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 بنام 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.

جوابگو خواهند بود 02188346720و فاکس   02188346726در این راستا تلفن    

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       1396شهریور مرداد  هارمچاهم اخبار کشاورزی هفته 

 

2 

 آب

 فارس - ۹۶/۰۶/۲۳ : تاریخ

 شهریور  ۱۸ها از الزام اجرای کنوانسیون مدیریت آب توازن کشتی
کشور و  ۶۳شهریور سال جاری با الحاق  ۱۸ها از معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: الزامات کنوانسیون مدیریت آب توازن کشتی

  .االجرا شددرصد تناژ کشتیرانی جهانی، الزم 5.۶۸

: آب توازن خبر، توضیح داد با اعالم این عمومی سازمان بنادر و دریانوردی، محمد راستاد روابطبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

های زا و گونهتواند حاوی موجودات مضر، عوامل بیماریشود، میها در مخازن خاصی نگهداری میکه جهت حفظ ثبات و تعادل کشتی

ر یهای محلی را مختل کنند، بر تنوع زیستی تاثتوانند اکوسیستمهای دریایی مهاجم می: گونهراستاد گفت.دریایی مهاجم باشد

به منظور جلوگیری  2004ها در سال از این رو، کنوانسیون مدیریت آب توازن کشتی بگذارند و خسارات اقتصادی زیادی به بار آورند

ها را موظف کرد آب توازن خود را به منظور های فوق تصویب شد و کشتیها به مناطق غیر بومی و بروز آسیباز انتشار این گونه

و تصفیه آن جهت پاکسازی ارگانیزم ها و عوامل آسیب رسان به شیوه های مختلف تعیین شده در  بی خطربرداشت آن از نقاط 

جاری، رعایت شهریور ماه سال ۱۸: از تاریخ معاون وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد.دستورالعمل های این کنوانسیون مدیریت کنند

زن در دریا، نگهداری طرح مدیریت آب توازن و دفتر ثبت وقایع آب توازن بر مفاد کنوانسیون شامل عدم تخلیه آب تصفیه نشده مخا

روی کشتی، بازرسی و صدور گواهینامه های مربوطه، نمونه برداری از مخازن آب توازن در صورت نیاز برای کشتیهای جدید، الزامی 

 .شد

( و بعد از آن ساخته یا تحویل داده شوند، ۱۳9۶شهریور ماه  ۱۸) 20۱7سپتامبر  ۸به گفته راستاد، کشتی های جدیدی که از تاریخ 

 .کنوانسیون( هستند D-2 ملزم به نصب سیستم های پردازش آب توازن )طبق مقرره

، سازمان بین المللی دریانوردی (MEPC71) بر اساس این گزارش، در هفتاد و یکمین اجالس کمیته حفظ محیط زیست دریایی

و نصب سیستمهای پردازش آب توازن داده  D-2 های موجود، فرصتی دوساله برای انطباق با الزاماته کشتیموافقت کرد تا ب ()ْآیمو

کنوانسیون مدیریت آب  D-1 موظف به تبادل آب توازن در طول مسیر هستند )بر اساس مقرره 2019شود و این کشتیها تا سال 

همه شناورهای ورودی از   2009نوامبر  ۱از تاریخ  (MEPC59/INF,3) ای راپمی طی بخشنامه ایمرکز منطقه.(هاتوازن کشتی

ترین مایل دریایی از نزدیک 200خارج از منطقه دریایی راپمی را موظف به تعویض آب توازن خود، در حین حرکت در فاصله حداقل 

 .متر کرده است 200خشکی و در عمق حداقل 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1۳۹۶۰۶۲۳۰۰۰1۰8 
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 آب
 فارس - ۹۶/۰۶/۲۵ : تاریخ

 های نوین آبیاری در سال جاری درصدی اجرای طرح۱۴۸رشد 
های نوین طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد: اجرایمشاور وزیر و مجری طرح توسعه سامانه

  .درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است ۱4۸آبیاری در سال جاری 

های نوین آبیاری امسال ه سامانه، علیرضا زارع با بیان این که طرح توسعوزارت جهاد کشاورزیبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

هکتار دیگر در حال اجرا است، تصریح کرد: اجرای طرح  ۸79هزار و  ۱50هکتار از اراضی اجرا شده و در سطح  ۶۶0۳7در سطح 

 95وی یادآور شد: در سال .درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است ۱4۸توسعه سامانه های نوین آبیاری در سال جاری 

مشاور وریر جهاد کشاورزی .هکتار بوده است ۶۱۳77هکتار و سطح در حال اجرا  2۶027را شده تا پایان شهریورماه سطح اج

خاطرنشان کرد: استان های فارس، اصفهان، هرمزگان، جنوب کرمان، لرستان، تهران، همدان، سمنان، کرمان و خراسان جنوبی به 

 .های نوین آبیاری در سال جاری هستندنهاستان برتر در اجرای طرح توسعه ساما 10ترتیب 
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1۳۹۶۰۶۲۵۰۰174۶ 
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 آب
 خبرنگاران جوان - 1۳۹۶شهریور  ۲۵تاریخ: 

 درصدی اجرای طرح توسعه سامانه نوین آبیاری ۱۴۸رشد 
درصد نسبت به سال  ۱4۸های نوین آبیاری امسال های نوین آبیاری گفت: اجرای طرح توسعه سامانهمجری طرح توسعه سامانه

 .گذشته افزایش یافته است

 وزارت جهاد کشاورزیعلیرضا زارع مجری طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری خبرنگاران جوانگروه اقتصادی باشگاه  به گزارش

هکتار دیگر  ۱50۸79هکتار از اراضی اجرا شده و در سطح  ۶۶0۳7امسال در سطح  های نوین آبیاریسامانهطرح توسعه   :اظهار کرد

درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته  ۱4۸ن آبیاری امسال به گفته وی اجرای طرح توسعه سامانه های نوی .در حال اجرا است

هکتار  ۶۱۳77هکتار و سطحِ در حال اجرا  2۶027سطحِ اجرا شده تا پایان شهریورماه  95وی در ادامه تصریح کرد: در سال  .است

 .بوده است

ن، لرستان، تهران، همدان، سمنان، کرمان های فارس، اصفهان، هرمزگان، جنوب کرمامشاور وزیر جهاد کشاورزی یادآور شد: استان

 .امسال هستند توسعه سامانه های نوین آبیاریاستان برتر در اجرای طرح  ۱0و خراسان جنوبی به ترتیب 

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۲447۲8/%D8%B1%D8% 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - 1۳۹۶شهریور  ۳1تاریخ: 

 میلیارد دالری محصوالت کشاورزی در کشور 5ارزآوری 
 .معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی گفت: ارزش صادرات کل محصوالت بخش کشاورزی ساالنه باالی پنج میلیارد دالر است

اظهار داشت:ارزش ارزی صادرات محصوالت باغی در کشور ساالنه افزون محمدعلی طهماسبی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا در یاسوج 

وی ابراز داشت: تراز تجاری بخش کشاورزی نیز با بهبود پنج میلیارد دالری در دولت یازدهم از حدود  .میلیارد دالر است 2.۱بر 

 .میلیارد دالر رسیده است ۳.۱اینک به منفی هم 92میلیارد دالر در سال  ۸.۱منفی 

 .میلیون تن ذکر کرد 22هماسبی میزان تولید محصوالت باغی در سطح کشور را ساالنه افزون بر ط

 هاهزار هکتاری توسعه گلخانه ۳۳گذاری هدف**

وری از آب و خاک، منظور افزایش میزان بهرههای شیبدار بهها در زمینمعاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین گفت: عالوه بر توسعه باغ

طهماسبی تصریح کرد: بر اساس پیش بینی و .های راهبردی دولت و این وزارتخانه استای از دیگر برنامههای گلخانهشتتوسعه ک

وی ابراز داشت: میزان کشت .های موجود کشور اضافه خواهد شدهزار هکتار به گلخانه ۳۳بیش از  ۱404هدف گذاری در افق 

معاون وزیر .هزار هکتار افزایش یابد 4۸به حدود  ۱404ر است که باید بر اساس افق هزار هکتا ۱5اینک حدود های کشور همگلخانه

های حوزه باغداری به های شیبدار و بررسی مشکالت و دغدغهها در زمینمنظور بازدید میدانی از طرح توسعه باغجهاد کشاورزی به

هزار هکتار و میزان  4۳هگیلویه و بویراحمد حدود سطح زیر کشت محصوالت باغی در ک.کهگیلویه و بویراحمد سفر کرده است

 .هزار تن در سال است 270تولیدات باغی در این استان نیز بیش از 

 .سیب درختی بیشترین میزان تولید محصوالت باغی در این استان است

s/http://www.iana.ir/fa/new48۵۹۲/%D8%A7%D8%B 
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 اقتصاد محصوالت
 آیانا - 1۳۹۶شهریور  ۲۹تاریخ: 

درصدی شاخص گروه خوراکی ها و  ۱۱.7/ رشد  96کاهش شاخص بهای میوه ها، سبزی جات و حبوبات در مردادماه 

 آشامیدنی ها
و حبوبات در مردادماه سال جاری نسبت به ماه  جاتشاخص بهای گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها، میوه ها، خشکبار، انواع سبزی

 .قبل کاهش یافت و گروه گوشت و لبنیات بیشترین میزان درصد رشد شاخص بها در مدت ذکر شده را به خود اختصاص دادند

نسبت  ۱۳9۶ه ها در مردادما ها و آشامیدنی شاخص بهای گروه خوراکی به گزارش خبرنگار ایانا، بر اساس آمار واصله از بانک مرکزی،

ها مانند  این کاهش بیشتر ناشی از پایین آمدن شاخص بهای تعدادی از اقـالم و گروه درصد کاهش داشت، ۱.۱ به ماه قبـل معـادل

جز کاهو، گوجه فرنگی،  های تازه )به درصـد، سبزی ۱5.2جز آلبالو و گیالس، انـواع خرمـا و هندوانـه ( معـادل  های تازه ) به میوه

درصد، انواع ماهی )بـه جـز انـواع  0.۳درصد، برنج ایرانی درجه یک  7.۱ جـز لوبیـاچیتی ( درصد، حبـوبات ) بـه ۳.9هویج(  قارچ و

درصد بوده است.در این ماه شاخص بهای برخی از اقالم و گروه هـا مانند  0.2درصد و قند و شکر  0.۶مـاهی آب هـای جنـوب 

درصد، شیرینی، شکالت، مربا و  ۱.۳درصد، آشامیدنی ها  ۱۳.4درصد، کاهو  5.۱م پرندگان درصد، لبنیات و تخ 4گوشت معادل 

درصـد، روغـن هـا و  ۳.۳درصد، انواع مـاهی آب هـای جنـوب  ۱.۱درصـد، خشـکبار  4.9درصـد، آلبـالو و گـیالس  ۱.5عسـل 

درصـد، انـواع بـرنج )  ۱.۶درصد، گوجه فرنگـی  ۱.۳درصد، بیسکویت، کیک و شیرینی خشک  ۸.7چربـی هـا یک درصـد، قـارچ 

درصد، نمک و ادویه، سس ها و چاشنی ها و ترکیبات خوراکی  ۱.۱درصد، فرآورده های سبزی  0.۳به جز برنج ایرانی درجه یک ( 

ـا و آشـامیدنی در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گـروه خـوراکی ه.درصد افزایش داشت 2.۶درصد و کنسرو ماهی  0.۸

درصد و گروه  ۱۱.7درصد افزایش نشان می دهـد. در گـروه مـذکور شـاخص بهـای گـروه خـوراکی هـا معـادل  ۱۱.7هـا معـادل 

درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش داشـته اسـت.همچنین شاخص بهای گروه مذکور پس از حذف  ۱4.4آشامیدنی ها 

 درصـد افزایش داشت 0.5ـاه قبـل نوسانات فصلی نسـبت بـه م

http://www.iana.ir/fa/news/48۵۶۵/%DA%A۹% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/news/48565/%DA%A9%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       1396شهریور مرداد  هارمچاهم اخبار کشاورزی هفته 

 

7 

 اقلیم و منابع طبیعی
 فارس - ۹۶/۰۶/۲8 : تاریخ

 های نکا آتش سوزی و قاچاق چوب در کمین جنگل
های نکا در استان مازندران بر اثر طوفان قطع شده و به دلیل اجرای طرح تنفس اجازه برداشت جنگل هزاران اصله از درختان تنومند

  .آن وجود ندارد که این مسئله ممکن است سبب بروز آفات، آتش سوزی یا قاچاق چوب شود

های کشورهایی همچون ایران، تر شدن منطقه خاورمیانه و کاهش سطح آبخشک، با فاطمه بیاتگروه اقتصادی ـ - خبرگزاری فارس

د. طی رسها به نظر میعنوان منابع سبز یکی از ضرورتها برای حفظ منابع آبی و جلوگیری از فرسایش خاک بهمیزان وسعت جنگل

عنوان کمربند سبز الی و غربی کشور بهدرصد از ظرفیت خاک کشورمان که در نوار شم ۸سه دهه گذشته به دالیل مختلف همان 

های رو شده است تا جایی که با پپگیریهای زیادی روبهبا تخریب توجهی به تراکم جنگل،وجود داشت بر اثر قاچاق چوب و بی

گلی و رویه از منابع جنبرداری بیزیست، طرح تنفس جنگل برای جلوگیری از بهره نمایندگان مجلس و سازمان حفاظت از محیط

طی طرح تنفس جنگل برداشت از درختان جنگل برای مصارف صنعتی ممنوع شده و باید .بریده شدن درختان از مسال اجرایی شد

امکان خارج کردن درختانی که بر اثر بالیای طبیعی از جمله طوفان،  زراعت چوب در مزارع آغاز شود. همین طرح سبب شده تا حتی

داری دانشگاه ساری پور دانشجوی دکترای جنگلعلیرضا حسین .راحتی از جنگل وجود نداشته باشدشوند نیز بهشکسته و قطع می

اجرایی شود اما به دالیل مختلف قرار شد  99گوید: قرار بود تا طرح تنفس جنگل از سال در مورد این موضوع به خبرنگار فارس می

شده هم بسته آوری و برداشت حتی درختان شکستهها برای جمعجنگلاین امر محقق گردد و در نتیجه دست سازمان  9۶تا در سال 

هزار هکتاری در جنگلهای نکا واقع  20سبب شد تا هزاران اصله درخت در یک مساحت  94کند که طوفان سال وی تصریح می.شد

ه ختان شکسته انباری بدر شرق استان مازندران شکسته و قطع شود و همچنین با گسترش درختان تمشک و پوشیده شدن این در

 .ها تومان استهای مهیب باشد، مضاف بر اینکه ارزش چوب این درختان میلیاردسوزیتواند محلی برای آتشوجود آید که می

ها خود سبب شده که برخی از روستائیان منطقه و کند که انباشت این چوبداری به این نکته اشاره میاین کارشناس حوزه جنگل

ردار بهای بهرهها و شرکتچوب به طمع خارج کردن این درختان و فروش آن بیفتند. غافل از اینکه اگر خود سازمان جنگلقاچاقچیان 

آوری کرده و بفروشند با پول حاصل از آن امکان حذف درختان تمشک زائد فراهم می شود شده را جمعبتوانند چوب درختان قطع

برای پیگیری موضوع با معاون امور .بقای جنگ و جایگزین شدن درختان شکسته فراهم شودهای جدید برای کاریتا بتوانیم نهال

اتفاق رئیس روز گذشته به :گویدعباسعلی نوبخت در این مورد به خبرنگار فارس می.ها و مراتع تماس گرفتیمجنگل سازمان جنگل

های شمال داشتیم که تصمیماتی گرفته ین وضعیت جنگلها و مراتع و همچنین نماینده مردم ساری بازدیدی از همسازمان جنگل

عنوان نمونه و به صورت های شمال یک بخش را بهکند: در دو دهه گذشته طرحی را تهیه کردیم که در جنگلوی خاطرنشان می.شد

مورد قطع هزاران اصله درخت نوبخت در .ایم مقایسه کنیمکاری کردههایی که ما در آن دخالت کرده و نهالبکر نگه داشتیم تا با بخش

گوید: افتادن برخی از این درختان بعضاً به دلیل های شمال اتفاق افتاده میدر جنگل 95و  94های که بر اثر طوفان شدید در سال

رده که ها باز شده است. این موضوع شرایطی را به وجود آوگذاریهایی است که در گذشته رخ داده و تاج درختان برای نشانهدخالت

های به دلیل اجرای سیاست :کندها تأکید میاین مسئول در سازمان مراتع و جنگل.سبب شده طوفان برخی از این درختان را قطع کند

قاطی شده به ویژه در نهای شمال نداشته باشیم اما همین درختان قطعباالدستی و طرح تنفس جنگل قرار است تا برداشتی از جنگل

 .سوزی را دوچندان کند و یا مأمنی برای ایجاد آفات جدید باشنداند ممکن است خطر آتشی روی هم قرار گرفتهکه به صورت تجمع

دهد و اینکه طبق بازدیدها و برآوردهای میدانی روز ها و مراتع با وزیر جهاد کشاوزری خبر میوی از مکاتبه رئیس سازمان جنگل

های شمال به صورت متمرکز هستند که باید آنها را از عرصه خارج درختان جنگل گذشته به این نتیجه رسیدیم که یک سوم حجم

http://awnrc.com/index.php
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ها و فروش آن امکان تأمین کند: با خروج این چوبنوبخت همچنین تصریح می.کنیم؛ چراکه بحث تجدید حیات جنگل مطرح است

ایم تا ظتی را با همین مضمون آماده کردهکاری این مناطق وجود دارد و قراردادهای حفاهزینه برای حذف درختان تمشک و وجین

به گزارش فارس، علیرغم آنکه خارج کردن درختان قطع شده و احیای جنگل به نظر ضروری و مهم .زودی در دستورکار قرار گیردبه

 ی قطعرسد اما باید به این مساله به صورت ویژه نظارت شود تا خارج کردن درختان قطع شده تبدیل به پوشش جدیدی برامی

 محیطی مهم کشور نشوددرختان جنگ نکا و قاچاق چوب این ذخیره زیست

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1۳۹۶۰۶۲7۰۰111۳ 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 فارس - ۹۶/۰۶/۳۰ : تاریخ

 دهدفارس از وضعیت آب و هوا گزارش می
کیفیت هوا در شرق کشور/بارش باران در گیالن و آذربایجان شرقی از روز شنبه امروز تا فردا در نوار شرقی  گردوخاک و کاهش 

  .هد شدکشور به ویژه منطقه زابل، افزایش سرعت باد موجب ایجاد گردوخاک و کاهش دید و کیفیت هوا خوا

یابی و هواشناسی امروز پنجشنبه در ساعات های پیش، براساس تحلیل آخرین نقشهخبرگزاری فارس به گزارش خبرنگار اقتصادی

مازندران، اردبیل و بعد از ظهر در برخی نقاط آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی و روز شنبه در مناطقی از استان گیالن، غرب 

 .آذربایجان شرقی افزایش ابر و بارش پراکنده باران رخ خواهد داد

امروز تا فردا در نوار شرقی کشور به ویژه منطقه زابل افزایش سرعت باد موجب ایجاد گردوخاک و کاهش دید و کیفیت هوا خواهد 

 .ود نخواهد داشتدر سه روز آینده تغییرات دمائی قابل مالحظه ای درسطح کشور وج.شد

درجه خواهد  20و  ۳0شود ضمن آنکه بیشینه و کمینه دما در تهران بینی میآسمان تهران دو روز آینده صاف گاهی وزش باد پیش

درجه باالی صفر سردترین  2ترین مرکز استان و شهرکرد با کمینه دمای درجه باالی صفر گرم 44روز آینده اهواز با بیشینه دمای .بود

 .استان خواهد بودمرکز 

متر ثبت شد، بارش در سال گذشته در این بازه میلی 2۱۶.۱شهریورماه  23میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا روز 

 .درصد بارش سال گذشته است 90.2متر بود، بنابراین بارش سال جاری میلی 239.5زمانی 

 .متر بوده استمیلی 2۸.4زراعی متعلق به منطقه الهیجان استان گیالن به میزان یکم سال وبیشترین میزان بارش در هفته پنجاه

 .مشاهده کنند را از اینجا شاورزیهفتگی هواشناسی ک توانند جزئیات دیگری از خبرنامهکاربران همچنین می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1۳۹۶۰۶۳۰۰۰1۰۰1 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 فارس - ۹۶/۰۶/۲8 : تاریخ

 دهدمیفارس از شرایط جوی کشور گزارش 
بینی احتمال وقوع سیالب در دامنه زاگرس جنوبی/ آسمان تهران دو روز آینده صاف است آسمان تهران دو روز آینده صاف پیش 

، براساس زاری فارسخبرگبه گزارش خبرنگار اقتصادی  .درجه خواهد بود ۱9و  ۳0شود ضمن آنکه بیشینه و کمینه دما در تهران می

یابی و هواشناسی بعدازظهر و اوایل امشب رگبار باران، گاهی رعدوبرق و وزش باد در دامنه زاگرس های پیشتحلیل آخرین نقشه

با توجه به اینکه رگبار موقت باران به شکل ناگهانی رخ .شودبینی میپیش های فارس، بوشهر و غرب هرمزگانجنوبی در استان

برای  شود عشایرشود؛ از اینرو توصیه میها میطور موقت موجب سیالب محلی در مسیلان آب حاصل می تواند بهدهد، رومی

 .جلوگیری از خسارت احتمالی در مناطق یاد شده و در بازه های زمانی بعد از ظهر تا اوایل شب آمادگی الزم را داشته باشند

بینی پیش شمال غرب کشور افزایش ابر و احتمال رگبار پراکنده باران و وزش بادبعدازظهر دو روز آینده نیز در مناطق غرب و 

 .شودمی

یابد که در برخی مناطق احتمال گردوخاک در سه روز آینده در برخی ساعات در نیمه شرقی کشور سرعت ورزش باد افزایش می

 .درجه خواهد بود ۱9و  ۳0شینه و کمینه دما در تهران شود ضمن آنکه بیبینی میپیش آسمان تهران دو روز آینده صاف.وجود دارد

درجه باالی صفر سردترین  ۳ترین مرکز استان و شهرکرد با کمینه دمای درجه باالی صفر گرم 44روز آینده اهواز با بیشینه دمای 

متر ثبت شد، بارش در میلی 2۱۶.۱شهریورماه  23میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا روز .مرکز استان خواهد بود

 .درصد بارش سال گذشته است 90.2متر بود، بنابراین بارش سال جاری میلی 239.5سال گذشته در این بازه زمانی 

 .متر بوده استمیلی 2۸.4یکم سال زراعی متعلق به منطقه الهیجان استان گیالن به میزان وبیشترین میزان بارش در هفته پنجاه

 .مشاهده کنند را از اینجا هفتگی هواشناسی کشاورزی توانند جزئیات دیگری از خبرنامهنین میکاربران همچ

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1۳۹۶۰۶۲8۰۰1۳۵۳ 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - 1۳۹۶مهر  ۰1تاریخ: 

 های کشورکاهش پنج درصدی بارش
 .درصد کاهش داشته است 5، به میزان 94-95با مقایسه سال آبی  95-9۶های کشور در سال آبی بارش

 95-9۶سنجی شرکت مدیریت منابع آب ایران، در اتمام سال آبی های بارانبه گزارش ایانا از پاون، بر اساس آخرین اطالعات ایستگاه

متر میلی 2۳0شهریورماه بالغ بر  ۳۱های جوی کشور از اول مهر لغایت ( ارتفاع کل ریزش9۶تا پایان شهریورماه  95)اول مهرماه 

درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه  ۳متر( میلی 2۳۸های مشابه درازمدت )بارندگی نسبت به میانگین دورهبوده است.این مقدار 

دهد.بر اساس این گزارش، حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان با درصد کاهش نشان می 5متر( میلی 24۱سال آبی گذشته )

 اند.های کشور را داشتهترتیب، بیشترین و کمترین بارشمیلیمتر به  ۶2متر و حوضه آبریز مرزی شرق با میلی ۳70

میلیمتر بعد از حوضه آبریز خلیج فارس  20۸میلیمتر و دریاچه ارومیه با  ۳40های آبریز دریای خزر با بر پایه همین گزارش، حوضه

 ۱۸۱های آبریز قره قوم با زاید، حوضهافاند.این گزارش میهای کشور بودههای دوم و سوم بارشو دریای عمان، به ترتیب حائز رتبه

های های کشور هستند.بر مبنای همین گزارش، بیشترین بارشمتر در رتبه چهارم و پنجم بارشمیلی ۱59میلیمتر و فالت مرکزی با 

واقع در استان های کشور در ایستگاه زابل میلیمتر و کمترین بارش ۱4۱9کشور در ایستگاه دینار سرا واقع در استان مازندران با 

میلیون  4۶میلیارد و  ۳79شهریور معادل  ۳۱های اول مهر تا پایان میلیمتر بارش بوده است.حجم بارش 20.4سیستان و بلوچستان با 

 متر مکعب است.

http://www.iana.ir/fa/news/48۶14/%DA%A۹% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - 1۳۹۶شهریور  ۲۳تاریخ: 

 خواریترکیب ثانویه پادزهر جنگل
  .های شمالی کشور در قالب هشت اقدام کلیدی از سه مسیر عمده، تشریح شدنخواری در استاترکیب ثانویه پادزهر جنگل

، برای «ها و مراتع واقع در سه استان شمالی کشورضابطه در جنگلهای بیویالسازیپایان »که هفته گذشته با ابالغ مصوبه درحالی

به رسمیت شناخته شد، « ایجاد بازار رسمی عرضه زمین ویالیی»ها در شکل اولین بار تقاضای ساخت و خرید ویال در این استان

ن اجتماعی، فعاالن بازار ویال در شمال کشور، شهرسازها، نظرابا تکیه بر نظرات کارشناسان شهری، صاحب« دنیای اقتصاد»های بررسی

های شمالی حاکی است آنچه دولت هفته گذشته برای ها در حوزه شهرسازی و مدیران شهرسازی برخی استانهیات علمی دانشگاه

ک اثربخشی، نیازمند یها و مراتع شمالی کشور ابالغ کرده است، برای افزایش پایان بخشی به عملیات مخرب ساختمانی در جنگل

های ویالیی و های مستعد ساخت شهرکاست. به این معنا که ایجاد بازار رسمی ویالسازی از طریق عرضه زمین« ترکیب ثانویه»

ملیات بخشی به عهای شمالی و پایانهمچنین افزایش تراکم ساختمانی در سه استان شمالی کشور برای حراست از طالی سبز استان

ران های گیالن، مازندخواری در استانهای کشاورزی و جنگلکشی، تغییر کاربری زمینکشی، مرتعن جنگل مبنی بر باغمخرب دالال

خواری، از سوی دولت و عنوان مکمل پادزهر جنگلاقدام در قالب سه مسیر عمده است که باید به ۸و گلستان، نیازمند اجرای 

تعیین « چارچوب رسمی عرضه زمین مناسب برای ویالسازی»در قالب مسیر اول، الزم است .ها اجرایی شودها در این استانشهرداری

 کند؛ ایناشاره می« کنندگان واقعیهای ساخت و خرید ویال برای مصرفسازی هزینهافزایش و واقعی»شود؛ همچنین مسیر دوم، بر 

ی کنندگان اراضی جنگلعنوان تخریبنفوذ دالالن جنگل به هایانسداد کامل کانال»در حالی است که در قالب مسیر سوم الزم است 

خواری حاکی است در قالب اولین اقدام مکمل برای اثرگذاری پادزهر جنگل« دنیای اقتصاد»های بررسی.عملیاتی شود «شمال کشور

امتی متقاضیان خرید ویال در وسازهای رسمی ویال برای پاسخ به نیازهای اقکه هفته گذشته در قالب مصوبه دولت برای آغاز ساخت

قیمت واقعی زمین به معنای ترکیبی از قیمت اسمی زمین به »شهرهای شمالی ابالغ شد، الزم است برای اجرایی شدن مسیر اول، 

؛ به این معنا که دو نهاد متولی شناسایی و تامین «عالوه ارزش زیست محیطی اراضی شمالی، مبنای محاسبه ارزش زمین قرار بگیرد

« قیمت اسمی»بر تعیین مین برای ساخت رسمی ویال در شهرهای شمالی)وزارت راه وشهرسازی و وزارت جهاد کشاورزی(، عالوهز

مکان و »اراضی شمال کشور را نیز روی قیمت اسمی محاسبه کنند؛ در قالب اقدام دوم، الزم است « ارزش زیست محیطی»زمین، 

ری خوا؛ اینکه محل ساخت ویالهای رسمی برای مقابله با جنگل«مند مشخص شودطهآدرس عرضه زمین رسمی برای ویالسازی ضاب

ای از اراضی شمال کشور باشد؛ کارشناسان شهرسازی معتقدند و پاسخ به نیاز موجود برای خرید و ساخت ویال، باید در چه پهنه

 .انتخاب شودعنوان محل ساخت ویال ها و اراضی ساحلی نباید بهطور قطع مراتع، جنگلبه

 ، باید در دستور«افزایش شارژ شهری یا عوارض نوسازی برای تمام ویالهای شمالی که ساکنان غیربومی دارند»در قالب اقدام سوم 

های محلی با شناسایی ویالهایی که افرادی غیر از ساکنان ها و سایر مقامات و دستگاهکار قرار بگیرد؛ در قالب این اقدام، فرمانداری

عنوان خانه اند شناسایی شده و بهمالک آن بوده و برای استفاده موردی تنها در برخی روزهای سال اقدام به خرید ویال کرده بومی

برابر عوارض نوسازی سایر  5تا  2کم دوم یا خانه خالی مشمول پرداخت عوارض نوسازی یا شارژ شهری بیشتر به میزان دست

مند کردن ساخت ای بومی شوند.اقدام چهارم در راستای اجرایی شدن مسیر سوم ضابطهواحدهای مسکونی محل سکونت خانواره

گردد؛ در این زمینه برمی« های سختگیرانه در تغییر کاربری اراضی شمال کشوراعمال محدودیت»های شمالی به ویال در استان

، توسعه شهری در این ۱945ند سبز لندن از سال شود؛ کمربالگوبرداری از تجربه لندن از سوی کارشناسان شهرسازی توصیه می

 ۱945های بعد از سال شهر را محدود کرده است؛ هرچند اجرای این سیاست و پایبندی به کمربند سبز شهر لندن طی تمام سال

http://awnrc.com/index.php
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 مچنانتاکنون موجب گرانی مسکن در لندن شد اما سیاست کمربند سبز برای حفظ و حراست از اراضی واقع در حریم این شهر ه

هزار  5درصد تغییر کاربری در این شهر و اراضی واقع در محدوده نزدیک به  ۳/0که در سه دهه اخیر تنها ادامه یافت. طوری

رای های سختگیرانه بها و اعمال محدودیتکنند اجرای این گونه سیاستمربعی این شهر رخ داده است.کارشناسان توصیه میکیلومتر

یادی ها تا حد بسیار زلی سه استان شمالی و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی جنگلی و مراتع این استانساخت وساز در حریم جنگ

محدودسازی توسعه فیزیکی »هایی نظیر آنچه در لندن عملیاتی شد، خواری را محدود کند. در واقع با اجرای سیاستتواند جنگلمی

های های جنگلی استانلغو امکان توافق با ویالسازها در حریم».ور کار قرار بگیردنیز در سه استان شمالی کشور باید در دست« شهرها

پنجمین مسیر مکمل برای اجرای اثربخش مصوبه دولت برای مقابله با « هاقانون شهرداری 100و  99شمالی، از طریق اصالح مواد 

ساخت و سازهای غیرمجاز در شهرهای شمالی، مبادی اکنون یک مسیر عبور از گردنه خواری در اراضی شمال کشور است؛ همجنگل

ها که براساس آن کمیسیون ای از قانون شهرداریها است؛ مطابق با متن مادهشهرداری ۱00و  99های ماده صدور مجوز در کمیسیون

میسیون مرکب از شکل گرفته است، ساخت وساز در خارج از حریم شهرها)خارج از محدوده شهرها(ممنوع است اما یک ک 99ماده 

تواند به تخلفات ساختمانی رسیدگی کند و حسب مورد نسبت به صدور رای تخریب بنا یا اخذ جریمه، مسووالن استانی و شهری، می

نیز در محدوده یا حریم شهرها، شرایط را  ۱00اجازه صدور پایان کار برای ملک ساخته شده را صادر کند. همچنین کمیسیون ماده 

های اخیر بسیاری از ویالهای ساخته شده در می کند؛ طی سالازهای غیرمجاز و تغییر کاربری اراضی سبز فراهمبرای ساخت وس

ز آن مندی ااند که در ابتدا به صورت قانونی مجاز به بهرهاراضی سبز از طریق این دو کمیسیون موفق به اخذ مجوز و امکاناتی شده

 «انطباق مدیریت شهری در سه استان شمالی کشور با یک نظریه انگلیسی»خواری، هر جنگلاند. اقدام ششم برای تکمیل پادزنبوده

ک پرداز مدیریت شهری انگلیسی به نام چادویای که از سوی یک نظریهریزی شهری و منطقهاست؛ بر مبنای نظریه سیستمی در برنامه

 ر و منطقه، باید سیستم کنترلی ایجاد کرد که حداقل بهترین سیستم انسان ساخت، یعنی شهبرای کنترل پیچیده»وضع شده است

اند؟و اگر ریزی و مدیریت قلمرویی در سه استان کشور این گونهباید دید که آیا سیستم برنامه«.همان اندازه پیچیدگی داشته باشد

خواری و در شکل آفت تشدید جنگلانگارانه به جنگل پاسخگو نیست و نیستند این انطباق باید ایجاد شود.چرا که دیگر نگاه ساده

های شمالی کشور تعیین تکلیف نظام چند مدیریتی در استان».کندهای سبز شمالی بروز میوسازهای بی ضابطه ویال در پهنهساخت

نون اکشود؛ همخواری محسوب میاقدام هفتم مکمل پادزهر جنگل« هاخصوص در ارتباط با ساخت وسازهای ویالیی در این استانبه

های دولتی و غیر دولتی در امر نظارت بر ساخت ویال و تغییر کاربری اراضی منجر به اعمال مدیریت چندگانه در عرضه تعدد دستگاه

و مدیریت زمین در شهرهای شمالی شده است؛ کارشناسان شهرسازی معتقدند الزم است مدیریت واحد نظارت بر ساخت وساز 

گیر، پاسخگو ومسوول نظارت بر ساخت ویال و مالی نیز حاکم شود و یک مرجع واحد، تصمیمخصوص ساخت ویال در شهرهای شبه

در قالب اقدام هشتم همچنین الزم است با اندیشیدن تدابیر الزم .حفاظت از اراضی سبز در برابر ساخت وسازهای بی ضابطه باشد

اکنون در جزیره کیش شاهد هستیم؛ مبنی بر اینکه همچه؛ مشابه آن«هزینه تخلف در ویالسازی در شهرهای شمالی افزایش یابد»

هزینه تخلف در ساخت ویال به حدی افزایش یابد که -نهادی مشابه سازمان منطقه آزاد کیش-بر استقرار یک نهاد نظارتی واحدعالوه

محیطی همچنین به مسووالن زیستکارشناسان شهرسازی و فعاالن  .از دایره توجیه اقتصادی برای دالالن و سازندگان ویال خارج شود

ها وسازهای انجام شده در این استانهای گذشته معادل نصف ساختهای شمالی در همه دورهدهند توان اکولوژیک استانهشدار می

از  ومند ویال در شهرهای شمالی نیز مازاد بر توان اکولوژیک این شهرهاست وسازهای جدید ضابطهاست؛ به این معنا که حتی ساخت

وسازهای خارج از ظرفیت این شهرها از اهمیت اساسی برخوردار های ساخت و خرید ویال برای کنترل ساختسازی هزینهاین رو واقعی

 .است

http://www.iana.ir/fa/news/48۵۳۰/%D8%AA%D8%B 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 خبرنگاران جوان - 1۳۹۶شهریور  ۲۳تاریخ: 

 درصد آتش سوزی ها عامل انسانی دارد 96درصدی حریق در جنگل ها و مراتع/  22کاهش 
درصدی  22رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری گفت: در پنج ماه نخست امسال با بکارگیری تمهیدات الزم، شاهد کاهش 

خداکرم جاللی رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری در .طح حریق جنگل ها و مراتع بودیمدرصدی س 55تعداد آتش سوزی ها و 

درصدی سطح حریق خبر داد و گفت:  55ز کاهش ،اگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیگفتگو با خبرنگار 

و مراتع را تحت تاثیر خود قرار داد که در مدت مشابه سال  جنگل هاهکتار سطح  202هزار و  5فقره آتش سوزی،  974در پنج ماه نخست سال 

 .هکتار اتفاق افتاد 529هزار و  ۱۱فقره در سطح  255گذشته هزار و 

های عمده در زمینه جنگل ها و مراتع به شمار می رود که در فصل تابستان به اوج خود می  یکی از چالش آتش سوزی :وی افزود

جاللی ادامه داد: در پنج ماه نخست سال با بکار گرفتن برخی تمهیدات در زمینه گشت و مراقبت، دیدبانی در مناطق بحرانی، .رسد

درصدی  22میلیون هکتار، شاهد کاهش  ۱0مردم در سطح   کتپایش مستمر ماهواره ای هر دو ساعت یکبار و بهره گیری از مشار

این مقام مسئول با اشاره به اینکه سال گذشته به طور .جنگل ها و مراتع بودیم سطح حریقدرصدی  55و  تعداد آتش سوزی ها 

در سرعت خاموش کردن متوسط یک فقره حریق به ازای هر هکتار رخ داده است، بیان کرد:امسال با توجه به تمهیدات فراهم شده 

به گفته رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری در پنج ماه نخست  .هکتار کاهش یافته است 5آتش، میانگین آتش سوزی به 

درصد  75درصد و اراضی جنگل ها  ۶۳درصد،مراتع  7۱درصد،جنگل های دست کاشت  80 جنگل های طبیعیسال آتش سوزی در 

بیان کرد:   ناشی از عوامل انسانی است، آتش سوزی هادرصد  9۶زیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه معاون و.کاهش یافته است

درصد آتش سوزی ها عوامل انسانی عمدی دارد و بخش اعظم آن ناشی از بی احتیاطی  15تا  ۱0براساس بررسی های صورت گرفته 

جاللی در ادامه یادآور شد:با توجه به راه اندازی سامانه .عی می باشددرصد از این آتش سوزی ها ناشی از عوامل طبی 5است و تنها 

، مشارکت مردم به گونه ای بوده که علی رغم کاهش میزان بارندگی و افزایش درجه حرارت در مناطق بحرانی، میزان حریق  ۱504

، مردم و سایر بهره برداران انتظار داریم که از دامداران رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری تصریح کرد: . کاهش یافته است

 .را داشته باشند از جنگل ها و مراتع حفاظت حداکثر 

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۲۳۹۳۶۰/%DA%A۹%D8%A7 
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 انتصابات
 فودپرس 1۳۹6شهریور ماه  ۲۹چهار شنبه 

 تعیین وزیران راه و شهرسازی و جهادکشاورزی به عنوان وزیران عضو شورای پول و اعتبار
 .شوندوزیران راه و شهرسازی و جهادکشاورزی به عنوان وزیران عضو شورای پول و اعتبار تعیین می <کشاورزی

قانون برنامه ( ۱5ماده )( 4به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و به استناد بند ) ۱۳9۶/ ۶/ 22هیات وزیران در جلسه 

تصویب کرد:وزیران راه و شهرسازی  - ۱۳95مصوب  –پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران 

 .شوندو جهادکشاورزی به عنوان وزیران عضو شورای پول و اعتبار تعیین می

وزارت  –وزارت راه و شهرسازی  –جمهور این مصوبه را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اسحاق جهانگیری معاون اول رییس 

 .جهادکشاورزی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ابالغ کرده است

ress.ir/Post.aspx?Id=http://foodp۶f۶d81۵1۳87۹4ce۵a 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=6f6d815138794ce5a


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       1396شهریور مرداد  هارمچاهم اخبار کشاورزی هفته 

 

16 

 انتصابات
 فودپرس 1۳۹6شهریور ماه  ۲6یک شنبه 

 دبیر جدید انجمن صنفی صنایع روغن نباتی معرفی شد
اعضای هیات مدیره انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران امیر هوشنگ بیرشک را به عنوان دبیر جدید  –اقتصاد غذا  <صنایع غذایی

اعضای هیات مدیره انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران در جلسه « فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا .انجمن برگزیدند

 .عنوان دبیر انجمن جایگزین داریوش محمودی کردندعصر امروز به اتفاق آراء امیر هوشنگ بیرشک را به 

تا کنون پنج بار دبیر انجمن را تغییر داده اند و طی این سالها  9۱انجمن روغن نباتی از سال  گفتنی است اعضای هیات مدیره 

 .ته اندابوالحسن خلیلی، قاسم فالحتی، محمد قبله و داریوش محمودی سکان هدایت صنعت روغن نباتی را در دست داش

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=7eba8b۰۲۶11۵4f۶ 
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 انگور/کشمش
 آیانا - 1۳۹۶شهریور  ۲۹تاریخ: 

 انجمن ملی کشمش تأسیس شود
ی هااشاره به رنج و مشقت کشاورزان و باغداران مالیری در تهیه نهاده رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس دهم بانایب |یرنا

تواند ضررهای وارد شده به کشاورز را کشاورزی و فروش محصول انگور و کشمش خود تأکید کرد: پرداخت تسهیالت با سود کم می

دالر،  00۳دالر به یک هزار و  005هزارو  2او یادآور شد: این درحالی است که با کاهش قیمت جهانی کشمش و انگور از .جبران کند

های وارد شده به کاظمی ادامه داد: برای جبران خسارت.کشور ترکیه برای باغداران و کشاورزان خود مشوق صادراتی صادر کرد

توان ی مدون میریزکه با برنامهمیلیارد ریال یارانه کشمش برای این شهرستان تصویب شد، درحالی 00۶کشاورزان با زحمات فراوان 

اقداماتی انجام داد که کار به پرداخت یارانه و مسائل اینچنینی ختم نشود. او یادآور شد: این درحالیست که با کاهش قیمت جهانی 

دالر، کشور ترکیه برای باغداران و کشاورزان خود مشوق صادراتی صادر  00۳دالر به یک هزار و  005هزارو  2کشمش و انگور از 

سال مبنی بر تحقق اقتصاد مقاومتی، اشتغال و تولید  ی تولید انگور و کشمش را بخش مهمی در راستای تحقق شعارکرد.کاظم

 .برشمرد

http://www.iana.ir/fa/news/48۵7۲/%D8%A7% 
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 بازار و قیمت ها
 فارس - ۹۶/۰۶/۲۵ : تاریخ

 کمبودی در کاالی اساسی محرم و صفر نیست 
رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه براساس رصد بازار و گزارش ستاد تنظیم بازار کمبودی در بازار کاالهای اساسی وجود ندارد، 

  .وزارت جهاد کشاورزی برای تأمین کاالهای اساسی برنامه دارد :گفت

در مورد تأمین کاالهای اساسی مورد نیاز ایام سوگواری محرم و صفر  خبرگزاری فارسگو با خبرنگار بازرگانی وعلی فاضلی در گفت

  .گفت: تأمین کاالهای کشاورزی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است

نعت تمهیداتی را برای تأمین و توزیع کاالهایی اساسی مورد نیاز رئیس اتاق اصناف ایران افزود: وزارت جهاد کشاورزی و وزارت ص

 .اند، اما هنوز در این مورد ابالغی به اتاق اصناف ایران انجام نشده استمردم در ایام سوگواری اندیشیده

 یده و مشکل خاصیها و رصد بازار هیچ گونه گزارشی از کمبود در کاالهای اساسی به دست ما نرسوی بیان داشت: براساس بررسی

فاضلی اظهار داشت: در آخرین جلسه ستاد تنظیم بازار با توجه به ذخایر انبارها اعالم شد که کمبودی در زمینه کاالهای  .وجود ندارد

 .اساسی مورد نیاز مردم در، ایام سوگواری محرم و صفر وجود ندارد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1۳۹۶۰۶۲۵۰۰۰۶71 
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 بازار و قیمت ها
 آیانا - 1۳۹۶شهریور  ۲۲تاریخ: 

 ها/ برنج، حبوبات، روغن نباتی و چای درجا زدندقیمتهای تازه از دیوار تداوم سقوط قند و شکر، سبزیجات و میوه
های برنج، حبوبات، چای و روغن بهای تمام اقالم گروه ۱۳9۶شهریورماه  ۱0بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی در هفته منتهی به 

زه و قند و شکر نسبت به هفته های تاها و سبزیهای میوهشهریورماه ثابت بود و بهای اقالم گروه ۱0نباتی نسبت به هفته قبل از 

های برنج، چای و روغن نباتی با افزایش شهریورماه کاهش داشت، همچنین نسبت به هفته مشابه ماه قبل؛ بهای اقالم گروه ۱0قبل از 

 .رو بودندهای تازه با کاهش بها روبهها و سبزیهای حبوبات، قند و شکر، میوهبها و گروه

 پور:حامد صفری -ایانا( خبرگزاری کشاورزی ایران )

های برنج، حبوبات، چای و روغن بهای تمام اقالم گروه ۱۳9۶شهریورماه  ۱0بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی در هفته منتهی به 

ه های تازه و قند و شکر نسبت به هفتها و سبزیهای میوهشهریورماه ثابت بود و بهای اقالم گروه ۱0نباتی نسبت به هفته قبل از 

های برنج، چای و روغن نباتی با افزایش شهریورماه کاهش داشت، همچنین نسبت به هفته مشابه ماه قبل؛ بهای اقالم گروه ۱0قبل از 

 رو بودند.های تازه با کاهش بها روبهها و سبزیهای حبوبات، قند و شکر، میوهبها و گروه

های برنج حبوبات چای خارجی و شهریورماه سال جاری، بهای اقالم گروه ۱0بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی در هفته منتهی به 

درصد کاهش داشت، همچنین انار در هفته مورد بررسی، در میادین  0.۳درصد و شکر  0.4انواع روغن نباتی ثابت و بهای قند معادل 

ها یفروشاز نظر کیفی در مقایسه با سایر میوهشد و سایر اقالم میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها زیر نظر شهرداری عرضه نمی

 شد.بار عرضه میمتفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره

درصد افزایش  ۶.7های تازه بهای گالبی معادل شد که در گروه میوههای سطح شهر عرضه میفروشیاقالم میوه و سبزی تازه در میوه

های تازه بهای لوبیا سبز معادل درصد کاهش داشت، همچنین در گروه سبزی 9.4درصد تا  0.2بین و قیمت سایر اقالم این گروه 

 درصد کاهش داشت. ۱5.2درصد تا  0.4درصد افزایش، اما قیمت سایر اقالم این گروه بین  0.5
http://www.iana.ir/fa/news/4847۶/%D8%AA%D8%AF 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - 1۳۹۶شهریور  ۲۵تاریخ: 

 تومان رسید 75۰۰کاهش هزار تومانی نرخ مرغ در بازار/ قیمت به 
 .رئیس اتحادیه پرنده و ماهی نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات آن در بازار را اعالم کرد

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی مهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفتگو با خبرنگار

درب مرغداری  مرغ زنده نرخ هر کیلوشته خبر داد و گفت: امروز از کاهش هزار تومانی نرخ مرغ طی ده روز گذ ،خبرنگاران جوان

هزار  7و خرده فروشی  ۸00هزار و  ۶، توزیع درب واحد های صنفی  ۶50هزار و  ۶، مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه  900هزار و  4

 500هزار و  7کمر برابر با قیمت مرغ و ران مرغ بدون  500هزار و  ۶به گفته وی نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر .تومان است 500و 

و  ۱4،سینه بدون کتف  هزار  ۱۳یوسف خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات افزود: همچنین نرخ هر کیلو سینه با کتف .تومان است

 قیمت مرغ نوسانرئیس اتحادیه پرنده و ماهی کاهش تقاضا و افزایش عرضه را دلیل اصلی .تومان است 500هزار و  ۱۶فیله مرغ 

در بازار ادامه نیابد، چراکه مرغداران متحمل زیان  کاهشی نرخ مرغدانست و یادآور شد: طی روزهای آتی انتظار می رود که روند 

 .خواهند شد

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۲44۲8۹/%DA%A۹%D8 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - 1۳۹۶شهریور  ۲۶تاریخ: 

 تعادل نرخ مرغ در بازار/قیمت جوجه یکروزه آرام گرفت
ها و عرضه جوجه با نرخ واقعی، خبری از گرانی مرغ سر گذاشتن فصل گرما و به کارگیری برخی اقدامات نظیر حذف واسطهبا پشت

طبق روال همه ساله افزایش گرمای هوا و  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار .نیست

ه باتوجه ب را ملتهب می سازد که نتیجه این امر رشد روز افزون قیمت ها است. جوجه یکروزهتلفات چشمگیر در مرغداری، بازار سنتی مرغ و 

عرضه جوجه با نرخ متعادل در بورس کاال و  های گرمایی و به کارگیری برخی اقدامات از قبیل افزایش جوجه ریزی،پشت سر گذاشتن تنش

عرضه ساس بسیاری از مسئوالن براین باروند که با حذف واسطه ها و براین ا.شفاف سازی قیمت، دیگر با کمبود عرضه در بازار مواجه نیستیم

، دیگر خبری از نوسان نرخ مرغ در بازار نیست، البته صنعت مرغداری با کاهش روز افزون نرخ مرغ زنده در معرض بحران جوجه با نرخ واقعی

عضو هیأت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی در گفتگو با  عظیم حجت.قرار گرفته و تولیدکنندگان را با چالش های اساسی روبرو کرده است

در بازار خبر داد و گفت: اکنون متوسط قیمت هر  جوجه یکروزهتومانی هر قطعه  400از کاهش نرخ  صنعت،تجارت و کشاورزیخبرنگار 

وی افزود: از ابتدای تیرماه با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، اتحادیه .هزار تومان است 2تا  700قطعه جوجه بسته به نژادهای مختلف هزار و 

سراسری مرغداران و انجمن جوجه یکروزه میزان جوجه ریزی افزایش یافته که در نهایت این امر موجب شده که قیمت جوجه به نرخ واقعی خود 

 .تنش گرمایی با افزایش عرضه روبرو خواهیم شد پایانی شهریور و پشت سرگذاشتن حجت ادامه داد: با توجه به روزهای .نزدیک شود

 به نرخ مرغ زنده عضو هیأت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی با بیان اینکه کمبودی در عرضه مرغ وجود ندارد، اظهار کرد: کاهش

تومان  500هزار و  2رغ های موجود در بازار با جوجه دهد، چراکه مهزار تومان صنعت مرغداری را مورد تهدید قرار می 5کمتر از 

 .تولید شدند که این امر به ضرر مرغداران است

نباید انتظار افزایش جوجه ریزی را داشت، بیان کرد: علی رغم کاهش نرخ جوجه  نرخ مرغ زندهوی با اشاره به اینکه با کاهش 

 .توان در بازار بدیهی است که استقبال مرغداران تحت تأثیر این امر قرار گیرد هزار 5یکروزه و روند نزولی قیمت مرغ زنده به کمتر از 

حجت ادامه داد: روند خطی جوجه یکروزه و افزایش عرضه در برابر کاهش تقاضای مرغداران ناشی از نوسان نرخ مرغ زنده در بازار 

جوجه دیه مرغداران گوشتی تصریح کرد: قیمت منطقی عضو هیأت مدیره اتحا.قیمت این نهاده را تحت تأثیر خود قرار خواهد داد

 .و سایر نهاده ها در بازار موجب شده تا مرغداران نسبت به اجرای کاهش سن کشتار تمایل بیشتری داشته باشند یکروزه

 نرخ جوجه یکروزه به تعادل رسید

با بیان اینکه نرخ جوجه یکروزه به   صنعت،تجارت و کشاورزی غالمعلی فارغی دبیر انجمن جوجه یکروزه در گفتگو با خبرنگار

 .هزار تومان در بازار در نوسان است 2تا  550تعادل نسبی در بازار رسیده است، گفت: اکنون نرخ جوجه یکروزه از هزار و 

تومان به اتحادیه سراسری، افزایش تولید و ایجاد شفافیت در بازار به  ۸00هزار و  وی افزود: عرضه جوجه یکروزه با قیمت هر قطعه

 .در بازار به شمار می رود قیمت جوجه یکروزهکمک عرضه در بورس کاال، عامل اصلی ایجاد تعادل 

یمت جوجه یکروزه به سبب طی چند ماه اخیر ق درصدی قیمت جوجه یکروزه در بازار بیان کرد:  20تا  ۱5فارغی با اشاره به کاهش 

وجود واسطه گری در بازار به طور نجومی افزایش یافت که با توجه به اقدامات صورت گرفته انتظار براین بود که به نرخ کنونی دست 

ه درصد قیمت تمام شده مرغ زنده را جوج ۱۸تا  ۱2دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه ادامه داد: براساس آمار موجود .یابیم

 .هزار تومان باشد 5یکروزه تشکیل می دهد که در شرایط کنونی نرخ هر کیلو مرغ زنده نباید کمتر از 

در بازار تابع عرضه و تقاضا است، گفت: نوسان جوجه یکروزه به عنوان یک نهاده تولید، تنها در قیمت  قیمت مرغبا بیان اینکه  وی 

 .تمام شده مرغ زنده تاثیر گذار است

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۲44۵۶۰/%D8%AA%D8% 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - 1۳۹۶شهریور  ۲7تاریخ: 

 آخرین تحوالت بازار میوه و صیفی/ افزایش نرخ پیاز صحت ندارد
تومان در میدان عرضه می  200تا هزار و  ۸00پیاز همانند هفته های گذشته با نرخ یک مقام مسوول گفت:اکنون قیمت هر کیلو 

گروه  صنعت،تجارت و کشاورزیحسن صابری رئیس اتحادیه صنف بارفروشان میدان مرکزی میوه و تره بار تهران در گفتگو با خبرنگار .شود

صحت ندارد، اظهار کرد: اکنون هر کیلو پیاز همانند هفته های گذشته  قیمت پیازبا اشاره به اینکه نوسان  ،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

ضربه  قیمت میوه های سردرختیوی افزود: ناهمخوانی عرضه و تقاضا و کاهش .تومان در میدان عرضه می شود 200تا هزار و  ۸00با نرخ 

،لیموشیرین و انار در نارنگیصابری از عرضه میوه های نوبرانه پاییز در بازار خبر داد و گفت: اکنون مقدار محدود .مهلکی به کشاورزان وارد کرد

تا  ۱۱رد و افزود: هر کیلو انبه با نرخ هزار تومان اعالم ک 95تا  ۸0وی نرخ هر کیلو آناناس کارتنی را .بازار عرضه شده که کیفیت چندانی ندارد

و  2تا  ۳00، انگور عسگری هزار و  500هزار و  2تا  200،انگور بی دانه هزار و 500هزار و  2تا  500،انجیر سیاه هزار و ۸تا  5 ،انجیر زرد۱۳

تا  500هزار و  ۳، گردو تازه ۱۸تا  13 پسته تازهاین مقام مسوول ادامه داد: اکنون نرخ هر کیلو .هزار تومان است 2تا  500انگور کندری هزار و 

هزار تومان  7تا  2و شاه میوه  500هزار و  7تا  ۳هزار تومان، گالبی بیروتی  2تا  500هزار تومان،آلو زرد  2هزار تومان، آلو شابلون هزار تا  4

هزار و  ۳تا  700 هلو زعفرانیفت: همچنین نرخ هر کیلو تومان اعالم کرد و گ 500هزار و  ۳تا  700صابری نرخ هر کیلو هلو انجیری را .است

تا هزار  500تومان،خربزه  200تا هزار و  500هزار تومان،طالبی  ۱۸تا  ۱0هزار تومان،توت فرنگی گلخانه  4تومان، شلیل شبرنگ هزار تا  500

یوه و تره بار تهران با اشاره به نرخ انواع صیفی در بازار رئیس اتحادیه صنف بارفروشان میدان مرکزی م.تومان است 400تا  200تومان و هندوانه 

تا  ۶00تومان،سیب زمینی  500تا هزار و  ۱00هزار و  خیار گلخانهتومان،  500تصریح کرد: اکنون هر کیلو خیار رسمی با نرخ هزار تا هزار و 

 .تومان است ۸00تا هزار و  ۶00مان و گوجه فرنگی هزار تو 5تا  4هزار تومان، لیمو ترش سنگی  ۸تا  ۶، لیمو ترش ریز 200هزار و 

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۲4۶۹4۶/%D8%A۲%D8%AE% 
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 بازار و قیمت ها
 فودپرس 1۳۹6شهریور ماه  ۲۹چهار شنبه 

 کاال به تعویق افتاد قیمتاجرای طرح حذف برچسب 
ها وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داد زمان اجرای طرح درج برچسب قیمت برخی از کاالها توسط خرده فروشی <صنایع غذایی

گیری حداکثری از نظرات و اجرای طرح تغییر شیوه اطالع رسانی قیمت برخی کاالها در محل عرضه به خاطر بهره.به تعویق بیفتد

پیشنهادهای منعکس شده و بررسی جامع و حصول اطمینان از تحقق اهداف آن برای حمایت منطقی از مصرف کنندگان و تولید 

 .کنندگان، با دستور محمد شریعتمداری به تعویق افتاد

 
روزآمدسازی  گذاری و همچنینسازی نظام توزیع و قیمتگفتنی است که در چارچوب این طرح قرار بود به منظور شفاف و روان

 .گذاری برخی کاالها به واحدهای عرضه و آخرین شبکه توزیع واگذار شودهای نظارت بر بازار، کار قیمتشیوه

این طرح در مرحله اول کاالهای غیرضروری مانند محصوالت صنایع بیسکوییت، شیرینی، کیک و شکالت، انواع چییپس و اسنک و 

 .شد و قرار بود از ابتدای مهرماه امسال آغاز شودمی همچنین صنایع سلولزی بهداشتی را شامل

در راستای این طرح واحدهای تولیدی مشمول موظف بودند که بدون الزام به درج قیمت مصرف کننده بر روی کاالها با رعایت کامل 

 .شرایط قانونی، محصوالت خود را قیمت گذاری و به بازار عرضه کنند

نیز مکلف به اطالع رسانی قیمت این گروه از کاالها به وسیله درج یا نصب برچسب قیمت روی همچنین واحدهای خرده فروشی 

کاال، در محل عرضه و مستند به فاکتورهای خرید و با حداقل قیمت رقابتی و رعایت انصاف و ارائه فاکتور رسمی در صورت تقاضای 

ن حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز با همکاری طبق اعالم وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازما.مصرف کننده شدند

گذاری برخی کاالها توسط شبکه توزیع را ها مسئولیت نظارت بر حسن اجرای طرح قیمتهای صنعت، معدن و تجارت استانسازمان

 .بر عهده داشت

و  کنندگان و تولید کنندگانق مصرفشایان ذکر است که ایجاد فضای رقابتی سالم و بهبود فضای کسب و کار، رعایت همزمان حقو

 .های غیرضرور در زنجیره تأمین و توزیع کاال از دیگر اهداف این طرح بود که اجرای آن به زمان دیگری موکول شدحذف واسطه

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=۵77۵ace1ab۳c4۰۶۵8۵4 
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۹۶/۰۶/۳۰ : تاریخ

 شود ها و مؤسسات جهاد کشاورزی به رزمندگان واگذار میسهام شرکت
سهام شرکت و مؤسسات وابسته به وزارت جهاد کشاورزی به  معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی گفت:

هزار رزمنده دوران دفاع مقدس واگذار شده و این  25اند تاکنون به های جنگ حضور داشتهماه در جبهه ۶ز رزمندگانی که بیشتر ا

، محمدعلی جوادی صبح امروز در بیست و نهمین گردهمایی خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی  .ها ادامه داردواگذاری

 ۳۳00فرماندهان مهندسی رزمی جنگ جهاد که در وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، اظهار داشت: گستردگی نقش جهادگران با 

طور که شایسته است به جامعه معرفی نشده و این نقش تنها به اقدامات این عزیزان در دوران دفاع مقدس آن شهید و هزارها آزاده

 .ات پشتیبانی جنگ خالصه شده استدر بخش راهسازی، سنگرسازی و خدم

های اقتصاد مقاومتی است، تصریح کرد: وی با اشاره به اینکه اقدامات جهادگران در دوران دفاع مقدس کلیدی برای تحقق سیاست

 ها و مؤسسات وابسته به وزارت جهاد کشاورزی تاکنون بهدر دولت یازدهم با توجه آقای حجتی وزیر جهاد کشاورزی سهام شرکت

 .ها همچنان ادامه دارداند واگذار شده و این واگذاریهای جنگ حضور داشتهماه در جبهه ۶هزار نفر از رزمندگانی که بیشتر از  25

به گزارش خبرنگار فارس صبح امروز جمعی از ایثارگران و جهادگران دوران دفاع مقدس به رسم هر ساله گرد هم آمدند. در این 

 .سنگر نیز با حضور وزیر جهاد کشاورزی رونمایی شدنفر از شهدای سنگرسازی بی 4مراسم از تمبر یادبود 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1۳۹۶۰۶۳۰۰۰۰۳۳1 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 1۳۹۶شهریور  ۲۳تاریخ: 

 کنداراضی کشاورزی در برزیل خریداری می هکتارهزار  6۰ایران
ها و تجارت کشاورزی، حل و فصل مسایل بانکی و کشت فراسرزمینی در دیدار مقامات کشاورزی ایران و برزیل بر لزوم توسعه همکاری

محمدعلی جوادی، معاون وزیر جهاد کشاورزی در دیدار قائم مقام وزیر به گزارش ایانا از وزارت جهاد کشاورزی، .دو کشور تاکید شد

کشاورزی، دامپروری و مواد غذایی برزیل گفت: ما تمایل داریم کشت فراسرزمینی برخی از محصوالت را در اراضی برزیل گسترش 

  .دهیم

مناسب است و با این اقدام عالوه بر سرمایه گذاری دهد که شرایط اراضی برزیل برای کشت فراسرزمینی ها نشان میوی افزود: ارزیابی

 .های کشاورزی دو کشور را توسعه خواهد دادشود و این موارد همکاریدر بخش کشاورزی، اشتغال نیز در این کشور ایجاد می

ه ریزی سرزمینی برناممعاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه این وزارتخانه برای توسعه کشت فرا

 های کشت فراسرزمینی به برزیلمفصلی انجام داده است، اظهار داشت: در آینده نزدیک، هیاتی از بخش خصوصی برای بررسی زمینه

هزار هکتار اراضی کشاورزی برای کشت فراسرزمینی در برزیل اشاره کرد و گفت: در این اراضی  ۶0جوادی به خرید .کندسفر می

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی در عین حال .شودروغنی از جمله ذرت و سویا کشت میهای دامنه

خواستار افزایش حجم صادرات محصوالت مزیت دار کشاورزی ایران به برزیل شد و تصریح کرد: ما به دنبال آن هستیم که با افزایش 

 .کشاورزی دو کشور متعادل شودحجم صادرات کشاورزی به برزیل، تراز تجاری 

ها به تدریج وی با تاکید بر رفع مسایل بانکی به منظور توسعه تجارت دو کشور گفت: پس از برجام مشکالت بانکی ما با سایر کشور

رزیل در و ب شود و شرایط امروز کشور ما در این زمینه از سال پیش بهتر شده و امیدواریم با توافقاتی که میان دولت ایرانبرطرف می

 .های کشاورزی تسهیل شودحوزه بانکی و تجاری صورت گرفته، همکاری

های همکاری ایران و برزیل عنوان کرد و گفت: ما مایلیم از نتایج تحقیقات جوادی، آموزش و تحقیقات کشاورزی را از دیگر زمینه

های کشاورزی پروری و مواد غذایی برزیل نیز بر توسعه همکاریدر این دیدار، قائم مقام وزیر کشاورزی، دام.کشاورزی برزیل بهره ببریم

به مشکالت « آئومار نواکی».کنیمهای کشاورزی با ایران را دنبال میبا ایران تاکید ورزید و اظهار داشت: ما با جدیت گسترش همکاری

ران پیدا کنیم و در حال حاضر نیز یک بانک کنیم راه حلی برای رفع مسایل بانکی با ایبانکی نیز اشاره کرد و گفت: ما تالش می

های فراوانی برای همکاری و توسعه تجارت وی با بیان این که دو کشور ظرفیت.برزیلی برای همکاری با ایران ابراز تمایل کرده است

دات آن در کنار زعفران و کند داریم و خواستار وارکشاورزی دارند، اذعان داشت: ما نیاز شدیدی به کود شیمیایی که ایران تولید می

درباره اهمیت کشاورزی و دامپروری در برزیل تصریح کرد:در کشور ما از هر سه شغل، یک شغل مربوط به « نواکی».پسته هستیم

قائم مقام وزیر .دهددرصد صادرات برزیل را تشکیل می 50درصد تولید ناخالص ملی و  ۳0کشاورزی است و تولیدات کشاورزی 

 ۶5درصد به دامپروری اختصاص دارد و  20درصد از کل اراضی ما به کشاورزی و  ۸پروری و مواد غذایی برزیل افزود: کشاورزی، دام

وی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و تحقیقات را از عوامل عمده موفقیت برزیل در توسعه .های بومی هستنددرصد کشور ما جنگل

برابر افزایش دهیم و از  ۳ایه گذاری و تحقیقات توانسته ایم تولیدات کشاورزی را به کشاورزی عنوان کرد و گفت: ما از طریق سرم

 .یک کشور وارد کننده به یک کشور صادر کننده محصوالت کشاورزی و دامپروری تبدیل شویم

http://www.iana.ir/fa/news/48۵4۰/%D8%A7%DB%8C 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 1۳۹۶شهریور  ۲۹تاریخ: 

 امضای تفاهم همکاری ایران و اسپانیا در زمینه مقررات بهداشت گیاهی
یادداشت تفاهم همکاری بین اداره کل سالمت محصوالت کشاورزی کشور اسپانیا با سازمان حفظ نباتات ایران در زمینه رعایت 

 .در واردات یونجه خشک به ایران امضاء رسیدمقررات بهداشت گیاهی 

به گزارش ایانا از سازمان حفظ نباتات، در این یادداشت تفاهم که توسط امیلیو کارمونا، رایزن اقتصادی و تجاری اسپانیا در سفارت 

نجه یفیت و سالمت یوایران و احمد چراغیان مدیر کل دفتر پایش و تحلیل خطر سازمان حفظ نباتات به امضاء رسید، بر تضمین ک

( و نیز نتایج تجزیه و تحلیل خطر و رعایت IPPCوارداتی از اسپانیا به ایران مطابق با مقررات کنوانسیون بین المللی حفظ نباتات )

 قوانین داخلی جمهوری اسالمی ایران تاکید شده است.

 سید.ماده تنظیم و به امضاء دو طرف ر ۸این یادداشت تفاهم با جزئیات کامل در 

http://www.iana.ir/fa/news/48۵۵۶/%D8%A7%D 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 1۳۹۶شهریور  ۲۹تاریخ: 

 تعیین اولویت های عمومی و تخصصی وزارت جهاد کشاورزی
های تخصصی هر وزارتخانه است، وزرا باید در دوره تصدی خود های عمومی و اولویتوزرا که شامل اولویتبر اساس ضمایم احکام 

ها را نصب العین قرار داده و اجرایی نمایند. در این میان اولویت های عمومی و تخصصی وزارت کشاورزی نیز از جمله آن هاست آن

 .کشاورزی تعیین و ابالغ شده است که در ضمیمه حکم رییس جمهوری خطاب به وزیر جهاد

قانون اساسی و پس از رأی اعتماد  ۱۳۳و  ۸7تر با استناد به اصول جمهوری، پیشرسانی دولت، رئیسبه گزارش ایانا از پایگاه اطالع 

مجلس شورای اسالمی؛ با صدور احکامی وزیران کابینه دوازدهم دولت را منصوب کرده بود و مقرر شد ضمایم این احکام که شامل 

های وزارتخانه اند برنامهبر اساس این ضمایم احکام، وزرا موظف شده.ها ابالغ شودهاست نیز به آنها و تعیین اولویتبرخی دستورالعمل

های اجرایی را ظرف دو ماه به شده تنظیم کرده و برنامههای مطرحها و اولویتگیریتحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت

ای از بار گزارش مقایسهوبودجه کشور موظف شده است هر شش ماه یکهمچنین سازمان برنامه.جمهوری ارائه نماینددفتر رئیس

ها ارزیابی جمهور ارائه نماید تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامههای ابالغی را به دفتر رئیسبرنامه درباره اولویت پیشرفت و تحقق

ها های تخصصی هر وزارتخانه است که وزرا باید در دوره تصدی خود آنهای عمومی و اولویتضمایم احکام وزرا، شامل اولویت.شود

 :ضمایم حکم وزیر جهاد کشاورزی به شرح زیر است.یی نمایندرا نصب العین قرار داده و اجرا

 جناب آقای مهندس حجتی وزیر محترم جهاد کشاورزی

دولت دوازدهم، بر اساس برنامه هایی که در دوران انتخابات ریاست جمهوری به مردم ارائه شده است و نیز مبتنی بر برنامه تقدیم 

وزرا، رسالتی بس سنگین برعهده دارد. این دولت باید بتواند طی دورۀ فعالیت خود،  شده به مجلس شورای اسالمی در هنگام معرفی

کشور عزیزمان ایران را از چالش های بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرایط مساعدی را برای مقطع پایانی 

محدودیت منابع و سایر محدودیت های  .وجود آورد، بهکه مصادف با به پایان رسیدن قرن حاضر است ۱400فعالیت خود در سال 

قانون اساسی و سیاستهای کلی  44طرف و اسناد باالدستی شامل سیاست های کلی اصل سیاسی، اداری، اجتماعی و فرهنگی از یک

هستند، متمرکز شود و اقتصاد مقاومتی ایجاب می کند که هر وزارتخانه بر اهداف مشخص و محدودی که از اولویت باالیی برخوردار 

 .ها را در دستور کار خود قرار دهدعالوه بر پیشبرد امور جاری، اصالحات ساختاری برای محقق ساختن برنامه

تنظیم کرده  های ذیلها و اولویتگیریهای وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهتعالی برنامهبلذا ضروری است جنا

بار ماه یک ۶همچنین، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است هر .ماه به دفتر اینجانب ارائه نمایید 2ایی را ظرف های اجرو برنامه

های ابالغی را به دفتر رئیس جمهوری ارائه نماید تا عملکرد و چگونگی ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویتگزارش مقایسه

 .ها ارزیابی شودپیشرفت برنامه

 ولویت های عمومیا

ارتقای سالمت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطالعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی  .۱

 .و معیار قرار دادن قانون در همه امور

 .تها و انتصابامیم گیریها، واگذاریساالری به عنوان تنها معیار انتـخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصاعمال شایسته .2

 .در وزارتخانه و دستگاه های تابعه به ویژه در حوزه های مرتبط با حقوق عمومی« منشور حقوق شهروندی»مالک قرار دادن  .۳

 .توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه ریزی ها و سیاستگذاریها .4

 .آوردن زمینه مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصیاولویت واگذاری فعالیتها به مردم و فراهم  .5
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 .های انحصاریتوجه به رفع انحصارها و برقرارکردن فضای رقابتی در کنارِ تحت کنترل قراردادن و قاعده مند کردن حوزه .۶

 .اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزۀ تحت مدیریت .7

 .و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری کارگیری هرچه بیشترجوانان، زنانبه .۸

 اولویت های تخصصی

وری آب در تولید محصوالت و همکاری جویی در آب مصرفی کشاورزی، افزایش بهرهتوجه جدی به محدودیت منابع آب و صرفه .۱

 .ای در تولید محصوالت کشاورزیتوجه به تقویت کشت گلخانه .2.های آب زیرزمینیبخشی به سفرهبا وزارت نیرو در تعادل

 .ای ایفای نقش دولت در تضمین خرید محصوالت کشاورزیکاهش قابل توجه آثار بودجه .۳

  .محور قرار دادن تأمین امنیت غذایی و سالمت تغذیه در سیاستگذاری های بخش .4

مندی هرچه گری غیرضرور و بهرهحداقل رساندن واسطهت بخش به منظور بهایجاد تغییرات اساسی در سازوکار مبادله محصوال .5

 .یشتر کشاورزان

 .وری انرژیحداقل رساندن رشد مصرف انرژی در بخش کشاورزی با افزایش بهرهبه .۶

 .سازی الگوی مناسب کشت و هدایت نمودن حمایت ها از تولیدکنندگان به رعایت این الگوپیاده .7

 .پایدار محصوالت راهبردی، افزایش تولید در واحد سطح و تولید محصوالت سالمتولید  .۸

ها و تنظیم بازار اقتصادی نمودن اندازه واحدهای تولیدی کشاورزی از طریق افزایش حاشیه سود کشاورزان، ساماندهی نهاده .9

 .کاالهای کشاورزی و گسترش زنجیره ارزش در بخش

 .گستری و پدیده گرد و غبار، خاک و اراضی کشاورزی و اقدام مؤثر برای مقابله با بیابانحفاظت از جنگل ها، مراتع .۱0

های واقعی آب و خاک، کمک به بهبود مدیریت منابع آبی، ممانعت از فرسایش پایدار سازی کشاورزی ایران بر مبنای ظرفیت .۱۱

 .زیستی دولتاک و تحقق اهداف محیط

های فزاینده بخش منظور ارتقای سالمت عمومی و کاستن از هزینهم شیمیایی در کشاورزی بهکاستن از مصرف کود و سمو .۱2

 .هداشت و درمان

 .سنجی و توسعه کشت فراسرزمینیامکان .۱۳

 .تشویق به تولید محصوالت ارگانیک .۱4

بازار و توجه ویژه به معیشت و کاهش هماهنگی های الزم با وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تأمین مواد غذایی مورد نیاز در  .۱5

 .فشار تورم بر مردم
http://www.iana.ir/fa/news/48۵44/%D8%AA%D8%B۹%DB 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 1۳۹۶شهریور  ۲۹تاریخ: 

 کمیسیون در اتاق ایران و اوکراین ۱2ریزی برای تأسیس برنامه
توانند با کسانی که مایل به همکاری اقتصادی با اوکراین هستند می :حمیدرضا قادی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و اوکراین

ریزی رنامهنیازشان بها در رشته کاری مورد اتاق مشترک ایران و اوکراین و دبیرخانه اتاق تماس بگیرند و اتاق مشترک بالفاصله برای آن

به گزارش ایانا از پایگاه خبری اتاق ایران، حمیدرضا قادی رئیس اتاق مشترک ایران و اوکراین با اعالم این خبر گفت: از  .خواهد کرد

ک و یگذاری و بانکی و مالی؛ کمیسیون کشاورزی، غذایی، ارگانها، کمیسیون بازرگانی و صنایع و معادن؛ سرمایهجمله این کمیسیون

 .کشت فراسرزمینی؛ انرژی، نفت، پتروشیمی و صنایع وابسته؛ پزشکی و دارویی و صنایع وابسته است

ترین کمیسیون را نیز کمیسیون حقوقی و امور قراردادها برشمرد و اشراف این کمیسیون به قوانین را کمک بزرگی برای وی مهم

، مخابرات و الکترونیک؛ عمران IT هایرا اینگونه فهرست کرد: کمیسیون هاقادی همچنین عناوین دیگر کمیسیون.بازرگانان دانست

الملل و تشریفات؛ گردشگری و فرهنگی؛ خدمات های تجاری، روابط عمومی و امور بینو فنی و مهندسی؛ نمایشگاهی، همایش

با مسئوالن اوکراینی هم صحبت  :ح کردرئیس اتاق مشترک ایران و اوکراین تصری.ونقل، بیمه، گمرک و طرح و برنامهبازرگانی، حمل

گذاری های متعدد برای سرمایهها و زمینهوی با اشاره به وجود ظرفیت.ها استقبال کردنداندازی این کمیسیونها نیز از راهکردیم و آن

های کشاورزی از زمینه و همکاری فعاالن اقتصادی دو کشور افزود: نفت و انرژی، ترانزیت کاال، صنایع پیشرفته و تولید محصوالت

وی اظهار داشت: همکاری بانکی و تجاری نیز برای توسعه روابط باید تسهیل .رودهای دو کشور به شمار میمهم و راهگشای همکاری

های مهمی در اوکراین انجام شده، ضمن اینکه در کشور خودمان هم شود. در این خصوص هم ارتباطات خوبی برقرار کردیم و رایزنی

 .حال رایزنی هستیم و امیدواریم روابط تجاری دو کشور را با همکاری بانکی ایران و اوکراین تسهیل کنیمدر 

های سراسر قادی به اقدامات اتاق مشترک ایران و اوکراین برای تعمیق روابط اقتصادی اشاره کرد و گفت: برای روسای همه اتاق

 .ای را برای همکاری بیشتر و معرفی اطالعات کامل استان به ما معرفی کنندنمایندهام ها خواستهای فرستادم و از آنکشورمان نامه

همچون روسیه و اوکراین، از رایزنی با  CIS رئیس اتاق مشترک ایران و اوکراین با بیان سه دهه حضور و فعالیت خود در کشورهای

ها از مرتبط ساختن های استانی اوکراین داشتم آنبا روسای اتاق های استانی اوکراین خبر داد و افزود: در دیداری کههمه روسای اتاق

 .های دو کشور برای توسعه روابط بسیار استقبال کردنداتاق

توانند ضمن معرفی و شناخت بیشتر از حوزه کاری همدیگر، طرفین می های دو کشور،وی ادامه داد: با برقراری ارتباط بین اتاق

های مختلف کاری خود تنظیم کنند؛ به عنوان مثال کمیسیون کشاورزی اتاق مشترک بداند را برای بخش ای سه یا چهارسالهبرنامه

 .ای با کمیسیون کشاورزی اوکراین خواهد داشت و سند همکاری امضا کنندکه چه برنامه

ت: در این سفر بحث ترانزیت جمهور و هیات بازرگانی اوکراین به گرجستان اشاره کرد و گفقادی به سفر اخیرش همراه با رئیس

ن که کاال از طریق اوکرایطوریهای گرجستان و اوکراین استقبال کردند؛ بهونقل کاال از گرجستان را مطرح کردم که روسای اتاقحمل

ل در قونتری حملبه گرجستان و از طریق آذربایجان به ایران و بالعکس حمل شود. این مسیر بسیار مطمئن است و با قیمت ارزان

رئیس اتاق مشترک ایران و اوکراین اظهار داشت: کسانی که مایل به همکاری اقتصادی با اوکراین هستند .آن انجام خواهد شد

د ها در رشته کاری مورتوانند با اتاق مشترک ایران و اوکراین و دبیرخانه اتاق تماس بگیرند و اتاق مشترک بالفاصله برای آنمی

 .خواهد کردریزی نیازشان برنامه

http://www.iana.ir/fa/news/48۵8۰/%D8%A8%D 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 1۳۹۶شهریور  ۲۹تاریخ: 

 در زه آب های کشاورزی استان خوزستان امضا شد« انتقال و پایش فناوری شورورزی»موافقت نامه 
نامه انتقال و پایش فناوری شورورزی در زه آب های کشاورزی استان خوزستان توسط رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و موافقت 

 .ترویج کشاورزی و دبیر ستاد زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری امضا شد

ان با برگزاری چهارمین نمایشگاه زیست فناوری به گزارش ایانا از روابط عمومی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، همزم

توسط اسکندر زند معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج  "انتقال و پایش فناوری شورورزی"ایران موافقت نامه 

اه در یشگکشاورزی، مصطفی قانعی دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در محل برگزاری نما

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری، انعقاد این تفاهم نامه را در راستای اهداف شکل گیری این .مصلی امام خمینی )ره( به امضا رسید

ستاد در حل معضالت منبعث شده از تغییرات اقلیمی در کشور مهم ارزیابی کرد و افزود: رسالت فناوری در موضوع کالنی مانند 

اکنون برای کشور مشکالت زیست محیطی و اقتصادی ایجاد کرده، این است که به گونه ای وارد میدان عمل  تغییرات اقلیمی که

 .شود که مشکل اقتصاد، معیشت، اشتغال و معضل ریزگردها را با اتخاذ نگرشی چندوجهی به صورت یکجا حل کند

د در زمینه شورورزی توصیف کرد و خاطر نشان ساخت: بر قانعی، هدف از اجرای این تفاهم نامه را بهره گیری از دانش فنی موجو 

شده  "طرح انتقال و پایش فناوری در شورورزی"اساس این تفاهم نامه معاونت علمی و فناوری عهده دار تامین هزینه های مالی 

ن سترش صنعتی آاست و در صورت حصول نتایج موفقیت آمیز در سطح پایلوت، وزرات جهاد کشاورزی متعهد است تا نسبت به گ

معاون وزیر جهاد .در سطح استان هایی که آب شور و گردوغبار از عمده مشکالت معیشتی مردم را تشکیل می دهد، اقدام کند

کشاورزی با اشاره به توانمندی های تحقیقاتی ایران در حوزه کشاورزی و لزوم بهره گیری از آن برای حل مسائل کالن کشور، بیان 

ه همت و تالش محققان حوزه کشاورزی تکنولوژی تولیدات گیاهی، دامی،آبزیان،علوفه در مناطق شور را در اختیار داشت: ما امروز ب

داریم و موافقت نامه ای که امروز با حمایت معاونت علمی و فناوری و شخص دکتر قانعی به امضا رسیده است، در حقیقت یک بسته 

زند با اشاره به این مطلب  .ر این زمینه است که به صورت یکجا به کار گرفته می شودسودآور از تلفیق همه تکنولوژی های موجود د

طرح پایلوت "که این طرح با استفاده از زه آب کشاورزی در خوزستان اجرا می شود بیان داشت: با اجرای این موافقت نامه به زودی 

سوی صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری و با همکاری با تامین اعتبار مالی از  "تلفیقی شورورزی در کانون های بحرانی

هکتار در منطقه جفیر خوزستان اجرا می شود؛چنانچه این طرح که اکنون اجرای پایلوت  50موسسه جهاد نصر در مساحتی بالغ بر 

 .یزگردها به همراه خواهد داشتآن مد نظر است،نتایج موفقیت آمیزی داشته باشد منافع سرشار ملی از حیث اشتغالزایی و کنترل ر

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از دیگر مزایای این موافقت نامه را تولید و کاشت قلمه و نهال گز، تولید و کاشت 

ر حوضچه د اوکالیپتوس ، تولید و تامین بذرگیاهان مناسب با منطقه،کاشت بذر کلیه گیاهان در اراضی خوزستان، کشت میگو ، آرتمیا

معاون وزیر جهاد کشاورزی در ادامه با .های تعبیه شده و پایش و نظارت و آموزش براجرای طرح در اراضی تامین شده بیان کرد

حضور در غرفه های پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، موسسه تحقیقاتی علوم شیالتی کشور، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی 

 .نگل ها و مراتع از چهارمین نمایشگاه زیست فناوری ایران بازدید کردرازی و موسسه تحقیقات ج

http://www.iana.ir/fa/news/48۵4۵/%D۹%8۵%D۹ 
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 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - 1۳۹۶شهریور  ۲۵تاریخ: 

 کند؟/دادستانی باید وارد معرکه شوداجازه ورود محصوالت تراریخته را صادر میچرا وزارت بهداشت بدون آزمایش 
گذاری به واردات محصوالت تراریخته دامن های الزم و برچسبشاعری گفت: وزارت بهداشت برخالف قانون بدون انجام آزمایش

و  صنعت،تجارتعلی محمد شاعری سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با خبرنگار .زندمی

اظهار کرد:محصوالت  محصوالت تراریختهدر خصوص جدیدترین وضع تعیین و تکلیف  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزی

از  بسیاری از کشورهای جهان سوم اند و مورد استقبال  به بازار راه یافته   علت پایین بودن هزینه تمام شده تولید با قیمتی ارزانتراریخته به

هرچند کشورهای  :اورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی بیان کردسخنگوی کمیسیون کش .جمله آفریقا و آسیا قرار گرفته اند

ناشی از مصرف آن برای انسان و محیط  خطرات احتمالی  ها خود، تولید کننده محصوالت تراریخته هستند اما به علت پیشرفته ازجمله اروپایی

ن روسیه، قزاقستان، هندوستان، چین و فرانسه نیز استفاده از آنها را زیست، تمایلی به استفاده از آنها ندارند، همچنین کشورهای دیگری چو

استفاده قرار گرفتن از جانب کشورهای جهان سوم تولید   شاعری ادامه داد: محصوالت دستکاری شده ژنتیکی تنها باهدف مورد .ممنوع کرده اند

 .ساسی در بخش کشاورزی ندارندشوند، چرا که این کشورها قدرت خرید الزم را برای خرید کاالهای امی

 محصوالت تراریخته تعیین تکلیف شدند 

خطرات احتمالی ناشی از مصرف این  سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی با تأکید بر 

های اجرایی همچون وزارت محصوالت،گفت: قانونی به منظور تعیین و تکلیف این محصوالت تدوین کرده ایم که براساس آن دستگاه

بهداشت، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست و گمرک مکلف شده اند تا در زمان واردات، رهاسازی، مصرف و تولید 

 ربط باید در ابتدا به آزمایش و نمونه برداری الزمشاعری ادامه داد: دستگاه های ذی.محصوالت تراریخته مقررات الزم را رعایت کنند

 .از محصوالت تراریخته بپردازند و بعد از ثابت شدن بی خطر بودن آن برای مردم و محیط زیست، اجازه واردات آنها را صادر کنند

الم ، ممنوع اعمحصوالت دستکاری شده ژنتیکیوی افزود: در قانون پنج ساله ششم توسعه واردات بدون آزمایش و تأیید سالمت  

میزان بی خطر بودن این محصوالت  :اورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی گفتسخنگوی کمیسیون کش .شده است

برروی محصول حک شود،  عالمت تراریختهدرصد باشد و همچنین به منظور حفظ حقوق مشتری و مردم برچسب و یا  ۱00باید 

با بیان اینکه این روزها خبرهایی از واردات شاعری  .چراکه مردم باید اطالع کافی از مواد غذایی مورد مصرف خود داشته باشند

می رسد، بیان کرد: بنده به هیچ عنوان از این نوع محصوالت استفاده نکرده و نخواهم کرد،   گسترده محصوالت تراریخته به گوش

 ند، چرا درچراکه از سالمت کامل و خطرات احتمالی ناشی از آن مطمئن نیستیموی تصریح کرد: اگر این محصوالت مشکلی ندار

 .های سنی حساس مثل کودکان، مادران باردار و شیرده ممنوع اعالم شده استبسیاری از کشورهای، مصرفش برای گروه

  تخلف وزارت بهداشت در برچسب گذاری محصوالت تراریخته 

اجازه ورود محصوالت های دقیق های الزم و ارزیابیکنم که چرا وزارت بهداشت بدون انجام آزمایششاعری گفت: تعجب می 

کند برنج تراریخته هیچ ضرری برای مردم ندارد. اگر به این موضوع علم کامل را صادر می کند. این نهاد به راحتی اعالم می تراریخته

زم، وی ادامه داد: به جای انجام آزمایش های ال .کنددارد، پس چرا طبق قانون برنامه ششم توسعه به برچسب گذاری آنها اقدام نمی

 .در رسانه ملی بحث های مجادله ای، خطرناک بودن یا نبودن این قبیل از محصوالت را به راه می اندازند

 ورود مراجع قضائی به مسئله محصوالت تراریخته 

http://awnrc.com/index.php
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سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: سازمان محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی  

هایی رت بهداشت به تکلیف قانونی خود عمل کنند و از دستگاه های نظارتی مثل دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و سایر دستگاهو وزا

کنم تا وارد این موضوع شده و با اعمال کنترل الزم از عرضه بدون برچسب که وظیفه دادستانی را برعهده دارند ، درخواست می

شاعری با بیان اینکه وظیفه مجلس قانون گذاری است، افزود: دولت ودستگاه  .زار جلوگیری کنندگذاری محصوالت تراریخته در با

رو هرگونه فرافکنی، توجیه و اجتهاد از خود ،کاری خالف قانون است و در های اجرایی نیز مکلف بر اجرای قوانین هستند، از این

وی با تأکید بر اینکه اطالعیه های صادر شده مبنی بر  .ارد عمل شویمصورت ادامه این روند مجبور هستیم از طریق مراجع قضائی و

عمل باید مراقب بوده و در انتخاب مصرف مواد غذایی دقت الزم را به سالم بودن محصوالت تراریخته کافی نیست، یادآور شد: مردم 

  .آورند

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۲41۰88/%DA%8۶%D8%B1%D8% 
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 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - 1۳۹۶شهریور  ۲8تاریخ: 

 طرح ویژه زراعت در جنگل های مخروبه کلید خورد
 .مازندران خبر داد های مستعدهای مخروبه و زمینجاللی از اجرای طرح ویژه زراعت چوب در جنگل

خداکرم جاللی رییس سازمان جنگل ها، مراتع و  ؛به نقل از صدا و سیما،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان  به گزارش

اعت توسعه زر ای برایمرتبط طرح ویژه هایآبخیزداری کشور اظهارکرد: اداره کل منابع طبیعی استان مازندران با مشارکت دستگاه

امیدواریم با تالش جهادی   مورد نیاز مردم،گفت: تأمین نهال  وی با اشاره به فراهم بودن .ارائه کند هاسازمان جنگلتهیه و به  چوب

 .مدیران ،تحرک و اقدام مناسبی در حوزه زراعت چوب ایجاد شود

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۲488۰4/%D8%B7%D8%B1%D8%AD 
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 برنج
 فارس - ۹۶/۰۶/۲۹ : تاریخ

 هیچ محموله برنج بعد از مهلت قانونی به کشور وارد نشده است 
مرداد ماه تعیین و به گمرک اعالم  ۳۱توسعه تجارت تا مهلت ممنوعیت فصلی واردات برنج از طرف وزارت جهاد کشاورزی و سازمان 

  .های برنج وارداتی را ندهدشده تا پس از پایان این مهلت اجازه ترخیص محموله

ت، اختیار گمرک کشور اس، برخالف تصور عمومی مبنی بر اینکه واردات هر کاالیی در خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

که این تصور درستی نیست و گمرکات کشور صرفا مسئول اجرای قوانین و مقرراتی هستند که جهت اجرا به گمرکات باید بگوییم

صرفا کاالیی از گمرکات قابل ترخیص است که قبل از اظهار به گمرک مجوزهای ورود را صاحب کاال یا نماینده قانونی .شودابالغ می

کی ها الکترونیضمن اینکه با الکترونیکی شدن گمرک و ایجاد پنجره واحد مجازی ارتباط میان گمرک با سایر سازمان .ذ نمایداو اخ

 .شده و امکان جعل اسناد نیز به صفر رسیده است

اخذ نمایند و در  بنابراین صاحبان هر کاالیی باید ابتدا برای ورود به داخل کشور مجوز ثبت سفارش را از سازمان توسعه تجارت

 .صورتی که نیاز به اخذ مجوزهای دیگری هم باشد، باید نسبت به این کار اقدام و سپس نسبت به اظهار کاال به گمرک اقدام نمایند

اظهار کاال به گمرک مجوزها دریافت  در فرآیند گمرک الکترونیک اگر فرد مجوز ورود را دریافت نماید، به صورت الکترونیکی در زمان

 .پذیردو ادامه تشریفات گمرکی صورت می

مرداد ماه تعیین و طی مکاتباتی  ۳۱مهلت ممنوعیت فصلی واردات برنج از طرف وزارت جهاد کشاورزی و سازمان توسعه تجارت تا 

ن پایان ایبه گمرک اعالم شده که گمرک در سامانه جامع گمرکی این ممنوعیت را اعمال کرد و این بدان معنا بود که گمرک پس از 

 .های برنج وارداتی را ندهدمهلت اجازه ترخیص محموله

ای از سوی معاونت توسعه بازرگانی و منابع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان شهریور ماه مجددا مکاتبات جداگانه ۱۱در 

 نج موجود در گمرکات اعم از اظهارنامه،های برتوسعه تجارت با گمرک صورت گرفت، مبنی بر اینکه تشریفات قانونی برخی از محموله

مردادماه انجام شده و لذا برای  ۳۱پرداخت حقوق ورودی، عوارض و صدور فاکتور الکترونیکی قبل از پایان مهلت ممنوعیت یعنی 

ت، خروج از مرداد ماه به جز خروج از گمرکات انجام شده اس ۳۱هایی که تمامی تشریفات گمرکی آنها تا پایان وقت اداری محموله

 .شهریورماه بالمانع است ۱7گمرکات تا پایان روز جمعه 

شهریور ماه اجازه خروج از گمرکات  ۱۸مرداد ماه اجازه اظهار و از  ۳۱گمرک ایران بر اساس همین مکاتبات عمل نموده و از تاریخ 

مامی مجوزها الکترونیکی شده و اعمال بخشنامه وارداتی نداده است. ضمن اینکه با الکترونیکی شدن گمرک ت های برنجرا به محموله

های یاد شده بر روی این تشریفات قفل گیرد. لذا سامانه جامع گمرکی از تاریخها هم به صورت الکترونیکی در گمرکات صورت می

 .شده است و هر گونه ادعایی بی پایه و اساس و فاقد مستندات است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1۳۹۶۰۶۲۹۰۰۰8۲4 
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 پسته
 آیانا - 1۳۹۶شهریور  ۲۲تاریخ: 

 .شودبندی میبار به شکل صنعتی بستهپسته تَر در دامغان برای نخستین
دامغان با اعالم این خبر گفت: با توجه به اینکه پسته دامغان تنها به گزارش خبرنگار ایانا، شهردار دامغان امروز در جشنواره پسته 

 شود.بندی این محصول در دامغان به شیوه صنعتی انجام میصورت تازه قابلیت مصرف دارد، بستهپسته کشور است که به

ال شده که نتیجه این تالش، ای در پارک علم و فناوری دامغان دنبعنوان پروژهبندی این محصول بهمسلم نصرتی افزود: بسته

 شده در بخش خصوصی، و افزایشهای انجامگذاریبندی صنعتی پسته تازه است.وی بیان کرد: در حال حاضر با توجه به سرمایهبسته

 تری نگهداری شود.مدت طوالنیبندی بهای در سال گذشته این امکان وجود دارد که پسته تازه پس از بستهظرفیت سردخانه

طور کامل توسط بخش خصوصی ها بهها از آنجایی حائز اهمیت است که این سردخانهار دامغان ادامه داد: احداث این سردخانهشهرد

احداث شده است.نصرتی در پایان تأکید کرد: افزایش ظرفیت در تولید و نگهداری پسته تَر تأثیر بسیار زیادی در افزایش سطح اشتغال 

 نان دارد./در شهر دامغان و استان سم
http://www.iana.ir/fa/news/48۵14/%D۹%BE%D 
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 پسته
 آیانا - 1۳۹۶شهریور  ۲۲تاریخ: 

 رسدپسته دامغان به ثبت جهانی می
عنوان میراث غیرملموس، زودی بهپسته دامغان به :دامغان با اعالم این خبر گفتدبیر جشنواره پسته دامغان امروز در جشنواره پسته 

 .شودثبت جهانی می

زودی به گزارش خبرنگار ایانا، دبیر جشنواره پسته دامغان امروز در جشنواره پسته دامغان با اعالم این خبر گفت: پسته دامغان به

 شود.عنوان میراث غیرملموس، ثبت جهانی میبه

 عنوان میراث غیرملموس در داخل ایران ثبت ملی شده است.زاده افزود: پسته دامغان در داخل ایران بهرضا زارع

عنوان میراث غیرملموس جهانی حدود چهار ماه پیش آغاز شده است. با توجه به اینکه روند وی بیان کرد: روند ثبت پسته دامغان به

 20۱۸عنوان میراث غیرملموس جهانی در سال کشد، به احتمال زیاد پسته دامغان بهاین ثبت در جهان بیش از شش ماه طول می

به ثبت خواهد رسید.دبیر جشنواره پسته دامغان در پایان تأکید کرد: مدارکی که برای ثبت جهانی پسته دامغان ارسال شده است، 

مهم  هاینوع پسته )در ایران و جهان( و بسیاری از شاخص های گوناگون و کمیاب درشامل استانداردهای انواع پسته، شناساندن تیره

 فرد بودن پسته دامغان است./در شناساندن منحصربه
http://www.iana.ir/fa/news/48۵1۳/%D۹%BE%D8 
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 پسته
 آیانا - 1۳۹۶شهریور  ۲۲تاریخ: 

 درصدی صادرات پسته آمریکا به اروپا 25شود/ افزایش سود صادرات پسته با عرضه در بورس کاال نصیب باغداران می
 شود آمریکا با افزایش توان تولیدی خود، توانستهکیفیت و طعم پسته ایران در حالی در بازارهای جهانی زبانزد است که چند سالی می

 .ننده در این نوع محصول، به سمت افزایش سهم بازار خود در اروپا حرکت کندضمن کسب جایگاه نخست صادرک

درصدی صادرات پسته این  25به گزارش خبرنگار ایانا، آخرین آمار اعالم شده در خصوص صادرات پسته آمریکا حکایت از افزایش 

ترتیب پسته آمریکا توانسته است در افزایش یابد. بدین میلیون یورو 225کشور به اروپا دارد تا ارزش صادرات پسته آمریکا به اروپا به 

نیمه نخست سال جاری میالدی سهم خود از بازار اروپا را بیشتر کند.در مقابل صادرات پسته ایران به اروپا در نیمه نخست سال 

کشورهای اروپایی کشورهای میلیون یورو رسید که در میان  ۱05درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به  2۱میالدی با افت  20۱7

 اند.ترین واردکنندگان پسته ایران در نیمه نخست سال جاری میالدی بودهآلمان، اسپانیا، ایتالیا، هلند و یونان بزرگ

میلیون یورو  ۱۳2میالدی بیش از  20۱۶اما کاهش صادرات پسته ایران به قاره سبز در حالی اتفاق افتاده که در نیمه نخست سال 

کشور به اروپا صادر شده بود.توجه به این آمار و ارقام از این جهت حائز اهمیت است که با تمرکز بیشتر بر صادرات پسته  پسته از

ایرانی و هدفمند شدن فرآیند عرضه آن در بازارهای جهانی می تواند در جلوگیری از کاهش سهم ایران در صادرات پسته در دنیا 

ید بهترین محل برای تحقق آن بورس کاال باشد تا با ساماندهی روند عرضه پسته و توجه و نظارت نقش مهمی ایفا کند.اتفاقی که شا

بیشتر به جنبه کیفی محصول صادراتی، بتوان از ادامه روند کنونی و افت بیشتر سهم صادراتی ایران ممانعت کرد.در این زمینه 

ین ترعنوان بزرگن پسته ایران و ستاد عالی پسته استان کرمان، بهاقدامات جدیدی هم از سوی بورس کاالی ایران با همراهی انجم

تولیدکننده پسته در کشور به عمل آمده که شامل عرضه مستمر و صادرات متمرکز و هدفمند در بورس کاال، راه اندازی صندوق 

ران پسته است.دبیرکل انجمن پسته ای منظور کمک به تأمین مالی باغدارانگذاری کاالیی پسته و گواهی سپرده این کاال بهسرمایه

درباره این اقدامات و مزایای ورود محصول پسته به بورس کاال به خبرنگار ایانا گفت: با ورود و عرضه پسته به بورس کاال مشتریان 

ر با ها از بازاهتوانند محصول مورد نیاز خود را مستقیم خریداری کنند.سیدمحمدابراهیم علوی به حذف واسطخارجی پسته ایرانی می

وده و مالکان بصورت خردهدلیل اینکه بیشتر باغداران پسته بهعرضه محصول در بورس کاال نیز اشاره کرد و افزود: در حال حاضر به

ها پا به میدان گذاشته و به دلیل اطالع از مشکالت نقدینگی کشاورز و باغدار، اقدام به خرید سطح زیر کشت پایینی دارند، واسطه

تواند پس از تجمیع در بورس کاال کنند. این در حالی است که محصول پسته تولیدی در کشور میهای پایین میمحصول به قیمت

 ها نصیب خود باغداران شود.صادر شده و سود اصلی آن به جای رفتن به جیب دالالن و واسطه

 سازیلزوم آموزش و فرهنگ

ق صدا سازی بیشتر از طریتر بازار پسته ایرانی در بورس کاال آموزش به باغداران و فرهنگعوی تأکید کرد: الزمه پا گرفتن هرچه سری

 ها و نیز بورس کاال است تا کشاورز و باغدار با مزایای عرضه در بورس کاال و فرآیندهای آن آشنا شوند.و سیما، رسانه

سر ، ادامه داد: خوشبختانه صادرات پسته ایران در وضعیت خوبی بهعلوی با اشاره به اینکه پسته صادراتی ایرانی خریدار خود را دارد

برد. هرچند در این رابطه موضوعاتی همچون مشکل نقل و انتقال پول و عدم تثبیت نرخ ارز و در نتیجه عدم امکان عقد قراردادهای می

 فرآیند دشواری دارد. های خارجیدر بانک LCبلندمدت و یکساله با خریداران خارجی مطرح است و باز کردن 

وی بیان کرد: البته با وجود مواجهه با مشکالت مذکور پیرامون عرضه در بازار صادراتی و ریسک وصول پول از مشتریان خارجی، 

 شود.پسته ایرانی به لحاظ کیفیت و طعم، بازار خاص خود را دارد و مازاد نیاز بر مصرف داخلی صادر می
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طور مستقیم با دارندگان گواهی سپرده در ارتباط باشد، یادآور شد: بورس کاال با تواند بهس کاال میعلوی با تأکید بر اینکه بور

دون صورت مستقیم و بتواند رابطه بین خریدار و فروشنده پسته را بهخیز میهای پستهسازی انبارهای ذخیره محصول در استانآماده

 شود.های مضاعف برای حمل کاال جلوگیری میز صرف هزینهها برقرار کند و در این شرایط، احضور واسطه

 تامین مالی از بورس کاال

دبیرکل انجمن پسته ایران به موضوع تأمین مالی باغداران با عرضه محصول در بورس کاال و استفاده از سایر ابزارهای نوین مالی اشاره 

موقع و با نرخ بهره مناسب است. ها بحث تأمین مالی بهمه بخشترین مشکل تولیدکننده ایرانی در هکرد و خاطرنشان ساخت: مهم

زیرا در سایر کشورها نرخ تأمین مالی برای تولیدکنندگان زیر پنج درصد و بیشتر حدود دو درصد است، اما در ایران نرخ تأمین مالی 

ت. از این رو امکان رقابت بین درصد اس ۱۸درصد و از محل منابع بانکی حدود  ۱4از محل منابع صندوق توسعه ملی حدود 

خود  تواند با استفاده از ابزارهای تأمین مالیتولیدکنندگان ایرانی با تولیدکنندگان سایر کشورهای رقیب وجود ندارد و بورس کاال می

 به رفع این مشکل و حفظ جایگاه صادراتی ایران در عرصه جهانی بازار پسته کمک مؤثری کند.

گذاری پشتوانه کاالیی به کمک بانک کشاورزی در بورس کاال اظهار های سرمایهاندازی صندوقد درباره راهوی در خاتمه سخنان خو

ویژه محصول پسته با مشارکت بخش خصوصی و حمایت ها در راستای تأمین مالی بخش کشاورزی بهاندازی این صندوقکرد: راه

هزینه برای فعاالن حوزه کشاورزی موقع و کمنقش مثبتی در تأمین مالی بهتواند بانک کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی است که می

های سپرده کاالیی، ضمن کوتاه کردن فرآیندهای اداری برای تأمین منابع مالی ها همراه با معامالت گواهیداشته باشد و این صندوق

 ی نیز مورد استفاده قرار گیرد./های مورد نیاز بخش کشاورزمورد نیاز باغداران و کشاورزان، در بحث ضمانت
http://www.iana.ir/fa/news/48۵17/%D8 
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 تامین منابع مالی
 فارس - ۹۶/۰۶/۲8 : تاریخ

 هنوز نرخ تضمینی محصوالت از سوی دولت اعالم نشده است 
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: با وجود شروع سال زراعی جدید و شروع کشت پائیزه هنوز نرخ خرید تضمینی محصوالت 

  .مهم کشاورزی از سوی دولت اعالم نشده است

اعالم نشدن نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی ، در مورد علت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی علی اکبری در گفت

البته فعالً تأخیر دولت در اعالم  :از جمله گندم با وجود آغاز کشت پاییزه و پیگیری نمایندگان مجلس در این مورد خاطرنشان کرد

سیار ای که درآمدش بندهمان عمدتاً حمایت از تولیدکننده است. تولیدکننرخ خرید تضمینی در حدی نیست که بگوییم، اما ما نگاه

نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسالمی در پاسخ به این سوال که برخی .های بسیاری را بپردازدمحدود است و باید هزینه

تر از گندم داخلی است و چه دلیلی برای تولید این گندم در داخل با قیمت باال و کنند، قیمت جهانی گندم بسیار پایینعنوان می

دولت همواره باید حمایت خودش را در اشکال مختلف از کشاورزان داشته باشد؛ چراکه هم مردم و هم  بری زیاد است، تأکید کرد:بآ

که نرخ خرید تضمینی گندم تومان است، در حالی ۶00دانند و اکنون قیمت جهانی گندم در هر کیلو تولیدکنندگان این تفاوت را می

 .تومان است ۱۳00

 ای دولت برای تجهیز کشاورزان موفق نخواهد بودارانهورود ی

تفاده از آالت روز و اسبهره و تجهیز کشاورزان به ماشینبهره یا کمخبرنگار فارس پرسید بهتر نیست که دولت با ارائه تسهیالت بی

کمیسیون کشاورزی این گونه شده وارد عمل شود، که رئیس های نوین برای افزایش عملکرد در هکتار و کاهش قیمت تمامروش

شود، شاید ورود دولت به ها هم توسط بخش خصوصی ارائه میسازی رفته و بخشی از نهادهپاسخ داد: چون دولت به سمت خصوصی

 .آمیز نباشد و بهترین راه پرداخت مستقیم به کشاورز است که محصول کشاورز را مستقیماً بخردای خیلی موفقیتشکل یارانه

های بسیار برای اعالم یک رقم معقول و منطقی متناسب با ز دالیل تأخیر دولت در اعالم نرخ خرید تضمینی را بررسیوی یکی ا

درصد ارزش پول گندم را نتوانسته به کشاورزان بپردازد و کشاورزان  ۶0هایش عنوان کرد و افزود: همین االن دولت بیش از داشته

خبرنگار فارس، بر اساس قانون مصوب مجلس دولت موظف است هر ساله قبل از آغاز کشت  به گزارش.همچنان پیگیر پولشان هستند

 شود، را اعالم کند.پاییزه نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی را متناسب با نرخ تورم برای سال زراعی جدید که از مهر آغاز می

درصد افزایش داد که آن هم در  2.2درصدی قیمت گندم را 9اما سال گذشته با وجود پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی برای افزایش 

  .آبان ماه اعالم شد و امسال نیز ظاهرا قرار است همین قصه تکرار شود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1۳۹۶۰۶۲8۰۰۰۶1۳ 
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 مین منابع مالیتا
 آیانا - 1۳۹۶شهریور  ۲۹تاریخ: 

درصد/ مبالغ  6ها با سود هزار میلیارد تومان برای اجرای الیحه توسعه روستاها از محل صندوق و بانک ۱۰اختصاص 

 تخصیص یافته برای رساندن آب شرب به روستاها نباید در جای دیگری هزینه شود
ت از آب وزارت نیرو به عنوان مرجع باید طرح درازمدتی را برای صیانت از آب تهیه رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: جهت صیان

به گزارش ایانا از خانه ملت، علی الریجانی در آیین افتتاح مجتمع آبرسانی شهدای کهک اظهار کرد: نامگذاری این مجتمع .کند

مقدس شهدای بسیاری را تقدیم مردم کرده است و این اقدام  آبرسانی به نام شهدا اقدام مناسبی بود، زیرا این منطقه در دوران دفاع

ابتکاری مناسب بود.نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی بیان کرد: از گذشته مشکالتی در مسیر آبرسانی به قم وجود داشته 

ود آمده است که در مسیر حل بخشی به وجکه در حال حاضر با اقداماتی که انجام شده و احداث این مجتمع آبرسانی شرایط مسرت

این مشکل مقام معظم رهبری نقش اصلی را داشتند تا مشکالت این پروژه حل شود.وی با بیان اینکه در کل کشور مشکالتی در 

دانند که شرایط مطلوبی نداریم زیرا کشور ما در حوزه آب وجود دارد، افزود: در مسئله آب ملت ایران و همچنین مردم استان قم می

نطقه ای خشک قرار دارد که نسبتا نزوالت آسمانی آن کم است لذا با توجه به این شرایط باید تدابیری اندیشیده شود تا در کل م

کشور این مسئله حل شود.رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: رئیس جمهوری و مسئوالن باید با مردم در خصوص وضعیت آب و 

انتظارات خود از مردم را با توجه به شرایط بیان کنند زیرا در این زمینه هماهنگی با  شرایط آینده آبی کشور روشن صحبت کنند و

مردم مهم است.وی با بیان اینکه در صورت تشریح وضعیت برای مردم کمک خواستن از مردم توجیه دارد، ادامه داد: میزان برداشت 

 در موضوع آب به کار گمارده شود. تر کرده و باید اهتمام بیشتریهای زیرزمینی وضعیت را سختاز آب

، ایم تا روستاییان از آن استفاده کنندرئیس نهاد قانونگذاری با اشاره به اینکه آبیاری نوین و تحت فشار را در دستور کار قرار داده

ه رقابی توجیدرصد آب کشور مربوط به بخش کشاورزی است و همه باید توجه داشته باشند که آبیاری به صورت غ 90اظهار کرد: 

ها باید متناسب با شرایط آب و هوایی باشد که در این زمینه جهاد کشاورزی در کل کشور ندارد؛ همچنین در این شرایط نوع کشت

و استان قم محصوالت مورد حمایت را مشخص کرده است.الریجانی با بیان اینکه برای تغییر شیوه آبیاری در کشور منابعی را در نظر 

درصد آن توسط کشاورزان پرداخت می شود که توجه مسئوالن کشور  ۱5ها توسط دولت و درصد از هزینه ۸5تصریح کرد: ایم، گرفته

به موضوع آب برای حفظ شریان حیاتی کشور است زیرا آب یک موضوع حیاتی است.نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی با 

امه داد: وزارت نیرو یک مرجع اصلی است و باید طراحی کند تا مشخص شود که اشاره به اینکه موضوع آب یک موضوع ملی است، اد

 در زمینه آب باید چگونه عمل شود و طرح درازمدتی را برای صیانت از آب داشته باشد.

 مبالغ تخصیص یافته برای رساندن آب شرب به روستاها نباید در جای دیگری هزینه شود

ای به این کار اختصاص شرب به روستاها با تدبیر مقام معظم رهبری از صندوق توسعه ملی بودجهوی ادامه داد: برای آبرسانی آب 

 می یابد و این مبالغ اختصاص یافته باید برای روستاها هزینه شود و نباید در جای دیگری این منابع هزینه شود.

رئیس قوه مقننه کشور ضمن درخواست مردم برای استفاده صحیح از آب اظهار کرد: تهیه الیحه توسعه روستاها اقدام مناسبی بود، 

گذاری در روستاها است زیرا یکی از مشکالت موجود در روستاها با وجود امکاناتی مانند آب، برق و مدرسه، وضعیت نامطلوب سرمایه

 ۱0در روستاها بمانند چون چرخه مناسب اقتصادی در روستاها وجود ندارد.الریجانی افزود: برای این الیحه توانند یعنی جوانان نمی

درصد وامی ارزان قیمت است که برای توسعه  ۶ها در نظر گرفته شده که با سودی حدود هزار میلیارد تومان بودجه از صندوق و بانک

فرمانداران و بخشداران باید به این موضوع اهتمام داشته باشند که این منابع فقط در  روستاها در نظر گرفته شده است؛ استانداران،

اند مورد حمایت قرار گیرند.رئیس نهاد قانونگذاری کشور روستاها هزینه شود و کسانی که در کنار روستاها چرخه اقتصادی ایجاد کرده

http://awnrc.com/index.php
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ترک روستاها می شوند و برای جلوگیری از خالی شدن روستاها از مقام گفت: اگر زمینه کار برای روستاییان فراهم نباشد مجبور به 

معظم رهبری استمداد کردیم تا از صندوق منابعی را در اختیار ما قرار دهند تا در جهت توسعه روستاها هزینه شود؛ با توجه به این 

یابد.نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی امه میشرایط اگر منابع به درستی مورد استفاده قرار گیرند سال آینده نیز این طرح اد

درصد مردم کشور روستایی  25تری دارد زیرا با بیان اینکه وضعیت تخلیه روستاها در ایران نسبت به وضعیت جهانی شرایط نامطلوب

شکالت اجتماعی را برای نشینی مهستند، گفت: البته در شهرهای کوچک جنس کار مردم کشاورزی است، اما ترک روستاها و حاشیه

کند که با این شرایط سرمایه گذاری در کنار روستاها اقدام درستی است.رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه مردم ایجاد می

گذاران صنعتی، معدنی، ها ظرفیت ایران گردی دارند، گفت: سرمایهبعضی از روستاهای قم در صورت ایجاد امکان اسکان مردم در آن

گذاری در روستاها مند شوند.الریجانی ادامه داد: کسانی که به سرمایهشاورزی و دامداری در کنار روستاها باید از تسهیالت بهرهک

عالقمند هستند باید تجمعاتی را ایجاد کنند و از این منابع استفاده ببرند زیرا بسیاری از روستاها ظرفیت فعالیت برای توسعه 

از مهاجرت جلوگیری شود.وی افزود: در شهرها کارهای فردی وجود دارد ولی اگر به روستاها کمک شود جوانان کشاورزی را دارند تا 

توانند در کنار خانواده خود و با هزینه کمتر شاغل شوند.رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه توسعه روستایی باید جدی می

 و اشتغال جوانان در روستاها فراهم شود./ گذاریگرفته شود، گفت: محیط باید برای سرمایه
http://www.iana.ir/fa/news/48۵4۲/%D8%A7%D8%AE% 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 فارس - ۹۶/۰۶/۲۳ : تاریخ

 گران تراریخته های غول آمریکا البیمطالعه علمی/شرکت ۴۰اثبات ناسالم بودن محصوالت تراریخته در 
های تولیدکننده مطالعه مختلف از سوی دانشمندان اثبات شده است اما شرکت 40زایی و ناسالم بودن محصوالت تراریخته در سرطان

به نقل  خبرگزاری فارسالملل به گزارش خبرنگار اقتصاد بین .کننددسازی میتراریخته به کمک پول نتیجه مطالعات را تغییر و سن

بیوتیفول، با شواهد فراگیری که درباره مضر بودن محصوالت تراریخته برای انسان وجود دارد، خطرات محصوالت دستکاری از هیلثی

کنند همواره ادعا دارند که تولید می (هایی که محصوالت تراریخته )دستکاری شده ژنتیکیشرکت .شده ژنتیکی غیرقابل انکار است

ضرر است اما اگر شما از جمله آنهایی هستید که درباره سالمتی این محصوالت شک خطر و بیاین محصوالت برای مصرف انسان بی

جود داشته به خطرآفرین بودن این نوع محصوالت دیگر شک نخواهید دارید با مالحظه تعداد زیادی از مطالعاتی که در این زمینه و

کنند حاشیه سود باالیی دارند و هیچ زمانی میزان درآمد آنها به چنین سطحی هایی که این نوع محصوالت را تولید میشرکت .کرد

 استفاده بازار و کشت کشاورزان قرار ها موردتوانند محصوالتی تولید کنند که سالنرسیده است. آنها به لطف مهندسی ژنتیک می

داکثر ها به حتواند سود آنها را برای این شرکتشود میکنند و جایگزین نوع مرسوم میغذایی که آنها به این طریق تولید می .گیرد

 .شوندبرساند البته در چنین حالتی آنها هرگز حاضر نیستند که مردم درباره خطرآفرین بودن این نوع محصوالت باخبر 

 .کنندهایی نظیر مونسانتو، داو و سینگنتا وقت و پول زیادی را برای پوشش واقعیت خطرآفرینی محصوالت تراریخته هزینه میشرکت

کنند تا مطالعاتی را بسازند که نشان دهد محصوالتشان در شرایط مطمئن است و حتی ها حتی دانشمندانی را اجیر میاین شرکت

دهند تا بگویند که مطالعات دانشمندان مخالف تراریخته بر اساس واقعیت های مرتبط با قانون میگران و بخشپول زیادی را به البی

شناس فرانسوی و تیم همراهش انجام شد و با کمال تأسف آنها دریافتند که یک مطالعه مشهوری توسط سرانیلی زیست .نیست

  .تومورهای سرطانی پیشرفته داشتند و نهایتاً مردند اندهایی که از محصوالت تراریخته استفاده کردهموش

اعتبار کنند اما تنها این المللی دارند تالش کردند تا نتیجه این مطالعات را بیهایی که وجهه مخدوشی در جامعه بینهمان شرکت

  .دهداریخته را نشان میهای زیادی از این دست مطالعات وجود دارد که تأثیر منفی مصرف محصوالت ترمطالعات نیست نمونه

این مطالعات نشان دادند که ارتباطی بین مصرف محصوالت دستکاری شده ژنتیکی و افزایش وزن، مشکالت تیروئید، مشکالت کلیه 

  .و کبد، کلسترول باال و تولدهای ناقص دارد

www.farsnews.com/newstext.php?nn=http://1۳۹۶۰۶۲۲۰۰۰78۶ 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - 1۳۹۶شهریور  ۲۹تاریخ: 

 امضاء تفاهنامه موسسه رازی با شورای شهر کرج
نامه ای امضا رئیس مرکز پژوهش های شورای شهر کرج گفت: در جهت همکاری برای انجام پژوهش ها با دانشگاه خوارزمی، تفاهم 

 .شد و بر همین اساس از انعقاد چنین تفاهم نامه ای با موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی نیز استقبال می کنیم

به گزارش ایانا از موسسه رازی، سارا دشتگرد با اشاره به نشست مشترک رئیس و معاونان موسسه رازی با رئیس و اعضای شورای 

کرد شورای پنجم شهر انسان محور است و در این زمینه نگاه علمی برای اداره شهر در نظر گرفته شده شهر کرج، اظهار کرد: روی

وی بهره گیری از فناوری و دانش علمی برای ارتقای سالمت را از موضوعات مهم عنوان کرد و افزود: پژوهش و مطالعات برای .است

قیمی دارد، موضوعی است که باید پیش از بحرانی شدن در خصوص آن آمیختن مردم به نشاط اجتماعی که با سالمت ارتباط مست

رئیس مرکز پژوهش های شورای شهر کرج بیان کرد: کرج در گذشته به عنوان باغ شهر مطرح .پژوهش و تصمیم سازی صورت گیرد

اغ شهر کرج یکی از اولویت های بود اما اکنون به دلیل ساخت و سازهای بی رویه چیزی از آن باقی نمانده و بر همین اساس احیای ب

 .شورای شهر و مرکز پژوهش ها قرار گرفته چراکه این امر با نشاط جامعه ارتباط تنگاتنگی دارد

وی با اشاره به اینکه داشتن شهری پاکیزه و احیای آن مورد توجه شورای شهر کرج قرار گرفته، گفت: مرکز پژوهش ها و مطالعات 

 .زمینه ایمنی و سالمت از موسسه رازی برای همکاری دعوت می کندراهبردی شورای شهر کرج در 

دشتگرد تاکید کرد: در راستای همکاری برای انجام پژوهش ها، با دانشگاه خوارزمی تفاهم نامه ای امضا کرده ایم و بر همین اساس 

 از انعقاد چنین تفاهم نامه ای با موسسه رازی نیز استقبال می کنیم
http://www.iana.ir/fa/news/48۵۵۵/%D8%A7%D۹%8 
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 تخم مرغ
 فارس - ۹۶/۰۶/۲۹ : تاریخ

 مرغ روند کاهشی گرفت/ صادرات به عراق، افغانستان و قطر قیمت تخم
تومان در هر کیلو درب مرغداری رسید  4000گذار میهن گفت: قیمت تخم مرغ با توجه به عرضه فراوان به رئیس اتحادیه مرغ تخم

 آخرین وضعیت ، دربارهخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی رضا ترکاشوند در گفت .و قیمت آن برای صادرات رقابتی شده است

مرغ، قیمت این محصول روند نزولی پیدا کرده مرغ اظهار داشت: به دلیل تولید خوب و عرضه فراوان تخمعرضه، تولید و قیمت تخم

 .تر از قیمت مدنظر ماستتومان درب مرغداری رسیده است که پایین 4000و به کیلویی 

 .تومان تهیه کنند 9000ای انهمرغ را شدر این شرایط مردم باید تخم وی تصریح کرد:

گذار میهن ما به دنبال آن هستیم که بحث صادرات را بیشتر مورد توجه قرار دهیم؛ چراکه با توجه به گفته رئیس اتحادیه مرغ تخم

 .توانیم آن را صادر کنیم و محدودیت هم در این حوزه نیستای است که میگونهبه کاهش قیمت، شرایط به

شود و آیا محصول ترکیه با توجه به مرغ ایران به چه کشورهایی صادر میسخ به این سوال که در حال حاضر تخمترکاشوند در پا

شود و قیمت هر کیلو عراق و قطر صادر میمرغ به افغانستان،دهد، گفت: اکنون تخمقیمت پایین خود، امکان رقابت را به ما می

 .شودتومان محاسبه می 4500ی و حمل تا لب مرز، بندمرغ صادراتی با احتساب هزینه بستهتخم

گذار به دلیل آنفلوآنزای پرندگان، کمبود تولید به گزارش خبرنگار فارس، طی دو ماه گذشته به دلیل حذف چند هزار گله مرغ تخم

افزایش تولید، قیمت تومان هم شد، اما اکنون با  ۶000تخم مرغ برای مقطعی به وجود آمد که سبب افزایش قیمت آن تا کیلویی 

 .کاهش یافته و به ثبات رسیده است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1۳۹۶۰۶۲۹۰۰۰۵1۰ 
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 تخم مرغ
 خبرنگاران جوان - 1۳۹۶شهریور  ۲4تاریخ: 

 مرغ به دلیل نبود مزیت قیمتی، متوقف شدتخمصادرات 
گذار گفت: با توجه به نبود مزیت قیمتی و امکان رقابت با رقبا در بازارهای بین المللی، پیش رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم

غ تخم گذار استان تهران در ناصر نبی پور رئیس هیات مدیره اتحادیه مر.مرغ نداشته باشیمبینی می شود امسال توفیقی در صادرات تخم

در بازار خبر داد و گفت:  کاهش قیمت تخم مرغاز  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی گفتگو با خبرنگار

 .تومان است 2۸۸و دانه ای  400هزار و  ۸تومان معادل شانه ای  200هزار و  4یلو تخم مرغ درب مرغداری امروز نرخ هر ک

 .تومان است 450تا  400مرغ در خرده فروشی ها به گفته وی نرخ منطقی فروش هر عدد تخم

مجدد  مازاد تولید، احتمال کاهش  نبی پور قیمت تخم مرغ در روزهای آتی را پیش بینی کرد: با توجه به افزایش جوجه ریزی و

 صادرات تخم مرغ گذار با بیان اینکهرئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم.هزار تومان درب مرغداری وجود دارد 4قیمت به کمتر از 

 .هزارتن تخم مرغ به بازارهای هدف صادر شده است ۳در عمل متوقف است، افزود: از ابتدای سال 

شد: با توجه به نبود مزیت قیمتی و امکان رقابت با رقبا در بازارهای بین المللی، پیش بینی می شود که امسال وی در خاتمه یادآور 

 .توفیقی در صادرات نداشته باشیم

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۲4۰۶۹۹/%D8%B۵%D8%A7 
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 تخم مرغ
 خبرنگاران جوان - 1۳۹۶شهریور  ۲۹تاریخ: 

 تومانی نرخ تخم مرغ در بازار 25۰صادرات تخم مرغ از سر گرفته شد/ کاهش 
ای هزار تومان، معادل دانه 4گذار گفت: امروز میانگین قیمت هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری رییس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم

گروه  صنعت،تجارت و کشاورزیگذار استان تهران در گفتگو با خبرنگار ناصر نبی پور رییس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم.تومان است 270

نسبت به هفته گذشته خبر داد و گفت: امروز میانگین  نرخ هر کیلو تخم مرغتومانی  250از کاهش  ،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

 .تومان است 270هزار تومان معادل دانه ای  4قیمت هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری 

ر در بازا تخم مرغ قیمت وی افزود: جوجه ریزی های ابتدای سال به مرحله تخم گذاری رسید که افزایش تولید دلیل اصلی کاهش

 .به گفته نبی پور با توجه به افزایش تقاضا در فصل پاییز بعید است که روند کاهش قیمت در بازار ادامه یابد .است

آنفوالنزا حاد  رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران ادامه داد: در آستانه فرارسیدن فصل پاییز خطر شیوع

توان این امر را رد کرد، چرا که تمامی کشور های آسیا و اروپا گرفتار این بیماری کند و نمیرا تهدید میجمعیت طیور   پرندگان

واحد تولید تخم مرغ  ۱۸۳وی با بیان اینکه استان تهران بزرگترین قطب تولید تخم مرغ به شمار می رود، گفت: از مجموع .هستند

 .قی مرغداران به سبب کمبود نقدینگی خانه نشین هستنددرصد آنها مشغول فعالیت هستند و ماب ۳0تنها 

نبی پور از سرگیری مجدد صادرات تخم مرغ خبر داد و گفت: طی دو روز گذشته در پی کاهش نرخ تخم مرغ در بازار، صادرات به 

پاییز و خنکی هوا و افزایش رییس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران ادامه داد: با فرارسیدن فصل .افغانستان آغاز شد

 .قیمت در بازار داخل، صادرات تخم مرغ دوباره متوقف خواهد شد

 .به بازارهای هدف را منوط به اخذ جایزه صادراتی از سوی دولت دانست صادرات تخم مرغوی استمرار روند 

نستان صادر شد، یادآور شد: اگر دولت به طور هزار تن تخم مرغ به عراق و افغا 4نبی پور با بیان اینکه از ابتدای سال در مجموع 

 .هزارتن خواهد رسید 50تومان مشوق صادراتی پرداخت کند تا پایان سال صادرات به حدود  500متوسط کیلویی 

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۲484۶۳/%D8%B۵%D8%A7 
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 تولیدات باغی
 فارس - ۹۶/۰۶/۲7 : تاریخ

 شود اندازی میزنجیره سیب امسال راه
  .مدیر کل دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی از راه اندازی زنجیره سیب در نیمه دوم سال جاری خبر داد

خ شجری اظهار داشت: با موافقت هیئت ، شاهروزارت جهاد کشاورزیبه نقل از پایگاه اطالع رسانی  خبرگزاری فارسبه گزارش 

مدیره زنجیره سیب، پیش نویس آیین نامه این زنجیره،اصالح و مصوبات آن برای راه اندازی زنجیره در نیمه دوم سال در دستور کار 

الملل و یا  تن تجارت بین 500وی افزود: بر اساس این مصوبات صادر کنندگان برای حضور در زنجیره سیب باید ساالنه .قرار گرفت

های پیش از برداشت شجری ادامه داد: همچنین این زنجیره،حلقه.هزار دالر داشته باشند 500تن محصول فرآوری شده به ارزش  ۱00

 .شودتا برداشت، سورت،درجه بندی و بسته بندی، حمل و نقل، فرآوری و مصرف سیب را شامل می

ره کرد و افزود: برای عضویت در این زنجیره نیز باید شخصا یا به نمایندگی از های حمل و نقل بین المللی اشاوی به شرایط شرکت

 .کانتینر یخچالی دریایی داشته باشند 20ای یا دستگاه کانتینر یخچالی جاده 20مالک حداقل 

هزار تن یا  2ان کل دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: برخورداری از ظرفیت واحدهای سردخانه به میزمدیر

  .تن از شرایط عضویت صنایع فرآوری در زنجیره سیب است ۱00واحدهای فرآوری محصول با ظرفیت 

بنابراین گزارش، اعضای هیئت مدیره زنجیره سیب شامل مدیران معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، نماینده اتحادیه 

ملی باغداران، اتحادیه ملی باغداران، بخش حمل و نقل لجستیک، انجمن صنایع و ملی، صادر کنندگان محصوالت کشاورزی، انجمن 

 .شودهای آذربایجان غربی و شرقی، تهران، فارس و اصفهان میفرآوری و نمایندگان اتحادیه باغداران و صادر کنندگان استان

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1۳۹۶۰۶۲7۰۰۰4۵۵ 
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 تولیدات زراعی
 فارس - ۹۶/۰۶/۲۶ : تاریخ

  96–97سیاست حمایت وزارت جهاد کشاورزی از تولید چغندرقند پاییزه در سال زراعی 
را  9۶ – 97های حمایت از تولید چغندرقند پاییزه در سال زراعی مجری طرح چغندرقند و شکر وزارت جهاد کشاورزی، سیاست

ای ه، علیرضا یزدانی با تشریح سیاستوزارت جهاد کشاورزیبه نقل از پایگاه اطالع رسانی  خبرگزاری فارسبه گزارش  .اعالم کرد

اظهار داشت: به منظور افزایش بهره وری آب )توسعه  9۶–97پائیزه در سال زراعی حمایتی وزارت جهاد کشاورزی از تولید چغندرقند 

میلیون ریال، تسهیالت مورد نیاز در قالب کمک های فنی و اعتباری تامین  ۱0آبیاری میکرو و تغییر آرایش کشت( به ازاء هر هکتار 

میلیون ریال و همچنین  50ائیزه به ازاء هر هکتار وی تامین تسهیالت بانکی سرمایه در گردش چغندرقند پ.و پرداخت می شود

های حمایت از چغندر قند پائیزه عنوان کرد و افزود: تامین دستگاههای درصد یارانه بذر را از دیگر سیاست 50تامین و پرداخت حدود 

یزدانی با اشاره به برنامه .کار قرار دارد دقیق کار و ست کامل برداشت با استفاده از تسهیالت ارزان قیمت و یارانه دار در دستور کارنده

ریزی برای تأمین و تدارک به موقع نهاده ها به ویژه بذور مورد نیاز کشاورزان گفت: با مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی برای 

جری طرح م.درصدی به منظور تامین ادوات و ماشین آالت تخصصی چغندرقند هماهنگی شده است 4تخصیص تسهیالت با کارمزد 

چغندرقند و شکر وزارت جهاد کشاورزی از تامین اعتبارات الزم برای خدمات پشتیبانی از طرح، بویژه تامین خودرو اجاره ای در 

های قند و شکر برای اختصاص جایزه تحویل چغندرقند انجام استان ها خبر داد و خاطرنشان کرد: هماهنگی با انجمن صنفی کارخانه

به موقع قیمت تضمینی چغندرقند پائیزه متناسب با قیمت تمام شده آن را برای توسعه و پایداری تولید این وی اعالم .شده است

های الگویی با به کارگیری روش های نوین در زراعت چغندرقند زیر نظر موسسه سایت :محصول ضروری برشمرد و عنوان کرد

 .شودو عملی ویژه کارشناسان ذیربط و بهره برداران برگزار می های آموزش تئوریتحقیقات چغندرقند ایجاد و همچنین دوره

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1۳۹۶۰۶۲۶۰۰۰4۶۲ 
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 تولیدات زراعی
 آیانا - 1۳۹۶شهریور  ۲۹تاریخ: 

 پنهان کشاورزی ارگانیک در ایرانپیدا و 
 گذاریها و قیمتشود. با این وجود، پس از اجرای قانون هدفمندی یارانهبخش اعظم کشاورزی در کشور ما به صورت سنتی اداره می

ود جهای کشور این توانایی وکودهای شیمیایی، پتانسیل حرکت به سمت کشاورزی ارگانیک دوچندان شده است. در بسیاری از باغ

ها همچون انار به صورت بالفطره ارگانیک هستند و تنها دارد که به سمت کشاورزی ارگانیک بروند. در حال حاضر بسیاری از باغ

 .تواند آنها را به سمت ارگانیک شدن سوق دهدمقداری تغییر می

 پور، دکترای اکولوژی گیاهان زراعتیعلی علی

 گذاریها و قیمتشود. با این وجود، پس از اجرای قانون هدفمندی یارانهنتی اداره میبخش اعظم کشاورزی در کشور ما به صورت س

د های کشور این توانایی وجوکودهای شیمیایی، پتانسیل حرکت به سمت کشاورزی ارگانیک دوچندان شده است. در بسیاری از باغ

ها همچون انار به صورت بالفطره ارگانیک هستند و تنها دارد که به سمت کشاورزی ارگانیک بروند. در حال حاضر بسیاری از باغ

البته باید به این مساله هم توجه داشت که امروز یکی از مهمترین تواند آنها را به سمت ارگانیک شدن سوق دهد.مقداری تغییر می

ر حالی برقرار نیست. این د نقاط ضعف بخش کشاورزی کشور سنتی بودن آن است و اینکه ارتباط مناسب بین کشاورز و بازار مصرف

ار توانند زنجیره را تکمیل و کشاورزان را به بازکرده در این قسمت فعالیت کنند، میاست که اگر بخش قابل توجهی از جوانان تحصیل

الل دمتصل کنند. در حال حاضر کشاورزان کشور ارتباط بسیار کمی با بازار دارند و معموال محصول خود را به صورت مستقیم به 

هایی که در حوزه کشاورزی ارگانیک وجود دارد، اگر جوانان و به خورند.با توجه به جذابیتدهند و به همین دلیل هم ضربه میمی

توانند بازوی کمکی کشاورزان سنتی باشند. در کشاورزی ارگانیک از طریق کرده به این حوزه وارد شوند، میویژه اقشار تحصیل

باط شود. بنابراین خالء ارتشود، مبدا محصوالت مشخص و ارتباط میان کشاورز و بازار مصرف تسهیل مینجام میهایی که اگذاریلیبل

 شود.میان تولیدکننده و بازار مصرف در سبک کشاورزی ارگانیک با وجود کشاورزان و فعاالن جوان پر می

 کارانتدابیر حمایتی برای ارگانیک

کند. در این خصوص گالیه م وجود دارد که ورود به این حوزه را با مشکالت متعددی همراه میدر این میان نقاط ضعف متعددی ه

اغلب کشاورزان ارگانیک کشور این است که سازوکار حمایتی در این زمینه وجود ندارد. در کشور ما چند گروه وارد کشاورزی ارگانیک 

یک آیند. گروه دیگر، تفکر ارگانالمللی به سمت کشاورزی ارگانیک میشود. یک گروه تاجران هستند و بر اساس نیاز تجارت بینمی

کنند. تفکر این گروه افراد را به سمت کشاورزی ارگانیک کشانده است. گروه دارند. این افراد در بسیاری از موارد با ضرر هم کار می

های پا هستند. مشکل اصلی در این بخش نبود حمایتشود، کشاورزان خردهبعدی که شاید دسته اعظم کشاورزان ارگانیک را شامل می

های شیمیایی وابستگی های اول با توجه به اینکه باغات و مزارع آن ها به نهادهالزم است. هرچه هم این افراد خوب کار کنند، در سال

د. چراکه بحث نخست در این میان شود که انگیزه کمتری برای آن ها باقی بمانداشته، افت عملکرد خواهند داشت. این امر باعث می

آیند. البته باید به کشاورزان هم حق داد. کشاورزی که تمام اقتصاد است و اگر اقتصاد کشاورزان تامین نباشد، به این سمت نمی

تر یزهه با انگهایی است که بتواند در این زمینشود، نیازمند حمایتزندگی او در یک سال بر اساس زمینی که در اختیار دارد اداره می

 کار کند. موضوع حمایت مستلزم این است که دولت به صورت غیرمستقیم تمهیداتی برای این بخش بیاندیشد.

ای با عنوان هزینه توان به موارد متعددی اشاره کرد. در بخش کشاورزی ارگانیک هزینهها میبه عنوان مصادیقی از این نوع حمایت

های خصوصی زیر نظر استانداردهای ه وجود دارد که این بازرسی و صدور گواهینامه توسط شرکتبازرسی و هزینه صدور گواهینام

شود. ما انتظار ها را متقبل میکار خود این هزینهشود. ترکیه به منظور حمایت از کشاورزان ارگانیکای و یا جهانی ارائه میمنطقه

http://awnrc.com/index.php
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هایی به صورت غیرمستقیم در نظر گرفته شود. شاید اما انتظار داریم حمایت نداریم که در کشور ما دولت چنین کاری را انجام دهد.

تواند خرید تضمینی محصوالت ارگانیک را در های بازرسی را متقبل شود اما در طرف مقابل میلزومی نداشته باشد که دولت هزینه

تواند محصول ارگانیک خود را به صورت مستقیم به دست تواند بازارهای محلی را ارتقا دهد تا کشاورز بنظر بگیرد. همچنین دولت می

 کننده برساند. اگر دولت بتواند ارتباط بین کشاورز و بازار مصرف را تسهیل کند، بزرگترین کمک را به او کرده است. مصرف

 و امید بازاریابی محصوالت ارگانیک بیم

ارگانیک در کشور پتانسیلی برای بازاریابی دارد و یا حتی امکان  شود که آیا کشاورزیگاهی اوقات این موضوع با تردید مطرح می

صادرات در این حوزه فراهم است. خوشبختانه در حال حاضر آگاهی عمومی نسبت به محصوالت ارگانیک نسبت به گذشته به میزان 

هران برگزار شد. از آن زمان به بعد نخستین نمایشگاه ارگانیک در ت ۱۳۸7قابل توجهی افزایش یافته است. به عنوان مثال، در سال 

های زیادی ایجاد شد. در حال حاضر مشتریان ثابتی برای محصوالت ارگانیک وجود دارد. به ویژه در شهرهای در بازار ارگانیک تفاوت

ز اس آگاهی ابزرگ مانند تهران، مشهد، اصفهان و تبریز این استقبال بیشتر است. امروزه خرید بسیاری از شهروندان صرفاً براس

رود که بر این اساس بازار ارگانیک هم رو به ارگانیک بودن محصوالت است. این روند رفته رفته رو به افزایش است و انتظار می

مللی التوان صاحب بازار شد. در حوزه بینشود و در حوزه صادرات هم میگسترش باشد.البته این بازار تنها به بازار داخلی محدود نمی

جهانی به سمتی در حال حرکت است که تولیدکننده محصوالت ارگانیک و تاجران ملزم به ارائه گواهینامه هستند. یکی از  بازار

د کنندگان ارگانیک هستنها که از بزرگترین مصرفها هم در این بین گواهینامه ارگانیک است. به ویژه اروپاییمهمترین گواهینامه

کنند تا پزشکی. بنابراین محصوالت ارگانیک در جهان بازار بسیار خوبی دارد. به ویژه گذاری میبیشتر روی سالمت خودشان سرمایه

 المللیحوزه گیاهان دارویی به خوبی به سمت کشاورزی ارگانیک در حال حرکت است و قابلیت خوبی هم در کسب بازارهای بین

 دارد. 

 کاربرد دانش بومی در کشاورزی ارگانیک

باید به این نکته واقف بود که کشاورزی ارگانیک حوزه نوینی از کشاورزی است. این در حالی است که کشاورزی در ایران اغلب به 

کند و در زمینه بسترهای هایی مواجه میشود. همین امر ما را در حرکت به سمت کشاورزی ارگانیک با چالشصورت سنتی انجام می

رویج کشاورزی ارگانیک در کشور خالءهایی وجود دارد. سن کشاورزی در ایران تقریباً باالتر از میانسالی دانشی الزم برای توسعه و ت

ها به سمت است و همیشه در پذیرش فناوری از سوی کشاورزان مقاومت وجود دارد. خوشبختانه با توجه به اینکه بسیاری از گروه

کننده گیری است که این گروه بسیار کمکمنظور مشاوره در این حوزه در حال شکل هایی هم بهاند، گروهکشاورزی ارگانیک روی آورده

هایی از کشاورزان را هم داریم که مروجانی در حوزه جهاد خواهند بود. شاید امروز خالءهایی وجود داشته باشد اما در عین حال گروه

های مورد ان طور که کشاورزی ما سنتی است، بسیاری از روشکشاورزی در میان آنها حضور دارند تا خالهای موجود را پر کنند.هم

های علفهای مختلف مانند مدیریت آفات، بومی ما در بخش استفاده در کشاورزی هم مبتنی بر دانش بومی خودمان است. دانش

های هرز استفاده بین بردن علف هرز و... کاربرد دارد. به عنوان مثال در شمال کشور برای کشت برنج ارگانیک از اردک به منظور از

ر تواند دشود. این دانش بومی متعلق به خودمان است. مواردی از این دست بسیار وجود دارد که بر مبنای دانش بومی است و میمی

یگری نوع دکشاوزی ارگانیک هم مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین چنین دانشی در کشاورزی ما نهادینه است و شاید باید آن را به 

شود اما باز هم هایی که برای کشاورزی ارگانیک در کشور برشمرده میبه کشاورز عرضه کنیم. در عین حال، با وجود همه مزیت

توان با مرزبندی دقیقی مدعی شد که چند درصد از کشاورزی ایران قابلیت ارگانیک شدن را دارد. چندین سال است که در نمی

سازی شده است تا عملکرد بهبود پیدا کند. در بسیاری از موارد به جاهایی استفاده از کود و سم فرهنگهای خصوصی و دولتی بخش
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بینیم. بنابراین پاسخ به این سوال که چند درصد از کشاورزی کنیم بکر است اما قوطی سم را در آنجا میگذاریم که تصور میپا می

وانیم وارد تبندی کرد. در باغات کشور بهتر میشاید بتوان در این زمینه یک دسته تواند ارگانیک شود بسیار دشوار است.ایران می

حوزه کشاورزی ارگانیک شویم. همچنین در حوزه گیاهان دارویی پتانسیل باالیی داریم. به این دلیل که گیاهان دارویی کشور 

 که ورود به کشاورزی ارگانیک را دشوار کند. های شیمیایی ندارند نشده هستند و هنوز وابستگی چندانی به نهادهاصالح

 الزامات فرهنگی ترویج کشاورزی ارگانیک

کشاورزی ارگانیک هم از جنبه زیست محیطی و هم از جنبه ارتقای سالمت جامعه حائز اهمیت است و باید مصرف محصوالت 

سازی در خصوص فرهنگ ی هم نیاز خواهیم داشت اماارگانیک به عنوان یک فرهنگ عمومی ترویج شود. در این زمینه به الزامات فرهنگ

مشکلی اساسی وجود دارد. فصل اول کشاورزی ارگانیک اعتمادسازی است. به این معنا که باید اعتماد دوجانبه بین تولیدکننده و 

که دست کم یک بینید کننده ایجاد شود. واژه ارگانیک واژه جالب توجهی است و به هر فروشگاهی که مراجعه کنید میمصرف

دار شود، این است که اعتماد را خدشهکند. اولین مشکلی که در این شرایط ایجاد میمحصول از این واژه به راحتی استفاده می

توان روی هر محصولی اسم کند. در بسیاری از موراد اصول ارگانیک با تولید سنتی بسیار متفاوت است و به همین دلیل نمیمی

پوشانی وجود داشته باشد اما این طور گرچه ممکن است میان تولید ارگانیک و تولید سنتی در برخی موارد همارگانیک گذاشت. 

سازی در کشاورزی ارگانیک بسیار ضعیف عمل نیست که هر تولید سنتی الزاماً ارگانیک باشد. متاسفانه تا به امروز در حوزه فرهنگ

شود، ارگانیک است. محصول ارگانیک الزامات قانونی حصولی که به صورت سنتی تولید میایم. ما هنوز این تفکر را داریم که مکرده

توان ارگانیک نامید. اگر قرار است در این زمینه هم دارد و بنابراین هر محصولی که به صورت سنتی تولید شده است را نمی

البته در حال حاضر تعدادی مدارس محیط زیستی ایجاد شده  سازی انجام دهیم، باید این کار را از پایه و مدارس دنبال کنیم.فرهنگ

است اما تعداد آنها محدود است. اگر بتوانیم موضوع کشاورزی ارگانیک را وارد مدارس کنیم و کودکان را از پایه با کشاورزی ارگانیک 

در حال حاضر آمادگی استفاده از محصول  هاآشنا کنیم، بستر برای ایجاد بسیاری از تغییرات آماده خواهد شد. بسیاری از خانواده

نیم بیرسانی الزم در این زمینه وجود ندارد. هیچ تبلیغی در حوزه محصوالت ارگانیک در صدا و سیما نمیارگانیک را دارند اما اطالع

ه در مصرف محصوالت شود. از این نظر با کشورهای اروپایی کها هم به صورت محدود به این موضوع پرداخته میو حتی سایر رسانه

 ارگانیک پیشرو هستند بسیار فاصله داریم. 

 کنندهتغییر الگوی مصرف با اعتماد متقابل تولیدکننده و مصرف

کننده ایجاد شود. چراکه نوع محصول ارائه شده و رضایت نکته مهم دیگر این است که باید اعتماد متقابل بین تولیدکننده و مصرف

توان از نظر ظاهر محصول نمی گیری چنین اعتمادی باشد و الگوی مصرف را تغییر دهد. هرچندرسازی شکلتواند بستکننده میمصرف

هایی برای شناسایی محصول ارگانیک وجود دارد. مهمترین مولفه برای تشخیص یک تشخیص داد که ارگانیک است یا خیر؛ اما مولفه

رگانیک بار حقوقی به همراه دارد که متاسفانه این مساله در کشور ما رعایت محصول ارگانیک گواهینامه آن است. استفاده از واژه ا

های سازی زمین تا زمانی که محصول به سر سفرهکند محصول او ارگانیک است، باید فرآیندی را از آمادهشود. وقتی کسی ادعا مینمی

ازرسی و صدور گواهینامه محصوالت ارگانیک را بر عهده هایی وجود دارند که نقش بآید طی کرده باشد. در کشور ما شرکتمردم می

 بندی نمایان است. به عنوانکند که روی بستههایی میدارند. هر گواهینامه، تولیدکننده محصول ارگانیک را ملزم به رعایت مولفه

شود. استاندارد داخلی ک درج میالمللی روی محصوالت ارگانیمثال لگوی ارگانیک هم در استاندارد داخلی و هم در استاندارد بین

ای از یک راهنما برای کشورهای درحال توسعه است. بهترین راه برای شناسایی زیر نظر سازمان ملی استاندارد تدوین شده که ترجمه

تی در حگیرد. البته قطعاً تخلف و فریب دادن محصول ارگانیک همان لوگو و لیبل ارگانیک است که تحت کنترل و بازرسی قرار می
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شوند، درصد تخلف در آنها بسیار کمتر است. در کشور محصوالت ارگانیک هم وجود دارد اما به دلیل اینکه این محصوالت کنترل می

ها محصوالت خود را با عنوان ما هیج ارگانی نظارت روی برخی محصوالت ندارد. همان طور که عنوان کردم بسیاری از فروشگاه

در حالی که استانداردهای ارگانیک در تولید آن محصول رعایت نشده است. چنین مثالی مصداقی از یک کنند ارگانیک عرضه می

ننده باید ککننده را از بین ببرد. متاسفانه در کشور ما در این زمینه شناخت وجود ندارد. مصرفتواند اعتماد مصرففریب است که می

م های دولتی در این مورد هت که لگو و لیبل ارگانیک را دارد. شاید نقش حمایتاین آگاهی را داشته باشد که محصولی ارگانیک اس

ن کنند در نظر بگیرد، میزان تخلفات در ایای را برای افرادی که از عنوان ارگانیک استفاده میپررنگ باشد. اگر دولت قوانین بازدارنده

دار استفاده خواهند کرد. حرکت به سمت کشاورزی گواهینامهتر از محصوالت ارگانیک زمینه کاهش خواهد یافت و مردم مطمئن

ازی، سشود و در ایران هم این پتانسیل وجود دارد تا با تدابیر حمایتی و فرهنگارگانیک روندی است که در سراسر دنیا دنبال می

کننده را در سطح باالتری تامین فها بهتر محافظت و هم سالمت مصرکشاورزی ارگانیک بیشتر ترویج شود تا هم از منابع و نهاده

 کنیم.
http://www.iana.ir/fa/news/48۵7۵/%D۹%BE 
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 تولیدات زراعی
 آیانا - 1۳۹۶شهریور  ۲۹تاریخ: 

 شکر شیرین کامی قندی ها/ ایستادگی وزیر در مقابل مافیای
گرفت. ماجرا از کارخانه قند دزفول ها قرار میهای قند یکی پس از دیگری روی خروجی خبرگزاریخبر تعطیلی کارخانه  |شهروند

سال کشاورزان زیادی مزارع بیشتری سال به شروع شد. کارخانه بزرگی که کشت چغندرقند را برای مردم خوزستان سودآور کرده و 

های قند سرعت گرفت و پایان ماجرا آن شد که تا پایان روند تعطیلی کارخانه ۸۶و  ۸5های بردند. سالد میرا به زیر کشت چغندرقن

هزار کارگر این کارخانجات بیکار شدند. محمود ۱۸های قند کشور تعطیل شدند و درصد کارخانه۳0نژاد چیزی حدود دولت احمدی

 تنها باعث تعطیلی گستردهعرفه واردات شکر به کشور را صفر کرده بود، نهنژاد که با یک تصمیم ناگهانی و یک شبه تاحمدی

های تولید قند شد که کشت چغندرقند در مزارع را از مزیت انداخت و موجب تغییر کاربری مزارع چغندرقند شد. این موضوع کارخانه

قرار گرفت و محمود حجتی تعرفه واردات شکر  االجل در دستورکار وزارت کشاورزیبا روی کار آمدن دولت یازدهم به صورت ضرب

که تولید شکر رکورد تاریخی خود را شکسته و به گفته وزیر کشاورزی حاال پس از آن.رویه را گرفترا اصالح کرد و جلوی واردات بی

رفته و با احیای دو های تعطیل شده قند هم در دستورکار قرار گشویم، احیای کارخانهزودی در تولید این محصول خودکفا میبه

شود. مطابق با آخرین خبرها قند دزفول از مهرماه امسال نخستین محصول خود را کارخانه بزرگ قند دزفول و قند فسا اجرایی می

 .کندپس از احیا به بازار روانه می

 های قندچرخه تعطیلی کارخانه

ای که سبب رکود عمیق کی برای مردم شوش بود. تعطیلیها خبر دردناخبر تعطیلی کارخانه قند دزفول روی خروجی خبرگزاری

و به دنبال  ۸5سال کارخانه دیگر که مواد اولیه آنها چغندرقند بود، در  7اما کلید تعطیلی  .صنعت چغندرقند در استان خوزستان شد

ها تعطیل و کارگران آنها ن کارخانهیکی پس از دیگری ای ۸۶سال  حساب و کتاب شکر در دولت نهم زده شد و تارویه و بیواردات بی

هزار کارگر بیکار شدند و ۱۸کارخانه حدود  ۸بیکار شدند. به گفته مسئوالن انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر، با تعطیلی این 

یشتر از یک دهه اما حاال دولت پای کار آمده تا کارخانه قند دزفول را با ب.تأثیر قرار گرفتاشتغال غیرمستقیم همین تعداد هم تحت

میلیارد ریال  ۱00سال گذشته ریزی کشور، به دستور رئیس سازمان مدیریت و برنامه .تعطیلی احیا کند و به چرخه تولید برگرداند

اندازی این کارخانه در نظر میلیارد ریال اعتبار دیگر برای بازسازی و راه۱00به احیای این کارخانه اختصاص پیدا کرد و امسال هم 

اندازی این های زمانی مشخص صرف راهمیلیارد ریال توافق شده دیگر دولت نیز به تناوب و در دوره ۳00رفته شده و قرار است گ

 .کارخانه شود

 رونق اقتصادی در انتظار شوش و دزفول

عنوان ماتیک که بهای تمام اتوکارخانه قند دزفول در کیلومتر هفت جاده شوش، دزفول اواسط دهه پنجاه تأسیس شد؛ کارخانه

نفر از جوانان خوزستانی اشتغالزایی کرد تا  ۶00شد و برای بزرگترین کارخانه قند خاورمیانه با تولید محصول باکیفیت شناخته می

اما زمانی که این کارخانه .که پس از حدود سه دهه فعالیت بنا به دالیل نامعلومی مهر تعطیلی خورد و اعالم ورشکستگی کرداین

سال به سطح زیر کشت سال به شد وترین نوع کشت در استان خوزستان محسوب مییل شد، کاشت چغندرقند اقتصادیتعط

های شوش به کشت این محصول هزار هکتار از زمین9جا که طبق آخرین برآوردها بیش از شد تا آنچغندرقند در این استان اضافه می

باره اندازی دوند دزفول، سطح زیر کشت چغندرقند در شوش به صفر رسید. حاال با راهاختصاص داشت اما پس از تعطیلی کارخانه ق

تن قندگیری مالس  200تن تفاله خشک و  ۳00تن شکر خام، تولید  500هزار تن چغندرقند، تصفیه 5این کارخانه که ظرفیت تولید 

اما قند فسا هم کارخانه دیگری است که احیای .ول برگرددرسد که دوباره رونق اقتصادی به شوش و دزفرا در روز دارد، به نظر می
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اندازی دوباره آن در دستورکار دولت و وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد و هر چند که نسبت به کارخانه دزفول کوچکتر است، اما راه

 .آن اتفاق خوبی برای تولید و اشتغال است

کارخانه  ۸هایی که مواد اولیه آنها چغندر است که قبل از تعطیلی ؛ کارخانهدر کشورمان سه گروه کارخانه قند و شکر وجود دارد

 .کندکارخانه افزایش پیدا می 2۸های دزفول و فسا، تعداد آنها به کارخانه بود و با احیای کارخانه ۳۶تعداد آنها 

نه است و بیشتر آنها مشکلی در زمینه تولید و کارخا 9هایی هستند که مواد اولیه آنها نیشکر است و تعداد آنها گروه دیگر کارخانه

 .رسدکنند که تعداد آنها به پنج کارخانه میهایی هستند که شکر خام وارداتی را تصفیه میفعالیت ندارند و گروه دیگر هم کارخانه

 کارخانه قند تعطیل شدند ۸

 با اشاره به اتفاق تلخ تعطیلی کارخانه قند دزفول« شهروند»وگو با بهمن دانایی، دبیر انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر در گفت

گوید: پس از صفر شدن تعرفه واردات شکر در دولت نهم می ۸۶و  ۸5های کارخانه دیگر در سال 7و به دنبال آن تعطیلی  ۸2سال در

ها دنبال آن محصول تولیدی کارخانهکارخانه چغندری تعطیل شدند و به  7، متاسفانه ۸۶و  ۸5های رویه شکر در سالو واردات بی

 .ها نتوانستند پول چغندرکاران را پرداخت کنند و درنهایت میزان تولید چغندر کاهش پیدا کردبلوکه شد و کارخانه

 هزار500به  ۸5سال هزار تنی این محصول در 274میلیون و حدی بود که تولید یکبه گفته دانایی میزان کاهش تولید چغندرقند به

امه ای که همچنان ادهایی که بنیه مالی ضعیفی داشتند، در آن دوره تعطیل شدند؛ تعطیلیرسید و کارخانه ۸۸و  ۸7های تن در سال

ای که وجود آن اهمیت خاصی در ها معطوف به این است که کارخانه قند دزفول احیا شود؛ کارخانهدارد و حاال مدتی است که تالش

هرچند که دانایی از احیای کارخانه قند فسا .تواند حرف اول را در تولید چغندر در کشور بزندستانی که میاستان خوزستان دارد، ا

کارخانه دیگر احیا شود؛ چون هم مشکل نقدینگی دارند و هم در شرایطی که  ۶دهد اما او خیلی امیدوار نیست که هم خبر می

 .شودخیلی سخت می اندازی دوبارهگذرد راهسال از تعطیلی آنها می۱0

 هزار تن شکر۶0تولید 

 در کارخانه قند دزفول 

های وزارت جهاد کشاورزی و دولت هایی هم که برای احیای کارخانه قند دزفول شروع شده، به دلیل سیاسترسد تالشبه نظر می

 ر دستورکار قرار داده است. اما دبیرآبی کشور است که، کشت و تولید محصوالت پاییزه مانند چغندرقند را دبرای رفع مشکالت کم

انجمن کارخانجات قند و شکر امیدوار است که آبان یا آذرماه امسال کشت چغندرقند در کارخانه قند دزفول شروع شود و از ابتدای 

خش خصوصی اما در شرایطی احیای کارخانه فسا هم مورد توجه دولت و ب.هم این کارخانه تولید شکر و قند را آغاز کند 97سال 

کند که به گفته دانایی صنعت قند و شکر بسیار پراشتغال است و هر است که به احتمال زیاد از یکی دو ماه دیگر شروع به کار می

های قند کارگر دارد. به همین دلیل هم هست که کارخانه ۶00تا 500طور میانگین هزار چغندرکار و بههزار تا دو ای معموالکارخانه

رای ها فقط هم بشوند تا کمکی برای اشتغالزایی و رونق اقتصاد منطقه باشند. این کارخانهمناطق محروم کشور احداث می اصوال در

گوید ظرفیت اسمی طور که دانایی میآن.رسندها از قبل آن به شغل و نانی میچغندرکاران و کارگران اشتغالزا نیستند و خیلی

روز ظرفیت نهایی طراحی  ۱00های قند را براساس روز است و معموال کارخانهن چغندر در شبانههزار ت5کارخانه قند دزفول مصرف 

اندازی هزار تن شکر تولید خواهد کرد. با راه۶0سال مصرف و حدود  هزار تن چغندر در500کنند و به این ترتیب این کارخانه می

نفر هم به صورت فصلی مشغول به کار خواهند  ۳50تا  ۳00شود و ستقیم مینفر اشتغالزایی م ۳50تا  ۳00دوباره این کارخانه برای 

هزار تن شکر ۱۱هزار تن چغندر مصرف و حدود ۸0روزه  ۱00برداری کارخانه فسا هم در صورتی که راه بیفتد، برای دوره بهره.شد

 به صورت فصلی در اختیارنفر را هم  200نفر اشتغالزایی خواهد داشت و  200تولید خواهد کرد و برای حدود 

 .خواهد گرفت
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 ایستادگی وزیر در مقابل مافیای شکر

اما دبیر انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر استقبال باالی کشاورزان از کشت چغندرقند و احیای این دو کارخانه را مدیون اقدامات 

 .داندزی در مقابل مافیای واردات شکر میدولت یازدهم و دوازدهم در کنترل واردات شکر و ایستادگی وزیر جهاد کشاور

هزار تن ۶00که کشور به و درحالی ۸5سال به گفته دانایی در شرایطی محمود حجتی با واردات شکر درحد نیاز موافقت کرده که در 

ور به آن نیاز داشت سال گذشته همان مقدار شکر وارد شد که کشمیلیون تن شکر وارد شد، اما در چهار2،5شکر وارداتی نیاز داشت 

 .و به نوعی فقط گپ بین تولید تا مصرف مرتفع شد

طوری که در ها محصول خود را زودتر و بهتر بفروشند و برای افزایش تولید راغب شوند. بهحاال همه اینها موجب شده که کارخانه

کنند و تعدادی درصد ظرفیت خود کار می75یش از ها با بسال اخیر هم میزان تولید چغندرقند افزایش یافته و هم بیشتر کارخانهسه

 .درصد ظرفیت مشغول به کار هستندهم با صد

http://www.iana.ir/fa/news/48۵77/%D8%B4%DB%8C% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/news/48577/%D8%B4%DB%8C%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       1396شهریور مرداد  هارمچاهم اخبار کشاورزی هفته 

 

57 

 تولیدات دام و طیور
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 چای
 خبرنگاران جوان - 1۳۹۶شهریور  ۲۹تاریخ: 

 درصد مطالبات چایکاران 66هزارتن رسید/پرداخت  9۰خرید برگ سبز چای به 
میلیارد تومان از چایکاران خریداری  ۱7۶هزارتن برگ سبز چای با ارزش بالغ بر  90رئیس سازمان چای گفت:از ابتدای فصل برداشت 

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزیمحمد ولی روزبهان رئیس سازمان چای در گفتگو با خبرنگار .شده است

با ارزش بالغ بر  برگ سبز چایهزارتن  90هار کرد: از ابتدای فصل برداشت از آغاز برداشت چین چهارم برگ سبز چای خبر داد و اظ ،جوان

درصد بهای برگ سبز تحویلی  ۶۶میلیون تومان معادل  4۱0میلیارد و  ۱۱7وی افزود: تا کنون .میلیارد تومان از چایکاران خریداری شد ۱7۶

هزارتن دیگر از نوع درجه دو  52خریداری شده درجه یک و  گ سبزهزارتن بر 38به گفته روزبهان .، به حسابشان واریز شده است چایکاران

 .است  بوده

استحصال شد که این رقم  چای خشکهزارتن  20رئیس سازمان چای ادامه داد : از مجموع بهای برگ سبز خریداری شده حدود 

 .درصد کاهش یافته است 20به دلیل شرایط نامساعد اقلیمی در مقایسه با سال گذشته 

کارخانه مشغول خرید  2۱شده است، افزود: اکنون  انعقاد قراردادکارخانه برای خرید چای   ۱50مقام مسوول با بیان اینکه با این 

 .افزوده خواهد شد کارخانه های چایهستند که با توجه به شرایط مساعد بارندگی به مرور بر تعداد 

استمرار دارد، گفت: با وجود کاهش نزوالت جوی پیش بینی می شود که برگ سبز چای  افزایش تولیدروزبهان با بیان اینکه روند 

 .هزارتن برسد ۱05به  تولید برگ سبز چای تا پایان فصل برداشت میزان

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۲4۹1۹8/%D8%AE%D8%B1%DB% 
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 چای
 فودپرس 1۳۹6شهریور ماه  ۲۹چهار شنبه 

 این نوع از چای را با احتیاط مصرف کنید
زدا و الغری، تاثیرات جدی بپذیرند و های سمتوانند از چایاز داروهای تیروئید گرفته تا داروهای ضدافسردگی، می <غذا و تغذیه

یا چای « زداسم»ها را بگردید، حتما محصوالتی با عنوان چای های بسیاری از سوپرمارکتاگر قفسه.جا بگذارندپیامدهای ناگواری به

رید ها را بخاند. شاید شما هم وسوسه شده باشید که این چایکنید که امروزه محبوبیت و شهرت زیادی پیدا کردهپیدا می« الغری»

گوید که چرا متخصص داخلی( به ما می)اده کرده باشید. دکتر لوییز نیوسون یا شاید تا کنون حداقل یک بار از این محصوالت استف

 .ها فاصله بگیریماین محصوالت خطرناک هستند و چرا باید از آن

 زدا هیچ ثباتی ندارندهای سمچای
ها ضرری ندارند، اما بعضی شوند و شبیه به همدیگر نیز نیستند. بعضی از آنزدا اصال کنترل نمیهای سمگوید: چایدکتر نیوسون می

کند تا درنهایت آب و مواد زائد را به خروج از بدن ها را به انقباض غیرعادی وادار میهایی مانند سِنا هستند که رودهحاوی ملیّن

دارد. های بدن نکند، اما هیچ تاثیری بر کاهش چربیواسطه دفع آب بیش از حد، الغرتر میکه سِنا موقتا شما را بهمجبور سازد. با این

های حاوی سِنا طور کلی باید از مصرف چایپس به .های دریافتی جلوگیری کندتواند از جذب کالریدرواقع، مصرف سِنا نمی

 .خودداری کنید

 برابر نیست« خطربی»همیشه با « طبیعی»کلمه 
که اصطالح ینا»گفته دکتر نیوسون، طور نیست. بهن، اما لزوما ای«خطرمفید و بی»یعنی « طبیعی»کنند که بسیاری از افراد فکر می

ها تحت نظارت دقیق کند. هیچ کدام از این چایخطر نمیطبیعی روی محصولی درج شود، استفاده از آن محصول را برای ما بی

گوید: دکتر نیوسون می«. گذارندشان چه تاثیری بر بدن میدانند که ترکیباتشوند و خود تولیدکنندگان هم واقعا نمیتولید نمی

نوشند. بسیار بعید است که خود افراد کند، فکر نکنید که خودشان هم همان چای را نمیها را تبلیغ میاگر افراد مشهور، این چای»

 .«ها استفاده کرده باشندمشهور هم از این چای

 توانند با داروها تداخل داشته باشندزدا میهای سمچای
زدا و الغری، تاثیرات جدی بپذیرند و پیامدهای ناگواری های سمتوانند از چایگرفته تا داروهای ضدافسردگی، می از داروهای تیروئید

ر دوی ها شوند که هتوانند با داروها تداخل کنند یا حتی مانع از فعالیت آنهای ملیّن میچای»گفته دکتر نیوسون، جا بگذارند. بهبه

. اگر هنوز به این مساله تردید دارید، بهتر است که موضوع را با پزشک در میان بگذارید و از او راهنمایی «ها خطرناک هستنداین اتفاق

 .بخواهید

 تواند مواد مغذی ضروری را جذب کندبدن نمی
تری لمخواهند سالمتی خودشان را افزایش بدهند و زندگی ساروند، میزدا و الغری میهای سمبسیاری از افرادی که سراغ چای

رفتن »گفته دکتر نیوسون، درستی در بدن جذب شوند. بهدهند که مواد غذایی بهها اجازه نمیداشته باشند، اما اثرات ملیّن این چای

ع تواند انوابه دستشویی بالفاصله پس از خوردن غذا، یعنی روده شما قادر به جذب مواد غذایی دریافتی نیست و درنتیجه نمی

 .شودبنابراین، تالش شما برای ارتقای سالمتی، دقیقا به نتیجه معکوس ختم می«. درستی جذب کندمالح ضروری را بهها و اویتامین
 شوندها بیشتر میاختالالت خواب با مصرف این چای

شود. ختالل میها نیز دچار اکنندگان این چایزدا، معموال چرخه خواب مصرفهای سمبا توجه به وجود کافئین نسبتا زیاد در چای

کننده را به اختالالت خواب گیرند، اما فرد مصرفها کمک میتولیدکنندگان با هدف سرکوب اشتها از افزودن کافئین به این چای
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فنجان قهوه( معموال برای افراد  5یا  4گرم کافئین )یعنی برابر با میلی 400گویند که دریافت روزانه کنند. محققان میمبتال می

 .ها واقعا نسبت به کافئین حساس هستندپذیری همه افراد درمقابل کافئین یکسان نیست و بعضی از آندارد، اما تحملضرری ن

 تان کم نخواهد شددرنهایت وزن
زدا واقعا به کاهش وزن کمکی نخواهند کرد. این محصوالت فقط های سمطور که اشاره کردیم، چایهمان»گوید: دکتر نیوسون می

تان را کاهش بدهید و باعث ارتقای سالمتی خواهید که وزنرسانند. اگر واقعا میموقتی و کاذب، شما را به کاهش وزن می صورتبه

 .«خودتان شوید، باید رژیم غذایی خودتان را زیر نظر پزشک متخصص تغذیه تغییر بدهید

ttp://foodpress.ir/Post.aspx?Id=h1eb8۲۲۵۹b8e۰4c84 
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 خرید تضمینی/خدمات
 فارس - ۹۶/۰۶/۲8 : تاریخ

 کاران باقی استدرصد مطالبات گندم ۳۰میلیون تن رسید/  ۸.۸خرید تضمینی گندم به 
هزار تن گندم تحویل مراکز خرید شرکت بازرگانی  ۸50میلیون و  ۸مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: تا ظهر امروز  

  .دولتی در کشور شده است

ات شود، بیش از نیمی از مطالب، در پاسخ به این سؤال که گفته میاری فارسخبرگزوگو با خبرنگار کشاورزی یزدان سیف در گفت

درصد از پول  50هنگام تحویل گندم از کشاورز در لحظه  گندمکاران همچنان پرداخت نشده و معوق شده، با رد این موضوع گفت:

 .شودمرور ظرف یکی ـ دو ماه داده میشود و مابقی آن بهگندم پرداخت می

اند، تاکنون تقریباً تمامی پول خود را های ابتدایی سال گندم خود را به مراکز خرید تحویل دادهیح کرد: کشاورزانی که از ماهوی تصر

 .اندتازگی گندم را تحویل دادهاند و این موضوع مربوط به مناطق سردسیر است که بهدریافت کرده

هزار  ۸50میلیون و  ۸خرید تضمینی گندم تا ظهر امروز اشاره کرد و گفت:  مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران به آخرین آمار

میلیارد ریال آن تاکنون پرداخت  500هزار و  79میلیارد ریال از کشاورزان خریداری شده که  700هزار و  ۱۱5تن گندم به ارزش 

توان گفت: حساب آنها واریز شد و میدمکاران بههزار میلیارد ریال از مطالبات گن ۳سیف گفت: طی دو هفته اخیر بیش از .شده است

 .درصد از مطالبات باقی مانده است ۳۱اکنون تنها 

عنوان مرکز خرید به ۱440های خوزستان، گلستان و فارس به ترتیب رتبه اول تولید گندم در کشور را دارند و به گزارش فارس، استان

 .گیرندکشاورزان تحویل میها را از عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گندم

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1۳۹۶۰۶۲8۰۰1۰۰۳ 
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 خرید تضمینی
 خبرنگاران جوان - 1۳۹۶شهریور  ۲۶تاریخ: 

 چغندر قند پاییزه امری مهم در پایداری تولیداعالم به موقع نرخ خرید تضمینی 
مجری طرح چغندرقند گفت: اعالم به موقع قیمت تضمینی چغندرقند پاییزه متناسب با قیمت تمام شده برای توسعه و پایداری 

،علیرضا یزدانی مجری طرح چغندر قند با تشریح  برنگاران جوانگروه اقتصادی باشگاه خبه گزارش .تولید این محصول ضروری است

اظهار کرد: به منظور افزایش بهره وری آب )توسعه  9۶–97در سال زراعی  چغندرقند پاییزهسیاست های حمایتی وزارت جهاد کشاورزی از تولید 

مورد نیاز در قالب کمک های فنی و اعتباری تامین و پرداخت میلیون ریال، تسهیالت  ۱0آبیاری میکرو و تغییر آرایش کشت( به ازاء هر هکتار 

میلیون ریال و همچنین تامین و  50در گردش چغندرقند پاییزه به ازای هر هکتار  تسهیالت بانکی سرمایهوی در ادامه افزود: تامین .می شود

ه است. همچنین تامین کارنده های دقیق کار و سری کامل درصد یارانه بذر را از دیگر سیاست های حمایت از چغندرقند پائیز 50پرداخت حدود 

یزدانی با اشاره به برنامه ریزی برای تأمین و تدارک به موقع نهاده .برداشت با استفاده از تسهیالت ارزان قیمت و یارانه دار در دستور کار قرار دارد

درصدی به منظور تامین  4برای تخصیص تسهیالت با کارمزد  کشاورزی مکانیزاسیونویژه بذور مورد نیاز کشاورزان گفت: با مرکز توسعه ها به

مجری طرح چغندرقند و شکر وزارت جهاد کشاورزی از تامین اعتبارات الزم برای .ادوات و ماشین آالت تخصصی چغندرقند هماهنگی شده است

 کارخانه های قند و شکر ان کرد: هماهنگی با انجمن صنفیخدمات پشتیبانی از طرح، بویژه تامین خودرو اجاره ای در استان ها خبر داد و بی

پائیزه متناسب با قیمت تمام شده آن را  قیمت تضمینی چغندرقند وی اعالم به موقع.برای اختصاص جایزه تحویل چغندرقند انجام شده است

ری روش های نوین در زراعت چغندرقند زیر نظر برای توسعه و پایداری تولید این محصول ضروری برشمرد و گفت: سایت های الگویی با بکارگی

 .موسسه تحقیقات چغندرقند ایجاد و همچنین دوره های آموزش تئوری و عملی ویژه کارشناسان ذیربط و بهره برداران برگزار می شود

http://www.yjc.ir/fa/news/4۵8۰1۶۲/%D8%A7%D8%B۹%D۹% 
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 دانه های روغنی
 آیانا - 1۳۹۶شهریور  ۲۹تاریخ: 

 های روغن کشی فشار آوردندای کنجاله سویا / کارخانهخطر حذف ارز مبادله
اما نمایندگان بخش خصوصی همچنان از بازگشت آن ای به واردات کنجاله سویا لغو شد، در حالی که ممنوعیت اختصاص ارز مبادله

ای به واردات کنجاله سویا ممنوع شهریور( اختصاص ارز مبادله ۱5های گذشته )منتهی به به گزارش خبرنگار ایانا، طی هفته.نگرانند

ت به راک و گوشت نسبای که بخش خصوصی به ویژه تولیدکنندگان عرصه خواعالم شد. در همین راستا به دلیل اعتراضات گسترده

 این اقدام صورت دادند، تصمیم گیری جدید این دستور را به حالت تعلیق درآورد.

های گذشته افتاد، به ایانا گفت: متاسفانه اگرچه خبرها مدیر عامل اتحادیه مرغداران مرغ گوشتی، اما با اشاره به اتفاقاتی که در هفته

 ایت دارند، اما هنوز این خطر برای صنعت مرغداری وجود دارد.ای حکاز لغو ممنوعیت اختصاص ارز مبادله

ای محمدعلی کمالی، با اشاره به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت به همراه تنظیم بازار، تصمیم بر ممنوعیت اختصاص ارز مبادله

ل کشی آوردند اتخاذ شد. زیرا آنها با تبدیهای روغن برای کنجاله سویا گرفته بودند، افزود: این سیاست به دلیل فشاری که کارخانه

دانه سویا به کنجاله معتقدند که سود پایینی دارند و به همین دلیل برای افزایش قیمت کنجاله وارداتی، رایزنی کردند. این در حالی 

 است که بر اساس محاسبات صورت گرفته، سود آنها معقول و به اندازه کافی بود.

یافته  های تولید افزایششود. زیرا هزینهها باشد، اما در نهایت به ضرر مرغداران تمام میشاید به نفع کارخانهبه گفته وی، این تصمیم 

تومان به ازای هر کیلوگرم  240تا  ۱70درصد باال خواهد رفت. همین افزایش نرخ، بین  20و حداقل قیمت کنجاله در این شرایط تا 

.کمالی عنوان کرد: از طرف اتحادیه به نمایندگی از مرغداران ایران، با ممنوعیت اختصاص ارز در قیمت تمام شده مرغ تاثیرگذار است

 ای به شدت مخالفت شده و حتی اعتراض خود را به صورت کتبی با مسئوالن مربوطه در میان گذاشت.مبادله

های هرگونه تغییر در تعرفه"گفته بود:  های این نماینده بخش خصوصی در حالی است که ستاد تنظیم بازار در آخرین نامهصحبت

ای در خصوص کنجاله سویا و سایر کاالهای اساسی استراتژی با های غیرتعرفهنرخ ارز تخصیصی برای واردات کاال و یا اعمال سیاست

مناً سازمان توسعه هماهنگی کامل وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و ابالغیه کارگروه تنظیم بازار انجام شود. ض

پیش از این نیز رئیس انجمن صنفی پرورش دهندگان "ای به ارز متقاضی خودداری کند.تجارت از تغییر نرخ ارز کنجاله از مبادله

با اعالم وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره ارز کنجاله سویا، "ای برای کنجاله گفته بود: مرغ گوشتی با اعتراض به حذف ارز مبادله

 "روزه افزایش خواهد یافت.مرغ و جوجه یکیمت مرغ و تخمق

تومان به طور میانگین در بازار داخلی  525هزار و به گزارش ایانا در حال حاضر هر کیلوگرم کنجاله وارداتی از آرژانتین به قیمت یک

 رسد.به فروش می
http://www.iana.ir/fa/news/48۵۵7/%D8%AE%D8%B7%D 
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 دانه های روغنی
 آیانا - 1۳۹۶شهریور  ۳۰تاریخ: 

 ای در قالب گواهی سپرده کاالیی در بورس کاال آغاز شدعرضه ذرت دانه
دولت مبنی بر معامله کل ذرت تولید داخلی کشور در بورس کاالی ایران در قالب طرح قیمت تضمینی در راستای اجرای مصوبه هیات

استان کرمانشاه، کردستان، قزوین،  5ای وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی( عرضه ذرت دانهقانون افزایش بهره ۳۳)موضوع ماده 

 .شهریور ماه در قالب گواهی سپرده کاالیی در بورس کاالی ایران آغاز شد 29فارس و خوزستان از دیروز 

از استان کرمانشاه با نماد  ۳۳ای ماده به این ترتیب امروز اولین نماد معامالتی ذرت دانه« پایگاه خبری بورس کاالی ایران»به گزارش 

پس از گشایش اولین نماد .ر کیلوگرم معامله شدتومان برای ه ۸۱5تن ذرت به قیمت  ۱۶بازگشایی و عرضه « ۶0-9۶۱۱ذرت»

استان کرمانشاه،در روزهای آینده انبارهای در حال پذیرش در بورس کاالی ایران در این استان و سایر  ۳۳معامالتی ذرت ماده 

 9۶رت در سال های مشمول گواهی سپرده کاالیی فعالیت خود را آغاز خواهند کرد. گفتنی است اجرای طرح قیمت تضمینی ذاستان

غربی، های اردبیل، آذربایجانصورت گواهی سپرده کاالیی و در استانهای کرمانشاه، کردستان، قزوین، فارس و خوزستان بهدر استان

 .صورت عرضه در بازار فیزیکی یا پایلوت تلفیقی )هر دو روش( انجام خواهد شدهمدان، هرمزگان، ایالم، کرمان و لرستان به

http://www.iana.ir/fa/news/48۵84/%D8%B۹%D8%B1 
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 روغن
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 زعفران
 فارس - ۹۶/۰۶/۲۶ : تاریخ

 زاستسرطان تقلب امارات و اسپانیا در زعفران ایرانی/ استفاده از جوهر قند در تولید نبات زعفرانی
مدیره صندوق توسعه صادرات زعفران گفت: زمانی که به مسئوالن اعالم کردیم، پیاز زعفران کامیون کامیون به افغانستان عضو هیأت 

  .شود با خونسردی گفتند کشت زعفران بهتر از کشت خشخاش است و واکنشی نشان نداندقاچاق می

، فرهاد سحرخیز در نشست خبری گفت: دو هزار محصول غذایی از کشورهای مختلف خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی 

ترین غذای طعمکه در بلژیک برگزار شد، شرکت کردند که زعفران ایرانی جایزه سه ستاره خوش ITQI در جشنواره 20۱7در سال 

ها بدون کارشناس مخصوص تست طعم غذاها در باالترین رده ۱50این در حالی است که وی اضافه کرد: .دنیا را از آن خود کرد

دهند که زعفران ایرانی و چشند و به آن نمره مزه و کیفیت میآشنایی با برند هر ماده غذایی و با چشمان بسته مواد غذایی را می

 .ده استرا از آن خود کر ITQI چای زعفرانی یک برند ایرانی جایزه سه ستاره

تن زعفران  50شود، گفت: امارات ساالنه سحرخیز با اظهار تأسف از تقلباتی که توسط برخی کشورها روی زعفران ایرانی انجام می

شود و اسپانیا هم تن زعفران از امارات خارج می ۱00کند، ولی جالب است که در آمار صادرات و خروجی این کشور ایرانی وارد می

شود، یعنی چیزی به نام شبه زعفران که تن اعالم می ۱۳0کند، اما آمار صادرات این کشور عفران از ایران وارد میتن ز 70با آنکه 

 .فروشندهای خوراکی و ریشه زعفران است، را به نام زعفران ایرانی در دنیا میترکیبی از رنگ

افتد، اظهار داشت: در که حتی در داخل کشور هم اتفاق میمدیره صندوق توسعه صادرات زعفران در مورد تقلبات زعفران عضو هیأت

ای ریشه هکنند، تا سفیدیهای شیمیایی خوراکی را با ریشه زعفران و زعفران سرگل خیس کرده، دم میترین حالت رنگبینانهخوش

 .لب سالم استفروشند که این از نوع تقبندی زعفران اصل آن را میرنگ قرمز را به خود بگیرد و بعد در بسته

های شیمیایی قالی و موادی بنام وی اضافه کرد: اما متأسفانه در نوع دیگری از تقلب که برای سالمتی انسان هم مضر است، از رنگ

 .فروشندها ترکیب کرده و با نام زعفران اصلی میکنند که ریشه سفید زعفران را با این رنگرنگ تارترازین صنعتی استفاده می

انتقاد از سیستم نظارتی کشور بر سالمت و کیفیت محصوالت خاطرنشان کرد: یک ایرادی که به واحدهای نظارتی ما وارد  سحرخیز با

کنند و نظارت بر واحدهای غیرمجاز که برعهده بهداشت و تعزیرات است دار را کنترل میاست این است که فقط واحدهای پروانه

 .افتدراحتی این اتفاقات مید که بهشوای انجام میمعلوم نیست به چه شیوه

شود که وی قاچاق پیاز زعفران به افغانستان را یکی دیگر از مشکالت دانست و افزود: پیاز زعفران ذخیره ژنتیکی کشور محسوب می

امیون ک زمانی که به مسئوالن مرتبط اعالم کردیم، کامیونباید نسبت به خروج آن حساسیت ویژه داشته باشیم، اما متأسفانه 

کنند با خونسردی به ما گفتند که کشت زعفران بهتر از کشت خشخاش پیاز زعفران ایرانی را به افغانستان قاچاق می

 .است و واکنش نشان نداند

های بکر افغانستان اشاره کرد و ها برای کشت پیاز زعفران در زمینمدیره صندوق توسعه صادرات زعفران به ورود هلندیعضو هیأت

خواهند افغانستان را جایگزین کنند و بدتر آنکه برخی از تجار افغانی به برای اینکه ایران را از بازار زعفران حذف کنند، می :گفت

وی که رئیس انجمن تولیدکنندگاه صنعت .فروشندخرند و در دنیا به نام زعفران افغانی با کیفیت باال میایران آمده، زعفران ما را می

های متأسفانه برخی از کارگاه :های غیراستاندارد خبر داد و گفتر استان خراسان رضوی هم هست، از تولید نباتنبات، قند و شک

ین ماده برای کنند که اسنتی تولید نبات، برای صرفه بیشتر از جوهر قند یا همان بالنکیت برای بلوره شدن شیره نبات استفاده می

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       1396شهریور مرداد  هارمچاهم اخبار کشاورزی هفته 

 

71 

آالت داخلی تالش به بعد یک برند ایرانی با استفاده از ماشین 90سحرخیز ادامه داد: از سال .زاستسالمتی انسان مضر بوده و سرطان

 .مرور چند کارخانه دیگر نیز از این روش استفاده کردندشود و بهکرد تا نباتی تولید کند که در آن از جوهر قند استفاده نمی

های مصرفی موجود در بازار در شرایط غیراستاندارد درصد نبات 95مدیره صندوق توسعه صادرات زعفران تصریح کرد: عضو هیأت

 .ای داشته استای برای رفع نفخ و طبع گرم از قدیم در طب ایرانیان جایگاه ویژهعنوان مادهشود، حال آنکه نبات بهتولید می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1۳۹۶۰۶۲۶۰۰۰۳1۹ 
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 زعفران
 خبرنگاران جوان - 1۳۹۶شهریور  ۲۹تاریخ: 

 واردات زعفران صحت ندارد
رود، واردات  عضو شورای ملی زعفران گفت: با توجه به اینکه ایران بزرگترین صادرکننده زعفران در دنیا به شمار می

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزیعلی حسینی عضو شورای ملی زعفران در گفتگو با خبرنگار .توجیهی ندارد محصول این

اظهار کرد: با توجه به اینکه ایران بزرگترین صادرکننده زعفران در  واردات زعفراندرصدی  2۱۸در واکنش به خبر افزایش  ،خبرنگاران جوان

برای هیچ از  درصدی واردات زعفران 50اخذ تعرفه  :حسینی یادآور شد.توجیهی ندارد محصول  دنیا به شمار می رود، واردات و قاچاق این 

از کشورهای عربی به صورت قاچاق  رنگ زعفران به گفته وی ساالنه میزان قابل توجهی رنگ خوراکی به اسم.اردیک تجار صرفه اقتصادی ند

 .و رسمی وارد کشور می شود

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۲۵۰۶74/%D۹%88%D8% 
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 زیتون
 فارس - ۹۶/۰۶/۲۵ : تاریخ

 هزار تن دانه زیتون در سال جاری/ واردات زیتون ممنوع است  ۸5بینی تولید پیش
  .هزار تن دانه زیتون در کشور تولید شود ۸5بینی می شود امسال نزدیک به مجری طرح زیتون وزارت جهاد کشاورزی گفت: پیش

، احمد مستخدمی افزود: سطح باغات زیتون کشور وزارت جهاد کشاورزیبه نقل از پایگاه اطالع رسانی  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .هزار هکتار آن در منطقه سه گانه قزوین، گیالن و زنجان قرار دارد 35هزار هکتار است که قریب به  ۸4

تن در هکتار است و در مناطق سه گانه قزوین،  2.1وی درباره عملکرد تولید زیتون کشور اظهار داشت: متوسط عملکرد کشور امسال 

 .تن در هکتار است 5گیالن و زنجان عملکرد تولید در اغلب باغات باالی 

درصد کل سطح باغات زیتون را تشکیل می دهد، تصریح  ۱۸مجری طرح زیتون وزارت جهاد کشاورزی با بیان این که باغات قدیمی 

انسازی دارند که برای آن برنامه داریم و امیدواریم تا پایان برنامه ششم توسعه با مجموع اقداماتی کرد: این باغات نیاز به بازسازی و جو

مستخدمی درباره اجرای پروژه اصالح و بهسازی باغات قدیمی زیتون .که صورت می گیرد، باغات غیر اقتصادی و مسن نداشته باشیم

 ۱۱00هکتار باغ و مشارکت در تغذیه  4۳0تغییر رقم، هرس بازجوانسازی هزار اصله درخت برای  ۸4نیز چنین گفت: امسال پیوند 

میلیارد تومان  4.5وی اعتبارات بخش زیتون در سال جاری را .هکتار باغ زیتون به منظور افزایش عملکرد را در دستور کار داریم

میلیون تومان به توسعه باغات زیتون  200یلیارد و میلیارد تومان از این اعتبار برای اصالح و بهسازی و یک م۳.۳عنوان و اعالم کرد: 

مجری طرح زیتون وزارت جهاد کشاورزی در عین حال از کشاورزان خواست که در اصالح و بهسازی باغات مشارکت .اختصاص می یابد

تن روغن  5۳00ک به هزار تن در سال است، اذعان داشت: نزدی ۱0وی با اشاره به این که روغن زیتون مورد نیاز کشور حدود .کنند

مستخدمی با بیان این که مصرف سرانه ساالنه روغن زیتون برای هر نفر در کشور .زیتون از طریق تولیدات داخلی تامین می شود

 .کیلوگرم می باشد ۱۸گرم است، گفت: این در حالی است که در یونان سرانه مصرف برای هر نفر ساالنه نزدیک  130

برابر دنیا  2.5گرم اعالم و تصریح کرد: مصرف سرانه کنسرو زیتون در ایران  ۸50ه زیتون در کشور را وی سرانه مصرف کنسرو دان

 .مجری طرح زیتون ادامه داد: ما در تولید کنسرو زیتون کامال خود کفا هستیم و نیازی به واردات آن نیست.است

ست و از این رو هر سال بخشی از تولید داخل برای سال مستخدمی خاطر نشان کرد که تولید کنسرو زیتون بیش از نیاز داخلی ا

وی با بیان این که واردات دانه یا میوه زیتون به هر شکل به کشور ممنوع است، گفت: ورود میوه زیتون .آینده ذخیره سازی می شود

ات میوه زیتون را به هر شکل در سنوات گذشته منجر به شیوع آفت مگس زیتون در کشور شد و از این رو وزارت جهاد کشاورزی وارد

 .ممنوع کرده است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1۳۹۶۰۶۲۵۰۰۰۵4۶ 
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 سالمت
 فودپرس 1۳۹6شهریور ماه  ۳1جمعه 

 کندچربی سوزهای خانگی که وزنتان را به سرعت کم می
یک متخصص تغذیه و رژیم درمانی با اشاره به برخی روش های کاهش وزن گفت: مصرف برخی موادغذایی تاثیرات  <غذا و تغذیه 

های مهدی شادنوش متخصص تغذیه و رژیم درمانی درباره مصرف انواع چربی سوز.شگرفی در چربی سوزی و کاهش وزن افراد دارد

توان جایگزین یک رژیم غذایی یزان کالری مواد غذایی اهمیت زیادی دارد و هیچ چـیز را نمیطبیعی برای کاهش وزن بیان کرد: م

وی افزود: مصرف سوپ یکی از راهکارهایی است که تاثیرات شگرفی در چربی سوزی و کاهش .متعادل و برنامه ورزشی منظم کرد

کالری یک  270ست که زنان باید از بین سه پیش غذا با نشان داده شده ا (Research)وزن افراد دارد به طوری که در یک تحقیق

 .کالری کمتر از سایرین انرژی دریافت کردند ۱00کردند، افرادی که سوپ مرغ و برنج را انتخاب کردند، مورد را انتخاب می

جدید اشاره بر این دارند وی نوشیدن آب را یکی دیگر از موادی معرفی کرد که نقش مهمی در کاهش وزن دارند و افزود: تحقیقات 

که نوشیدن آب، سبب تسریع کاهش وزن و کاهش اشتها می شود و با کمک به دفع سدیم و سموم بدن، نفخ و باد شکم را نیز از 

عصاره چای سبز،  ::شادنوش مصرف چای سبز را روش دیگری برای کاهش وزن و چربی سوزی طبیعی دانست و گفت.بردبین می

کند همچنین چای سبز خواص ضد سرطانی نیز در خود دارد و از بروز افزایش می دهد و به کاهش وزن کمک میمتابولیسم بدن را 

ها مانند سیب، گالبی و و رژیم درمانی مصرف انواع میوه(Nutrition) این متخصص تغذیه.کندهای قلبی نیز جلوگیری میبیماری

است و باعث پایین آوردن سطح انسولین  C : گریپ فروت سرشار از ویتامینگریپ فروت را در کاهش وزن موثر دانست و تصریح کرد

نگی شود که احساس گرسانجامد، مصرف سیب و گالبی که به دلیل فیبر باال و کالری کم باعث میشود که به کاهش وزن میخون می

ذایی مفید برای کاهش وزن، در معده احساس وی با اشاره به این که هریک از این مواد غ.برطرف شود و فرد غذای کمتری مصرف کند

های موجود در مواد غذایی را کاهش می دهد و با وجود های تازه و آبدار، سبزیجات و سوپ کالریکند، اظهار کرد: میوهپری ایجاد می

مت و گوارش را سال های پر فیبر، سبزیجات و حبوبات دستگاهمصرف موادغذایی بیشتر، کالری کمتری دریافت کنید؛ در واقع میوه

 .شود چربی کمتر در بدن ذخیره شوددارد که باعث میسطح انسولین خون را در حد تعادل نگاه می

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=bdc۹۵۶۲ed4۶14۲۶۹۹۵۹e۳ 
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 سالمت
 فودپرس 1۳۹6شهریور ماه  ۳1جمعه 

 ها برای سم زدایی بدنبهترین خوراکی
کند. ی سالمی داشته باشیم، به هر حال خون ما، هر روز، سموم و ضایعات بیشتری تلنبار میکند چقدر تغذیهفرقی نمی <غذا و تغذیه

ا، یا مواد شیمیایی بیرونی از داروهای گوناگون، غذاه توانند طبیعی باشند که توسط متابولیسم خود بدن، تولید شده، واین سموم می

تان کمک کنید، بهترین عملکرد را داشته باشند؛ یعنی به هایشما باید غذاهای سالم بخورید تا به اندام .مواد آرایشی و بهداشتی

نند. ی ممکن از بدن دفع کموثرترین شیوهها خواهند توانست سموم خون را به بهترین و ها. بدین ترتیب این اندامها، کبد و رودهکلیه

توانید از یک زندگی سالم کنیم که در این کار به شما کمک کرده و میها را به شما معرفی میدر ادامه لیستی از بهترین خوراکی

صرف کسازی کند. متواند بدن را پالذت ببرید. البته قبل از هر چیز باید بدانید آب کافی، یکی از مهمترین چیزهایی است که می

 .ناخواسته از سیستم شما دارد (Chemical)مایعات کافی، نقش بزرگی در دفع مواد شیمیایی

 سیر .1
تواند ی سالمت و تغذیه پیدا کرده است. بذر کتان، منبع بسیار خوبی از فیبر است که میبذر کتان، این روزها شهرت زیادی در حوزه

شان را از بدن، سرعت بدهند، درست مانند پکتین موجود در سیبسیر، صدر نشین لیست روجبا سموم پیوند خورده و در نتیجه خ

ود تان سهای مختلفی به بدنی معدنی به روشها برای سم زدایی بدن است، چون سرشار از سولفور است. این مادهبهترین خوراکی

را رها کرده و مواد شیمیایی را از جریان خون خارج کند.  های طبیعی سم زدای خودکند آنزیمکمک می(Liver) رساند؛ به کبدمی

 .ی بزرگ و کوچک را نابود کندهای موجود در رودهها و انگلهای پاتوژنیک )بیماریزا(، ویروسضمنا، سولفور، بسیاری از باکتری

 سیب .۲
چسبد های کلسترول و فلزات سنگین میمولکولسیب، برای پاکسازی بدن از سموم عالی است. پکتین سیب که نوعی فیبر است، به 

 .زا نابود شوندکند تا با تسریع تولید صفرا، عوامل بیماریتان کمک میسیب به بدن .کندو فورا آنها را فیلتر می

 گشنیز .3
است،  ن عالیکنند. غیر از سیب که پکتین موجود در آن برای فیلتر کردن فلزات سنگیمعموال فلزات سنگین در خون، رسوب می

 .گویندهم می cilantroتواند تاثیری مشابه سیب داشته باشد. به گشنیز، خوردن گشنیز هم می

 ریحان .۴
هاست که ادارآور بوده و به همین دلیل، میزان سموم دفع شده از سیستم مصرف ریحان، یک راهکار کهن برای حذف سموم از کلیه

 .دهدبدن توسط ادرار را افزایش می

 ووکادوآ .۵
 .گلوتاتیون موجود در آوکادو، برای جمع آوری سموم از کبد، بسیار سودمند است

 ترکیب آب و آبلیمو .6
نیاز است و به همین علت است که شما باید ترکیب آب و آبلیموی بیشتری بنوشید، مخصوصا  C برای تولید گلوتاتیون، به ویتامین

واند سموم را تی کافی قلیایی کرده و در نتیجه میتان را به اندازها آبلیمو، سیستمی خالی. نوشیدن آب ترکیب شده بصبح با معده

 .تان خارج خواهند شدبه انواع محلول در آب تبدیل کرده و نهایتا به راحتی همراه ادرار از بدن

 گیاه قاصدک .۷
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ام دنیا رایج است؟ چای قاصدک لوزالمعده و کبد را تان پیش آمده که چرا چای قاصدک تا این اندازه در تمتا به حال این سوال برای

های آزاد ها نیز نقش مهمی در نابود کردن رادیکالتان جمع کرده و دفع کنند. فیتونوترینتتحریک کرده تا مواد مضر بیشتری از بدن

 .ها دارندو پاکسازی بدن از سموم روده

 بذر کتان .۸
تواند ی سالمت و تغذیه پیدا کرده است. بذر کتان، منبع بسیار خوبی از فیبر است که میبذر کتان، این روزها شهرت زیادی در حوزه

 .شان را از بدن، سرعت بدهند، درست مانند پکتین موجود در سیببا سموم پیوند خورده و در نتیجه خروج

 زردچوبه .9
عملکرد کبد را بهبود بدهد. کروکومین موجود در  تواندزردچوبه، دارویی بسیار معروف و پرکاربرد در طب آیورودیک بوده که می

 .کندی سم زدایی طبیعی بدن عمل میزردچوبه، عنصری فعال است که به عنوان محرکی در پروسه

 بروکلی .10
از آن د، اما بهتر کنتان دفع میتان نیست! بروکلی، منبع سولفورافان است که سموم را از سیستمغفلت از مصرف بروکلی، اصال به نفع

د، از خواهید بیشترین بهره را ببریی بروکلی، بیست برابر بیشتر از خود ِ بروکلی سولفورافان دارد، پس اگر میاین است که جوانه

 !ی بروکلی به راحتی نگذریدجوانه

px?Id=ehttp://foodpress.ir/Post.as۰be۶۶۹۰۶۹db4۲fa۹71۰e 
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 سالمت
 فودپرس 1۳۹6شهریور ماه  ۲7دو شنبه 

 آیا باید از مصرف میوه های خشک شده پرهیز کرد؟
هنگامی که میوه تازه و خشک شده را از نظر حجم مقایسه می کنید، همواره با قند و کالری بیشتر در میوه خشک  <غذا و تغذیه

میوه های خشک شده مانند کشمش و آلو، گزینه هایی راحت هستند، زیرا از طول عمر بیشتر برخوردار  .مواجه خواهید شدشده 

بوده و منابع خوبی برای ویتامین ها، مواد معدنی و فیبر محسوب می شوند. اما اگر اطالعات تغذیه ای میوه های تازه و نمونه های 

 .ن است با میزان قند و کالری بیشتر در هر وعده مواجه شویدخشک شده آنها را بررسی کنید، ممک

 خشک از میوه تازه بیشتر است؟ آیا قند و کالری میوه
چرا چنین اتفاقی رخ می دهد؟ آیا میوه ها به طور معجزه آسایی در خالل فرآیند از دست دادن آب خود قند بیشتری تولید می 

 .خود را از دست می دهند(Volume) آیند قند بیشتری تولید نمی کنند، اما حجمکنند؟ پاسخ منفی است. میوه ها طی این فر

 از دست دادن آب برابر است با از دست دادن حجم
میوه ها یا با استفاده از خشک کن های ویژه آب خود را از دست می دهند یا در برابر نور خورشید قرار می گیرند تا به صورت طبیعی 

ه زمانی که تقریبا تمام آب خود را از دست دهد، آماده می شود. از دست دادن آب به معنای از دست دادن این اتفاق رخ دهد. میو

تر تبدیل می شوند. اتفاقی مشابه برای اندازه فیزیکی است، از این رو انگورهای شاداب و آبدار به کشمش های چروک خورده و کوچک

هنگامی که میوه تازه و خشک شده را از نظر حجم مقایسه می کنید، همواره .هدآلو یا هر میوه دیگری که خشک می شود، رخ می د

با قند و کالری بیشتر در میوه خشک شده مواجه خواهید شد. اما اگر آنها را از نظر کمیت مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید، محتوای 

گرم قند است، در شرایطی  ۸0ان کشمش دارای بیش از تقریبا یکسان خواهد بود. به عنوان مثال، یک فنج (Calories)قند و کالری

کالری است، در شرایطی که یک  ۱00گرم یا کمتر قند دارد. از سوی دیگر، یک فنجان انگور دارای  ۱5که یک فنجان انگور تازه 

 .کالری دارد 4۳4فنجان کشمش 

 ی مقداریمقایسه
اده از میزان فنجانی مقایسه می کنید، نتیجه چیزی است که پیش از هنگامی که میوه های تازه و میوه های خشک شده را با استف

عدد کشمش می تواند در آن  250حبه انگور جای می گیرد، در شرایطی که تا  40تا  ۳0این به آن اشاره شد، زیرا در یک فنجان 

 .جای بگیرد

 اما اگر آنها را از نظر مقدار مقایسه کنیم نتیجه چه خواهد بود؟
کالری  47عدد کشمش نیز دارای  ۳0کالری است.  4۸گرم قند و  ۱2حبه انگور دارای حدود  ۳0رسی های صورت گرفته، بر اساس بر

 .گرم قند است. به نظر می رسد کشمش طی فرآیند از دست دادن آب حتی با کاهش میزان قند نیز مواجه می شود ۱0و کمتر از 

 آیا باید از مصرف میوه های خشک شده پرهیز کرد؟
 یک رژیم غذایی سالم و متعادل باید میوه ها را شامل شود. میوه های تازه احتماال از محتوای باالتر برخی ویتامین ها، مانند ویتامین

C سود می برند، اما محتوای مواد معدنی و فیبر طی فرآیند خشک کردن حفظ می شوند، از این رو نیازی نیست از مصرف میوه ،

نید. اما اگر قصد حفظ وزن یا کاهش وزن خود دارید باید به اندازه وعده های مصرفی و محتوای کالری های خشک شده اجتناب ک

 .میوه های خشک شده توجه داشته باشید

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=1a۵۹۵a۶7۵8e74۹۳e 
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 سالمت
 آیانا - 1۳۹۶شهریور  ۲۹تاریخ: 

 آغاز برنامه واکسیناسیون تب برفکی از شنبه
 .سازمان دامپزشکی کشور از شروع برنامه واکسیناسیون دام سنگین در ماه آینده خبر داد

ور با کشبه گزارش ایانا، هر ساله برای پیشگیری از شیوع بیماری تب برفکی در میان جمعیت دام های سبک و سنگین، دام های 

همکاری سازمان دامپزشکی در سطحی وسیع واکسینه می شود. در این راستا از نخستین روز ماه مهر، واکسیناسیون دام های سنگین 

آغاز شده و تا بیستم همین ماه ادامه خواهد داشت.طبق گزارش منتشر شده از سازمان دامپزشکی کشور، برنامه واکسیناسیون همزمان 

در جمعیت دام سنگین کشور با استفاده از واکسن تب برفکی وارداتی به صورت رایگان در مهرماه سال جاری  و سراسری تب برفکی

به اجرا گذاشته خواهد شد و طی این فاز عملیاتی جمعیت دام سنگین )گاو و گوساله و گاومیش( با استفاده از توان بخش خصوصی 

 ار خواهد گرفت.روز کاری تحت پوشش واکسیناسیون قر 20و دولتی طی 

 با هماهنگی این سازمان  همچنین واکسیناسیون دام سبک در مناطق و نواحی خاص و عشایری با استفاده از واکسن های تولید داخل

نیز در مهر ماه به اجرا گذاشته خواهد شد.الزم به ذکر است برنامه واکسیناسیون در دام سبک به صورت متمرکز در آبان ماه اجرا 

 و جزئیات کامل برنامه واکسیناسیون تب برفکی از طریق دستورالعمل مربوطه به استان ها ابالغ می شود.خواهد شد 

http://www.iana.ir/fa/news/48۵7۳/%D8%A۲%D8 
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 سالمت
 فودپرس 1۳۹6شهریور ماه  ۲5شنبه 

 روش صحیح نگهداری مواد غذایی
یکی از دغدغه های خانم های خانه دار نگهداری صحیح نگهداری از مواد غذایی بوده است که با خواندن این مقاله مشکلشان خواهد 

اما خیار از عاشق ظرف میوه است. نگهداری خیار در کنار سایر میوه ها باعث حفظ ویتامین ها و کپک نزدن آن می شود.  :خیار.شد

گوجه فرنگی دو سیب زیاد خوشش نمی آید، زیرا بوهایی که از آن ها خارج می شود، باعث تسریع روند رسیدن بیشتر و خرابی آن 

لیمو حتی  .در مناطق گرمسیر و معتدل رشد می کنند و تحمل سرما و نگهداری در یخچال را ندارند :لیمو و دیگر مرکبات.میش ود

زیرا داخل آن عرق می کند.  :پنیر را در ظرف پالستیکی نگهداری نکنید.بهتر است در یک ظرف نگهداری شود اگر هم بریده شود،

هفته با کمک پارچه ای که در آب نمک قرار داده  ۳یک قطعه پنیر را می توان تا  .برای نگهداری کوتاه مدت از کاغذ استفاده کنید

سه روز یک بار باید پارچه را دوباره با آب نمک درون آن قرار داد. بریدن پنیر در  و دور آن پیچیده شده، نگهداری کرد. هر دو تا

 .جایی که قبال نان بریده شده، باعث کپک زدن پنیر می شود

به محض خرید برای جلوگیری از پالسیده شدن سریع باید آن را از پالستیک خارج کرد. دمای یخچال برای نگهداری کرفس  :کرفس

گرچه در قسمت باالی در یخچال جایی برای نگهداری آن در نظر گرفته شده، اما این یک خطای  :تخم مرغ.استبسیار مناسب 

تکنیکی است. در آن قسمت به علت باز و بسته شدن در یخچال به ویژه در مناطق گرمسیری دائما با تناوب دما، گرم و سردشدن رو 

ونی یخچال و برای نگهداری طوالنی بهتر است، نوک تیز تخم مرغ به طرف به رو است. پیشنهاد می شود تخم مرغ در محوطه در

خام را در یخچال نگهداری نکنید. روشنایی زیاد، گرما و رطوبت برای نگهداری سبب زمینی مناسب  :سیب زمینی.پایین قرار گیرد

اسب نیست. بهترین راه نگهداری سیر در باید نفس بکشد و به همین خاطر نگهداری در یخچال یا جای گرم برای آن من :سیر.نیست

 .یک ظرف باز در یک قفسه است

 .در جای خنک و نه سرد )یخچال( نگهداری شود. همچنین باید جای نگهداری آن تاریک و خشک باشد :پیاز

ل آن ها درون هیچ گاه در کنار هم نگهداری نکنید. بویی که از این دو میوه خارج می شود باعث رسیدن سریع متقاب :سیب و موز

 .ظرف می شود. همچنین بهتر است موز را به صورت آویخته )آن گونه که روی درخت است( نگهداری کرد

برخی دانه های قهوه را برای تازه ماندن در یخچال نگهداری می کنند و این درست نیست. نگهداری آن در یک قفسه یا کمد  :قهوه

 .و حفظ عطر و طعم می توان قهوه را در فریزر نگهداری کرد کافی است. البته برای نگهداری طوالنی مدت

را به هیچ عنوان در یخچال نگهداری نکنید، زیرا طعم و ویتامین های آن از بین می رود. از گوجه فرنگی بوی زیادی  :گوجه فرنگی

هو در کنار گوجه به سرعت پالسیده ساطع می شود. به همین دلیل از نگهداری آن به ویژه در نزدیکی کاهو خودداری کنید، زیرا کا

 .می شود

عالقه زیادی به سرما ندارد و نباید به هیچ عنوان آن را در یخچال نگهداری کرد و بهتر است در کنار دیگر میوه ها و  :فلفل دلمه ای

 .سبزیجات نگهداری شود

ن ظرف دردار باید بعد از مدتی تمیز شود. برای اکثر مردم دنیا آن را داخل ظرف درداری در آشپزخانه نگهداری می کنند. ای :نان

جلوگیری از خشک شدن نان، می توان آن را در کاغذ یا پارچه ای پیچید. نان اضافه را می توان در فریزر نگهداری کرد و در صورت 

 .نیاز آن را دوباره در فر تا توستر داغ کرد
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خرید از فروشگاه و حمل به « زنجیره سردماندن»ید. دقت کنید که هنگام خرید حتما به تاریخ مصرف آن توجه داشته باش :ماهی

درجه سانتی گراد را می توان در یک ظرف شیشه ای یا چینی حداکثر یک روز  ۶تا  2منزل قطع نشود. گوشت ماهی در سرمای 

 .نگهداری کرد. فاصله زمانی نگهداری ماهی دودی در یخچال نیز بین دو تا چهار روز است

روز در یخچال نگهداری کرد.  2تا  ۱روز و گوشت مرغ را بین  ۳تا  2روز، گوشت گوساله بین  4تا  ۳را می توان بین  :گوشت گاو

گوشت چرخ کرده بسیار حساس است و سعی کنید آن را در همان روز خرید داخل فریزر قرار دهید. به تاریخ مصرف گوشت های 

 .بسته بندی شده، حتما دقت کنید

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=۶7c1c۵4۶۰4474fef۹ 
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 سالمت
 فودپرس 1۳۹6شهریور ماه  ۲5شنبه 

 دستور پوتین برای تامین مواد غذایی از ایران
درصدی مواد غذایی  20اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری تهران گفت: دستور ویژه پوتین برای تامین معاون هماهنگی امور 

رود. پس از مناقشات روسیه و ترکیه و توقف روابط تجاری دو کشور، از شمار میو تولیدات صنعتی روسیه از ایران، فرصتی ویژه به

رفت، حال روسیه به دنبال بازار جدیدی برای تامین شمار میگان مواد غذایی روسیه بهکنندترین تامینآنجا که ترکیه یکی از مهم

 باشگاه»تواند فرصت مناسبی را برای تجار ایرانی فراهم کند. به گزارش رو دستور جدید پوتین میاز این .مواد غذایی خود است

ویژه  صورتمنابع انسانی استانداری تهران اظهار کرد: پوتین به ، محمد امامی امین، معاون هماهنگی امور اقتصادی توسعه«خبرنگاران

درصد از نیاز کشورشان در بخش مواد غذایی و تولیدات و محصوالت صنعتی را از ایران تامین کنند  20دستور داده که تجار روسی،

میلیون دالر است. امامی امین  500ین کشور، شود، اما اکنون تراز تجاری ما با امیلیارد دالر برآورد می 40که ارزش مالی آن، حدود 

میلیارد دالر است، آن هم در شرایطی که بعد مسافت  40بیان کرد: در همسایگی ما، سهم تجارت کشوری همچون ترکیه با روسیه، 

ت که باید از این توجهی برخوردار اسهای تولیدی متنوع و قابلآن با این کشور، دو برابر ایران است. وی افزود: ایران از ظرفیت

ن زایی هر چه بیشتر استفاده شود. امامی امیهای اقتصاد مقاومتی، ارتقای بنیه اقتصادی و اشتغالتوانمندی در راستای تحقق سیاست

میلیون نفر خواهد بود و با در  ۱۶0کننده نیاز های انجام شده، ظرفیت تولیدی موجود در ایران، تامیناظهار کرد: براساس بازرسی

ریزی ها پی خواهیم برد، امری که تحقق آن مستلزم برنامهها و ظرفیتمیلیونی ایران به عمق این فرصت ۸0نظر گرفتن جمعیت 

 .های اقتصاد مقاومتی خواهد بودمدون و تالش برای تحقق سیاست
.ir/Post.aspx?Id=cfabeehttp://foodpress87a8a۵4a۲e۹۳d 
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 سالمت
 ایران اکونا - 1۳۹۶شهریور / /  ۲8سه شنبه , 

 های فوق حاد پرندگانهای کشور از بیماریپاک سازی همه استان
 .ایران به عراق خبر دادمرغ مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان، از لغو ممنوعیت صادرات مرغ و تخم

اندازی خط دوم کشتارگاه مرغ، اظهار در جمع خبرنگاران با اشاره به افزایش ظرفیت صادراتی استان زنجان با راه« عبداهلل جعفری»

 های کشور،های فوق حاد پرندگان در برخی استانمرغ ایرانی که به دلیل شیوع بیماریکرد: ممنوعیت صادرات گوشت مرغ و تخم

 .مرغ ایرانی به این کشور آزاد استاکنون واردات مرغ و تخموسط عراق وضع شده بود، طبق اعالم کشور عراق رفع شده است و همت

سازی های فوق حاد پرندگان پاکها از بیماریاکنون همه استاناین مسئول ادامه داد: بر اساس اعالم سازمان دامپزشکی کشور، هم

 .مرغ ایران به عراق لغو شده استبه عمل آمده، ممنوعیت صادرات مرغ و تخم هایاند و با رایزنیشده

هزار دالر از استان زنجان به عراق صادر شده است، افزود: عراق  4۳7تن گوشت مرغ به ارزش بیش از  2۱۸که پارسال وی با بیان این

رای صادرات محصوالت تولیدی استان زنجان به ویژه کننده محصوالت کشاورزی، یکی از بازارهای مهم هدف بعنوان عمده مصرفبه

کشتارگاه  2اندازی خط منظور افزایش سهم صادارتی گوشت مرغ استان به این کشور برای راهرو بهآید. از اینگوشت مرغ به حساب می

کشتارگاه مرغ در  2خط که امکان کشتار صادراتی با جعفری خاطرنشان کرد: تا سال گذشته چون.مرغ در استان اقدام شده است

استان زنجان وجود نداشت، کشتارهای مرغ در استان فقط برای بازارهای داخلی قابل مصرف بود و صادرکنندگان ناچار به صادرات 

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان افزود: خوشبختانه .کشتارگاهی بودند 2های دارای خط مرغ از استان

خستین خط دو کشتارگاه مرغ مجهز به کشتار با سیستم صادراتی در شرکت تعاونی کشتارگاه طیور زنجان افتتاح شد و پارسال ن

 .های آن استسازی برای صادرات مرغ و فرآوردهاکنون آماده ارایه خدمات به تجار و صادرکنندگان و زمینههم

کشتارگاه مرغ به تکنولوژی کشتار مرغ با سیستم  2اندازی و نصب خط راهوی خاطرنشان کرد: امسال شرکت دیگری در استان با 

 .یابدهای صادراتی استان توسعه میبرداری از آن، ظرفیتشود و با بهرهصادراتی مجهز می

http://iranecona.com/77۵۶۰/%D۹%BE%D8%A7%DA%A۹- 
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 سیب زمینی
 فودپرس 1۳۹6شهریور ماه  ۲5شنبه 

 خطر قحطی سیب زمینی در سال آینده
ایلنا به نقل از رییس هیات مدیره انجمن ملی سیب زمینی نوشت: کاهش قیمت سیب زمینی به ضرر تولید کننده است و می تواند 

در  مدیره انجمن ملی سیب زمینی ، رحیم نیازی رییس هیاتمحمد .در سال آینده کمبود این محصول در کشور را ایجاد کند

خصوص حجم زیر کشت این محصول اظهار کرد: در یک دوره کاشت سیب زمینی که شامل کاشت پاییزه، زمستانه، بهاره و تابستانه 

درصد برداشت  40دود وی افزود: تا کنون از این میزان ح.هزار هکتار سطح زیر کشت سیب زمینی داشته ایم ۱55می شود حدودا 

استان کرمان، بعد از آن جیرفت، خوزستان، اصفهان، کرمانشاه،  داشته ایم که استان هایی که در آن ها برداشت انجام شده به ترتیب 

نیازی در رابطه با میزان افزایش یا کاهش محصول نسبت به سال گذشته خاطر نشان کرد: در حال حاضر .همدان و رنجان بوده است

از محصول همچنان در زیر خاک است اما پیش بینی می شود نسبت به سال گذشته کاهش محصول داشته باشیم که یکی از  بخشی

 .دالیل اصلی آن کمبود آب و دلیل دیگر قیمت تمام شده پایین محصول برای کشاورز است

ر بازار اذعان داشت: در مزرعه سیب رییس هیئت مدیره انجمن ملی سیب زمینی با اشاره به منطقی بودن قیمت سیب زمینی د

تومان از کشاورز خریداری می کنند که آن هم برای کشاورز سودی نخواهد داشت و صرف هزینه های  ۸50تا  ۳00زمینی را بین 

 .تولید می شود. ما امیدواریم قیمت سیب زمینی باال تر برود تا کشاورز هم در این بین سودی از کار خود ببرد

تصریح کرد: اگر مردم انتظار کاهش قیمت داشته باشند سال آینده سیب زمینی توسط کشاورزان تولید نمی شود. هر وی در پایان 

چه قیمت محصول کاهش پیدا کند رغبت کاشت در کشاورزان از بین می رود و ما مجبور به واردات می شویم تا جوابگوی بازار 

ارد اما کشاورزان استان هایی مانند همدان که در زمان کاهش قیمت باشیم. این محصول در حال حاضر یک قیمت متعادل د

محصولشان برداشت شده رضایت خاطر ندارند. هزینه ماشین آالت کشاورزی، هزینه نهادهای کشاورزی، برق، کاهش آب و کاهش 

 .سطح زیر کشت باعث ضرر و زیان به کشاورزان شده است

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=7۵d۶fce7fbcb4۵d۳a4۳a۵71۹۶fb 
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 شیالت
 فارس - ۹۶/۰۶/۲8 : تاریخ

 گیردخاویار چینی بازار ایران را در جهان می
درصد کاهش یافته، چین به  90ویار جهان( ترین خاهای گذشته جمعیت ماهیان خاویاری دریای خزر )معروفدر حالی که در سال 

  .شوندبرای بازار خاویار ایران محسوب می دنبال تسخیر بازارهای جهانی است، کشورهای ژاپن، اسرائیل و چین رقیب جدی

ایران زمانی در دنیا معروف بود و نمایی از اقتصاد ایران به ، در حالی که خاویار خبرگزاری فارسالملل به گزارش گروه اقتصاد بین

درصد کاهش یافته و کشورهای دیگر جای  90رفت، اکنون تولید ماهیان خاویاری دریای خزر)معروفترین خاویار جهان( شمار می

اهیر شوروی شدت بیشتری به کاهش ماهیان دریای خزری به ویژه پس از فروپاشی اتحادیه جم.گیرندخاویار ایران را در جهان می

ها خود گرفت چرا که کشورهای حاشیه دریای خزر مدیریتی بر حفظ، نگهداری و تولید این نوع ماهیان نداشتند، سرازیر شدن پساب

برای خاویار ایران شده و  اکنون چین رقیب جدی .به ویژه از رودهای بزرگ روسیه کاهش جمعیت ماهیان خاویاری را تشدید کرد

 .های جهان بگیردشده و تولید مناسب جای خاویار ایرانی را در رستورانخواهد با برندهای حسابتولیدکننده نوپا می این

 .کندترین ماهیان خاویاری جهان را تولید میخواهد اذعان کند، اما چین بخشی از خوشمزهنویسد: اگرچه کسی نمیبلومبرگ می

رویه، تخم ماهیان خاویاری خوشمزه ایران و روسیه که از ماهیان خاویاری دریای دلیل صید بی افزاید: بهبلومبرگ در گزارش خود می

رویه سرانجام منجر به این شد که گونه ماهیان بلوگا و استروژن در دریای خزر صید بی .آید، بسیار کاهش یافته استخزر به عمل می

ائیل و چین در حال گرفتن جای ایران و روسیه در تولید ماهیان خاویار در معرض نابودی قرار گیرد و کشورهایی نظیر ژاپن، اسر

های عرضه در ایران ها و محدودیتگوید: صادرات خاویار چین افزایش خواهد یافت، چرا که تحریمرین کارشناس چینی می .هستند

ا که کیفیت خوب، قیمت منصفانه و عرضه ها خاویار چینی را خریداری خواهند کرد، چرو روسیه وجود دارد. بسیاری از رستوران

کند که این شرکت را به عنوان بزرگترین تولیدکننده تن خاویار تولید می ۶0شرکت کالوگا کوئین در چین ساالنه  .باالیی دارند

گرم  ۳0ر هر دالر د 2۱0فروشد که متوسط قیمت آنها خاویار جهان تبدیل کرده است. این شرکت پنج نوع از ماهیان خاویاری را می

چینی  های بازاریابی یک شرکتمدیر برنامه« لیلی لیو»اما ظاهرا در این میان مشکلی هم برای خاویار چینی وجود دارد. .است

به هر حال خاویار ایران و روسیه «.های غذایی چینی استبزرگترین مانع برای فروش خاویار چینی، عدم اعتماد شرکت» :گویدمی

  .اند و جلب اعتماد برای محصوالت جدید تا حدودی دشوار استان به ویژه اروپایی جا باز کردهها بین مشتریسال

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1۳۹۶۰۶۲8۰۰144۶ 
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - 1۳۹۶شهریور  ۲۶تاریخ: 

 درآمد کشور از فروش خاویار چقدر است؟
 .کیلوگرم خاویار ، از کشور صادر شده است ۳۸۸، قریب به  ۱۳9۶ماهه نخست سال  5طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در 

 آمار منتشر شده توسط گمرک طبق ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

 .، از کشور صادر شده است خاویارکیلوگرم  ۳۸۸، قریب به  ۱۳9۶ماهه نخست سال  5در 

 .استبوده  ۳۱4925۳05۸4و ارزش ریالی آن  965380 صادراتارزش دالری این میزان  

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۲44777/%D8%AF%D 
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 شیر و فرآورده ها
 فارس- ۹۶/۰۶/۲۵ : تاریخ

 تن شیر خام در بورس کاال  5۰عرضه 
هزار تن  ۸تن گندم خوراکی،  750هزار و  2۳4شهریورماه میزبان عرضه  25تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران روز شنبه 

  .تن شیر خام است 50گندم دوروم و 

شهریورماه  25،تاالر محصوالت کشاورزی بور س کاالی ایران روز شنبه بورس کاالی ایرانبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .هزارتن گندم دوروم است ۸تن گندم خوراکی و  750هزار و  2۳4میزبان عرضه 

 .شودرضه میتن گندم خوراکی نیز در قالب طرح قیمت تضمینی در این تاالر ع 70۳هزار و  15

کیلوگرم زعفران نیز در تاالر محصوالت کشاورزی عرضه  4هزار قطعه جوجه یک روزه و  27تن شکر سفید،  ۳00تن جودامی،  200

 .شودمی

 .تن سبد میلگرد است ۱۱0هزار تن کک متالورژی و  2تن شمش هزار پوندی،  ۶00تاالر محصوالت صنعتی و معدنی میزبان عرضه 

 .کندعایق رطوبتی را تجربه می  تن قیر، وکیوم باتوم و 27۸هزار و  2۸ورس کاالی ایران نیز در این روز عرضه تاالر صادراتی ب

تن قیر، وکیوم باتوم، مواد شیمیایی، مواد  ۸۱۳هزار و  5۸های نفتی و پتروشیمی بورس کاالی ایران نیز شاهد عرضه تاالر فرآورده

 .پلیمری و سالپس واکس است

 .کندتن شیرخام را تجربه می 50بورس کاالی ایران نیز عرضه  بازار فرعی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1۳۹۶۰۶۲۵۰۰۰۳۰۰ 
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 شیر و فرآورده ها
 فارس - ۹۶/۰۶/۲7 : تاریخ

 رود برابر شیر خام/ سود تفاوت قیمت به جیب چه کسانی می 2قیمت شیر پاستوریزه 
درصد هزینه فرآورده لبنی مربوط به شیر  70گویند رئیس مرکز اصالح نژاد و بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت: می

خرند؟ محمدرضا مالصالحی تومان می ۱250ار کیلویی شود را از دامدتومان فروخته می 2500است، پس چرا شیری که حداقل بطری 

، در مورد عرضه شیرخام در بورس کاال، خاطر نشان کرد: یکی از مشکالت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی در گفت

تعداد تولیدکننده بسیار و تعداد خریدار محدود و مشخص است، تا تولیدکنندگان شیرخام و دامداران تا به حال این بوده است که 

وی  .توانند بر بازار مسلط شوند، تا جایی که بازار شیرخام یک بازار پرچالش استحدی که کارخانجات به راحتی با البی یکدیگر می

ورزی دانست و افزود: طبق فرآیند پیش سازی معامالت به ویژه در بخش کشاعرضه شیرخام در بورس کاال را محل خوبی برای شفاف

کند، بدون آنکه دهد و فقط رسید میزان شیر و درصد چربی آن را دریافت میاز این دامدار روزانه شیر خود را تحویل کارخانجات می

ود که قیمت آن شکند، تازه مشخص میماه بعد که پول خود را دریافت می ۳تا  2.5بداند شیر خود را به چه قیمتی فروخته است و 

هایی رئیس مرکز اصالح نژاد و بهبود تولیدات دام در پاسخ به اینکه با توجه به فسادپذیر بودن شیر چه روش .روز شیر چقدر بوده است

توان برای عرضه این محصول در نظر گرفت که های مختلفی را میبرای فروش آن در بورس وجود دارد، خاطرنشان کرد: قطعاً روش

مرع نیز در بورس کاال آنها گواهی سپرده است. مضاف بر آنکه ما این تجربه را برای محصوالتی همچون جوجه یک روزه و تخمیکی از 

های عرضه شیر در بورس کاال اشاره کرد و افزود: به عنوان مثال خریداران از قبل مقدار نیاز و زمان مالصالحی به مزیت.ایمداشته

خبرنگار فارس پرسید پس شیری . را با چه قیمتی به فروش رسانده است داند که چه میزان شیردار نیز میعرضه را اطالع دارند و دام

خرد، چه سرانجامی خواهد داشت که مالصالحی پاسخ داد سازمان تعاون روستایی شیر که سازمان تعاون روستایی از دامداران می

هزار تن  500کنیم، امسال خرد و با توجه به آنکه پیش بینی میقیمت بازار می دامدار را به صورت خرید توافقی و باالتر از میانگین

وی به ضرورت افزایش سرانه مصرف شیر و لبنیات در جامعه .تواند بسیار مؤثر باشدافزایش تولید در شیر خام داریم این روش هم می

میلیون تن خواهیم  ۱2سد و تا پایان برنامه ششم به رقم رمیلیون تن می ۱0تولید امسال شیر خام به بیش از  اشاره کرد و گفت:

کیلوگرم باشد که ما  ۱۶5میلیونی خودمان بهترین بازار مصرف است، چرا که سرانه مطلوب مصرف لبنیات باید  ۸0رسید که بازار 

 ۳۳المللی باید روزانه یف بینرئیس مرکز اصالح نژاد و بهبود تولیدات دام ادامه داد: طبق تعار.درصد از آن عقب هستیم ۶0تا  50

گرم پروتئین حیوانی دریافت کنیم که نیمی از آن باید از طریق شیر تأمین شود، مضاف بر اینکه شیر منبع غنی کلسیم بوده که به 

 .همچون پوکی استخوان و پوسیدگی دندان هستیم دلیل پایین بودن سرانه مصرف آن شاهد افزایش بار بیماری

بری عوامل واسط در سهم سری دیگر از مشکالت پیش روی تولید تا مصرف هم در حوزه شیرخام اشاره کرد و گفت:مالصالحی به یک

دهد، ولی ما باید همین تومان تحویل کارخانه می ۱250درصد چربی را کیلویی  ۳.2زنجیره شیر زیاد است، چرا که دامدار شیرخام با 

هزار تومان بخریم، یعنی رقمی معادل دو برابر قیمت اولیه شیر و این در حالی است که  ۳تومان تا  2۶00درصد  2شیر را با چربی 

درصد هزینه فرآورده لبنی مربوط به شیر خام  70گویند وی افزود: در عین حال می.رسدگوید رقم بسیار ناچیز به من میدامدار می

رسد و در کنار آن کارخانجات هم مدعی هستند که پولی نمیتومان به دامدار برسد که  ۱700است، یعنی باید از هر بطری شیر 

رئیس مرکز اصالح نژاد و بهبود تولیدات دام صادرات را  .ها و بخش توزیع استها مربوط به واسطهشود و همه هزینهنصیب ما نمی
های آتی مدنظر قرار دهیم، چرا که را در سال عنوان کرد و افزود: ما باید راهکارهای تولید برای صادرات راهکاری برای کمک به تولید داخل 

  .هزار تن لبنیات از کشور صادر شده است 500ماهه امسال  5شود و در صادرات کمکی برای ادامه تولید در کشور محسوب می

.php?nn=http://www.farsnews.com/newstext1۳۹۶۰۶۲۵۰۰1۳۶۲ 
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 شیر و فرآورده ها
 خبرنگاران جوان - 1۳۹۶شهریور  ۲۳تاریخ: 

 قیمت مصوب شیر با هزینه تولید دامداران همخوانی ندارد
تومان خریداری می کنند که به  ۱200تومان برای گاودار درمی آید و کارخانجات با قیمت  ۱500مقدسی گفت:قیمت هر کیلو شیر 

،محمدرضا گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار.صرفه اقتصادی نداردهیچ عنوان 

شبکه خبر در خصوص مشکالت دامداران بابت قیمت شیر  18:30مه گفتگوی مالصالحی مدیرکل اصالح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی در برنا

گفت: صنایع لبنی از چندسال گذشته شیر را به قیمت مصوب خریداری نمی کنند، بنابراین سازمان تعاونی روستایی تالش کرد تا تعادل عرضه 

 .و قیمت ها منطقی شود و تقاضا را در بازار برقرار کند 

ماهه، هنوز از سوی کارخانجات  ۳با تاخیر  مطالبات دامدارانبخش زیادی از  حاضر تا حدودی بازار متعادل شده اما وی افزود:در حال 

درصد قیمت تمام  50سال گذشته قیمتی که مصرف کننده پرداخت می کرد  5مالصالحی تصریح کرد: در .لبنی پرداخت نشده است

سید احمد مقدسی رئیس انجمن صنفی  .رسیده و در نهایت دامدار ضرر می کنددرصد  40شده بود که امروز این میزان به حدود 

درصدی داشته که دلیل آن هم دریافت  40ماه گذشته رشد  4گاوداران کشور نیز در این خصوص اظهار داشت: قیمت جو نسبت به 

قیمت  زینه های دامدار تعیین شود گفت: اکنونباید منطقی و با توجه به ه قیمت شیر وی با تاکید بر اینکه.نکردن ارز مرجع بوده است

تومان خریداری می کنند که به هیچ عنوان صرفه  ۱200تومان برای گاودار درمی آید و کارخانجات با قیمت  ۱500هر کیلو شیر 

حق دامدار نادیده  مقدسی ادامه داد: با وجود آنکه قیمت در سالهای اخیر رشد داشته، اما در زنجیره تولید تا مصرف.اقتصادی ندارد

را نمی توان مدت طوالنی نگاه داشت از این نقطه ضعف سوء استفاده می شود و  محصوالت لبنی گرفته شده است و از آنجایی که

بسیار پر رونق است، پس درخواست  صادرات لبنیاتوی خاطرنشان کرد: امروز .همه فشارها روی دوش تولیدکننده قرار می گیرد

 .نرخ مصوب دولت، شیر کارخانجات لبنی از دامداران خریداری شودمی کنیم بر اساس 

اگر دامدار تنها خود را ببیند، اما زنجیره تولید  :باکری دبیر انجمن صنایع فراورده های لبنی در ارتباط تلفنی با برنامه تصریح کرد 

تومانی  ۱400ادی دولت مبنی بر تعیین قیمت وی گفت: ما در همان ابتدای طرح پیشنه.تا مصرف را لحاظ نکند مشکل ساز می شود

 .شیر، مکاتباتی داشتیم که این قیمت در بازار تقاضایی نخواهد داشت و بازار است که قیمت نهایی را تعیین می کند

رد ک باکری ادامه داد: در گذشته دولت با اعطای یارانه از مصرف کننده برای نوشیدن شیر و استفاده از محصوالت لبنی حمایت می

تومان بود که امروز  ۸00در گذشته حدود  قیمت ارز وی تاکید کرد: از سوی دیگر.که در حال حاضر این حمایت ها لغو شده است

 .تومان رسیده است و همه این موارد روی قیمت نهایی لبنیات تاثیر گذاشته است ۳500به بیش از 

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۲4۲۹47/%D8۲%۹گ%DB% 
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 شیر و فرآورده ها
 خبرنگاران جوان - 1۳۹۶شهریور  ۲4تاریخ: 

 راتمیزان سرانه مصرف لبنیات در کشور پایین است/صنعت غذایی ایران بازار خوبی برای صاد
شریعتمداری گفت: میزان مصرف لبنیات در کشور پایین بوده بنابراین دولت ضمن حمایت از صادرات، افزایش سرانه مصرف این 

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار. محصول را در دستور کار خود قرار داده است

وابسته است، از این  بسیار   محصوالت لبنی محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: صنعت غذایی کشورمان به ،جوان

وی ادامه داد: در حوزه آب میوه شرکت های معتبر خوب و باکیفیتی .های بسیار خوبی برداشته ایمطی سال های اخیر در این صنعت گام رو

ایم، همچنین در حوزه بسته بندی از روش های بسیار مناسبی بهره مند شده که همه این عوامل منجر به دستیابی به بازارهای جدید تولید کرده

شریعتمداری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به این که .تو خوبی برای صادرات در حجم وسیع و کنسانتره این محصوالت در دنیا شده اس

میلیون دالر مجموعه صادراتی  ۸0میلیارد تومان طی سال های گذشته در صنعت غذایی سرمایه گذاری شده است، بیان کرد:  500هزار و  ۳

ارزش صادراتی صنعت غذایی، دولت نیز از این با توجه به  به گفته وی .های گذشته در این صنعت انجام شده استاست که در دنیا طی سال

در کشور پایین بوده، بنابراین  سرانه مصرف لبنیاتوی در خاتمه یادآور شد: میزان .به ویژه محصوالت لبنی، پشتیبانی خواهد کرد صنعت 

امیدواریم بتوانیم به زودی به اهداف  ، افزایش سرانه مصرف این محصول را در دستور کار خود قرار داده است و ماصادراتدولت ضمن حمایت از 

 .تعیین شده دست یابیم

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۲4۳۳77/%D۹%8۵%DB%8C%D8 
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 شیر و فرآورده ها
 خبرنگاران جوان - 1۳۹۶شهریور  ۲۹تاریخ: 

 قیمت سه فرآورده لبنی تا سه هفته آینده نهایی می شود/ برچسب گذاری قیمت کاال تابع عرضه و تقاضا
دبیر انجمن صنایع لبنی گفت: تعیین تکلیف قیمت سه فرآورده لبنی شیر، ماست و پنیر انتظار می رود که ظرف دو تا سه هفته 

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی فتگو با خبرنگاررضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی در گ.آینده نهایی شود

شیر، ماست و پنیر تعیین و تکلیف نشده، اظهار کرد: هنوز بررسی ها از سوی سازمان حمایت  قیمت سه فرآورده لبنیبا اشاره به اینکه  ،جوان

وی با بیان اینکه سازمان حمایت از هشت ماه گذشته مشغول بررسی وضع قیمت این فرآورده هاست، افزود: ظرف دو الی سه .همچنان ادامه دارد

تنها در حد اثر بخشی تورم ساالنه بر بهای تمام  به گفته باکری افزایش قیمت .نهایی شود هفته آینده انتظار می رود که تکلیف این فرآورده ها

به جای بهای تمام شده از بازار عرضه و تقاضا تبعیت می کنند،  کارخانه های لبنی :دبیر انجمن صنایع لبنی ادامه داد.محصول خواهد بود شده 

 .قادر به رقابت نخواهند بود چرا که در صورت نبود توجه کافی به این امر مهم

به دنبال بهای تمام شده درصدد افزایش قیمت حرکت می کنند، محصوالت آنها با استقبال کمتری  به گفته باکری کارخانه هایی که 

 یع، بازار را متشنج می کند، بیان کرد: صناحذف قیمت گذاری بر روی کاالوی در پاسخ به این سوال که .در بازار روبرو می شود

لبنی طبق فاکتور درب کارخانه قیمت محصوالت را صادر می کنند که شبکه های توزیع بر حسب عرضه و تقاضا اقدام به برچسب 

با بیان اینکه عرضه و تقاضا مالک برچسب گذاری خواهد بود،تصریح کرد: شبکه های  دبیر انجمن صنایع لبنی .گذاری کاال می کنند

 . محصوالت خود را به نصف قیمت عرضه و حتی در برخی شرایط بر عکس عمل کنند توزیع در پایان وقت ممکن است

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۲4۶848/%D۹%8۲%DB%8C%D۹%8۵ 
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 صادرات و واردات
 آیانا - 1۳۹۶شهریور  ۳1تاریخ: 

 هزارهکتار اراضی شیبدار5۰۰ورود تنها چهارمیوه به کشور آزاد است/ احیای
میوه( شامل موز، نارگیل، انبه و آناناس به )معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد که تنها واردات چهار محصول باغی 

 .کشور آزاد است و هر نوع میوه وارداتی دیگر قاچاق محسوب می شود

ش ایرنا، محمد علی طهماسبی در جمع مسئوالن جهاد کشاورزی و برخی باغداران کهگیلویه وبویراحمد اظهار داشت: البته به گزار

ورود این چهار محصول نیز باید با نظارت دقیق گمرکی و سایر نهادهای ذیربط به ویژه برای رعایت مسایل بهداشتی و سالمت انجام 

ا فشارهایی که از سوی برخی صنف ها و اتحادیه های فروش میوه صورت گرفته دولت و وزارت وی تصریح کرد: تاکنون و حتی ب.شود

 .جهاد کشاورزی اجازه افزایش میزان محصوالت باغی وارداتی را نداده است

 هزار هکتار باغ در اراضی شیبدار 500توسعه  **

اهبردی دولت و وزارت جهاد کشاورزی که در برنامه پنج ساله معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی گفت: یکی از برنامه های ر

 .هزار هکتار اراضی شیب دار و با بازدهی کم اقتصادی است 500ششم نیز پیش بینی شده است توسعه باغات در بیش از 

وسعه ،همه برنامه ششم ت طهماسبی ادامه داد: با توجه به تکلیف قانونی و پیش بینی احیای این میزان اراضی فاقد توجیه اقتصادی در

 .نهادها و سازمان های متولی موظف به تامین شرایط و تحقق اجرای این مهم هستند

وی با بیان اینکه ایران بر روی یک اقلیم شکننده قرار دارد و با توجه به کاهش نزوالت جوی و بروز خشکسالی ها، گفت: میزان بارش 

درصدی 50محال وبختیاری و حتی استان کهگیلویه وبویراحمد با کاهش باالی در برخی استان های پرآب کشور همچون چهار 

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: استفاده از کشت های مثمرثمر در این اراضی شیب دار ، سیل خیز و .تولیدی آب مواجه شده اند

 برده و تا حدود زیادی بر ایجاد حفظ و تقویت فاقد توجیه اقتصادی عالوه بر جلوگیری از فرسایش خاک ، توان بیولوژیکی آن را باال

 .تعادل اکوسیستم طبیعی نیز موثر خواهد بود

 هزار تن محصوالت باغی در کهگیلویه وبویراحمد 270تولید  **

هزار تن انواع محصوالت باغی در  270رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه وبویراحمد نیز گفت: سال زراعی جاری افزون بر 

هزار هکتار بود هم اینک به  ۳4حدود  92جعفر گوهرگانی افزود: سطح زیرکشت باغ های استان که قبل از سال . ن تولید شداستا

هزار اصله هم اینک به بیش از سه میلیون اصله  900وی تصریح کرد: میزان تولید نهال از حدود .هزار هکتار رسیده است 4۳باالی 

 .نهال در سطح باغات رسیده است

یکی از مشکالت اساسی فراروی باغداران استان را بروز برخی ناهماهنگی میان دستگاه های متولی از جمله منابع طبیعی و  وی

 .دانست 5۶حفاظت محیط زیست استان برای توسعه اراضی شیب دار بر اساس قانون تعیین تکلیف اراضی اختالفی و اجرای ماده 

http://www.iana.ir/fa/news/48۵۹۳/%D۹%88% 
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 صادرات و واردات
 آیانا - 1۳۹۶شهریور  ۲۳تاریخ: 

 کشور مشتری کاالی ایرانی 47
جمهوری به کلیه اول رئیسشنبه از سوی معاوندنیای اقتصاد: بسته حمایتی یک ساله توسعه صادرات غیرنفتی عصر روز سه

مقاومتی و حمایت از صادرات غیرنفتی تدوین شده، های اجرایی ابالغ شد. در جزئیات این بسته که در راستای اهداف اقتصاددستگاه

« هانحوه استفاده از مشوق»و « های بزرگ صادراتیهای شرکتها، امتیازات و حمایتمشوق»، «فهرست کشورهای هدف صادراتی»

میلیارد  ۱0منظور افزایش صادرات کاال و خدمات غیرنفتی به میزان سازان اقتصادی بهین نیز تصمیمپیش از ا .نیز منتشر شده است

را در دستور کار خود قرار داده بودند. براساس ابالغیه اسحاق  95تدوین بسته رشد صادراتی  94نسبت به سال  95دالر در سال 

حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی »یم شده و جهت جایگزینی بسته تبصره تنظ 2۱ماده و  25جهانگیری بسته حمایتی جدید در 

 .االجرا استهای اجرایی الزمجاری از سوی دستگاهتا پایان سال 9۶از تاریخ اول فروردین « 95سال 

د )توسعه اقتصا گراییبخش کالن بستهبسته حمایتی توسعه صادرات غیرنفتی که به پیشنهاد کارگروه برنامه ملی پیشبرد برون سه

جاری ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسیده است از سوی معاون اول صادرات غیرنفتی( در جلسه مردادماه سال

های اجرایی ابالغ شد. در جزئیات این بسته که در چارچوب تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی جمهوری برای اجرا به تمام دستگاهرئیس

سایر »و « هانحوه استفاده از مشوق»، «نحوه چگونگی تامین منابع»ی تدوین شده، مواردی همچون و حمایت از صادرات غیرنفت

شده گنجانده شده است تا صادرکنندگان کاال و خدمات به طرق مختلف مورد حمایت قرار گیرند. اما در سه بخش تفکیک« هاحمایت

های اجرایی نیز آورده شده است. در جزئیات دست اجرای دستگاهبسته حمایتی توسعه صادرات غیرنفتی، شرح و ریز اقدامات در 

وق توسعه صند»تشریح شده، مبنا بر این است که منابع مالی از سه محل « نحوه چگونگی تامین منابع»بخش نخست این بسته که 

ر کاالها و خدمات صادراتی درنظصورت مشوق مستقیم برای تامین شود که بخشی از آن به« ایمنابع بودجه»و « منابع بانکی»، «ملی

در راستای پرداخت تمام یا بخشی از « هانحوه استفاده از مشوق»گرفته شده است. اما در بخش کالن دوم این بسته یک ساله، 

پذیری صادرات غیرنفتی در بازارهای هدف مشخص صادراتی و خدمات و به منظور افزایش رقابت-های صدور کاالهای تولیدیهزینه

ها و مندی از حمایتپرداخته، میزان بهره« های صادراتیمندی از مشوقشرح فعالیت و میزان بهره»است. در بخش اول که به  شده

های المللی معتبر خارج از کشور و نمایشگاههای بینحضور در نمایشگاه»ها آورده شده است. براین اساس شرح فعالیت دستگاه

های این بسته برخوردار میلیون ریال از حمایت 200درصد هزینه اجاره غرفه و تا سقف  50کثر تا ، حدا«اختصاصی در بازارهای هدف

ماه در نظر  ۶درصد ظرفیت به مدت 50تا سقف « کمک به برقراری خطوط منظم ریلی، دریایی و هوایی»خواهند بود. همچنین برای 

قرار بر .های صادراتی استیکی دیگر از موارد مشوق«  و خدماتکمک سود تسهیالت بانکی به صادرکنندگان کاال»گرفته شده است. 

افزوده تعبیه شود. اما در بخش دیگر این بسته، واحد درصد براساس ارزش 4واحد و میانگین  ۶این است که برای این بخش تا سقف 

سازان کشور قرار گرفته مورد وفاق تصمیم« اندازی مراکز فروش و بازاریابی محصوالت صادراتی ایرانی در بازارهای هدفکمک به راه»

های پرداخت بخشی از هزینه»میلیارد ریال در هر بازار هدف، به صادرکنندگان کمک شود.  ۱0ها تا سقف درصد هزینه 50تا با حداکثر 

است که در جهت  های ثبت برند، یکی دیگر از مواردیدرصد هزینه 50آن هم تا « های تجاری ایرانی در بازارهای هدفثبت نشان

رسانی، کمک به تبلیغات، بازاریابی، اطالع»های صادراتی، پشتیبانی از صادرکنندگان در نظر گرفته شده است. در ششمین بخش مشوق

های مربوطه که با نظر مشورتی اتاق نامهگنجانده شده است. البته این بخش براساس شیوه «سازی در حوزه صادراتآموزش و فرهنگ

م های صادراتی هی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و کنفدراسیون صادرات بوده، تهیه شده است. آخرین اولویت برای مشوقبازرگان

درصد عملکرد و مطابق ماده  40تعیین شده که حداکثر تا سقف « دارپرداخت جایزه صادراتی به خدمات فنی و مهندسی اولویت»

http://awnrc.com/index.php
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پرداخته شده است، در جدول « های صادراتیمندی از مشوقشرح فعالیت و میزان بهره»ل که به قابلیت اجرایی دارد. عالوه بر بخش او

براساس جزئیات این بسته، .ردیف آورده شده است ۱0نیز در « های بزرگ صادراتیهای شرکتها، امتیازات و حمایتمشوق»دیگری 

تسهیل استرداد حقوق ورودی »، «رفته در تولید کاالهای صادراتی کارای بهتسهیل ورود موقت مواد اولیه و کاالهای واسطه»وظیفه 

منظور ترخیص و خروج کاالهای صادراتی در کلیه مبادی ایجاد مسیر سبز به»، «کار رفته در تولیدای بهمواد اولیه و کاالهای واسطه

در ترخیص ورود موقت مواداولیه و تسهیل اخذ وثایق و تسریع »به گمرک ایران سپرده شده است. همچنین ماموریت « گمرکی

های بازرگانی تخصصی یا عمومی گمرک واگذار شده است. در این میان وزارت به واحدهای طرف قرارداد با شرکت« کاالهای متعلق

صی صالمللی و تخهای بینجایگاه مناسب در نمایشگاه»صنعت، معدن و تجارت در کنار سازمان توسعه تجارت ایران نیز وظیفه دارد 

جهت  VIP خدمات»تخصیص دهد. وزارت راه هم ماموریت دارد « صورت یارانهها بهدرصد هزینه 50داخلی و خارجی را با پرداخت 

نیز ماموریتی است که به « تسهیل در صدور روادید تجاری»را ارائه کند. « های کشورها از فرودگاهتسهیل تردد مدیران عامل شرکت

های صادراتی را جهت شرکت»سپرده شده است. صندوق ضمانت صادرات ایران هم در این بسته متعهد است وزارت امورخارجه ایران 

درصدی  20افزایش »را در اولویت قرار دهد. « ها و تسریع در اعتبارسنجی خریداران خارجینامههای اعتباری و بیمهنامهصدور ضمانت

های آموزشی در جهت افزایش توانمندی صادراتی و توسعه این ی کارگاهبرگزار»و « بینی شدههای صادراتی پیشکلیه مشوق

های آموزشی، قرار هم وظایف دیگری است که به سازمان توسعه تجارت ایران واگذار شده است. البته در برگزاری کارگاه« هاشرکت

 ی هدف صادراتیکشورها.صورت مشترک به یاری سازمان توسعه تجارت ایران بیایداست اتاق ایران هم به

« هانحوه استفاده از مشوق»و « نحوه چگونگی تامین منابع»در جزئیات بسته حمایتی از صادرات غیرنفتی عالوه بر اینکه دو بخش 

فهرست کشورهای هدف »نیز ارائه شده است. در این بخش، « هاسایر حمایت»نام تشریح شده است، بخش کالن سوم دیگری به

، «عراق»، «چین»بندی شده است. در سه اولویت اول این لیست نام کشورهای ردیف اولویت 47در « 9۶ل صادراتی ایران در سا

خورد. سایر به چشم می« مالزی»و « گرجستان»، «ویتنام»ذکر شده و در انتهای این لیست نیز نام سه کشور  «امارات متحده عربی»

، «آلمان»، «عمان»، «پاکستان»، «ایتالیا»، «ترکمنستان»، «ترکیه»، «هند»، «افغانستان»کشورهای هدف صادراتی ایران شامل 

، «اندونزی»، «ارمنستان»، «قزاقستان»، «قطر»، «تاجیکستان»، «تایلند»، «روسیه»، «جمهوری آذربایجان»، «ازبکستان»، «مصر»

، «ژاپن»، «جنوبیکره»، «هلند»، «یشاتر»، «سوریه»، «لبنان»، «ایاالت متحده آمریکا»، «فرانسه»، «جنوبیآفریقای»، «کنیا»

، «لهستان»، «بالروس»، «نیجریه»، «سوئد»، «بنگالدش»، «اسپانیا»، «الجزایر»، «کنگهنگ»، «برزیل»، «سنگاپور»، «سوئیس»

ت آورده شده اس« های کاالییبندی گروهطبقه»است. در بخش دیگری از بسته حمایتی صادرات غیرنفتی نیز « اوکراین»، «چک»

درصد تعیین شده است. در بسته  ۳ها از نیم تا گروه کاالیی مشخص شده که جوایز صادراتی به این گروه 50ه براساس آن فهرست ک

های این های بازرگانی تخصصی یا عمومی صادراتی برای برخورداری از حمایتحمایت صادرات غیرنفتی شرایط و معیار شرکت

میلیون دالر در سال کمتر نباشد(، 40)ارزش صادرات کاالها از « میزان صادرات»ها شامل معیاراین  .دستورالعمل نیز اعالم شده است

درصد رشد ساالنه ارزش صادرات یا تعداد محصوالت صادراتی یا تعداد بازارهای صادراتی داشته باشد(،  5)حداقل « رشد صادرات»

ثبت شرکت یا »شرکت تولیدی یا خدماتی باشند(،  5حداقل )عامل رسمی فروش « های تولیدی یا خدماتی طرف قراردادشرکت»

های )دارا بودن گواهینامه« کیفیت محصوالت صادراتی»)مدارک ثبت شرکت یا ثبت برند در کشور هدف(، « برند در بازارهای صادراتی

دفتر تجاری یا  2)حداقل « دفدفتر تجاری یا شعبه یا نمایندگی بازارهای ه»استاندارد کیفی و تخصصی معتبر داخلی و خارجی( و 

 هایها برای برخورداری از حمایتهایی است که باید شرکتترین اولویتشعبه یا نمایندگی در بازارهای هدف داشته باشد( از مهم

 .صادراتی داشته باشند

http://www.iana.ir/fa/news/48۵۲۹/47%DA%A-۹ 

http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/news/48529/47-%DA%A9


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       1396شهریور مرداد  هارمچاهم اخبار کشاورزی هفته 

 

95 

 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - 1۳۹۶شهریور  ۲7تاریخ: 

 مشتریان بادام زمینی ایران را بشناسید
 .تن بادام زمینی، از کشور صادر شده است ۱7، قریب به  ۱۳9۶ماهه نخست سال  5طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در 

 آمار منتشر شده توسط گمرکطبق  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

 .، از کشور صادر شده استبادام زمینیتن  ۱7، قریب به  ۱۳9۶ماهه نخست سال  5در 

 .بوده است 229۶7۳۱۳۸2و ارزش ریالی آن  70022 صادراتارزش دالری این میزان  

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۲4۵۹47/%D۹%8۵%D8%B 
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 صنایع غذایی
 آیانا - 1۳۹۶شهریور  ۲۳تاریخ: 

 فراورده غذایی باطل شد+ اسامی ۱2استاندارد پروانه 
فراورده دیگر، پروانه استاندارد صادر  ۳7فراورده غذایی را ابطال و برای  ۱2کارشناسان استاندارد در ماه گذشته، پروانه استاندارد 

داشتن شرایط استاندارد، پروانه فراورده زیر به دلیل ن ۱2کل، به گزارش تسنیم، در جلسات کمیته عالیم ماه گذشته این اداره.کردند

 :کاربرد عالمت استانداردشان ابطال شد

شیرینی آردی با  /دار با نام تجارتی دهک ، آب آشامیدنی با نام تجارتی لیورا) به علت تعطیلی واحد(، کیک/ کلوچه/ ویفرماست طعم

اکی قندکله شکسته/ شکر سفید/ پروتئین سویا/ نمک خورای تخمیری با نام تجارتی کاکامی، های آردی الیهنام تجارتی شوپا، شیرینی

های شکرسفید با نام همچنین در این جلسات، فراورده.یددار با نام تجارتی هوفر، چای سیاه خالص خارجی با نام تجارتی نگهبان

ام تجارتی آب لیموترش با ن کنده/ آرد برنج/ دانه ذرت با نام تجارتی تیستی،کنده/ جو پوستتجارتی گلستان و پردیس، گندم پوست

بندی با نام تجارتی همواره وفاین، نکتار میوه/ آب شده یددار بستهوشرانین/ هم جهانی سالم، آرد برنج/ آرد سوخاری/ نمک تصفیه

اخته نکتار زغال /ای بدون گاز/ نکتار آلبالو/ نکتار آناناسهای میوهانگور/ آب سیب/ نکتار پرتقال/ نکتار انبه/ نوشیدنی مالت/ نوشیدنی

ایچ، پنیر پیتزا پروسس/ پنیر موزارال با نام تجارتی ماردینی، ویفر ای مخلوط با نام تجارتی سنورا/ نکتار میوهنکتار آلوئه /و کرن بری

نایع غذایی صهروبی، آب آشامیدنی با نام تجارتی شمس، کنسرو نخود آبگوشتی/ کنسرو لوبیا سبز با نام تجارتی  /با نام تجارتی هربیت

درصد گوشت/ 75-95درصد گوشت/ همبرگر ۶0-74درصد گوشت/ همبرگر ۳0، سرکه تخمیری با نام تجارتی ایزدی، همبرگر 777

ای ای معطر/ چای سیاه کیسهدرصد گوشت با نام تجارتی صدف نارون دماوند، چای سبز داخلی/ چای سیز کیسه70کباب لقمه 

 .یاه معطر با نام تجارتی نیوشا، پروانه کاربرد عالمت استاندارد دریافت کردندمعطر/ چای سیاه خالص خارجی/ چای س

http://www.iana.ir/fa/news/48۵۳۹/%D۹%BE%D8% 
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 صنایع غذایی
 خبرنگاران جوان - 1۳۹۶شهریور  ۳1تاریخ: 

 !مشتریان آب معدنی ایرانیلیست 
تن آب معدنی و آب گازدار شده ، از کشور صادر  ۶59، قریب به  ۱۳9۶ماهه نخست سال  5طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در 

 آمار منتشر شده توسط گمرکطبق  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار .شده است

  .و آب گازدار شده ، از کشور صادر شده است آب معدنیتن  ۶59، قریب به  ۱۳9۶ماهه نخست سال  5در 

 .بوده است ۳2۱9۱09975و ارزش ریالی آن  99031 صادراتارزش دالری این میزان 

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۲۵۲17۳/%D۹%84%DB%8 
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 علوفه
 خبرنگاران جوان - 1۳۹۶شهریور  ۲۹تاریخ: 

 اصلی وزارت جهاد کشاورزیتأمین علوفه دام در کشور، رویکرد 
 .بر و متناسب با شرایط آب و اقلیم کشور، ضروری استای کم آبکشاورز گفت: تولید محصوالت علوفه

تامین : اظهارکردعباس کشاورز معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی،   گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

وری آب به منظور تولید شیر و حفظ سالمت جامعه از رویکردهای جدی وزارت جهاد در کشور با توجه به ارتقای بهره علوفه دام

د به دنبال بای ایتولید محصوالت علوفه وی با اشاره به شرایط منابع آب و تغییر اقلیم در کشور تاکید کرد: در زمینه.کشاورزی است

 .تی باشیم که عالوه بر کم آب بر بودن، با شرایط اقلیمی کشور سازگار بوده و در عین حال پرمحصول و باکیفیت باشندمحصوال

معاون امور زراعت وزارت جهادکشاورزی ادامه داد: استفاده از ارقام کم آب بر با دوره رشد کوتاه تر و نیز بهره گیری از روش های 

گیاهان  کشت کشاورز بر لزوم ترویج.، مصرف آب را به میزان قابل توجهی کاهش می دهدوفه ایکشت محصوالت علنوین آبیاری در 

مقاوم به خشکی و شوری از جمله تاج خروس، ارزن و سورگوم تاکید کرد و یادآور شد: گیاه سورگوم عملکردش دو برابر  علوفه ای

 .اظ کیفیت برای دام بسیار مناسب هستنددرصد آب کمتر مصرف می کند و ارقام جدید آن به لح 50ذرت است و 

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۲۵۰۹81/%D8%AA%D8% 
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 گل و گیاهان صنعتی
 آیانا - 1۳۹۶شهریور  ۲۹تاریخ: 

 شیراز جهانی شد« ارگانیکهان دارویی احمایت از تولید و بازاریابی گی»طرح 
 5طرح اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز در راستای حمایت از کشاورزان آسیب دیده از خشکسالی، به عنوان یکی از 

 به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( از اتاق ایران،.طرح برتر در دهمین کنگره جهانی اتاق های بازرگانی جهان معرفی شد

ی در راستا« حمایت از تولید و بازاریابی گیاهان دارویی ارگانیک»طرح اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز با عنوان 

حمایت از کشاورزان آسیب دیده از خشکسالی، به عنوان یکی از پنج طرح برتر در دهمین کنگره جهانی اتاق های بازرگانی جهان 

ها در تشریح پروژه اتاق شیراز به رقابت پرداخت. محمد صادق حمیدیان جهرمی در جلسه نهایی ارائه طرح طرح دیگر 4ارائه شد و با 

ترین محصوالت حرکت کرده که برخی از این الگوی تولیدات کشاورزی در ایران از گذشته تا به حال به سمت تولید آب بر»گفت: 

اند. این در حالی است که کشور ایران به دلیل قرارگرفتن در صاص دادهمحصوالت بیشترین سهم صادرات کشاورزی را به خود اخت

منطقه خشک جهان همواره با معضل کمبود آب به عنوان یک عامل محدودکننده کشاورزی مواجه بوده است. استان فارس، نیز از 

ثار به شرایط بحرانی رسیده است. آهای پیاپی، کمبود منابع آب این قاعده مستثنی نیست به طوری که به دنبال وقوع خشکسالی

مخرب پدیده خشکسالی و به تبع آن کاهش بازده فعالیت کشاورزی، اثرات سوء فراوانی بر معیشت و اشتغال روستاییان و به دنبال 

ی صلهای اخیر شاهدی بر این مدعاست که دلیل اآن بروز معضالت اجتماعی متعدد داشته است. نرخ رو به افزایش مهاجرت طی سال

توان تأمین معاش روستائیان در پی مشکالت ناشی از خشکسالی دانست. در راستای مقابله با پدیده خشکسالی از جمله مهم آن را می

بر در آبترین پیشنهادهای مطرح شده در محافل علمی و اجرایی، افزایش تولید محصوالت ارگانیک و بویژه سهم گیاهان دارویی کم

های موجود در ایران و به ویژه در استان فارس است. به طوری که افزایش سهم گیاهان دارویی ه به پتانسیلالگوی تولید، با توج

برداران بخش کشاورزی و کمک به بازاریابی، بازار رسانی و صادرات محصوالت ارگانیک )با توجه ارگانیک در الگوی تولید و درآمد بهره

 .رهای هدف( اقدامی بسیار کلید در راستای رونق مجدد کشاورزی استان فارس استبه قیمت باالی محصوالت ارگانیک در بازا

های روبروی جامعه بشری، مسئله امنیت و سالمت غذای جمیعت رو به رشد او ادامه داد: از سوی دیگر یکی از بزرگ ترین چالش

ز بازارهای مصرف و اقتصاد پر رونق محصوالت ارگانیک های اخیر مبانی توسعه پایدار و سالمت محوری با رویکرد نیادنیا است. در سال

توجه بسیاری از تولیدکنندگان و تجار را به این مقوله معطوف داشته است. این در حالی است که طبیعت استان فارس عرصه پرقدرت 

تواند به عنوان تان فارس میتولید گیاهان دارویی ارگانیک را فراهم آورده است و ارزش افزوده باالی گیاهان دارویی ارگانیک اس

به گفته حمیدیان، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز با .ارزآورترین بخش صادرات محصوالت کشاورزی محسوب شود

رزان در راستای یاری کشاو  حمایت از تولید و بازاریابی گیاهان دارویی ارگانیک» های فوق، با تدوین پروژهدر نظر داشتن توانمندی

، عزم بر توسعه کشت، بازاریابی و صادرات گیاهان دارویی ارگانیک در استان فارس، افزایش میزان اشتغال «آسیب دیده از خشکسالی

مندی روستاییان، تأمین معاش آنها و رونق مجدد کشاورزی استان داشته است. برای این منظور اتاق بازرگانی شیراز هدف و رضایت

های گیاهان دارویی بومی و انحصاری استان تعیین کرد و در این راستا تمرکز بر ترغیب کشاورزان به کشت گونهاصلی پروژه فوق را 

 .ارتقاء سطح دانش و آگاهی جامعه هدف به منظور افزایش تقاضا و توسعه و ترویج گیاهان دارویی را در دستور کار خود قرار داد

ن المللی ارگانیک و توجه به بازاریابی و تالش در راستای ساماندهی، شناسایی و معرفی های معتبر بیهمچنین اخذ گواهی وی افزود:

بازارهای هدف داخلی و خارجی گیاهان دارویی از دیگر اهداف مهم این پروژه و کلید اصلی گسترش کشت و تولید گیاهان دارویی 

 .همراه با اشتغالزایی پایدار و با ثبات در نظر گرفته شد
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صریح کرد: از جمله اقدامات زیر بنایی این پروژه، بررسی تمایل بازارهای صادراتی و داخلی به محصوالت گوناگون گیاهان حمیدیان ت

بندی، دارویی ارگانیک و تغییر الگوی کشت این محصوالت و برقراری و هدایت ارتباطات مناسب بین واحدهای تولید، فرآوری، بسته

نظور آگاهی و ترغیب بیشتر جامعه هدف، جلسات تخصصی و همایش ملی تولید محصوالت ارگانیک صادراتی و ... بود. همچنین به م

های آموزشی برگزار و نشریات آموزشی و ترویجی در این خصوص تهیه و چاپ شد. همچنین این پروژه در گامی دیگر دوره  و

 های مختلف تنظیمرا فراهم و روش  یاهان دارویی ارگانیکبسترهای الزم برای هم اندیشی واحدهای فعال در زمینه تولید و فراوری گ

 .های دارای اولویت و متناسب با واحدهای فعال ابداع کردو ساماندهی بازار گیاهان داروئی را ضمن تشخیص گونه

وان یین شده، به عناتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز در راستای پشبرد موفق پروژه فوق و همگام با اهداف از پیش تع

، در برگزاری این همایش نقش محوری ایفا کرد. در ۱۳95دبیر و میزبان نخستین همایش گیاهان دارویی استان فارس در بهمن ماه 

همایش گیاهان دارویی استان فارس، به تغییر نگاه مردم در مصرف گیاهان دارویی، تغییر در نگرش کشاورزان و تغییر الگوی کشت 

گذاری، تولید و صادرات گیاهان دارویی پرداخته شد. انجام عملیات ی کشت گیاهان دارویی و تغییر در نگرش سرمایهو جایگزین

های گیاهان دارویی استان برای توسعه فعالیت های بین المللی ارگانیک از اقدامات بزرگ این پروژه برای شناسنامه دار کردن عرصه

 های تولید گیاهان دارویی تحت مجوزهکتار ازعرصه 4۱000اخذ گواهی ارگانیک برای   .بوده است IFOAM برای اخذ گواهینامه

IFOAM حمایت از تولید و بازاریابی گیاهان دارویی ارگانیک در »پروژه «.نیز از دیگر دستاوردهای بسیار ارزنده پروژه حاضر است

بهترین »پروژه برتر در مجموعه  5های جهان به عنوان قدر دهمین رقابت اتا« راستای یاری کشاورزان آسیب دیده از خشکسالی

شهریور ماه در سیدنی استرالیا در حال برگزاری  ۳0تا  2۸های جهان که برگزیده و در کنگره رقابت اتاق« پروژه ایجاد شغل و توسعه

رقابت با هم خواهند پرداخت  است، برای کسب رتبه نخست رقابت می کند. در اجالس امسال در چهار بخش اتاق های بازرگانی به

های بازرگانی کلمبیا، فیلیپین، هایی از اتاقدر این رقابت طرح.حضور دارد« بهترین پروژه ایجاد شغل و توسعه»که اتاق شیراز در بخش 

برنده نهایی  .انگلستان و ترکیه هم حضور داشتند. مدیریت جلسه برگزاری این رقابت با یکی از مدیران اتاق بازرگانی عربستان بود

همچنین در این دوره اتاق .این رقابت روز جمعه و همزمان با اعالم برندگان سه بخش دیگر در مراسم اختتامیه اعالم خواهد شد

 .های رقابتی حضور دارد و قرار است فردا در جلسه نهایی طرح خود را ارائه دهداصفهان نیز در یکی دیگر از بخش

http://www.iana.ir/fa/news/48۵۵1/%D8%B7%D8% 
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 گندم
 خبرنگاران جوان - 1۳۹۶شهریور  ۲8تاریخ: 

 برابری تولید گلرنگ ۱۰هزارتن رسید/رشد  ۸5۳میلیون و  ۸خرید گندم به 
میلیارد 700هزار و  ۱۱5هزارتن گندم با ارزش بالغ بر  ۸5۳میلیون و  ۸ابتدای فصل برداشت معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت:از 

صنعت،تجارت و یزدان سیف مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی در گفتگو با خبرنگار .تومان از گندمکاران خریداری شده است

میلیون  ۸اظهار کرد: از ابتدای فصل برداشت  خرید تضمینی گندمبا اشاره به آخرین وضع  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزی

 .میلیارد تومان از گندمکاران خریداری شده است700هزار و  ۱۱5هزارتن گندم با ارزش بالغ بر  ۸5۳و 

درصد بهای گندم های تحویلی پرداخت و مابقی پس از تامین منابع مالی  ۶۸میلیارد تومان معادل  500هزار و  79وی افزود: تاکنون 

محموله  420هزار و  42۶به گفته سیف مجموع گندم تولیدی کشور در قالب یک میلیون و .واریز می شود گندمکارانبه حساب 

تن، فارس  ۳00هزار و  ۱05تن،گلستان یک میلیون و  ۶00هزار و  ۳5۳ستان با یک میلیون و وی خوز.مرکز خرید شد ۱440تحویل 

 .هزارتن از استان های برتر تولیدکننده گندم عنوان کرد 520هزارتن و کردستان  ۶4۶هزارتن، کرمانشاه  900

تن کلزا از کشاورزان  ۸9۱هزار و  ۱۸0رد: امسال به پایان رسیده است، اذعان ک برداشت کلزامعاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه 

و آفتابگردان   هزارتن دانه روغنی گلرنگ ۱4وی از خرید .درصد رشد داشته است 2.7خریداری شد که این رقم نسبت به سال گذشته 

 .دتن به آفتابگردان اختصاص دار 700هزار و  2تن از این میزان به گلرنگ و  ۳00هزار و  ۱۱خبر داد و گفت: 

میلیارد تومان اعالم کرد و افزود: صد درصد بهای دانه های روغنی  900هزار و  4را  دانه های روغنی سیف مجموع ارزش کل بهای

برابری تولید نسبت به سال گذشته همراه است، تصریح کرد:  ۱0وی با بیان اینکه گلرنگ با رشد .به حساب کشاورزان واریز شده است

 .هزارتن برسد 400موع خرید دانه های روغنی به پیش بینی می شود که مج

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۲4۹۰۲1/%D8%A 
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 گندم
 فارس - ۹۶/۰۶/۲۵ : تاریخ

 سال/ گندم آب بر نیست  ۳هزار هکتار سطح کشت گندم طی  6۰۰کاهش 
هزار هکتار کاهش  575مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی گفت: با وجود افزایش تولید، سطح زیر کشت گندم را طی سه سال 

ند، به عتقد، در پاسخ به این سؤال که برخی مخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی پور در گفتاسماعیل اسفندیاری .ایمداده

میلیون تن گندم در کشور نیست، با رد  ۱4بر بودن گندم، باید سطح زیر کشت این محصول را کاهش داد و نیازی به تولید دلیل آب

های پاییزه و زمستانه است و دو زمان با بارشاین موضوع اظهار داشت: کارشناسان در جریان هستند که دوره رشد و نمو گندم هم

 .شود و نیازی به آبیاری نداردت گندم در کشور دیم است که از طریق آب سبز یا همان آب باران تغذیه میسوم سطح زیرکش

 شود نیز مصرف آب باال نیست، خاطرنشان کرد: استانهایی که بیشترین حجم گندم تولید میوی با اشاره به این موضوع که در استان

میلیون مترمکعب آب برای یک میلیون تن  ۶0تا  55گان گندم در کشور شاید ساالنه ترین تولیدکنندعنوان یکی از بزرگگلستان به

 .ها پربارش و مرطوب هستند که مصرف آب زیادی ندارندگندم مصرف نکند؛ چراکه این استان

 هزار هکتار سطح زیر کشت گندم آبی ۶00کاهش 

ول فنی زراعت در آن دیده شده و نگاهمان کاهش سطح پور گفت: در طرح گندم یک استراتژی تعریف کردیم که اصاسفندیاری

هزار هکتار  ۶00هزار هکتار رسیده، یعنی  900سال به یک میلیون و  ۳هزار هکتار طی  475زیرکشت گندم آبی از دو میلیون و 

 .ایمسطح زیر کشت در بخش آبی کاهش داشته

افزایش عملکرد در هکتار و کاهش مصرف آب در بخش گندم  شده برایمجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی به اقدامات انجام

زا و اشاره کرد و افزود: استفاده از بذر ارقام جدید، استفاده از بذرهای پرمحصول، تغذیه مناسب، مکانیزاسیون، کنترل عوامل خسارت

انیم نیاز گندم داخل کشور را خودمان های جدید به مزارع باعث شده تا بتوها و همچنین ورود کمباینکنترل انواع آفات و بیماری

 .تأمین کنیم

 گندم محصول کم آب بر است

ر که بطوریبر است، بهآبپور تأکید کرد: گندم جزو محصوالتی است که کمترین مصرف آب را دارد و جزو گیاهان کماسفندیاری

 .شودین بخش برای گندم استفاده میدرصد آب مصرفی ا 20تا  ۱۸شده اخیر در بخش کشاورزی فقط اساس مطالعات انجام

های تابستانه بیشترین حجم مصرف آب را دارد، افزود: برای همین سوق دادن محصوالت به سمت کشت وی با اشاره به اینکه زراعت

شور ر کپاییزه در راستای برنامه اقتصاد مقاومتی در وزارت جهاد کشاورزی طراحی شد، تا به سمتی برویم که محصوالت اساسی ما د

 .تأمین شده و محدودیت آب را هم در نظر بگیریم

 رویکر صادراتی نداریم ۱404تا سال 

کنند گندم مازاد نباید در کشور تولید شود، اظهار داشت: تا مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی خطاب به آنهایی که عنوان می

 .های آب، مزیت هم نداریمدودیترویکرد صادراتی در گندم نداریم؛ چراکه به دلیل مح 1404افق 

 آزمایش خاک ضرورتی برای جلوگیری از کود نابجا

شود کارشناسان معتقدند بدون مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه گفته می

سبب کاهش عملکرد در هکتار شده نیز گفت:  شود کهرویه به مزارع داده میآزمایش خاک و تقویت نقاط ضعف خاک، کودهای بی

اندازه ها بهدهند؛ چراکه آزمایشگاهشود، اکنون اکثر کشاورزان آزمایش خاک را انجام میهایی که توسط مروجین داده میبا آموزش

http://awnrc.com/index.php
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
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شود برگردانده می شود توسط کود مناسب به خاککافی در سطح کشور وجود دارد و با این کار مقدار عنصری که از خاک برداشت می

 .عنوان غذای گیاه در دستورکار استو مصرف کود حیوانی در کنار کود شیمیایی به

میلیون و  8سال گذشته متوسط خرید گندم از کشاورزان  4وی تأکید کرد: به دنبال افزایش سطح زیرکشت نیستیم و گفت در 

 .رسدها میکه همین میزان به مصرف نانوایی هزار تن در سال بوده ۸۰۰

وباره ناکرده دخیالی کشاورزان را دلسرد کنیم، تا خدایمجری طرح گندم اضافه کرد: باید تمام ابعاد را مدنظر گرفت و نباید با خوش

های متعددی را به صورت یتکنیم. آنها حمامان را با آن طرف آب تنظیم نمینیاز به واردات گندم داشته باشیم؛ چراکه ما زندگی

 .دهندغیرمستقیم از کشاورزان خود انجام می  مستقیم و

 دولت نرخ تورم را برای خرید تضمینی گندم لحاظ کند

مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی اظهار امیدواری کرد تا امسال نیز با توجه به آغاز فصل کشت پاییزه، دولت نرخ تورم را برای 

درصد است که اگر این کار را نکنیم کشاورز خارجی را فربه و کشاورز  9خرید تضمینی در نظر بگیرد که رقمی حدود افزایش نرخ 

 .ایمداخلی را ضعیف کرده

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1۳۹۶۰۶۲۵۰۰۰4۹۶ 
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 گندم
 آیانا - 1۳۹۶شهریور  ۲۹تاریخ: 

 دولت فقط گندم کشاورزان داخلی را تضمینی خریداری می کند
وزارت جهاد کشاورزی با رد ادعای روزنامه جوان در خصوص خرید گندم از قاچاقچیان تاکید کرد که گندم با رعایت سازوکارهای 

به گزارش ایانا از وزارت جهاد کشاورزی، مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وارت .خریداری می شودفنی فقط از کشاورزان داخلی 

جهاد کشاورزی با رد ادعای روزنامه جوان مبنی بر فروش گندم غیر داخلی در قالب خرید تضمینی به دولت، با هدف روشنگری 

ضمینی گندم کشاورزان براساس سازوکارهای فنی پیش بینی خرید ت:متن این توضیحات به شرح زیر است .توضیحاتی منتشر کرد

شده از جمله سطح زیرکشت،متوسط عملکرد در هکتار و میزان تولید و همچنین بر مبنای قرارداد کشت در ابتدای سال زراعی تنها 

ت افزایش میزان گندم تولیدی این گزارش می افزاید:حتی در صور.با ارائه معرفی نامه از مراکز خدمات جهاد کشاورزی انجام می شود

گندمکاران بیش از پیش بینی قرارداد، کشاورزان موظفند از طریق مراکز خدمات جهاد کشاورزی مجددا تاییدیه دریافت کنند، 

در ادامه این گزارش آمده است: در پنج ماهه اول سال جاری .بنابراین امکان فروش گندم غیر داخلی به مراکز خرید وجود ندارد

هزارتن گندم از محل ثبت سفارش های پیش از اعالم ممنوعیت واردات از سوی وزارت جهاد کشاورزی به کشور وارد  59ک به نزدی

 .و با نظارت سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان، تحویل کارخانه ها و صنایع مرتبط شده است

ی تامین نیاز کارخانه ها و صنایع مرتبط با میزان کاهش گندم توزیعی از محل این گزارش با اشاره به این که میزان گندم وارادتی برا

ذخایر گندم همخوانی دارد، تاکید می کند: براین اساس،هرگونه ورود گندم وارداتی به چرخه خرید تضمینی گندم مردود است و به 

 .شدت تکذیب می شود

http://www.iana.ir/fa/news/48۵48/%D8%AF%D۹%88% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/news/48548/%D8%AF%D9%88%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       1396شهریور مرداد  هارمچاهم اخبار کشاورزی هفته 

 

106 

 گوجه فرنگی
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 گوشت قرمز
 فارس - ۹۶/۰۶/۲۵ : تاریخ

 های غیرمرتعی در دستور کار است کمبود عرضه گوشت نداریم/ پرورش دام
ای ههای سبک که در سامانهبه دلیل محدودیت در مراتع کشور، پرورش دامرئیس مرکز اصالح نژاد و بهبود تولیدات دامی، گفت: 

  .گیردغیرمرتعی مقرون به صرفه باشند در دستور کار قرار می

: قرمز در کشور، گفتهای تولید گوشت ، درباره محدودیتخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی محمدرضا مالصالحی در گفت

با انباشت دام زنده و پرواربندی شده مواجه بودیم که روی دست دامدار مانده بود و دامداران  9۳یک زمانی مانند شهریور ماه سال 

 .مجبور بودند تا زیر قیمت تمام شده دام خود را عرضه کنند که ما از ابزار صادرات برای بهبود این وضعیت استفاده کردیم

ماه صادرات  ۶ماه اخیر به دالیل مختلف از جمله محدودیت مراتع با مشکالتی مواجه شدیم که حتی بیش از  9، ۸ود: اما در وی افز

ی ای برارئیس مرکز اصالح نژاد و بهبود تولیدات دامی کاهش تعرفه واردات گوشت قرمز و اختصاص ارز مبادله .دام متوقف شده است

 ۳0عنوان کرد و افزود: اکنون گوشت تازه وارداتی گوسفند بین  اهکارهای کاهش قیمت گوشت در بازار واردات این کاال را از جمله ر

وی با تأکید بر اینکه مشکلی برای عرضه  .هزار تومان است 22شود و گوشت وارداتی منجمد گوساله هم هزار تومان عرضه می ۳۳تا 

مالصالحی با اشاره به .بازار حاکم و سبب شده تا شاهد افزایش قیمت باشیم گوشت نداریم، تصریح کرد: متأسفانه فرایندهایی که بر

های غیرمرتعی در دستور کار دارد، اظهار داشت: ما بیش از یک حجم دام را هایی که وزارت جهاد کشاورزی برای ایجاد سامانهطرح

های غیرمرتعی را کار داریم که دام متناسب با سامانههایی را در دستور سال گذشته طرح 4، ۳توانیم در مراتع پرورش دهیم در نمی

فارس به گفته این مسئول در وزارت جهاد کشاورزی همچنین با توجه به دسترسی کشورمان به کشورهای حاشیه خلیج.پرورش دهیم

فارس است ه خلیجو کشورهای شمال ایران بهترین روش واردات گوشت تازه از شمال و صادرات به بازارهای پرکششی همچون حاشی

به گزارش خبرنگار فارس، از ابتدای امسال با وجود عرضه فراوان گوشت قرمز چه از طریق کشتار  .شودکه یک مزیت محسوب می

دام داخلی و چه واردات گوشت تازه و منجمد قیمت در بازار گوشت قرمز روند صعودی داشته به طوری که خارج از سازمان میادین 

ها و دالالن تنظیم بازار گوشت را هزار تومان ثابت مانده است. ظاهراً واسطه 50تا  40گوشت قرمز گوسفند بین  قیمت هر کیلوگرم

 .ها کاهش یابددهند تا با وجود عرضه این محصول در بازار قیمتاند و اجازه نمیدر دست گرفته

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1۳۹۶۰۶۲۵۰۰1۳4۹ 
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 گوشت قرمز
 فارس - ۹۶/۰۶/۲۵ : تاریخ

 هزار تومان  ۳۳تنظیم بازار محرم و صفر با گوشت قرمز وارداتی/ هر کیلو 
گوسفندی وارداتی برای تنظیم بازار محرم و معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: توزیع گوشت قرمز 

در مورد  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار بازرگانی یداهلل صادقی در گفت .صفر از یک ماه پیش آغاز و در حال حاضر هم ادامه دارد

صفر گفت: تأمین کاالهای کشاورزی در حیطه وظایف وزارت جهاد تأمین کاالهای اساسی مورد نیاز مردم در ایام سوگواری محرم و 

های توزیع خود را برای توزیع کاالهای اساسی در اختیار وزارت جهاد قرار کشاورزی است و وزارت صنعت، معدن و تجارت شبکه

اینکه بر فرآیند توزیع نظارت  معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: وزارت صمت عالوه بر .دهدمی

وی با بیان اینکه توزیع گوشت گوسفندی گرم وارداتی تنظیم  .کندها هم نظارت میدارد، بلکه در راستای جلوگیری از تخلف بر قیمت

ز قربان آغا بازار در حال انجام است، گفت: کاری که در مورد توزیع این کاال انجام شده این است که توزیع قبل از محرم و حتی عید

معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان  .یابد، بازار کنترل شودشده تا در ایامی که تقاضا افزایش می

های اینکه گوشت قرمز تنظیم بازار با قیمتی که سازمان حمایت اعالم کرده در حال توزیع است، گفت: این گوشت در تمامی فروشگاه

  .ای در حال عرضه استبار شهرداری به صورت فله و بستهای و همچنین در میادین سازمان میوه و ترهزنجیره

هزار تومان و ران گوسفندی پاک کرده به  ۳۳وی افزود: هر کیلوگرم الشه گوشت گرم گوسفندی وارداتی در این مراکز به قیمت 

معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، .شودهای کمتر عرضه میهایی هم با قیمتشود و بخشهزار تومان عرضه می 4۳قیمت

هایی معدن و تجارت اظهار داشت: وزارت جهاد کشاورزی برای تأمین سایر کاالهای اساسی مردم نیاز مردم در ایام محرم و صفر برنامه

  .دارد که هنوز آن را اعالم نکرده است
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1۳۹۶۰۶۲۵۰۰۰۵۹7 
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 گوشت قرمز
 خبرنگاران جوان - 1۳۹۶شهریور  ۳۰تاریخ: 

 هزار تومان رسید 2۳بازار گوشت قرمز آرام گرفت/قیمت به 
تومان  ۳00هزار و  5هزار و مرغ  2۳مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت: نرخ هر کیلو گوشت قرمز منجمد در آستانه محرم 

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزیعلیرضا ولی مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام در گفتگو با خبرنگار .است

هزارتن  ۱0هزارتن گوشت منجمد و  2در ایام محرم اظهار کرد: در آستانه فرا رسیدن ایام محرم  توزیع گوشت و مرغدرباره جزییات  ،جوان

مورد نیاز خود نباشند، افزود: هیئت های مذهبی و مردم  ن گوشت قرمز و مرغتامیوی با اشاره به اینکه مردم نگران .مرغ در بازار توزیع کردیم

 .توانند، گوشت قرمز و مرغ مورد نیاز خود را دریافت کنندها میجهت نذورات خود با مراجعه به شرکت پشتیبانی امور دام استان

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام از .اعالم کردتومان  ۳00هزار و  5هزار و مرغ را  23 نرخ هر کیلو گوشت قرمز منجمدولی 

 عرضه گوشت گرم در استان تهران خبر داد و گفت: هیئت های مذهبی با مراجعه به اداره پشتیبانی استان تهران می توانند هر کیلو

باشد، آمادگی عرضه برای ای که نیاز به گفته وی به هر اندازه.تومان دریافت کنند 500هزار و  ۳۱را با نرخ  الشه گرم گوسفندی

 .گوشت گرم گوسفندی از سوی شرکت پشتیبانی امور دام وجود دارد

جهت تنظیم  تن گوشت گرم  ۱00بیان کرد: روزانه به طور متوسط  بازار گوشت قرمز این مقام مسوول با اشاره به آرامش حاکم بر

و استرالیا  500هزار و  ۳۱با نرخ  گوشت آسیای میانه نون هر کیلوولی تصریح کرد: اک.بازار از آسیای میانه و استرالیا وارد می شود

 .ای و میدان میوه و تره بار عرضه می شودهزار تومان در فروشگاه های زنجیره ۳۳

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۲۵۰۲۲۶/%D8%A8%D8%A 
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 گوشت قرمز
 خبرنگاران جوان - 1۳۹۶شهریور  ۳۰تاریخ: 

 اختالف مسووالن بر سر خودکفایی گوشت قرمز/واردات گوشت به قیمت نابودی دامداران تمام شد
هایی مبنی بر خودکفایی شود، اما میان مسووالن اختالفدرصد گوشت مورد نیاز کشور از تولید داخل تأمین می 90با توجه به آنکه 

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار .گوشت قرمز و بی نیازی از واردات مطرح است

در چند سال گذشته با انباشت دام زنده و پرواربندی روی دست دامداران مواجه بودیم به طوریکه تولیدکنندگان مجبور به عرضه دام خود  ،جوان

رییس اتحادیه گوشت گوسفندی .بیش از پیش افزایش یافت نرخ گوشتروند عرضه دام ،  کمتر از قیمت تمام شده بودند که به یکباره با تغییر در 

البته ناگفته نماند که از ابتدای سال، علی رغم .در سن پایین را دلیل اصلی کمبود و نوسان قیمت در بازار دانست ذبح بیش از حد بره مولد نیز

ی در میادین، همچنان شاهد گرانی گوشت در قصابی از سوی شرکت پشتیبان واردات گوشت قرمز فراوانی عرضه گوشت از طریق کشتار داخل و

رییس انجمن صنفی  .ها هستیم که این امر با وعده مسووالن مبنی بر ثبات قیمت مغایرت دارد، چراکه دالالن تنظیم بازار را بر دست گرفتند

دامداران  این روند به دلیل نبود صرفه اقتصادی گاوداران واردات گوشت قرمز را مُسکنی برای کنترل نوسان بازار می داند که درصورت استمرار 

با بیان اینکه   صنعت،تجارت و کشاورزیاحمد مقدسی رییس انجمن صنفی گاوداران در گفتگو با خبرنگار .از گردونه تولید خارج خواهند شد

درصد آن  90گیرد که هزارتن گوشت در داخل مورد استفاده قرار می 900، اظهار کرد: ساالنه وجود ندارد تولید گوشت قرمزمحدودیتی در 

درصد گوشت مورد نیاز خود را دارد، در صورت کنترل  90وی افزود: کشوری که قابلیت تأمین .هزارتن در داخل تأمین می شود ۸20معادل 

مُسکنی برای کنترل نوسان بازار است،گفت: تبدیل ارز آزاد به  بی رویه گوشت وارداتمقدسی با بیان اینکه .واردات به خودکفایی می رسد

رییس انجمن .مرجع و حذف تعرفه واردات گوشت به قیمت نابودی دامداران تمام می شود ،چراکه دیگر تولید برای آنها صرفه اقتصادی ندارد

هزار تومان است، بیان کرد: هر کیلو گوشت گوساله با  ۱۳ندی از دامداران پروارب نرخ خرید هر کیلو گوساله صنفی گاوداران با اشاره به اینکه

وی ادامه داد: وجود دالل ها و کنترل بازار . هزار تومان باید به مصرف کننده عرضه شود ۳5تا  ۳4با نرخ   احتساب هزینه کشتار، حمل و نقل

زارتومان در قصابی ها عرضه شود و این امر باید از سوی دستگاه های مربوطه ه 50تا  4۶ازسوی آنها موجب شده تا هر کیلو گوشت گوساله با نرخ 

 .کنترل شوند

 تامین صد درصدی گوشت قرمز از منابع داخلی وجود ندارد

با بیان   صنعت،تجارت و کشاورزی محمد رضا مالصالحی رئیس مرکز اصالح نژاد دام وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار

برو شد با اختالالتی رو تامین گوشت قرمزاینکه مشکل خاصی در تولید گوشت قرمز اتفاق نیفتاده است، گفت: طی چند ماه اخیر، 

ک را دلیل اصلی وی عوامل شبکه توزیع و افزایش تقاضا برای دام سب.که این امر نوسان قیمت گوشت و دام زنده در بازار را رقم زد

مالصالحی تاکید کرد: امکان تامین صد درصد گوشت قرمز از منابع داخلی وجود ندارد، بنابراین بخشی .تنش قیمت در بازار بر شمرد

های گذشته کسری رییس مرکز اصالح نژاد دام وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: در سال.از نیاز کشور باید از طریق واردات تامین شود

تامین می شد که در چند ماه اخیر به دلیل اخالل در بازار گوشت گوسفندی اقدام به  واردات گوشت گوسالهکشور از طریق  نیاز

 ۳۳تا  ۳0با نرخ  گوشت گرم وارداتیبه گفته وی .توقف صادرات دام زنده، حذف تعرفه و تغییر ارز آزاد به مرجع برای واردات کردیم

هزار تومان از سوی شرکت پشتیبانی امور دام به وفور در میادین میوه و تره بار و فروشگاه  22هزار تومان و گوساله یخ زده با نرخ 

ت: بهبود می یابد، گف عرضه گوشت قرمزاین مقام مسوول با بیان اینکه با بازگشت عشایر وضعیت .های زنجیره ای عرضه می شود

وجود ادعایی در خودکفایی گوشت قرمز نداریم و تنها در برنامه ششم توسعه علی رغم افزایش جمعیت و تقاضا به دنبال حفظ  با این

 .درصدی تولید هستیم تا وابستگی به بیگانگان افزایش نیابد 90ضریب 

.yjc.ir/fa/news/http://www۶۲4۹۹7۵/%D8%A7%D8%AE%D8%AA% 

 

http://awnrc.com/index.php
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/news/6249975/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       1396شهریور مرداد  هارمچاهم اخبار کشاورزی هفته 

 

111 

 گوشت مرغ
 فارس - ۹۶/۰۶/۲8 : تاریخ

 تومان 57۰۰تومان، مرغ  2۳۴۰۰های مذهبی در ماه محرم/ گوشت عرضه گوشت و مرغ منجمد به هیأت
مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران گفت: سه نقطه در تهران را برای عرضه گوشت و مرغ منجمد به قیمت مصوب تنظیم بازاری  

اسماعیل جلوخانی نیارکی در  .های مذهبی برای تهیه نیاز خود به این نقاط مراجعه کنندایم، تا هیأتدر ماه محرم مشخص کرده

های مذهبی با فرا در مورد برنامه این سازمان برای عرضه گوشت و مرغ به هیأت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی گفت

توانند با مراجعه به این های مذهبی میهیأت که با سازمان تبلیغات اسالمی انجام شده، رسیدن ماه محرم اظهار داشت: با هماهنگی

وی در .ایم، مراجعه کرده و گوشت و مرغ مورد نیاز خود را دریافت کنندهایی که مشخص کردهنامه به مکانسازمان و دریافت معرفی

شهریور، منطقه توضیح بیشتر این موضوع خاطرنشان کرد: سه نقطه را در شهر تهران که یکی در غرب تهران و سردخانه هشتم 

ایم که هر سه نقطه بنرهای بزرگی به عنوان عامل فروش ما نصب شهرآرا و مجتمعی تهرانپارس در شرق تهران را در نظر گرفته

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران در پاسخ به این سوال که .کنندبعدازظهر خدمت ارائه می ۶صبح تا  ۸روزه از کنند و همهمی

نامه افراد درج کند، تحویل ها در نظر گرفته شده، گفت: به هر میزانی که سازمان تبلیغات در معرفیخاصی برای هیأت آیا سهمیه

تومان به  22400و سردست گوساله منجمد  2۳400تومان، گوشت ران گوساله منجمد  5700دهیم و هر کیلو مرغ منجمد می

های اعالم آمادگی این سازمان برای عرضه گوشت گرم گوسفندی به هیأت جلوخانی نیارکی همچنین از.شودها عرضه میهیأت

تومان و گوشت الشه  ۳۱500مذهبی خبر داد و گفت: طبق مصوبه تنظیم بازار گوشت الشه گوسفندی تازه آسیای میانه کیلویی 

ه با آغاز ماه محرم و افزایش پخت به گزارش خبرنگار فارس، هرسال.شودهزار تومان عرضه می ۳۳گوسفندی تازه استرالیا کیلویی 

های مذهبی برای تنظیم بازار گوشت و مرغ و جلوگیری از افزایش قیمت، شرکت پشتیبانی امور دام عرضه گوشت و نذری در هیأت

 .دهدمرغ به قیمت دولتی را در دستورکار قرار می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1۳۹۶۰۶۲8۰۰۰47۰ 
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 مکانیزاسیون/ماشین آالت
 خبرنگاران جوان - 1۳۹۶شهریور  ۲7تاریخ: 

 تنوع محصوالت باغبانی، توسعه مکانیزاسیون را به چالش کشید
درصد مکانیزه هستیم  ۱0تا  5رییس توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد گفت:در عملیات برداشت به دلیل تنوع محصوالت باغبانی تنها 

 کامبیز عباسی رییس توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار.رودکه این امر نقطه ضعف باغبانی به شمار می

مکانیزاسیون در حوزه باغبانی دارای پیچیدگی  اظهار کرد: با وجود آنکه  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی

میلیون هکتار باغ در کشور  2.5وی در ادامه افزود: اکنون .رود ماشین در تمامی باغ ها وجود نداردهای بیشتری نسبت به زراعت است، امکان و

میلیون هکتار امکان پذیر است، چراکه در باغ های سنتی فراهم کردن تجهیزات با چالش هایی روبرو  ۱.5اما ورود ماشین تنها در  وجود دارد، 

قابل مقایسه با زراعت نبوده، اما این امر به مفهوم صفر  به دلیل تنوع محصوالتها یزاسیون در باغتوسعه مکان عباسی ادامه داد: اگرچه.است

درصد مکانیزه هستیم، گفت: در عملیات برداشت به  55تا  ۳5ها وی با بیان اینکه در عملیات خاک ورزی، کاشت و داشت باغ.بودن آن نیست

 .صد مکانیزه هستیم که این امر پاشنه آشیل باغبانی به شمار می روددر ۱0تا  5دلیل تنوع محصوالت باغبانی تنها 

ن نیازمند ماشین آالت گوناگو محصوالت باغبانیرئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: با توجه به تنوع 

از کشاورزان باید اقدام به پرداخت هستیم و به همین سبب برای ورود تکنیک های نوین به این عرصه، دولت در جهت حمایت 

به گفته وی طی یک برنامه دوازده ساله به تفکیک باغ ها می توان به توفیق خوبی .درصد کند 4تسهیالت قرض الحسنه با کارمزد 

 ارتقای ضریباین مقام مسئول با اشاره به اقدامات اساسی در راستای .در زمینه توسعه مکانیزاسیون در این بخش دست یافت

ها و باالبر خرما در استان های جنوبی بخشی از فناوری های مهم این بیان کرد: نصب سامانه ضد تگرگ در سطح باغ مکانیزاسیون

 جهش تاریخی مکانیزاسیون برنج در چهار سال اخیر.حوزه به شمار می رود

کی عمل کرده ایم، گفت: مکانیزاسیون برنج ی عباسی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به اینکه در زمینه کمباین برنج استثنایی

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون .از جهش های بزرگ به شمار می رود و اکنون بیشتر عملیات تولید استان های شمالی، مکانیزه است

تبدیل،کاهش  در استان های شمالی حداقل هزینه ها، بهبود فرآیند توسعه مکانیزاسیون برنج :وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد

درصدی مصرف آب، برداشت به هنگام، اقتصادی کردن تولید، کاهش ضایعات و ماندگاری شالیکاران در عرصه شالیزارها و  25

درصد  90وی با بیان اینکه .همچنین جلوگیری از تغییر کاربری اراضی و فرورفتن کشاورز در گل و الی را به همراه داشته است

هزار هکتار اراضی شالیزاری مکانیزه برداشت می  450ت انجام می شود، گفت: اکنون برداشت برنج در با ماشین آال برداشت برنج

 .درصدی است 477هزار هکتاربوده که این امر بیانگر رشد  100این رقم در ابتدای دولت یازدهم حداکثر  شود، در حالیکه 

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۲44۲۰۵/%D8%AA%D۹%8۶%D۹%8 
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 متفرقه
 فارس- ۹۶/۰۶/۲۶ : تاریخ

 واکنش بانک کشاورزی به یک مصاحبه
نک کشاورزی برخالف بعضی از اظهارنظرها تمامی بانک کشاورزی بخشودگی جرایم را طبق مصوبه بانک مرکزی اجرا کرده است با 

اقدامات را بر اساس قوانین، مقررات و ضوابط ابالغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران درباره تمام مشموالن طرح 

، روابط عمومی بانک کشاورزی در واکنش به مصاحبه ارسخبرگزاری فبه گزارش گروه اقتصادی  .بخشودگی جرایم انجام داده است

انجام  خبرگزاری فارساسدی رئیس مجمع کشاورزی که در تاریخ چهارم شهریور در مورد نحوه اجرای بخشودگی جرایم کشاورزان با 

بانک کشاورزی مصوبه بخشودگی »پیرو درج خبری با عنوان :استداده توضیحاتی را ارسال کرده که متن توضیحات به شرح زیر 

قانون  ۳5تبصره  2رساند؛ در اجرای ماده شهریورماه سال جاری به استحضار می 4در تاریخ « ای اجرا کردجرائم وام کشاوران را سلیقه

رزی موضوع بخشش سود و جرائم کل کشور، بانک کشاو ۱۳9۶قانون بودجه سال  ۱۶و بند )و( تبصره  ۱۳95اصالح بودجه سال 

نامه ابالغی از سوی بانک مرکزی بر اساس مفاد آیین.تسهیالت پرداختی تا مبلغ یک میلیارد ریال را در دستور کار خود قرار داده است

ایان سال پهای مربوطه نسبت به تعیین تکلیف بخشودگی سود و چه التزام تسهیالت تا سقف یک میلیارد ریال تا و دیگر دستورالعمل

میلیون ریال اقدام الزم صورت گرفت. در  250های تا مبلغ یکصد میلیون ریال و اقدام شده و در سال جاری نیز درباره پرونده ۱۳95

برخالف .آیدمیلیون ریال جزو دیگر اقدامات بانک کشاورزی در این زمینه به شمار می 400های تا سقف همین حال تعیین پرونده

نظرها تمامی این اقدامات بر اساس قوانین، مقررات و ضوابط ابالغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران درباره بعضی از اظهار

ذکر این نکته ضروری است که .تمام مشموالن طرح انجام شد و این بانک از تفسیر یا تغییر در مفاد دستورالعمل اجتناب کرده است

پیش  5/۶/۱۳9۶شده از عملکرد شعب بانک کشاورزی در اجرای دستورالعمل یادشده تا تاریخ فتبر اساس آخرین آمار و اطالعات دریا

ی ای که در بخشودگگونهاند بهمند شدههزار نفر از بدهکاران مشمول طرح، از مزایای تبصره قانونی فوق در سراسر کشور بهره 270از 

لذا با تأکید بر اینکه بانک کشاورزی .درصد از اعتبار ابالغی جذب شد 9۸د سود و وجه التزام تسهیالت تا سقف یک میلیارد ریال حدو

دارد. خواهشمند است دستور فرمائید همواره بر مدار قانون و برابر ضوابط و مقررات برای توسعه و اعتالی بخش کشاورزی گام برمی

 نحوهای بخش کشاورزی موارد یادشده بهرم تشکلمنظور تنویر افکار عمومی و در پاسخ به اظهارات رئیس محتموارد یادشده به

 .رسانی شودمناسبی اطالع

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1۳۹۶۰۶۲۵۰۰۰۹۹7 
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 متفرقه
 آیانا - 1۳۹۶شهریور  ۲۹تاریخ: 

 !برق مجانی شدروزی که آب و 
 .مصرف را مجانی اعالم کردای، هزینه آب و برق مصرفی مشترکین کمشورای انقالب طی مصوبه ۱۳5۸شهریور  2۸روز 

ها انعکاس یافت، در جریان این بررسی، به پیشنهاد وزارت نیرو و به گزارش تاریخ ایرانی، بر اساس آنچه فردای آن روز در روزنامه

بهای مشترکین کم مصرف از تصویب شورای انقالب گذشت. طباطبایی، الیحه قانونی اصالح قانون بخشودگی آبموافقت هیات وزیران، 

  :وگویی ضمن اشاره به این مطلب گفت که الیحه قانونی مزبور به این ترتیب اصالح شده استوزیر در گفتمعاون مالی نخست

  .بها و رقم ثابت آن معاف خواهند بودتر مکعب باشد کماکان از پرداخت آبها کمتر از ده ممشترکینی که مصرف ماهانه آب آن - ۱ 

کلیه بهای آب مصرفی با رقم  5۸ها بیشتر از ده متر مکعب باشد از تاریخ اول شهریور ماه مشترکینی که مصرف ماهانه آب آن -2 

های برق مورد الیحه قانونی اصالح قانون بخشودگیسخنگوی دولت نیز در   .بها را طبق تعرفه موجود پرداخت خواهند نمودثابت آب

ها مشترکینی که مصرف برق ماهانه آن -۱  :مصرف که از تصویب شورای انقالب گذشت، نکات زیر را یادآور شدمشترکین خانگی کم

کیلووات ساعت در ماه باشد، کماکان از بخشودگی استفاده خواهند نمود و چنانچه مصرف برق ماهانه مشترکین بیشتر  ۱00تا میزان 

های خانگی تجارتی طبق تعرفه با توجه به نرخ 5۸ها از اول شهریور ماه کیلووات ساعت باشد کلیه بهای برق مصرفی آن ۱00از 

های عمومی کوچک و واحدهای صنعتی بزرگ نیز از اول شهریور برق مصرفی سرویسبهای  -2  .جدول مربوط وصول خواهد گردید

هر آپارتمان به لحاظ این بخشودگی در حکم یک مشترک محسوب خواهد  -۳  .بر اساس تعرفه مربوط وصول خواهد شد ۱۳5۸ماه 

  .شد مشروط بر اینکه کنتور مجزا داشته باشند

 انقالب دیدگان دوران پرداخت غرامت به آسیب 

 هایها و سازمانها و شرکتهمزمان، شورای انقالب مصوبه دیگری را نیز از تصویب گذراند که بر اساس آن، به کارمندان وزارتخانه

دولتی که در جریان انقالب اخیر نقص عضو شده و یا از کار افتاده شده بودند، غرامت و به خانواده کارمندان شهید، مستمری پرداخت 

ن روز صادق طباطبایی سخنگوی دولت اعالم کرد که این اقدام به موجب تصویب الیحه قانونی الحاق یک تبصره به قانون هما  .شود

ها و موسسات دولتی ها، شرکتگیرد. بر اساس این قانون، کارکنان شهرداریقانون استخدام کشوری صورت می ۸4و  ۸0شمول ماده 

ام است و همچنین کلیه مشمولین قانون تامین اجتماعی اعم از اینکه کارمند دولت باشند که شمول حکم درباره آنها مستلزم ذکر ن

طباطبایی همچنین متن الیحه قانونی مصوبه هیات   .یا نباشند، با رعایت مقررات مربوط به خود مشمول این قانون خواهند بود

را که به تصویب شورای  ۸۳ - ۸2 - ۸۱ - ۸0 - 74 - 7۳ - 72 - 70 - ۶0وزیران را در مورد قانون تامین اجتماعی شمول مواد 

شدگان مشمول قانون تامین اجتماعی مصوب تیرماه کلیه بیمه -الف   :ماده واحده  :نقالب اسالمی رسیده است به شرح زیر اعالم کرد

اند یا دچار نقص عضو، از کار افتادگی جزئی یا کلی که در جریان انقالب اخیر در راه به ثمر رساندن انقالب اسالمی به درجه شهادت رسیده 54

حادثه منجر به شهادت یا نقص عضو از کار افتادگی جزئی و یا از کار افتادگی کلی که مربوط به  -ب   .باشنداند، مشمول این الیحه میشده

مستمری از کار افتادگی  –برقراری نحوه محاسبه مستمری قوت، غرامت نقص مقطوع  -ج   .گرددریان انقالب اخیر باشد، ناشی از کار تلقی میج

از لحاظ زمان و چگونگی وقوع حادثه گواهی سازمان  -د   .جزئی و مستمری از کارافتادگی کلی برحسب مقررات قانون تامین اجتماعی خواهد بود

ها و یا شدگان در مورد اینکه حادثه قطعا در جریان انقالب اسالمی و به سبب آن رخ داده است یا گواهی دادسراموسسه محل اشتغال بیمهیا 

های انقالب ها یا دادگاههای بخش مستقل در حوزه قضایی مربوط در مورد اینکه حادثه مزبور ناشی از وقوع جرایم یا به تشخیص دادسرادادگاه

 .می ضروری بوده، مالک اقدامات سازمان تامین اجتماعی قرار خواهد گرفتاسال
http://www.iana.ir/fa/news/48۵۶۳/%D8%B1%D۹% 
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 متفرقه
 فودپرس 1۳۹6شهریور ماه  ۲5شنبه 

های نوستالژیک در کمتر گفته شده است/ گذشته و آینده خوراکی 6۰های نوستالژیک دهه آنچه درباره خوراکی

 چی وگو با ابوالفضل ساغریگفت
یفر هایی مانند بیسکویت ترد، پفک مینو، ومینو از چگونگی برند شدن خوراکیچی، مدیرعامل شرکت صنعتی پارسابوالفضل ساغری

ها این خوراکی ۸0و همچنین دهه  70دهد چرا در اواخر دهه گوید و سپس توضیح میسخن می ۶0شیک در دهه  رنگارنگ و آدامس
هه ها در دمندی از تجربه مدیران پیشین و ارزشی کردن این خوراکیچی، بهرهتری در بازار داشتند. به گفته ساغریحضور کمرنگ

های انقالب اسالمی هماهنگ کرد. مینو خود را با ارزش ۶0مینو در دهه »د: گویبه موفقیت آنها کمک چشمگیری کرد. وی می ۶0
های پیشین های موفق دههمینو در ادامه درباره آینده خوراکیمدیرعامل شرکت پارس« نشان داد که محصوالتش وعده غذایی است.

ه کند: برنامه ما این است کچی تصریح میند. ساغریکهای جدیدی ادامه پیدا میشود که تولید آنها با اضافه شدن قابلیتیادآور می
با تجهیز خطوط قدیمی محصول جدید را که پایه آن محصول نوستالژیک است تولید کنیم. وی چند ماهی است که سکان مدیریت 

 ی داروسازیهامینو را به دست گرفته و به واسطه تجربه دو دهه حضور در مینو و یک دهه مدیریت در شرکتشرکت صنعتی پارس
 .های نوستالژیک در ذهن داردهایی را برای خوراکیبرنامه

* * * 
 چه بود؟ آیا صرفاً به دلیل نبود رقبای قوی بود؟ 60های برندهایی مانند مینو در دهه علت موفقیت خوراکی 

قامت مینو در آن زمان وجود نداشته، ای در قد و باید مجموعه عوامل را در این موضوع دخیل دانست. اینکه بگوییم چون تولیدکننده

شاید بهتر باشد به سابقه این شرکت  ۶0این شرکت موفق بوده، تنها قسمتی از جواب است و همه پاسخ نیست. برای موفقیت در دهه 

 ه عنواندهد حاج علی خسروشاهی )بنیانگذار مینو( بطور که مستندات نشان میهای قبل از انقالب اسالمی توجه شود. آندر سال

های رایج در اروپا مانند پفک یا شکالت را به ایران وارد کرده بود. ایشان یک شبکه توزیع مویرگی به یک تاجر ایرانی انواع خوراکی

نام شرکت خوراک داشتند و به واسطه شناخت محصوالت کشورهای دیگر از سویی و شناخت بازار ایران از سوی دیگر انواع محصوالت 

کردند. مسلماً ایشان محصوالت مختلفی را به ایران آوردند تا متوجه شوند که ذائقه ایرانی به کدام یک میل بیشتری وارد میرا به ایران 

کرد. ترین کاال را به کشور وارد میسال پیش با نیت تولید در مقیاس انبوه نه سوداگری، مرغوب ۶0علی خسروشاهی دارد. یعنی حاج

شد. یعنی هر آنچه های بازارسنجی به طور کامل انجام میگرفت و در اینجا مکانیسمتولید صورت میبنابراین واردات به قصد 

آالت به منظور انتقال آقا خسروشاهی است. واردات ماشینهای حاجمتخصصان فعلی شیرینی و شکالت در اختیار دارند مرهون تالش

ل از انقالب تقریباً همه محصوالت ما تحت لیسانس برندهای اول دنیا بودند های قبگرفت. در سالتکنولوژی نیز برای تولید صورت می

هنوز هم محصول اول  (Kit Kat) کتاند منتها دیگر تحت لیسانس نیستند. مثالً شکالت کیتکه البته آن محصوالت هنوز هم مانده

کرد. کراکر نمکی که اکنون به تله تولید میکت را تحت لیسانس نسآقا خسروشاهی محصول کیتاست و حاج (Nestle) برند نستله

تحت لیسانس بوده و بعد از انقالب اسالمی به دلیل اینکه ارتباطات و قراردادهای  (Tuk) شود به نام توکنام بیسکویت تُرد تولید می

 Tak) تکبه تک (Kit Kat) دهنده به هم خورد، به اجبار برند محصوالت ما تغییر کرد. مثالً کیت کتهای لیسانسما با شرکت

Tak)  تغییر کرد. بنابراین به لحاظ کیفی مانند محصوالت وارداتی، استانداردها رعایت و همان محصوالت خارجی تحت لیسانس

های هم این مراودات برقرار بود. با این حال و با توجه به اینکه فرمول ۱۳5۸شد. حتی تا سال هایی مثل نستله در ایران تولید میشرکت

 .ها مانند گذشته اقدام کرده و همچنان موفق بودیممواد غذایی در ذهن متخصصان مجموعه نهادینه شده بود در تولید خوراکی

 .بوده است ۶0های قبل از دهه های نوستالژیک تجربه سازندگان آن در سالدر واقع یکی از علل موفقیت خوراکی 
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علی خسروشاهی، مدیران های کسانی مانند حاجتوانیم تالشعنوان وارثان مینو نمی طور بوده است. ما امروز بهدرصد این 100بله، 

 .و کارکنان قبلی را نادیده بگیریم

 چه اتفاقاتی باعث موفقیت این محصوالت شد؟ 60در دهه  
غذایی به وجود آمد و  هایی در بازار تولید و مصرف محصوالتبا توجه به جوان بودن نهان انقالب و تحمیل جنگ نابرابر، محدودیت

گ هایی بزرهای کوچک و متوسط که توان مالی و تخصصی مناسب نداشتند از عرصه بازار رقابت حذف شدند و شرکتعمالً شرکت

و نامدار مانند مینو به دلیل داشتن منابع انسانی توانمند و قدرت مالی باال به حیات خویش ادامه دادند و همچنین این شرکت در آن 

مینو مثالً بیسکویتی به نام بیسکویت دماوند برای رزمندگان تولید کرد. ما در آن وانست محصوالت ارزشی تولید کند. پارسدهه ت

خود  ۶0کردند. به هر ترتیب مینو در دهه ای به نام تافی جنگی درست کردیم که به عنوان جیره جنگی از آن استفاده میزمان تافی

نیست بلکه غذاست. شکالت هم انرژی و کالری دارد و هم « تنقالت»می هماهنگ کرد. مینو نشان داد که های انقالب اسالرا با ارزش

 .توانست برای رزمندگان مفید واقع شودشود که به همین دالیل میدیر فاسد می

 .در واقع با این اقدامات مینو مقبولیت قبل را پیدا کرد 
یم. ها رفتها ما از این فروش خود به پشتیبانی جبههنیست. در آن سال« تنقالت محض»د و ای دارهای تازهبله، دیدند که مینو حرف

بانی از داران پشتیها مینو یکی از پرچممثالً خود بنده در کرخه، در تاسیسات صنعتی پشتیبانی جبهه مشارکت داشتم. در آن سال

توانیم ه یاد دارم که از مینو کمک خواستند و ما هم گفتیم که میها شد. آن زمان در هر وزارتخانه یک معاونت جنگ بود و بجبهه

 .اندازی کنیم و توانستیم این کار را انجام دهیمسازی راهبرای شما نانوایی و واحدهای یخ

 این اقدامات مینو چه دستاوردی را برایش به همراه داشت؟ 
 .کندنقالب اسالمی را پذیرفته و به آن کمک هم میهای اخواستیم بگوییم که این صنعت در همه ابعاد ارزشما می

 .کردید که مقبولیت برند مینو دوباره احیا شوددر واقع شما هزینه مالی می 
تواند مواد خواستیم نشان دهیم که مینو میهای جنگ تحمیلی بود. ما میبله، ولی مقصود اول ما مثل هر ایرانی کمک به جبهه

محورهای مختلفی دارد که همین  ۶0خواهم بگویم موفقیت در دهه را تولید و تامین کند. در مجموع می غذایی مورد نیاز رزمندگان

 هایخواستیم از خانه خارج شویم، خوراکیمسائل باعث شد مدیران مینو آن صنعت را حفظ کنند. مثالً در زمان کودکی وقتی می

ما هایی هم به همراه داشته باشد اشد که ممکن بود آلودگیربهداشتی تهیه میهای غیدادند که در کارگاهخانگی یا تنقالتی به ما می

بدهیم.  بندی مناسبهای بعدی به این سمت رفتیم که به جای آن، به فرزندان خود بیسکویت و شکالت باکیفیت و با بستهدر دهه

ایی هدر اختصاص ارز برای واردات مواد اولیه هم محدودیتها خیلی ارزشی بود و حتی های اولیه انقالب اسالمی نگاهبا این حال در سال

داشتیم، برای همین به سمت تولید محصوالتی رفتیم که برای تولید آنها نیاز به واردات مواد اولیه نباشد یا اینکه حداقل ارزبری را 

دامس یکی از موارد مکمل بهداشت دهان داشته باشد و از سوی دیگر به سمت تامین نیازهای روز جبهه رفتیم. امروز ثابت شده که آ

 .ها ارزش غذایی دارند. یعنی صنعت شیرینی و شکالت را به باور مردم رساندیمو درمان است یا اینکه ویفر رنگارنگ و انواع بیسکویت

 همچنان ادامه یافت؟ ۷0با وجود تغییر شرایط در دهه  60چرا تولید محصوالت دهه  
هم این کشش  70شد بعد از انقالب اسالمی هم تولید آن ادامه پیدا کرد. در دهه  با نام توک تولید میببینید بیسکویت ترد که قبالً

در بازار وجود داشت که ما انواع بیسکویت را تولید کنیم. وقتی بازار مطلوبیت خود را پیدا کرده و شما محصولی دارید که کشش دارد 

اکنون هم تولید ترد ادامه دارد. البته کنید و به همین دلیل همد، طبیعتاً آن را رها نمیو جا برای عرضه آن همچنان وجود داشته باش

ذشته بک به گبخشی به این محصوالت داریم. نگاه شخصی من این است که ما ابتدا یک فلشهایی درباره تنوعما در این مورد بحث

را بررسی کنیم تا بتوانیم این موارد را در تولید امروز خود در نظر بزنیم و سپس سایر رقبای داخلی و خارجی خود در یک دهه اخیر 

http://awnrc.com/index.php


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       1396شهریور مرداد  هارمچاهم اخبار کشاورزی هفته 

 

117 

توانید ن میشوند و با توجه به آهای سنی تولید میتوانید محصوالت مینو را ارزیابی کنید که برای چه ردهبگیریم. ببینید امروز شما می

که من  شود. این نگاهی استکه در آن از شکر استفاده نمی کنیمسازی کنید. به عنوان مثال ما بیسکویتی تولید میبرای افراد غنی

ام که به نظرم صنعت شکالت و بیسکویت( آورده)ها با خود به این حوزه به واسطه تجربه مدیریت در حوزه داروسازی و تولید مکمل

عنوان هنوان یکی از نیازهای اساسی فرزندان بها را بیشتر کند. مثالً در تولید آدامس، کلسیم را به عتواند مطلوبیت خوراکیاین نگاه می

 .خواهیم در نظر بگیریمیک محصول فراسودمند می

ها بندیای دارید؟ آیا اصالً بازار کشش این محصوالت به همان شکل بستههای نوستالژیک چه برنامهدر حال حاضر در مورد خوراکی 

 و مزه گذشته را دارد؟
مجهز و آزمایشگاه آکرودیته که  R&Dافزاری خود و داشتن واحدهای افزاری و سختبر توان نرممینو با تکیه شرکت صنعتی پارس

اند با تو... هست که این موضوع میکالری، پرفیبر وهمکار سازمان استاندارد نیز هست، در جهت طراحی و تکوین سبد محصوالت کم

وقت این محصوالت برای صادرات هم جوابگو است یا نیاز به آن .حفظ ظاهر محصوالت نوستالژیک، محصوالت جدیدی عرضه کند

بله، تاکنون که با همان .تری دارد؟ چون مینو در تبیین اهداف خود صادرات را هم مطرح کرده استشکل و شمایل جدید و جذاب

های همسایه است که از توجه کنید اکثر صادرات محصوالت ما به کشور .های گذشته صادرات این محصوالت را داشتیمبندیبسته

 .میلیون دالر صادرات داشته است 20بیش از  ۱۳57قبل از انقالب اسالمی هم با این محصوالت آشنایی داشتند. مینو در سال 

 در حال حاضر این میزان چقدر است؟ 
کویت برد. تقریباً از انواع آدامس، بیستوان عدد را خیلی باالتر کنم بیشتر از سه میلیون دالر باشد، این در حالی است که میفکر نمی

 های قبل از انقالب که محصوالتو محصوالت دیگر به کشورهایی مانند عراق، افغانستان، آسیای میانه و آفریقا صادرات داریم. در سال

 ننده در منطقههای خارجی بود و مینو به عنوان تنها تولیدکشد، محصوالت ما تحت لیسانس شرکتما به اروپای شرقی صادر می

کنیم و همه محصوالت ما برند ملی است و از سوی شد اما اکنون دیگر ما تحت لیسانس محصوالت خود را تولید نمیمحسوب می

 .دیگر کشورهای ترکیه، امارات و دیگر کشورها هم در این زمینه تولیدات قابل توجهی دارند

های کمتر شاهد حضور پررنگ این خوراکی ۸0و همچنین دهه  ۷0اخر دهه های مورد اشاره شما، اما در اوبا وجود این موفقیت 

 پرخاطره بودیم. علت چه بود؟
های مختلف آغاز شده بود. در به بعد دیگر ما وارد فضای سازندگی و توسعه اقتصادی شدیم و توسعه اقتصادی در بخش 70در دهه 

نیز تکثر و تنوعی که در بازار شکالت و بیسکویت قابل مشاهده است،  آن دوران رقبایی هم از محصوالت مینو کپی کردند و اکنون

دهد این بازار چقدر جذابیت پیدا کرده و چقدر رقیب داریم. اما به عنوان یک برند ملی از رقابت داخلی در بازار نگران نیستیم نشان می

یار پایینی های بسهای ترکیه با قیمتت و تولیدکنندهگسیخته نگران هستیم. اکنون بحث دامپینگ هم مطرح اسبلکه از واردات لجام

کننده هم شوند منتها مساله میل مصرفکنند. خیلی از محصوالت هم به صورت قاچاق وارد بازار میمحصوالت خود را عرضه می

االخره ی ورود به بازار بهایی براهست که ممکن است میل به مصرف یک برند خاص وجود داشته باشد. تا زمانی که تقاضا باشد، کانال

و همچنین  70در مورد اواخر دهه .شود. مردم باید بدانند تولید داخلی هویت دارد و قابلیت اطمینان به آنها خیلی بیشتر استپیدا می

رند شهرت ب های قبل نبودیم. شاید غرور بهکه شما اشاره کردید، باید بگویم ما هم قبول داریم در آن مقطع زمانی مانند دهه ۸0دهه 

ما باعث این اتفاق بود. اینکه برندی فکر کند دیگر نیازی به معرفی و تبلیغات ندارد، مناسب نیست. حداقل برای اینکه بگویید ما 

دار داشته باشید. برای اثرگذاری تبلیغات نیاز به برنامه مستمر و تکرار تبلیغات کنیم، باید تبلیغات مدون و برنامههمچنان تولید می

های شدت گران است و از دیگر سو، رقبای ما در شبکههایی داریم. مثالً تبلیغات در تلویزیون بهست. منتها ما یکسری محدودیتا

وانین مینو نسبت به رعایت قای با قیمت پایین و ضریب نفوذ باال تبلیغات دارند این در حالی است که شرکت صنعتی پارسماهواره
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د بوده است. در حال تست کردن فضاهای مجازی هم هستیم اما اینها عمومیت تلویزیون و رادیو را ندارند. حاکم به این موضوع پایبن

 .هم در این مساله مورد اشاره شما تاثیر داشته است 70سازی شرکت در دهه ضمن اینکه بحث خصوصی

هایی هاست. برای تحقق چنین هدفی چه برنامهراکیالمللی شدن برند این خویکی از اهداف اصلی که برای شرکت شما تعریف شده، بین 

 مدنظر دارید؟
المللی باید از مسائل جزئی شروع کنیم یعنی مثالً ابتدا باید بازارهای منطقه را روی صادرات تمرکز شدیدی داریم. در بحث بین

ای بازاریابی در این کشورها در حال انجام هشوند و فعالیتگذاری کنیم. اکنون عراق و افغانستان بازارهای سنتی ما محسوب میهدف

ی هایی وجود دارد، قراردادهااست. از سوی دیگر بحث جذابیت محصول هست. چند وقتی است که در کشور کنیا و اوگاندا که مطلوبیت

مسایه را هدف فریقایی و هالمللی کنیم ابتدا کشورهای آتبلیغ، ترویج و بازاریابی منعقد کردیم. برای اینکه بتوانیم برند خود را بین

گرفتیم. اگر بتوانیم پنج میلیون دالر هم صادرات داشته باشیم باز سهم قابل توجهی از کل تولید ما نیست. با این حال باید تالش 

دراتی، اایم به هیچ سفارش صکنیم تا بتوانیم بازارهای بیشتری را تصاحب کنیم. در چند ماه اخیر که بنده مسوولیت دارم، سعی کرده

 هایدانیم. به هر حال در صادرات هم رقابت شدید است و ما باید از حربهنه نگوییم. ما مقدمه صادرات را بازاریابی و ورود محصول می

د بگویم شود اما بایتر میمختلف از جمله قیمت استفاده کنیم. البته ممکن است مثالً بگویند چرا قیمت صادراتی از قیمت داخل ارزان

اند و ما ابزاری جز اینکه قیمت را کاهش دهیم، اکنون رقبای ما قیمت را مطرح کرده .نیست روی همان قیمت قبلی بمانیم قرار

نداریم. از سوی دیگر برخی کشورها مانند عراق و افغانستان هم به محض ورود ما به بازار آنها، تعرفه واردات این محصوالت را باال 

ی نوستالژیک چه خواهد شد؟ توسعه مینو به شکل تولید محصوالت جدید یا گسترش تولید همان محصوالت هاآینده خوراکی .اندبرده

قدیمی خواهد بود؟برنامه ما این است که با ارتقا و تجهیز خطوط قدیمی، محصول جدید را که پایه آن محصول نوستالژیک است، 

ن اتفاقاتی افتاده و محصوالتی اضافه شده که تولید نهایی را محصول تولید کنیم. مثالً همان بیسکویت قبلی است اما در تولید آ

د کنیم که به تولیدهیم بلکه خطوط قدیمی را به امکاناتی مجهز میجدیدی کرده است. یعنی ما خطوط قدیمی خود را از دست نمی

 .محصوالت جدید منجر شود

 دیگر مانند گذشته خواهان محصول نباشد؟به نظر شما چنین تغییری ریسک نیست و امکان ندارد مشتری  
دهد اما در اینجا در محصوالت جدید کننده هرچند نسبت به هر تغییری واکنش منفی نشان میباید این کار را انجام دهیم. مصرف

ین نگ را از بداند که پایه اصلی محصول جدید، همان محصوالت قدیمی است. مثالً ویفر رنگارنگ طالیی که ما در آن ویفر رنگارمی

کنم ریسک آن خیلی کمتر از این باشد که تولید کل ویفر فکر می .بریم بلکه قابلیت و طعم دیگری به آن اضافه شده استنمی

روز کنیم و با خطوط قدیمی و پایه محصوالت نوستالژیک، محصوالت خواهیم خطوط قدیمی را بهرنگارنگ را متوقف کنیم. می

  .. باید مجدداً خودمان را به بازار بشناسانیم و محصوالت خود را مجدداً بازخوانی کنیمجدیدی تولید خواهیم کرد

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=8۲4def۵۶c8۵44۰۵8abc 
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 سخنرانی، بازدیدهامصاحبه، 
 آیانا - 1۳۹۶شهریور  ۲۲تاریخ: 

 هزار هکتار زمین کشاورزی اوکراین ۳۰آمادگی ایران برای فعالیت در 
کند در نشستی مشترک با وزیر توسعه اقتصادی و معاون رئیس اتاق ایران که هیات تجاری ایران را در سفر به اوکراین سرپرستی می

 .چند برابر شدن سطح روابط اقتصادی تاکید کردنخست وزیر این کشور بر ضرورت 

نفره به اوکراین سفر کرده است با همراهی  ۳0به گزارش خبرنگار ایانا، غالمحسین شافعی رئیس اتاق ایران که در رأس هیات تجاری 

 .یف به دیدار وزیر توسعه اقتصادی و معاون نخست وزیر اوکراین رفتسفیر ایران در کی

غالمحسین شافعی با تشکر از برگزاری این نشست گفت: در گذشته روابط اقتصادی ایران و اوکراین سطح باالیی در این نشست، 

های موجود و اراده مسووالن سیاسی، داشت. همه امکانات گذشته برای تجدید این حجم مناسبات آماده است. با توجه به ظرفیت

رئیس اتاق ایران .دی به چندین برابر افزایش یابد و از رکورد گذشته عبور کندتوان در فاصله زمانی کوتاه حجم مناسبات اقتصامی

های اقتصادی هستند که باید از این فرصت بهره ادامه داد: شاهد آن هستیم که مسئوالن سیاسی در حال هموار کردن مسیر همکاری

کراین و هم دسترسی به اتحادیه اروپا از طریق عنوان فعاالن بخش خصوصی هم به دنبال دسترسی به اقتصاد بزرگ اوبه .ببریم

 ۶7وی افزود: در تحوالت اقتصادی پیش رو، موضوع احیای راه ابریشم در دستور کار قرار گرفته و تاکنون .کنیماوکراین را دنبال می

انزیت ونقل و ترهای حملکاریای است که جاده ابریشم همگونهاند. موقعیت جغرافیایی ایران و اوکراین بهکشور به این طرح پیوسته

کشاورزی ایران با مشکل آب مواجه است بنابراین همکاری  ٔ  شافعی گفت: در زمینه.دهدایران و اوکراین را در موقعیت طالیی قرار می

ین در زمینه محصوالت کشاورزی برای ایران جذاب است. ترجیح ایران این است که توسعه کشاورزی را از طریق همکاری با اوکرا

هزار هکتار زمین را برای کشت فرا سرزمینی مورد مذاکره قرار دادیم تا در اوکراین به سرانجام برسانیم.  ۳0دنبال کند. در حال حاضر 

وی خاطرنشان کرد: ایران در اقتصاد دو کشور افغانستان و پاکستان نفوذ باالیی .ایمآمادگی خود برای خرید ذرت را نیز اعالم کرده

توان با همکاری اوکراین نیاز این کشورها به غالت و روغن را تأمین کرد. در حال حاضر از سوی تجار ایرانی، بخش قابل دارد که می

 .توان از توانایی اوکراین در این زمینه هم بهره بردشود که میتوجهی از روغن مورد نیاز این دو کشور از طریق مالزی تأمین می

نخست وزیر اوکراین در این دیدار ضمن خوشامدگویی به رئیس اتاق ایران بابت حضور در وزارت توسعه وزیر توسعه اقتصادی و معاون 

هایی با آقای اقتصادی اوکراین، گفت: در جریان سفری که برای مراسم تحلیف ریاست جمهوری ایران به تهران داشتم، مالقات

رجه ایران دیدار داشتم که در این دیدارها بر تعمیق روابط میان دو جمهوری و آقای ظریف وزیر امور خاجهانگیری معاون اول رئیس

ادامه داد: با مذاکرات « استپان کوبف».یف نیز برای گسترش روابط تشکر کنمهای سفیر ایران در کیکشور تأکید شد. باید از تالش

ن برای به دنبال مثلث جدید ایران، ترکیه و اوکرایمشترکی که با وزیر اقتصاد ترکیه در تهران داشتیم به این نتیجه رسیدیم که باید 

توانیم در زمینه انرژی و پاالیش نفت همکاری داشته باشیم. اخیراً اوکراین با مشکالتی در زمینه گاز توسعه روابط اقتصادی باشیم. می

توان همکاری داشت. در جریان میسازی و انرژی نیز تواند در حل آن نقش ایفا کند. در بخش ماشینمایع مواجه شد که ایران می

های زیرساختی و صنایع هوا فضا، انجام شد فراوری محصوالت کشاورزی، اقتصاد دیجیتال، پروژه ٔ  سفر به تهران مذاکراتی درزمینه

 .اکتشاف مذاکرات خوبی داشتیم ٔ  ها در زمینهها منجر شود. همچنین در بخش جدید همکاریکه امیدوارم به توسعه همکاری

وی افزود: مسائل مربوط به ترانزیت کاال .شناسی ظرفیت خوبی را برای اکتشاف ایجاد کرده استزمین ٔ  کارگیری تجهیزات درزمینهبه

همچنین در سفری که به هند داشتم، مذاکراتی با وزیر اقتصاد هند انجام شد و در آن در مورد  .نیز مورد مذاکره قرار گرفت

ایران موردبحث قرار گرفت. بخش بزرگ مذاکرات میان ایران و اوکراین به ابزارهای مالی و تسهیالت جانبه با حضور های سههمکاری

استپان .ها پیشرفت داشته باشیمروادید که برای روابط اقتصادی بسیار حائز اهمیت است، اختصاص یافت. نیاز هست در این زمینه
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مربوط به فعاالن اقتصادی دو کشور، گفت: مشکالت روادید و مسائل بانکی، کوبف با تقدیر از رئیس اتاق ایران بابت پیگیری مسائل 

جمهوری میلیارد دالری که از سوی رئیس ۱5هایی برای عبور از این مسائل پیدا خواهیم کرد. افق روابط حلزودی راهموقت است و به

ونقل برای کشورهای اروپایی جایگاه استراتژیکی ازنظر حملوی تأکید کرد: اوکراین .کننده بودایران اعالم شد، بسیار برای ما خوشحال

های مختلف را طراحی کرد تا مذاکرات عملیاتی شود. پیشنهادهای مشخصی را توان نقشه راه همکاری در زمینهدارد بنابراین می

رت ایران در اوکراین دنبال خواهد آماده خواهیم کرد تا در سفر به ایران در مورد آن مذاکره شود. باقی موضوع ها نیز از طریق سفا

 .شد

http://www.iana.ir/fa/news/48۵۲۶/%D8%A۲%D۹% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 1۳۹۶شهریور  ۳۰تاریخ: 

ایجاد جهادسازندگی جدید هستند/ سوء استفاده از میراث و فداکاری جنگ کاسبی پرسودی عده ای درتالش برای 

 است
عده ای که حتی یک روز در جهاد کار  :بیژن زنگنه، وزیر نفت در بیست و نهمین گردهمایی فرماندهان مهندسی رزمی جنگ گفت

 .در تالش هستند تا جهادسازندگی دیگری ایجاد کنند ۱۳90نکردند، از سال 

به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا(، بیژن زنگنه، وزیر نفت امروز پنج شنبه در بیست و نهمین گردهمایی فرماندهان 

است و عده ای که حتی یک مهندسی رزمی جنگ با بیان این مطلب افزود: سوء استفاده از میراث و فداکاری جنگ کاسبی پرسودی 

در تالش هستند تا به صورت دستوری و با پول های کالن دولتی جهادسازندگی  ۱۳90روز در جهاد سازندگی کار نکرده اند از سال 

وی با اشاره به اینکه موفق ترین وزیران دولت یازدهم جهادی هستند، تصریح کرد: جهانگیری، معاون اول رئیس .دیگری ایجاد کنند

وری، حجتی وزیر جهاد کشاورزی، هاشمی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی و آخوندی وزیر راه و شهرسازی از مردان جمه

میلیون بشکه نفت در روز  2.4زنگنه با بیان اینکه در گذشته .جهادگر جنگ بوده و برای گرفتن عکس یادگاری به جنگ نرفته بودند

به دلیل تحریم ها و تاخیر در سرمایه گذاری، تولید نفت به کمتر از یک میلیون بشکه در تولید می شد، گفت: در دولت نهم و دهم 

وی با بیان اینکه فاز نخست سرمایه گذاری .روز رسید که با آغاز دولت یازدهم تولید نفت را به میزان قبل از دولت نهم رساندیم

هزار  50ج نفت از یکی از میادین نفتی کشور در سال های متمادی استخرا :میلیارد دالر است، افزود 50تا  40خارجی در حوزه نفت 

هزار بشکه در روز رساند، اما با استفاده از  ۱00تا  ۶0بشکه بوده که در نهایت می توان میزان استخراج در این میدان نفتی را به 

 .دان نفتی استخراج کردهزار بشکه نفت در روز از همان می 400تکنولوژی و سرمایه گذاری خارجی، می توان تا 

میلیارد بشکه  2۳0ایران وجود دارد، عنوان کرد: از این میزان   میلیارد بشکه نفت زیر زمین  ۸50زنگنه با اشاره به اینکه از روز اول 

وانیم بت را می توانیم استخراج کنیم و مابقی از بین می رود، این درحالی است که اگر با دانش، تکنولوژی و سرمایه گذاری خارجی

میلیارد دالر ارزش دارد، بنابراین چرا باید از این ثروت  400میلیارد بشکه نفت( بیشتر استخراج کنیم، حدود  ۸یک درصد )معادل 

وی با بیان اینکه گفتن مرده باد و زنده باد نباید مهم باشد، افزود: .ملی صرف نظر کرد درحالی که جوانان ایران بیکار و گرسنه هستند

ی در ایران نمی فهمند و سخنگوی همه شده اند و در مقابل ما ایستاده اند، اما باید بدانند تا وقتی من به عنوان وزیر نفت باشم، عده ا

 /.اجازه کاهش تولید را نخواهم داد

http://www.iana.ir/fa/news/48۵88/%D8%B 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 1۳۹۶شهریور  ۲۹تاریخ: 

های بازرگانی جهان/ ظرفیت باالی ایران برای شرکت ها و و کار ایران در اجالس اتاقهای کسبرونمایی از فرصت

 صاحبان فناوری های روز در حوزه آب و منابع آبی
جهان  های بازرگانیهای اجالس اتاقهای کسب و کار از سری نشستفرصتپدرام سلطانی نایب رئیس اتاق ایران در نشست تخصصی 

گذاری ایران پرداخت. به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( از اتاق ایران، این نشست تخصصی به معرفی فرصت های سرمایه

نیز مدیریت آن با کنفدراسیون اتاق های کشور آسیا و اقیانوسیه اختصاص داشت و از همین رو  4های کسب و کار به معرفی فرصت

کشور فرصت  4کشورعضو شورای اتاق های بازرگانی آسیا و اقیانوسیه تنها  29بود. در میان  (CACCI) بازرگانی آسیا و اقیانوسیه

 .ها ایران بودمعرفی ظرفیت و پتانسیل های اقتصادیشان را در این جلسه مهم پیدا کردند که یکی از آن

در ایران که براساس ظرفیت ها و « فرصت های کسب و کار»محور اصلی  5اتاق ایران در ابتدا با نمایش اسالیدهایی به  نایب رئیس

یک موقعیت ژئوپلت»توانمندی های کشورمان در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تدوین شده است اشاره کرد و گفت: 

ان، منابع انسانی ایران، اندازه بازار ایران و بازار منطقه ای و شرایط ویژه جغرافیایی و تاریخی ایران ایران، منابع طبیعی و زیر زمین ایر

پنج محور اصلی فرصت های کسب و کار در کشورما محسوب می شوند که هرکدام از آن ها شرایط ممتازی را برای سرمایه گذاری 

 «.ندو تعامالت تجاری پیش روی سرمایه گذاران قرار می ده

او در ادامه به تشریح هر کدام از این فرصت ها پرداخت و در بخش معرفی فرصت های کسب و کار کشورمان در حوزه ژئوپلتیک 

نقل زمینی، ریلی، دریایی و هوایی دارد. ایران از نظر و گذاری درحمل ایران بستر مناسب و موقعیت ویژه ای برای سرمایه»گفت: 

ار گرفته که کوتاه ترین مسیر برای اتصال آسیا به اروپا و شرق به غرب است و این موقعیتی طالیی برای ژئوپلتیک در نقطه ای قر

تر و با امنیت بییشتر کاالیشان را به اروپا و آسیای میانه نقل به وجود می آورد که بتوانند از مسیرهای کوتاه وی حمل فعاالن حوزه

ر شرایط جغرافیایی و تاریخی ایران، نایب رئیس اتاق ایران با اشاره به آمارهایی از ظرفیت در بخش فرصت های مبتنی ب«.منتقل کنند

براساس آخرین » ، ادامه داد:«ایران رتبه هفتم اکوتوریسم را در جهان دارد»ها و پتانسیل های گردشگری کشورمان مانند اینکه:

ان محسوب می شود. موقعیت جغرافیایی و سابقه تاریخی چند گزارش مجمع جهانی اقتصاد ایران ارزان ترین مقصد گردشگری جه

هزارساالنه کشورما فرصت های کسب و کار و سرمایه گذاری بسیاری را در این حوزه برای سرمایه گذاران به وجود آورده است که 

فصل محسوب می شود که در کنار دست نخورده باقی مانده اند. عالوه براین، کشور ما از نظر اقلیم و آب و هوا نیز سرزمینی چهار 

 «.پتانسیل های ویژه گردشگری از نظر کشاورزی و در حوزه باغبانی و تولید انواع میوه ها شرایطی کم نظیر را دارد

و پتانسیل ایران در این بخش موضوع دیگری بود که نایب رئیس اتاق ایران در ادامه این نشست تخصصی « منابع طبیعی و زیرزمینی»

روز  ۳00ایران پتانسیل های بسیاری در بخش انرژی های نو و تجدید پذیر دارد. به طور متوسط »آن صحبت کرد و گفت: درباره 

خواهند در آفتابی در طول سال در کشور ما وجود دارد و این یک شاخص بسیار درخشان برای حضور سرمایه گذارانی است که می

کانون  5ورما فعالیت کنند. عالوه براین در انرژی های بادی هم ایران با داشتن بخش انرژی های تجدید پذیر و خورشیدی در کش

 «.بادخیز ظرفیت های بسیار مناسبی برای فعالیت درحوزه انرژی های بادی و راه اندازی مزارع بادی دارد

کشورمان و نیروهای تحصیلکرده،  پدرام سلطانی در ادامه سخنرانی اش با نمایش اسالیدها و اعالم اعداد و ارقامی از جمعیت جوان

دارد و طبیعتا  ی مهندسی را نسبت به جمعیتی تحصیلکردگان حوزهی نیروی انسانی باالترین نسبت سرانهکشور ما در حوزه» گفت:

ایسه قاین موضوع ظرفیت های زیادی را برای تولید و سرمایه گذاری شکل می دهد به خصوص اینکه هزینه نیروی کار در ایران در م

حضور جمعیت جوان تحصیلکرده ما باعث شده شاهد رشد استارت آپ ها و » او در ادامه گفت:«.با بسیاری از کشورها ارزان تر است

http://awnrc.com/index.php


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       1396شهریور مرداد  هارمچاهم اخبار کشاورزی هفته 

 

124 

تی، مهندسی پزشکی و..( پرشماری باشیم و از همین رو سرمایه گذاران و سیتی، آیشرکت های دانش بنیان ) در زمینه های آی

او اندازه بازار ایران و بازار منطقه «.که در این حوزه فعالیت می کنند می توانند از این فرصت بهره ببرندصندوق های سرمایه گذاری 

میلیون نفری است که  ۸0ایران از نظر جمعیت، کشوری نسبتا پر جمعیت با بازاری » را پتانسیل بسیار ویژه دیگری دانست و گفت: 

ورهای همسایه همچون عراق، افغانستان، کشورهای آسیای میانه و ... را در اختیار دارد میلیون نفری از کش ۶50در کنار خود بازاری 

خودشان تبدیل کنند و « هاب تجات و بازاریابی»و این فرصت طالیی است برای شرکت های سرمایه گذاری که بخواهند ایران را به 

ر ایران با هزینه پایین تکمیل کنند و در بازار داخلی ایران و منطقه شان را د ساختهباتوجه به موقعیت ژئوپلیتیک ایران کاالهای نیمه 

عالوه براین ها یکی از نکات در سخنرانی رئیس هیات اعزامی اتاق ایران به اجالس دهمین دوره اتاق های جهان «.به فروش برسانند

انی دراین بخش از صحبت هایش به بحران آب نگاه ویژه به چالش ها و تبدیل آن ها به فرصت های سرمایه گذاری بود. پدرام سلط

بحران کنونی آب در ایران تهدیدی است که می تواند در خود فرصت های سرمایه گذاری بسیاری در بخش های » اشاره کرد و گفت:

 ی خارجیوری آب و همین طور بازیافت و بازچرخانی آب پیشروی شرکت هاجویی، بهرههای مدیریت آب، صرفهمختلف مانند فناوری

 «.بگذارد. ایران برای شرکت ها و صاحبان فناوری های روز در حوزه آب و منابع آبی طبیعتا یک ظرفیت بسیار ویژه محسوب می شود

 توزیع کتابچه و بروشورهای ایران

ی پتانسیل های اقتصادیکی از نکات حاشیه ای این جلسه توزیع کتاب های راهنما و بروشورهایی درباره ایران و معرفی ظرفیت ها و 

باتوجه به اهمیت بسیار زیاد کنگره اتاق های بازرگانی جهان و حضور » کشورمان بود. نایب رئیس اتاق ایران در این باره گفت:

کشور در این اجالس از مدتی قبل به فکر تهیه و تدوین کتاب و بروشورهای ویژه ای به زبان انگلیسی  ۱۱2نمایندگانی از بیش از 

ارائه هم در نشست تخصصی ایران و هم در غرفه کشورمان در نمایشگاه جانبی اجالس بودیم. ما از این طریق تمام تالشمان را برای 

کردیم که از فرصت کنگره جهانی اتاق ها برای معرفی جذابیت های کشورمان و فرصت های اقتصادی استفاده کنیم و کمبودی را 

از ایران وجود داشت و فعاالن اقتصادی خارجی بارها به ما گوشزد کرده بودند، جبران و برطرف  که همیشه در رابطه با اطالعات دقیق

 «.کنیم

http://www.iana.ir/fa/news/48۵۵4/%D8%B1%D۹%88% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 1۳۹۶شهریور  ۲۹تاریخ: 

 داریهای عملی برای دفع تیولگام
 پوردنیای اقتصاد ، محسن جالل

در نظام اداری ایران از سوی ناظران  «داریتیول»های نجومی، عارضه همزمان با جلب توجه و اعتراض گسترده جامعه به حقوق

بعدها این  .کننده آن هشدار داده شدهمین تریبون درباره ابعاد نگرانکننده جامعه مطرح و از عنوان یک عامل مایوساقتصادی به

شود که از این عارضه در چارچوب ادبیات اثر میهای اصالحی اقتصادی در تله منافع گروهی بیپرسش مطرح شد که چرا سیاست

 .یاد شد« تعارض منافع»با عنوان « حکمرانی بد»

 .گذار هشدار دادندتدر این زمینه نیز اقتصاددانان به سیاس

هایی خانهای نیست که بنگاه اقتصادی نداشته باشد. حتی وزارتخانهسیطره دولت بر اقتصاد ایران به حدی است که تقریبا هیچ وزارت

نظیر آموزش و پرورش، دفاع و بهداشت و درمان هم به اشکال مختلف درگیر بنگاهداری هستند. البته مشخص است که وزرای 

مدیره ها معموال قابل توجه است و به تبع آن، تعیین اعضای هیاتتعداد بیشتری بنگاه در اختیار دارند. گردش مالی این بنگاهاقتصادی 

ها هم قطعا خالی از حاشیه نیست. چه شود. عزل و نصبها، چالشی شیرین برای وزرای کابینه محسوب میو مدیر برای این بنگاه

بدهد و همین طور ممکن است نقل و « ژن خوب»م روابط سیاسی، مدیری الیق جای خود را به دارنده آنکه احتمال دارد برای تنظی

 .های گوناگون مالی و سیاسی داشته باشدها از بانکی به بانک دیگر، جذابیتانتقال منابع بنگاه

ی مدیریت و ناکارآمدشتر آنها در باتالق سوءهای مادی و انسانی و غرق شدن بیها از سرمایهاین روش مدیریت، تهی شدن بنگاه نتیجه

هایش از خلف وعده وزرا درباره واگذاری امور به بخش خصوصی جمهور روحانی در یکی از سخنرانیاست. بیهوده نیست که رئیس

بور و برای ع شودبخش میدهند، اما بعد از گذشت مدتی گویا تصدیگری لذتدر ابتدای دولت همه وزرا قول می»گالیه کرد و گفت: 

 «...آورنداز آن بهانه و دلیل می

ترین وظایفی که در های آن هم روشن است. قاعدتا مهمدر ادبیات حکمرانی خوب، وظایف دولت مشخص و خط و مرز فعالیت

ش و توان برای دولت متصور بود، حفظ امنیت و دفاع از حقوق و آزادی شهروندان و تا حدودی آموزچارچوب حکمرانی خوب می

بهداشت است. یعنی اینکه دولت در نهایت وظیفه دارد کاالهای عمومی را برای جامعه تامین کند، اما اکنون با دولتی مواجهیم که 

کننده است و هم توزیع را در اختیار دارد و از کند، هم تولیدگذاری میهایش قائل نیست. هم قیمتهیچ حد و مرزی برای فعالیت

بر اینکه همواره منجر به اتالف الید در اقتصاد کشور اما عالوههای این موجود مبسوطکند. دخالتید ثروت میهمه بدتر اینکه تول

دنبال داشته است. در چنین اقتصادی، مدیر دولتی که با نگرش منابع شده، فساد گسترده در نظام اداری و توزیع رانت را نیز به

ای اش به مثابه فرصتی برهای زیرمجموعهبرد و به سازماندر دولت بیشترین بهره را می سیاسی روی کار آمده، از فرصت کوتاه حضور

طور یک بازیگر اقتصادی هم به جای اینکه برای کسب منافع بیشتر تالش کند، با نیروی سیاسی نگرد و همیندست آوردن رانت میبه

در چنین فضایی هیچ کس راضی به اصالح ساختار اقتصادی نیست آورد. دست شود تا از این طریق رانت بهو حلقه قدرت متحد می

  .کندداری به بدترین شکل ممکن تداوم پیدا میو تیول

 درستی کار کند؟تواند بهدر این چرخه فاسد و ناکارآمد، چه کسی می

عوامل  اقتصادی کشور و یکی از ترین معضالتداری یکی از بزرگتوانیم نتیجه بگیریم که در حال حاضر تیولبا این توصیفات، می

داری و تولید ثروت و خواهد بخش خصوصی رشد کند، باید از تیولبازدارنده بزرگ شدن بخش خصوصی است. اگر دولت می

های مختلفی دارد که لزوما همه آنها در دولت نیستند، داری در ایران کانونهرچند تیول.های گسترده در اقتصاد دست بردارددخالت

http://awnrc.com/index.php
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ای نیست که دولت نتواند برای آن تعیین تکلیف کند. اگر از بنگاهداری نهادهای حاکمیتی باید در نظر داشت که این عارضه مسالهاما 

اش این است که دولت خیلی توان اثرگذاری بر این عارضه را ندارد، اما درون دولت همین که وزیری دولتی سخن بگوییم معنیو شبه

بیند. قطعا اصالح این چرخه معیوب و روی خود نمیمجموعه تحت مدیریتش متوقف کند، مانع زیادی پیش بخواهد بنگاهداری را در

ت، برای داری اسبرانگیز در اختیار خود دولت است، اما متاسفانه به این دلیل که نفع برخی دولتمردان هم در تداوم مسیر تیولمفسده

شود. چندی پیش در همین ستون اشاره کردم که در داری گامی برداشته نمیر تیولب اصالح ساختار اقتصاد و قطع مناسبات مبتنی

های بزرگ دولتی، بخشی از فساد و زدوبندها از ها و انتخاب افراد شایسته برای سازمانسایه انتصاب معاونان کارآمد برای وزارتخانه

های اقتصادی باشد. برای انتخاب معاونان و روسای سازمان داری و تضاد منافع باید خط قرمز وزرای اقتصادیرود. تیولبین می

وزیر صنعت چند روز .ای هرچند کوچک از رفع این دغدغه در وزارت صنعت، معدن و تجارت دیده شده استخوشبختانه اخیرا نشانه

ام ارزشمندی برای فعاالن زد که پیسابقه پیش در مجمع عمومی ایمیدرو در انتخاب روزنامه رسمی این سازمان دست به کاری بی

اقتصادی دارد. در حالی که یکی از دستورات این نشست، انتخاب روزنامه رسمی برای درج اطالعات و اخبار سازمان است، آقای وزیر 

کند که الزم نیست روزنامه منسوب به وزارت صنعت، معدن و تجارت روزنامه رسمی ایمیدرو شود و در نهایت با جدیت تاکید می

شود. محمد شریعتمداری با این کار، پیام های سازمان انتخاب میعنوان تریبون رسمی درج اطالعیهای از بخش خصوصی بهنامهروز

مثبتی به فعاالن اقتصادی صادر کرده است. این حرکت که در نگاه اولیه شاید چندان توجهی را جلب نکند، اما اگر از سوی آقای وزیر 

 .نظیری در عرصه واگذاری امور به بخش خصوصی خواهد بودیم پیدا کند، قطعا منشأ تحوالت بیها نیز تعمبه دیگر حوزه

http://www.iana.ir/fa/news/48۵۶8/%DA%AF%D8 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 خبرنگاران جوان – 1۳۹۶شهریور  ۲۳تاریخ: 

 پیشنهاد وزیر سابق صنعت برای مرغداران دردسر ساز شد
 .قلم کاال را کرد 255مرداد ماه طی نامه ای درخواست حذف ارز مبادله  2۸وزیر سابق صنعت،معدن و تجارت در 

وزیر سابق صنعت،معدن و تجارت در  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزیصنعت،تجارت و  به گزارش خبرنگار

، آفتابگردان، کلزا، سویا، کنجالهمورد آن شامل  ۱5قلم کاال را کرد که  255مرداد ماه طی نامه ای درخواست حذف ارز مبادله  2۸

واردات اجرای حذف ارز مبادله ای به آزاد و افزایش تعرفه  تولیدکنندگان به پیشنهاد  اعتراض های مکرر  .پنبه و... است

البته ناگفته نماند که با حذف ارز مبادله ای واردات .موجب شد که این امرمورد توافق وزیر جهاد کشاورزی قرار نگیرد کنجاله

محمد یوسفی رئیس  . اردات دیگر جایی برای حضور در بازارهای صادراتی نداریمو ایجاد انحصار در و گرانی مرغ ،تخم مرغکنجاله،

با اشاره به تاثیر حذف ارز مبادله ای واردات   ،صنعت،تجارت و کشاورزیانجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در گفتگو با خبرنگار

حذف ارز مبادله ای کنجاله  وزیر سابق صنعت در آخرین روزهای کاری خود تصمیم به  اظهار کرد:  وشت مرغنرخ گکنجاله سویا بر 

 .قیمت مرغ و تخم مرغ در بازار را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد های مصرفی در مرغداری و دامداری ها گرفت که این امر 

 .، رانت و انحصار در دست عده ای خاص را به همراه خواهد داشت ویادانه سبه گفته وی استفاده از ارز آزاد برای واردات 

با حذف ارز مبادله ای امکان رقابت با کشورهای ترکیه و برزیل در بازارهای  رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی ادامه داد:

ح کرد: با توجه به نامه نگاری های صورت وی تصری.هدف از بین خواهد رفت و با این وجود دیگر نمی توان به صادرات امیدوار بود

 .انتظار می رود که جلوی اجرای این طرح گرفته شود جهاد کشاورزی وزارت  گرفته با وزارت صنعت و

 لزوم تامین نقدینگی مرغداران 

ارز  گفت: حذف ،صنعت،تجارت و کشاورزیفرزاد طالکش دبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار در گفتگو با خبرنگار 

 مرغدارانمبادله ای واردات کنجاله سویا مورد انتقاد صنف قرار گرفت چرا که در صورت اجرای این امر باید نقدینگی مورد نیاز 

در بازار را به همراه دارد که دستگاه افزود: حذف ارز مبادله ای و افزایش قیمت تمام شده، نوسان قیمت تخم مرغ  وی .فراهم شود

طالکش تصریح کرد: درابتدا حذف ارز مبادله .های مربوطه با نظارت دقیق باید از نوسان بیش از حد قیمت ها در بازار جلوگیری کنند

ولید در کنار هم مدنظر اثر روانی در بازار ایجاد خواهد کرد که از این رو باید در اجرای این طرح نظام بازار و ت واردات کنجالهای 

 .قرار بگیرند

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۲۳8۰78/%D۹%BE%DB% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - 1۳۹۶شهریور  ۲4تاریخ: 

 شیرینی و شکالت در تهرانآغاز به کار نمایشگاه بین المللی 
 .شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آالت و مواد اولیه بیسکویت، شیرینی و شکالت ایران از امروز آغاز به کار کرد

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

که در نوع خود بزرگترین نمایشگاه آسیا و دومین نمایشگاه اختصاصی جهان  شیرینی و شکالت ایرانآالت و مواد اولیه بیسکویت، 

معرفی آخرین دستاوردهای داخلی و خارجی .می نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار آغاز بکار کردمحسوب می شود، در محل دائ

این صنعت، تبادل اطالعات شرکت های داخلی و خارجی، جذب سرمایه گذاری، رونق تولید، توسعه صادرات، معرفی منابع انسانی، 

مهم ترین اهداف برگزاری نمایشگاه بین المللی ماشین آالت و مواد اولیه اشتغالزایی و تبلیغات و آگاهی بخشی به بازدیدکنندگان از 

 .کشور حضور دارند2۶شرکت داخلی و خارجی از  40۶گفتنی است؛ در این نمایشگاه بیش از .بیسکویت، شیرینی و شکالت است

شرکت خارجی  55شرکت داخلی و  295در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آالت و مواد اولیه بیسکویت، شیرینی و شکالت، 

 ،از ژاپن، چین، آذربایجان، اکراین، ترکیه ،روسیه، اتریش، هند، مالزی، آمریکا، ایتالیا، آلمان، اسپانیا،سوئد، هلند، دانمارک، انگلیس

نمایش  یت را بهلهستان و فرانسه؛ جدیدترین صنایع، دستگاه ها، تجهیزات، مواد اولیه و خدمات تولید شیرینی، شکالت و بیسکو

 .رشد داشته است درصد  ۳5امسال نسبت به سال گذشته  این نمایشگاه به لحاظ تعداد شرکت کنندگان، .گذاشته اند

این نمایشگاه در سه بخش محصوالت، مواد اولیه و ماشین آالت برگزار شده و در آن انواع ماشین آالت بسته بندی، فرهای پخت، 

رفته ترین و فرآوری محصوالت، ترکیب کننده ها، انواع دستگاه دیپازیتور کیک دو رنگ ، خط دیگ های پخت دستگاه های پیش

تولید اتوماتیک انواع کیک اسفنجی، خط تولید انواع کیک روغنی، انواع دستگاه های مولدینگ شکالت و روکش و صنایع خط تولید 

 .کامل شکالت به نمایش گذاشته اند

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۲4۳۳44/%D8%A۲%D8%B 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - 1۳۹۶شهریور  ۲۹تاریخ: 

 درصد کمتر از میانگین جهانی ۴۰مصرف سموم کشاورزی 
 .درصد کمتر از میانگین جهانی آن است 40تا  ۳0رئیس سازمان حفظ نباتات گفت: میزان استفاده از سموم کشاورزی در ایران 

صرف سم در م :محمدعلی باغستانی رییس سازمان حفظ نباتات اظهار کرد  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان  به گزارش

 .گرم در هکتار و میانگین جهانی آن حدود یک کیلوگرم در هکتار است 700تا  ۶00و زراعی ایران  عرصه های باغی

ا ب کنترل بیولوژیک آفت هاهای مهم وزارت جهاد کشاورزی وی بر ضرورت تولید محصوالت سالم تأکید کرد و افزود: یکی از اولویت 

هزار تن سم  25تا  22قلم سم در کشور خبر داد و گفت: ساالنه  ۳50باغستانی از ثبت .انیک استهدف تولید محصوالت سالم و ارگ

 .در کشور استفاده می شود آفات کشاورزی و باغی برای مبارزه با

 .رییس سازمان حفظ نباتات گفت: تنوع سموم خود می تواند به کاهش مقاومت آفت ها منجر شود

روری ، بویژه سموم تقلبی را ضتوزیع سموم کشاورزیثبت سموم کم خطر در کشور، مبارزه با قاچاق و  باغستانی با تاکید بر تولید و

 .خواند و گفت: عزم وزارت جهاد کشاورزی و دیگر مسووالن مربوطه در این زمینه جدی است

ر این د آفات پسته رای مبارزه باوی با بیان اینکه خراسان رضوی، دومین استان پسته خیز کشور است، استفاده از ماده کائولین ب

 .استان را، تا نهایی شدن تحقیقات در خصوص آن ممنوع اعالم کرد

برخی کارشناسان با توجه به اقلیم منطقه و خشکی، آفتابی بودن و گرمای شدید، در چند ماه اخیر استفاده از کائولین فرآوری شده 

باغستانی یادآور شد: این طرح به صورت آزمایشی در برخی از مناطق خراسان .اند را برای مقابله با آفات باغ های پسته پیشنهاد کرده

  .رضوی و به خصوص بردسکن اجرا می شود و باغداران باید تا کسب نتیجه قطعی و صدور مجوز، از آن استفاده نکنند

.ir/fa/news/http://www.yjc۶۲۵۰۵۰8/%D۹%8۵%D8%B۵% 
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 نهاده
 فارس - ۹۶/۰۶/۲4 : تاریخ

 های هلدینگ برای صادرات محصوالت کشاورزیترین مشکل کشاورزان/ ایجاد شرکتهای نامناسب بزرگتوزیع نهاده
 هایهای کشاورزی ایران گفت: برای ایجاد زنجیره ارزش و انجام صفر تا صد تولید تا مصرف، شرکترئیس نظام صنفی انجمن 

  .ایم تا بتوانیم برای صادرات و فروش محصوالت تولید شده بهتر عمل کنیمهلدینگی را در دستور کار قرار داده

اسب های من، یکی از مشکالت کشاورزان را عدم آشنایی با نهادهخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی زاده در گفتمحمد ملک

گیرد که نظارت درستی هم روی آن انجام و نظارت بر آنها برشمرد و افزود: کودها و سموم نابجایی در اختیار کشاورزان قرار می

درصد از درختان پسته این منطقه ریزش  50ضعیت پسته دامغان اشاره کرد و افزود: امسال بیش از وی به عنوان مثال به و.شودنمی

 .کیفیت بوده یا مسائل دیگربرگ داشتند که مشخص نیست به علت مصرف سموم بی

ته روی ثر محصول پسکاران را نداشتن بازار بعد از برداشت محصول عنوان کرد و گفت: اکزاده یکی دیگر از مشکالت اصلی پستهملک

 .فروشندتر از قیمت واقعی پسته خود را میماند و خیلی کمتر از هزینه تولید و پاییندست کشاورزان می

های کنسرسیوم صادراتی برای صادرات های کشاورزی ایران در پاسخ به این سوال که قرار بود تا شرکترئیس نظام صنفی انجمن

شد تا االن مشکلی شود که اگر انجام میمتأسفانه خیلی چیزها گفته می به کجا رسیده، گفت: محصوالت کشاورزی تشکیل شود، کار

 .تواند هم محصول تولید و هم برای آن بازاریابی کندنداشتیم. کشاورز نمی

زم نیز در اختیار این وی ادامه داد: پس از اجرای قانون تمرکز که وظایف بازرگانی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد، باید ابزار ال

های هلدینگ اکنون ایجاد شرکتزاده همبه گفته ملک.وزارتخانه قرار گیرد تا اختیار تام داشته باشد و بتواند از کشاورزان حمایت کند

همچنین از صندوق   های کشاورزی ایرانرئیس نظام صنفی انجمن.برای ایجاد زنجیره ارزش از تولید تا مصرف در دستور کار قرار دارد

گذاری کشاورزی خبر داد و گفت: این صندوق با کمک معاونت باغبانی وزارت کشاورزی و نظام صنفی حمایت از توسعه و سرمایه

 .داران جنوب استفعالیت خود را آغاز کرده که نمونه آن حمایت از باغداران مرکبات شمال و نخل

ولید زاده پاسخ داد: تکه برای جلوگیری از واردات پسته ایران وضع کرده پرسید که ملکخبرنگار فارس در مورد تعرفه باالی آمریکا 

د رسد، برای همین آمریکا برای اینکه بتواند محصوالت خوپسته از نظر کمی در آمریکا باالست ولی از نظر کیفیت به پسته ایران نمی

ران وضع کرده است اما بازار فقط محدود به این کشور نیست. ما درصدی برای جلوگیری از واردات پسته ای 200را بفروشد تعرفه 

های وزارت خارجه با کشورهای اطراف ازجمله قطر، روسیه و کشورهای عربی که مشتری خوب پسته ما باید توسط دولت و رایزنی

ان در جشنواره پسته ایران برای اکنون کشورهایی همچون چین، بنگالدش و افغانستزاده در پایان گفت: همملک.هستند رایزنی کنیم

 امبادله این کاال اظهار تمایل کرده

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1۳۹۶۰۶۲4۰۰۰۵44 
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 نهاده
 خبرنگاران جوان - 1۳۹۶شهریور  ۲۵تاریخ: 

 شودهزار تن نهاده به کشاورزان تحویل می 9۰۰ان ماه تا پایان آب
هزار تن نهاده کشاورزی را  900رسولی گفت: شرکت خدمات حمایتی برای کشت پاییزه در سال زراعی جدید، تا پایان آبان ماه باید 

حمید رسولی مدیر عامل شرکت خدمات حمایتی اظهار کرد:   اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانگروه به گزارش .برای کشاورزان تأمین کند

های ابالغی وزارت جهاد کشاورزی، امسال باید ایران محول شده و طبق برنامه شرکت خدمات حمایتی کشاورزیبر اساس وظایف قانونی که به 

چنین از بازارهای خارجی تامین شود که بخش زیادی از این برنامه محقق شده هزار تن نهاده از محل تولید داخلی و هم ۳00میلیون و  2

در دستور کار قرار دارد که از شهریور تا پایان  نهاده کشاورزیهزار تن  900وی افزود: برای کشت پاییزه و سال زراعی جدید نیز تامین .است

 ۳00میلیون و  2رسولی ادامه داد: برای تامین و تدارک .ان تحویل داده شودهای شرکت خدمات حمایتی به کشاورزآبان ماه باید توسط کارگزاری

های بزرگ تولیدکننده کود مناقصه داخلی و بین المللی برگزار و در پی آن با شرکت ۱0هزار تن نهاده کشاورزی شرکت خدمات حمایتی بیش از 

محموله  ۳ کشت پاییزهامل شرکت خدمات حمایتی افزود: هم اکنون برای مدیر ع.شامل تولیدکنندگان داخلی و خارجی قرارداد منعقد کرده است

هزار تن کشت  900هزار تن کود نیز از محل  ۶00کود شامل سولفات پتاس و سوپر فسفات تریپل در بندرهای خارجی آماده بارگیری هستند؛ 

رسولی با اشاره به توانمندی .شودپتروشیمی داخلی تامین میهای پاییزه از تولیدکنندگان داخلی خریداری شده است که بخش اعظم آن از شرکت

های زیادی در زمینه تولید انواع های داخلی دارای توانمندیهای داخلی در تولید کود شیمیایی، گفت: کارخانههای مناسب کارخانهو ظرفیت

تمامی نیازهای کشور از تولید داخل  تولید کود ازته مونه دروی افزود: برای ن.کودهای کشاورزی هستند اما در برخی موارد کمبودهایی هم داریم

درصد از  ۳0تامین می شود اما در تولید کود سوپر فسفات تریپل ظرفیت تولید محدود است؛ همچنین در تولید کود سولفات پتاس نیز کمتر از

درصد  ۳0ر تن کود مورد نیاز کشت پاییزه امسال تنها هزا 900این مقام مسئول گفت: در مجموع برای .شودنیاز کشاورزان در داخل تولید می

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایران در خصوص .درصد دیگر از تولیدات داخل خریداری، تامین و تدارک شده است 70وارداتی و 

بر فرایند تولید، حمل و توزیع کودهای ، تصریح کرد: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایران نه تنها کیفیت کودهای داخلی انتقادها مبنی بر

ز کشورهای ای اکند بلکه کودهای وارداتی را نیز در فرایند نظارتی بسیار دقیق و نظام یافتهخریداری شده از محل تولیدات داخلی اعمال نظارت می

ترین حمایتی را یکی از سازمان یافته رسولی نظام کنترل کیفی مستقر در شرکت خدمات.کندمبدا تا وصول و تخلیه آن در مقصد دنبال می

های کنترلی در ایران دانست و افزود: در این نظام کنترل کیفی، هر گونه انحراف از استاندارد و مغایرتی بی درنگ به مسئوالن مربوط، نظام

 .گیردر بر میشود. این نظام کنترلی همانگونه که اشاره شد تمامی مراحل تولید، توزیع، حمل و مصرف را دمنعکس می

شود. رسولی گفت: موسسه خاک و آب هم به ها به صورت مستمر و دایم انجام مینیز نظارت بخش کودهای داخلی وی ادامه داد: در

کند. به این ترتیب تمامی کودهایی که در شبکه شرکت خدمات صورت رندومی تمامی انواع مواد کودی را نمونه برداری و آزمایش می

امع کنترل کیفی، به صورت مستمر ممیزی و نظارت شوند، با حاکمیت طرح جحمایتی کشاورزی ایران تامین و توزیع می

مدیر عامل شرکت خدمات حمایتی یادآور شد: خط قرمز ما در این شرکت کیفیت است و چنانچه در سایر موضوعات انعطافی .شوندمی

 .کنیمنشان دهیم در خصوص کیفیت کودهای توزیع شده بسیار دقیق و بدون انعطاف عمل می

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۲44۲4۰/%D8%AA%D8%A7%- 
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 نهاده
 خبرنگاران جوان - 1۳۹۶شهریور  ۳۰تاریخ: 

 !تن بذر سیب زمینی از هلند و ایرلند ۸7۰خرید بیش از 
 .تن بذر سیب زمینی، وارد کشور شده است ۸75قریب به  ۱۳9۶ماهه نخست سال  5بر اساس آمار گمرک در 

 ماهه نخست 5در  آمار گمرکبر اساس  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

 .وارد کشور شده است ۱۶۳402۶و ارزش دالری  5۳0۱۶94۱۶95، به ارزش ریالی بذر سیب زمینیتن  ۸75قریب به  ۱۳9۶سال 

کشور و همچنین  ۱02749۶و ارزش دالری  ۳۳۳۳۶۳۸۸۳7۳تن بذر سیب زمینی، با ارزش ریالی  505 صادراتبا  کشور هلند 

جزو کشورهایی  ۱۳22۱95۶۱00و ارزش ریالی  4074۶۱تن بذر سیب زمینی، به ارزش دالری  2۶0نیز با صادر کردن قریب به  ایرلند

 .هستند که این محصول را به ایران صادر می کنند

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۲۵۲1۵8/%D8%AE%D8%B1% 
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 نوغان
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 گزارشات جهانی
 فارس - ۹۶/۰۶/۲۵ : تاریخ

 سازمان ملل متحد هشدار داد 
ای سازمان ملل متحد هشدار داد: میزان گرسنگان جهان های منطقهافزایش دوباره گرسنگان جهان با تغییرات آب و هوایی و بحران

ای و های منطقهیک دهه اخیر تا حدودی کاهش یافت اما روند افزایشی آن دوباره آغاز شده که عامل اصلی آن جنگ اگر چه در

  .تغییرات آب و هوایی است

 تشر شد حاکی از این است، جدیدترین گزارش سازمان ملل متحد که امروز منخبرگزاری فارسالملل به گزارش گروه اقتصاد بین

میلیون نفر  ۸۱5، 20۱۶های یک دهه گذشته تعداد گرسنگان جهان در حال حاضر رو به افزایش است. در سال که پس از کاهش

ان ها نفر در جهنهادند و سوءتغذیه به اشکال مختلف سالمتی میلیونها گرسنه سر بر بالش میدرصد جمعیت جهان شب ۱۱معادل 

میلیون نفر افزایش  ۳۸بر اساس بیانیه تغذیه و امنیت غذایی در جهان میزان گرسنگان جهان نسبت به سال گذشته  .کندرا تهدید می

سال نسبت به  5میلیون کودک زیر  ۱55ای و تغییرات آب و هوایی بوده است. حدود های منطقهیافته که عمدتاً به دلیل خشونت

 .میلیون کودک نیز از وزن بسیار کمتری نسبت به قدشان برخوردارند 52سنشان بسیار کوتاه هستند. در حالی که 

خونی در بین زنان و اضافه وزن در بین میلیون کودک در حال حاضر اضافه وزن دارند. کم 4۱دهد همچنین برآوردها نشان می

ی است ای و تغییرات آب و هوایای منطقههکننده نه تنها به دلیل خشونتکننده شده است. این مسائل نگرانبزرگساالن بسیار نگران

 .ای و نیز وضعیت اقتصادی پایین هم مزید علت شده استهای تغذیهبلکه تغییر عادت

این گزارش ملل متحد نخستین ارزیابی درباره امنیت غذایی درباره امنیت غذایی است که پیش از دستور کار این سازمان برای کاهش 

تغییرات آب و  :در این گزارش رئیس خواروبار جهانی )فائو( اعالم کرد.قرار است اجرایی شود 20۳0میزان گرسنگان جهان تا سال 

های ای به عنوان عامل کلیدی افزایش گرسنگی و سوءتغذیه مطرح شده است. طی دهه گذشته جنگهای منطقههوایی و جنگ

المللی توسعه المللی نظیر صندوق بینهای بینین سازمانهمچن .ای افزایش یافته و وضعیت را بغرنج و بحرانی کرده استمنطقه

 (WHO) و سازمان بهداشت جهانی (WFP) ، صندوق کودکان ملل متحد )یونیسف(، برنامه غذایی جهانی(IFAD) کشاورزی

  .افتدیمتأکید کردند که بخش زیادی از ناامنی غذایی و سوءتغذیه کودکان در مناطقی که درگیر جنگ و کشمکش هستند اتفاق 

توانیم به گرسنگی در جهان پایان دهیم و توانیم آن را انکار کنیم، ما نمیآنها اعالم کردند اینها زنگ هشداری است که ما نمی

پایان دهیم مگر اینکه تمامی عوامل ایجادکننده این وضعیت را به درستی  20۳0توانیم به گرسنگی و سوءتغذیه تا پایان سال نمی

اتفاق افتاد و این یک ریسک باالیی است  20۱7قحطی در بخشی از سودان جنوبی به مدت چندین ماه در اوایل سال  .بررسی کنیم

 .تواند در مناطقی که درگیر جنگ هستند به ویژه شمال نیجریه، سومالی و یمن نیز اتفاق بیفتدکه می

نینو دارند و مناطقی که وضعیت پایین اقتصادی وایی الهای مرتبط با پدیده آب و هاین مسئله در مناطقی که خشکسالی و سیالب

 .دارند، امنیت غذایی و سوءتغذیه بسیار وخیم و نگران کننده است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1۳۹۶۰۶۲۵۰۰11۵۲ 
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 یگزارشات جهان
 آیانا - 1۳۹۶تیر  ۲7تاریخ: 

شود/در این نشست تصمیماتی در راستای ایمنی مواد غذایی و چهلمین جلسه استانداردهای کدکس فائو برگزار می

 شوداستانداردهای کیفیت اتخاد می
جوالی در ژنو  22-۱7از  ( Codex Alimentarius) چهلمین جلسه برای به روز رسانی بدنه استانداردهای مواد غذایی فائو

 . روزه، تصمیماتی در راستای ایمنی مواد غذایی و استانداردهای کیفیت اتخاد می شود ۶سوییس برگزار می شود. در این نشست 

به گزارش ایانا از سایت فائو، به منظور حمایت از سالمت مصرف کنندگان و اطمینان از شیوه های عادالنه در تجارت مواد غذایی، 

و سازمان بهداشت  (FAOدارد کدکس در یک ابتکار مشترک از سوی سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد )مستندات استان

 ایجاد شده است. (WHOجهانی )

 در برگزاری چهلمین جلسه کمیسیون تصمیماتی گرفته می شود که تا به امروز موارد به این شرح است:

 )دیروز( موافقت شد: 20۱7جوالی  ۱7

(، لزلوسید  ivermectinداکثر باقی مانده برای داروهای دامپزشکی در محصوالت حیوانی: ایورمکتین )محدودیت ح -

  (teflubenzuron( و تفلوبنزورون ) lasalocid sodiumسدیم )

کمیسیون مستندات کدکس حداکثر باقی مانده برای شماری از داروها که گاهی در حیوانات تولید کننده مواد غذایی مورد استفاده 

قرار می گیرد به تصویب رساند. این تصمیم بر اساس یک ارزیابی توسط کمیته مشترک تخصصی مکمل های غذایی فائو و سازمان 

 ( انجام شد. (JECFAبهداشت جهانی 

 محدودیت حداکثر باقی مانده مجموعه برای دارو های ایورمکتین )مورد استفاده برای کشتن انگل( در بافت گاو و لزلوسید سدیم

مورد استفاده برای ) که برای منطور مشابه استفاده می شود( برای بافت پرندگان )مرغ، بوقلمون، بلدرچین و قرقاول( همچنین، 

 شده برای حشره کش تفلوبنزورون برای ماهی سالمون مشخص شد. محدودیت حداکثر مانده تعیین

http://www.iana.ir/fa/news/4۶۲۹4/%DA%8۶%D۹%87%D۹%8 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 1۳۹۶شهریور  ۲1تاریخ: 

تریلیون از  ۳ساله شیالت آماده کرد/ هر ساله با ماهیگیری غیرقانونی، حدود  ۱۰فیلیپین نقشه راه وزارت کشاورزی 

 دست می رود
خبر  ساله توسعه ماهیگیری و آبزی پروری در راستای نیازها و اولویت های صنعت  ۱0وزارت کشاورزی فیلیپین از آماده شدن نقشه 

، امانوئل پینول، وزیر کشاورزی فیلیپین، به تازگی در فیس بوک خود، اعالم کرد ، نقشه "سان استار"داد.به گزارش ایانا از سایت 

( در شهر جنرال سانتوس پیشنهاد داد، مشکالت  19th Tuna Festivalراهی که در مراسم افتتاحیه نوزدهمین جشنواره ماهی تُن )

 هد کرد.و چالش های صنعت و همچنین مداخالت مربوط به دولت را شناسایی خوا

کیلومتر ، دارد،  ۳9،2۸4در حالی که فیلیپین رتبه نخست را در بین کشورهای جهان با طوالنی ترین خطوط ساحلی، "وی افزود: 

 "اما همچنان برای برآورده کردن نیازهای بازار محلی وابسته به واردات محصوالت دریابی است.

یل ماهیگیری بیش از حد و شیوه های نامناسب صید به عنوان یکی از وزیر کشاورزی به کمبود منابع ماهیان آب شیرین به دل

هر ساله به دلیل ماهیگیری غیرقانونی، از جمله ناوگان ماهیگیری خارجی  "بزرگترین مشکالت موجود در صنعت اشاره کرد و افزود:

ی مناسب ماهیگیری کشور را برای ایجاد نقشه راه ، مکان ها "پینول گفت :"تریلیون پزو از دست می دهد.  ۳و مدرن، کشور حدود 

امکانات پس از برداشت همچون کارخانه های منجمد سازی و ذخیره سازی سرد ، شناسایی کرده است درحالی که این امکانات در 

ن، از در طی این کنوانسیو "وی یادآور شد:"درصدی از ماهیان صید شده می شود. 40بسیاری از مناطق وجود ندارند و باعث تلفات 

ذینفعان خواسته شده تا اقدامات الزم را در راستای حفاظت از ماهیگیری کشور و جلوگیری از ماهیگیری غیرقانونی در دریای فیلیپین 

پینیول همچنین اظهار داشت ، در عین حال سایر پتانسیل "غربی و منطقه فیلیپین رایز، به عنوان دو منبع صید ماهیان، انجام دهند.

نیز شناسایی خواهد شد و ماهیگیران کوچک نیز از سوی دولت در تالش برای مقابله با فقر در این بخش حمایت خواهند های دریایی 

ساله برای بخش ماهیگیری و آبزیان تکمیل شود، همانند دیگر برنامه های توسعه برای سایر  ۱0هنگامی که نقشه راه "شد.وی افزود: 

 "(به رییس جمهور ارائه خواهد شد.۱آباکا ) کاالها مانند قهوه، کاکائو، انبه و

 پی نوشت:

 گونه ای موز بومی فیلیپین است که به عنوان یک محصول تجاری در فیلیپین، اکوادور و کاستاریکا رشد می کند. -۱

http://www.iana.ir/fa/news/48487/%D۹%88%D8%B۲ 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 1۳۹۶شهریور  ۲۹تاریخ: 

 شرکت بزرگ فرانسه به ایران آمدند ۴۰نمایندگان 
جمن ها عضو انشرکت بزرگ فرانسه به ایران آمدند تا برای همکاری با فعاالن اقتصادی ایران مذاکره کنند. این شرکت 40نمایندگان 

 .رودترین انجمن کارفرمایان در نهمین اقتصاد بزرگ دنیا به شمار میهزار عضو، بزرگ 750 کارفرمایان فرانسه هستند که با

میز برای مذاکرات در نظر گرفته شده بود و هر یک  40های رودررو در حالی در اتاق ایران برگزار شد که به گزارش ایانا، این نشست

شده، با همتایان خود فعاالن اقتصادی ایران با توجه به برنامه ارائه از اعضای هیئت اقتصادی فرانسه در یک میز مستقر شدند و

های صنعت، امور بانکی، گونه که ایرنا گزارش داده، هیئت اعزامی انجمن کارفرمایان فرانسه به ایران در زمینهآن .وگو کردندگفت

  .کنندت هواپیمایی و سالمت فعالیت میونقل ریلی، مدیریالمللی، کشاورزی، حملتأمین مالی، انرژی، بازاریابی بین

های مطرح اقتصاد جهان و هزار میلیارد دالر با جهان، در زمره قدرت این در حالی است که فرانسه با سطح مبادالت بیش از یک 

ن حدود دومیلیارد اکنوکننده کاالهای عمده کشور ما بوده است. حجم مبادالت تجاری ایران و فرانسه همهمواره یکی از منابع تأمین

موضوعی که به گفته رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، قرار است در سال آینده به دو   .هزار دالر است 400و 

برابر افزایش یابد. او همچنین تأکید کرد افزایش حجم مبادالت تجاری دو کشور، مستلزم رفع موانع بانکی، مشکالت گمرکی، ترانزیتی 

و ارائه تسهیالت پیرامون صدور روادید است. شافعی البته ابراز امیدواری کرد ایران با رفع موانع تجاری موجود، بتواند بستری مناسب 

  .های تجاری و اقتصادی دو کشور پدید آوردبرای گسترش تعامل دو کشور و توسعه همکاری

 های فرانسوی در راه ایران شرکت 

ای مشترک و شهرسازی هم در جلسه های فرانسوی در حالی برگزار شد که عباس آخوندی، وزیر راهان شرکتدیدار رودرروی نمایندگ

او در این جلسه که   .المللی میان کشورهای ایرانی و فرانسوی شدشرکت این کشور، خواستار افزایش ارتباطات بین ۱4با مدیران 

های فرانسوی نیز حضور داشتند، گذاران و مدیران شرکتخارجه این کشور با سرمایهدبیر دولت فرانسه در امور اتحادیه اروپا و امور 

حال خبر داد که در آستانه تفاهمی مشخص با دولت فرانسه بر سر دار ایران پرداخت و درعینهای عمرانی اولویتبه تشریح پروژه

وگوهای مداوم تبدیل شده و تعداد ران و فرانسه به گفتآخوندی در این جلسه تأکید کرد جلسات ای  .ها هستیمتأمین مالی پروژه

هاست؛ خوشبختانه در مذاکراتی که با اکنون تنها موضوع عمده، تأمین مالی پروژه»قراردادهای دو کشور در حال گسترش است: 

باره ایم و پاریس دراینرسیده داری فرانسه به نتیجههای خزانهها در قالب وامدولت فرانسه صورت گرفت، در خصوص تأمین مالی پروژه

 یورویی فرانسه به ایران خبر داد و گفت: نامه میلیون70او همچنین از پیشنهاد اعطای اعتبار   .«طرح روشنی را به ما ارائه خواهد داد

ن اروپا و امور خارجه ایامضاشده این وام از سوی وزیر اقتصاد فرانسه، توسط ژان باتیست لوموئن، دبیر دولت فرانسه در امور اتحادیه 

عنوان آغاز یک دوره جدید از جهت اعطای اعتبارات مالی بین فرانسه و ایران خواهد بود. آخوندی کشور به ایران آورده شده که به

های بانکی دو کشور به راهکارهای خیلی روشنی دست یابد و ادامه داد: ابراز امیدواری کرد مذاکرات در سطح دو دولت و سیستم

شدن در بازار ایران های اروپایی برای فعالاعدتا انتظار ما و شما این است که کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا بتوانند از شرکتق

   .حمایت کنند

 افزایش تعامالت هوایی ایران و فرانسه 

رده بود، از زمستان سال گذشته شرکت هایی که دولت آمریکا در راه فروش هواپیماهای جدید به ایران کاندازیبا وجود تمام سنگ

نشدن مذاکرات میان ها در رابطه با احتمال نهاییزنیرسما فروش هواپیما به ایران را آغاز کردند تا تمام گمانه ATR ایرباس و سپس

های دولت ترامپ رسد حتی تهدیدهای گذشته نیز به حرکت خود ادامه داده و به نظر میدو طرف از بین برود، موضوعی که در هفته

http://awnrc.com/index.php
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های گذشته خبر از تداوم مذاکرات با با وجود آنکه مقامات ایرانی در هفته .نیز نتواند در مسیر اجرای آن مشکلی به وجود آورد

 ههای آینده داده بودند، اما حضور دبیر دولت فرانسه در امور اتحادیهواپیماسازهای اروپایی و ورود جدیدترین فروند هواپیماها در هفته

   .نظر هستنداروپا در تهران بار دیگر نشان داد که ایران و این اتحادیه در تداوم اجرای برجام با یکدیگر هم

عنوان نخستین اولویت برای های در اولویت ایران پرداخت و از حوزه هوایی بهوشهرسازی هم در این دیدار به تشریح حوزهوزیر راه

های مرتبط با صنعت هوانوردی به دنبال وایی اعم از فرودگاه، هواپیما، موتور و تمام بیزینسنوسازی خبر داد. او گفت در حوزه ه

وی های فرانسحوزه دوم که به شدت برای ما مهم است، بحث ریل است که خوشبختانه شرکت»ها هستیم: نوسازی و ارتقای سیستم

گذاری سبز و با کنفرانس گذاری در ریل یک سرمایهینکه سرمایهبا توجه به ا .اکنون با مقامات ریلی ما مذاکرات مستقیمی دارند

 ۳0به  ونقل ریلی از بارتواند به کمک ایران بیاید. ما هدف بسیار بزرگی مبنی بر افزایش سهم حملراستاست، فرانسه میپاریس هم

آهن و در بخش نوسازی واگن در شبکه راهگذاری زیادی درصد داریم و به همین خاطر نیازمند حجم سرمایه 20درصد و از مسافر به 

مند هستیم با دولت فرانسه درخصوص چند پروژه مشخص به تفاهم برسیم و اعالم حمایت هستیم. بر همین اساس، بسیار عالقه

نین ونقل ریلی اطراف تهران و همچای و حملونقل حومهآخوندی همچنین حمل  .«ها داشته باشیمدولت فرانسه را از این پروژه

توان آنها را با کمک فرانسه آغاز کرد. به گفته میهای مشخصی دانست که کردن بندر امام و شهید رجایی را از جمله پروژهپایهریل

مندیم تبریز نیز دیگر پروژه مهمی است که عالقه -آهن تهران ونقل ایران و همچنین راهکردن برخی محورهای مهم شبکه حملاو، برقی

     .خصوص مذاکرات مشخصی را داشته باشیمتیبانی مالی با دولت فرانسه درایناز جهت پش

ای ایران زد و با بیان اینکه این موضوع نیز با بحث کنفرانس پاریس وشهرسازی گریزی هم به موضوع نوسازی ناوگان جادهوزیر راه

سال است و دو  25ها باالی انی هستیم؛ عمر این کامیونهزار کامیون ایر ۶5راستا است، گفت: مشخصا به دنبال نوسازی کامال هم

   .ای دارندکنند و ایجاد آلودگی بسیار گستردهبرابر نرمال گازوئیل مصرف می

ازی وشهرسالمللی برای این مهم کمک بگیریم. وزیر راههای بینمندیم از سیستمهزار کامیون قرارداد نوسازی داریم و عالقه ۱7برای 

رسد این اقدام صرفا جنبه نمایشی اخیر مجلس آمریکا در ممنوعیت فروش هواپیما به ایران هم اشاره کرد و گفت: به نظر میبه اقدام 

گذاشتن در ها شانس چندانی برای تأثیرشود که این طرحروز آینده به کشور مشخص می ۱0تا  ATR داشته و با فرود دو فروند

این در حالی است که با اعالم آمادگی مجدد اتحادیه اروپا بر حمایت   .خارجی نخواهد داشت قراردادهای برجامی ایران و کشورهای

 استرسد سیهای مربوط به فروش هواپیما و البته تأکید ایران بر پایبندی تمام تعهدات دوطرفه به نظر میاز اجرای برجام و توافق

که شرکت هواپیماساز آمریکایی بویینگ پیش از این قرارداد و درحالی منفی ایاالت متحده شانس چندانی برای تداوم نخواهد داشت

د رسدهد، به نظر میشده به ایران را تحویل میخود با ایران را نهایی کرده و کمتر از یک سال دیگر نخستین هواپیمای فروخته

توان انتظار داشت که برجام و شی دارد و نمیکند صرفا جنبه نمایطور که آخوندی اعالم کرده، آنچه مجلس آمریکا پیگیری میهمان

   .های حاصل از آن با این تهدیدات از عرصه عمل خارج شودتوافق

 ها به دنبال سهم بازار ایران نیستند فرانسوی

به دنبال  ررئیس انجمن کارفرمایان فرانسه، این کشونکته مهم درباره سفر هیئت اقتصادی فرانسه به ایران این است که به گفته نایب

   .های صنعتی بلندمدت با کشورمان دست یابدکند به همکاریآوردن سهم بازار ایران نیست و تالش میدستبه

های اخیر قراردادهای متعددی میان ایران و فرانسه رئیس انجمن کارفرمایان فرانسه در حالی این موضوع را مطرح کرد که در ماهنایب

 هایهای رنو، پژو و توتال را دربر گرفته و در هفتهاین قراردادهای امضاشده میان ایران و فرانسه، شرکتپیش از »امضا شده است: 

تیبو دوسیلگی که در همایش تجاری ایران و فرانسه در اتاق   .«های اقتصادی دو کشور خواهیم بودآینده نیز شاهد گسترش همکاری
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 هایتجاری فرانسه در ایران خبر داد و هدف از استقرار این مرکز را کمک به شرکتکرد، همچنین از استقرار مرکز ایران صحبت می

یم کند مقابله کنهایی را ایجاد میاعتمادیبه گفته او، باید با شرایط نامناسب سیاسی که بی  .کوچک فرانسوی در ایران عنوان کرد

ت اقتصادی فرانسوی به ایران را شناخت بیشتر در راستای های بیشتر اصرار داشته باشیم. او هدف از حضور هیئو روی همکاری

  .توسعه روابط تجاری دو کشور عنوان کرد

http://www.iana.ir/fa/news/48۵74/%D۹%8۶%D 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 1۳۹۶شهریور  ۲۲تاریخ: 

 قهوه و زنبورها: مدل جدیدی از تأثیر تغییرات آب و هوایی
مواجه هستند. بااین حال، تنوع  2050درصدی تا سال  ۸۸تا  7۳مناطقی در امریکای التین که برای رشد قهوه مناسبند، با کاهش 

ها در مناطق کوهستانی سرد با گرم شدن هوا تلف هبخش باشد، با این که بسیاری از گونهای زنبورها ممکن است نجاتدر گونه

نوشته شده است،  Smithsonian شوند. این پژوهش که با همکاری دیوید روبیک، دانشمند ارشد در مؤسسه تحقیقات استواییمی

 .شودسپتامبر منتشر می ۱5تا  ۱۱در شماره اخیر مجله آنالین مقاالت آکادمی ملی علوم بین 

مواجه هستند. بااین حال، تنوع  2050درصدی تا سال  ۸۸تا  7۳مناطقی در امریکای التین که برای رشد قهوه مناسبند، با کاهش 

در گونه های زنبورها ممکن است نجات بخش باشد، با این که بسیاری از گونه ها در مناطق کوهستانی سرد با گرم شدن هوا تلف 

نوشته شده است،  Smithsonianری دیوید روبیک، دانشمند ارشد در موسسه تحقیقات استوایی می شوند. این پژوهش که با همکا

 سپتامبر منتشر می شود. ۱5تا  ۱۱بین  مقاالت آکادمی ملی علومدر شماره اخیر مجله ی آنالین 

م گیاهان و هم حیوانات )یا در به نسبت پولی که من دارم، زمانی که ما ه"، روبیک می گوید: "یوراکلرت"به گزارش ایانا از سایت 

 مدل«. » این مورد زنبورها( و بیولوژی آنها را لحاظ می کنیم، کارهای فوق العاده ای در رابطه با پیش بینی آینده انجام می دهیم

ی ا آن را مهای سنتی برای ایجاد توانایی در موجودات زنده برای تغییر ساخته نشده اند. آن ها بر اساس دنیا به همان شکلی که م

 ."شناسیم ساخته شده اند، نه بر مبنای راهی که مردم و سایر موجودات زنده می توانند با آن سازگاری یابند

مدل سازی تیم پژوهش برای امریکای التین انجام شد، بزرگترین منطقه کشت قهوه که با در نظر گرفتن هم گیاهان و هم زنبورها 

در پاناما؛ مرکز ملی  Smithsonianقرار دارد. این تیم متشکل از متخصصان موسسه تحت چندین سناریوی گرم شدن جهانی 

کشاورزی استوایی در ویتنام؛ مرکز پژوهش کشاورزی استوایی و تحصیالت عالی در کاستاریکا؛ حفاظت ملی و دانشگاه ورمونت در 

ش در کل گونه های زنبور، در تمام سناریوها در پرو بود.با وجود پیش بینی کاه CIFORدر فرانسه و  CIRADایاالت متحده، 

حداقل پنج گونه زنبور در مناطق مناسب برای کشت قهوه در آینده باقی مانده اند؛ در تقریبا نیمی از مناطق، ده گونه زنبور باقی 

ا به را توصیه می کند ت مانده اند.برای زمین هایی که دیگر برای تولید قهوه مناسب نخواهند بود، این تیم استراتژی های مدیریتی

کشاورزان کمک کنند به سمت سایر محصوالت کشاورزی یا سیستم های تولیدی تغییر جهت دهند. در مناطقی که تنوع زنبورها 

انتظار می رود کاهش یابد، اما قهوه همچنان می تواند کشت شود، استراتژی های سازگاری می تواند شامل افزایش زیستگاه های 

ظ زنبورهای بومی شود. مکان مناسب برای رشد بسیاری از انواع قهوه در زیر سایه درختان بلند است. طبق گفته های زنبورها و حف

 برد به زنبورها نیز سود رسانند. -نویسندگان گونه هایی از درختان انتخاب شوند که در یک استراتژی برد

که پیش بینی نشده بود، مورد آفریقایی کردن زنبورهای عسل است،  نمونه مورد عالقه روبیک از تغییرات زیست محیطی بالقوه بزرگ

در برزیل منتشر شد. مطالعات روبیک در پاناما در مورد گرده افشانی قهوه با در نظر گرفتن  ۱957که به طور تصادفی در سال 

یق امریکای التین به بخش شمالی زمانی که زنبورعسل های غیر بومی آفریقایی شده از طر ۱970زنبورهای بومی استوایی در دهه 

هجوم آوردند آغاز شد. بدبینان بدترین حالت را پیش بینی کردند: که زنبورهای قاتل تعادل مطبوع بین گونه های جنگل های استوایی 

 ا زمینو گرده افشان های بومی آنها را برهم خواهند زد. روبیک دریافت که برعکس این نظر درست است. در جنگل های استوایی ب

های پست در مکزیک، گیاهان توسط زنبورهای آفریقایی شده ی بسیار پرکار، گرده افشانی می شوند و این امر منجر به تولید گل 

 های بیشتری می شود، بنابراین گرده و شهد بیشتری در دسترس زنبورهای بومی قرار می دادند.
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ر غربی هم دمای آشیانه خود و هم درجه حرارت بدن خود را با استفاده زنبورهای عسل آفریقایی شده در همپشای"روبیک می گوید: 

آنها خود را با تغییرات آب و هوایی بهتر  -مگر اینکه خیلی خشک باشد -زمانی که آب و هوا گرم تر است". "از آب تنظیم می کنند

 ."افشانی می کنندسازگار می کنند و آن را تحمل می کنند و قهوه را که یک گیاه آفریقایی است گرده 

با توجه کردن به فرآیندهای بیولوژیک و مدیریت قهوه برای حداکثر میزان گرده افشانی که به تاثیرات آب و هوایی هم بر گیاهان و 

هم بر زنبورها بستگی دارد، مانند استراتژی های تنظیم سایه، گردشی کردن محصوالت کشاورزی و حفظ جنگل های طبیعی، سازگار 

 تغییرات آب و هوایی برای تولید کنندگان قهوه می تواند محتمل باشد.شدن با 
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