبمی

ها برای نکشیرینمورد نیاز سواحل باشد و انتقال آن برای مصارف کشاورزی به مناطق دور صرفه اقتصادی ندارد. البته استفاده از آب

ست صنایع بزرگ به جای احداث در مناطقی مانند ها تا حدودی اقتصادی خواهد بود؛ بنابراین الزم اتأمین آب مورد نیاز گلخانه

برداری کنند.اکبری در پایان با اشاره به دوبرابر اصفهان یا یزد به سواحل دریاها مهاجرت کرده و از آب موجود در آن مناطق بهره

ی آب و خاک به این هاهزار میلیارد تومان برای اجرای پروژه 9شدن بودجه معاونت آب و خاک خاطرنشان ساخت: در سال جاری 

ر و هزاای داشته است. همچنین در بخش آبیاری تحت فشار سهمعاونت اختصاص داده شده که نسبت به پارسال رشد قابل مالحظه

 میلیارد تومان بود./ 500هزار و میلیارد تومان در سال جاری اعتبار در نظر گرفته شده که این مقدار در سال گذشته یک ۲80

http://www.iana.ir/fa/news/50509/%D8%B5%D8%B1%D 
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 اقتصاد کالن
 فارس - ۹۶/۰۹/۱۹ : تاریخ

 ۲000هزار میلیارد ریال تعیین شد/ یارانه شیر مدارس  ۱۷یارانه خرید تضمینی گندم  ۹۷بر اساس الیحه بودجه 

 میلیارد ریال
  .بینی شده استهزار میلیارد ریال پیش 17کل کشور اعتبار یارانه خرید تضمینی گندم برای سال آینده  97بر اساس الیحه بودجه  

اعتبارات  97جه سال های متفرقه در الیحه بود، بر اساس جداول برآورد اعتبارات ردیفخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .میلیارد ریال در نظر گرفته شده است 8۲5هزار و  37ها در مجموع یارانه

میلیارد ریال، برای  1۲۴5هزار میلیارد ریال، برای ساماندهی تولید و خرید تضمینی چای کشور  17برای خرید تضمینی گندم 

میلیارد  ۲50وق حمایت از توسعه زنجیره صنعت شیر کشور ساماندهی وضعیت تولید، فراوری، بازار و مصرف شیر و تشکیل صند

هزار میلیارد ریال در نظر  ۲میلیارد ریال، برای یارانه شیر مدارس  5۴00ها و عوامل تولید کشاورزی ریال، برای پرداخت یارانه نهاده

اورزی و یارانه اصل و سود جریمه یارانه برای پرداخت ضرر و زیان و یارانه سودخریدهای تضمینی محصوالت کش.گرفته شده است

تسهیالت و ما به التفاوت سود و کارمزد و سایر یارانه ها و سایر بدهی ها و تعهدات تفاوت قیمت تعیین شده و تکلیف شده کاالها و 

 .بینی شده استمیلیارد ریال پیش ۲000خدمات و جبران ضرر و زیان ناشی از آن و تسویه موارد قبلی مبلغ 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960919001۲99 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۱۹تاریخ: 

 ر ارزانسازی سبد دالسبک

سازی تدریجی نرخ ارز، هشت مورد از اقالم خدماتی را از سبد یکساندنیای اقتصاد : بانک مرکزی در گام بعدی حرکت به سمت 

ای حذف کرد. بر مبنای جدیدترین بخشنامه ارزی بانک مرکزی از این پس هزینه درمان خانواده کاالهای مشمول دریافت ارز مبادله

نامه مزد اعتبارات اسنادی، حواله و ضمانتهای خارج از کشور، کاراعضای هیات علمی در فرصت مطالعاتی، هزینه شرکت در نمایشگاه

الوکاله در دعاوی خارجی گذاری خارجی، ارز زیارتی، حق خرید فیلم و هزینه مربوط به فروش و انتقال حقارزی، اصل و سود سرمایه

شر شد، برخی از مرکزی در جدیدترین بخشنامه ارزی خود که طی هفته گذشته منتبانک.خارج خواهد بود ایاز چتر ارز مبادله

روزرسانی کرد. این بخشنامه هجده سرفصلی، هشت مورد از مصارف ارزی را که پیش از این از طریق مقررات مربوط به فروش ارز را به

هزینه درمان خانواده »است. بر مبنای این بخشنامه ای حذف کردهشدند از لیست دریافت ارز با نرخ مبادلهای تامین میارز مبادله

اله کارمزد حو»، «کارمزد اعتبارات اسنادی»، «شرکت و برپایی نمایشگاه در خارج از کشور»، «ای هیات علمی در فرصت مطالعاتیاعض

الوکاله در فروش و انتقال حق»، «ارز مسافرتی حج و عتبات عالیات» ، «گذاری خارجیاصل و سود سرمایه»، «نامه ارزیو ضمانت

این مصارف خدماتی دقیقا پنج .اندای حذف شدهاز اقالم مصرفی مجاز برای دریافت ارز مبادله «خرید حق پخش»و « دعاوی خارجی

مرکزی و در پی تصمیم کارگروه ستاد ویژه اقتصادی در رده خدمات مجاز برای دریافت نرخ سال پیش از ابالغ بخشنامه اخیر بانک

ر مرکزی دتواند به عنوان گام بعدی بانکز شمول دریافت یارانه ارزی میبودند. حذف این مصارف خدماتی اای قرار گرفتهارز مبادله

سازی تدریجی نرخ ارز تعبیر شود. البته صدور این بخشنامه باعث ابراز نگرانی برخی از کارشناسان نسبت به اثر نوسانی مسیر یکسان

اوج تقاضای ارز مورد نیاز برای این اقالم انجام است؛ چراکه به عقیده این عده این حذف در زمان حذف این هشت قلم کاال شده

است. این در حالی است که سپری شدن زمان اوج تقاضا برای برخی از اقالم خدماتی مانند سفر به عتبات عالیات و شرکت در گرفته

تی روری احتماال بر فرضیه درسنگرانی از اثر نوسانی حذف اقالم غیرضکند که دلهای مطالعاتی این انگاره را به ذهن متبادر میفرصت

 .استبنا نشده

 ایخروج هشت اسم از مشموالن ارز مبادله

است. بر مبنای ای حذف کردههای مجاز دریافت ارز مبادلهقلم از مصارف خدماتی را از گروه 8مرکزی، جدیدترین بخشنامه ارزی بانک

شوند از این پس با های مطالعاتی اعزام میهای درمانی خانواده اعضای هیات علمی که به فرصتمرکزی، هزینهبخشنامه جدید بانک

های کشور که هزار نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه 3و درمان بیش از نرخ ارز آزاد محاسبه خواهد شد. به این ترتیب هزینه بیمه 

ای خارج خواهد شد. این بخشنامه همچنین دریافت ارز کنند از چتر ارز مبادلهفرصت مطالعاتی خود را در خارج از کشور سپری می

است. ای خارج کردهجاز برای دریافت ارز مبادلههای خارج از کشور را نیز از شمول خدمات ارزی مبرای برپایی و شرکت در نمایشگاه

تا  .های زبان فراهم کرده استهای عامل را برای پرداخت هزینه آزمونمرکزی همچنین امکان دریافت ارز آزاد از طریق بانکبانک

و ثبت سفارش پرداخت  های پرداخت آنالیندرصدی به شرکت 10تا  5ها از طریق پرداخت کارمزد پیش از این متقاضیان این آزمون

 .نام کنندها ثبتتوانستند در این آزمونارزی می

 پایان بازی در شکاف ارزی

قلم کاالی خدماتی مشمول دریافت نرخ ارز  19گذاری خارجی را نیز از لیست مرکزی، اصل و سود سرمایهبخشنامه جدید بانک

تخصیص  .ی کسب سود از رانت ایجاد شده در اثر این سوبسید ارزی استبستی براای حذف کرده است. اقدامی که به منزله بنمبادله

 الری به تبدیلدالر گذاری خارجی در عمل باعث شده بود تا برخی از افراد سودجو با ای برای پرداخت اصل و سود سرمایهارز مبادله

http://awnrc.com/index.php
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درصدی بین نرخ ارز  15ای از شکاف از ارز مبادله دهاستفا با خارجی گذاریسرمایه سود و اصل ریالی رقم تبدیل و آزاد نرخ طریق از

ای و نرخ ارز آزاد به عنوان اهرمی برای کسب سود بادآورده استفاده کنند. به این ترتیب با حذف این قلم مصرف خدماتی از مبادله

ین ن خواهد رفت. با ابالغ جدیدترای، بستر موجود برای کسب سود از شکاف موجود بین دو نرخ ارز نیز از بیلیست مشموالن ارز مبادله

های ارزی نیز نامهها و ضمانت، حواله(LC) منظور پرداخت کارمزد اعتبارات اسنادیای بهمرکزی تخصیص ارز مبادلهبخشنامه بانک

 .استای حذف شدهگانه مشموالن دریافت ارز مبادلهاز لیست نوزده

 حذف آخرین بازمانده ارز مسافرتی

را از اقالم مجاز برای دریافت ارز « ارز مسافرتی»سازی نرخ ارز سال جاری مرکزی در نخستین گام اجرایی خود در مسیر یکسانبانک

مرکزی در نهایت زائران عتبات عالیات را از این قاعده جدید مستثنی کرده و سقف بود. البته مقررات ارزی بانکای حذف کردهمبادله

ی پرداخت ارز مسافرتی به زائران عتبات عالیات در نظر گرفت. به این ترتیب تمامی افرادی که از طریق دفاتر مورد دالری را برا ۲00

ای بودند. اما جدیدترین بخشنامه دالر با ارز مبادله ۲00تایید سازمان حج و زیارت به عتبات عالیات اعزام شدند قادر به خرید 

زام زائران به عمره مفرده و عتبات عالیات را نیز از لیست مجاز برای دریافتیارانه ارزی حذف های منتخب برای اعمرکزی شرکتبانک

ها را پس از دریافت تاییدیه سازمان حج و زیارت و با محاسبه نرخ های عامل ارز مورد نیاز این شرکتکرده است و از این پس بانک

 .آزاد تامین خواهند کرد

الوکاله دعاوی خارجی را نیز از شمول دریافت های حقوقی فروش و انتقال حقرکزی تمامی هزینهمجدیدترین مقررات ارزی بانک

، «لیالملمرکز امور خدمات حقوقی بین»های عامل درصورت ارائه تاییدیه از سوی سوبسید ارزی حذف کرده است. بر این اساس، بانک

این بخشنامه همچنین روند پرداخت حق پخش فیلم را نیز که پیش از این با  ارز مورد نیاز را با محاسبه نرخ آزاد تامین خواهند کرد.

ای و تلویزیونی کماکان های ماهوارهاست. این در حالی است که حق پخش مربوط به برنامهشد متوقف کردهای محاسبه میدالر مبادله

سد که این دستورالعمل ارزی جدید گام بعدی رمی نظر به ای محاسبه خواهد شد. مطابق با روند پیشین با استفاده از ارز مبادله

های اخیر روند همگرایی سازی تدریجی نرخ ارز باشد. به خصوص اینکه افزایش نرخ ارز آزاد طی هفتهمرکزی در مسیر یکسانبانک

کزی مرانی ابالغیه جدید بانکبین دو نرخ ارز موجود را در کشور مختل کرده بود. در این بین برخی از کارشناسان با اشاره به همزم

و زمان اوج گرفتن تقاضای ارز در کشور، نگران اثر نوسانی حذف کاالهای غیرضروری از لیست اقالم مجاز برای دریافت یارانه ارزی 

 (ات عالیاتعتب های تقاضا در بازار ارز )مانند تقاضای ارز برای سفر بهای که البته با توجه به سپری شدن برخی از موجهستند. نگرانی

 .به احتمال زیاد سنخیت چندانی با واقعیت آتی نخواهد داشت

http://www.iana.ir/fa/news/50۴8۴/%D8%B3%D8%A8%DA%A 
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 اقتصاد محصوالت
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۲۱تاریخ: 

هزار قطعه جوجه یک روزه در  38۷تن شکر سفید، یک هزار تن روغن خام و  ۷50هزار و  ۴گندم، هزار تن  ۴۷عرضه 
 بورس کاال

تن سبد گندم خوراکی و  600هزار و  16هزار تن گندم دوروم و خوراکی،  31تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران عرضه 

 .هزار قطعه جوجه یک روزه را تجربه می کند 387م و تن شکر سفید، یک هزار تن روغن خا 750هزار و  ۴دوروم، 

 هزار تن انواع قیر نیز در تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی عرضه می شود. 8۴به گزارش ایانا از بورس کاالی ایران، 

 عرضه می شود.تن برنج نیز در تاالر صادراتی بورس کاالی ایران  700هزار و  31هزار تن قیر و  130بر اساس این گزارش، 

تاالر محصوالت صنعتی و معدنی بورس کاالی ایران نیز در این روز شاهد عرضه یک هزار تن شمش هزار پوندی آلومینیوم شرکت 

هزار تن گندم  31تن سبد میلگرد شرکت فوالد آذربایجان است.تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران عرضه  ۲۲0ایرالکو و 

 387تن شکر سفید، یک هزار تن روغن خام و  750هزار و  ۴تن سبد گندم خوراکی و دوروم،  600هزار و  16دوروم و خوراکی، 

 هزار قطعه جوجه یک روزه را تجربه می کند.

 تن ذرت دانه ای نیز در قالب طرح قیمت تضمینی در این تاالر عرضه می شود. 96عالوه براین، یک هزار و 

 ز در این روز شاهد عرضه یک هزار تن روغن از کشور مالزی است.بازار فرعی بورس کاالی ایران نی

http://www.iana.ir/fa/news/50567/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D 
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 اقتصاد محصوالت
 اکوناایران  - ۱۳۹۶آذر / /  ۲۰دوشنبه , 

 یارانه نقدی نان حذف شد

 .را حذف کرده است ;quot&یارانه نقدی نان;quot&کل کشور، ردیف  97دولت در الیحه بودجه سال 

انه و یار "یارانه نقدی نان"دولت در سالهای گذشته در لوایح بودجه دو ردیف جداگانه برای نان در نظر می گرفت که عبارت بود از 

میلیارد تومان  8۲00میلیارد تومان برای ردیف یارانه نقدی نان و  ۲300کل کشور دولت  96الیحه بودجه بر همین اساس در ."نان

، کالً ردیف های یارانه نان و یارانه نقدی 97این در حالی است که دولت در الیحه بودجه سال .هم برای یارانه نان در نظر گرفته بود

میلیارد تومان به عنوان یارانه نان و خرید تضمینی گندم در  3300بودجه مبلغ  1۴ نان را از جداول بودجه حذف کرد و در تبصره

 .میلیارد تومان آن برای یارانه خرید تضمینی گندم است 1700نظر گرفت که بر اساس ردیف های بودجه 

 .ف از این کار شددولت ماه گذشته افزایش قیمت نان را کلید زده بود که به دلیل مخالفت های بسیار مجبور به انصرا

http://iranecona.com/79970/%DB%8C%D8%A7%D8%B1% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۱۸تاریخ: 

 تغییرات اقلیم و اثر آن بر امنیت غذایی

 کشاورزیفاطمه پاسبان. کارشناس 

محیطی، سالمت انسان، امنیت غذایی و عنوان یکی از خطرهای جدی توسعه پایدار را در ابعاد مختلف زیستتغییر اقلیم به :شرق 

امنیت غذایی  .یکی از موضوعاتی که مورد توجه در تغییر اقلیم است، بحث امنیت غذایی است .کندهای اقتصادی تهدید میفعالیت

همه مردم در تمامی ایام سال به غذای کافی، سالم و مغذی دسترسی فیزیکی و اقتصادی داشته باشند و غذای  زمانی وجود دارد که

(. براساس ۲001ای سازگار با ترجیحات آنان را برای یک زندگی فعال و سالم فراهم کند )فائو، در دسترس، نیازهای یک رژیم تغذیه

میان در این .فعال و سالم زندگی و( اقتصادی و فیزیکی) دسترسی کافی، غذای اند از: این تعریف، مفاهیم اصلی امنیت غذایی عبارت

مفهوم دسترسی به غذا یعنی فرد به شبکه توزیع غذا در محل زندگی خود دسترسی آسان داشته )دسترسی فیزیکی( و با درآمد خود 

غذا حاصل تولید داخلی و تجارت است یعنی نیاز به مواد  بتواند غذای مورد نیاز را خریداری کند )دسترسی اقتصادی(. دسترسی به

 .شود و دسترسی اقتصادی به توانایی و قدرت خرید واقعی مردم وابسته استغذایی از طریق تولید داخلی یا واردات تأمین می

رسی کافی به مواد غذایی. این ناامنی غذایی یعنی خطر دست .میان نبود دسترسی کافی به غذا، ناامنی غذایی را به دنبال دارددراین

های وارداتی باشد. آمار جهانی تواند به دلیل عوامل مختلفی از قبیل کاهش تولید، نوسان قیمت محصول در بازار و محدودیتخطر می

 ۲015در سال  (GFSI) دهد در سال گذشته، امنیت غذایی جهان بهبود یافته است. با توجه به شاخص امنیت غذایینشان می

نمره افزایش یافته که این پیامد دستاوردهای توسعه  1،۲طورکلی کشور مورد بررسی، میانگین نمره امنیت غذایی به 113درباره 

ویژه در جنوب صحرای آفریقا و کاهش قیمت جهانی غذا بوده است. براساس این توسعه بهپایدار در بسیاری از کشورهای درحال

نمره، شاخص توانایی مالی یک نمره، دسترسی  1.۲، شاخص کلی امنیت غذایی ۲015تا  ۲01۴های شده در سالشاخص محاسبه

نمره  88.۲نمره، سنگاپور با  89بندی از صد نمره، آمریکا با در این رتبه.نمره افزایش یافته است 1.1بودن نمره و کیفیت و سالم 1.۴

 ۲8.8نمره و ماداگاسکار با  ۲7.9نمره، چاد با  ۲5.1ایی و بروندی با نمره سه کشور در باالترین شاخص امنیت غذ 85.۴و ایرلند با 

دهد که این اطالعات نشان می .(Global food security index, ۲015)نمره در کمترین شاخص امنیت غذایی قرار دارند 

یرات تواند از طریق تغییر اقلیم میشود. حال این تغیامنیت غذایی کشورهای جهان با تغییر در عرضه و تقاضا و قیمت آن متغیر می

های غذایی جهانی، ملی و محلی، بر امنیت غذایی اثرگذار باشد. شدن، از طریق تأثیر بر تمام سیستممثل گرم عمده در شرایط اقلیمی

 ، تأثیراتهای الگوهای فصلی بارشنظمیها، افزایش سطح آب دریاها و افزایش بیسالیتکرار و شدت حوادث شدید جوی و خشک

ها، در های معیشتی و نیز سالمت انسانهای اضطراری غذا و فرصتهای توزیع غذا، وقوع وضعیتآنی روی تولید غذا، زیرساخت

شدن هوا و اند با گرمبینی کردهاند، پیش( انجام داده۲016مناطق شهری و روستایی خواهد داشت. در تحقیقی که هایلی و دیگران )

 ۲050 سال در درصد ۲0 میالدی و بیشتر از  ۲030درصد در سال  10بارش، احتمال کاهش غذای جهانی به میزان تغییر در الگوی 

 30  حدود در میالدی ۲050 سال در و درصد 9 حدود در میالدی ۲030 سال در است شده بینیپیش برنج برای. دارد وجود میالدی

درصد کاهش  1۴میالدی در حدود  ۲050درصد و در سال  1۲میالدی در حدود  ۲030برای گندم در سال  تولید کاهش درصد

درصد کاهش تولید برای دانه  16میالدی در حدود  ۲050میالدی در حدود هفت درصد و در سال  ۲030تولید برای ذرت در سال 

از  .شودمی بینیپیش تولید کاهش درصد 17 ی در حدود میالد ۲050میالدی در حدود دو درصد و در سال  ۲030سویا در سال 

درصد در سال  8۴شود به دلیل افزایش حرارت و تغییر در الگوی بارش، قیمت غذا در جهان بین سه تا بینی میطرف دیگر پیش

 ۲050در سال  ددرص ۲5 تا 10 کشاورزی محصوالت  عملکرد کندمی بینیپیش میالدی افزایش یابد. از طرف دیگر فائو  ۲050

http://awnrc.com/index.php
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 ۲050 سال در درصد ۴0 حدود در ماهیان صید حرارت، درجه افزایش دلیل به و یافته  کاهش میالدی به دلیل تغییرات اقلیم 

 تغییرات. آید وجود به غذا در افزایش درصد 60 باید جهان، جمعیت افزایش به توجه با که است حالی در این. شودمی کم میالدی

 .برای امنیت غذایی جهان است تهدیدی و خطر اقلیم

 

http://www.iana.ir/fa/news/50۴73/%D8%AA%D8%BA%DB% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۱۹تاریخ: 

 شود/ نگذاریم وضعیت آب و خاک ایران از این بدتر شودآسمانی در ایران تبخیر میچهارم نزوالت سه

جلوی  توانشود، اما با آبخیزداری اصولی میها در کشور تبخیر میاگرچه طبق گفته وزیر جهاد کشاورزی مقدار بسیار زیادی از بارش

کننده های زیرزمینی را نگرانمراسم روز جهانی خاک وضعیت آب به گزارش خبرنگار ایانا، وزیر جهاد کشاورزی امروز در.آن را گرفت

ری ها جلوگیتوان از هدررفت آبشود، اما با آبخیزداری اصولی میچهارم نزوالت آسمانی در ایران تبخیر میخواند و گفت: با اینکه سه

ی از بین رفته و خاک را در معرض هجوم باد و های غیرفنبرداریدلیل بهرهکرد.محمود حجتی افزود: خاک پایدار و پوشش گیاهی به

ها قرار داده است.به گفته وی، بازنگری در مصرف سم و کود، کشاورزی حفاظتی، رعایت اصول فنی کشت، حفظ منابع خاک، سیالب

ا فکری هید برای آنها در دستور کار قرار گرفته و باجلوگیری از سوداگری و دور زدن قوانین و نیز جلوگیری از تغییر کاربری زمین

ها وجود دارد، از رهبر انقالب و هایی که در میزان تخصیص اعتبارها و بودجهاساسی کرد.وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر نارسایی

زدایی و های آب و خاک قدردانی کرد و ادامه داد: دو طرح بیابانشان از پروژهدریغهای بیدلیل حمایتشخص رئیس جمهوری به

های آن ترین خروجیرود که حفاظت از خاک و بهبود پوشش گیاهی از مهمشمار میهای مهم اقتصاد مقاومتی بهیزداری از طرحآبخ

رویه آب جلوگیری کرد، این منبع حیات است.به گفته حجتی، اگر بتوان در حوزه آبخیزداری اقدامات صحیح انجام داد و از تبخیر بی

 برداران را تأمین کند.های زیرزمینی شده و در نهایت نیاز بهرهفوذ در خاک وارد سفرهطور طبیعی با نتواند بهمی

های زدایی، حفظ پوشش گیاهی و کنترل ریزگردها منابع خوبی در اختیار دستگاهوی اظهار کرد: اگرچه در بخش مربوط به بیابان

نهاد را در این زمینه فراموش کرد.حجتی در پایان با تأکید مردم هایمتولی قرار گرفته است، اما نباید نقش مشارکت عمومی و سازمان

بر حفظ توأم منابع آبی و خاکی خاطرنشان ساخت: باید از شرایط موجود درس بگیریم و نگذاریم وضعیت از این بدتر شود، زیرا این 

 ها مانند امانتی در دست ما است و باید آن را به آیندگان تحویل دهیم./سرمایه

http://www.iana.ir/fa/news/50510/%D8%B3%D9%87%E۲% 
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 انگور/کشمش
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 بازار و قیمت ها
 فارس - ۹۶/۰۹/۲۱ : اریخت

 هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم  5تغییر نکرده است/  ۹۷یارانه نان در الیحه بودجه 
هزار  5تغییری نکرده است و  97مدیرکل دفتر تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: ارقام یارانه نان در الیحه بودجه 

در  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی علی حیدر نوری در گفت .فتمیلیارد تومان به خرید تضمینی گندم اختصاص خواهد یا

کشور اظهار داشت: سازمان بودجه تغییری در یارانه آرد و نان نداده و این رقم مانند سال  97مورد وضعیت یارانه نان در الیحه بودجه 

میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم در  3300جه سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه مدیرکل دفتر تلفیق بود.است 96

 1700هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم گذاشته شد که  5الیحه پیش بینی شده است، بیان کرد: در مجموع  1۴تبصره 

 .بینی شده استالیحه بودجه پیش 9میلیارد تومان یارانه برای خرید تضمینی گندم نیز در جدول 

تومان از کشاورز  1300دهیم، مثالً گندم را کیلویی وی افزود: چون خرید تضمینی گندم داریم، در واقع غیر مستقیم به نان، یارانه می

ولت که خرید تضمینی بینی شده است. دالتفاوت همان ارقام پیشدهیم. این مابهتومان می 600خریم و آرد را به نانوایی کیلویی می

 .دهددهد، در واقع یارانه نان میگندم انجام می

التفاوت حذف شده است، بیان داشت: این بحث درست نیست، چون مابه 97وی در پاسخ به این سؤال که آیا یارانه نان در الیحه بودجه 

 .استرسد، همان یارانه نان ونقل و هزینه آرد تا به نانوایی میقیمت خرید، حمل

 دهیم. بلکه در اختیار تولیدکننده قرارکننده )مردم( نمیای به مصرفشود و در حقیقت یارانهنوری یادآور شد: یارانه به گندم داده می

 .تغییری نکرده است 96نسبت به بودجه  97گیرد. ارقام یارانه نان و خرید تضمینی گندم در الیحه بودجه می

میلیارد تومان یارانه  ۲300بالغ بر  9ها در جدول مربوط به اعتبارات یارانه 5۲0000در ردیف  96به گزارش فارس در بودجه سال 

در  97شود که در الیحه بودجه میلیارد تومان می 10500میلیارد تومان یارانه نان وجود دارد که مجموع آن  8۲00نقدی نان و 

میلیارد تومان  1700بالغ بر  5۲0000-10گندم و یارانه نان و در ردیف  میلیارد تومان برای خرید تضمینی 3300بالغ بر  1۴تبصره 

میلیارد تومان یارانه خرید گندم و آرد است که این رقم نسبت به مصوب  5000بینی شده است. در مجموع یارانه خرید تضمینی پیش

 .هزار میلیارد تومان کاهش یافته است 5به نصف یعنی  96سال 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=139609۲1001۲97 
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 بازار و قیمت ها

 فارس - ۹۶/۰۹/۲۰ : تاریخ

 نقطه میادین شهرداری تهران  30عرضه محصوالت ارگانیک در 
کنند که بار تهران محصوالت ارگانیک را عرضه میهای میادین و ترهنقطه از غرفه 30 بار گفت:مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره

رحیمی امروز در نشست ، غالمرضا خبرگزاری فارس به گزارش خبرنگار اقتصادی .البته کافی نیست و تعداد آن باید افزایش یابد

خبری دهمین جشنواره ارگانیک ایران به اهمیت تولید و توزیع میوه سالم و ارگانیک اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه سالمت و 

ت هایی را برای عرضه محصوالغرفه 90بار تهران در اولویت قرار دارد، از سال های میادین و ترهقیمت محصوالت کشاورزی که در غرفه

 .کردندنقطه از تهران محصوالت ارگانیک را عرضه می 5ارگانیک در برخی از نقاط تهران اختصاص دادیم که در ابتدا 

 .های ارگانیک را افزایش دهیمنقطه رسید و بنا داریم تا تعداد جایگاه 30با توجه به استقبال مردم، این تعداد به  وی در ادامه گفت:

سالمت  :شود، خاطرنشان کردبار تهران انجام میهای میوه و ترههزار نوبت خرید در غرفه 700روزانه بیش از  رحیمی با اشاره به اینکه

 آناناس، موز، میوه قلم ۴ تنها و دهیمنمی میادین در را وارداتی قاچاق هایمیوه توزیع اجازه و دارد بسیاری اهمیت  محصول برای ما

به گفته مدیرعامل سازمان .شوندگذاری شده و عرضه میسمی قیمتر طور به هستند، ایحاره مناطق محصول که نارگیل و انبه

نقطه دیگر نیز قرار  100یابی نقطه بازار میادین در شهر تهران فعال است و در صورت مکان ۲۴۴اکنون بار هممیادین میوه و تره

ازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با این سازمان برای عرضه و تنظیم وی همچنین از هماهنگی معاونت ب.است، به این تعداد اضافه شود

ای از آقای مهرفرد )معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی( بار خبر داد و گفت: روز گذشته نامههای میادین و ترهمرغ در غرفهبازار تخم

مرغ را برای تنظیم بازار دارد که ما هم بالفاصله تخم گذار میهن آمادگی عرضهدست ما رسید که اعالم کرده بود اتحادیه مرغ تخمبه

وی همچنین به اهمیت کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی اشاره کرد و گفت: .بدون تشریفات اداری، مکان در اختیار آنها قرار دادیم

شی از سبزیجات در شهر تهران های ناویژه در سبزیجات تا حد زیادی از ایجاد زبالهایم با شستشو و حذف گل و الی بهسعی کرده

به گزارش خبرنگار فارس، محصوالت ارگانیک به دلیل عدم استفاده از کود و .سازی شودبکاهیم که بخشی از این مسئله باید فرهنگ

 درصد قیمت باالتری نسبت به محصوالت دیگر دارند، اما از نظر سالمت و وجود نداشتن باقیمانده 30سم و شرایط پرورش خاص تا 

بندی کشورهای تولیدکننده محصوالت ارگانیک قرار گرفته است، تازگی در رتبهسموم در محصول بسیار حائز اهمیت است و ایران به

 دارند رارق ارگانیک محصوالت تولید اول هایرده در ترتیب به هند  البته کشورهایی همچون استرالیا، آمریکا، فرانسه، اسپانیا، چین و

 .گونه محصوالت را در دستور کار خود قرار داده استها دولت در برنامه ششم توسعه کشت اینلسا از پس تازگیبه نیز ایران در و

های تولیدکننده وگو با حضور شرکتروز در بوستان گفت 8ماه به مدت آذر تا اول دی ۲۲دهمین جشنواره ارگانیک تهران از 

 .دشومحصوالت ارگانیک داخلی و خارجی برگزار می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=139609۲000137۴ 
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۹۶/۰۹/۱۹ : تاریخ

 باید وارد کنیمکشور است/ به جای فشار به منابع داخلی  قانون برنامه ششم تحمیلی و خارج از ظرفیت
های موجود است که با امکانات کشور زیست گفت: قوانین تحمیلی مانند برنامه ششم خارج از ظرفیت رئیس سازمان حفاظت محیط 

  .سازگار نیست و باید برای تأمین نیاز جمعیت کشور بخشی از محصوالت را از طریق واردات تأمین کنیم

، عیسی کالنتری امروز در همایش روز جهانی خاک که در وزارت جهاد کشاورزی برگزار خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

های ناشی از عدم توجه به این مهم اشاره کرد و گفت: با افزایش جمعیت در مواردی شد، به ضرورت توجه به نگهداری خاک و بحران

 .شودایم؛ چرا که هرچه جمعیت افزایش یابد، نیاز به استفاده از آب و خاک نیز دو چندان مییدهمانند خاک به بحران رس

های صراحت از قوانین برنامه ششم توسعه انتقاد کرد و گفت: این قوانین خارج از ظرفیتزیست بهرئیس سازمان حفاظت از محیط

 .کنیمابراین خارج از میزان پایداری منابع از آنها استفاده میموجود تحمیل شده است و با امکانات کشور سازگار نیست، بن

رویه از امکانات موجود گفت: وقتی که به گوشت بیشتری نیاز کالنتری با عنوان مثالی از میزان نیازهای مصرف کشور و استفاده بی

 رود که در نتیجه آن خاک نیزگرفته و از بین میها را افزایش دهیم و با این کار پوشش گیاهی تحت فشار قرار داریم، باید تعداد دام

کند و درنهایت یک طور که باید نفوذ نمیشود و آب باران دیگر در زمین آنها هم ضعیف میاز بین خواهد رفت. در نتیجه جنگل

 .شودزیست تحمیل میرفتار نادرست به طور زنجیروار به محیط

توانیم تولید داشته باشیم؛ آب، خاک و ظرفیت داریم و درنهایت به چه اندازه میوی اضافه کرد: باید مشخص شود که چه میزان 

 .رودگذاریم، تا آخر دیوار کج میزیست مشکل داریم و وقتی از ابتدا اصول را زیر پا میچراکه ما از پایه درباره مسائل محیط

های بعدی باقی گذاشته نخواهد شد، تصریح کرد: این لزیست بابیان اینکه با این روند چیزی برای نسرئیس سازمان حفاظت محیط

 .کنندهای سرزمین است و معلوم نیست، آیندگان چگونه در مورد ما قضاوت مینسل یکی از بدترین نسل

گذاران هرچه برخی افراد برخی سیاست گذاران گفت:کالنتری همچنین در بخشی از سخنان خود خطاب به برخی سیاست

 !شود، تسلیم شویم، به چه قیمتیکه باید پرسید آیا باید در برابر هرآنچه گفته میکنند، در حالیشود اجرا میگذاری میسیاست

که قصد افزایش وی همچنین واردات را در برابر افزایش جمعیت راهی برای جلوگیری از تخریب منابع دانست و گفت: درصورتی

رود و با افزایش بودجه یا د کنیم؛ چراکه خاک نیز مانند آب به سمت ورشکستگی میجمعیت داریم، باید باقیمانده نیازمان را وار

های این سازمان برای حل زیست همچنین به برنامهرئیس سازمان حفاظت محیط.شودایجاد وزارت خاک و جنگل مشکالت حل نمی

سال آینده به این مسائل توجه شده است، ولی از  ها اشاره کرد و گفت: در بودجهمشکل آلودگی هوا، پسماندها، ریزگردها و تاالب

 سازی به سمت نتیجه بهتر برویم؛ چراکهها بسیار پرحجم است، باید در مواردی با آموزش و فرهنگآنجاکه عملیات فیزیکی این پروژه

 .ایمها شهید دادهبرای هر وجب از خاک این مملکت ده
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۲۰تاریخ: 

تفاهم همکاری انتقال فناوری بین بخش خصوصی ایران و کره جنوبی/ شیالت، محیط زیست دریایی،  ۲۲امضای 

 از مفاد تفاهم نامه زنبورداری و کودهای بیولوژیک

 به هم»تفاهم نامه همکاری مشترک انتقال فناوری بین شرکت های بخش خصوصی ایران و کره جنوبی در چهارمین نشست  22

ایانا، این تفاهمنامه ها با حضور هشت بنگاه   به گزارش.رسانی فناوری؛ محور بنگاه های کوچک و متوسط بین دوکشور امضا شد

اخلی در زمینه های مختلف از جمله تولید قطعات خودرو، عایق های حرارتی و برودتی، صفحه های خورشیدی بنگاه د 50خارجی و 

و انرژی های نو، باتری های لیتیومی و موتورهای برقی به امضا رسید.در آیین امضای این تفاهمنامه ها مدیرعامل سازمان صنایع 

ه جنوبی در تهران حضور داشتند.در این مراسم مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و رایزن اقتصادی کر

کوچک و شهرک های صنعتی ایران گفت: راه اندازی مراکز مبادله ای بین کشورهای مختلف تجربه ای بسیار خوب و انتخاب کره 

اقتصاد  ۲0کوچک و متوسط به یکی از جنوبی نیز هوشمندانه بوده استصادق نجفی اظهار کرد: امروز کره جنوبی با کمک بنگاه های 

بزرگ جهان تبدیل شده است.نجفی ادامه داد: بنگاه های ایرانی باید از این تجربه بنگاه های کره ای نهایت استفاده را ببرند؛ در این 

یع دادن صنامیان، وظیفه دولت بسترسازی است.مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران اولویت خود را پیوند 

داخلی با بنگاه های متوسط و بزرگ و بازارهای خارجی و همچنین ارتقای فناوری و بهره وری این صنایع دانست و ادامه داد: باید 

 ایران را از اقتصاد تک محصولی نجات داد که راهکار آن توسعه صنایع کوچک و متوسط است.

ن و کره جنوبی برای توسعه تبادل تجربیات با سایر کشورهای هدف صادراتی به گفته وی، باید از تجربه همکاری بخش خصوصی ایرا

مانند هند، ژاپن و ... استفاده کرد.غالمرضا سلیمانی معاون صنایع کوچک سازمان نیز در این مراسم اظهار کرد: مرکز مبادله فناوری 

رک های صنعتی ایران با وزارت بنگاه های کوچک و ایران وک ره جنوبی در راستای تفاهم نامه ای بین سازمان صنایع کوچک و شه

متوسط و استارتاپ های کره جنوبی ایجاد شده است که این امر در جریان سفر رییس جمهوری کره جنوبی به ایران تحقق یافت و 

 ده است.مورد آن به مرحله اجرا رسی 10تفاهم نامه امضا رسیده و  5۲اجرای موارد آن ادامه دارد به طوری که تاکنون 

نشست فناورانه محور در راستای اجرای تفاهم نامه بین ایران و کره جنوبی برگزار می شود و هدف از این  ۴وی ادامه داد: ساالنه 

نشست ها خرید ماشین آالت نیست بلکه انتقال دانش و تکنولوژی بین صنایع کوچک و متوسط همچنین در این نشست گوآک 

تفاهنامه فناوران محور بین بخش خصوصی دو کشور  ۲۲ارت کره جنوبی در ایران در حاشیه امضا جینگ هوآن رایزن اقتصادی سف

 ساله بین دو کشور اشاره و اظهار کرد: اکنون شرایط برای توسعه این روابط بیش از گذشته فراهم است. 55به سابقه 

وری بین شرکت های بخش خصوصی دو کشور تفاهم نامه همکاری های مشترک انتقال فنا 55طی سه نشست های مشترک قبلی 

 در زمینه قطعه سازی، شیالت و محیط زیست دریایی، زنبورداری، کودهای بیولوژیک، ریخته گری، نفت و گاز و ... امضا شده بود .
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۱۹تاریخ: 

 تاکید ایران و صربستان بر تعمیق همکاری های کشاورزی

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران و قائم مقام وزیر کشاورزی صربستان طی نشستی در بلگراد با تاکید بر تعمیق همکاری های  

 .ری ها گفت و گو و تبادل نظر کردندکشاورزی بین دو کشور، در مورد چگونگی این همکا

کشاورزی  تولیدات 'بوگدان ایگیچ'که در سفری یک روزه در صربستان بسر می برد؛ در مالقات با  'مجتبی خسرو تاج'به گزارش ایرنا، 

کشاورزی ایران ایران را بسیار باکیفیت و در عین حال ارزان خواند و اعالم کرد که کشورهای زیادی عالقه مند به خرید محصوالت 

  .هستند و ابراز امیدواری کرد مردم صربستان نیز بتوانند از محصوالت سالم ایران استفاده کنند

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در این دیدار با اشاره به پرورش ماهی و آبزیان در کشور اظهار داشت: دو کشور می توانند در این 

گدان ایگیچ نیز در این نشست با اشاره به سفر اخیر خود به ایران اعالم کرد که صربستان عالقه بو .زمینه همکاری خوبی داشته باشند

 .مند به واردات مرکبات و سایر محصوالت باغی از ایران است و به زودی این کشور به یکی از خریداران میوه ایران تبدیل خواهد شد

های توانند در حوزه کشاورزی همکاریلعاده خواند و گفت که دو کشور میایگیچ تنوع و کیفیت تولیدات کشاورزی ایران را فوق ا

قائم مقام وزارت کشاورزی صربستان همچنین خواستار همکاری های علمی، انجام پژوهش های مشترک و .خود را توسعه بخشند

  .ان اعالم کردتبادل استاد و دانشجو در حوزه کشاورزی شد و آمادگی کشورش را برای انتقال دانش به کشورم

وی با اشاره به دانش فنی و صنعتی موجود در صربستان در زمینه تولید ماشین آالت کشاورزی اظهار داشت: ایران و صربستان می 

توانند با استفاده از ظرفیت های موجود در زمینه تولید ماشین آالت کشاورزی، همکاری مشترک داشت باشند و کشورش آمادگی 

وی با اشاره به تسهیالت اعطایی دولت صربستان به .ه گام های الزم را برای آغاز این نوع همکاری ها بردارددارد در این زمین

دانه های روغنی، سیب و سبزیجات  .گذاری کنندگذاران ایرانی دعوت کرد که در صربستان سرمایهگذاران خارجی، از سرمایهسرمایه

  .شودکشور جهان صادر می 50دهد و تولیدات کشاورزی صربستان به بیش از میعمده محصوالت کشاورزی صربستان را تشکیل 

 .این کشور همچنین یکی از صادرکنندگان گوشت و فرآورده های گوشتی در اروپا محسوب می شود

http://www.iana.ir/fa/news/50۴9۲/%D8%A 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۲۰تاریخ: 

 تصویب تخفیف مالیاتی به کشاورزی شهری

در ایالت کالیفرنیا طبق بخش نامه ای که اخیراً به تصویب رسیده است، مالکانی که زمین های متروک شهری خود را به کشاورزی 

به گزارش زیست آنالین، در یکی از ایالت های آمریکا، افرادی که .شهری اختصاص دهند از تخفیف مالیاتی برخوردار خواهند شد

سال متروک مانده اند را به کشاورزی شهری اختصاص دهند، مورد تخفیف مالیاتی قرار  ۴امالک و زمین های خالی خود که به مدت 

ی ه شده است که طبق این قوانین، صاحبانمی گیرند. عالوه بر این، در شهر النک بیچ این ایالت، قوانین سخت گیرانه تری نیز پیاد

که زمین ها و امالک خود را متروک رها کرده اند باید به طور ماهانه هزینه ای به خزانه پرداخت کنند تا مأمورین دولتی جهت 

خلیه دین و یا تبازرسی منطقه، به امالک آن ها سر بزنند. در نتیجه با این طرح نیز از تبدیل مکان های متروک به محل اسکان معتا

دالر هزینه ساالنه جهت بازرسی امالک متروک آن ها دریافت می  53زباله پیشگیری خواهد شد.در این شهر از هر مالک در حدود 

عدد می رسد. در بزرگ ترین شهر کالیفرنیا و همچنین منطق حاشیه شهری این  618شود که تعداد این امالک در شهر به حدود 

تا کنون، مردم جهت استفاده از امالک متروک در زمینه کشاورزی شهری، تخفیف مالیاتی دریافت کرده اند.  ۲013ایالت از سال 

هزار متر که مناطق صنعتی و امالک خانوادگی در آن ها قرار دارد، مردم با پیاده  1۲عالوه بر این، در قطعاتی با حداکثر مساحت 

 خود را به کمتر از مالیات پرداختی برای زمین های کشاورزی کاهش دهند.سازی کشاورزی ارگانیک می توانند مالیات زمین 

سال از زمان متروک شدن آن ها گذشته است تبدیل به کشاورزی شهری  ۴در شهر لس آنجلس تا کنون تعدادی از ملک هایی که 

حلی پیاده خواهد شد که هدف شده اند. همچنین در این شهر برنامه ای جهت توسعه کشاورزی شهری با دخالت مستقیم دولت م

آن تبدیل حداکثری فضاهای خالی شهری به کشاورزی شهری است. البته یکی از مشکالتی که در مورد این طرح وجود دارد آن است 

که برخی از مردم برای مدت بسیار طوالنی صاحب ملک خود بوده اند و میزان مالیات پرداختی آن ها بسیار پایین است. در نتیجه 

یزه کافی برای تبدیل این زمین ها به کشاورزی شهری ندارند. در همین زمینه نیز دولت تمهیداتی را جهت ایجاد انگیزه برای این انگ

 مالکان نیز منظور خواهد کرد./منبع: 

http://www.iana.ir/fa/news/50533/%D8%AA%D8%B5%D9% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۲۰تاریخ: 

 گیرند + جزئیاتمی "مستمری نجومی"میلیون  ۲0هایی که بازنشسته

 .های نجومی به عنوان مستمری در صندوق بازنشستگی کشوری خبر دادشهر در مجلس از پرداختینماینده مردم شاهین

شهر در مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با دلیگانی نماینده مردم شاهینحاجیحسینعلی 

بیان اینکه اخیراً مسئوالن صندوق بازنشستگی کشوری با حضور در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات گزارشی از وضعیت این 

 ایمحورانه تعدال نگاه شد مشخص کردند ارائه صندوق این مسئوالن که گزارشی با متاسفانه :گفت کردند، ارائه  صندوق به نمایندگان

شود، دارای تعادل نیست، می های که در صندوق بازنشستگی کشوری پرداختوی با بیان اینکه مستمری.ندارد وجود صندوق این در

 .کنندمی دریافت مستمری میلیون ۲0 تا 5 بین صندوق این  ادامه داد: برخی افراد از

 تعیین تکلیف یک صندوق بازنشستگی در مجلس

زمینه افزود: در حالی که برخی از اینها در دورانی که بیمه پرداز بودند مبنای پرداخت شهر در مجلس در همین نماینده مردم شاهین

کردند برای بیمه پردازی ن عددی که دربافت میکرده اند نبوده بلکه تقریباً یک دوم آحق بیمه آنها عددد حقوقی که دریافت می

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: به طور مثال اگر فردی در دوران اشتغال .حقوقشان محاسبه شده است

ما حقوق میلیون تومان بوده است ا 6شده د پرداخت میفر بیمه مبنا آن بر که عددی است، داشته دریافتی میلیون 1۲  خود

 .است نکرده پرداخت را آن بیمه حق که بوده میلیونی 1۲ همان براساس شودمی پرداخت فرد آن به  بازنشستگی که

http://www.iana.ir/fa/news/505۲8/%D8%A8%D8%A7%D 
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 سیاست هابرنامه و 
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۱۹تاریخ: 

 ۲0۱8های هوشمند بررسی نقشه راه اصالح نظام اداری در کنگره جهانی فناوری

های سراسر کشور، رویدادی باشکوه و جامع با های اجرایی کشور، همچنین دانشگاهها و دستگاهبار با حمایت وزارتخانهبرای نخستین

المللی پژوهشگران، دانشجویان و مدیران برجسته صنایع در حوزه فناوری اطالعات و مهمانان تراز اول بینحضور اساتید فرهیخته ملی، 

ماه نام جهان و با دعوت از مقامات ملی ازجمله رئیس جمهوری، وزرا و مدیران فناوری اطالعات، بهمنهای برتر و صاحباز شرکت

گزارش ایانا، معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی سازمان برنامه و بودجه کشور  به.شودسال جاری در برج میالد تهران برگزار می

( IC TECH 2018های هوشمند )های هوشمند، گفت: کنگره جهانی فناوریو رئیس شورای سیاستگزاری کنگره جهانی فناوری

لی اداری ابالغی ریاست جمهوری به شماره های کلی نظام اداری ابالغی مقام معظم رهبری و پیرو مصوبه شورای عاپیرو سیاست

، با رویکرد هوشمندسازی و تحول نظام اداری با حمایت وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، وزارت صنعت، معدن و 560/93/۲06

کشور و با های معتبر سراسر تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت ورزش و جوانان، وزارت جهاد کشاورزی و دانشگاه

مشارکت و همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و دانشگاه صنعتی خواجه نصیر با هدف بررسی اصالح فرآیندها و برنامه الکترونیکی 

و واکاوی برنامه دوم نقشه راه اصالح نظام اداری  11۲6۴۴6ها مطابق مصوبه شورای عالی اداری به شماره کردن خدمات دستگاه

ماه ترونیک و هوشمندسازی اداری( با دعوت از ریاست جمهوری و سایر مقامات ملی و مدیران فناوری اطالعات، بهمن)توسعه دولت الک

المللی های حائز اهمیت این رویداد برگزاری نمایشگاه بینشود.زهرا اربابی افزود: یکی از بخشدر برج میالد تهران برگزار می 96سال 

ها و های فناور در هوشمندسازی شهرها و توسعه فناوری در دستگاهوجه به نقش شرکتهای هوشمند است که با تفناوری

المللی، های بینهای داخلی فعال در حوزه فناوری در کنار شرکتهوشمندسازی نظام اداری، این کنگره بستری را فراهم کرده تا شرکت

 هایشان را در نمایشگاه جانبی این کنگره ارائه کنند.ها و دستاورداندیشی در این حوزه، تکنولوژیضمن تبادل نظر و هم

کشور جهان نظیر آلمان، ایتالیا، اسپانیا،  15وی بیان کرد: یکی از نکات حائز اهمیت این رویداد، حضور و همکاری متخصصانی از 

هایی دولت الکترونیک و همچنین ارائه مدل هایی ازها و نمونهمنظور ارائه مدلسوئد، ایرلند، ترکیه، آرژانتین، پرتغال، اوکراین و... به

های دولت المللی با هدف بررسی مدلهای کلیدی مهمانان بیناز شهر هوشمند است.اربابی ادامه داد: همچنین برگزاری سخنرانی

ی، دولت (، رایانش ابرIOTهای تخصصی با موضوعات، اینترنت اشیاء )ها و پنلالکترونیک در کشورهای مختلف جهان، کارگاه

های این کنگره است.وی تأکید کرد: این کنگره همگام صورت همزمان ازجمله برنامهسالن جانبی طی دو روز به 11هوشمند و... در 

با هدف تحقق دولت  96مهرماه  1۲ویژه مصوبه هیأت وزیران در تاریخ های دولت در حوزه توسعه دولت الکترونیک بهبا سیاست

فی های مختلام اداری کشور، با سه رویکرد اصلی دولت هوشمند، شهر هوشمند و بانکداری هوشمند در بخشالکترونیک و اصالح نظ

افزارهای اداری (، رایانش ابری، امنیت در نرمIOTتوان به اینترنت اشیاء )ریزی شده است. از محورهای دولت هوشمند میبرنامه

توان به مدیریت شهر هوشمند، آینده شهرها و ارتباط آن با هوشمند میهای همراه و از محورهای شهر الکترونیکی، فناوری

هوشمندسازی، سیستم حمل و نقل هوشمند، بهداشت هوشمند و... اشاره کرد.معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی سازمان برنامه 

ای آتی صنعت بانکداری، شعب هوشمند در صنعت بانکداری، رونده IOTهایی نظیر کاربردهای و بودجه کشور یادآور شد: موضوع

های هوشمند در بانکداری هوشمند مورد بررسی و بانکی، نقش بانکداری هوشمند در شهر هوشمند، امنیت و حریم شخصی در بانک

بق گذاری است که طهای قابل توجه این رویداد، تاالر مذاکرات سرمایهگیرند.اربابی عنوان کرد: از دیگر بخشواکاوی قرار می

نام فناوری فراهم شده های صاحبگذاری در حوزه هوشمندسازی با حضور شرکتآمده، امکان سرمایهعملریزی و اقدامات بهبرنامه

تواند بسیار مؤثر باشد.وی خاطرنشان ساخت: است که با توجه به شرایط کنونی جذب سرمایه خارجی موضوع پراهمیتی است که می
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ها در حوزه توسعه دولت الکترونیک قصد دارد تعداد کثیری از متخصصان و مدیران ارشد کلیه دستگاه این کنگره با گرد هم آوردن

حلی مناسب با هدف ایجاد یکپارچگی و تسریع در تحقق های اساسی جهت اتخاذ راههای موجود و موانع پیش رو گامبا بررسی چالش

شگاه صورت همزمان، نمایهای آموزشی بههای تخصصی، کارگاهبرگزاری پنلدولت الکترونیک در سطح کشور بردارد.به گفته اربابی، 

 المللی طی دو روز ونظران داخلی و بیناندیشی نخبگان با حضور متخصصان این حوزه و صاحبهای کلیدی و همجانبی، سخنرانی

ساعته حضور  16( و گواهینامه IOTرنت اشیاء )ها در زمینه شهر هوشمند، امنیت فناوری اطالعات، اینتهای کارگاهاعطای گواهینامه

ره ها و دستاوردهای این کنگهای این کنگره است.وی اضافه کرد: این کنگره در نظر دارد خروجیترین برنامهکنندگان از مهمبه شرکت

س ارسال کند که مطمئناً های علمی شامل راهکارها و پیشنهادات مدیران و متخصصان حوزه فناوری به دولت و مجلرا در قالب بسته

 های هوشمند اظهارتواند جهت تحقق و توسعه دولت الکترونیک مؤثر باشد.رئیس شورای سیاستگزاری کنگره جهانی فناوریمی

های هوشمند بتوانیم گام مؤثری در راستای کاهش بروکراسی اداری، توسعه کمی امیدواری کرد که با برگزاری کنگره جهانی فناوری

ها برداشته باشیم.اربابی در پایان اظهار کرد: استقبال دمات فعلی، کاهش فساد اداری و ایجاد شفافیت بر عملکرد سازمانو کیفی خ

رود شاهد برگزاری رویدادی با شکوه و طراز اول در عرصه فناوری در کشور عمل آمده و انتظار میخوبی تاکنون از این کنگره به

طور ویژه به نقش توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی نظام اداری در نقشه راه این کنگره به باشیم.همچنین با توجه به اینکه

 پردازد، به همین دلیل اهمیت برگزاری این رویداد دوچندان شده است.اصالح نظام اداری می

این کنگره از طریق پایگاه اینترنتی  توانند با توجه به محورهای کنگره، مقاالت خود را برای شرکت درمندان و پژوهشگران میعالقه

WWW.FBFI.IR عه توانند به پایگاه اینترنتی کنگره مراجمندان برای کسب اطالعات تکمیلی میبه دبیرخانه ارسال کنند. عالقه

 تماس بگیرند./ 0۲1-366۲1318-9و  0۲1-33699093-۴های یا با شماره

http://www.iana.ir/fa/news/50511/%D8%A8%D8%B1%D8%B 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۲۲تاریخ: 

 توضیحات قائم مقام وزیر علوم درباره مصوبه جذب هیات علمی دانشگاه ها

ایسکانیوز، عبدالرضا باقری در باره تسری ممنوعیت استخدام دانش اموختگان دانشگاه ها به عنوان هیات علمی در همان  به گزارش

دانشگاه، به دیگر دانشگاه ها گفت: من در جریان جزئیات این موضوع نیستم و دراین مورد نیز چیزی نگفته ام، اما این موضوع به 

.قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات های امنا و هیات ممیزه مرکزی ادامه داد: اغلب دانشگاه ها سیاست های دانشگاه ها بر می گردد

 ربهتج تا کنند، جذب علمی هیات عضو ها دانشگاه دیگر از و نکرده جذب که است بهتر را خود اموختگان دانش  عنوان می کنند که

  .شود دانشگاه وارد جدیدی علمی

رئیس دانشگاه ارومیه در دیدار با دانشجویان دکتری درباره مصوبه این دانشگاه مبنی بر ممنوعیت استخدام به گزارش مهر، به تازگی 

 دانش فارغ التحصیل دانشگاه ارومیه به عنوان عضو هیات علمی این دانشگاه، اعالم کرده بود: هدف این مصوبه، جلوگیری از استخدام

م و کاست و مطلب اضافی به دانشجوی بعدی انتقال ک بدون را خود استاد علم وار سلسله که است دانشگاه همین اساتید اموختگان

به پیشنهاد دکتر باقری رئیس هیات امناء وزارت علوم قرار است این موضوع به تمام  :وی درگفتگو با مهر اضافه کرده بود .ندهند

 .دانشگاه ها تسری پیدا کند

http://www.iana.ir/fa/news/50581/%D8%AA%D9%88%D8% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۲۲تاریخ: 

 تم کارآمد کشاورزی برای ذخیره غالت اختصاصیسطراحی یک سی

پیش رو در این عرصه نیز چشمگیر و قابلتوجه هستند. کشاورزان به منظور تقاضا برای کشاورزی هرگز پایان نمی یابد. مخاطرات 

کاهش این مخاطرات باید از سیستم هایی استفاده کنند که میزان تولید را افزایش داده و هدر رفت زمان را تا حد ممکن محدود 

مهم ترین اقدامات، در نظر گرفتن موقعیت، هنگام برنامه ریزی برای راهاندازی یک سیستم ذخیره غالت در مزرعه، یکی از .نماید

دسترسی و توسعه آتی است. همیشه باید امکان توسعه و گسترش مزرعه را فرض نمود و به این ترتیب، داشتن یک برنامه همه جانبه 

تم اندازی سیسکه تغییر و رشد تکنولوژی های پیش رو در آن لحاظ شده باشد، امری ضروری و اساسی است. هنگام انتخاب مکان راه 

مزرعه، دسترسی به جاده های اصلی بسیار اهمیت دارد. در شرایط ایده آل، سیستم مزرعه باید در نزدیکی یک بزرگراه قرار گرفته و 

دسترسی به بزرگراه یا جاده اصلی این امکان را برای شما فراهم میآورد که در سریع ترین زمان  .به گاز طبیعی دسترسی داشته باشد

الت خود را انتقال دهید. در غیر این صورت، با مشکالت عدیده ای مواجه خواهید شد. دسترسی به گاز طبیعی نیز می تواند ممکن غ

 ینا باید همیشه خود، سیستم برای ریزی برنامه هنگام هزینه های مربوط به خشک کردن غله را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

 رایب را اضافی فضایی همیشه پس. نیست انتظار از دور چندان غالت ذخیره انبارهای گسترش امکان که دهید قرار نظر مد را نکته

زمانی که میزان غالت برداشت شده نسبت به میزان پیش  .حتمال و امکان نصب سیلوهایی دیگر در آینده در نظر داشته باشیدا این

تر باشید. همیشه این نکته را مد نظر قرار دهید که ظرفیت نگهداری  بینی شده افزایش یافت، به فکر احداث یک سیلو در حجم بزرگ

زمانی که تصمیم به خشک کردن غالت بیشتری می گیرید، افزایش ظرفیت  .دانه های تازه و مرطوب همواره مناسب نخواهد بود

منظور افزایش کارایی سیستم،  نگهداری محصول مرطوب یک ضرورت خواهد بود. برای جداسازی ایستگاه های انبساط و بارگیری به

توانایی بارگیری و بارگذاری همزمان غله، زمان کل برداشت محصول را کاهش داده و به این  .یک الگوی ترافیکی را ایجاد نمایید

 زترتیب در پول شما صرفه جویی خواهد شد.نوع غله ای که قصد ذخیره سازی آن را دارید، تعیین کننده تعداد سیلوهای مورد نیا

خواهد بود. اگر قصد دارید سه نوع غله مختلف را ذخیره نمایید که از نظر سایز با هم تفاوت داشته باشند، حداقل به سه انبار مجزا 

نیاز خواهید داشت. اگر قصد کاهش ریسک های پیش رویتان را دارید، هرگز غالت مختلف را با یک کامیون انتقال ندهید. برای مثال، 

ل ذرت دارید، همه آن را در یک انبار ذخیره نکنید. به جای آن، محصول را در دو یا سه انبار کوچک تر جای دهید. هزار بوش 90اگر 

وجود یک سیستم  .در این صورت، اگر قسمتی از محصول فاسد شد، به جای کل محصول تنها بخشی از آن را از دست داده اید

که بتواند محصولی با کیفیت و بر اساس ظرفیت برداشت را انتخاب نموده خشک کننده مناسب، یک ضرورت است. انتخاب سیستمی 

و زمان دقیق برداشت محصول را تعیین نماید، بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است. در چنین سیستمی، خشک کننده بخش مهمی 

با نیازهای مزرعه بوده  ه که منطبقکنند خشک سیستم یک انتخاب در حفظ رطوبت مناسب برای ذخیره سازی محسوب می شود.

 اشتهد یاد به و احتمال گسترش ذخیره سازی خشک و تر را در نظر گرفته باشد، باید در مراحل ابتدایی طراحی، مد نظر قرار گیرد.

ر مع طول. است امن سازی ذخیره برای کلیدی عنصر یک سازی، ذخیره مناسب رطوبت به رسیدن زمان تا غله کردن خشک باشید،

 داشتبه حفظ که صورتی در سازی متأثر از دمای غله است اما رطوبت غله همچنان اولین فاکتور تأثیرگذار بر طول عمر محسوب می شود.ذخیره 

 کدهدانش ترین نزدیک اطالعات از استفاده. داشت نخواهد چندانی ارزش سازی ذخیره سیستم باشد، نشده رعایت بارگیری صحیح های شیوه و

تواند بهترین منبع برای بررسی این فاکتورها باشد. هنگام طراحی سیستم ذخیره سازی خود، همواره مطمئن شوید که رزی می کشاو های

 .اشدبتدابیری را برای رشد و تغییرات آتی تکنولوژی ها در نظر گرفته باشید. طراحی ضعیف یک سیستم می تواند بسیار زیان بارتر از نداشتن آن 

http://www.iana.ir/fa/news/50579/%D8%B7%D8%B1%D8%A7 
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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 

وگو با خبرنگار فارس در رشت، کنترل بازار محصوالت نژاد امروز در گفتجبار کوچکی .سؤال من در مورد آشفتگی بازار برنج پاسخ دهد

کند که کنترل بازرگانی محصوالت صراحت اعالم میوزارت جهاد کشاورزی برشمرد و اظهار کرد: قانون بهکشاورزی را از وظایف 

وی با اشاره به نقش نظارتی مجلس بر .تواند بیاوردکشاورزی با وزیر جهاد کشاورزی است و در این راستا حجتی هیچ بهانه هم نمی

صمیم بر واردات برنج را گرفته باشد، وزیر باید خود را برای پاسخگویی به سؤاالت وضعیت عمومی کشور افزود: اگر ستاد تنظیم بازار ت

نماینده مردم رشت در مجلس با بیان اینکه طرح سؤال از وزیر جهاد کشاورزی دو هفته قبل به کمیسیون .نمایندگان آماده کند

وی با اشاره به .رد آشفتگی بازار برنج پاسخ دهدکشاورزی رفته است، گفت: هفته آینده وزیر باید در مجلس به سؤال من در مو

از حد برنج عالوه بر اینکه به تولیدکننده و اقتصاد کشور ضربه  های برنج وارداتی به تولید و انسان خاطرنشان کرد: واردات بیشآسیب

اوری مجلس با اشاره به نصب نائب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فن.کندهایی را وارد میکننده نیز آسیبزند به مصرفمی

بنرهای تقدیر و تشکر از وزیر جهاد بابت دستور منع واردات برنج توسط اتحادیه تولیدکنندگان برنج گیالن تصریح کرد: من انجمن 

 .ها باشدای شکل نگرفته اما ممکن است نصب بنرها ساخته وزیر و یا دولتیشناسم ولی اتحادیهبرنج را می

کنندگان آن عرصه گفت: با ابراز تأسف و با اطمینان باید اعالم کرد که مافیایی اره به نقش مافیای برنج و سوءاستفادهنژاد با اشکوچکی

 .سازدها را میو تشکل برد و در دولت نفوذ کردهاز واردات سود خوبی می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1396091600019۲ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960916000192


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

31 
 http://awnrc.com/index.php 

 برنج
 فارس - ۹۶/۰۹/۱۹ : تاریخ

 کاران تا سردر آوردن برنج خارجی در بازار روزی برنجاز رنج شبانه
رویه برنج حالی شاهد واردات بیدر  !توان دور مازندران دیوار کشیدکند!/ حیدرپور: نمیمی« ری»وقتی برنج هندی در مازندران 

خارجی در بزرگترین مرکز تولید برنج در کشور هستیم که رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با ادعایی گزاف از این باب سخن 

  !توان دور مازندران را دیوار کشیدگفت که نمی

کاران نیست ولی با این وجود برخی روزی برنجشهرستان ساری، هیچ کس منکر رنج و زحمات شبانهاز  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .زنندخواسته یا ناخواسته با دست زدن به اقداماتی از جمله واردات تیشه بر ریشه تولید می

فروش  برداشت کرده و با قیمت خوبی بهروزی تنها به امید روزی است که محصوالت خود را کاران با وجود تالش شبانهتمام امید برنج

برساند تا بتواند از عهده معاش خود برآید ولی در زمان برداشت شاهد اتفاقاتی هستیم که نه تنها به سود آنان شده بلکه متضرر 

کار برنج زمان برداشت برنج شاهد عرضه محصوالت فراوانی در بازار هستیم که ممکن است قیمت آن در حدی نباشد تا.خواهند شد

فروشد تا بتواند روزی خود را کسب کند به ناچار بخشی از محصول خود را آن هم به دالل میبتواند مزد زحمت و تالش شبانه

ه سالدارد تا در زمان مناسب به فروش برساند تا بتواند از عهده معاش یکهای خود را پرداخت کند و باقی محصول را نگه میبدهی

تای حمایت از تولیدکنندگان مقرر شد واردات برنج تا پایان آبان ماه امسال ممنوع باشد و از آذر ماه آزاد شود؛ یعنی در راس.خود برآید

که قیمت برنج به حد مطلوب رسید و تولیدکننده قصد فروش دارد با واردات برنج در بازار تمام آرزوهای آنان نقش بر آب زمانی

د برنج خارجی در مازندران حکایت دیگری دارد چرا که مازندران با وجود اینکه توان تولید و تأمین از این نکته نگذریم که ورو.شودمی

اعتمادی تولیدکنندگان و کاهش ها را دارد چرا باید برنج خارجی وارد شود؟ ورود برنج خارجی به بیسایر محصوالت سایر استان

 .انگیزه آنان برای تولید ختم خواهد شد

 مازندران را دیوار کشید توان دورنمی*

توان دور مازندران را دیوار کشید چرا که وگو با فارس، اظهار کرد: نمیباره در گفترئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران در این

 .کنندکند بلکه این تجار هستند که براساس مشتری این محصول را وارد میدولت برنج خارجی را وارد نمی

ن کرد: اگر برنج قاچاق است باید با آن برخورد شود و اگر رسمی وارد شده حتما مشتری دارد و شاید همه توان دالور حیدرپور بیا

کند، اضافه کرد: این روند از گذشته وی با اشاره به اینکه دولت در مازندران برنج خارجی توزیع نمی.خرید برنج محلی نداشته باشد

براساس مقررات از آذر ماه واردات  :رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران تصریح کرد.وع استبوده االن هم ادامه دارد و واردات ممن

 .ای اعالم کرده ضرورتی برای واردات برنج وجود ندارد و ممنوع استبرنج آزاد است که اعالم شد ولی وزیر جهاد کشاورزی طی نامه

نمایندگان مجلس شورای اسالمی اصالً ضرورتی برای واردات برنج وجود های استاندار مازندران و این مسؤول بیان کرد: با پیگیری

 .شود و واردات تا اطالع ثانوی ممنوع استندارد و باید جلوی آن گرفته شده و ثبت سفارش هم نمی

 واردات برنج با حواله رانت و فساد است*

بیان اینکه در حوزه واردات برنج دولت واردکننده نیست، استاندار مازندران نیز در یادواره شهدای سیمرغ در بخشی از سخنانش با 

 .بینیمدار نباشد اتفاقی که اخیراً رخ داد را میاظهار کرد: اگر با حواله واردات برنج انجام شود رانت و فساد است و اگر نشان

حل دوم تولید ی از واردات برنج و راهمحمد اسالمی ادامه داد: در مازندران دو راه داریم ابتدا شکایت و نامه نوشتن برای جلوگیر

ترین عاملی است که باید با نقش وی با اشاره به اینکه قدرت اقتصادی ما مهم.میلیون تن کسری برنج کشور در مازندران استیک

د اما تربیت های ما تربیت نیروی انسانی داشتنهای آموزشی و دانشگاهسیستم :سازی کنیم، افزودمردم و حضور مردم آن را مقاوم
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استاندار مازندران بیان کرد: مردم با هزاران زحمت .بود تا موجب رشد اقتصاد ما باشدهای اقتصادی مینیروی انسانی باید برای شاخصه

ثروت  اسالمی با اعالم اینکه.بینیمای تعدادی بیکار میها فرستادند و امروز در هر خانهتأمین مالی کرده و فرزندان خود را به دانشگاه

توانیم آفرینی در اقتصاد منابع انسانی هستند، تصریح کرد: در استان با توجه به همه شرایطی که وجود داشته میاصلی برای نقش

وی خاطرنشان کرد: در حوزه واردات برنج دولت واردکننده نیست، اگر با حواله واردات .مسأله اشتغال را در درون خودمان حل کنیم

استاندار مازندران با اشاره به اینکه در .بینیمدار نباشد اتفاقی که اخیراً رخ داد را میانت و فساد است و اگر نشانبرنج انجام شود ر

شور میلیون تن کسری برنج کحل دوم تولید یکمازندران دو راه داریم ابتدا شکایت و نامه نوشتن برای جلوگیری از واردات برنج و راه

 .میلیون تن برنجی که کشور با کسری آن مواجه است را در مازندران تولید کنیمابتدا باید یک در مازندران، اظهار کرد:

 .دهد تا به سهم خودمان بتوانیم خودکفا شویمها را میوری و نیروی کار اجازه بررسی اصالح شیوهاسالمی افزود: بهره

مدیریت کنیم، اضافه کرد: باید به سمت مکانیزه شدن پیش برویم تا شده را وی با بیان اینکه باید راهی پیدا کنیم تا قیمت تمام

هایی که در اختیار داریم همچنین توسعه صنایع استاندار مازندران تصریح کرد: در ارتباط با توسعه ظرفیت.شده پایین باشدقیمت تمام

می با اعالم اینکه کشوری وابسته به نفت هستیم اسال.کندهایی برای شکوفایی اقتصادی برای ما ایجاد میتکمیلی و تبدیلی ظرفیت

وی افزود: مقام معظم رهبری .و اقتصاد ما اقتصادی تک بعدی است، اظهار کرد: نیازمند توجه ویژه کشور به سیمرغ و مازندران هستیم

کشوری  عنوانکشورمان به ها دست پیدا کنیمهای اقتصاد مقاومتی را ابالغ فرمودند، اگر بتوانیم به همه شئون این سیاستسیاست

درصد راه را کشور رفته و  50استاندار مازندران بابیان اینکه تا اآلن حدود .ها آسیب نخواهد دیدکه اقتصادش مقاوم است از توطئه

 .مانده از وابستگی نفت را هم قطع کرددرصد باقی 50شود درصد کاهش داشته است، تصریح کرد: می 50وابستگی به نفت تا حدود 

های درست برای همیشه بحث واردات برنج خارجی پایان یابد و دیگر شاهد واردات به گزارش فارس، امیدواریم با اتخاذ سیاست

 .محصوالت خارجی در زمانی که امکان تولید و خودکفا شدن وجود دارد؛ نباشیم

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960919001117 
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 پنبه
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 تامین منابع مالی
 فارس - ۹۶/۰۹/۱۹ : تاریخ

 یابد های آبیاری نوین اختصاص میمیلیارد تومان برای طرح ۱050کل کشور مبلغ  ۹۷بر اساس الیحه بودجه 
میلیارد ریال در نظر گرفته  500هزار و  10بیاری های نوین آهای آبیاری تحت فشار و سامانهبرای طرح 97بر اساس الیحه بودجه 

های آبیاری کل کشور در اجرای طرح 97الیحه بودجه  ۴، بر اساس تبصره فارسخبرگزاری به گزارش خبرنگار اقتصادی  .شودمی

میلیون  300قانون برنامه ششم توسعه مبلغ  35های نوین آبیاری در بخش کشاورزی و بر اساس ماده فشار و سامانهتحت فشار، کم

درصد و  85های آبیاری نوین معموالً سهم دولت برای اجرای طرح.شودمیلیارد ریال در نظر گرفته می 500هزار و  10دالر معادل 

الیحه بودجه ،به دولت  -الف -8بر اساس تبصره .شوددرصد در نظر گرفته می 15سهم کشاورز در قالب آورده تجهیزات و نیروی کار 

خاک کشاورزی،  شود برای اجرای عملیات تکمیل و احداث شبکههای فرعی آبیاری و زهکشی، اجرای عملیات آب واجازه داده می

 85شود، تا هشتاد و پنج )بندانها، مرمت و بازسازی قنـوات کـه توسـط بخشهای غیر دولتی و تعاونیهای تولیدی انجام میاحداث آب

بـه عنـوان سـهم کمـک  130700۲000و  1306012000(درصد اعتبارات مورد نیاز را از محل طرحهای ذیـل برنامـه های 

سهم باقیمانده به عنوان سهم بهره برداران به صورت نقدی یا تأمین کارگر و یا نصب کنتورهای هوشمند  .مایدبالعوض دولت هزینه ن

 300های آب روستایی های آبرسانی روستایی و توسعه شبکهبر روی چاه های مجاز قابل پذیرش استهمچنین برای اجرای طرح

برای مقابله با ریزگردها در کشور و رفع مشکل برق خوزستان .شودنظر گرفته می میلیارد ریال در 500هزار و  10میلیون دالر و معادل 

برای .شودمیلیارد ریال در نظر گرفته می 5۲50میلیون دالر معادل  150قانون برنامه ششم توسعه مبلغ  38ماده « س»بر اساس بند 

 ۲قانون برنامه ششم توسعه مبلغ  38ماده « ث»د بهبود محیط زیست، آبخیزداری و ساماندهی پسماندهای کل کشور بر اساس بن

بخشی از اهداف مندرج در قانون به منظور تحقق -الف -۴تبصره .شودهزار میلیارد ریال در نظر گرفته می 70میلیارد دالر معادل 

قانون  5ماده  ۲ به ویژه تبصره 1389/8/5سازی نوآوری و اختراعات مصوب ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاریحمایت از شرکت

 ایتحم بابت ملی توسعه صندوق قانون احکام دائمی برنامه های توسعه معادل ریالی مبلغ دویست میلیون از محل 51مذکور و ماده 

ندوق توسعه ملی بازگشت از منابع محسوب ص برای مذکور ارزی مبلغ. یابدمی اختصاص تعاونی و خصوصی بنیان دانش شرکتهای از

ازه به بانکهای عامل اج -میشود. تبدیل دالر به ریال موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران صورت میگیرد. ب

آن بانک از محل منابع در اختیار از جمله منابعی که با تصویب هیأت عامل صندوق توسعه ملی در  1397داده میشود در سال 

گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و سرمایه- 1بـه اعطـای تسهیالت ارزی به موارد زیر اقدام کنند:  نسبترا استگذاری شـده سپرده

آوری گازهای همراه در ای باالدستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و جمعنهادهای عمومی غیردولتی برای طرحهای توسعه

ب بازیافت مخازن و احیای چاههای قدیمی با داشتن ذخایر نفتی درجا و بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود راستای افزایش ضـری

ای و زیربنایی سازمانهای توسعهای بخش صنعت و معدن با مشارکت حداقل پنجاه و طرحهای توسعه- ۲در مخازن و تولیدی از آنها. 

از محل منابع در اختیار از جمله  1397کهای عامل اجازه داده میشود در سال به بان -)درصدی بخش خصوصی و تعاونی. ج 51یک)

بـه اعطـای تسهیالت ارزی به  نسبت، استگذاری شـده منابعی که با تصویب هیأت عامل صندوق توسعه ملی در آن بانـک سـپرده

ختلف حمل و نقل درون و برونشهری بدون گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداریها برای طرحهای توسعهای انواع مسرمایه

انتقال مالکیت و با معرفی وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمانها و شرکتهای تابعه و ذیربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با 

 ـا استهالککنندگان تتضمین سازمان امور شهرداریها و دهیاریهای کشور در قبال أخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده

)قانون الحاق برخی مواد به قانون  5۲)ماده) ۲مندرج در تبصره)%)» 1یک درصد)»عبارت  -د 6اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند. 

مبلغ  1397بانک های عامل مجازند در سال  -اصالح میشود. هـ« یک واحد درصد»)به عبارت  ۲تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)
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ریال تسهیالت از محل منابع در اختیار از جمله منابعی که با تصویب هیات عامل صندوق توسعه ملی در آن بانک چهل هزار میلیارد 

ها سپرده گذاری شده است برای خرید تجهیزات و به روزرسانی آزمایشگاهها و کارگاههای دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی 

ه ها و سـازمان های ذی ربط و سازمان برنامه و بودجه کشور و با تصویب هیأت امنای و فناوری براساس فهرست مورد توافق وزارتخان

الذکر بوده و پس از تنفس دو ساله از محل آنها پرداخت نمایند. تضمین این تسهیالت پس از تصویب هیات امنا بر عهده مراکز فوق

دی مورد تفاهم با بانکها بازپرداخت میشود. تجهیزات درآمد اختصاصی آنها و متناسب با میزان دریافتی و مبتنی بر زمانبن

آزمایشگاههای تحقیقاتی موضوع این بند فقط در مواردی که بنا به اعالم معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و یا وزارتخانه تخصصی 

ر قانون برنامه برنامه ششم به منظور تحقق اهداف مندرج د -، از شـرکت خـارجی تـأمین میشود. وندارندمربوطه مشابه داخلـی 

صندوق توسعه ملی اقدام و منابع  1397توسعه، به دولت اجازه داده میشود براساس جدول زیر، نسبت به برداشت از ورودی سال 

 داری کل کشور واریز نماید. اعتبارات موضوع این بند براینزد خزانه 310705را به ردیف درآمد عمومی به شماره طبقه بندی  حاصله

از موارد مشخص شده از جمله حقوق و دستمزد از  غیرصندوق توسعه ملی بازگشت از منابع محسوب میشود. هرگونه پرداخت در 

 .گیردتبدیل دالر به ریال منابع موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسالمی صورت می .محل منابع این بند ممنوع است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960919000۴05 
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 تامین منابع مالی
 فارس - ۹۶/۰۹/۱۶ : تاریخ

 پردازد/ کشاورزان برای کاشت محصول نیازمند نقدینگی هستند دولت 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

اظهار کرد: نمایندگان مجلس بارها در خصوص پرداخت طلب گندمکاران وگو با خبرنگار فارس در ارومیه 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

 ینگی نیاز دارند، اضافه کرد: بنابراین انتظاریوی با بیان اینکه کشاورزان برای کاشت محصول سال آینده خود به نقد.باقی مانده است

 .ودشکاران اقدام کند اما در این زمینه همتی دیده نمیکه وجود دارد این است که دولت برای پرداخت طلب کشاورزان به ویژه گندم

om/newstext.php?nn=http://www.farsnews.c13960916000587 
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 تامین منابع مالی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آذر  ۲۱تاریخ: 

 نرخ باالی بهره بانکی، بالی جان کشاورزان

 های تولید و کاهشهزینهشود که این امر باعث افزایش های سنگین ارائه میابراهیمی گفت: وام بانکی به بخش کشاورزی با نرخ

صنعت، تجارت و کشاورزی  جواد ابراهیمی عضو اتاق بزرگانی استان گیالن در گفتگو با خبرنگار. شودهای خارجی میحضور در بازار

 شور، اظهار کرد: صادرات محصوالت کشاورزی در ایران در ک محصوالت کشاورزی؛ با اشاره به قیمت باالی باشگاه خبرنگاران جوان

 .به دلیل قیمت باالی تمام شده آن توجیه اقتصادی و توان رقابت با محصوالت کشاورزی ترکیه را ندارد

به بخش کشاورزی باال است، ادامه داد: این امر می تواند زمینه را برای افزایش قیمت محصوالت  های بانکیواموی با بیان اینکه نرخ 

های شود، تصریح کرد: تبدیل زمینهای تولید میوی با بیان اینکه کشت سنتی محصوالت نیز باعث افزایش هزینه.کندفراهم می

کند و صاحبان زمین به ناچار به کشت سنتی ت کشاورزی را سخت میهای کوچک، امکان استفاده از ماشین و ادواکشاورزی به قطعه

های بزرگ کشاورزی ابراهیمی، ادامه داد: تبدیل زمین.یابدآورند که به دلیل دستمزد باالی کارگران، هزینه تولید افزایش میروی می

دو نسل با تقسیم زمین میان فرزندان این کوچک در دنیا امری منسوخ است که به دلیل قوانین وراثت، معموال پس از  به قطعات

: ورشدیادآ است، ایران در عضو اتاق بازرگانی گیالن با بیان اینکه اروپای شرقی مشتری اصلی کیوی.گیردموضوع شتاب بیشتری می

هزار تن است که  1۲0 حدود محصول، این ساالنه برداشت میزان و است کیوی کشت زیر ایران در زمین هکتار هزار3500از بیش

 .شودهای اروپای شرقی صادر میهزار تن آن به کشور 60بعد از تازه خوری و سردخانه حدود 

میلیون دالر برای کشور ارز آوری  ۴0 ابراهیمی در پایان با اشاره به کیفیت بسته بندی در افزایش فروش گفت:صادرات کیوی بیش از

 .بندی، میزان صادرات این محصول را افزایش داددارد و می توان با افزایش کیفیت در بسته 

http://www.yjc.ir/fa/news/6355991/%D9%86%D8% 
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 تحقیقات و نوآوری ها
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 تخم مرغ
 فارس - ۹۶/۰۹/۱۹ : تاریخ

 شودمرغ تنظیم بازاری فردا در میادین آغاز میمرغ در بازار/ توزیع تخمتخمافزایش قیمت 
مرغ در بازار افزایش داشته است، بر همین اساس از گذار میهن گفت: با توجه به افزایش تقاضا، قیمت تخمرئیس اتحادیه مرغ تخم 

  .شودمیهزار تومان در سازمان میادین آغاز 1۲ای زیر مرغ شانهفردا توزیع تخم

مرغ که طی هفته گذشته ، در مورد آخرین وضعیت قیمت تخمخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی رضا ترکاشوند در گفت

ها، قیمت نهادهافزایش داشته اظهار داشت: با توجه به افزایش تقاضا برای مصرف تخم مرغ در نیمه دوم سال و همچنین افزایش 

هایی در دستورکار داریم تا بتوانیم تنظیم بازار این محصول وی گفت: برنامه .مرغ در بازار هستیمشاهد افزایش قیمت تمام شده تخم

 مرغ توسط این اتحادیه در محل سازمان میادین به قیمت هر شانه کمتر ازهای تخمرا در دست بگیریم و احتماالً از فردا توزیع شانه

های هزار تومان در سوپرمارکت 13مرغ به قیمت اکنون هر شانه تخمبه گزارش خبرنگار فارس، هم .شودهزار تومان آغاز می 12

 هزار تومان افزایش قیمت داشته است ۲شود که نسبت به یکی دو هفته اخیر سطح شهر عرضه می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn= .13960919001038 
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 تخم مرغ
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آذر  ۲۱تاریخ: 

 بررسی دالیل افزایش قیمت تخم مرغ/نرخ خرید تضمینی برنج برای کشاورز مناسب نیست

استان تهران گفت: کاهش تولید به دلیل بیماری حاد تنفسی سبب افزایش قیمت تخم رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار 

 .مرغ شده و بعید می دانم که قیمت روند نزولی داشته باشد

نبی پور رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

شبکه خبر در خصوص وضعیت بازار تخم مرغ گفت: در حال حاضر تولید کنندگان،  18:30گذار استان تهران در برنامه گفتگوی 

ا در شش ماهه نخست سال قیمت تخم مرغ برای این مرغداران میانگین قیمت عمده را قبول ندارند و باید به تولید کننده حق داد زیر

وی در خصوص دالیل افزایش قیمت گفت: کاهش تولید به دلیل بیماری حاد تنفسی موجب باال رفتن قیمت ها شده .به صرفه نیست

تصریح کرد:  قیمت تخم مرغنبی پور درباره تاثیر قیمت نهاده های دامی بر .است و بعید می دانم که قیمت روند نزولی داشته باشد

 .االن قیمت نهاده ها تاثیر آنچنانی بر باال رفتن نرخ ندارد زیرا تولید مرغ کاهش یافته است

وی با اشاره به مشکالت بیماری حاد تنفسی در مرغداری ها ادامه داد: این وضعیت از سوی سازمان دامپزشکی پیش بینی شده بود 

مان همکاری الزم را ندارند و اگر وضعیت به همین منوال باشد قطعا در سال بعد شرایط وخیم ولی سازمان های مسئول با این ساز

بر اساس این گزارش ترکاشوند مدیرعامل مرکزی مرغداران میهن که از سوی وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت تولید .تر خواهد شد

خم مرغ گفت: از فردا با عرضه تخم مرغ شانه ای با قیمت و توزیع و صادرات تخم مرغ را برعهده دارد در خصوص افزایش قیمت ت

 .تومان در میادین میوه و تره بار سعی در شکستن حباب قیمت را داریم و سعی می کنیم که قیمت را واقعی کنیم 1۲600

و  است کالن استبر باال رفتن قیمت تخم مرغ تصریح کرد: قیمت نهاده ها مربوط به سی قیمت نهاده های دامیوی درباره تاثیر 

ترکاشوند در خصوص راهکارهای موثر برای .افزایش قیمت ارز مبادله ای از ابتدای سال موجب افزایش قیمت نهاده ها شده است

کاهش قیمت گفت: با اقداماتی مانند پیش خرید و یا واردات می توان بخشی از خال بازار را کنترل کرد ولی باید به این نکته توجه 

 .نیمه دوم سال افزایش قیمت تخم مرغ طبیعی و واقع بینانه استداشت که در 

 وضعیت بازار برنج داخلی و خارجی

بر اساس این گزارش اکبریان نایب رئیس انجمن برنج در خصوص وضعیت بازار این محصول پر مصرف در کشور گفت: بر اساس 

 .الزم داریم واردات برنجهزار تن نیز 700هزار تن تولید داخلی داریم و در حدود 300میلیون و ۲برآوردهای وزارت جهاد ما 

وی افزود : این در حالی است که در شش ماهه اول سال مجوز واردات یک میلیون تن برنج صادر شده است و این مقدار فراتر از نیاز 

هزار تومان به فروش برساند ولی در تهران همان برنج  11ت را با قیم برنج تولید داخل داخلی است و بنکدار شمالی ما نمی تواند

اکبریان افزود: دولت می بایستی از کشاورز حمایت کند که متاسفانه هنوز این امر محقق نشده  .هزار تومان عرضه می شود 16با 

 .، قیمت ها مناسب نیست و کفاف نیاز کشاورز را نمی دهدخرید تضمینیاست به طور مثال در بخش 

http://www.yjc.ir/fa/news/6357936/%D8%A8%D8%B1%D8%B1 
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 تولیدات باغی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آذر  ۲۰تاریخ: 

 هزار تن سیب درختی از باغداران خریداری شد 40

هزارتن  ۴0درختی صنعتی در بازار، سازمان تعاون روستایی اقدام به خرید بیش از  صفایی گفت: با توجه به کاهش شدید نرخ سیب

 .تومان از باغداران کرد ۲98سیب درجه سه به قیمت 

 ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی حسین صفایی رییس سازمان تعاون روستایی در گفتگو با خبرنگار

 بایجانآذر استان غرب شمال باغات در سیب ریزش به توجه با اظهار کرد:  خرید تضمینی سیب درختیبا اشاره به آخرین وضعیت 

 سیب، نرخ افزون روز افت از جلوگیری و خرید جهت روستایی تعاونی سازمان ورود که یافت کاهش شدت به محصول نرخ غربی،

تومان از کشاورزان خریداری  ۲98با قیمت هر کیلو  سیب صنعتیهزارتن  ۴0وی افزود: امسال بیش از .شود می تلقی مثبت اقدام

 .شد که بعد از اعالم قیمت تضمینی، مابه التفاوت آن به کشاورزان پرداخت خواهد شد

 در تومان  190 از سوی سازمان تعاون روستایی، نرخ هر کیلو محصول به  خرید تضمینی سیب قبل ازصفایی با اشاره به اینکه 

 حجم و دما تغییر سبب به امسال که دارد ریزش درختی سیب درصد ۲5 تا ۲0 معمول طور به ساله همه: کرد بیان بود، رسیده بازار

د خری اب تا شد میدان وارد سرعت به روستایی تعاون سازمان کشاورزان، از حمایت منظور به  که یافت افزایش میزان این تولید، باالی

معاون وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به این سوال که در سال های گذشته خرید .تضمینی محصول از زیان کشاورزان جلوگیری کند

بل، سازمان تعاون روستایی به طور تضمینی سیب از سوی سازمان تعاون روستایی صورت گرفته است، اذعان کرد: در دو سال ق

کرد اما امسال به سبب حجم باالی تولید و ریزش محصول، به میزان عرضه  باغدارانمحدود اقدام به خرید تضمینی سیب درختی از 

 کارخانه های آنکه وجود با رییس سازمان تعاون روستایی درپایان تصریح کرد: .سیب از سوی کشاورزان امکان خرید فراهم شد

در فصل برداشت، خود اقدام به خرید سیب صنعتی درجه سه از باغداران می کنند، اما امسال سازمان تعاون روستایی با  کنستانتره

تعدادی از کارخانه ها به سبب افت شدید قیمت، اقدام به انعقاد قرارداد و انتقال سیب به سردخانه ها و تبدیل کنستانتره و آبمیوه 

 .جهت صادرات کردند

http://www.yjc.ir/fa/news/635۴7۲8/۴0%D-9%87%D8%B۲% 
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 تولیدات زراعی
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۲۱تاریخ: 

 سبقت رشد نرخ دام از مرغ

متوسط رشد بهای گوسفند و گوساله زنده نسبت به مرغ زنده افزایش بیشتری داشته و حدود چهار تا پنج درصد  تاکنون 80از سال 

تومان به ازای هر کیلوگرم  566به گزارش خبرنگار ایانا، متوسط قیمت مرغ زنده در سال گذشته حدود چهارهزار و .باالتر بوده است

 3۲1 هزار وسال روند افزایشی داشته و در مردادماه به بیشترین مقدار خود یعنی پنج بوده است. نرخ این محصول در شش ماه ابتدای

تومان( را تجربه کرد. سپس با افزایش  310ترین مقدار خود )چهارهزار و ماه، پایینتومان رسید. بعد از آن سیر نزولی داشت و در آبان

 تومان در هر کیلوگرم به فروش رسید. 910ر متوسط، چهارهزار و طورو شد به طوری که در اسفندماه مرغ زنده بهمجدد روبه

ی توان به عرضه مقدار زیادهای پایانی پاییز و اوایل زمستان را میانجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه معتقد است افت قیمت در ماه

داد. در نتیجه در این بازه زمانی مرغداران متحمل ها در اوایل پاییز نسبت های گسترده در مرغداریریزیمرغ به بازار در نتیجه جوجه

خسارت فراوانی شدند. در عوض نزدیک عید نوروز به دلیل کاهش عرضه مرغ توسط تولیدکنندگان به بازار افزایش قیمت رقم خورد. 

درصد  1.6و  0.6د به ترتیب حدو 93و  9۴های درصد بوده که نسبت به سال 11.3حدود  95به طور کلی نوسان قیمت مرغ در سال 

 درصد( بود. 1.3ماه )درصد( و کمترین نوسان در دی 6.6افزایش داشته است. بیشترین نوسان قیمت در اردیبهشت )

 697نرخ این محصول در هر کیلوگرم، حدود  1380دهد که در سال سال گذشته نشان می 16نگاهی به روند قیمتی مرغ زنده در 

طور تومان رسید. به 566درصدی به چهارهزار و  555با رشد  1395سال یعنی  16های آن بعد از تومان بوده است. در حالی که ب

 درصدی را تجربه کرده است. 13.5ها قیمت مرغ زنده رشد متوسط طی این سال

 گوسفند زنده

 7.6ان آن در کل سال، تومان بود و نوس 9۲۴هزار و  1۲طور متوسط این در حالی است که قیمت گوسفند زنده در سال گذشته به

تومان به ازای هر کیلوگرم بود که با رشد بیش از هزار  107هزار و یک 1380شود. قیمت این محصول در سال درصد برآورد می

درصدی قیمت گوسفند زنده در سال  3۲تومان در سال گذشته رسید. به طور کلی بعد از افزایش حدود  9۲۴هزار و  1۲درصد به 

درصد نسبت به سال قبل از آن رشد  10حدود  95افزایش بهای آن ناچیز بوده، اما در سال  9۴تا  9۲های طی سال 91نسبت به  9۲

 کرد.

 گوساله زنده

تومان در هر کیلوگرم بود که از ابتدا تا انتهای سال روندی صعودی داشت  866هزار و  11متوسط قیمت گوساله زنده در سال گذشته 

دهد که رشد روزه نشان میتومان رسید. آمارهای منتشر شده از انجمن تولیدکنندگان جوجه یک 566هزار و  1۲و در اسفند ماه به 

بیشترین افزایش را تجربه  9۴تا  9۲های درصد بوده که البته طی سال 18.8حدود  95تا  80متوسط ساالنه گوساله زنده از سال 

 شود.درصد برآورد می ۲00ش از یک هزار و سال گذشته بی 16کرده است. رشد قیمت این محصول طی 

درصد بوده و این رقم برای گوسفند و گوساله  11.37دهند که اگرچه در سال گذشته نوسان قیمت مرغ زنده بنابراین آمارها نشان می

قابل توجهی گرفته  تاکنون، سبقت 80درصد به ثبت رسیده، اما افزایش قیمت دام نسبت به مرغ از سال  3.33و  7.68زنده به ترتیب 

شود. این در درصد تخمین زده می 17.8درصد و متوسط رشد نرخ گوسفند زنده  18.8است. زیرا متوسط رشد بهای گوساله زنده 

 درصد ایستاده است./ 13.5حالی است که عدد مذکور برای مرغ زنده روی نقطه 

http://www.iana.ir/fa/news/50561/%D8%B3%D8%A8% 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۲۰تاریخ: 

 روزه گوشتیعامل تأثیرگذار بر قیمت جوجه یک 10

توان هرکدام به نوعی با بازار این نهاده ارتباط دارند. در این زمینه مینوسان در نرخ جوجه یکروزه، تکرار یا تشدید عواملی است که 

 .عامل اصلی را نام برد 10

قیمت جوجه به یکباره افزایش یافت و در برخی مناطق حتی  95های گذشته به ویژه نیمه دوم سال به گزارش خبرنگار ایانا، در ماه

عامل اصلی را برای  10توان طور کلی میتلفی در این باب اظهار نظر کردند، اما بهتا بیش از سه هزار تومان هم رسید. کارشناسان مخ

میلیون  100این نوسان مشخص کرد.طبق برآوردهایی که انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه انجام داده، در حال حاضر ماهانه حدود 

چ وجود دارد که در هر هچ، حدود شش میلیون جوجه روز ه 17شود. در هر ماه حدود روزه گوشتی در کشور تولید میجوجه یک

ها مشابه یکدیگر نیستند و بین تولیدکنندگان مختلف هم توان گفت در هیچ روزی قیمتگوشتی عرضه خواهد شد. به جرأت می

 شود که علت چیست؟ها کامالً متفاوت است. حال این پرسش مطرح میقیمت

که  هاییکنند و تعداد شرکتجدا هستند، مزارع گوشتی مستقل از مزارع مادر فعالیت میهای صنعت از هم با توجه به اینکه حلقه

 روزه تأثیر دارند.های یکپارچه فعالیت دارند بسیار کم است. به هر حال، عوامل ذیل در تعیین قیمت جوجه یکصورت مجموعهبه

یزان عرضه و تقاضای آن است. در مقاطعی که جوجه در ترین عامل تعیین قیمت هر کاالیی منخستین و مهمعرضه و تقاضا:  -۱

 ها افزایش خواهدها فارغ از سایر عوامل مؤثر که در پی خواهد آمد، کاهش یافته و برعکس در قعر تولید قیمتاوج تولید است، قیمت

ی سهم مؤثری در بازار ندارد، در اداشت. با توجه به اینکه بازار محصوالت طیور هم بازار رقابت کامل است، یعنی هیچ تولیدکننده

 گذاری کند.تواند محصول خود را خارج از عرف بازار قیمتنتیجه نمی

های تولید از یکدیگر جدا هستند، نوع آمیخته جوجه با توجه به شرایط فعلی صنعت طیور کشور که حلقه نوع آمیخته )نژاد(: -۲

میخته رأس، کاب، آربورایکرز و هوبارد در کشور وجود دارد. بسته به اینکه در تعیین قیمت بسیار مؤثر است. در حال حاضر چهار آ

 ها متفاوت است.ها رغبت داشته باشند، تقاضای بازار برای هریک از آنیک از این آمیختهمزارع گوشتی به کدام

های ریزتری دارند، مرغ( که تخمJuniorهای بسیار جوان )جونیور های تولیدی از گلهبا توجه به اینکه کیفیت جوجه سن مادر: -3

د. های بسیار جوان یا بسیار مسن نباشهایشان از گلهسن است، طبیعتاً مزارع گوشتی تمایل دارند که جوجههای میانتر از گلهپایین

 ت.های تولکی در مرحله آخر قرار خواهند گرفهمین عامل بر قیمت جوجه تأثیرگذار است. در این باره، طبیعتاً گله

های تولیدی، نحوه ارائه خدمات، مشتریان چقدر با توجه به سابقه تولیدکننده، منطقه، کیفیت جوجه شهرت تولیدکننده: -۴

 شود.های تولیدی در بازار تعیین میاند و خالصه اینکه برند شرکت چه ارزشی پیدا کرده است، قیمت فروش جوجهرضایت داشته

روزه گوشتی تأثیر جدی بر تعیین قیمت جوجه در هر روز دارند. ن و یاوران تولیدکنندگان جوجه یکیا به عبارتی یارا ها:واسطه -5

 هایها با مشتریان و شرکتتعداد مشتریانی را که هر واسطه دارد، حسن شهرت واسطه، میزان نقدینگی ایشان و نحوه تعامل آن

 گذاری جوجه نقش دارد.تولیدکننده جوجه در قیمت

کند. مسلماً با توجه به ارزش زمانی پول، قیمت نقدی بسته به اینکه فروش نقد باشد یا نسیه، قیمت تغییر می روش:نحوه ف -6

تر از قیمت نسیه )روال یا عرف( در بازار است. اینکه تولیدکنندگان جوجه گوشتی از نظر وضع نقدینگی در چه موقعیتی باشند پایین

 کنند.ه باشند، قیمت فروش خود را تنظیم میو چقدر نیاز فوری به وجه نقد داشت

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

46 
 http://awnrc.com/index.php 

ها در تعیین شکل فروش، مؤثر است. ممکن است تولیدکنندگان حتی در دهندگان جوجه مادر و سابقه آنرابطه مشتریان با پرورش

روشند؛ فیک روز بخشی از جوجه را نقد و بخش دیگر را نسیه عرضه کنند یا به یک مشتری فقط نقد و به مشتری دیگری نسیه ب

 های خود را معامله کند.بنابراین ممکن است در یک رو یک شرکت حتی با چند قیمت جوجه

گرچه فروش جوجه در هر روز ارتباط چندانی به قیمت گوشت مرغ در آن روز ندارد، اما هرقدر قیمت مرغ  قیمت گوشت مرغ: -۷

دهندگان مرغ گوشتی همین باره، در صورتی که پرورشروزه گوشتی نیز کاهش خواهد یافت. در کاهش یابد، قیمت جوجه یک

ریزی و افزایش تقاضا، باعث چندان دور )دو ماه آینده(، قیمت مرغ مناسب خواهد شد، هجوم به جوجهاحساس کنند که در آینده نه

 افزایش قیمت جوجه خواهد شد.

دهندگان ی ذرت و کنجاله سویا است. نگرانی پرورشعمده هزینه پرورش مرغ گوشتی هزینه دان یا به عبارت ها:قیمت نهاده -8

ه دهندگان جوجریزی دارد. در این باره، وضع نقدینگی پرورشها تأثیر جدی بر تصمیم ایشان به جوجهگوشتی از گرانی این نهاده

 د.ریزی خواهد داشت. به عبارتی، باعث افزایش یا کاهش تقاضا خواهد شگوشتی تأثیر جدی بر تمایل به جوجه

ها تسهیالتی برای تولیدکنندگان مرغ گوشتی قائل شوند، یا به عبارتی سرمایه در گردش در صورتی که بانک تسهیالت بانکی: -۹

 های اخیرریزی و تحریک تقاضای جوجه خواهد شد. متأسفانه در سالدر اختیارشان قرار دهند، این امر باعث افزایش تمایل به جوجه

 اند.های صنعت طیور نیز تحت تأثیر قرار گرفتهاند، در نتیجه تمام بخشسهیالت مشکالتی داشتهها در ارائه تکه بانک

دهد، ورود شرکت پشتیبانی امور دام به بازار و خرید در مقاطعی که تولید نسبت به مصرف افزایش نشان می دخالت دولت: -۱0

تواند اثر جدی بر قیمت مرغ گذاشته و به تبع آن قیمت ها میگاهگوشت مرغ، چه به طور مستقیم از تولیدکنندگان و چه از کشتار

أثیر تواند تجوجه را نیز متأثر کند. متقابالً در صورت افزایش قیمت جوجه خارج از انتظار دولت، دخالت سازمان تعزیرات حکومتی می

 منفی بر قیمت جوجه داشته باشد./

http://www.iana.ir/fa/news/505۲7/10%D-8%B9%D8% 
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 چای
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۱۸تاریخ: 

 درصد رسید ۲۲ضریب خودکفایی صنعت چای به 

درصد رسیده است، گفت: اقدام های حمایتی دولت یازدهم  ۲۲رئیس سازمان چای با بیان اینکه ضریب خودکفایی صنعت چای به 

 .از صنعت چای نه تنها آن را از ورطه انحطاط نجات داد بلکه روند تولید آن را بر مدار رشد قرار گرفت

تدبیر  دولتدر گفت و گو با ایرنا افزود: با توجه به روند نزولی و فروپاشی صنعت چای تا پیش از روی کار آمدن « ولی اهلل روزبهان»

و امید و همچنین خشکسالی و تنش های آبی، دولت یازدهم و دوازدهم با پرداخت تسهیالت ارزان قیمت، سبب اجرای عملیات به 

 .زراعی، احیای باغ های بایر، هرس بوته ها و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی چای شمال کشور شد

میلیارد تومان(  ۲03میلیارد ریال ) 30هزار و  ۲هزارتن برگ سبز چای به ارزش  108به گفته وی، امسال در زمان دوره بهره برداری، 

 .درصد پرداخت شده است 65میلیارد تومان( آن معادل  135میلیارد ریال ) 350از کشاورزان خریداری شد که تاکنون یک هزار و 

میلیارد ریال به حساب سازمان چای کشور واریز  ۲50 روزبهان افزود: با مساعدت سازمان برنامه و بودجه کشور اواخر هفته گذشته

 .شد تا به چایکاران پرداخت شود

  درصد رسید ۲۲ضریب خودکفایی صنعت چای به *

میلیون دالر است که طی سالهای گذشته با نزول تولید چای  600رئیس سازمان چای اظهار داشت: چای مصرفی کشور معادل 

درصد رسیده بود اما در سال های اخیر و اقدامات حمایتی دولت از این صنعت  13داخلی، ضریب خودکفایی این صنعت به کمتر از 

 .ه استدرصد رسید ۲۲تا  ۲0میزان خودکفایی بین 

  درصدی در صنعت چای طی دو برنامه پنج ساله 50دستیابی به خودکفایی  *

 50روزبهان گفت: برای احیا و ارتقای صنعت چای کشور در نظر داریم طی دو برنامه پنج ساله بتوانیم خودکفایی در این صنعت را به 

 .درصد برسانیم

درصد بود که در دولت های قبل  65کشور به دلیل وسعت باغات حدود وی افزود: طی سالیان گذشته خودکفایی ما در صنعت چای 

هزار هکتار بود که تا سال  3۴بسیاری از باغات رها شدند؛ این بدان معناست که در سالیان گذشته سطح باغات چای کشور حدود 

 .هزار هکتار کاهش یافت 17این میزان به  93

  ای اخیرمیلیون تومانی واردات چای طی ساله 50کاهش  *

میلیون ریال از واردات چای  500وی اضافه کرد: طی سالهای اخیر اقدامات حمایتی دولت سبب شده تا به طور متوسط سالیانه 

هزار خانوار مستقیم و غیرمستقیم )در باغ ها، کارخانه ها و فرایند بسته بندی(  100روزبهان تصریح کرد: اکنون حدود .کاسته شود

کار هستند بنابراین احیای این صنعت می تواند نقش بسزایی در اشتغال، کسب درآمد بیشتر و جلوگیری از این صنعت مشغول به 

 .خروج ارز شود

  میلیارد ریال رسید 600سرمایه صندوق چایکاران به  *

 1393ل رئیس سازمان چای کشور یکی از اقدامات حمایتی دولت یازدهم را تاسیس صندوق حمایت از صنعت چای کشور در سا

 .اعالم کرد که برای نخستین بار در کشور ایجاد شد

درصد آن توسط کارخانه های چای و چایکاران تامین  51درصد منابع اولیه راه اندازی این صندوق توسط دولت و  ۴9روزبهان گفت: 

 .شده که البته برای حق عضویت در این صندوق دولت سهم چایکاران را پرداخت کرده است
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میلیارد ریال  600میلیارد ریال بود که امروز سرمایه این صندوق به  86حدود  93اشت: سرمایه اولیه این صندوق در سال وی اظهارد

 .رسیده است

 .کارخانه فرآوری چای در این صندوق حق عضویت دارند 70هزار خانوار چایکار و  ۴5به گفته وی، اکنون 

چهار درصد برای اجرای عملیات به زراعی، رسیدگی و تغذیه باغ ها در اختیار چایکاران وی اضافه کرد: این صندوق وام هایی با کارمزد 

و همچنین وام هایی برای کل هزینه های جاری و توسعه ای کارخانه های فرآوری چای تخصیص داده که مورد استقبال چایکاران و 

 .کارخانه داران قرار گرفته است

و مصرف چای ایرانی عالوه بر رونق صنعت چای داخلی باعث جلوگیری خروج ارز برای واردات  وی بر این باور است که افزایش تولید

 .این محصول و رونق اقتصاد کشور می شود

  چای تولیدی ایران ارگانیک و بدون سم است*

غ ها نیازی به مصرف ماهه با 6رئیس سازمان چای کشور گفت: چای ایرانی تنها چای تولیدی ارگانیک در دنیاست که به دلیل خواب 

سموم نیست اما کود برای غنی سازی خاک باغ ها مورد استفاده قرار می گیرد؛ این درحالیست که کشورهای تولید کننده چای در 

 .ماهه چاره ای جز مصرف سموم شیمیایی ندارند 11دنیا به دلیل برداشت 

 .ظ سالمتی می شودوی افزود: مصرف چای ارگانیک ایران به دلیل طبیعی بودن موجب حف

درصد این باغ ها در استان  90هزار رسیده که  ۲1به گزارش روز جمعه ایرنا، اکنون سطح زیرکشت باغ های چای شمال کشور به 

 .درصد در مازندران متمرکز است 10گیالن و 

 .د، لهستان و ویتنام تامین می شوچای وارداتی از کشورهای تولیدکننده بزرگ دنیا همچون هند، سریالنکا، کنیا و برخی دبی، هلند 

طبق آمارها، ایران چهارمین کشور مصرف کننده چای خشک در دنیاست؛ براساس آمارها سرانه مصرف چای خشک در کشور بیش 

 .کیلوگرم برای هر نفر است؛ البته سرانه مصرف برخی کشورهای اروپایی نزدیک چهار کیلوگرم است 1.5از 

 .رگ سبز چای حدود یک کیلوگرم چای خشک استحصال می شودکیلوگرم ب 5تا  ۴.5از هر 

میلیون ریال ) یک  1۲با توجه به وجود انواع چای سفید، سیاه و سبز در کشور، اکنون هر کیلوگرم چای سفید ایرانی به قیمت 

به فروش  (هزارتومان ۴0هزار ریال ) ۴00هزار تومان( و چای خشک سیاه بهاره درجه یک )مشابه چای هندی( تا  ۲00میلیون و 

 .هزار ریال است ۲00هزار تا  100می رسد اما میانگین قیمت چای ایرانی در بازار 

 .کارخانه فرآوری چای در گیالن و مازندران فعالیت می کنند 150هزار خانوار چایکار و  55اکنون 

//www.iana.ir/fa/news/http:50۴7۴/%D8%B6%D8%B1%DB%8C 
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 چای
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۲۰تاریخ: 

درصد  ۷۱پرداخت  /های به زراعی از روز گذشتهبیمه فراگیر تمامی چایکاران کشور در سال جاری/ آغاز تسهیالت وام

 از مطالبات چایکاران تاکنون

میلیون  ۲50های جاری چایکاران آغاز شده است و مبلغ تغذیه گیاهی و پوشش هزینه های به زراعی،از روز گذشته پرداخت وام

 .میلیارد تومان برسد 30شود که امسال مبلغ این وام به بینی میتومان پرداخت شد و پیش

های ی، تغذیه و هزینهمیلیون تومانی به زراع ۲50وگو با خبرنگار ایانا از آغاز پرداخت وام رئیس سازمان چای کشور امروز در گفت

جاری برای چایکاران خبر داد و گفت: با همکاری صندوق حمایت از صنعت چای کشور و اتحادیه چایکاران برای موارد مربوط به 

 میلیارد تومان پرداخت شود. 30شود که بینی میهای جاری، تغذیه و عملیات به زراعی پیشهزینه

با پرداخت کارمزد چهار درصد و از محل فروش بهای برگ سبز چایکاران خواهد بود و سال آینده ها محمدولی روزبهان افزود: این وام

میلیون تومان به چایکاران عضو این صندوق پرداخت شده و مابقی آن نیز  ۲50شود.وی تأکید کرد: تاکنون ها کسر میاز حساب آن

کشور درباره پرداخت بهای برگ سبز چای نیز ادامه داد: تاکنون میلیارد تومان پرداخت خواهد شد.رئیس سازمان چای  30تا مرز 

درصد بهای کلی برگ سبز  71ها پرداخت شده که شده از چایکاران به آنمیلیارد تومان بابت بهای برگ سبز چای خریداری 1۴6.5

درصد مطالبات  80ترتیب بیش از ینمیلیارد تومان خواهد رسید که بد 165دهد و تا چند روز آینده این عدد به چای را تشکیل می

درصد آنچه مصوب شده، پرداخت شده است، اما از آنجا  100صورت چایکاران پرداخت شده است.روزبهان بیان کرد: سهم دولت به

کنون اشده اتفاق افتاده است، بنابراین دولت از کل تولید تبینیدرصد بیشتر از بودجه پیش 10که بهای برگ سبز چای در سال جاری 

درصد در سال جاری پرداخت کند.وی اظهار امیدواری  110درصد اضافه باید  10درصد سهم خود را پرداخت کرده، در حالی که با  90

 کرد که تا اسفندماه سال جاری بتوانیم تمامی مطالبات چایکاران را پرداخت کنیم و برای سال آینده عددی باقی نماند.

 حق سهم بیمه چایکاران را پرداختند ر و اتحادیه چایکارانصندوق حمایت از صنعت چای کشو

های چای کشور در مقابل حوادث طبیعی خبر داد و یادآور شد: در حالی که سال گذشته رئیس سازمان چای کشور از بیمه فراگیر باغ

، توسط دولت تحت پوشش بیمه درصد مابقی که توان پرداخت نداشتند 80های خود را بیمه کرده بودند و درصد چایکاران باغ ۲0

قرار گرفتند، امسال در اقدامی کلیه چایکاران توسط دولت از محل اعتبارات صندوق حمایت از صنعت چای کشور بیمه شدند.روزبهان 

هزار چایکار از محل اعتبارات صندوق حمایت از صنعت چای کشور بدون آن که وجهی پرداخت کنند، تحت پوشش  55عنوان کرد: 

ها در سال آینده کسر خواهد شد.وی خاطرنشان ساخت: صندوق قرار گرفتند و بهای آن از محل فروش برگ سبز چای آنبیمه 

 58ای معادل هزار نفر عضو داشته و در شرایط حاضر دارای سرمایه ۴5تشکیل شد و  1393حمایت از صنعت چای کشور در سال 

یم و بهای اامسال به نیابت از چایکاران کلیه متقاضیان را تحت پوشش بیمه قرار داده میلیارد تومان است.روزبهان در پایان اظهار کرد:

کنیم و در سال آینده از محل فروش برگ سبز چای هایی که این صندوق دارد، پرداخت میای و وامآن را از محل تسهیالت یارانه

میلیارد ریال برای ساماندهی چای کشور  ۲۴5هزار و یک ، مبلغ97مبالغ فوق کسر خواهد شد.گفتنی است، در الیحه بودجه سال 

های چایکاران را پوشش داده و بهای خرید تضمینی برگ سبز چای رود این مبلغ بتواند هزینهاختصاص پیدا کرده است که امید می

 ها را نیز پوشش دهد./های جاری آنموقع به دست این اقشار برساند و هزینهرا نیز به

http://www.iana.ir/fa/news/505۲۴/%D8%A8%DB%8C%D9%8 
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 خاک
 فارس - ۹۶/۰۹/۱۹ : تاریخ

 حل حفظ منابع خاکیروند فرسایش خاک از احیای آن پیشی گرفته است/ تقویت پوشش گیاهی تنها راه
های گذشته از احیای آن پیشی گرفته است که تقویت معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: فرسایش خاک طی سال 

بری ، علیمراد اکخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی  .تواند بهترین راه برای حفظ منابع موجود باشدپوشش سبز گیاهی می

امروز در مراسم روز جهانی خاک که در وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، به اهمیت حفاظت از خاک اشاره کرد و گفت: این روزها 

وی اضافه کرد: خاک به عنوان  .همه نگران کیفیت آب و خاک هستند، به طوری که این موضوع به گفتمان فراگیر تبدیل شده است

ده منابع طبیعی در چرخه به هم تنیده اکولوژیک جهان و حتی ایران است و هنوز آگاهی عمومی نسبت های مغفول مانیکی از مؤلفه

معاون وزیر جهاد در امور خاک همچنین از نمایندگان .به مخاطرات تهدیدکننده کیفیت و کمیت خاک در کشور بسیار پایین است

اند، قدردانی کرد و گفت: بهبود در برنامه ششم در نظر گرفته ای که برای مبحث احیای خاکمجلس و دولت به دلیل اهمیت ویژه

بینی شده برای آن نیز اختصاص هزار هکتار از اراضی خاک کشاورزی در برنامه ششم دیده شده که امیدواریم اعتبار پیش 500وضعیت 

پایش کود و سهم عملیات آبخیزداری و کشاورزی زایی، هایی همچون مقابله با پدیده ریزگردها، مقابله با بیابانوی اجرای برنامه.یابد

همچنین خلیل آقایی .حفاظتی را از جمله کارهای مهم وزارت جهاد کشاورزی طی چند سال اخیر برای حفاظت از خاک عنوان کرد

 و بادی فرسایش رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری در مراسم بزرگداشت روز جهانی خاک با اظهار نگرانی نسبت به

 اشتهد همراه به را طبیعت قهر خاکی و بادی فرسایش تجدیدپذیر عوامل از انسان مداخله و نادرست استفاده: کرد اظهار کشور خاکی

وی با بیان اینکه در برنامه پنجم .نیست کشور در آبی و بادی فرسایش از خبری جنگلی، و گیاهی پوشش حفظ با که حالی در است،

هزار هکتار انجام شده است، اضافه کرد: در  600میلیون هکتار و عملیات بیابان زدایی در سطح  3آبخیزداری توسعه سطح عملیات 

هزار هکتار پیش بینی  ۲00میلیون هکتار و عملیات بیابان زدایی یک میلیون و  10برنامه ششم توسعه سطح عملیات آبخیزداری 

 در ریآبخیزدا طرح ، گفت: مطالعاتاحیا و حفاظت پیشی گرفته است سرعت تخریب از سرعت اینکه بیان با آقایی.شده است

 هکتار میلیون 3 این اینکه برای و است گرفته صورت عملیات هکتار میلیون 3 تنها اما شده انجام هکتار میلیون ۴۴ سطح در کشور

 توجه اب که چرا باشند، داشته قانون این به را کافی توجه دولت و اجرایی  است مسئوالن الزم برسانیم، هکتار میلیون 10 عدد به را

 :رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری تصریح کرد.شد خواهند گرفتار خودشان آینده در بادی فرسایش و ریزگردها پدیده به

و انتظار که از این ر زدایی به موقع صورت نگیرد گرفتار پدیده ریزگردها و فرسایش بادی خواهیم شداگر عملیات آبخیزداری و بیابان

وی تصریح کرد: با توجه به آنکه با اعتبارات دولتی تنها نمی توان به .بودجه مناسبی به این امر اختصاص یابد 97می رود در سال 

به گزارش خبرنگار فارس، همه ساله روز .اهداف مورد نظر دست یافت، بنابراین نقش مردم در این پروژه ها را نباید نادیده گرفت

 .آذر موکول شد 19شود که امسال به دلیل تعطیالت به هاردهم آذر به عنوان روز جهانی خاک در ایران برگزار میچ

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960919000955 
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 خاک
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آذر  ۱۹تاریخ: 

 بهبود مدیریت خاک امری موثر در جلوگیری از هدر رفت آب

 .رییس انجمن علمی خاک گفت: بهبود مدیریت خاک نقش بسزایی در جلوگیری از هدر رفت آب دارد

، منوچهر گرجی رییس انجمن علمی خاک در مراسم گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش

است، اظهار کرد: اگرچه امروز در کشور مشکل کمبود  بزرگترین سرمایه هر کشور خاکبزرگداشت روز جهانی خاک با بیان اینکه 

 .مدیریت آب و خاک را از هم جدا کرد چرا که نقطه قوت در هر کشوری در خاک نهفته است آب وجود دارد اما نباید

گرم خاک به اندازه کره زمین موجود زنده وجود دارد، از این رو حفظ و صیانت از این سرمایه ملی امری ضروری  10وی افزود: در 

 .است

ان کرد: تنظیم کننده و توزیع کننده آب همین خاکی است که توازن گرجی با اشاره به پیامدهای از بین رفتن خاک در هر کشور بی

 .در بسیاری از مناطق از بین رفته است خشک شدن چشمه هاآن به سبب از بین رفتن خاک، افزایش سیل ها و 

 میزان  درحالیکهدرصد حجم کل آب های موجود در جهان را آب های شیرین سطحی تشکیل می دهد،  1.۲این مقام مسئول افزود: 

 .هاست رودخانه آب برابر هشت رطوبت

 .میلیارد متر مکعب آن تبخیر می شود 300میلیارد متر مکعب آب موجود حدود  ۴00به گفته وی از 

رییس انجمن علمی خاک با اشاره به اینکه خاک دارای مزیت های نسبی فراوانی است، تصریح کرد: با توجه به آنکه خاک کشور در 

درجه گرم تر می شود، از این رو این امر در افزایش محصول و جلوگیری از تبخیر و  ۲0درجه سردتر و در زمستان تا  6تا  5تابستان 

 .یخ زدگی نقش بسزایی دارد

به طور جدی توسط مسئوالن مطرح می شود، چرا که با بهبود مدیریت خاک می توان  کمبود منابع آبی :وی در خاتمه تصریح کرد

 .ز هدر رفت آب جلوگیری کردا

http://www.yjc.ir/fa/news/635۴77۲/%D8%A8%D 
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 خاک
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آذر  ۱۹تاریخ: 

 وضعیت حفاظت از منابع خاک درکشور مناسب نیست

ز ترین عامل فرسایش و امتاسفانه وضعیت حفاظت از منابع عظیم خاک در کشور مناسب نیست که عمدهوزیر جهاد کشاورزی گفت: 

 .توجهی به حفاظت از خاک استبین رفتن آن بی

، محمود حجتی در مراسم بزرگداشت روز گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار 

بیشتر از آب نباشد، کمتر از آن نیست و متاسفانه در این زمینه از نظر فرهنگ عمومی با  ارزش خاکجهانی خاک اظهار کرد: اگر 

 .گیردهایی در اختیار همه قرار میتوجهی به این نعمت تجدیدناپذیر مواجه هستیم، چراکه بدون هیچ ببی

کند که امنیت غذایی کشور را در بر دارد. اما متاسفانه آن وی افزود: خاک در کنار آب و اراده خداوند به تولید محصوالتی کمک می

اده است، وضعیت ای که دولت در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار دهای بودجهشود البته با حمایتطور که باید به خاک توجه نمی

های تولیدی و حفاظت از فرسایش و بهتری نسبت به گذشته در این زمینه وجود دارد و امروز باید به این مقوله در دو زمینه عرصه

 .هایی مانند کشاورزی حفاظتی و ... در دستور کار قرار گرفته استآلودگی توجه کرد که در این زمینه طرح

ر های زیرزمینی دشوند، برای تقویت و تغذیه سفرههایی که از دسترس خارج میینکه استفاده از آبوزیر جهاد کشاورزی با بیان ا

 رود و هماندستور کار قرار گرفته است، گفت: در برخی مقاطع با دور زدن قوانین و مقررات، بخشی از این منبع عظیم از دست می

های برداریهای بشر است که با بهرهتوجهیو خاکی آب به خاطر بیطور که کارشناسان معتقدند بخش عظیمی از فرسایش بادی 

 .شودبیش از حد و غیراصولی باعث از بین رفتن پایداری و پوشش گیاهی مناسب خاک می

ری های طبیعی، آبخیزدازدایی، پوشش گیاهی، حفاظت از خاک و عرصههایی مانند مقابله با ریزگردها، بیابانحجتی تاکید کرد: طرح

های مهم و پیش روی وزارت جهاد کشاورزی است که در دستور کار این وزارتخانه و دولت قرار گرفته و به عنوان و ... از اولویت

 .های اقتصاد مقاومتی نیز به تصویب رسیده استطرح

http://www.yjc.ir/fa/news/635۴۴80/%D9%88%D8%B6%D8 
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 خاک
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آذر  ۱۹تاریخ: 

 بهبود وضعیت خاک کشاورزی، نیازمند اعتبار است

 .اکبری گفت: برای بهبود وضعیت خاک کشاورزی، باید اعتبار الزم از سوی سازمان برنامه و بودجه تخصیص داده شود

علی مراد اکبری معاونت امور آب و خاک در  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

 کشاورزی خاک وضعیت بهبود جهت الزم اعتبار که داریم تقاضا بودجه و برنامه سازمان معاونت از مراسم روز جهانی خاک اظهار کرد:

وی در ادامه افزود: با توجه به اینکه در برنامه ششم توسعه، مجلس وزارتخانه را موظف .ه مورد توجه قرار گیردتوسع ششم برنامه در

انجام شود، انتظار می رود که منابع الزم برای اجرای این امر  بهبود وضعیت خاک کشاورزی هزار هکتار اراضی 500کرده که 

 .دیده شده که این امر اقدام مثبتی است 97کشاورزی حفاظتی اعتباراتی در بودجه  برای  به گفته وی امسال.اختصاص یابد

 ن کرد: کنفرانس و مقاله هایاکبری در بخش دیگر سخنان خود با انتقاد از این مسئله که همه نگران آب و کیفیت آن هستند، بیا

معاونت امور آب و خاک .داری آب، خاک استمتفاوتی نسبت به تغییر اقلیم و مسائل پیرامون آن نوشته شده ،در حالیکه ظرف نگه

 اادامه داد: در چند سال اخیر سازمان های تخصصی از جمله فائو ، ساالنه مجمع جهانی خاک را برگزار می کنند تا کشورهایی که ب

درآمده که  مجمع جهانی خاک عضویت به ایران  به گفته این مقام مسئول؛.مشکل خاک روبرو هستند، مسائل آن را پیگیری کنند

معاون وزیرجهاد کشاورزی علت برگزاری این مراسم را برداشتن .انتظار می رود در این اکلوژیک مغفول مانده قدم های مثبتی بردارد

 .ر زمینه تعامل بهتر با خاک، انتقال فرهنگ و صیانت از این ماده ارزشمند اعالم کردگامی در جهت تغییر رفتار د

 رودالیحه حفاظت از خاک به صحن علنی مجلس می

اکبری در جمع خبرنگاران با انتقاد از روند کند مسدود شدن چاه های غیر مجاز در کشور گفت: براساس آخرین آمارهای وزارت نیرو  

 .شود می جویی صرفه طریق این از آب مترمکعب میلیارد ۲.5 ساالنه  که مسدود شده  غیر مجاز چاههزار حلقه  ۴0

وی با بیان اینکه هر گونه برنامه ریزی برای آب بدون توجه به خاک به جایی نمی رسد، افزود: با وجود آنکه خاک مخزن نگه دارنده 

 .نگرفته استآب است، اما آن طور که باید و شاید مورد توجه قرار 

بیان کرد: بعد از گذشت شش سال، الیحه  الیحه حفاظت از خاکمرادی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به آخرین وضعیت 

 .حفاظت از خاک بعد از چند بار اصالح قرار است که در آینده نزدیک به صحن علنی مجلس برود

درصد زمین  60باالی دو درصد اعالم کرد و افزود: مواد آلی خاک در  معاون وزیر جهاد کشاورزی متوسط مواد آلی خاک در جهان را

 .های کشور کمتر از یک درصد است که از این رو حفظ این منبع طبیعی امری ضروری است

 .باید مورد توجه قرار گیرد پایش خاکوی تصریح کرد: ترسیم نقشه کربن خاک به منظور مدیریت کاهش آلودگی و 

میلیارد تومان اعتبار به سیستم های نوین آبیاری تخصیص داده  500خاک با اشاره به اینکه امسال یک هزار و معاونت امور آب و 

 .هزارهکتار در حال اجرا است 150هزار هکتار اراضی به سیستم های نوین مجهز و  100شده است، اذعان کرد: تا کنون 

رای پروژه آب و خاک بودجه اختصاص داده شده که نسبت به سال گذشته هزار میلیارد تومان به اج 9وی ادامه داد: در سال جدید 

، زهکشی، تناسب سازی اراضی و مانیتورینگ خاک را از جمله اقدامات کشاورزی حفاظتیاکبری .رشد قابل مالحظه ای داشته است

 .معاونت امور آب و خاک در جهت اصالح آب شور برشمرد

http://www.yjc.ir/fa/news/635۴070/%D8%A8%D9%87%D8 
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 خرید تضمینی/خدمات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آذر  ۱۸تاریخ: 

 کشاورزان به سیاست خرید تضمینی گندم عادت کردند

های بخش کشاورزی گفت: سالهاست که کشاورزان به سیاست خرید تضمینی محصوالت از سوی دولت عادت کردند رییس تشکل 

 .به همین امر نسبت به اجرای سیاست قیمت تضمینی نگران هستند

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی مسعود اسدی رییس تشکل های بخش کشاورزی در گفتگو با خبرنگار

در دنیا منسوخ و قیمت تضمینی جایگزین آن شده است، اظهار کرد: جایگزینی  سیاست خرید تضمینی، با اشاره به اینکه جوان

 .باز کشورها تغییر کرده است این سیاست با توسعه مدرنیزاسیون کشاورزی و اقتصاد

وی با اشاره به اینکه کشور از لحاظ امنیت ملی به غالت وابسته است، افزود: گندم، تنها یک محصول کشاورزی نیست و در هر برهه 

 آوردن شارف برای آمیز ابزارتهدید عنوان به نظام دشمنان تا باشد کشور نیاز تامین و خودکفایی حد در باید محصول این تولید زمانی 

 .نکنند استفاده المللی بین های سیاست به

بیان کرد: بنده به عنوان نماینده جامعه کشاورزی، اجرای سیاست  خرید تضمینی گندماسدی با انتقاد نسبت به تغییر سیاست 

وی ادامه .ی استقیمت تضمینی را برای گندم تولیدی کشور خطر قرمز می دانم چرا که این امر خالف مصالح کشور و امنیت مل

یکی از مهم ترین محصوالت استراتژیک به شمار می رود که در صورت تغییر سیاست خرید تضمینی، مقامات ارشد نظام  گندم، :داد

رییس تشکل های بخش کشاورزی در پاسخ به این سوال که برخی مسووالن، اجرای .برای حفظ منافع کشور باید وارد قضیه شوند

ا کلید حل مشکالت کشاورزان می دانند،تصریح کرد: سالهاست که کشاورزان به خرید تضمینی محصوالت سیاست قیمت تضمینی ر

اسدی در پایان، با .از سوی دولت عادت کردند به همین امر نسبت به جایگزینی این سیاست با قیمت تضمینی نگرانی هایی دارند

 افزود: اگرچه سیاست قیمت تضمینی در سایر محصوالت گندمقیمت تضمینی اشاره به ارجحیت سیاست خرید تضمینی نسبت به 

کشاورزی می تواند دستاوردهای مهمی برای کشاورزان به همراه داشته باشد اما اجرای آن در محصول استراتژیکی نظیر گندم، فاجعه 

 .بار است

http://www.yjc.ir/fa/news/63۴7۴۴6/%DA%A9%D8%B۴%D8%A7%D9% 
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 خدمات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آذر  ۱۸تاریخ: 

 غرامت مرغداران پرداخت نشد/ نگرانی مرغداران نسبت به بیماری آنفوالنزای حادپرندگان

 .نتوانسته به طور کامل، غرامت مرغداران را پرداخت کندیک مقام مسئول گفت: صندوق بیمه به سبب عدم پرداخت سهم دولت 

اقتصادی  گروه صنعت،تجارت و کشاورزی ناصر نبی پور رییس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در گفتگو با خبرنگار

در بازار اظهار کرد: امروز متوسط قیمت هر کیلو تخم مرغ درب  قیمت تخم مرغبا اشاره به آخرین وضعیت  ،باشگاه خبرنگاران جوان

وی با اشاره به اینکه قیمت هر عدد تخم .تومان است 360هزار تومان و دانه ای  11تومان معادل شانه ای  600هزار و  5مرغداری 

تومان می رسد، افزود: این امر ناشی از سودجویی مغازه داران و اجحاف در حق مصرف  500ای خرده فروشی به مرغ در مغازه ه

نبی پور قیمت تخم مرغ در بازار را پیش بینی کرد و گفت: تا زمانیکه سازمان دامپزشکی اظهار نظر خود راجع به .کنندگان است

 .ی توان پیش بینی خاصی در زمینه تولید و قیمت در روزهای آتی در بازار داشترا اعالم نکند، نم بیماری آنفوالنزا حادپرندگان

مبنی بر قرنطینه شدن تعدادی از مرغداری ها، منتظر اعالم نهایی  مرغداران این مقام مسئول ادامه داد: با توجه به اظهار نظر برخی

طی دو ماه  قیمت ذرت و کنجاله سویا شاره به اینکهوی با ا.سازمان دامپزشکی هستیم تا تولیدکنندگان تکلیفشان روشن شود

تومان  550تا  5۴0درصد افزایش یافته است، بیان کرد: نوسان قیمت نهاده ها به طور متوسط قیمت هر کیلو تخم مرغ را  30اخیر 

 غرامت مرغداراناز رییس اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به اینکه بخشی .افزایش داد

 عدم ببس به بیمه صندوق  سال گذشته به آنان پرداخت نشده است، تصریح کرد: بنابر شکایت مرغداران به اتحادیه، دامپزشکی و

 خزانه اوراق آنها به بدهی جای به که کردند اعالم  و کنند پرداخت کامل طور به را مرغداران غرامت نتواستند دولت سهم پرداخت

 .ن دوا نمی کندکنندگا تولید از دردی اوراق حالیکه در بدهند،

http://www.yjc.ir/fa/news/6353163/%D8%BA%D8%B1 
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 خدمات
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۱۹تاریخ: 

پیشگیری از شیوع آنفلوآنزای حاد پرندگان/ دولت متعهد به پرداخت های دولتی برای اهمیت همکاری مردم و دستگاه

 خسارات تولیدکنندگان طیور است

معاون اول رییس جمهور با تاکید بر همکاری همه دستگاه ها برای مقابله با آنفلوآنزای حاد پرندگان در کشور، گفت: دولت همه 

به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی دولت، اسحاق .اری بکار خواهد گرفتامکانات و ظرفیت خود را برای پیشگیری از شیوع این بیم

با بیان اینکه دولت متعهد به پرداخت  جهانگیری بعد از ظهر امروز )یکشنبه( در جلسه ستاد پیشگیری از آنفلوآنزای حاد پرندگان،

همکاری و مشارکت مردم بویژه تولید کنندگان طیور با  خسارات وارده ناشی از شیوع این ویروس به تولید کنندگان طیور است،

دستگاه های مرتبط را مهمترین عامل در پیشگیری از شیوع آنفلوآنزای حاد پرندگان در کشور دانست.وی از وزارتخانه های جهاد 

ک قوه قضاییه و نیروی بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت از محیط زیست و استانداران خواست تا با کم کشاورزی،

 انتظامی برنامه های تدوین شده برای پیشگیری از آنفلوآنزای حاد پرندگان را با قوت اجرا کنند.در این جلسه که وزیر جهاد کشاورزی،

رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس سازمان حفاظت از محیط زیست، دادستان کل کشور و رییس ستاد بحران حضور داشتند، 

ن سازمان دامپزشکی گزارشی از میزان آلودگی کشورهای جهان و ایران به آنفلوآنزای پرندگان در سالجاری ارایه کردند.همچنین مسوال

اعضا دیدگاه ها و پیشنهادات خود در زمینه تامین سالمت و بهداشت جامعه، امنیت غذایی ،حفاظت از صنعت پرورش طیور، شناسایی 

زی، رعایت ضوابط امنیت زیستی، تامین اعتبار و پرداخت خسارت به تولید کنندگان طیور، ممنوعیت کانون های آلوده، قرنطینه سا

های واکسینه کردن دست اندرکاران پرورش طیور مطرح نحوه اطالع رسانی و اجرای طرح فعالیت بازارهای عرضه پرندگان زنده،

 کردند.

 میلیارد ریال تسهیالت به عشایر ۱500اختصاص 

میلیارد  500دیگر، هیات وزیران در جلسه امروز خود به ریاست معاون اول رییس جمهوری، با اختصاص مبلغ یک هزار و  از طرفی

ریال تسهیالت بانکی ارزان قیمت به منظور جبران خسارات ناشی از خشکسالی به عشایر کشور موافقت کرد.سود و کارمزد تسهیالت 

خت حداکثر پنج سال خواهد بود.همچنین در این جلسه هیات وزیران به وزارت جهاد یاد شده چهار درصد و طول دوره بازپردا

کشاورزی اجازه داد نسبت به انجام مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقت نامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین 

 ین اقدام کند./های جمهوری بالروس و جمهوری اوکرادولت جمهوری اسالمی ایران با دولت

http://www.iana.ir/fa/news/50515/%D8%A7%D9%87%D9%85% 
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 خدمات
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۲۱تاریخ: 

 شودتعاونی تخصصی محصوالت ارگانیک تأسیس می

در  اند، اما این مهمها تاکنون هیچ کمکی برای تولید محصول ارگانیک در کشور نکردهگوید: دولتمیرئیس انجمن ارگانیک ایران 

برنامه ششم توسعه قید شده و در دستور کار دولت نیز قرار گرفته است. از سوی دیگر قرار است یک تعاونی تخصصی ارگانیک نیز 

 .و توزیع بیشتر این محصوالت کمک کند های ارگانیکتواند به ایجاد فروشگاهایجاد شود که می

به گزارش ایانا از اتاق ایران، سیدرضا نورانی امروز در نشست خبری دهمین جشنواره و نمایشگاه ارگانیک به اهمیت افزایش تولید 

ده و طبق میلیارد بو 80حدود  ۲01۴محصوالت ارگانیک در کشور اشاره کرد و گفت: گردش مالی محصوالت ارگانیک جهان در سال 

 .میلیارد دالر گذشته است 90این رقم از مرز  2015آخرین آمار در سال 

 .دهندکشور کشت ارگانیک انجام می 179کشور دنیا،  196به گفته نورانی، از 

د: در کر اند، تصریحها هیچ کمکی به تولیدکنندگان محصوالت ارگانیک نکردهرئیس انجمن ارگانیک ایران با انتقاد از اینکه دولت

اورزی جمهوری به وزیر جهاد کشبرنامه ششم توسعه تولید محصوالت ارگانیک در دستور کار دولت قرار گرفته است، تا جایی که رئیس

رئیس انجمن ارگانیک ایران در بخش دیگری از این نشست بهرام نظری، نایب.ابالغ کرده که تولید محصوالت ارگانیک را افزایش دهد

واردات محصوالت تراریخته به کشور و عدم توجه به تولید محصوالت ارگانیک، اظهار کرد: در شرایطی که مبالغ کالنی  نیز با انتقاد از

 .رفته شودای در نظر گیابد، آیا بهتر نیست برای تولید محصوالت ارگانیک نیز بودجهعنوان یارانه سم و کود در کشور تخصیص میبه

خیز دنیاست، تصریح کرد: منشأ سرطان مواد غذایی و هوای آلوده شود ایران سومین کشور سرطاننظری با اشاره به اینکه گفته می

گیرد، چرا برای توسعه تولید های هنگفت در نظر میها بودجهاست اما در شرایطی که وزارت بهداشت برای بسیاری از بیماری

رئیس انجمن ارگانیک ایران همچنین از ایجاد یک تعاونی د؟نایبشوهایی در نظر گرفته نمیمحصوالت ارگانیک و سالم چنین بودجه

شتر های ارگانیک و توزیع بیتواند ورود به عرصه ایجاد فروشگاههای این تعاونی میتخصصی ارگانیک خبر داد و گفت: یکی از خروجی

 .این محصوالت باشد

http://www.iana.ir/fa/news/5057۲/%D8%AA%D8%B9%D8%A7% 
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 خشکسالی

 فارس - ۹۶/۰۹/۱۹ : تاریخ

 ای منفعت داردبرای عده طفراسرزمینی فق کشتشدن دریای خزر نمایان شده است/ آثار خشک
شدن دریای خزر نمایان شده است، گفت: دریای خزر شوری یک درصدی دارد پدر علم کویرشناسی ایران با بیان اینکه آثار خشک 

  .و مناسب کشاورزی است، اما آقایان به بهانه کمبود آب دنبال کشت فراسرزمینی رفتند که فقط برای خودشان منفعت دارد

 ها و راهکارها که، پرویز کردوانی امروز در همایش توسعه اقتصاد دریایی ایران، چالشخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

  .گردی در رتبه دوم دنیا پس از آمریکا قرار داردپژوه برگزار شد، اظهار داشت: کشور ایران از نظر طبیعتبه همت مرکز شاخص

گردی مناسبی دارد و از نظر آب و هوایی، کشوری استثنایی است؛ ها مناطق بکر طبیعتز برکت وجود دریا و کوهوی افزود: ایران ا

های گردشگری در کردوانی به جاذبه .انواع آب و هوای دنیا در ایران وجود دارد و فقط آب و هوای گرم و مرطوب استوایی را نداریم

ها ها امروز دریای خزر از طریق فاضالبتوجهین اشاره کرد و گفت: متأسفانه به دلیل بیدریای خزر و خصوصاً سواحل جنوبی و مکرا

  .های ما هم آلوده شده استآلوده شده است، حتی بیابان و گردشگران

مطبوعات مطبوعات ایران به نقل از  135۴شدن دریای خزر امروز نمایان شده است، اظهار داشت: در سال وی با بیان اینکه آثار خشک

ها در راستای جلوگیری از خشک روسی نوشتند که دریای خزر در حال خشک شدن است و آن زمان یکسری فعالیت لندن و دانشمند

هزار سال قبل،  ۲0های شود، البته پیش از این سه بار در تاریخوی افزود: خلیج فارس هیچ وقت خشک نمی .شدن خزر انجام شد

  .آیدبندان شدید این اتفاق رخ داده بود که دیگر پیش نمیهزار سال قبل به علت یخ 1۲0هزار سال قبل و  60

این کارشناس محیط زیست با بیان اینکه آب خلیج فارس باال آمده است، گفت: تا زمانی که در قطب شمال یخ وجود دارد و این 

دریای خزر شوری یک درصدی دارد و مناسب کشاورزی وی افزود: آب  .آیدها در حال آب شدن است، آب خلیج فارس باال مییخ

به بهانه کمبود آب، به غلط به دنبال کشت فراسرزمینی رفتند و اعالم کردند در کشورهایی نظیر برزیل،  93است، اما آقایان از سال 

 به کشور بیرون اراضی از تارهک 500 کشاورزی جهاد وزیر گفته به کردوانی ادامه داد:.کنندقزاقستان، غنا و اوکراین کشاورزی می

حال چندی پیش به من اطالع دادند که این کشت فراسرزمینی فقط ادعای  این با است؛ یافته اختصاص ما فراسرزمینی کشاورزی

 در فارس خلیج هایظرفیت به زیست محیط کارشناس این .کننددر حالی که آنها برای خود کار می توجه به غذای مردم است

به پرورش میگو و یا جلبک سبز به عنوان  توانیممی که داریم آبی مرز کیلومتر هزار ۲ جنوب در: گفت و کرد ایاشاره یزایاشتغال

استاد جغرافیای سیاسی و ژئوپلتیک  براین گزارش، در ادامه این مراسمبنا .خوراک دام بپردازیم که این برای اقتصاد کشور مفید است

داشت: باید تالش کنیم حوزه اقتصاد دریایی مورد توجه باشد و ضرورت دارد دولت و مجلس به تقویت  دانشگاه تربیت مدرس، اظهار

کشور ایران، عراق،  8نیا افزود: از نظر وضعیت ژئوپلتیکی در خلیج فارس محمدرضا حافظ .بنیه اقتصاد ملی با حوزه دریا بپردازند

وی ادامه داد: در منطقه خلیج فارس نیروهای واگرا بر همگرا غالب است، اوضاع  .عربستان، قطر، کویت، امارات و بحرین حضور دارند

ج ای در خلیای خلیج فارس پیچیده شده است و کشورهای ایران، عربستان و عراق ساختار گیسخته قدرت منطقهسیستم منطقه

های مربوط به همگرایی سیاسی با شکست : ایدهای کرد و گفتوی به موقعیت برتر جغرافیای ایران در خلیج فارس اشاره .فارس دارند

نیا، ژئواکونومیک را بُعد اقتصادی ژئوپلتیک معرفی کرد و گفت: حافظ .رسدها به نتیجه نمیاند و از دید ژئوپلتیک، این ایدهمواجه شده

 (ECOP) طقه خلیج فارسکشور منطقه خلیج فارس و تأسیس سازمان همکاری اقتصادی من 8نهادسازی اقتصادی فراگیر مرکب از 

های نوین خصوصاً از المللی، تکنولوژیگذاری بینوی ادامه داد: توسعه مشارکت سرمایه .های استراتژی ژئواکونومیکی استاز مؤلفه

ان صاحب گذاریهای فسیلی و نیز سرمایهکنندگان انرژیاروپای غربی، آمریکا شمالی و شرق آسیا و پیوند زدن منافع تولید و مصرف

استاد جغرافیای سیاسی و ژئوپلتیک  .های استراتژی ژئواکونومیکی استتکنولوژی در فرایندهای اقتصادی منطقه از دیگر مؤلفه
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 تواند به جای جنگ و ستیز، صلح وگرا میدانشگاه تربیت مدرس گفت: اتخاذ استراتژی مذکور در چارچوب مکتب ژئوپلتیک انسان

های توسعه و پیشرفت و به جای رنج و نگرانی، آرامش و به جای نفرت، همزیستی را برای مردم و دولتامنیت و به جای عقب ماندگی، 

تواند درنهایت توسعه و پیشرفت نیا تأکید کرد: این میحافظ .منطقه خلیج فارس به ارمغان آورد و همگرایی اسالمی را نیز معنادار کند

  .را نصیب کشور و مردم ایران در منطقه و جهان کنداقتصادی و اجتماعی و نیز اعتبار ژئوپلتیکی 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1396091900075۴ 
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 خشکسالی
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۱۸تاریخ: 

/ ماندهای غیرمجاز دامن زدند/ با خودکفایی برنج، آبی برای کشور نمیروحانی و مجلس دهم به حفر چاهدولت پیش از 

 جویی آب در حوزه کشاورزی عالی استایم/ روند صرفهبار مهاجرت خشکسالی نرسیدههنوز به مرز بستن کوله

کننده و همچنین ترین مصرفعنوان بزرگکشاورزی به وری به ویژه در بخشراه نجات آب کشور را در وهله نخست در افزایش بهره

هایی همچون ها و برنامهها و نهادها و عموم مردم دارد. اتخاذ سیاستداند که نیاز به اتحاد همه دستگاهتدوین یک برنامه ملی می

میلیارد مترمکعب آب  ۴.5ویی جهای نوین را موجب صرفهتغییر فصل کشت بعضی محصوالت از بهاره به پاییزه و انتقال تکنولوژی

وری با همین آهنگ پیش برود تا پایان برنامه ششم توسعه، داند و معتقد است چنانچه روند افزایش بهرهطی چهار سال گذشته می

 .شکندکمر بحران آب می

 گفت و گو: فرحناز هاشمی

در چند سال اخیر نیز در گوشه و کنار  .ل شده است امروزه آب به چالشی جدی برای تولید و اولویتی مهم برای دولت و مردم تبدی

کشور هشدارهایی در مورد بحران آب و تبعات آن از ناپایداری تولیدات کشاورزی گرفته تا مهاجرت و کوچ مردم توسط برخی 

صال بی ستحکارشناسان و مسوالن به گوش می رسد. خشکسالی های پی در پی و تغییرات اقلیمی از یک سو و بحث های مدیریتی،ا

رویه از منابع آب ظرف چند دهه اخیر و افزایش جمعیت از سوی دیگر راهکارها، تصمیم گیری ها و برنامه های جدید و خالقانه ای 

را در عرصه های اقتصاد، مصرف و چگونگی بهره برداری از این عامل حیاتی می طلبد. در این میان اما راه حل های اساسی چیست؟ 

کشور را از نقطه بحران آب دور کند و آرامش نسبی را به عرصه تولید و زندگی بازگرداند. در این زمینه با مهندس راه حل هایی که 

حسین شریعتمدار مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی و یکی از صاحبنظران در حوزه آب و کشاورزی که خاطرات و تجربه هایش ما را 

او راه نجات آب کشور را در وهله نخست در افزایش بهره وری به ویژه در بخش کشاورزی  می برد به گفت و گو نشسته ایم. ۴0به دهه 

به عنوان بزرگ ترین مصرف کننده و همچنین تدوین یک برنامه ملی می داند که نیاز به اتحاد همه دستگاه ها و نهادها و عموم مردم 

ذ سیاست ها و برنامه هایی همچون تغییر فصل کشت بعضی دارد. شریعتمدار می گوید در دولت یازدهم بخش کشاورزی با اتخا

محصوالت از بهاره به پاییزه و انتقال تکنولوژی های نوین، عملکرد مثبت و موفقی داشته تا جایی که توانسته ظرف چهار سال اخیر 

معتقد است چنانچه روند  میلیارد متر مکعب آب صرفه جویی کند. او ۴.5درصد میزان بهره وری آب را افزایش و  ۲۴در مجموع 

 .افزایش بهره وری با همین آهنگ پیش برود تا پایان برنامه ششم توسعه کمر بحران آب می شکند

 وضعیت آب کشور را چگونه ارزیابی می کنید و در دولت دکتر روحانی چقدر به آب توجه شده است؟•

قرار دارد. یعنی کشور بیش از این تحمل افزایش بهره برداری اکنون وضع آب به گونه ای است که همه چیز در نقطه انتهای چالش 

یکی از اقدامات مفیدی که دولت یازدهم انجام داد اعتراف شجاعانه به بحران آب بود. تا قبل از این،  .و ادامه شرایط موجود را ندارد

ی هیچگاه تمام نمی شود و بیش از منابع اکولوژ هیچ دولتی چنین اعترافی نکرده بود و چنان با آب رفتار می کردند که گویا این منبع

 .کشور از منابع آب در حوزه های کشاورزی، صنعت و شرب بهره برداری می شد

 ۴0درصد آب تجدید شونده را استفاده می کنیم در حالی که حد مجاز آن در دنیا بیش از  80آمارها هم نشان می دهد بیش از 

 .متر مکعب است 1100هزار متر مکعب و در ایران  6ذیر در جهان به ازای هر نفر حدود درصد نیست. در حال حاضر آب تجدید پ

 آیا این حجم از مصرف و هدر رفت آب در کشور هنوز ادامه دارد؟•

بله ادامه دارد، چون اقدامات موثری در حوزه های مختلف برای بهینه کردن مصرف و یا کاهش هدر رفت آب انجام نشده و تنها در 

 .کشاورزی ما شاهد اقدامات مثبت هستیم حوزه
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ایران قرن هاست با خشکسالی و کم آبی مواجه است و نیاکان ما راهکارهای سازگار با محیط زیست برای آن پیدا می •

 کردند مانند حفر قنات، اما چطور شد که اکنون به این نقطه بحرانی رسیدیم؟

هره برداری و مصرف و عدم تدبیر در زمینه منابع آبی و بی توجهی به نحوه سال استحصال، ب 50در کل مشکالت کم آبی ناشی از 

مصرف در همه حوزه ها، بی توجهی به برخی هشدارها و عالئم کم آبی و خشکسالی،تصمیمات سیاسی و دخالت های غیر مسووالنه 

نیز گرفتار  ۴0دی برخورد کردیم و در دهه به خشکسالی شدی 1338صادر کننده گندم بودیم، اما در سال  ۴0است. ما تا قبل از دهه 

قانون اصالحات اراضی شدیم.پس از اصالحات اراضی، استراتژی توسعه ملی رفت به سمت استفاده هر چه بیشتر از منابع انرژی، آب، 

ید در آن چاه دشت ممنوع داشتیم که نبا ۲۲حدود  ۴5خاک، مراتع و جنگل ها.نگاهی به آمارها و اعداد نشان می دهد که در سال 

دشت ممنوعه داریم.تعداد چاه  350حفر می شد و اکنون به علت بهره برداری های بی رویه و افت آب سفره های زیر زمینی، حدود 

هزار حلقه آن ، 355هزار حلقه است که گفته می شود  800هزار حلقه بود و امروز  ۴7نزدیک به  50های کشاورزی در اوایل دهه 

هزار  57هزار متر مکعب آب استخراج می شد و اکنون این عدد رسیده به  190غیرمجاز است.همچنین در آن دوره از هر چاه 

از طرفی منابع آب های سطحی بسیار کم شده و اگرچه میانگین دراز مدت رواناب ها .مترمکعب با عمق و هزینه استحصال بیشتر

میلیارد متر مکعب کاهش یافته است. در این میان  ۴8ر مکعب می باشد اما این مقدار در پنج سال اخیر به میلیارد مت 88نزدیک به 

بخش کشاورزی به علت گستردگی، بزرگترین مصرف کننده آب و متضررترین بخش نسبت به صنعت و شرب محسوب می شود. در 

 درصد آب، صرف کشاورزی می شود 70دنیا هم بخش کشاورزی بیشترین مصرف آب را دارد به طوری که 

حفر چاه های غیر مجاز کشاورزی بعد از انقالب اسالمی رو به افزایش گذاشت ضمن آن که با اجرای قانون اصالحات •.

 .ارضی از انرژی و منابع آب و خاک بیشتر استفاده شد

معتقد بودند این اقدام تبعات دارد.اکنون می با اجرای قانون اصالحات ارضی،ملی گرایان با خرد شدن اراضی مخالفت کردند زیرا 

 .بینیم بهره وری آب در اراضی خرد کمتر است

 با توجه به کم آبی و بحث تجارت آب مجازی، این پرسش مطرح است که چرا باید برای صادرات، کشاورزی کنیم؟•

بخش باغبانی نمی توان درختان سیب را قطع  گاهی ما مازاد تولید داریم و باید برای محصوالت مشتری پیدا کنیم. برای مثال در

کرد و باید راهی برای صادرات این محصول پیدا کنیم. البته وزارت جهاد کشاورزی، استراتژی بازار در ازای بازار را مطرح کرده که 

ود. اکنون در دنیا فکر خوبی است، اما در مورد محصوالت زراعی باید ببینیم صادرات به ازای هر متر مکعب آب چقدر تمام می ش

دالر است. بنابراین صادرات باید با توجه به درآمد ملی و قمیت جهانی  1.۲ارزشگذاری هر متر مکعب آب در کشاورزی یک دالر تا 

آب صورت گیرد و الزم است یک سقفی برای آن بگذاریم. البته امروزه تکنولوژی هزینه های آب را پایین و بهره وری را افزایش می 

کیلوگرم  ۲.۲بهره وری آب در هندوانه  80از این رو صادرات را باید منوط به بهره وری از آب کنیم.به طور مثال در اواخر دهه  دهد و

کیلوگرم  3.5با بکارگیری تکنولوژی و روش های نوین، بهره وری آب در هندوانه به  9۴-95به ازای هر متر مکعب آب بود، اما در سال 

 .آب افزایش یافته و این دستاوردها، نگرانی ما را کمتر می کند به ازای هر متر مکعب

 آیا ارزش گذاری آب در ایران انجام شده است؟•

این عدد منهای ارزش ذاتی آب است و ما  .سنت می شود ۴0در ایران به طور متوسط هزینه آب برای تولید هر کیلو گرم محصول 

 .تومان است 1۲0در کشور هنوز ارزش ذاتی آب را حساب نکرده ایم.برای مثال، هزینه استحصال هر متر مکعب آب از چاه در کرمان 

 تجارت آب مجازی چقدر می تواند به عنوان یک راهکار در زمینه کم آبی مطرح باشد؟•
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ر مدیریت آب کشور موثر نیست، اما همه موافقند که در مراحل ترمیم منابع آبی، یکی از روش برخی معتقدند آب مجازی چندان د

های موثر است.بدین معنی که نگران واردات محصوالت پر آب بر نباشیم و آب مازاد را صرف تولید محصوالت کم آب بر و ارزآور 

 .کنیم

د کشاورزی، تجارت آب مجازی را در سیاست های خود ساالنه چه میزان تجارت آب مجازی داریم و آیا وزارت جها•

 لحاظ می کند؟

میلیارد متر مکعب آب صادراتی داریم.در این زمینه، الگوی کشت  5میلیارد متر مکعب آب وارداتی و حدود 35به طور متوسط ساالنه 

ارت جهاد کشاورزی باید الگوی کشت به ما کمک می کند که چه محصوالتی تولید و در کجا باید صرفه جویی آب داشته باشیم. وز

را تنظیم کند تا بتواند جوابگوی حلقه آب مجازی باشد. از طرفی الگوی کشت باید در راستای منافع اقتصادی کشاورزی تعیین شود 

 .و در این صورت کشاورزان آن را اجرا خواهند کرد

 برای رفع بحران آب چه راهکارهایی پیش روی کشور است؟•

ا هنوز نرسیدیم به جایی که همه چیز تعطیل شود و با آب خداحافظی کنیم و کوله بارمان را ببندیم و مانند بعضی از خوشبختانه م

در وهله نخست باید قبول کنیم که بحران آب باید در کشور حل .مردم کشورها مهاجرت کنیم. اما همچنان در معرض تهدید هستیم

ین است که برنامه ملی برای راهکارها تدوین کنیم و همه دستگاه ها و مردم برای اجرای شود و الزامات آن را بپذیریم. الزامات ا

راهکارها با هم متحد شوند. در این برنامه ملی، جایگاه هر یک از دستگاه ها و وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی و مجلس باید 

اما در بخش خودشان فعالیت می کنند و ارتباطی با سایر دستگاه  مشخص شود. این دستگاه ها در حال حاضر به دنبال بحران هستند،

ها ندارند. در قدم بعدی از افت سطح آب های زیر زمینی باید جلوگیری شود. اکنون بخش کشاورزی در این مسیر حرکت می کند 

زی به منظور صرفه جویی در آب و کشت پاییزه بعضی از محصوالت مانند چغندر قند از سیاست ها و برنامه های وزارت جهاد کشاور

هزار متر مکعب آب مصرف می شود. سال  1۲های زیر زمینی است. در کشت پاییزه چغندرقند پنج هزار متر مکعب و در کشت بهاره 

هزار هکتار کشت پاییزه این محصول برنامه  33هزار هکتار کشت پاییزه چغندر داشتیم و در سال زراعی جاری برای حدود  9گذشته 

یزی شده است. این راه حل باید در مورد دانه های روغنی مانند کلزا هم اجرا شود.در واقع الگوی کشت را باید به گونه ای تنظیم ر

کرد که از بارندگی های فصل پاییز، زمستان و بهار بهره گیری بیشتری شود. این کار در بخش کشاورزی آغاز شده و بسیار موفق 

 .هم می توان از این الگوی مصرف استفاده کرد بوده و در بخش صنعت و شرب

 بخش کشاورزی چه دستاوردهایی در حوزه بهره وری آب در دولت تدبیر و امید داشته است؟•

درصد افزایش بهره  6درصد افزایش یافته است.یعنی هر سال  ۲۴با اقدامات انجام شده طی چهار سال اخیر، بهره وری آب کشاورزی 

میلیارد متر مکعب آب است. باید گفت تنها راه نجات کشور در مرحله  ۴.5وری آب در این بخش داشتیم که معادل صرفه جویی 

نخست افزایش بهره وری آب کشاورزی است، زیرا همانطور که اشاره کردم بخش کشاورزی بیشترین میزان آب را برای تولید مواد 

 .د و از سوی دیگر راه حل هایش برای بهینه کردن مصرف آب با استقبال ذینفعان روبرو می شودغذایی مصرف می کن

 با کم آبی موجود، این روند صرفه جویی در بخش کشاورزی را چگونه ارزیابی می کنید؟•

ره وری آب در هر درصدی به 6روند صرفه جویی آب در حوزه کشاورزی عالی است و اگر در طول برنامه ششم توسعه همین روند 

 .میلیارد متر مکعب آب صرفه جویی می شود و کمر بحران آب می شکند ۲۲سال ادامه پیدا کند در پایان این برنامه 

 انتقال تکنولوژی های نوین و استفاده از ارقام جدید زراعی و باغی در افزایش این بهره وری چقدر موثر بوده است؟•

ه وری و رفع بحران آب، استفاده از تکنولوژی های نوین و ارقام جدید در بخش کشاورزی است. ما یکی از راهکارها برای افزایش بهر
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در کشور باید نهضت انتقال تکنولوژی را در بخش کشاورزی و صنعتی راه اندازی کنیم.خوشبختانه نهضت انتقال تکنولوژی به کشور 

ادهای خوبی با موسسه های بین المللی ایکاردا و سمیت برای دستیابی در دولت یازدهم آغاز شده و اکنون در حوزه کشاورزی قرار د

به ارقام جدید زراعی منعقد شده است و یک نمونه موفقیت آمیز انتقال تکنولوژی مربوط به تولید چغندر قند و شکر در کشور در 

هزار تن شکر از چغندر قند و نیشکر  6۴3سال به رکورد تولید یک میلیون و  1۲0بعد از حدود  95سال گذشته است. ما در سال 

دست یافته ایم. بر اساس تحلیل ها، با استفاده از ارقام و روش های جدید با وجود کاهش سطح زیر کشت، عملکرد تولید چغندر از 

 ر به ازایافزایش داشته است. نکته مهم این است که بهره وری آب یعنی میزان تولید شک 95تن در هر هکتار در سال  5۴تن به  ۲7

رسیده و در کشت پاییزه خوزستان نیز  95گرم در سال  600به  81گرم در سال  ۲۲0برابر افزایش از  3هر متر مکعب آب با تقریبا 

کیلوگرم به ازای هر متر مکعب آب افزایش یافته است.این نمونه نشان می دهد که بخش کشاورزی می 1.5میزان بهره وری آب به 

 .آب کمک کند. همچنین با استفاده از تکنولوژی های نوین می توان ضایعات آب را کاهش دادتواند به حل بحران 

 اجازه دهید در ادامه نگاهی به برنامه ششم توسعه کنیم.به نظر شما آیا این برنامه ، آب محور است؟•

ر کشور وجود دارد و برای رفع آن باید در برنامه ششم توسعه برای آب اهدافی تعیین شده، اما این که همه قبول کنند بحران آب د

متحد شوند من چنین استنباطی از آن ندارم. در مجموع می توان گفت استراتژی های ترسیم شده در این برنامه متناسب با بحران 

 .آب کشور نیست

 گره کار کجاست؟•

کت آن را بشناسند. همین طور ضروری است همه مسووالن و دست اندرکاران و مردم باید این بحران و دالیل پیدایش و سرعت و حر

همه نسبت به نقطه موجود و شرایط بحران آب آگاه باشند. در این مقطع تنها بخشی که در کشور متناسب با بحران آب کشور حرکت 

 .می کند، بخش کشاورزی است و جلوه های آن در تولید شکر قابل مشاهده است

با بحران آب نیست کمی کلی است و شاید برای بعضی ها ملموس نباشد. اگر این گفته که برنامه ششم توسعه متناسب •

 .ممکن است به جزئیات بیشتری اشاره کنید

در برنامه ششم توسعه اشاره به نیل به خودکفایی محصوالت اساسی شده.خود کفایی خوب است، اما نه به هر قیمتی. خودکفایی در 

باشد مانند تولید شکر قابل قبول است و در هیچ کشور دنیا هم این طور نیست که  صورتی که با بهره وری از آب و خاک همراه

که آقای شریعتمداری وزیر بازرگانی بود، نظرم را در مورد طرح خودکفایی برنج  78خودکفایی به هر قیمتی انجام شود. در سال 

و پروتیین داریم. کمترین میزان پروتیین نسبت به  پرسید. گفتم ما دو کاالی با ارزش آب و خاک و دو شاخص امنیت غذایی انرژی

آب و خاک در مورد محصول برنج است و بنابراین خودکفایی در برنج به سود کشور نیست و در صورت اجرای آن، آبی برای کشور 

 .نوشته شده است نمی ماند. در واقع باید گفت برنامه ششم توسعه با توجه به قانون برنامه های قبلی و برنامه های باالدستی

 .با این وصف به نظر می رسد صداها برای بحران آب در کشور به اندازه کافی بلند نشده است•
ما بیشتر بیان مشکالت می کنیم. البته در پنج سال پیش کسی قبول نمی کرد بحران آب وجود دارد تا وقتی که وزیر نیرو و کل دولت یازدهم 

روحانی، رییس دولت ندا داد که من وزیر نیرو هستم و هر کس که بخواهد می تواند چاه کشاورزی حفر کند.  به آن اذعان کرد. در دولت قبل از

نیز اعالم کرد ظرف دو سال  90مجوز داده شود. رییس جمهوری در سال  85مصوب کرد به چاه های غیر مجاز تا سال  89مجلس هم در سال 

 وباقیمانده دولت، می خواهم دو میلیون هکتار به سطح اراضی کشاورزی اضافه کنم و اختیار تخصیص آب را به استان ها داد. با این اقدامات 

ر مجاز کشاورزی اعتراض سیاست ها، ما در مسیر بحرانی تر شدن آب حرکت کردیم و اگر اتاق بازرگانی ایران نسبت به صدور مجوز چاه های غی

 /.نمی کرد، معلوم نبود اکنون چه وضعی داشتیم و گرفتار چه مصیبتی می شدیم

http://www.iana.ir/fa/news/50۴80/%D8%AF%D9%88%D 
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 خشکسالی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آذر  ۱۹تاریخ: 

 هزار هکتار/ ریزگردها علل مختلفی دارند ۲۲0عملیات بیابان زدایی در سطح اجرای 

 .هزار هکتار عملیات بیابان زدایی در سطح کشور، توسط سازمان جنگل ها انجام خواهد شد ۲۲0جاللی گفت: امسال، 

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی خداکرم جاللی رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری سابق در گفتگو با خبرنگار

اظهار کرد: ایران، به دلیل قرار گرفتن در پدیده ریزگرد ها  ، با اشاره به آخرین اقدامات در جهت مقابله باباشگاه خبرنگاران جوان

د خشک کره زمین و کاهش نزوالت جوی در سال های اخیر، با پدیده تغییر اقلیم و فرسایش بادی روبرو بود که این امر چالش کمربن

وی افزود: تا کنون هشت میلیون هکتار از کانون های .ها و مشکالتی نظیر پدیده ریز گردها و طوفان های شنی را به همراه داشت

جاللی با اشاره به .با اقدامات بیابان زدایی مهار شده است سازمان جنگل ها  های شن زا توسطبحرانی تولید گردوغبار و طوفان 

دیگر در کشور وجود دارد، تصریح کرد: سه میلیون هکتار از این میزان جز کانون  کانون بحرانی بیابانیاینکه هفت میلیون هکتار 

 .ملیات مقابله با بیابان زدایی در این سطح، هدف گذاری شده استهای بحرانی درجه یک است که تا پایان برنامه ششم توسعه ع

معاون وزیر جهاد کشاورزی .هزار هکتار عملیات بیابان زدایی در سطح کشور انجام خواهد شد ۲۲0به گفته این مقام مسوول،امسال 

است، بیان کرد: در سال های اخیر،  و هورهای کشور خشک شدن تاالبسابق، با اشاره به اینکه منشا بخشی از کانون های ریزگرد،

 .داشت همراه به را غبار و گرد ها،پدیده تاالب و سدها به آب نرسیدن درنهایت و عواملی نظیر کاهش بارندگی و ساخت سد ها 

به شدت تحت تاثیر پدیده ریزگردها است، اذعان کرد:  خوزستانرییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری با بیان اینکه استان 

هزار هکتار آن تاالب ها و هورها را شامل می شود که  ۲00هزار هکتار کانون بحرانی تولید گرد و غبار استان، بیش از  350از حدود 

داد: سازمان جنگل ها برای مقابله با  وی ادامه.به غیر از رساندن آب، اقدام دیگری جهت مقابله با این کانون ها نمی توان انجام داد

عملیات بیابان زدایی در سایر مناطق و کانون های بحران زا اقداماتی نظیر مالچ پاشی، و کاشت جنگل های بیابانی مقاوم به خشکی 

: براین اساس را یکی از کانون های بحرانی در سال های اخیر دانست و گفت دریاچه ارومیه جاللی،.و شوری را انجام خواهند داد

در سطحی معادل یک میلیون هکتار بحث نهال کاری و مدیریت چرای دام صورت گرفته که این امر می تواند که در کنترل ریز 

 .گردها و نمک تاثیر بسزایی داشته باشد

 درصد منشا ریزگردها خارجی هستند 80

خارجی و مابقی داخلی هستند، تصریح  منشا ریزگردهادرصد  80معاون وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به اینکه  

 همین به که است عربستان و عراق کشورهای  از ناشی درصد منشا ریزگردها  80کرد: طبق ارزیابی سازمان هواشناسی و جنگل ها و مراتع حدود 

 .وع توسط وزارت امور خارجه،سازمان حفاظت محیط زیست و سایر مسووالن در حال پیگیری استموض این امر

کشور موفق جهان در کنترل بیابان زایی است که امکان انتقال این  10جاللی، ادامه داد: براساس ارزیابی کنوانسیون بیابان زدایی، ایران جز 

هکتار در این کشور خبر  ۲00کاری مشترک سازمان محیط زیست و عراق در سطحی معادل وی از آغاز هم.تجربیات به دیگر کشورها میسر است

 رد دارد هورالعظیم از عظیمی بخش کنترل در بسزایی تاثیر  است،  که بخشی مربوط به ترکیه آب های دجله و فرات داد و یادآورشد: مهار

این مقام مسوول با اشاره به .بیشتری از هورالعظیم مواجه خواهیم بود مسه شدن خشک با فرات و دجله آب سهم رعایت عدم صورت در حالیکه

قرار می دهد، افزود: این خطرات و زیان های ناشی از پدیده  گردها اینکه بخش قابل توجهی از منطقه عربستان، ایران را تحت تاثیر پدیده ریز

رار گیرد چرا که تا زمانیکه الزامی مبنی بر کنترل پدیده ریز گردها نباشد، گرد و غبار توسط سازمان های بین المللی است که باید مورد بررسی ق

 .کشورها تمایلی به سرمایه گذاری ندارند

http://www.yjc.ir/fa/news/63۴6۲07/%D8%A7%D8% 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/6346207/%D8%A7%D8%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

67 
 http://awnrc.com/index.php 

 دانه های روغنی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آذر  ۱۷تاریخ: 

 دانه های روغنی صدر نشین واردات بخش کشاورزی/کاهش سرانه مصرف روغن امری ضروری است

درصد  90هزارتن است، افزود:  ۴00مجری طرح دانه های روغنی با اشاره به اینکه میزان نیاز ساالنه کشور به روغن یک میلیون و 

صنعت،تجارت و  هاجر مجری طرح دانه های روغنی در گفتگو با خبرنگارم علیرضا.این میزان از طریق واردات تامین می شود

باالترین میزان واردات در بخش کشاورزی را  دانه های روغنیبا اشاره به اینکه ، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزی

درصد از این میزان  90هزارتن است که  ۴00لیون و می یک روغن به کشور  به خود اختصاص داده اند، اظهار کرد: میزان نیاز ساالنه

سرانه مصرف روغن که وی با انتقاد از این مسئله .میلیون تن کنجاله سویا دام و طیور از خارج تامین می شود 3تا  ۲.5و همچنین

کیلو است از  1۲ان حدود جه در روغن مصرف سرانه که است درحالی این کیلو نیز فراتر رفته است، افزود:  ۲0در کشور از خوراکی 

مهاجر با اشاره به اینکه تنها راه . این رو انتظار می رود که با همکاری رسانه ها و وزارت بهداشت مصرف روغن در کشور کاهش یابد

 صرفم سرانه بخ غذا روغن نیست، تصریح کرد:فرهنگ سازی و آموزش طبخ غذا توسط رسانه ملی می تواند عاملی موثر در کاهش ط

درصد غذاها با روغن سرخ می شوند در حالیکه در کشور این رقم در کشور حدود  10تا  5باشد چرا که در سایر کشورها تنها  وغنر

اشاره به اینکه بیماری های قلبی و عروقی باالترین میزان مرگ و میر را به خود اختصاص دادند، این مقام مسوول با .درصد است 90

گفت: با تغییر شیوه تغذیه و کاهش مصرف روغن های بی کیفیت توسط طبخ غذا از طرق دیگر می توان مرگ و میر ناشی از سکته 

ن اینکه تولید روغن در داخل تاثیر بسزایی در افزایش بهداشت خانوار مجری طرح دانه های روغنی با بیا.های قلبی را به حداقل رساند

طی یک برنامه ده ساله، در نظر دارد که با توسعه  واردات روغن های بی کیفیتدارد، اذعان کرد: وزارتخانه، برای کاهش میزان 

 .درصد نیاز داخل را تامین کند 70کشت کلزا و آفتابگردان 

 در دستور کار است افزایش سطح زیر کشت کلزا

هزارهکتار و سال  18۲، 96-95هزارهکتار، 70، 95-9۴در سال زراعی  سطح زیر کشت کلزا :مشاور وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد

به گفته وی، کشت کلزا به دالیلی نظیر درصد روغن باالی  .هزار هکتار خواهد رسید 350آینده در جهت توسعه کشت محصول به 

 .را به خود اختصاص داده است های روغنی کشت دانهدر پایداری تولید غالت به ویژه گندم، بیشترین سطح باکیفیت و موثر 

به دلیل کاهش مصرف آب توجیه اقتصادی دارد، بیان کرد: امکان تامین بخشی از روغن خوراکی  سویا کشت مهاجر با اشاره به اینکه

مجری طرح دانه های روغنی از فراهم شدن امکان تولید سویا .یا میسر استو کنجاله مورد نیاز صنعت مرغداری از طریق کشت سو

 .هزار هکتار سویا در این منطقه قابل کشت است 300غیر تراریخته در استان خوزستان خبر داد و گفت: براین اساس بیش از 

http://www.yjc.ir/fa/news/63۴63۲8/%D8%AF%D8%A7%D9% 
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 زعفران
 فارس - ۹۶/۰۹/۲۱ : تاریخ

 کنیم درصد/ برای واردات برنج هندی مقابله به مثل می 3.۷درصد و از تجارت  ۹0سهم ایران از تولید زعفران 
درصدی  3.7شود، اما سهم درصد زعفران دنیا در ایران تولید می 90مدیرکل دفتر گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی گفت: با آنکه 

، خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی  .سازی کار کنیممیلیارد دالری زعفران در دنیا داریم که باید روی تجاری 8از گردش 

پیمان یوسفی آذر امروز در نخستین پویش ملی گیاهان دارویی که در سالن توسعه وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، به اهمیت 

های فراوان در تنوع گیاهان دارویی گیاهان دارویی در ارز آوری برای کشور اشاره کرد و گفت: متأسفانه تا پیش از این با وجود ظرفیت

ای و با قیمتی بسیار باالتر به کشور ایم و طرف خارجی آن را به صورت قطرهکردهای صادر میر کشور این محصوالت را به صورت فلهد

شده طی یک سال گذشته توسط نمایندگان مجلس و وزیر جهاد کشاورزی برای به سرانجام انجام وی از پیگیری.کندما وارد می

دارویی خبر داد و گفت: باالخره این برنامه به سرانجام رسید، تا حدی که برای بودجه سال آینده دارای رساندن برنامه گیاهان ملی 

ای وی در مورد جزئیات این طرح گفت: در این طرح موارد تازه.سال اتفاق خواهد افتاد 35ردیف اعتباری ملی خواهد بود که بعد از 

ها المللی وجود دارد، دیده شده که اگر محقق نشود، این طرح در سایر حلقهای بینهکه در ساختار تولید و استاندارد برابر شاخص

در بازار داخلی  آذر همچنین از آشفتگییوسفی.کاشت، داشت و برداشت نیز تدوین شده است همچنین سیاست .فلج خواهد شد

میلیارد دالر گردش مالی گیاهان  120که  لیکشور گالیه کرد و گفت: ما همچنین در بازارهای خارجی جایگاهی نداریم و درحا

مدیرکل دفتر گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: حجم .حجم اندکی به ما اختصاص دارد دارویی در دنیاست،

درصد  90ت و درصد( اس 3.7میلیون دالر ) 300که حجم مالی زعفران ما در حالی میلیارد دالر است، 8گردش مالی زعفران در دنیا 

عنوان محصول خاص وی همچنین به اهمیت زعفران به.سازی کنیمایم آن را تجاریشود، اما نتوانستهزعفران دنیا در ایران تولید می

ورز اندرکاران از کشاتولیدی کشور اشاره کرد و گفت: برای زعفران نیز کارگروه ملی از یک ماه گذشته تشکیل شده که همه دست

 30آذر از تعرفه یوسفی.اندیشی، نقاط ضعف این حوزه برطرف شوددرکنندگان برتر در این کارگروه حضور داشته تا با همگرفته تا صا

درصدی هند برای واردات زعفران از ایران انتقاد کرد و گفت: طبق دستور وزیر جهاد کشاورزی با گمرک و وزارت امور خارجه مکاتبه 

های متقابل تنبیهی در شویم و یا اینکه سیاست WTO ه ترجیحی با این کشور بسته شود، یا عضوایم که یا قراردادهای تعرفکرده

 .ای را اعمال کنیمکننده تعرفههای محدودبرابر واردات کاال از هند در نظر بگیریم و ما هم برای برنج وارداتی هند همین سیاست

ریزی برای افزایش توسعه صادرات زعفران خبر داد و گفت: بنا داریم امهمدیرکل دفتر گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی از برن

میلیارد دالر برسانیم که الزمه آن افزایش تولید بیشتر زعفران است و در حال حاضر  ۲.5سال آینده، صادرات زعفران را به  5طی 

کیلوگرم هم  39که در برخی مزارع الگویی تا لیکیلوگرم در هکتار است، در حا 18تا  1۲متوسط برداشت زعفران در استان خراسان،

آلمان، اسپانیا، کشور هدف ازجمله استرالیا، 10وی همچنین از تأسیس دفاتر زعفران ایران در .از این محصول برداشت شده است

ی توانند تسهیالت با نرخ فعاالن این حوزه که برای تأسیس دفتر در این کشورها اقدام کنند، م :فرانسه، هند و چین خبر داد و افزود

هزار هکتار سطح  17آذر همچنین به ظرفیت باالی تولید گل محمدی در کشور اشاره کرد و گفت: با آنکه یوسفی.درصد بگیرند 6

 .کنددرصد اسانس دنیا را بلغارستان تولید می 65زیرکشت گل محمدی داریم، اما سهم ناچیزی در بازار اسانس این محصول داریم و 

رویه و بدون نظارت از چین را یکی از موانع برای توسعه صنعت رکل دفتر گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی واردات بیمدی

ناع فلفلی مثال ما نععنوانگیری نتواند پا بگیرد، بهگیری در کشور دانست و گفت: همین مسئله باعث شده تا صنعت اسانساسانس

کنیم، از آن طرف این محصول بدون اینکه مشخص هزار تومان تولید می 800کیفیت مطلوب لیتری در زربند را با هزار زحمت و با 

تر آن است که با یک وی گفت: جالب.شودهزار تومان وارد کشور می 160باشد، حاوی چه عناصری است با عنوان نعناع فلفلی لیتری 
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تعرفه مشخص برای گیاهان دارویی  1۲5که ما شود، درصورتیور میبو وارد کشتعرفه ثابت محصوالت مختلفی از جمله آویشن و برگ

وی ادامه .ایم، تا از طریق سازمان توسعه تجارت برای سال آینده در کتاب تعرفه وارد شودو تمام کدها را مشخص کرده تعریف کرده

گیرانه طور سختت فنی بهداشتی هم بهازآن باید مشخصادرصد است و پس 5داد: حداقل این تعرفه برای واردات گیاهان دارویی 

خورد، ما نباید برای واردات محصوالت مشابه ام برگشت میپیپی 100لحاظ شود؛ چراکه وقتی پسته ما در فرانسه تنها با آفالتوکسین 

زیرکشت گیاهان  مدیرکل دفتر گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی همچنین از برنامه برای افزایش سطح.گیری کنیمبه ایران سخت

هزار هکتار به سطح زیر کشت گیاهان دارویی اضافه کنیم، به شرط  100دارویی خبر داد و گفت: در برنامه ششم در نظر داریم تا 

 .آنکه ابتدا بازاری برای آن وجود داشته باشد، نه آنکه محصول تولید کنید و بعد روی دستمان بماند

عنوان یک الگو یاد کرد و گفت: در استانبول همسایه برای توسعه کشت گیاهان دارایی بهآذر از حمایت برخی کشورهای یوسفی

میلیارد دالری برای صادرات  5گذاری اند که شخص آقای اردوغان در آنجا حضور یافته و هدفدپارتمان گیاهان دارویی راه انداخته

میلیارد دالر را  3.5گذاری ایم هدفختی و پیگیری توانستهآن وقت ما به هزار س محصوالت گیاهان دارویی تعیین کرده است،

میلیون دالر صادرات  ۲86به گفته مدیرکل دفتر گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی طبق اظهارنامه گمرک .ریزی کنیمبرنامه

میلیون  37و در کنار آن  شودمیلیون دالر هم به صورت چمدانی و مسافری از کشور خارج می 100رسمی زعفران داریم که قطعاً 

 .میلیون دالر تخم گشنیز صادر کردیم 16بیان و دالر گیاه شیرین

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=139609۲1000953 
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 زعفران
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۱۹تاریخ: 

 بررسی تقلبات زعفران در دستور کار موسسه صنایع غذایی

ی، های غذایگذاری خطر آالیندهرییس موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی با اشاره به توقف طرح کالن ملی مدیریت و سیاست

نه های تحقیقاتی در زمیاین راستا طرح های این موسسه علمی است که درهای غذایی از جمله اولویتگفت: بررسی تقلبات و آالینده

وگو با ایسنا با بیان اینکه موسسه پژوهشی علوم و فناوری صنایع زاده در گفتدکتر قدیر رجب.تقلبات زعفران در دستور کار قرار دارد

کشاورزی، دام و  های غذایی در محیط زیست و مواد خاممدیریت و سیاستگذاری خطر آالینده"غذایی به عنوان پروژه کالن ملی 

ها در مواد کشاورزی ارائه شود، راهکارهای های تشخیص آالیندهطیور انتخاب شده بود، افزود: در این طرح قرار است عالوه بر آنکه راه

های مواد غذایی دانست و خاطر نشان کرد: وی هدف از اجرای این طرح را کاهش آالینده.ها نیز عرضه شودالزم برای حذف آالینده

 .ها هستند، از این رو اجرای آن در دستور کار قرار گرفت و فاز اول آن اجرایی شددر صنایع غذایی، مواد اولیه منشا اصلی آالینده

های کالن متوقف شد و متاسفانه اعتبارات الزم به این طرح ارائه نشده و از این رو مانند برخی دیگر از طرح :زاده، ادامه دادرجب

 "بررسی تقلبات"رییس موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی .امین اعتبارات این طرح مجددا در دستور کار قرار گیردامیدواریم با ت

هایی که در این زمینه در حال اجرا است، در های پژوهشی این موسسه نام برد و ادامه داد: پروژهرا از اولویت "هابررسی آالینده"و 

های اجرایی و مراکز پژوهشی همکاری شود تا ها در سطح ملی باید با سازماناجرای این طرح سطح کالن تاثیرگذار نیست و برای

درصدی این طرح، اظهار کرد: این طرح از آنجایی  20تا  15وی با اشاره به پیشرفت .دستاوردهای اثربخش در سطح ملی داشته باشد

ها در گیاه زعفران را ندارد، ولی ما در این موسسه بررسی آالینده بردارکه در سطح کالن کشور مطرح است؛ از این رو دستگاه بهره

های نوین از مرحله کشت تا فرآوری محصول زعفران مطرح است، گفت: زاده با بیان اینکه استفاده از فناوریرجب.در دستور کار داریم

ای این محصول کشت هیدروپونیک و گلخانهتواند وارد شود و در حال حاضر کشور چین به در بخش کشت زعفران نیز فناوری می

ای این محصول، خاطر نشان کرد: کشت زعفران نیاز به شرایط خاصی دارد؛ از وی با تاکید بر اهمیت کشت گلخانه.وارد شده است

حوزه علمی در وی با تاکید بر اهمیت ورود محققان به این .اندای وارد شدهاین رو در سایر کشورها این شرایط را به صورت گلخانه

تواند توجیه اقتصادی زیادی داشته باشد؛ چرا که این نوع کشت زعفران ای زعفران میکشت گیاه زعفران، ادامه داد: کشت گلخانه

های این رییس موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی درباره استفاده از کشت بافت برای ارتقای کیفیت ویژگی.وابسته به فصل نیست

ی در این هایای نرسیده که بتواند محصولی را با کیفیت مزرعه تولید کند، ولی پروژهداد: هنوز کشت بافت به مرحلهگیاه، توضیح 

 .زمینه در این موسسه در حال اجرا است

 .زعفران را در این گیاه پایدار کنند "کروسین"به گفته وی، محققان این موسسه درصدد هستند تا ماده موثره 

http://www.iana.ir/fa/news/50۴93/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8% 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹6آذر ماه  ۱۹یک شنبه 

  !برای داشتن شکمی صاف این مواد غذایی را بخورید

رسیدن به اهداف کاهش وزن و تناسب اندام باید ترکیبی از غذاهای سالم، دیورتیک و چربی سوز را وارد رژیم برای  <غذا و تغذیه

بسیار مهم دیگر هم دارد و آن باال بردن کیفیت سالمتی است. این در حالی است که افزایش چربی شکمی باعث   .غذایی تان کنید

 .بردسندرم متابولیک را باال میهای قلبی عروقی و افزایش خطر ابتال به بیماری

 :ها برای کاهش حجم چربی شکمی، مصرف برخی مواد غذایی خاص در هنگام شب استبا این اوصاف بهترین گام

ترین راه برای کاهش چربی شکمی، خوردن سبزیجات تیره رنگ است. برای این کار بهتر است سبزیجاتی سریع :سبزیجات تیره رنگ

زنند. بهترین سبزیجات تیره رنگ برای کاهش چربی شوند و کیفیت خواب شما لطمه نمیاعث سوء هاضمه نمیرا انتخاب کنید که ب

این  :روغن زیتون.ها استشکمی عبارتند از: کاهو، اسفناج و مارچوبه. بهترین راه برای استفاده از این سبزیجات، بخارپز کردن آن

وانند تهای چرب موجود در روغن زیتون مانند اسید اولئیک میشکمی است. اسیدنوع روغن بهترین گزینه غذایی برای کاهش چربی 

نوشیدن این نوع چای قبل از رفتن به خواب  :چای نعناع.های مقاوم در بدن کمک کنند بخصوص در مناطق شکمیبه کاهش چربی

 کنند و افزایشضد التهاب قوی نیز عمل میرا از خود دریغ نکنید. نعناع عالوه بر این که آرامبخش عضالنی است، به عنوان یک 

گویند موادی تواند به شما در از دست دادن وزن کمک کند. محققان میدر ترکیب با ورزش می :چای سبز.دهنده سالمت کبد است

 .شوددر چای سبز شناخته شده است که سبب تحریک بدن برای سوزاندن کالری و افزایش از دست دادن چربی شکم می

 هایی مانند ویتامین سی، ویتامینمارچوبه سفید بهترین سبزی برای کاهش سایز شکم است. مارچوبه سرشار از ویتامین :بهمارچو

 .شوندهای مقاوم بدن میها منجر به کاهش چربیهای آ. و ای، پتاسیم و روی است. تمام این ریزمغذیب. کمپلکس، ویتامین

لپتین یک نوع پروتئین موجود در گوجه  .رودکسیدان است که به مبارزه با التهاب بدن مییک گزینه سرشار از آنتی ا :گوجه فرنگی

های الزم برای سیب همه ویژگی :سیب.تواند متابولیسم را تنظیم کرده و به کاهش چربی شکمی کمک کندفرنگی است که می

اص پکتین است. با خوردن هر عدد از آن حجم حفظ سالمت و کاهش وزن را دارد. هرعدد سیب حاوی پنج گرم فیبر و به طور خ

شود. قند طبیعی سیب نیز با کنترل قند خون مانع از پرخوری به دلیل افت قند خون در طول معده پر شده و مانع از پرخوری می

 اکی منحصر به فردشود. با خوردن روزانه یک عدد از سیب نباید نگران اضافه وزن باشید. همه این ویژگی ها، سیب را به خورروز می

برای کاهش وزن باید با دریا دوست باشید. منظور فقط شنا کردن نیست، بلکه مصرف  :ماهی.رای سوختن چربی تبدیل کرده است

های آب کردن چربی ناحیه شکم و کمر است. به این دلیل که ماهی متابولیسم را سرعت داده و اشتهایتان را ماهی یکی از راهکار

پروتئین موجود در ماهی خاصیت سیرکنندگی دارد. ماهی، به ویژه انواع چرب آن مانند تن و سالمون  .دهداهش میکنترل کرده و ک

هستند. فراموش نکنید، ماهی زمانی این تاثیر مثبت را دارد که به صورت بخارپز تهیه شده و بدون اضافه  3سرشار از اسیدچرب امگا 

 .ادویه مصرف شود کردن سس و فقط با اضافه کردن آبلیمو و

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=8۲88۴693۴e5c۴5b890c590 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹6آذر ماه  ۱۹یک شنبه 

 نان های سبوس دار را با نان های رژیمی اشتباه نگیرید

ای در بین افراد جامعه کامل و سبوسدار از نظر ارزش غذایی بهتر از نان سفید هستند، اما یک باور نادرست تغذیههای هر چند نان

به گزارش شفاآنالین، در نتیجه بسیاری از افراد در رژیم .کالری هستند ها کامال رژیمی و کمکنند این نانوجود دارد که فکر می

کنند، با این فکر که برای سالمتی آنها مفید هستند می(Consumption) ها را مصرفاین نان غذایی روزانه خود مقدار زیادی از

ها از نظر هستند و تفاوت چندانی بین انواع نان(Bread) های سبوسدار هم ناناما واقعیت این است که نان.و کالری کمی دارند

دارند،  ای کههای سفید کنید، اما با توجه به مقدار انرژیجایگزین نان های سبوسدار راکالری وجود ندارد، لذا پیشنهاد می کنیم نان

  .نباید در مصرف آنها زیاده روی نمایید

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=6۲7d0e595۴9c۴cf3ba30۲c 
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 شیالت
 فارس - ۹۶/۰۹/۲۰ : تاریخ

 اند عرضه مستقیم آبزیان با قیمت پایین در تهران/ صیادان شمال کشور با مشکل بیمه مواجه
رای بهای عرضه مستقیم محصوالت شیالت با قیمت پایین مدیرعامل اتحادیه سراسری صیادی ایران گفت: به دنبال ایجاد فروشگاه

  .خانوار در تهران هستیم

، یعقوب دوجی بعدازظهر امروز در نشست خبری به آمار شناورهای فعال در عرصه صید خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

هزار تن انواع صید در  600با تولید ساالنه هزار شناور سنگین و سبک  1۲و صیادی، آبهای خزر و جنوب کشور اشاره کرد و گفت: 

  .کنند که طبق برآورد ما امسال میزان صید تا حدی افزایش داشته استدریای خزر و آبهای جنوب کشور فعالیت می

ده تن میگو برداشت ش ۴۲هزار و  ۲روز بوده و به تازگی پایان یافته است،  ۴۴وی در ادامه گفت: در استان هرمزگان که فصل صید 

سال  10ایم و نسبت به درصد افزایش صید داشته ۲3که البته این رقم جدای از میزان میگوی پرورشی است و نسبت به سال قبل 

مدیرعامل اتحادیه سراسری صیادی ایران همچنین به افزایش صید ماهیان  .درصد افزایش صید دریایی ثبت شده است 58گذشته 

های صیادی پره صید شده است تن انواع ماهی استخوانی توسط تعاونی 136هزار و  ۲0و گفت:  کرد استخوانی شمال کشور هم اشاره

وی همچنین به توسعه ابزار صیادی برای صید در عمق آبهای جنوب کشور  .درصد افزایش داشته است 11که نسبت به سال قبل 

ایم که با توجه به امکانات مدرن، امکان صید آنها از کردهمتر را آغ ۴00اشاره کرد و گفت: با کمک شیالت بررسی ماهیان در اعماق 

ای برای صیادان دوجی همچنین به بحث خدمات بیمه .زایی اهمیت به سزایی در پی داردوجود دارد و در تولید میزان و اشتغال

استان ساحلی از جمله  7گان بار ستاد و کارگروهی در سازمان شیالت ایران با حضور نمایندای کرد و گفت: برای نخستیناشاره

های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان در جنوب برگزار شده گلستان، مازندران و گیالن در شمال و استان

مدیرعامل اتحادیه سراسری صیادی ایران، باال بودن نرخ بیمه در شمال کشور را یکی از مشکالت صیادان برشمرد و افزود: با  .است

های به فصل صید در شمال کشور، صیادان تنها شش ماه فعال هستند و در کنار آن به دلیل تعداد زیاد افراد فعال در تعاونیتوجه 

شود که برای صیادان پرداخت آن مقدور نبوده و مقرون هزار تومان در ماه درنظر گرفته می ۲70صیادی، حق بیمه آنها رقمی حدود 

هزار  ۲از طرف دیگر دولت برای تعدیل جمعیت صیادی اقدام به بازخرید نیروی صیادان مازاد کرده و وی ادامه داد:  .به صرفه نیست

ند که هایی فعالکند، چرا که این صیادان در کشتینفر را بازخرید کرده است، در حالی که این مسائل برای صیادان جنوب صدق نمی

توانند از پرداخت حق بیمه معاف بوده و از همان ده که به دلیل تعداد کم میزیر پنج نفر شاغل داشته و قانونی برای آنها تصویب ش

هزار تومان در ماه را پرداخت کنند، در صورتی که برای صیادان شمال چنین امکاناتی وجود  100قانون بیمه کشاورزی یعنی 

خبر دیگری که مدیرعامل  .ور نیز برطرف شودهای این اتحادیه مشکل صیادان شمال کشوی اظهار امیدواری کرد، با پیگیری .ندارد

شده آبزیان و افزایش سهم آن در سفره خانوار به دنبال اتحادیه سراسری صیادی ایران اعالم کرد، این بود که برای کاهش قیمت تمام

هایی وجود سازمانوی گفت: یکی از مشکالت توزیع در شهر تهران،  .راهکاری برای عرضه مستقیم این محصوالت در پایتخت هستیم

بار است که باید با کار کارشناسی بیشتر و دقت بیشتری بتوانیم عرضه مستقیم را به همراه از جمله سازمان میادین و میوه و تره

  .قیمت پایین آغاز کنیم، تا مشکلی ایجاد نشود

/www.farsnews.com/newstext.php?nn=http:/139609۲0001۴1۲ 
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 شیالت
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۱۸تاریخ: 

 هزار تن میگوی دریایی ۱0بینی صید بیش از درصدی صید میگوی دریایی در سال جاری/ پیش 60افزایش 

مدیرکل .درصدی برخوردار بوده است 60در حالی که صید پاییزه همچنان ادامه دارد، در سال جاری صید میگو تاکنون از افزایش 

وگو با خبرنگار ایانا درباره میزان صید میگوی دریایی که در سه استان دفتر امور صید و صیادی سازمان شیالت ایران امروز در گفت

نجم ز پصورت همزمان اهای خوزستان و بوشهر بهخوزستان، بوشهر و هرمزگان گفت: فصل صید میگوی دریایی تابستانه در استان

تن میگو از دریا صید شد که  676هزار و روز یک 33مردادماه آغاز و تا ششم شهریورماه ادامه داشت که در سال جاری در مدت این 

 680درصدی برخوردار بود.مختار آخوندی افزود: در استان خوزستان نیز  30میزان صید در مقایسه با مدت مشابه گذشته از رشد 

درصدی برخوردار شد.وی تأکید کرد: در سال گذشته مدت صید در استان  ۲3که تا این تاریخ از رشد  تن میگو صید شده است

درصدی برخوردار بود.آخوندی اجرای طرح دریابست  ۲3روز کاهش یافت، اما میزان صید از رشد  33روز بود و امسال به  ۴3خوزستان 

آل برسند و مه داد: طرح دریابست کمک کرد که میگوها به وزن ایدههای افزایش صید برشمرد و اداروز را یکی از علت ۲0در 

 عمل آمد.های فوق جلوگیری بهترتیب از صید در زمانبدین

 ثبات ذخایر میگوی دریایی در کشور

وص شود و مخصمدیرکل دفتر امور صید و صیادی سازمان شیالت ایران درباره فصل دوم صید میگوی دریایی که پاییزه نامیده می

مهرماه شروع شده و تا دوم آذرماه ادامه داشت که تاکنون  11استان خوزستان است، بیان کرد: صید پاییزه در استان هرمزگان از 

 درصدی برخوردار است. ۲3ایم که در مقایسه با مدت مشابه گذشته از رشد تن صید در استان هرمزگان را شاهد بوده ۴۲دوهزار و 

ایم که در روز دریابست اعالم شد و در استان هرمزگان نیز شاهد افزایش صید بوده 10اییز در این استان وی یادآور شد: در فصل پ

سال گذشته میزان صید در  10درصدی برخوردار شده است و در مقایسه با میانگین  6۴مقایسه با میانگین پنج سال گذشته از رشد 

 دهد ذخایر میگو از ثبات نسبی برخوردار است.ین اعداد نشان میدرصدی برخوردار شده است که ا 37سال جاری از رشد 
های آذر ادامه خواهد داشت و بر اساس گزارش ۲0ماه آغاز و تا آخوندی عنوان کرد: فصل صید میگوی پاییزه در استان خوزستان نیز از ابتدای آبان

میگو از دریا صید شده است که در مقایسه با مدت مشابه گذشته بیش  تن 99۴هزار و آذرماه سال جاری، یک 1۲رسیده، از ابتدای فصل صید تا 

درصد سرتیز و دو  18درصد سفید،  80های صیدشده در استان خوزستان شامل ایم.وی خاطرنشان ساخت: گونهاز سه برابر افزایش صید داشته

های درصد گونه 71درصد سفید است. در استان هرمزگان نیز  ۲9درصد گونه صیدشده از نوع ببری و  71درصد ببری است و در استان بوشهر نیز 

درصد را گونه سرتیز و گِنتِک تشکیل داده است.مدیرکل دفتر امور صید و صیادی سازمان شیالت ایران  ۲9صیدشده از نوع موزی و درشت و 

درصدی نسبت به سال گذشته  60ست که از افزایش شود تا این تاریخ از کل صید میگوی کشور داشت، حاکی از آن ااضافه کرد: ارزیابی که می

های هزار تن میگو از آب 10شود.آخوندی معتقد است: ساالنه هشت تا برخوردار هستیم که این مقدار صید میگوی دریایی مجاز را شامل می

بود.وی اظهار کرد: در استان خوزستان  طور قطع از افزایش برخوردار خواهدشود که امسال بهخوزستان، هرمزگان و بوشهر هرساله برداشت می

ای گونهدرصدی برخوردار بوده است؛ به 36فروند قایق در صید میگوی امسال فعال بودند که تعداد روزهای دریاروی از رشد  3۲6فروند لنج و  ۴78

فروند قایق در زمینه  ۴88فروند لنج و  ۴93ز روز دریاروی در این استان را شاهد بودیم.به گفته آخوندی، در استان بوشهر نی 500هزار و  10که 

فروند گزارش شده است.وی در پایان درباره قیمت میگو با توجه به  177های فعال صید میگو فعال بودند و در استان هرمزگان نیز تعداد لنج

 زان قیمت در مقایسه با سال گذشته با هشترو بوده است، میافزایش صید در سال جاری گفت: در استان خوزستان که میزان صید با افزایش روبه

هزار تومان مورد معامله  ۲0ها با قیمت فروشیای که سر اسکله قیمت میگو از نوع ببری در عمدهگونهدرصد کاهش برخوردار بوده است؛ به 10تا 

 گرفت./قرار می

http://www.iana.ir/fa/news/50۴76/%D8%A7%D9%81%D8 
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 شکر
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آذر  ۲۰تاریخ: 

 تولید شکر در کشور، جوابگوی نیاز داخلی است

رییس اتحادیه نبات و آبنات ریز گفت: میزان تولید شکر در کشور جوابگوی نیاز داخلی بوده و برای برقراری تعادل در بازار، نیازی به 

صنعت، تجارت و کشاورزی گروه حسن افخمی رییس اتحادیه نبات، آبنات ریز و قند ریز در گفتگو با خبرنگار .ردات نخواهد بودوا

فروش شده است. اظهار کرد: کسادی بازار شکر روز به روز شدت گرفته و موجب کاهش میزان  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

 .اکنون بازار با مازاد عرضه روبه رو بوده و بخش زیادی از تولیدات در انبارها بدون مشتری دپو شده اند

در کشور جوابگوی نیاز داخلی است، تصریح کرد: برای برقراری تعادل در بازار، نیازی به واردات  تولید شکروی با بیان اینکه میزان 

ز بازار مازاد عرضه موجب شده تا واردات این کاال با ممنوعیت مواجه شود که البته این امر تاثیر مثبتی را نخواهد بود و برخورداری ا

 .های تولید خواهد شدبه دنبال دارد و در نهایت حمایت دولت از تولیدکنندگان، موجب تسهیل امور و کاهش هزینه

ربط از کسبه و تولیدکنندگان که اکثر مواقع براساس سلیقه افراد ذی تمطالبات مالیا :این رئیس اتحادیه در این راستا اذعان کرد

دریافت می شود و افزایش پلکانی هزینه های بیمه کارگران به موازات باالرفتن تعداد کارگران از مواردی است که موجب افزایش 

ای خارجی در بازار سایر کشورها را نخواهند هزینه های تولید گردیده است، به همین سبب تولیدات داخلی شرایط رقابت با نمونه ه

در بازار از نمونه های داخلی کمتر بوده، به همین علت صادر کردن  قیمت تولیدات خارجی :افخمی در خاتمه یادآور شد.داشت

 .؛ صرفه اقتصادی نخواهد داشتتولیدات داخلی

http://www.yjc.ir/fa/news/6353501/%D8%AA%D9%88% 
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 شیر و فرآورده ها
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۲۲تاریخ: 

 گیردفرآورده لبنی تصمیم می 3ستاد تنظیم بازار درباره قیمت 

ار داد و گفت: ستاد تنظیم بازدبیر انجمن صنایع لبنی، از تقاضای دامداران برای افزایش نرخ خرید شیرخام توسط کارخانجات خبر 

های دامی در بازار زایش قیمت نهادهاف درباره مهر، خبرنگار رضا باکری در گفتگو با.گیرددر مورد قیمت سه فرآورده لبنی تصمیم می

ایی ضو اینکه آیا در پی این مساله، قیمت خرید شیرخام توسط کارخانجات لبنی افزایش خواهد یافت؟ گفت: دامداران چنین تقا

آنان دو روز قبل چنین بحثی را مطرح کرده اند و  :وی اضافه کرد.داشته اند و سازمان حمایت نیز از آنان ارائه مستندات کرده است

سازمان حمایت نیز در پی این درخواست دامداران، اعالم کرده آنها خواسته خود را به صورت رسمی به این سازمان ارائه کرده و اسناد 

دبیر انجمن صنایع لبنی کشور، درباره نتیجه تعیین قیمت .م را نیز تحویل دهند تا این مساله مورد بررسی قرار بگیردو مدارک الز

جدید سه فرآورده لبنی توسط سازمان حمایت نیز گفت: تعیین قیمت جدید این سه فرآورده در ستاد تنظیم بازار، در نوبت دستور 

باکری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ما بحث .درباره آن، ابالغ خواهد شد جلسه قرار گرفته و بعد از تصمیم گیری

ارائه مشوق صادراتی را به منظور جلوگیری از کاهش صادرات لبنیات مطرح کرده ایم، افزود: امیدواریم وزارت جهاد کشاورزی نیز از 

 .این بحث حمایت کند تا به سرانجام مطلوبی برسد

http://www.iana.ir/fa/news/50580/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8 
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 شیر و فرآورده ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آذر  ۱۸تاریخ: 

 افزایش قیمت لبنیات منتفی شد/ ضرورت واردات شیر خشک

 .توجه با واقعی بودن نسبی قیمتها در بازار، تغییری در قیمت سه محصول لبنی )شیر، ماست، پنیر( رخ نخواهد دادباکری گفت : با 

، در گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی رضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی در گفتگو با خبرنگار

سال اخیر، جهت ذخایر استراتژیک کارخانه های لبنی حداقل  ۲0اظهار کرد: طی  واردات شیر خشک،خصوص آخرین وضعیت 

ر سیاسی و اقتصادی، تولید و عرضه فرآورده های هزارتن شیر خشک وارد شد تا در صورت حوادث غیر مترقبه نظی 15و حداکثر  10

فاقد ذخایر استراتژیک شیر خشک هستند،  صنایع لبنیوی با اشاره به اینکه در شرایط کنونی .لبنی در حاشیه امنیت قرار گیرد

واردات شیر خشک  هزارتن شیر خشک از سال گذشته تا کنون و خالی بودن انبار کارخانه های لبنی، 6۴افزود: با توجه به صادرات 

واردات شیر  باکری با اشاره به اینکه وزیر صنعت و معدن موافقت خود را نسبت به.به منظور تامین امنیت غذایی امری ضروری است

 منتظر اکنون هم و  داده مسئوالن به را خشک شیر وارد ضرورت به نسبت الزم هشدارهای اتحادیه: گفت است، اعالم کرده  خشک

 خبری از توزیع شیر مدارس نیست .الزم از سوی وزارت جهاد کشاورزی هستیمیمات تصم اخذ

 نیست، بیان کرد: علی رغم توزیع شیر مدارس دبیر انجمن صنایع لبنی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به اینکه خبری از

وی با اشاره به اینکه صنعت در تولید .جلسه اخیر وزیر صنعت با وزارت آموزش و پرورش، تاکنون این موضوع به نتیجه نرسیده است

ساعت پس از ابالغ این مصوبه، شیر مورد نیاز  24 کارخانه های لبنی :و توزیع شیر مورد نیاز مدارس مشکلی ندارد، یادآور شد

میلیارد تومان برای توزیع شیر مدارس در نظر گرفته  ۲00باکری با اشاره به اینکه بودجه ای بالغ بر .دارس را تامین خواهند کردم

نوبت شیر مدارس است ، اما تاکنون این رقم توسط  ۲0شده بود، اذعان کرد: با وجود آنکه این میزان اعتبار تنها جوابگوی توزیع 

دبیر انجمن صنایع لبنی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به آخرین وضعیت .تخصیص داده نشده است سازمان برنامه و بودجه

شیر، ماست، پنیر( تصریح کرد: با توجه به آنکه قیمت های موجود در بازار تقریبا واقعی ) قیمت سه محصول لبنیتعیین و تکلیف 

قانونی شرکت های لبنی به این رقم رسیده باشد که در این صورت تغییر  اتردف تحلیل در حمایت سازمان است، به نظر می رسد که 

 .در قیمت ها رخ نخواهد داد

http://www.yjc.ir/fa/news/635336۲/%D8%A7%D9%81%D8 
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 صادرات و واردات
 فارس - ۹۶/۰۹/۱۶ : تاریخ

 مرزی محصوالت کشاورزی ایران تبدیل شودعراق 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 

وگو با خبرنگار رانی امروز در گفتحسین مهاج .کننده استفرنگی اهرمی کنترلزمینی و گوجهطرح استمرار تولید پیاز، سیب

زمینی و های تولید پیاز، سیباستان تهران در شهرری اظهار کرد: طرح استمرار از سوی جهاد کشاورزی در شاخه خبرگزاری فارس

کننده در جهت استمرار تولید و رفع نیاز بازار و مصرفنگرانه وی ادامه داد: این طرح یک دید آینده.فرنگی یک طرح مهم استگوجه

بار تهران با تأکید بر رئیس اتحادیه میوه و تره.مقاطع زمانی در طول سال است تا شاهد خألی در حوزه تولید این اقدام مواجه نشویم

ز رد: این اهرم در بحث جلوگیری اکننده است، تصریح کفرنگی اهرمی کنترلزمینی و گوجهاینکه طرح استمرار تولید پیاز، سیب

مهاجرانی در واکنش به رفع موانع صادرات سیب به عراق، این کشور را از محورهای اصلی .نوسان قیمت این اقالم در طول سال است

ی با و.مرزی بزرگ محصوالت کشاورزی تبدیل شودصادرات محصوالت کشاورزی ایران برشمرد و اضافه کرد: عراق باید به بازار برون

های تولیدی در کشور جنبه صادرات دارند، تصریح کرد: باید بستر توسعه این شکل صادرات تنها سیب بلکه انواع میوهاشاره به اینکه نه

های جهان در بار تهران با بیان اینکه بهترین سیبرئیس اتحادیه میوه و تره.ها بیش از گذشته فراهم شودبندیبا رفع معایب در بسته

 .های مهم تولید سیب در کشور استشود، اظهار کرد: دماوند از جمله پایگاهتولید می ایران

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960916000۲63 
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 صنایع غذایی
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۱۹تاریخ: 

میلیون  ۱5گذاری پروژه احداث خطوط تولید محصوالت قهوه فوری و مواد کمکی آشپزی در ایران کلید خورد/ سرمایه
 فرصت شغلی جدید 50دالری و ایجاد 

میلیون دالری بر روی خطوط تولید محصوالت جدید خود، قهوه فوری و مواد کمکی آشپزی،  15گذاری شرکت نستله ایران با سرمایه

ترین شرکت به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا(، بزرگ.اسخ به نیازهای بازار داخلی از طریق افزایش تولید ملی استدر پی پ

طور مستقیم، با افزایش حجم تولیدات ملی، فرصت شغلی به 50گذاری، ضمن ایجاد مواد غذایی و آشامیدنی جهان در پی این سرمایه

شده خود به جامعه ایرانی و تعهد از پیش اعالم ۲1ادامه خواهد داد. نستله با این اقدام، پایبندی به حضور مؤثر خود در کشورمان را 

را نیز نشان داده است.در این مراسم ایوز منگارت، « ترای سالمبهبود زندگی و سهیم شدن در ساخت آینده»حرکت مستمر در راستای 

این لحظه برای نستله ایران و همچنین مجموعه بزرگ شرکت نستله بسیار »گفت: مدیره نستله خاورمیانه مدیرعامل و رئیس هیئت

شک امروز، نقطه عطف دیگری تر بوده و بیای سالمغرورآفرین است. اهداف همیشگی ما، بهبود زندگی و سهیم شدن در ساخت آینده

المللی، ما با توسعه در مقام یک شرکت بین»د: وی افزو«رود.در راستای پیشبرد این مهم در جمهوری اسالمی ایران به شمار می

دو  کنیم. با توسعه اینگذاری در این کشور تأکید میساله نستله ایران، بار دیگر بر تعهد خود حول افزایش سرمایه 15های فعالیت

 «اهد کرد.کنندگان خود، از هیچ تالشی دریغ نخووری مصرفخط تولید، نشان داده شد که نستله برای افزایش بهره

های ما در صنعت مواد غذایی و آشامیدنی کشور، خوشحالیم که فعالیت»جوزپه کارال، مدیرعامل شرکت نستله ایران نیز اظهار داشت: 

تر مای سالهمچنان با سرعت باالیی رو به افزایش است. رویکرد ما ایجاد ارزش مشترک، بهبود زندگی و سهیم شدن در ساخت آینده

 «هایمان در جمهوری اسالمی ایران کلید خورد.تخریم که این پروژه بسیار بزرگ نیز در کنار باقی فعالیتاست و حال مف

یفیت های خود، کهای مختلف نظیر تولیدات خطوط ذکرشده، در عین توسعه مستمر تسهیالت کارخانهگذارینستله ایران با سرمایه

دهد. ضمناً رویکرد این شرکت انطباق با معیارها، قوانین رایج و اقدامات ایمنی یمحصوالت و صنایع غذایی ملی کشور را نیز افزایش م

 المللی بوده و این مهم همواره در کشورمان نیز رعایت شده است.در سطوح ملی و بین

http://www.iana.ir/fa/news/50۴89/%D9%BE%D8%B1%D9%8 
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 صنایع غذایی
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۲۲تاریخ: 

 گذاری مشترک شرکت نستله در صنعت لبنیات ایرانسرمایه

شرکت نستله در پانزدهمین سال حضور خود در ایران، اخیرا با امضای قرارداد همکاری با شریکی ایرانی، گامی دیگر در راستای 

 .های لبنی کشور برداشتصنعت فرآورده تأثیرگذاری بیشتر در

به گزارش خبرنگار ایانا، این قرارداد که در محل اتاق بازرگانی ایران و سوئیس و با حضور جمعی از مقامات دولتی، آقای مارکوس 

بوده  ان اولینالیتنر سفیر دولت فدرال سوئیس و شرکای تجاری به امضاء رسید، در نوع خود در صنعت مواد غذایی و آشامیدنی ایر

ترین شرکت مواد غذایی و آشامیدنی دنیا، در راستای بهبود زندگی و سهیم شدن در ساخت شده بزرگو مؤید تعهدات از پیش اعالم

ها را به مرحله اجرا درآورده سال گذشته در سطحی جهانی آن 150تر در کشورمان است؛ تعهداتی که این شرکت طی ای سالمآینده

ها و فرآیندهای صنعت لبنیات کشور تأثیرگذار خواهد بود، شک در بهبود کیفیت فرآوردهنستله ایران با این اقدام که بیاست.شرکت 

مدت در ایران را نشان داده است. کارخانه این شرکت در قزوین، یکی از دو کارخانه نستله در تمایل خود به حضور و فعالیت طوالنی

یری از گنیز شده است، در حال حاضر با بهره "واحد برتر صادرکننده استان قزوین"دریافت تقدیرنامه تازگی موفق به ایران، که به

آالت منطبق با باالترین استانداردهای جهانی، به تولید و فعالیت در کشورمان مشغول است.جوزپه کارال، برترین فرآیندها و ماشین

ل های نستله را تشکیایجاد ارزش مشترک همواره اساس استراتژی"کید کرد که مدیرعامل شرکت نستله ایران نیز در این راستا تأ

ایم و در پی آن دانش، در پی امضای این قرارداد، قدمی دیگر در راستای ارتقاء صنعت لبنیات ایران برداشته"او ادامه داد: "داده است.

اشتراک خواهیم گذاشت. آنچه در ازاء این مشارکت نصیب  مهارت و تجربیات حوزه توسعه پایدارمان را نیز با متخصصین داخلی به

ارداد این قر"کار رفته در تولید محصوالتمان خواهیم داشت.نستله ایران خواهد شد، اطمینانی است که از کیفیت مواد اولیه خام به

کشور کمک خواهد کرد و تأثیر  توجهی برای نیروهای جویای کار درهای شغلی قابلگذاری مشترک، همچنین به ایجاد فرصتسرمایه

سال فعالیت خود در کشور،  15شرکت نستله ایران، در طول "مثبتی بر تقویت اقتصاد داخلی خواهد داشت.کارال در پایان اضافه کرد: 

نیز  قرارداد کنندگان ایرانی ارائه دهد. اینهمواره در پی آن بوده تا محصوالتی سالم و متناسب با برنامه غذایی متعادل را به مصرف

 /"کند.تر میقدم ما را به اجرای تعهداتمان در قبال جامعه ایرانی نزدیکبههای مشترک، قدمدر کنار سایر اقدامات و فعالیت

http://www.iana.ir/fa/news/50585/%D8%B3%D8%B1% 
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 صنایع غذایی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آذر  ۱۸تاریخ: 

 برابر مصرف کشور است/صنعت نان کشور بومی است ۲میزان تولید آرد بیش از 

 .برابر میزان مصرف آن در کشور بوده است ۲ از بیش آرد تولید ظرفیت صالحی نیا گفت:

 ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان راه و شهرسازی  خبرنگارمحسن صالحی نیا معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با 

های حجیم و برابر میزان مصرف آن در کشور بوده به همین جهت نیاز تولیدکنندگان نان ۲بیش از  تولید آرد ظرفیت :اظهار کرد

 .شودهای دیگر صادر میصنعتی مرتفع خواهد شد و بخش باقی مانده آرد تولید شده هم به کشور

 و هانانوایی از اعم نان، هایتولیدکننده استفاده:کرد تصریح  های حجیم و نیمه حجیمنان وی، با اشاره وضعیت تولیدکنندگان

 .ودشمی استفاده داخلی تولیدات از و نگرفته صورت آرد واردات کشور در اکنون هم و بوده متفاوت حجیم هاینان تولیدکنندگان

هایی همچون سوییس به فعالیت درصد کارخانجات تولید نان در کشور با تکنولوژی روز دنیا با کشور 60صالحی نیا بیان کرد: بیش از 

به سبب اینکه کاالی مورد نظر به  صادرات نان، برای هدف هایبازار: کرد اذعان معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت.پردازندمی

 حاشیه و افغانستان عراق، همچون هایکشور به آرد صادرات  حالیکههای همسایه ورود می کنند، درشود به کشورسرعت فاسد می

گیرد تصریح کرد: هم اکنون، صنعت نان کشور وی با اشاره به اینکه واردات آرد به کشور صورت نمی.پذیرد می صورت فارس خلیج

 .اشتباهی دارنداز پایه بومی بوده و افرادی که در خصوص کیفیت آرد صحبت کرده اند نباید گفت که ادعای 

http://www.yjc.ir/fa/news/635۲۲71/%D9%85%DB%8C%D8%B۲%D8% 
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 صنایع غذایی
 فودپرس ۱۳۹6آذر ماه  ۲۰دو شنبه 

 شود درصد گران می30تا  ۱0انواع نوشابه  | ۹۷جزئیات بودجه 

به گزارش .درصدی نوشابه های گازدار قندی تولید داخل و خارجی خبر داد 30تا  10کل کشور از افزایش  97دولت در الیحه بودجه 

کل کشور پیش بینی شده است، قیمت انواع نوشابه های  97خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در بخش درآمدی الیحه بودجه 

میلیارد تومان درآمد برای خود  50دولت از این محل .درصد در سال آینده گران شود 30درصد و خارجی  10داخلی گازدار قندی 

  .این افزایش قیمت شامل نوشابه های با پایه میوه و دوغ های بدون گاز نمی شود.پیش بینی کرده است

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=۴a3707d۴fe5۲۴af6a91d۲1c1 

 
 صنایع غذایی

 فودپرس ۱۳۹6آذر ماه  ۱۸شنبه 

 گذاری جدید می کندغول صنایع غذایی جهان در ایران سرمایه

میلیون دالری بر روی خطوط تولید محصوالت جدید خود،  15گذاری شرکت نستله ایران با سرمایه -اقتصاد غذا  <صنایع غذایی

به گزارش پایگاه خبری اقتصاد .قهوه فوری و مواد کمکی آشپزی، در پی پاسخ به نیازهای بازار داخلی از طریق افزایش تولید ملی است

احداث خطوط تولید محصوالت ، طی مراسمی که در کارخانه شرکت نستله واقع در استان قزوین برگزار شد، پروژه «غذا فود پرس

ترین شرکت مواد غذایی و آشامیدنی دنیا در پی این قهوه فوری و مواد کمکی آشپزی نستله در کشورمان کلید خورد. بزرگ

طور مستقیم، با افزایش حجم تولیدات ملی، حضور مؤثر خود در کشورمان را ادامه فرصت شغلی به 50گذاری، ضمن ایجاد سرمایه

بهبود »شده خود به جامعه ایرانی و حرکت مستمر در راستای تعهد از پیش اعالم ۲1نستله با این اقدام، پایبندی به  خواهد داد.

مدیره در این مراسم ایوز منگارت، مدیرعامل و رئیس هیات.را نیز نشان داده است« ترای سالمزندگی و سهیم شدن در ساخت آینده

رای نستله ایران و همچنین مجموعه بزرگ شرکت نستله بسیار غرورآفرین است. اهداف همیشگی این لحظه ب»نستله خاورمیانه گفت: 

شک امروز، نقطه عطف دیگری در راستای پیشبرد این مهم در تر بوده و بیای سالمما، بهبود زندگی و سهیم شدن در ساخت آینده

ساله نستله ایران،  15های المللی، ما با توسعه فعالیترکت بیندر مقام یک ش»وی افزود: «.رودجمهوری اسالمی ایران به شمار می

کنیم. با توسعه این دو خط تولید، نشان داده شد که نستله گذاری در این کشور تأکید میبار دیگر بر تعهد خود حول افزایش سرمایه

ارال، مدیرعامل شرکت نستله ایران نیز اظهار جوزپه ک«.کنندگان خود، از هیچ تالشی دریغ نخواهد کردوری مصرفبرای افزایش بهره

های ما در صنعت مواد غذایی و آشامیدنی کشور، همچنان با سرعت باالیی رو به افزایش است. رویکرد خوشحالیم که فعالیت»داشت: 

ز ه بسیار بزرگ نیتر است و حال مفتخریم که این پروژای سالمما ایجاد ارزش مشترک، بهبود زندگی و سهیم شدن در ساخت آینده

های مختلف نظیر تولیدات خطوط گذارینستله ایران با سرمایه«.هایمان در جمهوری اسالمی ایران کلید خورددر کنار باقی فعالیت

دهد. های خود، کیفیت محصوالت و صنایع غذایی ملی کشور را نیز افزایش میذکرشده، در عین توسعه مستمر تسهیالت کارخانه

المللی بوده و این مهم همواره در د این شرکت انطباق با معیارها، قوانین رایج و اقدامات ایمنی در سطوح ملی و بینضمناً رویکر

 .کشورمان نیز رعایت شده است

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=75630e53d۴8۴7۴ffbc۲eb۴cfa9 
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 گل و گیاهان صنعتی
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۲۱تاریخ: 

میلیارد دالری صادرات گیاهان  3.5گذاری نخستین پویش ملی گیاهان دارویی در کشور برگزار می شود/ هدف
 گیاه دارویی برای حمایت از تولید داخل ۱۲5وارداتی برای دارویی تا پنج سال آینده/ تعیین تعرفه 

 3.5شود. همچنین صادرات ماه سال جاری در برج میالد تهران برگزار میبهمن ۲7نخستین پویش ملی گیاهان دارویی در کشور 

 .گذاری شده استمیلیارد دالری گیاهان دارویی کشور طی پنج سال آینده هدف

شود. همچنین ماه سال جاری در برج میالد تهران برگزار میبهمن ۲۷دارویی در کشور  نخستین پویش ملی گیاهان

 گذاری شده است.میلیارد دالری گیاهان دارویی کشور طی پنج سال آینده هدف 3.5صادرات 

این خبر گفت: با به گزارش خبرنگار ایانا، مجری طرح ملی گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی در نشست خبری امروز با اعالم 

ای در حوزه گیاهان دارویی و طب سنتی ایرانی تهیه شده که با همکاری بخش خصوصی های مستمر طی یک سال گذشته برنامهتالش

آذر با بیان اینکه ردیف ملی در بودجه سال آینده به طرح ملی گیاهان دارویی اختصاص یافت، افزود: اجرایی خواهد شد.پیمان یوسفی

 بار با وجود منابع مالی محدود، ردیف اعتباری مستقل برای گیاهان دارویی گرفته شد.سال، برای نخستین 35بعد از 

ماه سال جاری در بهمن ۲7سازی و معرفی گیاهان دارویی کشور نخستین پویش ملی گیاهان دارویی وی بیان کرد: جهت فرهنگ

درصد  60برای بازار گیاهان دارویی برنامه جامعی تهیه شده است، ادامه داد:  آذر با اشاره به اینکهشود.یوسفیبرج میالد برگزار می

شده، کشورهای هدف درصد آن به تولید ارتباط دارد؛ بنابراین در برنامه تهیه ۴0اهمیت زنجیره تولید تا مصرف مربوط به بازار است و 

 در جهان شناسایی شده است.

 یلیارد دالر استم ۱۲0گردش مالی گیاهان دارویی در جهان 

میلیارد دالر است،  1۲0مجری طرح ملی گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه گردش مالی گیاهان دارویی در جهان 

میلیارد دالر است. همچنین گردش مالی گیاهان دارویی  ۴80ها و داروهای زیستی در جهان عنوان کرد: گردش مالی کل فرآورده

 میلیارد دالر بوده که این میزان بیشتر از درآمد نفتی ایران است. ۴0تن تنوع و اقلیم ایران، آلمان بدون داش

درصد است؛ در حالی که متوسط نرخ  3.5تا  ۲.5وی یادآور شد: متوسط نرخ رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته مانند آلمان و فرانسه 

 ان دارویی بیش از هر صنعت دیگری سودآوری خواهد داشت.درصد است. بنابراین گیاه 9.1رشد گیاهان دارویی در جهان 

 هزار هکتاری سطح زیر کشت گیاهان دارویی در برنامه ششم توسعه ۱00افزایش 

آذر با بیان اینکه گردش مالی زعفران در جهان هشت میلیارد دالر است، تأکید کرد: گردش مالی زعفران ایران از صادرات یوسفی

 107شود که زعفران با هزار هکتار انواع مختلف گیاهان دارویی در کشور کشت می 150همچنین حدود میلیون دالر است،  376

اند. همچنین هکتار، بیشترین سطح زیر کشت گیاهان دارویی را به خود اختصاص داده 500هزار و  17محمدی با هزار هکتار و گل

 شود.دارویی به میزان فعلی اضافه می هزار هکتار سطح زیر کشت گیاهان 100در برنامه ششم توسعه 

 ایم.درصدی زعفران جهان در ایران، از صادرات بهره چندانی نبرده 90وی خاطرنشان ساخت: با توجه به تولید 

محمدی در جهان را درصد اسانس گل 65هزار هکتار است و محمدی در بلغارستان سهآذر اضافه کرد: سطح زیر کشت گلیوسفی

محمدی در ایران از صادرات اسانس سهم هزار هکتاری گل 17.5؛ این در حالی است که با وجود سطح زیر کشت کندتولید می

ها برای زعفران ایران اظهار کرد: معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه تشکیل درصدی هندی 30چندانی نداریم.وی درباره تعرفه 

فر چنینی صهای ایندی گمرکی مکاتباتی صورت گرفته است، برای اینکه تعرفهشده و برای حل این مشکل با وزارت خارجه و مبا
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این  های تنبیهی برایشود، باید ایران عضو سازمان تجارت جهانی یا تک به تک با کشورهای مورد نظر مذاکره شود یا بتوان سیاست

 واردات برنج از هند را مشمول تعرفه کرد. توانعنوان مثال در صورت حذف نشدن تعرفه زعفران، میکشورها اتخاذ کرد. به

 بیانواگذاری زمین برای متقاضیان توانمند کشت شیرین

به گفته مجری طرح ملی گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی، متقاضیان بخش خصوصی که بتوانند به تأسیس دفتر زعفران ایران 

 آذر متوسط برداشت زعفران در مزارع کشورگیرد.یوسفیدی تعلق میدر کشورهای آسیایی و اروپایی اقدام کنند، تسهیالت شش درص

کیلوگرم در هکتار و در برخی  18تا  1۲کیلوگرم در هکتار اعالم کرد و گفت: متوسط برداشت زعفران در خراسان  10را شش تا 

و جلوگیری از ورود گیاهان دارویی غیر کیلوگرم در هکتار رسیده است.وی بیان کرد: برای حمایت از تولید داخل  38.8مزارع الگو به 

آذر با اشاره به اینکه صادرات زعفران ایران بر اساس شوند.یوسفیگیاه دارویی مشمول تعرفه وارداتی می 1۲5استاندارد به کشور، 

ت.وی با بیان میلیون دالر اس 100میلیون دالر است، افزود: حجم صادرات زعفران از مبادی غیررسمی کشور  ۲86اظهارنامه گمرک 

بیان در کشور وجود دارد میلیون دالر گزارش شده است، عنوان کرد: پنج کارخانه فرآوری شیرین 37بیان اینکه حجم صادرات شیرین

شود.مجری طرح ملی ( زمین واگذار می3۲( و )3بیان از طریق ماده )و برای متقاضیان فعال و توانمند در زمینه کشت و تولید شیرین

میلیون دالر آن مربوط به قلمه  1۴میلیون دالر است که  17محمدی دارویی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: صادرات گلگیاهان 

میلیون دالری گیاهان دارویی  550آذر در پایان با اشاره به صادرات محمدی و مقصد آن ترکیه و آسیای میانه است.یوسفیریشه گل

گذاری پنج میلیارد دالری داشته است، در حالی که با وجود درات گیاهان دارویی ترکیه هدفترکیه تأکید کرد: اردوغان برای صا

 میلیارد دالری طی پنج سال آینده صورت گرفته است./ 3.5گذاری میلیون دالری گیاهان دارویی ایران، هدف 376صادرات 

p://www.iana.ir/fa/news/htt50566/%D9%86%D8%A 
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 گل و گیاهان صنعتی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آذر  ۲۱تاریخ: 

 صادرات گیاهان دارویی آلمان با درآمدهای نفتی ایران برابر است/اختصاص ردیف اعتباری مستقل به گیاهان دارویی

 .است میلیارد یورو برابر با درآمد نفتی ایران 35مجری طرح گیاهان دارویی گفت: ساالنه گردش مالی گیاهان دارویی آلمان معادل 

پیمان یوسفی آذر مجری طرح گیاهان دارویی  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی  به گزارش خبرنگار

ردیف اعتباری  طرح ملی گیاهان داروییسال برای  35در نشست خبری اولین پویش ملی گیاهان دارویی اظهار کرد:پس از گذشت 

وقت از طب ایرانی جدا نبوده است، افزود: در طرح  وی با اشاره به اینکه گیاهان دارویی هیچ.مستقل در بودجه سال آینده دیده شد

ملی گیاهان دارویی حوزه کاشت، برداشت و فرآوری محصول را باید کنار هم قرار دهیم چرا که تولید و فرآوری گیاهان دارویی به 

ویی بیان کرد: ساالنه گردش یوسفی آذر با انتقاد از بازار آشفته گیاهان دار.های طرح استسبب عدم استاندارد یکی از پاشنه آشیل

 اداقتص در پیشرو دارویی گیاهان حوزه حالیکه در بوده  میلیارد یورو برابر با درآمد نفتی ایران 35مالی گیاهان دارویی آلمان معادل 

 .مجری طرح گیاهان دارویی ادامه داد: با تکیه بر زعفران و گل محمدی یک حرکت ملی را آغاز خواهیم کرد.است

میلیارد دالر است، تصریح کرد: این در حالی است که گردش مالی  8در جهان  گردش مالی زعفرانمشاور وزیر با اشاره به اینکه 

میلیون دالر است از این رو زعفران نیاز به کمپین بین المللی و ملی دارد چرا که گیاهانی نظیر آلوئه ورا و  300آن در کشور حدود 

رسد، اذعان هزار هکتار می 105وی با اشاره به اینکه سطح زیر کشت زعفران در کشور به .شناسندران میجنسینگ را بهتر از زعف

یوسفی در بخش دیگر  .های دنیا بی بهره هستیمکند که به سبب صادرات خام از بازاردرصد زعفران دنیا را تولید می 90کرد: ایران 

 65هزار هکتار  3انس گل محمدی بیان کرد: براساس آمار بلغارستان با حدود سخنان خود با اشاره به آخرین وضعیت صادرات اس

این مقام مسوول در ادامه .هزار هکتار سهم چندانی در دنیا ندارد 17درصد اسانس گل محمدی دنیا را تامین کرده در حالیکه ایران با 

 6خود در اروپا توسط وزارت جهاد کشاورزی تسهیالت با نرخ  دارویی گیاهان برند و دفتر کردن دایر برای ایرانی تجار به  یادآور شد:

 .درصد پرداخت می شود

 هزار هکتار سطح زیر کشت گیاهان دارویی در آینده ای نزدیک ۱00افزایش 

گمرکات و درصدی اخذ کرده است، گفت: از طریق  30یوسفی آذر، با انتقاد از این مسئله که هند برای واردات زعفران ایرانی تعرفه 

 .وزارت امور خارجه مکاتباتی انجام دادیم چرا که در صورت عدم تفاهم باید سیاست تعرفه دو جانبه اتخاذ شود

به گفته این مقام مسوول ، با تاکید وزیر جهاد کشاورزی جهت حمایت از تولید داخل و جلوگیری از واردات محصوالت غیر استاندارد 

مشاور وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به آخرین وضعیت سطح زیر کشت گیاهان .ی اضافه شده استتعرفه واردات گیاهان داروی 1۲0

هزار هکتار آن مربوط به زعفران،  105هزار هکتار است که  150دارویی اذعان کرد: اکنون مجموع سطح زیر کشت گیاهان دارویی 

اهان اختصاص دارد که در برنامه ششم توسعه در نظر داریم که هزار هکتار بابونه و مابقی سایر گی 50هزار هکتار گل محمدی،  17

 .هزار هکتار دیگر به این میزان افزوده شود 100

 میلیارد دالر 3.5صادرات گیاهان دارویی به 

النه میلیون دالر اعالم کرد و اضافه کرد: همچنین در آمد سا 100میلیون دالر و چمدانی را  ۲86وی میزان صادرات رسمی زعفران را 

مجری طرح گیاهان دارویی ادامه .میلیون دالر است 16میلیون دالر و گشنیز  17میلیون دالر،گل محمدی  37صادرات شیرین بیان 

 پویش اولین  وی درپایان تصریح کرد:.میلیارد دالر برسد 3.5پیش بینی شده که میزان صادرات گیاهان دارویی به  1۴0۴داد: تا افق 

 .همن ماه با حضور معاون اول رییس جمهور و وزیر جهاد کشاورزی در برج میالد برگزار خواهد شدب رد دارویی گیاهان ملی

http://www.yjc.ir/fa/news/6357175/%D8%B5%D8%A7%D8%AF% 
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 گندم
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۱۸تاریخ: 

 اراضی کشور به زیر کشت گندم رفته است/ احتمال بروز آفت یا بیماری خاص در گندم گزارش نشده استدرصد  90

شود که تا عدد شش بینی میهزار هکتار از اراضی کشور به کشت گندم اختصاص داده شده است و پیش 100تاکنون پنج میلیون و 

وگو با خبرنگار ایانا درباره وضعیت کشت گندم در امروز در گفتمجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی .میلیون هکتار پیش رود

هکتار گزارش  ۴۲5هکتار و گندم دیم سه میلیون و  678آذرماه سال جاری سطح کشت گندم آبی یک میلیون و  1۴کشور گفت: تا 

ه زیر کشت گندم رفته است و هزار هکتار از اراضی کشور ب 100پور افزود: تاکنون پنج میلیون و شده است.اسماعیل اسفندیاری

متر بوده است میلی ۲۲.3ها تاکنون ای است که ارتفاع بارشگونهها نیز بر اساس گزارش سازمان هواشناسی کشور بهوضعیت بارندگی

 رو است.بهمتر بوده است، با کاهش رومیلی ۴0.5متر و در مقایسه با بلندمدت که میلی ۲8.6که در مقایسه با تاریخ مشابه گذشته که 

رو ها روبهدرصدی بارندگی ۴5ها و نسبت به بلندمدت با کاهش درصدی در بارش ۲۲وی تأکید کرد: نسبت به سال گذشته از کاهش 

های گرم و خشک جنوب انجام شده و در نوار ساحلی درصد سطح کشت گندم در اقلیم 90پور ادامه داد: تاکنون ایم.اسفندیاریبوده

های چهارمحال و بختیاری، زنجان، کردستان مشابه همچنان کشت ادامه دارد.وی بیان کرد: کشت گندم آبی در استان هایخزر و اقلیم

 و مرکزی خاتمه یافته و در سایر مناطق کشور نیز به مرور در حال اتمام است.

 روند کشت گندم همچون سال گذشته خواهد بود

شود که شش را همچون مدت مشابه گذشته برشمرد و یادآور شد: برآورد میمجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی روند کشت 

ندم تا هفته شود که کشت گبینی میپور عنوان کرد: پیشمیلیون هکتار از اراضی کشور به کشت گندم اختصاص پیدا کند.اسفندیاری

ی معادل شش میلیون هکتار خواهد ماه در سراسر کشور ادامه داشته باشد و سطح کشت همچون سال گذشته در سطحنخست دی

شود، زیرا آفت سن از اواسط اسفندماه به بعد ظاهر بینی آفات و بیماری خاصی نمیماند.وی خاطرنشان ساخت: در سال جاری پیش

 اه در خوزستانمهای هرز نیز از اواسط دیپور اضافه کرد: مبارزه با علفهای الزم برای مقابله وجود دارد.اسفندیاریشود که آمادگیمی

های احتمالی وجود دارد و مشکل خاصی از های مورد نیاز برای مقابله با آفات و بیماریکشآغاز خواهد شد.به گفته وی، سم و علف

این لحاظ نداریم.مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی در پایان اظهار کرد: کشت مکانیزه گندم نیز هرساله رو به افزایش است و 

 ز از رشد مناسبی برخوردار شده است./امسال نی

http://www.iana.ir/fa/news/50۴78/90%D-8%AF%D8%B1 
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 گوجه فرنگی
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 گوشت قرمز
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آذر  ۱۷تاریخ: 

 گوشت ارزان شد

هزار تومان به مصرف کننده توزیع  ۴1تا  ۴0ملکی گفت: هم اکنون هر کیلو شقه گوسفتدی بدون دنبه با کاهش هزارتومانی به نرخ 

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی  علی اصغر ملکی رییس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفتگو با خبرنگار.شودمی

 بدون دنبه با نرخ هر کیلو شقه گوسفندی از کاهش هزار تومانی نرخ گوشت در بازار خبر داد و اظهارکرد: اکنون ،خبرنگاران جوان

های وی، ازدیاد عرضه دام و اشباع بازار از گوشت.شودهزار تومان به مشتری عرضه می ۴1تا  ۴0هزارتومان به مغازه دار و  37تا  36

هزارتومان است،  16تا  500هزار و  15ملکی، با اشاره به اینکه نرخ هر کیلو دام زنده .وارداتی را دلیل اصلی کاهش قیمت اعالم کرد

روند نزولی قیمت در بازار ادامه  شود که در هفته آینده مجدداافزود:با توجه به افزایش عرضه در برابر کاهش تقاضا، پیش بینی می

های ماده را دلیل دیگری مبنی بر جلوگیری از نوسانات بازار گوشت رییس اتحادیه گوشت گوسفندی، ممنوعیت کشتار بره.یابد

ین ه اکشتار آن را ممنوع اعالم کرد که ادام سازمان دامپزشکیهای اخیر، دانست و گفت: با توجه به ذبح بی رویه بره ماده در سال

وی، در بخش دیگر سخنان خود از واردات مناسب گوشت وارداتی و توزیع .های آتی را به همراه خواهد داشتروند ثبات بازار در سال

 .شودهزار تومان توزیع می 33در بازار خبر داد و اذعان کرد: هر کیلو گوشت وارداتی با نرخ 

http://www.yjc.ir/fa/news/635۲159/%DA%AF%D9%88%D 
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 گوشت قرمز

 ایران اکونا – ۱۳۹۶آذر / /  ۲۲چهارشنبه , 

 قیمت گوشت روسی در دست بازار

ساماندهی توسعه تجارت وزارت اند، مدیرکل دفتر در شرایطی که تاجران روسی از صادرات گوشت گوسفندی به ایران خبر داده

پذیری در بازار، هیچ محدودیتی برای واردات گوشت کشاورزی این خبر را تایید کرد و گفت: با رعایت شرایط بهداشتی و ایجاد رقابت

تن در یک محموله خبر  10روسی از آغاز صادرات گوشت گوسفندی کشورش به میزان  روز گذشته مدیر یک شرکت.روسی نداریم

مدیرکل دفتر ساماندهی توسعه تجارت وزارت جهاد  -جمال مدرسی .که این موضوع از سوی وزارت جهاد کشاورزی تایید شد داد

در این باره به ایسنا، گفت: براساس توافقات صورت گرفته در پی سفر وزیر جهاد کشاورزی به روسیه و آستارخان مقرر  -کشاورزی 

های مشخص شده وی افزود: کشتارگاه.رها محصوالت مختلفی مانند گوشت به ایران صادر کندشد طرف مقابل بتواند مانند دیگر کشو

در آستاراخان براساس نظارت شرعی و بهداشتی صورت گرفته از سوی ایران، گوشت تولید می شود و آن را به بازار ایران صادر 

 .شت قرمز توسط روسیه مشخص نشده استکنند که در این زمینه هیچ سقفی از نظر قیمت و وزن برای تامین گومی

ه شود بمدیرکل دفتر ساماندهی توسعه تجارت وزارت جهاد کشاورزی، اظهار کرد: گوشت گوسفندی که از روسیه به ایران صادر می

یت زمینی نزای که با توجه به نزدیک بودن مرزهای دو کشور، پس از کشتار به وسیله هواپیما یا تراصورت گرم و منجمد است؛ به گونه

مدرسی اعالم کرد: گرچه هیچ محدودیتی برای تامین گوشت از روسیه مانند دیگر کشورها مشخص نشده .شودبه ایران حمل می

خود در سطح کالن نسبت به واردات  زند. از سوی دیگر ایران براساس نیازمندیاست، اما در این بازار رقابتی، قیمت حرف اول را می

هزار تن  87به گزارش ایسنا، طی هشت ماهه نخست امسال بیش از .کند که قطعا بیش از نیاز نخواهد بودیگوشت قرمز اقدام م

درصد از  55.36درصد از نظر وزنی و  ۴6.5۲میلیون دالر از کشورهای مختلف وارد شده است که  390گوشت قرمز به ارزش بالغ بر 

 .فزایش یافته استنظر ارزشی نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته ا

http://iranecona.com/80069/%D9%8۲%DB%8C%D9%AF%  
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 گوشت مرغ
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آذر  ۱۸تاریخ: 

 تومان رسید ۷600ثبات نسبی قیمت مرغ در بازار/ قیمت به 

 .پرنده و ماهی از ثبات نسبی قیمت مرغ در بازار خبر دادرییس اتحادیه 

خبرنگاران گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی مهدی یوسف خانی رییس اتحادیه پرنده و ماهی در گفتگو با خبرنگار

، مرغ آماده به  800هزار و  ۴در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  مرغ نرخ نسبی  ثباتاز  ،جوان

 .تومان است 600هزار و  7و خرده فروشی  900هزار و  6، توزیع درب واحدهای صنفی  750هزار و  6طبخ در کشتارگاه 

 .تومان است 600هزار و  7و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  600هزار و  6 ران مرغ با کمرنرخ هر کیلو به گفته وی 

 فیله مرغو  1۴هزار، سینه بدون کتف  13یوسف خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات افزود: همچنین قیمت هر کیلو سینه با کتف 

در روزهای آتی پیش بینی کرد و گفت: با توجه به شرایط کنونی بازار  قیمت مرغرییس اتحادیه پرنده و ماهی .هزار تومان است 17

وی با انتقاد از کاهش عرضه مرغ از .تومانی در روزهای آتی همراه باشد ۲00تا  100پیش بینی می شود که نرخ مرغ با تلورانس 

هزار تومان درب مرغداری، دلیل  5مرز  سوی مرغداران بیان کرد: نارضایتی مرغداران نسبت به نرخ کنونی مرغ و افزایش قیمت به

هزار تومان و مرغ  5را  قیمت منطقی هر کیلو مرغ زنده یوسف خانی.اصلی تاخیر مرغ از سوی تولیدکنندگان به شمار می رود

 .تومان اعالم کرد 800هزار و  7آماده به طبخ در خرده فروشی را 

http://www.yjc.ir/fa/news/6353196/%D8%AB%D8%A8%D8%A7 
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 گوشت مرغ
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آذر  ۲۱تاریخ: 

 تومان ارزان شد ۱50قیمت مرغ 

 .تومانی نرخ مرغ در بازار خبر داد 150رییس اتحادیه پرنده و ماهی از کاهش 

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی اتحادیه پرنده و ماهی در گفتگو با خبرنگار مهدی یوسف خانی رییس

، مرغ  700هزار و  ۴در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  تومانی نرخ مرغ ۱50کاهش از  ،جوان

 .تومان است ۴50هزار و  7و خرده فروشی  750هزار و  6، توزیع درب واحد های صنفی  600هزار و  6آماده به طبخ در کشتارگاه 

 .تومان است ۴50هزار و  7برابر با قیمت مرغ  غ بدون کمرران مرو  ۴50هزار و  6به گفته وی نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر 

 17 فیله مرغ و  هزار 1۴ کتف بدون سینه هزار، 13 کتف با سینه کیلو هر نرخ  یوسف خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات افزود:

دلیل اصلی روند نزولی قیمت رییس اتحادیه پرنده و ماهی کاهش عرضه مرغ به کشتارگاه ها و کسادی بازار را .هزار تومان است

 منظور به ها کشتارگاه به عرضه افزایش از ، قیمت شدید افت از جلوگیری برای مرغداران  وی ادامه داد: در یک ماه اخیر.دانست

ضا ایوسف خانی قیمت مرغ در روزهای آتی را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به افزایش تق.کننددر بازار اجتناب می نرخ مرغ تعادل

 .تومان برسد 600هزار و  7در روزهای پایانی ماه پیش بینی می شود که قیمت مرغ مجدد به 

http://www.yjc.ir/fa/news/6357۴۲0/%D9%8۲%DB%8C%D9%85%D8%%-AA 
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 مکانیزاسیون/ماشین آالت
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۱۸تاریخ: 

میلیارد  50۲ای نشاکارهای برنج/ جذب انتقاد رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی از حذف ناگهانی ارز مبادله
 تومانی اعتبارات مکانیزاسیون

طور قطع به حوزه معدن و تجارت انجام شده است، بهای نشاکارهای برنج که از آذرماه توسط وزارت صنعت، حذف ناگهانی ارز مبادله

وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت: با وجود رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی امروز در گفت.برنج لطمه خواهد زد

ای این ادوات کرده ارز مبادله اهمیت بسزایی که تأمین نشاکارها در کشور دارد، وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به حذف ناگهانی

ای که گونهکارگیری نشاکارهای برنج در فرایند تولید این محصول کشاورزی نقش بسزایی داشته، بهاست.کامبیز عباسی افزود: به

وارداتی انجام صورت ها عموماً بههای تولید را دربر دارد و از آنجا که این ادوات تولید داخل ندارد، تأمین آنکاهش مصرف آب هزینه

گیرد که با قطع شدن یکباره ارز زمین قرار میپا و کمها در اختیار کشاورزان خردهشود.وی تأکید کرد: در حوزه برنج این ماشینمی

کارگیری و عدم رغبت کشاورزان رو خواهیم بود که این امر عدم بهدرصدی قیمت این ادوات روبه 30تا  ۲5مبادالتی با افزایش حداقل 

ز آمده اعملهای بهشود.عباسی ادامه داد: متأسفانه با وجود پیگیریرا برای این کاالی پراهمیت برای حوزه مکانیزاسیون منجر می

ها ازجمله واردات های ارزی و وجود سایر اولویتدلیل محدودیتحوزه صنعت، معدن و تجارت، کماکان این وزارتخانه اعالم کرده که به

آالت در اختیار جامعه شالیکار کشور قرار آالت تعلق نخواهد گرفت؛ این در حالی است که این ماشینبه این ماشین دارو فعالً ارزی

ها حدود پنج میلیون نفر را شامل بردار و با احتساب اعضای خانوار آنهزار بهره ۲00گرفته بوده که جمعیتی حدود یک میلیون و 

برداران مجبور هستند عملیات نشا را با دست انجام دهند و تا ین ادوات برای نشاکاری، بهرهشود.وی بیان کرد: در صورت نبود امی

 های رماتیسمی، پوستی، پیری زودرس و... را دربر دارد.زانو در گِل فرو روند که این امر عواقبی نظیر بیماری

 کاران مرتبط استهای درمان در برنجای با افزایش هزینهحذف ارز مبادله

های ئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی یادآور شد: عدم توسعه مکانیزاسیون در محصول برنج در آینده منجر به ایجاد هزینهر

، تر به این مسئله نگاه کنندبینانههنگفت در حوزه درمان خواهد شد؛ بنابراین الزم است مسئوالن وزارت صنعت، معدن و تجارت واقع

طور قطع های هنگفت درمانی است که بعداً به این قشر وارد خواهد شد.عباسی عنوان کرد: بههزینهزیرا پیشگیری بهتر از 

 گیریهای مورد نیاز آن امری فرابخشی بوده و هرگونه تصمیمنگری در بخش تولید محصوالت کشاورزی و عوامل و نهادهجانبههمه

وجود آورد.وی خاطرنشان ساخت: در دولت تدبیر و صوالت کشاورزی بهتواند اختالل در توسعه محها میناگهانی توسط سایر بخش

هزار هکتار از اراضی شالیکاری توسط ادوات مکانیزه پوشش  350امید که توسعه در بخش مکانیزاسیون آغاز شد، در سطحی بیش از 

باری بوده است. بنابراین تقاضا سفداده شد؛ در حالی که پیش از دولت یازدهم مکانیزاسیون این محصول استراتژیک در وضعیت ا

زودی تغییر کند تا روند توسعه مکانیزاسیون ادامه پیدا کند.عباسی اضافه کرد: مرکز توسعه مکانیزاسیون داریم که این تصمیم به

دارد و  وجود آمده استخاطر این تصمیم عجوالنه که از آذرماه سال جاری بهانتقاد شدیدی از وزارت صنعت، معدن و تجارت به

 تر این مسئله حل و فصل شود.امیدواریم هرچه سریع

 های کشاورزیدستگاه تراکتور و کمباین به عرصه 6۲00ورود بیش از 

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی درباره میزان جذب خطوط اعتباری مکانیزاسیون اظهار کرد: در خط شماره پنج 

دستگاه انواع تراکتور و کمباین به  ۲00هزار و ون جذب انجام شده است که بیش از ششمیلیارد تومان تاکن 50۲مکانیزاسیون، 

دستگاه ادوات کشاورزی تأمین و در اختیار  500هزار و  11اند.به گفته وی، حدود های کشور ورود پیدا کردههای مزارع و باغعرصه

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

98 
 http://awnrc.com/index.php 

های ی غالت در کشور خبر داد و گفت: در سال گذشته تعداد کمباینهاکشاورزان قرار گرفته است.عباسی در پایان از مطلوبیت کمباین

دستگاه کمباین غالت  550شود که تا این تاریخ بیش از غالت محدود بود، اما در سال جاری روزانه سه دستگاه کمباین تحویل می

بخش کشاورزی قرار گرفته است که این برداران دستگاه نیز به کشور وارد شده و در اختیار بهره 70در داخل کشور تولید شده و 

 نظیر است./های گذشته بیاعداد در مقایسه با سال

http://www.iana.ir/fa/news/50۴77/%D8%A7%D9%86%D8%AA 
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 متفرقه
 فارس - ۹۶/۰۹/۱۸ : تاریخ

 میلیارد تومان زکات تا پایان سال 300جذب 
میلیارد تومان زکات در کشور جذب شده  ۲50رئیس شورای عالی زکات کشور اعالم کرد: از ابتدای سال زراعی جاری تا پایان آبان  

 ،خبرگزاری صداوسیما، به نقل از خبرگزاری فارسبه گزارش  .یابدمیلیارد تومان افزایش می 300است و این رقم تا پایان امسال به 

حسن عالمی در برنامه گفتگوی ویژه قرآنی در شبکه قرآن با تبیین اهمیت فریضه زکات و ایفای نقش مطلوب نهادهای مسئول در 

ارائه کردند، بسیار  96این زمینه به ویژه کمیته امداد امام خمینی )ره( گفت: آماری که آقای فتاح درباره زکات جذب شده در سال 

وی با اشاره به اظهارات رئیس سابق شورای عالی زکات مبنی بر اینکه امسال کمتر از .لغه یا کاستی استدقیق و بدون هیچ گونه مبا

یک دهم زکات پیش بینی شده جذب شده است، تصریح کرد: این موضوع پایه شرعی ندارد و بخش زیادی از آن در گرو شرایطی 

آیت اهلل عالمی افزود : مصوب شدن مرز برای  . م آن را مصوب کنیممانند نذورات شرعی ، متغیر است و این گونه نیست که بتوانی

  . ایمزکات مبنای شرعی ندارد و ما هم در پی تصویب آن نبودیم و چنین مصوبه ای هم در شورای عالی زکات نداشته

ت شان کاسته شده است؟ وی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا دبیرخانه های شورای عالی زکات در استانها و مبلغان فعالی

  . نیز فعال است (گفت : این دبیرخانه ها همه تالششان را می کنند و دقیق آمار می گیرند و کمیته امداد امام خمینی )ره

وی افزود : از تعداد مبلغان نیز کاسته نشده و حتی از زمانی که رهبر معظم انقالب نماینده خود را در جهاد کشاورزی منصوب کردند، 

وی گفت: بنابر اعالم آقای فتاح رئیس کمیته امداد امام خمینی  . اندام طالب شاغل در جهاد کشاورزی به کمک عامالن زکات آمدهتم

میلیارد تومان زکات در کشور جمع آوری شده است که این رقم تا  ۲50ز ابتدای سال زراعی جاری تا پایان آبان )ره( ا

رئیس شورای عالی زکات کشور با تبیین اهمیت دریافت زکات و تاکید بر  .افزایش می یابدمیلیارد تومان  300پایان امسال به 

وظائف دستگاههای ذیربط دولتی به ویژه نهادهای فرهنگی در تبلیغ و ترویج این فریضه گفت: در پی برگزاری اجالس سراسری زکات 

رهنمودهایی برای ترویج این فریضه مطرح فرمودند که به منظور در هفته گذشته و پیام رهبر معظم انقالب به این اجالس ، معظم له 

به گزارش فارس، زکات یک واجب الهی است که .تحقق آن جلسه شورای عالی زکات برگزار و در این مورد برنامه ریزی می شود

غالت اربعه شامل گندم، جو ،  شود.وجوب آن همواره در کنار نماز در قرآن ذکر شده و شامل غالت اربعه، انعام ثالثه و نقدین می

کشمش و خرما، انعام ثالثه بیایان چَرا شامل گاو، گوسفند و شتر و نقدین شامل طال و نقره است. نصاب هر یک از موارد مشمول 

طبق روایات پرداخت زکات موجب جلب رحمت و برکت خداوند  .زکات در کتابهای فقهی و توضیح المسائل مراجع تقلید آمده است

  .شودلوگیری از خشکسالی و آفات فراگیر میو ج

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1396091۴000675 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۲۰تاریخ: 

 درگذشت پدر صنایع نوین ایران

تین نخس»، «گذار سازمان مدیریت صنعتیبنیان»، «گذار سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایرانبنیان»رضا نیازمند، 

بود؛ مردی که دوران طالیی صنعتی شدن کشور « معاون وزیر اقتصاد ایران»و « مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران

 .دهندشمسی را به او نسبت می ۴0صوصی در دهه خخصوص از سوی بخشهای متعدد بهاندازی کارخانهو راه

سالگی دار فانی را وداع گفت. رضا نیازمند،  96به گزارش دنیای اقتصاد، معمار توسعه صنعتی ایران، صبح روز گذشته در سن 

نایع نخستین مدیرعامل شرکت ملی ص»، «گذار سازمان مدیریت صنعتیبنیان»، «گذار سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایرانبنیان»

 خصوصهای متعدد بهاندازی کارخانهبود؛ مردی که دوران طالیی صنعتی شدن کشور و راه« معاون وزیر اقتصاد ایران»و « مس ایران

های مختلف اقتصادی، همواره وی در دوران حضور در عرصه.دهندشمسی را به او نسبت می ۴0خصوصی در دهه از سوی بخش

ها در کشور تشویق کرد تا صنایع جدید را وارد کشور اندازی کارخانهکننده بودند را به راهفعاالن اقتصادی و تجار بسیاری که وارد

  .سازی، لوازم خانگی، لوازم الکتریکی و... شدخودروسازی، اتوبوس هایی همچوناندازی کارخانهکنند؛ پشتیبانی که حاصل آن راه

کند اش منتشر شده است، پدر و مادرش را همدانی معرفی میبنیانگذار بخشی از صنایع نوین کشور، در کتاب خاطراتی که از زندگی 

اه در کرمانشاه به دنیا آمده است. نیازمند گوید که خودش به دلیل کوچ اجباری خانواده و فرار پدرش از دست ماموران رضاشو می

گفته خودش یک سال طول کشید تا یک بلیت رفت و برگشت خرید و به که عالقه بسیاری به ادامه تحصیل در آمریکا داشت و به

های در نیمهالبته او  .تحصیل را آغاز کرد« مدیریت صنعتی و حسابداری صنعتی»این کشور سفر کرد، با ورود به نیویورک در رشته 

ریکا در اش در آمتحصیل به دلیل بیماری مادرش سریع به ایران بازگشت و ترجیح داد پیش او بماند. او با توجه به رشته تحصیلی

نیازمند در این دوره، چهار سال در سازمان برنامه در  .ها تازه تاسیس شده بودجذب سازمان برنامه شد که در آن سال 13۲9سال 

ریاست قسمت »، «عضو هیات مطالعات سازمان برنامه»، «عضو هیات مطالعات استان پنجم»عنوان های مختلف بههها و حوزبخش

ها بود که نیازمند به توصیه یکی از مستشاران آمریکایی برای ادامه تحصیل بار دیگر به و... کار کرد. در این سال« های سازمانطرح

سراکیوس »قبول و دوباره راهی این کشور شد. او به دانشگاه « بورس فولبرات آمریکا»بت در رقا 1333آمریکا بازگشت. او در سال 

در این دوره توانست به عضویت انجمن  .رفت تا در رشته مدیریت صنعتی که عالقه بسیاری به آن داشت تحصیل کند« نیویورک

به دنبال شدت گرفتن بیماری مادرش بار دیگر تحصیل را  بار نیزالمللی مدیریت هم دربیاید، اما اینمدیریت آمریکا و انجمن بین

نیازمند خود را به ابوالحسن ابتهاج که آن دوران  .کاره گذاشت و دکترا نگرفته به ایران بازگشت و برای کار به سازمان برنامه رفتنیمه

اش معرفی کرد و مدارک تحصیلی (شودران یاد میریزی توسعه در ایگذار برنامهعنوان پایهکسی که از او به)رئیس سازمان برنامه بود 

مشاور موسسه فرای  7کار شود. نیازمند در این دوره با کمک را نشان داد و ابتهاج نیز از او خواست که در سازمان برنامه مشغول به

نفر کارشناس را  50ند، بیش از ها و تهیه پیشنهادهای اصالح امور به ایران آمده بودکه برای رسیدگی به نواقص مدیریت در کارخانه

پس از این دوره که با اتمام ماموریت کارشناسان موسس فرای و رفتن ابتهاج از سازمان برنامه همراه بود، نیازمند هم از  .تربیت کرد

 فت و اینمدیره این شرکت و مدیرعاملی نساجی مازندران را برعهده گرسازمان برنامه به شرکت نساجی ایران رفت و ریاست هیات

بار در کشور، گزارش عملکرد ساالنه نوشت. پس از سال زیانده بود ظرف یک سال به سوددهی رساند و برای اولین 10کارخانه را که 

رئیس مرکز راهنمای صنایع و با حفظ سمت  13۴1مدیرعامل شرکت مصالح ساختمانی و سال  13۴0این عملکرد درخشان در سال 

شمسی را در تاریخ اقتصاد ایران باید دوران طالیی صنعتی  ۴0دهه  رزومه کاری.صنعتی و معدنی شد ناظر دولت در بانک توسعه

: ندکمی تعریف چنیناین دوران آن از خاطراتش در او  شک مرد اول این تحول کسی جز رضا نیازمند نبود.شدن کشور دانست و بی
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صنایع بزرگی  اندازیایط برای راهشر دوران این در و باشد باز صنعتگران پای جلوی که گرفتیممی تصمیماتی نشستیممی هاشنبهپنج»

نماینده دولت ( 13۴3و  13۴۲های در این بین و همزمان با معاونت وزارت اقتصاد )سال« چون خودرو، لوازم خانگی و... فراهم شد.

عالوه براین یکی دیگر از افتخاراتی که  .ین سازمان بودوری آسیایی در توکیو و یک دوره رئیس امدیره سازمان بهرهایران در هیات

هایش کسب کرد، عضویت در هیات امنای دانشگاه شریف بود که رضا نیازمند همزمان با حضور در وزارت اقتصاد به دلیل شایستگی

ست دانشگاه داده شد ولی قبول نکرد به او پیشنهاد ریا 13۴۴اندازی این دانشگاه در سال تا زمان انقالب هم ادامه داشت. البته با راه

ها با حفظ سمت در وزارت اقتصاد مدتی هم سرپرست و ترجیح داد در کارهای صنعتی و دولتی حضور داشته باشد. او در این سال

تاسیس  ۴0عالوه بر این یکی از تحوالت مهم در دهه  .ها شدآهن با روسریزی صنایع و عضو هیات مطالعه قرارداد ذوبگروه برنامه

سال پابرجاست. سازمانی که در سال  50سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از سوی رضا نیازمند بود که همچنان نیز بعد از 

اش شد. او سازمان گسترش و اندازینیازمند بعد از سفر شاه به ایتالیا و بازدید از موسسه نوسازی صنعتی ایتالیا، مامور راه 13۴6

های سازمان ها ماحصل فعالیتدر آن سال .اندازی کردکارمند در ساختمانی در خیابان طالقانی فعلی راه ۲1با  نوسازی صنایع را

ه دانش بود ک« آلومینیوم اراک»و « تراکتورسازی تبریز»، «سازی تبریزماشین»، «سازی اراکماشین»گسترش تاسیس چهار کارخانه 

کی و لهستان خریداری شد و نیازمند مدیرانی نخبه و کارآزموده از جمله محمدتقی فنی آن از کشورهای رومانی، روسیه، چکسلوا

شود و پدرش کارخانه کبریت توکلی را تاسیس کرد( را برای آنها انتخاب عنوان مرد صنعت آذربایجان یاد میتوکلی )کسی که از او به

اراک نیز ساخته شد. نیازمند به دلیل خدمات ارزشمندی که عالوه براین در همین مدت به دستور او شهرهای صنعتی تبریز و  .کرد

 .دریافت کرد« آبادانی و پیشرفت»ها انجام داد و نقش اساسی که در صنعتی شدن کشور داشت نشان درجه اول در این سال

دیگر تمایل چندانی به  رضا نیازمند هم از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران استعفا داد، او ۴0تقریبا با پایان یافتن دهه  

شاه و وزیر اقتصاد با توجه به  .کارهای دولتی نداشت، اما استعفا و رفتنش همزمان با تاسیس شرکت معدن مس سرچشمه شده بود

ترین معدن کشور را در دست بگیرد، اما ترین و بزرگاندازی مهمتجربه صنعتی و مدیریتی نیازمند اصرار بسیاری داشتند که او راه

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مس سرچشمه شد؛  1351کرد تا اینکه در نهایت پذیرفت و از سال ازمند مخالفت مینی

اندازی معدن مس سرچشمه با توجه به عظمت کار راه .شوددهه همچنان یکی از افتخارات ملی محسوب می ۴معدنی که با گذشت 

اش نشان درجه دو تاج را روزیاین معدن افتتاح شد و او به پاس تالش شبانه 135۴سال به طول انجامید و در نهایت در سال  3

اندازی مس سرچشمه که همزمان با ملی شدن معادن مس شیلی بود با شرکت آمریکایی آناکاندا که تجربه دریافت کرد. او برای راه

برداری مس سرچشمه نقش اساسی بست که در بهرهها در شیلی کار کرده بود قراردادی مهم و دانش فنی بسیاری داشت و سال

اندازی معدن مس سرچشمه در این مجموعه نماند، فشار کار زیاد او را بیمار کرده بود و البته نیازمند مدت زیادی بعد از راه .داشت

در  .یگر کار دولتی انجام ندادحتی مدتی برای مداوا به آمریکا رفت و در نهایت پس از افتتاح مس سرچشمه از این کار استعفا داد و د

های تها و موقعیسال کار و فعالیت مستمر صنعتی و مدیریتی، رضا نیازمند دیگر عالقه چندانی به شغل 30ها و بعد از حدود این سال

 رخصوصی شود یا کاری شخصی راه بیندازد. تا اینکه از طریق دوستش دکتداد که جذب بخشدولتی نداشت و بیشتر ترجیح می

میلیارد دالر  3دکتر اعتماد گفت ما تا حاال »گوید: اعتماد در سازمان انرژی اتمی پیشنهادی به او داده شد. خود او در این باره می

پیشنهاد کرد من شرکتی برای تامین سوخت نیروگاه چه از  .ایم، ولی یک کیلو اورانیوم هم نداریمبرای نیروگاه بوشهر خرج کرده

ر های اتمی را بیوم و چه از طریق اکتشافات در ایران و خارج تشکیل بدهم و طبق قراردادی ماموریت تامین نیروگاهطریق خرید اوران

پس از این بود که نیازمند شرکت یوریران را تاسیس کرد و توانست با قراردادی که با شرکت معدن راسینگ به امضا « عهده بگیرم.

شرکت نیازمند همچنین برای اولین بار عملیات ژئوفیزیکی و تحقیقاتی برای  .تامین کندسال نیروگاه بوشهر را  17رساند سوخت 

ها ها برای انجام کارهای شرکتش سفرهای بسیاری داشت و در یکی از همین مسافرتکشف اورانیوم در ایران انجام داد. او در این سال
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های این کشور همچون ولوو با خبر شد که در آستانه کارخانه که برای تهیه تجهیزات به سوئد رفته بود از وضعیت بد برخی از

ورشکستگی بود، نیازمند از طریق رئیس اتاق صنایع سوئد بازدیدی از کارخانه ولوو داشت و پیشنهادهایی برای تغییر مدیریت در این 

های ماییها و راهنشاور این کارخانه باشد؛ توصیهوری داد که با استقبال رو به رو شد و باعث شد او مدتی مکارخانه برای باال رفتن بهره

های دیگری هم در سوئد مورد نیازمند خیلی زود جواب داد و کارخانه ولوو نجات پیدا کرد، پس از آن روش مدیریتی او در کارخانه

س از پیروزی انقالب نیز رضا پ .استفاده قرار گرفت و در نهایت منجر به دریافت نشان و لقب شوالیه از سوی پادشاه سوئد برایش شد

کاره ها به آمریکا رفت و در این دوران درآنجا ادامه تحصیل داد و دکترای خود را در رشته مدیریت صنعتی )که نیمهنیازمند برای سال

اش قدیمی خانه مانده بود( و عالوه بر آن در رشته مدیریت بازرگانی گرفت. او چند سالی بود که دوباره به ایران بازگشته بود و در

آذر  18های او به مطالعه، تحقیق و نگارش کتاب و خاطراتش اختصاص داشت تا اینکه در کرد. بخش زیادی از روزمرگیزندگی می

در این میان برخی فعاالن اقتصادی با درگذشت پیر توسعه صنعتی ایران نیز  .معمار توسعه صنعتی ایران چشم از جهان فروبست 96

 نمای یکمسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، نیازمند را آیینه تمام .منتشر کردند هایی راپیام

پور هم گذاران توسعه صنعتی در اقتصاد ایران عنوان کرد. محسن جاللعمر خدمت در اقتصاد ایران دانست و وی را یکی از پایه

گذار خیلی از صنایعی برشمرد که این روزها های عصر حال حاضر دانست و وی را بنیاننوکراتترین تکنیازمند را یکی از سرشناس

رئیس اسبق اتاق ایران همچنین در بخش دیگری از اظهارات خود، نیازمند را از آخرین یادگارهای  .گذراننددوره عسرت را از سر می

زمام امور را در دست گرفتند  ۴0ای بود که در دهه جوان و تحصیلکرده هایدهه طالیی اقتصاد ایران دانست که باقیمانده تکنوکرات

 .رشد اقتصادی کشور را فراهم آورد های صنعت ایران را پایه گذاشتند؛ فردی که صنایع سنتی را به مدرن تغییر داد و زمینهو بنیان

 .ای با خود داشتاز هر کدام از صنایع دهه چهل خاطره پور در ادامه اظهار کرد: نیازمند، تاریخ زنده صنعتی شدن ایران بود وجالل

http://www.iana.ir/fa/news/50556/%D8%AF%D8%B1%DA 
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 متفرقه
 فودپرس ۱۳۹6آذر ماه  ۱۸شنبه 

 مهناز افشارهای وارداتی توسط همسر ماجرای شیرخشک

های فاسد از افرادی که شایعه شیرخشک :گویدکنندگان موضوع شیرخشک فاسد میوکیل یاسین رامین در پرونده شکایت از مطرح

هاست، ها هنوز بر سر زبانبه گزارش خبرآنالین، موضوع شیرخشک.ایماند، شکایت کردهرا علیه خانواده رامین مطرح کرده

گویند فاسد بوده و نوزادانی را نابینا کرده یا به کام مرگ کشانده. در پی پرونده چند سال گذشته یای مهایی که عدهشیرخشک

 با استفاده از نفوذهای زیادی پیدا کرد و گفته شد فرزند محمدعلی رامین، احمر از یاسین رامین، این موضوع حاشیهشکایت هالل

های فاسدشده را وارد و توزیع کند که سود کالن برای خودش از شیرخشک عظیمی نژاد توانسته محمولهپدرش در دولت احمدی

مخصوصا وقتی مهناز  شود و تنورش داغ است،این موضوع هنوز هم مطرح می.هاناپذیر برای بعضی خانوادهداشته و ضررهای جبران

درباره موضوعات مختلف واکنش نشان  های اجتماعی،کند یا در شبکهافشار، همسر یاسین رامین، فعالیت جدیدی را شروع می

گیرد. این موضوع حتی به جایی رسید که این بازیگر که سخنگوی زیادی علیه او درباره فعالیت همسرش شدت می دهد، هجمهمی

ست ها، در یک نشکند، با گالیه از بعضی حرفهم هست و برای بهبود وضعیت کودکان تالش می« بدسرپرست تنهاتر است»پویش 

حساب شخصی را از فعالیت اجتماعی او جدا کنند. او تاکید ری، نسبت به این موضوعات واکنش نشان داد و خواست که تسویهخب

د که الزم دانکرد که به اندازه منتقدان، پیگیر این موضوع است و اگر چنین اتفاقی افتاده باشد، آن را جنایتی غیرقابل بخشش می

وع به اینجا ختم نشد و در ادامه، باز هم افرادی همان اتهامات را به یاسین رامین و مهناز افشار اما موض.است به آن رسیدگی شود

یم های فاسد، شکایتی تنظکنندگان موضوع شیرخشکنسبت دادند، تا این که خبر رسید صبر این خانواده تمام شده و علیه مطرح

کنندگان موضوع شیرخشک فاسد است. او در نده شکایت از مطرحشده است. وحید مشگانی فراهانی، وکیل یاسین رامین در پرو

های این موضوع از اساس شایعه است بنابراین از افرادی که شایعه شیرخشک»داند: وگو با خبرآنالین چنین چیزی را شایعه میگفت

وگوی خبرآنالین با وکیل یاسین گفت«.مکنیایم و آن را رسیدگی قضایی میاند، شکایت کردهفاسد را علیه خانواده رامین مطرح کرده

های فاسد و صحت و ، چه پاسخی به موضوع شیرخشکآقای مشگانی، شما به عنوان وکیل آقای رامین:رامین را در ادامه بخوانید

رامین  نسقم این موضوع دارید؟این موضوع شایعه است. همیشه شایعات پیرامون این خانواده وجود داشته مخصوصا از زمانی که یاسی

میلیاردی گرفته تا خرید باشگاه استقالل، کاسبی از تحریم و  از بحث مهریه .با مهناز افشار ازدواج کرد، این شایعات بیشتر هم شد

بهره نبوده است. هیچگاه هیچ کدام از این شایعات رسما اثبات نشد و جالب اینجاست های سیاسی نیز بیگیریسایر موارد که از جهت

ز سوی ای اتوانست آنها را تکذیب کند هم تکذیب نکرد. ولی اوج این شایعات از زمانی بود که پروندهک از منابعی که میکه هیچ ی

های آلوده وارد هالل احمر علیه یاسین رامین مطرح شد. بعد از آن بود که مباحثی مطرح شد درباره این که آقای رامین، شیرخشک

ایم، ای نوزاد شده است. این شایعه بیشتر از یک سال است مطرح شده و ما هر چه فراخوان دادهی عدهکرده که منجر به مرگ یا نابینای

همینجا باز هم این فراخوان  .ایمایم، حتی یک پرونده ثبت شده شکایت در این زمینه ندیدهایم، بررسی و پیگیری کردهتحقیق کرده

نهاد، کارگروهی تشکیل دهند تا در این مورد تحقیق شود و های مردمیا سازمانکنیم دولت، نهادهای مسئول را اعالم و تقاضا می

حتی اگر یک مصداق پیدا کنند که آقای رامین در این قضیه نقش داشته، او باید پاسخگو باشد. من به اندازه توانایی خودم تحقیق 

وان یک کنشگر اجتماعی در قالب یک وظیفه مدنی به کردم و فرد متضرری بابت این موضوع پیدا نکردم. البته این سهم را به عن

گویید شایعه اما این موضوع که شما می.سازان مقابله کنیمعهده گرفتم و بعد از این که به نتیجه نرسیدم، تصمیم گرفته شد با شایعه

ن یا همسرش خانم افشار بله به محض این که یک خروجی رفتاری از سوی آقای رامی.است، در جامعه گستردگی زیادی پیدا کرده

کنند، مدتی این های مختلف این شایعه را دوباره مطرح میگیریها یا افراد عادی با جهتکند، خبرگزاریدر جامعه بروز پیدا می
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وار ادامه پیدا کرده کند تا زمان بعدی. این ماجرا در طول این مدت به صورت تسلسلچرخد و فروکش میموضوع دست به دست می

هاد نهای مردماین که مجبور شدیم فراخوانی بدهیم به نهادهای دولتی، سازمان دادگستری و قوه قضاییه، وزارت بهداشت، سازمانتا 

و هر شخص حقیقی. این فراخوان مبنی بر این است که هرکسی حتی یک مورد اعالم کند که فردی به واسطه چنین امری یعنی 

کنیم، اما مساله اینجاست که اصال چنین چیزی وجود ندارد و ما به آن رسیدگی میمصرف شیرخشک آلوده دچار مشکل شده، 

های فاسد حرفی بزنند، شکایت یعنی از افرادی که درباره شیرخشک.گستردگی این شایعه ما را ناچار کرد از این افراد شکایت کنیم

 کنید؟می

الشعاع قرار گرفته، بنابراین طبیعی است تا زمانی که این موضوع به ببینید به هر حال حیثیت این خانواده بنا به این بازی تحت 

صورت رسمی اثبات نشود، هر کس به این شایعات دامن بزند و با حیثیت این خانواده بازی کند، چه در فضای مجازی و چه در فضای 

 .اید؟بلهتاکنون شکایتی هم کرده.ار دهیمطلب، چه شخص حقیقی و چه حقوقی، او را مورد پیگرد قرحقیقی، چه اصولگرا و چه اصالح

اند ای تحت تعقیب قرار گرفتهنفر از اشخاص حقیقی به اتهام نشر اکاذیب و افترا در دادسرای جرایم رایانه ۴0در حال حاضر نزدیک به 

ا نی هستند که به شوخی یو علیه سه خبرگزاری و روزنامه هم در داسرای جرایم فرهنگ و رسانه پرونده تشکیل شده. این افراد، کسا

آلود استفاده کنند و در شش ماه گذشته به این اتهامات خواهند از این فضای مهکنند، کسانی که میجدی این موضوع را مطرح می

ین موضوع پایه و اساس را اثبات کند، این رویه را ادامه خواهیم داد. ااند. تا زمانی هم که کسی نتواند این اتهامات بیواهی دامن زده

تاگرام، بوک، اینسشود و اشخاصی که این موضوع را بدون دلیل و مدرک در فضای مجازی از توییتر، فیسشامل کامنت و توییت هم می

اولین شخصی که چنین موضوعی .دهیمتلگرام و ... گرفته تا فضای واقعی مطرح کنند، از ناحیه مراجع قضایی مورد تعقیب قرار می

م. کننده این شایعه را پیدا کنیگردد، دشوار است اولین مطرحور؟با توجه به این که این موضوع به خیلی قبل برمیرا مطرح کرده چط

خواهم زنم اما چون اطمینانی نسبت به این موضوع ندارم، نمیمن خودم حدسیاتی دارم و فرد و خبرگزاری خاصی را حدس می

، اصال چرا علیه او طرح آید این است که اگر آقای رامین مقصر نبودهی که پیش میسوال.اظهارنظر قطعی در این زمینه داشته باشم

ای که سازمان هالل احمر علیه آقای رامین اقامه دعوا کرده، من مستقیما وارد نشدم اما از آنجا که در جریان دعوا شده؟در پرونده

ور هیچ حکمی نشده. این صرفا یک طرح دعوا بوده و روند خودش این موضوع قرار دارم، باید بگویم این طرح دعوا هنوز منجر به صد

گوید من امانتی را طی خواهد کرد. موضوع نزاع یاسین رامین با هالل احمر هم شیرخشک آلوده نبوده، این بوده که هالل احمر می

مورد انکار موکل من بوده، اساسا این اید که این موضوع هم شدیدا به شما سپردم که آن را به امری بگمارید و به زعم من نگماشته

های آلوده تفاوت دارد. این نکته الزم به توضیح است در تمام شکایاتی که نسبت به افراد منتشرکننده موضوع با شایعه شیرخشک

به  علم کننده بااکاذیب و شایعات که در مراجع دادگستری صورت گرفته، به مندرجات پرونده اخیر اشاره شده تا مراجع رسیدگی

ولی آقای رامین چند ماه را هم در زندان .عدم ارتباط موضوع مورد رسیدگی و شایعات منتشر شده، اقدام به تحقیق و تعقیب کند

درباره این که چرا آقای رامین در زندان بوده باید بگویم این موضوع نشان دهنده مجرم بودن نیست. در یک فرایند .سپری کرده

رآید. خواهد از عهده قرار کیفری بتواند یا نمیشود که آن فرد متهم یا نمیتفهیم اتهام، قرار کیفری صادر می رسیدگی کیفری، بعد از

بازداشت ایشان دلیلی بر محکوم و مجرم بودن نیست، این موضوع هم  .ایشان هم یا نتوانسته یا نخواسته که این قرار را تامین کند

 .. بعد از این که مبلغ این قرار، کمتر شد، موکل من تصمیم به تودیع چنین تامینی گرفتشودشامل همه در یک فرایند کیفری می

 های فاسد شایعه نبوده و موکل شما در این مورد مقصر بوده چطور؟با همه این اوصاف، اگر ثابت شود که موضوع شیرخشک

خانم افشار به عنوان همسر موکلم هم بر این موضوع اگر موکل من خطایی کرده باشد و اثبات شود، باید جوابگوی این خطا باشد. 
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کنم که به عنوان وکیل، دفاعی از این موضوع نخواهم داشت و او باید پاسخگو باشد ولی تا زمانی که تاکید کرده و من هم تاکید می

  .رفتار خالف قانونی را مرتکب نشده، الزم است حیثیت او حفظ شود

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=bde7d0cd۲8e0۴ef6b6e019 
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 متفرقه
 ایران اکونا - ۱۳۹۶آذر / /  ۱۸شنبه , 

 روز ۱00میلیارد تومانی فروشگاه ها در  ۱3.۷تخلف 

روز اول دولت دوازدهم منتشر کرده است، همچون  100براساس گزارشی که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در 

ها در صدر شکایات مردمی هستند و در مجموع موارد ارائه کاال و خدمات، های لباس و تعمیرگاهها، فروشگاهفروشیها، میوهقبل نانوایی

 .میلیارد تومان تخلف را به ثبت رسانده است 13.75این سازمان 

کنندگان و تولیدکنندگان در تشریح اقدامات خود در روزه دولت دوازدهم، سازمان حمایت مصرف 100بر اساس گزارش عملکرد  

 .بند و سه جدول آماری را مورد اشاره قرار داده است 31این مدت، 

مدیریت بحران های احتمالی کاال و خدمات و نظارت پیشگیرانه تامین، توزیع،  بینی وموارد ذکر شده در این گزارش شامل پیش 

ای به منظور جلوگیری  های زنجیرههای پخش و فروشگاهشود. نظارت بر عملکرد و فعالیت شرکتقیمت کاال و خدمات اولویت دار می

رج از شبکه، فروش اجباری، احتکار، فروش کاالی قاچاق فروشی، عرضه خااز بروز تخلفات اقتصادی احتمالی از قبیل گران فروشی، کم

، رصد مستمر روند تغییرات قیمت و توزیع محصوالت غذایی و کشاورزی، محصوالت فلزی و غیر فلزی در سطح کشور، تنظیم ...و

و  ت کاالهای حساسهای مسئول و کارگروه کنترل بازار و همچنین تهیه و تنظیم شناسنامه وضعیهای مربوطه برای دستگاهگزارش

در بخش دیگری از این گزارش با اشاره به عملکرد سازمان حمایت مصرف کنندگان و .ضروری و مواردی از این دست است

 63بازرسی صورت گرفته است که منجر به کشف  900تولیدکنندگان آمده است که طی مرداد، شهریور و مهر ماه امسال قریب به 

 .هزار فقره تشکیل پرونده صورت گرفته است 50ن تعداد هزار فقره تخلف شده و از ای

 روز 100میلیارد تومان کشفیات قاچاق در  13.1۲ 

اما بخش دیگری است فعالیت های سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان که به آن اشاره شده است، به همکاری با ستاد 

 .دشودف ممانعت از عرضه محصوالت قاچاق و کمک به تولید داخلی مربوط میمبارزه با قاچاق کاال و سازمان تعزیرات حکومتی با ه

هزار بازرسی صورت گرفته که منجر  77.3۲روز اول آغاز به کار دولت دوازدهم  100بر این اساس در حوزه مبارزه با قاچاق کاال در 

میلیارد  13.1۲ورت گرفته در این مدت به هزار پرونده در این زمینه شده است. همچنین ارزش کل کشفیات ص 3.0۴به تشکیل 

های فروش بلیط هواپیما در ایام خاص از جمله های هواپیمایی و سایتموضوعات نظارت مستمر بر عملکرد شرکت.تومان می رسد

های شورای رقابت و جلوگیری از سازی وظایف و مسئولیتهمچنین شفاف .اربعین حسینی نیز در این مدت صورت گرفته است

 گذاری محصوالت فوالدی و شمش آلومینیوم از جمله دیگر موادی است که در این مدت انجام شده است.شدر قیمت خالتد

http://iranecona.com/7986۲/%D8%AA%D8%AE%D9%8۴% 
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 مرکبات
 فارس - ۹۶/۰۹/۱۹ : تاریخ

 شود سازی میهزار تن پرتقال برای شب عید ذخیره 50
هزار تن پرتقال برای مصرف کل  50سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس درباره خرید شب عید مرکبات گفت: 

د خرید منعقد ها صادر شد که بر این اساس قرارداهزار تن است و بخشنامه آن به استان ۴0بینی شد که سهم مازندران کشور پیش

در ساری اظهار کرد: در برنامه ششم توسعه حمایت از تولید داخل  خبرگزاری فارسگو با ومحمد شاعری امروز در گفتعلی .شودمی

برنامه مکلف شد برای توسعه صادرات و توسعه صادرات یکی از راهکارهای مهم در رونق اقتصادی قلمداد شده است و دولت در این 

 .های صادراتی اقدام کند که این مشوق ها در محصوالت مختلف، متفاوت استبا استفاده از مشوق

فت: شود، گهای صادراتی پرداخت میوی با بیان اینکه برای صادرات سیب، مرکبات و کشمش با سیاست بازار در مقابل بازار مشوق

شود برای تشویق صادرکنندگان به آنان اجازه داده شد محصولی مانند موز را با تعرفه این محصوالت انجام میبه ازای صادراتی که در 

 .تواند گامی باشد برای تشویق صادرات محصوالتی که مازاد تولید داریممشخص به کشور وارد کنند و این امر می

 یسو از است قرار که نقدی هایمشوق بر عالوه می گفت:سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسال

کشاورزی دستورات الزم را برای صادرات مرکبات در قبال واردات موز  جهاد وزارت شد مقرر شود، پرداخت بودجه و برنامه سازمان

 .تنظیم بازار داخل کندکار کمکی به به مبادی ذیریط صادر کند و این گامی جدی است که امسال برداشته شد و امیدواریم این

هزار تن است  ۴0بینی شد و سهم مازندران هزار تن پرتقال برای مصرف کل کشور پیش 50وی درباره خرید شب عید مرکبات گفت: 

 .شودها صادر شد و بر این اساس قرارداد خرید منعقد میکه بخشنامه آن به استان

تومان است و امیدواریم این  300هزار و  ۲تا  ۲00هزار و  ۲مرکبات شب عید شاعری افزود: قیمت پیشنهادی استان برای خرید 

 .قیمت از سوی سازمان تعاون روستایی تصویب شود و نسبت به خرید، اقدام فوری صورت گیرد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960919000377 
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 مرکبات
 فارس - ۹۶/۰۹/۱۸ : تاریخ

 بهره برای صادرات مرکباتواردات موز به کشور منوط به صادرات مرکبات خواهد بود/ پرداخت تسهیالت کم
ها های تشویقی برای صادرات مرکبات خبر داد و گفت: یکی از این سیاستسخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس از اتخاذ سیاست 

  .این است که طی آن واردات هر کیلو موز با تعرفه پنج درصد منوط به صادرات دو کیلوگرم مرکبات خواهد بود

میلیون تن مرکبات در کشور و لزوم صادرات  5در ساری با اشاره به تولید حدود  خبرگزاری فارسوگو با محمد شاعری در گفتعلی

های های مشترک، مقرر شد وزارت جهاد کشاورزی سیاستشده و نشستهای انجاماین محصوالت به خارج، اظهار کرد: با پیگیری

 هر ها، سیاست بازار در مقابل بازار است که طی آن وارداتوی افزود: یکی از این سیاست .تشویقی برای صادرات مرکبات اعمال کند

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی  .بود خواهد مرکبات کیلوگرم ۲ صادرات به منوط درصد 5 تعرفه با موز کیلو

م موز در ازای صادرات یک کیلوگرم مرکبات است که تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی درحال بررسی پیشنهاد واردات یک کیلوگر

نماینده مردم شرق مازندران در مجلس شورای اسالمی از .رسانی الزم انجام خواهد شددر صورت نهایی شدن این موضوع، اطالع

های الزم درصد به صادرکنندگان خبر داد و گفت: مقرر شد صندوق ضمانت صادرات تضمین 1۴.5پرداخت تسهیالت با نرخ سود 

های تشویقی ذکر شده، رئیس سازمان شاعری افزود: عالوه بر سیاست.برای دریافت تسهیالت و صادرات مرکبات را ایجاد و اجرایی کند

هزار ریال  5میلیارد ریال یارانه نقدی صادرات مرکبات برای هر کیلوگرم صادرات تا سقف  150برنامه و بودجه کشور متعهد شد 

بینی شده برای صادرات مرکبات، صادرکنندگان های تشویقی پیشرود با توجه به سیاستپایان گفت: انتظار می وی در.تخصیص دهد

های صنفی مربوطه و سازمان جهاد کشاورزی استان نسبت به صادرات ها و اتحادیهبا همکاری اتاق بازرگانی، اتحادیه باغداران، تشکل

به مدیریت توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی تحویل داده تا نسبت به پرداخت مرکبات اقدام و مدارک را پس از صادرات 

 .های صادراتی اقدام شودمشوق

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1396091800173۴ 
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 بازدیدهامصاحبه، سخنرانی، 
 فارس - ۹۶/۰۹/۲۲ : تاریخ

 های علمی خیانت در امانت و بر خالف مدیریت جهادی است هدر دادن نیروی انسانی، منابع طبیعی و یافته
نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی در یازدهمین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی گفت: هدر دادن نیروی انسانی و 

به گزارش خبرنگار اعزامی گروه  .های علمی برخالف مدیریت و فرهنگ جهادی استهمچنین هدر دادن یافتهمنابع طبیعی و 

اهلل حسن عالمی امروز در یازدهمین همایش ملی و دومین جشنواره فرهنگ و به مشهد مقدس، آیت خبرگزاری فارساقتصادی 

های الهی استفاده درست از استعدادهای انسانی و طبیعی است که شکر نعمت به این مشهد گفت: یکی از نعمتمدیریت جهادی در 

البالغه امام علی )ع( که در واقع روش مدیریت وی افزود: فرهنگ و مدیریت جهادی با یک نگاه اجمالی به نهج.شودطریق انجام می

حکومت بر مردم با مدیریت جهادی برگرفته از قرآن، سنتو فرمایشات امیرالمومنین  آید.دهد به دست میانسان و حکومت را نشان می

گفت: آن حضرت حکومت الهی را در بین بندگان خدا رایج کرد و  (ساله حکومت حضرت علی )ع 5عالمی با اشاره به دوره .)ع( است

کومت کردن را برای همه مردم بیان کردند و نسبت به نامه و کلمات قصار، روش حها، وصیتها، خطبهدر بسیاری از موارد برنامه

نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی یکی از موارد مدیریت و فرهنگ جهادی را .اندمدیریت جهادی، مواردی را اعالم کرده

ران وجود داشته باشد و داری باید در مدیداری دانست و گفت: برداشت من از سخنان امیرالمومنین )ع( این است که امانتامانت

ای دارد که باید در استعدادهای داری مدیران حکومت گسترهوی افزود: امانت.رودخیانت در امانت از بدترین انواع خیانت به شمار می

های علمی برخالف مدیریت و انسانی و طبیعی انجام شود و هدر دادن نیروی انسانی و منابع طبیعی و همچنین هدر دادن یافته

عالمی با اشاره به اینکه امام خمینی به عنوان بنیانگذار انقالب اسالمی دستور تشکیل نهاد انقالبی  .شودفرهنگ جهادی قلمداد می

وی با اشاره .جهاد سازندگی دادند، گفت: بعد از امام، مقام معظم رهبری الگوی مدیریتی را همان الگوی مدیریت جهادی انتقال کردند

ستی تواند مدیریت درداری کلید افزایش رزق است و اگر کسی امانتدار نباشد نمیعلی )ع( گفت: ادای امانت و امانت به حدیثی از امام

داری را رعایت شود و اگر کسی امانتآوری مال و ثروت به هر روشی حتی خیانت در امانت باعث فقر میوی افزود: جمع.داشته باشد

عالمی در پایان به نامه امام علی به پسرعمویش که کارگزار حکومت بود، گفت: من .خریده استنکند برای خود در دنیا و آخرت ذلت 

به گزارش فارس، در این همایش از .تو را شریک خود در امانت یعنی حکومت قرار دادم و باید امانت را به خوبی حفاظت کنیم

ت، پیمان فلسفی دبیر همایش مدیریت جهادی و مدیرکل در ادامه این نشس.نامه سند فرهنگی و هویت جهادی رونمایی شددانش

دفتر نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی گفت: با توجه به اینکه مشهد به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسالم اعالم شده 

ی در فرهنگ و مدیریت داراهلل عالمی قرار شد همایش امسال با شعار امانتگذاری این همایش به ریاست آیتدر شورای سیاست

داری و وی افزود: محورهای همایش شامل سبک مدیریت جهادی، امانت.جهادی و با رویکرد اقتصاد مقاومتی در مشهد برگزار شود

ی هافلسفی گفت: این همایش دارای کمیته.ها موفق اقتصاد مقاومتی استعدالتخواهی، اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال و همچنین بررسی طرح

رسانی، آموزشی، پشتیبانی و اجرایی است و کمیته برگزاری این همایش در سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان فعال علمی، فرهنگی، اطالع

طرح  1۲0ها و بخش خصوصی دریافت شد و در بخش فرهنگی و هنری طرح از دستگاه ۲80دبیر همایش گفت: در بحث الگوی موفق جهادی .شده است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی  18های جهاد کشاورزی نمایندگانی در این همایش حضور دارند و و پوستر دریافت شد و تقریباً از همه سازمان شامل عکس

وردهای افلسفی همچنین به برگزاری نمایشگاه جانبی، الگوهای موفق اقتصاد مقاومتی در این همایش اشاره کرد و گفت: نمایشگاه دست .ها حضور دارنداستان

نیروی جدیداالستخدام در وزارت جهاد  1500هزار نفر خدمات آموزشی دریافت کرده و  10دستگاه دولتی و غیردولتی برگزار شده و در بخش آموزش  80

 .های مدیریت جهادی در این همایش دریافت خواهند کردکشاورزی آموزش

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=139609۲۲00096۲ 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۹۶/۰۹/۲۲ : تاریخ

 یازدهمین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی آغاز شد 
وزارت جهاد کشاورزی در مشهد یازدهمین همایش ملی و دومین جشنواره فرهنگ و مدیریت جهادی با حضور نماینده ولی فقیه در 

از مشهد مقدس، امروز یازدهمین همایش ملی و دومین  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی  .مقدس آغاز به کار کرد

جهاد کشاورزی، روحانیون و مسئوالن  اهلل حسن عالمی نماینده ولی فقیه در وزارتجشنواره فرهنگ و مدیریت جهادی با حضور آیت

های جهاد کشاورزی، مدیران بخش جهاد کشاورزی و کارشناسان در مشهد مقدس، پایتخت دفاتر نمایندگی ولی فقیه در سازمان

های ها و دستاوردهای شرکتدر حاشیه این همایش نمایشگاهی از توانمندی.آغاز به کار کرد ۲017فرهنگی جهان اسالم، در سال 

ه هایی داشتند به نمایش گذاشتهایی که با رویکرد مدیریت جهادی نوآوریبنیان و تولیدکنندگان کشاورزی همچنین شرکتدانش

پناه مسئول حوزه نمایندگی والیت فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان با اشاره به اهمیت در این همایش احمدی .شد

رسانی به مردم و کشاورزان باید رویکرد جهادی داشته و همان روحیه رزمندگان در دفاع متمدیریت جهادی، گفت: مدیران در خد

به گزارش فارس، مدیریت جهادی به معنای لحاظ کردن رویکردهای  .سنگر را در نظر داشته باشندمقدس و الگوی سنگرسازان بی

 .شودبرنامگی و آشفتگی تلقی نمیفرهنگی و فرهنگ جهاد در انجام امور است و به هیچ وجه به معنای بی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=139609۲۲000171 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۹۶/۰۹/۱۹ : تاریخ

 خصوصی تعامل داشته باشندهای کشاورزان با شرکت
که کشاورزان  های خصوصی تعامالت خوبی برقرار کنند، به نحویمعاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: کشاورزان باید با شرکت 

عباس کشاورز شامگاه یکشنبه در آئین آباد، از خرم خبرگزاری فارسبه گزارش  .ها منعقد کنندقراردادهای همکاری با این شرکت

ر و طیور، شیالت، آبزیان و دامپزشکی، اظهاها، آبیاری، آبرسانی، دامآالت کشاورزی، نهادهافتتاحیه پنجمین نمایشگاه صنایع و ماشین

 .جدی استکرد: نمایشگاه خوبی را خصوصاً در حوزه آبیاری شاهد هستیم، چراکه امروز کشور در زمینه آب دارای مشکالت 

 .ورزای مرکب این نمایشگاه جالب بودورز و خاکخاکهای کمآالت کشاورزی و سیستموی خاطرنشان کرد: سیستم ماشین

ی های خصوصمعاون وزیر جهاد کشاورزی با ابراز خرسندی از حضور بخش خصوصی در زمینه کشاورزی، بیان کرد: خوشبختانه شرکت

های کشاورز تصریح کرد: ضرورت دارد کشاورزان با شرکت.سو هستندا نیازهای روز کشاورزی همدر بخش تجهیزات، لوازم و ادوات ب

پاشی وی، سیستم سم.ها منعقد کنندکه کشاورزان قراردادهای همکاری با این شرکت خصوصی تعامالت خوبی برقرار کنند، به نحوی

وجه به بازدیدهایی که داشتم تاکنون به چنین موردی برنخورده بودم هوشمند را از نکات برجسته این نمایشگاه دانست و افزود: با ت

 و آبزیان ،شیالت وطیور،دام آبرسانی، آبیاری، ها،نهاده کشاورزی، آالتماشین و صنایع نمایشگاه و این نشان از کیفیت باالی پنجمین

بی با جهاد کشاورزی داشته و مانعی برای معاون وزیر جهاد کشاورزی یادآور شد: بانک کشاورزی همراهی خو.است دامپزشکی

 .کندکشاورزان ایجاد نمی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960919001816 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۱۸تاریخ: 

 نمایشگاه ارتباطی با شیوع آنفلوآنزای پرندگان ندارد

در حالی که فعاالن بخش خصوصی طیور کشور، برگزاری نمایشگاه دام، طیور و آبزیان در فصل سرد را عاملی مهم برای انتقال ویروس 

 .دانند، اما دامپزشکان نظر دیگری در این ارتباط دارندآنفلوآنزا می

ان وگو با خبرنگار ایانا احتمال شیوع بیماری آنفلوآنزای پرندگدبیر کمیته تخصصی طیور جامعه دامپزشکان امروز در گفت رئیس ونایب

از طریق برگزاری نمایشگاه دام، طیور و آبزیان را بسیار ضعیف دانست. امیرعلی امیری، معتقد است که رفت و آمد و معاشرت در 

 تواند عاملی مهم برای انتشار ویروس آنفلوآنزای پرندگان باشد.زیان نمینمایشگاهی مانند دام، طیور و آب

 ای ندارد.وی گفت: تاثیر چنین رویدادی به قدری کم اهمیت است که در مقابل رفت و آمدهای روزمره عادی، جلوه

انتشار ویروس را در آنها جست. به عوان شود که باید عامل اصلی به گفته امیری، بیرون از حیطه نمایشگاه، آنقدر معاشرت دیده می

 کند. یا چسبیدن یک گرم کود آلودهمثال، یک مرغدار با پروازی یک ساعته از استانی به استان دیگر، ویروس را وارد منطقه جدید می

 تواند کل استان را درگیر کند.برد، میبه الستیک یک کامیون که از بندرعباس بار ذرت را به مازندران می

ایب رئیس و دبیر کمیته تخصصی طیور جامعه دامپزشکان، اظهار کرد: موضوع قرنطینه، مبحثی نیست که بتوان آن را در محدوده ن

ها آغاز شده و چنانچه مرغداران نسبت به کسب و کار خود دلسوز باشند، نکات نمایشگاه خالصه کرد. زیرا قرنطینه از درب مرغداری

خواهند کرد.این در حالی است که چندی پیش، نمایندگان بخش خصوصی با ابراز نگرانی از برگزاری مهم را در این زمینه رعایت 

های نباید با اقدامات نسنجیده، کاری کرد که بحران آنفلوآنزا و خسارت"نمایشگاه دام، طیور و آبزیان طی هفته گذشته گفته بودند: 

رناک و های خطشود برای جوالن ویروس بیمارییرا این نمایشگاه، فرصتی میچندین میلیارد تومانی دوباره به صنعت آسیب بزند. ز

 ./"آفرینی چون آنفلوآنزای پرندگانخسارت

http://www.iana.ir/fa/news/50۴83/%D9%86%D9%85%D8% 
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 سخنرانی، بازدیدهامصاحبه، 
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۲۱تاریخ: 

 های متراکم از مینبازگشت کشاورزان به زمین

 .هزار هکتار دشت های خوزستان و ایالم بازدید کرد 550معاون اول رییس جمهوری از کانون ریزگردها و روند اجرای طرح احیای 

 به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( از پایگاه اطالع رسانی دولت، اسحاق جهانگیری عصر دوشنبه با حضور در منطقه شلمچه،

هزار هکتار اراضی استان های خوزستان و ایالم قرار  550از نزدیک در جریان روند برنامه مقابله با ریزگردها و به زیرکشت بردن 

رزی و مدیر اجرای پروژه نیز که در این بازدید همراه معاون اول رییس جمهوری بودند گزارشی از آخرین گرفت.وزیر جهاد کشاو

وضعیت پیشرفت فیزیکی طرح ارائه کردند.معاون اول رییس جمهوری هم پس از بازدید از این مناطق در سخنانی با قدردانی از دست 

مهم ترین کاری که باید انجام شود این است که مدیریت بهره برداری از اراضی اندرکاران اجرای این طرح گفت: پس از احیاء اراضی 

و دشت هایی که بر روی آن سرمایه گذاری شده باید به بهترین نحو انجام شود.وی افزود: یکی از کارهای بسیار مهم و اساسی که در 

جهانگیری افزود: البته  ای استان خوزستان و ایالم بود.هزار هکتار اراضی دشت ه 550دولت یازدهم در دستور کار قرار گرفت احیاء 

سال بعد در دولت یازدهم به طور  17در سفر مقام معظم رهبری به استان خوزستان به تصویب رسید و  1375این طرح در سال 

ستین سفر استانی ویژه به آن توجه شد و این موضوع در دستور کار دولت قرار گرفت.معاون اول رییس جمهوری با اشاره به نخ

روحانی به استان خوزستان خاطرنشان کرد: در این سفر دولت می خواست اقدام مهمی برای توسعه کشاورزی استان خوزستان انجام 

دهد که پس از بررسی مقرر شد طرح احیاء اراضی فعال شود و در همین راستا نامه ای به مقام معظم رهبری نوشته شد و از ایشان 

میلیارد دالر از منابع صندوق توسعه ملی برای این منظور برداشت کنیم که ایشان نیز با بزرگواری موافقت  1.5م که درخواست کردی

در سال های پس از جنگ تبدیل به کردند.وی ادامه داد: در منطقه ای مثل شلمچه اراضی که مردم در آن کشت و کار می کردند،

نخستین بار این اراضی تسطیح و کانال کشی شده و کشاورزان این مناطق به زودی باز  مناطق مملو از مین شده بود و امروز برای

خواهند گشت تا روی این اراضی به کشت و فعالیت بپردازند.جهانگیری با تاکید بر اینکه حتماً فاز دوم این طرح اجرا خواهد شد 

 1رهبری است.معاون اول رییس جمهوری ادامه داد: تاکنون  افزود: اجرای کامل این طرح از تعهدات دولت و مورد تاکید مقام معظم

میلیون دالر  350میلیون دالر از منابع برداشت شده از صندوق توسعه ملی برای اجرای این طرح هزینه شده و حدود  150میلیارد و 

ار کرد: امروز دولت در بخش دیگر باقی مانده است و اگر با کسری منابع مواجه شویم، دولت راهکاری پیدا خواهد کرد.وی اظه

کشاورزی طرح های مهمی در زمینه آب و خاک در دست اجرا دارد که اصالح روش های آبیاری، مدیریت مصرف و تدوین نظام 

کشت از جمله این طرح ها است و وزارت جهاد کشاورزی در حال طراحی نظام کشت برای همه مناطق کشور است تا مشخص شود 

 محصوالتی باید کشت شود تا مورد حمایت دولت باشد. که در چه مناطقی چه

http://www.iana.ir/fa/news/5056۲/%D8%A8%D8%A7% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۲۰تاریخ: 

 به کشاورزی ایران را رد کرد« کالنتریعیسی »انتقادات « فائو»نماینده 

 وجود رزیکشاو توسعه امکان ایران خاک و آب منابع وضعیت به توجه با که پرسش این به پاسخ در تسنیم  رائو ماتا در گفت و گو با

 .ر ایران وجود داردد کشاورزی توسعه امکان و است طور همین قطع طور به: کرد اظهار دارد؟

ت های جدید دسهای بسیاری دارید اما باید مدیریت خاک خود را ارتقاء ببخشید و به تکنولوژیخاک و سیستم شما آب،»وی افزود:  

نماینده موقت سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو( در ایران ادامه «.وری آب را افزایش دهیدپیدا کنید. همین، باید بهره

 ها استفادههای اخیر نتوانسته از فرصتبع طبیعی( وضعیت خوبی دارد هرچند طی سالکنم ایران از این جهت )مناداد:من فکر می

های خود را در این زمینه افزایش دهید و به شرایط پایدار توانید قابلیتدهد. اما شما می کند و مدیریت آب و خاک خود را ارتقاء

ریزی مشترک، مدیریت مشترک و همکاری با الت برنامهوی تصریح کرد: بهترین برنامه و راه برای حل این مشک.دست یابید

 .المللی در این زمینه استهای ملی و بینسازمان

http://www.iana.ir/fa/news/505۲9/%D9%86%D9%85%D 
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 بازدیدهامصاحبه، سخنرانی، 
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۱۹تاریخ: 

 شودرا در ایران گرامی داشت/ حفاظت از کره زمین با مراقبت از خاک آغاز می ۲0۱۷فائو روز جهانی خاک 

سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو( در گامی مشترک با وزارت جهاد کشاورزی اقدام به برگزاری مراسم روز جهانی خاک 

برای ذینفعان ایرانی « شودحفاظت از کره زمین با مراقبت از خاک آغاز می»ان نمود تا از این طریق بر اهمیت شعار در تهر ۲017

به گزارش ایانا از دفتر نمایندگی فائو در ایران، رائو ماتا، نماینده موقت این سازمان در ایران، طی سخنانی در این مراسم .تأکید کند

یر جهاد کشاروزی، و عیسی کالنتری، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست و نیز سفراء و نمایندگان که با حضور محمود حجتی، وز

کشورهای خارجی، همراه اظهار کرد: خاک نقشی بنیادین در کاهش تأثیر تغییرات اقلیمی، مراقبت از منابع آب و نیز حفاظت از تنوع 

های پیش روی المللی درباره تهدیدات مرتبط با خاک و نیز چالشمعه بینخوشبختانه، آگاهی جا» :وی در ادامه افزود.زیستی دارد

بشریت در حال افزایش است. بزرگ ترین نشانه این امر نیز اقدامی است که فائو در تأسیس برنامه مشارکت جهانی خاک ایفا کرده 

سال گذشته در کنفرانس این سازمان تصویب  های داوطلبانه فائو برای مدیریت پایدار خاک کهماتا تأکید کرد دستورالعمل«.است

نماینده موقت فائو در بخش پایانی .کندشد، چارچوبی برای مدیریت پایدار و بهبودیافته خاک در تمام کشورها شامل ایران ارائه می

 لیاص منبع عنوان به خاک بهداشت  سخنانش اعالم کرد که جلوگیری از آلودگی خاک بهترین روش برای تضمین امنیت غذایی و

نقاط جهان به منظور تأکید بر اهمیت خاک سالم و نیز مدیریت فائو هر ساله و در اقصی  .شودمی محسوب آتی هاینسل زندگی

کنفرانس  .کندآذر( با همکاری ذی نفعان و شرکای ملی خود می 1۴دسامبر ) 5پایدار منابع خاک اقدام به برگزاری روز جهانی خاک در 

وهشتمین دسامبر را روز جهانی غذا نامگذاری کرد و خواستار تصویب رسمی این امر در شصت 5با اکثریت آراء  ۲013سال فائو در ژوئن 

را به عنوان اولین روز جهانی  ۲01۴دسامبر  5، روز 2013مجمع عمومی سازمان ملل شد. مجمع عمومی سازمان نیز در دسامبر 

 .خاک نامگذاری کرد

http://www.iana.ir/fa/news/50513/%D9%81%D8%A7%D8%A6 
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 نهاده
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۱۹تاریخ: 

 کود میکروبی فسفاته/ کود ارگانیک سالم وارد سبد شرکت خدمات حمایتی شد

موفق به تولید کود میکروبی فسفاته شد که در جهان تاکنون چنین محصولی ترین تولیدکنندگان کودهای کشاورزی یکی از بزرگ

بر وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خمدیر فروش نخستین تولیدکننده کود میکروبی فسفاته در جهان امروز در گفت.تولید نشده است

ه در جهان نخستین تولیدکننده کود میکروبی فسفاتشده و ترین تولیدکننده کود ارگانیک غنیگفت: شرکت آلکان، نخستین و بزرگ

وجود آورد.بابایی تأکید کرد: تولید کودهای بیولوژیک از سه سال گذشته کلید خورد است که توانسته تحول بزرگی در حوزه کود به

رفسفات تریپل، دهای سوپتواند جایگزین مناسبی برای کوو امسال تولید کود میکروبی فسفره به ثمر نشست. کود میکروبی فسفره می

آمونیوم فسفات شود؛ با این مزیت که کامالً ارگانیک بوده و فلزات سنگینی همچون سرب و کادمیوم را ندارد. سوپرفسفات ساده و دی

عالوه بر آنکه در سبد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی نیز وارد شده است.وی ادامه داد: کودهای ارگانیکی که توسط این شرکت 

برداران هرهای که بگونهکنندگی ازت و فسفر خاک را دارند؛ بهصورت پلیت، کامپکت و مایع بوده و قابلیت تثبیتشود، بهد میتولی

تواند آمونیوم فسفات ندارند.بابایی بیان کرد: کودهای میکروبی که اخیراً تولید شده میدیگر نیازی به مصرف کودهای اوره و دی

شاورزان های کتواند هزینهدلیل ارگانیک بودن، عاری از هرگونه بیماری بوده و میکودهای شیمیایی شود و بهصورت کامل جایگزین به

 را کاهش دهد.

 های پایینی داشته که به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.وی یادآور شد: از نظر قیمتی نیز قیمت

 کاهش مصرف کود با استفاده از کودهای ارگانیک سالم

تن در هکتار کود فله  ۲0مدیر فروش نخستین تولیدکننده کود میکروبی فسفاته در جهان عنوان کرد: کشاورزان معموالً به حدود 

کیلوگرم مصرف  700هزار و تا یک 700توانند از کودهای میکروبی فسفاته در هر هکتار حدود دامی نیازمند هستند، در صورتی که می

ترتیب دارای صرفه اقتصادی است.بابایی خاطرنشان تومان است که بدین 500هزار و هزار تا یکآن یککرده که قیمت هر کیلوگرم 

ساخت: کودهای میکروبی فسفاته که اخیراً توسط این شرکت تولید شده، جدیدترین محصول جهان است و صادرات آن به کشورهایی 

.. نیز در حال انجام است.وی در پایان اظهار کرد: این کود توسط ، ارمنستان و.CISهمچون آذربایجان، گرجستان، کشورهای عضو 

 65هزار تنی برای آن فراهم است که امکان تولید تا  30مؤسسه تحقیقات آب و خاک به ثبت رسیده و در حال حاضر ظرفیت تولید 

ان است و دارنده نخستین نش هزار تنی وجود دارد.گفتنی است، شرکت آلکان یکی از تولیدکنندگان باکیفیت کودهای کشاورزی

های مختلف مورد تقدیر قرار گرفته است که تولید محصول سالم را ها و جشنوارهکنندگان است که در همایشرعایت حقوق مصرف

 در اولویت کارهای خود قرار داده است./

ir/fa/news/http://www.iana.50503/%DA%A9%D9%88%D8 
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 نهاده
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۱۹تاریخ: 

 تامین کامل کود اوره مورد نیاز کشاورزان

های انجام شده در حال تولید هستند و پس از تامین نیازهای داخلی تولید مازاد کننده کود اوره طبق برنامه ریزیهای تولیدمجتمع

اظهارکرد: تولید کود  «نیپنا»وگو با زاده مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی در گفتبساقمحمد علی .شودصادر می

ها در حال انجام است و باید بر این نکته تاکید ریزیهای پتروشیمی دروضعیت مطلوبی قرار دارد و طبق برنامهاوره از سوی مجتمع

جود کننده این محصول واست و وضعیت مناسبی نیز در واحدهای پتروشیمی تولید کرد که نظم بسیار خوبی در بازار کود اوره حاکم

وی تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی در ابتدای سال نیاز ماهانه خود را اعالم کرده و واحدهای پتروشیمی همگام با تامین نیاز .دارد

مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه تعامل ضو هیاتشود. عپردازند و مازاد نیاز بر داخل نیز صادر میداخل به تولید می

ها به دلیل خصوصی بودن در برخی مسائل کننده اوره و آمونیاک کشور وجود دارد، گفت: شرکتهای تولیدو همکاری میان مجتمع

ود مورد ها تامین کامل کعالیت این شرکتشوند اما باید به این نکته اشاره کرد که اولویت فنظرهایی مواجه میمانند سوآپ با اختالف

های بزرگ میلیون تن است. مجتمع 5/ 5تولید کنونی کود اوره کشور حدود « نیپنا»نیاز کشاورزان کشورمان است. به گزارش 

/ ۲ود حدهای کرمانشاه، شیراز، خراسان و پردیس هستند و کود اوره مورد استفاده در کشور تولیدکننده کود اوره کشور پتروشیمی

 .میلیون تن است ۲

http://www.iana.ir/fa/news/50۴85/%D8%AA%D8%A 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۱۸تاریخ: 

 فائو نگاه از ایران پیش روی میالدی/ تولیدات کشاورزی انداز کشاورزی و غذای جهان در سالچشم

کاهش خواهد  ۲017-۲018ترین صادرکننده منطقه، در سال بینی فائو، مجموع صادرات گندم منطقه قزاقستان، بزرگبر اساس پیش

  .یافت که علت عمده آن کاهش تقاضای روسیه و ایران خواهد بود

 شادی آذری 

انداز کشاورزی و شود، چشمصورت فصلی منتشر میسازمان غذا و کشاورزی ملل متحد )فائو( در گزارش جدید خود که معموال به 

را نسبت به سال پیش  ۲017بینی کرد و وضعیت کشاورزی و غذای جهان در سال غذای جهان در سال پیش روی میالدی را پیش

 .های مربوط به کشورمان ایران اختصاص یافته استز این گزارش نیز به آمار و دادههایی ااز آن مورد بررسی قرار داد. بخش

 ایران از نگاه فائو 

های زمین برای کشت و زرع سازیفائو در این گزارش خود با اشاره به اینکه در پی آب و هوای نسبتا مساعد در زمستان امسال، آماده

 وقوع پیوست، کاهشماه( بههایی که در ابتدای ماه نوامبر )آبان است، افزود بارندگی در بیشتر نقاط جهان در دست اقدام ۲018سال 

رطوبت ناشی از خشکسالی های پیش از آن در مناطقی همچون شمال ایران، و مرکز ترکیه را تا حدودی جبران کرد و از سوی دیگر 

 .الت، زودهنگام انجام شوددمای باالتر از سطح میانگین در ایران و عراق باعث شد برداشت محصو

دهد این میزان در سال میلیون تن بود که برآوردها نشان می 11/ 5بالغ بر  ۲015بر این اساس، میزان تولید گندم ایران در سال 

میلیون تن باقی بماند. فائو  13/ 5نیز در سطح  ۲017شود این میزان در سال بینی میمیلیون تن رسید و پیش 13/ 5به  ۲016

میلیون تن بوده است که طبق برآوردها در سال  ۴/ ۴، ۲015های درشت در ایران طی سال مچنین اعالم کرد که سطح تولید دانهه

   .میلیون تن خواهد رسید ۴به  ۲017دهد که در سال ها نشان میبینیمیلیون تن کاهش یافت و پیش 3/ 9به  ۲016

دهد که این میلیون تن اعالم شده است و برآورد فائو نشان می ۲/ 3بالغ بر  ۲015ل بر این اساس، سطح تولید برنج ایران برای سا

 .میلیون تن افزایش یابد ۲/ 7به  ۲017شود که این رقم در سال بینی میمیلیون تن رسید و پیش ۲/ 5به  ۲016میزان در سال 

میلیون تن بوده است که در  19/ 9بالغ بر  ۲016در سال فائو در این گزارش خود برآورد کرده است که مجموع تولیدات غالت ایران 

بوده است این در حالی است که این درصد تغییر در  1/ 3رسد، بنابراین درصد تغییرات آن میلیون تن می ۲0/ ۲به  ۲017سال 

  .بوده است -5و  -5/ 3کشورهای همسایه ما همچون افغانستان و عراق به ترتیب 

کاهش خواهد  ۲017-۲018ترین صادرکننده منطقه، در سال ، مجموع صادرات گندم منطقه قزاقستان، بزرگبینی فائوبر اساس پیش

عنوان خریداران اصلی گندم با یافت که علت عمده آن کاهش تقاضای روسیه و ایران خواهد بود. در این گزارش، از ایران و روسیه به

 اس،اس این بر وب محصول خود تقاضای کمتری از قزاقستان خواهند داشت. کیفیت قزاقستان یاد شده است که حاال با برداشت خ

میلیون تن برآورد  5/ 8بالغ بر  ۲017میلیون تن بوده است که این میزان برای سال  6/ ۲بالغ بر  ۲016 سال در ایران غالت ذخیره

 .میلیون تن خواهد رسید 5/ ۲میالدی به  ۲018شود که در سال بینی میشده است و پیش

 آمارهای جهانی

به شدت افزایش داده و اعالم کرده است که در این  ۲017بینی خود را از تولید غالت جهان در سال در این گزارش فصلی، فائو پیش

سال گذشته درصد( بیشتر از سطح  0/ 6میلیون تن ) 16/ 8شود. این میزان میلیون تن غالت در سطح جهان تولید می ۲6۲7سال، 

های درشت میلیون تن افزایش داده است که علت عمده آن دانه 13/ ۴بینی خود را نسبت به ماه گذشته به میزان است. فائو پیش
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میلیون  ۲۴حدود  ۲016میلیون تن برسد، رقمی که نسبت به سال  1371به  ۲017شود تولید آنها در سال بینی میاند که پیشبوده

 .دهدمیلیون تن افزایش را نشان می 11بینی ماه نوامبر حدود شتر است و نسبت به پیشدرصد( بی 1/ 8تن )

بینی ماه نوامبر عمدتا به دلیل افزایش تولید ذرت در آمریکا و اندونزی است. در اندونزی هم اکنون تولید این افزایش نسبت به پیش 

 ۲017بینی تولید جهانی گندم در سال ت این گیاه مربوط است.پیشذرت در باالترین سطح قرار دارد که علت آن نیز به توسعه کش

دهد. علت های درشت، افزایش کمتری را نشان میبینی ماه نوامبر افزایشی است، اما نسبت به افزایش تولید دانهنیز نسبت به پیش

این است که تولید بیشتر از انتظار حوزه یورو تا حدودی صرف جبران تولید کمتر از انتظار آرژانتین شده است.بر این اساس، تولید 

  .برآورد شده است ۲016میلیون تن است که یک درصد کمتر از سال  75۴/ 8بالغ بر  ۲017جهانی گندم در سال 

میلیون تن خواهد بود که کمی  500/ 8بالغ بر  ۲017در این گزارش، فائو اعالم کرده است که تولید برنج در سطح جهان در سال 

-۲017م کرده است که حجم تجارت جهانی غالت در سال بینی ماه نوامبر است.فائو اعالو پیش ۲016کمتر از رکورد آن در سال 

میلیون تن خواهد رسید که نسبت به رکورد سال گذشته تقریبا بدون تغییر است. البته ترکیب این تجارت تفاوت  ۴0۴، به ۲018

 .خواهیم شد خواهد داشت و در بخش ذرت و برنج شاهد افزایش حجم تجارت، و در بخش گندم و جو با کاهش حجم تجارت مواجه

http://www.iana.ir/fa/news/50۴70/%DA%86%D8%B۴% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۱۷تاریخ: 

 نخستین واردات گندم آمریکایی

هزار  ۲50قرارداد مربوط، اوایل نوامبر بر پایه خرید  .نخستین محموله گندم خریداری شده از آمریکا وارد ایران شد 1339آذر  1۴

المللی پول با دادن وامی به تن گندم امضا و اجرای آن موکول به دریافت وام خارجی شده بود که چند روز پس از آن صندوق بین

وزیری شریف امامی( برای نخستین بار دارای بانک ایران در همان ایام )دوره اول نخست.ت کردمیلیون دالر به ایران موافق 35مبلغ 

ت المللی نفمرکزی شده و سیاست پولی کشور به آن محول شده بود.درآمد ایران از نفت در آن زمان به دلیل ارزان بودن بهای بین

که خود دارای نفت کافی بود و نیز پرداخت غرامت به انگلستان و  خام، کمی مصرف جهانی آن و اندک بودن میزان صدور به آمریکا

های ای نبود. نفت ایران در آن زمان در دست کنسرسیومی از کمپانیهمچنین نرخ هفت تومان در برابر یک دالر؛ مبلغ قابل مالحظه

 .نفتی غرب بود

http://www.iana.ir/fa/news/50۴68/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۱۹تاریخ: 

 رسدبه باالترین سطح می ۲0۱۷-۱8فائو: ذخایر جهانی غالت در سال زراعی 

جهانی غالت اعالم کرد که مجموع ذخایر جهانی این محصول در بینی افزایش سطح تولید فائو با انتشار گزارشی در خصوص پیش

 .میلیون تن خواهد رسید 331هزار و  3سابقه به رقم بی ۲017-۲018سال زراعی 

ید بینی کرده است که تولبه گزارش ایانا از دفتر نمایندگی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو( در ایران، این سازمان پیش

میلیون تن  13.۴بینی ماه اکتبر به میزان میلیون تن برسد که در مقایسه با پیش 6۲7هزار و  ۲به  ۲017ت در سال جهانی غال

خیزش برداشت ذرت در آمریکا و نیز افزایش چشمگیر کاشت این  بینیافزایش خواهد داشت. این رشد تولید عمدتا بازتاب پیش

شود که حاکی بینی میمیلیون تن پیش 500.8میلیون تن و تولید برنج نیز  75۴.8تولید جهانی گندم   .محصول در اندونزی است

درصدی  1.۲با افزایش  ۲017-18رود مصرف جهانی غالت در فصل انتظار می.است ۲016از کاهش جزئی در مقایسه با تولید سال 

ج و گندم به عنوان غذای انسانی سرعت این فصل زراعی، آهنگ مصرف برن در  میلیون تن برسد به طوری که 599هزار و  ۲به 

بینی فائو حاکی از این است که ذخایر جهانی جدیدترین پیش  .یابدها نیز افزایش میدرشتبیشتری گرفته و نیز مصرف دامی دانه

 .کندثبت می میلیون تنی را تجربه خواهد کرد. در این میان، ذخایر جهانی گندم و ذرت رکورد جدیدی را 7۲6 سابقهغالت رشد بی

 ۲7.3به  ۲017-18مصرف را باالتر برده و در پایان سال زراعی -به-شایان ذکر است که این افزایش در میزان ذخایر، نسبت ذخیره

 .آیدسال گذشته به شمار می 16درصد خواهد رساند که باالترین رقم در 

 (آذر ۹ تا آبان  ۱0کاهش قیمت جهانی غذا در ماه نوامبر )

دهد که با وجود باال رفتن قیمت شکر و روغن نباتی، قیمت جهانی گزارش شاخص بهای مواد غذایی فائو نیز نشان میجدیدترین 

آذر( با  9آبان تا  10شاخص بهای مواد غذایی فائو در ماه نوامبر ).مواد غذایی متعاقب افت بهای لبنیات، کاهش اندکی داشته است

المللی سبد اقالم شاخص بهای مواد غذایی فائو تغییرات ماهانه در قیمت بین.احد رسیدو 175.8درصدی به رقم متوسط  0.5کاهش 

کره، پنیر،  درصدی در شاخص بهای لبنیات فائو است. قیمت ۴.9ها در ماه نوامبر ناشی از کاهش افت قیمت.کندغذایی را رصد می

از افزایش قیمت  بل، کاهش صادرات شکر برزیل و نگرانیدر مقا.پودر شیر کامل و شیر خشک در این ماه سیر نزولی داشته است

درصدی شاخص بهای این محصول منتهی شده  ۴.5روغن که شکر بیشتری را به سمت صنایع تولید اتانول سوق داده، به جهش 

ش روغن پالم دهد. اما ارزدرصدی نشان می 1.۲شاخص بهای روغن نباتی فائو نیز در پی افزایش قیمت روغن سویا، افزایش .است

متعاقب رشد بیش از حد انتظار سطح ذخایر در مالزی کاهش داشته است. شاخص بهای گوشت فائو نیز در ماه نوامبر تقریبا ثابت 

المللی برنج، افزایش جزئی شاخص بهای غالت فائو را در پی های بیندرصدی در قیمت 1.1در این میان، افزایش .باقی مانده است

 .داشته است

http://www.iana.ir/fa/news/5051۲/%D9%81%D8%A 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۲۲تاریخ: 

 اش را به اشتراک گذاشت + تصاویرهای مزرعهرئیس جمهوری نیجریه عکس

اورزان، عکس هایی از مزرعه اش را، که در آن جا میوه ها، سبزیجات و گاو پرورش می رئیس جمهوری نیجریه، به منظور تشویق کش

، محمدو بوهاری، پس از اینکه روز جمعه " channelstv "به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( از.دهد، به اشتراک گذاشت

ایی را به اشتراک گذاشت، اظهار کرد: در حال حاضر در زادگاهش در ایالت کاتسینا، دوارا است، جایی که او پیش از رفتن به عکس ه

 ( در آنجا اقامت می کند.’One Planet Summit‘) "اجالس یک سیاره"فرانسه برای شرکت در 

هام بخشیدن به افراد است که به کشاورزی عالقه مند شوند. دلیل به اشتراک گذاری تصاویر، ال "بوهاری همچنین در توئیتی نوشت:

همچنین پیش از سفر به فرانسه برای شرکت در اجالس، چند روز در دوارا می مانم. امروز من به مزرعه خود رفتم. چراکه من میوه 

ی روی بیاورند. چشم انداز من ها، سبزیجات و گاو پرورش می دهم. همچنین امیدوارم این کار باعث شود تا مردم به سمت کشاورز

 "برای کشور این است که آنچه پرورش می یابد، خورده شود.

انتظار می رود، محمدو بوهاری روز دوشنبه به فرانسه سفر کند و در این سفر قرار است فرمانداران ایالت های آدموا، کانو و اوندو ، 

 .همچنین وزرای امور خارجه و محیط زیست وی را همراهی کنند

( در روز سه شنبه آغاز خواهد شد، توسط سازمان ملل، گروه بانک جهانی و 1)"بودجه تغییرات اقلیمی "این نشست که با موضوع 

 دولت فرانسه با همکاری سازمان های غیر دولتی که نگران تاثیرات منفی تغییرات اقلیمی هستند، برگزار می شود.

 فت ناهار مهمان رئیس جمهوری فرانسه، امانوئل مکرون در کاخ الیزه خواهد بود.پیش از برگزاری نشست، رهبر نیجریه در ضیا

http://www.iana.ir/fa/news/50575/%D8%B1%D8%A 
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 گزارشات جهانی

 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۱۹تاریخ: 

ها کنندگان از استفاده دادهای در زمینه گزارشگری کشاورزی آموزش دیدند/ تغییر دید شرکتنگاران نیجریهروزنامه

 هابه جای تکیه کردن بر شنیده

نگاران دهی کشاورزی برای روزنامهیک دوره متمرکز آموزشی سه روزه برای گزارش (PTCIJ) نگاری تحقیقات نیجریهمرکز روزنامه

، این دوره "  The Premium Times, Nigeria"از   به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران)ایانا(.برگزار کرده است نیجریه

 Notore Chemicals Industries Limited( به کار خود پایان داد که توسط ۲017نوامبر  30آموزشی در حالی پنجشنبه )

تسهیلگر، آموزش شرکت کنندگان را در  9روزنامه نگار از سراسر کشور حضور داشتند و  ۴0شد. در این دوره بیش از  ( پشتیبانی۲)

زمینه درک بخش کشاورزی و چگونگی دستیابی به گزارش های بهتر کشاورزی برعهده داشتند.روزنامه نگاران در موضوعات مختلف 

روزنامه نگاری ، پاسخگویی رسانه ها، مصاحبه های تحقیقاتی، تولید ایده های داستانی، مربوط به گزارش کشاورزی، از جمله رویه های 

جمع آوری داده ها، آمار برای روزنامه نگاران، مهارت های نوشتن و ویرایش، اخالق ارتباطی؛ و رسانه ها و روند کشاورزی آموزش 

برای ایجاد ظرفیت روزنامه نگاران به منظور گزارش دهی  این آموزش ها "، گفت :PTCIJدیدند.جاشوا اولوفمی، مدیر برنامه 

کشاورزی انجام شده است. به طوری که اتاق های خبر در سراسر کشور مهارت ها و توانایی الزم را به طور کامل برای گزارش دهی 

، برای حمایت از Notore Chemical Industries Plcوی از تامین کنندگان برنامه آموزشی و "بخش کشاورزی داشته باشند.

شرکت "گفت:  PTCIJ، مدیر اجرایی Dapo Olorunyomiبهبود بخش کشاورزی از طریق ایجاد ظرفیت های مؤثر قدردانی کرد. 

کنندگان در این دوره از دانش متخصصان با تجربه برخوردار شده اند؛ به طوری که از مهارت ها برای استفاده از داده ها برای بیان 

شرکت کنندگان معتقد بودند، این آموزش فرصتی برای یادگیری مهارت های جدید "ری ارتباط موثر استفاده می کنند.کردن و برقرا

 در گزارش کشاورزی فراهم کرده است.

Blaize Itodo  :روزنامه نگاری برای من پیش از این دوره آموزشی، تنها دیدن یک چیزی و بیان کردن آن بود. اما "، عکاس، گفت

دوره آموزشی مفهوم و چشم انداز من تغییر یافته و من یاد گرفته ام که برای یافتن حقیقت به جای تنها تکیه کردن بر شنیده  در این

راه حل ها برای  PTCIJ"گفت:  Report Abuse, Africaاز  Gbenga Ogundare"ها، به دنبال استفاده از داده ها باشم.

ای کم در بخش کشاورزی ، ارائه کرده است. من معتقدم که آموزش روزنامه نگاران درک بحران در روزنامه نگاری همچون گزارش ه

 "آن ها را عمیق تر می کند و چگونگی ارائه گزارش ها و جنبه های تحت پوشش در گزارش را بهبود می دهد. 

آموزش ها به بینش روزنامه نگاری این "ایستگاه رادیویی(، گفت: Unizik FM (اوگ یودگبونام، یکی دیگر از شرکت کنندگان از 

به خاطر برگزاری چنین برنامه ای،  PTCIJ. همچنین از عمومی کمک می کند نه تنها روزنامه نگاری کشاورزی بلکه روزنامه نگاری

کشور را  میلیون نفر نیروی کار این 50میلیارد دالر است.  ۲9۴٫8به گزارش ایانا، تولید ناخالص داخلی نیجریه "بسیار سپاسگزارم.

  .درصد آن ها در بخش کشاورزی مشغول به کار هستند 70دهند که تشکیل می

 ترجمه: فرحناز سپهری

 پی نوشت:

1- Premium Times Centre for InvestigativeJournalism:PTCIJ 

۲- Notore Chemical Industries Ltd.  و در تاسیس شد و در زمینه تولید و فروش کود فعالیت دارد  ۲005سالOnne 

 نیجریه واقع است.
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 گزارشات جهانی

 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۲۰تاریخ: 

 کشور برای پایان دادن به زباله های پالستیکی ۲00توافق 

 اند.ها توافق کردهکشور برای پایان دادن به بستر پالستیکی اقیانوس ۲00از بیش 

جبران  های گسترده و غیرقابلهای پالستیکی، شاهد آسیبهای اخیر، بشر به دلیل تولید بیش از اندازه زبالهبه گزارش ایسنا، در سال

 های جهان امیدوار بود.توان برای نجات اقیانوسلوگیری شود میبه زندگی در دریا بوده است، اما اگر از این مقدار افزایش زباله ج

 ها توافقهای پالستیکی بستر اقیانوسکشور برای پایان دادن به زباله ۲00در قطعنامه سازمان ملل متحد در نایروبی کنیا، بیش از 

زیرا اگر  هاستمشکل آلودگی پالستیک در اقیانوسکننده برای حل اند.این قطعنامه گامی مهم در راستای ایجاد یک پیمان قانعکرده

 تر خواهد شد.بیش ۲050ها تا سال های پالستیکی از تعداد ماهیروند فعلی ادامه یابد، مقدار زباله

 ها در حالی جان خود را از دست دادند که مقدار زیادی کیسه پالستیکی در شکمشانای نادر از نهنگدر ماه ژانویه سال جاری، گونه

ها ریخته بندی و سایر ضایعات است به اقیانوسیافت شد.هر ساله، هشت میلیون تن پالستیک که شامل بطری، پالستیک بسته

 ترین تولیدکننده مواد زاید پالستیکی است اما تالش برای کاهش آن آغاز شده است.شود و در این میان چین بزرگمی

درصد  75، به میزان ۲0۲5ی پالستیک )پس از چین( است که قصد دارد تا سال هااندونزی، دومین کشور تولیدکننده آالینده

 های پالستیکی را کاهش دهد.زباله

 ها را شروع و آن را کنترل کنند.اند تا نظارت بر میزان پالستیک وارد شده به اقیانوسدر این قطعنامه، کشورها توافق کرده

http://www.iana.ir/fa/news/50530/%D8%AA%D9 
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 گزارشات جهانی

 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۱۹تاریخ: 

 ها همراه با قابلیت بازیافتبندیبهبود عملکرد زیست محیطی بسته

جلوگیری از ایجاد زباله های مواد غذایی، همراه با تضمین استانداردهای با کیفیت و اطالع رسانی ارایه بسته بندی هایی در راستای 

به مصرف کنندگان از تعهدات نستله به شمار می رود. این در حالی است که بسته بندی مورد استفاده، بازیافت و به منظور استفاده 

ارایه بسته بندی در راستای جلوگیری از  ، در حالی" nestle "ایران )ایانا( از به گزارش خبرگزاری کشاورزی .مجدد ارائه می شود

ایجاد زباله های مواد غذایی، همراه با تضمین استانداردهای با کیفیت و اطالع رسانی به مصرف کنندگان از تعهدات نستله به شمار 

ته بندی و جلوگیری از زباله های دریایی است. همچنین می رود که بخش بزرگی از تمرکز نستله بر بهبود مدیریت زباله های بس

 ارزیابی های چرخه عمر نشان می دهد که عملکرد زیست محیطی بسته بندی این شرکت بهبود یافته است.

 بنا به ادعای نستله، این شرکت از حداقل بسته بندی استفاده می کند. در عین حال از طریق فرآیند طراحی اکولوژیکی، تقریبا به

تن کاسته شده، که معادل  525 22  ، از میزان بسته بندی ۲016هدف بهینه سازی بسته بندی رسیده است: به طوری که در سال 

تنظیم شده  ۲0۲0تا  ۲017میلیون فرانک سوئیس است. درحالی که هدف شرکت در زمینه بسته بندی از سال  ۴3.3صرفه جویی 

د و این ادامه ده خط مشی حفظ محیط زیست پایدارهمچنان به بهبود بسته بندی با  و گسترش یافته است.این شرکت متعهد است،

و حمل  ته بندیکار نه تنها از طریق کاهش مواد، بلکه با استفاده از مواد نوآورانه یا راه حل های بسته بندی، برای بهبود عملکرد بس

درصد از مواد بسته بندی مورد استفاده، از مواد تجدیدپذیر ساخته شده است. از آنجایی  3۴.9و نقل انجام می شود.در حال حاضر، 

زیرساخت مناسب مدیریت زباله وجود داشته باشد، می توان مواد زائد را بازیافت کرد؛ بنابراین هدف نستله، تمرکز بر ایجاد زمانی که 

زیرساخت، بهره بردن از ابتکاراتی است که باعث بهبود مدیریت زباله های بسته بندی می شود و در نهایت به جلوگیری از زباله  این

های دریایی کمک می کند.این شرکت، همچنین به دنبال حمایت از طرح هایی است که پالستیک ها و ورقه ها را بازیافت می کنند، 

ودگی زیستگاه های طبیعی مانند اقیانوس ها. همچنین از طریق بسته بندی در بازیافت پالستیک ها و به ویژه برای جلوگیری از آل

 سایر مواد درگیر می شود.

 ۲0۲0اهداف تا سال 

از استفاده  ۲017تا  ۲015: به طور منظم تجزیه و تحلیل و بهینه سازی بسته بندی های را ادامه داده به طوری که از ۲017تا سال 

: با ادامه تجزیه و تحلیل سیستماتیک و بهینه سازی نمونه ۲0۲0تن مواد بسته بندی اجتناب می شود.تا سال  100،000حداقل 

: همراه با ۲0۲0اجتناب می شود.همچنین تا سال  ۲0۲0تا  ۲015تن مواد بسته بندی از  1۴0،000کارهای بسته بندی ، از حداقل 

 بازار مربوطه را در اختیار خواهد داشت. 10ه بندی و پسماندهای دریایی، ذی نفعان مرتبط با مدیریت زباله های بست

http://www.iana.ir/fa/news/50۴88/%D8%A8%D9%87%D8%A 
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