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 خداوند متعال

"  درگوشه سمت چپ صفحه    Bookmark"    عالمت روي اخبار سرخط  همشاهد براي لطفا

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

 کلیک فرمائید  Bookmark در ر صرفا برروی عناویناخبا

 

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

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

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

 .شودای بازنشر میرسانه

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

 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 - ۹۶/۰۹/۲۶ : تاریخ

 درصدی مصرف آب در حوزه آبریز دریاچه ارومیه مساعدت کنند  40جویی کشاورزان برای تحقق صرفه

درصدی مصرف آب در حوزه آبریز دریاچه ارومیه  40جویی غربی گفت: صرفه مدیر ستاد احیای دریاچه ارومیه در استان آذربایجان

  .ای صورت گرفته و تداوم آن با همراهی کشاورزان امکان دارددر بخش کشاورزی با استفاده از سیستم آبیاری قطره

 در غربی آذربایجان در سطحی هایآب درصد 90 اینکه به اشاره با ارومیه در فارس خبرنگار با وگوفرهاد سرخوش امروز در گفت

 غربی،آذربایجان در ارومیه دریاچه آبریز حوزه در ساالنه آب مکعب میلیارد چهار: کرد اظهار شود،می مصرف کشاورزی بخش

 ای این میزان مصرف آب کاهشود که با استفاده از سیستم آبیاری قطرهشمی مصرف کشاورزی بخش در کردستان و شرقیآذربایجان

: افزود رسید،نمی دریاچه به آب میزان این وان دریاچه و ارس رودخانه از اینکه در صورت انتقال آب وی با بیان.درصدی داشت 40

ن منظور ستاد احیای دریاچه ارومیه اقدام به ای برای که است آب از استفاده نادرست فرهنگ ارومیه دریاچه احیای در اصلی مشکل

نامه، تبیین کرد: این مسؤول با اشاره به مفاد این تفاهم.آموزش و پرورش کرده استها از جمله نامه با برخی از دستگاهامضای تفاهم

آموزان در مورد چگونگی مصرف بهینه آب در شهر حوزه آبریز دریاچه ارومیه معلمان به دانش 9نامه در مدارس براساس این تفاهم

ر ای عالوه بها این است که استفاده از سیستم آبیاری قطرهشود که از جمله این آگاهیکشاورزی و در مصارف خانگی آگاهی داده می

 مدیر ستاد احیای دریاچه ارومیه در استان آذربایجان.شودهای تولیدی میجویی در مصرف آب موجب افزایش کیفیت میوهصرفه

 هزینه درصد 85: شد یادآور است، گرفته نظر در تسهیالت برخی ایقطره آبیاری سیستم اندازیراه برای دولت اینکه بیان با غربی

 این از استفاده به کشاورزان تمایل اخیر هایسال در اینکه وجود با و پردازدمی کشاورز را درصد 15 و دولت را روش این از استفاده

 .سازی و آگاهی دادن به کشاورزان امری ضروری استزایش یافته، اما باز هم نیاز به فرهنگاف بسیار سیستم

 ها اذعان دارداحیای دریاچه ارومیه نیز به تاثیر کم این همایشستاد  *

گونه خروجی برای مردم ندارد، بیان کرد: ستاد های مختلف که هیچسرخوش در ارتباط با انتقادات صورت گرفته به برگزاری همایش

حال حاضر این ستاد در نظر دارد تا به جای ها اذعان دارد و برای این منظور در احیای دریاچه ارومیه نیز به تأثیر کم این همایش

غربی اقدام به تولید آموزی و سازمان نظام مهندسی آذربایجانهای مختلف با کمک جهاد کشاورزی، سازمان دانشبرگزاری همایش

ح دریاچه ارومیه وی در ارتباط با تراز سط.های فشرده تصویری به مردم بکند تا بدین طریق به مردم آموزش داده شودنوارها و لوح

متر است که این میزان در مدت مشابه پارسال  1270.28آذرماه امسال، توضیح داد: در این روز تراز سطح دریاچه ارومیه  25در 

 بیان با غربی مدیر ستاد احیا دریاچه ارومیه در استان آذربایجان.درصدی را نشان می دهد 0.26بوده که این امر کاهش  1270.54

 0.25 کاهش روز این به نسبت دریاچه تراز اطالعات این براساس: افزود بود، 1270.53 ،95 مهرماه اول در ارومیه دریاچه زترا اینکه

درصدی را  4.39ماه کاهش  آذر 25متر بوده که نسبت به  1274.67 ارومیه دریاچه درازمدت میانگین و است داشته را درصدی

 که است  1734.99وسعت دریاچه ارومیه در روز گذشته، بیان کرد: وسعت دریاچه در این روز این مسؤول با اشاره به .دهدنشان می

 .دهددرصدی را نشان می 312.50 کاهش بوده، مربع کیلومتر 2047.49 دریاچه وسعت که روزی چنین در قبل سال با مقایسه در

دت مشابه سال قبل و در درازمدت، خاطرنشان کرد: نسبت سرخوش با اشاره به وسعت دریاچه ارومیه در روز گذشته در مقایسه با م

درصدی را دارد و در مقایسه با دراز مدت وسعت  301.03بوده کاهش  2036.02که وسعت دریاچه  95به نخستین روز ماه مهر سال 

 .است ربعم کیلومتر 4226.7درصدی را داشته که میانگین وسعت دریاچه در درازمدت برابر با  2791.74دریاچه کاهش 

 با برابر 95 سال مهرماه میلیارد مترمکعب دانست و اضافه کرد: این میزان در اول 1.07وی، حجم آب دریاچه ارومیه در دیروز را 

ها در استان است که موجب ها کمبود بارشرا داشته و یکی از دالیل عمده این کاهش 0.47 کاهش که بود مترمکعب میلیارد 1.54
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این مسؤول با مقایسه حجم آب دریاچه ارومیه نسبت به سال گذشته و در .غربی سپری شودخشکی در آذربایجانشده امسال، سال 

میلیارد مترمکعبی بوده، کاهش  1.56درازمدت با اشاره به اینکه در مقایسه با مدت مشابه سال پیش که حجم آب دریاچه ارومیه 

میلیارد مترمکعبی بوده که کاهش  16.27راز مدت حجم آب دریاچه ارومیه دهد، متذکر شد: میانگین ددرصدی را نشان می 0.59

 .درصدی را داشته است 15.20

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960926002066 
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 آب
 فارس - ۹۶/۰۹/۲۶ : تاریخ

 درصد است 70های تجدیدناپذیر در ایران بیش از میانگین مصرف آب

های تجدید ناپذیر در درصدی آب 70مدیرکل دفترگلخانه، گیاهان دارویی و قارچ خوراکی وزارت جهاد کشاورزی از میانگین مصرف  

استان سمنان به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار گروه اقتصادی  .ایران خبر داد

استان سمنان، غالمرضا تقوی صبح امروز در جمع مسؤوالن و فعاالن عرصه کشاورزی و تولیدات گلخانه ای استان سمنان گفت: امروز 

 .آیدحساب مینداریم و امروز گلخانه، یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت بهها راهی جز اجرای طرح احداث گلخانه

ر دنیا های تجدید ناپذیر دای حرکت کنیم، افزود: میانگین مصرف آبهای گلخانهوی با تأکید بر اینکه ما مجبوریم تا به سمت کشت

 .رسددرصد می 70بیش از باشد و این در حالی است که این آمار در ایران به درصد می 25تا  20بین 

های ما بر پایه تولید سنتی فعالیت مدیرکل دفتر گلخانه، گیاهان دارویی و قارچ خوراکی وزارت جهاد کشاورزی یادآور شد: گلخانه

 محصولی،وی ضمن اشاره به اینکه کشت تک.ای نشر دهیمکنند و نتوانستیم دانش فنی تولید گلخانه را به سمت محصوالت گلخانهمی

ای درصد از تولید ما در حوزه خیار است و سیستم گلخانه 83ای است، تأکید کرد: بیش از ترین معضل ما در بحث کشت گلخانهمهم

ای کشور به کشت محصول درصد از سطح زیر کشت اراضی گلخانه 70تقوی ادامه داد: بیش از .شوندما با کشت یک محصول اداره می

های جدی را در نه را در تولید محصول خیار تعریف کردیم و این اشتباه بزرگی است که امروز آسیبخیار اختصاص دارد و ما گلخا

کنند و ما وی اذعان کرد: برنامه تولید ما را در کشور، تعدادی بارفروش، با پرداخت مساعده تعیین می.این بخش به وجود آورده است

ه ای ساماندهی کنیم که بگونههای جدید و متقاضیان احداث گلخانه را بهگلخانهمجبوریم برنامه خود را تغییر دهیم و اگر بتوانیم 

مدیرکل دفتر گلخانه، گیاهان دارویی و قارچ خوراکی وزارت جهاد .ایمای وارد نکنند، گامی مثبت برداشتهوضع موجود ما لطمه

ی هایترین رویکردهای این سازمان است و برنامهمای، یکی از مهکشاورزی خاطرنشان کرد: ایجاد تنوع در کشت محصوالت گلخانه

ای هکتار از اراضی کشاورزی به کشت محصوالت گلخانه 23شده و تاکنون ای تدوینتحت عنوان طرح ایجاد تنوع در محصوالت گلخانه

شده که واحدها آماده طرح توجیهی در بخش اقتصاد برای این 13وی ضمن بیان اینکه تاکنون .یافته استجز خیار اختصاصدیگر به

های آموزشی، تأمین منابع و صدور مجوزها، از دیگر اقداماتی است که در مرحله ویراستاری و بازنویسی قرار دارند، اظهار کرد: بحث

 .شوددر راستای این طرح انجام می

arsnews.com/newstext.php?nn=http://www.f13960926001436 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۲۹تاریخ: 

 شوداندازی میمند آرتمیا راهخانه باالدست دریاچه ارومیه برای پرورش آرتمیا/ بانک زیستاستفاده از آب تصفیه

آبزی آن به تصویب رسیده است، اما تغییرات مدیریتی در حوزه با وجود آن که اعتبارات خوبی برای احیای دریاچه ارومیه و موجودات 

وگو با خبرنگار ایانا رئیس مرکز تحقیقات آرتمیای کشور امروز در گفت.استانداری باعث شده که اعتبارات هنوز به این بخش نرسد

ه با موافقت ریاست جمهوری انجام شده و درباره اقدامات اخیر ستاد احیای دریاچه ارومیه گفت: تأمین اعتبار برای احیای این دریاچ

های موجود، دلیل تغییرات مدیریتی در حوزه استانداری و سایر زیربخشفرد افزود: در حال حاضر بهمنتظر ابالغ آن هستیم.علی نکویی

ه هایی که ستاد دریاچیتتر بتوانیم اقدامات الزم را با اولوشود که امیدواریم هرچه سریعاعتبارات با کندی به این حوزه گسیل می

های های شن و الگوی کشت از اولویتارومیه به تصویب رسانده است، به انجام برسانیم.وی بیان کرد: انتقال آب، جلوگیری از طوفان

مه د ادافربوم مورد تأکید هستند که آرتمیا جزو این بخش است.نکوییشود و در مرحله بعدی جانداران زیستاین دریاچه محسوب می

داد: تاکنون برای احیای آرتمیای دریاچه ارومیه که در جهان منحصر به فرد بوده، اتفاق خاصی نیفتاده است، اما امیدواریم که بتوانیم 

هایی که در برنامه داریم، برای این آبزی شناسنامه صادر کنیم تا در آینده با پرآب شدن دریاچه ارومیه بتوانیم احیای آن را از با طرح

 بگیریم.سر 

 مند پرورش آرتمیا در حاشیه دریاچه ارومیهاندازی استخرهای بانک زیستراه

مند آرتمیا در دستور کار است و بخشی از اندازی بانک ژن آرتمیا، بانک زیسترئیس مرکز تحقیقات آرتمیای کشور عنوان کرد: راه

جام ها نیز به انآوری نمونهای که محل آن مشخص شده و جمعگونههاندازی بانک سیست آرتمیا نیز انجام شده، باقدامات مربوط به راه

ای آوری سیست آرتمیرسیده است، اما اعتبار نیاز داریم تا بتوانیم سایر اقدامات را در این حوزه به انجام برسانیم.وی یادآور شد: جمع

ن مرکز در حال انجام است که برای این منظور به گانه کشور توسط ای 18دار کردن آرتمیای مناطق دریاچه ارومیه با شناسنامه

میا را اندازی کنیم و آرتفرد تأکید کرد: در برنامه داریم در بستر پارک ملی ارومیه، استخرهایی را راهاعتبارات خاص نیاز داریم.نکویی

ان آبزی رشد خود را از سر گیرند.وی در آن پرورش دهیم تا به محض پرآب شدن دریاچه این استخرها به دریاچه پیوسته و این جاندار

خانه شهرک گلمکان در باالدست دریاچه ارومیه برای پرورش آبزیان خبر داد و خاطرنشان ساخت: با از استفاده فاضالب تصفیه

فرد یرد.نکویتواند برای پرورش آرتمیا و سایر آبزیان مورد استفاده قرار گیشده میهای غنیخانه فاضالب، آباندازی این تصفیهراه
های طوالنی زنده بماند و در شرایط حاضر نیز تالش شده تواند تا سالاضافه کرد: تخم آرتمیا بسیار مقاوم بوده و در صورت نگهداری در خالء می

 بریم.ها بهره بآوری و نگهداری کنیم تا در صورت مساعد شدن شرایط رشد، از آنهای آرتمیا را از نقاط مختلف دریاچه جمعسیست

 صورت سیست در حال حاضرزنده ماندن آرتمیا ارومیانا به

ایر دار کردن آرتمیا ارومیانا و ستر اعتبارات الزم برای شناسنامهبه گفته رئیس مرکز تحقیقات آرتمیای کشور، امیدواریم هرچه سریع

 آینده در دریاچه ارومیه خواهد بود، از این نوع است.هایی که در طور قطع بگوییم گونهآرتمیاهای کشور اختصاص یابد تا بتوانیم به

های فصل زمستان به کمک درصد دریاچه ارومیه خشک است، مگر آن که بارندگی 90ها، وی اظهار کرد: بر اساس آخرین گزارش

فرد دارد نداریم.نکوییاین دریاچه بیاید و بخشی از مناطق خشک را سیراب کند و تغییر رنگی نیز در دریاچه در نقاطی که آب وجود 

آال و های ویروسی ماهیان قزلمیگوی آب شیرین، ارزیابی ذخایر ماهیان رودخانه ارس، ارزیابی بیماریدر پایان ارزیابی ذخایر شاه

رکز مسایر ماهیان و رصد ماهیان پرورشی در قفس را از دیگر وظایف این مرکز دانست و گفت: عالوه بر آنکه تحقیقات آرتمیا در این 

 شود، اعتبار الزم برای بررسی سایر موارد اختصاص یابد./انجام می

http://www.iana.ir/fa/news/50715/%D8%A7%D8%B3%D8% 
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 اقتصاد کالن
 فارس - ۱۳۹۶آذر  ۲۸تاریخ: 

 در بخش کشاورزی« شکنیسنت»ضرورت 

های اخیر در جهان بوده و با پیوستن آنها به ترین موضوعات در دههدنیای اقتصاد : موضوع حمایت از بخش کشاورزی یکی از مهم

های واردات و صادرات، های جدیدی از خود به نمایش گذاشت و مباحثی همچون تعرفهسازمان تجارت جهانی این موضوع شکل

شدند. در این بین یکی از موضوعات مهم مساله آزادسازی تجاری در بخش  روا تغییر شکل روبههای مالیاتی و... بیارانه و معافیت

ها اثرات های جدی را متحمل شدند و هنوز بعد از گذشته سالکشاورزی است که بسیاری از کشورها در جریان این آزادسازی آسیب

های تجاری رسد تعرفهاست اما به نظر می WTO اگرچه عضو ناظراین موضوع در بخش مذکور قابل ردیابی است. در این بین ایران 

های های کشاورزی و معافیتشوند و این در حالی است که در کنار آن موضوع یارانهیکی از موانع مهم و موثر در این بخش محسوب می

قل در مبحث کشاورزی همچنان از آمادگی مالیاتی نیز همچنان از اهمیت باالیی برخوردار است. به این ترتیب باید گفت ایران الا

 .برخوردار نیست WTO سازی حضور درمناسبی برای ظرفیت

 فقدان استراتژی بلندمدت در بخش کشاورزی 

بندی در مورد محصوالت کشاورزی وجود ندارد و کارشناسان معتقدند متاسفانه یک استراتژی پایدار و بلندمدت در مسیر تعرفه

شوند و همین فقدان استراتژی باعث شده سهم مدت درمان میهای کوتاهآید به وسیله مسکنوزه به وجود میمشکالتی که در این ح

ها برای تعادل دهد دولتشود. در این میان یک بررسی میدانی نیز نشان می روبخش کشاورزی از اقتصاد و اشتغال با کاهش روبه

اند و به همین دلیل هم در بحث واردات محصوالت خارجی و هم تبعیت نکردهبخشی به بازار محصوالت کشاورزی از قاعده خاصی 

در مبحث صادرات برخی کاالهای کشاورزی مقررات مشخصی وجود ندارد. این در حالی است که اغلب کشورهای پیشرفته دنیا که 

های جدیدی را ایجاد کنند زمان نقشاند تحت قوانین همین ساشوند توانستهاز اعضای مهم سازمان تجارت جهانی نیز محسوب می

ای برای حمایت از بخش کشاورزی داشته باشند. کشورهای پیشرفته های این سازمان، نظام جامع تعرفهو حتی به رغم محدودیت

ای به خصوص روی واردات محصوالت کشاورزی هستند. حال توجه به این نکته جالب های تعرفهجهان نیز به دنبال اتخاذ سیاست

بندد که دلیل آن تامین نیازهای بازار داخلی است و از طرف دیگر ست که ایران روی صادرات برخی محصوالت کشاورزی تعرفه میا

های ترجیحی امضا کرده که تمام این موارد از نبود راهبرد مشخص در این بخش حکایت دارند. از طرفی با برخی کشورها نیز تعرفه

ای و صورت فلهایم و محصوالت را بهسازی نداشتههای جهانی را جلب کنیم هیچ دستاوردی در حوزه برندبا آنکه تالش داریم تا بازار

هایی همچون زیره، زعفران، پسته و... کنیم. در این زمینه برخی فعاالن با ذکر مثالبدون ارتباط منطقی به خارج از کشور صادر می

ارهای جهانی حرف برای گفتن دارد اما به دلیل نبود استراتژی در بخش کشاورزی گویند ایران در تولید این محصوالت در بازمی

ها محصول زعفران ایرانی را یا اسپانیایی.اکنون ایران از مقام نخست صادرات پسته دنیا به مقام دوم بعد از آمریکا سقوط کرده است

بندی در بازارهای جهانی به فروش و به قیمت باال بعد از بسته که مزیت مطلق در تولید آن داریم به بهای ناچیز از ما خریداری کرده

باشد. ایران همچنین در مورد تولیدات  روهای مختلف روبهشود تولیدکننده ایرانی با چالشرسانند که تمامی این موارد باعث میمی

جهانی از آن خود کند اما آیا این موضوع تنها با  های مهمی را در بازارهایتواند مزیتای، تولید لبنیات، دام، شیالت و... میمیوه

یافته در بحث واردات محصوالت در این بین نگاهی به تعرفه کشورهای توسعهپذیر است؟ای امکانهای تعرفهاستفاده از مکانیزم

نرخ برای ترکیه درصد روی واردات محصوالت کشاورزی خود تعرفه وضع کرده و این  66کشاورزی جالب توجه است. کره جنوبی 

درصد و چین  18درصد، روسیه  18درصد،کشورهای عضو اتحادیه اروپا  27درصد، کانادا  55درصد، نروژ 56درصد است. سوئیس  61
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دهنده اهمیت حمایت از کشاورزی تواند نشاناند که تمامی این موارد میدرصد روی واردات محصوالت کشاورزی تعرفه وضع کرده 23

 .ورها باشددر داخل این کش

 عبور از کشاورزی سنتی به مدرن  

زی وجو کرد؛ جایی که کشاوربه گفته فعاالن حوزه کشاورزی مشکالت اصلی تولید ایرانی را اتفاقا باید در داخل مرزهای کشور جست

هم عاید بیشترین س های قیمتی را از دالالن پس بگیرد. با نگاهی به زنجیره تولید محصوالت کشاورزیسنتی نتوانسته هنوز رانت

به  .شودای نیز در این مسیر برای بخش کشاورزی حاصل نمیگونه ارزش افزودهها شده و این در حالی است که هیچدالالن و واسطه

های اخیر صنایع تبدیلی در بخش مواد غذایی رونق گرفته اما هنوز صادرات خام محصوالت کشاورزی عقیده کارشناسان اگرچه در سال

های تبدیلی بازاریابی موفقی نخواهیم داشت و کند. اتفاقا در بخشفروشی مطلق را مطرح میهرگونه ارزش افزوده مصداق خامبدون 

گیرد؟ شده مورد استقبال قرار میشود که چرا کاالی کشاورزی خام با اطمینان باالتری نسبت به مواد غذایی تبدیلاین سوال مطرح می

ند تا ای به این بخش کدر بخش صنایع تبدیلی در بخش کشاورزی باید انقالبی برپا کند و توجه ویژه این در حالی است که دولت

های شود محصوالتی با ارزش افزوده باالتر تولید کرد. متاسفانه در این رابطه چالشبتوان با مواد اولیه مناسب که در داخل تولید می

ین وری پایگذاران، تخصیص نامناسب اعتبارات و تسهیالت به این بخش، بهرهمایهمهمی در کشور وجود دارد؛ عدم حمایت مناسب سر

در بخش کشاورزی، مهاجرت از روستاها به شهرها و نبود راهبرد ممانعت از این حجم شهرنشینی، نبود اطالعات مناسب و کافی و 

افزوده باالتر و... همگی از موضوعاتی هستند که باید  بسترهای الزم برای حرکت از صادرات مواد خام کشاورزی بهمواد غذایی با ارزش

تک تک مورد ارزیابی واقع شوند. دولت باید شرایط مناسبی را برای خرید تجهیزات مورد نیاز برای گذار به سمت تولیدات تکمیلی 

هایی را کار قرار گیرد و حمایتهای الزم را مبذول کند. به عالوه باید برندسازی در دستور در بخش کشاورزی فراهم کرده و حمایت

 .از صادرکنندگانی که در ایجاد و تقویت برندها نقش دارند در نظر بگیرد

 های زیست محیطیچالش  

دهند کشور آنها کمبود آب و زمین است. متاسفانه آمارها نشان می ترینالبته تهدیدهایی نیز در این مسیر وجود دارد که یکی از مهم

خواهد بود که این مساله ضرورت حمایت بیشتر دولت از بخش کشاورزی  روهای مهم آب و هوایی روبهه با چالشسال آیند 5برای 

شود و بسیاری از محصوالت های کشور به وضوح مشاهده میکند. در حال حاضر این مشکالت در بسیاری از استانرا گوشزد می

طور جدی بخش کشاورزی را در کشور ما تحت تأٍثیر خود قرار ن موضوع بهاند و ایالشعاع این تغییر ساختار قرار گرفتهتحت

 رواند و میزان تولید در بسیاری از کاالها با کاهش روبهدهد.برخی فعاالن حوزه کشاورزی از فعالیت در این بخش دست کشیدهمی

کند. این تغییرات عالوه بر آثار سوئی ی ایجاد میهای آینده حوزه کشاورزشده است و این مساله تهدیدهای جدی را در برابر برنامه

مثل  عنوانهای دیگر نیز تحت تاثیر قرار بگیرند. بهشود بخشگذارد، باعث میکه بر تراز بازرگانی کشور در حوزه مواد غذایی می

کنندگان بذر، کود، سم و... آالت کشاورزی، تولیدهای تکمیلی کشاورزی اعم از کارگران این بخش، فروشندگان ماشینفعاالن حوزه

های کشاورزی در یک روستا تمام اهالی آن از پای درخواهند آمد و که با توقف فعالیتطوریبینند بههمگی از این موضوع اسیب می

 .کندطور جدی بخش کشاورزی را تهدید میاین موضوع به

کشور به خود اختصاص داده بود و این سهم اکنون به  درصد در تولید ناخالص داخلی 20سهمی باالی  50بخش کشاورزی در دهه 

رقمی معادل دو و نیم درصد  95ساله منتهی به سال  10درصد تنزل یافته است. متوسط رشد ارزش افزوده در یک دوره 6حدود 

به سمت توسعه  رود حرکتواحد درصد کاهش یافته است. با این حال انتظار می 7بوده و سهم شاغالن در این بخش در همین دوره 

صنایع تکمیلی کشاورزی بتواند بار دیگر سهم این بخش را در اقتصاد رونق داده، اشتغال را افزایش دهد و بازارهای صادراتی خوبی را 

های رقابتی را در این حوزه تقویت کرده و نصیب کشور کند. در بخش کشاورزی دولت باید شرایطی را فراهم کند که بتواند مزیت
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های مختلف همواره در حد شعار سازی کند؛ اقداماتی که در دولتهای ضروری را پیادهتقای بهره وری در این بخش مکانیزمبرای ار

 .باقی مانده است

http://www.iana.ir/fa/news/50690/%D8%B6%D8%B1%D9 
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 اقتصاد کالن
 ایران اکونا - ۱۳۹۶آذر / /  ۲۶یکشنبه , 

 ممنوعیت صادرات دام زنده/قیمت الشه داخلی سیر نزولی گرفت

ت های پرواری روی دسرئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده با بیان اینکه بازار گوشت کامال به تعادل رسیده است، گفت: بره

 .تولیدکنندگان مانده و آنان را دچار مشکل کرده است

حال حاضر وضعیت بازار گوشت بسیار مطلوب  در: اظهارداشت است، رسیده تعادل به کامال گوشت بازار اینکه بیان با منصور پوریان

تا  34.5هزار تومان به حدود  39 کیلویی از است و قیمت الشه بره داخلی سیر نزولی پیدا کرده به طوری که قیمت این نوع گوشت 

وی با اشاره به اینکه واردات گوشت به صورت انبوه به کشور انجام می شود، گفت:   .هزار تومان )به صورت عمده( رسیده است 35

ی رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده با بیان اینکه در حال حاضر بره های پروار  .صادرات دام زنده نیز همچنان ممنوع است

کیلوگرم مشتری ندارد، افزود: پرواربندها زیرفشار شدید هستند چرا که بازار داخلی ما بیشتر از الشه های سبک  25تا  20با وزن بین 

وزن استقبال می کند و الشه های سنگین مشتری زیادی ندارد از طرفی چون صادرات ممنوع است تولیدکنندگان نمی توانند این 

پوریان ادامه داد: زایش های پاییزی نیز آغاز شده و بر مشکالت تولیدکنندگان افزوده است بنابراین باید   .الشه ها را صادر کنند

   .فکری برای حل این مساله شود

http://iranecona.com/80165/%D9%85%D9%85%D9%86%D9% 
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 اقتصاد محصوالت
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۲۹تاریخ: 

 هزار تن گندم در بورس کاالی ایران 328عرضه بیش از 

تن گندم خوراکی و سبد گندم  600هزار و  328آذرماه میزبان عرضه  29تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران روز چهارشنبه 

تن ذرت دانه ای در قالب طرح قیمت  223هزار و  2ایانا از بورس کاالی ایران،  به گزارش.خوراکی استان های مختلف کشور است

 هزار قطعه جوجه یک روزه نیز در این تاالر عرضه می شود. 411تن روغن خام و 200هزار تن شکر سفید، یک هزار و  6تضمینی، 

تن شمش بلوم شرکت ذوب آهن اصفهان، یک هزار  هزار 5تاالر محصوالت صنعتی و معدنی بورس کاالی ایران نیز در این روز عرضه 

کیلوگرم شمش طال را تجربه می کند.تاالر صادراتی بورس کاالی ایران نیز در این روز شاهد  10تن بیلت آلومینیوم شرکت ایرالکو و 

، قیر و وکیوم باتوم تن مواد شیمیایی 15هزار و  52تن قیر است.بر اساس این گزارش  500هزار تن گوگرد و یک هزار و  16عرضه 

تن روغن از کشور مالزی نیز در بازار فرعی بورس کاالی  600در تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی عرضه می شود.عالوه براین 

 ایران عرضه می شود.

http://www.iana.ir/fa/news/50717/%D8%B9%D8%B1%D8%B 
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 اقتصاد محصوالت
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۲۶تاریخ: 

 زار قطعه جوجه یک روزه و ده ها هزار تن انواع محصوالت کشاورزی در تاالر بورسه 404عرضه 

تن روغن  200یک روزه، یک هزار و هزار قطعه جوجه  404تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران امروز یکشنبه شاهد عرضه 

 .هزار تن گندم خوراکی و دوروم است 32تن شکر سفید و  500هزار و  5تن سبد گندم خوراکی و دوروم،  600هزار و  16خام، 

-10تن میلگرد  220تن کنسانتره فلزات گران بها و  12تن سولفورمولیبدن،  140به گزارش ایانا از بورس کاالی ایران، در این روز 

A3  ،هزار  31تن انواع قیر، گوگرد و عایق رطوبتی و همچنین  240هزار و  32نیز در این تاالر عرضه می شود.بر اساس این گزارش

تن برنج نیز در تاالر صادراتی بورس کاالی ایران عرضه می شود.تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران نیز در این روز  300و 

 5تن سبد گندم خوراکی و دوروم،  600هزار و  16تن روغن خام،  200قطعه جوجه یک روزه، یک هزار و هزار  404شاهد عرضه 

تن ذرت دانه ای در قالب طرح  473هزار تن گندم خوراکی و دوروم است.عالوه براین، یک هزار و  32تن شکر سفید و  500هزار و 

هزار  132ای نفتی و پتروشیمی بورس کاالی ایران نیز در این روز عرضه قیمت تضمینی در این تاالر عرضه می شود.تاالر فرآورده ه

 تن انواع قیر، وکیوم باتوم، لوب کات، گوگرد، سالپس واکس، مواد پلیمری و مواد شیمیایی را تجربه می کند. 149و 

 تن روغن است. 600انات و تن متیلن دی فنیل دی ایزوسی 208تن آنیلین،  48بازار فرعی بورس کاالی ایران نیز شاهد عرضه 

http://www.iana.ir/fa/news/50645/%D8%B9%D8%B1%D8% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/news/50645/%D8%B9%D8%B1%D8%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 اقتصاد محصوالت
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۲۵تاریخ: 

 خوراکی و دوروم در تاالر بورس کاال عرضه می شودهزارتن گندم  297هزار قطعه جوجه یک روزه،  258

 .امروز شنبه نیز همچون روزها و هفته های گذشته انواع محصوالت کشاورزی در تاالر بورس کاالی ایران عرضه می شود

 صادراتی تاالر در نیز تن برنج  700هزار و  31تن انواع قیرو عایق رطوبتی و  570هزار و  36به گزارش ایانا از بورس کاالی ایران، 

هزار و  12تن روغن خام،  200هزار و  2هزار قطعه جوجه یک روزه،  258بر اساس این گزارش،  .شود می عرضه ایران کاالی بورس

هزارتن گندم خوراکی و دوروم نیز  297تن شکر سفید و  200هزار و  5هزار تن سبد گندم دوروم،  9تن سبد گندم خوراکی،  600

تن ذرت دانه ای نیز در قالب طرح قیمت تضمینی  183عالوه براین، .ت کشاورزی بورس کاالی ایران عرضه می شوددر تاالر محصوال

 دی متیلن تن 208 آنیلین، تن 48 بازار فرعی بورس کاالی ایران نیز در این روز عرضه .در تاالر محصوالت کشاورزی عرضه می شود

 .کند می تجربه را روغن تن 1600 و ایزوسیانات دی فنیل

http://www.iana.ir/fa/news/50618/258%D-9%87%D8%B2%D8%A7%D8 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۲۸تاریخ: 

 های اقلیمیما و دگرگونی

 دکتر عباس آخوندی

ارد، بلکه زایی ددهنده است. وضعیت نه تنها نشان از تهدید ایران مرکزی توسط خشکسالی و بیابانگزارش تغییر اقلیم کامال تکان

شهری و غرب آسیا در معرض تهدید است. آهسته و آرام بودن تغییرات سبب شده که کمتر این تهدید حس تمام حوزه تمدن ایران

 .شوندنی که شهرها و مردمانش با تنگی نفس کُشنده مواجه میچنیشود مگر در روزهایی این

ی ترهای سهمگینساله نگاه شود، معلوم خواهد شد که چه اتفاق سهمگینی رخ داده و چه اتفاق 50لیکن چنانچه به موضوع در یک بازه 

مای جو زمین به اندازه تقریبا یک د 2014توجهی نسل ما برای نسل بعدی در پیش رو است. گزارش این است، در سال در صورت بی

ظاهر ساده، زندگی لیکن، همین اتفاق به .اهمیتی استظاهر خبر بیاست. بهتر شدهدرجه سلسیوس نسبت به صد سال گذشته گرم

ی سازمان اهای تاریخچهاست. دادهکند. شدت این تغییرات در ایران بیشتر بوده ویژه در منطقه ما تهدید میبشر را در جهان و به

سال  50ای دما در ایران است. همچنین بارش میانگین ساالنه ایران طی ونیم درجههواشناسی کشور حاکی از گرمایش بیش از یک

متر میلی 50خشک و خشک قرار داریم و دانیم که ما در یک منطقه نیمهمتر کاهش یافته است. میمیلی 50اخیر سرجمع بیش از 

شود ترکیب کاهش نزوالت شود که دانستهتر میدرصد کاهش نزوالت جوی. لیکن مشکل وقتی جدی 20کاهش بارش یعنی حدود 

متری تبخیر و تعرق همین مقدار کم نزوالت و اثرات تخریبی میلی 5/ 4درجه دمای هوا یعنی رشد ساالنه  1/ 5جوی و افزایش 

نقطه عطفی در تحول  1376عالی معماری و شهرسازی سال تر. به گزارش نماینده وزارت نیرو در شورایزیست محیطی سهمگین

تحصال اسشود. میانگین درازمدت آب قابلرژیم نزوالت آسمانی در ایران بوده که از آن به شکست هیدرولوژیکی در کشور تعبیر می

ها حتی یافته و در برخی سال میلیارد مترمکعب کاهش116میلیارد مترمکعب بود. این میانگین به  135در ایران تا تاریخ فوق معادل 

ان بوم و زندگی ایرانیای بر زیستکنندهدهد، اثرات تشدیدوقتی چنین اتفاقی در اقلیم رخ می.استمیلیارد مترمکعب نیز رسیده 80به 

است.  شده و مورد پذیرش جهانی برای گرمایش جهانیعنوان یک دلیل شناختهای بهخواهد داشت. افزایش غلظت گازهای گلخانه

نده کنها و سایر لوازم مصرفشهرها، خانهونقل توسعه کالنها، حملها، پاالیشگاهها، صنایع، نیروگاهاین گازها بر اثر سوخت کارخانه

همراه دارند. خوب است توجه شود که در ایران کننده جزایر گرمایی را بهشهرها اثرات تشدیدکالن .شودهای فسیلی تولید میسوخت

عنوان شود و ایران در رتبه هشتم جهان قرار دارد. آنچه در طبیعت بهاکسید کربن تولید میمیلیون تن دی 500ه بیش از ساالن

ها هستند. لیکن، نکته مهم این است که عبور ها و اقیانوستواند آن را جذب کند، جنگلکند و میاکسیدکربن عمل میهای دیچاهه

ت. اسها و مراتع برای تمام مردم شناخته شدهرد طبیعی آنها را نیز مختل سازد. روند تخریب جنگلتواند عملکاز حد این غلظت می

اکسید کربن مایه اسیدی شدن آب شده باشد. غلظت بیش از حد دی ها شاید کمتر شنیدهلیکن روند تغییرات کیفیت آب اقیانوس

ک منبع اصلی تامین غذای جهان به این وسیله مورد تهدید جدی است. عنوان یشود. دریا بهها و تهدید حیات آبزیان میاقیانوس

 .گیردنشینان نیز مورد تهدید قرار میافزون بر این، معیشت ساحل

رسد که آمادگی پرداختن به علت اصلی در هیچ سطحی نظر میدنبال یک راه تکنیکی برای بهبود هوا هستند؛ ولی بهاین روزها همه به

ا هیچ انسان خردمندی با آن مخالف نیست. لیکن سوال بنیادین این است تا چه حد این تدابیر قابلیت اجرایی دارد؟ وجود ندارد. قطع

انجامد؟ آیا با این سطح درآمدی امکان تحول اساسی در طول میخواهد؟ چند سال بهچه میزان هزینه دارد؟ چه میزان منابع می

ایم که خارج کردن یک ومی در درون و بیرون شهر وجود دارد؟ آیا هیچ فکر کردهونقل عمونقل و گسترش حملسیستم ملی حمل

سازی شود برابر چرخ که چنانچه همه آنها با خودرو سواری معادل 14هزار وسیله نقلیه اعم از خودرو سواری تا تریلر  250میلیون و 
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میلیارد تومان است. این جدا از قیمت  700هزار و  8به حدود  هزار خودرو خواهد شد، صرفا برای اسقاط آنها نیاز 500میلیون و  3با 

گذاری توسط خانوارها در سطح ملی خواهد بود. یا میلیارد دالر سرمایه 40توان تصور کرد این رقم حداقل معادل می .خودرو است

ها مثال دیگر در مورد بهبود سوخت یا ارتقای هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز دارد؟ و ده 7ای بیش از ونقل ریلی حومهاجرای حمل

 .ها و اقداماتها و سایر مثالها یا فیلتر کردن کارخانهکیفیت موتورخانه

هایی مندی ندلیل بزرگ بودن صورت مساله آن را حذف کند. لیکن در پی طرح سوال سودقطعا این یادداشت در پی آن نیست که به

باره کمتر به وجود آورنده وضع موجود است. تاکنون در مجموعه مطالب طرح شده در ایناین راهکارها و رفع ریشه اصلی مشکل به

شود. مشکل اصلی این است که تمنای توسعه اقتصادی ها برخورد میاقلیممفهوم ضرورت رعایت توان و ظرفیت اقلیمی مناطق و خرده

های طوالنی پذیرش محدودیت توان اقلیمی را از فرهنگ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ما زدوده است. آب در مسافت و امکان انتقال

آهن اصفهان و انتقال فوالد کاوه از بندرعباس به اصفهانتحت نام فوالد مبارکه و گسترش ها با ذوق و شوق از ذوبآیا وقتی اصفهانی

رود و کردند که عاقبت این کار خشک شدن زایندهبانی و خشک اصفهان استقبال کردند، فکر میبیابر در اقلیم نیمهصدها صنایع آب

ها از رشد سریع تهران و افزایش روزانه قیمت امالک، استقرار انواع صنایع و تشنگی مفرط شرق اصفهان خواهد شد؟ آیا وقتی تهرانی

میلیون نفر رسید،  13بردند و جمعیت این منطقه به بیش از میخدمات و فزایندگی سهم تهران از تولید ناخالص داخلی سود 

ها و حوضه آبریز تهران، کرج و طالقان را های روددرهتوانستند فکر کنند که روزی با وضعیتی مواجه خواهند شد که اگر تمام آبمی

های دور؛ از ها درصدد انتقال آب از مسافتیزدی ها وهم به تهران بیاورند باز امکان رفع عطش تهران را ندارند؟ آیا اکنون که کرمانی

ای به ترین اندیشهبر فوالد و معدنی در این مناطق هستند، کوچکها هستند و باز درصدد استقرار صنایع آبخلیج فارس به این خطه

 های پسته درش از حد باغها آثار توسعه بیکنند؟ آدمی باید در عجب باشد که کرمانیپیامدهای تغییر اقلیم در این مناطق می

اندیشند. هنوز تمنای اتصال دریای خزر به خلیج فارس در بینند و باز به مخاطره تغییر اقلیم نمیرفسنجان و فرونشست زمین را می

ل آب ای زنده است. هنوز گروهی درصدد انتقال آب دریای مازندران به سمنان هستند. گروهی راهکار دریاچه ارومیه را انتقاسر عده

ها گناه این وضعیت و رواج این خواسته .دانند. جمعی پیشنهاد انتقال آب دریای عمان به زاهدان و مشهد را دارندخزر به ارومیه می

ها، به گردن هیچ کس انداخته نشود. این معدل خرد عمومی غالب در ایران در سده گذشته است و تا جهت بازاندیشی در و اندیشه

 .ها تداوم خواهند داشتشود و خرد عمومی متوجه ناکارآمدی ادامه وضع موجود نشود، این تکرارمبانی آن تالشی ن

از آن گذشته فرض شود که با انتقال آب، مشکل کمبود آب مرتفع شد که تاکنون حتی یک نمونه موفق هم وجود نداشته است. آیا 

ط دسترسی به آب است؟ گرم شدن و آلودگی هوا، فرونشست شهرها مرتفع خواهند شد؟ مگر اقلیم فقتمام مشکالت زیستی کالن

های نوین امکان تامین آب، برق و سایر خدمات در هر نقطه از کره زمین و آلودگی خاک را چه باید کرد؟ درست است که با فناوری

رود؟ ت و تغییرات اقلیمی بتواند به جنگ محیط زیسشود که بشر میزمین به شرط پرداخت قیمت آن وجود دارد لیکن، آیا تصور می

شان بارگذاری شده و باید بار آنها شهرهای کشور بیش از توان اقلیمیشود که در تمام کالنبار برای همیشه پذیرفته نمیچرا یک

 های باالی اجرایی حضور داشته و دارد کمتر با مفهوم محدودیت اقلیمیگذاری و مقامسبک شود. نویسنده که خود در سطح سیاست

است. از آمایش سرزمین زیاد گفته گیری اصلی کشور مواجه بودهریزی در مجامع تصمیمشهرها در نظام برنامهو سبک کردن بار کالن

های های سنگین و سپس انتقال آب در مسافتهای اقلیمی و جلوگیری از بارگذاریشود لیکن، نه به مفهوم اعمال محدودیتمی

های ناموزون و حل مسائل مفهوم به منظور اثبات ضرورت تامین آب، برق و خدمات برای همین توسعه طوالنی، بلکه بالعکس از این

ریزی شهرها به مناطق اقلیمی مساعد برنامهساله خود را از کالن 20شود. آیا صنعتی در ایران بوده است که برنامه انتقال آنها مراد می

ل ادامه توسعه صنایع فوالدی فعال در اصفهان به بندرعباس که جایگاه اصلی آن شده است که حداق کرده باشد؟ هیچ گاه شنیده

شهری تهران به کنار دریای عمان مورد بحث بوده است؟ در برابر بوده است، انتقال یابد؟ یا برنامه انتقال صنایع خودرو از منطقه کالن
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ترین و پرطرفدارترین سخنی است که از زبان سیاستمداران ی جذابهای طوالنهای بزرگ انتقال آب در مسافتآن، هنوز تمناها و وعده

سخن این یادداشت این است که یکی از رازهای ماندگاری تمدن ایران سازگاری آن با شرایط اقلیمی آن بوده است. .شودشنیده می

ها مطابق با شرایط اقلیمی و جهت تابش و نها و ساختمازمینها، بادگیرها و زیرکار رفته توسط ایرانیان اعم از قناتتمام فنون به

جدید  هایهای رایج. لیکن، اینک قدرت اغواگرانه فناوریوزش بادبوده است. همچنین سنت کشاورزی سازگار با اقلیم و مابقی پیشه

ه سرعت به بهبود گویند؛ لیکن بضرورت سازگاری با اقلیم را از یاد همه برده است. همه از باال بودن شدت مصرف انرژی سخن می

ها و سایر اقدامات الزم برای بهبود عملکرد زیست محیطی تولید صنعتی و کشاورزیموجود موتور وسایط نقلیه یا عایق کردن ساختمان

گاه بر و مکیدن آب از اعماق زمین رایج است، ولی هیچهای آبگویند؛ لیکن هنوز کشترسند. همه از ضرورت مدیریت آب میمی

این یادداشت در پی جلب تمام نخبگان اعم از دانشگاهیان، .گیردگاری با شرایط اقلیمی مورد تاکید و توجه قرار نمیضرورت ساز

گذاران به این واقعیت است که آینده ایران در مخاطره است. همه این سرزمین را که خاستگاه ورزان و قانونورزان و سیاستحرفه

است به خواهیم. خود را فریب ندهیم. این راهی که در پیش گرفته شدهنسل بعدی خود می ماست دوست داریم و آن را آباد برای

های طوالنی مخالفت شود. باید های آب در مسافتبیراهه است. باید اصل سازگاری با اقلیم سیاست حاکم شود و با نقل و انتقال

های کویری به ساحل را در دستور کار قرار دهیم و از تمام صنایع بر از محیطمدت برای انتقال صنایع سنگین و آبهای طوالنیبرنامه

شهرها برنامه زمانی مشخص دریافت شود. باید درباره خودکفایی کشاورزی بازاندیشی کنیم. باید برنامه سبک کردن جمعیتی کالن

گرنه، ایرانی که به نسل بعدی تحویل دست آید. ودر دستور کار قرار گیرد و با صراحت و راستی با مردم صحبت شود تا اجماع به

خواهد شد، قابلیت سکونت بسیار محدودی خواهد داشت و فقر و خشکی صفت غالب آن خواهد شد. به یقین فرزندان ما، ما را 

 .نخواهند بخشید

http://www.iana.ir/fa/news/50691/%D9%85%D8%A7%D- 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 فارس - ۹۶/۰۹/۲۹ : تاریخ

 ای خاص است/ وضعیت کشاورزان باید خواب را از چشم استاندار بگیردرود ظاهراً فقط حق عدهآب زاینده

خاصی از کشاورزان  های عدهها و چاهرود در صورت بازگشایی تنها حفرهدبیر اجرایی خانه کشاورز استان اصفهان گفت: آب زاینده 

رسد، ظاهراً این آب فقط حق عده خاصی از کشاورزان استان اصفهان کند و بعد اگر چیزی باقی ماند به دیگر کشاورزان میرا پر می

وگو با خبرنگار فارس در اصفهان با اشاره به وضعیت کشاورزان شرق اصفهان اظهار کرد: کشاورزی وز در گفتمحمد صادقی امر .است

ه شود که در این منطقه فعالیت داشتسابقه کمتر کشاورزی پیدا میدر شرق اصفهان دیگر معنایی ندارد و به دلیل خشکسالی بی

زان شرق اصفهان تعلق نگرفته است، افزود: چندین سال است که حقوق کشاورزان ای به کشاورآبهوی با بیان اینکه امسال حق.باشد

دبیر اجرایی خانه کشاورز استان اصفهان .آبه یا خسارتی به آنان پرداخت نشده استگونه حقدر استان اصفهان تضییع شده و هیچ

ان دادن بهبود شرایط کشاورزی داشته و دارند؛ قرار بود ها سعی در نشگفت: برخی مسؤوالن با ارائه اخبار و آمار خالف واقع به رسانه

 و تیمنداش بارندگی اصفهان در رود برای مصارف کشاورزی باز شود کهاگر امسال بارندگی در حد قابل قبولی بود، آب رودخانه زاینده

حد بسیار قلیلی است، خاطرنشان  رود کاهش یافته و دروی با بیان اینکه میزان آب پشت سد رودخانه زاینده.نشد محقق امر این

کرد: با توجه به جلسات برگزارشده در خصوص بازگشایی آب برای مصارف کشاورزی استان اصفهان، اعالم شده که منابع آبی برای 

رود ایندهصادقی اذعان داشت: قرار بر این بود که اگر میزان بارندگی اصفهان در آذر ماه مطلوب بود، آب ز.مصارف کشاورزی وجود ندارد

رود، این آب مورد استفاده عده خاصی از در بهمن ماه بازگشایی شود ولی این اتفاق نیفتاد؛ البته با باز شدن آب رودخانه زاینده

های وضعیت آب در استان اصفهان به درستی در وی با بیان اینکه واقعیت.کشاورزان مناطق باالدست اصفهان قرار خواهد گرفت

ای به فاصله یک کیلومتری شهر زیار اصفهان وجود دارد که حتی یک متر در این منطقه شود، تصریح کرد: منطقهمیها منتشر نرسانه

های این منطقه زیر کشت کشاورزی است، این در حالی است که در مقاطع بازگشایی هم فاقد محصول کشاورزی نیست و کل زمین

 .ماندرسد و دیگر آبی برای کشاورزان شرق اصفهان باقی نمیآن آب می رود تنها به این منطقه و مناطق مجاورآب زاینده

های های مجاور رودخانه یادآور شد: آبهای غیرمجاز از آب چاهعضو شورای مرکزی خانه کشاورز استان اصفهان با اشاره به برداشت

ها به عمق رویه از این چاههای بیل حاضر با برداشتمتری بود ولی در حا 10رود به عمق های مجاور رودخانه زایندهزیرزمینی در چاه

شود و حق کشاورزان های مجاور ذخیره میرود، عمده میزان این آب در چاهمتری رسیده است؛ هنگام بازگشایی آب زاینده 40تا  30

قوق بسیاری از کشاورزان در عدالتی، عدم توزیع یکسان آب و تضییع حوی با اشاره به بی.شودشهر ورزنه و بخش جلگه پایمال می

فقدان منابع آب مورد نیاز کشاورزی در شرق اصفهان و وجود منابع آبی الزم در جایی  :رود بیان داشتموقع بازگشایی آب زاینده

صادقی متذکر شد: وقتی یک .هاستعدالتی نسبت به آندهنده عدم مدیریت مسؤوالن در توزیع منابع آب کشاورزان و بیدیگر نشان

کشاورز برای کشت و تولید محصول خود هیچ منبع آبی ندارد، چگونه شکم زن و بچه خود را سیر کند؟ چرا هیچ خسارتی به 

کشاورزان متضرر استان اصفهان داده نشده است؟ برخی کشاورزان برای جبران کمبود آب و به ثمر نشستن محصول خود مجبور به 

وی اضافه کرد: .شونداین صورت سمومی وارد این محصوالت شده و مردم دچار بیماری میشوند که در استفاده از مواد شیمیایی می

وضعیت کنونی کشاورزان استان اصفهان باید خواب را از چشم استاندار بگیرد، چرا استاندار باید به راحتی در خانه خود بخوابد و 

دبیر اجرایی خانه کشاورز استان اصفهان یادآور .درست انتخاب شود کشاورز اصفهانی نتواند نان خانواده خود را تأمین کند؟ مدیر باید

کند و بعد اگر چیزی باقی ماند به خاصی از کشاورزان را پُر می های عدهها و چاهرود در صورت بازگشایی تنها حفرهشد: آب زاینده

وی با اشاره به اختیارات نمایندگان .هان استرسد، ظاهراً این آب فقط حق عده خاصی از کشاورزان استان اصفدیگر کشاورزان می

 تواند مشکل آبجمهور را دارد چطور نمیای که قدرت استیضاح رئیساستان اصفهان در مجلس شورای اسالمی تأکید کرد: نماینده

http://awnrc.com/index.php
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کشاورز چیزی نیست صادقی عنوان داشت: حق واقعی .توانم کاری کنم دروغ گفته استکشاورز اصفهانی را حل کند؟ اگر بگوید نمی

کند ولی در ترین رزق و روزی دنیا را کسب میشود، کشاورز قشر پاکی از جامعه است که حاللکه در حال حاضر با آن برخورد می

 .شودحق آنان ظلم و خیانت می

ewstext.php?nn=http://www.farsnews.com/n13960929000498 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آذر  ۲۵تاریخ: 

 اجرای طرح راهبردی تنفس جنگل به منظور حفظ منابع طبیعی کشور

اجرا شده که به موجب آن هرگونه بهره برداری به منظور حفاظت از محیط زیست جنگل های کشور ، طرح راهبردی تنفس جنگل ها 

، مقدسی قائم مقام سازمان جنگل  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی  به گزارش خبرنگار.از جنگل ممنوع است

، اجرای طرح راهبردی تنفس  حفاظت از محیط زیست جنگل های کشورشبکه خبر اظهار داشت:به منظور  18:30ها و مراتع در برنامه 

جنگل تکلیف وی افزود:در مذاکرات برنامه ششم و تعیین .جنگل ها را آغاز کردیم که به موجب آن هرگونه بهره برداری از جنگل ممنوع است

در ماده سی و هشت این قانون متجلی شد. در این قانون بهره برداری از درختان سراسر کشور از سال چهارم این برنامه به طور کامل  های شمال

می با سازمان جنگل ها فقط براشت از درختان شکسته، افتاده و افت زده محدود  98و 97و 96ممنوع می شود و در سه سال اول یعنی سال 

قائم مقام سازمان جنگل ها و مراتع گفت:در جنگل های شمال درباره شاخص های پایداری مثل تنوع زیستی،سالمت و بهداشت و کارکردهای .شود

 .اکولوژیکی در شمال دارای نقصان هستیم و اجرای این طرح این برای این است که فرصت طوالنی برای بازسازی جنگل های طبیعی داده شود

طرح  99صریح کرد:در سه سال اول برنامه برداشت جنگل از درختان به درختان شکسته محدود می شود بعد از آن یعنی از سال مقدسی ت

وی ادامه داد: معتقدیم جنگل های ایران .جایگزین استفاده می شود که باید طرح جنگل های سنتی با رویکرد بهره برداری جایگزین خواهد شد

 .لیل برداشت های بی رویه ، ضعیف شده اند و باید برای حفظ آن اقدام اساسی صورت گیردطی چند سال گذشته به د

 .هزار طرح تکمیل شده است 600ن تاکنو که کردیم آغاز را جنگلی  طرح  هزار 950، اجرای 96مقدسی افزود: از ابتدای سال 

نقطه که دارای ارزش طبیعی هستند را شناسایی  10ت این مقام مسئول تصریح کرد: با همکاری سازمان میزاث فرهنگی و محیط زیس

وی اظهار داشت: طبق تفاهمنامه ای که با وزارت صنعت معدن و تجارت به امضا رسیده هرگونه بهره برداری از معدن در . کردیم

بررسی قرار می معدنی که در این چند سال اخیر مجوز آن داده شده را نیز مورد  500مناطق جنگلی ممنوع شده است؛ همچنین 

 300هزار هکتار زمین به منظور زراعت چوب داریم که تا پایان برنامه ششم باید به  220مقدسی تصریح کرد:در حال حاضر .دهیم

میلیون متر مکعب  1.5میلیون متر مکعب ام دی اف،  1.5هزار هکتار برسد.اکنون واردات خوبی در زمینه چوب خام داریم به طوریکه 

ارد کشور شده و با کشورهای مبدا صادرکننده چوب به ایران توافق کرده ایم برای جلوگیری از انتقال آفات کار قرنطینه خمیر کاغذ وو

منابع وی افزود: در حال حاضر با اجرای طرح تنفس جنگل ها تمرکز خود را بر حفاظت از .چوب نیز در این کشور ها انجام گیرد

 .های ایران باید فقط جنبه اکولوژیک داشته باشد نه اینکه مورد بهره برداری قرار گیرد کشور قرار داده ایم زیرا جنگل طبیعی

http://www.yjc.ir/fa/news/6362639/%D8%A7%D8%AC%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/news/6362639/%D8%A7%D8%AC%D8


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 انتصابات
 فارس - ۹۶/۰۹/۲۵ : تاریخ

 ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان قزوینانتصاب یک زن به 

برای نخستین بار در طول تاریخ تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، یک مدیر زن به سمت رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین  

، محمود حجتی وزارت جهاد کشاورزیبه نقل از پایگاه اطالع رسانی  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی  .منصوب شد

 .خانم فاطمه خمسه را به سمت رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین منصوب کردوزیر جهاد کشاورزی در حکمی 

 جهاد سازمان رئیس سمت به حکم این موجب به جنابعالی، تجربیات و سوابق به نظر است، آمده در حکم وزیر خطاب به خمسه

گیری از استعداد و توان نیروهای متخصص و بهرهامید است با استعانت از خداوند متعال و .شویدمی منصوب قزوین استان کشاورزی

های های وزارت در استان و نیل به اهداف بخش کشاورزی گامها و برنامهمتعهد آن سازمان، اعمال نظارت مستمر بر اجرای سیاست

شاورزی استان قزوین یادآور می شود،خانم خمسه پیش از این مسئولیت مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد ک.موثر بردارید

 .را بر عهده داشته است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960925001532 
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 انتصابات
 فارس - ۹۶/۰۹/۲۷ : تاریخ

 با حکم وزیر جهاد کشاورزی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران منصوب شد 

در حکمی از سوی محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، کریم ذوالفقاری به سمت رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران منصوب 

، بر اساس حکم محمود حجتی وزیر جهاد زارت جهاد کشاورزیرسانی واز پایگاه اطالعبه نقل  خبرگزاری فارسبه گزارش  .شد

در بخشی از این حکم آمده است، امید .یم ذوالفقاری به سمت رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران منصوب شدکشاورزی، کر

است با استعانت از خداوند متعال و بهره گیری از استعداد و توان نیروهای متخصص و متعهد آن سازمان، اعمال نظارت مستمر بر 

 .ن و نیل به اهداف بخش کشاورزی گام های موثر برداریداجرای سیاست ها و برنامه های وزارت در استا
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 بازار و قیمت ها
 فارس - ۹۶/۰۹/۲۸ : تاریخ

درصدی قیمت  20درصدی نرخ برنج ایرانی و افزایش  20بازار بی مشتری با وجود ثبات قیمت کاالهای اساسی/ کاهش 

 مرغتخم

دهد که قیمت اغلب کاالهای اساسی افزایشی نداشته و در برخی کاالها از گزارش میدانی خبرنگار فارس از سطح تهران نشان می 

  .درصدی داشته است 20مرغ افزایش درصدی قیمت هستیم، اما قیمت تخم 20جمله برنج شاهد کاهش 

 و آیدمی میان به مردم بین در گروه اقتصادی ـ فاطمه بیات، این روزها سخن از افزایش قیمت کاالهای مصرفیـ  خبرگزاری فارس

 .است خانه در خود مصرفی نیاز از بخشی ذخیره و خرید دنبال به جیبش قواره اندازهبه کس هر

 96آذر  27قیمت برنج در خیابان مولوی تهران در 

ها سری به بازار سطح شهر تهران چه در بخش وضعیت قیمت، عرضه و تقاضا و احتماالً افزایش قیمتخبرنگار فارس برای آگاهی از 

تنها  های سطح شهر زده و ماحصل مشاهدات خبرنگار فارس آن است که قیمت برنج به دالیل مختلف نهفروشی و چه در مغازهعمده

 .ته استماه گذشته روند کاهشی داش 6افزایش نداشته، بلکه نسبت به 

، در عمل آمده استنکته جالب اینجاست که هر کیلوگرم برنج هاشمی درجه یک ارگانیک که به گفته فروشنده بدون سم و کود به

تومان، برنج هاشمی درجه  500هزار و  10اعال هر کیلو محصول فوقسیاه تکتومان، دم 500هزار و  13بازار مولوی تهران کیلویی 

سیاه نیز بین تومان و برنج خردشده هاشمی و دم 200هزار و  8تا  800هزار و  7مان، مروارید گیالن مجلسی تو 500هزار و  12یک 

 .تومان قیمت خورده است 800هزار و  6تا  500هزار و  5

 .شودیهزار تومان به مشتریان در بازار مولوی تهران عرضه م 5برنج وارداتی که معموالً هندی و پاکستانی است، هر کیلوگرم 

 96آذر  27قیمت حبوبات در بازار مولوی دوشنبه 

کیلوگرمی برنج اعالی هاشمی  10های ای از جمله هایپرمارکت و فروشگاه شهروند بستههای زنجیرهتر اینجاست که فروشگاهجالب

ها در حالی است که طی تاند. این قیمهزار تومان در معرض فروش گذاشته 11هزار تومان یعنی معادل کیلویی  110را به قیمت 

 .درصدی مواجه شده است 20هزار تومان هم رسیده بود، اما اکنون با کاهش  16چند ماه گذشته، هر کیلو برنج درجه یک ایرانی تا 

 قدر تقاضا کم شده است کهگوید: آنفروشان بازار مولوی در مورد علت کاهش قیمت این محصول، به خبرنگار فارس مییکی از برنج

 200تا  100قط به دنبال مشتری برای فروش هستیم. یک زمانی مردم برای خرید ساالنه برنج مراجعه کرده و هر مشتری بین ف

 .کیلو برنج بفروشیم 10کیلو  10کرد، اما اکنون باید کیلوگرم برنج خریداری می

 96آذر  27قیمت آجیل شب یلدا در بازار مولوی تهران 

افزاید: البته این را هم باید گفت که واردات برنج داند و میها میا یکی از عوامل مؤثر بر کاهش قیمتوی کاهش قدرت خرید مردم ر

هزار تومانی را تهیه  5تا  4دهند، تا برنج کیلویی تأثیر نبوده است؛ چرا که قشر ضعیف ترجیح میخارجی هم در کاهش قیمت، بی

 .سوم قیمت برنج داخلی استکنند که یک

قدر قیمت باال رفته است که گویند؛ آنها میشود، بسیاری از خریداران برنج در مورد وضعیت قیمتموضوع به اینجا ختم نمیاما 

 .های اقتصادی را در پیش بگیریمایم که روشتوان خرید برنج نداریم و سعی کرده

 1.5ای است که ماهانه فقط ید همسر من بازنشستهگوفرزند در منزل است و مسئولیت خرید خانه را دارد، می 4خانمی که دارای 

 5500دهم برنج ایرانی خردشده که کیلویی ها را مدیریت کنم، در نتیجه ترجیح میگیرد و من باید هزینهمیلیون تومان حقوق می
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ذرانیم؛ چرا که فرزندان من گتومان است و عطر و بوی خوبی هم دارد، برای خانه تهیه کنم و ما مصرف روزانه خود را از این برنج می

 .پسندندبو و مزه برنج وارداتی را نمی

 96آذر  27قیمت روغن نباتی در خیابان مولوی تهران 

هزار تومان،  10تا  9قیمت حبوبات نیز افزایشی نداشته و همان روند گذشته را دارد، هر کیلوگرم لوبیا چیتی اعال در بازار مولوی بین  

رسد و افزایشی هزار تومان، به فروش می 8تومان، نخود و لوبیا قرمز هم هر کدام  500هزار و  8تومان، لپه هزار  6عدس درشت 

 .نسبت به چند ماه گذشته نداشته است

که طوریفروشان روغن در بازار مولوی افزایش قیمتی نداشته است، بهروغن نیز یکی دیگر از کاالهای اساسی است که بنا بر گفته عمده

تومان  850هزار و  4هزار تومان و روغن مایع یک لیتری هم کیلویی  22کیلوگرم  4هزار تومان،  23کیلوگرمی روغن  5ر قوطی ه

 2تر آنکه قیمت شکر زیر قیمت مصوب تنظیم بازار در حال عرضه است و هر کیلوگرم شکر سفید جالب.شودبه مشتریان عرضه می

رسد، این در حالی است که هر کیلوگرم شکر مصوب تومان به فروش می 100هزار و  3شکسته  تومان و هر کیلوگرم قند 680هزار و 

 900ای هر بسته های زنجیرهبندی در فروشگاهگذاری شده است، اما قیمت شکر بستهتومان قیمت 722هزار و  2ستاد تنظیم بازار 

 .ه استتومان برچسب قیمت خورد 200هزار و  3تا  100هزار و  3گرمی بین 

 96آذر  27قیمت آجیل شب یلدا در بازار مولوی تهران 

مرغ عددی تخم 30عنوان تنها کاالی اساسی است که روند افزایشی با شیب تند داشته است. هر شانه مرغ بهتوان گفت که تخممی

که تا یک ماه اخیر هر شانه یشود، درحالتومان به مشتریان عرضه می 500هزار و  15درشت درجه یک در بازار مولوی به قیمت 

 .رسیدهزار تومان به فروش می 12های سطح شهر مرغ در سوپرمارکتتخم

بار تومان در بازار میادین و میوه و تره 600هزار و  12عددی(  30ای )مرغ را شانهگذار میهن، تخمهمچنین قرار بود، اتحادیه مرغ تخم

 .های خبرنگار فارس نیفتاده استشاید طبق بررسیطور که باید و اتفاقی که آن عرضه کند،

هزار تومان، گرده ران گوسفندی  38هزار تومان، گوشت شقه گوسفندی  44در بخش پروتئین نیز قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله 

گوشت خیابان  ها در مراکز عرضهالبته این قیمت.است خورده برچسب تومان هزار 43 بازار در هزار تومان و سردست گوسفندی 48

ها شمال پایتخت این رقم بار است که ممکن است، در برخی قصابیخورشید، میدان شهدا، میدان امام حسین)ع( و میادین میوه و تره

به گزارش فارس، اگرچه برخی از کاالهای اساسی افزایش قیمتی را .هزار تومان هم برسد 60هزار تومان و حتی تا کیلویی  50باالی 

خانوار بر اثر تورم پیاپی کوچک شده و بسیاری  اند، اما نباید این موضوع را فراموش کرد که سفرهند ماه گذشته نداشتهنسبت به چ

رسد دولت در تنظیم بازار به نظر می.از افراد توان تأمین اقالم ضروری برای تهیه غذای سالم و تأمین هرم غذایی کامل را ندارند

های که با افزایش قیمت ارز، نهادهطوریطور که باید عمل نکرده، بهمرغ آنجمله گوشت قرمز، مرغ و تخمکاالهایی همچون پروتئین از 

 .یابدتبع آن قیمت نهایی محصول نیز افزایش میمرغ افزایش یافته و بهوارداتی موردنیاز تولید گوشت و تخم
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 بازار و قیمت ها
 فارس - ۹۶/۰۹/۲۸ : تاریخ

 هزار تومان  ۱2تا  4۵00/ انار از اهای شب یلدگیر قیمت نوبرانهتفاوت چشم

 244های شب یلدا با قیمت مصوب و به اندازه کافی در بار گفت: انار، هندوانه و دیگر نوبرانهمیادین، میوه و تره مدیرعامل سازمان

آخرین در مورد  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی محمدرضا رحیمی در گفت .گیردنقطه پایتخت در اختیار مردم قرار می

های مصرفی مورد نیاز شب یلدا از جمله انار و هندوانه گفت: سازمان میادین، کارهای انجام شده سازمان میادین برای عرضه میوه

ایم که رسانی به مردم است و برای شب یلدا، کارهای مختلفی را مدنظر قرار دادهنقطه از تهران آماده خدمت 244بار در میوه و تره

کشی میوه و کارگران میادین وی افزود: همچنین تعداد ترازوهای وزن.است 21به  19افزایش ساعت کار میادین از ساعت یکی از آنها 

برداران سازمان وی از هماهنگی با بهره .ایم، تا مردم به دلیل ازدحام و خرید، وقت کمتری را در صف بگذرانندرا هم افزایش داده

هایی است که به های شب یلدا خبر داد و گفت: انار، هندوانه، خرمالو و ازگیل از جمله میوهیوهسازی مناسب ممیادین برای ذخیره

بار در پاسخ به اینکه چه قیمتی مدیرعامل سازمان میادین، میوه و تره .اندازه کافی در ذخیره انبار سازمان میادین فراهم شده است

ید، خاطرنشان کرد: امروز کمیته قیمت گذاری با حضور نماینده وزارت جهاد کشاورزی اهای مورد نیاز شب یلدا در نظر گرفتهبرای میوه

شنبه اعالم خواهد شد، اما در حال حاضر هر کیلوگرم انار درجه شود که قیمت قطعی برای روز سهو صنعت، معدن، تجارت برگزار می

وی همچنین از بروز سرمازدگی و از بین رفتن محصول در  .رسدتومان به فروش می 300هزار و  4بار میادین و تره سازمان در یک

باغات ساوه طی سال گذشته خبر داد و گفت: همین مسئله سبب شده تا انار تولید ساوه که بخش عمده انار استان تهران را تأمین 

یمی همچنین در مورد کیفیت میوه رح .کنیممی تأمین فارس استان از را نیاز مورد انار کند، آسیب دیده و از بین برود و امسالمی

تر است، گفت: از آنجا که طرح میوه های سطح شهر پایینکنند نسبت به مغازهعرضه شده در سازمان میادین که برخی ادعا می

د، تهیه کنن گونه دغدغهتوانند میوه درجه یک را با قیمت خوب و مناسب و بدون داشتن هیچایم، مردم میچین را اجرا کردهدست

وی در مورد  .دهیمگسیختگی قیمت را نمیکنیم، اجازه لجامچرا که ما به شدت بر قیمت میوه عرضه شده و کیفیت آن نظارت می

أمین رس تهای عرضه شده در سازمان میادین گفت: هندوانه تازه از میناب استان هرمزگان و بندر عباس به عنوان تازهکیفیت هندوانه

به گزارس  .رس دارندهای تازهتری نسبت به هندوانههای انباری هم وجود دارد که کیفیت پاییناما برخی هندوانه شود،و وارد بازار می

هزار و  10، 8500تا تومان ، 6500های سطح شهر از خبرنگار فارس این در حالی است که قیمت هر کیلوگرم انار در میوه فروشی

 .شودتومان عرضه می 4300سازمان میادین  هایتومان متغیر بوده و در غرفه 12500

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960927001486 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960927001486


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 بازار و قیمت ها
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۲۷تاریخ: 

 وفور هندوانه در بازارهای یلدای امسال/ انار و موز سوگلی

ای که برای محصول موز وجود دارد باعث شده قیمت این دو میوه ها در سال گذشته و مشکل تعرفهاز بین رفتن بخشی از انارستان

 .شب یلدایی از افزایش برخوردار باشد

ها، افزایش قیمت برخی ی خانوادهبه گزارش خبرنگار ایانا، هرساله در آخرین روز فصل پاییز که مصادف با شب یلدا است، دورهم

دلیل محصوالت غذایی پرمصرف را نیز دربر دارد. در حالی که مسئوالن و کارشناسان این حوزه معتقدند تولید به اندازه کافی و تنها به

قال، اینکه تولید پرت های گذشته جدا نبوده و با وجودخورد. امسال نیز از سالخاص بودن این ایام است که نظم طبیعی بازار بر هم می

سیب و هندوانه به اندازه نیاز و حتی بیش از آن بوده است، اما محصوالت دیگری چون انار دستخوش قهر طبیعت شده و برخی از 

ترتیب تولید این محصول را برای سال جاری کم کرده است و در پی این کاهش، های کشور در سال گذشته خشکیده و بدینانارستان

ی دلیل خشکسالکند.رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی در این باره معتقد است: بهفرمایی میها در بازار حکمیمتافزایش ق

رو ترتیب تولید امسال با کاهش روبههای خشک کردند که بدینشده از سال گذشته تعدادی از باغداران انار شروع به بریدن نهالحادث

شود، در حال حاضر برخی سنت عرضه می 90تا  70لی که قیمت این محصول در بازارهای جهانی شد.سیدرضا نورانی افزود: در حا

 رساند.هزار تومان به فروش میفروشی با قیمت شش تا هفتفروشندگان ایرانی این محصول را در بازارهای خرده

روز به مقدار زیاد وجود دارد، از خرید بیش از نیاز های مصرفی برای این شود از آنجا که سایر میوهوی بیان کرد: به مردم توصیه می

ها سیر صعودی به خود نگیرد.نورانی ادامه داد: تولید مرکبات نیز در سال جاری به مقدار کافی این محصول خودداری کنند تا قیمت

 بازار خریداری کنند. توانند نارنگی، پرتقال، کیوی و سایر مرکبات را با قیمت مناسب ازوجود دارد؛ بنابراین مردم می

وی از افزایش قمیت موز در این روزها خبر داد و عنوان کرد: موز محصولی وارداتی است که برای واردکنندگانی که در مقابل واردات 

درصدی وجود دارد؛ بنابراین قیمت موز در بازار  20کنند، تعرفه پنج درصدی و برای سایر واردکنندگان تعرفه موز، سیب صادر می

 تومان است. 300تا چهارهزار و  200فروشی چهارهزار و عمده

 ای در صادرات سیب، بازار موز را متورم کرده استمشکالت سلیقه

ای است که باعث شده تورم رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی یادآور شد: در حال حاضر سیب صادراتی دارای مشکالت سلیقه

ای که سیب درشت گونهمالک صادرات سیب در شرایط حاضر درجه یک و درجه دو بودن است؛ بهوجود آید، زیرا در بازار موز به

بندی غلط بوده و درست بودن مالک مناسبی شود. اما در بازارهای جهانی این درجهدرجه یک و سیب متوسط درجه دو نامیده می

ر شود، اما متأسفانه دبندی محسوب میمحصول مالک درجه نیست.نورانی تأکید کرد: در بازارهای جهانی سالم و بدون لک بودن یک

روز منتظر  10شود و برای سیب درجه دو، صادرکنندگان باید مدت ها رعایت نمیگمرک بندرعباس شاهد آن هستیم که این مالک

 .حل مناسبی اتخاذ کنندرود مسئوالن برای این مسئله راهها برسد که امید میبمانند تا نتایج آزمایش

 800هزار و تا یک 500هزار و بار با قیمت یکوی درباره بازار هندوانه نیز خاطرنشان ساخت: هندوانه جیرفت نو در بازار میوه و تره

های مصرفی هزار تومان است.نورانی اضافه کرد: خرمالو و سایر میوهرسد و قیمت هندوانه کهنه نیز معادل یکتومان به فروش می

 بوده و تابع عرضه و تقاضا است و با توجه به اتمام دوره تولید ممکن است نوساناتی را در این حوزه شاهد باشیم. ایمردم سردخانه

د تواننوگوی تهران با ایام یلدا اشاره کرد و افزود: مردم میوی به همزمانی برگزاری هفتمین جشنواره ارگانیک در بوستان گفت

 از این نمایشگاه با قیمت مناسب وجود دارد خریداری کنند. مرکبات، انار و سایر مایحتاج خود را

 هزار تن هندوانه در فصل پاییز ۱37بینی تولید بیش از پیش

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 چهارم آذر 

 

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

وگو با ایانا درباره تولید هندوانه گفت: ای و جالیزی معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی نیز در گفتمدیرکل دفتر محصوالت علوفه

های فارس و هزار تن آن هندوانه انباری از استان 10رضه برای بازار شب یلدا، محصول تازه بوده و تنها های مورد عبیشترین هندوانه

هکتار در چهار استان  987شود.حسین اصغری بیان کرد: در فصل پاییز در سطحی معادل چهارهزار و خوزستان به بازار عرضه می

هزار تن تولید داشته باشیم  137شود که از این سطح، بینی میست و پیشهرمزگان، فارس، بوشهر و خوزستان هندوانه کشت شده ا

هزار تن نیز در آذرماه از این محصول تولید و به بازار عرضه  110شود حدود بینی میکه طی فصل پاییز به بازار عرضه شود و پیش

 ه شب یلدا افزایش قیمت نداشته و میزان تولید نیزشود؛ بنابراین اگر از لحاظ اقلیمی مشکل خاصی وجود نداشته باشد، برای هندوان

شود، بنابراین مشکلی از هزار تومان به وفور یافت میفروشی با قیمت یکبه اندازه نیاز خواهد بود.وی ادامه داد: هندوانه در بازار عمده

های ها و سیاستهاد کشاورزی با برنامهلحاظ کمبود و نبود این محصول در بازار وجود ندارد.اصغری در پایان عنوان کرد: وزارت ج

 کند، در تالش است تا تولید حداکثری محصول هندوانه با کمترین میزان مصرف آب را رقم بزند./خاصی که دنبال می

http://www.iana.ir/fa/news/50667/%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آذر  ۲۵تاریخ: 

 شودشیرینی شب یلدا گران نمی

 .رئیس اتحادیه قنادان تهران گفت: نرخ شیرینی برای شب یلدا ثابت است و هیچ افزایش قیمتی در برنامه نیست

رسانی اتاق اصناف ایران علی بهرمند درباره وضعیت قیمت به نقل از پایگاه اطالع گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

برای  فزایشی راثابت بوده و هیچ گونه ا قیمت شیرینیهای تولید اما ، اظهار کرد: با وجود افزایش هزینهشب یلداشیرینی برای 

شود، گفت: نرخ مصوب هر که قیمت انواع مختلف شیرینی بر اساس کیفیت تعیین میوی با بیان این.شب یلدا نخواهیم داشت

هزار تومان،  18هزار تومان، شیرینی برنجی  18هزار تومان، شیرینی زبان پاپیونی  21ای درجه یک کیلوگرم انواع شیرینی تر و خامه

 .هزار تومان تعیین شده است 13تومان و کیک یزدی  500هزار و  17دی )دانمارکی( محمشیرینی گل

 ای گردویی بستگی به نوع مواد اولیه و کیفیت تولید آن متغیر استای ساده و باسلق لقمهبهرمند افزود: قیمت هرکیلوگرم باسلق لوله

ورت ها در آستانه شب یلدا صفروشیو شیرینی هاقنادی بر عملکرد رئیس اتحادیه قنادان تهران تصریح کرد: نظارت.و نرخ ثابتی ندارد

 .ها توسط بازرسان در سطح بازار کنترل خواهد شدخواهد گرفت و قیمت

http://www.yjc.ir/fa/news/6362602/%D8%B4%DB%8C%D8%B1 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آذر  ۲۵تاریخ: 

 ای /مشکلی در تامین میوه شب عید وجود نداردمیلیون تن محصول سردرختی و گلخانه 22برداشت 

هزار هکتار باغات کشور برداشت  700میلیون و  2میلیون تن محصول سردرختی و گلخانه ای از  22معاون وزیر جهاد گفت: امسال 

در بازدید از  وزارت جهاد کشاورزی ،محمدعلی طهماسبی معاون امور باغبانی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان  به گزارش.می شود

میلیون اصله نهال لیبل دار استاندارد تولید شده و باغداران می توانند با مراجعه  40باغات شهرستان های کوثر و خلخال استان اردبیل اظهار کرد: 

ست، ا به مراکز و مدیریت های جهاد کشاورزی این نهال ها را تهیه کنند.وی با بیان این که امسال با مدیریت بهینه، مرکبات به وفور تولید شده

 مشکلی وجود ندارد. میوه شب عیدغات شمال برداشت شده و در تامین درصد محصول پرتقال از با 50 کنونی شرایط در  گفت:

هزار تن  160در سردخانه های کشور دخیره سازی و  سیب درجه یکهزار تن  200طهماسبی ادامه داد: امسال یک میلیون و 

ان تسهیالت و یارانه ارزان میلیارد توم 600سیب از کشور صادر شده است.وی یادآور شد: در تفاهم با بانک کشاورزی مقرر شده، 

قیمت در اختیار باغداران قرار بگیرد.معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی از کارشناسان و متخصصین باغبانی و باغداران خواست 

 تا به دو موضوع تغذیه و هرس به موقع باغات توجه داشته باشند، زیرا در کمیت و کیفیت تولیدات سردرختی موثر است.

 توسعه و کشت آغاز: شد یادآور است، شده تولید انواع میوه سردرختیهزار تن  430با اشاره به این که در استان اردبیل امسال وی 

والت باغی با نیاز آبی کم و ارزش افزوده باال نشان دهنده عملکرد خوب جهاد کشاورزی استان و پتانسیل محص سایر و پسته درخت

 باغی اردبیل است.

http://www.yjc.ir/fa/news/6362355/%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آذر  ۲۸تاریخ: 

 قیمت مرغ در آستانه شب یلدا باال رفت

ماهی از افزایش نرخ مرغ خبر داد و گفت: افزایش تقاضا و کاهش عرضه مرغ در آستانه یلدا، دلیل اصلی روند  رییس اتحادیه پرنده و

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی  مهدی یوسف خانی رییس اتحادیه پرنده و ماهی در گفتگو با خبرنگار.صعودی قیمت است

هزار، مرغ آماده به  5در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  تومانی نرخ مرغ 300افزایش  از ،خبرنگاران جوان

 .تومان است 800هزار و  7و خرده فروشی  100و هزار  7، توزیع درب واحد های صنفی  950هزار و  6طبخ در کشتارگاه 

 .تومان است 800هزار و  7و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  800هزار و  6 نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر به گفته وی

 فیله مرغو  14هزار، سینه بدون کتف  13یوسف خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات افزود: همچنین قیمت هر کیلو سینه با کتف 

رییس اتحادیه پرنده و ماهی افزایش تقاضا و کاهش عرضه مرغ در آستانه یلدا را دلیل اصلی روند صعودی قیمت .هزار تومان است 16

در روزهای آتی را پیش بینی کرد و گفت: نرخ مرغ بعد از شب یلدا به دنبال کاهش تقاضا مجدد به نرخ  قیمت مرغوی .اعالم کرد

 13هزار،کپور  23در بازار بیان کرد: نرخ هر کیلو شیر جنوب  ثبات نرخ انواع ماهی یوسف خانی در خصوص.گرددمی قبلی خود باز

و  47هزار، راشگو جنوب  70هزار، سالمون نروژ  20هزار، سنگسر طالیی  15هزار،سفید پرورشی  20هزار،تیالپیا  12هزار، قزل آال 

 .هزارتومان است 37شوریده بندری 

http://www.yjc.ir/fa/news/6366421/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آذر  ۲۹تاریخ: 

 !نظارت تیزتر خواهد شدتیغ سودجویان بدون / 9۶آخرین قیمت مصوب اقالم شب یلدا 

قیمت انواع میوه و تنقالت در آستانه شب یلدا سیر صعودی به خودگرفته و درخواست مردم از مسووالن نظارت بر سودجویانی است 

 .که این بازار را آشفته کرده اند

شب یلدا، مصادف با سی ام آذرماه، از نمونه  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

 دم آشنایان اقوام، نشینی شب و  مناسبت های تاریخی این مرز و بوم به شمار می رود که از دیرباز به عنوان مقطعی برای دورهمی

 .م مورد استفاده در این مناسبت نیز گره خورده استاقال گرانی با گذشته سالیان طول در که شبی. است گرفته قرار نظر

و...مزین بوده، اما این تزیین در سال های اخیر با  هندوانه، مرکبات، آجیلبنابر یک قاعده نانوشته، سفره شب یلدا، از دیرباز به 

ن معضل همواره در مناسبت های ای و شود نمی خالصه یلدا شب به تنها قیمت، زایشاف به میل  گرانی فزآینده ای همراه شده است.

گرانی ظروف پالستیکی، خرما و...در ایام محرم و بخصوص روزهای منتهی به تاسوعا .گوناگون به انحای مختلف بروز پیدا کرده است

ونه هایی از این افزایش قیمت به شمار می رود که در روزهای پایانی اسفند و ...، نم گرانی میوه و آجیلو عاشورای حسینی و

متاسفانه همچنان در بر همان پاشنه گذشته می چرخد و هیچ تدبیری برای مهار این گرانی ها اندیشیده نمی شود، که اگر شده بود 

یک بررسی میدانی در با  .شاهد گرانی فعلی در بازار میوه و برخی اقالم مورد استفاده در سفره شب یلدا همچون آجیل نبودیم

 .درصدی این محصول خواهیم بود 25تا  15، به روشنی شاهد افزایش یلدا شب آجیل بازار

 افزایش نرخ دالرگونه کمبودی در این خصوص وجود ندارد و افزایش قیمت فعلی به آنچنان که مسووالن عنوان کرده اند؛ هیچ 

تومانی نرخ ارز( 100نمونه محصوالتی است که در صورت افزایش حداقلی )بر اساس گزارش های موجود؛ پسته از .معطوف می شود

 .تومانی در هر کیلو مواجه خواهد شد 900تا  800با افزایش 

گردد و به طوریکه طبق آمار؛ البته یکی از چالش های موجود در تعیین نرخ این اقالم به عدم وجود نرخی مصوب و مشخص باز می 

 .الر در هر کیلو، باتوجه به کیفیتی که از آن برخوردار بوده، متفاوت استد 16تا  9قیمت پسته از 

، با  صنعت،تجارت و کشاورزیکنندگان عمده آجیل در غرب استان تهران در گفتگو با خبرنگار مسعود خرم شاهی، یکی از توزیع 

، اظهار کرد: اگرچه آجیل و شکالتچه بیشتر نظارت ها بر واحدهای صنفی خرده فروش در ارتباط با اشاره به ضرورت تشدید هر 

نرخ آجیل بنابر کیفیت موجود و برخوردارِ از آن متفاوت است ، اما همین تفاوت قیمت ها باعث می شود عده ای از فروشندگان 

 .سلیقه ای در این خصوص مبادرت ورزند آجیل، از این تفاوت سوء استفاده کنند و به اِعمال نرخ های

هزار تومان به فروش می رساند و  54هزار تومانی را به قیمت  48وی افزود: به عنوان نمونه ، گاهی مشاهده می شود فردی، پسته  

و اِعمال  این همان سوء استفاده ای است که توسط برخی از خرده فروشان انجام می پذیرد، که البته در صورت تشدید نظارت ها

چنینی به حداقل ممکن برخورد شدید و جدی تر شاهد چنین موضوعی نخواهیم بود و یا حداقل اینکه ضریب سوء استفاده های این

 .کاهش خواهد یافت

 شاخص های تعیین نرخ آجیل چیست؟  

ال، در نیمه دوم س یش مصرف آجیلافزامصطفی احمدی، رییس اتحادیه آجیل و خشکبار تهران در گفتگو با رسانه ها، با اشاره به  

به رسانه ها می گوید: نرخ مصوبی برای انواع آجیل وجود ندارد و قیمت ها بر اساس میزان عرضه و تقاضا، نرخ ارز و مقدار تولید 
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اثیرگذار وی در ادامه می افزاید: آجیل و خشکبار یک محصول صادراتی است و به تبع نرخ ارز بر بهای آن ت .ساالنه تعیین می شود

 .خواهد بود

دالر در بازارهای صادراتی  13تا  9این مقام مسوول در اتحادیه آجیل و خشکبار تهران تاکید کرد: بهای هر کیلوگرم پسته ایران بین  

 .بود خواهد اثرگذار محصول این قیمت بر ارز نرخ نوسانات  به فروش می رسد که در نتیجه

تاثیر گذاشته و به همین دلیل امسال برای آجیل  قیمت آجیل و خشکبار افزایش نرخ ارز، براحمدی می گوید: از دو ماه پیش،  

  .کنیمشب یلدا، نرخ سقف و کف تعیین نمی

 !مردم مراقب تخمه های چینی باشند   

آفتابگردان را نیز  تنها عارضه بازار آجیل به شمار نمی رود، در ظاهر واردات بی رویه و نفوذ چینی ها، بازار تخمه گرانی آجیل 

 .تسخیر کرده است

هایی که بنابر اظهارات فروشندگان آجیل، از طعم مطلوبی نیز برخوردارند اما از حیث ارزش غذایی در شرایط غنی و استانداردی تخمه 

این  ابگردانتخمه آفتدرصد تخمه هایی که در بازار به فروش می رسند، چینی بوده و در بخش  70طبق گزارش ها؛ .قرار ندارند

 .درصد بازار در دست چینی ها است 60تا  50نیز  ،تخمه کدوگوشتی در ارتباط با .درصد است 80میزان 

به واقع یکی از انتقادات وارده به بازار آجیل مشمول همین مورد می شود، در شرایطی که تخمه آفتابگردان به عنوان یکی از دانه ها  

یان اقشار و طبقات ضعیف و کم درآمد جامعه مطرح است، نفوذ و یکه تازی چینی ها در بازار و اقالم پر مصرف آجیل بخصوص در م

مذکور، موضوعی است که باید در ارتباط با آن چاره اندیشی شود، آنچنان که این عارضه در بسیاری دیگر از حوزه های اقتصادی 

 .گیر خود ساخته استکشور چون آفتی جِدی ، گوشت، پوست و استخوان اقتصاد کشور را در

 مخاطرات آجیل و خشکباری که بصورت غیر مجاز عرضه می شوند 

در روزهای منتهی به شب یلدا و یا ایام نوروز به فروش و عرضه غیرمجاز آن توسط  بازار آجیل و خشکبار یکی از معضالت 

دگان خشکبار، معتقدند در صورتی که آجیل کنندر این میان، برخی از عرضه.خودروهای سیار، دست فروش ها و...معطوف می شود

برای دقایقی در دست نگهداری شود و دست آغشته به رنگ های قرمز و...نشود، سالمت آجیل تا حدودی تضمین شده که البته کِرم 

ع تالش به واق .خوردگی آجیل و رطوبت زدگی آن نیز از دیگر موضوعاتی است که باید برای خرید محصول سالم مدنظر قرار گیرد

برای خرید آجیل و خشکبار از مراکز توزیع مجاز و پرهیز از تهیه خشکبار از خودروهای سیار، دست فروش ها و...از موضوعاتی است 

 هزار تومانی شد 8مرغ در آستانه شب یلدا .که می تواند تا حدودی ضریب احتمال تهیه آجیل سالم را افزایش دهد

 نرخ مرغ تومانی 300افزایش از   صنعت،تجارت و کشاورزی ده و ماهی در گفتگو با خبرنگارمهدی یوسف خانی رییس اتحادیه پرن

، توزیع 950هزار و  6هزار، مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه  5در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هرکیلو مرغ زنده درب مرغداری 

وی بهبود تقاضا و کاهش عرضه مرغ را دلیل .تومان است 800هزار و  7و خرده فروشی را  100هزار و  7درب واحد های صنفی 

در بازار بیان کرد: اکنون قیمت هر  قیمت انواع ماهییوسف خانی با اشاره به .های اخیر دانستاصلی روند صعودی قیمت در روز

هزار، سالمون  20هزار، سنگسر طالیی  15هزار، سفید پرورشی  20هزار، تیالپیا  12هزار، قزل آال  13هزار ،کپور  23کیلو شیر جنوب 

  .ومان استهزارت 37و شوریده بندر  47هزار، راشگو جنوب  70نروژ 

 افزایش قیمت ماهی در شب یلدا منطقی نیست

با اشاره به اینکه   صنعت،تجارت و کشاورزی ارسالن قاسمی مدیرعامل اتحادیه تکثیر و پرورش صادرات آبزیان در گفتگو با خبرنگار

است، اظهار کرد: با توجه به آنکه در پرورش و صید ماهی نسبت به  اهی شب یلداقیمت مسودجویی دالالن دلیل اصلی افزایش 
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مدت مشابه سال گذشته کاهش اتفاق نیفتاده است، از این رو دالل بازی در زمینه عرضه تنها دلیل اصلی افزایش قیمت ماهی در 

مبنی بر عرضه مستقیم محصوالت آبزی در جهت  وی افزود: طی سال های اخیر، اتحادیه تالش های متعددی.بازار به شمار می رود

 .کنترل بازار انجام داد که متاسفانه به جهت عدم همکاری سازمان میدان میوه و تره بار این امر تا کنون محقق نشده است

دا ممکن لدر آستانه شب یلدا را پیش بینی کرد و گفت: طبق روال همه ساله ، افزایش تقاضا در آستانه شب ی قیمت ماهی قاسمی

 .است نوسان جزیی قیمت در بازار را به همراه داشته باشد

 دیماهی های پرورشی و صیمدیرعامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان تصریح کرد: با توجه به فراوانی تولید و عرضه انواع 

انتظار می رود که مسووالن امر با نظارت بر بازار از افزایش بی رویه قیمت ناشی از سودجویی واسطه ها و دالالن در بازار جلوگیری 

 .کنند

 فراوانی میوه در آستانه شب یلدا

با اشاره به اینکه کمبودی در بازار میوه  صنعت،تجارت و کشاورزیمجتبی شادلو نائب رییس اتحادیه باغداران در گفتگو با خبرنگار 

امسال تولید محصوالتی نظیر سیب و مرکبات نسبت به مدت مشابه سال گذشته ایده آل بود، به  :شب یلدا وجود ندارد، اظهار کرد

 .ستطوریکه این محصوالت با کیفیت بسیار باال در سردخانه های کشور ذخیره شده ا

ناشی از کمبود محصول در بازار صحت ندارد، افزود: اگرچه در پاییز سال گذشته برخی باغات  نوسانات نرخ اناروی با اشاره به اینکه 

انار دچار سرمازدگی شدند اما تولید این محصول در استان های همجوار بسیار مناسب بود، به طوریکه در شرایط کنونی هر کیلو انار 

 .شود می عرضه  هزار تومان 5تا  500هزار و  2درجه یک در عمده فروشی ها 

شادلو ادامه داد: با توجه به فراوانی تولید و ذخیره سازی سیب در انبارها، قیمت های کنونی موجود در بازار جوابگوی هزینه کشاورزان 

 .به گفته وی؛ در شرایط کنونی تولید هندوانه از پشتوانه مالی خوبی برخوردار است.نیست

وجه به فراوانی عرضه محصوالتی نظیر هندوانه، مرکبات، سیب،انار، خرمالو و... پیش بینی نایب رییس اتحادیه باغداران گفت: با ت

 .شود که هیچ گونه افزایش قیمتی در بازار نخواهیم داشتمی
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آذر  ۲۸تاریخ: 

 انار، سکان دار گرانی یلدا+ قیمت

 .با توجه به فراوانی میوه های رنگارنگ یلدا در میدان، پیش بینی می شود که نوسان چندانی در بازار رخ ندهد

با فرا رسیدن شب یلدا بازار برخی محصوالت  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی  به گزارش خبرنگار

طبق روال همه ساله از چند روز مانده به شب یلدا .استو شکالت حسابی با رفت و آمد بیشتری همراه  میوه، آجیل وشیرینی نظیر

 .، انار و خرمالو با نوسان چشمگیری روبروستهندوانه قیمت اقالم پرتقاضا نظیر

هزار ،  6تا  4هزار، انگور  7تا  6 خرمالوهزار،  8تا  5آخرین بررسی از سطح بازار میوه و تره بار بیانگر آن است که نرخ هر کیلو انار 

یکی از .است تومان 500 و هزار 4 تا 3 موز هزار، 4 تا 2 پرتقال ، هزار 6 تا 3 نارنگی هزار، 6 تا 5 ازگیل  هزار، 3تا  2ه هندوان

گوید: امسال میدان میوه و تره بار از تمامی اقالم رنگارنگ مخصوص شب یلدا اشباع است که با این فروشندگان میوه و تره بار می

حسین مهاجران رییس اتحادیه میوه و  .نیافتد اتفاق مانده باقی روزهای در چندانی قیمت افزایش  وجود پیش بینی می شود که

رد: با اشاره به آخرین وضعیت بازار میوه و تره بار در آستانه شب یلدا اظهار ک  صنعت،تجارت و کشاورزی سبزی در گفتگو با خبرنگار

هزار، سیب  8تا  7، پرتقال جنوب 500هزار و  2تا  500هزار، تامسون شمال هزار و  5تا  500هزار و  نرخ هر کیلو نارنگی اکنون

را  نرخ هر کیلو هندوانهوی .هزار تومان است 15تا  6هزار و گالبی بیروتی  4تا  500هزار و  3هزار، گریپ فروت  4تا  500هزار و 

تومان در بازار اعالم کرد و گفت: قیمت هندوانه در مقایسه با مدت مشابه سال با کاهش هزارتومانی در  700تا هزار و  200هزار و 

 کمبود انار :برابری قیمت انار نسبت به مدت مشابه سال قبل در بازار خبر داد و افزود 2.5مهاجران از افزایش .میدان روبرو است

 رییس اتحادیه میوه و سبزی با اشاره به اینکه.ی باغات دلیل اصلی افزایش قیمت محصول در بازار به شمار می رودناشی از سرمازدگ

 6تا  4هزار، ازگیل  8تا  6هزارتومان است، بیان کرد: همچنین نرخ هرکیلو خرمالو  7تا  500هزار و  4در میدان  نرخ هر کیلو انار

گوجه هزارتومان اعالم کرد و گفت: هر کیلو  3تا  500هزار و  2وی نرخ هر کیلو خیار را .تتومان اس 500هزارو  4تا  3و انگور 

به .تومان در میدان عرضه می شود 500هزار و  2تا  800، پیاز هزار و 500تا هزار و  700هزار،سیب زمینی  4تا  3با نرخ  فرنگی

 .تومان است 200تا هزار و 800و سبزی جور) پلو،آش،قورمه(  500 تا هزار و 200گفته مهاجران؛ نرخ هر کیلو سبزی خوردن هزار و 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آذر  ۳۰تاریخ: 

 انار صدر نشین بازار یلدا شدندخرمالو و 

 .باتوجه به ساعات پایانی آخرین روز از پاییز، تقاضا برای میوه های پر مصرف شب یلدا مانند خرمالو و انار، باال رفته است

در سطح شهر و  بازار میوه براساس مشاهدات ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

آخرین قیمت ها از بازار میوه حاکی از آن است که قیمت .گفته فروشندگان محدودیتی در عرضه اقالم پر مصرف شب یلدا وجود ندارد

هزار و  4هزار،گالبی  5تا  800هزارو  4، سیب قرمز800هزار و  5تا  5، موز 500هزار و 3تا  3، پرتقال500ر و هزا 8هر کیلو خرمالو 

حسن صابری رییس اتحادیه صنف .هزار تومان است 6تا  4هزار و ازگیل  6تا  4، نارنگی 500هزار و  8تا 7هزار، انار  6تا  800

درصدی قیمت میوه در بازار خبر داد  20تا  15از افزایش  صنعت،تجارت و کشاورزیگار فروشندگان میوه و تره بار در گفتگو با خبرن

وی نرخ هر کیلو .هزار تومان است 6تا  3هزار، خرمالو  5تا  3هزار، ازگیل  2هزار، هندوانه هزار تا  7تا  3و گفت: اکنون نرخ هر کیلو 

، پرتقال 500تا هزار و  200همچنین قیمت هر کیلو خیار رسمی هزار و  :هزار تومان است، افزود 3تا  500هزار و 2گلخانه  خیار

، لیمو 500هزار و  8تا  6،گالبی 500هزار و  2تا  200هزار،کیوی هزار و  5تا  500هزار و  3، پرتقال جنوب 500تاهزار و 800شمال 

صابری با اشاره به نرخ سایر میوه در بازار بیان کرد: اکنون هر کیلو سیب با نرخ هزار و .ار تومان استهز 4تا  500هزار و  2شیرین 

این مقام مسوول .در میدان عرضه می شود 500هزار و  2تا  500هزار، نارنگی یافا هزار و  4تا  2هزار، نارنگی تخم ژاپنی  3تا  200

، 100تا هزار و 800، کاهو 500هزار و  8تا  8یان کرد: اکنون نرخ هر کیلو لیمو ترش در بازار ب نرخ سایر صیفی جات با اشاره به

هزار  7تا  7هزار، فلفل دلمه رنگی  16تا  14، سیر خشک 500تا هزار و  800، سیب زمینی و پیاز 500هزار و  3تا  3گوجه فرنگی 

و سبزی جور)پلو،آش،قورمه(  300تاهزار و 800و سبزی خوردن به گفته وی؛ نرخ هر کیل.هزار تومان است3تا  2، فلفل دلمه سبز500و

رییس اتحادیه بار فروشان میوه و تره بار ادامه داد: با توجه به قیمت های مصوب اعالم شده در عمده .تومان است 200هزار تا هزار و 

 .اع میوه و سبزی در بازار کننددرصدی باید اقدام به عرضه انو 35فروشی ها برای شب یلدا، خرده فروشان با احتساب سود 

http://www.yjc.ir/fa/news/6369235/%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8% 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آذر  ۲۹تاریخ: 

 ماهی/پر و بال مرغ در آستانه شب یلدا چیده شدآخرین تحوالت بازار مرغ و 

 .رییس اتحادیه پرنده و ماهی نرخ جدید مرغ و انواع ماهی در آستانه شب یلدا را اعالم کرد

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  ورزیصنعت،تجارت و کشا  مهدی یوسف خانی رییس اتحادیه پرنده و ماهی در گفتگو با خبرنگار

، مرغ  800هزار و  4خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  تومانی نرخ مرغ در بازار 200کاهش ، از جوان

 .تومان است 600هزار و  7و خرده فروشی  900هزار و  6، توزیع درب واحد های صنفی  750هزار و  6آماده به طبخ در کشتارگاه 

 .تومان است 600هزار و  7مر برابر با قیمت مرغ و ران مرغ بدون ک 600هزار و  6 نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر به گفته وی؛

فیله و  14هزار تومان، سینه بدون کتف  13یوسف خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات افزود: همچنین قیمت هر کیلو سینه با کتف 

ت: علی رغم پیش در آستانه شب یلدا را پیش بینی کرد و گف قیمت مرغ رییس اتحادیه پرنده و ماهی.هزار تومان است 16 مرغ

 .نونی مرغ غیرمنتظره بود از این رو امکان پیش بینی قیمت وجود نداردک بینی های صورت گرفته، کاهش نرخ 

 20هزار، تیالپیا  12هزار، قزل آال  13هزار،کپور  23نرخ هر کیلو شیر جنوب   :در بازار بیان کرد نرخ انواع ماهیوی با اشاره به 

 .هزار تومان است 37هزار و شوریده بندر  47هزار، راشگو جنوب  70هزار، سالمون نروژ  20ار، سنگسر هز 15هزار، سفید پرورشی 

http://www.yjc.ir/fa/news/6367768/%D8%A2%D8% 
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۹۶/۰۹/۲۷ : تاریخ

 های مدرن اندازی گلخانههای خارجی برای راهرایزنی با شرکت

گذاری و ایجاد های معتبر خارجی برای سرمایهمعاون اعتبارات و وصول مطالبات بانک کشاورزی استان سمنان از رایزنی با شرکت

استان سمنان، حمیدرضا کبیریان در جمع  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار گروه اقتصادی  .های مدرن در ایران خبر دادگلخانه

 ها، تمایل به احداثهای وزارت جهاد کشاورزی برای کاهش هزینهتولیدکنندگان محصوالت گلخانه ای استان گفت: یکی از سیاست

ده و متقاضیان زیادی نیز در این زمینه اعالم های مدرن و فوق مدرن است و استان سمنان همواره در این عرصه پیشرو بوگلخانه

 .شودآمادگی کرده اند، اما تصور غلطی از یک گلخانه در بین متقاضیان رواج یافته است که مانع از عملیات اجرایی آن می

 و پرداختای محدودیت اعتبار معاون اعتبارات و وصول مطالبات بانک کشاورزی استان سمنان ضمن بیان اینکه در بخش گلخانه

هایی که در سطح گیرد، یادآور شد: گلخانهدرصد در اختیار گلخانه داران قرار می 15تسهیالت نداریم و منابع داخلی بانکی با نرخ 

اند، در اذهان متقاضیان اثر منفی داشته و به همین جهت، عمالً هیچ حرکتی برای کاره هستند و با شکست روبرو شدهاستان نیمه

وی با تأکید بر اینکه تأمین اعتبار از خطوط داخلی بانک کشاورزی و صندوق توسعه .شودیک گلخانه در استان انجام نمیاندازی راه

شود و مشکلی در زمینه پرداخت تسهیالت وجود ندارد، خاطرنشان کرد: های مدرن و فوق مدرن انجام میاندازی گلخانهملی برای راه

 .دکنهایی را که در حال حاضر فعال هستند، هرچند در مقیاس کوچک باشند، تأمین میتمام گلخانهاین مجموعه، سرمایه در گردش 

کبیریان بابیان اینکه اراضی بسیاری در قطعات کوچک در استان سمنان وجود دارد و تعداد خرده مالکین در این استان زیاد است، 

اندازی شود، اما کماکان این دستورالعمل وجود دارد که به ای کوچک راههیادآور شد: باید از این موضوع استقبال شود تا گلخانه

هکتار  200اکنون وی در ادامه با اشاره به اینکه هم.هزار متر که توجیه اقتصادی ندارند، وارد نشویم 3های کوچک زیر موضوع گلخانه

های ا به لحاظ پیشرو بودن در استقبال از فعالیتهای مدرن هستند، گفت: ماز اراضی استان سمنان متقاضی برای احداث گلخانه

 .گذاران خارجی داریمهای مدرن و فوق مدرن نیاز به مشارکت سرمایهای به این نتیجه رسیدیم که برای داشتن گلخانهگلخانه

ت اندازی گلخانه مشارکگذار برای راهمعاون اعتبارات و وصول مطالبات بانک کشاورزی استان سمنان افزود: درگذشته تعدادی سرمایه

رن های مداندازی گلخانههای معتبر خارجی برای راهاندازی شد و در حال حاضر نیز با برخی شرکتهای موفقی نیز راهکردند و گلخانه

های احداث گلخانه، تولید محصول، آموزش تکنسین و خریدوفروش ها هزینهشده که این شرکتو فوق مدرن، مذاکراتی انجام

گذاری، به لحاظ مسائل سیاسی که در تمام وی تصریح کرد: این در حالی است که برای سرمایه.شوندالت ما را متقبل میمحصو

کبیریان همچنین در خصوص واحدهای تولیدی .گذاری در کشور ایران وجود نداردکشورها حاکم است، ترغیبی برای حضور و سرمایه

های موجه اقتصادی است و این مهم یکی از رچ، کمترین میزان برای اجرای طرحتن قا 200قارچ اعالم کرد: ظرفیت تولید 

تن قارچ، کمترین میزان  200وی در خصوص واحدهای تولیدی قارچ اعالم کرد: ظرفیت تولید .های ابالغی بانک استدستورالعمل

معاون اعتبارات و وصول مطالبات .بانک است های ابالغیهای موجه اقتصادی است و این مهم، یکی از دستورالعملبرای اجرای طرح

 استان سطح در متقاضیانی چراکه شود، اندیشیده نیز طرح این برای تدابیری باید: کرد خاطرنشان بانک کشاورزی استان سمنان

 اهآن تولید از مانع هادستورالعمل این اما کنند تولید توانندمی ایدکمه هایقارچ برای تن 200 زیر ظرفیت با که دارند وجود سمنان

عنوان محل اجرای طرح احداث گلخانه هستند، نقشه برای اراضی مشاعی که به 97وی همچنین اظهار داشت: تا پایان سال .شودمی

پذیریم، مگر اینکه مباحث عنوان وثیقه، محل اجرای طرح را میکنیم و بدون این نقشه بهاز متقاضیان دریافت نمی "یو تی ام "

 .های ویژه استغیرازاین باشد، که نیازمند بررسیحقوقی 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960927001343 
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۱۳۹۶آذر  ۲۹تاریخ: 

 هزار شغل 800تومانی، سوخت  ۱۵00بنزین 

گیری برای درصدی قیمت بنزین مصمم است. هم از برگزاری جلسات متعدد با محافل تصمیم50دولت برای افزایش  :شرق 

جمهور های متعدد درباره مزایای این تصمیم. همین روز گذشته در سخنانی رئیسکند و هم از سخنرانیمتقاعدسازی آنها کوتاهی نمی

شود اما خوب است در این فاصله که تا زایی مید کرد این افزایش قیمت فقط صرف اشتغالمزایای افزایش قیمت را برشمرد و تأکی

 ایم و دستاوردهایها داشتههای قبل از افزایش قیمتها باقی مانده، دولت و مجلس تجربیاتی که در سالشدن افزایش قیمتقانونی

، از طریق ورشکستگی و تعطیلی 1389قیمتی انرژی در سال دهد که در جریان شوک ها نشان میآن را بازخوانی کنند. بررسی

از بین رفته است و طبق بررسی حسن سبحانی، کارشناس اقتصادی  89نسبت به  90 سال در میلیون شغل  1،4ها، حداقل بنگاه

 .هزار شغل از بین برود 800شود که با این شوک قیمتی جدید نیز حدود بینی میپیش

تا یک  0،75موجب کاهش  18های انرژی موضوع تبصره نیز در گزارشی تأکید کرد افزایش قیمت حاملهای مجلس مرکز پژوهش

هزارنفری اشتغال منجر  480تا  360تواند به کاهش شود که این کاهش رشد میمی 1397درصدی رشد اقتصادی کشور در سال 

گزارش اقتصادی سازمان برنامه در سال  .کننده استصرفترین مدولت و مجلس باید توجه داشته باشند که خود دولت بزرگ .شود

کننده بعد از شوک قیمتی شده که تورم مصرفاشاره دارد. در این گزارش آورده 1372به نتایج دستکاری قیمت ارز در سال  1373

فزایش پیدا کرده درصد ا 71.5گذاری دولت های سرمایهدولت یعنی شاخص ضمنی هزینه CPI کهحالیدرصد رسیده، در 21به 

برابر بیشتر از خانوارها باال  3.5طور متوسط های دولت را بههای انرژی هزینهاست. بیان ساده این گزارش یعنی افزایش قیمت حامل

آن د با توانآورد که میدست میکند با افزایش قیمت بنزین، گازوئیل، گاز و برق، درآمدی بهبرد. بنابراین هرچند دولت گمان میمی

رود  میها باالهای دولت بعد از افزایش قیمتگوید آنقدر هزینههای قبل میوجود بیاورد؛ اما تجربه سالگذاری کند و اشتغال بهسرمایه

 .ماندزایی باقی نمیکه ریالی برای اشتغال

 های انتخاباتیعصاره تمام وعده

خود دانست « های انتخاباتیعصاره تمام وعده»قدیم کرد که آن را دولت را به مجلس ت 97جمهور در حالی الیحه بودجه سال رئیس

روحانی در صحن علنی مجلس مبانی اصلی بودجه سال «. کردن فقر مطلق استکندولت با این الیحه درصدد ریشه»و عنوان کرد 

جمهوری برای دستیابی به اشتغال ئیسالیحه مذکور برنامه ر 18آینده را اشتغال فراگیر، رفع فقر و ایجاد عدالت اعالم کرد. تبصره 

های ملالتفاوت قیمت حاشود تا صد درصد منابع حاصله از مابهفراگیر را به تصویر کشیده است. در این تبصره به دولت اجازه داده می

با منابع صندوق میلیارد تومان  400هزار و  17ها در ابتدای سال جاری را تا سقف نسبت به قیمت این حامل 1397انرژی در سال 

آموخته های تولید، اشتغال و آموزش و کمک به کارورزی جوانان دانشتوسعه ملی و تسهیالت بانکی، در جهت حمایت از طرح

 در این. است های انرژی زایی دولت در سال آینده افزایش قیمت حاملترین اهرم اشتغالدیگر مهمعبارتبه .دانشگاهی پرداخت کند

های از محل افزایش قیمت حامل 97کند که دولت در سال صورت ضمنی تأکید میماده واحده این الیحه، به 14 تبصره که است حالی

توجه این است که در این تبصره برخالف روال معمول هزار میلیارد ریال درآمد کسب خواهد کرد. نکته جالب 370انرژی تا مبلغ 

های موثق از مباحث مطرح بین ها نشده است اما اخبار و گزارشیش هر یک از حاملای به مقدار افزانویسی، هیچ اشارهبودجه

درصد را دارند. بر این اساس در صورت  66تا  30ها بین دهد که دولتمردان قصد افزایش ناگهانی قیمتاقتصاددانان بعینه نشان می

 92تومان و قیمت گاز طبیعی از  400به  300گاز( از )نفتتومان، قیمت گازوئیل  500تصویب مجلس، قیمت بنزین از هزار به هزارو 

میلیون  68میلیون لیتر و مصرف روزانه گازوئیل را  82طور متوسط مصرف روزانه بنزین را تومان افزایش خواهد یافت.اگر به 120به 
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یارد تومان خواهد بود که این رقم در هزار میل 4/17لیتر در نظر بگیریم و این رقم را در روزهای سال ضرب کنیم، رقم حاصله حدود 

 .الیحه هدفمندی منظور شده است 18تبصره 

 چه میزان شغل آفرید؟ 89 های سالقیمت

در دولت دهم کلید خورد؛ طرحی که قرار بود با افزایش « هاطرح هدفمندی یارانه»درست هفت سال پیش در چنین روزهایی بود که 

درآمد، به کاهش سطح شکاف طبقاتی عنوان یارانه نقدی به خانوارهای کمی از درآمد آن بههای انرژی و پرداخت بخشقیمت حامل

 حالی در این. داشت درپی بارفاجعه فرجامی درآمدکم خانوارهای شناخت در دولت توانایی عدم به توجه با که طرحی منجر شود. 

 وییس از. نشد محقق شود، داده تخصیص اشتغال و تولید به آن از بخشی بود قرار که هایارانه هدفمندی از حاصل درآمدهای که است

ها حجم یارانه پرداختی به خانوار 91تا  89های تومانی به تمامی خانوارهای ایرانی، در سال 500هزار و 45رداخت یارانه نقدی پ با

دلیل فشار بر بخش عرضه اقتصاد، منجر به افزایش هزینه معادل سه برابر بودجه عمرانی کشور شد و از سوی دیگر این سیاست به

قرار بود سابقه نرخ ارز و کاهش شدید اشتغال شد. روزی درصد، افزایش بی 45تبع آن رشد صعودی تورم تا سطوح بیش از تولید و به

ها باشد و روزی دیگر این هدف، به مندی از یارانهکردن بهای آن برقراری عدالت برای بهرههدف از افزایش قیمت بنزین و واقعی

مطرح  زاییسازی مصرف سوخت تغییر پیدا کرد. فصلی دیگر هم هدف جلوگیری از واردات بنزین عنوان شد و امروز هم اشتغالبهینه

لیتری مصرف بنزین یا افزایش میلیونای وجود ندارد که بگوید در ازای کاهش یککه هیچ فرمول و مدل ریاضیاست. فارغ از آن

های سال)شود. این در حالی است که تجربه افزایش قیمت بنزین در دوره اصالحات صدتومانی بهای انرژی، چه میزان شغل ایجاد می

قیمتی مانند افزایش قیمت لزوما کاهش مصرف بنزین را به همراه نخواهد داشت. های اثبات کرد تکیه صرف بر سیاست( 83تا  76

تنها مصرف تومان رسید، ولی نه 80تومان به لیتری  13در آن دوره زمانی، قیمت بنزین به صورت ساالنه افزایش یافت و از لیتری 

 .درصدی73ر روز رسید؛ یعنی رشدی میلیون لیتر د 7/60میلیون لیتر در روز به  35بنزین کنترل نشد، بلکه از 

 وقت خوب برای انتخاب بد

بودن کرد. با توجه به درپیشتدریج اجرائی میو به 92های انرژی را داشت باید این امر را از سال اگر دولت قصد افزایش قیمت حامل

ره را درک کرد. اینکه دولت چهار سال باتوان تعلل دولت دراینجمهوری دوره یازدهم میانتخابات مجلس دهم و انتخابات ریاست

بینی شده است را اجرا نکرد تا دوباره رأی بیاورد و بعد که خیالش راحت های انرژی که در قانون پیشافزایش تدریجی قیمت حامل

م مخرب تصمیها را یکباره اجرا کند تا شوک بزرگ دیگری به پیکره نحیف اقتصاد و معیشت مردم وارد شود، یک شد جمع آن افزایش

است. ظاهرا دولت خوب وقتی را هم برای این شوک انتخاب کرده است چراکه مجلس هم سال آخرش نیست و انتخابات مجلس بعد 

 .نزدیک نیست و بنابراین نمایندگان هم انگیزه چندانی برای مخالفت با این شوک ندارند

ازپیش در اذهان عمومی بودن این تصمیم را بیشدی، شائبه سیاسیدرص50های انرژی با نرخ رشد افزایش سریع و یکباره قیمت حامل

کند. بهتر است این افزایش قیمت با یک شیب مالیم انجام شود تا شوک اجتماعی و اقتصادی به جامعه وارد نشود. این تقویت می

ته ی واحدهای تولیدی را به همراه داشتواند بر افزایش قیمت کاالها تأثیر گذاشته و در نتیجه آسیب و حتی تعطیلافزایش قیمت می

باشد که نتیجه آن ریزش اشتغال است و در شرایط کنونی بخش صنعت و تولید کشور توان تحمل چنین شوکی را ندارد. افزایش 

افزایش قیمت بنزین بیشتر کسب .قیمت بنزین و گازوئیل به عنوان یک پیشران عمل خواهد کرد و در سطح افقی تکثیر خواهد شد

 .درصد اشتغال مربوط به آنهاست80دهد که اتفاقا وکارهای کوچک را تحت تأثیر قرار می

 برای اشتغال شدهبدون ضمایم تضمین

شود های انرژی صرف ایجاد اشتغال میهزار میلیارد تومان از درآمد اضافی ناشی از افزایش قیمت حامل 18یا  17گفته شده است 

دهد در جریان شوک ها نشان میباره ارائه نکرده است. بررسیای دراینشدهجه برنامه روشن و تضمیناما دولت در ضمایم قانون بود
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از بین  89نسبت به  90 سال در میلیون شغل  4/1ها، حداقل ، از طریق ورشکستگی و تعطیلی بنگاه1389قیمتی انرژی در سال 

های اقالم سناریو افزایش قیمت.هزار شغل از بین برود 800حدود شود با این شوک قیمتی جدید نیز بینی میرفته است و پیش

با افزایش نرخ ارز و اقالم دیگر آغاز شده است. این سناریو تحت عناوین  1395های پایانی سال کلیدی در اختیار دولت، از ماه

ای وابسته های رسانهنفع و جریانهای ذیاز طرف گروه« کنترل واردات»و « سازیرقابتی»، «هاسازی قیمتواقعی»گوناگونی مانند 

 ای است که برایها عنوان فریبندهسازی قیمتیشود. واقعنفع حمایت و ترویج میخصوصی ذیهایی از دولت و بخش شبهبه بخش

شود. در این راستا با دولتی( مانند بنزین، آب، برق و گاز استفاده می)توجیه افزایش قیمت نرخ ارز و خدمات و کاالهای اساسی 

خواهان اجرای  آید. اگر دولتوجهی از موضوعات اساسی و کلیدی اقتصاد کشور غفلت به عمل مینگری و رویکردهای تکسطحی

ها( و توجیه آنها براساس تجربه کشورهای موفق است، پس به سایر های تعدیل ساختاری )با تأکید صرف بر اصالح قیمتسیاست

المللی پول مبنی بر اصالح بودجه با مدیریت بدهی دولت و همچنین المللی همچون صندوق بینهای نهادهای پولی و مالی بینتوصیه

وکار و تقویت بخش خصوصی عمل کند. در شرایطی که اقتصاد دوقطبی و تا حد زیادی غیرمردمی ی در فضای کسباصالحات ساختار

شود، طبیعی است که در وضعیت عدم افزایش بهای نفت، های بخش خصوصی واقعی و عامه مردم توجهی نمیشده است و به فعالیت

های کردن حجم و اندازه خود و اخذ مالیات از بخشدولت به جای کوچکاقتصاد در رکود هرچه بیشتر خواهد رفت. در این شرایط 

های رانتی را با ها و منافع بزرگ، طبق روال مألوف سه دهه اخیر، قصد دارد تا کسر بودجه خود و منافع گروهاقتصادی رانتی و ثروت

وکار ی داشته باشد که در حال حاضر فعالیت و کسبهای در اختیار، از جیب عامه مردم تأمین کند. دولت باید توجه جدافزایش قیمت

های قیمتی جدید و اخذ مالیات تورمی را داشته و وضعیت درآمد و معیشت عامه مردم در شرایطی نیست که تاب و تحمل شوک

 .های جدی ایجاد آفاتی را به همراه داردهای قیمتی ریسکباشد. شوک

http://www.iana.ir/fa/news/50711/%D8%A8%D9%86%D 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۲۵تاریخ: 

هزار میلیارد ریال تسهیالت برای تأمین امنیت  ۱32روز نخست دولت دوازدهم/ پرداخت  ۱00بانک کشاورزی در 

 پایدار بخش کشاورزیغذایی کشور و توسعه 

روز نخست دولت  100های اقتصادی دولت تدبیر و امید، در بانک کشاورزی در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و سیاست

های مختلف، سهم بزرگی در تأمین امنیت غذایی کشور و توسعه هزار میلیارد ریال تسهیالت در زیربخش 132دوازدهم با پرداخت 

به گزارش ایانا از روابط عمومی بانک کشاورزی، این بانک با اتخاذ مشی اعتباری و بر اساس .کشاورزی داشته استپایدار بخش 

هزار  132هزار فقره تسهیالت جمعاً به مبلغ  507روز نخست دولت دوازدهم بیش از  100ها و اهداف دولت تدبیر و امید، در برنامه

ی، بافغداری، دامداری و دامپروری، شیالت و آبزیان، صنایع وابسته و خدمات کشاورزی، قالیهای زراعت، بامیلیارد ریال در زیربخش

درصد تسهیالت سرمایه در گردش واحدهای  81هزار میلیارد ریال معادل 107صنایع دستی و... پرداخت کرده است که از این میزان، 

ای بوده است که این نسبت، بیانگر اهتمام و تمرکز بیشتر بانک هدرصد تسهیالت سرمای 19هزار میلیارد ریال معادل  25تولیدی و 

ف ده، راکد و بالتکلیکشاورزی در رونق واحدهای تولیدی، حمایت از تولیدکنندگان و فعاالن بخش، اصالح ساختارهای تولیدی زیان

ر های اقتصادی دولت داساس استراتژیها برای بازگشت و حضور موفق در چرخه تولید و اقتصاد کشور است که بر و کمک به بنگاه

 راستای تأمین امنیت غذایی کشور و توسعه پایدار بخش کشاورزی صورت گرفته است.

درصد در زیربخش  48هزار میلیارد ریال تسهیالت پرداختی بانک کشاورزی در مقطع یادشده،  132بر اساس این گزارش، از مجموع 

بافی و های زراعت، دامداری و دامپروری، باغداری، قالیمرتبط بوده است و زیربخشصنایع وابسته به بخش کشاورزی و خدمات 

 اند./های بعدی را شامل شدهها، به ترتیب مبالغ پرداختصنایع دستی و سایر پرداخت

http://www.iana.ir/fa/news/55062/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۲۲تاریخ: 

 گیردفرآورده لبنی تصمیم می 3ستاد تنظیم بازار درباره قیمت 

ازار ب دبیر انجمن صنایع لبنی، از تقاضای دامداران برای افزایش نرخ خرید شیرخام توسط کارخانجات خبر داد و گفت: ستاد تنظیم

 .گیرددر مورد قیمت سه فرآورده لبنی تصمیم می

 یرخامش خرید قیمت مساله، این پی در آیا اینکه و بازار در دامی هاینهاده قیمت افزایش درباره مهر، خبرنگار رضا باکری در گفتگو با

یت نیز از آنان ارائه مستندات حما سازمان و اند داشته تقاضایی چنین دامداران: گفت یافت؟ خواهد افزایش لبنی کارخانجات توسط

آنان دو روز قبل چنین بحثی را مطرح کرده اند و سازمان حمایت نیز در پی این درخواست دامداران،  :وی اضافه کرد.کرده است

ند تا این مساله اعالم کرده آنها خواسته خود را به صورت رسمی به این سازمان ارائه کرده و اسناد و مدارک الزم را نیز تحویل ده

دبیر انجمن صنایع لبنی کشور، درباره نتیجه تعیین قیمت جدید سه فرآورده لبنی توسط سازمان حمایت .مورد بررسی قرار بگیرد

نیز گفت: تعیین قیمت جدید این سه فرآورده در ستاد تنظیم بازار، در نوبت دستور جلسه قرار گرفته و بعد از تصمیم گیری درباره 

باکری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ما بحث ارائه مشوق صادراتی را به منظور جلوگیری از .خواهد شد آن، ابالغ

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%D 
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 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آذر  ۲۷تاریخ: 

 توسعه گلخانه، تنها راه نجات کشور از بحران کم آبی

برابری مصرف آب و تولید نسبت به فضای گلخانه و فضای آزاد تاثیر  10جهاد کشاورزی استان تهران گفت: افزایش حداقل رییس 

صنعت،تجارت  علی اشرف منصوری رییس جهاد کشاورزی استان تهران در گفتگو با خبرنگار.بسزایی در نجات کشور از بحران کم آبی است

اظهار کرد: استان تهران با مجموع  سطح زیر کشت گلخانه هابا اشاره به آخرین وضعیت  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان و کشاورزی

 .استان ها را به خود اختصاص داده استهکتار در بخش توسعه کشت گلخانه جایگاه نخست در بین سایر  160هزار و  3

 سال، پایان تا هکتار گلخانه ای جدید احداث شد در حالیکه برنامه استان تهران  260وی افزود: در هشت ماه نخست سال، حدود 

 سال یانپا تا را ها گلخانه کشت زیر سطح میزان که صددیم در آبی منابع بحران به توجه با  به گفته منصوری،.است بوده هکتار 140

شهرک  این مقام مسوول، با اشاره به اینکه استان تهران تا قبل از شروع کار دولت یازدهم فاقد.دهیم افزایش توجهی قابل میزان به

هکتار سطح زیر کشت به  180فعال بود، بیان کرد: در شرایط کنونی شهرک گلخانه ای واقع در شهرستان مالرد با  گلخانه ای

در ورامین انجام شده است که این امر  گلخانه ایدرصد کارهای واگذاری شهرک  30ر شده است و همچنین متقاضیان واگذا

وی ادامه داد: با توجه به محدودیت منابع آبی و خشکسالی های اخیر، انتظار می .دستاوردی بزرگ برای استان تهران تلقی می شود

اکثر همکاری در زمینه تخصیص آب و ایجاد زیر ساخت های الزم را با رود که وزارت نیرو در توسعه شهرک های گلخانه ای حد

 آبی منابع  بحران رییس جهاد کشاورزی استان تهران، با اشاره به اینکه کشور با چالش جدی.وزارت جهاد کشاورزی داشته باشد

روبروست، تصریح کرد: انتقال کشت محصوالت آب بر نظیر سبزی و صیفی از فضای آزاد به گلخانه، یکی از مهم ترین پروژه های 

 .برابری مصرف آب و توسعه صادرات به شمار می رود 10تاثیر گذار در ایجاد اشتغال،تولید، افزایش 

 و ها گلخانه احداث همچنین درصد کمتر است، گفت:  35ه فضای آزاد منصوری با اشاره به اینکه هزینه تولید در گلخانه نسبت ب

 اراضی کاربری تغییر از جلوگیری و ضایعات کاهش تولید، کردن اقتصادی محصوالت، پسندی بازار افزایش در ای گلخانه های شهرک

ای به سبب افزایش ارزآوری حاصل  وی اضافه کرد: بنابرفرمایش مقام معظم رهبری، توسعه شهرک های گلخانه.دارند بسزایی نقش

از صادرات، یکی از محوری ترین سیاست های اقتصاد مقاومتی محسوب می شود که با شتاب بیشتری باید از سوی وزارتخانه های 

 داقلح افزایش: یادآورشد  تنها راه نجات کشور از بحران کم آبی است، توسعه گلخانه ها اینکه بیان با منصوری .مربوط پیگیری شود

 گلخانه توسعه های مزیت دیگر از را هکتار هر ازای به نفر 10 برای مستقیم اشتغال ایجاد تولید، گسترش آب، مصرف برابری 10

رییس جهاد کشاورزی استان تهران در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به اینکه محدودیتی .برشمرد توان می آزاد فضای به نسبت

درصد در اختیار  4.5رزان وجود ندارد، گفت: اکنون تسهیالت برای احداث واحد های گلخانه با نرخ در ارائه تسهیالت به کشاو

 .متقاضیان قرار می گیرد که با توجه به اهمیت باالی این موضوع در تالشیم که نرخ تسهیالت اعطایی به کشاورزان را کاهش دهیم

http://www.yjc.ir/fa/news/6362337/%D8%AA%D9% 
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 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آذر  ۲۶تاریخ: 

 نقش سیاست گذاری و نظارتی دولت در تولید محصوالت ارگانیک

 .اعتمادسازی عمومی در معرفی محصوالت ارگانیک در کشور تاکید کردوزیر جهاد کشاورزی بر ضرورت 

 نشست دومین در کشاورزی جهاد وزیر حجتی محمود جهاد؛ وزارت از نقل به گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

های وابسته در وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: با حضور معاونین و مسووالن ازمان توسعه کشاورزی ارگانیک راهبری شورای

 تواند در اعتمادسازی در تولید محصوالتاساس تولید محصوالت ارگانیک اقتصادی است و دولت با برندسازی و نظام نظارت کارآمد می

 جلوگیری کرد. توان از هرگونه تقلبمیسازی مناسب و ایجاد اعتماد ارگانیک کمک کند.وی افزود: با فرهنگ

در کشور، بیان کرد: حضور عملیاتی و فیزیکی در فرآیندها، کار دولت  تولید محصوالت ارگانیک حجتی با تاکید بر تهیه نظام پایش

 ها و حمایت عمومی بر چگونگی پایش محصوالت ارگانیک نظارت داشته باشد.نیست و دولت باید در سیاستگذاری

در سطح ملی افزود: نظارت بر انسجام، یکپارچگی و رعایت استانداردهای الزم  محصوالت ارگانیکتاکید بر یکپارچکی تولید  وی با

های تولید، عرضه و مصرف تولید محصوالت ارگانیک در کشور بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است که باید با همکاری و در نظام

های تمر و دقیق انجام گیرد.وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به گستردگی و باال بودن ظرفیت عرصهها به طور مسمشارکت مردم این نظام

 های مرتعی طبیعی کشور فراهم بوده، بهمرتعی در کشور گفت: بستر الزم برای افزایش ظرفیت تولید محصوالت ارگانیک در عرصه

 ر منطبق با تعاریف تولیدات ارگانیک است.های مرتعی کشوطوریکه تاحدودی تولید گیاهان دارویی در عرصه

های مناسب و با اعمال سیاستگذاری تولید محصوالت ارگانیک در اروپاوی در خاتمه یادآور شد: با الگوبرداری از پیشتازان 

 توانیم زمینه حمایت بیشتر از تولید کنندگان و افزایش ظرفیت تولید محصوالت ارگانیک را فراهم کنیم.می

http://www.yjc.ir/fa/news/6363898/%D9%86%D9%82%D8% 
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 برنج
 فارس - ۹۶/۰۹/۲۳ : تاریخ

 یابدیمبرنج از اوایل شهریور به کشور وارد نشده است/ ممنوعیت واردات برنج ادامه 

های اخیر به کشور گفت: از اوایل شهریور تا امروز هیچ برنجی به کشور وارد و وزیر کشاورزی با اشاره به عدم واردات برنج در ماه 

کارخانه ابریشم  از رشت، محمود حجتی صبح امروز در حاشیه بازدید از خبرگزاری فارسبه گزارش  .نشده است سفارشی هم ثبت

ریزی دارد که از تولید ملی حمایت کند، اظهار کرد: دولت برنامه دارد که در ارتباط حریرباف چمخاله لنگرود با بیان اینکه دولت برنامه

 .های گیالن و مازندران هست حمایت کندبا همه محصوالت ملی کشور ازجمله برنج که محصول غالب استان

شود و از اوایل شهریور تا امروز هیچ برنجی دات برنج به کشور افزود: چند ماهی است که برنج وارد کشور نمیوی با اشاره به عدم وار

وزیر کشاورزی بیان کرد: ما باید تعادل را بین عرضه و تقاضا ایجاد کنیم و تعادل هم به .نشده است به کشور وارد و سفارشی هم ثبت

های اخیر با رکود وی با بیان اینکه بازار در ماه.لی از نظر تقاضا کشش خوبی داشته باشدشود که محصول داخاین صورت برقرار می

رو بود و به همین دلیل ممنوعیت واردات برنج و ثبت رو است، خاطرنشان کرد: در یک ماه گذشته بازار داخلی با رکود روبهروبه

 .ار تعادل داردسفارش را تمدید کردیم تا زمانی که این اطمینان حاصل شود باز

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960923000768 
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 برنج
 فارس - ۹۶/۰۹/۲۶ : تاریخ

 استثبت سفارش واردات برنج متوقف است/ بخشنامه جدیدی ابالغ نشده 

رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه براساس آخرین نامه وزیر جهاد کشاورزی ثبت سفارش واردات برنج متوقف است، گفت:  

  .بخشنامه جدیدی برای واردات برنج به سازمان ابالغ نشده است

در مورد ثبت سفارش واردات برنج، گفت: براساس آخرین نامه از  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار بازرگانی مجتبی خسروتاج در گفت

نیاز به واردات  96وزیر جهاد کشاورزی به سازمان توسعه تجارت اعالم شد که با توجه به واردات مقدار زیاد برنج در چند ماه اول سال 

بنابراین با توجه به نامه مذکور و از آنجا که طبق قانون انتزاع رئیس سازمان توسعه تجارت اظهار داشت:  .بیشتر برنج نیست

گیری برای واردات برنج بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است، ما هم به گمرکات و اداره مقررات اعالم کردیم که ثبت سفارش تصمیم

های وارداتی ردات برنج آمده است که برنجوی افزود: در نامه حجتی به سازمان توسعه تجارت در مورد وا .واردات برنج انجام نشود

به گزارش فارس، علی اکبر مهرفرد  .شود و اجازه واردات داردقبلی که اظهار شده و در گمرکات است، مشمول این نامه جدید نمی

ا معادل نیاز وارداتی هزار تن اعالم کرده و این رقم ر 800ماه ابتدای امسال را بیش از  5معاون وزیر جهاد کشاورزی واردات برنج در 

ام و در حال وی همچنین گفته است که ثبت سفارش واردات برنج را موقتا متوقف کرده  .برنج کشور طی یک سال عنوان کرده است

  .بررسی شرایط هستیم و احتمال دارد، دوباره ثبت سفارش واردات برنج برقرار شود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960926001250 
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 برنج
 فارس - ۹۶/۰۹/۲۶ : اریخ

 دخالت وزارت بازرگانی تنظیم بازار برنج را بر هم زد/ برنج ایرانی روی دست کشاورزان مانده

دبیر انجمن برنج گفت: ورود وزارت بازرگانی برای اعالم زمان واردات برنج سبب شد که تنظیم بازار به هم بریزد، چرا که همه وارد  

  .نظمی ایجاد شدکنندگان به دنبال ثبت سفارش رفتند و بی

در مورد آخرین وضعیت بازار برنج در کشور و قیمت آن  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی جمیل علیزاده شایق در گفت

 رزیکشاو جهاد وزارت برعهده مجلس مصوبه با اخیر سال دو طی کشاورزی محصوالت بازار خاطرنشان کرد: با توجه به این که تنظیم

وی ادامه داد: اگرچه ممکن است، برخی کارشناسان نظرات مخالف یا .شوند وارد امر نای در دیگر هایبخش نباید است، گرفته قرار

موافقی داشته باشند، اما وزارت جهاد کشاورزی امسال کامالً با بخش کشاورزی هماهنگ بود که برآورد کند، چقدر تولید برنج داخلی 

مصرف سرانه برنج در کشور اشاره کرد و گفت: سرانه مصرف علیزاده شایق به .است و چقدر کسری آن از محل واردات تامین شود

شود. با توجه میلیون تن مصرف ساالنه کشور برآورد می 3کیلوگرم است که در مجموع  37تا  36برنج طبق برآوردهای هر ساله بین 

 700تولید شد و در نهایت باید  هزار تن برنج داخلی 300میلیون و  2به اینکه ما در برخی مزارع برنج کشت دوم را هم داشتیم تا 

علیزاده شایق به آمار واردات .توان برای آن درنظر گرفتشد که تا یک میلیون تن هم میهزار تن برنج از طریق واردات تامین می

از این رقم هزار تن برنج وارد کشور شده که بیش  60اشاره کرد و افزود: رقمی معادل یک میلیون و  96ماهه ابتدایی سال  6برنج در 

دبیر انجمن برنج ایران به صراحت گفت که دخالت وزارت بازرگانی برای اعالم .شدنیاز به واردات نبود و آمار واردات نگران کننده می

ایجاد  نظمیزمان واردات برنج سبب شد که تنظیم بازار به هم بریزد، چرا که همه وارد کنندگان به دنبال ثبت سفارش رفتند و بی

 .حالی که این وزارتخانه مسئولیتی در حوزه تنظیم بازار نداشت و این حرکت همه چیز را برهم زد شد. در

وضعیت اقتصادی خانواده ایرانی سال به سال بدتر  :کرد و گفت علیزاده شایق همچنین به کاهش قدرت خرید مردم هم اشاره

های عین حال به جای خرید حجم زیادی از برنج هر خانواده رقمروند و در تر می، تا جایی که همه به سمت برنج ارزانشده است

شود که برنج ایرانی نتیجه این می :وی گفت.کند که در کاهش تقاضا تاثیر به سزایی داردکیلوگرم برنج خریداری می 30تا  20

ان تصریح کرد: کار را به جایی دبیر انجمن برنج ایر.روی دست ما بماند و باید اکنون فکری به حال برنج مازاد ایرانی بکنیم

ای نوشت که جلوی واردات برنج را بگیرند و کمیسیون کشاورزی مجلس هم با ارائه اطالعاتی به مقام رساندند که آقای حجتی نامه

د سال به گزارش خبرنگار فارس، طی چن.معظم رهبری باعث شد که این مساله به پایان رسیده تا بتواند آرامش بازار را برقرار کند

رویه برنج خارجی و عدم توازن عرضه و تقاضا هر ساله از ابتدای مرداد ماه تا پایان آبان ماه که گذشته برای جلوگیری از واردات بی

شد، اما امسال ظاهرا با ورود وزارت بازرگانی شود، واردات برنج و ثبت سفارش آن ممنوع اعالم میفصل برداشت برنج محسوب می

های وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی قانونی تنظیم بازار محصوالت کشاورزی بر ریزیرفتن تنظیم بازار برنامهبرای در دست گ

رسید، هزار تومان در بازار مصرف به فروش می 16تا  12هم اکنون هر کیلو برنج ایرانی که پیش از این رقمی بین .هم خورده است

ش یافته است که اگرچه ممکن است خوشحالی مصرف کننده را برای کاهش قیمت در پی تومان کاه500هزار و  10به رقمی حدود 

 .داشته باشد، اما داد تولیدکنندگان این محصول را در آورده است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=96139609260006 
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 برنج
 فارس - ۹۶/۰۹/۲۵ : تاریخ

 برنج وارداتی روی بازار تاثیر گذاشت/ وزیر کشاورزی مدعی جلوگیری از ثبت سفارش است

نماینده مردم الهیجان و سیاهکل در مجلس گفت: وزیر در جلسه مطرح کردند که جلوی ثبت سفارش را گرفتیم که از ادامه واردات  

  .جلوگیری شود ولی برنج وارد کشور شد و روی بازار برنج هم اثر گذاشت

با وزیر کشاورزی بیشتر در مورد  فر امروز در نشست خبری بابیان اینکه در جلسهاهلل نیکاز رشت، ذبیح خبرگزاری فارسبه گزارش 

ای های کوتاهی در خصوص برنج صورت گرفت که قرار شد در جلسهصحبت :داری و کرم ابریشم صحبت شد اظهار کردنوغان

 .وگو شودولید و بازار گفتهای اجرایی مربوط به برنج، تاختصاصی وزیر با نمایندگان گیالن و دستگاه

وی ادامه داد: وزیر کشاورزی از جلوگیری ثبت سفارش برنج از تاریخ تذکر نمایندگان نسبت به واردات برنج خبر داد و حتی مدعی 

 .روی بازار برنج ما اثر گذاشت شده ولی واردات انجام گرفت که این واردات همشد که جلوی ثبت سفارش گرفته

هیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: وزیر در جلسه مطرح کردند که جلوی ثبت سفارش را نماینده مردم ال

 .گرفتیم که از ادامه واردات جلوگیری شود ولی برنج وارد کشور شد و روی بازار برنج هم اثر گذاشت

هایی که قطب تولید برنج هستند برنج خارجی نیز فر بیان کرد: وزیر مدعی است که برنج وارد نشده ولی ما شاهدیم که در شهرنیک

عضو مجمع نمایندگان گیالن با اشاره به برگشت محموله برنج گیالن دریکی از شهرها افزود: برنج تولیدی این استان را .وجود دارد

داریم و برای ما خارجی جا تولید بردند اما در ورودی شهر جلوی محموله را گرفتند و گفتند ما این را همینبه استان دیگر می

 خواهیم که در اینهای اجرایی و وزارت بهداشت میوی با اشاره به اختالف میزان تعیین سرانه مصرف برنج گفت: از دستگاه.آورندمی

عضو کمیسیون بهداشت و درمان .زمینه نظارت کنند، سرانه مصرف برنج را در کشور مشخص و میزان واردات برنج هم معلوم شود

خواهند برنج خارجی وارد کنند باید وزارت بهداشت نظارت کند تا برنج سالم وارد شود، شورای اسالمی بیان کرد: اگر می مجلس

نماینده مردم الهیجان .شودکنیم ولی باز متأسفانه برنج خارجی به خورد مردم داده میها صحبت و سروصدا میهمه در گزارشاین

با انتقاد از وضعیت واردات محصوالت کشاورزی به کشور گفت: ما محصوالت کشاورزی خود را و سیاهکل در مجلس شورای اسالمی 

 .شودشود متأسفانه مصرف میولی هر چه در کشور ما وارد می به بعضی از کشورهای عربی صادر کردیم آن را برگرداندند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960925000236 
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 برنج
 فارس - ۱۳۹۶آذر  ۲۸تاریخ: 

 کند/ کمبود برنج وارداتی نداریم که قیمت باال رودقیمت توافقی، بحران برنج را مرتفع می

 .توافقی بازار را از وضعیت بحران کنونی خارج کندتواند با اعالم قیمت در شرایطی که برای برنج وجود دارد، دولت می

فی از های مختلهای داخلی گفت: با وجود آن که نامهوگو با خبرنگار ایانا درباره وضعیت برنجدبیر انجمن برنج کشور امروز در گفت

های رسمی کشور امسوی سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی و وزیر جهاد کشاورزی به مق

شایق افزود: ثبت درباره واردات نوشته شده است، اما همچنان برنج داخلی روی دست کشاورزان باقی مانده است.جمیل علیزاده

سفارش برنج ممنوع شده است، اما مردم خیال راحتی داشته باشند، چون به اندازه نیاز برنج وارداتی در بازار موجود است؛ بنابراین 

 ای از کسانی که به فکر واردات هستند، بازار را متشنج کنند.دهنباید ع

 وی بیان کرد: مسئله برنج نوعی بازی با اعصاب مردم است و هیچ کمبودی در بازار وجود ندارد.

ده ایرانی شهای شمالی نسبت به دو هفته گذشته پایین آمده است و بخشی از برنج تولیدشایق ادامه داد: قیمت برنج در استانعلیزاده

های گذشته نیز این مشکالت در حوزه برنج وجود داشته و تنها راهی روی دست کشاورزان باقی مانده است.وی عنوان کرد: در سال

 تواند برای این محصول در نظر بگیرد.کاران را از این وضعیت نجات دهد، قیمت توافقی است که دولت میتواند برنجکه می

 حاضر به کمک دولت نیاز داردبرنج داخلی در شرایط 

ها است، دبیر انجمن برنج کشور یادآور شد: دولت باید به کمک کشاورزان بیاید و نگذارد که محصول تولیدشده که حاصل دسترنج آن

ما این مسئله اوجود نیاید، شایق تأکید کرد: هرچند اگر با قرار دادن قیمت توافقی تغییری در بازار بهروی دستشان باقی بماند.علیزاده

طور قطع بازار این محصول را از حالت کاران خواهد بود.وی خاطرنشان ساخت: اتخاذ تصمیم قیمت توافقی بهقوت قلبی برای برنج

شایق اضافه کرد: در حال حاضر میزان عرضه برنج بیش از حد شود که رونق به بازار برنج برگردد.علیزادهرکود خارج کرده و باعث می

های دولتی کمک کنند مشکل مازاد مرتفع ها و ارگانها باال نرود، اما الزم است رسانهکند که قیمتور است و عقل حکم مینیاز کش

ای از مردم توان خرید برنج ایرانی را ندارند و شود.به گفته وی، با وجود آن که میزان برنج داخلی در کشور بیش از نیاز است، اما عده

هایی تری دارد.دبیر انجمن برنج کشور در پایان اظهار کرد: شایعهاز برنج وارداتی استفاده کنند که قیمت مناسب نیازمند آن هستند که

که درباره عدم ثبت سفارش و باال رفتن قیمت برنج وارداتی وجود دارد نیز درست نیست، زیرا به اندازه نیاز و طبق روال هر سال، 

 برنج وارداتی در بازار موجود است./

http://www.iana.ir/fa/news/50698/%D9%82%DB%8C%D9%85% 
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 برنج
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آذر  ۲۵تاریخ: 

 می زند افزایش ناگهانی قیمت برنج خارجی در بازار/کمبود نظارت، بر آشفتگی بازار برنج دامن

تصمیم اخیر وزارت جهاد مبنی بر ممنوعیت ثبت سفارش واردات برنج، افزایش ناگهانی قیمت برنج خارجی در بازار را به همراه 

نوسانات قیمت  ممنوعیت واردات، ، این روزها باگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار.داشت

 رسدکند و به نظر میها مطرح میانداز شده که هرکس دالیل خاص خود را برای این نابسامانیهای شهر طنینکوچهبرنج خارجی در کوچه پس

ی افزایش ناگهانی قیمت برنج خارجی در بازار تصمیم وزارت جهاد برای ممنوعیت ثبت سفارش واردات برنج است که حدود ده روز دلیل اصل

با وجود آنکه مسووالن وزارت جهاد کشاورزی از واردات بیش از حد برنج .ای به وزیر صنعت خواستار این موضوع شدگذشته وزیر جهاد طی نامه

دهند، اما دبیر انجمن واردکنندگان برنج معتقدند که ممنوعیت موقت واردات سال و بر هم زدن تعادل تولید داخل خبر میدر هفت ماهه نخست 

 قیمت برنج خارجیهای میدانی حاکی از آن است که طی دو هفته اخیر گزارش.و کمبود برنج خارجی در انبارها مقصر اصلی این گرانی است

شود. البته ناگفته ها عرضه میها و فروشگاههزار تومان در مغازه 80تا  70به طوریکه هر کیسه ده کیلویی با نرخ  در بازار رشد چشمگیری داشته

هایی برای مصرف کنندگان مبنی بر افزایش قیمت برنج داخلی نیز دربر داشته که حال باید دید که نماند که گرانی اخیر برنج خارجی نگرانی

صنعت،تجارت و  علی اکبریان نایب رییس انجمن برنج در گفتگو با خبرنگار.کندازار برنج چه تدابیری را اتخاذ میوزارت جهاد برای کنترل ب

انی از ابتدای سال هیچ گونه قیمت برنج ایر ارتباطی به برنج داخلی ندارد، اظهار کرد: افزایش قیمت برنج خارجیبا اشاره به اینکه  کشاورزی

افزایش واردات  وی افزود: با توجه به.نوسان قیمتی نداشته است، از این رو جای هیچ گونه نگرانی مبنی بر افزایش قیمت برنج ایرانی نیست

آن اقدام کند، چراکه این امر  های اخیر مقداری از آن در انبارها باقی مانده که دولت با اتخاذ تدابیر مناسب باید نسبت به خروجدر سال برنج

هزار تن برنج در داخل  400میلیون و  2اکبریان با اشاره به اینکه امسال حدود .رویه برنج خارجی داردتأثیر به سزایی در جلوگیری از افزایش بی

 800ستراتژیک و تولید داخل حداکثر کیلو بوده که با احتساب ذخایر ا 37تا  36بر اساس برآوردهای اخیر مصرف سرانه برنج  تولید شد، گفت:

های مربوطه مبنی بر کنترل بازار برنج بیان کرد: درشرایط این مقام مسوول با انتقاد از نظارت ضعیف دستگاه.تا یک میلیون تن برنج باید وارد شود

مبنی بر فقدان نظارت و کنترل بر بازار با که به سبب سودجویی مغازه داران  است تومان هزار 11 شمال در ایرانی کیفیت با برنج کنونی قیمت

نایب رییس انجمن برنج قیمت هر کیلو  .هزار تومان در تهران به فروش می رسد که این امر اجحاف در حق مصرف کنندگان است 16قیمت 

خرید وی تصریح کرد: دولت با اتخاذ تدابیر مناسب همانند .ن اعالم کردتوما هزار 5 از کمتر را ندا و  هزار 6تا  700هزار و  5برنج شیرودی را 

به گفته وی برنج کاران در میان جامعه .تواند عالوه بر حمایت از تولیدکنندگان داخل از واردات محصول نیز جلوگیری کندمی توافقی برنج

 .گیردز آنها صورت نمیترین قشر هستند، چرا که علی رغم زحمات فراوان تولید کمترین حمایت اکشاورزی مظلوم

 ممنوعیت واردات، دلیل اصلی گرانی برنج خارجی

با اشاره به دالیل گرانی قیمت برنج  صنعت،تجارت و کشاورزیمسیح کشاورز دبیر انجمن واردکنندگان برنج در گفتگو با خبرنگار 

ممنوعیت واردات و کمبود برنج خارجی در انبارها دلیل اصلی افزایش قیمت برنج خارجی در  :اظهار کردخارجی در روزهای اخیر، 

درصد  15تواند حداکثروی با اشاره به اینکه یک واردکننده می. بازار به شمار می رود که این افزایش به معنای گران فروشی نیست

رد، افزود: در صورت واردات و فراوانی برنج و رقابت میان رقبا واردکنندگان سود برای عرضه محصول خود به بنکداران در نظر بگی

ها و درصدی محصول خود را به بنکدار عرضه کند و از طرفی بنکداران نیز برای توزیع محصول به فروشگاه 5مجبورند که با سود 

ها به سبب نونی واردکنندگان بنکداران و سوپرمارکتکشاورز ادامه داد: در شرایط ک .کنندها سودهای حداقلی دریافت میسوپرمارکت

تا هزار تومانی  500گیرند که این امر افزایش کمبود برنج و عدم رقابت برای عرضه محصوالت خود سودهای حداکثر را در نظر می

کنندگان برنج خارجی و رفاین مقام مسوول با اشاره به اینکه مص.هر کیلو برنج خارجی در هفته های اخیر را به همراه داشته است

ترین برنج ایرانی با برنج خارجی حداقل دو هزار تومان اختالف دارد، داخلی با یکدیگر متفاوت هستند، بیان کرد: با توجه به آنکه ارزان
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و افزایش  جقاچاق برنوی با اشاره به اینکه .دهداز این رو ممنوعیت واردات تنها قدرت خرید اقشار کم درآمد جامعه را کاهش می

ممنوعیت واردات و افزایش قیمت برنج خارجی  :رود، تصریح کردانگیزه قاچاقچیان از دیگر اثرات سوء ممنوعیت واردات به شمار می

ها و به مخاطره انداختن سالمت افراد جامعه را به کند که این امر تعطیلی بنگاهزمینه را برای ورود قاچاقچیان در بازار فراهم می

 .داردهمراه 

http://www.yjc.ir/fa/news/6360082/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8 
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 پسته
 فارس - ۱۳۹۶آذر  ۲۶تاریخ: 

 کنندجهانی روسیه صادر میها پسته ایران را برای جامافغانستانی

ایران را بعد از مغز و فرآوری کردن به کشورهای اروپایی  5و  3،4های درجه ها پستهعضو انجمن پژوهشکده پسته ایران : افغانستانی

کنند. حاال در شرایطی که ایران جهانی روسیه صادر میها پسته ایران را برای جامبه گزارش شهروند، افغانستانی  صادر می کنند

ه کار سرعت دست بها بهجهانی در کشور همسایه خود ندارد، افغانستانییزی برای استفاده اقتصادی از برگزاری جامرگونه برنامههیچ

 .کنندجهانی را تأمین میبندی آن، تنقالت تماشاگران جامها و بستهاند و با خرید پسته از کرمانیشده

جهانی های جامباره گفته است که در آستانه برگزاری رقابتاین مصطفی احمدی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان آجیل و خشکبار در

های گذشته اند و پسته ایرانی را در حجمی چندبرابر سالها به شهرهایی مانند رفسنجان و سیرجان آمدهدر روسیه، افغانستانی

آبادی، عضو پژوهشکده ه که حسین حکماما احمدی درحالی این خبر را اعالم کرد.کنند تا آن را به روسیه صادر کنندخریداری می

دار است. به گفته او، چند سالی است که ها سابقهگوید که صادرات پسته ایران توسط افغانستانیمی« شهروند»پسته ایران به 

کنند. ادر میبندی به کشورهای اروپایی صایرانی را خریداری و بعد از مغز کردن و بسته 5و حتی  3،4های درجه ها پستهافغانستانی

که کنند، درحالیشده از ایران تعرفه باالیی وضع میگوید، بسیاری از کشورها برای واردات پسته فرآوریآبادی میگونه که حکمآن

درصدی صادرات پسته به آمریکا، توضیح داد: هنوز هم حتی 200او با اشاره به تعرفه .شودای برای افغانستان اعمال نمیچنین تعرفه

 که کشور این به 5 و 4 ، 3های درجه دهند. حتی بخشی از این پستهها، مزه و طعم و نوع پسته ایرانی را ترجیح میآمریکایی خود

ای که بین آبادی در پاسخ به این سوال که با توجه به روابط سیاسی حسنهحکم.شودمی صادر دنیاست، کنندهتولید بزرگترین خود

کنند، استفاده نمی 2018جهانی آمده و میزبانی این کشور در مسابقات جامچرا تجارمان از فرصت پیشایران و روسیه وجود دارد، 

ها تجار بدحسابی بوده و چندان قابل اعتماد نیستند، به همین دلیل صادرکنندگان تمایل زیادی به گفت: تجربه نشان داده که روس

 .شودای از پسته ایران به چین صادر میهصدور پسته به این کشور ندارد. درحال حاضر بخش عمد

  هزار هکتار از باغات پسته کرمان خشکید80

دورانی که وقتی در ایاالت متحده و اروپا صحبت  .کاران رفسنجان و کرمان شرایط و اوضاع امروز، دیگر مانند سابق نیستبرای پسته

چرخید. دورانی که شهروندان آمریکایی و آلمانی با ها مین سر زبانکرما« اکبری»رفسنجان و « قوچیکله»آمد، از پسته به میان می

اما حاال چند سالی است که آن دوران شکوه و عظمت سپری شده است. .کردنداز میهمانان خود پذیرایی می« احمد آقایی»پسته 

ته ایران آبادی، عضو پژوهشکده پسود که حکمشرقابت کشاورزان کالیفرنیا و ترکیه با باغداران پسته ایرانی درحالی هر روز شدیدتر می

گوید: بحران آب و خشکیدن باغات پسته نفس باغداران کرمانی را به شماره انداخته و کیفیت و کمیت این محصول ایرانی را با می

ازارهای ایران به وجود برابر میزان فعلی هم برسد، مشکلی برای ب3او که معتقد است اگر تولید پسته آمریکا به .شکل مواجه کرده است

گوید: طی یک دهه گذشته شده آن را کاهش دهیم، میکه کیفیت تولیدات خود را حفظ کنیم و قیمت تمامآید به شرط ایننمی

 .هزار هکتار رسیده است220هزار هکتار به 300هزار هکتار از باغات پسته کرمان خشک شده و سطح زیر کشت این محصول از 80

کنیم در ای که در آینده تولید میشده را تصحیح کنیم، شرایط پستهوری، میزان برداشت و قیمت تمامآبادی، اگر بهرهبه گفته حکم

توان تری باشد و صادرکنندگان ایرانی و آمریکایی، بازارهای جدیدی را فتح کنند و بازارهای فعلی را توسعه دهند، میوضع مطلوب

شود که پسته با وجود ارزش غذایی و ها اما درحالی مطرح میاین گفته.مان رشد پیدا کندت پستهامیدوار بود که در آینده صادرا

طور سنتی در ایران در زمره کاالهای لوکس و مصرف مناسبتی قرار گرفته و همین موضوع سبب شده تا در بهترین خواص فراوان، به

تأثیر شدید ص یابد و از این جهت، همه مسائل آن ازجمله قیمت، تحتدرصد تولید به بازار مصرف داخلی اختصا15حالت، کمتر از 
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های ریالی ناشی از تورم که افزایش هزینه ایگونههای ارزی و تورم در کشور قرار دارد؛ بهصادرات و بازار جهانی و همچنین سیاست

 .و زحمت خود را سرپا نگه داشته است ای است که به زورو ثابت ماندن نرخ ارز، سیلی محکمی بر این تولید بیمارگونه

  درصدی صادرات پسته19کاهش 

ته قرن گذشبندی صادرات غیرنفتی ایران را در بیش از نیمدر میان محصوالت صادراتی ایران، چهار کاالی مهم وجود دارد که استخوان

پسته ایرانی خود را همواره در معرض میان این چهار کاال،  زعفران ایرانی، خاویار ایرانی و پسته ایرانی. از شکل داده است: قالی ایرانی،

جاری نسبت به مدت درصدی صادرات پسته ایران در هشت ماهه سال 19تازگی نیز گمرک از کاهش خطرات بسیاری دیده است. به

هزار 59جاری، در این مدت ترین آمار گمرک ایران از تجارت خارجی هشت ماهه سالبراساس تازه.سال گذشته خبر داده استمشابه 

 170هزار و 827میلیون و 495ها به تن پسته از ایران به کشورهای خارجی صادر شده است که ارزش مجموع این محموله 744و 

دالر بوده که اگر متوسط قیمت دالر در  8/ 3ران در این مدت برابر ترتیب، قیمت هر کیلوگرم پسته صادراتی ایرسد. به ایندالر می

سال شود. این درحالی است که در هشت ماهه نخست هزار تومان می33تومان فرض کنیم، رقمی در حدود  4000جاری را سال

 .دالر بوده است 380هزار و 520میلیون و 611تن به ارزش  734هزار و 72گذشته، میزان صادرات پسته از ایران 

جاری نسبت به مدت دهد صادرات پسته ایران در هشت ماهه سالسال گذشته نشان می جاری ومقایسه آمار صادرات پسته در سال 

 .درصدی همراه بوده است19درصدی و از لحاظ ارزش با کاهش 18سال گذشته از لحاظ وزنی با کاهش  مشابه

داند. به گفته او، برداشت پسته سال کشاورزی می سال گمرک بارات را ناشی از عدم تقارن البته عضو پژوهشکده پسته کاهش صاد

خواهید متوجه شوید که وضع صادرات این محصول یابد. بنابراین اگر میدر کشور معموال از اواخر شهریور آغاز و تا پایان مهر ادامه می

 .سال قبل مقایسه کنید ان و آذر را باهای مهر، آبامسال چطور بوده باید آمار صادرات ماه

که افزایش سال گذشته برخوردار است، ضمن اینتری نسبت به سال کشاورزی جاری از وضع مناسب به گفته او، صادرات پسته در

 .نرخ ارز هم تأثیر مثبت در این روند داشته است

  هاصادرات پسته ایران از سوی افغانستانی

ون از دور کردند اکنن آجیل و خشکبار گفت: برخی صادرکنندگان که پسته را از طریق افغانستان صادر میرئیس اتحادیه فروشندگا

روند و محصول مورد نیاز را مستقیم از ها به شهرهایی مانند رفسنجان، سیرجان و... میاند، چراکه مدتی است افغانستانیخارج شده

ها وارد بازار جهانی در روسیه هستیم، از همین حاال افغانستانیهای جاماری رقابتخرند. اکنون هم که در آستانه برگزباغدار می

 .خرند که به روسیه صادر کنندهای گذشته میاند و پسته ایرانی را در حجمی چند برابر سالشده

ان در حوزه پسته به میزگوید: شاید در زمینه خشکبار مهمترین موضوع پسته باشد که امسال اگرچه مصطفی احمدی به ایسنا می

 .های قبل تولید داریم اما کیفیت این کاال مانند قبل نیست و از نظر ظاهر و اندازه این محصول دچار افت کیفیت شده استسال

جهانی در روسیه هستیم و از همین حاال های جامسال دیگر شاهد برگزاری رقابتدهد که وی افزود: این اتفاق در شرایطی رخ می

جهانی های جامکنند تا هنگام بازیهای گذشته خریداری میاند و کاالی ایرانی را در حجمی چند برابر سالها وارد بازار شدهانستانیافغ

شود صادرکنندگان خود که گفته می رئیس اتحادیه فروشندگان آجیل و خشکبار در پاسخ به این سوال .آن را به روسیه صادر کنند

دهند کاالی خود را از این طریق صادر کنند، توضیح داد: به تری که برای افغانستان وجود دارد، ترجیح میپایین هایبه دلیل تعرفه

اس کنند، بر همین اسای بهتری برای افغانستان لحاظ میزده بودن آن، برخی کشورها شرایط تعرفهواسطه شرایط این کشور و جنگ

 .ها تغییر کرده استباشند، اما شرایط به نفع افغانستانیممکن است گاه تجار چنین تصمیمی گرفته 

از  برد واند، چرا که در گذشته خودِ صادرکننده کاال را به افغانستان میوی ادامه داد: اکنون برخی صادرکنندگان ما از دور خارج شده

روند و مانند رفسنجان، سیرجان و... میها به شهرهایی پرداخت، اما مدتی است خود افغانستانیطریق این کشور به صادرات می
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احمدی همچنین به بحث تغییرات نرخ ارز اشاره کرد و گفت: اگر نرخ ارز .کنندمحصول مورد نیاز را مستقیم از باغدار خریداری می

هر کیلوگرم  شود، چرا که قیمت متوسطتومان می 900تا  800تومان افزایش پیدا کند برای صادرات پسته این رقم حدود  100فقط 

  .روددالر نیز پیش می 16شود و تا دالر شروع می 7تا  6های این کاال از دالر است و در حالت کلی قیمت 9تا  8پسته 

http://www.iana.ir/fa/news/50636/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8 
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 پسته
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آذر  ۲۵تاریخ: 

 درصد پسته استان یزد به کشورهای اروپایی صادر می شود ۶0

درصد پسته یزد به کشورهای اروپایی، آسیایی میانه، حوزه خلیج فارس و ژاپن  60رییس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد گفت: 

 از  :کرد اظهار یزد استان کشاورزی جهاد سازمان رییس جمال سجادی پور  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گزارشبه .صادر می شود

درصد تولید این محصول در کشور را شامل می  23هزار تن خیار سبز تولید شده که  420هکتار سطح زیر کشت گلخانه ای این استان ،  1420

در استان یزد پیش بینی شده است، افزود: به علت کمبود آب، کشت های  توسعه کشت گلخانه ایهکتار  130وی با بیان این که ساالنه .شود

یزد تصریح کرد: در این استان به رییس سازمان جهاد کشاورزی استان .کنیمسبزی و صیفی در فضای باز را به کشت های گلخانه ای منتقل می

سجادی پور با اشاره به .برابر میزان تولید در فضای باز است 10کیلوگرم محصول تولید می شود که  14تا  12ازای مصرف هر متر مکعب آب 

درصد آب  4مصرف تنها  درصد این تولیدات با 49هزار تنی تولیدات کشاورزی در استان یزد، بیان کرد: نزدیک به  550تولید یک میلیون و 

وی در مورد توسعه شبکه های .درصد شامل کشت گلخانه ای و تولیدات دام و طیور می شود 49استان صورت می گیرد و این  بخش کشاورزی

هزار هکتار اجرا شده بود اما با مجموع اقدامات  10درسطح  90نوین آبیاری نیز گفت : در زمینه مصرف بهینه آب، شبکه های نوین آبیاری تا سال 

رییس سازمان جهاد کشاورزی .هزار هکتار رسیده است 20انجام شده و استقبال کشاورزان ظرف چهار سال اخیر این سطح با دو برابر افزایش به 

درصد پسته یزد به کشورهای اروپایی،  60د و گفت: هزار هکتار اراضی باغی استان اشاره کر 42هزار تن پسته در  45استان یزد به تولید ساالنه 

 .آسیایی میانه، حوزه خلیج فارس و ژاپن صادر می شود

 .درصد پسته کشور را تولید می کند 17وی ادامه داد: استان یزد 

در استان یزد سرمایه گذاری خوبی صورت گرفته، به طوریکه  تولید مرغسجادی پور درباره زنجیره تولید نیز گفت: در زمینه زنجیره 

 .میلیارد ریال برای احداث کشتارگاه طیور اختصاص یافته است 300

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد ادامه .میلیارد ریال مربوط به سرمایه گذاری بخش خصوصی است 80وی افزود: از این مبلغ 

به .هزار تن کشتار و بسته بندی طیور در سال است 10ط کشتار مرغ، بوقلمون و بلدرچین با ظرفیت داد: این کشتارگاه شامل سه خ

گفته سجادی پور؛ این کشتارگاه با هدف تولید مرغ سایز، برندسازی، بسته بندی طیور مطابق با استانداردهای اروپایی احداث شده و 

مه از راه اندازی باشگاه صادرات اسب عرب در استان یزد ظرف سال آینده وی در خات.از راه اندازی آزمایشی آن یک ماه می گذرد

 .راس اسب عرب، جایگاه نخست را در کشور به خود اختصاص داده است 4500خبرداد و گفت: این استان با پرورش 

a/news/http://www.yjc.ir/f6362264/%DB%B6%DB%B0%D-8%AF%D8 
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 پنبه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 چهارم آذر 

 

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

 تامین منابع مالی
 فارس - ۹۶/۰۹/۲۵ : تاریخ

 کاهش نیافته است  97ارانه خرید تضمینی گندم و نان در الیحه بودجه 

هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم، آرد و نان در نظر گرفته شده که کمتر از  5کشور،  97در حالی که در الیحه بودجه 

گذشته است، مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی گفت: یارانه خرید تضمینی گندم و یارانه نان در الیحه بودجه کاهش نیافته  سال

تقدیم مجلس کرده  97ای که دولت برای سال ، این روزها با انتشار ردیف بودجهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی  .است

عنوان یارانه خرید تضمینی هزار میلیارد ریال به 17های خبرنگار فارس امسال مبلغ خورد. طبق بررسیاست، نکات جالبی به چشم می

ها برای بخش آرد و نان کشور در نظر گرفته شده است. این رقم ی هدفمندی یارانههزار میلیارد ریال از محل درآمدها 33گندم و 

میلیون تن گندم را برای تأمین نیاز داخلی کشور درسال  8بینی شده که اگر با فرض اینکه دولت حداقل در حالی در بودجه پیش

هزار میلیارد تومان برای خرید  10قل فقط چیزی حدود تومان خریداری کند، باید حدا 1300از کشاورزان به قرار کیلویی حداقل  97

جز بودجه مخصوص خرید میلیارد تومان برای یارانه نان به 500هزار و  10حال سال گذشته درعین.گرفتتضمینی گندم در نظر می

 .بیفتد 97اتفاقی برای نرخ نان و گندم در سال  چه است قرار که شودمی ایجاد سؤال این تضمینی گندم، دیده شده بود و حال

آورد که یا دولت قصد دارد با حذف یارانه نان قیمت نان را به طور کامل آزادسازی کند و یا اعداد و ارقام این فرضیه را به وجود می

خریداری شود و سناریوی دیگر  و به میزان محدود از کشاورزان 96اینکه خرید تضمینی گندم، افزایش قیمتی نداشته و با نرخ سال 

های جایگزینی مانند اوراق بورس شود و آنکه دولت دوباره قرار است برای پرداخت پول گندمکاران با تأخیر و دست به دامان روش

همچنین طی تماسی که با شرکت بازرگانی دولتی به عنوان .هرآنچه که هست در نهایت دودش به چشم کشاورزان خواهد رفت

رقم یارانه خرید  :ین بخش در بدنه دولت گرفته شد، یزدان سیف مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی به خبرنگار فارس گفتا متولی

تواند دست چرا که دولت در کنار آنچه که کسری دارد، می کاهش نیافته است، 97تضمینی گندم و یارانه نان در بودجه سال 

 .تفاقی که در دو سال اخیر هم افتاد استبه انتشار اوراق مرابحه و امثالهم بزند، ا

امسال  :هزار میلیارد تومان برای یارانه نان و گندم اختصاص داده شده بود تصریح کرد 10بیش از  96وی در پاسخ به اینکه در سال 

میلیارد  700زار و ه 3میلیارد تومان از سوی سازمان برنامه و بودجه برای خرید تضمینی گندم تخصیص داده شده که  200هزار و  4

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی به کشاورزان .میلیارد تومان دیگر تا پایان سال پرداخت شود 500تومان آن داده شده و قرار است 

دست آوردن اطالعات خبرنگار فارس برای به.اختصاص داده شده است 97اطمینان داد که بودجه الزم برای خرید تضمینی در سال 

 97 لسا بودجه هنوز کردند، اعالم آنها اغلب که گرفت تماس مجلس کشاورزی کمیسیون اعضای از برخی با زمینه این تکمیلی در

الیحه بودجه در مورد وضعیت یارانه نان در  خبرگزاری فارس وگو با خبرنگار اقتصادیاما علی حیدر نوری در گفت.اندنکرده مطالعه را

مدیرکل دفتر تلفیق بودجه .است 96کشور اظهار داشت: سازمان بودجه تغییری در یارانه آرد و نان نداده و این رقم مانند سال  97

الیحه پیش بینی شده  14میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم در تبصره  3300سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه 

میلیارد تومان یارانه برای خرید  1700هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم گذاشته شد که  5در مجموع  است، بیان کرد:

وی افزود: چون خرید تضمینی گندم داریم، در واقع غیر مستقیم .بینی شده استالیحه بودجه پیش 9تضمینی گندم نیز در جدول 

دهیم. این تومان می 600خریم و آرد را به نانوایی کیلویی تومان از کشاورز می 1300یی دهیم، مثالً گندم را کیلوبه نان، یارانه می

 .دهددهد، در واقع یارانه نان میبینی شده است. دولت که خرید تضمینی گندم انجام میالتفاوت همان ارقام پیشمابه
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التفاوت است، بیان داشت: این بحث درست نیست، چون مابه حذف شده 97وی در پاسخ به این سؤال که آیا یارانه نان در الیحه بودجه 

شود و در نوری تاکید کرد: یارانه به گندم داده می.رسد، همان یارانه نان استونقل و هزینه آرد تا به نانوایی میقیمت خرید، حمل

گیرد. ارقام یارانه نان و خرید تضمینی گندم دهیم. بلکه در اختیار تولیدکننده قرار میکننده )مردم( نمیای به مصرفحقیقت یارانه

 .تغییری نکرده است 96نسبت به بودجه  97در الیحه بودجه 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960921001377 
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 تامین منابع مالی
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۲۹تاریخ: 

 انتقال بدهی بانکی سازمان مرکزی تعاون روستایی و شرکت پشتیبانی امور دام به دولت

هیات وزیران تصویب کرد که تمامی سهام باقیمانده متعلق به دولت در شرکت های بیمه آسیا، البرز و دانا به عنوان سهام مشمول 

 .سازی و از طریق بورس واگذار شودد تا پس از تصویب قیمت در هیات واگذاری، توسط سازمان خصوصیواگذاری تعیین شو

میلیارد ریال اعتبار  250به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی دولت،اعضای هیات وزیران همچنین در این جلسه با اختصاص مبلغ 

قه شرق استان اصفهان و ساماندهی وضعیت قنوات و رودخانه زاینده رود به منظور جبران خسارت و رفع کمبود منابع آبی در منط

 موافقت کردند.

 مرغ تمدید شدمهلت ثبت سفارش واردات تخم

 درصد موافقت کرد. 5هیات دولت در ادامه، با تمدید مهلت ثبت سفارش برای واردات تخم مرغ خوراکی با تعرفه 

 های دولتی به حساب بدهی دولتشرکتها و انتقال بدهی تعدادی از سازمان

های ملی ایران، ملت، رفاه کارگران، سینا و تجارت و با تصویب هیات وزیران، بدهی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به بانک

ولت د همچنین بدهی شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور به بانک رفاه کارگران بابت اصل و سود تسهیالت دریافتی، به بدهی

 منتقل و سرمایه دولت در سازمان و شرکت مذکور معادل مبلغ بدهی انتقال یافته، افزایش یافت.

http://www.iana.ir/fa/news/50729/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9% 
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 منابع مالیتامین 
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۲۵تاریخ: 

های سال زراعی گذشته/ بیمه ارزان با قیمت پایه کلید خورد/ پرداخت چهار میلیارد تومان از خسارت ۵00پرداخت 

 زدهمیلیارد تومان غرامت به کشاورزان زلزله

های مربوط به کشاورزانی که تومان از خسارت میلیارد 500ریزی و بودجه کشور تاکنون رقم های سازمان مدیریت برنامهبا حمایت

وگو با خبرنگار ایانا درباره وضعیت مقام صندوق بیمه محصوالت کشاورزی امروز در گفتقائم.محصولشان را بیمه کرده بودند، پرداخت شد

های معوقه صندوق لیارد تومان بابت بدهیمی 500ریزی، مبلغ شده از سازمان مدیریت و برنامههای انجامهای سال جاری گفت: با پیگیریخسارت

 ترتیب کل خسارت سال گذشته پوشش داده شد.دیدگان پرداخت شد و بدینبیمه محصوالت کشاورزی دریافت و به خسارت

ه تا کای گونهصورت ویژه بود، بههای مربوط به آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان امسال بهنژاد افزود: پرداخت خسارتمحمدابراهیم حسن

دیدگان میلیارد تومان خسارت به مرغداران پرداخت شد.وی بیان کرد: از آنجا که پرداخت غرامت به خسارت 120مهرماه سال جاری 

برداران بخش کشاورزی را بدون پرداخت حق بیمه از سوی کشاورزان رو بوده است، بیمه سال آینده بهرههای اخیر با تأخیر روبهدر سال

های ها خسارتعنوان شرکت صندوق بیمه از محل حق بیمهنژاد ادامه داد: ما بهها از این طریق تهاتر شود.حسنطلب آن صادر کردیم تا

شود، درصد از سوی کشاورزان پرداخت می 30درصد حق بیمه از سوی دولت و  70کنیم و از آنجا که مربوطه را پرداخت می

صندوق پرداخت نشده است.وی عنوان کرد: دولت دارای مشکالت اعتباری است،  ترتیب هنوز از محل دولت مبلغی به اینبدین

ترتیب شرمنده کند تا بدینتازگی توانسته است پول گندمکاران را تسویه کند؛ بنابراین صندوق بیمه نیز تالش میای که بهگونهبه

 ها دریافت نکند.ای را بابت سال آینده از آنکشاورزان نشده و حق بیمه

 میلیون قطعه طیور تاکنون ۱9نامه برای بیش از دور بیمهص

های مربوط به محصول کلزا پرداخت شده و مقام صندوق بیمه محصوالت کشاورزی یادآور شد: در سال جاری بخشی از غرامتقائم

 دیده پرداخت شده است.های مربوط به آنفلوآنزا نیز تاکنون به مرغداران آسیبخسارت

هزار  300هایی که قرار است از طریق تهاتر اعمال شود، در حوزه زراعت حدود یک میلیون و نامهکرد: صدور بیمه نژاد تأکیدحسن

 هزار هکتار اضافه شود و به چهار میلیون هکتار برسد. 50شود روزانه بینی میهکتار بوده که پیش

هزار هکتار  500شود به بینی مینامه صادر شده که پیشمههزار هکتار باغ بی 27وی خاطرنشان ساخت: در حوزه باغبانی نیز برای 

شود نژاد اضافه کرد: بیمه در حوزه دام و طیور متفاوت بوده و همزمان با پرداخت حق بیمه از سوی مرغداران انجام میبرسد.حسن

 نامه صادر شده است.میلیون قطعه بیمه 19که در این زمینه نیز تاکنون برای بیش از 

 رفتن کل محصوالت کشاورزی با بیمه ارزان پا به عرصه گذاشتاز بین 

بضاعت خبر داد و اظهار کرد: این مقام صندوق بیمه محصوالت کشاورزی از ایجاد بیمه جدید با قیمت پایه برای کشاورزان کمقائم

ان بردارمی بابت حق بیمه از بهرهکند که کل محصول کشاورزان از بین برود و در مقابل بهای کبیمه در زمانی پرداخت غرامت می

 برداران پرداخت کند و تنها در زمان ازتواند مبلغی را به بهرهنژاد، برای کاهش محصول، بیمه پایه نمیشود.به گفته حسندریافت می

های و شهرستان زدگان کرمانشاهشده به زلزلههای پرداختکند.وی در پایان درباره خسارتبین رفتن کل محصول غرامت پرداخت می

گذار صندوق بیمه محصوالت کشاورزی وجود دارد که تاکنون حدود چهار میلیارد اطراف گفت: در هشت شعبه استان کرمانشاه، بیمه

 برداران پرداخت شده است./تومان خسارت به این بهره

w.iana.ir/fa/news/http://ww50621/%D9%BE%D8%B1%D8%A 
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 تامین منابع مالی
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۲۶تاریخ: 

و  های نیروهای آبرسانی تحت فشار/ تالش برای هماهنگی وزارتخانهتأکید بر تأمین منابع مالی جهت تکمیل پروژه

 جهاد کشاورزی برای حل معضل دریاچه ارومیه

های زمستانه و رهاسازی و هدایت آنها به مخزن دریاچه ارومیه تأکید آباستفاده حداکثری از روانرئیس مجلس شورای اسالمی بر 

آذر ماه در جلسه بررسی آخرین وضعیت  25به گزارش ایانا از خانه ملت، علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی عصر شنبه، .کرد

مود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، نوبخت معاون اول رئیس جمهوری، حسینعلی دریاچه ارومیه با حضور رضا اردکانیان وزیر نیرو، مح

امیری معاون پارلمانی رئیس جمهوری، عیسی کالنتری رئیس سازمان محیط زیست و مجری طرح احیای دریاچه ارومیه و نادر قاضی 

د بر اهمیت موضوع و مشکالت پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسالمی حضور یافت. در ابتدای جلسه ضمن تاکی

مبتالبه،گزارش کاملی از آخرین وضعیت دریاچه ارومیه و تراز آبیآن و همچنین اقدامات انجام شده برای احیای آن براساس برنامه 

 .زمان بندی مربوطه و همچنین تامین منابع مربوطه ارائه شد

  .وضیحات الزم را ارائه دادندمسئوالن مربوطه نیز متناسب با حوزه و فعالیت و مسئولیت خود ت

الریجانی ضمن تاکید براهمیت موضوع و لزوم احیای دریاچه ارومیه، سفارش های الزم برای استفاده حداکثری از روان آب های 

زمستانه و رهاسازی و هدایت آن ها به مخزن دریاچه، همچنین تامین اعتبارات مورد نیاز برای اجرای کامل برنامه های مصوب و 

هایتاً هماهنگی بیشتر بین وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی در حصول نتیجه مطلوب تر در اجرای سیستم های آبیاری نوین و ن

  .صرفه جویی در مصرف آب در بخش کشاورزی و هدایت مازاد آن به دریاچه را مورد تاکید قرار داد

ارومیه پیگیری توسعه صنایع به ویژه معدن را در کنار کشاورزی  وی همچنین برای توجه بیشتر به معیشت مردم درحوزه دریاچه

رئیس مجلس شورای اسالمی در پایان روند برنامه ریزی برای احیای دریاچه ارومیه و اقداماتی که در این شرایط  .منطقه خواستار شد

 /.ادآور شدضرورت دارد و همچنین تامین منابع مالی جهت تکمیل پروژه های آبرسانی تحت فشار را ی

http://www.iana.ir/fa/news/50640/%D8%AA%D8%A3% 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 فارس - ۹۶/۰۹/۲۸ : تاریخ

گونه ژن پالسم گیاهی در  2۵0ترین مجتمع ذخایر ژنتیکی اسب کاسپین در گیالن/ وجود بیش از فعالیت بزرگ

 الهیجان 

ن را دارد، ترین مجتمع ذخایر ژنتیکی اسب کاسپیسرپرست مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیالن بابیان اینکه گیالن بزرگ

راد امروز در از رشت، معرفت مصطفوی خبرگزاری فارسبه گزارش  .فرد استمنحصربهگفت: مجتمع ذخایر ژنتیکی اسب کاسپین 

نشست خبری بابیان اینکه بقا در کره زمین به تنوع زیستی مرتبط است، اظهار کرد: تنوع ژنتیکی و تنوع ذخایر ژنی چه گیاهی چه 

برداری از منابع طبیعی یازده مهر امسال در صحن مجلس شورای وی افزود: قانون حفاظت و بهره.ها استتنوعجانوری از این نوع از 

سرپرست مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیالن بابیان اینکه ایران از نظر تنوع ژنتیکی بین هشت .اسالمی به تثبیت رسید

نظر بسیار حائز اهمیت است و در همین راستا یکی از وظایف مرکز تحقیقاتی استان گیالن از این  :کشور جهان قرار دارد گفت

ترین مجتمع ذخایر ژنتیکی اسب راد با اشاره به اینکه در گیالن بزرگمصطفوی.کشاورزی و منابع طبیعی حفظ ذخایر ژنتیکی است

ز نظر سایر ذخایر ژنتیکی گیاهی در ایستگاه الهیجان وی با اذعان به اینکه ا.فرد استها منحصربهکاسپین را داریم افزود: این مجتمع

گیاهی زینتی گونه  150شود و بیش از این ایستگاه شامل گیاهان باغبانی می :گونه ژن پالسم گیاهی داریم بیان کرد 250بیش از 

 .وجود دارد

م در استان وجود دارد گفت: ژن پالس سرپرست مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیالن بابیان اینکه ژن پالسم جانوری هم

 .شده استگونه گیاهی در مجموعه استان گیالن شناسایی 800هزار و بومی حدود یکذخایر ژنتیکی گاو 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960928000394 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۲۹تاریخ: 

های های کشاورزی/ ارتقاء اثرگذاری طرحافزایش سرعت تحقیقات مستلزم همکاری سازمان تات و دانشکده

 عضو هیأت علمی در دانشکده کشاورزی کشور ۶000آموختگان کشاورزی/ فعالیت کارگیری دانشتحقیقاتی با به

سازی خواهد کرد و روند انجام های تحقیقاتی کشاورزی را تجاریهای کشاورزی، طرحکنار هم قرار گرفتن سازمان تات و دانشکدهدر 

آموختگان کشاورزی در بخش تحقیقات، اثرگذاری کارگیری دانششود. همچنین بههای تحقیقاتی تسریع میو اجرایی شدن طرح

به گزارش خبرنگار ایانا، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در مراسم بزرگداشت هفته پژوهش با اعالم این .ددههای تحقیقاتی را ارتقاء میطرح

 های تحقیقاتیتواند در سرعت بخشیدن و عمق بخشیدن به طرحهای کشاورزی میخبر گفت: در کنار هم قرار گرفتن سازمان تات و دانشکده

سازی خواهند شد.منصور غالمی پایداری تولیدات کشاورزی، امنیت غذایی و مباحث ها قابل تجاریای داشته باشد. همچنین این طرحاثر ویژه

 یعلمی و فناوری را مستلزم حضور محققان و صاحبان علم و فناوری در حوزه کشاورزی دانست.وی اظهار امیدواری کرد که با فعالیت تعداد زیاد

های ینده روشنی پیش روی تحقیقات و تولیدات کشاورزی قرار دارد. همچنین حضور دانشکدهاز محققان جوان در کنار پیشکسوتان باتجربه، آ

ر هزار نفاکنون ششطوری که هموجود آورده است؛ بهها شرایط و ظرفیت خوبی را برای تحقیقات در بخش کشاورزی بهکشاورزی در تمام استان

ارند.وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه عالوه بر امنیت غذایی، توسعه روستایی های کشاورزی فعالیت داز اعضای هیأت علمی در دانشکده

شود.غالمی بیان کرد: ها باعث جلوگیری از مهاجرت روستاییان میزایی از اهمیت زیادی برخوردار است، افزود: توسعه این بخشو اشتغال

هایی در این بخش باید ارائه شود شود و طرحها میتی باعث ارتقاء اثرگذاری این طرحهای تحقیقاآموختگان کشاورزی در طرحکارگیری دانشبه

آبی، خشکی، انتقال آب و تولید ارقام جدید زمینه های کمآموختگان کشاورزی را فراهم کند.وی ادامه داد: در بخشکارگیری دانشکه شرایط به

تواند ضمن توسعه بخش های تحقیقاتی میورزی وجود دارد.غالمی با بیان اینکه همکاریهای علوم و جهاد کشاهمکاری مناسبی برای وزارتخانه

ها کمک کند، اظهار امیدواری کرد که شرایط مناسبی برای همکاری وزارت جهاد کشاورزی به همکاری آموزشی دانشجویان و افزایش تجربه آن

 قاتی وجود دارد./های علمی و تحقیها و عرصهکشاورزی، وزارت علوم و دانشگاه

http://www.iana.ir/fa/news/50727/%D8%A7%D9%81%D8%B2% 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۲۹تاریخ: 

سازمان تات رونمایی شد/ قرارداد انتقال فناوری بین پارک تخصصی کشاورزی احداث می شود/ سامانه اثربخشی 

 سازمان تات و بخش خصوصی امضا شد

شود. همچنین پارک تخصصی کشاورزی برای توسعه بخش خصوصی در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی احداث می

خبرنگار ایانا، مراسم بزرگداشت هفته پژوهش و  به گزارش.سامانه اثربخشی سازمان تات در مراسم بزرگداشت هفته پژوهش رونمایی شد

فناوری در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با حضور منصور غالمی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری؛ اسکندر زند، رئیس سازمان 

رزی عصر امروز در سازمان تات برگزار تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی؛ حسن رکنی، معاون امور دام و جمعی از مسئوالن وزارت جهاد کشاو

المللی از های بینها، ظرفیت بخش خصوصی و ظرفیتشد.معاون وزیر جهاد کشاورزی در این مراسم گفت: استفاده از ظرفیت دانشگاه

 های سازمان تات در تحقیقات شاخه بیرونی است.گیریجهت

هزار نفر اعضای هیأت علمی خارج ی هیأت علمی در بخش کشاورزی و ششاسکندر زند بیان کرد: سازمان تات با دوهزار نفر از اعضا

بنیان در بخش کشاورزی تشکیل شده و پارک شرکت دانش 570از مجموعه کشاورزی همکاری و فعالیت دارد. همچنین بیش از 

های ره استفاده از ظرفیتشود.وی با بیان اینکه دربااندازی میتخصصی کشاورزی برای توسعه بخش خصوصی در سازمان تات راه

سازی های مناسبی وجود دارد، افزود: نوسازی، چابکهای تحقیقات جهانی مثل سیمیت، ایکاردا و ایرید همکاریالمللی با سازمانبین

 محور کردن تحقیقات و اثربخشی سازمان تات است.و افزایش اثربخشی سه راهکار خروجی

های مرز علم را سه بخش های قابل تجارت و مقالههای قابل ترویج، یافتهکشاورزی یافتهرئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج 

جهان را دارا است، اما در نوآوری رتبه مناسبی  16بااهمیت این سازمان دانست و عنوان کرد: ایران از لحاظ سرعت رشد علمی، رتبه 

 کیفیت غذایی از اهداف سازمان تات در توسعه و تحقیقات است. نداریم.به گفته زند، افزایش درآمد کشاورزان، امنیت و بهبود

های قابل تجاری های سازمان تات دانست و تأکید کرد: درباره یافتهسازی را در اولویت برنامهسازی و تحولوی کارآمدسازی، جریان

مرز علم برای سازمان تات از اهمیت زیادی  های معتبرهای قابل ترویج و مقالهقرارداد منعقد شده است. همچنین یافته 230بیش از 

شرکت بخش  11برخوردار است.گفتنی است، در این مراسم سامانه اثربخشی رونمایی شد و قرارداد انتقال فناوری بین سازمان تات و 

 خصوصی به امضا رسید./

a.ir/fa/news/http://www.ian50725/%D9%BE%D8%A7%D8 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۲۷تاریخ: 

 فعال بخش کشاورزی در فهرست برگزیدگان 3پژوهشگر و فناور برتر کشور معرفی و تقدیر شدند/  20

 .ها تقدیر شدشدند و از آن پژوهشگر و فناور برتر کشور معرفی 20در هجدهمین جشنواره ملی پژوهش و فناوری، 

 و تحقیقات علوم، وزیر غالمی منصور حضور با فناوری و پژوهش ملی جشنواره هجدهمین در( دوشنبه) امروز صبح به گزارش ایانا،

 در این جشنواره که هر ساله در هفته.پژوهشگر و فناور برتر کشور تقدیر شد 20الس سران کشورهای اسالمی از اج سالن در فناوری

پژوهشگر  20شود، ها و ایجاد ارتباط میان محققان کشور برگزار میپژوهش و فناوری با هدف ترویج فرهنگ پژوهش، معرفی توانمندی

علوم پایه، پزشکی و دامپزشکی مورد تقدیر  هنر، کشاورزی و منابع طبیعی، فنی و مهندسی، های علوم انسانی،و فناور برتر در حوزه

شهرام شکرفروش استاد دانشگاه شیراز، غالمحسن نجفی دانشیار دانشگاه تربیت مدرس، سیدمهدی جعفری دانشیار قرار گرفتند.دکتر 

 نیا استاد دانشگاه صنعتیعلوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، رضا محمدی استادیار پژوهشی وزارت جهاد کشاورزی، نیما تقوی

اه تبریز، زاده استاد دانشگلی و مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، میرعلی فرجشریف، محمدحسین صنعتی استاد پژوهشی پژوهشگاه م

اللهی استاد دانشگاه علم و صنعت، محمد حقیقتی استاد دانشگاه صنعتی سهند، عباس زارعی استاد دانشگاه تهران، مجیدرضا آیت

پور دانشیار دانشگاه تربیت مدرس، آرش ، هاشم داداشپور استادیار دانشگاه تهران، بهلول علیجانی استاد دانشگاه خوارزمیآرین قلی

گاه اصل استاد دانشخجسته دانشیار دانشگاه شهید بهشتی، احمدرضا شاهوردی استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و مرجان نصیری

اهلل موسوی بذر، سید روح آبادی متخصص امور کشاورزی و تولیدعلوم پزشکی قزوین به عنوانپژوهشگران برتر این جشنواره و مریم گل

پور دکترای مهندسی مکانیک و محسن بهمنی دکترای شیمی به عنوانفناوران متخصص نفت، گاز و پتروشیمی، سعید بهزادی

 برگزیدهانتخاب شده و مورد تقدیر قرار گرفتند.

http://www.iana.ir/fa/news/50681/20%D-9%BE%DA%98%D9%88%D9% 
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 تحقیقات و نوآوری ها

 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۲۷تاریخ: 

میلیارد دالر در سال  4۵به  2023ها تا سال فناوری به دکتر حجازی رسید/ حجم بازار ریزجلبکجایزه بزرگ زیست

 رسدمی

بیوتکنولوژی صنایع غذاییِ پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی موفق به کسب جایزه بزرگ زیست فناوری دانشگاه رئیس پژوهشکده 

فناوری، صبح  به گزارش ایانا از پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، مراسم اعطای دهمین دوره جایزه بزرگ زیست.تربیت مدرس شد

به  1378روز هفته پژوهش در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد. این جایزه، از سال ، همزمان با آخرین 96آذرماه  27امروز دوشنبه 

 میفناوری معاونت علگذاری زیست همت مرکز تحقیقات و توسعه زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس و با حمایت صندوق سرمایه

ن مجریان طرح های پژوهشی زیست فناوری در جمهوری اعطا می شود.برندگان جایزه بزرگ زیست فناوری از بیو فناوری ریاست

که هم راستا با اولویت های « محیطزیست» و« کشاورزی»، «علوم پایه»، «مهندسی شیمی»، «صنعت نفت»، «پزشکی»حوزه های 

اده، زتحقیقات زیست فناوری کشور بوده و و قابلیت رسیدن به محصول نهایی و تجاری سازی را دارند انتخاب می شوند.دکتر رهبری 

معاون مرکز تحقیقات و توسعه زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس در خصوص روند انتخاب برندگان دهمین جایزه بزرگ زیست 

طرح در مرحله  31طرح تحقیقاتی منطبق با اولویت های اعالم شده دریافت شد که  42فناوری گفت: در پی فراخوان اعالم شده، 

طرح به مرحله نهایی داوری رسیدند.وی افزود: در جلسه داوری نهایی طرح ها  11رد شدند و  اول داوری در شورای پژوهشی مرکز

که با حضور جمعی از اساتید، متخصصان و دست اندرکاران سیاستگذاری حوزه زیست فناوری کشور برگزار شد طرحی واجد شرایط 

پژوهشکده بیوتکنولوژی صنایع غذایی پژوهشگاه دریافت جایزه اول و دوم شناخته نشد و دکتر محمد امین حجازی، رئیس 

بیوتکنولوژی کشاورزی و عضو هیات علمی این پژوهشگاه و دکتر نادر مقصودی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 

 به عنوان برگزیدگان سوم دهمین جایزه بزرگ زیست فناوری انتخاب شدند.

 ه بزرگ زیست فناوری، سه طرح ارائه شده دیگر شایسته تقدیر شناخته شدند.وی خاطرنشان کرد: در دهمین دوره جایز

 میلیارد دالر در سال می رسد 4۵به  2023دکتر حجازی: حجم بازار ریزجلبک ها تا سال 

 دهرنب ها ریزجلبک پایه بر مکمل و بهداشتی –در همین رابطه، دکتر حجازی که با طرح تولید تجاری بیومس و محصوالت آرایشی 

یت مدرس شده است، در توضیح این طرح گفت: ریزجلبک ها حلقه اول حیات را در ترب دانشگاه فناوری زیست بزرگ جایزه دهمین

کره زمین تشکیل می دهند و عالوه بر نقش ویژه شان، در استمرار حیات تمام موجودات، کاربردهای متنوعی نیز در حوزه های 

 میلیارد دالر در سال برسد. 45به  2023بینی می شود حجم بازار ریزجلبک ها تا سال  مختلف صنعت دارند؛ به طوری که پیش

 وی با اشاره به امکان تولید فراورده های فراسودمند نظیر غذا، دارو، لوازم آرایشی و بهداشتی، خوراک دام و طیور و آبزیان از ریزجلبک

ها در ایران و این مزیت که برای پرورش آنها نیازی به آب شیرین و خاک ها خاطرنشان کرد: به رغم پتانسیل باالی تولید ریزجلبک 

حاصلخیز نیست، متاسفانه در کشور توجه چندانی به تولید ریزجلبک ها نمی شود در حالی که ریزجلبک ها می توانند جایگزین 

ره به تحقیقات گسترده ای که در مناسبی برای بسیاری محصوالت دیگر و منبعی مناسب برای کسب درآمد باشند.حجازی با اشا

زمینه شناسایی سویه های بومی و توسعه سیستم های کشت و همچنین فرموالسیون و تولید محصوالت جدید براساس ریزجلبک 

ها در پژوهشکده انجام شده اظهار داشت: مکمل های درمان دردهای آرتروزی و روماتیسمی و شامپو از محصوالت تولیدی عرضه 

ار هستند و محصوالت دیگری هم در مرحله کسب مجوز است که باید از مدیرعامل شرکت فرآورده های آرایشی بهداشتی شده به باز

نال هم که ریسک ورود به این عرصه و تولید محصوالت بر پایه ریزجلبک با فناوری ایجاد شده در پژوهشکده را پذیرفته اند، تقدیر 
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بزرگ زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس که از سوی دکتر نادر مقصودی، عضو هیات  کنم.گفتنی است طرح برگزیده دیگر جایزه

 های طرح و است – هموفیلی بیماران داروی –انسانی  8علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ارائه شده، طرح تولید فاکتور 

نا با اسپرولی کریزجلب تولید پیشرو، طب هامون شرکت از آزواسپرمی فاکتور بررسی ملکولی کیت تولید زمینه در نیز تقدیر شایسته

استفاده از نسل جدید فتوبیوراکتورها از شرکت آرین گستر و طرح بیوفیلترهای تصفیه شیرابه های زباله از شرکت دانش بنیان پویا 

 ژن آزما بودند.

www.iana.ir/fa/news/http://50679/%D8%AC%D8%A7%DB%8C 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۲۶تاریخ: 

 های دارای ژن مقاوم به شوری در ایرانکشف و شناسایی قارچ

شناسایی کردند که این امر امکان تولید ارقام ترایخته مقاوم مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران سه گونه قارچ مقاوم به شوری را 

 .کندبه شوری را فراهم می

به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران)ایانا( از مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران، دکتر سید ابوالحسن شاهزاده فاضلی، رئیس 

قال ژن های مقاومت به شوری به ارقام زراعی گفت: شاید در آینده مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران با اشاره به امکان انت

باشیم که با روش های بیوتکنولوژی توانایی رشد در شرایط کم آبی و شوری را  [نیازمند انواعی از محصوالت کشاورزی ]تراریخته

که با برخی گیاهان دارند سبب ایجاد و یا وی گفت: جالب توجه است که انواعی از میکروارگانیسم ها با روابط متقابلی .داشته باشند

افزایش توانایی رشد آن گیاهان در شرایط شوری و کم آبی می شوند، بنابراین می توانند با استفاده از ابزارهای مختلف زیست فناوری 

ر مهمی از این نوع فاضلی افزود: گروه بسیا.جهت تولید محصوالت کشاورزی مقاوم به خشکسالی و شوری مورد استفاده قرار گیرند

میکروارگانیسم ها، قارچ های رشته ای هستند. بسیاری از قارچ های رشته ای مقاومت باالیی به کم آبی داشته و برخی از آن ها نیز 

شرایط شوری را به خوبی تحمل می کنند. جالب توجه است که گروه هایی از قارچ های رشته ای روابط انتخابی با برخی گیاهان 

نیز دارند و شواهد حاکی از آنست که این نوع قارچ ها در ایجاد و یا افزایش توانایی تحمل شوری و کم آبی گیاهان نقش  شورپسند

وی تاکید کرد: با توجه به پیش بینی های بلند مدت اقلیمی، یک روند خشکسالی و کم آبی در سطح گسترده ای از غرب و .دارند

فاضلی اضافه کرد: افزایش شوری منابع آبی و خشکسالی از آثار تغییرات اقلیمی در سطح  شاهزاده.جنوب آسیا پیش بینی شده است

جهانی هستند. این تغییرات اکولوژیک و البته فعالیت انسانی در دهه اخیر سبب افزایش قابل توجه میزان نمک و خشکی دریاچه 

ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران گفت: با توجه به این رئیس مرکز .های ارومیه و مهارلو شده استهای کشور، از جمله دریاچه

شرایط محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران مطالعات گسترده ای را در اکوسیستم های شور ایران انجام داده اند که 

ز دریاچه های شور است که ا Neocamarosporium قسمتی از نتایج این مطالعات معرفی سه گونه جدید قارچ رشته ای از جنس

به گفته وی، گونه های معرفی شده .ارومیه، مهارلو و اینچه برون جدا سازی شده و اخیرا در مجالت علمی معتبر منتشر شده است

 Neocamarosporiumjorjanensis  ،Neocamarosporiumpersepolisi ،Neocamarosporiumsolicolaشامل

زی شده و مطالعات اکولوژی انجام شده در مرکز نشان می دهد که این قارچ ها ارتباط هستند که همگی از دریاچه های شور جداسا

فاضلی با تأکید بر مأموریت مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در جمع آوری و نگهداری  .مشخصی با گیاهان شورپسند نیز دارند

تنوع زیستی انجام شده در دریاچه های شور ارومیه، مهارلو و  و معرفی نمونه ها و ذخایر زیستی کشور اظهار کرد: نتایج مطالعات

اینچه برون نشان دهنده اهمیت انجام این نوع پژوهش ها و البته حرکت مرکز در جهت ذخیره سازی و معرفی ذخایر ژنتیکی و 

ی زیستی چهارگانه مرکز گفته شده است این قارچ های بومی در بانک میکروارگانیسم ها، یکی از کلکسیون ها.زیستی کشور است

-IBRC-M 30134،IBRC-M 30264،IBRC-M 30243،IBRCملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران با شماره های دسترسی 

M 30263،IBRC-M 30177و ،IBRC-M 30257 نگهداری شده و قابل ارائه به کلیه محققان، دانشجویان و دانشمندان است. 

http://www.iana.ir/fa/news/50647/%DA%A9%D8%B4%D9%81- 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۲۲تاریخ: 

 کشور جهان از جنوب سیستان و بلوچستان ۶بازدید محققان کشاورزی 

های کشاورزی شهرستان قصرقند در جنوب کشاورزی پایدار و تنوع زیست محیطی جهان)سنستا( از ظرفیتجمعی از محققان گروه 

 .سیستان و بلوچستان بازدید کردند

ایانا(، سلیمی سرپرست گروه با بیان اینکه این بازدید با هدف بررسی کشاورزی پایدار انجام )به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

های به عمل آمده عنوان شده در این محققین از منطقه باهوکالت، پیشین و قصرقند بازدید کردند که در ارزیابیشده است، افزود: 

پاالنی سامی یکی از محققین از کشور هندوستان در این بازدید گفت: کشاورزی  .منطقه قصرقند پایدارترین روش کشاورزی وجود دارد

توماس متیسی از زیمباوه هم درمورد .ز آن در منطقه قصرقند قابل توجه و بررسی استارگانیک، روش نگهداری از آب و استفاده ا

المللی رییس دانشگاه بین.کشاورزی قصرقند گفت: وجود قنوات و استفاده بهینه از آب برای کشاورزی دراین منطقه قابل توجه است

ن شامل هندوستان، کنیا، زیمباوه، سومالی، سریالنکا و کشور جها 6چابهار هم گفت: این گروه کشاورزی و تنوع زیست محیطی از 

المللی چابهار و سازمان منطقه آزاد ارسالن دژکام افزود: همایش بین المللی کشاورزی پایدار با همکاری دانشگاه بین .اتیوپی هستند

 .شوداز امروز به مدت سه روز با هدف توسعه کشاورزی پایدار در چابهار برگزار می

http://www.iana.ir/fa/news/50582/%D8%A8%D8%A7%D8%B2% 
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 تخم مرغ
 فارس - ۹۶/۰۹/۲۹ : تاریخ

مرغ مواردات تخانتقال بدهی بانکی سازمان تعاون روستایی و شرکت پشتیبانی امور دام به دولت/ مهلت ثبت سفارش 

 تمدید شد

های بیمه آسیا، البرز و دانا به عنوان سهام مشمول هیات وزیران تصویب کرد که تمامی سهام باقیمانده متعلق به دولت در شرکت 

  .سازی و از طریق بورس واگذار شودواگذاری تعیین شود تا پس از تصویب قیمت در هیات واگذاری، توسط سازمان خصوصی

، اعضای هیات وزیران در جلسه چهارشنبه با اختصاص رت جهاد کشاورزیوزابه نقل از پایگاه اطالع رسانی  خبرگزاری فارسبه گزارش 

میلیارد ریال اعتبار به منظور جبران خسارت و رفع کمبود منابع آبی در منطقه شرق استان اصفهان و ساماندهی وضعیت  250مبلغ 

 .قنوات و رودخانه زاینده رود موافقت کردند

 مرغ تمدید شدمهلت ثبت سفارش واردات تخم

 .درصد موافقت کرد 5هیات دولت در ادامه، با تمدید مهلت ثبت سفارش برای واردات تخم مرغ خوراکی با تعرفه 

های دولتی به حساب بدهی دولتبا تصویب هیات وزیران، بدهی سازمان مرکزی تعاون ها و شرکتانتقال بدهی تعدادی از سازمان

اه کارگران، سینا و تجارت و همچنین بدهی شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور های ملی ایران، ملت، رفروستایی ایران به بانک

به بانک رفاه کارگران بابت اصل و سود تسهیالت دریافتی، به بدهی دولت منتقل و سرمایه دولت در سازمان و شرکت مذکور معادل 

 .مبلغ بدهی انتقال یافته، افزایش یافت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960929001588 
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 تخم مرغ

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آذر  ۲۳تاریخ: 

 میلیون قطعه مرغ معدوم شد 9.۵دالیل گرانی تخم مرغ در بازار/

 .مسوول گفت: نامتوزانی توزیع تخم مرغ و جو در بازار، دلیل اصلی نوسان قیمت تخم مرغ در ماه های اخیر استیک مقام 

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی  فرزاد طالکش دبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار در گفتگو با خبرنگار

در بازار اظهار کرد: اکنون متوسط نرخ هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری  قیمت تخم مرغ با اشاره به آخرین وضعیت ،خبرنگاران جوان

 15تا  500هزار و  13در خرده فروشی ها را  قیمت منطقی هر شانه تخم مرغ وی.تومان است 700هزار و  5تا  600هزار و  5

تومان ناشی از سودجویی مغازه داران و  500هزار تومان اعالم کرد و افزود: براین اساس فروش هر عدد تخم مرغ با نرخ باالتر از 

پرندگان شناسایی شده کانون آلوده به آنفوالنزای  170طالکش با اشاره به اینکه از ابتدای مهر .اجحاف در حق مصرف کنندگان است

 .است گذار تاثیر تولید سرانه در رقم این که شد معدوم مرغ قطعه میلیون  9.5روز اخیر  80است، بیان کرد: در 

 نابه سامانی بازار تخم مرغ تا پایان سال ادامه دارد 

مهاجر وارد کشور شده است، اذعان کرد:  دبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار با اشاره به اینکه ویروس آنفوالنزای پرندگان

 .با توجه به شیوع آنفوالنزای حاد پرندگان پیش بینی می شود که روند نابه سامانی قیمت تخم مرغ تا پایان سال در بازار ادامه یابد

ن قطعه مرغ تخم گذار، میلیو 9.5تن اعالم کرد و افزود: با وجود حذف  400هزار و  2در کشور را  تولید روزانه تخم مرغوی میزان 

مشکل خاصی در تولید وجود ندارد و تنها محدودیت انتقال تخم مرغ از استان های دیگر و هزینه های باالی حمل و نقل موجب 

این مقام مسوول ادامه داد: پرندگان مهاجر حدود سه هفته است که .شده که در برخی استان ها قیمت تخم مرغ در بازار افزایش یابد

شور شدند و معموال ابتدا به شمال کشور می روند که در صورت همکاری سایر دستگاه ها با سازمان دامپزشکی و اتخاذ تدابیر وارد ک

طالکش با اشاره به ضرورت راه اندازی هر چه سریع تر ستاد ملی آنفوالنزا،تصریح کرد: .الزم، می توان از انتشار ویروس جلوگیری کرد

رییس جمهور، ستاد ملی آنفوالنزا هر چه سریع تر باید عملیاتی شود تا دستگاه هایی همچون محیط زیست  بنابر ابالغیه معاون اول

 .و نیروی انتظامی با همکاری سازمان دامپزشکی از گسترش بیماری به قطب های اصلی تولید جلوگیری کنند

شکی نیست، افزود: براین اساس برخی افراد به خاطر حفظ وی با بیان اینکه اعتبارات الزم جهت معدوم سازی در اختیار سازمان دامپز

یکی از بیماری های خاص در صنعت  آنفوالنزا :این مقام مسوول در ادامه یادآور شد.منافعشان در صدد دور زدن قوانین هستند

 .دوره در کشور اتفاق افتاد 4سال اخیر  20طیور محسوب می شود که در 

 های محلی اجتناب کنند مصرف کنندگان از خرید تخم مرغ 

 یانب کند، نمی ایجاد انسان برای مشکلی بیماری نظر از مرغ تخم و مرغ خوردن اینکه به اشاره با  وی در بخش دیگر سخنان خود

به صورت پخته برای انسان مشکلی ایجاد نمی کند که از  خوردن مرغ و تخم مرغ جهانی، معتبر های سازمان مقاله براساس: کرد

دبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار در ادامه افزود: با .این رو جای هیچ گونه نگرانی برای مصرف کنندگان وجود ندارد

د برای کاهش خطرهای احتمالی توجه به بیماری آنفوالنزا حادپرندگان، افرادی که به صورت محلی با کشتار پرندگان سرو کار دارن

طالکش در توصیه ای به مصرف کنندگان تصریح کرد: تمامی آحاد جامعه از خرید تخم مرغ .باید شرایط بهداشتی را رعایت کنند

محلی و رسمی همراه با کاه و پوست های آلوده به مدفوع خودداری کنند و تنها اقدام به خرید تخم مرغ های بسته بندی دارای کد 

 .داشتی از سازمان دامپزشکی کنندبه

http://www.yjc.ir/fa/news/6358684/%D8%AF%D9%84%D8%A7% 
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 تخم مرغ
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آذر  ۲۶تاریخ: 

 هزار تومان فراتر رفت ۶قیمت تخم مرغ از 

هزار تومان  13ای تومان معادل شانه 300هزار و  6یک مقام مسوول گفت: امروز متوسط قیمت هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری 

گروه اقتصادی باشگاه  ت و کشاورزیصنعت،تجار ناصر نبی پور رییس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در گفتگو با خبرنگار.است

در بازار خبر داد و گفت: امروز متوسط قیمت هر کیلو تخم مرغ درب  تومانی هر کیلو تخم مرغ 300افزایش ، از خبرنگاران جوان

 .است تومان 420 ای دانه و تومان هزار 13 ای شانه معادل تومان، 300 و هزار 6  بیش  مرغداری

نبی پور با اشاره به آخرین وضعیت .وی کمبود تولید ناشی از آنفوالنزای حاد پرندگان را دلیل اصلی افزایش قیمت تخم مرغ دانست

 .افزود: در پی افزایش تقاضا، وزارت جهاد کشاورزی پس از بررسی های الزم مجوز واردات را صادر خواهد کرد واردات تخم مرغ

در روزهای آتی را پیش بینی کرد و گفت: در صورت استمرار بیماری آنفوالنزای حادپرندگان و  قیمت تخم مرغن مقام مسوول ای

رییس اتحادیه هیات مدیره مرغ تخم گذار استان تهران .آمار باالی تلفات، قیمت تخم مرغ بیش از پیش در بازار افزایش می یابد

از دولت تقاضا داریم که غرفه های دائمی در اختیار تشکل ها قرار دهد تا بتوان  ت تخم مرغکنترل بازار قیمتصریح کرد: برای 

به گفته وی؛ همه ساله آغاز فصل سرما و ورود پرندگان مهاجر به سبب شیوع  .اقدام به عرضه مستقیم محصول از تولید تا مصرف کرد

 .نعت طیور به شمار می رودآنفوالنزا حاد پرندگان و آمار باالی تلفات ،تهدیدی برای ص

http://www.yjc.ir/fa/news/6361844/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%%-AA 
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 تولیدات باغی
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 تولیدات زراعی
 فارس - ۱۳۹۶آذر  ۲۵تاریخ: 

هزار هکتار مزارع کشور تحت پوشش مبارزه  7۵0درصدی سطح زیر کشت محصوالت ارگانیک در هر سال/  ۱0رشد 

 بیولوژیک هستند

 .درصد رشد داشته است 10اگرچه هنوز سطح زیر کشت محصوالت ارگانیک در ایران قابل توجه نیست، اما این میزان ساالنه حدود 

زار شده وگو برگکشاورزی امروز در حاشیه بازدید از دهمین نمایشگاه ارگانیک که در بوستان گفت به گزارش خبرنگار ایانا، وزیر جهاد

های زراعی کشور تحت کشت ارگانیک هستند و ساالنه به هزار هکتار از زمین 84است، به خبرنگاران گفت: در حال حاضر حدود 

د.محمود حجتی افزود: باید با تالش بیشتر، سعی کنیم که کندرصد رشد می 10طور متوسط سطح زیرکشت این محصوالت، حدود 

هزار هکتار از  200حدود  92ای برسد.به گفته وی، در سال درصدی، به مقدار قابل مالحظه 10عدد پایه را ارتقا دهیم تا این رشد 

ر هکتار ارتقا یافته است. این هزا 750های زراعی کشور تحت پوشش مبارزه بیولوژیک بودند که این مقدار در حال حاضز به زمین

صیص های ارگانیک تخموضوع به تولید بیشتر محصوالت ارگانیک کمک خواهد کرد.حجتی با اشاره به اینکه بودجه خاصی برای طرح

با  ایم که برای اجرای هر طرحی به فکر بودجه آن باشیم، اما بسیاری از جاهاداده نشده است، عنوان کرد: متاسفانه ما عادت کرده

گیرد که نیازی به بودجه ندارد. البته الزم است دولت هم در راستای ها اقدامات موثری صورت میهمت و مشارکت مردم و تشکل

ها هم به محصول ارگانیک و هم سالم توجه خوبی های کلی، از توسعه مزارع ارگانیک حمایت کند. خوشبختانه در این سالسیاست

مندند که در درجه نخست محصول سالم در اند. مردم نیز عالقهداشته و مجوزهایی را صادر کرده ها هم حضور خوبیشده و تشکل

اختیار داشته باشند و در درجه دوم محصول ارگانیک مصرف کنند که برای سالمتی مفید است.وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: این 

شده و راهی است برای فرهنگسازی و معرفی محصوالت ارگانیک به نمایشگاه با همت انجمن مربوطه و پشتیبانی شهرداری برگزار 

های خود را تقویت کند تا در عامه مردم. با توجه به الزاماتی که در اسناد باالدستی برای دولت وجود دارد، نیاز است که دولت نظارت

گری از سخنانش به موضوع سموم اشاره و راستای اعتماد مردم نسبت به این محصوالت باارزش، خللی وارد نشود.حجتی در بخش دی

های اخیر به همت سازمان حفظ نباتات تحول جدی در بخش سموم صورت گرفته و در ارتباط با مصرف، تولید، بیان کرد: در سال

و طی د کنعرضه و تقاضای سموم تغییراتی اساسی ایجاد شده است. این سازمان با عنوان دبیرخانه شورای عالی سالمت فعالیت می

قرن قبل  60و  50ها سم پرخطر را که برخی از آنها مربوط به دهه ها واردات دههای گذشته موفق شد با همکاری سایر دستگاهسال

 میالدی بودند، متوقف و ساماندهی کند. بنابراین روند خوبی در زمینه سم و کود شروع کردیم که ادامه خواهد یافت.

 90در شبکه توزیع، مشکالتی وجود داشت که هنوز هم به طور کامل برطرف نشده است، اما تا وزیر جهاد کشاورزی گفت: البته 

 ها پیش برد. به هر حال باید صالحیت تولیدکنندگانرود بتوان این مسئله را با کمک سایر دستگاهدرصد کارها انجام گرفته و امید می

رد تایید باشد.این مقام مسئول معتقد است اگرچه در بازار محصوالت و عرضه کنندگان سموم مختلف، توسط سازمان حفظ نباتات مو

کننده خورد، اما باید برای بهبود عرضه آنها تالش بیشتری انجام داد. در همین راستا مصرفارگانیک، مشکالت کمتری به چشم می

شود. البته هنوز مقدار تولید به حجمی  مندتواند از محصوالت ارگانیک ما بهرههای ایران میخارجی هم در صورت قبول پروتکل

 نرسیده که در سطحی انبوه قابل صادرات باشد.

 ایران در تولید محصوالت ارگانیک 42رتبه 

کشور دنیا در فهرست تولیدکنندگان محصوالت  179رئیس انجمن ارگانیک کشور نیز در ادامه عنوان کرد: در حال حاضر حدود 

هایی که توسط انجمن مربوطه صورت گرفته، ایران نیز در رنکینگ سال گذشته با تالش 11افزود: طی  ارگانیک قرار دارند.رضا نورانی
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 هایرا در اختیار دارد.نورانی در پایان ابراز امیدواری کرد که با توجه به پتانسیل 42اکنون رتبه کشورهای تولیدکننده قرار گرفته و هم

های آینده به مقدار قابل توجهی میان کشورهای تولیدکننده محصوالت ارگانیک طی سالموجود در کشور، بتوان رتبه ایران را در 

 ارتقا داد./

http://www.iana.ir/fa/news/50624/%D8%B1%D8%B4%D8%A 
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 زراعیتولیدات 
 فارس - ۱۳۹۶آذر  ۲۹تاریخ: 

میلیارد مترمکعبی آب با  2.۵جویی جزئیات اجرای طرح سایبانی برای تولید انواع سبزی و صیفی در کشور/ صرفه

 های کشورهزار میلیارد ریالی در طرح توسعه گلخانه 2۱گذاری ها/ سرمایهانتقال دو محصول کشاورزی به گلخانه

ا انتقال شود، همچنین بها منتقل میای تحت عنوان سایبانشدهبخش عمده تولیدات سبزی و صیفی در فضای باز به سیستم کنترل

میلیون  532هزار هکتار از اراضی کشاورزی آزاد و دو میلیارد و  182ها فرنگی و خیار از فضای باز به گلخانهدو محصول گوجه

 .شودی میجویمترمکعب در مصرف آب صرفه

وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت: بخش عمده تولیدات های کشور امروز در گفتمشاور وزیر و مجری طرح توسعه گلخانه

های های سبک، توریشود، این طرح با سازهها منتقل میشده تحت عنوان سایبانسبزی و صیفی در فضای باز به سیستم کنترل

کند که نسبت به شرایط محیطی فضای باز، مقاومت بیشتری در برابر و ضدحشرات بزرگ شرایطی را فراهم می مقاوم به تگرگ، باد

های این طرح درصدی میزان تبخیر از ویژگی 40درصدی مصرف آب و کاهش  50سوختگی ایجاد شود، همچنین کاهش باد و آفتاب

صوالت شود، بیان کرد: تمام محاین طرح به زودی در سطح کشور اجرایی می عامری با بیان اینکهاهلل بنینسبت به فضای باز است.ولی

 گروه سبزی و صیفی نظیر هندوانه، خربزه، کاهو، کلم، کرفس در این طرح قابل کشت است.

سبزی  هزار هکتار مربوط به گروه 489های جهان، معادل هزار هکتار مساحت گلخانه 600درصد از مجموع  70وی با اشاره به اینکه 

میلیون تنی سهم  1.5شود که ایران با تولید ای در جهان تولید میمیلیون تن محصوالت گلخانه 150و صیفی است، افزود: ساالنه 

 ای جهان را به خود اختصاص داده است.یک درصدی از کل تولیدات گلخانه

های جهان را به خود اختصاص درصد کل مساحت گلخانه ای دوهزار هکتار مساحت گلخانه 12عامری عنوان کرد: ایران با بیش از بنی

 درصد است. 70داده و نسبت مساحت گروه سبزی و صیفی به سایر محصوالت در ایران همانند نسبت جهانی 

 ها در جهانایران دومین کشور در توسعه گلخانه

ها بعد از مکزیک رتبه دوم جهان را به خود خانهمشاور وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه ایران از لحاظ سرعت توسعه سطح گل

هزار هکتار توسعه یافته، در حالی که طی همین  15های مکزیک طی پنج سال گذشته اختصاص داده است، ادامه داد: سطح گلخانه

 های کشور حدود چهارهزار هکتار افزایش یافته است.مدت سطح گلخانه

هزار هکتار افزایش یابد، اظهار کرد: دوهزار  16ای کشور تا پایان برنامه ششم توسعه باید هوی با بیان اینکه سطح زیر کشت گلخانه

های ای باید تا پایان برنامه ششم توسعه اصالح و بازسازی شود، همچنین سطح زیرکشت گلخانههکتار از واحدهای گلخانه 285و 

میلیون تن برآورد  21ای در این مدت لید سبزی و صیفی گلخانههزار هکتار افزایش یابد و میزان تو 48باید  1404کشور تا افق 

ها قرارداد هکتار درباره توسعه سطح گلخانه 975هزار و یک 96ماه سال آبان 15تا  94عامری، از اواخر سال شود.به گفته بنیمی

هکتار از طریق تسهیالت بانکی صورت  800هزار هکتار آن از طریق خود اجرایی و حدود گذاری بیش از یکمنعقد شده که سرمایه

هزار  11هزار میلیارد ریال برشمرد و تأکید کرد: از این میزان  21های کشور را گذاری طرح توسعه گلخانهگرفته است.وی کل سرمایه

 ه است.گذاری شدمیلیارد ریال از طریق تسهیالت بانکی سرمایه 635هزار و  9میلیارد ریال از طریق خود اجرایی و  375و 

 های کشوردرصدی سطح زیر کشت گلخانه 38رشد 

هکتار  800هزار و درصدی از هشت 38های کشور با رشد های کشور یادآور شد: سطح زیرکشت گلخانهمجری طرح توسعه گلخانه

سبزی و صیفی، هکتار مربوط به گروه  400هزار و رسیده که از این میزان شش 96هکتار در سال  157هزار و  12به  92در سال 
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درصد مربوط به خیار، حدود  56های کشور دوهزار هکتار مربوط به گل و گیاه زینتی است. همچنین از کل سطح زیر کشت گلخانه

 فرنگی، گیاهان دارویی و سایر محصوالت است.فرنگی و مابقی مربوط به توتدرصد گل و گیاهان زینتی، هفت درصد گوجه 30

 هارل بیولوژیک در گلخانهیارانه بالعوض برای کنت

رقمی قابل ردیابی تعریف شده است، اضافه کرد: دولت  16ها کد عامری با اشاره به اینکه برای تولید محصول سالم در گلخانهبنی

ن کند، همچنیدرصد بالعوض به متقاضیان اعطا می 50درصد بالعوض یا  100های برای کنترل بیولوژیک و تولید محصول سالم یارانه

هزار نفر و  10تسهیالتی با نرخ سود بین شش تا هشت درصد به مناطق غیربرخوردار شهرها، مناطق مسکونی با جمعیت کمتر از 

صورت تلفیقی از منابع داخلی و منابع صندوق درصد به کل کشور اختصاص یافته که به 15تا  10روستاها و تسهیالتی با نرخ سود 

 شود.درصد با دو سال دوران مشارکت، یک سال تنفس و پنج سال دوره باز پرداخت تأمین می 12خ طور متوسط با نرتوسعه ملی به

وی با بیان اینکه عمده تولیدات گروه سبزی و صیفی کشور مربوط به جنوب کشور است، خاطرنشان ساخت: بیشترین تمرکز برای 

دلیل آب و هوای مناسب در زمستان و نبود این مناطق به ها در مناطق جنوبی کشور صورت گرفته، چراکه درتوسعه سطح گلخانه

های های پیشرفته و سیستم گرمایشی نیست و تولید محصوالت کشاورزی خارج از فصل از ویژگیبرف و سرمازدگی، نیازی به گلخانه

امکان تولید محصول  های تولید، آزاد شدن اراضی کشاورزی،عامری همچنین گفت: کاهش هزینهشود.بنیاین مناطق محسوب می

 ای است.زایی از مزایای کشت گلخانهسالم، کاهش ضایعات، گردش مالی دائمی برای تولیدکنندگان در طول سال و اشتغال

متر میلی 205اکنون به متر است، بیان کرد: میانگین بارندگی در ایران هممیلی 750وی با اشاره به اینکه میانگین بارندگی در جهان 

این در حالی است که میزان تبخیر در کشور سه برابر میانگین جهانی و میزان برداشت از منابع آبی کشور دو برابر میانگین رسیده، 

درصد برسد.مشاور وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه ساالنه حدود شش میلیون تن  40درصد به  85جهانی است که باید از 

فرنگی از اراضی زراعی به شود، افزود: برای انتقال این میزان تولید گوجهاراضی کشور تولید میهزار هکتار از  150فرنگی در گوجه

تن  39فرنگی در فضای باز عامری با اشاره به اینکه در کشور، متوسط عملکرد گوجههزار هکتار گلخانه نیاز است.بنی 23، گلخانه ه

تن در هکتار است، عنوان کرد: به ازای تولید هر کیلوگرم  500های پیشرفته گلخانهتن در هکتار و در  260ها در هر هکتار، در گلخانه

درصدی برای تولید همان مقدار محصول  76ها با کاهش شود که در گلخانهلیتر آب مصرف می 400فرنگی در فضای باز، گوجه

رسد، این در لیتر در هکتار می 30ه کشور به های پیشرفترسد، همچنین مصرف آب در گلخانهلیتر در هکتار می 96مصرف آب به 

 لیتر است. 10های پیشرفته هلند فرنگی در گلخانهحالی است که مصرف آب برای تولید هر کیلوگرم گوجه

های آبیاری، استفاده نکردن از مکانیزاسیون و تکنولوژی وی ادامه داد: نبود امکان استفاده مجدد از آب، نبود اتوماسیون در سیستم

ل های ایران با کشورهایی مثها ازجمله دالیل فاصله مصرف آب در گلخانهنوین در بستر کشت، کمبود دانش فنی و مدیریت گلخانه

 82ای نسبت به تولید خیار در فضای باز عامری در پایان با بیان اینکه میزان کاهش مصرف آب در تولید خیار گلخانههلند است.بنی

هزار هکتار از اراضی  182ها فرنگی و خیار از فضای باز به گلخانهأکید کرد: با انتقال دو محصول گوجهدرصد برآورد شده است، ت

 شود./جویی میمیلیون مترمکعب در مصرف آب صرفه 532کشاورزی آزاد و دو میلیارد و 

.ir/fa/news/http://www.iana50721/%D8%AC%D8%B2%D8%A6 
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 تولیدات دام و طیور
 فارس - ۱۳۹۶آذر  ۲۶تاریخ: 

های طیور های طیور وارد کشور شد/ عراق، مشتری پر و پا قرص فرآوردهمیلیون دالر ارز از صادرات فرآورده 98

 ایران

 .ارز به کشور وارد کرده استمیلیون دالر  98های مختلف مرغ در سال گذشته، بیش از صادرات فرآورده

به گزارش خبرنگار ایانا، در سال گذشته با مشکالت فراوانی که در عرصه تولید محصوالت مختلف طیور وجود داشت، اما ایران توانست 

ران، هزار تن خرید این محصول از ای 31هزار تن گوشت مرغ را به کشورهای مختلف صادر کند. در این راستا، عراق با  62بیش از 

درصدی در میان کشورهای هدف دارد؛ بنابراین با وجود اینکه ترکیه به عنوان رقیبی سرسخت برای ایران محسوب شده  50سهمی 

خرد. در همین فهرست کند، اما همچنان عراق، بیشترین مرغ را از ایران میهای طیور مورد نیاز عراق را تأمین میو بیشتر فراورده

میلیون دالر به واسطه خروج این مقدار مرغ، به کشور  84گیرند. بیش از های بعدی قرار میترتیب در رتبهکنگ به ویتنام و هنگ

هزار قطعه،  249خورد. در این بخش عراق با خرید حدود روزه، وضعیت کامالً متفاوتی به چشم میوارد شده است.در بخش جوجه یک

میلیون قطعه از این نهاده، رتبه نخست را در  18که افغانستان با واردات حدود رتبه آخر را به خود اختصاص داده است. در حالی 

 شود.هزار دالر برآورد می 300میلیون و  9اختیار دارد. ارزآوری این بخش نیز نزدیک به 

هزار  216تن نیز پوست مرغ به کشورهای مختلف صادر شده که به ترتیب، دو میلیون و  260مرغ و تن تخم 165طی سال گذشته 

میلیون دالر ارز به  98های حاصل از مرغ، بیش از هزار دالر ارز به کشور وارد کرده است.بنابراین در مجموع، فراورده 938دالر و 

 درصدی دارد. 85اند که گوشت مرغ در این میان سهمی کشور وارد کرده

http://www.iana.ir/fa/news/50652/98%D-9%85%DB%8C 
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 تولیدات دام طیور
 فارس - ۱۳۹۶آذر  ۲۶تاریخ: 

 کنندگانافزایش قیمت جو و کاهش قیمت دام زنده عشایر را از پا درآورده است/ نبض بازار نهاده در دست تأمین

های وارداتی نیز از افزایش برخوردار شده، اما قیمت دام زنده کاهش یافته است که نهادهدر شرایطی که قیمت ارز باال رفته، قیمت 

وگو با خبرنگار ایانا افزایش مدیرعامل اتحادیه مرکزی عشایر ایران در گفت.این مسئله جامعه عشایری را دچار مشکالت بیشماری کرده است

ها در تمام زا برشمرد و گفت: افزایش قیمت نهادهکنندگان این کاال هستند، مشکلرفها ازجمله جو و ذرت را برای عشایر که مصقیمت نهاده

ها باید ای که افزایش نهاده ذرت و جو در شرایطی که دامگونهجهان همراه با افزایش محصوالت تولیدشده است، اما در ایران معکوس بوده، به

های خود را تعلیف یدجلیل میرزاهد افزود: عشایر مجبور هستند در شرایط فعلی دامپروار شوند، قیمت فروش دام زنده را کاهش داده است.س

ائل ترتیب اگر در زمانی برای رفع مسقیمت تهیه کنند و بدینای گرانها، باید نهادهدستی کنند و با توجه به شرایط موجود و افزایش قیمت نهاده

شود.وی بیان کرد: باال رفتن نرخ ارز و افزایش قیمت ای است که برای آن میتر از هزینهایینها شوند، قیمت فروش دام پمالی مجبور به فروش دام

های گذشته که قیمت نهاده جو پایین بود، مشکلی وجود ای که در ماهگونهها باعث شده است که عشایر به مشکالت زیادی برخورد کنند، بهنهاده

های گذشته قیمت هزار تومان است؛ در حالی که در ماه 16تومان بوده، اما قیمت دام زنده  32ر و هزانداشت، اما در شرایط حاضر قیمت جو یک

ها و هزار تومان برای هر کیلوگرم رسیده بود.میرزاهد ادامه داد: با وجود آنکه اتحادیه 20تومان بود، به  800دام زنده در شرایطی که قیمت جو 

دهد و مابقی آن درصد نیازهای جامعه عشایری را پاسخ می 40اند، اما این مقدار تنها در انبارها ذخیره کرده های تولید مقدار زیادی جو راتعاونی

 باید از بازار آزاد تأمین شود.

 ها اقدام کند، نه فروش محصوالت خودشرکت پشتیبانی امور دام برای کاهش هزینه

پشتیبانی امور دام نیز در شرایط حاضر محصول جوی خود را همسان با مدیرعامل اتحادیه مرکزی عشایر ایران عنوان کرد: شرکت 

رساند، یعنی تفاوتی بین خرید محصول از بازار آزاد و شرکت دولتی وجود دارند، در حالی که دامداران نیازمند قیمت بازار به فروش می

 های بخش کشاورزیکنندگان نهادهشرایط حاضر تأمین تر خریداری کنند.وی یادآور شد: درآن هستند که این نهاده را با قیمت ارزان

اند.میرزاهد تأکید کرد: نیازمند آن هستیم که عوامل نظارتی ثباتی بزرگی را در بازار رقم زندهنبض بازار را در دستان خود گرفته و بی

عشایر مجبور هستند نهاده را با قیمت باال  ها،دلیل اجبار برای تعلیف دامها وارد عمل شوند، اما همچنان بهبرای کاهش قیمت نهاده

ها بوده است، اما مشکالت اقشار ضعیف خریداری کنند.وی خاطرنشان ساخت: دولت در تمامی مراحل و مشکالت دامداران در کنار آن

دقیق  ریزیبرنامهبسیار زیاد است و نیازمند آن هستیم که برای کاهش فشار بر این قشر، در این مسئله نیز دولت ورود کند و با 

ین های با بهره پایهای تولید نیز با اختصاص وامها نظارت کند.میرزاهد در پایان اظهار کرد: تعاونیموقعیت بازار را برای کاهش هزینه

درصد جوی مورد نیاز جامعه عشایری در حال امداد به این بخش هستند، اما نیاز است که فکری اساسی در این  40و تأمین حدود 

 حوزه اتفاق بیفتد./

http://www.iana.ir/fa/news/50661/%D8%A7%D9%81%D8%B2% 
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 تولیدات دام و طیور
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آذر  ۲۹تاریخ: 

 غرامت تولیدکنندگان را ندادمیلیون قطعه مرغ از گردونه تولید/ بیمه،  ۱۱حذف 

 .میلیون قطعه مرغ معدوم شد 11یک مقام مسوول گفت: از ابتدای مهر تا کنون به دنبال شیوع بیماری آنفوالنزا حاد پرندگان 

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی ناصر نبی پور رییس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در گفتگو با خبرنگار

میلیون قطعه مرغ خبر داد و اظهار کرد: از ابتدای مهر تا کنون به دنبال شیوع  11از معدوم سازی بیش از  ،باشگاه خبرنگاران جوان

 .میلیون قطعه مرغ معدوم شد 11بیماری آنفوالنزا حاد پرندگان 

 .به گفته وی استان تهران،البرز،قزوین،آذربایجان شرقی و قم درگیر این بیماری هستند

تن  600میلیون قطعه مرغ برابر با کاهش تولید  11را دلیل اصلی گرانی دانست و افزود: حذف  خم مرغتولید تنبی پور، کاهش 

 .تخم مرغ در روز است که این امر درنهایت افزایش قیمت تخم مرغ در بازار را به همراه داشته است

: اکنون متوسط قیمت هر کیلو تخم مرغ درب تابع عرضه و تقاضاست، بیان کرد نرخ تخم مرغ این مقام مسوول، با اشاره به اینکه

 .تومان است 430و دانه ای  500هزار و  13تومان معادل شانه ای  300هزار و  6مرغداری 

وی، قیمت تخم مرغ در روزهای آتی را پیش بینی کرد و یادآورشد: در صورت ادامه روند آنفوالنزا حاد پرندگان و کاهش تولید، قیمت 

و محدودیت جابه جایی به دلیل بیماری شیوع آنفوالنزا، یکی دیگر  توزیع نامناسب تخم مرغ ه گفته نبی پور،ب.باالتر خواهد رفت

واردات تخم  رییس اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران، با اشاره به آخرین وضعیت.از دالیل گرانی محصول در بازار به شمار می رود

هزارتومان تمام می شود که با وجود باال بودن قیمت تخم  68با احتساب سود بیش از اضافه کرد: واردات هر کارتن تخم مرغ  مرغ

هزار  2وی تولید روزانه تخم مرغ را .مرغ وارداتی نسبت به مشابه داخلی و عدم کمبود در داخل ، هم اکنون، نیازی به واردات نداریم

علی رغم معدوم سازی قابل توجه قطعه مرغ ها، تولید در وضعیت  تن اعالم کرد و افزود: در شرایط کنونی، 200هزار و  2تا  100و 

، پرداخت نشده است مرغداراننبی پور در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به اینکه بخشی از غرامت سال گذشته .مناسبی قرار دارد

کند و  مت تولیدکنندگان را پرداختتصریح کرد: سازمان دامپزشکی و صندوق بیمه به سبب کمبود منابع مالی نتواسته بخشی از غرا

 .اخیرا اعالم کرده که مرغداران به جای غرامت خود، اوراق خزانه دریافت کنند در حالیکه اوراق دردی از آنها را دوا نمی کند

http://www.yjc.ir/fa/news/6364660/%D8%AD%D8%B0%D9%8 
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 چای
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آذر  ۲۵تاریخ: 

 درصد از مطالبات چایکاران پرداخت شد 80

درصد بهای برگ سبز تحویلی به حساب  80میلیارد تومان از مطالبات چایکاران معادل  160رییس سازمان چای گفت: تاکنون 

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی سازمان چای در گفتگو با خبرنگارمحمد ولی روزبهان رییس .تولیدکنندگان واریز شده است

میلیارد  203هزارتن برگ سبز چای با ارزش بالغ بر  108اظهار کرد: امسال  مطالبات چایکاران با اشاره به آخرین وضعیت ،خبرنگاران جوان

میلیارد  160میلیارد تومان دیگر ظرف چند روز گذشته به حساب چایکاران ، تا کنون  11.5تومان از چایکاران خریداری شد که با احتساب 

 .درصد بهای برگ سبز تحویلی پرداخت شده است 80تومان معادل 

: با پیگیری سازمان چای و مساعدت دولت و کارخانه های چای ، مابقی مطالبات چایکاران در اسرع وقت پرداخت خواهد وی افزود

میلیارد تومان از سقف بودجه باالتر رفت، اما به  10تحویلی چایکاران  بهای برگ سبز چای آنکه وجود با  روزبهان ادامه داد: .شد

 .است شده پرداخت دولت قدرالسهم درصد 92 کنون تا  سبب همکاری سازمان برنامه و بودجه

میلیارد  2.5خبرداد و گفت: از هفته گذشته با پرداخت  صندوق حمایت از چایکارانرییس سازمان چای از آغاز پرداخت وام جاری 

غاز شد و پیش بینی می درصد تسهیالت صندوق حمایت به منظور تغذیه و نگه داری باغات و نوسازی کارخانه ها آ 4تومان با بهره 

به گفته وی با ایجاد تفاهم نامه با بانک ها درصدد ارائه تسهیالت ارزان قیمت .میلیارد تومان برسد 30شود که تا پایان سال به رقم 

 10میلیارد تومان وام با بهره کمتر از  15تا  10در کنار تسهیالت صندوق به چایکاران هستیم که بدین منظور پیش بینی می شود 

 .درصد در اختیار چایکاران قرار گیرد

 درصد چای تولیدی فروش رفت 50

بیان کرد: با آغاز فصل سرما و افزایش تقاضا  فروش چایاین مقام مسوول در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به آخرین وضعیت 

م و دستگاه های حاکمیتی مابقی تولید درصد چای تولیدی کارخانه ها به فروش رسید که انتظار می رود با همکاری مرد 50حدود 

هزارتن اعالم کرد  110تا  105کشور را  مصرف ساالنه کل چایوی .چای خشک تا قبل از شروع سال زراعی جدید به فروش رسد

 .هزارتن فراتر نخواهد رفت 85تا  80 از چای واردات داخل، تولید میزان احتساب با امسال و افزود: 

 .درصد میزان واردات چای از طریق مبادی رسمی و مابقی قاچاق وارد می شود 75داد: همه ساله  رییس سازمان چای ادامه

 اجرای بیمه فراگیر باغات چای امری ضروری است

را یکی از اقدامات مهم سازمان چای برشمرد و گفت: بسیاری از باغات به دلیل کوچک بودن  بیمه فراگیر باغات چایروزبهان 

ابع آبی نتواستند به آبیاری تحت فشار مجهز شوند که بدین منظور بیمه فراگیر باغات چای در مقابل خشکسالی قطعات و کمبود من

ه به اینکه بیمه فراگیر اشار با  وی در خاتمه.اجرا خواهد شد تا چایکاران دیگر نگران شرایط جوی و زیان ناشی از کاهش تولید نباشند

ی شود،گفت : سازمان چای در حال رایزنی و مذاکره اجرای طرح بیمه فراگیر است و تمامی باغات چای در سال زراعی جدید آغاز م

 .برای اجرای این طرح از طریق اتحادیه اعالم کنند چایکاران تا اواخر سال فرصت دارند که آمادگی خود را 

http://www.yjc.ir/fa/news/6361680/%DB%B8%DB%B0%D-8%AF%D8% 
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 چای

 ایران اکونا – ۱۳۹۶آذر / /  ۲۵شنبه , 

 درصدمطالبات تسویه شد80میلیاردتومان وام به چایکاران آغاز شد/ 30پرداخت 

میلیاردی صندوق حمایت از  30درصد مطالبات چایکاران تسویه شده است؛از آغاز پرداخت  80رئیس سازمان چای با بیان اینکه 

میلیارد تومان از مطالبات چایکاران  160محمدولی روزبهان با بیان اینکه حدود .صنعت چای به کشاورزان و کارخانجات چای خبر داد

 وی کل مطالبات.درصد مطالبات چایکاران پرداخت شده است 80به حساب آنان واریز شده است، اظهارداشت: به طور متوسط نزدیک 

میلیارد تومان از بدهی کشاورزان باقی مانده که پیگیر هستیم که هر  43میلیارد تومان عنوان و اضافه کرد: حدود  203کشاورزان را 

اسفندماه تسویه شد، افزود: چای  28رئیس سازمان چای کشور با بیان اینکه مطالبات چایکاران سال گذشته .چه زودتر تسویه شود

میلیارد  43روزبهان با اشاره به اینکه از .درصد است 40درصد و سهم کارخانجات  60دارد؛ سهم دولت دو بخش دولتی و خصوصی 

میلیارد تومان آن متعلق به دولت است، درباره اینکه آیا باقی  10میلیارد تومان مربوط به کارخانجات و  33تومان باقی مانده؛ حدود 

گفت: تمام تالش ما این است که در دی و بهمن این مطالبات تسویه شود و به  مطالبات چایکاران در دی ماه تسویه خواهد شد؟،

 .اسفند نرسد

 میلیارد تومان وام به کشاورزان و کارخانجات 30آغاز پرداخت 

روزی  4الی  3چای کشور خبر داد و افزود: طی صنعت از حمایت صندوق وام بخش دیگری از سخنان خود از آغاز پرداخت  در وی 

درصد به کشاورزان و صاحبان کارخانجات چای سازی پرداخت شده  4میلیارد تومان وام با کارمزد  2.5 شده، شروع وام پرداخت که 

میلیارد تومان وام از این صندوق به کشاورزان و کارخانجات پرداخت شود در حالی که  30است؛ پیش بینی می شود امسال حدود 

 .میلیارد تومان بود 16رای پرداخت این وام، سال گذشته ، اعتبار پیش بینی شده ب

 بیمه فراگیر چایکاران کشور

رئیس سازمان چای کشور اضافه کرد: اقدام دیگری که امسال پیگیر هستیم انجام دهیم بیمه فراگیر باغات چای است، در سال هایی 

درصد چای تولیدی کشور نیز به صورت  95 دودح ما با خشک سالی مواجه بودیم و با توجه به اینکه  93مانند سال گذشته و سال 

 20روزبهان با بیان اینکه سال گذشته .پایدار و درآمد پایدار ایجاد شود کشاورزی برای مشکالتی است ممکن دیم تولید می شود، 

درصد چایکاران خودشان را بیمه کرده بودند، ادامه داد: ما از محل صندوق حمایت از صنعت چای، برای این عده از چایکاران وامی 

را در نظر می گیریم و به صورت فراگیر آنها را بیمه می کنیم؛ سپس این کشاورزان وام مذکور را سال آینده از محل فروش برگشان 

درصد کشاورزان از این طرح استقبال کنند ضمن اینکه طرح فوق با همکاری اتحادیه چایکاران  100یدواریم بازپرداخت می کنند؛ ام

   .و صندوق حمایت از صنعت چای اجرایی می شود

http://iranecona.com/80129/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8% 
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 خرید تضمینی/خدمات
 فارس - ۱۳۹۶آذر  ۲۶تاریخ: 

 تقدیر معاون رئیس جمهوری از اجرای موفق خرید تضمینی گندم

عملکرد شرکت بازرگانی دولتی ایران در زمینه اجرای موفق عملیات معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از 

به گزارش ایانا از روابط عمومی شرکت بازرگانی دولتی ایران، .تقدیر و تشکر کرد 1395 - 96خرید تضمینی گندم در سال زراعی 

ای هدولتی ایران، از اقدامات و فعالیت ای خطاب به معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل شرکت بازرگانیمحمدباقر نوبخت در نامه

( که استمرار و تداوم 1395 - 1396این شرکت در راستای اجرای موفق عملیات خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری )

ماه نخودکفایی در تولید گندم مورد نیاز کشور را درپی داشته است، قدردانی کرد.گفتنی است، از آغاز فصل برداشت گندم در فروردی

 900مرکز خرید در سراسرکشور توانست؛ مقدار هشت میلیون و  400هزار و سال جاری، شرکت بازرگانی دولتی ایران توسط یک

هزار میلیارد ریال از کشاورزان خریداری و با  116هزار ریال و به ارزش کل  13هزار تن گندم با نرخ تضمینی و مصوب هر کیلوگرم 

کاران در سراسر کشور عامل، میزان اعتبارات مورد نیاز را جذب و توسط بانک کشاورزی به حساب گندم هایتعامل و همکاری بانک

خورشیدی کلید خورده است، با  1392پرداخت کند.همچنین پروژه ارتقاء و بهبود کمی و کیفی تولید گندم داخلی که از سال 

رایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، طی سه سال اخیر به های دولت و وزرای جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و داحمایت

 نتیجه رسیده و کشور از مرزهای خودکفایی در تولید گندم عبور کرده است./

http://www.iana.ir/fa/news/50660/%D8%AA%D9%82%D8%AF 
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 خرید تضمینی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آذر  ۲۶تاریخ: 

 سیاست خرید تضمینی گندم اصالح می شود/نقش پررنگ بورس در بودجه سال آینده

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی گفت: دولت برای اصالح سیاست خرید تضمینی گندم و جایگزینی آن با قیمت 

دولت  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار.کاال استفاده می کندتضمینی از ظرفیت بورس 

از نکات مهمی برخوردار  حوزه کشاورزیدر حالی الیحه بودجه سال آینده کل کشور را به مجلس شورای اسالمی تقدیم کرد که این الیحه در 

از جمله گندم یکی از موضوعاتی است که  خرید تضمینی محصوالت کشاورزیبودجه پیشنهادی بابت اعتبار در نظر گرفته شده جهت  .است

حه خودنمایی می کند که با توجه به گفته های یک ماه اخیر وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر برنامه ریزی برای عرضه کل گندم تولیدی در این الی

علی اکبری عضو کمیسیون .کشور در بستر بورس کاال از سال آینده، ردیف این بودجه با کاهش نسبت به سال گذشته پیشنهاد شده است

 هاییکی از استراتژی قیمت تضمینی گندم اینکه  با اشاره به   صنعت،تجارت و کشاورزی  می در گفتگو با خبرنگارکشاورزی مجلس شورای اسال

بورس کاال براساس دولت در پررنگ کردن نقش بورس کاال به شمار می رود، اظهار کرد: دولت برای اصالح خرید تضمینی گندم، از ظرفیت 

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی از طریق عملیاتی کردن سیاست قیمت  33وی افزود: اجرای ماده .سیاست قیمت تضمینی استفاده شود

 .تضمینی دو محصول ذرت و جو در بورس کاال از جمله اقدامات دولت در چند سال اخیر به شمار می رود

ن به صورت پایلوت در بورس کاال در خبر داد و افزود: اجرای کامل این طرح از سال زراعی آینده اکبری از عرضه گندم چهار استا

ی بیندر الیحه بودجه پیش خرید گندمعضو کمیسیون کشاورزی با اشاره به اینکه منابع .ثمرات زیادی را به همراه خواهد داشت

کارونی، خریداران اصلی گندم به شمار می روند از این رو، پس از معامله های آرد و ماشده است، بیان کرد: با توجه به آنکه کارخانه

گندم، مجدد پول به چرخه خرید برمی گردد که بخشی از این بودجه از محل تسهیالت و بخش دیگر از محل منابع درآمدی دیگر 

شود، افزود: با اجرای طرح قیمت  های مهم اقتصادی قلمداد میاکبری با بیان اینکه بورس یکی از شاخص.بینی شده استپیش

در بورس کاال به قیمت باالتری نسبت به قیمت پایه فروخته شد این امر به نفع تولیدکننده است و اگر به قیمت  گندمتضمینی، اگر 

 وضعیت آخرین اشاره با  وی.التفاوت آن با خرید تضمینی توسط دولت به کشاورزان پرداخت می شودکمتر از آن فروخته شد، مابه

اکبری ادامه داد: .میلیارد تومان بودجه برای این بخش پیشنهاد شده است 1700در سال آینده گفت: اکنون حدود  بودجه گندم

باتوجه به آنکه گندم کاالیی استراتژیک در کشور محسوب می شود از این رو دولت نمی تواند نسبت به خرید، انبار و مصرف آن بی 

ه را به همراه داشتگندمکاران به اینکه در سیاست خرید تضمینی تاخیر در پرداخت مطالبات نارضایتی  وی با اشاره.تفاوت باشد

 به زمان نیاز دارد درحالیکه با اصالح سیاست کشاورزان مطالبات تسویه جهت مالی است، تصریح کرد: دولت برای دسترسی به منابع 

عضو کمیسیون کشاورزی .خرید تضمینی به قیمت تضمینی، مشکالت دولت در تامین منابع مالی مرتبط با این حوزه مرتفع خواهد شد

ه دارد، یادآورشد: کاهش مشکالت کشاورزان را به همرا رس کاال بو در گندم عرضه اینکه به اشاره با مجلس شورای اسالمی درپایان،

ها بیش از گذشته باید برای اجرای سیاست قیمت تضمینی از طریق بورس کاال وارد عمل شوند ها و تعاونیصنوف مربوطه، اتحادیه

 .چرا که با حضور جدی در این عرصه عمده مشکالت کشاورزان و دولت در خرید تضمینی مرتفع خواهد شد

http://www.yjc.ir/fa/news/6363245/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8% 
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 خرید تضمینی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آذر  ۳۰تاریخ: 

 پاییز سر آمد، نرخ خرید تضمینی گندم اعالم نشد

 .نشد اعالم دولت توسط روز از آغاز فصل کشت پاییزه، نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی از جمله گندم  90با گذشت 

روز از آغاز فصل کشت پاییزه،  90، با گذشت خبرنگاران جوانگروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

 تولید ندهآی برای بتوانند آن براساس کشاورزان تا نشد اعالم دولت توسط از جمله گندم  نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی

است که نرخ خرید تضمینی قانون خرید محصوالت کشاورزی دولت موظف  6براساس تبصره .کنند ریزی برنامه محصوالتشان بازار و

شینده ها حاکی از آن است که شورای .محصوالت را قبل از شروع فصل کشت تا پایان شهریور بر حسب تورم بانک مرکزی اعالم کند

البته .ندارد که این امر خالف قانون است نرخ خرید تضمینی گندم تصمیمی مبنی بر افزایش 97-96اقتصاد برای سال زراعی 

د که وزیر جهاد کشاورزی برحسب پیگیری های صورت گرفته نمی خواهد خرید تضمینی گندم به گونه ای تصویب شود ناگفته نمان

که افزایشی نسبت به سال زراعی گذشته نداشته باشد و حال باید منتظر ماند و دید که وزیر می تواند برای حمایت از گندمکاران و 

 خرید نرخ اعالم در تاخیر  معتقدند بخش کارشناسان کرسی بنشاند یا خیر؛ چراکه تولید این محصول استراتژیک حرف خود را به

علی خان محمدی مدیرعامل مجمع ملی نخبگان  .برد می سوال زیر را خودکفایی گذشته زراعی سال همانند محصول تضمینی

اظهار کرد: دولت  نرخ خرید تضمینی گندمبا انتقاد از تاخیر در اعالم   صنعت،تجارت و کشاورزی کشاورزی در گفتگو با خبرنگار

براساس قانون خرید تضمینی باید نرخ محصوالت را تا پایان شهریور اعالم کند تا کشاورزان بتوانند برای آینده کشت و کار محصول 

خرید تضمینی، تولید گندم در سال های آتی را با چالش هایی روبرو خواهد  به گفته وی؛ تاخیر در اعالم نرخ.خود برنامه ریزی کنند

خبر داد و گفت: با توجه به آنکه کشاورزان از آینده  97-96در سال زراعی  کاهش سطح زیر کشت گندم خان محمدی از.کرد

روغنی اختصاص دادند که با این وجود تولید گندم بی اطالع بودند ، بخشی از سطح زیر کشت محصوالت خود را به تولید دانه های 

میلیون  11.5مدیرعامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی ادامه داد: میزان خرید تضمینی گندم از .خبری از پایداری تولید گندم نیست

 .خرید تضمینی گندم است نرخ اعالم در تاخیر از ناشی امر این که رسید  میلیون تن 9تن سال زراعی گذشته، امسال به 

در معرض خطر است، بیان کرد: دولت برای جلوگیری از کاهش تولید و تحت تاثیر قرار  خودکفایی گندمی با اشاره به اینکه و

 .گرفتن خودکفایی گندم باید هر چه سریع تر نرخ خرید تضمینی محصول را اعالم کند تا کشاورزان تکلیفشان روشن شود

نسبت به داخلی و پایین نگه داشتن نرخ  گندم خارجیاظهاراتی مبنی بر ارزان بودن  خان محمدی در ادامه افزود: مافیا واردات با

تورم توسط دولت به دنبال واردات گندم هستند، در حالیکه هزینه های تولید کشاورزان داخلی با خارجی به سبب پرداخت سوبسید، 

وول با اشاره به اینکه افق روشنی از اعالم نرخ خرید این مقام مس.تسهیالت ارزان قیمت و عدم حضور واسطه ها قابل قیاس نیست

نرخ  ، زمان دقیقی برای اعالمگندمکارانتضمینی گندم پیش رو نیست، بیان کرد: با وجود پیگیری های صورت گرفته و انتقادات 

خ خرید تضمینی روز از تاخیر اعالم نر 90خان محمدی در ادامه یادآور شد: با گذشت .خرید تضمینی گندم مشخص نشده است

گندم و تصمیم دولت مبنی بر ثبات نرخ، برخی کشاورزان به سبب نبود صرفه اقتصادی به سمت و سوی تولید و جایگزینی 

قیمت مدیرعامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به اینکه اجرای سیاست .دیگرمحصوالت رفتند

زار را افزایش می دهد، گفت: دخالت دولت در برنامه خرید تضمینی گندم امری نادرست است و حضور دالالن در با تضمینی گندم

 برحسب گندم اینکه به اشاره با این گندم کار نمونه .به سبب افزایش بهره وری و کیفیت تنها باید بر امر خرید نظارت داشته باشند
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تضمینی گندم در بورس کاال تنها در صورت فراهم کردن زیر ساخت  یادآور شد: اجرای سیاست قیمت شود، گذاری نرخ باید کیفیت

 .های الزم و خرید بر حسب کیفیت می تواند ثمربخش واقع شود، درغیر این صورت افزایش نگرانی گندمکاران را به همراه دارد

سازی گندمکاران در گفتگو با علیقلی ایمانی رییس بنیاد توانمند  با وجود ممنوعیت واردات، گندم تا پشت درهای گمرک آمد

امنیت غذایی کشور را تحت تاثیر  نرخ خرید تضمینی گندمبا اشاره به اینکه تاخیر در اعالم  صنعت،تجارت و کشاورزیخبرنگار

اله نرخ خرید محصوالت کشاورزی باید قبل از آغاز قانون خرید تضمینی، همه س 6خود قرار می دهد، اظهار کرد: براساس تبصره 

 .فصل کشت اعالم شود تا کشاورزان برحسب آن بتوانند برای سطح زیر کشت ، تولید و بازار محصول خود برنامه ریزی کنند

جود د: با ودر سال زراعی جدید شنیده می شود، افزو ثبات نرخ خرید تضمینی گندموی با اشاره به اینکه زمزمه هایی مبنی بر 

روز از آغاز فصل کشت و تاخیر در اعالم نرخ خرید تضمینی گندم از کمیسیون کشاورزی مجلس تقاضا داریم که به عنوان  90گذشت 

 .ناظر بر اجرای قانون ورود پیدا کنند، چرا که قیمت گندم داخلی نسبت به خارجی به سبب افزایش هزینه های تولید باالست

توجه به افزایش هزینه های تولید، دولت برای حفظ اشتغال و سهم درآمد ناخالص ملی باید از کشاورزان حمایت  ایمانی ادامه داد: با

رییس بنیاد توانمند سازی .همه جانبه در زیرساخت های تولید فراهم آورد تا تولیدکنندگان در فضای رقابتی به امر تولید بپردازند

ز بیان کرد: در چند روز گذشته گندم بدون مجو نرخ خرید تضمینی گندمی تاخیر در اعالم گندمکاران با اشاره به اینکه تبعات منف

به گفته .ثبت سفارش وارد گمرک کشور شد که ابالغیه مدیر کل گمرک و تاکید بر عدم ترخیص این محموله ها مایه دلگرمی است

 .ست و از دست وزارت جهاد کاری بر نمی آیدوی؛ تصمیم نهایی اعالم نرخ خرید تضمینی گندم بر عهده شورای اقتصاد ا

http://www.yjc.ir/fa/news/6366182/%D9%BE%D8%A7%DB% 
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 خرید تضمینی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آذر  ۳۰تاریخ: 

 97تضمینی گندم و نان در بودجه آخرین وضعیت یارانه خرید 

هزار میلیارد تومان برای یارانه خرید تضمینی گندم، آرد و  5یک مقام مسوول گفت:در بودجه پیشنهادی سال آینده رقمی معادل 

در انتشار ردیف بودجه ای ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار.نان اختصاص داده شده است

 .در برخی موارد ابهاماتی وجود دارد و نکات جالبی به چشم می خورد  که توسط سازمان برنامه و بودجه به مجلس تقدیم شده

هزار میلیارد ریال از محل درآمد هدفمندی برای بخش  33و  خرید تضمینی گندمارانه هزار میلیارد ریال ی 17براین اساس امسال 

 .است بوده تومان میلیارد 500 و هزار 10 گذشته سال در رقم این حالیکه در  آرد و نان در نظر گرفته شده

افتاد؟علیقلی ایمانی رییس بنیاد توانمند حال جای سوال است که با کاهش یارانه نان، برای قیمت نان و گندم چه اتفاقی خواهد 

 یارانه خرید تضمینی گندم و نانبا اشاره به آخرین وضعیت   صنعت،تجارت و کشاورزی سازی گندمکاران در گفتگو با خبرنگار

میلیارد تومان برای  700یریت و برنامه ریزی مبلغی بالغ بر هزار و در بودجه سال آینده اظهار کرد: در جدول پیشنهادی سازمان مد

میلیارد تومان از محل درآمد هدفمندی یارانه ها برای بخش آرد و نان در نظر گرفته  300هزار و  3یارانه خرید تضمینی گندم و 

 میلیارد هزار 5  ن است، افزود: اگر مجموعتوما 900برای عرضه در بورس کاال  نرخ هر کیلو گندموی با اشاره به اینکه .شده است

 نخواهد دانیچن کاهش  قبل سال مشابه مدت به نسبت یارانه یابد، اختصاص گندم تضمینی خرید به شده گرفته نظر در بودجه تومان

نسبت به مدت  گندمبه گفته ایمانی، تا بررسی جزییات الیحه بودجه توسط کمیسیون تلفیق باید منتظر ماند و دید که یارانه .داشت

چه  کاهش یارانه گندمرییس بنیاد توانمند سازی گندمکاران در پاسخ به این سوال .مشابه سال گذشته چه تغییری داشته است

تاثیری در نرخ نان خواهد داشت، تصریح کرد: تا تصویب الیحه بودجه توسط مجلس نمی توان اظهار نظری نسبت به این موضوع 

 .داشت

http://www.yjc.ir/fa/news/6367592/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C% 
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 خدمات
 فارس - ۹۶/۰۹/۲۸ : تاریخ

 هزار نفر در مراکز آموزش کشاورزی کشور  3تحصیل بیش از 

 909هزار و  3اکنون موسسه آموزش عالی علمی کاربردی و مهارتی وزارت جهاد کشاورزی گفت: همهای رسمی رئیس اداره آموزش

  .نفر در مراکز آموزشی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در سطح کشور مشغول تحصیل هستند

های رسمی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی و مهارتی وزارت جهاد صبح امروز رئیس اداره آموزش ،خبرگزاری فارسبه گزارش 

و  هاحسینی )ره( در یاسوج بازدید و از نزدیک در جریان روند فعالیتاهلل ملککشاورزی از هنرستان تازه تاسیس کاردانش آیت

اندرکاران این هنرستان در سالن جلسات مرکز ن بازدید در جمع دستژاله عزیزپور پس از ای.مشکالت این واحد آموزشی قرار گرفت

 مرکز با استان پرورش و آموزش خوب همکاری و تعامل از بویراحمد و کهگیلویه استان کشاورزی و طبیعی منابع  تحقیقات و آموزش

بیش از یک دهه است که هنرستان کشاورزی وی با بیان اینکه .کرد تشکر و تقدیر هنرستان این اندازیراه برای کشاورزی تحقیقات

های مرتبط با کشاورزی نداشته است گفت: خوشبختانه هم آموز در زمینه رشتهدر این استان فعالیتی برای جذب و تربیت دانش

در آموز دانش 67اکنون با پیگیری مرکز تحقیقات و کشاورزی استان و تعامل خوب با آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد 

های رسمی موسسه آموزش عالی علمی رئیس اداره آموزش.های زیر مجموعه کشاورزی در استان مشغول تحصیل هستندرشته

 کشور سطح در کشاورزی جهاد وزارت کشاورزی ترویج و آموزش تحقیقات سازمان  کاربردی و مهارتی وزارت جهاد کشاورزی افزود:

نفر در این مراکز آموزشی مشغول تحصیل  909هزار و  3اکنون ت که هماس شده آموزدانش تربیت و جذب به موفق مرکز 27 در

نفر اعالم کرد  30بینی شده برای هنرستان کاردانش کشاورزی در سطح استان کهگیلویه و بویراحمد را عزیزپور سهمیه پیش.هستند

نفر جذب  67پرورش استان و شهرستان داشتند خوشبختانه ای آموزش و و گفت: با تفاهم و همدلی خوبی که متولیان فنی و حرفه

 .شد که جای تشکر و قدردانی دارد

های تخصصی برای اساتید و عوامل اجرایی هنرستان کاردانش کشاورزی کهگیلویه بازدیدهای آموزشی و برگزاری دوره

 و بویراحمد

 هایتی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه تقویت آموزشهای رسمی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی و مهاررئیس اداره آموزش

های آموزان جذب رشتهدرصد دانش 5/1دهد ها نشان میای و کاردانش در دوره متوسطه یک ضرورت است گفت: بررسیفنی و حرفه

ش از آبادانی ایران عزیز بیآموزان و تربیت کشاورزانی تحصیل کرده برای توسعه و شوند که باید برای سوق دادن دانشکشاورزی می

 هایهای کشاورزی استانعزیزپور بازدیدهای آموزشی اساتید و عوامل اجرایی این هنرستان از هنرستان.هر زمان دیگری همت بگماریم

های کشاورزی را در این همجوار برای تبادل تجربیات را مورد تاکید قرار داد و گفت: برای همکارانی که دروس تخصصی رشته

های رسمی موسسه آموزش عالی علمی رئیس اداره آموزش.شودافزایی برگزار میهای آموزشی دانشکنند دورهنرستان تدریس میه

کاربردی و مهارتی وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: محیط و فضای آموزشی این هنرستان باید مستقل از محیط اداری باشد 

الیاس رحیمی پطرودی کارشناس معین استان کهگیلویه و بویراحمد در موسسه .انجام خواهد داد های الزم را در این زمینهکه پیگیری

های مهارتی در بخش علمی کاربردی و مهارتی وزارت جهاد کشاورزی نیز در این جلسه توجه به مشکالت مالی برای توسعه آموزش

پایان سال اعتبارت الزم تامین و به حساب مرکز تحقیقات کشاورزی شود تا قبل از کشاورزی را مورد تاکید قرار داد و گفت: تالش می

   .و منابع طبیعی استان واریز شود

 دیده محور توسعه در جوامع بشری استانسان آموزش
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در این جلسه معاون آموزشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کهگیلویه و بویراحمد به بیان گزارشی از 

ای اساسی برای فرامرز روزبهی آموزش را مولفه.های علمی وکاربردی به جامعه هدف پرداختهای این مرکز در زمینه آموزشتفعالی

تغییر، بهبود و توانمندسازی نیروی انسانی ذکر کرد و گفت: انسان آموزش دیده محور توسعه در جوامع بشری است که در عصر 

وی گفت: با تالش مجدانه و شبانه .آموزش دیده توسعه در ابعاد گوناگون آن ممکن نیست هایارتباطات و تکنولوژی بدون انسان

روزی همکاران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان و همکاری خوب آموزش و پرورش این هنرستان در سال 

آموز با دانش 55رویی و تکثیر ماهیان سردابی با گذشته استارت آن زده شد که خوشبختانه هم اکنون در دو رشته کشت گیاهان دا

 .کادر مجرب به صورت شبانه روزی در حال فعالیت است

 های مرتبط با بخش کشاورزی در استانضرورت توسعه رشته

ه طای اداره کل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد نیز در این جلسه بخش کشاورزی را به واسرئیس اداره فنی و حرفه

نقش مهم آن در امنیت غذایی در کشورهای مختلف دنیا بخشی مهم و تاثیرگذار دانست و گفت: توجه به بخش کشاورزی در 

استانهایی که از پتانسیل خوبی در زمینه شرایط محیطی آب و هوای مناسب وجود دارد یک ضرورت است که باید مورد توجه 

های طبیعی زاده با اشاره به اینکه استان کهگیلویه و بویراحمد که کلکسیونی از زیباییحسین حسین.ریزان این بخش قرار بگیردبرنامه

های مرتبط با بخش کشاورزی در را در خود جای داده است بستر خوبی برای تولیدات محصوالت کشاورزی است گفت: توسعه رشته

 .این مهم در کهگیلویه و بویراحمد تحقق یافت استان یک ضرورت بود که با تعامل خوب ایجاد شده و انعقاد تفاهم نامه

های آینده مستلزم همکاری و های کشاورزی در سالتوسعه رشته :نامه منعقد شده تاکید کرد و گفتوی بر اجرای همه مفاد تفاهم

 .تعامل بهتر برای ارتقاء کیفی آموزش خواهد بود

 محیط آموزشی هنرستان از محیط اداری تفکیک شود

حسینی نیز از همکاری خوب مرکز تحقیقات کشاورزی استان با این هنرستان تازه اهلل ملکتان کاردانش کشاورزی آیتمدیر هنرس

رود محیط آموزشی این هنرستان از محیط اداری تفکیک شود و با توجه به شبانه روزی تاسیس تقدیر و تشکر کرد و گفت: انتظار می

کشواد تابان گفت: ارتقاء کیفیت آموزشی مستلزم توجه .ای رفع مشکالت آن اندیشیده شودبودن این واحد آموزشی تمهیدات الزم بر

 .ریزان قرار بگیردگذاران و برنامهبه سه مقوله مهم فضای آموزشی، تجهیزات و نیروی انسانی است که باید مورد توجه سیاست

 شودهای کشاورزی میر رشتهآموزان برای تحصیل دتوجه به ارتقاء کیفی هنرستان موجب ترغیب دانش

و  های آموزشاهلل ملک حسینی نیز در این جلسه با بیان اینکه یکی از سیاستمعاون آموزشی هنرستان کاردانش کشاورزی آیت

های مهارتی است گفت: توجه به ارتقاء کیفی این هنرستان موجب ترغیب آموزان به سمت آموزشپرورش سوق دادن دانش

سید ولی موسوی افزود: محور توسعه در کهگیلویه .های کشاورزی خواهد بودهای آینده برای تحصیل در رشتهالآموزان در سدانش

های مهارتی مرتبط با این بخش گام مهمی برای توسعه بخش کشاورزی و ترویج و بویراحمد بخش کشاورزی است که توجه به رشته

های همجوار و وی بازدید آموزشی از هنرستان.های کشاورزی خواهد بودتانسیلفرهنگ کار و تالش برای استفاده بهتر از منابع و پ

آموزان فراهم های آموزشی را مورد تاکید قرار داد و از متولیان امور خواست بستر را برای آموزش تخصصی دانشبرگزاری دوره

های های کشاورزی در سالگفت: برای توسعه رشته حسینی در پایاناهلل ملکمعاون آموزشی هنرستان کاردانش کشاورزی آیت   .کنند

آینده الزم است مشکالت فضای آموزشی، محیط کارگاهی و تجهیزات این هنرستان برطرف شود تا از استانداردهای الزم برای آموزش 

 .آموزان برخوردار باشدهای تخصصی دانشمهارت
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 خدمات
 فارس - ۱۳۹۶آذر  ۲۸تاریخ: 

هزار نفر در مناطق خرماخیز کشور/ کاهش تعداد فروشندگان و حاشیه بازار در  ۵00زایی برای بیش از ظرفیت اشتغال

 دستور کار قرار گیرد

 .هزار نفر، در مناطق خرماخیز کشور خبر داد 500اشتغال برای بیش از صفایی از ظرفیت ایجاد 

اندیشی ساماندهی تولیدکنندگان و به گزارش خبرنگار ایانا، مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور، امروز در نشست هم

 500توان برای بیش از اطق خرماخیز کشور میریزی صحیح درباره تولید خرما صورت گیرد، در منبرداران خرما گفت: اگر برنامهبهره

زایی کرد.حسین صفایی، با اشاره به اینکه در ساماندهی زنجیره یک محصول، چندین عامل دخیل هستند، افزود: هزار نفر اشتغال

روش کردن هایی که در دنیا هم مورد قبول واقع شده، کم شدن تعداد فروشندگان و حاشیه بازار و نیز پیش فترین شاخصمهم

های تولیدی کشاورزی به سمتی تنها در خرما بلکه باید در تمام عرصهمحصول قبل از تولید، از طرف کشاورز است.به گفته وی، نه

ی تواند به عنوان تضمینی براحرکت کرد که محصول مورد نظر، یک یا حتی چند سال قبل از تولید به فروش برسد. این موضوع می

لید، بندی و نوع بازار را تعیین کرده و دیگر بعد از تورود و کشاورز بر اساس نیاز بازار، نوع، کیفیت، قیمت، بسته تولیدکننده به شمار

تر شود، مصرف باال رفته و دریافتی کشاورزان افزایش دغدغه فروش نخواهد داشت.صفایی عنوان کرد: هر چه حاشیه بازار کوچک

ای مدیریت شود که به طور مدام، کنترل و پایش آن در دستور کار قرار گیرد.وی ادامه داد: گونهخواهد یافت. این مسئله نیز، باید به 

زنی برای تولیدکننده افزایش خواهد یافت. شاخصی که اگر تعداد فروشندگان یک محصول کاهش یابد، بدون شک قدرت چانه

 های صحیح، منافع هرریزیم. این در حالی است که باید با برنامهایم در بازارهای داخلی و خارجی ارتقا دهیمتاسفانه هنوز نتوانسته

محصولی را هم به لحاظ مصرف و هم به لحاظ تولید مد نظر قرار داد.مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی، معتقد است با ایجاد 

وکار شوند، بلکه توسعه کسبمند میشترکی بهرهزنجیره تولید و عرضه برای محصولی مانند خرما، نه تنها هر دو طرف بازار از منافع م

ای نخواهد ها بدون پیشبرد کار، فایدهکند. در غیر این صورت، افزایش اعضای تشکلداران نیز از همین مسیر عبور مینخل

، اظهار گرفته استهای گذشته انجام داشت.صفایی، با بیان اینکه کارهای مشابهی در مورد محصوالتی مانند پسته یا زعفران در سال

دهند منفعت شود، اما نبود یک ساماندهی مشخص در این بازار اجازه نمیدرصد زعفران جهان از ایران تامین می 80کرد: اگرچه 

اصلی به کشاورزان برسد؛ بنابراین تمام فشارهای مالی بر دوش کشاورز است.این مقام مسئول، اضافه کرد: بر همین اساس، سازمان 

تن زعفران در قالب طرح حمایتی، از کشاورزان خریده است.  40ون روستایی به این مسئله ورود کرده و تاکنون بیش از مرکزی تعا

درصد کل زعفران تولید شده در کشور.صفایی گفت: مشکل زعفران ایران این بود که شناسنامه و کد  30به عبارتی چیزی حدود 

هزار بسته سه کیلوگرمی تقسیم بندی کرده و برای هر  14ن مقدار محصول را در مخصوص برای معرفی نداشت. به همین دلیل، ای

بسته به طور مجزا بعد از انجام آزمایشات مربوطه، شناسنامه و کد ویژه صادر شده است.وی در پایان تاکید کرد: خرما هم برای 

 تواند چنین مسیری را طی کند./ساماندهی، می

http://www.iana.ir/fa/news/50683/%D8%B8%D8%B1% 
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 خدمات
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۲۹تاریخ: 

 آمادگی وزارت جهاد کشاورزی برای حمایت از برندسازی تولیدات ارگانیک در کشور

مشاور وزیر در بازدید از دهمین جشنواره محصوالت ارگانیک در تهران، از آمادگی وزارت  مدیرکل دفتر وزارتی جهاد کشاورزی و

 .جهاد کشاورزی برای حمایت از توسعه تولید محصوالت ارگانیک در کشور خبر داد

شهروند سالم، شهر غذای سالم، »به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران)ایانا(، در حالی دهمین جشنواره هفته ارگانیک تهران با شعار 

با رویکرد اجتماعی فرهنگی از بیست و دوم آذرماه در بوستان گفتگو در حال برگزاری است که عالقه مندان تولید محصوالت « سالم

سالم و ارگانیک با وجود هوای آلوده این روزهای پایتخت، به انگیزه بازدید و خرید آنچه به عنوان محصوالت ارگانیک مورد تایید 

  رسمی است، فوج فوج راهی بوستان گفت و گوی تهران می شوند. مجامع

در این میان، بر اساس خبری که باشگاه خبرنگاران جوان مخابره کرده است؛ محمود بصیری، مشاور وزیر جهاد کشاورزی دیروز سه 

صوالت ارگانیک در سالمت شهروندان شنبه در جریان بازدید از دهمین جشنواره محصوالت ارگانیک با اشاره به اهمیت استفاده از مح

 ترین تاثیرات جشنواره محصوالت ارگانیک، فرهنگ سازی برای تغذیه سالم و اصالح الگوی مصرف است.گفت: یکی از مهم

مشاور وزیر جهاد کشاورزی در ادامه افزود: وزارت جهاد کشاورزی برای کمک به افزایش کمی و کیفی محصوالت ارگانیک با تشکیل 

راهبردی در نظر دارد بسترهای الزم را فراهم آورد.بصیری با تاکید بر نقش اشتغال زایی توسعه محصوالت ارگانیک بیان کرد:  شورای

توسعه تولیدات محصوالت ارگانیک منجر به اشتغال زایی خواهد شد و وزارت جهاد کشاورزی به این مسئله توجه ویژه دارد.مشاور 

می را امر مهمی دانست و بیان کرد: برای حفظ اعتماد عمومی الزم است محصوالت ارگانیک با وزیر جهاد کشاورزی اعتماد عمو

کیفیت مناسب و برندسازی به شهروندان ارائه شود تا اعتماد عمومی آسیب نبیند.وی در ادامه گفت: برای برند سازی محصوالت 

آورد.دهمین این موضوع همکاری های الزم را به عمل می ارگانیک الزم است بخش خصوصی وارد شود و وزارت جهاد کشاورزی برای

آذرماه در محل دائمی نمایشگاه های شهرداری تهران واقع در بوستان گفتگو آغاز به کار  22جشنواره محصوالت ارگانیک که از تاریخ 

 والت مورد نیاز خود را تهیه کنند.توانند ضمن بازدید از این نمایشگاه محصکرده است، تا اول دی ماه ادامه دارد و شهروندان می

http://www.iana.ir/fa/news/50713/%D8%A2%D9%85%D8% 
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 زعفران
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۲۹تاریخ: 

سازی و تجاری /تن زعفران طی دو ماه گذشته ۶0میلیارد دالری زعفران/ خرید توافقی  2.۵گذاری صادراتی هدف

 97تولید انبوه دستگاه تمام مکانیزه زعفران در سال 

تن  60میلیارد دالر است، طی دو ماه گذشته  2.5آینده گذاری صادرات گیاهان دارویی تا چهار سال سهم صادراتی زعفران از هدف

به گزارش خبرنگار ایانا، دومین نشست کارگروه ملی زعفران با حضور اعضاء تمامی .صورت توافقی از کشاورزان خریداری شده استزعفران به

نفعان حوزه در سطح ملی، عصر زان و همه ذیهای بزرگ، کشاورنهادهای شورای ملی زعفران، متخصصان، صادرکنندگان، تولیدکنندگان، شرکت

ریزی و توسعه صادرات زعفران بحث و تبادل نظر روز گذشته در وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد که در این نشست درباره سیاستگزاری، برنامه

با خبرنگار ایانا گفت: طبق  وگوشد.مشاور وزیر و مجری طرح ملی گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی در حاشیه این نشست در گفت

 گذاری شده است.میلیارد دالر هدف 3.5شده میزان صادرات گیاهان دارویی تا پنج سال آینده های انجامریزیبرنامه

آذر افزود: زعفران گیاه ملی ایرانیان است و سهم صادرات زعفران از هدف گذاری صادرات گیاهان دارویی تا چهار سال پیمان یوسفی

 میلیون دالر است. 500میلیون دالر و سهم صادراتی مابقی گیاهان دارویی  500محمدی میلیارد دالر، سهم صادراتی گل 2.5 آینده

صورت توافقی از کشاورزان خریداری تن زعفران به 60وی بیان کرد: با ابتکار و دستورالعمل وزیر جهاد کشاورزی طی دو ماه گذشته 

 شود.ماه تمدید میدی 15 شده و خرید توافقی زعفران تا

 400مجری طرح ملی گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه هر کیلوگرم زعفران درجه یک نگین پنج میلیون و 

هزار تومان خریداری شده است، ادامه داد: قیمت خرید توافقی زعفران از بازار کمی بیشتر است، چراکه با اطالعات موجود روی بسته 

توانند از مکان و زمان تولید، نام تولیدکننده، درجه کیفی، اطالعات آزمایشگاه و میزان مواد مؤثره زعفران مطلع زعفران خریداران می

سال خرید توافقی زعفران انجام شد، اظهار کرد: خرید توافقی زعفران مانع افت قیمت این  12آذر با بیان اینکه بعد از شوند.یوسفی

 ار شده، همچنین بهترین استاندارد دنیا را با کمک سازمان تعاون روستایی در محصول زعفران ایجاد شد.محصول در باز

های حوزه صادرات زعفران هفته آینده در مشهد مقدس وی با اشاره به اینکه سومین نشست کارگروه زعفران برای تدوین استراتژی

شده، زعفران ایران در بازار هایی که از بازار جهانی انجامسنجیکشاورزی و نشانشود، یادآور شد: با اقدامات وزارت جهاد برگزار می

 شود و منجر به متحول شدن اقتصاد کشور خواهد شد.المللی از خواب بیدار میبین

 راه اندازی مزارع الگویی تمام مکانیزه زعفران در کشور 

عفران پیشرفت چشمگیری ایجاد شده است، تأکید کرد: در حوزه بندی زمشاور وزیر جهاد کشاورزی در حوزه سورتینگ و بسته

 شود.اندازی میکاشت، داشت و برداشت مکانیزاسیون زعفران ضعف وجود دارد، اما سال آینده مزارع الگویی تمام مکانیزه در کشور راه

ان فران در کشور ساخته شده است، خاطرنشآذر با بیان اینکه دستگاه تمام مکانیزه جداسازی کالله از گلبرگ و خشک کردن زعیوسفی

 شود، همچنین جداسازیسازی میساخت: سال آینده با حمایت وزارت جهاد کشاورزی تولید انبوه دستگاه تمام مکانیزه زعفران تجاری

 های این دستگاه و انقالبی بزرگ در این بخش است.کالله زعفران بدون دخالت دست و کاهش بار میکروبی از ویژگی

محمدی در کشور ای نزدیک خبر داد و اضافه کرد: برنامه جامعی برای گلمحمدی در آیندهوی در پایان از تشکیل کارگروه ملی گل

 محمدی ایران هستیم./سازی گلدنبال جهانیتدوین شده و به

http://www.iana.ir/fa/news/50720/%D9%87%D8%AF%D9%81%E2%80% 
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 زعفران
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۲۹تاریخ: 

 هزار خانوار روستایی شاغل در تولید زعفران/ نیاز زعفران ایران به بازار جدید صادراتی ۱۶0هشدار به مهاجرت 

یط زیست و اقتصاد سبز اتاق ایران با اشاره به این نکته که عضو هیات رئیسه شورای ملی زعفران در نشست اخیر کمیسیون آب، مح

ر ترین تولیدکننده این گیاه ارزشمند دبیش از یکصدهزار هکتار از اراضی کشور زیر کشت زعفران قرار دارد، تصریح کرد: ایران بزرگ

 .درصد از کشورهای دنیا صادرات زعفران دارد 20جهان است، اما متأسفانه تنها به 

گزارش ایانا از اتاق ایران، اعضای کمیسیون آب، محیط زیست و اقتصاد سبز اتاق ایران در نشست اخیر این کمیسیون به موضوع به 

عضو هیات رئیسه شورای ملی زعفران در مورد وضعیت تولید .زعفران و معضالتی که در صادرات این محصول وجود دارد، پرداختند

شود که در آینده نزدیک، کشت و تولید این گیاه که به آب زیادی احتیاج آبی، موجب میمبحران ک :و صادرات این محصول گفت

علی حسینی، عضو هیات رئیسه شورای .ندارد، چند برابر شود. بنابراین نباید در ایجاد بازارهای جدید برای صادرات زعفران تعلل کرد

تن  500ای آن در کشورهای مختلف، برنامه صادرات حداقل ساالنه هتوان با معرفی زعفران ایران و ویژگیملی زعفران گفت: می

این فعال اقتصادی گفت: برای تحقق این امر باید موانع موجود برای صادرات .سال آینده را در دستور کار قرار دهیم 10زعفران در 

های غذایی داخل کشور را با جدیت آوردهها و فرهای شیمیایی و مضر در رستورانزعفران برداشته شود و ممنوعیت استفاده از رنگ

 .دار کردن زعفران ایران را به منظور اعتماد بیشتر به زعفران کشور دنبال کنیمدنبال کنیم. همچنین طرح بهبود کیفیت و شناسنامه

لی ابندی مباحث این نشست گفت: خشکسسید محمدحسن شریعتمدار، رئیس کمیسیون آب، محیط زیست و اقتصاد سبز در جمع

ساله اخیر بر مناطق شرقی کشور تأثیر به سزایی بر درآمد، اشتغال و سطح زندگی مردم گذاشته است. بنابراین این  15طوالنی مدت 

هزار خانوار روستایی  160های اقتصادی ممکن و باقیمانده در این مناطق تقویت شوند تا مانع مهاجرت کند که فعالیتموارد ایجاب می

میلیون تومان  5تن زعفران در کشور به ارزش تقریبی  280به باور وی تولید ساالنه بیش از .زعفران به شهرها شویم مشغول در زمینه

 .ای استبرای هر کیلو، منبع مالی قابل مالحظه

ار دارند که انتظاین فعال اقتصادی تصریح کرد: تشکل زعفران، کشاورزان و کارگرانی که در فرآیند تولید این محصول فعال هستند، 

تر این کاالی با ارزش را فراهم کند و همچنین بخش تحقیقاتی کشور در شناسایی سایر دولت زمینه بازاریابی و صادرت مطلوب

 .های گیاهی زعفران و تقویت مبانی تولید این محصول کمک کندهای مورد استفاده این محصول و استفاده از سایر اندامزمینه

http://www.iana.ir/fa/news/50716/%D9%87%D8%B4%D8%AF% 
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 زعفران
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آذر  ۲۳تاریخ: 

 تن رسید 84ثبات نرخ زعفران در بازار/ صادرات طالی سرخ ایرانی به 

هزار  700میلیون و  4و حداکثر  700میلیون و  3گفت: هم اکنون حداقل نرخ هر کیلو زعفران نایب رییس شورای ملی زعفران 

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار با گفتگو در  غالمرضا میری نایب رییس شورای ملی زعفران.تومان است

 700 و میلیون 4 حداکثر و 700 و میلیون 3 زعفران کیلو هر نرخ حداقل اکنون: کرد اظهار  خبر داد و طالی سرخ در بازار ثبات نرخ از ،جوان

 .در روزهای آتی در بازار وجود ندارد زعفران قیمتوی افزود: تا زمانیکه آمار دقیق تولید اعالم نشود، امکان پیش بینی .است تومان هزار

 ها تشکل برداشت، فصل پایان با که برسد تن 336 به امسال، تولید که بود کرده بینی پیش کشاورزی جهاد وزارت میری ادامه داد: 

بیان کرد:  صادرات زعفراننایب رییس شورای ملی زعفران، با اشاره به آخرین وضعیت .ی تولید هستندآمارنهای  اعالم منتظر تجار و

کشور دنیا صادر شد که این رقم نسبت به  47میلیون دالر به  120تن زعفران با ارزش بالغ بر  84براساس آمار هفت ماهه گمرک، 

میری، در صورت ثبات قیمت زعفران در بازار پیش بینی می شود که به گفته .درصد رشد داشته است 40مدت مشابه سال گذشته، 

 تولیدکننده وی در پایان تصریح کرد: با توجه به آنکه ایران، بزرگترین.درصدی روبرو شود 60رشد صادرات تا پایان سال با جهش 

 .زارهای جدید ورود کننددر دنیا به شمار می رود، تجار در صورت ثبات قیمت و بازاریابی می توانند به با زعفران

http://www.yjc.ir/fa/news/6358407/%D8%AB%D8%A8%D8% 
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 زیتون
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹6آذر ماه  ۲۸سه شنبه 

 آیا شکر برای سالمتی مضر است؟ 

نی، بنابراین های سدهند در مقایسه با دیگر گروهبه طور کلی، بزرگساالن تمایل بیشتری نسبت به مصرف شکر نشان می <غذا و تغذیه

تواند کاری دشوار باشد. برخی افراد با اراده با حذف شکر از رژیم غذایی، گام بزرگی را ها میکاهش و یا حذف شکر از رژیم غذایی آن

ای پیدا کرده است، زیرا اکثرا امروزه، حذف شکر از رژیم غذایی در بین عموم افراد محبوبیت ویژه.دارندخود بر میدر حفظ سالمتی 

با این حال ممکن است برخی افراد هنوز در .تر و حفظ سالمتی هستندهای موثر برای داشتن زندگی سالمهمه افراد به دنبال روش

یی، متقاعد نشده باشند. حال ما در این مقاله به تعداد کمی از مزایای سالمتی رژیم غذایی رابطه با کاهش میزان شکر از رژیم غذا

های غذایی حذف کنیم؟اکثر بزرگساالن، بیشتراز میزان توصیه شده شکر مصرف چرا باید شکر را از وعده.بدون قند اشاره خواهیم کرد

درصد از کالری مصرفی را، از طریق شکر  15ها الن آمریکایی تنزند که بزرگساتخمین می (NIH)کنند. موسسه ملی سالمتی می

های طبیعی موجود در کنند؛ و البته مهم است که بدانید، این شکر مصرفی شامل قنداضافه شده در رژیم غذایی خود دریافت می

 :دارد، از جملهبین مصرف شکر و سالمتی ارتباط تقریبا نزدیکی وجود .باشندمحصوالتی مانند میوه و شیر نمی

 2دیابت نوع  •های قلبیبیماری •

 التهابات مزمن •فشار خون باال و کلسترول •

 پوسیدگی دندان •های کبدیبیماری •

ها کمک بسیاری کند. جایگزین کردن غذاهای تواند به کاهش خطرات ابتال به این بیماریکاهش مصرف شکر در رژیم غذایی می

ها و مواد معدنی ضروری نیاز دارند، تواند برای تمامی افرادی که به ویتامینزان باالی شکر هستند، میسالم با غذاهایی که حاوی می

هشت توصیه علمی که برای کاهش مصرف .بسیار مفید باشد. همچنین، این رژیم ممکن است در از دست دادن وزن تاثیر گذار باشد

 :کر وجود دارند عبارتند از

مهمترین مواردی که باید در هنگام تغییر رژیم غذایی مورد توجه قرار بگیرد، تغییر تدریجی است.  کاهش مصرف شکریکی از - 1

بدین معنا که یک رژیم غذایی که میزان مصرفی شکر باالیی دارد، باید به صورتی آرام و روندی آهسته مقدار شکر آن کاهش پیدا 

 توان با اجتناب ازقندی از رژیم غذایی باشد. به طور مثال، در ابتدا میترین منابع این ممکن است همراه با حذف کردن مشخص.کند

ای را که به توانند میزان قند و خامههمچنین افرد می.ها، کلوچه و شیرینی شروع کردخوردن خوراکی هایی مانند کیک، شکالت

داشتن یک  .های غذایی حذف کننداز وعده ها راکنند را نیز کاهش دهند و سپس به تدریج آنهمراه چای و قهوه خود مصرف می

تواند در ذائقه، تاثیری مثبت ایجاد کند، در این صورت ممکن است فرد دیگر تمایلی به خوردن شکر نشان رژیم غذایی بدون شکر می

 .ندهد

 برچسب محصوالت - 2

شود، حال باید توجه اش را به سایر د میترین منابع قندی از رژیم غذایی خوهنگامی که یک فرد موفق به کنترل و یا حذف مشخص

ها ها و در نهایت اجنتاب از خوردن آنتواند به شناسایی نوع قندمحصوالت حاوی قند جلب کند. خواندن برچسب محصوالت می

رای شکر بر روی نام مختلف ب 61ها دارد. حداقل ها و کنسانترههای فراوان و گوناگونی در بسیاری از شربتشکر نام.کمک فراوانی کند

 ایشکر قهوه •:ها عبارتند ازترین نامی غذایی تعریف شده است. رایجبرچسب ها

 •شربت ذرت با فروکتوز باال •

 شکر معکوس 
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 آب نبات •

 شکر نارگیل •

 شربت افرا •

 کنسانتره آب سیب یا انگور •شربت برنج •

 سوکونات •

 توربینادو •

 مشکوادو •

 :یابد، یک نوع شکر است. به طور مثالپایان می " ose– " ای که با پسوندباشند و بدانند هر کلمهمردم نیز باید آگاه 

 sucrose ساکارز •

 glucose گلوکز •

 dextrose دکستروز •

 fructose فروکتوز •

 lactose الکتوز •

تواند خواندن دقیق برچسب روی محصوالت می شوند، بنابراین،ها یافت میها در بسیاری از محصوالت مختلف غذایی سوپر مارکتشکر

ها، غالت ها و پاستاهای متنوع ساالدمحصوالتی نظیر سس.به کسانی که به دنبال رژیم غذایی بدون شکر هستند کمک فراوانی کند

 .ها اغلب دارای مواد قندی باالیی هستندصبحانه، شیر و گرانوال

 هااجتناب از مصرف کربوهیدرات - 3

های ساده اجتناب کنند. شود که افراد از مصرف کربوهیدراتهای غذایی مربوط به شکر توصیه میدر بسیاری از رژیممعموال 

توانند به سرعت در بدن شکسته ها میهای این غذاکربوهیدرات.شوندهای ساده شامل آرد سفید، پاستا و برنج سفید میکربوهیدرات

 .، سطح قند خون را افزایش دهندو سپس به شکر تبدیل شوند و در نهایت

 های مصنوعیاجتناب از مصرف قند - 4

ی تر از شکر هستند، اما دارای کالرها بسیار شیرینهای غذایی است. این قندهای مصنوعی، موضوعی بحث بر انگیز در رژیممصرف قند

د بدن را فریب دهد، که در حال مصرف قند توانگفتنی است که مصرف قند مصنوعی می.کم و حتی در مواقعی بدون کالری هستند

تواند میل به خوردن مواد قندی را افزایش دهد و در نتیجه تحمل رژیم غذایی بدون قند را برای فرد واقعی است. این مسئله می

 .افرادی که شکر را از رژیم غذایی خود حذف کرده اند، باید از مصرف قند مصنوعی نیز اجتناب کنند.دشوار کند

 های شیریناجتناب از مصرف نوشیدنی - 5

ها ها، چای شیرین و آبمیوهممکن است اجتناب از خوردن غذاهای فرآوری شده، آسان باشد. اما نوشیدنی هایی حاوی قند مانند نوشابه

 .تواند کاری سخت باشدها از رژیم غذایی میترین منابع قندی هستند، که حذف کردن آناز مهم

یزان توانند به فرد کمک کنند تا مهای گیاهی شیرین نشده، قهوه بدون شکر و یا آبمیوه خالص میها با چاییدنیجایگزینی این نوش

 .شکر را در رژیم غذایی خود کاهش دهد و همچنین بدن را هیدراته کند

 تمرکز بر روی غذا - 6

م غذایی به خوردن غذاهایی کامل و غنی است، که تمرکز رژی.غذاهای فر آوری شده احتماال حاوی مواد تشکیل دهنده قندی هستند

 :بارتند از
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 سبزیجات •

 هامیوه •

 مرغ •

 ماهی •

 غالت و حبوبات پردازش نشده •

 آجیل •

برخی افراد ممکن است ترجیح دهند که مقدار کمی از لبنیات را در رژیم غذایی خود حفظ کنند، مانند ماست ساده، پنیر و شیر 

 .ساده

در زمان گرسنگی، افرد  .ریزی غذاییاجرا کردن یک رژیم غذایی برای هر فرد، موضوعی کامال دشوار و چالش بر انگیز استبرنامه  - 7

 .ممکن است برای خوردن غذاهای ناسالم تمایل بیشتری نشان دهند در مقایسه با خوردن غذاهای مغذی و سالم

شود، تا فرد کمتر به خوردن دهند. این موضوع سبب میغذایی اختصاص می معموال بیشتر افراد، یک روز در هفته را برای خرید مواد

 .های ناسالم تمایل نشان دهدغذا

 چاشنی ها - 8

 .ها شوندها و نوشیدنیتوانند جایگزین شکر موجود در غذاها و ترشی جات به راحتی میبسیاری از گیاهان و ادویه

توانند جهت تغییر دادن طعم قهوه چین، جوز هندی، هل و وانیل که به طور مثال میها عبارتند از:، داربسیاری از این جایگزین

توانند مزایای سالمتی فراوانی را برای بدن مزایای سالمتیحذف کردن شکر از رژیم غذایی و خوردن غذاهای سالم، می.استفاده شوند

 :هر فرد ارائه دهند. بسیاری از این مزایا عبارتند از

 جلوگیری از چاقی کاهش وزن و •

 انرژی بیشتر در طول روز •

 پوست سالم و درخشان •

 کاهش نوسانات خلقی •

 کاهش التهابات •

 های گوارشیکاهش خطر ابتال به بیماری •

 2کاهش خطر ابتال به دیابت نوع  •

ها و طبیعی نظیر قند موجود در میوههای خواهد قندخطرات و مالحظاتقبل از شروع رژیم غذایی، فرد باید در نظر بگیرد که آیا می

های ها از وعدهکنند که حذف کردن میوههای غذایی بیان میبرخی از رژیم.های غذایی خود حذف کندمحصوالت لبنی را نیز از وعده

بر ز مواد مغذی، فیها حاوی مقدار زیادی اشود، زیرا میوهتوانند سبب کاهش قند شوند. در صورتی که این رژیم توصیه نمیروزانه، می

های ها و سایر ترکیبات سالم هستند که همگی در سالمت بدن دخیل هستند و همچنین از بدن در برابر بیماریو آنتی اکسیدان

حذف کردن شکر از رژیم غذایی نباید به عنوان یک راه حل برای کاهش وزن در نظر گرفته شود. این تنها .کنندمختلف محافظت می

تغییر شیوه زندگی است، برای از دست دادن وزن نه تنها باید ورزش کرد بلکه باید یک رژیم غذایی مناسب نیز در  بخش کوچکی از

 .خواهند یک رژیم غذایی بدون قند را شروع کنند، بهتر است با یک پزشک متخصص تغذیه مشورت کنندافرادی که می.نظر داشت

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=de6821abb37749f3a7c3936 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹6آذر ماه  ۲۷دو شنبه 

 رژیم غذایی در بیماری پارکینسون

اتی ثبو بیها، لرزش عالئم اصلی پارکینسون عبارتند از کندی حرکت )برادیکینزی(، سفت شدن و خشکی ماهیچه <غذا و تغذیه

شود، فرد مبتال به توصیف می "اختالل حرکتی"وضعیتی )مشکالت تعادل(. در حالی که پارکینسون به طور معمول به عنوان 

 .پارکینسون ممکن است از سایر عالئم مانند یبوست، خلق و خوی افسرده، خستگی، مشکالت خواب و حافظه برخوردار باشد

کنند( و عالئم های حرکتی )عالئمی که سیستم حرکتی را درگیر میو دسته اصلی تقسیم کرد: نشانهتوان به دعالئم پارکینسون را می

 نقش تغذیه در پارکینسون چیست؟.(کنندغیر حرکتی )عالئمی که سیستم حرکتی را درگیر نمی

ها ینه هم خود زیر ساخت پروتئینشود که اسیدهای آمدوپامین انتقال دهنده عصبی است که در بدن از اسیدهای آمینه ساخته می    

خوریم، این پروتئین در بدن به اسیدهای مرغ، مرغ و آجیل( میمانند گوشت، ماهی، تخم)هستند. هر بار که پروتئین با کیفیت باال 

 وپامیند به مغز در سپس که شودمی تبدیل دوپا –شود. دو اسید آمینه فنیل آالنین و تیروزین در بدن به آل آمینه آن تجزیه می

 .شودبدیل میت

ها و مواد معدنی برای هر مرحله از این فرآیند تبدیل الزم است، بنابراین کمبود این مواد ممکن است باعث کاهش تولید ویتامین -    

 .دوپامین شود

مصرف پروتئین  و دوپا –آل کنند، بنابراین زمان مصرف دوپا برای جذب با اسیدهای آمینه موجود رژیم رقابت می -داروهای آل  -    

باید برای جذب و اثربخشی مطلوب دارو و کاهش اثرات جانبی مدیریت شود و به عبارت دیگر دارو همزمان با غذای پروتئینی مصرف 

 .نشود

های مناسب حمایت از تولید دوپامین با اطمینان از پیش ساز -:ای به پارکینسون شامل موارد زیر استبنابراین، رویکرد درمان تغذیه

توجه به تداخالت غذا و دارو به منظور افزایش اثربخشی و کاهش عوارض  -(ها و مواد معدنیها )ویتامین)اسیدهای آمینه( و ریزمغذی

 جانبی

هایی که ممکن است به علت پارکینسون در نظر نگرفته باشد اما همراه با بهینه سازی وضعیت تغذیه و رفع مشکالت همراه )نشانه -

ها سهمی داشته باشد(. این معضالت شامل یبوست، افسردگی، تواند در کاهش و یا رفع آنای میآید و عوامل تغذیهبه وجود میآن 

ر ها دکشها و علفکشاز آنجایی که علت پارکینسون ناشناخته است، سموم زیست محیطی مانند آفت.خوابی هستندخستگی و بی

وز اند و میزان بر. محققان این مواد شیمیایی را در مغز بیماران پارکینسون بیشتر پیدا کردهاندبروز بیماری مؤثر شناخته شده

همچنین مصرف سمومی که خود فرد از طریق .شود هم باالتر استپارکینسون در مناطقی که بیشتر از این مواد شیمیایی استفاده می

کرد زدایی بدن عملدر صورتی که کمتر وارد بدن شوند مسیرهای سم کند مانند الکل و کافئینرژیم نادرست غذایی وارد بدنش می

شود. این ها و سبزیجات تازه توصیه میها از میوهاکسیدانتری از خود نشان خواهند داد. اطمینان از مصرف زیاد آنتیبهتر و کامل

انی زدایی بدن شما نیز پشتیباز مسیرهای سممواد مغذی ممکن است به مبارزه با التهاب )یک ویژگی عمده پارکینسون( کمک کند و 

کند به طوری که کند. همچنین مصرف مواد مغذی خود را بهینه کنید و مطمئن شوید که سیستم گوارش شما به خوبی کار می

سویا،  شناسایی هرگونه عدم تحمل غذایی و اجتناب از این غذاها مانند )گلوتن، لبنیات،.افتدحداکثر جذب مواد مغذی اتفاق می

هفته تا ببینید آیا بدن شما به این مواد حساس است یا خیر. هر تغییر قابل توجهی در رژیم  3تا  2مخمر( برای یک دوره آزمایشی 

غذایی شما نباید در طوالنی مدت بدون مشورت با پزشک متخصص تغذیه ادامه یابد تا اطمینان حاصل کنید که رژیم غذایی شما 

های تصفیه شده موجب افزایش خوردن شکر و کربوهیدرات .سطح قند خون خود را متعادل نگه دارید.متعادل و متناسب است
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ق خوابی، افسردگی، عرهای آن شامل خستگی، تحریک پذیری، سرگیجه، بیشود که نشانهناگهانی و افت ناگهانی در قند خون می

شود که بر این، گلوکز بیش از حد در خون موجب التهاب می بیش از حد )به ویژه در شب(، حافظه ضعیف و فراموشی است. عالوه

 .های پارکینسون نیز هستیکی از ویژگی

 هموسیستئین

ون اند که در افراد مبتال به پارکینسهوموسیستئین یک اسید آمینه است که اگر باال باشد، سمی است و برخی مطالعات نشان داده

که آیا سطوح باالتر هموسیستئین در توسعه پارکینسون نقش دارند یا اینکه آیا  در این مرحله مشخص نیست.افزایش یافته است

در هر صورت، کاهش هوموسیستئین به سطح سالم .کندپارکینسون )یا داروهای پارکینسون( به سطوح باالتر هموسیستئین کمک می

و روی است. برخی از  B6 و B12 ویتامینیک ایده خوب است. مواد مغذی مورد نیاز برای کاهش هموسستین شامل اسیدفولیک، 

دارای ضدالتهابی است که ممکن است  3خود را افزایش دهیدامگا  3مصرف امگا .این مواد مغذی عامل تولید دوپامین هم هستند

تند و های رایج بیماری هسمشکالت رفتاری نیز یکی از ویژگی.های پارکینسون استمفید باشد چرا که التهاب عصبی یکی از ویژگی

یک آزمایش به طور قابل توجهی بهبود افسردگی در .انجام شده است 3های ضروری امگا تحقیقات زیادی در خصوص خواص چربی

هایی مانند ماهی سالمون، ماهی قزل ترین منبع غذایی از ماهیغنی.را گزارش کرد 3های چربی امگا بیماران پارکینسون که با مکمل

 .ه ماهی، ساردین و تن استآال، ماهی خال مخالی، شا

 D ویتامین

هایی از این ویتامین در مغز داریم که باعث افزایش یک موضوع داغ برای تحقیق است، زیرا کشف شده است که ما گیرنده Dویتامین 

دارد. این ها است. همچنین این ویتامین اثرات ضدالتهابی شود و همانند هورمون رشدی برای این سلولهای مغزی میرشد سلول

امروزه مترادف با پیری در  D شود. از آنجایی که کمبود ویتامینریزمغذی عمدتاً توسط تابش نور خورشید بر روی پوست تولید می

سطح منیزیم خود را افزایش .شود، لذا اطمینان داشتن از اینکه سطح خوبی از این ویتامین داشته باشید، منطقی استنظر گرفته می

های کمبود عبارتند از: لرزش عضالنی، برخی از نشانه.کندبخش طبیعی عمل میده معدنی است که به عنوان یک آرامدهیدمنیزیم ما

خوابی یا عصبی بودن، فشارخون باال، ضربان قلب نامنظم، یبوست، بیش فعالی، افسردگی. نقش منیزیوم اسپاسم، ضعف عضالنی، بی

نجا بسیار مهم باشد، زیرا بسیاری از افراد مبتال به پارکینسون دارای الگوهای ضعف در حمایت از خواب خوب نیز ممکن است در ای

 ای انجام نشده است، اما بیمارانی که به طورتحقیقات در مورد هرگونه ارتباط بین منیزیم و پارکینسون مطالعه گسترده.خواب هستند

ه به نقش آن به عنوان یک آرامش، قطعاً ارزش توجه به کاهش شوند، مشخص شده که درمان کمبود منیزیم با توجمرتب آزمایش می

 .اسپاسم و اضطراب و بهبود خواب را دارد

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=63c8736dd3484bbea988c 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=63c8736dd3484bbea988c


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 سالمت
 فودپرس ۱۳۹6آذر ماه  ۲6یک شنبه 

 سرکوب استرس با این مواد غذایی 

ها قادرند سطح قند خون را ثبات بخشیده یا حتی بهتر از آن، بر ثبات میزان آرامش نیز کمک کند. در این برخی غذا <غذا و تغذیه

رسید، های کاریتان میه زمان مقرر پایان پروژهگذرد و بهنگامی که زمان می.کنیمها را معرفی میمقاله چند مورد از این نوع غذا

گویید چه کسی زمان دارد تا رژیم خواهید، رهایی از این استرس و نگرانی و رسیدن به آرامش تا انتهای کار است. حتماً میآنچه می

رسیدن شما به آرامش  خورید ممکن است بهیابد، آنچه میغذایی سالمی را رعایت کند؟ اما هنگامی که سطح استرس افزایش می

کمک کند و از میزان تنش کم کند. همچنین برخی غذاها قادرند سطح قند خون را ثبات بخشیده یا حتی بهتر از آن، بر ثبات میزان 

خوردن یک ساندویچ همبرگر در هنگام استرس و .کنیمآرامش نیز کمک کند. در این مقاله چند مورد از این نوع غذاها را معرفی می

آید اما بهتر است آن را با یک بشقاب سبزیجات جایگزین کنیم. سبزیجات دارای بخش مینی، باز هم به نظر خوشمزه و لذتنگرا

ود شسازد و دوپامین در مغز باعث ایجاد مواد شیمیایی خاص میهای سبز مانند اسفناج، حاوی فوالت هستند که دوپامین میبرگ

فرد میانسال و بزرگسال انجام شد روشن کرد افرادی  2800بر روی  2012ای که در سال لعهمطا.کندکه به آرام شدن شما کمک می

کنند، کمتر در معرض ابتال به افسردگی هستند نسبت به افرادی که کمتر این ماده غذایی را دریافت که فوالت بیشتری مصرف می

که دانشجویان در روزهایی که میوه و سبزیجات مصرف در دانشگاه اوتاگو مشخص کرد  2013کنند. مطالعه دیگری در سال می

تری را دهد که تغذیه سالم، رفتار و حالت مثبتها نشان میتر هستند. در واقع نتیجه پژوهشتر، شادتر و پرانرژیاند، آرامکرده

ر وفان دارد. آمینواسید موجود داید که سینه بوقلمون تریپتگوشت سینه بوقلموناحتماالً شنیده.کندمخصوصاً در روز بعد تضمین می

کند. کمک می _کندپروتئینی که سطح گرسنگی را و احساس خوشبختی و رضایت را تنظیم می _این پروتئین به کاهش سروتونین 

 های روانشناختی،که از طریق آزمون _و مردان (Women)بخشی دارد. پژوهشی انجام شد به این شکل که به زنانتریپتوفان اثر آرام

ها از قرص نما استفاده کردند. به مدت پانزده روز مکمل تریپتوفان داده شد و گروه دیگری از آن _رفتارهای جدال برانگیز داشتند،

نتایج پژوهش نشان داد که افراد دریافت کننده تریپتوفان، رفتار بهتری نسبت به افراد دریافت کننده قرص نما پیدا کرده بودند. مواد 

ها، ماهی، جو، حبوبات و تخم مرغبلغور جو دوسراگر شما هم دوستدار ها و آجیله حاوی تریپتوفان هستند شامل، دانهغذایی دیگر ک

تواند مانع شما برای خوردن دونات باشد. این اشتیاق را انکار هیدروکربن هستید، احتماالً در زمان استرس و نگرانی، هیچ چیز نمی

تواند به مغز کمک کند که سروتونین ه در دانشگاه ام آی تی انجام شد نشان داد کربوهیدرات میپژوهشی ک.نکنید و مانع آن نشوید

قدر شود. اما به جای اینکه ناگهان میزان قند خونتان را اینبسازد، همان ماده جایگزینی که توسط داروهای ضدافسردگی تنظیم می

ممکن است سطح قند خون را افزایش دهد، بنابراین  (Stress)سترسا .های پیچیده پناه ببریدافزایش دهید، به کربوهیدرات

ماستممکن است عجیب و غریب به .شودهای پیچیده مانند بلغور جودوسر مانع این افزایش ناگهانی در گلوکز خون میکربوهیدرات

دهد، ند که مغز به روده پیام میدهها نشان میهای ساکن روده شما ممکن است به استرس کمک کنند. پژوهشنظر برسد اما باکتری

 .یابدتواند گوارش را تحریک کند. همچنین ارتباط معکوس یعنی از روده به مغز نیز جریان میبه همین دلیل است که استرس می

 
نده نای که بر روی زنان انجام شد نشان داد که مصرف کنندگان پروبیوتیک )در ماست( فعالیت مغزی را در مراکز کنترل کمطالعه

د. این خورنکنند یا اصالً ماست نمیکند نسبت به افرادی که ماست بدون پروبیوتیک مصرف میاحساسات از جمله استرس کم می

تواند سالمونهنگامی که استرس دارید، این نوع غذا می.تر استمطالعه بر روی تعداد اندکی از افراد انجام شده و نیازمند مطالعات وسیع
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ضدالتهابی  در سالمون، خاصیت 3انی و اضطراب همچون، آدرنالین و کورتیزول را افزایش دهد، اما اسیدهای چرب امگا های نگرهورمون

 .دارد و احتماالً به مقابله با اثرات منفی هورمون استرس کمک کند

 پسته

اند؛ انجام کارهای تکراری با انگشتان فتهاید و این افکار، شما و احساسات شما را به بازی گرهنگامی که در دام افکار منفی افتاده

 .های دیگرها یا آجیلکند. مثالً پوست کندن پستهدستتان احتماالً به ساکت شدن این افکار درونی کمک می

کند. به عالوه اینکه، افزودن یک گام در خوردن یک ماده غذایی مانند های ریتمیک و هماهنگ به آرام شدن شما کمک میحرکت

کند و به همین دلیل است که شود، سرعت خوردن را هم کم میانی که بین هر بار خوردن پسته، صرف شکستن آن میمدت زم

شود. همچنین خوب است بدانید که پسته فواید زیادی برای قلب دارد. های دوستِ رژیم در نظر گرفته میپسته یکی از میان وعده

ها دهد آن هم با کاهش فشارخون و ضربان قلب. چون آجیلترس حاد را کاهش میمتخصصان معتقدند که خوردن پسته احتماالً اس

 .رساندهایی است که به سالمت قلب کمک میاکسیدانها حاوی آنتیو دانه

 شکالت تلخ

نیاز نیست یک تکه بزرگ شکالت بخورید، فقط یک برش کافی است! شکالت تلخ این قدرت را دارد که سطح استرس شما را کاهش 

ها را آرام دهد و آنها را هدف قرار میاکسیدان موجود در کاکائو دیوارهای رگدهد. آنتیدهد. این خوراکی کورتیزول را کاهش می

همتایی است که بخشد. همچنین شکالت تلخ حاوی مواد طبیعی بیدهد و جریان خون را بهبود میکند، فشارخون را کاهش میمی

 .های دارای حداقل هفتاد درصد کاکائو توجه کنیدسازد. برای مصرف به بستهعشق و محبت را میحس خوشحالی و رضایت تا حس 

 شیر

 5966ای که به مدت پنجاه سال بر روی کند. در مطالعهشیر غنی از ویتامین دی است، ماده غذایی که به احساس رضایت کمک می

دی و افزایش خطر وحشت و افسردگی بررسی شد. افرادی که ویتامین زن و مرد انجام شد، رابطه میان سطح کاهش یافته ویتامین 

کنند، کمتر در معرض ابتال به وحشت و افسردگی قرار دارند. سایر مواد غذایی که حاوی ویتامین دی شامل دی کافی مصرف می

 .سالمون، زرده تخم مرغ، و غالت غنی شده است

 هادانه

نتایج  .کندبع سرشار از منیزیم هستند. منیزیم ماده معدنی است که احساسات را تنظیم میدانه کتان، دانه کدو و آفتابگردان منا

 کند. همچنین این ماده معدنی عالئممطالعات روشن کرده است که منیزیم به کاهش افسردگی، خستگی، و تحریک پذیری کمک می

 .دهدسندرم پیش از قاعدگی را کاهش می

 بادام زمینی

کند که این ماده معدنی، احتماالً میزان ام زمینی یازده درصد میزان روی مورد نیاز در هر روز بدن را تأمین میمصرف یک اونس باد

 .دهداضطراب را کاهش می

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=8d25f22b07324412b4ae856 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹6آذر ماه  ۲5شنبه 

 بدن را با این میوه ها در برابر آلودگی هوا مقاوم کنید

تاکنون مطالب زیادی درباره آلودگی گفته و نوشته شده اما در واقعیت، میزان تولید مواد آالینده و سمی با سرعتی  <مواد غذایی

هایی که تاکنون در راستای رسد تمام تالشوسعت و شدت معضل آلودگی به نظر میبا توجه به .سابقه همچنان رو به افزایش استبی

ها ارائه شده که بدن ما برای مقابله با در این مقاله فهرستی از مواد غذایی و ریزمغذی.مقابله با آن انجام گرفته ناکافی بوده است

 .آلودگی به آنها نیازمند است

ثرترین ها مقابله کند. برخی از موکنند که با آسیب اکسیدیته ناشی از آالیندهک میاین مواد و ترکیبات مفید به بدن کم

 :این مواد مغذی به شرح زیر است

ر های رادیکال آزاد داین ویتامین بهترین آنتی اکسیدان برای مقابله با آسیب ناشی از مولکول - مواد غذایی غنی از ویتامین ث -

هایی که منبع مهم این ویتامین هستند شامل مرکبات، فلفل دلمه، گوجه فرنگی، ست. برخی از خوردنیهای هوا ااثر تماس با آالینده

 .شوندانواع توت، پاپایا، بروکلی و کیوی می

ها هستند. این اسیدها عالوه بر سایر خواصی که دارند همچنین یک سپر دفاعی عالی در برابر آالینده - 3اسیدهای چرب امگا  -

های چرب و روغن ماهی ها مثل تخم کتان، ماهیاکی غنی از این اسیدهای مفید شامل مغزهای روغنی مثل گردو، دانهمنابع خور

 .هستند

این مواد غذایی سیستم ایمنی بدن را تقویت می کنند و همچنین در تسکین مجاری تنفسی  -منابع خوراکی غنی از منیزیم  -

 .زیم شامل مغز خشکبار، اسفناج، تخم کدو، ماست و حبوبات هستندنقش مفید دارند. بهترین منابع حاوی منی

را  توان آندارای خواص ضدالتهابی و آنتی اکسیدانی است و می "جینگرول"ترکیب فعال موجود در زنجبیل موسوم به  - زنجبیل -

 .به عنوان چاشنی مفید به انواعی از غذاها و نوشیدنی ها اضافه کرد

کند. ماده فعال موجود در زردچوبه موسوم به ادویه پرخاصیت به تقویت سیستم دفاعی طبیعی بدن کمک میاین  - زردچوبه -

 .کورکومین بالقوه یک ترکیب ضدالتهاب و آنتی اکسیدان است

چای سبز های آبدار بخورید، برای این منظور الزم است که به اندازه کافی در طول روز آب بنوشید، میوه -مصرف مایعات بیشتر  -

 .بنوشید، شربت آبلیمو را فراموش نکنید و سوپ سبزیجات را نیز در فهرست غذایی روزانه خود بگنجانید

ویتامین د،  ها از جمله ویتامین ث،هایی از امالح و ریزمغذیهایی که مجموعهمکمل -ها های حاوی ریزمغذیاستفاده از مکمل -

و منیزیم هستند نیز برای این منظور مفیدند چون در شرایطی که  3اسیدهای چرب امگا ، بتاکاروتن، 12ویتامین ای، ویتامین ب 

 .کندها افزایش پیدا میبدن با فشار اکسیدیته مواجه می شود نیاز آن به ریزمغذی

ای یهر غیرتغذای باال همچنین می توان از چند راهکاهای تغذیهعالوه بر توصیهای برای مقابله با آلودگیهای غیرتغذیهتوصیه

بر همین اساس کارشناسان سالمت تاکید دارند که .برای مقابله موثرتر با آلودگی های محیط زیستی به ویژه آلودگی هوا بهره جست

به منظور کاهش اثرات سوء مواد آالینده و سمی بر بدن به ورزش کردن ادامه دهید چون ورزش سیستم ایمنی را تقویت می کند اما 

وی، همچنین پیشنهاد سودمند دیگر این است تیدیبه گزارش ان.ه هوا آلوده است در فضاهای سرپوشیده ورزش کنیددر مواقعی ک

 .که اگر می توانید درخت بکارید. درختان برای افزایش اکسیژن هوا در فضای اطراف محل زندگی شما بسیار مفید و موثر هستند
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و همچنین انتخاب دوچرخه سواری یا پیاده روی به جای وسیله نقلیه برای کاهش  های مرغوبو باالخره اینکه استفاده از ماسک

 .شودمصرف سوخت توصیه می

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=c9d2d23274fe43ef8c34972 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹6آذر ماه  ۲5شنبه 

 العاده اشتها های فوقکاهش دهنده

یک متخصص تغذیه گفت: .هایی وجود دارد تا به خوبی جلوی اشتها را بگیرد و از اضافه وزن پیشگیری کندمکمل <غذا و تغذیه

ها ترکیباتی خاص به صورت پیشگیری کند؛ این مکملهایی وجود دارد تا به خوبی جلوی اشتها را بگیرد و از اضافه وزن مکمل

توانیم از طریق مرتضی صفوی متخصص تغذیه، در خصوص رفع اشتهای کاذب گفت: می.های گیاهی قابل تهیه و مصرف هستندقرص

... از اشتهای ها وهای سبزی و در کل مواد غذایی دارای فیبر شامل میوهتغذیه با مواد غذایی حجیم مثل ساالد، سبزیجات، سوپ

کالری پرحجم را قبل از غذا استفاده و های دیگر کم شدن اشتها این است که مواد غذایی کموی افزود: از راه.کاذب جلوگیری کنیم

لیوان آب میل تا حجم معده پر شود در این صورت دیگر تمایلی به خوردن غذا  2همچنین نیم ساعت قبل از خوردن غذا یک تا 

در حال  .پیشگیری کند(Overweight) هایی وجود دارد تا جلوی اشتها را بگیرد و از اضافه وزنی گفت: مکملصفو.وجود ندارد

های ها به صورت ترکیباتی نظیر سرکه سیب، چای سبز،کرفس و شوید وجود در دسترس است که به صورت قرصحاضر این مکمل

های گیاهی دارای فیبر مناسب وی در ادامه افزود: این قرص.کنیدگیاهی دارای پروانه ساخت، می توانید تحت نظر پزشک مصرف 

 .کنددهی در بدن مانند ساالد یا سبزی عمل میهستند و اگر قبل از غذا میل شود، در معده باز شده و به دلیل حالت حجم

که  دن اشتها و اضافه وزن هستندهای ضداشتها بهترین مورد برای کم کردانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در پایان گفت: مکمل

 .البته باید حتما تحت نظر پزشک متخصص مصرف شود

تان پایین آمده، شکمتان به سر و صدا افتاده است و اخالقتان هم از یک انرژیراه برای جلوگیری از اشتها و گرسنگی کاذب ۵

ه ن تبدیل به عصبانیت شده است. این اتفاق برای هم. گرسنگیتاداشتنی به فردی عصبی و تندمزاج تبدیل شدهفرد مهربان و دوست

وان از تتان هم که شده، میدانیم که اصالً وضعیت خوبی نیست. اما خوشبختانه بخاطر روابط و زندگی اجتماعیما افتاده است و می

 .کنیممی قانون برای جلوگیری از اشتها و گرسنگی کاذب اشاره 5بروز چنین موقعیتی جلوگیری کرد. در زیر به 

های خانوادگی یا مسائل مختلف ها آنقدر در طول روز درگیر کار، مسئولیتخیلیتان را بیشتر کنیدهای غذاییتعداد وعده 

بینند که از گرسنگی اعصابشان حسابی بهم گذارند و در آخر میشوند که زمان از دستشان رفته و برای غذا خوردن زمان نمیمی

د و بعد کنیفرستد توجه نمیبرای گرسنگی می هایی که بدنتانشود، به پیامریخته است. وقتی حواستان پرت کارهای دیگر می

های بدنتان از نظم خارج رسانیا اگر در ساعات نامنظم غذا بخورید، پیام .ایدهساعت است که هیچ نخورد 5تا  4بینید که بیشتر از می

هم جسمی عملکرد خوبی داشته  شوند. در هر دو حالت، بدنتان همچنان به یک منبع مداوم سوخت نیاز دارد تا بتواند هم ذهنی ومی

و دیگر اینکه برای ایجاد  .باشد: وقتی قندخونتان خیلی پایین بیاید، عوارض جانبی شامل سردرد، اضطراب و آشفتگی خواهد داشت

شکست، های بدن را میرود اما بااینکه خیلی خوب بود اگر برای این منظور چربیها میسوختی که بدنتان نیاز دارد، به سمت اندوخته

شود. برای نگه داشتن ذهن و جسمتان در بهترین های عضالت بدنتان میخوری موجب شکسته شدن سلولاما اینطور نیست. کم

حالت، ساعت موبایلتان را کوک کنید تا برای غذا خوردن به شما یادآوری کند. اگر برای خوردن یک غذای کامل وقت ندارید، غذایتان 

تر باشد. یک مشت خشکبار یا آجیل هم تنقالت بسیار خوبی برای ت کنید که خوردن آن هم برایتان راحترا به صورت ساندویچ درس

 .تواند باشدوعده میمیان

سیرتان  دهد، حسابیبرد، فضای بیشتری از دستگاه گوارشتان را به خود اختصاص میجویدن فیبر زمان بیشتری میفیبر بخورید 

شود که در مدت زمانی طوالنی یک منبع انرژی کند که همه اینها باعث میواکنش انسولین کمک میکند و به تنظیم قندخون و می

(Energy)های غذایی یک استراتژی ضدگرسنگی عالی به شمار مداوم داشته باشید. به عبارت دیگر، استفاده از فیبر زیاد در وعده
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 .گرم روزانه را هدف قرار دهید 25وز است که بهتر است مصرف گرم در ر 15رود. میزان متوسط مصرف روزانه فیبر حداقل می

وعده( بعالوه مقداری سبزیجات به همراه ناهار و شام برای این منظور باید در روز دو وعده میوه )یکی در صبحانه و یکی در میان 

گندم کامل جایگزین کنید، از عدس و ای یا نان مصرف کنید، غالت سفید مثل برنج و نان سفید را با غالت کامل مثل برنج قهوه

ترین ها را نیز قرار دهید. بعضی از بهتان آجیل و دانهغذایی روزانهحبوبات دیگر بعنوان منبع پروتئینی خود استفاده کنید و در برنامه

گرم در هر  5وکلی )گرم در یک عدد متوسط(، بر 5گرم در هر یک لیوان(، گالبی و سیب )حدود  8منابع فیبر عبارتند از: تمشک )

های سالم را پروتئین و چربی .(گرم 30گرم در هر  4گرم در هر نصف لیوان( و بادام ) 7-8یک لیوان پخته(، عدس و لوبیاها )

ین کنند. اهم پروتئین و هم چربی خالی شدن شکم را به تعویق انداخته و احساس سیری را تقویت میهوشمندانه مصرف کنید

تری احساس سیری کنید و دیرتر به حالت گرسنگی برگردید. از اینرو وارد کردن آنها کنند برای مدت طوالنیعنی به شما کمک می

پروتئین و چربی فیبر، کماگر تابحال ماده کم .تان راهی هوشمندانه برای جلوگیری از نوسانات قندخون استغذایی روزانهبه برنامه

تان رسنگیاید که چقدر گفرنگی(، احتماالً متوجه شدهبایی، یک کاسه پاستا با سس گوجهخورده باشید )مثل شکالت، نان شیرینی مر

های مشابه غذایی مصرف کرده باشید زیاد باشد. درواقع، دو غذا با میزان کالریگردد، حتی اگر مقداری که از آن مادهسریع برمی

توصیه ما این است که در  .لیسم و روحیه و خلق و خو خواهند داشتتاثیرات کامالً متفاوتی را بر احساس سیری، انرژی بدن، متابو

توانند از حبوبات و منابع گیاهخواران هم می .های سالم استفاده کنیدهر وعده غذایی خود از مقداری پروتئین خالص یا چربی

شان دیگر مرغ و ماهی را هم به لیست غذاییمرغ و لبنیات و بعضی پروتئینی گیاهی استفاده کنند و بعضی از انواع گیاهخواران هم تخم

 ها، روغن زیتون وها، کرهکنند عبارتند از آوکادو، آجیل، دانههای سالمی که متخصصین معموالً پیشنهاد میکنند. چربیاضافه می

 .روغن نارگیل

اگر  دهند. بنابراینوخو نشان میخلق تحقیقات بسیار زیادی تاثیر بسیاری از موادغذایی را بر روحیه وساز بخوریدغذاهای روحیه 

های غذایی شما اهمیت بسیار زیادی دارند. بعنوان مثال، خواهید شادتر زندگی کنید و بازده کاری باالتری داشته باشید، انتخابمی

گرایی را تقویت تحقیقات نشان داده است که دارچین تمرکز را ارتقا داده، گردو قدرت منطق ذهن را باال برده و سبزیجات مثبت

شان و احساسی که بعد از آن جوان خواستند که برای ذکر موادغذایی مصرفی روزانه 300در یک تحقیق، دانشمنان از حدود .کندمی

ها و سبزیجات انرژی، آرامش و حس محققان دریافتند که مصرف باالتر میوه .کنند، دفتر یادداشت روزانه داشته باشندپیدا می

 .دهندر فرد افزایش میخوشبختی را د

ای قنددار هها برای تعدیل و تنظیم روحیه و اعصاب خودداری از مصرف نوشیدنییکی از بهترین راهبخش بنوشیدنوشیدنی آرامش 

توانید از آب و چای سبز بدون قند استفاده کنید. در یک تحقیق انگلیسی های مصنوعی است و به جای آنها تا میکنندهو شیرین

شان را تقویت شان تا حد زیادی روحیهاند که باال بردن مصرف آب روزانهها گزارش دادهکنندهاز شرکت ٪70شد که بیشتر از مشخص 

نفر انجام گرفت، مشخص شد که سطح استرس روانشناختی در آنهایی که  40000کرده است. و یک تحقیق ژاپنی که روی بیشتر از 

 .تر بوده استپایین ٪20نوشند، تا فنجان چای سبز می 5در روز حداقل 
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 سیب زمینی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 چهارم آذر 

 

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

 شیالت
 فارس - ۱۳۹۶آذر  ۲۵تاریخ: 

 میلیون دالر صادرات آبزیان تا پایان سال 4۵0بینی شوند/ پیشاز طریق عمان راهی اروپا می آبزیان ایرانی

های فعال در کشور عمان قصد دارد از طریق صادرات آبزیان ایرانی این محصوالت را با نامه منعقدشده، یکی از شرکتبر اساس تفاهم

 .برند خود در بازارهای اروپایی توزیع کند

ه مشترکی با نامتازگی تفاهموگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت: بهدیه صادرکنندگان آبزیان ایران امروز در گفتدبیرکل اتحا

 سری از محصوالت شیالتی مورد نیاز این کشور از طریق ایران تأمین شود.کشور عمان منعقد شده که قرار است یک

آال به کشورش است که از این طریق بتواند به نیاز مشتریان ادرات تخم ماهی قزلاکبر خدایی افزود: کشور عمان خواهان صعلی

ماهیان را از کشور ماهیان است، قرار است بخشی از مواد اولیه تناروپایی پاسخ دهد.وی بیان کرد: از آنجا که ایران نیز نیازمند تن

 عمان برطرف شده و هیچ مشکل خاصی نداریم.عمان تأمین کنیم.خدایی ادامه داد: تمامی مسائل بانکی با کشور 

نی بیمیلیون دالر محصوالت شیالتی کشورهای عربی و سایر کشورها صادر شده که پیش 412وی عنوان کرد: در سال گذشته حدود 

 میلیون دالر برسد. 450شود این رقم در سال جاری به می

 المیلیون دالری آبزیان در هفت ماهه ابتدایی امس 200صادرات 

میلیون دالر محصوالت شیالتی صادر  200دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران یادآور شد: در هفت ماهه ابتدایی سال جاری 

 طور قطع میزان صادرات افزایش خواهد یافت.شده که در نیمه دوم سال به

گذشته رقم خورده که قسمت اعظم آن ماهی میلیون دالر در سال  20خدایی تأکید کرد: صادرات به کشورهای عربی در مجموع 

 آال، میگو و غذای ماهی بوده است.قزل

میلیون دالر نیز محصول  20میلیون دالر ماهی کپور به کشور عراق صادر شده و حدود  10وی خاطرنشان ساخت: در سال گذشته 

فه کرد: کشور امارات بازار مناسبی برای حضور شیالتی به امارات صادر شده است.دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران اضا

های فعال در این زمینه اقدامات الزم در محصوالت شیالتی تولیدشده در ایران به بازارهای اروپایی بوده که از طریق یکی از شرکت

 ات آن به سایر کشورهاهای خوبی برای تولید سوخت ماهی و صادرگذاریحال انجام است.به گفته خدایی، کشور ویتنام نیز سرمایه

 در قشم در حال انجام دارد که امیدواریم بتوانیم از این طریق ارزش افزوده زیادی نصیب کشورمان کنیم.

های الزم را در زمینه صادرات ماهیان پرورشی به کشورهای اروپایی داشته وی اظهار کرد: سازمان دامپزشکی کشور نیز باید همکاری

در زمینه صادرات ماهیان دریایی و میگو مجوزهای الزم به اروپا اخذ شده است، اما باید برای صادرات  باشد، زیرا در حال حاضر

، هیأتی از اتحادیه اروپا برای 2018نامه دیگری نیز به امضا برسد.خدایی در پایان گفت: در ماه مارس سال های پرورشی تفاهمماهی

 امیدواریم این مسئله نیز در آن مطرح و مرتفع شود./ کند کهشرکت در اجالس شیالت به ایران سفر می

http://www.iana.ir/fa/news/50623/%D8%A2%D8%A8%D8%B2%DB%8 
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 شکر
 فارس - ۹۶/۰۹/۲۶ : تاریخ

 کنیم دالالن شکر را ارزان بخرند، به بازار ورود می

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: مدتی است که دالالن شکر را زیر قیمت مصوب تنظیم بازار از کارخانجات خریداری 

  .کنیممی کنند که در صورت ادامه این روند، ورود کرده و ذخایر استراتژیک خود را از محل داخل بازار تأمینمی

انجام شده،  ریزی، به وضعیت بازار شکر اشاره کرد و گفت: با برنامهخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی یزدان سیف در گفت

در  ت قند، شکر به اندازه کافیافزایش تولید چغندر قند به عنوان محصول پایه تولید شکر در کشور و همچنین فعال شدن کارخانجا

شود، اما این بدان مفهوم نیست که به دلیل عرضه فراوان، برخی بخواهند شکر را زیر قیمت مصوب بازار خریداری کشور تولید می

 2620تا  2600تومان است، شکر را کیلویی بین  2722وی تصریح کرد: اخیراً برخی دالالن با آنکه قیمت مصوب شکر هر کیلو  .کنند

  .خرند که اگر این روند ادامه یابد، شرکت بازرگانی دولتی ورود خواهد کردتومان از کارخانجات می

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با اشاره به اینکه به دنبال حمایت از تولید چغندر قند و صنایع قند و شکر در کشور هستیم، 

کردیم، را از بازار داخلی ذخایر استراتژیک خود را که معموالً از طریق واردات تأمین میخاطر نشان کرد: اگر این روند ادامه یابد، 

 زیادی خیزهای و افت با اخیر سال دو طی به گزارش خبرنگار فارس، قیمت شکر .کنیم تا تعادل در قیمت شکر ایجاد شودتأمین می

 هم تومان هزار 4 کیلویی تا مصرف بازار در آن قیمت ،96 سال ماهخرداد در شکر دیرهنگام واردات دلیل به که جایی تا بود، همراه

دهد، ل که قاعدتاً وابستگی به واردات را کاهش میداخ تولید افزایش و شکر و قند کارخانجات کردن فعال با دولت آن از پس اما رسید،

هزار تومان رسیده و ثابت مانده است،  3کیلو در قیمت شکر تعادل ایجاد کرد تا جایی که این محصول در بازار مصرف به قیمت هر 

  .های قند و شکر دارنداما ظاهراً این روزها دالالن سعی در ارزان خری شکر از کارخانه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960926000510 
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 شکر
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آذر  ۲۹تاریخ: 

 رسدهزارتن می 800آخرین وضعیت چغندرقند تحویلی به کارخانه ها/ تولید شکر به یک میلیون و 

 .ها تحویل داده شدهزارتن چغندر قند به کارخانه 600میلیون و  5مجری طرح چغندر قند وزارت جهاد گفت: تا کنون 

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی  مجری طرح چغندر قند وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگارعلیرضا یزدانی 

 600میلیون و  5اظهار کرد: تا کنون  یلی به کارخانه هامیزان چغندر قند تحوبا اشاره به آخرین وضعیت  ،خبرنگاران جوان

وی با اشاره به .هزارتن چغندر قند به کارخانه ها تحویل داده شد، درحالیکه مجموع این رقم سال گذشته شش میلیون تن بوده است

لید شکر قابل استحصال از میلیون تن خواهد رسید، افزود: پیش بینی می شود که امسال میزان تو 7به  تولید چغندرقنداینکه 

تا اردیبهشت سال  واردات شکر یزدانی از ممنوعیت.هزارتن برسد 800تا یک میلیون و  750نیشکر و چغندر قند به یک میلیون و 

 400هزارتن شکر در کشور مصرف می شود که در صورت تحقق این میزان تولید حدود  200میلیون و  2خبر داد و گفت: ساالنه  97

مجری طرح چغندر قند وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: . هزارتن شکر بعد از دوره ممنوعیت از طریق واردات تامین می شود 450تا 

و ایجاد کارخانه جدید در خوزستان پیش بینی می شود که ظرف سه سال  سطح زیر کشت چغندر قند پاییزهافزایش با توجه به 

پرداخت مطالبات  :کرد تاکیدمطالبات چغندرکاران وی با انتقاد از تاخیر در پرداخت .آینده به خوداتکایی در تولید شکر برسیم

کی از مشکالت فعلی بخش است که در صورت پرداخت مطالبات کارخانه های قند از کارخانه های قند و به دنبال آن چغندرکاران، ی

 سوی دولت و همچنین فروش شکر تولیدی، بهای چغندر قند دریافت شده از کشاورزان نیز پرداخت خواهد شد

ws/http://www.yjc.ir/fa/ne6363047/%D8%A2%D8%AE%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/6363047/%D8%A2%D8%AE%D8%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 شیر و فرآورده ها
 فارس - ۹۶/۰۹/۲۸ : تاریخ

 کند گیری میوزارت جهاد درخواستی برای افزایش قیمت شیرخام ندارد/ ستاد تنظیم بازار تصمیم

قیمت شیرخام نداشته است، قائم مقام معاونت بهبود تولیدات دامی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی درخواستی برای افزایش 

وگو با خبرنگار محمدرضا مالصالحی در گفت .های لبنی تعیین شودها و فرآوردهنهاده قیمت شیرخام باید متناسب با قیمت :گفت

ت شیرخام به ستاد تنظیم بازار از سوی وزارت و در پاسخ به این سوال که آیا پیشنهادی برای افزایش قیم خبرگزاری فارسبازرگانی 

  .جهاد کشاورزی ارائه شده است، گفت: وزارت جهاد کشاورزی درخواستی برای این موضوع به ستاد تنظیم بازار نداده است

ود: اما بحث های کشاورزی افزرئیس مرکز اصالح نژاد و بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به افزایش قیمت نهاده

  .های لبنی، باید قیمت شیرخام هم افزایش یابدهای کشاورزی و در صورت تغییر قیمت فرآوردهاین است که با تغییر قیمت نهاده

قائم مقام معاونت بهبود تولیدات وزارت جهاد کشاورزی گفت: در رابطه با افزایش قیمت شیرخام ستاد تنظیم بازار تصمیم گیرنده 

های لبنی در حال برگزاری است که به زودی تصمیماتی در مورد آن اتخاذ در زمینه قیمت خرید شیرخام و فرآورده است و جلساتی

هزار تن شیرخشک صادر شد و این رقم تا پایان امسال  24به گفته رضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی سال گذشته  .شودو اعالم می

 .سبب کاهش شیر خام برای مصرف صنایع لبنی و تولید داخل شده است هزار تن خواهد رسید که این مسئله 40به 

تومان  1450به گفته دبیر انجمن صنایع لبنی روند افزایش شیرخام از ابتدای سال جاری آغاز شده که اکنون شیر باکیفیت تا سقف 

مند بودند، اما از نباشت شیرخشک گالیهها از ابه گزارش فارس در حالی که تا چندی پیش کارخانه.شوداز دامداران خریداری می

 دولت هب را شیرخشک واردات درخواست خام، شیر کمبود دلیل به  سال گذشته با رونق صادرات شیرخشک به روسیه، صنایع لبنی

 .؟!اندداده

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960928001183 
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 شیر و فرآورده ها
 فودپرس ۱۳۹6آذر ماه  ۲۸سه شنبه 

 استان کشور ادامه دارد ۵خرید حمایتی شیر در 

استان  5تومان در  1300رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت: خرید حمایتی شیر خام با میانگین قیمت هر کیلو  <کشاورزی

 92-93به گزارش صدا و سیما، حسین صفایی با اشاره به اینکه قیمت هر کیلو شیر خام در سال های .کشور همچنان ادامه دارد

تومان بود و این مسئله سبب زیان و خسارات زیادی به دامداران شد، افزود: در پی ادامه طرح خرید حمایتی شیر خام  1110کمتر از 

ماه گذشته دامداران صنعتی از توانایی چانه زنی با خریداران برخوردار شدند درحالیکه در سال های  5مداران شاهدیم که در از دا

ماه تأخیر پرداخت می شد و دامدار به ناچار برای تأمین هزینه های  3تا  2گذشته براساس عرف نادرست وجه دامداران حداقل با 

وی گفت: هم اکنون نقدفروشی جایگزین فروش مدت دار شده است و دامداران نیاز   .تفاده می کردخود از تسهیالت نظام بانکی اس

رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی افزود: با حاکم شدن این شرایط سطح خرید شیر   .کمتری به استفاده از تسهیالت بانکی دارند

هان، البرز، تهران، چهارمحال و بختیاری و خراسان رضوی طبق روال خام را کاهش دادیم اما خرید حمایتی شیر در استان های اصف

صفایی گفت: سازمان مرکزی تعاون روستایی تمام خریدها را به صورت نقدی انجام داده و از ابتدای امسال تاکنون   .گذشته ادامه دارد

درصد و بار میکروبی کمتر از  3/2با چربی  وی افزود: قیمت هر کیلو شیر خام  .هزار تن شیر خام خریداری کرده است 190حدود 

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت: با بهبود شرایط بازار شیر خام به تدریج   .تومان است 1440هزار در کارخانه  100

خرید حمایتی شیر صفایی افزود: با اجرای طرح   .از بازار خارج خواهیم شد اما طرح خرید حمایتی به طور کامل تعطیل نخواهد شد

 60تا  40وی گفت: براساس آمارهای موجود در سالهای گذشته بین   .خام شاهد کاهش چشمگیر واردات شیرخشک به کشور بودیم

درصد واردات کره به  15هزار تن کره به صورت فله ای وارد می شد که با خرید حمایتی شیر خام و تولید خامه در کارخانجات لبنی 

رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی همچنین از ورود دانش فنی تولید کره الکتیکی به کشور خبر داد و افزود: .کشور کاهش یافت

  .با انتقال این دانش به کارخانجات لبنی در آینده از واردات کره بی نیاز خواهیم شد

foodpress.ir/Post.aspx?Id=dadhttp://31044de444c4a967 
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 صادرات و واردات
 فارس - ۹۶/۰۹/۲۷ : تاریخ

سوزی در بازارهای همسایه، کاهش صادرات محصوالت صنعتی و کشاورزی ایران پس از برجام نشانه چیست؟/ فرصت

 از بغداد تا مسکو 

ه ای کمهندسی ایران به همسایگان و اهمیت آن موضوع برنامه اخیر ثریا شد؛ برنامههای صادرات کاال و خدمات فنی بررسی ظرفیت

سوزی ایران در بازارهای همسایه به صورت مصداقی با حضور مسئوالن و کارشناسان این حوزه چالشی شد و انتقادات زیادی از فرصت

، مجتبی موسویان مدیر کل دفتر آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت و رایزن اسبق ری فارسخبرگزابه گزارش  .مطرح شد

پاک فعال و پژوهشگر حوزه صادرات و کارشناس صادرات فناوری و مسعود کمالی اردکانی اقتصادی ایران در روسیه، علیرضا پیمان

توسعه تجارت مهمانان این برنامه بودند. گفتگوی تلفنی با دکتر مدیر کل دفتر توسعه صادرات محصوالت صنعتی معدنی سازمان 

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و مهندس رضاپور فعال اقتصادی در حوزه صادرات از گرجستان نیز از دیگر 

 .های این برنامه بودبخش

 پس از برجامآمارهای تکان دهنده ثریا از کاهش صادرات صنعتی و کشاورزی ایران 

طبق آمارهای ارائه شده در برنامه ثریا که منبع آن سایت رسمی سازمان توسعه تجارت ایران بود، آمار صادرات محصوالت صنعتی 

نسبت  95درصدی داشته و آمار صادرات محصوالت کشاورزی ایران در سال 15.5، رشد منفی 94نبست به سال  95ایران در سال 

درصدی را تجربه کرده است که این کاهش صادرات در سالهای پس از برجام بسیار تامل برانگیز است.  1.7، رشد منفی 94به سال 

و جالب آنکه در همین گزارش رسمی، آمار صادرات ایران در محصوالت با ارزش افزده پایین )خام فروشی(، نظیر بخش معدن، بخش 

شته اند که نشانگر خام فروشی بیشتر ایران است! همچنین آمارهای به میعانات گازی و پتروشیمی و گاز طبیعی رشدهای باالیی دا

ماهه اول سال  7نسبت به  96ماهه اول سال  7روز تر ارائه شده از سایت سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص مقایسه صادرات در 

شاورزی ایران می دهد. به نحوی که منفی بوده( نشان از کاهش مجدد صادرات صنعتی و ک 94)که خودش در مقایسه با سال  95

درصدی داشته و در بخش  6نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد منفی  96صادرات محصوالت صنعتی ایران در هفت ماهه اول 

درصدی تجربه شده است که روند بسیار نگران کننده ای را نشان می دهد. از آنجایی که آمار صادرات غیر  7.4کشاورزی رشد منفی 

درصدی داشته به نظر می رسد صادرات محصوالت صنعتی و کشاورزی  16نیز رشد منفی  93نسبت به سال  94ایران در سال  نفتی

در این برنامه ثریا سعی شد بر چالشهای صادرات ایران به دو کشور روسیه !ایران سقوط آزاد عجیبی را در سالهای اخیر تجربه می کند

گوی برنامه موسویان در پاسخ به انتقاد مجری برنامه در خصوص چرایی صادرات کم ایران به روسیه و عراق تمرکز شود، در ابتدای گفت

 اشمیلیارد دالر بود گفت: این کشور به علت مشخصات اقلیمی 350اظهار داشت: با بیان اینکه باالترین حد واردات کشور روسیه حدود 

های بازار وی به ویژگی.کرد که ایران سهم چندانی در آن نداشتارجی وارد میمیلیارد دالر مواد غذایی از کشورهای خ 35نزدیک به 

های این بازار توجه کنند، از جمله اینکه صادرکننده ما در بازار این صادرکنندگان ایرانی باید به مشخصه :روسیه اشاره و تأکید کرد

 46، 45ر ایران موضوع بسیار مهمی است. مجموعه آشان با شده دسازی روبروست که عالوه بر قیمت تمامکشور با مقیاس و ظرفیت

های تواند تضمینفروشی روسیه را در اختیار دارد و ایران نمیدرصد خرده 27فروشگاه  3750با  X5 درصد و گروه 23هایپرمارکت 

 .ای را بدهد و با آنها قرارداد ببنددهای زنجیرهالزم برای عرضه کاال به این نوع فروشگاه

 سازی ایران در بازار روسیه استهای بزرگ در صادرات علت اصلی عدم ظرفیتسویان: فقدان شرکتمو
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 های بزرگ وسازی ایران در بازار روسیه را فقدان شرکتمدیر کل دفتر آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت علت عدم ظرفیت

ایم. البته در پنج محصول خرما، سازی نکردهات و سبزیجات ظرفیتجتوانمند داخلی در صادرات دانست و گفت: ما در صادرات صیفی

ات کننده داخلی مرکبپسته، کشمش، کیوی و خیار به صورت خدادادی ظرفیت داریم. ما حتی برای یک شرکت متوسط روسی عرضه

خواهد قرارداد درازمدتی برای که میخواهد، بلنداریم. در روسیه بازار ایران وجود دارد، اما شرکت روسی در حد یکی دو کانتینر نمی

واردات حجم باال از ایران با ما ببندد که از طرف ایران ظرفیت تولید بسیاری از محصوالت مورد نظر آنها وجود ندارد. همچنین برنامه 

 .کننده آن باشدایم که در زمان نیاز روسیه ایران تأمینای تنظیم نکردهگونهتولید را به

رات اقتصادی ایران در روسیه به زمان طالیی در صادرات مواد غذایی به روسیه، سرعت و لجستیک اشاره کرد و رایزن اسبق صاد

خاطر نشان ساخت: منظور از زمان طالیی عرضه محصوالت کشاورزی در هنگام غیر فصل و کمبود در بازار است. ضمن اینکه هزینه 

 .ن از ایران به شانگهای بیشتر استحمل یک کانتینر از تهران به مسکو از هزینه حمل آ

های ایرانی به فودسیتی در روسیه تأکید کرد: در خصوص رو آوردن شرکت« بازی در مسکو»وی در واکنش به بخشی از مستند 

های بزرگ روسی کار کنند توانند با شرکتهای عمده ایرانی مواد غذایی فعال در روسیه کوچک و متوسط هستند و عمالً نمیشرکت

و قاعده و قانون خاص خودشان را دارند و در هفته  شوند، چون آنها تضمین X5 ای روسیه مثل آشان وهای زنجیرهو وارد فروشگاه

دهند، هفته دوم شرکت ایرانی اول در صورت شارژ نکردن شرکت ایرانی با محصوالت قید شده در قرارداد به آن شرکت اخطار می

 .گیرندد و هفته سوم قفسه فروشگاه مربوط به آن محصوالت را میکننطرف قرارداد را جریمه می

ای، ایجاد خط مینیاتوری در آستاراخان و روسیه ضرورت علت پایین بودن تعرفه گمرکی محصوالت فلهموسویان: به

 دارد

ای پایین است. بهترین بندی محصوالت صادراتی توضیح داد: تعرفه گمرکی محصوالت فلّهموسویان در خصوص ارتقای کیفیت بسته

های ایرانی خط مینیاتوری در آستاراخان و روسیه ایجاد کنند تا محصوالت صادراتی ایران ابتدا به صورت راهکار این است که شرکت

 .بندی از طریق شرکت روس طرف قرارداد با ایران به بازار روسیه وارد شودای به آنجا برود و پس از فرآوری و بستهفلّه

 .های مدیریت صادرات دانستل دیگر صادرات ایران در روسیه را نبود شرکتوی مشک

 پاک: در هشت سال گذشته سهم ترکیه در بازار روسیه پنج برابر ایران بوده استپیمان

هم ایران ته سطور میانگین در هشت سال گذشپاک با نگاه آماری به سهم ایران در بازار روسیه بیان کرد: بهدر ادامه این برنامه پیمان

درصد است. این در حالی است که ترکیه تا پنج برابر ایران به این کشور صادرات دارد و بیشترین سهم مربوط به کشورهای  09/0فقط 

اند و این فرصت بسیار خوبی برای ایران بود که اروپایی است. ضمن اینکه در سه سال اخیر ترکیه و کشورهای اروپایی حذف شده

 .؟آن هیچ استفاده ای نشد متاسفانه از

 جات به روسیه، روند صادرات این محصوالت از طرف ایران همچنان نزولی استبا وجود تحریم ترکیه در صادرات صیفی

سهم بسیار ناچیزی در واردات روسیه داشت و در این زمینه ترکیه از ما  2016تا  2012های وی در ادامه یادآور شد: ایران طی سال

روند صادرات محصوالت کشاورزی و آبزیان خوراکی به روسیه  2017ماهه اول سال  9دهد در است. آمار نشان می پیشی گرفته

های روسیه و ترکیه، ترکیه از نظر صدور رغم توافقبه 2017و  2016های همچنان در مقایسه با ترکیه بسیار پایین است. در سال

جات به روسیه همچنان روند این عرصه از ترکیه جلو افتاد، اما در صادرات صیفی جات تحریم بود و ایران با وجودی که درصیفی

   .نزولی 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 چهارم آذر 

 

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

جای رشد با کاهش در صادرات به های ایرانی، ما بهجمهور روسیه مبنی بر خرید کاالها از مجموعهبا وجود تأکید رئیس

 ایمروسیه مواجه شده

جای ای ما از بازار روسیه حذف شدند، ما بهکه رقبای اروپایی و ترکیه 2015و  2014ی هااین فعال در حوزه صادرات افزود: در سال

ها مشوق دهد و برای فروشگاهجمهور روسیه مستقیماً دستور میرشد با کاهش در صادرات به روسیه مواجهیم. در حالی که رئیس

های مختلف کشاورزی روسیه، های گمرکی بود و هیئتعرفههای ایرانی خرید کنند و تالش در جهت کاهش تگذارد که از مجموعهمی

 .از جمله وزیر کشاورزی این کشور به ایران سفر کرد

 فروشدترکیه از طریق قاچاق همچنان محصوالت خود را به روسیه می

رد، ف توانست بازار را بگیوی با اشاره به این موضوع که با وجودی که ترکیه تحریم و از بازار روسیه حذف شده بود، اما به طرق مختل

یابیم بخش عمده دقیق شویم در می 2017و اوایل سال  2016شرح داد: چنانچه به آمار واردات روسیه از بالروس در اواخر سال 

شد، در حالی که از نظر آب و هوایی بالروس و روسیه مشابه یکدیگرند. علت این است که جات روسیه از این کشور تأمین میصیفی

 .کرد تا همچنان در تحریم بازار را در اختیار خود بگیردیه در این مدت از طریق بالروس محصوالتش را به روسیه قاچاق میترک

 .گفتگوی تلفنی با پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بخش دیگری از این برنامه ثریا بود

   .های بازرگانی دانسته تجارت، ساختار وزارت امور خارجه و اتاقپورابراهیمی موانع صادرات ایران را در سه حوزه سازمان توسع

 پورابراهیمی: سازمان توسعه تجارت راهبرد مشخصی برای حضور در بازارهای جهانی ندارد

این سازمان راهبرد مشخصی برای حضور در بازارهای جهانی ندارد.  :وی در خصوص اشکاالت سازمان توسعه تجارت بیان کرد

کننده فعاالن اقتصادی ما هستند باید مسلط به زبان آن کشور و آشنا به ادبیات اقتصادی و ی بازرگانی این سازمان که کمکهارایزن

 .متخصص در حوزه اقتصادی باشند

های اساسی است. وزارت امور خارجه در انگلستان، امریکا رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: دیپلماسی اقتصادی از بحث

هایشان در خارج از کشور اند و مجموعه مأموریتحتی هند در چند سال اخیر دیپلماسی اقتصادی را در دستور کار خود قرار دادهو 

 .دهندهای دیگرشان را انجام میبا رویکرد اقتصادی است که در البالی عملیات اقتصادی مأموریت

 به حوزه سیاسی و امنیتی شده استها و سفرای ما در خارج از کشور محدود مأموریت دیپلمات 

وی یادآور شد: وزارت امور خارجه ما چه قبل و چه بعد از انقالب مبتنی بر حوزه امنیتی و سیاسی شکل گرفته است. متأسفانه 

ه دی ناند و آنها در زمینه اقتصاها و سفرای ما در خارج از کشور فقط در حوزه سیاسی و امنیتی تعریف شدههای دیپلماتمأموریت

 .اندتخصص دارند و نه ورود کرده

پورابراهیمی از تغییر ساختار وزارت امور خارجه و ایجاد معاونت اقتصادی در این وزارتخانه در دو سه ماه اخیر خبر داد و اضافه کرد: 

            .هایی که در کمیسیون اقتصادی مجلس انجام گرفت این کار به ثمر رسیدبا تالش

 شودگونه حمایتی از فعاالن اقتصادی نمیهای سفرای وزارت خارجه هیچمأموریتدر 

سال گذشته ایشان در دیدار با هیئت وزیران تصریح کردند دولت باید در  :وی با اشاره به مطالبه مقام معظم رهبری مطرح ساخت

خالءهای جدی این بود که فعال اقتصادی ما در خارج  حوزه فعالیت اقتصادی خارج از کشور پناه فعال اقتصادی ایرانی باشد. یکی از

گونه ارتباط و حمایتی از فعاالن اقتصادی ما وجود ندارد. های سفرای وزارت امور خارجه هیچکند در مأموریتاز کشور احساس می

 .ثارش را ببینیمشود و امیدواریم آاخیراً با ایجاد معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه این مشکل دارد برطرف می

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 چهارم آذر 

 

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

اش ابتدا با نماینده ال.جی در ایران جلسه جنوبی قبل از تحویل استوارنامهرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اشاره کرد: سفیر کره

شان را انجام های سیاسیشان هست و در کنارش کارهای دیگر، از جمله مأموریتگذاشت. در واقع اولویتشان با مأموریت اقتصادی

 .دهندمی

علت فقدان راهبردهای سازمان توسعه تجارت به جای رقابت با کشورهای  فعاالن اقتصادی ایرانی در خارج از کشور به

 شونددیگر رقیب همدیگر می

وی معضل سوم را متوجه فعاالن اقتصادی ما از اتاق بازرگانی دانست و گفت: آنها در کشور پیگیر مطالباتشان هستند که کار خوبی 

اند در خارج از کشور به علت فقدان راهبردهای سازمان توسعه تجارت و چون خودشان هم این راهبردها را تعریف نکرده است، اما

 کنند و سعی در حذف همدیگر دارندشوند و برخی مواقع انتحاری عمل میجای آنکه رقیب کشورهای دیگر شوند رقیب یکدیگر میبه

 .زاستکه این بسیار آسیب

راهبردهای حضور در بازارهای جهانی  ریزیهایش به عنوان راهکار شرح داد: یا باید اتاق بازرگانی با برنامهدر پایان صحبت پورابراهیمی

را تعریف کند یا وزارت صنعت و معدن و تجارت به این بخش وارد شود تا انسجامی در این حوزه صورت بگیرد و بخشی از این 

 .یرندها در خدمت صادرات قرار گظرفیت

مقصودی در خصوص صادرات خودرو به عراق اشاره کرد: با وجود انتقاداتی که به صنعت خودروسازی ایران داریم، ورود محصوالت 

آن به بازارهای عراق اتفاق خوبی است، اما این عرصه هم با مشکالتی مواجه است، از جمله کاهش خط مونتاژ خودروی ایرانی در 

دهد چنانچه روی افزایش کیفیت و کاهش قیمت کار نکنیم این بازار را از دست فت که نشان میعراق از دو شیفت به یک شی

 .دهیممی

 توان از آمار رشد صادرات به کشورهای مختلف فهمیدموسویان: در سازمان توسعه تجارت راهبرد وجود دارد، این را می

شود بازارهای صادرات از دست رفته است با اشاره به آمار هشت میدر ادامه این برنامه موسویان در واکنش به این مطلب که گفته 

 14درصد، افغانستان  27درصد، کره  8درصد، عراق  14ماهه ابتدای سال جاری گفت: در این بین طبق آمار صادرات ما به چین 

این  .دهدد رشد را نشان میدرص 63درصد و روسیه  516درصد، مالزی  293درصد، اندونزی  85درصد، تایلند  5درصد، پاکستان 

 .حاکی از آن است که در سازمان توسعه تجارت یک راهبرد وجود دارد

میلیارد در سال گذشته  53میلیارد دالری به  63رایزن اسبق اقتصادی ایران در روسیه با بیان اینکه در دو سال گذشته عراق از بازار 

 .میلیاردی خود را داریم ۶هنوز سهم همین باره ادامه داد: از این مقدار میلیاردی تبدیل شده است و  43و االن هم به بازار 

درصد سیر نزولی داشته است/ این تخصص مسئولین ماست  ۶مقصودی: طبق آمارها درصد صادرات ما نسبت به گذشته 

 کنندکه فقط به ارائه آمارهای رشد توجه می

ماهه ابتدای سال جاری رشد صادرات نسبت به با بیان اینکه طبق آمار هفت مقصودی نیز در واکنش به ارائه آمارها توسط موسویان 

درصد است اضافه کرد: این آمارها تقریباً در سال  7.4درصد بوده است که در این میان کشاورزی ما منفی  6سال گذشته منفی 

ی هستیم، ولی در حوزه کشاورزی دهم درصدهم تکرار شده است که در حوزه صنعت شاهد رشد تنها یک 1394نسبت به  1395

 .کنندرسد این تخصص مسئوالن ماست که فقط به ارائه آمارهایی که رشد داشته توجه مینظر میدرصدی داریم. به  6کاهش 

 آمار ارائه شده توسط آقای موسویان با گزارش سازمان تجارت جهانی نیز در تعارض است

ا تأکید بر این مطلب که آمار ارائه شده توسط آقای موسویان با گزارش سازمان تجارت های مقصودی بپاک نیز در تأیید صحبتپیمان

میلیون دالر در سال  200میلیون دالری در دو سال گذشته به  500جهانی نیز در تعارض است گفت: مثالً در باره روسیه از بازار 
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که آمار باید در یک بازه زمانی  گذاریم، در حالیرا رشد می گذشته و از این رقم به رقم باالتری در سال جاری رسیدیم و اسم این

 .بلندمدت ارائه شود

 تیمها هسدنبال کاهش تعرفههای غیرمستقیم از صادرکنندگان برویم/ در این باره به موسویان: باید به سمت حمایت

ن گذراند. در اییم که البته مراحل پایانی خود را میعنوان دولت باید با گروه اوراسیا وارد مذاکره شوموسویان در پاسخ گفت: ما به 

بین بخش کاهش تعرفه برای بسیاری از محصوالت صادراتی ما با ارمنستان، بالروس، قرقیزستان و قزاقستان در حال انجام است و 

یان اینکه چون شرکت مدیریت مدیر کل دفتر آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت با ب.های غیرمستقیم برویمسمت حمایت باید به

برای حل این  :کنند در باره راهکار این مشکل گفتشوند و همدیگر را تخریب میصورت مجزا وارد بازار میو صادرات نداریم همه به 

 .های بزرگ قرارداد ببندندها محصول را بخرند و با فروشگاههای بزرگ صادراتی تأسیس کنیم تا این شرکتمشکل باید شرکت

 .ای کم استهای زنجیرهتواند پذیرای این محصوالت باشد، این محصوالت برای فودسیتی زیاد و برای فروشگاهفودسیتی نمی

 رایزن بازرگانی داریم/ تربیت هر رایزن یک میلیارد تومان هزینه دارد 2۱موسویان: 

کشور رایزن بازرگانی داریم  21با اشاره به این مطلب که در  وی در واکنش به بخشی از اظهارات پورابراهیمی در باره رایزنان بازرگانی

شود رایزن بازرگانی را از دانشگاه آورد. این فرد باید قابلیت نمی .مطرح کرد: تربیت هر رایزن بازرگانی یک میلیارد تومان هزینه دارد

 تمام و کند کار تجارت توسعه سازمان در باید سال ده حدود و  شناسی، مدیریت، زبان و چند قابلیت دیگر داشته باشدمذاکره، روان

 .بشناسد را کشور معدنی و صنعتی کشاورزی، هایظرفیت

ارتباط تلفنی با مهندس رضاپور از فعالین اقتصادی در گرجستان که در حوزه صادرات به کشور عراق نیز فعالیت دارد بخش دیگری 

هایی در حوزه صادرات انجام ریزیرسش که دولت و رایزنان اقتصادی ما باید چه برنامهرضاپور در پاسخ به این پ.از این برنامه ثریا بود

دهند این سئوال را از موسویان پرسید که چه اتفاق جدیدی اعم از مثبت یا منفی در حوزه صادرات مواد غذایی ایران به عراق افتاده 

 است؟

های بعضی محصوالت صادر شده توسط ایران د/ عراق تعرفهشوموسویان: تمام مشکالت صادرات ایران به عراق رصد می

 را باال برده است

مشکل توسط سازمان توسعه تجارت رصد شده است به آخرین مورد آن اشاره و  63موسویان در پاسخ به این سئوال با بیان اینکه 

راق یکی از این مشکالت بوده است که البته هر ها عمدتاً برای محصوالت کشاورزی و مواد غذایی از طرف عافزایش تعرفه :اذعان کرد

رضاپور هم در تأیید این مطلب گفت: عمده مشکل ما با کشور عراق نوسان .تواند این کار را انجام دهدکشوری در قلمرو ملی خود می

دولتی دانست که وی علت مشکل اصلی را در بخش .شودهاست که این مشکل در حوزه مواد غذایی زیاد دیده میدر تعیین تعرفه

سال یکی از مسئولین کشور  افتد معموالً بعد از یکفاقد سیستم واحد صادرات است و توضیح داد: وقتی اتفاقی در حوزه صادرات می

دهد که در یک شب صادرات این کند. این مشکل خودش را در صادرات آبمیوه به کشور عراق نشان میاشاره به این مشکل می

 .محصول قطع شد

 یابی کرده استضاپور: سیستم دولتی در صادرات مواد غذایی به عراق مشکالت را نه رصد و نه ریشهر

متوجه شدیم شرکت رانی عربستان با رایزنی و البی و کمی هم  این فعال اقتصادی در توضیح علت این موضوع گفت: بعد از بررسی

ما تعهد کند. به شبرد. این همان شرکتی است که در بازار ایران هم فعالیت میهزینه توانسته بود تعرفه آبمیوه را در این بازار باال ب

 .یابی کرده استحال نه این مسئله را رصد و نه ریشه دهم سیستم دولتی ما تا بهمی

 ها را باال یا پایین ببردتواند سرخود تعرفهکشوری نمی موسویان: هیچ
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آن گفت: در این موضوع یا باید قرارداد تجارت ترجیحی داشته باشد یا تجارت آزاد و موسویان نیز در واکنش به این مطلب با رد 

 .آمیز با یک کشور در باره یک کاال رفتار کندصورت تبعیضتواند به نمی

 رضاپور: حوزه مدیریت دولتی صادرات فاقد سیستم کارآمد است

وجه فرصت موقع متمدیریت دولتی صادرات تصریح کرد: این سیستم نه بهدر ادامه رضاپور با تأکید بر فقدان سیستم کارآمد در حوزه 

توانیم بعد از اینکه زمان گذشت انتظار تأثیر داشته کند. ما نمیموقع اقدام میبه گیرد و نهموقع تصمیم میشود و نه بهو تهدید می

از مشکالت در این حوزه دانست و با برشمردن اهم  های صادراتی بخش خصوصی را یکی دیگروی عدم نظارت دولت بر فعالیت.باشیم

مشکالت در بخش خصوصی اظهار داشت: تجارت ما با کشورهای هدف عمدتاً غیرفعال است. ما حتی مسائل اصلی بازار عراق را دیر 

 .کنیمفهمیم و مشکالت آن را دیر رصد میمی

 گونه نگاه نظارتی برای خود قائل نیستدولت هیچاست/ « بزن و دررویی»رضاپور: نگاه ما به صادرات یک نگاه 

 ها دانست و تشریحصادرکننده« بزن و دررویی»مدت و این فعال اقتصادی مشکل دوم بخش خصوصی در حوزه صادرات را نگاه کوتاه

 شود شدتسئله باعث میشود. این مپوشی میراحتی از معامله دوم چشمای انجام شود پرونده آن بسته و بهاینکه معاملهکرد: هم 

نند کای که برای بازرگانان ایرانی نقل میهای عمدهعدم انجام تعهدات ما در بازارها بسیار باال باشد. در اغلب بازارها یکی از مشخصه

با  دانست و« ورود بدون دردسر افراد مختلف به بازار صادرات»رضاپور علت این مشکالت را .همین عدم پایبندی به تعهدات است

انتقاد از دولت که نقش نظارتی برای خود قائل نیست تأکید کرد: گفته شد باید با مدیریت صادرات در بازارها حضور داشته باشیم، 

کنیم های کوچک دعوت میگذاریم از تولیدکنندهدهد؟ چرا وقتی نمایشگاه میولی چرا عملکرد ما کامالً خالف این موضوع را نشان می

شود، چون تحمل کوچک وارد این بازار می دهیم؟وی در همین راستا اضافه کرد: وقتی شرکتایتی را به اینها میو سوبسیدهای حم

 .شویمشود و به این ترتیب پشت سر هم دچار آسیب میفروشد و بعد از بازار خارج میها را ندارد، کاالیی را میهزینه

: شود به ذکر مثالی در این باره پرداخت و گفتسرعت تضعیف میازارهای مختلف بهاین فعال اقتصادی با بیان اینکه برند ایران در ب

تأسفانه کردند، اما مبندی میها به عراق بازرگانان این کشور کاالها را به سه دسته عراقی، ایرانی و اجنبی تقسیمدر زمان ورود امریکایی

های رضاپور با بیان اینکه در ادامه موسویان در واکنش به صحبت.ینی داردمراتب بدتری نسبت به کاالی چامروز کاالی ایرانی وضع به

شرکت متوسط و کوچک  50ای نخواهیم داشت اذعان کرد: حمایت از ای نداشته باشیم صادرات حرفهتا صادرکننده و شرکت حرفه

فتر توسعه صادرات محصوالت صنعتی مسعود کمالی اردکانی مدیر کل د.زندشرکت بزرگ مطمئناً به صادرات ضربه می 5جای به

 .معدنی سازمان توسعه تجارت، مهمان دیگر این برنامه ثریا بود

 خوانی نداردهای ما همکمالی: آرزوهای ما با توانمندی

یر پذوان رقابتتپذیر شدن است گفت: اینکه چگونه میکمالی در ابتدای گفتگوی خود با تأکید بر این مطلب که ریشه صادرات رقابت

وری را هم محور صادرات قرار دهیم، این مسئله صرفاً اقتصادی نیست و به سیاست، وری دارد. اگر موضوع بهرهشد ریشه در بهبود بهره

ترین خوانی ندارد توضیح داد: یکی از مهمهای ما هموی با بیان اینکه آرزوهای ما با توانمندی.اجتماع و فرهنگ هم ارتباط دارد

های مالی است. برای ورود به بازارهای جهانی نیاز به حمایت دهند حمایت و مشوقها در توسعه صادرات انجام میولتاقداماتی که د

 .داریم

 شوندکنیم، روی عدم توانمندی کشور متمرکز میمقصودی: هر وقت با مسئولین دولتی صحبت می
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ی کنیم روی عدم توانمندقت با مسئولین دولتی صحبت میهای کمالی ضمن بیان این مطلب که هر ومقصودی در انتقاد از صحبت

شوند افزود: حضور ترکیه در بازار عراق فقط معطوف به حضور صادرکنندگان خرد نیست، شبکه توزیع عراق را در دست متمرکز می

 .ا فروشگاه داردسال آینده اینج 50داند تا ای تأسیس کردند و تولیدکننده خرد ترکیه میدارد. چندین فروشگاه زنجیره

وی ادامه داد: در عمان هم کشورهایی مثل عربستان و هند شبکه توزیع را در دست دارند. این در حالی است که مردم این کشورها 

 .نگری برای بازار این کشورها نداریمهم نزدیک هستیم و متأسفانه هیچ آیندهلحاظ سیاسی خیلی به ما را دوست دارند و به 

دست آوردیم، ولی از ورود کشورهای اروپایی به این ای بههای زنجیرهها را در حوزه فروشگاهرین تجربهمقصودی: بهت

 شویم/ وقتی شبکه توزیع را از دست بدهیم یعنی بازار و تولید از دست رفته استزده میحوزه در کشور ذوق

وسط ای تهای زنجیرهن توسعه و تجارت از تأسیس فروشگاهمجری برنامه ثریا با ابراز تأسف از خبری مبنی بر اینکه رئیس سازما

تنها در کشورهای هدف به فکر تأسیس فروشگاه ها و کشورهای آلمان و فرانسه در داخل ایران استقبال کرده است توضیح داد: ما نه

 زده هستیم که قرار استه ذوقفروشیم، بلکهای دائمی فروش کاالهای ایرانی نیستیم و همچنان بار را پشت کامیون مینمایشگاه

کمالی در واکنش به این مطلب گفت: این خبر صرفاً .شبکه توزیع خود را در اختیار کشورهای اروپایی مثل آلمان و فرانسه قرار دهیم

ران مستقر است در ای بدان معنا نیست که بازار ما را در اختیار قرار بگیرند و کاالی خود را بفروشند، اتفاقاً مدیریت و تکنولوژی آن قرار

های موفق زیادی در ای که اتفاقاً در ایران نمونههای زنجیرهرسد تأسیس و مدیریت شرکتنظر نمیمقصودی هم پاسخ داد: به .شود

ای ههای زنجیراین حوزه داریم کاری باشد که باید توسط کشورهای خارجی انجام شود. وقتی شبکه توزیع در بازار را دست فروشگاه

 .ارجی دادیم یعنی بازار و تولید کاالهای ایران را در آینده به دست رقیب داده ایمخ

 پاک: لزوم تشکیل مدیریت زنجیره تأمین در حوزه صادرات گریز ناپذیر استپیمان

یاید تصریح ود بوجپاک در خصوص ارائه راهکار برای حل این مشکل با تأکید بر این نکته که در حوزه صادرات باید سیستمی به پیمان

کرد: مدیریت زنجیره تأمین مرحله دوم در حوزه صادرات است. تا مدیریت زنجیره تأمین شکل نگیرد همیشه این مشکل وجود دارد 

مقصودی هم راهکار تأسیس .گوید من توان صادرات ندارمکننده هم میکننده نداریم، تأمینگویند ما اعتقاد به تأمینها میکه دولتی

های شبکه توزیع را در کشورهای هدف توسط نهادهای بزرگ اقتصادی کشور راهکار عملیاتی در این حوزه دانست و اظهار  زیرساخت

داشت: لزوم داشتن شبکه توزیع یکی از کارهای اساسی است تا بتوان همه کاالهای ایرانی دارای مزیت را در آنجا متمرکز کرد. باید 

دروسازی تا محصوالت کشاورزی و صنعتی و حتی رستوران ایرانی در یک محل حضور داشته باشند و کاالهای ایرانی از خو  شرکت ها

و در کنار آن زیرساختهایی نظیر سردخانه، انبار، بخش های حقوقی و مالی، دفاتر بازاریابی و... در یک مکان به شکل نمایشگاه دائمی 

آن کشور توزیع هدفمند صورت گیرد. با این روش هزینه تبلیغات کاالها  ایران در کشور هدف جمع شوند و از آنجا به سایر شهرهای

وی در پایان خاطر نشان کرد: در حوزه مهمی مثل .های کمالی بودبخش این برنامه از ثریا صحبتپایان.ایران نیز سرشکن می شود

 .ند فرماندهی واحدی استصادرات نباید دنبال قهرمان گشت و همه باید با هم همکاری کنند، اما صادرات نیازم

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960927001505 
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 صادرات و واردات
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۲۷تاریخ: 

 ۱0میلیون دالری محصوالت دام و طیور در هشت ماهه نخست سال/ اعتراض معاون امور دام به افزایش  8۶7صادرات 
 هادرصدی سود نامتعارف قیمت نهاده

میلیون دالر انواع محصوالت حوزه دام و طیور  867ماهه نخست سال جاری معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی گفت: در هشت

 .کشور صادر شده است

 .میلیون دالر انواع محصوالت حوزه دام و طیور کشور صادر شده است 867ماهه نخست سال جاری هشتدر 

ها در برخی مواقع وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت: افزایش قیمت نهادهمعاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفت

مرغ( اثر منفی در نهایت روی قیمت محصوالت نهایی )گوشت مرغ و تخم شود،باعث کاهش سود یا متضرر شدن مرغداران می

تومان به  400هزار و اکنون هر کیلوگرم گوشت مرغ در میدان بهمن تهران حدود ششگذارد.حسن رکنی با اشاره به اینکه هممی

سد، این در حالی است که گوشت مرغ رکننده میتومان افزایش به دست مصرف 800رسد، افزود: این قیمت گوشت مرغ با فروش می

تند، فروشی یا افزایش قیمت نیسدنبال گرانشود.وی با بیان اینکه تولیدکنندگان بههزار تومان کمتر از قیمت واقعی عرضه مییک

ولت است؛ های الزم از سوی ددهنده حمایتها، نشانای و تأمین آن به میزان وسیع برای نهادهعنوان کرد: اختصاص ارز مبادله

های طیور دقت الزم را داشته باشند تا با تعدیل قیمت شده نهادههای نظارتی باید در بهای کارشناسی قیمت تمامبنابراین دستگاه

 کنندگان در مقطعی باعثها توسط تأمینای کوتاه در عرضه نهادهها، تولیدکنندگان متضرر نشوند.رکنی ادامه داد: ایجاد وقفهنهاده

صورت مستمر های دام و طیور وجود ندارد و واردات بهاکنون کمبودی در بخش نهادهدر چرخه عرضه و تقاضا شد، اما هم نظمیبی

های دام و طیور به اندازه کافی انجام شده است، تأکید کرد: در صورت نبود سازی نهادهدر حال انجام است.وی با بیان اینکه ذخیره

منظور ایجاد شرایط مناسب برای گیرند؛ بنابراین بهها، واردکنندگان منافع خود را در نظر میکنترل و نظارت روی قیمت نهاده

کننده ضروری است. همچنین نظارت و کنترل تولیدکنندگان، نظارت بر این موضوع توسط سازمان حمایت تولیدکننده و مصرف

ردم است، های ارزشمند سبد غذایی مید مواد پروتئینی که از بخشکند، بلکه تولتنها شرایط مناسبی برای تولیدکنندگان ایجاد مینه

روند رو به رشدی خواهد داشت.معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی با اشاره به اینکه سرانه مصرف گوشت مرغ برای 

 های بلندمدت است.دولت در برنامههای دام و طیور تحت حمایت جدی کیلوگرم در سال است، یادآور شد: تأمین نهاده 27هر نفر 

طوری که ساالنه واردات پنج تا شش شود، بههای دام و طیور، از طریق واردات تأمین میرکنی بیان کرد: بخش قابل توجهی از نهاده

شود ر تولید میها در داخل کشوگیرد، همچنین قسمتی از نیاز به نهاده ها به کشور صورت میمیلیون تن ذرت برای تأمین این نهاده

 های دام و طیور است.های روغنی برای تأمین بخشی از نیاز نهادههای بلندمدت دولت تولید غالت و دانهو یکی از برنامه

ها از خارج کشور وجود ندارد و دانه غالت و کنجاله از کشورهایی که مازاد تولید وی خاطرنشان ساخت: مشکلی بابت تأمین نهاده

راد شود که انتفاع برخی افهایی بین تولیدکننده و مبادی ورودی ایجاد میاهد شد.رکنی اضافه کرد: گاهی اوقات حلقهدارند تأمین خو

 شود.باعث نادیده گرفته شدن سبد غذایی مردم و در نتیجه متضرر شدن تولیدکنندگان می

د آمده بود، اظهار کرد: به واسطه توجه دولت و اهمیت وجوای در گذشته بهوی با اشاره به وقفه کوتاهی که برای تخصیص ارز مبادله

ای های دولت قرار گرفت و تخصیص ارز مبادلههای دام و طیور در اولویت برنامهای برای نهادهسبد غذایی مردم، تخصیص ارز مبادله

 د.ها خالئی وجود ندارای برای تأمین نهادههمچنان ادامه دارد؛ بنابراین در تأمین ارز مبادله

ای برای نظارت بر شده و پیگیری وزارت جهاد کشاورزی نامههای انجامریزیبه گفته معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی، با برنامه

کننده و تولیدکننده ارسال و رسیدگی های دام و طیور و رصد آن توسط کارشناسان به سازمان حمایت مصرفشده نهادهقیمت تمام
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های دام درصد از نهاده 15ها درخواست شده است.رکنی با اشاره به اینکه شرکت پشتیبانی امور دام در مجموع و کنترل این قیمت

تازگی تصمیمی شود و بهها توسط بخش خصوصی تأمین میدرصد نیاز نهاده 85کند، گفت: و طیور را برای تولیدکنندگان تأمین می

قیم تأمین صورت مستها توسط شرکت پشتیبانی امور دام بهه بخشی از نیاز تشکلها اتخاذ شده، مبنی بر اینکبرای تقویت تشکل

های مختلف برطرف شود؛ بنابراین بخشی از این نیازها از بازار ها نیاز استانها به تشکلشود تا پس از در اختیار قرار دادن نهادهمی

درصد سود نامتعارف  10های نظارتی، شده توسط دستگاهنطقی تعیینشود.وی با اشاره به اینکه واردکنندگان عالوه بر سود مخارج می

گیرند و های نظارتی سودی منطقی را برای واردکنندگان در نظر میهای دام و طیور اضافه کردند، افزود: دستگاهبه قیمت نهاده

 10ر حالی است که افزایش نامتعارف شده و مصوب به دست تولیدکنندگان برسد؛ این دهای این بخش باید با قیمتی تعییننهاده

 های نظارتی است، باید بررسی شود.شده توسط دستگاههای دام و طیور که بیش از سود منطقی تعییندرصدی قیمت نهاده

میلیون دالر انواع محصوالت حوزه دام و طیور کشور صادر شده است،  867ماهه نخست سال جاری رکنی با بیان اینکه در هشت

میلیون دالر بوده، هفت درصد رشد داشته است.  810رد: این میزان صادرات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که عنوان ک

 گیریهمچنین صادرات برخی محصوالت مثل انواع شیر، لبنیات، پودر شیر، پنیر، دوغ و ماست به کشورهای مختلف رشد چشم

هزار تن در هشت ماهه ابتدایی سال جاری بوده، ادامه داد:  690ت دام و طیور داشته است.وی با بیان اینکه میزان صادرات محصوال

 با ادامه این روند، دستیابی به صادرات یک میلیون تنی انواع محصوالت دام و طیور دور از انتظار نیست.

 باررأس گاو شیری و تلیسه با ژنتیک ممتاز به کشورهای همسایه برای نخستین 2000صادرات 

هزار تن  هزار تن مرغ و حدود هشت 30معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی، از ابتدای سال جاری تاکنون  به گفته

هزار راس گاو شیری و تلیسه با ژنتیک ممتاز به کشورهای همسایه  2مرغ از کشور صادر شده است، همچنین برای نخستین بار تخم

درصد میزان  25پنج برابر افزایش یافته است.رکنی با اشاره به اینکه صادرات دام و طیور صادر شده که در مقایسه با سال قبل، 

تر از آن حفظ بازارهای صادراتی صادرات بخش کشاورزی را به خود اختصاص داده، بیان کرد: ورود به بازارهای صادراتی سخت و سخت

های بهداشتی، د.وی یادآور شد: برای پایداری صادرات، شاخصهاست؛ چرا که رقبای ایران با تجار در حال رقابت تنگاتنگ هستن

های حفظ بازارهای ترین ویژگیوعده بودن تجار از مهمبندی مناسب و قوانین پایدار صادراتی، حمل و نقل مناسب و خوشبسته

رات سته که در بخش لبنیات امکان صادصادراتی است.رکنی تأکید کرد: بازارهای جدید مثل بازار روسیه به بازارهای صادراتی ایران پیو

ای در ورود مواد لبنی به کشور گیرانههای سختبخش زیادی از مازاد محصوالت و تولیدات دام و طیور وجود دارد. اگرچه شاخصه

ع سرنوشت وض روسیه وجود دارد، اما تجار ایرانی توانستند محصوالت تولید داخل را به بازار روسیه صادر کنند.وی در پایان درباره

وجود آمده بود که این تعرفه فقط درصدی واردات محصوالت دام و طیور ایرانی به عراق خاطرنشان ساخت: ابتدا ابهامی به 40تعرفه 

الملل وزارت جهاد کشاورزی مشخص شد این تعرفه های وزارت امور خارجه و همکاران بخش بینمختص ایران است، اما با بررسی

کنند؛ با این وجود قابلیت مذاکره برای تسهیل صادرات محصوالت لبنی ورهایی است که به عراق لبنیات صادر میمربوط به همه کش

ایران به عراق وجود دارد، چرا که نزدیک بودن ایران به عراق و امکان واردات لبنیات، گوشت مرغ گرم و مواد پروتئینی در سطح 

 است./های شرایط جغرافیایی ایران وسیع از ویژگی

http://www.iana.ir/fa/news/50663/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B 
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 صنایع غذایی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آذر  ۲۷تاریخ: 

 یکسان سازی آرد وگندم نسخه شفا بخش افزایش کیفیت نان

گفت:یکسان سازی آرد و گندم به سبب افزایش رقابت سالم میان نانوایان در باال بردن کیفیت نان تاثیر بسزایی یک مقام مسوول 

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی  محمد جواد کرمی رییس اتحادیه نان های حجیم و نیمه حجیم صنعتی در گفتگو با خبرنگار.دارد

اظهار کرد: در شرایط کنونی دولت هر کیلو گندم را به نانوایی  ثبات نرخ نان با اشاره به گالیه های نانوایان مبنی بر ،باشگاه خبرنگاران جوان

 تومان است 750  د در حالیکه قیمت جهانی گندم درجه یک،تومان تحویل می ده 900تومان و آزاد پز  665های یارانه پز با نرخ 

توسط دولت در رقابت سالم میان نانوایان و افزایش کیفیت نان تولیدی تاثیر بسزایی  یکسان سازی نرخ آرد و گندم :وی افزود

زون نان در نانوایی ها را به همراه در سه سال اخیر، کاهش کیفیت روز اف ثبات نرخ نانکرمی ادامه داد: افزایش هزینه نانوایان و .دارد

یان کرد: است، ب کیفیت ناناین مقام مسوول، با اشاره به اینکه یکسان سازی نرخ آرد و گندم تنها نسخه شفا بخش افزایش .داشت

ه در حالیک اعالم نرخ واحد گندم برای تمام نانوایی توسط دولت و نظارت دستگاه های مربوط، افزایش کیفیت نان را به همراه دارد

به گوش دولت نمی رسد،  نانوایان وی با بیان اینکه صدای. در صورت ادامه این روند شاهد کاهش کیفیت روز افزون نان هستیم

گفت: با توجه به ثبات قیمت نان در چند سال اخیر،سوبسید از جیب نانوایان به مصرف کنندگان پرداخت می شود که با ادامه روند 

رییس اتحادیه نان های حجیم و نیمه حجیم صنعتی تصریح کرد: متوسط وزن چانه .در به ادامه تولید نخواهند بودفعلی دیگر آنها قا

 .گرم باشد که در صورت کاهش وزن چانه کمتر از این رقم ،کیفیت دستخوش تحوالتی قرار خواهد گرفت 600نان سنگگ باید 

برخی نانوایان قادر به ادامه تولید با شرایط قبل  قیمت نان منتفی شدن افزایشوی در پاسخ به این سوال که بعد از 

 .نیستند،یادآورشد: این امر غیر قانونی است که سازمان تعزیرات و دستگاه های مربوط باید با نانوایی های متخلف برخورد کنند

.ir/fa/news/http://www.yjc6363351/%DB%8C%DA%A9%D8%B3 
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 علوفه
 فارس - ۱۳۹۶آذر  ۲۶تاریخ: 

های اصلی دام انتقاد شدید از افزایش نامتعارف قیمت ذرت و کنجاله سویا/ درخواست شفاف سازی قیمت واقعی نهاده

 و طیور

کشاورزی با انتقاد شدید از افزایش نامتعارف قیمت نهاده های اصلی دام و طیور در هفته های معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد 

اخیر اعالم کرد: با وجود تخصیص ارز مبادله ای به ذرت و کنجاله سویا، این محصوالت با قیمت غیر منطقی به دست تولید کنندگان 

 های نهاده قیمت رویه بی افزایش به واکنش در رکنی حسن شاورزی،ک جهاد به گزارش ایانا از.می رسد که ستم در حق آن ها است

 صورت به را ها نهاده این قیمت و کرده پیدا ورود موضوع این به خواست ربط ذی و نظارتی های دستگاه از طیور و دام اصلی

 با اعتراض به این که ذرتوالت با قیمت منطقی در اختیار تولید کنندگان قرار بگیرد.وی محص این تا کنند شفاف کارشناسی

تومان عرضه شود، افزود: این افزایش قیمت بی رویه موجب ضرر و زیان تولید  1000تومانی نباید به قیمت هر کیلو  900کیلویی

کنندگان و افزایش قیمت محصول نهایی طیور و دام می شود.رکنی با بیان این که نزدیک به دو ماه پیش، وقفه ای در تخصیص ارز 

ه ای نهاده های ذرت و کنجاله سویا اتفاق افتاد، اظهار کرد: خوشبختانه دولت سریع به این موضوع رسیدگی و ارز مبادله با پی مبادل

گیری های جدی وزارت جهاد کشاورزی برای واردات این نهاده ها اختصاص پیدا کرد.معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی 

از طریق اختصاص ارز مبادله ای به نهاده های اصلی دام و طیور، حمایت های وسیع و الزم را از تولید با اذعان به این که دولت 

کنندگان دام و طیور انجام می دهد، در توضیحی بیشتر گفت: گاهی حلقه های واسط بین، تولید کنندگان و تامین کنندگان از 

 د که منافع آن ها بر مصالح و نیاز غذایی مردم سایه می اندازد.مبادی ورودی تا واحد های تولیدی به گونه ای عمل می کنن

وی درباره میزان تخصیص ارز مبادله ای به نهاده های ذرت و کنجاله سویا تصریح کرد: برای هر کشتی به میزان باری که از این 

ص کنند وارد کنندگانی که کشتی های محصوالت دارد، ارز مبادله ای اختصاص می یابد و از این رو دستگاه های نظارتی باید مشخ

هزار تنی نهاده دام و طیور وارد کشور می کنند چرا این محصول را با قیمت باالتر از بازار به تولید کنندگان عرضه می  60و  50

نیاز نهاده های درصد  15هزار واحد طیور در کشور اظهار کرد: شرکت پشتیبانی امور دام کمتر از  23کنند.رکنی با اشاره به فعالیت 

درصد واردات توسط بخش خصوصی انجام می گیرد.وی افزود: آنچه که مربوط به وظایف  85تولید کنندگان را تامین می کند و 

شرکت پشتیبانی امور دام است، انجام شده و اخیرا به منظور تعدیل قیمت نهاده های دام و طیور و تقویت تشکل ها تصمیم گرفته 

ی امور دام در اختیار تشکل ها قرار گیرد و آن ها هم شده که بخشی از نهاده های مورد نیاز به طور مستقیم توسط شرکت پشتیبان

کیلو گرم  27تا  26نیاز تشکل های استان های مختلف را بر طرف کنند.معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به این که نزدیک به 

نیاز مردم نقش مهمی دارد گوشت مرغ به طور سرانه در سبد غذایی مردم قرار می گیرد، گفت: این محصول در تامین پروتیین مورد 

و حمایت دولت از تولید گوشت مرغ برای بهبود سبد غذایی مردم موثر است.وی ادامه داد: تولید کنندگان طیور با استرس ها و 

مشکالت متعددی برای تولید روبرو هستند ضمن آن که حاشیه سود آن ها بسیار کم است و افزایش ناگهانی قیمت نهاده ها موجب 

یان این قشر زحمتکش می شود.رکنی در مورد تولید نهاده های دام و طیور در داخل کشور نیز تصریح کرد: ساالنه پنج تا ضرر و ز

شش میلیو تن ذرت وارد کشور می شود و ذرت و کنجاله سویایی که در داخل تولید می کنیم پاسخگوی نیاز خوراک بخش دام و 

دت معاونت امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی، تولید غالت و دانه های روغنی است تا طیور ما نیست و یکی از برنامه های بلند م

 بتوانیم در افق آینده بخش بیشتری از نیاز کشور را در داخل را تامین کنیم.

http://www.iana.ir/fa/news/50657D/%8%A7%D9%86%D8%AA%D9%8 
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 علوفه
 فارس - ۱۳۹۶آذر  ۲۸تاریخ: 

 ها پایان سال میالدی ارتباطی به نداردقیمت کنجاله سویا متعادل شد/ افزایش قیمت نهاده

 .با وجود بیشتر کنجاله سویا در بازار داخلی، قیمت این نهاده به وضعیت تعادل رسید

های وارداتی خبر داد و گفت: در حال حاضر وگو با خبرنگار ایانا از تعادل قیمت نهادهدر گفترئیس فدراسیون واردات ایران امروز نایب

های جهانی همچنان رو به افزایش است، قیمت این نهاده قیمت کنجاله سویا در وضعیت متعادلی قرار دارد و با وجود آنکه قیمت

های جهانی، شاهد دلیل باال رفتن قیمتصری افزود: طی روزهای اخیر بهتومان در بازار است.حمید ورنا 800هزار و طور متوسط یکبه

 توان جلوی این تغییرات را گرفت.های کنجاله سویا، جو و ذرت در بازار داخلی بودیم که نمیافزایش قیمت نهاده

مت دالر است و ربطی به پایان سال های جهانی، برابری نرخ دالر به یورو و افزایش قیهای داخلی تابعی از قیمتوی بیان کرد: قیمت

ها متعادل است و مشکل ها در برخی حوزهرئیس فدراسیون واردات ایران ادامه داد: در حال حاضر بازار داخلی نهادهمیالدی ندارد.نایب

ذرت  ا ورود بیشتر جو وها را متعادل کنیم و اعتقاد دارم که بخاصی نداریم.ورناصری عنوان کرد: با ورود کنجاله سویا توانستیم قیمت

 شود.های فعلی مرتفع میدر بازار داخلی توسط شرکت پشتیبانی امور دام بخش اعظمی از افزایش قیمت

های مورد نیاز در شرایط طبیعی قرار در حال حاضر واردات مواد ژنتیکی، کنجاله سویا و سایر نهاده وی در پایان خاطرنشان ساخت:

 در این حوزه را شاهد نیستیم./دارد و هیچ افزایش قیمتی 

http://www.iana.ir/fa/news/50699/%D9%82%DB%8C%D9%85% 
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 گل و گیاهان صنعتی
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۲۹تاریخ: 

 کنید!/ فهرست پیشنهادی در تحقیقات ناساها از آلودگی هوا فرار با نگهداری این گل

توان به جنگ این آلودگی هوا این روزها یکی از مشکالت تهران و شهرهای بزرگ دیگر کشور است. اما با گیاهان آپارتمانی می 

به گزارش خبرآنالین به نقل از .ناسا فهرست پیشنهادی گیاهان خاصی برای این کار دارد .آلودگی حداقل در خانه ومحل کار رفت

های فضایی در زمینه تولید و تصفیه هوای مورد ها و ایستگاهبا هدف خودکفایی سفینه 1989سی،سازمان فضایی ناسا در سال بیبی

اده از ه استفالعاددار آغاز کرد که از جمله نتایج آن تأثیر خارقهای فضایی، یک رشته پژوهش دنبالهنیاز برای فضانوردان و آزمایش

توانید هایی با منشأ داخلی خانه، اداره و محل کار است. این تحقیق ناسا را میچندین نوع گیاهان معمولی خانگی برای تصفیه آلودگی

، سرخس (دراسینا درمنسیس، ژربرا، نخل راپیس، آگلونما )همیشه سبز(، گل عنکبوتی )گندمی.به صورت کامل}اینجا{بخوانید

پاتی فیلوم، دراسِنا، لیریوپ، آنتوریوم، پوتوس، فیکوس بنجامین )بنجامین انجیری(، آنتوریوم آندرانوم، سانسِوریا، پاپیتال، آبلیتراتا، اس

 .های بسته هستندسرخس برگ شمشیری، نخل ققنوس، نخل مرداب،بهترین گیاهان پیشنهادی ناسا برای تصفیه هوا در محیط

http://www.iana.ir/fa/news/50712/%D8%A8%D8%A7 
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 گندم
 فارس - ۱۳۹۶آذر  ۲۹تاریخ: 

 شود/ تشکیل شرکت تعاونی تخصصی بذرهای داخلی تولید میشده توسط شرکتهزار تن بذر گندم اصالح 450

هزار تن آن اصالح  450شود، حدود متوسط هرساله توسط گندمکاران استفاده می طورهزار تن بذری که به 100از یک میلیون و 

 .های داخلی استشده و تولید شرکت

های سازمان مرکزی تعاون روستایی، امروز در جلسه به گزارش خبرنگار ایانا، سرپرست دفتر توسعه خدمات فنی و کشاورزی تعاونی

رکزی بذر کشور، گفت: در حال حاضر مصرف بذر گندم در کشور به یک میلیون مجمع عمومی شرکت تعاونی کشاورزی تخصصی م

 هزار تن آن جزو بذور اصالح شده است. 450رسد که هزار تن می 100و 

نون اکهای مهم در ایجاد امنیت غذایی، توجه جدی به بذر است، بیان کرد: همغالمحسین طباطبایی با اشاره به اینکه یکی از پروژه

شرکت در قالب اتحادیه یا تعاونی زیرمجموعه  70کنند که از این تعداد، شرکت تولیدکننده بذر در کشور فعالیت می 180حدود 

صورت مستقل و دور از هم فعالیت می کنند، نمی توانند در ها بهسازمان تعاون روستایی هستند.به گفته وی، از آنجا که این شرکت

 ها آغاز شد و آنها نیز ضرورتباشند؛ بنابراین از دو سال پیش، مطالعه ارزیابی فنی این شرکت زمینه تولید و توزیع با هم هماهنگ

مدیره و بازرسان شرکت تعاونی ایجاد یک شرکت مستقل را تأیید کردند. در نهایت پس از برگزاری جلسات مختلف، امروز هیأت

، الملل از طریق شرکت تخصصی بذرموار شدن مسیر تجارت بینتخصصی بذر انتخاب شده و در آینده نزدیک به ثبت خواهد رسید.ه

ترین اهدافی های مختلف و هماهنگی در تولید و توزیع بذر ازجمله مهمنظارت بر کیفیت تولید بذر، پشتیبانی اجرایی در قالب فعالیت

درصد عملکرد در  15شده گندم حداقل تا است که طباطبایی درباره این شرکت عنوان کرد.وی با بیان اینکه استفاده از بذور اصالح 

شرکتی که زیرمجموعه سازمان تعاون روستایی هستند  70دهد، اظهار کرد: قرار است در مرحله نخست، واحد سطح را افزایش می

شرکت خصوصی را در صورت تمایل، تحت پوشش قرار دهیم. بنابراین هیچ منعی برای  100عضو شرکت شوند و در مرحله دوم، 

یت در این شرکت وجود نخواهد داشت.سرپرست دفتر توسعه خدمات فنی و کشاورزی تعاونی های سازمان مرکزی تعاون عضو

درصد بذر  30درصد رشد ساالنه برخوردار است، تأکید کرد: اکنون  10شده از روستایی در پایان با تأکید بر اینکه تولید بذر اصالح

 درصد برسد./ 50شود که قرار است تا پایان برنامه پنجم، این رقم به ده داخلی تأمین میشرکت تولیدکنن 70شده گندم توسط اصالح

http://www.iana.ir/fa/news/50726/450%D-9%87%D8%B2%D8 
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 گندم

 فارس - ۱۳۹۶آذر  ۲۹تاریخ: 

 ای از ابهام/ سطح کشت گندم زیر شش میلیون هکتار خواهد بوداعتبارات پیشنهادی برای محصول گندم در هاله

برای محصول گندم  1397میلیارد تومان بر اساس بودجه پیشنهادی سال  300هزار و میلیارد تومان و سه 700هزار و دو مبلغ یک

 .تر در کمیسیون تلفیق مشخص شودخرید تضمینی در آن هرچه سریعدر نظر گرفته شده است که باید موارد مربوط به 

وگو با خبرنگار ایانا درباره اختصاص ردیف بودجه برای خرید تضمینی گندم که رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران امروز در گفت

یارد تومان بابت خرید تضمینی گندم میل 700هزار و در بودجه پیشنهادی اعالم شده است، گفت: بر اساس بودجه پیشنهادشده، یک

میلیارد تومان بابت یارانه آرد و خرید تضمینی گندم مصوب شده است که در صورت تجمیع این دو اعتبار وضعیت  300هزار و و سه

کاری شکقلی ایمانی افزود: باید مبالغ فوق و تجمیع یا عدم تجمیع آن در کمیسیون تلفیق چخرید تضمینی بهبود خواهد یافت.علی

گیرد.وی بیان کرد: در حال حاضر اعتبارات شده تا در نهایت مشخص شود که چه مقدار به این محصول استراتژیک یارانه تعلق می

 تر این وضعیت مشخص شود.های مربوطه هرچه سریعیافته به گندم دارای ابهام است که امیدواریم در کمیسیوناختصاص

 ر از اراضی کشور گندم کشت شده استتاکنون بیش از پنج میلیون هکتا

رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران درباره وضعیت کشت گندم نیز یادآور شد: تاکنون در بیش از پنج میلیون هکتار از اراضی کشور 

گندم دیم هزار هکتار را  700هزار هکتار را گندم آبی و سه میلیون و  110گندم کشت شده است که از این سطح دو میلیون و 

 طور قطع کمتر از شش میلیون هکتار خواهد بود.دهد.ایمانی عنوان کرد: امسال سطح زیر کشت گندم بهتشکیل می

 کاری در انتظار بارش باران است، زیرا باید مشکل آب در این مناطق مرتفع شود.وی ادامه داد: کشت در برخی مناطق گندم

ز گندم نیز تأکید کرد: بذر، کود، سموم شیمیایی و سایر ملزومات کشت آماده شده است و هیچ های مورد نیاایمانی درباره سایر نهاده

تواند افزایش عملکرد در هکتار را دربر داشته ای میمشکلی در این حوزه نداریم.وی در پایان خاطرنشان ساخت: رعایت اصول تغذیه

وانند کنیم که با رعایت اصول فوق بتبرداران توصیه میدهد؛ بنابراین به بهره های تولید و به تبع آن درآمد کشاورزان را افزایشو هزینه

 علمکرد مناسبی را رقم زده تا درآمد خوبی را نیز عاید خود کنند./

http://www.iana.ir/fa/news/50718/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D 
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 گندم

 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۲۷تاریخ: 

 یابدتر، از سال آینده ارزش بیشتری میگندم باکیفیت

دلیل عرضه گندم در بورس کاالی ایران، دامنه جدول پاکی گندم عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: در سال زراعی آینده، به

 .تر، با ارزش بیشتری نیز معامله خواهد شدبیشتر توجه خواهد شد؛ همچنین گندم باکیفیتمحدودتر شده و به خرید کیفی، 

عبداهلل حاتمیان، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی به خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( 

نشده است. در این میان وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد خود گفت: تا امروز قیمت خرید تضمینی گندم از سوی دولت رسماً اعالم 

تومان باشد اما هنوز شورای اقتصاد به توافق نرسیده  480هزار و را به شورای اقتصاد داده که بر مبنای آن، قیمت هر کیلوگندم یک

خریداری شود که این  96مت سال است.وی بیان کرد: دولت موافق با افزایش قیمت گندم نیست؛ به عقیده دولت گندم باید با قی

 موضوع با درخواست وزارت جهاد کشاورزی تفاوت دارد.

ها میلیون تن گندم، حاتمیان به الیحه بودجه سال آینده در حوزه خرید تضمینی گندم اشاره کرد و افزود: دولت برای خرید ده

 اره تأمین گندم در سال زراعی آینده نداشته باشند.گونه نگرانی دربآمادگی کامل را دارد و کشاورزان و تولیدکنندگان هیچ

دهنده ارائه گندم در عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به بودجه گندم در سال آینده، عنوان کرد: کاهش بودجه گندم نشان

در سال زراعی آینده، به دلیل کند.به گفته وی، مانده پول خرید را از طریق اوراق و اسناد خزانه تأمین میبورس و اینکه دولت باقی

عرضه گندم در بورس کاال، دامنه جدول پاکی گندم محدودتر شده و به خرید کیفی، بیشتر توجه خواهد شد. همچنین از کشاورزان 

زدگی، آلودگی و... تحویل دهند و به این ترتیب گندم باکیفیت تر، با شود که گندم را با شرایط مناسب و بدون سندرخواست می

کاران پرداخت شده است، تأکید کرد: دولت ارزش بیشتری نیز معامله خواهد شد.حاتمیان با اشاره به اینکه امسال تمام وجوه گندم

هزار و  11هزار تن بوده و بهای آن معادل  870گندم در کشور، هشت میلیون و  96کاران بدهکار نیست و خرید سال دیگر به گندم

 شده است./ میلیارد تومان پرداخت 600

http://www.iana.ir/fa/news/50670/%DA%AF%D9%86%D8%AF 
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 گندم

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آذر  ۲۵تاریخ: 

 دی ادامه داردآخرین وضعیت سطح زیر کشت گندم در سال زراعی جدید/ کشت گندم تا اوایل 

هزار  580هزار هکتار و گندم دیم سه میلیون و  820مجری طرح گندم گفت: طبق آمار سطح زیر کشت گندم آبی یک میلیون و 

، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزیصنعت،تجارت و   اسماعیل اسفندیاری پور مجری طرح گندم در گفتگو با خبرنگار.هکتار است

در سال زراعی جدید اظهار کرد: براساس آخرین آمار سطح زیر کشت گندم آبی یک میلیون  سطح زیر کشت گندمبا اشاره به آخرین وضعیت 

 .است شده محقق جدید زراعی سال کشت برنامه درصد 90 ار هکتار است که با این وجود هز 580هزار هکتار و گندم دیم سه میلیون و  820و 

اسفندیاری .میلیون هکتار برسد 6به گفته وی پیش بینی می شود که امسال سطح زیر کشت گندم تا پایان فصل به رقمی معادل 

خاتمه به پایان رسیده و در بقیه استان ها کشت تا در استان های زنجان، قزوین، کردستان،مرکزی و همدان  کشت گندم :ادامه داد

گفت: کشاورزان عالوه بر رعایت مسائل فنی مبنی بر مصرف بذور  گندمکارانمجری طرح گندم در توصیه ای به .اول دی ادامه دارد

ده هاد کشاورزی استفابوجاری ضد عفونی شده، باید میزان کود مصرفی خود را متناسب با نتایج آزمایش خاک و کارشناسان وزارت ج

یزان موی در خاتمه با اشاره به آخرین وضعیت روند میزان بارندگی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، یادآور شد: متوسط .کنند

درصد کاهش یافته است که انتظار  49درصد و بلند مدت  27آذرماه، نسبت به مدت مشابه سال قبل  21از ابتدای مهر تا  بارندگی

 .د در ماه های آتی این میزان جبران شودمی رو

http://www.yjc.ir/fa/news/6362090/%D8%A2%D8%AE%D 
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 گوجه فرنگی
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 گوشت قرمز
 فارس - ۹۶/۰۹/۲۴ : اریخت

 هزار تومان  33تا  3۱علت افزایش قیمت گوشت قرمز/ شقه گوسفندی کیلویی 

وگو با فارس درباره علت افزایش قیمت گوشت قرمز و مشکالت تنظیم بازار گوشت معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی در گفت

، در مورد تنظیم بازار گوشت قرمز اظهار داشت: در خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی حسن رکنی در گفت .توضیح داد

تر شده است؛ چرا که های اخیر به خاطر اینکه بازار به عرضه گوشت گرم گوسفندی تمایل نشان داده، کار برای ما کمی سختسال

اند، را فعال کردیم تا بتوانیم به صورت روزانه گوشت تازه گوسفندی خارجی را دههایی که در واردات گوشت گرم وارد شقبالً شرکت

ها ثبات بیشتری داشت، تر و قیمتمراتب آسان وی با اشاره به اینکه تا چند سال گذشته تنظیم بازار گوشت به.وارد کشور کنیم

 .انده استم ثابت تومان هزار 22 تا 21 بین خیرا سال 4 در گوساله منجمد گوشت قیمت توان گفت کهتصریح کرد: حداقل می

هزار تومان برسانید، اما  30خبرنگار فارس پرسید، شما اواخر سال گذشته قول دادید که قیمت گوشت تازه گوسفندی را به مرز 

وسفندی تازه ایم با عرضه گوشت گو چند هزار تومان است که رکنی پاسخ داد: سعی کرده 40اکنون قیمت این محصول در بازار 

ها ای تا حد زیادی در قیمت تعادل ایجاد کنیم، تا حدی که شقه گوشت گوسفندی در این فروشگاههای زنجیرهوارداتی در فروشگاه

معاون وزیر .داریم حضور قیمت تنظیم برای بازار در هنوز همین خاطر به و شودمی عرضه تومان هزار 33 تا 500 و هزار  31بین 

تومان از دامدار  1300عنوان مثال شیر کیلویی با ذکر مثالی از تغییر قیمت از تولید تا مصرف خاطرنشان کرد: به جهاد در ادامه

هاست که کند که دلیل آن وجود واسطههزار تومان خریداری می 3کننده آن را حدود کیلویی که مصرفشود، درصورتیخریداری می

؛ چراکه اکنون هم های مختلف در این میان جایگاه خود را به درستی داشته باشندحلقهزنجیره مناسب توزیع باید ایجاد شده تا 

به گفته رکنی دامدار باید بتواند از مرحله تولید تا بازار را خودش تعریف کند، تا .شوندکننده و تولیدکننده دچار ضرر میمصرف

های گوشتی برای تولید دام در دیگر خبرنگار فارس که چرا الین وی در پاسخ به سؤال.درنهایت سود اصلی نیز به جیب دامدار برود

متر های گذشته کهای اصالح نژادی را ایجاد کنیم که این کار در سالاید، گفت: در حوزه گوشت قرمز باید هستهکشور تعریف نکرده

معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی .است هزار رأس دام پرتولید و گوشتی وارد کشور شده 15تا  10انجام شده، تا حدی که ساالنه 

های خوب را توسط بخش تواند تولید دامهای دامی وارد کشور شده که میهزار رأس گله 600تا  500سال اخیر  3-4ادامه داد: در 

هزار راس  50ردات خصوصی داشته باشد و نهادهایی مانند سازمان اقتصادی کوثر وابسته به بنیاد شهید نیز برای تولید و پرورش و وا

رکنی همچنین با انتقاد از برخی افراد که .سازی را انجام داده استریزی کرده است که دولت در کنار آن امر رواندام مولد برنامه

هزار راس اصالح ژنتیکی را  30تا  20ایم کنند کار دیگران را زیر سؤال ببرند، گفت: در حوزه دام سنگین سعی کردههمواره سعی می

شود که اقدام خوبی برای هزار دز مایه ژنتیکی )اسپرم گاو( توزیع می 200برای تولید گاو گوشتی ـ شیری داشته باشیم و اکنون نیز 

های وی همچنین از گسترش نژادهایی مانند دابل ماسل )دو ماهیچه( در برخی استان.اصالح نژادهای گاو شیری ـ گوشتی است

ز آنجایی که زیرساخت گسترش نژادهای گوشتی را در ایران به دلیل فقر مراتع را نداریم، در نتیجه کشور خبر داد و اضافه کرد: ا

 .کنیمبیشتر روی نژادهای گوشتی ـ شیری کار می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=64013960924000 
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 گوشت قرمز
 فارس - ۹۶/۰۹/۲۹ : تاریخ

 شود ممنوعیت صادرات گوشت گوسفندی باعث از دست دادن بازار منطقه می

مندی کشورهای اطراف به گوشت قرمز ایران، اگر صادرات را ممنوع کنیم و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: با وجود عالقه

  .بازار را از دست خواهیم دادتنها در مقطعی اجازه صادرات دهیم، 

یک سال است که صادرات گوشت  حدود اینکه به شارها با علی ابراهیمی به نقل از خانه ملت،از اراک  خبرگزاری فارسبه گزارش 

ممنوع شده است اما قیمت آن تغییری نکرده است، اظهار کرد: این ادعا وجود دارد که تولیدات داخل تکاپوی نیاز کشور را نمی کند، 

 .با وضع تعرفه یا ممنوعیت مقطعی جلوی صادرات را باید گرفت تا نیازهای داخل تامین شود

اد: به جز موضوع قیمت و تالش برای کاهش آن با ممنوعیت صادرات، یک موضوع دیگر نیز وجود دارد؛ کشورهای حاشیه وی ادامه د

خلیج فارس عالقه زیادی به تولیدات گوشت گوسفندی ایران دارند و عمدتا نیز صادرات به صورت زنده هستند. در کشور بحثی در 

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس .شده باشد به شکلی که ذخایر ژنتیک را از دست ندهیماین باره وجود دارد که صادرات باید کنترل 

مندی کشورهای اطراف به گوشت قرمز ایران، اگر به خوبی مدیریت نکنیم، بازار مناسبی که در منطقه تصریح کرد: با وجود عالقه

 .اجازه صادرات دهیم، بازارمان را از دست خواهیم دادداریم را ممکن است از دست دهیم، اگر صادرات را ممنوع کنیم و مقطعی فقط 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960929001631 
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 گوشت قرمز
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آذر  ۲۶تاریخ: 

 هزار تومان 40کاهش مجدد قیمت گوشت گوسفندی در راه است/ نرخ هر کیلو شقه گوسفندی 

ملکی گفت: با توجه به شرایط کنونی تقاضا نسبت به عرضه، پیش بینی می شود که نرخ گوشت گوسفندی مجدد در بازار کاهش 

، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی علی اصغر ملکی رییس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفتگو با خبرنگار.یابد

هزار تومان به مغازه دار  37تا  36در بازار خبر داد و گفت: اکنون هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ  کاهش هزار تومانی نرخ گوشتاز 

در  قیمت گوشت گوسفندیوی رکود و کسادی بازار و فصل زایش بره ها را دلیل اصلی کاهش .هزار تومان به مشتری عرضه می شود 40و 

هزار  14فراوانی عرضه گوشت داخلی نسبت به تقاضا افزود: در گذشته مصرف روزانه گوشت در تهران ملکی با اشاره به .روزهای اخیر اعالم کرد

رییس اتحادیه گوشت گوسفندی ادامه داد: برخی دامداران برای فروش دام خود .هزار راس تقلیل یافته است 11راس بود که اکنون این رقم به 

گیری می کنند، در حالیکه با وجود اشباع بازار از گوشت های وارداتی ، افزایش قیمت منتفی با قیمت های باالتر از عرضه آن به میادین جلو

در روزهای آتی در بازار را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به شرایط کنونی تقاضا نسبت به عرضه و فراوانی گوشت های  قیمت گوشتوی .است

 .مجدد در بازار کاهش یابدتنظیم بازار پیش بینی می شود که نرخ گوشت گوسفندی 

http://www.yjc.ir/fa/news/6361786/%DA%A9%D8%A7%D9%87% 
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 گوشت قرمز
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آذر  ۲۹تاریخ: 

 های الکچری صحت ندارد گوشت گوسفندی ارزان شد/ پرورش دام

 .ملکی از کاهش نرخ هزارتومانی گوشت گوسفندی در بازار خبر داد

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی  علی اصغر ملکی رییس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفتگو با خبرنگار

 37تا  36در بازار خبر داد و گفت: هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ  گوسفندی کاهش نرخ هزارتومانی گوشت ، ازجوان

 .هزار تومان به مشتری عرضه می شود 40تا  39هزار تومان به مغازه دار و 

ملکی ادامه داد: توزیع .ترین علل کاهش و تعادل قیمت در بازار به شمار می رود از مهم واردات گوشت قرمزبه گفته وی؛ افزایش 

رییس .هزارتومانی گوشت داخلی نسبت به مدت مشابه سال قبل شد 5تا  4مناسب گوشت های وارداتی در داخل سبب کاهش 

االست، بیان کرد: در شرایط کنونی نرخ اتحادیه گوشت گوسفندی در پاسخ به این سوال که نرخ ران و گردن در قصابی ها همچنان ب

هزارتومان است و در قصابی های شمال شهر با قیمت های باالتر عرضه می شود که این نرخ  47تا  46منطقی هر کیلو ران خالص 

ع و یصحت ندارد، افزود: با توجه به آنکه تولید، توز پرورش گوسفند و گوساله های الکچریوی با اشاره به اینکه .مالک نیست

نگه داری دام تحت نظارت سازمان دامپزشکی و اتحادیه های مربوطه است اما تاکنون هیچ گونه مجوزی مبنی بر پرورش دام های 

پرورش دام های ملکی در خاتمه تصریح کرد: با توجه به آنکه پروانه فعالیت .الکچری توسط ارگان های مربوط صادر نشده است

هزارتومان برای هر کیلو گوشت مطرح  900تا  700صادر نشده ، جای سوال است که این افراد تحت چه عنوانی قیمت های  الکچری

 .می کنند

http://www.yjc.ir/fa/news/6367514/%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%A 
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 گوشت مرغ
 فارس - ۱۳۹۶آذر  ۲۷تاریخ: 

 میلیارد تومانی هزینه تولید هر کیلوگرم گوشت مرغ برای مرغداران طی یک ماه 280افزایش 

های مرغداری، فعاالن این صنعت را با چالشی جدی های سالنها و از طرفی ناهمخوانی قیمت مرغ زنده با هزینهافزایش قیمت نهاده

های واحدهای تولید گوشت درصد در هزینه 70به گزارش خبرنگار ایانا، از آنجا که خرید خوراک، سهمی باالی .استرو کرده روبه

های اخیر با گیرد. طی ماههای اقتصادی را دربر میمرغ دارند، پس هرگونه نوسان در این بخش، طیف وسیعی از سود و زیان بنگاه

دی ها رونهای گذشته نرخ این نهادهوارداتی مانند ذرت یا سویا اختصاص یافته است، اما طی ماهای که به برخی اقالم وجود ارز مبادله

 کم فعاالن عرصه مرغداری را بیش از گذشته با مشکالت مالی همراه کرده است.صعودی داشته و کم

مت افزایش قی"و به خبرنگار ایانا گفت: حتی معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی نیز به این اتفاق واکنش نشان داد 

شود و در نهایت روی قیمت محصوالت نهایی )گوشت مرغ و ها در برخی مواقع باعث کاهش سود یا متضرر شدن مرغداران مینهاده

دهنده شانها، نای و تأمین آن به میزان وسیع برای نهادهاختصاص ارز مبادله"حسن رکنی افزود: "گذارد.مرغ( اثر منفی میتخم

زم های طیور دقت الشده نهادههای نظارتی باید در بهای کارشناسی قیمت تمامهای الزم از سوی دولت است؛ بنابراین دستگاهحمایت

در همین راستا اعضای هیات مدیره اتحادیه سراسری "ها، تولیدکنندگان متضرر نشوند.را داشته باشند تا با تعدیل قیمت نهاده

های مستمر مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی ای سرگشاده به رئیس جمهور، ضمن تقدیر از تالشگوشتی ایران در نامهمرغداران مرغ 

تر به مشکالت فعاالن این صنعت شدند.در این نامه خطاب به رئیس جمهور در حمایت از مرغداران، خواستار رسیدگی هر چه سریع

های مرتبط دولت و مرغداران برای حل بنیادین عاون اول جنابعالی و تمامی بخشای با حضور مدستور فرمایید جلسه"آمده است: 

زی های بانک مرکمشکالت مداوم و مستمر صنعت مرغداری تشکیل شود تا تولیدکنندگان گوشت مرغ که طبق آمار و ارقام و گزارش

 "لیونی کشور هستند، خود در ناامنی نباشند.می 80های تعیین کننده در ایجاد امنیت غذایی برای جمعیت بیش از یکی از شاخص

 300ها همانند کنجاله سویا و ذرت در هر کیلو و به طور متوسط طی دو ماه اخیر قیمت نهاده"در بخش دیگری از این نامه، آمده: 

 500چهار میلیارد و  هزار تن از این مواد ضروری برای مرغداران گوشتی، روزانه 15تومان افزایش یافت. با توجه به مصرف روزانه 

میلیارد تومان و برای تولید هر کیلوگرم  150های تولید اضافه شده است. این افزایش در یک ماه دوره پرورش، میلیون تومان به هزینه

 "میلیارد تومان افزایش خواهد داشت. 280گوشت مرغ با ضریب متوسط، هزینه تولید حدود 

http://www.iana.ir/fa/news/50674/%D8%A7%D9%81%D8%B 
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 گوشت مرغ
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آذر  ۲۴تاریخ: 

 تومان رسید74۵0ثبات نسبی نرخ مرغ در بازار/ قیمت به 

 450هزار و  7رییس اتحادیه پرنده و ماهی از ثبات نرخ مرغ در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هرکیلو مرغ زنده در خرده فروشی 

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  ورزیصنعت،تجارت و کشامهدی یوسف خانی رییس اتحادیه پرنده و ماهی در گفتگو با خبرنگار .تومان است

 6، مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه  700هزار و 4در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هرکیلو مرغ زنده درب مرغداری  ثبات نرخ مرغ، از جوان

 .تومان است 450هزار و 7و خرده فروشی  750هزار و  6، توزیع درب واحدهای صنفی  600هزار و 

 .تومان است 450هزار و 7و ران مرغ بدون کمر برابر با نرخ مرغ  450هزار و  6به گفته وی؛ نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر 

فیله مرغ و  14هزار، سینه بدون کتف  13یوسف خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات افزود: همچنین قیمت هر کیلو سینه با کتف 

رییس اتحادیه پرنده و ماهی نارضایتی مرغداران نسبت به نرخ کنونی مرغ و تاخیر در اعالم بار به کشتارگاه ها .هزار تومان است 17

در روزهای آتی را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به افزایش تقاضا در  قیمت مرغ وی.را دلیل اصلی تعادل قیمت در بازار دانست

 .تومان برسد 7750تومانی در هر کیلو به  300ینده پیش بینی می شود که قیمت مرغ با افزایش اواسط هفته آ

  http://www.yjc.ir/fa/news/6360794/%D8%AB%D8%A8%D8% 
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 گوشت مرغ
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آذر  ۲۴تاریخ: 

 کنندمرغداران گوشتی از بیمه طیور استقبال نمی

نایب رییس کانون انجمن صنفی مرغداران گفت: افزایش نرخ تعرفه بیمه، امری موثر در عدم استقبال مرغداران گوشتی از بیمه طیور 

گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی ن کشور در گفتگو باخبرنگارحبیب اسداهلل نژاد نایب رییس کانون انجمن صنفی مرغدارا.به شمار می رود

رایط خی تغییرات در شبر اعمال اظهار کرد:  بیمه محصوالت کشاورزی ، با انتقاد از افزایش شدید نرخ تعرفهاقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

و تعرفه بیمه طیور و تبدیل آن به دو بخش حذف کانون و بیمه تکمیلی، افزایش شدید نرخ تعرفه ها از سوی بیمه محصوالت کشاورزی را به 

 .ی روداز بیمه طیور به شمار م مرغداران گوشتی به گفته وی؛ افزایش نرخ تعرفه بیمه، امری موثر در عدم استقبال.همراه داشته است

اسداهلل نژاد تصریح کرد: رویکرد افزایش نرخ تعرفه صندوق بیمه محصوالت کشاورزی ، فلسفه وجودی بیمه طیور را به سبب بهره 

مندی از یارانه مستقیم بخش دولتی جهت صدور بیمه نامه و پرداخت غرامت مورد سوال قرار داده است، به طوریکه اکثر واحدهای 

این مقام مسوول ادامه داد: با توجه به شرایط فصلی در صورت ورود بیماری .کنندهای خود خودداری می مرغداری از بیمۀ جوجه

 که بود خواهد ممکن غیر خسارت جبران خود، های جوجه بیمه به نسبت مرغداران تمایل عدم سبب به های ویروسی و میکروبی 

وی با اشاره به گذشت بیش از سه ماه .های فعال را به همراه خواهد داشت مرغداری  از توجهی قابل تعداد تعطیلی امر این درنهایت

بیان کرد: ابهامات فراوان در روند اجرایی طرح و بی  تولید مرغ مدیریت جهت از شروع کار سامانه مدیریت اطالعات صنعت طیور 

درصد واحدها از  25وجب شد که کمتر از اعتمادی تولیدکنندگان نسبت به طرح های ارائه شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی م

اسداهلل نژاد ادامه داد: بازخورد اولیه طرح درباره فاصله جوجه ریزی و تشویقات و تنبیهات در نظر گرفته  .این طرح استقبال کنند

 .شده را بیانگر غیر فنی بودن تصمیمات شورای سیاستگذاری این طرح دانست

همانند سایر طرح های ساماندهی مرغ، تولید مرغ سایز، یکپارچه سازی صنعت به  یورمدیریت صنعت طبه گفته وی؛ اگر طرح 

نایب رییس کانون انجمن صنفی مرغداران کشور .داشت خواهد همراه به را مرغداران زیان و ناکارآمدی درستی انجام نشود، در نتیجه 

ید قیمت نهاده ها گفت: با توجه به ثبات قیمت جهانی نهاده در خاتمه با انتقاد شدید از عدم ورود بخش های نظارتی در افزایش شد

 مستقیمی تاثیر مرغ شده تمام قیمت بر امر این که آنجا از و است  درصدی نرخ نهاده ها در بازار داخل غیرمنطقی 20ها ،افزایش 

 .سودجویان برخورد کنندا ب ها نهاده واردات به ای مبادله ارز تخصیص وجود با که رود می انتظار مسووالن از دارد،

http://www.yjc.ir/fa/news/6358951/%D9%85%D8%B1%D8%BA% 
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 مکانیزاسیون/ماشین آالت
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۲۸تاریخ: 

ای برای ادوات مکانیزه، ای محروم شدند/ حذف ارز مبادلهمبادلهآالتی که از ارز درصدی قیمت ماشین 2۵افزایش 

 افزایش ضایعات و کاهش تولید را دربر دارد

های ای برای کاالهای پراهمیت بخش مکانیزاسیون در اهداف اقتصاد مقاومتی خدشه وارد کرده و افزایش قیمت ماشینحذف ارز مبادله

ای برای وگو با خبرنگار ایانا از حذف مجدد ارز مبادلهزاسیون وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفترئیس مرکز توسعه مکانی.فوق را دربر دارد

های نشاءکار برنج یکی دیگر از ادوات پرمصرف ای برای ماشینآالت بخش کشاورزی خبر داد و گفت: پس از حذف ارز مبادلهیکی دیگر از ماشین

ای محروم شد.کامبیز عباسی افزود: در دولت یازدهم و دوازدهم، با تدبیر وزیر جهاد ارز مبادله بخش کشاورزی در حوزه غالت نیز از دریافت

میلیارد تومان تسهیالت در اختیار کشاورزان قرار  250هزار و موجب آن بیش از پنجاندازی شد که بهکشاورزی، خطوط اعتباری مکانیزاسیون راه

های کشاورزی ه بر مباحث اقتصاد مقاومتی و تأکید مقام معظم رهبری در حوزه صنعت داخلی ماشیندرصد با تکی 95گرفت که این رقم بیش از 

 های کشاورزی در کشور را مهیا کرد.هزینه شد و موجبات خروج از رکود صنعت ماشین

رو بودند، ی و رکود روبهبا تعطیل 1392ها و ادوات کشاورزی که در نیمه نخست سال های ماشینوی بیان کرد: به نحوی که کارخانه

هزار دستگاه تراکتور و بیش از  80طوری که بیش از رو شدند؛ بهگذاری و رونق روبهبه یکباره با حجم عظیمی از تقاضاها و سرمایه

 درصدی بر صنعت تولید داخل و ایجاد کار و اشتغال در این حوزه توسط متقاضیان 95هزار دستگاه ادوات کشاورزی با تکیه  180

ای از خوداتکایی های بخش کشاورزی به کار گرفته شد.عباسی ادامه داد: سهم عمدهها و تمامی حوزهجذب و در عرصه مزارع و باغ

محصوالت کشاورزی و بهبود تراز تجاری بخش و رشد اقتصادی در این حوزه میسر شد که در طول تاریخ مکانیزاسیون کشور، این 

 نظیر بوده است.صنعت داخل بیگذاری با تکیه بر حجم سرمایه

 شودآالت بخش کشاورزی از واردات تأمین میتنها پنج درصد از نیاز ماشین

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد: در این راستا پنج درصد از نیازهای ماشینی بخش کشاورزی از 

های های زراعت برنج، تراکتورهای سنگین، کمبایناخل نداشت و عمدتاً ماشینشد که به هیچ وجه تولید دمبادی وارداتی تأمین می

های نوین و خاص بخش کشاورزی را که از نظر فنی مورد نیاز جدی کشاورزان کشور بوده را سنگین برداشت غالت و برخی ماشین

ه گندم و سایر محصوالت صنعتی دارند، اما متأسفان ای در تولید برنج،کنندهآالت نقش تعیینکرد.وی یادآور شد: این ماشینتأمین می

ای کشور را های کشاورزی فوق که سهم ناچیزی از ارز مبادلهای ماشیناخیراً بدون هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی، ارز مبادله

 ده است.های مذکور را فراهم کردرصدی قیمت ماشین 25تا  20شود قطع شده و این امر موجبات افزایش شامل می

کند و بر تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و استمرار توفیقات عباسی تأکید کرد: این افزایش قیمت فشار مضاعفی به کشاورزان وارد می

درخشان دولت یازدهم و دوازدهم در زمینه توسعه مکانیزاسیون خدشه وارد خواهد کرد.وی خاطرنشان ساخت: مسلماً چنانچه کار 

 طور قطع این تصمیم ناگهانی اصالح خواهد شد.این باره صورت گیرد، بهکارشناسی و فنی در 

ز تنها کمتر اهای کشاورزی نهای به ماشینرئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد: اختصاص ارز مبادله

برداران هرهشود که بهای زراعت باعث میج و ماشیندارو نیست، بلکه در اقتصاد کشور بسیار تأثیرگذار است، چرا که نبود نشاءکار برن

می، های رماتیسصورت دستی انجام دهند و شالیکاران مجبور شوند تا زانو در گل فرو روند که این امر انواع بیماریعملیات فوق را به

بردار در حوزه برنج و با احتساب هزار بهره 200پوستی و پیری زودرس را باعث شده و تأمین دارو برای این قشر که یک میلیون و 

های شود را دربر خواهد داشت.به گفته عباسی، در حوزه تراکتورهای سنگین، کمباینمیلیون نفر را شامل می 4.5ها های آنخانواده

های نوین که تولید داخل ندارند، هرگونه محدودیت موجبات عدم توسعه غالت سنگین، تراکتورهای سنگین و سایر ماشین
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های روغنی شده که قطعاً اثرات خود زمینی و دانهکانیزاسیون در محصوالت غالت و محصوالت صنتی کشور نظیر چغندرقند، سیبم

شده طی شش سال های محققرا در افزایش ضایعات و کاهش تولید نمایان خواهد ساخت؛ بنابراین جا دارد ضمن تثبیت سیاست

 و اثرگذار بخش کشاورزی اهتمام بیشتری معطوف شود./گذشته نسبت به حفظ دستاوردهای چشمگیر 

http://www.iana.ir/fa/news/50668/%D8%A7%D9%81%D8%B2% 
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 ماشین آالت
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۲۶تاریخ: 

آالت کشاورزی بینی بازار جهانی ماشینآالت کشاورزی/ پیشمیلیارد دالر؛ سهم رشد بازار جهانی ماشین 200بیش از 

 2024تا  20۱۶برای دوره 

رود ای باشد و انتظار میشاهد رشد قابل مالحظه 2022تا سال  2016آالت کشاورزی از سال شود بازار جهانی ماشینبینی میپیش

 200دلیل استفاده از تکنولوژی در صنعت و بهبود شرایط اقتصادی و افزایش درآمد مزرعه این میزان به بیش از ، به2024که تا سال 

، این درحالی است که از   " Grand View Research"به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( از.میلیارد دالرآمریکا برسد

 ،جمله برنامه های کاربردی )اپلیکیشن ها( که در ماشین آالت کشاورزی استفاده می شوند ، در زمینه های عمل آوری خاک ، بارگیری

  .آبیاری، کشش و قدرت، کاشت، شیردوشی، تولید علوفه، کود، برداشت و کنترل آفات هستند

همچنین ماشین آالت کشاورزی شامل تجهیزات بذرپاش و برداشت، تراکتورها و سایر تجهیزات سخت افزاری مانند میکسرها، آسیاب 

ر می رود که طی چند سال آینده تراکتورهای مزرعه در اولویت های بادی، پرس های پشم و خرد کننده ها هستند. در حالی که انتظا

از سوی دیگر، به نظر می رسد تقاضای رو به رشد این بازار با افزایش سرمایه گذاری در زمینه ماشین .بخش تولیدی بازار قرار گیرند

و اقتصاد ی مواجه باشد. عالوه بر این،  آالت جدید کشاورزی به دلیل نرخ بهره کم و همچنین با افزایش هزینه های تحقیق و توسعه

یکی دیگر از عوامل که انتظار می رود به رشد سریع بازار کمک کند، افزایش سریع جمعیت جهانی است به طوری که که به افزایش 

ن به منظور در عین حال، دولت ها با اختصاص یارانه برای کشاورزا.تقاضا برای مواد غذایی و سایر محصوالت مشابه منجر می شود

سرمایه گذاری در تجهیزات کارآمدتر، در این بازار نقش دارند. همچنین انتظار می رود که افزایش تقاضا برای مواد غذایی در سطح 

باید اشاره کرد، فناوری های جدید نیز روی تحرک بازار در طول دوره پیش .جهانی طی هفت سال آینده تاثیر مثبتی بر بازار داشته باشد

شده تاثیر گذار است. از سویی، هدف کشاورزان در سراسر جهان افزایش تولیدات کشاورزی با کاشت محصوالت بیشتر است اما کاشت بینی 

دستی دارای معایبی است که می توان به عدم وجود یکنواختی و خستگی تولیدکنندگان اشاره کرد.درحالی که با فرایند مکانیزاسیون کاشت می 

غلبه کرد .همچنین اتوماسیون به استفاده از مقادیر مناسب کود کمک می کند تا اطمینان حاصل شود که دانه ها به درستی  توان بر این موارد

له جمجوانه می زنند.اما از نکات قابل توجه، می توان به افزایش چشمگیر هزینه های مواد خام مورد استفاده در تولید ماشین آالت کشاورزی از 

الد در طول چند سال گذشته اشاره کرد. به طوری که تولید کنندگان و فروشندگان نسبت به افزایش قیمت های مواد خام الستیک، آهن و فو

که لنگران هستند و از سویی تحت فشار رقبای متعدد در بازار قرار دارند به طوری که مجبورند محصوالتی را تولید کنند که نه تنها کارامد، ب

ند.از سوی دیگر، این بازار فرصت های نوآوری را برای تولیدکنندگان در زمینه تحقیق و توسعه تکنیک های جدید مقرون به صرفه هم نیست

کشاورزی مانند کشاورزی دقیق، فراهم می کند، به طوری که بتوان بر چالش های افزایش شهرنشینی و کاهش زمین های کشاورزی غلبه کرد 

 یزات پیشرفته کشاورزی ، انمتظار می رود بازار ماشین االت کشاورزی طی این دوره با رشد همراه باشد.و در نتیجه با افزایش تقاضا برای تجه

بازار ماشین آالت کشاورزی بر اساس نوع محصول به بخش های مربوط به علوفه، برداشت، کود و کاشت، تراکتورهای مزرعه، ابزار 

ی و قطعات و لوازم جانبی تقسیم می شوند. در حالی که با توجه به تقاضای شخم زنی و عمل آوری، سایر انواع ماشین آالت کشاورز

باال برای بخش تراکتور کشاورزی و همچنین بخش ماشین آالت برداشت، انتظار می رود رشد این بخش در طول دوره پیش بینی 

به خود اختصاص دهد، و با فاصله ای نزدیک شده ، روی دهد.همچنین انتظار می رود که آمریکای شمالی سهم قابل توجهی از بازار را 

و به دنبال آن اروپا قرار دارد. که این امر به دلیل وجود سیستم های مکانیزاسیون گسترده ای است که در منطقه وجود دارد، از 

ا ل آوری، نیز بسویی انتظار می رود که بازار مربوط به بخش های مربوط به ماشین آالت کاشت و کود، ماشین آالت شخم زنی و عم

گسترش یابد.این درحالی است که پیش بینی می شود که بازار منطقه آسیا و اقیانوسیه، در هشت سال آینده به سرعت متوسط 

سرعت رشد کند و این رشد به دلیل افزایش جمعیت در کشورهایی مانند هند و چین است که بیشتر افراد به کشاورزی وابسته 
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این راه تامین می شود.همچنین سایر کشورها هم به طور مشابه بر روش های مختلف برای افزایش بهره هستند و معیشت شان از 

وری مواد غذایی برای رفع نیازهای جمعیت رو به رشد متمرکز هستند و از سویی، در این منطقه تقاضا برای ماشین آالت برداشت 

 بیشتر است.

اورزی به شدت تقسیم شده و شمار زیادی از شرکت ها از آن سود می برند. به گفتنی است، فضای بازار جهانی ماشین آالت کش

 Mahindra؛ Same Deutz-Fahr Deutschland Gmbhطوری که می توان به برخی از بازیکنان کلیدی بازار همچون: 

and Mahindra Ltd. ؛Kubota Tractor Corp. ؛Kverneland Group ،Iseki & Co. Ltd. ،Kuhn Group ؛ CNH 

Industrial NV ؛Escorts Group ؛Claas KGaA mbH ؛Deere and Company  ؛AGCO Corp  وTractors 

and Farm Equipment Ltd .اشاره کرد 

http://www.iana.ir/fa/news/50641/%D8%A8%DB%8C%D8%B4 
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 متفرقه
 فارس - ۹۶/۰۹/۲۳ : تاریخ

 ها به صداقت سیدحسن نصراهلل گری و روحیه جهادی همخوانی ندارد/ اعتراف صهیونیستدنیازدگی با انقالبی

 توانطلبی و دنیازدگی نمیبا استقامت و ماندن در عرصه جهاد پیروزی قطعی است اما با راحت رئیس کمیته امداد امام خمینی گفت:

از مشهد مقدس، سید پرویز فتاح امروز در  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اعزامی  .گری و روحیه جهادی را حفظ کردانقالبی

آمده است مراسم اختتامیه یازدهمین همایش ملی و دومین جشنواره مدیریت و فرهنگ جهادی در مشهد گفت: در دو جای قرآن 

کرد و با سعی خود پیامبری را نجات داد. یعنی واژه سعی و تالش و استقامت در فرهنگ مردی از شهر دور آمد که سعی فراوان می

ای از انقالبیون یک سال قبل از پیروزی انقالب خسته شدند و به رژیم گذشته روی وی گفت: متأسفانه عده.جهادی بسیار مؤثر است

های چهارم و پنجم جنگ اعالم کردند ای از سالب بعد از یک سال پیروز شد. همچنین در جریان دفاع مقدس عدهآوردند اما انقال

رئیس کمیته امداد امام خمینی .شان تمام شده اما در نهایت آنهایی که استقامت کردند دیدند که چه بالیی سر صدام آمدکه استقامت

سال  25ای اعالم کرده تا اهلل خامنهشرط پیروزی دانست و گفت: با توجه به اینکه آیت ها استقامت راهمچنین در نبرد با تکفیری

ری این امر بینی رهبآینده رژیم صهیونیستی وجود نخواهد داشت، کافی است در این زمینه استقامت داشته باشیم و مانند سایر پیش

ها عجول صدر و داشتن حوصله دانست و بیان داشت: بعضی های مدیران جهادی را شرحفتاح یکی از ویژگی.هم محقق خواهد شد

وی افزود: .روند اما با استقامت و دوام آوردن پیروزی قطعی استزنند و از کوره در میهستند و با کمترین مشکالت داد و فریاد می

رئیس .انقالب دنیازدگی مدیران استآید و بزرگترین آفت گری با دنیازدگی جور در نمیشود و انقالبیطلبی نمیجهادگری با راحت

فتاح ادامهداد: در کار خیر به فرمایش .کمیته امداد امام خمینی با اشاره به مدیریت جهادی گفت: انقالبی بودن توأم با عقالنیت است

 هادهیم و یکی از آفتیها را در زمان خود انجام نمقرآن باید عجله کنیم و در کارها سرعت داشته باشیم اما برخی از ما کارها وپروژه

ما  :وی همچنین با اشاره به سخنان رهبر انقالب تصریح کرد.ها است که این امر با روحیه جهادی تعارض داردطوالنی شدن پروژه

 رئیس کمیته امداد امام خمینی.سر علمدار حرکت کردن عبور کنیمها باید با امیدوار بودن و پشتخونها و شبیههمواره از گذرگاه

این سید بزرگوار که افتخار  :اهلل لبنان گفتهمچنین با اشاره به دیدار ابتدای سال جاری خود با سیدحسن نصراهلل دبیرکل حزب

گویند کار این سید درست است و شود زیرا میآویو خلوت میهای تلکنم خیابانجهان اسالم است به من گفت وقتی سخنرانی می

فتاح با بیان روایتی که نجات در صدق .کندگوید. یعنی دشمن خونی نصراهلل به صداقت او اعتراف میاو اهل صدق است و دروغ نمی

ای با دولت مخالف هستند اما حق نداریم در مورد دولت دروغ بگوییم و اگر کار خوبی انجام اگر هم عده و راستگویی است، ادامه داد:

رئیس کمیته امداد امام خمینی همچنین با .لکه باید بگوییم این کار درست استگویی انجام شود بزدگی و دروغشده نباید سیاست

ای از قرآن مزین شده است، افزود: در این آیه امیر مؤمنان غذای ساده خود را به مسکین و یتیم اشاره به اینکه آرم کمیته امداد با آیه

ی شده است. به خاطر اینکه با وجود روزه بودن امیرالمؤمنین و و اسیر داده است. اما چطور این کار ساده ارتفاع گرفته و ملکوت

گری و روحیه های انقالبیفتاح استقامت را یکی دیگر از ویژگی.فرزندانش اما به خاطر خدا غذای خود را به نیازمندان بخشیدند

جهادگران هم در کار جهادی خود  جهادی دانست و گفت: در قرآن حضرت موسی به استقامت در مقابل فرعون دعوت شده ایم و باید

ای را فتح ه ای از دیدار خود با مقام معظم رهبری گفت: ایشان فرمودند جهادگران اگر قلهوی با اشاره به خاطر.استقامت داشته باشند

کمیته امداد امام خمینی رئیس .ایمبوده اند باید در همان قله بمانند و نه اینکه به پایین حرکت کرده و بگویند یک زمانی در قلهکرده

زنید و تأکید کردند سر گفت: در گزارش کاری که خدمت رهبری ارائه کردم از من سؤال کردند آیا هنوز به خانه مددجویان سر می

فتاح در پایان گفت: رهبر معظم انقالب در جریان زلزله کرمانشاه در روستای کوئیک به .زدن به مددجویان حتماً ادامه داشته باشد

اش در بیمارستان بستری بودند و چادر کسی سر زده بود که سه فرزند خود را در زلزله از دست داده بود و زن و پسر و عروس و نوه
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وی افزود: آن فرد از هموطنان اهل تسنن بود که من هم روز قبل به او سر زده بودم اما هیچ .درصد تخریب شده بود100او  خانه

به گزارش فارس در پایان .کند توان پرداختن اقساط آن را نداریمهایی که دولت گفته پرداخت میگفت وامتقاضایی نداشت و فقط می

 .های برتر در ارائه الگوهای جهادی تقدیر شداین مراسم از شرکت

xt.php?nn=http://www.farsnews.com/newste13960923001059 
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 متفرقه
 فارس - ۹۶/۰۹/۲۸ : تاریخ

ویدیو توهین وزیر جهاد کشاورزی به کشاورز دستکاری شده است/ ممنوعیت ارسال نامه با سربرگ اداری در 

 های اجتماعیشبکه

های اجتماعی را ندارند، ها اجازه ورود به شبکهمعاون امور رسانه وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه دادستانی عنوان کرده سازمان 

گفت: با توجه به انتشار ویدیویی از وزیر جهاد کشاورزی در فضای مجازی و دستکاری آن به نفع خود، اگر به این فضا دسترسی 

 اید از خود دفاع کنیم؟ نداشته باشیم چگونه ب

های سازمان جهاد کشاورزی از همدان، سید شهاب سید محسنی ظهر امروز در شورای روابط عمومی خبرگزاری فارسبه گزارش 

مواره روابط عمومی جهاد کشاورزی های خوبی در بخش کشاورزی دارد، اظهار کرد: هاستان همدان با بیان اینکه استان همدان ظرفیت

یا هفت استان جلسات  6استان در کشور فقط  31وی با بیان اینکه از .های فعال و نمونه بوده استاستان همدان جزو روابط عمومی

معاون .است افزاییکنند، ادامه داد: حداقل فایده این نشست ایجاد همشورای روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی را مرتب برگزار می

ها مورد امور رسانه وزارت جهاد کشاورزی در ادامه به مشکالت حوزه روابط عمومی اشاره کرد و با بیان اینکه ظرفیت روابط عمومی

تر روابط کند بیشگیرد، بیان کرد: روابط عمومی در بسیاری موارد در زمینه خبر، مصاحبه و تبلیغاتی فعالیت میاستفاده قرار نمی

وی با بیان اینکه برای خروج از سطح روابط عمومی سنتی باید از .گر نیستندای و تحلیلگرا هستند و حرفهی ما مراسمهاعمومی

سید محسنی .های روز استفاده کنیم، افزود: بخش کشاورزی بسیار گسترده است و نیاز به روابط عمومی قوی داردها و روشتکنیک

های مختلف فعالیت داشته و با سفره مردم سروکار دارد، تصریح کرد: همه افراد جامعه ر شاخهبا بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی د

وی با اشاره به نقش .کنند و مزیت کشور ما کشاورزی استبا مسائل تولیدات و خدمات بخش کشاورزی زندگی خود را آغاز می

یش آمده های پ: روابط عمومی باید مقتدر باشد تا بتواند بحرانگسترده کشاورزی در تولید ناخالص ملی و صادرات غیر نفتی ادامه داد

معاون امور رسانه وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه روابط عمومی باید سعی در تجهیز خود داشته باشد تا بتواند .را مدیریت کند

دهد و امروز مهندسی افکار و رفتار را انجام می تری پیش ببرد، افزود: روابط عمومی در دنیایایهای خود را به شکل حرفهفعالیت

وی با اشاره به اینکه و تصویری موجود از .اتاق فکر و مغز تفکر در سازمان روابط عمومی است چراکه با افکار عمومی سروکار دارد

ایسه با روابط عمومی در تواند تشخیص دهد، افزود: روابط عمومی در دنیا سطح قابل مقسازمان در ذهن مردم را روابط عمومی می

های پیشرفته روابط عمومی ای در عصر حاضر دارد و در کشورسیدمحسنی با بیان اینکه کار و روابط عمومی اهمیت ویژه.ایران نیست

متر به گذرد اما کسال از سابقه روابط عمومی به مفهوم نوین در ایران می 60در رتبه یک، دو و یا سوم قرار دارد، بیان کرد: بیش از 

وی با تاکید بر اینکه روابط عمومی باید سعی کند .های روزمره هستندای و تخصصی فعالیت دارند و بیشتر درگیر کارشکل حرفه

انجمن روابط عمومی امریکا مطرح کرد که روابط  2012های مدیریتی در حوزه ارتباط با مخاطب انجام دهد، افزود: در سال کار

برد و معادله سودمند سازمان و مخاطب  -دهد و در راستای معادله بردرتباط بین سازمان و مخاطب انجام میعمومی در واقع مدیریت ا

معاون امور رسانه وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه امروزه مسئله روابط عمومی هوشمند مطرح شده و باید این .گیردقرار می

افزود: وقتی روابط عمومی خوب فعالیت داشته باشد در کنار جلوگیری از بحران مسوول نبض افکار عمومی را در دست داشته باشد، 

های مخاطب کشاورز توجه نکند وی با بیان اینکه اگر روابط عمومی به مخاطب و به نیاز.بردمشروعیت و مقبولیت سازمان را باال می

 .ها باید طبقه بندی از مخاطبان خود داشته باشندط عمومیتواند برای سازمان بحران ایجاد کند، افزود: همه روابتوجهی میاین بی

های بخش کشاورزی همراه کنند، تصریح کرد: باید از تواند مخاطب ما را با سیاستسیدمحسنی با تاکید بر اینکه روابط عمومی می

اکید بر اینکه باید گوش روابط عمومی وی با ت.های روابط عمومی با تحقیق و مطالعه آغاز شده و پایان یابدای کارنظر علمی و حرفه
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معاون .گذردداند در جامعه مخاطب چه میرا تقویت کرد، افزود: روابط عمومی که گوش او خوب عمل کند و گوش قوی داشته باشد می

اد: تشکیل اتاق امور رسانه وزارت جهاد کشاورزی در ادامه به عملکرد روابط عمومی جهاد کشاورزی استان همدان اشاره کرد و ادامه د

وی .فکر، اقدامات نظر سنجی و پژوهشی، تحلیل محتوای رسانه کار خوب بود که در جهاد کشاورزی استان همدان انجام شده است

ای که با تاکید بر اینکه ارباب رجوع باید جدی گرفته شود، افزود: باید دید مخاطبان کجا هستند و مخاطبان هدف چیست و رسانه

د چیست؟سید محسنی در ادامه به مسئله سختی کار روابط عمومی اشاره کرد و با بیان اینکه موضوع تشکیالت، کنناستفاده می

ن تواند تعییاعتبارات، سختی کار و... همیشه بوده است، بیان کرد: در حوزه اعتبارات اعتقاد دارم که مدیر روابط عمومی بسیار می

 .تواند به نفع سازمان باشد، انجام دهده میهایی کسازی برای کارکننده باشد و اقناع

وی با اشاره به اینکه روابط عمومی مهارت نوشتاری، گفتاری و ارتباطی باید داشته باشد، افزود: بخش مهمی از روابط عمومی هنر 

مجازی با توجه به توان از طریق ها را میمعاون امور رسانه وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه بسیاری از آموزش.است

وی .های آموزشی تخصصی را سپری کنندها سعی کنند دورهکنم روابط عمومیهای روز دنیا انجام داد، ادامه داد: توصیه میتکنولوژی

های اجتماعی مطرح روابط عمومی جزو پنج شغل پراسترس معرفی شد، تصریح کرد: امروز که شبکه 2016با اشاره به اینکه در سال 

سید محسنی در ادامه به انتشار ویدیویی از وزیر جهاد کشاورزی در توهین به یک .ابط عمومی همه جا حاضر و مطرح استشده رو

کشاورز اشاره کرد و با بیان اینکه توهین به کشاورز مطرح نبوده است، افزود: به نوعی این ویدیو دستکاری شده و بریده شده بود که 

ای قرار گرفته است، افزود: با وی با بیان اینکه جامعه در برج شیشه.به کشاورز توهین کرده استنشان دهند وزیر جهاد کشاورزی 

معاون امور رسانه وزارت جهاد کشاورزی با .شودهای جدید یک مسئله پیش پا افتاده به بحران آنچنانی تبدیل میوجود تکنولوژی

های اجتماعی را ندارند، افزود: با توجه به انتشار ویدیویی از ورود به شبکهها اجازه گوید که سازمانبیان اینکه دادستانی کشور می

وزیر جهاد کشاورزی در فضای مجازی اگر به این فضا دسترسی نداشته باشیم چگونه باید از خود دفاع کنیم؟وی با بیان اینکه 

های اجتماعی را ممنوع کرد، افزود: ها از شبکهسازمانها نامه زد و استفاده دادستانی کل کشور یک سال و نیم پیش به همه وزارتخانه

های اجتماعی و اطالع رسانی موضوعی نیست که روابط عمومی در آن فعالیت نکند و روابط عمومی باید استثنا ورود به شبکه

بکه اجتماعی ممنوع است اما معاون امور رسانه وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه ارسال نامه اداری با سربرگ اداری در ش.باشد

وی با .های اجتماعی اشکالی نداردبرای انتشار خبر ممنوعیتی وجود ندارد، بیان کرد: انتشار اخباری که جنبه عمومی دارد در شبکه

ن و، تلویزیوهای اجتماعی بیش از رادیمیلیون نفر است، افزود: در واقع تاثیرگذاری شبکه 40بیان اینکه کاربران شبکه تلگرام بیش از 

تماعی های اجهای اجتماعی خطراتی دارد، تاکید کرد: کار کردن با شبکهسیدمحسنی با اشاره به اینکه کار کردن با شبکه.و ... است

ها ها فرستاده و مطرح کرده که روابط عمومیرسانی دولت به تمام وزارتخانهای شورای اطالعوی یادآور شد: نامه.خواهدتخصص می

 .های اجتماعی مستثنی هستند اما باید به حساسیت حراست و دادستانی کشور توجه کرداطالع رسانی عمومی در شبکه در حوزه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960928001739 
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 متفرقه
 ایران اکونا - ۱۳۹۶آذر / /  ۲۷دوشنبه , 

 ناظران کشاورزی مقابل مجلس تجمع کردند

 .شان شدندجمعی از ناظران کشاورزی با تجمع مقابل مجلس خواستار تعیین تکلیف وضعیت استخدامی

 .جمعی از ناظران کشاورزی امروز مقابل مجلس تجمع کردند و خواستار استخدام با اولویت سابقه خدمت شدند 

 90استخدام شدند اما ما که از سال  90یکی از این تجمع کنندگان گفت که بعضا ناظران کشاورزی با دو سال سابقه قبل از سال 

ای از ابهام است. به همین دلیل ما می خواهیم که وضعیت استخدام مان در هالهتاکنون مشغول به کار هستیم وضعیت استخدامی

همچنین تعدادی از دامداران و کشاورزان نیز با تجمع مقابل مجلس خواستار .تعیین تکلیف شود 96تا  90ناظران کشاورزی از سال 

 .شدند 96قانون بودجه  13تبصره « د»و بند  33ماده « خ»اجرایی شدن بند 

http://iranecona.com/80192/%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D8%A7 
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 مرکبات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آذر  ۲۸تاریخ: 

 مشکلی در تامین مرکبات شب عید وجود ندارد

درصد پرتقال باغات شمال برداشت شده که با این وجود در تامین میوه شب عید  50معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: تا کنون 

گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی محمد علی طهماسبی معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار.نداردمشکلی وجود 

میلیون تن خواهد رسید، اظهار کرد: امسال براساس  5به  تولید مرکباتال مجموع با اشاره به اینکه امس ،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

تولید هزارتن  700وی با اشاره به اینکه یک میلیون و .هزارتن پرتقال تولید می شود 700میلیون و  2تا  400میلیون و 2برآوردهای اولیه 

د این میزان از باغات شمال برداشت شده که با این وجود در تامین میوه شب درص 50مربوط به استان های شمالی است، افزود: تا کنون  پرتقال

 سازی ذخیره و خرید به اقدام عید شب بازار تنظیم برای روستایی تعاون سازمان آنکه وجود با طهماسبی ادامه داد: .عید مشکلی نخواهیم داشت

 .کنیم صادر را آن از بخشی تشویقی، های سیاست با تا  زایش تولید، در صددیماف سبب به و است کرده باغداران از پرتقال

در سردخانه های کشور ذخیره  سیب درجه یکهزارتن  200معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه امسال یک میلیون و 

هزارتن سیب تولیدی کشور به سبب مازاد محصول از طریق سیاست پایاپای و  700تا  500سازی شده است، بیان کرد: همه ساله 

 .بازار در ازای بازار باید به بازارهای هدف صادر شود

 برابر متوسط جهانی 5سرانه مصرف مرکبات 

،تجارت صنعتر میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگا ابوالقاسم حسن پور مدیر کل دفتر

با اشاره به آخرین وضعیت تولید مرکبات اظهار کرد: امسال پیش بینی می شود که مجموع تولید مرکبات نظیر لیمو   و کشاورزی

به گفته وی، با توجه به افزایش قابل مالحظه تولید به دنبال .میلیون تن برسد 5، پرتقال و گریپ فروت به نارنگییرین، ترش، لیموش

نسبت  سرانه مصرف مرکباتبرابر  5حسن پور از افزایش  .راهکارهایی برای صادرات مرکبات هستیم تا درآمد باغداران افزایش یابد

 54کیلو بوده درحالیکه این رقم در کشور به  10متوسط سرانه مرکبات در دنیا به ازای هر نفر، به متوسط جهانی خبر داد و گفت: 

 .کیلو می رسد 55تا 

http://www.yjc.ir/fa/news/6365310/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9 
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 سخنرانی، بازدیدهامصاحبه، 
 فارس - ۹۶/۰۹/۲۳ : تاریخ

 نهاد جهاد سازندگی باید احیا شود

نهاد جهاد سازندگی به عنوان یکی از دو بال انقالب اسالمی  :گذاری همایش مدیریت و فرهنگ جهادی گفتعضو شورای سیاست 

به مشهد مقدس، سردار علیرضا افشار امروز در مراسم اختتامیه  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اعزامی  .باید دوباره احیا شود

یازدهمین همایش فرهنگ و مدیریت جهادی گفت: به قول شهید بهشتی سپاه پاسداران و جهاد سازندگی دو بال انقالب اسالمی 

امنیت کشور را مدیون اقتدار سپاه هستیم و امیدواریم نهاد جهاد سازندگی نیز احیا  هستند که سپاه همچنان وجود دارد و امروز

گذاری همایش مدیریت و فرهنگ جهادی افزود: در این همایش به جای اکتفا به مقاله، الگوهای عملی در عضو شورای سیاست.شود

های جدید در مدیریت ن مربوطه به نقد و ارائه طرحاقتصاد مقاومتی و مدیریت جهادی ارائه شد و در میزگردهای تخصصی استادا

های شور، الگوهای های اقتصاد مقاومتی در زمینه ایجاد گلخانه، طرح اصالح زمینسردار افشار به طرح.فرهنگ جهادی پرداختند

 .دکنها قابلیت اجرا در سراسر کشور پیدا میموفق اشتغالزایی در بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: این طرح

وی همچنین ادامه داد: همانطور که شهید کاوه در ابتدای انقالب در سن جوانی از فرماندهی یک گردان شروع کرد اما چون به نیروی 

های بیشتری به او واگذار شد و در نهایت فرماندهی لشکر به ایشان محول شد و امروز نیز باید به جوانان اعتقاد داشتند مسئولیت

برای ترویج فرهنگ جهادی نیاز به گذاری همایش مدیریت و فرهنگ جهادی گفت:عضو شورای سیاست.نیمنسل جوان اعتماد ک

تواند به عنوان واسط سردار افشار گفت: نهاد مردمی جهاد سازندگی می .تبلیغات ندارد بلکه باید الگوهای عملی به مردم ارائه شود

نیازهای کشور نقش ایفا کنند و مدیریت جهادی را به مناطق عملیاتی در  بین مردم به عنوان نیروهای عملی در مدیریت کشور و

ورزی سپاه پاسداران مشغول است، وی در پایان با اشاره به اینکه در هیأت اندیشه.سطح روستاها و با محوریت جوانان سوق دهیم

در این همایش پیمان فلسفی .هیأت پیشنهاد کنندهای عملی خود را برای اجرا به این ادامه داد: از مدیران جهادگر می خواهیم طرح

رئیس سازمان جهاد کشاورزی،  18مدیر استانی،  265کننده در این همایش شامل نفر شرکت 1059دبیر اجرایی همایش نیز گفت: 

ر از اعضای نف 63های جهاد کشاورزی، نفر از مسئوالن حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان 30رئیس سازمان دامپزشکی کشور و 

کننده در نمایشگاه شرکت 160نفر اعضای شوراها و کمیته فرهنگی و  80نفر از اعضای کانون سنگرسازان،  20کانون جهادگران، 

های ارائه شده توسط بخش خصوصی و بقیه توسط دولت درصد طرح 70جنبی از سراسر کشور در این همایش شرکت کردند که 

نفر از نیروهای تازه استخدام شده در وزارت جهاد کشاورزی در این همایش حضور دارند تا  310ین وی افزود: همچن.ارائه شده است

 .از تجربه مدیریت فرهنگ جهادی از پیشکسوتان جهادگر و الگوهای عملی استفاده کنند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960923000882 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۹۶/۰۹/۲۶ : تاریخ

 گذاریم/ آقای وزیر، سبوس ارزانی خودتانپاسخ نمیوهین وزیر جهاد کشاورزی به کشاورز گیالنی را در مجلس بیت

در مقابل کسی که به کشاورزان توهین کند ساکت نخواهد نشست گفت: اگر کسی  عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه 

 حسنی محمدصادق .کنمها را تقدیمش میدر هر جایگاهی چنین جسارتی به کشاورز زحمتکش من کند یک گونی از همان سبوس

در واکنش به پاسخ وزیر کشاورزی به انتقادات کشاورز گیالنی درباره کاهش قیمت در رشت  خبرگزاری فارس با وگوگفت در امروز

ها باهم برابریم و حق توهین به یکدیگر همه ما انسان« عنداکرمکم عنداهلل اتقاکم»برنج اظهار کرد: خداوند کریم در قرآن می فرمایند 

 بوسند، اضافهینکه پیامبر اکرم )ص( فرمودند که دست کشاورزان را میوی با تأکید بر ا.را نداریم و معیار برتری افراد تقوای آنهاست

نماینده .کنم و نه تکذیب، چراکه بنده را قابل به دعوت ندانستند و من آنجا حضور نداشتمهای وزیر را نه تأیید میکرد: من صحبت

ورز زحمتکش من کند یک گونی کشا به جسارتی چنین جایگاهی هر مردم رشت در مجلس شورای اسالمی افزود: اگر هر کسی در

من واقعاً برای مسؤولی که چنین  :حسنی با ابراز تأسف از توهین وزیر کشاورزی بیان کرد.کنمها را تقدیمش میاز همان سبوس

 .برخوردی با کشاورز داشته باشد متأسفم و مطمئن باشید که پاسخ مناسبی را در مجلس به او خواهیم داد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960926001858 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آذر  ۲۹تاریخ: 

 رسید/ثبات نرخ طالی سرخ در بازارتوسعه بازارهای صادراتی با حرکت الک پشتی به جایی نخواهد 

عضو شورای ملی زعفران گفت: توسعه بازارهای صادراتی زعفران مستلزم عزم و اراده ملی است و با حرکت الک پشتی به اهداف خود 

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی  علی حسینی عضو شورای ملی زعفران در گفتگو با خبرنگار.دست نخواهیم یافت

 میلیون 4 حداکثر و 700 و میلیون 3 سرخ طالی کیلو هر نرخ حداقل اکنون: کرد اظهار  در یک ماه اخیر خبر داد و ثبات نرخ زعفراناز  ،جوان

وی افزود: با توجه به آغاز سال نو میالدی و تعطیلی بازارهای جهانی و شرایط عرضه و تقاضا در داخل، امکان پیش بینی .است هزارتومان 700 و

درصد زعفران  90با وجود آنکه بیش از  :بیان کرد صادرات زعفرانحسینی با اشاره به روند کند .در روزهای آتی وجود ندارد قیمت زعفران

عضو شورای ملی زعفران .نیست قبول قابل امر این که رسد می  50 از کمتر به صادراتی هدف کشورهای تعداد ود اما دنیا در ایران تولید می ش

 نداشتیم چندانی توفیق صادراتی جدید بازارهای ایجاد و توسعه در با انتقاد از توقف توسعه بازارهای صادراتی زعفران تصریح کرد: در ده سال اخیر 

مستلزم  توسعه بازارهای صادراتی،به گفته وی .شود می تلقی ضعف روبروست،یک تولید افزایش با مستمر طور به که کشور برای امر این که

عرضه زعفران در حسینی در بخش دیگر سخنان خود در پاسخ به این سوال که .عزم و اراده ملی است و باشعار و حرف این امر تحقق نمی یابد

قاره دنیا در  5ارهای صادراتی است، یادآورشد: ورود به بورس های جهانی و فرامنطقه ای و حضور پررنگ در راهگشای توسعه باز بورس کاال

 .توسعه بازارهای صادراتی و کنترل قیمت، امری موثر است

شتی پاین مقام مسوول اضافه کرد:دولت همانند سایر کشورهای موفق باید بخش خصوصی را کنار خود ببیند چرا که با حرکت الک 

 .برای توسعه صادرات به اهداف خود دست نخواهیم یافت

http://www.yjc.ir/fa/news/6363136/%D8%AA%D9%88%D8%B3 
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 نهاده
 فارس - ۱۳۹۶آذر  ۲۵تاریخ: 

صورت دائم نداریم/ مرجع رسمی و ملی ارگانیک پنج درصد/ ثبت سم بهخطر به کاهش تعرفه واردات سموم کم

 شودتشکیل می

خطر کاهش و سموم گرفته، در راستای ارتقای سالمت محصوالت کشاورزی، تعرفه واردات سموم کمهای صورتریزیطبق برنامه

نمایشگاه ارگانیک در پاسخ به پرسش خبرنگار ایانا مبنی رئیس سازمان حفظ نباتات کشور امروز در حاشیه دهمین .پرخطر افزایش یافته است

 خطر.بندی کردیم؛ پرخطر، متوسط خطر و کمبر چگونگی ثبت سموم کشاورزی گفت: ما سموم کشور را به سه گروه تقسیم

های در نظر گرفته شده برای تشخیص سموم، از محیط زیست آمریکا، سازمان بهداشت جهانی و محمدعلی باغستانی افزود: مالک

های موجود، تعرفه انواع سموم نیز وضع شد که در این راستا سموم گرفته شده است؛ بنابراین بر اساس شاخص LD50شاخص 

 دهند.درصد را به خود اختصاص می 26تا  24ای بین د و سموم پرخطر تعرفهخطر دارای تعرفه صفر یا پنج درصد هستنکم

برداری از یتوانستند با کپهای بعدی نیز میرسید، تولیدکنندهبه گفته وی، پیش از این هر سمی که توسط یک شرکت به ثبت می

ولیدی نیاز به یک گواهی از سازمان دارد و اندازی کنند. این در حالی است که اکنون هر خط تآن، خط تولید همان سم را راه

 هزار برند سم به سازمانتوانند بدون اخذ مجوز این کار را انجام دهند.باغستانی عنوان کرد: تاکنون یکهای بعدی نمیتولیدکننده

 300د آزمایشگاهی حدوپزشکی رفته است. از این تعداد پاسخ حفظ نباتات معرفی شده برای انجام آزمایشات مربوطه به مؤسسه گیاه

اند. البته تاییدها دائمی نیست و سم مورد نظر همیشه ها مورد تأیید قرار نگرفتهدرصد آن 20تا  15نوع محرز شده که در مجموع بین 

مجوز  دانشود؛ بنابراین اگر کیفیت الزم را از دست بدهد، جلوی تولید آن را خواهیم گرفت.وی ادامه داد: سمومی که رد شدهپایش می

 شود، مجوز واردات تکنیکال به آن شرکت نخواهیم داد.تولید نگرفته و از آنجا که ماده موثره عمده سموم از خارج وارد می

ای درباره شورای رئیس سازمان حفظ نباتات، در بخش دیگری از سخنان خود مطرح کرد: فردا با حضور وزیر جهاد کشاورزی، جلسه

ها در این حوزه ایجاد شود که ابتدا باید مرجع رسمی مورد قبول همه دستگاهدر وزارتخانه انجام میراهبردی محصوالت ارگانیک 

ها و ارائه آمار و ارقام از کانالی رسمی منتشر خواهد شد. این گروه، باید به عنوان مرجع گیری این مرجع، نظارتشود؛ بنابراین با شکل

ول همگان باشد.باغستانی درباره استفاده از مواد غیرشیمیایی در مزارع اظهار کرد: در رسمی ملی ارگانیک فعالیت کرده و مورد قب

های هزارتن فرومن 400هزار لیتر ماده مخصوص برای کنترل مگس زیتون، حدود  20کش میکروبی، حدود هفت تن آفت 95سال 

تن پودر  2.5کش و تن صابون حشره 50، نزدیک به های گیاه پایهکشمیلیون عدد نوارهای رنگی، پنج تن انواع آفت 1.5مختلف، 

کائولن که همگی جزو مواد غیرشیمیایی هستند، در کشور مصرف شده است. بنابراین روند استفاده از ترکیبات غیرشیمیایی رو به 

یرشیمیایی ندگان مواد غدهد.وی در پایان تأکید کرد: برای تولیدکنرشد است و همین مسئله، پایه کشاورزی غیرارگانیک را تشکیل می

ای که قرار است به عنوان تسهیالت به متقاضی ارائه شود، از محل درصد هزینه 65تسهیالتی در نظر گرفته شده است. به عبارتی 

 درصد هم آورده تولیدکننده است./ 35شود و حذف یارانه سموم پرداخت می

http://www.iana.ir/fa/news/50626/%DA%A9%D8%A7%D9% 
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 نهاده
 فارس - ۱۳۹۶آذر  ۲۹تاریخ: 

 اندازدهای کشور زیر یک درصد است/ کاهش مواد آلی، تولید پایدار را به خطر میدرصد خاک ۶0مواد آلی بیش از 

های کشور زیر یک درصد است که این مسئله درصد خاک 60آلی بیش از دلیل بدمصرفی کودهای کشاورزی در شرایط حاضر مواد به

 .شودزنگ خطری برای تولید پایدار محسوب می

ت: های فعال در سطح کشور گفوگو با خبرنگار ایانا درباره وضعیت آزمایشگاهرئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور امروز در گفت

 ها از سویها شاهد برخی نارضایتیدلیل پراکنش نامتوازن آن در برخی استانریم که بهآزمایشگاه فعال در حوزه خاک و آب دا 156

ایم.کامبیز بازرگان افزود: در برخی مناطق مجوزهای زیادی برای ایجاد آزمایشگاه صادر شده و در برخی مناطق دیگر کشاورزان بوده

از منطقه ها را با توجه به نیماندهی هستیم تا بتوانیم تعداد آزمایشگاهاز کمبود آزمایشگاه خاک در مضیقه هستند؛ بنابراین در حال سا

های ایم.وی بیان کرد: افزایش نامتوازن آزمایشگاهسازی آنالیز خاک را در دستور کار قرار دادهتغییر دهیم و به موازات این امر، فرهنگ

های سالمت مردم را متحول کند، بلکه الزم است حلقه تواند بهبود خاک یاهای تشخیص طبی نمیخاک و آب همچون آزمایشگاه

ک های آزمایشگاه خامالکی فعال است، هزینهمفقوده آن را نیز پیدا کنیم.بازرگان ادامه داد: از آنجا که کشاورزی بیشتر در حوزه خرده

ها را ها توسط کشاورزان هزینهاستفاده از آنسازی برای ها و همچنین فرهنگتوانیم با افزایش متوازن این آزمایشگاهباال است، اما می

های کودی مناسبی به توانند توصیهدهند و نمیها تنها تشخیص را انجام میتر بیاوریم.وی عنوان کرد: برخی آزمایشگاهپایین

ه ده است، در برنامتازگی به دفتر وزیر جهاد کشاورزی ارسال شبرداران داشته باشند که بر اساس دستورالعمل جدیدی که بهبهره

 بندی کنیم، اما هنوز تا رسیدن به برنامه ملی آزمون خاک کشور فاصله داریم.های خاک را رتبهداریم آزمایشگاه

 تر استدرصد از برنامه عقب ۵0نیاز کودی کشور 

شد: متوسط مصرف کود رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور درباره میزان مصرف کود در ایران و در مقایسه با جهان یادآور 

شده، نیاز کیلوگرم است؛ عالوه بر آنکه بر اساس برآوردهای انجام 110کیلوگرم بوده، در حالی که در جهان  90در هکتار در ایران 

درصد از نیاز واقعی  50رسد، دو میلیون تن است. یعنی کودی کشور حدود چهار میلیون تن برآورد شده است، اما آنچه به مصرف می

تر به تر هستیم.بازرگان تأکید کرد: با توجه به نقشی که مواد غذایی و آلی خاک در تولید محصول دارند، الزم است هرچه سریعبعق

نیاز کودی واقعی و مصرف مناسب آن دست یابیم؛ عالوه بر آنکه سهم کودهای آلی و زیستی را باالتر ببریم.وی خاطرنشان ساخت: 

های کشور زیر یک درصد است که این مسئله زنگ خطری است برای آنکه مواد آلی درصد خاک 60از در حال حاضر مواد آلی بیش 

خاک در آینده کمتر و کمتر شود.رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور اضافه کرد: وجود مواد آلی در خاک همانند تأثیر ورزش 

 بخش کشاورزی به خطر خواهد افتاد.در سالمت مردم است که در صورت فقر مواد آلی، تولید پایدار در 

کند؛ عالوه بر آن، جذب آب و سایر به گفته بازرگان، مواد آلی باعث بهسازی خاک شده و حرکت ریشه و آب را در خاک تسهیل می

ای از هکند.وی اظهار کرد: بدمصرفی کودهای شیمیایی از دیگر مواردی است که در پارترتیب افزایش پیدا میمواد غذایی نیز بدین

های ملی نیز اصالح تغذیه مدنظر است و در این راستا آموزش کارشناسان، مروجان و ایم و در برنامهنقاط کشور شاهد آن بوده

کیلوگرمی در یکی از نقاط جنوبی کشور گفت:  25ها در حال انجام است.بازرگان در پایان درباره تولید هندوانه متخصصان در پهنه

تواند باعث بزرگ شدن نامتعارف محصوالت کشاورزی شود، مصرف بیش از حد کود و عناصر غذایی است، اما مییکی از دالیلی که 

 ها نیز در تولید چنین محصوالتی مؤثر است که در این راستا باید تالش کنیم با آموزش، مشکل بدمصرفی را حل کنیم./سایر مؤلفه

http://www.iana.ir/fa/news/50719/%D9%85%D9%88%D8%A7% 
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 نهاده
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آذر  ۲۶تاریخ: 

 تومان ۱۵00افزایش سرسام آور قیمت نهاده ها/ نرخ منطقی خرید هر کیلو شیر خام 

 .تومان افزایش یافت 300تومان و ذرت  340یک مقام مسوول گفت:طی هفته های اخیر نرخ هر کیلو سویا 

 ، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی احمد مقدسی رییس انجمن صنفی گاوداران در گفتگو با خبرنگار 

 ذرت و تومان 340 سویا کیلو هر نرخ اخیر، های هفته طی: کرد اظهار  ها در بازار خبر داد و سرسام اور قیمت نهاده افزایشاز 

 .تومان در بنادر اعالم کرد 130و ذرت هزار و  890را هزار و  نرخ کنونی هر کیلو سویاوی .یافت افزایش تومان 300

تجار عدم تخصیص ارز مبادله ای و واردات با ارز آزاد را دلیل  :در ماه های اخیر افزودمقدسی با اشاره به دالیل گرانی نرخ نهاده ها 

اصلی گرانی قیمت نهاده ها مطرح می کنند در حالیکه با وجود اختصاص بخشی از ارز دولتی به واردات نهاده ها به نظر می رسد که 

 .اده ها در بازاربه شمار می رودتنها لجبازی تجار با تولیدکنندگان از جمله علل نوسان قیمت نه

را امری ضروری دانست و بیان کرد: در ماه های اخیر، نوسان قیمت  نرخ خرید شیر خامرییس انجمن صنفی گاوداران افزایش 

، ننهاده ها تاثیر بسزایی در افزایش قیمت تمام شده نرخ شیر خام داشت به طوریکه ادامه روند خرید با نرخ های کنونی از دامدارا

تومان اعالم کرد و تصریح کرد: این درحالی  497وی قیمت تمام شده هر کیلو شیر خام را هزار و .ضررو زیان آنها را به همراه دارد

 .تومان از دامداران خریداری می شود 380تا هزار و  350است که در شرایط کنونی هر کیلو شیر خام به طور متوسط با نرخ هزار و 

در پی نوسان قیمت نهاده ها، با ارائه مستندات و مدارک الزم، درخواست مبنی بر افزایش نرخ شیر خام  دامداران :مقدسی ادامه داد

 .را به سازمان حمایت اعالم کردند که انتظار می رود در جهت حفظ حقوق تولیدکنندگان با این امر، موافقت الزم صورت گیرد

د از دامداران نبای قیمت خرید هر کیلو شیر خامبه افزایش هزینه تمام تولید،  رییس انجمن صنفی گاوداران یادآورشد: با توجه

 .تومان باشد 500کمتر از هزار و 

http://www.yjc.ir/fa/news/6361746/%D8%A7%D9%81%D8%B2% 
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 نهاده
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آذر  ۲۶تاریخ: 

 انتقاد شدید معاون وزیر جهاد از افزایش نامتعارف قیمت نهاده ها

رکنی گفت: باوجود تخصیص ارز مبادله ای به ذرت و کنجاله سویا، این محصوالت با قیمت غیرمنطقی به دست تولیدکنندگان می 

 در کشاورزی جهاد وزارت دامی تولیدات امور معاون رکنی حسن ؛ جهاد وزرات  از نقل به گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش.رسد

اظهار کرد: براین اساس از دستگاه های نظارتی و ذی ربط خواست به این  قیمت نهاده های اصلی دام و طیوربی رویه  افزایش به واکنش

موضوع ورود پیدا کنند و قیمت این نهاده ها را به صورت کارشناسی شفاف کنند تا این محصوالت با قیمت منطقی در اختیار تولید کنندگان 

تومان عرضه شود، افزود: این افزایش قیمت بی رویه  1000مت هر کیلو تومانی نباید به قی 900قرار بگیرد.وی با اعتراض به این که ذرت کیلویی

 موجب ضرر و زیان تولید کنندگان و افزایش قیمت محصول نهایی طیور و دام می شود.رکنی با بیان این که نزدیک به دو ماه پیش، وقفه ای در

کرد: خوشبختانه دولت سریع به این موضوع رسیدگی و ارز مبادله با اتفاق افتاد، اذعان  ذرت و کنجاله سویاتخصیص ارز مبادله ای نهاده های 

پی گیری های جدی وزارت جهاد کشاورزی برای واردات این نهاده ها اختصاص پیدا کرد.معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با 

تولید کنندگان دام و طیور، حمایت های وسیع و الزم را از  اذعان به این که دولت از طریق اختصاص ارز مبادله ای به نهاده های اصلی دام و

انجام می دهد، گفت: گاهی حلقه های واسط بین، تولید کنندگان و تامین کنندگان از مبادی ورودی تا واحد های تولیدی به گونه ای  طیور

میزان تخصیص ارز مبادله ای به نهاده های ذرت و کنجاله عمل می کنند که منافع آنها بر مصالح و نیاز غذایی مردم سایه می اندازد.وی درباره 

اید ب سویا تصریح کرد: برای هر کشتی به میزان باری که از این محصوالت دارد، ارز مبادله ای اختصاص می یابد و از این رو دستگاه های نظارتی

د کشور می کنند چرا این محصول را با قیمت باالتر از بازار هزار تنی نهاده دام و طیور وار 60و  50مشخص کنند وارد کنندگانی که کشتی های 

درصد  15هزار واحد طیور در کشور تاکید کرد: شرکت پشتیبانی امور دام کمتر از  23به تولید کنندگان عرضه می کنند.رکنی با اشاره به فعالیت 

خصوصی انجام می گیرد.وی افزود: آنچه که مربوط به وظایف  درصد واردات توسط بخش 85نیاز نهاده های تولید کنندگان را تامین می کند و 

شرکت پشتیبانی امور دام است، انجام شده و اخیرا به منظور تعدیل قیمت نهاده های دام و طیور و تقویت تشکل ها تصمیم گرفته شده که 

تشکل ها قرار گیرد و آنها هم نیاز تشکل های استان در اختیار  شرکت پشتیبانی امور دامبخشی از نهاده های مورد نیاز به طور مستقیم توسط 

به طور سرانه در سبد  گوشت مرغکیلو گرم  27تا  26های مختلف را بر طرف کنند.معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به این که نزدیک به 

د و حمایت دولت از تولید گوشت مرغ برای غذایی مردم قرار می گیرد، گفت: این محصول در تامین پروتیین مورد نیاز مردم نقش مهمی دار

بهبود سبد غذایی مردم موثر است.وی ادامه داد: تولیدکنندگان طیور با استرس ها و مشکالت متعددی برای تولید روبرو هستند ضمن آن که 

 تولید نهادهد.رکنی در مورد حاشیه سود آنها بسیار کم است و افزایش ناگهانی قیمت نهاده ها موجب ضرر و زیان این قشر زحمتکش می شو

در داخل کشور نیز گفت: ساالنه پنج تا شش میلیو تن ذرت وارد کشور می شود و ذرت و کنجاله سویایی که در داخل تولید  های دام و طیور

د کشاورزی، تولید می کنیم پاسخگوی نیاز خوراک بخش دام و طیور ما نیست و یکی از برنامه های بلند مدت معاونت امور زراعت وزارت جها

 غالت و دانه های روغنی است تا بتوانیم در افق آینده بخش بیشتری از نیاز کشور را در داخل را تامین کنیم.

http://www.yjc.ir/fa/news/6363727/%D8%A7%D9%86%D8%AA 
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 نوغان
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۲۳تاریخ: 

 صندوق حمایت از توسعه نوغانداری به زودی تشکیل می شود

وزیر جهاد کشاورزی، فراهم آوری دسترسی نوغان کاران به تخم نوغان با بازدهی و عملکرد باال را از اولویت های برنامه توسعه نوغان 

 .کیل می شودکاری اعالم کرد و گفت:صندوق حمایت از توسعه نوغانداری به زودی تش

وزیر جهاد کشاورزی، فراهم آوری دسترسی نوغان کاران به تخم نوغان با بازدهی و عملکرد باال را از اولویت های برنامه توسعه نوغان 

به گزارش ایانا از وزارت جهاد کشاورزی،محمود .کاری اعالم کرد و گفت:صندوق حمایت از توسعه نوغانداری به زودی تشکیل می شود

ر نشست تخصصی توسعه نوغان و ابریشم در گیالن اظهار داشت:فراهم آوری سترسی نوغان کاران به تخم نوغان با بازدهی حجتی د

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اقدامات حمایتی و پشتیبانی از تولید .و عملکرد باال از اولویت های برنامه توسعه نوغان کاری است

 .درصد افزایش یافته است 110تاکنون قیمت خرید تضمینی نوغان  92ریح کرد: از سال نوغان در دولت تدبیر و امید،تص

حجتی با بیان این که صندوق حمایت از توسعه نوغانداری به زودی تشکیل می شود، تاکید کرد:نوغانداری در گیالن باید به عنوان 

ستاندار،نمایندگان گیالن در مجلس شورای اسالمی و بخش در این نشست، ا.عالیتی مکمل و با درآمدزایی تکمیلی برنامه ریزی شود

 .خصوصی مسایل، مشکالت و دیدگاه های خود را در خصوص توسعه صنعت نوغانداری و ابریشم بیان کردند

ال ،افزایش تولید نه95هزار جعبه در سال  28به  92هزار جعبه در سال  26براساس این گزارش، افزایش توزیع تخم نوغان هیبرید از 

و همچنین تشکیل کمیته تخصصی نوغانداری و ابریشم  95هزار اصله در سال  201به  93هزار اصله در سال  53توت اصالح شده از 

به ریاست استاندار گیالن در سال جاری با تاکید بر پیگیری تعرفه واردات پیله و نخ ابریشم، فعالسازی کارخانجات صنایع ابریشم، 

 .در این دوره بوده استتامین نخ مورد نیاز مصرف کنندگان ابریشم از تولید داخلی از جمله اقدامات حمایتی از نوغانداری 

هزار ریال سهم نوغانداران در دولت یازدهم و تامین و پرداخت اعتبار از طریق  75عالوه بر این، تثبیت قیمت هر جعبه تخم نوغان با 

یره به تولید کنندگان بخش غیر دولتی از محل یارانه ها،تقویت زنج 95یارانه ها،توزیع رایگان نهال های توت اصالح شده از سال 

فعالیت ها و خدمات مرتبط با نوغان با هدف کمک به تقویت و تحکیم اشتراک منافع زنجیره و افزایش و پایداری تولید و استمرار 

 .باشد می نوغانداری صنعت از امید و تدبیر دولت حمایتی اقدامات دیگر از شمهراهیمه پرورش کرم اه

 148به  91تن در سال  112تن و تولید ابریشم خام از  923به  91تن سال  700در نتیجه پشتیبانی های دولت،تولید پیله تر از 

 475هزار  18به  91خانوار در سال  200هزار و  13اشتغال تعداد خانوارها به نوغانداری نیز از .افزایش یافته است 95تن در سال 

کیلوگرم پیله تر  592هزار و  435هکتار توت و تولید  6065استان گیالن با سطح زیر کشت .افزایش یافته است 95خانوار در سال 

 .خانوار نوغاندار رتبه اول را در کشور دارد 8180و 

http://www.iana.ir/fa/news/50610/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88% 
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 گزارشات جهانی
 فارس - ۱۳۹۶آذر  ۲۷تاریخ: 

هکتار  ۶۵0ای با وسعت مجموعه گلخانه ۵0شود/ ساخت درصد مشکل کمبود سبزیجات در روسیه بر طرف می 90

 20۱7در سال 

درصد مشکل کمبود سبزیجات در بازار روسیه،  90ای در کشور با همین میزان رشد کند، در صورتی که تولید سبزیجات گلخانه"

های مجتمع"ای بود که توسط وزیر کشاورزی روسیه، الکساندر تاکاچف، در نشست این بیانیه "شود.ال برطرف میطی دو تا سه س

ما هرگز دراین مورد رویایی فکر  "، وی گفت: "  agroinfo"به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( از .مطرح شد "ای روسیهگلخانه

ه با کانال سرپرست وزارت کشاورزی در مصاحب - "واردات داشته ایم.  میلیون تن 2حدود  سال پیش ساالنه 10-5نکرده ایم، چرا که ما طی 

خیار، گوجه فرنگی، ساالد )سبزیجات ساالد( و غیره  -کل صنعت از جمله کارخانه ها برای تولید سبزیجات  "افزود:  "Russia 24 "تلویزیونی

، یک هاین درحالی است که تا به امروز، کسری سبزیجات گلخانه ای روسی"ایجاد شده و این یک تولید کامال تکنولوژیکی از نوع فشرده است. 

من اطمینان دارم که در آینده نزدیک، واردات کمی داشته باشیم و آن هم در خارج "الکساندر تاکاچف گفت:  میلیون تن تخمین زده شده است.

 700درصد افزایش یافته و به  14به گفته وی، تولید ساالنه سبزیجات گلخانه ای در کشور در مقایسه با سال گذشته "از فصل اتفاق می افتد.

امسال  "درصد بوده است.وزیر همچنین یادآور شد: 25درصد و گوجه فرنگی با  15هزار تن رسیده که شامل رشد محصوالت همچون خیار با 

هکتار ساخته  650مجموعه گلخانه ای با وسعت  50میلیارد روبل دریافت کرده اند و حدود  120کشاورزان داخلی، وام های ترجیحی به ارزش 

ات روسی سبزیج"تاکاچف با اشاره به صادرات سبزیجات، گفت: "ظار می رود که این امر به یک و نیم برابرشدن تولید کمک کند.شده است و انت

در حال حاضر وارد بازار خارجی شده و من امیدوارم که این موقعیت، صادرات ما را قوی تر کند. این درحالی است که در سال گذشته صادرات 

 "هزار تن رسیده است. 140به  برابر و 1.4سبزیجات 

http://www.iana.ir/fa/news/50662/90%D-8%AF%D8%B1%D8%B5%D8% 
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 گزارشات جهانی
 فارس - ۱۳۹۶آذر  ۲۵تاریخ: 

worldatlas  :برتر تولیدکننده مرکبات در جهان/ برزیل در صدر و ایران در رتبه هفتمکشور  ۱0منتشر کرد 

برزیل، چین، ایاالت متحده آمریکا و مکزیک در میان کشورهای برتر تولیدکننده مرکبات جهان قرار دارند. این در حالی است که از 

 .فروت، پرتقال و نارنگی اشاره کردلیمو، گریپتوان بهانواع مرکبات می

، کشت مرکبات به عنوان یک فعالیت اقتصادی در برخی از نقاط جهان "worldatlas"گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( از به 

انجام می شود. چراکه دارای کار فشرده ای نیست و در عین حال در هر فصل ، به خصوص در فصل بهار رشد می کند. از سوی دیگر، 

ماه طول می کشد تا بعد از لقاح، به ثمر بنشیند. تولید مرکبات  8-6خورشید نیاز دارند.این میوه بین مرکبات در مرحله رسیدن به نور 

(، 1در نیمکره شمالی، به ویژه در کشورهای مدیترانه ای، معمول است. براساس گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل )انکتاد()

، تولید مرکبات جهان را 2011ان وجود دارد. این درحالی است که فائو در سال کشور بزرگ تولید کننده مرکبات در جه 140حدود 

 میلیون تن برآورد کرده است. 115.6حدود 

 برترین تولیدکنندگان مرکبات

میلیون تن می رسد. همچنین به عنوان  20برزیل تولید کننده برتر مرکبات در جهان است، به طوری که تولید ساالنه آن به حدود 

توسط پرتغالی ها در  1530باید اشاره کرد، پرتقال نخستین بار در سال .کننده برتر آب پرتقال در جهان هم شناخته می شودصادر 

برزیل معرفی شد. اما از سویی کشاورزان مرکبات برزیلی به دلیل هزینه باالی کارگران ، مواد شیمیایی، قیمت های پایین محصوالت 

همچنین در ادامه این فهرست، چین با تولید .ری ها، کشاورزان برزیل از تولید مرکبات خودداری می کننددر بازار برزیل، آفات و بیما

مرکبات در جایگاه دوم قرار دارد. استان های برتر تولید مرکبات در چین عبارتند از جیانگشی،  میلیون تن 19.6ساالنه حدود 

چین یا به صورت محلی مصرف یا به کشور دیگری صادر می شوند. بازار گوانگشی، هونان و چونگ کینگ. مرکبات تولید شده در 

 citrusاصلی برای میوه های مرکبات چینی و مشتقات آن آسیای جنوب شرقی است. اما به دلیل بیماری لکه سبز مرکبات )

greening .و شرایط نامناسب آب و هوایی ، تولید این محصول به شدت کاهش یافته است ) 

 .برتر تولید کننده مرکبات به همراه میزان تولید شان، در جدول باال آورده شده استکشور  10 

میلیون تن است. این درحالی است که بیش  10اما سومین تولید کننده بزرگ مرکبات ، ایاالت متحده آمریکا با تولید ساالنه بیش از 

 ها و دیگر مرکبات در فلوریدا، آریزونا و تگزاس رشد می کنند. ترین میوه مصرفی آمریکایی ها، پرتقال است. همچنین اکثر پرتقال

بیشتر مرکبات تولید شده در ایاالت متحده به صورت آب میوه، به خصوص آب پرتقال فرآوری می شود. در حالی که آب میوه به 

 71ب پرتقال، با اختصاص صورت محلی مصرف می شود، در عین حال به شکل یخ زده صادر می شود. از سویی امریکا در تولید آ

 درصد از پرتقال خود به تولید آب میوه ، پس از برزیل، قرار دارد.

میلیون تن مرکبات در جایگاه بعدی قرار دارد. این درحالی است که به دلیل بیماری لکه سبز ،  6.8مکزیک با تولید ساالنه بیش از 

در حالی که تولید انگور، لیمو و لیمو ترش به دلیل تقاضای زیاد  تولید مرکبات در مکزیک به طور چشمگیری کاهش یافته است؛

افزایش یافته است. در واقع، مکزیک تولید کننده و صادر کننده پیشرو لیموشیرین و لیمو ترش محسوب می شود. همچنین می توان 

  ه کرد.به مناطق گرمسیری جنوب غربی جالسکو، کلیمه و گوررو به عنوان مناطق کشت لیمو ترش اشار

 مزایای مرکبات

خوردن مرکبات مانند پرتقال، لیمو، لیمو ترش برای بدن انسان مفید است. مرکبات منبع خوبی از فیبر به شمار می روند که برای 

اضافه کردن مواد مغذی به مواد غذایی و برای هضم بهتر و جلوگیری از یبوست مناسب است. همچنین مرکبات دارای آنتی اکسیدان 

http://awnrc.com/index.php
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مرکبات و محصوالت آن مانند آب میوه یک منبع غنی از .هستند که برای کاهش ابتال به بیماری های قلبی عروقی مفید هستند

است که برای تقویت ایمنی بدن ، انعطاف پذیری پوست و کاهش سرماخوردگی مفید است. مرکبات غنی از مواد معدنی  C ویتامین

ت استخوان ها مفید است، همچنین دارای پتاسیم است که می توان به بهبود عملکرد سیستم دیگر مانند کلسیم هستند که برای تقوی

 .عصبی کمک کند

 ترجمه: فرحناز سپهری

 پی نوشت:

 UNCTAD: United Nations Conference on Trade andکنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل )-۱

Development)میالدی با هدف یک پارچگی کشورهای در حال ۱9۶4رسالشود، د، که به اختصار آنکتاد نامیده می

 توسعه با اقتصاد جهانی تأسیس شد.

http://www.iana.ir/fa/news/50615%D-/worldatlas9%85%D 
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 گزارشات جهانی
 فارس - ۱۳۹۶آذر  ۲۳تاریخ: 

 برابر ایران است 3۱و در فرانسه  ۱9، کانادا ۱3قیمت آب در ترکیه 

  .برابر استاندارد جهانی است؛ لذا بایستی حتی نسبت به بحث آب مجازی نیز حساس باشیم2سرانه مصرف آب ایران 

برابر استاندارد جهانی 2مصرف آب ایران  زیست گفت: سرانهرئیس پژوهشکده عمران، آب و محیط« نعمت حسنی»به گزارش ایلنا، 

برابر قیمت 4تا  3که قیمت آب در ایران باید است؛ لذا بایستی حتی نسبت به بحث آب مجازی نیز حساس باشیم. او با بیان این

 .آب در ایران است برابر قیمت31برابر، دانمارک، فرانسه و اروپا تا 19برابر، کانادا 13کنونی باشد، ادامه داد: قیمت آب در ترکیه 

تواند صدمات جدی به بدنه آب کشور وارد کند، گفت: میزان متوسط آب بدون درآمد که کمبود منابع اعتباری میاو با اشاره به این

میلیارد تومان خسارات آب هدررفته به 3600تومان برای هر مترمکعب آب،  1500شده درصد است که با قیمت تمام30در کشور ما 

درصد 70از این میزان  :میلیارد مترمکعب ذکر کرد و افزود400های جوی را او همچنین میزان حجم بارش.شودحمیل میکشور ت

میزان نزوالت جوی با توجه به افزایش اثرات گازهای  21شود تا پایان قرن بینی میشود و پیشمیلیارد مترمکعب تبخیر می280برابر 

 .میلیمتر برسد180تر از ای و تغییر اقلیم به کمگلخانه

درصد 6درصد و در سایر نقاط آن نیز کمتر از 3که میزان پرت آب در شهرهای بزرگ و مهم کشور ژاپن مانند توکیو او با اشاره به این

  .است، تصریح کرد: میزان آب بدون درآمد و هدررفته در شهرهای جنوبی ما بسیار باالست

http://www.iana.ir/fa/news/50605/%D9%82%DB%8C%D9% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۲۸تاریخ: 

 تجارت الکترونیک؛ رویکردی نو در کشاورزی هند

درصد جمعیت هند به طور مستقیم با کشاورزی در ارتباط  65کشاورزی ستون اقتصاد هند به شمار می رود. در حالی که حدود 

 ....هستند. اما از سوی دیگر، عواملی به عدم تعادل اقتصادی در کشور منجر می شود؛ لذا

، این درحالی است که در بخش کشاورزی، فضای مناسب برای پیاده سازی تکنولوژی مدرن برای " farmertree " به گزارش ایانا از

برای شیوه های کشاورزی، راه جدیدی برای کشاورزان به  "هوشمند"که با معرفی فناوری  ت وجود دارد. به طوریحل این مشکال

 .است شدهمنظورمدیریت سودآوری اقتصادی مزرعه فراهم 

از کرده ب همچنین با محبوبیت بیشتر اینترنت در میان مردم، در سال های اخیر تجارت الکترونیک راه خود را در بخش کشاورزی هند

است. تجارت الکترونیک به خرید و فروش خدمات و کاالها اشاره دارد، به طوری که پرداخت کاال و خدمات از طریق پلت فرم آنالین 

 .)الکترونیکی( انجام می شود

 بیش از یک نوع تکنولوژی اتصال :تجارت الکترونیک و کشاورزان: این پلت فرم بر روی یک مدل ترکیبی )مدل ترکیبی

یا توپولوژی استفاده می کند( کار می کند و سفارش های آنالین را قبول و فروشندگان به طور مستقیم با کشاورزان 

ارتباط برقرار و به آن ها کمک می شود تا سفارشات را برای محصوالت مورد نیاز ارائه دهند. پیش از این، کشاورزان 

عمده فروشان کاالی آن ها را خریداری کنند و یا برای فروش به بازار هیچ جایگزینی نداشتند و باید منتظر می شدند تا 

 .می رفتند. درحالی که با رشد تجارت الکترونیک، فرصت های جدید برای مردم محلی و دولت فراهم شده است

طه وان به کاهش واسهمچنین، تجارت الکترونیک مزایایی را برای مصرف کنندگان و فروشندگان فراهم می کند. که از آن جمله می ت

ها و ایجاد مدیریت مسیر زنجیره تامین اشاره کرد؛ به طوری که باعث می شود تا محصول با قیمت پایین تری به دست مصرف 

کنندگان برسد. در حالی که از سوی دیگر برای فروشندگان، امکان فروش مرزی را به همراه می آورد، که این به نوبه خود موجب 

 ان و هزینه ها می شود.صرفه جویی در زم

تجارت الکترونیک دارای مزیت اجتماعی است و سطح توسعه کل تجارت کشاورزی ، درآمد و سطح زندگی کشاورزان را بهبود می 

بخشد. از سوی دیگر، کمک می کند تا مدیریت غیر متمرکز تولید محصوالت کشاورزی با بازار بزرگ و سیستم در گردش ادغام شود. 

 ن، از طریق پلت فرم، بازار داخلی تقویت و در عین حال می توان به بازارهای جهانی دست پیدا کرد.عالوه بر ای

http://www.iana.ir/fa/news/50696/%D8%AA%D8%AC%D8% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۲۷تاریخ: 

 20۱8تهدید بزرگ جهان  8

تهدید اقتصادی را در سال  3تهدید سیاسی و  8الملل و باشگاه اقتصاددانان در صفحات بین« دنیای اقتصاد»دنیای اقتصاد: روزنامه 

ورهای ای واشنگتن و درگیری نظامی چین و کشمورد بررسی قرار داد. احتمال رویارویی ایران با آمریکا یا متحدان منطقه 2018

عنوان دو ابرچالش برای سال جدید میالدی جنوب شرق آسیا در منطقه دریای چین جنوبی از نگاه شورای روابط خارجی آمریکا به

های حیاتی آمریکا، رویارویی ها و شبکهمعرفی شده است. همچنین تهدید حمالت تروریستی در جهان، حمالت سایبری به زیرساخت

ها ثباتی در افغانستان، درگیری نظامی میان روسیه و کشورهای عضو ناتو و افزایش جدالیش خشونت و بینظامی با کره شمالی، افزا

نامه تهدید فرعی در لیست این اتاق فکر آمریکایی مطرح شده است. هفته 6عنوان های شورشی در سوریه بهمیان دولت و گروه

جمهوری روسیه برای یک نبرد بزرگ جهانی خبر داده است. ظاهرا رئیسنیوزویک نیز در آخرین شماره خود از آماده شدن روسیه 

برداری شده از دوران شوروی، مقدمات الزم را برای بسیج عمومی فراهم آورده است. مطابق این فرمان همه طی یک دستور کپی

های داخلی ترامپ، کارشناسان، سیاست ها باید آماده تولید تانک، گلوله و هواپیما برای لحظه موعود باشند. در عین حالکارخانه

اند.در شناسایی کرده 2018تهدید بزرگ برای اقتصاد جهان در سال  3عنوان ها را بهکاهش نرخ رشد اقتصادی چین و بحران بدهی

اری رو به پایان است، بسی 2017ها درخصوص وضعیت امنیت جهان به وقوع پیوست. اکنون که سال بینیبرخی از پیش 2017سال 

شورای »فکر آمریکایی دنبال آن هستند تا بدانند چه تهدیداتی در سال آینده متوجه جامعه جهانی خواهد شد. به تازگی اتاقاز مردم به

نظرسنجی »منتشر کرده است.این گزارش براساس نتایج  2018( گزارشی از فهرست تهدیدهای جهان در سال CFR« )روابط خارجی

های بالقوه بر مبنای احتمال رخداد ساالنه به منظور ارزیابی تنش« مرکز اقدامات پیشگیرانه»( است که PPS) «های پیشگیرانهاولویت

ن خواهد تا بهتریکند. این نهاد در نظرسنجی خود از کارشناسان روابط خارجی یآنها و اثراتی که بر منافع آمریکا دارند منتشر می

رو ممکن است اتفاق بیفتند ارائه کنند. ویژگی متمایز این نظرسنجی این زمانی پیش قضاوت خود را درخصوص خطراتی که در افق

کند. به ادعای این نهاد توانند بر منافع آمریکا داشته باشند را ارزیابی میاست که عالوه بر احتمال رخداد مخاطرات، اثراتی که می

ها باید وقت و انرژی خود را صرف چه موضوعاتی و حتی رسانه گذاران )آمریکایی(کند که سیاستنتایج این نظرسنجی مشخص می

تهدید از لحاظ احتمال وقوع و میزان اثرگذاری اهمیت  8متوجه جهان است،  2018کنند. در میان تهدیدهای متعددی که در سال 

 ای این کشور است.منطقهای دارند. یکی از این تهدیدات بزرگ، احتمال رویارویی نظامی ایران با آمریکا یا متحدان ویژه

 آمریکا تهدید شد!-سرانجام جنگ ایران

 30منشأ نگرانی هستند. از  2018بسیاری از مخاطرات احتمالی که در نظرسنجی سال گذشته شناسایی شدند، کماکان در سال 

اند و رفتند. بسیاری از این موارد برای سال آینده تغییر کردهشمار میمورد پرریسک به 22مورد شناسایی شده در سال گذشته، 

تعدادی دیگر به قوت خود باقی هستند. در نظرسنجی امسال، دو مورد جدید به مخاطرات اولویت دسته یک )مخاطراتی که از لحاظ 

میان ایران و عربستان سعودی در منطقه خاورمیانه و  افزایش تنشاند. با توجه به احتمال وقوع و اثرگذاری مهم هستند( افزوده شده

اند، احتمال رویارویی نظامی ایران با آمریکا یا های نیابتی که این دو کشور در سوریه و عراق و سایر کشورهای منطقه داشتهجنگ

د بود. درگیری نظامی میان چین و خواه 2018های اصلی جامعه جهانی در سال ای این کشور، یکی از نگرانیمتحدان منطقه

هایی است که ای که درخصوص مناطق دریای چین جنوبی وجود دارد از دیگر نگرانیخاطر مناقشهکشورهای جنوب شرقی آسیا به

به مخاطرات اولویت دسته یک افزوده شده است. این دو نگرانی جدید در کنار شش مورد دیگری که از نظرسنجی سال گذشته باقی 

دهند. شش تهدید دیگر عبارتند از: تهدید حمالت تروریستی و تشکیل می 2018اند، تهدیدات اولویت دسته یک را برای سال دهمان
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امی ثباتی در افغانستان، درگیری نظشمالی، افزایش خشونت و بیسایبری علیه آمریکا و متحدان این کشور، رویارویی نظامی با کره

، «رانههای پیشگینظرسنجی اولویت»های شورشی سوریه.در ها میان دولت و گروهاتو و افزایش درگیریمیان روسیه و کشورهای عضو ن

تهدید با میانگین احتمال وقوع و اثرگذاری باال،  8اند. دسته یک شامل بندی شدهدر سه گروه دسته 2018تهدیدات جهان در سال 

تهدید با میانگین احتمال وقوع و 9رگذاری متوسط و دسته سوم شامل تهدید با میانگین احتمال وقوع و اث 13دسته دو شامل 

میان اسرائیل و  مورد در نظرسنجی امسال جدید هستند. ریسک تشدید درگیری 8تهدید، 29اثرگذاری اندک است. در مجموع این 

شدید در منطقه بالکان سه مورد از  هایها و خشونتآفریقا و تشدید تنش« ساحل»ثباتی در منطقه اهلل، افزایش درگیری و بیحزب

 2018این تهدیدات جدید هستند. در کنار این سه تهدید و احتمال رویارویی میان ایران و آمریکا، چهار تهدید جدید دیگر برای سال 

ی اتی سیاسثبهای اجباری در جمهوری آفریقای مرکزی، افزایش خشونت و بیای و مهاجرتهای فرقهاند: تشدید خشونتمعرفی شده

 ای در میانمار.های فرقهدهی شده در مکزیک و تشدید خشونتهای جنایی سازماندر کنیا، تشدید خشونت

طور که اشاره شد احتمال رویارویی نظامی چین و اند. همانبندی باالتری قرار گرفتهدر نظرسنجی امسال دو تهدید جهانی در دسته

ریای چین جنوبی یکی از تهدیدات است که در نظرسنجی امسال در دسته یک جای شرق آسیا درخصوص موضوع دمدعیان جنوب

قرار داشت(. احتمال تداوم حمالت گروه تروریستی الشباب در سومالی  2گرفته است )این تهدید در نظرسنجی سال گذشته در دسته 

از طرفی سه رویداد احتمالی در نظرسنجی امسال  است. به دسته دوم انتقال یافته 3از دیگر رویدادهایی است که از اولویت دسته 

، احتمال درگیری 2017پرسی استقالل کردستان در سپتامبر اند. پس از برگزاری همهنسبت به گزارش سال گذشته متحول شده

 .ها در عراق شده استثباتیها درخصوص افزایش بیهای مسلح کرد جایگزین نگرانیمیان نیروهای نظامی عراق و گروه

تی ثبامورد شامل تهدیدهای سال آینده نیستند: تشدید بحران سیاسی در بروندی، بی 8در میان مخاطرات نظرسنجی سال گذشته، 

های شونتهای مدنی و خدنبال شکست توافق صلح میان دولت و نیروهای مسلح انقالبی کلمبیا، تشدید آشوبسیاسی در کلمبیا به

ها، درگیری نظامی میان جمهوری تاثیر موج مهاجرتی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا تحتثباتی سیاسقومی در اتیوپی، بی

ثباتی های داخلی و خارجی دولت فیلیپین، بیها با سیاستباغ، افزایش مخالفتقره-آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقه ناگورنو

 تاثیر تجمیع قدرت.ای سیاسی در ترکیه تحتهثباتیخاطر جانشینی سلطنت، و افزایش بیسیاسی در تایلند به

http://www.iana.ir/fa/news/50682/%DB%B8%D-8%AA%D9% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۳۰تاریخ: 

شد/ تالش برای ارتباط با نسل تازه طرفداران فوتبال در چین و سایر  20۱8غول لبنی چین اسپانسر جدید جام جهانی 

 نقاط جهان

 .فوتبال در روسیه را معرفی کرد 2018فیفا به صورت رسمی جدیدترین اسپانسر جام جهانی 

به عنوان   Mengniuفدراسیون بین المللی فوتبال )فیفا( با گروه صنعتی منگ نیو، (خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانابه گزارش 

این شرکت چینی طبق مفاد قرارداد با فیفا، جدیدترین .شرکت پیشرو در تولید محصوالت لبنی کشور چین قراردادی را منعقد کرد

با توجه به این قرارداد تولیدکننده رسمی  "نیومنگ "گروه صنعتی .فوتبال در کشور روسیه خواهد بود 2018اسپانسر جام جهانی 

این اعالمیه امروز در مرکز کنوانسیون ملی چین با .روسیه در کشور چین خواهد بود 2018ماست، بستنی و شیر رسمی جام جهانی 

افقنامه چهار این تو.و فیلیپ لو فلک، افسر جاری فیفا، اعالم و رونمایی شد Mengniu Groupحضور جفری لو، مدیرعامل شرکت 

 FIFA را تشکیل می دهد که گروه ماست آشامیدنی رسمی و بسته بندی شده یخبندان جام جهانی Mengniu دسته از محصوالت

بر روی تمامی سیستم  Mengniuنام تجاری محصوالت گروه .برای چین بزرگ است ™ FIFA World Cupو شیر و شکر رسمی 

 .و بلیط های مسابقه ظاهر می شود LED ل های دیجیتال فیفا، تابلوهایهای عامل کلیدی تبلیغاتی، مانند کانا

 آن ها با استفاده از دارایی های حمایتی گسترده خود برای ارائه یک فرصت منحصر به فرد به مشتریان خود برای تجربه جام جهانی

FIFA  نیات روسیه و همچنین میلیارد ها بیننده ای ، از این فرصت طالیی برای عرض اندام در بازار لب2018در روسیه در تابستان

 .که به مدت یک ماه پیگیر شبانه روز اخبار و مسابقات جام جهانی روسیه در تابستان سال آینده هستند، استفاده می کنند

  Mengniu ر پر شویکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان لبنیات در جهان است و نام تجاری قدرتمند و شناخته شده ای در بازار ک

روسیه گفت: رشد بازی  2018در ارتباط با قرارداد اسپانسری از جام جهانی  "منگ لیو"جفری لو مدیرعامل .جمعیت چین است

فوتبال در سرتاسر جهان یکی از اولویت های کلیدی ما است و اکنون یکی دیگر از حامیان اصلی رسمی در چنین منطقه مهمی شده 

به تجدید نظر کودکان و نوجوانان کمک می کند و  Mengniu واقعیت بهره مند خواهیم شد که تجارت طبیعتا، ما نیز از این" .ایم

وی افزود: حمایت ما از جام ".به ما این امکان را می دهد تا با نسل جدیدی از طرفداران فوتبال در چین و جهان ارتباط برقرار کنیم

ی حتی بزرگ تر برسیم و مهمتر از همه، توامندی های صنعت لبنی چینی را به جهانی فیفا، فرصتی برای ماست تا به یک بازار جهان

نیست، بلکه برای صنعت لبنی چینی به  Mengniu البته این تنها یک لحظه افتخار برای "لو ادامه داد. "کل جهان نشان دهیم،

بنی در بزرگ چین، امضا کرده است تا آخرین ، یکی از رهبران بازار محصوالت لMengniu فیفا قرارداد را با گروه".شمار می رود

این اعالمیه امروز در مرکز کنوانسیون ملی چین با حضور جفری .روسیه شود FIFA World Cup 2018مسوول رسمی جام جهانی 

 تاین توافقنامه چهار دسته از محصوال.و فیلیپ لو فلک، افسر تجاری فیفا، ساخته شد Mengniu Group لو، مدیر عامل شرکت

Mengniu را تشکیل می دهد که گروه ماست آشامیدنی رسمی و بسته بندی شده یخبندان جام جهانی FIFA و شیر و شکر رسمی 

FIFA World Cup ™ گروه.برای چین بزرگ است Mengniu  با استفاده از دارایی های حمایتی گسترده خود برای ارائه یک

نام تجاری آنها بر روی تمامی  .در روسیه در تابستان امسال FIFA ه جام جهانیفرصت منحصر به فرد به مشتریان خود برای تجرب

 Mengniu ".و بلیط های مسابقه ظاهر می شود LED سیستم عامل های کلیدی تبلیغاتی، مانند کانال های دیجیتال فیفا، تابلوهای

گفت: رشد بازی در سرتاسر  Le Floc'h .زار چین استیکی از بزرگترین تولید کنندگان لبنیات در جهان است و نام تجاری قوی در با

یز طبیعتا، ما ن"جهان یکی از اولویت های کلیدی ما است و اکنون یکی دیگر از حامیان اصلی رسمی در چنین منطقه ای مهم است. 

این امکان را می دهد  به کودکان و نوجوانان تجدید نظر می کند، به ما Mengniuاز این واقعیت بهره مند خواهیم شد که تجارت 
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 جهت ما برای فرصتی  فیفا، جهانی جام از ما حمایت "وی با بیان این که ".تا با نسل جدیدی از طرفداران فوتبال ارتباط برقرار کنیم

: داد ادامه است جهان کل به چینی لبنی صنعت دادن نشان برای همه، از تر مهم و است تر بزرگ حتی جهانی بازار یک به رسیدن

 24در روزهای  2018جام جهانی فوتبال ".، بلکه برای کل صنعت لبنیات چین استMengniu ن تنها یک لحظه افتخار برایای "

تیم برگزار خواهد شد و تیم ملی فوتبال  32شهر کشور روسیه با شرکت  11ورزشگاه  12خورشیدی در  1397تیرماه  24خرداد تا 

پرتغال، اسپانیا و مراکش رقابت خواهد کرد. جالب آن که در حالی یک شرکت لبنی چینی توان های ملی با تیم B ایران در گروه

 .روسیه را می یابد که تیم ملی فوتبال این کشور پر جمعیت از راهیابی به جام جهانی بازمانده است 2018اسپانسری جام جهانی 

نی و حفظ مارچلو لیپی مربی خوش نام ایتالیایی برای جام ملت اتفاقی که به نظر می رسد با سرمایه گذاری های هدفمند این چنی

قطر، برنامه ریزی های اساسی و اصولی را برای بهره  2022و همچنین رقابت های مقدماتی جام جهانی  1398های آسیا در سال 

 "...برداری های اقتصادی و اجتماعی و ورزشی از این رویداد بسیار بزرگ ورزشی تدارک دیده اند

http://www.iana.ir/fa/news/50732/%D8%BA%D9%88%D9%84%D-9%84% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۲۸تاریخ: 

 میلیارد دالری 2.۶/ ارزش جهانی 202۵سال رشد سریع بازار هوش مصنوعی در بخش کشاورزی تا 

 .میلیارد دالر برسد 2.6به ارزش جهانی  2025طور سریعی رشد کند و تا سال رود که هوش مصنوعی در بخش کشاورزی بهانتظار می

پیش بینی هوش "، براساس گزارش تحقیقاتی جدید با عنوان  "  farminguk"به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( از

میلیون دالر در سال  518.7درصد افزایش ، از  22.5، انتظار می رود که بازار با (1) "2025مصنوعی در بازار کشاورزی تا سال 

درحالی که کشاورزی، از صنایع عمده دیجیتال در جهان است، پیش بینی می شود .برسد 2025ر تاسال میلیارد دال 2.6به ،  2017

رشد سریع .که در این زمینه از طریق اطالعات دیجیتال، کشاورزی رباتیک و شرکت های تحلیلی ، تحول و رشد در آن پدید آید

ی رو به رشد تولید محصوالت کشاورزی به دلیل افزایش جمعیت، هوش مصنوعی در بازار کشاورزی به عوامل مختلفی از قبیل تقاضا

 .افزایش استفاده از سیستم های مدیریت اطالعات و تکنولوژی های پیشرفته جدید برای بهبود بهره وری محصول وابسته است

و کشاورزان به منظور  (، به طور قابل مالحظه ای توسط سازمان های کشاورزی2همچنین راه حل های مبتنی بر یادگیری ماشین )

عالوه بر این، در سال های آینده، انتظار می رود که .افزایش بهره وری مزرعه و ایجاد رقایت در عملیات تجاری استفاده می شود

 .( در شیوه های مختلف کشاورزی افزایش یابد3استفاده از یادگیری ماشین و بینایی کامپیوتری )

  یادگیری ماشین

ه در میان فناوری های مختلف، فناوری یادگیری ماشین، پیشرو در بازار هوش مصنوعی در بخش کشاورزی پیش بینی می شود ک

این درحالی است که پذیرش فزاینده تکنولوژی یادگیری ماشین توسط کشاورزان در سراسر در طول دوره پیش بینی شده باشد.

زی است. در عین حال، یادگیری ماشین اجازه می دهد تا کشاورزان جهان عامل اصلی افزایش تقاضا برای این فناوری در صنعت کشاور

 .و کسب و کارهای کشاورزی بر اساس یافته ها در زمان واقعی ، تصمیم گیری های مناسب را اتخاذ کنند

ل لیهمچنین عوامل اصلی رونق رشد هوش مصنوعی در بازار کشاورزی ، استفاده از اپلیکیشن های کشاورزی دقیق است که به د

توجه بیشتر به بهره وری مزرعه و با توجه به افزایش جمعیت و نیاز به بهبود کیفیت مواد غذایی انجام می شود. به طوری که فناوری 

از سوی دیگر، افزایش .های کشاورزی دقیق کمک می کند تا فعالیت های کشاورزی سنتی کارآمد تر و قابل پیش بینی تر شود

کشاورزی در برنامه های کاربردی )اپلیکیشن ها( کشاورزی برای افزایش بهره وری و نظارت بر سالمتی استفاده وپذیرش ربات های 

 .محصوالت کشاورزی عامل اصلی تقاضا برای هوش مصنوعی در زمینه برنامه های کاربردی کشاورزی دقیق است

 ترجمه: فرحناز سپهری

 پی نوشت:

Global Forecast to 2025 -AI in Agriculture Market by Technology -1 
 

- Machine learning: ها به تنظیم و اکتشاف شیوه های وسیع و پرکاربرد هوش مصنوعی،یادگیری ماشین، به عنوان یکی از شاخه

 .کنندها توانایی یادگیری پیدا میها و سامانهپردازد که بر اساس آن ها رایانههایی میو الگوریتم

3- computer visioه های مربوط بهای علوم کامپیوتر است که شامل روش: بینایی کامپیوتر یا بینایی ماشین ، یکی از شاخه

 ها است.، آنالیز و درک محتوای آندستیابی تصاویر، پردازش

http://www.iana.ir/fa/news/50695/%D8%B1%D8%B4%D8%%-AF 
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 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۲۵تاریخ: 

میلیون یورو  ۵00کشاورزی متعهد شدند/ اختصاص بیش از اتحادیه اروپا و بنیاد بیل گیتس برای نوآوری در بخش 

 برای تحقیق و نوآوری در بخش کشاورزی

میلیون یورو طی سه سال آینده برای تحقیق و نوآوری  500اتحادیه اروپا همراه با بنیاد بیل و ملیندا گیتس متعهد شدند، بیش از 

، اتحادیه اروپا، که بزرگ ترین اهدا کننده کمک ها در زمینه توسعه و "EURACTIV"به گزارش ایانا از .در بخش کشاورزی اختصاص دهند

 ربنیاد بیل و ملیندا گیتس، بزرگ ترین سازمان بشردوستانه در این زمینه به شمار می روند، قرار است با همکاری یکدیگر، طرحی مشترک را د

 مانی در بخش سیستم های کشاورزی و غذایی اجرا کنند.کشورهای در حال توسعه، در زمینه نوآوری های تحقیقاتی ، فنی و ساز

هر دو طرف در نظر دارند که علم و نوآوری را برای رسیدگی به برخی از چالش های اساسی ناشی از تغییرات اقلیمی به کار گیرند. 

در دستور کار تغییرات اخیر در بن در مورد نقش کشاورزی،  COP23همچنین این طرح مشترک براساس نتایج توافقنامه پاریس و 

( که به میزبانی امانوئل مکرون، رئیس One Planet) "یک سیاره"این درحالی است که در نشست  آب و هوایی قرار می گیرد.

دولت موافقت خود را برای متوقف  200جمهوری فرانسه، برگزار شد، بیل گیتس هم حضور داشت و مشاهده کرد که نزدیک به 

 ساختن استفاده از سوخت های فسیلی و محدود کردن گرمایش جهانی اعالم کردند.

GMOs یا تراریخته ها 

است. ببیل گیتس سال گذشته در مصاحبه ای با وال استریت  GMOsباید اشاره کرد، از جمله نوآوری ها در کشاورزی استفاده از 

ا )تراریخته ها( برای آفریقا به خصوص در زمینه سازگاری یا تغییرات آب و هوایی، تحوالت زیادی به وجود ه GMO "ژورنال، گفت :

ی تاثیر تغییرات آب و هوای"نون میمیکا، عضو کمیسیون اتحادیه اروپا در زمینه همکاری و توسعه بین المللی، گفت :"آورده است.

، در حالی که رویدادهای شدید آب و هوایی می تواند باعث کاهش چشمگیر برای کشورهای کمتر توسعه یافته بسیار مهم است

 "عملکرد و حتی قحطی شود.

  فرانسه، امانوئل مکرون و بیل گیتس رئیس جمهوری

  20۱7دسامبر ۱2 -)مرکز هنری( نزدیک پاریس در تصویر دیده می شوند La Seine Musicale در محل

تحقیقات و نوآوری های بیشتری برای مقابله با این چالش، بهبود کشاورزی و سیستم های تولید محصول بنابراین ما باید از "وی افزود:

 "حمایت کنیم. ما باید صندوق دولتی و خصوصی را برای تامین مالی این تحقیق بسیج کنیم.

ی عالی این مشارکت، نمونه ا"تس، گفت: این عضو کمیسیون اروپا با ابراز خشنودی از این ماموریت با همکاری بنیاد بیل و ملیندا گی

میلیون یورو، طی سه  270این درحالی است که، کمیسیون "از همکاری است که می تواند اجرای توافقنامه پاریس را به پیش ببرد.

خواهد ( به منظور تقویت و توسعه تحقیقات کشاورزی و مواد غذایی در برابر تغییرات آب و هوایی کمک 2020-2018سال آینده )

( در زمینه افزایش نوآوری 2018تا  2020میلیون دالر در همین دوره ) 300کرد.همچنین بنیاد بیل و ملیندا گیتس متعهد شد که 

های مربوط به تغییرات آب و هوا و تحقیق در زمینه کشاورزی اختصاص دهد.با توجه به حجم چالش و نیاز به اقدام فوری، کمیسیون 

شناسایی درباره سرمایه گذاری های اولویتی را برای تحقق تحقیقات در زمینه استفاده، ارتقاء نوآوری در سیستم  اروپا و بنیاد گیتس ،

های کشاورزی و غذایی، آغاز کرده اند.در عین حال، نسل دانش علمی و نوآوری های کاربردی شامل زراعت برای تولید اولیه، فناوری 

لی در طول زنجیره ارزش و تمرکز بر فعالیت های عمده برای افزایش اشتغال، امنیت غذایی برای تمام مراحل فرآوری، سازماندهی ک

و تغذیه خواهد بود.آن ها همچنین در زمینه ارتقا ساختار و توسعه ظرفیت های تحقیقاتی ملی و منطقه ای نیز کار می کنند. این 

 برای سیاست ها و تصمیمات سرمایه گذاری افزایش می دهد.درحالی است که این تالش ها همچنین دانش و شواهد مورد نیاز را 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
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همچنین این طرح، با هدف هماهنگی قوی تر استراتژی ها و ترویج اقدامات مشترک و به طور خاص براساس فعالیت های مشترک 

یق مکانیسم های بین کشورهای عضو و همه شرکای عالقه مند انجام می شود به طوری که منابع مالی و تخصص انسانی را از طر

نوآورانه ای که موجب افزایش پاسخ دهی می شود، به اشتراک گذارند.الزم به یادآوری است که کار فنی بین کمیسیون، بنیاد بیل و 

ملیندا گیتس، فرانسه، آلمان، ایتالیا، اسپانیا و سایر کشورها و شرکای عالقه مند عضو اتحادیه اروپا به منظور شناسایی اولویت ها و 

 توسعه برنامه های بلند مدت ادامه می یابد.

http://www.iana.ir/fa/news/50616/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۲۹تاریخ: 

های پروژه تولید سوخت زیستی چین کلید خورد/ کاهش آلودگی محیط زیست ناشی از سوزاندن کاهترین بزرگ

 زراعی

ترین در نوع خود در ، بزرگZhanjiang Sovren Biomass Co شرکت چینی (biomass fuel) پروژه تولید سوخت زیستی

 .هزار تن سوخت تولید کند 100ساالنه  رود کهکلید خورد و انتظار می Baisha کشور است که سوم دسامبر در شهر

 Sovran Environment & Energy، این کارخانه توسط شرکت "چاینا دیلی"به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( از 

Corp اری شده و شامل تیمی از دانشجویان بازگشتی از انگلیس و استرالیا و همچنین دانشجویان کارشناسی ارشد و سرمایه گذ

دکتری از دانشگاه های معتبر چین است.این درحالی است که آن ها یک کارخانه قدیمی را بازسازی کرده و امکانات موجود را به 

ست پروژه، چن ژاجی، سرمایه گذاری اولیه چهار برابر بیشتر از زمانی بود که شرکت منظور کاهش هزینه ها ارتقا دادند. به گفته سرپر

تصمیم به ساخت کارخانه جدید کرد.به طوری که، این کارخانه ، ضایعات بخش های جنگلداری و کشاورزی مانند باگاس 

شگاه های شکر، تراشه چوب از کارخانه های ای است که پس از استخراج شکر از نیشکر، به دست می آید( که از پاالی)باگاس:تفاله

چوب و نی از مزارع برنج، به دست می آید، را پس از شکستن، خشک کردن، فشرده سازی و قالب گیری، به سوخت زیستی تبدیل 

این .می کند و پس از آن محصوالت نهایی به نیروگاه های زیست توده در گوانگدونگ، هینان، کره جنوبی و بلژیک ارسال می شود

درحالی است که اکثر دیگ های بخار زغال سنگ در کشور ارتقاء یافته اند و از انرژی پاک مانند سوخت طبیعی یا سوخت زیستی 

 استفاده می کنند. همچنین، با راه اندازی این پروژه، عرضه سوخت به میزان قابل توجهی بهبود می یابد.

( یک شهر بزرگ کشاورزی است و این پروژه نه تنها به کاهش آلودگی محیط  Zhanjiangبه این نکته باید اشاره کرد، ژانژیانگ )

زیست ناشی از سوزاندن کاه های زراعی کمک می کند، بلکه باعث ایجاد شغل برای کارگران محلی و افزایش درآمد آن ها خواهد 

یر، خرید و یا ساخت کارخانه های جدید به قصد دارد ارزش تولید سالیانه خود را با تغی Sovrenشد.به گفته چن ژاجی ، شرکت 

( برساند. در عین حال، شرکت های بزرگ سرمایه گذاری برای حمایت مالی 2020-2016یک میلیون تن در طول برنامه پنج ساله )

 در راستای توسعه مرحله بعدی پروژه ، با شرکت در ارتباط هستند.

 ترجمه: فرحناز سپهری

 پی نوشت:

است. این شهر یکی از یک شهرک در جمهوری خلق چین است که در تایشان واقع شده Baisha, Taishan )ن: باشِه )به التی -1

 معدود مناطق شمال استان گوانگدونگ است که در آن معادنی کمیاب و قابل استخراج وجود دارد.

http://www.iana.ir/fa/news/50714/%D8%A8%D8%B2%D8%B1% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۲۵تاریخ: 

 ؛ قدرتمندترین تراکتور باغی جهان از ایتالیا + تصاویر"آنتونیو کارارو "

حداقلی برای گردش در یک مزرعه نیازی رو هستیم و نیازی به سرعت چند صد کیلومتر بر ساعت یا شتاب ما با یک تراکتور روبه

نقطه  1932سال .نداریم. با این وجود سامانه کنترل کروز فعال در این تراکتور برای رفاه بیشتر حال کشاورزان تعبیه شده است

 جیوانی توسط کشاورزی تجهیزات ساخت برای  در "کارارو"عطفی برای آینده صنعت کشاورزی جهان بود. در این سال گروه صنعتی 

د دو سال بعد آنتونیو کارارو از کارخانه خانوادگی اش و حدو. داد بازار به را خود تراکتور اولین 1958 سال در و شد تاسیس کارارو

نیز این گروه صنعتی تصمیم گرفت تا تمامی تولیدات خود  1977برادرانش خود جدا شد و کمپانی خودش را تاسیس کرد. در سال 

سال بعد تراکتورهای ساخته شده در این کارخانه،  40کرد که ر اختصاص دهد. در آن زمان کسی فکر تصور نمیرا به ساخت تراکتو

  .عنوان یکی از بهترین تراکتورهای جهان را از آن خود کنند و در نهایت قدرتمند ترین تراکتور باغی جهان باشند

 برای که است تراکتورسازانی جمله از و کند می تولید تراکتور مدل 30 از بیش کارارو روزها این ایران، عصر به گزارش گروه خودرو

ای تراکتورهای کارارو، به گونه  TGF کند؛ سریزمین یا مزارع ویژه با محصوالت خاص یک مدل منحصر به فرد رو می نوع هر

برند های ویژه بهره میاز چرخ TRX سری. کنند حرکت باغ یک میوه درختان بین  اند که با دقت و ظرافت در مزرعه یاطراحی شده

 شاسی و پیشرفته موتور مدرن، تهویه سیستم با سرپوشیده کابین سرباز، کابین اند.و در حرکات رو به عقب مهارت خود را نشان داده

 ریس اما.هستند کارارو آنتونیو تراکتورهای مختلف انواع مختلف های ویژگی جمله از پذیربرگشت حرکت موقعیت و چندبخشی

mach های قدرتمند شما را به و قدرتمندترین محصوالت این شرکت نامید. ظاهرشان با شنی توان سرسختاین تراکتورهای را می

اند تا بتوانند در چنین شرایطی که دار طراحی شدهاندازند. این تراکتورها برای حرکت روی سطوح شیبهای سرسخت مییاد تانک

 .سخت است، عواملی مانند ثبات، ایمنی و کشش را رقم بزنند و بر جاذبه فائق آیندحرکت عادی به مراتب 

شود که به راحتی قادر است بین مسیرهای های نامتقارن محسوب می، یک ابر تراکتور کوچک با چرخ9900مدل  TGF در سری

 .دارهای شیبها و دامنهمزارع، گلخانه آل برای باغات،ها بگردد و دور بزند: تراکتوری ایدهباریک و تنگ مزارع یا باغ

کند. به منظور برآوردن نیاز بسیاری از وجور است و کار روی عموم زمین های زراعی را تضمین میاین مدل بسیار قدرتمند و جمع

کتور اوت در این تراها و ارائه دو کابین متفسازی این تراکتور به خوبی وجود دارد. همچنین امکان تغییر چرخمشتریان امکان شخصی

از سوی کارخانه سازنده وجود دارد. مدل های کابین دار تراکتورها نیز برای حفاظت باغبانان از نور یا سرمای شدید، آفات موجود در 

  .شوند مزرعه یا عوامل شیمیایی ناشی از سموم یا مواد شیمیایی استفاده شده در مراحل باغبانی ارائه می

درجه در حرکت را برای این  15بند شاسی نوسان بیش از و آهنی میزبان سامانه تراکتور است. ساختار بند یک شاسی تمام استیل

وسیله متحرک کشاورزی امکان پذیر می کند. این ویژگی ها باعث ایجاد شیار موجی در خاک با شدت و قدرت یکسان خواهد شد. 

گردد، ویژگی که شعاع دور های مزرعه میالعاده تراکتور در بین ردیفقفاصله محوری کوتاه و شعاع کم فرمان منجر به چابکی فو

کار باغانی کار دشواری است. موقعیت  .رساند. در تراکتورها مسئله راحتی اهمیت بیشتری داردزدن را وسیله نقلیه را به حداقل می

های تکان ای طراحی شده که از . خودرو به گونهمرکز این ساختار از نوسانات دور است .کاربر تراکتور در مرکز طراحی شده است

 -اهها کار با دستگحتی پس از گذشت ساعت -کاهد و خستگی و فرسایش نیروی انسانی را ناگهانی و فشارهای وارده روی کاربر می

ستفاده در شب، های اصفحه نمایش ضد نور با ویژگی.تجهیزات روی کنسول نیز شیک، خالقانه و کاربردی هستند .دهدکاهش می

ای الکتروهیدرولیک از این موارد روی کنسول این تراکتور تعبیه گرهای دکمه، تاکومتر دیجیتالی، کنترل"اف – آن"سامانه اطالعاتی 

 32خواهیم دید. در این تراکتور شاهد یک گیربکس انتقال سرعت  16+16در بخش سامانه انتقال قدرت این خودرو عالمت .شده اند
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گیرد.تراکتور به یک حالت برای حرکت به عقب مورد استفاده قرار می 16حالت آن برای حرکت رو به جلو و  16تیم؛ سرعته هس

دستگاه کنترلگر الکترونیکی سرعت مجهز است. این دستگاه به شکلی خودکار حرکات خودرو در حرکات رو به جلو و معکوس را 

های تراکتور صندلی.کندمی اصالح راننده سرعت خودرو را با توجه به شرایط و زمین کند. این سامانه با توجه به صالحدید کنترل می

ه های چراغ، بدهند.محافظبه سیستم تعلیقی پنوماتیک مجهز هستند و تنظیمات خودکار را با توجه به وزن و قد راننده ارائه می

  .کنندزراعی ممانعت میهای سخت ها در زمینتر شدن بدنه کمک کرده و از آسیب به چراغجذاب

 در رترب کاندیداهای  شود تا آسیب احتمالی به موتور وارد نشود.رویی خودرو نیز به بال یک محافظ یکپارچه محافظت میبخش روبه

 این. دش هشناخت استرالیا کشور در برتر کاندیداهای از یکی عنوان به کاررارو آنتونیو کارخانه تراکتورهای برترین از یکی 2016 سال

ویژه، کامپکت و انقالبی ظاهر شد و به دلیل استفاده از سامانه انتقال قدرت مکانیکال/  شود،می شناخته تونی نام با که مدل

یا تغییر در حرکت مورد توجه بسیاری از کارشناسان قرار گرفت. این ویژگی به تراکتور  "شیفت این موشن"هیدرواستاتیک و فناوری 

ند و در حین حرکت و با توجه به فشار وارد بر خودرو آن را کند تا محدوده سرعتی خود را به شکل الکتریکی کنترل ککمک می

آید ای کارارو در خصوص این تراکتور می گوید: این فناوری یک پایه خوب به شمار میدال اینگل مدیر بخش اقیانوسیه.تغییر دهد

توانند و سامانه انتقال نیرو می مجموعه موتور .که احتماال از این پس روی بسیاری از تراکتورهای این شرکت به کار خواهد رفت

رو هستیم و نیازی به شویم که ما با یک تراکتور روبهبرای تراکتور رقم بزنند. یادآور می کیلومتر بر ساعت را  40بیشینه سرعت 

وز فعال کرنه کنترل ساما وجود این با سرعت چند صد کیلومتر بر ساعت یا شتاب حداقلی برای گردش در یک مزرعه نیازی نداریم. 

در این تراکتور برای رفاه بیشتر حال کشاورزان تعبیه شده است. اینک در جهان، آنتونیو کارارو را به عنوان قدرتمندترین تراکتور باغی 

  .برابرقدرتمندتر از همتایان خود است و این، یعنی یک انقالب تکنولوژیک در صنعت کشاورزی جهان 4می شناسند که دست کم 

http://www.iana.ir/fa/news/50617/%D8%A2%D9%86%D 
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 گزارشات جهانی
 فودپرس ۱۳۹6آذر ماه  ۲5شنبه 

 پیش بینی افزایش تولید و صادرات دانه های روغنی در جهان

 2017-2018آمریکا پیش بینی کرد تولید دانه های روغنی در جهان در سال کشاورزی  وزارت کشاورزی-اقتصاد غذا  <کشاورزی

میلیون تن خواهد رسید که بخشی از این افزایش تولید ناشی از رشد چشمگیر تولید کلزا، بادام  579.5درصد افزایش به  0.7با 

میلیون تن می  72.9درصد افزایش به  0.8ید کلزا با ، تول«فود پرس»به گزارش پایگا خبری اقتصاد غذا .زمینی و هسته پالم است

میلیون تنی آن در کانادا جبران می گردد.تولید بادام زمینی به ویژه در سنگال روی خواهد  1.6رسد.افت تولید استرالیا و هند با رشد 

 .ین خنثی می گرددداد.همچنین رشد تولید دانه های آفتابگردان اتحادیه اروپا با افت تولید در روسیه و آرژانت

در خصوص میوه پالم در اندونزی و تایلند افزایش تولید خواهد بود اما در مالزی تولید این محصول کاهش می یابد.صادرات دانه های 

میلیون تن خواهد رسید.رشد صادرات سویای  176.3با نیم میلیون تن افزایش به  2017-2018روغنی جهان در سال کشاورزی 

  .زیل و افزایش صادرات کانادا ، صادرات این محصول را در جهان افزایش می دهدآرژانتین و بر

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=305a02d4cbbd45469f91af7 
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