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 بنام خداوند متعال

"  درگوشه سمت چپ صفحه    Bookmarkعالمت   "  روي سرخط  اخبار مشاهده براي لطفا

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

 کلیک فرمائید  Bookmarkاخبار صرفا برروی عناوین در 

 

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

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

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

 .شودای بازنشر میرسانه

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

 اهم اخبار کشاورزی و آب

همکار گرامی خواهشمند است از نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود در زمینه انعکاس بهتر مطالب مارا 

 بهره مند فرمائید.
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۲۱تاریخ: 

 آب چگونه دولتی شد

طور مستقیم یا غیرمستقیم مساله آب را مورد توجه و عنایت خود قانون به ۳۸از آغاز مشروطیت تا زمان تصویب قانون آب حدود 

دون برداری بآن اشاره کرده و زوایایی از برخورد با مساله آب را با دیدگاه بهرهبرداری یا مالکیت اند و به نحوی به اصول بهرهداشته

های سطحی و زیرسطحی برداری بدون ضابطه افراد از منابع آب بهره اند، به نحوی که اصل بروجود مالکیت دولت مورد توجه قرار داده

 .بود و این تدابیر نقش زیادی در اتالف این سرمایه ملی داشته است

خواهند ها هرگاه بآبی امروز، تاثیر فراوانی گذاشته است. معموال دولتترین این قوانین، قانون ملی کردن آب است که در کمیکی از مهم

در چارچوب منشوری که تحت  .کنندرا به خود اختصاص داده و از خرید و فروش آن ممانعت ورزند، آن را ملی اعالم میمنابعی 

، به تصویب رسید، اصل دیگری برای نگاهبانی ثروتطبیعی ایران به تصویب رسید. پس ۱۳۴۱ماه عنوان انقالب سفید در ششم بهمن

هنگام گشایش مجلسین به دست محمدرضا  ۱۳۴۶مهرماه  ۱۴ روز در اصل مکمل آن  گانه انقالب سفید، سه ۹از اجرای قوانین 

پس از تصویب مجلسین در روز هفتم مردادماه « قانون آب و نحوه ملی شدن آن»پهلوی عنوان شد که اولین اصل آن به نام اصل دهم، 

خیلی کم به آن پرداخته شده آنچنان بدون بحث  این قانون که.وزیری امیرعباس هویدا به توشیح شاه رسید، در دوره نخست۱۳۴۷

زده و مخالفت، خیلی زود در مجلس بیست و دوم به تصویب رسید که منصور روحانی وزیر آب و برق وقت گفت که از تصویب آن ذوق

در  ر خواهد داشت،این یک عمل بسیار انقالبى است و در پیشرفت اقتصاد مملکت ما اث»شده است. وی درباره این قانون یادآور شد: 

راسر شبه در سشود یکحدود امکانات مالى و امکانات انسانى ملت ایران و عوامل فنى که بتوانیم تجهیز بکنیم این قانون را نمى

 .هاى عمیقى زده شودهاى مملکت مهار بشود، چاهمملکت پیاده کرد، آثار فیزیکى برایش مترتب است، باید رودخانه

امیدوارم که هرچه  تر بندهى ایجاد کنیم تا بتوانیم این ثروت ملى را در اختیار بگیریم. براى تولید بیشتر و عادالنههاى آبیارباید شبکه

بینى شده. آنچه که مسلم است ما سعى هاى عمرانى براى آن پیشتوجهى که در برنامهزودتر این قانون را اجرا کنیم با موارد قابل

 هایى بسازیم وشود سدایش فراهم کنیم و به تدریج که اعتبارات و عوامل انسانى ما تکمیل مىخواهیم کرد که نظم و نسقى بر

اى کند، بتواند سهم عادالنههاى آبیارى به وجود بیاوریم و هر کسى که در این مملکت از طریق صنعت یا کشاورزى زندگى مىشبکه

هى داشته باشد و همچنین تامین آب مورد احتیاج شهرها و صنایع را در نظر از این منبع خدادادى داشته باشد و بتواند زندگى مرف

این اصل برای گسترش منابع آب و جلوگیری از به هدر رفتن آن و پیدا کردن یک سیاست یکسان در استفاده از منابع آب  «.داریم

وان یک ثروت ملی و اعالم تعلق آن به عموم عنکشور اعالم شد. شاخصه دقیق این قانون ایجاد تحولی است که با ملی شدن آب به

ریزی و نحوه استفاده و انتفاع آن دچار تغییر و تحول شد. این امر عالوه مندی از آن در یک چارچوب جدید طرحجامعه مبانی بهره

دهی ماع متکفل امر سامانعنوان نماینده اجتبر آنکه مالکیت منابع آب را از حالت خصوصی خارج کرد، به علت ملی بودن آب دولت را به

 . های مختلف کشور کردبرداری از آببهره

 ۱۳۹۴، آبان ماه ۱۵۵نامه تجارت فردا، شماره بخشی از یک مقاله به قلم شادی معرفتی، هفته -

http://www.iana.ir/fa/news/۴۹۹۴۷/%D۸%A2%D۸%A۸ 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۲۱تاریخ: 

 حقوق مالکیت آب

 دکتر محمد وصال عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف 

کنند و از اهمیت بیشتری نزد دنیای اقتصاد : چندی است موضوعات مربوط به محیط زیست پوشش خبری بیشتری دریافت می

های کوچکی تبدیل های خروشان به نهراند؛ رودخانههای متعددی خشک شدهها و دریاچهتاالباند. گذاران برخوردار شدهسیاست

اند و آسمان بایر شده خیز،های حاصلاند؛ خاکهای آب شیرین، خشک یا شور شدهاند؛ چاههای پرپشت، تنک شدهاند؛ جنگلشده

زیستی کشور، هر انسان آگاهی را ردگی و تنوع مسائل محیطفکر کردن در مورد گست.بسیاری از نقاط کشور خاکستری شده است

رفتی از این مسائل وجود دارد؟ در این بین ها را ایجاد کرده است؟ و آیا هیچ راه برونترساند. به راستی چه عواملی این چالشمی

ه یک تحلیل منسجم برای پاسخ اولیه ب شودآیند. در این نوشتار تالش میتر میتر و مهمهای منابع آب کشور به نظر گستردهچالش

 .این سواالت در حوزه آب ارائه شود

خشک با بارش اندک قرار دارد. هرچند شواهدی مبنی بر کاهش منابع آب به دلیل تغییرات اقلیم کشور ما عمدتا در یک منطقه نیمه

تی زیسزایش مصرف انسانی دلیل اصلی کاهش آب محیطرسد، اف)کاهش نزوالت جوی و افزایش دما( در ایران وجود دارد، اما به نظر می

درصد برداشت آب برای مصارف کشاورزی است و سهم  ۹2دهد که کشور در دو دهه اخیر باشد. نگاهی به آمار برداشت آب نشان می

اقات بخش و یک درصد است. از این رو برای فهم دالیل افزایش مصرف آب الزم است، اتف ۷های شرب و صنعتی تنها برداشت

رخی زیستی در بهای محیطکشاورزی به دقت تحلیل شود. البته این مساله نافی اهمیت مصارف دیگر آب و نقش آنها در بروز چالش

ندگان کنعنوان مصرفپیش از موشکافی دالیل پیدایش چالش آب، الزم است چارچوبی برای فهم رفتار کشاورزان، به.نقاط کشور نیست

هایی مانند هایش به دست آورد. وی نهادهکند حداکثر درآمد ممکن را از فعالیت. یک کشاورز همواره تالش میاصلی آب ارائه شود

ها و محصوالت، راهنمای کشاورز های نهادهگیرد تا محصول خود را تولید کند. قیمتبذر و انرژی را به کار می زمین، آب، نیروی کار،

تر جذاب تر و تولید محصولی که قیمت بیشتری دارد،ای که قیمت کمتری دارد به صرفهاز نهادهدر تصمیمات تولیدی هستند. استفاده 

کند که ابالغ الگوی کشت کند، این مطلب را آشکار میاست. توجه به همین چارچوب ساده که هر کشاورزی به خوبی آن را درک می

م های قیمتی به شکلی تنظیم شود که نتیجه تصمید داشت و باید عالمتای در برنخواهجویی نتیجهیا تقاضا از کشاورزان برای صرفه

کشاورزی، بدون آب ممکن نیست و کفایت منابع آب شرط الزم برای رسیدن به تولید .آزادانه کشاورزان مطابق منافع اجتماع باشد

ری است که توسط کشاورز انتخاب خواهد مقرون به صرفه است. لکن نیاز آبی محصوالت متفاوت بوده و نهایتا میزان مصرف آب متغی

برداری از وابسته به زمین تعریف شده بود. تالش افراد برای بهره صورت تاریخی نظام حقوقی آب در کشور ما بر مبنای حقابهشد. به

 لی نیز تعمیر وشد. نظام مشارکتی محکرد، محترم بود و باعث ایجاد حقابه میمنابع آب، مادامی که به حقوق دیگران تعدی نمی

خصوص قوانین ناظر به ملی شدن آب و نفی به)ها را بر عهده داشت. با مداخالت دولت های آبیاری و اعمال حقابهنگهداری شبکه

ری داهای مکشی( نظام سنتی حقابههای عمیق و پمپهای برداشت از منابع آبی )چاهحق مالکیت افراد روی آن( و پیشرفت فناوری

شد، پس از این داران اداره مینفعان و حقابهصورت مشاع و توسط ذیعنوان منبعی مشترک که پیش از آن بهب بهمضمحل شد. آ

اندازی به منابع آب را کاهش داد و گرفت. ضعف دولت در اعمال حاکمیت، هزینه دستتحوالت توسطدولت در اختیار افراد قرار می

ریختگی نظام حقوق مالکیت آب، دیگر در کنار درهم.، به فاجعه منابع مشترک منجر شدهای موجودرقابتافراد برای کسب سهم از آب

آالت، سموم های کشاورزی، مانند کود، بذر، ماشینروی نهاده های دولت در حوزه کشاورزی نیز مزید بر علت شده است. یارانهسیاست

 عنوان هدفیافزایش داده است. در این شرایط توسعه کشاورزی که بهرا و انرژی، هزینه تولید کشاورزی را کاهش داده و سودآوری آن 

http://awnrc.com/index.php
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شد، نتیجه مستقیمی روی برداشت منابع آب داشته است. پایین نگاه داشتن قیمت انرژی، پمپاژ آب از فواصل بسیار مطلوب دنبال می

محصوالت نیز، بروز جدی داشته است و  در سمت طوالنی و اعماق زمین را مقرون به صرفه کرده است. نگاه حمایتی به کشاورزی،

های بیشتر از قیمت جهانی هستند. کشاورزی که به دنبال کسب بسیاری از اقالم اساسی تحت پوشش خرید تضمینی، حتی با قیمت

ت باال ا قیمکند تا منابع آب را برای تولید محصولی که بطبیعی است که در این شرایط از انرژی ارزان استفاده  حداکثر درآمد است،

 هایاندازی به آبهای زیرزمینی و دستها، تخلیه آبشود، مصرف کند. نتیجه این سیاستصورت تضمین شده خریداری میو به

شکن شده، تغییر شدید های کفهاند. چاگذار درک کردهاکنون بحران آب را حتی بهتر از سیاستالبته کشاورزان هم.سطحی است

منسجم، آحاد  دن منابع آب، نگرانی در مورد بحران آب را ایجاد کرده است. اما بدون یک چارچوب عادالنهمحیط اطراف و خشک ش

های موجود تنظیم کنند. پس نهایتا دولت باید نقش کلیدی ایفا کند. توانند رفتارهای خود را در راستای رفع عدم تعادلپراکنده نمی

این معنی که مبانی رفتاری کشاورزان را شناخته و چارچوب ذهنی خود را اصالح کنند. بهگذاران این حوزه باید در قدم اول، سیاست

 .متغیرهای تحت کنترل خود را بیابند

در قدم بعد، باید پذیرفت که از بین بردن حقوق مالکیت خصوصی روی آب یکی از دالیل ایجاد بحران فعلی است. تنظیم روابط افراد 

گذاری در مورد مشاعات و امالک عمومی است. وقتی کشاورز مالک آب تر از سیاستبه مراتب سادهدر مورد امالک شخصی ایشان 

داران انگیزه جدی برای حفاظت از اندازی در منابع آب اثر مستقیمی روی حقابه وی خواهد داشت و حقابهخود باشد، هرگونه دست

قطعیت باال و نامعلوم داشته باشند که هر سال ممکن است از ایشان این حقوق دارند. اما زمانی که کشاورزان تنها مجوزی با عدم

شود. در کنار حقوق مالکیت خصوصی روی آب، حقابه محیط زیست )اعم گرفته شود، انگیزه ایشان برای حفاظت از منابع آب کم می

نهایتا باید توجه کرد که بهانه حمایت از .ه شودها و سایر موارد( نیز باید تعریف و به رسمیت شناخت، رودخانههاها، تاالباز دریاچه

انند های بسیار موثرتری، متواند به شکلپذیر میهای موجود کافی نیست. حمایت از اقشار آسیبکشاورزان برای بسیاری از سیاست

طا نیازمند را با حداقل خ رفاه طراحی شود که اوال شناسایی افراد-پرداخت یارانه مستقیم دنبال شود. باید یک نظام منسجم مالیات

های متنوع دولت نیستند ای از این افراد حمایت کند. همه کشاورزان لزوما نیازمند حمایتهزینهصورت موثر و کمانجام دهد و ثانیا به

 .های گسترده شودو اگر هم باشند نیازی نیست نظام حاکمیت آب کشور برای کمک به ایشان متحمل زیان

http://www.iana.ir/fa/news/۴۹۹۴۳/%D۸%AD%D۹%۸2%D۹ 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۱۶تاریخ: 

 !آب نیاشامیدنی

 از افت چشمگیر کیفیتاهالی کرمان « بندی بخریم.ها شور و تلخ شده است. مجبوریم آب بستهآبِ خانه» |شهروند -سهیال روزبان 

 قدر بد شده است که اگر بخواهی آن را بجوشانیشان آنکند که کیفیت آب شهریگویند. یکی از آنها تعریف میشان میآب آشامیدنی

های ها هم رخ داده است. حاال خرید دستگاهها و یزدیگیری. این ماجرا برای کاشانیو بعد از سردشدن مصرف کنی، حالت تهوع می

انگی تصفیه آب در شهرهایی که با تنش آبی مواجهند، روند افزایشی دارد. هدایت فهمی کارشناس منابع آب وزارت نیرو با تأیید خ

های آن بیش از طور کلی کیفیت آب شرب مناطق و شهرهایی که میزان برداشت از آبخوانبه» :گویدمی« شهروند»این موضوع به 

فیت آب ها، کیرار گرفته است و استفاده بیش از ظرفیت تجدیدشوندگی آبخوان و دینامیک آبخوانتأثیر قحد استاندارد است، تحت

های فالت هدایت فهمی کارشناس منابع آبی وزارت نیرو ضمن بیان این مطلب ادامه داد: استان« دهد.تاثیر قرار میشرب را تحت

های گذشته با افت شدید های متناوب در سالبه دلیل اضافه برداشتهای مرکزی، قم، کاشان( خراسان و کرمان مرکزی کشور )استان

 .اندکیفیت آب مواجه شده

برد. گرچه بسیاری از کارشناسان معتقدند، شورشدن آب سال زمان می هایکند: احیای کیفیت آب این مناطق سالو البته تأکید می

 .و افت کیفیت آب رخدادی تقریبا غیرقابل برگشت است

 بشوری آ

 بازار فیلترهای تصفیه آب را داغ کرد 

میلیارد مترمکعب کاهش پیدا کند، افزود: میزان تجدیدشوندگی آب در ایران ۱۱براساس برنامه ششم توسعه میزان برداشت آب باید 

شود. در واقع میمیلیارد مترمکعب عنوان ۴۴الی  ۴٠ها در ایران که میزان برداشت از آبخوانمیلیارد مترمکعب است؛ درحالی ۳۴

 .کنیممان برداشت میمیلیارد مترمکعب بیش از ظرفیت۶بیش از 

تحمل، شود: مرطوب، نرمال، قابل مرحله تقسیم می ۶گوید: وضع آبی کشور به هدایت فهمی، کارشناس منابع آب وزارت نیرو می

در وضع تنش آبی و کمبود آب و تأمین نیازهای دارای تنش آبی، تنش آبی و کمبود آب. وی گفت: خوزستان، گیالن و مازندران 

 .استان در وضع کمبود آب هستند ۹استان در تنش آبی شدید و  ۱۸آبی، 

شاید گمان شود که افت کیفیت آب به افزایش مصرف آب معدنی در شهرهای گرمسیر منجر شده اما این اضافه برداشت به نفع 

انداز وجود دارد که دهد: این چشمتوضیح می« شهروند»وگو با آب معدنی درگفت فیلترهای تصفیه آب شده است. فروهر دبیر انجمن

های معدنی درشهرهایی که با افت کیفیت مواجه هستند، افزایش یابد اما هنوز شورشدن آب های آینده میزان مصرف آبدر سال

م و استان مرکزی به سمت استفاده از فیلترهای های فالت مرکزی همچون قبیشتر استان :او توضیح داد.تأثیر چندانی نداشته است

دهند و آب را با حذف آب را کاهش می PDF تصفیه آب زیر سینکی می روند. بیشتر مردم در این شهرها با استفاده از این فیلترها

نه مصرف آب معدنی را هایی که بیشترین سرابندی در رابطه با استانهای بستهدبیر انجمن آب.کنندامالح، شیرین و آشامیدنی می

خیز به های شمالی کشور به دلیل مسافرپذیربودنشان، تهران به دلیل جمعیت باالیش، شهرهای جنوبی و نفتدارند، گفت: استان

اند. البته اصفهان هم به تازگی به شهرهای پرمصرف بودن باالترین میزان مصرف آب معدنی را به خود اختصاص دادهدلیل قطب صنعتی

که لیتر است؛ درحالی  2٠الی  ۱۵به گفته او، سرانه مصرف آب معدنی در ایران به ازای هر نفر ساالنه .دنی اضافه شده استآب مع

 .لیتر است ۱۳٠لیتر و امارات بیش از  ۱۴٠این رقم در کشور ترکیه 

 مدتدر کوتاه

http://awnrc.com/index.php


   
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

6 

 امیدی به بهبود کیفیت آب نیست 

های زیرزمینی را کزی طعم شوری به خود گرفته که کارشناسان آب شورشدن آبدرحالی کیفیت آب بسیاری از شهرهای فالت مر

دهد و های شیرین رخ میهای شور و پسروی آبدانند. به گفته آنها، این رخداد به دنبال پیشروی آبناپذیر مییک فرآیند برگشت

های کاشان که شور شده، دیگر قابل برگشت دشت عنوان مثال آن قسمت از آبخوانشود. بههای شیرین میهای شور جایگزین آبآب

 های اطراف مسدود شود و تغذیه طبیعی به آنها برسد، آب آن بخشی که شور شده، دیگرنیست، حتی اگر تمام چاه

ید: گوپذیر است. فهمی میالبته کارشناس منابع آبی وزارت نیرو معتقد است که بهبود کیفیت آب در درازمدت امکان.شودشیرین نمی

ها زمان نیاز دارد. براساس پذیر نیست و به سالمدت امکانهایی همچون کرمان، کاشان و خراسان در کوتاهبهبود کیفیت آب استان

 .درصد مصرف فعلی برسد۷۵درصد کاهش یابد و به 2۵مصوبه کمیسیون عالی آب باید میزان برداشت از منابع آبی 

 تبخیر شوری آب را افزایش داد

دهد: کی دیگر از دالیل شوری و آلودگی آب شرب است که کارشناس منابع آبی وزارت نیرو به آن اشاره کرده و توضیح میتبخیر ی

میلیارد مترمکعب بارندگی ۴۱۱طوری که از میزان متر متغیر است که این میزان بسیار باالست، به۴تا  2میزان تبخیر در کشور بین 

 .شودکعب آن تبخیر میمیلیارد مترم2۹۷ساالنه درکشور 

 رسیممتری هم به آب نمی۳٠٠در عمق 

درصدی منابع زیرزمینی و افت کیفیت آب منجر شده است. 2۵ها از دیگر عواملی است که به کاهش تغییر اقلیم و کاهش بارندگی

و بارش کوتاه به منابع  مدت و در زمان کم بوده استها به صورت کوتاههای گذشته بیشتر بارشدهد: در سالفهمی توضیح می

شود که درحال حاضر کم آب میماند و کمبرف مدت زیادی می :شدن بارش برف گفتشود. او با اشاره به کمزیرزمینی منتقل نمی

زمین است و تبخیر آب نیز افزایش یافته، بنابراین منابع در دسترس کاهش یافته شدن کرهبارش برف کم شده که یکی از دالیل گرم

 .ستا

میلیارد ۹٠میلیارد مترمکعب منابع زیرزمینی داشتیم که درحال حاضر به حدود ۱۳٠که زمانی این کارشنان منابع آبی با اشاره به این

متری هم مشکل آب ۳٠٠جا در عمق رسیدیم اما االن در همانمتر چاه به آب می2٠مترمکعب کاهش یافته است، ادامه داد: زمانی با 

 درحالهست و باغات 

 .شدن استخشک

 استفاده ناپایدار از آب

 یکی از دالیل اصلی بالقوه بحران آب 

، به 2٠۱۵سال سال گذشته، با افزایش جمعیت چهاربرابری ایران، فشار بر منابع نیز افزایش یافته است. جمعیت ایران در ۵٠در 

۵۸میلیون نفر به ۳/۷طور مشابه، جمعیت شهری از حدود به میلیون نفر رسیده است؛۷۹میلیون نفر به ۱٠از  ۱۹نسبت ابتدای قرن 

شهر ایران از جمعیتی بیشتر  ۸کنند. درصد از جمعیت ایران در مناطق شهری زندگی می۵/۷۳میلیون نفر افزایش یافته است. امروزه 

آب برای غذاست. استفاده ناپایدار از آب میلیون نفر برخوردار است. این به معنی افزایش روزافزون تقاضا برای آب آشامیدنی و از یک

درصد از 2۵درصد مصرف آب در ایران ناپایدار است. این بدین معنی است که 2۵یکی از دالیل اصلی بالقوه بحران آب است. بیش از 

 .شودمی ها، بیش از مقداری است که توسط چرخه هیدرولوژیکی تجدید ها و دریاچهها، رودخانهکل برداشت آب از آبخوان

 های زیرزمینیایران رکورددار تخریب آب

درصد ۵۵های زیرزمینی شود که آببرآورد می .های زیرزمینی در جهان استایران درحال حاضر کشوری با باالترین میزان تخریب آب

آبی و  هایوسیستمناپذیر به اکهای زیرزمینی و صدمه برگشتکنند. این وضع منجر به تخریب آباز کل تقاضای آب را تأمین می

http://awnrc.com/index.php


   
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

7 

های زیرزمینی نیز سبب کاهش میزان های تهاجمی آبشدن دریاچه ارومیه. برداشتشود. مانند خشکهای سطحی میپیکره آب

وری آب در ایران ازجمله های زیرزمینی، تخریب زمین و کاهش کیفیت آب شده است. با وجود این بحران جدی در آینده، بهرهآب

عنوان خروجی اقتصادی )تولید ناخالص داخلی( در واحد حجم وری کل آب بهها در منطقه است. بهرهوریکمترین میزان بهره

 .شودشده، تعریف می)مترمکعب( آب برداشت

http://www.iana.ir/fa/news/۴۹۸۳2/%D۸%A2%D۸%A۸ 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۱۷تاریخ: 

 !درصد منابع آبی مناطق خشک کشور برای تولید غذای مناطق با وضع آبی بهتر 87مصرف 

درصد منابع آبی مناطق خشک کشور برای تولید غذای سایر مناطق که از نظر منابع آبی وضعیت بهتری دارند، مصرف  ۸۷حدود 

علمی دانشگاه زابل معتقد است شاید خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( از اتاق ایران، فاطمه کاراندیش، عضو هیئتبه گزارش .شودمی

 .ایران در منطقه گرم و خشک واقع شده باشد اما ضعف مدیریتی فشارهای ناشی از کمبود آب را افزایش داده است

یابی برای کشت محصوالت مختلف توجهی در سطح کشور به مکاننوع بیوی با توجه به نتایج حاصل از مطالعات انجام شده از یک 

درصد منابع آبی مناطق خشک کشور برای تولید غذای  ۸۷اشاره کرد و گفت: طی تحقیقات صورت گرفته، متوجه شدیم در حدود 

ها به دلیل افزایش فی طی این سالکاراندیش ادامه داد: از طر.شودسایر مناطق که از نظر منابع آبی وضعیت بهتری دارند، مصرف می

حال به آب زیادی هم نیاز دارند، در واقع در حال صادرات شوند و درعینصادرات خشکبار که اغلب در مناطق خشک ایران کشت می

 .ها نیاز به اصالح داردآب کشور هستیم. این سیاستآب از مناطق بی

http://www.iana.ir/fa/news/۴۹۹٠۱/%D۹%۸۵%D۸%B۵%D۸% 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۱۷تاریخ: 

 ترین مسئله در تجارت جهانی/ کاهش مصرف آب با ترویج تغذیه سالمآب، پرریسک

ر تجارت ترین مسئله دهوکسترا استاد آب، محیط زیست، اقتصاد و توسعه پایدار دانشگاه توئنتو هلند از آب به عنوان پرریسکآرین 

های مقابله با آن هستند. باید های تحقیقاتی و مطالعاتی زیادی در حال بررسی در مورد بحران آب و راهجهانی یاد کرد و گفت: بخش

 .تر آن برنامه ریزی جدیدی ارائه شودعادالنهتر و برای مدیریت بهینه

به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( از اتاق ایران، با نگاه به مطالعاتی که درمورد کشور ایران انجام شده است، گفت: در ایران 

شاورزی و تولید غذا درصد باقی مانده به حوزه ک ۹۴درصد از آن به مصرف شهری و حدود  ۵یک درصد آب مصرفی به صنعت و 

اختصاص دارد. البته این نسبت با تفاوت ناچیزی در سایر کشورها نیز صادق است. در واقع در همه دنیا تولید غذا بیشترین سهم 

استاد آب، محیط زیست، اقتصاد و توسعه پایدار دانشگاه توئنتو هلند تأکید کرد: ایران در طول سال بیش از آب .مصرف آب را دارد

های جدید کاری کنیم که میزان مصرف آب کند. برای همین ضرورت دارد که با استفاده از تکنولوژیترس خود، مصرف میدر دس

توجهی از کشاورزان ایرانی در حال استفاده کشاورزی ایران کاهش پیدا کند. این کار شدنی است و البته با خبر هستم که تعداد قابل

وی ادامه داد: راهکار دیگر آن است که در تولید محصوالت به اقلیم و شرایط آب و هوایی .ستندها و متدهای جهانی هاز این شیوه

منطقه نیز توجه شود و از طرفی بدانیم که آیا صادرات محصول مورد نظر توجیه دارد یانه؟بر اساس اظهارات وی، مصرف گوشت در 

یه شود. پس تغذات بیشتر است، آب کمتری هم مصرف میکشور به معنای مصرف آب بیشتر است. در مناطقی که مصرف سبزیج

هوکسترا، در مورد نوع سوخت و انرژی که در کشورها .تواند به کاهش مصرف آب بیانجامدتر که برگرفته از سبزیجات است میسالم

د اما از کنمصرف میهای فسیلی، آب کمتری نسبت به سدسازی و سوزاندن چوب شود نیز گفت: تولید انرژی از سوختاستفاده می

 .های تجدیدپذیر است که از نظر مصرف آب بسیار بهینه هستندهمه این موارد بهتر، استفاده از انرژی

http://www.iana.ir/fa/news/۴۹۹٠٠/%D۸%A2%D۸%A۸ 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۱۷تاریخ: 

 میلیارد متر مکعب آب مجازی ساالنه به کشور وارد می شود/ استمرار خودکفایی گندم در سال جاری ۳۵

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی بر تعیین استراتژی آب مجازی در کشور تاکید کرد و گفت: این موضوع دارای ابعاد اقتصادی، 

به بررسی و تعامالت وسیع همه دستگاه های مسئول دارد.به گزارش ایانا از جهاد کشاورزی، عباس اجتماعی و سیاسی است و نیاز 

کشاورز امروز چهارشنبه در همایش بین المللی آب مجازی که به همت اتاق ایران برگزار شد، اظهار کرد: ما باید با توجه به کیفیت و 

یان این که پسته و خرما دو محصول عمده صادراتی ایران است، تصریح کمیت آب به سیاست آب مجازی ورود پیدا کنیم.وی با ب

کرد: آبی که برای تولید پسته و خرما مصرف می شود از نوع بی کیفیت است و نمی تواند جایگزین آب مورد نیاز محصوالتی مانند 

آب به عنوان ظرفیت جایگزینی توجه  گندم، جو و ذرت شود.کشاورز افزود: در نظریه آب مجازی باید به مسایل کیفیت و چگونگی

شود ضمن آن که باید آماده باشیم در صورتی که تعادل آبی بخش کشاورزی به دالیلی در مورد محصوالت احتیاج به تجدید نظر 

این  هداشته باشد، ما هم در مورد صادرات بعضی محصوالت آب بر مانند سیب زمینی، پیاز و هندوانه تجدید نظر کنیم.وی با اذعان ب

میلیارد متر مکعب  ۶تا  ۵که میزان واردات آب مجازی در کشور ناشی از حجم واردات کاالهای کشاورزی است، گفت: ما حدود 

 میلیارد متر مکعب در سال واردات آب مجازی از طریق صادرات کاالهای کشاورزی داریم. ۳۵تا  ۳٠صادرات و 

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در عین حال تغییر الگوی غذایی و توجه به کشت دیم از نظر استفاده از آب سبز یا باران را 

از موضوعات مهمی دانست که باید بخش کشاورزی به آن بپردازد.وی ادامه داد: آب مجازی در مورد سایر محصوالت مانند شیر، مرغ، 

ری و کاالهای صنعتی مانند کاغذ و چرم نیز باید محاسبه شود.کشاورز در مورد صادرات و واردات محصوالت گوشت قرمز و آبزی پرو

میزان واردات محصوالت کشاورزی کشور دچار نوسانات ناشی از شرایط اقلیمی  2٠۱۷و  2٠۱۶زراعی نیز اظهار داشت: در سال های 

صادرات، پایداری نسبی و رویه افزایشی داشته ایم به طوری که صادرات بخش بود، اما در زمینه  ۸۴و بی توجهی به تولید در سال 

کشاورزی از سه میلیون تن به پنج میلیون تن در دو سال اخیر رسیده است.وی با بیان این که روند تولید برخی محصوالت استراتژیک 

با اقدامات و سیاست های صورت گرفته در  2٠۱۵ل مانند گندم طی چهار سال اخیر با موفقیت همراه بوده است، تصریح کرد: در سا

بخش کشاورزی به خودکفایی گندم رسیدیم و این روند امسال و سال آینده هم ادامه خواهد داشت.معاون وزیر جهاد کشاورزی تولید 

د قند در ه های جدیشکر را با توجه به کم آبی در کشور موفقیت آمیز توصیف و پیش بینی کرد ظرف پنج سال آینده چنانچه کارخان

جنوب کشور احداث شود، مشکل کسری تولید این محصول رفع خواهد شد.وی همچنین ابراز امیدواری کرد در سال های آینده با 

بهره گیری از تکنولوژی ها و ارقام جدید در تولید دانه های روغنی جهش اتفاق بیفتد.کشاورز، وضعیت تامین امنیت غذایی را با توجه 

درصد کالری  ۸۵تا  ۸٠خص کالری و پروتیین در کشور قابل قبول دانست و گفت: اگر در کشور و در بخش کشاورزی بتوانیم به دو شا

درصد پروتیین مورد  ۳۶را تولید کنیم عدد خوبی است.وی افزود: گندم در تامین کالری و پروتیین نقش مهمی دارد و در حال حاضر 

درصد از شیر  ۱۱درصد از طریق مرغ و جوجه و  ۱٠از دانه هایی مانند گردو، بادام و آجیل،  درصد ۱٠.۵نیاز کشور از طریق گندم، 

تامین می شود.معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در همین حال اظهار کرد: ما در تولید برخی محصوالت آب بر مانند برنج و 

 خوداتکایی داشته باشیم. ذرت با توجه به کمبود تکنولوژی و منابع آبی نباید اصرار به

http://www.iana.ir/fa/news/۴۹۸۹۸/%DB%B۳%DB 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۱۷تاریخ: 

 پیشنهاد یک نماینده برای واردات آب از افغانستان

جنوبی از افغانستان در دستور  و طبس در مجلس گفته تأمین آب خراسان های فردوس، سرایان، بشرویهنماینده مردم شهرستان» 

هایی از واردات آب از افغانستان مطرح شده بود اما ابعاد امنیتی و سیاسی آن موجب شد تا صریحا اعالم تر زمزمهکار است. پیش

الن کشور در این زمینه باشد؟ پرسشی است که های کتواند در راستای سیاستنشود. حال سخن این نماینده مجلس تا چه اندازه می

روز گذشته موضوعی عجیب از سوی یکی از نمایندگان مجلس مطرح شد. »به گزارش قانون «.این نماینده باید به آن پاسخ دهد

ستور کار جنوبی از افغانستان در د های فردوس، سرایان، بشرویه و طبس در مجلس گفته تأمین آب خراساننماینده مردم شهرستان

 جنوبی هم به پایان رسیده و به فاز مطالعات صفر انتقال آب از افغانستان به ایران و خراسان»به گفته محمدرضا امیرحسنخانی .است

 «.جنوبی را نهایی خواهیم کرد ای با وزیر امور خارجه برگزار و موضوع انتقال آب از کشور افغانستان به خراسانزودی جلسه

حاضر دو رودخانه مرزی هیرمند و هریرود بین ایران و افغانستان  حال شود که درینده مجلس در حالی مطرح میگفته این نما

را دارد اما درباره رودخانه مشترک مرزی هریرود، هر  ۱۳۵۱مشترک است. اکنون ایران بر سر رودخانه مرزی هیرمند پشتوانه قرارداد 

المللی، ایران حقابه طبیعی و عرفی دارد. بنابراین افغانستان ملزم جود ندارد اما طبق قوانین بینچند قراردادی بین ایران و افغانستان و

سازمان ملل درباره استفاده غیر  ۱۹۹۷کنوانسیون  ۷به تأمین حقابه طبیعی، قانونی و عرفی ایران است. همچنین بر اساس ماده 

اصل و قانون عرفی پذیرفته شده است، کشورهای باالدست در صورتی مجاز به عنوان یک  المللی که بههای بینرانی از آبراهکشتی

برداری هرهدست نشوند. بنابراین برسانی جدی به کشورهای پایینالمللی هستند که باعث آسیببرداری از منابع آبی مشترک بینبهره

های شرق برداری از رودخانهصورت جدی در بهره د بهاز این منابع باید حتما بر اساس این اصل در نظر گرفته شود و این اصل بای

المللی حقابه ایران از این دو رودخانه را تأیید کشور از سوی افغانستان در مذاکرات لحاظ شود. در چنین شرایطی که قوانین بین

و وابستگی آبی در شرق  جای گرفتن حقابه طبیعی و قانونی ایران، روی مسئله واردات آب کند، مشخص نیست چرا تمرکز بهمی

لعات ها و مطاکشور که وابستگی جدی امنیت ملی را به دنبال خواهد داشت، است. حال سؤال این است که قبل یا به موازات این پروژه

ماسی دیپلمکرر درباره انتقال و واردات آب از افغانستان، چه مطالعات و اقداماتی برای افزایش تعامل و همکاری با افغانستان بر محور 

 آب برای کسب و دسترسی به حقابه طبیعی و عرفی ایران از رودخانه هریرود صورت گرفته است؟

حال افضلی، دیگر  نتیجه ماند. با اینبرای دسترسی به این نماینده مجلس برای یافتن پاسخ برای این پرسش بی« شرق»های تالش

اطالعی از طرح چنین موضوعی ورزی، آب و منابع طبیعی، با اظهار بیرئیس دوم کمیسیون کشانماینده خراسان جنوبی و نایب

این موضوع در کمیسیون مطرح نشده است. شاید آقای امیر حسنخانی با استاندار جایی رفتند و این مسئله آنجا مطرح »گوید: می

 اره به این که ما بر سر رودخانه هیرمندنایب رئیس دوم کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و نماینده نهبندان با اش«.شده است

های زابل از حقابه ایران از هیرمند نیمهحاضر، چاه حال دهد: دررسد نیازی به واردات آب نداریم، ادامه میداریم و به نظر می حقابه

 .شود و باید مذاکراتی را برای افزایش این حقابه با افغانستان دنبال کنیمپر می

ا اردکانیان، وزیر نیرو، با حضور در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی، از مذاکره با افغانستان از سوی وزارت امور به گفته او، رض

 .ها ادامه داردخارجه برای افزایش سهم ایران سخن به میان آورده است که این تالش

: گویدخورد، میمجلس مطرح شده است، از کجا آب می این نماینده در پاسخ به این که موضوع واردات آب که از سوی دیگر نماینده

های وگو با وزیر نیرو مطرح شده است، صرفا انتقال آب از عمان به استاناطالعم. آن چه در گفتاین را باید از خودشان پرسید، کامال بی

ام کمتری، واردات با انتقال آب داشته باشیم، حال این نماینده معتقد است اگر بتوانیم با ارق شرق کشور بوده و نه چیز دیگری. با این
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میلیون متر مکعب آب از دریای عمان به ۶٠٠گوید: اکنون برای انتقال حدود او می.عنوان یک آپشن فکر کنیم توانیم به آن بهمی

نیست. بنابراین اگر آب میلیارد تومان مطرح شده است که رقم کمی ۵٠٠میلیارد دالر، تقریبا معادل دوهزار و های شرقی، ششاستان

هایی از واردات آب از تر زمزمهها، پیشبر اساس شنیده.توانیم به خرید آن فکر کنیمهای مرزی داشته باشیم، میارزان هم در قسمت

ازه دافغانستان مطرح شده بود اما ابعاد امنیتی و سیاسی آن موجب شد تا صریحا اعالم نشود. حال سخن این نماینده مجلس تا چه ان

 «.های کالن کشور در این زمینه باشد؟ پرسشی است که این نماینده باید به آن پاسخ دهدتواند در راستای سیاستمی

http://www.iana.ir/fa/news/۴۹۸۹۱/%D۹%BE%DB%۸C%D۸%B۴%D 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۱۵تاریخ: 

 ها وظیفه سازمان حفاظت محیط زیست است؟آبه تاالبتامین حق

های کلی سازمان حفاظت محیط زیست توسط رئیس این سازمان ابالغ شد اما بخشی از وظایف اصلی این مجموعه، در سیاست

ها نیز در حیطه وظایف سازمان حفاظت محیط زیست دیگری از سیاستهای کلی ابالغی به کلی محو شده است و بخش سیاست

آبه خورد اما تامین حقها هیچ اثری از حفاظت تنوع زیستی کشور اعم از گیاهی و جانوری به چشم نمینیست. در این سیاست

ت که وزارت نیرو مسئول تامین های اصلی این سازمان در چهار سال آینده اعالم شده است. این در حالی اسها جزء سیاستتاالب

 .هاست و سازمان حفاظت محیط زیست صرفا ناظر بر اجرای تصمیمات شورایعالی آب استآبه تاالبحق

 های چهار سال آینده اینبه گزارش خبرنگار ایانا، عیسی کالنتری رئیس جدید سازمان حفاظت محیط زیست روز گذشته سیاست

ای خطاب به معاونان و مدیران ستادی و استانی، مدیریت پسماندها، کاهش آلودگی هوای امهسازمان را ابالغ کرد. وی در بخشن

 ها را چهار سیاست اصلی این سازمان در چهار سال فعالیت دولت دوازدهم اعالم کرد.کالنشهرها، مهار ریزگردها و تامین حقابه تاالب

آبان ماه با رئیس جمهور، مقرر شد اهمیت  ۶ذ شده در جلسه روز شنبه های اتخادر بخشنامه عیسی کالنتری آمده است: پیرو تصمیم

 ها قرار گیرد و بر چهار سیاست اصلی محیط زیست در چهار سال آتی تاکید شد.و حفظ محیط زیست در کانون توجه و برنامه

تا پایان دولت دوازدهم، کاهش قابل مالحظه معضل آلودگی هوا و حرکت به سمت شرایط متعارف زیست محیطی در کالنشهرها 

های داخلی ریزگردها به عنوان یکی از مخلوقات توسعه ناپایدار و مهار و تثبیت آن به نحو مقتضی، ساماندهی وضعیت شناسایی کانون

های زیست محیطی تاالبدار مناطق شمالی و پاکسازی این مناطق، تخصیص و تامین حقابهپسماند در کالنشهرها و شهرهای اولویت

 های کشور به نحو معقول؛ چهار سیاست ابالغی رییس سازمان حفاظت محیط زیست هستند.ها و رودخانهها، دریاچه

این سازمان در قالب تشکیل بنگاه مستقل شکاربانی  ۱۳۳۵دهد که در سال نگاهی به تاریخچه سازمان حفاظت محیط زیست نشان می

شکار و صید، سازمان شکاربانی و نظارت بر صید جایگزین کانون فوق شد. بر  در پی تصویب قانون ۱۳۴۶ریزی شد. در سال پایه

قانون فوق، وظایف سازمان شکاربانی و نظارت بر صید از محدوده نظارت و اجرای مقررات ناظر بر شکار فراتر رفته و  ۶اساس ماده 

وحشی و حفاظت از زیستگاه آنها و تعیین مناطقی  وحش کشور، تکثیر و پرورش حیواناتامور تحقیقاتی و مطالعاتی مربوط به حیات

نام سازمان به شورایعالی محیط زیست تغییر یافت و  ۵٠های جانورشناسی را نیز در بر گرفت. در سال به عنوان پارک وحش و موزه

یط زیست، حفظ گیری سازمان حفاظت محهای توسعه پایدار اصالح شد. مبنای شکلساختارهای آن بر مبنای ضرورت ۵۳در سال 

حق حیات برای جانوران بود. با اصالحات ساختاری نیز این وظیفه از شرح وظایف سازمان حفاظت محیط زیست ساقط نشد و بخش 

های این سازمان برای مقابله با تخریب سرزمین به منظور جلوگیری از فرسایش تنوع زیستی در کشور و از دست زیادی از فعالیت

متمرکز بود. حال به یکباره رئیس سازمان حفاظت محیط زیست چهار سیاستی را به زیرمجموعه خود ابالغ ها رفتن این سرمایه

کند که اولویت اصلی آنها محیط زیست انسانی است. کنترل کانون ریزگردها در شرح وظایف سازمان حفاظت محیط زیست وجود می

ل گرفت. دبیرخانه این ستاد در سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد اما نداشت تا اینکه ستاد ملی مقابله با پدیده گرد و غبار شک

شود. سازمان حفاظت محیط زیست در همکاری ها پیگیری میاقدامات اجرایی مرتبط با کنترل کانون ریزگردها توسط سازمان جنگل

ابله با ریزگردها شود اما موفق نشد و تمام وظایف با ستاد احیای دریاچه ارومیه نیز تالش کرد از طریق مالچ پاشی وارد فاز اجرایی مق

ها محول شد. بنابراین سازمان حفاظت محیط زیست هیچ نقشی در کنترل کانون اجرایی مقابله با ریزگردها نیز به سازمان جنگل

دی ود ندارد. مالچ پاشی تا حدوریزگردها ندارد. از سوی دیگر ریزگردها نیز از تبعات تغییر اقلیم بوده و هیچ راهی برای کنترل آنها وج

کند اما کنترل کامل ریزگردها امکان پذیر نیست و مردم باید خود را با شرایط ریزگرد تبعات منفی ناشی از ریزگردها را تعدیل می
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اظت حفسازگار کنند. معلوم نیست منظور کالنتری از اینکه مهار و کنترل تبعات ناشی از ریزگردها را جزء وظایف اصلی سازمان 

های محیط زیست قرار داده، چیست اما آنچه مسلم است این سازمان تا کنون نتوانسته است نقش پررنگی در مسئله کنترل کانون

بخشد اما سازمان حفاظت محیط زیست در ها، بستر زندگی حیات وحش را بهبود میبحرانی داشته باشد.هرچند ساماندهی زباله

ها تنها اقدام چشمگیری که انجام داده، ایجاد ممنوعیت دفع زباله ری ندارد. تا کنون برای مکانیابی زبالهزمینه زباله تقریبا هیچ اختیا

ها، استانداری و فرمانداری به همراه ادارات کل منابع طبیعی همواره بر سر ها، شهرداریدر مناطق حفاظت شده بوده و بس. دهیاری

ن کردند و سازمان حفاظت محیط زیست نیز در ای، با یکدیگر جلسات متعددی برگزار مییافتن محل مناسبی برای سایت تخلیه زباله

اده های الزم را انجام دجلسات حتی نقش نظارتی خود را به درستی ایفا نکرده است زیرا اگر کارشناسان این سازمان به دقت بررسی

ر روبرو نبودیم و سیستم مدیریت پسماند در کشور به شیوه اصولی های نامناسبی از شمال کشوبودند، امروز با تلی از زباله در مکان

های اصلی های شمال را یکی از سیاستشکل گرفته بود. حال که وضعیت به مرز بحرانی رسیده است، عیسی کالنتری ساماندهی زباله

فاظت محیط زیست قرار است سازمان حفاظت محیط زیست معرفی کرده است. اما مشخص نیست که با کدام ساز و کار سازمان ح

ها نیز جزء وظایف وزارت نیرو است. زمانی که عیسی کالنتری به عنوان آبه تاالبها ورود پیدا کند.تامین حقدر مسئله ساماندهی زباله

آبه حق توانستشد و نمیها با دریچه بسته سدها مواجه میکرد، به محض کاهش بارشرئیس ستاد احیای دریاچه ارومیه فعالیت می

آبه این دریاچه ارومیه را دریافت کند. از سوی دیگر با وجود وعده رئیس جمهور برای نجات دریاچه ارومیه و اهمیت تامین حق

ای که وزارت نیرو مدعی است رهاسازی شده، واقعا از آبهدریاچه، ابزارهای الزم در اختیار سازمان محیط زیست نبود که بداند آیا حق

های وزارت نیرو تاالب آمده است یا خیر. سازمان حفاظت محیط زیست هیچ ابزار نظارتی برای راستی آزمایی گفتهسدها به سمت 

های بازرسی برای جلوگیری از برداشت غیر مجاز از کند. اکیپندارد و صرفا به آمارهای ارائه شده از سوی این وزارتخانه بسنده می

ول کافی برای تامین حقوق پرسنل خود هم در اختیار ندارد. حال معلوم نیست با کدام امکانات ها ندارد و ساختاری است که پرودخانه

ها را هم تامین کند.با توجه به اشاره عیسی کالنتری به جلسه مشترک آبه تاالبو ابزار قرار است این سازمان در چهار سال آینده حق

سازمان حفاظت محیط زیست در دولت دوازدهم قرار است در مسئله آب  شود که آیابا رئیس جمهور این پرسش در ذهن ایجاد می

 جایگزین وزارت نیرو شود؟

http://www.iana.ir/fa/news/۴۹۸٠۶/%D۸%AA%D۸%A۷%D۹% 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۲۰تاریخ: 

های بزرگ اروپایی برای عقد قراردادهای تهران/ حضور پرشکوه شرکت نفره اروپا، از امروز شنبه در 7۰هیأت اقتصادی 

 گذاری در بخش کشاورزی و صنایع غذایی ایرانسرمایه

 مواد غذایی اتحادیهدر ادامه روند بهبود مراودات اقتصادی ایران و کشورهای اروپایی امروز شنبه فیل هوگان، کمیسیونر کشاورزی و 

رتبه اتحادیه اروپا مانند آنماری واندرهدن، رئیس تیم روابط اتحادیه اروپا، جرزی پیلوا، اروپا، در رأس هیأتی متشکل از اعضای عالی

شود. همچنین مدیرکل وزارت کشاورزی اتحادیه اروپا و مونیکا هنسی، رئیس واحد وزارت بازرگانی این اتحادیه راهی تهران می

 گذاریکننده اتحادیه اروپا در زمینه کشاورزی و صنایع غذایی برای امضای قراردادهای سرمایهو شرکت تولید انجمن ۴۶نمایندگان 

ن کنند.در واقع به اذعان کارشناساهای ایران در بخش کشاورزی و صنایع غذایی مرتبط به ایران سفر میمشترک و بازدید از توانمندی

ه شرایط سیاسی امروز و مواضعی که آمریکا نسبت به جمهوری اسالمی ایران در پیش گرفته است، ذات این سفر اقتصادی با توجه ب

دهنده پایبندی اتحادیه اروپا به برجام و تمایل کشورهای عضو این اتحادیه به گسترش روابط اقتصادی و سیاسی با ایران است.این نشان

نفر از کمیسیون کشاورزی اتحادیه اروپا  2٠نفر از فعاالن بخش خصوصی و  ۴۴شکل از هیأت در گروه کشاورزی و صنایع غذایی مت

های الزم، راهکارهای باال بردن سطح روابط آید. ارائه آموزشبه ریاست فیل هوگان، کمیسیونر کشاورزی این اتحادیه به تهران می

مباحثی است که امروز صبح در فروم )مجمع( اقتصادی مباحث گذاری مشترک محور اصلی تجاری، انتقال تجربه و تکنولوژی و سرمایه

شود.مذاکرات آن ها با شرکای ایرانی بیشتر در چارچوب ضوابط اتحادیه اروپا مدنظر اتحادیه اروپا و شرکای ایرانی بحث و بررسی می

ز سه گروه مختلف از اتحادیه اروپا با سفر ماه قبل سفر خود به تهران را اعالم کرد. قبل از این سفر نی صورت گرفته و این هیأت هشت

های مختلف اند که طی دو روز آینده به قراردادهای نهایی منجر خواهد شد.حال از آنجا که شرکتای را داشتههای اولیهبه ایران، توافق

؛ به نظر می رسد از آنجا که اندگذاری در بخش کشاورزی و صنایع غذایی و تبدیلی ایران اعالم آمادگی کردهاروپایی برای سرمایه

کنون بیش ترین ارتباطات تجاری اروپایی کشورمان با کشورهایی مانند فرانسه، ایتالیا و آلمان بوده، در این سفر گسترش روابط با تا

کشور  ۱۵سایر کشورهای اروپایی در دستور کار طرفین قرار گرفته باشد.در این هیأت فعاالن بخش کشاورزی و صنایع غذایی از 

اروپایی شامل فرانسه، فنالند، جمهوری چک، بلژیک، اتریش، یونان، کرواسی، قبرس، هلند، ایرلند، مجارستان، لیتوانی، ایتالیا، پرتغال 

گروه  ۹تا  ۸شود و از فردا )یکشنبه( این هیأت با تقسیم به و لهستان نیز حضور دارند. امروز فروم اقتصادی این هیأت برگزار می

های مختلف بخش کشاورزی و صنایع غذایی، دامداری، گل و گیاه و... کشورمان بازدید کرده و با آن ها مذاکره ز شرکتمختلف، ا

های اروپایی تا چند روز خواهند کرد. روز دوشنبه کمیسیونر کشاورزی اتحادیه اروپا از ایران خارج می شود، اما برخی دیگر از شرکت

های خود در تهران ماه امسال هیأت بزرگ اقتصادی اتحادیه اروپا در چهارمین دور از همایش.اردیبهشتبعد در ایران باقی خواهند ماند

ها در حوزه شرکت اروپایی برافزایش همکاری ۵٠کمیسر انرژی اتحادیه اروپا به همراه نمایندگان  "میگوئل آریاس کانیته"با حضور 

قلیمی تأکید کرده بودند.بررسی روابط تجاری ایران و شرکای خود در اتحادیه بانکی، گسترش مبادالت تجاری، انرژی و تغییرات ا

نحوی ( نیز بیانگر کاهش واردات و افزایش صادرات ایران به این کشورهاست، به2٠۱۶ - 2٠۱۵اروپا طی دو سال گذشته میالدی )

میلیون دالر بوده که  2۱۱برابر با سه میلیارد و  2٠۱۵که میزان واردات محصوالت کشاورزی و غذایی ایران از اتحادیه اروپا در سال 

میلیون دالر رسیده است. این در حالی است که ارزش محصوالت  ۱۶درصد کاهش به دو میلیارد و  ۱۴با  2٠۱۶این میزان در سال 

میلیون دالر در سال  ۶۸۵درصدی به  22با رشدی  2٠۱۵میلیون دالر در سال  ۵۶۱غذایی و کشاورزی صادر شده به اتحادیه اروپا از 

 رسیده است./ 2٠۱۶

http://www.iana.ir/fa/news/۴۹۹۱۴/%D۹%۸۷%DB%۸C 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۱۷تاریخ: 

 تاجر یونانی چگونه سر دولت ایران کاله گذاشت؟

است که یک تاجر یونانی تبار از منابع بازنشستگان کشورمان دریافت کرده و با وجود آن که دستگیر میلیون دالر؛ این رقمی  28

 .شده، بی پرداخت آن از ایران گریخته است

ا شد و اقتصاد کشورمان رهای ظالمانه علیه کشورمان، یکی پس از دیگری متجلی میبه گزارش تابناک؛ در روزهایی که آثار تحریم

میلیون دالر از منابع این  2۶٠برد، تصمیمی در اتاق فکر یک مجموعه وابسته به دولت گرفته شد که بر اساس آن، به محاق می

گذاری عجیبی که حاال لطمات بزرگ آن آشکار مجموعه به خرید اجناس دست دوم از یک کشور دست چندم اختصاص یافت؛ سرمایه

میلیون 260ست مبلغ این سرمایه گذاری را یک بار دیگر مورد توجه قرار دهیم؛ نخست بد نی.پذیردشده، ولی کسی مسئولیتش را نمی

داد؛ اما این میلیارد تومان را به دست می ۵٠٠تومانی دالر، عدد سرگیجه آور  ۱۹٠٠که با احتساب نرخ حدود  2٠۱2دالر در سال 

کشور از دید تصمیم گیرندگان این سرمایه گذاری مبلغ گزاف صرف چه شد و به راستی در آن روزهای اوج تحریم، مهم ترین نیاز 

هایی کلیدی و اساسی که بد نیست پیش از پرداختن به آنها، منبع مالی این قرارداد هنگفت را نیز مشخص نماییم؛ چه بود؟پرسش

مین اجتماعی( درصد سهام(، شستا )شرکت سرمایه گذاری تأ ۳۴) "صندوق بازنشستگی کشور"وابسته به « شرکت ملی نفتکش ایران»

درصد دیگر سهام. مجموعه هایی که عهده دار پرداخت مستمری ماهانه  ۳۳درصد سهام و صندوق بازنشستگی صنعت نفت با  ۳۳با 

میلیون ها بازنشسته هستند، ولی به قدر دخل و خرج خود نیز توانایی ندارند و دست کم در مورد صندوق بازنشستگی کشور، قطع 

بعد از این یادآوری، محل این سرمایه .حدود یک و نیم میلیون بازنشسته و خانواده شان را فلج خواهد کردردیف بودجه آن، معاش 

 گذاری هنگفت و چرایی چنین تصمیمی، در کانون توجه قرار خواهد گرفت که بر ابهامات و سؤاالت خواهد افزود. اینکه این سرمایه

شده و معاون وزیر فعلی تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ  (!ی مستعمل و فرسودههاعظیم صرف خرید چند فروند نفتکش )بعضا کشتی

این معامله به پیشنهاد شرکت »گوید: در زیرمجموعه آن است ـ در توضیح چرایی آن می "شرکت ملی نفتکش"که دو سهام دار عمده 

 «.کش انجام شده استملی نفت در آن زمان از سوی شرکت ملی نفت

 .آیدکت ملی نفتکش ایران که از جمله شرکت های مدیریتی صندوق بازنشستگی کشوری به شمار میسهام داران شر 

فروند نفتکش، ابعادی از آن قرارداد آشکار شده که بسیار تعجب  ۸اما این پایان راه نبوده و حاال با گذشت چند سال از امضای خرید 

بزرگترین شرکت نفتکش جهان، یعنی شرکت ملی نفتکش ایران خریداری آور و حتی دردناک است؛ نخست اینکه این کشتی ها برای 

شده که در آن زمان تحریم ها موانع بزرگی پیش روی حرکت ناوگانش در آبهای جهان پدید آورده بود؛ تصمیمی عجیب و شائبه 

 !برانگیز

 ازه خریداری شده را با پرچم کشورهای دیگرهای تخواهند این کشتیتوجیه مسئوالن وقت برای این تصمیم نیز عجیب بود. اینکه می

شد این جابجایی پرچم ها را در به کار جابجایی محموله های نفتی بگیرند و به این شیوه، تحریم ها را دور بزنند، در حالی که می

تر و رف امور واجبمیلیون دالر هزینه را ص 2۶٠کشتی های آماده به خدمت و زمین گیر شده شرکت نفتکش ایران نیز انجام داد و 

شود که با مرور زمان، اشکاالت بنیادین تری در این قرارداد بروز کرد که هنوز همه این ابهامات در حالی مطرح می.تر کردضروری

رفع نشده اند؛ از جمله تحویل شدن چند کشتی کارکرده بر اساس این قرارداد به کشورمان و تحویل نشدن چند فروند کشتی دیگر. 

، سه «دیمیتریس کامبیس»رسد فروشنده این کشتی ها به کشورمان، یعنی تاجری یونانی تبار به نام در شرایطی که خبر میآن هم 

کشتی فرسوده را در قالب این قرارداد برای کشورمان خریداری و ترجیح داده به جای تحویلشان به کشورمان، آنها را اوراق کرده و از 

میلیون دالری برای شرکت ملی  2۸شود زیان وضعیتی که گفته می!ثروت خود بیفزاید  شان، برفروش آهن قراضه و دیگر بقایا

http://awnrc.com/index.php
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توانست نفتکش ایران و سرمایه گذارانش به همراه داشته است؛ زیانی که از جیب بازنشستگان پرداخت شده و با احتساب سودی که می

میلیون دالر )با احتساب نرخ حدود  2۸با سرمایه گذاری در جاهای دیگر نصیب صندوق های بازنشستگی نماید، بسیار بیشتر از 

دانیم از یک سو بسیاری از کشتی های شرکت ملی این در حالی است که می.میلیارد تومان( است ۱۱٠تومانی دالر، بیش از  4000

نفتکش ایران هنوز زمین گیر هستند و کارکردشان در چندین سال اخیر، استفاده به عنوان مخزن برای انبار کردن نفت و محصوالت 

ی کشورمان وضع شده که عمال ایده عجیب خرید نفتکش های نفتی بوده و از سوی دیگر، سال گذشته تحریمی علیه نفتکش ها

 !جدید و استفاده از پرچم دیگر کشورها برای به کارگیری آنها را تحت الشعاع قرار داده است

توسط وبسایت ترید ویندز، منبع اخبار جهانی  یکی از معدود تصاویر منتشر شده از دیمیتریس کامبیس تاجر یونانی که 

 .ه شده استکشتیرانی مخابر

 اتفاقات شومی که به باور معاون وزیر رفاه، شائبه های کاسبی در این قرارداد به بهانه تحریم ها را پررنگ تر کرده و سایه تردید را بر

گستراند؛ اتفاقاتی از جمله عزل مدیر شرکت ملی نفتکش در روز تعطیل به دستور اسالمیان، برخی اقدامات همسو با این قرارداد می

دیر مستعفی صندوق بازنشستگی کشوری و نصب مدیری از مجموعه کارمندان وزارت نفت؛ مدیری که خاستگاهش وزارت نفت م

کردند اتفاقی که برخی گمان می.است، ولی توسط مدیرعامل صندوق وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت گرفته است

رمان در این قرارداد صورت گرفته اما به سلسله اتفاقاتی منجر شده که حاال از آن به در راستای استیفای حقوق از دست رفته کشو

، ولی کنند. اینکه دیمیتریس با تدبیر مسئوالن امنیتی کشور به ایران فراخوانده و دستگیر شدهبزرگترین ابهام این پرونده یاد می

اله وضعیتی که حجت.شرکت ملی نفتکش ایران همراه شده استبازداشتش با مخالفت برخی از این مدیران، از جمله مدیرعامل 

رای کش بهایی از سوی شرکت ملی نفتشود تالششنیده می»میرزائی، معاون اقتصادی وزیر کار در توضیح آن به شرق گفته: 

ی اشت شد. شرکت ملهای صندوق و شستا این فرد بازدجلوگیری از بازداشت این فرد صورت گرفته است. با وجود این با پیگیری

 «.کش معتقد است این فرد غیرایرانی است و ممکن است بازداشت وی در روابط اقتصادی ما با یونان تأثیر منفی بگذاردنفت

توضیحاتی که اگر آن ها را کنار ابهامات فراوان این قرارداد از ابتدا بگذاریم، معنای متفاوتی خواهد یافت؛ وضعیت پر ابهامی که بیژن 

چیز غیرشفاف است و اصال مشخص نیست، چرا در آن زمان که در این معامله همه»دهد: ه، وزیر نفت آن را این گونه توضیح میزنگن

های کشکش را ملزم به خرید نفتاند، شرکت ملی نفت، شرکت ملی نفتدلیل تحریم بیکار بودهکش ایرانی بهعمده ناوگان نفت

اکنون کافی است بدانیم که در نهایت با استدالل هایی که مدیران نفتکش و صندوق «.رده استهای غیرایرانی کدوم با پرچمدست

د!( تا گریزشود )بخوانید: میاند، این فرد مشروط آزاد شده و از کشورمان خارج میبازنشستگی برای رفع بازداشت دیمیتریس آورده

میلیارد تومان که از جیب بازنشستگان و مستمری  ۱۱٠یانی بیش از های بازنشستگی کشوری و صنعت نفت و شستا بمانند و زصندوق

اتفاقی که استعفای مدیرعامل صندوق !دهندگان تامین اجتماعی به جیب وی سرازیر شده و معلوم نیست آیا بازخواهد گشت یا خیر

برای زدودن آثار شومش بازنشستگی کشوری و حتی عزل مدیر منصوب شده توسط وی در شرکت ملی نفتکش و اقدامات مشابه 

کافی نخواهد بود، مگر اینکه عامالن این اتفاق و آن هایی که به مدد دیمیتریس آمدند تا از اعمال قانون بگریزد، شناسایی، معرفی و 

 .محاکمه شوند و احیای حقوق از دست رفته بازنشستگان کشورمان در دستور کار جدی مسئوالن ارشد کشور قرار گیرد

http://www.iana.ir/fa/news/۴۹۸۹2/%D۸%AA%D۸%A۷% 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۱۷تاریخ: 

ها مشتری ایتالیایی /آید/ احتمال تأسیس دفتر اتحادیه اروپا در تهراننفره اتحادیه اروپا شنبه به تهران می 7۰هیأت 

 پروپاقرص کیوی ایران

 .یابندرتبه اروپا و فعاالن اقتصادی اروپایی شنبه در تهران حضور مینفره متشکل از مقامات عالی ۷٠هیأت 

های های موجود در ایران برای افزایش سطح همکاریبه گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا(، این افراد با هدف بررسی ظرفیت

یابند که در صورت مثبت بودن نتیجه امکان تأسیس دفتر اتحادیه اروپا در محصوالت کشاورزی حضور میتجاری به ویژه در بخش 

اکنون برای صادرات محصوالت کشاورزی به اروپا موانعی وجود دارد که در صورت تأسیس دفتر صادرات به این هم .ایران وجود دارد

ای در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران و ه برگزاری جلسهرتباین هیأت عالی.گیردقاره تسهیل یافته و سرعت می

 .وزارت جهاد کشاورزی را در دستورکار خود دارد

ترین تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی در دنیا مقام یک تا هفتم را دارد که پسته، خشکبار و زعفران عنوان یکی از بزرگایران به 

اند و ها مشتری پروپاقرص کیوی ایران شدهایتالیایی نیز به دلیل وضعیت نامناسب آب و هوایی در ایتالیا،اکنون هم.سرآمد آن هاست

 .ای خواهد داشتونقل، صادرات به کشورهای اطراف از جمله روسیه رشد فزایندهشده و حملتمامبندی، قیمتدر صورت اصالح بسته

http://www.iana.ir/fa/news/۴۹۸۷۹/%D۹%۸۷%DB%۸C% 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۱۷تاریخ: 

 نظران به همکاری با بورس کاالدعوت از همه صاحب

ر دهد، تواند در اختیار بازارسرمایه قراکوین می هایی را که بیتکاال با تشکیل یک کمیته کاری مراحل مطالعه و بررسی ظرفیتبورس

 .نظران برای همکاری در این پروژه دعوت کردآغاز کرد.مدیرعامل بورس کاال از همه صاحب

توان آن را عنوان سیستم پول الکترونیک همتا به همتا منتشر شد که میای تحت، مقاله2٠٠۸اکتبر  ۳۱، به گزارش بورس کاال

ت. استفاده کرده است که نامی ژاپنی اس« ساتوشی ناکاماتو»ین به شمار آورد. نویسنده این مقاله از نام مستعار مانیفیست بیت کو

و نقصش  عیبدلیل انگلیسی بیفرد یا افراد واقعی پشت این نام همچنان ناشناخته هستند. درآغاز، برخی ژاپنی بودن این فرد را به

ایی را با همین نام پیدا کردند، اما خود آن فرد در کنفرانسی خبری این ادعا را که سازنده آمریک-گروهی هم فردی ژاپنی.رد کردند

ها در مورد شخصیت واقعی پشت بیت کوین همچنان ادامه دارد و هنوز پدید آورنده یا پدیدآورندگان زنیبیت کوین است رد کرد. گمانه

در تحقیقات مشترکی گفته شد ممکن است یک مهندس کامپیوتر و بازرگان  2٠۱۵اما در دسامبر .اندطور رسمی شناخته نشدهآن به

روز ۳سی و برخی اعضای برجسته انجمن بیت کوین هم تأیید کردند. بیکوین باشد. این اطالعات را بیاسترالیایی، مخترع واقعی بیت

 .شه از انظار عمومی پنهان شدبعد از این تحقیقات یک مهندس استرالیایی این ادعا را تأیید کرد ولی برای همی

اکنون در حال پیشروی در بازارهای عنوان نخستین واحد پول الکترونیک همانگیز، بیت کوین بهاما با وجود این داستان شگفت

یدا کرده پ رو بوده، اما با وجود این محبوبیت، مقبولیت و ارزش باالییهایی هم روبهدنیاست؛ البته این ارز از زمان پیدایشش با چالش

میلیون تومان قرار گرفت. قیمت این ارز تا 2۸هزاردالر معادل ۷است. ارزش هریک بیت کوین در مبادالت روز گذشته در محدوده 

اکنون به یک میلیون بیت کوین در دنیا تولید شده و ارزش کل این بازار هم۱۶دالر بود.تاکنون ۱٠٠همین چند سال پیش کمتر از 

هزار دالر خواهد ۵٠٠کم به دست2٠2۵کنند قیمت هر بیت کوین تا سال بینی میبرخی تحلیلگران پیش.ه استتریلیون دالر رسید

کند با استفاده از تکنولوژی بالک چین و بر بستر سرورهای معروف به مهر رسید. این ارز که از ابزارهای مدرن دیجیتال استفاده می

دهد و دارنده ای از امضاهای دیجیتال را تشکیل میاین شکل که سکه الکترونیک زنجیرهکند؛ به زمانی، گواه کار و شبکه فعالیت می

شود کار دهد. سیستمی که از آن با نام بالک چین یاد میتواند از طریق این امضای دیجیتال آن را به فرد دیگری انتقال این سکه می

 کنندهشود. دریافتهر فرد امضای دیجیتال فرد به آخر سکه اضافه میدهد و پس از خرید این زنجیره خریدو فروش ارز را انجام می

 .تواند برای تأیید زنجیره مالکیت خود امضاها را بررسی کندوجه می

 کنندچه کسانی از بیت کوین استفاده می

ترین ود به یکی از پرقدرتشبینی میشود و پیشاگرچه بیت کوین دشمنان زیادی دارد اما اکنون در بسیاری از کشورها استفاده می

کننده از بیت کوین است و کشورهای سوئد، دانمارک، ترین استفادهاکنون کشور استونی بزرگارزهای جهان در آینده تبدیل شود. هم

سته و روسیه ه پیواند. اخیرا آمریکا نیز به این خانوادجنوبی، هلند، فنالند، کانادا، استرالیا و انگلیس این ارز را به رسمیت شناختهکره

 .واسطه استفاده کندشود از این ارز بیهای آمریکا که به وسیله دالر انجام مینیز قصد دارد برای جلوگیری از تحریم

کشور چین هم که قبال استفاده از بیت کوین را در کشور خود ممنوع اعالم کرده بود تحت فشار افزایش معامالت این ارز امتیازهای 

ها قائل شده است، چرا که کاهش ارزش یوآن باعث شده تا بازرگانان چینی تصمیم بگیرند از بیت ی استفاده کنندهجدیدی را برا

های گذشته دولت چین تصمیم گرفته تا از این پول حمایت بیشتری کند تا مردم هم به این پول بیشتر کوین استفاده کنند. در ماه

گذاری کنند. اخیرا شایع شد یک شرکت سرمایهیون کاربر از بیت کوین استفاده میمیل2اکنون در چین حدود اعتماد کنند. هم

کند. نام این شرکت که بریو نیو ورد اینوستمنت است به گذاری در بورس ایران استفاده میسوئدی از بیت کوین برای سرمایه

http://awnrc.com/index.php
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حساب بانکی در سوئد گذاری کنند، بدون اینکه نیازی بهدهد پول خود را در بورس ایران سرمایهالمللی اجازه میگذاران بینسرمایه

 .داشته باشند

 ها در ایراننخستین تالش

با وجود اینکه موج بیت کوین جهان را در بر گرفته است اما در ایران هنوز راهکارهایی که بتوان با استفاده از بیت کوین مبادله انجام 

انجام مطالعات مقدماتی در این زمینه خبر داد اما توضیح بیشتری ارائه نکرد. روز  کل بانک مرکزی ازداد وجود ندارد. اخیرا رئیس

 .ی بررسی مزایای بیت کوین در این صنعت در ایران خبر دادبرا جامع برنامه یک آغاز از کاالی ایرانگذشته مدیرعامل بورس

ت کوین در یک ژورنال معتبر علمی چاپ شود، اعالم کرد: زودی مقاله او در مورد مسائل شرعی بینژاد که قرار است بهحامد سلطانی

کاال مورد های بیت کوین راهکارهای استفاده از بیت کوین در حوزه بورسزودی با تشکیل یک کارگروه کاری برای بررسی ویژگیبه

 کنم.کاال دعوت مینظران در این حوزه برای همکاری با بورسبررسی قرار خواهد گرفت و من از همه صاحب

بیت کوین کار خود را خواهد کرد و ما ناچاریم قبل از آنکه همه :کارگیری بیت کوین گفتاو در زمینه الزام انجام مطالعات در مورد به

کنم که تر این ارز را بهتر بشناسیم. به همین دلیل من پیشنهاد میهای مالی به سمت بیت کوین هدایت شود هر چه سریعتراکنش

 .ها تشکیل شودجانبه برای بررسی و مطالعه بیت کوین در بازار سرمایه با همکاری همه بورسی همهیک کمیته کار

کاال قطعا به مطالعه در این زمینه نیاز دارد، گفت: ما قصد داریم با تشکیل این کمیته متوجه شویم که بیت او با بیان اینکه بورس

نژاد پرسیدیم که آیا قرار است معامالت گذارد.از سلطانیآن فعال هستیم، می کوین در آینده چه تبعاتی را روی صنعتی که ما در

تقل عنوان یک نهاد مسکاال قادر نیست بهکاال با بیت کوین انجام شود؟ او توضیح داد: ما هنوز در آغاز راهیم ضمن اینکه بورسبورس

عنوان اال بهکیم مقررات در این زمینه بانک مرکزی است و بورسانجام معامله را با بیت کوین به رسمیت بشناسد زیرا نهاد رسمی تنظ

کاال ادامه داد: کاری که ما قرار است بکنیم بررسی تبعات فراگیر شدن جزئی از یک کل قادر نیست چنین کاری بکند.مدیرعامل بورس

های اقتصادی دیگر نیز باید این اثرات را حوزهاو با بیان اینکه فعاالن .کاال و صنایع بازار سرمایه استمعامالت بیت کوین بر بورس

شود نمی گذارد و منجر به اینبررسی کنند تأکید کرد: اینکه یک سیستم مالی به رسمیت شناخته شود یا نشود اثری در کار آن نمی

 کرد؛ درنتیجه ما ناچاریم قبلکه آن سیستم مالی کار خود را انجام ندهد؛ اگر مردم به چیزی نیاز داشته باشند از آن استفاده خواهند 

 ها به سمت چنین ابزاری برود و ما دیگر کنترلی روی آن نداشته باشیم آن را مورد مطالعه قرار دهیم.از آنکه همه تراکنش

بیت  مان را ببندیم و بگوییم که چوناینکه ما چشمان:شوند ادامه داداو با بیان اینکه در فضای مجازی به سرعت ابزارها فراگیر می

کند چون درست است که ما با آن کاری نداریم کوین یک ارز رسمی نیست در نتیجه نباید از آن استفاده کرد موضوعی را حل نمی

ه ای کاما این ابزار در آینده با ما کار خواهد داشت.او در ادامه به مسائل شرعی استفاده از بیت کوین اشاره کرد و گفت: من در مقاله

یق یک نشریه پژوهشی منتشر خواهد شد، مسائل مربوط به موضوعات شرعی بیت کوین را بررسی کردم و مالحظات زودی از طربه

این پژوهش نشان داد که استفاده از این ارز با احکام و مسائل شرعی اسالم بسیار تطابق دارد و با توجه به اینکه نفع مردم در آن 

 شود به مسائل شرعی نزدیک استلحاظ می

http://www.iana.ir/fa/news/۴۹۸۶۹/%D۸%AF%D۸%B۹%D 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۲۱تاریخ: 

 ها برای اروپا /درخواست کمیسیونر اروپاییبزرگان کشاورزی اروپا در تهران/ منوی غذایی و کشاورزی دولتی

نفر متشکل ۷٠دنیای اقتصاد : کمیسیونر کشاورزی و توسعه روستایی اتحادیه اروپا با پیام برقراری روابط دوجانبه با ایران، به همراه 

 ها به اشتراک گذاشتکشور اروپایی به تهران آمد. او الگوی اروپایی در کشاورزی و صنایع غذایی را با ایرانی ۱۹شرکت بزرگ از  ۴٠از 

 .هایی را عنوان کردو برای ایجاد روابط دوجانبه، توصیه

هم در شرایطی های اقتصادی دو طرف دارد؛ آن با مقامات ایرانی حکایت از فاز جدید همکاری« فیل هوگان»دیدارهای روز گذشته 

دهد که همچنان های خارجی را برای ورود به ایران دچار تردید کند. حضور این هیات در تهران نشان میکه آمریکا سعی دارد شرکت

ها برای ورود به بازار کشورمان مشتاق هستند. ضمن اینکه کمیسیونر کشاورزی و توسعه روستایی اتحادیه اروپا نیز در پاسخ اروپایی

های احتمالی آمریکا چیست، گفته است که فارغ از موضع آمریکا،اتحادیه اروپا کامال سوال که موضع شما در مقابل تحریم به این

طور مکرر پایبندی این متعهد به برجام است. او افزوده است که در هفته گذشته جلساتی در این مورد برگزار شده و سران اروپا به

 .اند. او همچنین گفته که سایر کشورها را نیز نسبت به پایبندی به برجام تشویق خواهند کرددهاتحادیه به برجام را اعالم کر

های همکاری اروپا برای همکاری با روز گذشته، فیل هوگان در دیدارهای جداگانه با وزیر جهاد کشاورزی و فعاالن اقتصادی از زمینه

ی ایرانی نیز در هر دو نشست، موانع توسعه روابط با اروپا را بیان کردند. موانعی هاایران سخن به میان آورد. این درحالی بود که طرف

د. این کنها برای کاالهای ایرانی را گوشزد میگردد و بخش دیگری از آن باال بودن تعرفهکه بخشی از آن به مشکالت بانکی برمی

ای تالش خواهد کرد. همچنین ای و تعرفهذف موانع غیرتعرفهها عنوان کرده که برای حمقام اروپایی نیز در پاسخ به این دغدغه

سال  2درخصوص روابط بانکی نیز اطمینان داد که تالش خواهد کرد تا این مساله حل شود. اما به این موضوع نیز اعتقاد داشت: 

پشت سر بگذاریم. حمایت هوگان به  سال توانستیم بحران مالی را ۷زمان زیادی برای رفع مشکالت بانکی نیست و ما در اروپا بعد از 

 .ای دیگر از اشتیاق اروپا نسبت به توسعه همکاری با ایران استنیز نشانه WTO نمایندگی از اروپا از الحاق ایران به

ر این دهرچند برخی خبرها حاکی از افتتاح دفتر اتحادیه اروپا در ایران بود اما کمیسیونر کشاورزی و توسعه روستایی اتحادیه اروپا 

وکار اینجا هستم. افتتاح دفتر یک مساله سیاسی است و افراد مورد نیز اظهار کرده است که من برای توسعه روابط اقتصادی و کسب

کنم این مساله درحال پیگیری است اما ما یک هیات تجاری هستیم که قصد دیگری مانند خانم موگرینی مسوول آن هستند. فکر می

نامه نظر داشته باشیم. دیدار هوگان با وزیر جهادکشاورزی با امضای تفاهمرزی و صنایع غذایی بحث و تبادلداریم در زمینه کشاو

خصوصی ایران و فرانسه هم در حضور وزیر جهادکشاورزی ایران و همکاری بین دو طرف نیز همراه بوده و در عین حال بخش

ی با هدف اجرای طرح توسعه کشت ذرت و سورگوم در ایران با پشتیبانی نامه همکارکمیسیونر کشاورزی اتحادیه اروپا یک تفاهم

 .اتحادیه اروپا امضا کردند

 خصوصی چه درخواستی داشتند؟فعاالن بخش

هایشان را درخصوص برقراری رابطه با این ها و دغدغهها، چالشخصوصی در دیدار خود با کمیسیونر اروپایی خواستهفعاالن بخش

دند. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران که میزبان این گردهمایی تجاری بود، در سخنانی با اشاره اتحادیه بیان کر

توجه رغم جهش قابلای، گفت: بهدرصدی حجم مبادالت تجاری میان ایران و اتحادیه اروپا در دوره پس از توافق هسته ۶٠به افزایش 

کالت بانکی گرهی سخت در روابط اقتصادی ایران و کشورهای عضو اتحادیه اروپا است. مسعود در حجم تجارت دو طرف، همچنان مش

درصد از حجم تجارت  ۱۳عنوان دومین بازار صادراتی ایران مطرح است و این منطقه، خوانساری افزود: درحال حاضر اتحادیه اروپا به

مدیره کانون صنایع غذایی ایران نیز عنوان مرتضوی، رئیس هیاتمحمدرضا   .خارجی ایران در سال را به خود اختصاص داده است
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وآمد و مذاکرات مستمر میان نمایندگان اتاق تهران، فدراسیون صنایع غذایی ایران و کرد که این گردهمایی حاصل یک سال رفت

ان نیز در این گردهمایی، انتقال دبیرکل کانون انجمن صنایع غذایی ایر.کمیسیونر کشاورزی و توسعه روستایی اتحادیه اروپا است

آالت و نیز تجارت محصوالت غذایی را از های مشترک تحقیق و توسعه، تامین مواد اولیه و ماشیندانش و تکنولوژی، تشکیل گروه

. کاوه های اروپایی در بخش صنایع غذایی و کشاورزی ایران عنوان کردگذاری بنگاههای آماده برای همکاری و سرمایهجمله زمینه

زرگران تصریح کرد که سهم اتحادیه اروپا از واردات مواد غذایی ایران بسیار ناچیز است و عمده محصوالت کشاورزی و غذایی ایران 

درصدی صادرات مواد غذایی و  ۱۸شود. او همچنین از کاهش در منطقه اروپا به کشورهای آلمان، اسپانیا،ایتالیا و فرانسه صادر می

دلیل نبود کانال بانکی و مراودات مالی میان دو طرف، جاری خبر داد و گفت: بهن با اتحادیه اروپا طی هفت ماه سالآشامیدنی ایرا

ها هرچه های ایران برای همکاری با کشورهای اروپایی شده است از این رو، برای توسعه همکاریهای سنگینی متوجه شرکتهزینه

 .ها کاهش یابدنکی میان دو طرف اقدام شود و هزینهتر باید نسبت به تسهیل روابط باسریع

شاورزی ای میان اتاق ایران و کمیسیونر کنامهغالمعلی فارغی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران نیز پیشنهاد انعقاد تفاهم

ه ها منجر بو تداوم این همکاری اتحادیه اروپا را مطرح کرد که به موجب آن کارگروهی مشترک و پیگیر میان دو طرف تشکیل شده

گذاری مشترک برای سرمایه»، «وری آب در حوزه کشاورزیگذاری مشترک و ارتقای بهرهسرمایه»های اجرایی شود.نامهانعقاد تفاهم

مرکز  هاب وایجاد »، «مشارکت و کمک به ایجاد سامانه هوشمند سنجش سالمت دام و طیور»، «هاب مواد غذایی در ایرانایجاد 

گذاری مشترک برای تولید بذر اصالح شده ژنتیکی مقاوم به سرمایه»و « آموزش و تحقیقات علمی با محوریت تامین امنیت غذایی

 .های همکاری ایران با اتحادیه اروپا بودعنوان زمینهاز جمله پیشنهادهای فارغی به« آبی و شوری خاککم

 پاها برای ارومنوی غذایی و کشاورزی دولتی

های همکاری مشترک و امکان محمدعلی طهماسبی معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی نیز طی سخنانی به برخی زمینه

گذاری خارجی در تولید های خارجی در ایران اشاره کرد و گفت: در زنجیره پیش از تولید، امکان جذب سرمایهگذاری شرکتسرمایه

های جذب های کشاورزی هم زمینهآالت و نهادهدام و طیور در ایران وجود دارد. در بخش ماشینبذر و نهال اصالح شده و همچنین 

 گذاری کنند وتوانند در بخش آبیاری تحت فشار در ایران سرمایههای اروپایی میگذاری خارجی فراهم است. او افزود: شرکتسرمایه

هزار هکتار  2٠٠ها، ساالنه ریزیومان سرمایه تخصیص داده و طبق برنامههزار میلیارد ت ۳در حال حاضر دولت برای این بخش حدود 

اراضی کشاورزی در کشور تحت پوشش این سیستم قرار خواهد گرفت. او همچنین به طرحوزارت جهاد کشاورزی برای توسعه 

ای کشور افزوده خواهد شد. طهماسبی هزار هکتار به سطح گلخانه ۴۸ها در ایران اشاره کرد و گفت: طبق برنامه ششم توسعه، گلخانه

آالت ها و ماشینآالت برداشت، سردخانههای پس از تولید را ماشینگذاری خارجی در بخشهای جذب سرمایهاز جمله زمینه

گذاری خارجی در بخش تولید محصوالت ونقل در بخش کشاورزی و صنایع غذایی عنوان کرد و افزود: امکان جلب سرمایهحمل

حاضر تعرفه مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی با بیان اینکه درحالاکبر مهرفرد، قائمعلی.یک در کشور نیز فراهم استارگان

واردات مواد غذایی و کشاورزی از ایران در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، در باالترین حد خود قرار دارد، گفت: با توجه به اینکه دولت 

های واردات محصوالت کشاورزی و برای عضویت کشور در سازمان تجارت جهانی دارد، نیاز به بازنگری در تعرفهایران عزم جدی 

 های این بخشغذایی از ایران برای کشورهای اروپایی کامال ضروری است و امیدواریم که این اتحادیه نسبت به کاهش میزان تعرفه

ای ایران از جمله با اتحادیه اوراسیا خبر داد و یکی از د رو به جلوی توافقات منطقهبرای ایران اقدام کند. او در عین حال از رون

 .گذاری خارجی را توسعه زیربناها و استانداردها در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی عنوان کردهای مورد نیاز جذب سرمایهبخش

 درخواست کمیسیونر اروپایی
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با فعاالن اقتصادی و وزیر جهاد کشاورزی داشت. او در جمع فعاالن خصوصی عنوان کرد: فیل هوگان روز گذشته دو دیدار جداگانه 

به دنبال تحکیم روابط دوجانویژه در حوزه صنایع غذایی افزایش پیدا کند. ما در این سفر بههای ایران و اتحادیه اروپا باید بههمکاری

کشور  ۱۹شرکت از  ۴٠دنبال داشته باشد. بیش از ه اروپا، منافعی را بههستیم. روابطی که برای هر دو طرف، یعنی ایران و اتحادی

های باالیی برای همکاری در صنایع لبنی، گوشت، سبزیجات، شکالت، ها از ظرفیتما حضور دارند. این شرکتاتحادیه اروپا در هیات

شود که نیمی از میعنوان کشوری شناخته د: ایران بههای روغنی و خوراک دام و نیز سایر مواد غذایی برخوردار هستند. او افزودانه

 .دهندمیجمعیت آن جوان است، سهم باالیی در مصرف مواد غذایی به خود اختصاص 

پایی های ارودنبال ارتقای استانداردهای تولید مواد غذایی است، ادامه داد: صنایع غذایی و شرکتهوگان با بیان اینکه دولت ایران به

ها در بخش کشاورزی و صنایع غذایی ایجاب ای هستند و ترسیم چارچوب مناسب برای همکاریش، دارای تجربیات ارزندهدر این بخ

کند که دو طرف نیازهای مشتریان خود را بشناسند و محصوالت درخوری عرضه کنند. او ضمن تاکید بر شناخت متقابل طرفین می

گذاری در ایران را مورد شناسایی قرار دهند و با قوانین و سرمایههای یی باید ظرفیتهای اروپاها گفت: شرکتبرای توسعه همکاری

یره ها از ابتدای زنجآمیز مستلزم آن است که همکاریگذاری در این کشور آشنا شوند. ضمن آنکه ایجاد روابط موفقیتسرمایهمقررات 

بیان اینکه، استانداردهای محکمی بر صنایع غذایی این اتحادیه حاکم است،  مواد غذایی آغاز شود. کمیسیونر کشاورزی اتحادیه اروپا با

مه شود و همیکند، ازسوی وزرای کشاورزی اتحادیه اروپا وضع میافزود: این استانداردها که کیفیت محصوالت تولیدی را تضمین 

، سه «پذیریرقابت»و « زیست و مصرفن محیطتواز»، «سازگاری با محیط زیست»اعضا موظف به اجرای آن هستند. در عین حال، 

سیاست مهم اتحادیه اروپا در تولید محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی است. هوگان در دیدار خود با وزیر جهاد کشاورزی نیز عنوان 

طرف کنیم. او همچنین گفت: زودی بررسی و برای و بانکی را بهدر تالشیم تا موانع صادرات ایران به اروپا از جمله موانع تعرفه :کرد

دهد و از موضع خود کوتاه نخواهد آمد؛ بلکه برای تشویق کشورهای دیگر اتحادیه اروپا به تعامل خود با ایران پس از برجام ادامه می

ا اشاره روپویژه در حوزه کشاورزی بین ایران و اتحادیه ارو در تبادالت تجاری بهکند. هوگان همچنین به مشکالت پیشنیز تالش می

 .ایم تا مشکالت خود را برطرف کنیمکرد و گفت: در همین راستا بیانیه مشترکی نوشته

سازی استانداردها بین دو طرف تاکید کرد و گفت: حفظ امنیت غذایی کمیسیونر کشاورزی اتحادیه اروپا همچنین بر ضرورت یکسان

ای توانیم موانع تعرفههای اروپایی را به همراه داریم که میعضو از هیات 2٠دلیل همین اهمیت ای دارد و ما بهبرای ما اهمیت ویژه

های اتحادیه اروپا برای وی همچنین به حمایت .ویژه در بخش قوانین حرکت کنیمرا از میان برداشته و با شفافیت و ثبات بیشتری به

شود مین راستا هفته آینده کنفرانسی در دهلی نو برگزار میویژه در بخش کشاورزی ایران اشاره کرد و گفت: در هترویج تحقیقات به

نامه مشترک بین ایران و اتحادیه اروپا در حوزه هایی از تفاهمکنیم. هوگان به بخشکه از ایران نیز برای شرکت در آن دعوت می

والتی همچون پسته ایران که های آزمایش و بررسی سالمت محصهایی در بخشمحصوالت کشاورزی اشاره کرد و گفت: ما نگرانی

عنوان یکی از محصوالت مهم صادراتی در دنیا شناخته شده، داریم که امیدواریم بتوانیم با کنترالستاندارد موانع صادراتی آن را به

ادیه ه اتحآال برای صادرات از ایران ببرطرف کنیم. کمیسیونر کشاورزی اتحادیه اروپا در مورد تاییدیه سالمت شترمرغ و ماهی قزل

خواهیم تا اطالعات الزم را در اختیار ما قرار ایم و از ایران نیز میاروپا اشاره کرد و گفت: جلسات زیادی را در این زمینه برگزار کرده

یل های اصدهنده اسبعنوان یکی از کشورهای پرورشدهد تا بتوانیم موانع صادراتی را برطرف کنیم. همچنین واردات اسب از ایران به

ایم که باید وی همچنین در مورد صادرات بذر به ایران هم گفت: تقاضاهایی از ایران در این حوزه دریافت کرده.در دستور کار ما است

های بپیوندد. هوگان به تمایل اتحادیه اروپا مبنی بر همکاری UPOV نامهتواند به توافقدید روند پارلمانی ایران تا چه حدی می

های زیادی در این حوزه داریم که امیدواریم در این زمینه نیز به توافق برسیم. زعفران اشاره کرد و گفت: ما برنامهمشترک در حوزه

عضو اتحادیه  2۸همچنین به این نکته اشاره کرد که بهتر است تا ایران برای پیگیری مسائل صادراتی و امنیت غذایی به جای آنکه با 

http://awnrc.com/index.php
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زنی کند، با نهاد اتحادیه اروپا در ارتباط باشد. وی همچنین به این نکته اشاره کرد که اتحادیه اروپا خواستار اروپا در ارتباط بوده و چانه

های اروپایی مجبورند برای ورود به بازار صادرات گوشت گاو و گوسفند با استخوان بدون محدودیت سنی به ایران است؛ چراکه شرکت

شاورزی اتحادیه اروپا همچنین خواستار صادرات مواد لبنی و میوه تازه خارج از فصل به ایران ایران دوبار مجوز بگیرند. کمیسیونر ک

شد و گفت: ما در این زمینه با موانعی مواجه هستیم که خواستار برطرف شدن آنهاییم؛ چراکه اکنون کیوی نیوزیلند خارج از فصل 

 .ابت کنیم، بلکه خواستار رفع موانع در چارچوب و مکانیزم موردنظر هستیمخواهیم با نیوزیلند رقشود؛ ولی ما نمیبه ایران وارد می

روی صادرات روغن زیتون به ایران نیز گفت که با مشکالتی در این زمینه مواجه است که امیدوار هوگان همچنین در مورد موانع پیش

کنیم. همچنین در سازمان تجارت جهانی حمایت میاست طرف ایرانی آن را برطرف کند. او همچنین اشاره کرد که از عضویت ایران 

ه در ویژای تشکیل خواهد شد، موانع تجارت بین دو کشور بهای که به منظور رفع موانع تعرفهدهیم در کمیتهبه شما اطمینان می

 .آال، پسته، زعفران و شترمرغ بررسی شود، تا کار به سهولت و با سرعت بیشتری پیش برودحوزه قزل

مان شدهم که تمام تالرو بین تجار ایرانی هم گفت: به شما اطمینان میونر کشاورزی اتحادیه اروپا در مورد موانع بانکی پیشکمیسی

سر بگذاریم. سال توانستیم بحران مالی را پشت ۷سال زمان زیادی نیست ما در اروپا بعد از  2را برای حل این مساله انجام دهیم؛ 

 .های ایرانی نیز باید خودشان را به استانداردهای روز اروپا برسانندکنند؛ بانکهای کوچک و متوسط با ایران همکاری میاکنون بانک

ا دنبال تعمیق روابط بین ایران و اروپما به دهیم ونامه برجام ادامه پیدا کند، ما اجازه نمیخواهند که توافقاو تاکید کرد: اگر بقیه نمی

 .هستیم

 ایآمادگی ایران برای حذف موانع تعرفه

سازی ای و تجاری و همچنین یکسانمحمود حجتی، وزیر جهادکشاورزی هم در دیدار با هوگان از آمادگی ایران برای حذف موانع تعرفه

ا خبر داد و گفت: مسائلی در مورد استانداردهای پسته اعالم شد و ما قبول ضوابط تجاری از جمله استانداردها برای صادرات به اروپ

داریم که در این زمینه مشکالتی وجود دارد؛ اما این را هم باید گفت که طی یک دهه گذشته تغییرات خوبی در این عرصه اتفاق 

را به صفر برسانیم. او عنوان کرد: ایران متاسفانه افتاده و هر سال محصوالت برگشتی ما کمتر شده و امیدواریم در آینده نزدیک آن 

های دولتی و تجار ما از همکاری با اروپا در این زمینه رنج های بانکی با اروپا با یکسری مشکالت مواجه است و دستگاهبرای همکاری

 ترینبیش که هستیم کشوری یندوم دنیا در: گفت اروپا، به آن صادرات و شترمرغ گوشت پرورش مورد در همچنین حجتی برند. می

 یسوی از. یابدمی افزایش شترمرغ پرورش محل از ما درآمد روز به روز ایران با اقلیمی سازگاری به توجه با و دارد را شترمرغ جمعیت

رخصوص د آالی پرورشی در دنیا هستیم و امیدواریم بتوانیم بازار مشترکی در این زمینه تعریف کنیم. اوخستین تولیدکننده قزلن

های بیشتری را داشته باشیم. همچنین در حوزه مبادله توانیم در این حوزه همکاریپرورش اسب و صادرات آن به اروپا هم گفت: می

شده برای بهبود توسعه محصوالت کشاورزی نیز مایل به همکاری هستیم. عالوه بر این، ما آمادگی هر نوع ویژه بذرهای اصالحبذر به

های زه ثبت، پرورش و برندینگ زعفران با اروپا را داریم. بهبود وضعیت آبیاری در بخش کشاورزی یکی دیگر از برنامههمکاری در حو

طور تلویحی گفت که ایران ایران بود که از زبان حجتی بیان شد. وزیر جهادکشاورزی همچنین در مورد واردات لبنیات از اروپا به

 تواند مذاکراتی را با طرف اروپایی داشته باشز اروپا ندارد اما در زمینه شیر خشک مینیازی به واردات محصوالت لبنیات ا

http://www.iana.ir/fa/news/۴۹۹۴۵/%D۸%A۸%D۸%B2%D۸%B۱%DA%AF 
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 اقتصاد کالن
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آبان  ۱۷تاریخ: 

 یابد؟حال تجارت خارجی محصوالت کشاورزی خوب نیست/ وعده مسووالن وزارت جهاد تحقق می

میلیون  ۳۷۳با نگاهی به آمار واردات و صادرات محصوالت کشاورزی در شش ماه امسال در می یابیم که تراز منفی چهار میلیارد و 

 .دالری، بیانگر شرایط نامساعد تجارت خارجی است

در ابتدای دولت یازدهم افزایش واردات  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار به گزارش

یکی از معضالت پیش روی  محصوالت کشاورزی  ن تراز منفی تجاریمحصوالت کشاورزی در برابر کاهش صادرات و وخیم تر شد

وزیر جهاد و مسووالن وزارتخانه به شمار می رفت که در ابتدا وزیر جهاد کشاورزی، با کنترل و تنظیم تجارت در بازه زمانی مشخص، 

میلیارد دالر،سال  -۸.۷کشاورزی  تراز تجاری بخش ۹2براساس آمارهای رسمی سال .تصمیم به بهبود تراز تجاری این بخش گرفت

 کشاورزی بخش تجاری تراز بهبود بیانگر امر این که دالربود میلیارد- ۳.٠۹  گذشته سال و -۳.۳  ۹۴ دالر،سال میلیارد- ۵.۴  ۹۳

ارد طی چهار سال فعالیت در وزاتخانه، از بهبود پنج میلی وزیر جهاد کشاورزیدر شرایطی که  .بود یازدهم دولت های سال طی

دالر تراز تجاری بخش کشاورزی خبر داد و گفت: تا پایان چهار ساله دوم تراز به صفر و حتی مثبت خواهد رسید اما متاسفانه در 

بانگاهی به آمار واردات و صادرات .شش امسال، با افزایش نجومی واردات اقالم اساسی و در مقابل کاهش صادرات روبرو بودیم

میلیون دالر در می یابیم که حال تجارت خارجی خوب نیست چرا که در شش  ۳۷۳نفی چهار میلیارد و محصوالت کشاورزی و تراز م

حال جای سوال است که با توجه به .درصدی واردات، بیانگر خروج ارز از کشور است ۱۱۸ماه امسال،در مقایسه با سال گذشته، رشد 

زارت جهاد کشاورزی می توانند به وعده خود که همان صفر و ، مسووالن وتجارت محصوالت کشاورزیاین اتفاق نامبارک در 

 مثبت شدن تراز بخش است، دست پیدا کنند؟

از افزایش   صنعت،تجارت و کشاورزیکاوه زرگران رییس کمیسیون کشاورزی،آب و صنایع غذایی اتاق تهران در گفتگو با خبرنگار  

چشمگیر واردات اقالم اساسی خبر داد و اظهار کرد: در چند ماه نخست سال به دلیل کاهش صادرات محصوالت کشاورزی و در مقابل 

نظیر برنج، ذرت و روغن نسبت به مدت مشابه سال قبل شاهد رشد منفی تراز تجاری بخش کشاورزی  افزایش واردات اقالم اساسی

 پسته،دالیل اصلی روند معکوس تراز مثبت بخش کشاورزی در چند ماه نخست سال افزود: علی رغم آنکه وی با اشاره به .بودیم

درصد کاهش  ۴۸اصلی ترین قلم صادرات بخش کشاورزی به شمار می رود، اما صادرات این محصول نسبت به مدت مشابه سال قبل 

 .ه تراز بخش کشاورزی رشد منفی را تجربه کندیافت که این امر در کنار کاهش چشمگیر صادرات سیب، موجب شد ک

زرگران با بیان اینکه محدودیت هایی در زمینه منابع آبی و کشت محصوالت آب بر در کشور وجود دارد، اذعان کرد: براین اساس 

 محصوالت صادرات شافزای روی بر باید برای تامین بخشی از نیاز کشور چاره ای جز واردات نداریم و به همین خاطر تمرکز خود را 

رییس کمیسیون کشاورزی،آب و صنایع غذایی تهران ادامه داد: در شش ماه نخست امسال، .ارزش افزوده باال متمرکز کنیم دارای

، شیرینی و شکالت رشد چشمگیری داشتند که در صورت استمرار حمایت دولت، این روند ادامه خواهد صادرات محصوالت لبنی

 .داشت

 حد اقالم اساسی، متهم تراز منفی بخش کشاورزیواردات بیش از 

گفت: با توجه به پتانسیل   صنعت،تجارت و کشاورزیعلی خان محمدی مدیرعامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی در گفتگو با خبرنگار 

وی افزود: برخی افراد .در کشور وجود دارد و نیازی به واردات نداریم رزیمحصوالت کشاو  باالی تولید به سهولت امکان خوداتکایی

با استفاده از رانت و بهانه گیری های مختلف اقدام به واردات می کنند که درنهایت این امر موجب شده تراز مثبت بخش کشاورزی 

بی و کشت محصوالت آب بر نظیر برنج، بخشی خان محمدی تصریح کرد: با توجه به محدودیت منابع آ.دستخوش تحوالتی قرار گیرد
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مدیرعامل .کند وارد آسیب داخل تولید به که باشد حدی در نباید واردات میزان اما شود،  از نیاز کشور باید از طریق واردات تامین

با آمار دقیق تولید و سرانه مصرف باید جلوی واردات بیش  وزارت جهاد کشاورزی :مجمع ملی نخبگان کشاورزی درپایان یادآورشد

 .از حد اقالم اساسی را بگیرد چرا که در غیر این صورت تراز منفی بخش کشاورزی ادامه دار خواهد شد

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۳٠۹۴۵2/%D۸%AD%D 
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 اقتصاد محصوالت
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۱۷تاریخ: 

درصدی قیمت تضمینی چغندرقند به شورای  6برقراری سهمیه قند و تفاله چغندر در سال جاری/ پیشنهاد افزایش 

 اقتصاد

برقرار و برای سال آینده هم در با پیگیری های وزارت جهاد کشاورزی سهمیه تفاله چغندر و قند کشاورزان دوباره برای سال جاری 

درصدی قیمت خرید تضمینی چغندرقند بهاره و پاییزه سال آینده  ۶مصوبه شورای اقتصاد لحاظ می شود، همچنین پیشنهاد افزایش 

ر اعلی رضا یزدانی مجری طرح چغندرقند و نیشکر وزارت جهاد کشاورزی دقایقی پیش در گفتگو با خبرنگ.به شورای اقتصاد ارائه شد

خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( با اشاره به اینکه قند و تفاله چغندر اعطایی به کشاورزان، از درآمد کارخانجات و با احتساب قیمت 

تومان برای هر کیلوگرم قند با قیمت های  ۵٠ریال برای هرکیلوگرم تفاله چغندر و  2٠سال قبل پرداخت می شد، افزود: قیمت  2٠

دارد، بنابراین طبق هماهنگی انجام شده، قرار است محاسبه قیمت قند و تفاله چغندرقند به گونه ای صورت بگیرد امروزی تناسبی ن

که هم به نفع کشاورزان و هم به نفع انجمن صنفی کارخانجات قندوشکر کشور باشد.وی دلیل حذف قند و تفاله کشاورزان از مصوبه 

اد انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر کشور به دلیل واقعی نبودن قیمت ها دانست سال گذشته شورای اقتصاد را بر اساس پیشنه

و اظهار کرد: سهمیه تفاله چغندر و قند کشاورزان با پیگیری های وزارت جهاد کشاورزی و هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه و 

ی سال آینده هم در مصوبه شورای اقتصاد منظور می انجمن صنفی کارخانجات قندوشکر کشور دوباره برای سال جاری برقرار و برا

شود. مجری طرح چغندرقند و نیشکر وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه شورای اقتصاد هر سال قیمت خرید تضمینی محصوالت 

ومان بود که ت ۳٠۹درصد  ۱۶کشاورزی سال بعد را اعالم می کند، گفت: سال گذشته قیمت تضمینی هر کیلوگرم چغندرقند با عیار 

درصدی خرید تضمینی چغندر قند بهاره و پاییزه سال آینده به مصوبه شورای اقتصاد ارائه  ۶در سال جاری پیشنهاد افزایش قیمت 

شد، اما هنوز قیمت مصوب شورای اقتصاد اعالم نشده است.یزدانی در پاسخ به پرسش خبرنگار ایانا که چرا با وجود تولید چغندرقند 

اسان رضوی و دپوی محصول برداشت شده در مزارع و کنار جاده ها، چغندرقند از غرب کشور به کارخانه قند و شکر در استان خر

جوین منتقل شده، گفت: کمبودی از لحاظ تعداد کارخانجات قند و شکر در استان خراسان رضوی وجود ندارد و کارخانه قند و شکر 

غندر به قند و شکر دارد، عالوه بر استان خراسان رضوی از سایر استان ها چغندرقند جوین به دلیل ظرفیت باالیی که برای تبدیل چ

شهریور ماه فعالیت خود را آغاز کردند و طبق روال  ۱۵تحویل می گیرد. وی در ادامه اضافه کرد: کارخانجات قند و شکر کشور از 

ولید و برداشت چغندر در یک مقطع زمانی باعث دپو طبیعی در حال استحصال شکر از چغندرقند هستند، اما زیاد بودن حجم ت

چغندرهای برداشتی شده است.مجری طرح چغندرقند و نیشکر وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه کشاورزان حاضر به برداشت 

ب وزن بیشتری کس شهریور نیستند، عنوان کرد: چغندرکاران بر این باورند که با تاخیر در زمان برداشت، چغندر ۱۵چغندر از تاریخ 

می کند و سود بیشتری عاید آن ها می شود.یزدانی با اشاره به اینکه مشکلی بابت تحویل چغندرقند به کارخانجات قند و شکر در 

کشور نیست، تصریح کرد: پایین بودن سرعت دریافت این محصول به دلیل حجم باالی تولید است و کشاورزان باید بر اساس تاریخی 

 انجات، چغندر را از اراضی خود برداشت کنند و به کارخانجات تحویل دهند.اعالمی کارخ

وی در پایان گفت: اگر چغندرهای برداشتی در یک زمان به کارخانه منتقل شود، به دلیل دپو شدن در حجم زیاد و گرمای خود 

 آورد. محصول خراب می شود، اما دپو شدن در کنار مزرعه مشکلی برای این محصول به وجود نمی

http://www.iana.ir/fa/news/۴۹۸۹۷/%D۸%A۸%D۸%B۱%D۹%۸2% 
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 اقتصاد محصوالت
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۱۶تاریخ: 

تولید قارچ در کشور/ غیر کاهش هزینه تمام شده قارچ با متمرکز کردن زنجیره تولید/ فعالیت بیش از یک هزار واحد 

 استاندارد بودن زیرساخت های بسیاری از سالن های قارچ

متمرکز شدن تمامی مراحل تولید قارچ در یک واحد تولیدی، نه تنها هزینه تمام شده قارچ را کاهش می دهد، بلکه باعث تداوم 

ارچ خوراکی کشور در گفتگو با خبرنگار ایانا با بیان علی صدیق پناه، رئیس انجمن صنفی پرورش دهندگان ق.وپایداری تولید می شود

فعال شده و تاکنون فرصت های خوبی را در اختیار تولیدکنندگان قرار داده  ۷2این مطلب افزود: انجمن قارچ خوراکی کشور از سال 

و  ۵٠ان قارچ کشور در دهه وی با اشاره به اینکه تولیدکنندگ.واحد پرورش قارچ در کشور فعال است ۱۱٠و هم اکنون یک هزار و 

میانگین عملکرد تولید  ۹٠پیشرفت چشمگیری داشت و در دهه  ۸٠و  ۷٠خیلی فعال نبودند، تصریح کرد: تولید قارچ در دهه  ۶٠

هزار تن قارچ در کشور تولید می شود، گفت:  ۱۳۸صدیق پناه با بیان اینکه ساالنه حدود .کیلوگرم رسید ۳٠قارچ در هر متر مربع به 

ر صورتی که یک واحد تولیدی بتواند تمامی مراحل تهیه کمپوست، اسپان قارچ، بستر، تولید، بسته بندی و توزیع را در همان واحد د

وی با اشاره به اینکه زیرساخت بسیاری از واحدهای تولید .انجام دهد، هزینه تمام شده قارچ کاهش یافته و باعث تداوم تولید می شود

است، عنوان کرد: این واحدها با سرمایه کم ساخته شده و تامین سرمایش و گرمایش آن ها در تابستان و زمستان  قارچ غیر استاندارد

سرانه  :صدیق پناه به فاصله بین سرانه مصرف قارچ ایران نسبت به جهان اشاره کرد و گفت.مشکل و هدر رفت انرژی زیاد است

کیلوگرم  ۱.۳ت، این در حالی است که سرانه مصرف قارچ برای هر نفر در ایران کیلوگرم اس 2.۵مصرف قارچ برای هر نفر در دنیا 

 .است که برای ارتقاء سرانه مصرف قارچ در کشور باید به کمک رسانه ها اطالع رسانی و فرهنگ سازی شود

http://www.iana.ir/fa/news/۴۹۸۳۸/%DA%A۹%D۸%A۷%D۹%۸۷% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 فارس - ۹۶/۰۸/۱۶ : تاریخ

 های خلیج فارسجمعی دلفینجنگ الکترونیک عامل مرگ دسته
ها در سواحل خلیج فارس و دریای عمان به دلیل جنگ جمعی دلفینمقام مسئول در سازمان شیالت تأیید کرد، مرگ دسته 

جمعی دستهـ گروه اقتصادی ـ فاطمه بیات ـ مرگ  خبرگزاری فارس .گاه به طور رسمی اعالم نشدالکترونیکی بوده است که هیچ

قطعه  ۵٠٠ها به وفور دیده شد تا جایی که در این سال ۸۹و  ۸۶، ۸۳های فارس طی سالها در سواحل دریای عمان و خلیجدلفین

جمعی زیست کشورمان دالیل مختلفی را برای مرگ دستههای جهانی و همچنین سازمان حفاظت از محیطسازمان.دلفین از بین رفتند

در همان موقع سازمان دامپزشکی .ها اعالم نشدجمعی دلفینگاه نظر قطعی در مورد علت مرگ دستهند، اما هیچها عنوان کرددلفین

برداری کرد و سازمان جهانی حفاظت از ها و اثر مصرف مواد سمی در آب اتفاق افتاده باشد، نمونهبرای آنکه احتمال مرگ دلفین

های دریایی، شکار غیرمجاز، مانورهای نظامی و انتشار امواج الکترونیکی ادی، آلودگیهای صیطبیعت اعالم کرد که ممکن است فعالیت

به بعد گزارشاتی از کشورهای نیوزیلند، استرالیا و  1998های ها باشد؛ چراکه پیش از این در سالجمعی دلفینعامل مرگ دسته

یکی از نکات جالب توجه اینکه در همان زمان وقوع .ده بودها اعالم شجمعی دلفینسواحل فیالدلفیای آمریکا مبنی بر مرگ دسته

اند عامل توفارس میهالی نفتی در خلیجزیست کشورمان اعالم کرد که نشت آلودگیحادثه یکی از مسئوالن سازمان حفاظت از محیط

ساسی هستند که به محض احساس ها حیوانات بسیار حکنند که دلفینالبته محققان این نکته را هم عنوان می.ها باشدمرگ دلفین

موضوعی که اکنون پس از .ها باشدتواند عامل مرگ دلفینکنند پس آلودگی نفتی نمیآلودگی یا چیزی شبیه به آن از محل فرار می

م یگوید: همان موقع ما اعالم کردوگو با خبرنگار فارس میها رد شده و یکی از مسئوالن در سازمان شیالت کشورمان در گفتسال

 .اما کسی آن را باور نکرد و زیر بار نرفتهاست،جمعی دلفینکه جنگ الکترونیکی و امواج الکترونیکی علت مرگ دسته

کند: کارشناسانی که برای بررسی موضوع به ایران آمده بودند در مرتبه اول اعالم کردند که صیادان سبب این امر وی اضافه می

ای که در ماه اخیر در کنگره ۶این در حالی است که در .ستند علتی اعالم کنند و سکوت اختیار کردنداند، اما در مرتبه دوم نتوانشده

فارس و های سواحل خلیججمعی دلفینفارس برگزار شد، کارشناسان انگلیسی تأیید کردند که مرگ دستهیکی از کشورهای خلیج

ها مسیر خود الکترونیکی بوده است؛ چراکه این موضوع سبب شد دلفیندریای عمان به دلیل امواج الکترونیکی یا به تعبیری جنگ 

 .را گم کرده و به خشکی پناه بیاورند

فارس هم اتفاق افتاده که جمعی در یکی از کشورهای عربی حاشیه خلیجدر همان زمان مشابه مرگ دستهتر آنکه مهم

 .ای کردن موضوع خودداری کردندآنها از اعالم و رسانه

راحتی با توانند بهها و کشورهایی که به دنبال منافع خاص هستند، میشدن این موضوع بیانگر این واقعیت است که ابرقدرتروشن 

 .استفاده از ابزارهای خاص سالمت جوامع را به بازی بگیرند

s.com/newstext.php?nn=http://www.farsnew۱۳۹۶٠۸۱۶٠٠۱۱۹2 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۱۹تاریخ: 

ها وجود ندارد/وزیر جهاد کشاورزی حق دارد انقالبی عمل ای برای برنامه اجرایی طرح تنفس در سازمان جنگلاراده

های چوب، ارتباطی به طرح کارگران کارخانهکند/نمایندگان مجلس باید در محضر مردم استیضاح شوند/بیکاری 
 تنفس ندارد

های شمال )طرح تنفس( در جریان تصویب برنامه ششم توسعه، تبدیل به قانون شد. بیش از یکسال برداری تجاری از جنگلتوقف بهره

های جنگلداری قرار مجریان طرحها و های اجرایی طرح تنفس در اختیار استانگذرد اما هنوز دستورالعملاز تصویب برنامه ششم می

 .ها فضای مبهمی را برای ادامه کار در جنگل فراهم کرده استنگرفته است. نبود این دستورالعمل

 لیال مرگن:-خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا(

ز یکسال ن شد. بیش اهای شمال )طرح تنفس( در جریان تصویب برنامه ششم توسعه، تبدیل به قانوبرداری تجاری از جنگلتوقف بهره

های جنگلداری قرار ها و مجریان طرحهای اجرایی طرح تنفس در اختیار استانگذرد اما هنوز دستورالعملاز تصویب برنامه ششم می

ها فضای مبهمی را برای ادامه کار در جنگل فراهم کرده است. از سوی دیگر با ابالغ وزیر جهاد نگرفته است. نبود این دستورالعمل

ها، زمینه نارضایتی و های جنگلداری خاتمه داده خواهد شد. مجموعه این ناهماهنگیکشاورزی، تا پایان امسال، به قرارداد تمام طرح

اعتراض کارگران چوب و کاغذ مازندران را فراهم کرد. در پی این اعتراضات، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی به مجلس فراخوانده 

لی محمد شاعری سخنگوی کمیسیون کشاورزی از سوی علی الریجانی به عنوان ناظر بر حسن اجرای طرح شود، عشد و گفته می

 کند کههای شمالی در مخالفت با طرح تنفس این تصور را در ذهن ایجاد میتنفس انتخاب شده است. اظهارات نمایندگان استان

ها در تدوین برنامه جایگزین، برداشته شود و دی سازمان جنگلهای شمال، به دلیل عدم توانمنشاید ممنوعیت برداشت از جنگل

دوباره به شرایط قبل از تصویب قانون برنامه ششم بازگردیم. این مسئله از سوی هادی کیادلیری رئیس دانشکده منابع طبیعی و 

ر این باور است که نبود اراده در شود. وی بکشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات و رئیس انجمن جنگلبانی رد می

های قبلی مدیریت جنگل ارائه نشود. مشروح گفتگو با ها برای تدوین طرح، سبب شده تا کنون برنامه جایگزین طرحسازمان جنگل

ر ها وزیآید:کارگران چوب و کاغذ مازندران به طرح تنفس اعتراض دارند. به دنبال اعتراضات آنرئیس انجمن جنگلبانی در ادامه می

رسد با این روند، بحث تنفس هم تحت تاثیر قرار گیرد. آیا این جهاد کشاورزی به مجلس شورای اسالمی احضار شد. به نظر می

 های شمال تاثیرگذار خواهد بود؟برداری تجاری از جنگلرخدادها بر اجرای قانون توقف بهره

سف است. هیچ کس دوست ندارد کارگران بیکار شوند. اما سئوال این است اند، جای تااینکه کارگران ما در چوب و کاغذ بیکار شده

ماه قبل  ۶شوید که از کنید متوجه میهای کارگران را گوش میکه آیا در آن منطقه طرح تنفس اجرایی شده است؟ وقتی صحبت

گر صحبت کارگران سند است، برخی ها طبق نظر کارشناسان چوب هست. ااند. هنوز در محوطه برخی کارخانهحقوق دریافت نکرده

گویند این مجموعه روزانه یک میلیارد تومان کارگران معترض کارخانه چوب و کاغذ مدعی تولید باالی این کارخانه هستند و می

انه کارخ ند. چه میزان از چوباها به پای کارگرانی است که آن را مطرح کردهدرآمد داشته است که البته درست و غلط بودن این بحث

شود که واویال و اگر شود؟ اگر همه چوب کارخانه از جنگل تامین میچوب و کاغذ وارداتی است و چه بخشی از داخل تامین می

های شمال است، چگونه این درصد باعث تعطیلی کارخانه شده است؟ چون بر اساس آمارهای درصدی از آن وابسته به چوب جنگل

شود. اینها سئواالتی است که باید های مستقر در شمال از چوب جنگل تامین میمورد نیاز کارخانهدرصد چوب  ۱٠ارائه شده فقط 

ب در های چوقاعده درباره کارخانهدهد که ما یک توسعه بیپاسخ داده شود. البته اینها یک بخش قضیه است.این اعتراضات نشان می

سال اگر پنج یا چهار ماه چوب حاصل از قطع درختان جنگل  ۵٠ه بعد از ای است کایم. زیرا این چه کارخانهشمال کشور داشته
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برنامه  شود؟ آیا اینشود؟ آیا این توسعه پایدار است یا توسعه ناپایدار؟ آیا اصال توسعه محسوب میشمال به آن نرسد، ورشکست می

برداری ها بهرهها که از این جنگلشوند برای کارخانهای میمانند و وسیلهشود؟ یا اینکه مردم فقیر میمنجر به آبادنی سرزمین می

کنند. زمانی که زندگی میها منطقه را ترک شود و به دست خود مردم جنگل تخریب شود. زمانی هم که جنگل تمام شد، کارخانه

دهد؟ در حال حاضر ی رخ میشود، با تعطیلی دائمی در آینده نزدیک چه اتفاقمردم با یک ماه تعطیلی کارخانه این همه متالطم می

شمال  هایهای کشور در حال تعطیلی هستند. طرح تنفس تامین درصدی از چوب کارخانهبه دلیل مسایل اقتصادی خیلی از کارخانه

های چوب کارخانه شود. به نظر من توسعههای چوب از خارج وارد میرا دچار مشکل کرده است زیرا بخش عمده ماده اولیه کارخانه

هایی را احداث کردیم که غیر قابل انعطاف برداری را مطالعه نکردیم. شرکتهای بهرهقاعده است. متاسفانه زمینهر شمال کامال بید

 کنیم. ها هماهنگ میهستند. بنابراین به جای این صنایع خود را با جنگل تطبیق دهند، ما جنگل را با کارخانه

ر مسیر اید تا آخسوار شوید و مسیر را اشتباه بروید آیا به دلیل اینکه کرایه تاکسی را دادهاما پرسش من این است. اگر در تاکسی 

ها هم حکم همان تاکسی را دارد که ما داخل شوید؟ بحث کارخانهروید؟ یا اینکه به محض متوجه شدن اشتباه، از تاکسی پیاده میمی

 م.ایم، تا آخر باید مسیر را برویتوانیم بگوییم چون کارخانه را احداث کردهمیایم. بنابراین نایم و مسیر را اشتباه رفتهآن نشسته

اند. کار این بخش در گویا چوب و کاغذ به نیروهای حفاظتی خود پول نداده و به بقیه نیروها حقوق خود دریافت کرده

 ریزی نشد؟تنفس برنامهشوند در طرح های جنگلداری است. چرا برای بخشی که بیکار میارتباط کامل با طرح

 این برنامه را چه کسی باید در نظر بگیرد؟

 شوند، برنامه داشته باشد.ها باید برای نیروهایی که بیکار میقاعدتا سازمان جنگل

رگران را ابودیم. ما کاین مسئله ربطی به تنفس ندارد. این روند از قاعده غلط بوده است. از اول باید به فکر کارگران و آینده آنها می

های غلط ما از ابتدا تا کنون مرتبط است. کارگران ایم. این مسئله ربطی به تنفس ندارد. به ساختارها و سیاستگی گرفتهبه روزمره

شود. جنگل چرا نباید زندگیشان تضمین باشد؟ این جنگل امروز تعطیل نشود، با این تغیر و تحوالت چهار روز دیگر که تعطیل می

 های غلط باید اصالح شود.سیاست ساختارها و

ای جمع شد. آیا کارگران نباید در سرمایه سهیم شوند؟ فقط با یک حقوق بخور و نمیر سال کار کردند و سرمایه ۵٠یا  ۴٠کارگران 

وب و که در چ ترین دستمزد، آنها را به کار گرفتیم تا با عدم پرداخت حقوق در یک ماه، زندگیشان متالطم شود. آیا مدیرانیبا نازل

 کاغذ هستند هم زندگیشان متالطم شده است؟ 

 اند و به همین دلیل زندگیشان متالطم شده است.کارگران چوب و کاغذ پنج ماه حقوق نگرفته

قبلی من  هایها از صحبتاین پنج ماه حقوق نگرفتن هیچ ربطی به تنفس ندارد. اینها جز تحریک کردن مسئله دیگری نیست. برخی

ها واقعی است. نیاز مردم واقعی است و دلیلش استراحت دانم. اتفاقا این اعتراضاند که این اعتراضات را واقعی نمیط کردهاستنبا

جنگل نیست. مردم وسیله توسعه شدند. مردمی که توسعه باعث رشد اقتصادی و زندگی آنها نشده است. یعنی روندهای حاکم آنها 

است. این یک اصل است. اگر توجه کنید مردم فقیر با دست خودشان محیط زیستشان را نابود  را تبدیل به برده و قربانی کرده

برند. زیرا مردم را نتوانستیم غنی کنیم. تمام درآمدهای جنگل برند؟ از فقر مردم بهره میها از چه کسی بهره میکنند. قاچاقچیمی

اکنون مردم فقیر شدند. افراد قاچاقچی و مافیا از این موقعیت استفاده و منابع طبیعی را به مناطق شهری و مناطق دیگر دادیم و 

برند. کنند و بهره اصلی را خودشان میدهند و بقیه را خودشان استفاده میکنند. قسمت کمی از درآمد قاچاق را به مردم فقیر میمی

صصی است. اکوسیستم توانایی پاسخگویی به های اجتماعی باید حل شود و ربطی به تنفس ندارد.تنفس یک بحث تخاین زمینه

برداری را ندارد. آیا باید برای این بحث تخصصی چهار تا پیمانکار تعیین تکلیف کنند؟ آیا یک مجری باید در زمینه بحثی بهره
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ف ر توقشود؟ عجیب است که در حال حاضر مجریان و پیمانکاران دارند درباتخصصی نظر بدهد و بگوید تنفس باعث نابودی می

یرند و گدهند. با من تماس میکنند. مجریان و پیمانکاران در این رابطه هشدار میهای شمال تعیین تکلیف میبرداری از جنگلبهره

کردند. طبیعی است که وقتی بنزین ماشین کارشناسان را گویند که ماشین ما بنزین ندارد زیرا قبال مجریان بنزین را تهیه میمی

دهند یا اینکه این مسئله واقعیت دارد( وقتی قند و دستمزد و ماموریت ند )البته مخالفان تنفس یا پیام دروغ میمجری تامین ک

کند، چگونه انتظار داریم فساد وارد سیستم نشود؟ وقتی تمام بودجه من کارشناس کارمندان را مجری طرح جنگلداری تامین می

های جنگلداری از کارشناسان افتد؟ در حال حاضر مجریان طرحه اتفاقی در سیستم میشامل پول تهیه طرح و غیره را مجری بدهد، چ

 اند؟ تر و دلسوزتر شدهبرای جنگل نگران

 چرا تنفس برنامه ندارد؟ یک سال است که از مصوبه مجلس گذشته است اما هنوز تنفس برنامه ندارد. دلیلش چیست؟

خل ای نیست، این است که افرادی در داکه تهیه طرح کار پیچیدهتهیه نشد، در حالییکی از بزرگترین دالیلی که برای تنفس طرح 

و زمان  ۹2کنند. در سال خواهند تنفس طرح داشته باشد. افرادی هستند که خودشان کارشکنی میها هستند که نمیسازمان جنگل

ها عباسعلی نوبخت و معاونت قبل از وی بهزاد نگلفعالیت معاونت قدیم امور جنگل )توضیح: معاونت جدید امور جنگل سازمان ج

برداری از جنگل، مدت زمان معینی فرصت دستورالعمل تعریف شده برای توقف بهره ۶انگورج بود(، وزیر ابالغ کرد که طبق ماده 

ض نکرد؟ چرا مدیران ناتوان دارید که برنامه جایگزین ارائه بدهید. آیا یک خط طرح دادند؟ اگر ندادند، رئیس سازمان چرا آنها را عو

کرد. پنج سالی است که مصوبه دولت طرح ندارد. من که خارج از سازمان هستم باید در این رابطه پاسخگو باشم یا را عوض نمی

 سازمانی به این بزرگی که وظیفه اصلیش نوشتن طرح جنگل است؟ 

نفر از  ۳٠ای متشکل از ، کمیته۹2یا خیر. در سال  برای من جای سئوال شده است که سازمان دنبال اجرای طرح تنفس هست

طور تخصصی در مباحث اجتماعی و های مختلف شامل مخالفان و موافقان تنفس تشکیل داده بودند. اینها در هر بخش بهگروه

هایی لو دستورالعمهای مختلف تشکیل دادند. در هر تیم افراد بخش اجرا و دانشگاهی، شرح خدمات اقتصادی جنگلشناسی و غیره تیم

دانند شود؟ افراد یا نمیها صحبت میها کجاست؟ چرا دوباره در جلسات راجع به سیاستگزارینوشتند. در حال حاضر این دستورالعمل

هند واخدانند چه میگویم که نمیخواهند اما برخی دیگر را میگویم که نمیخواهند برنامه بدهند. برخی را میچه کاره هستند یا نمی

گوید با تنفس جنگل و این مصوبه مخالف هستم. اند. افرادی در شورایعالی جنگل هستند که میاما در شورایعالی جنگل جا گرفته

پذیر روند که طرح مدیریت پایدار را برای دوره تنفس طراحی کنند. آیا این امکاناین افراد به عنوان نماینده سازمان در ادارات کل می

ود که شگوید اعتقادی به این مسئله ندارم و مخالف هستم و تنفس را قبول ندارم، چطور به وی ماموریت داده میمیاست؟ کسی که 

ی دانند. با یکی از افراد بحث تخصصشود، الفبای مباحث تخصصی را هم نمیطرح تهیه کند؟ با این افراد وقتی بحث تخصصی هم می

کنند و کسانی که در ایران لمی بسیار درست است و کشورهای اروپایی هم آن اجرا میکرد برش پناهی یک روش عداشتیم مطرح می

کنند. این طریقه بحث کردن برای من عجیب است. این مسئله را کسی که الفبای منابع گویند این روش غلط است، اشتباه میمی

خواهند خاطر منسوخ شده است. چنین اشخاصی می داند که برش پناهی در ایران غلط است. به همینطبیعی را خوانده باشد، می

 طرح تنفس را تدوین کنند.

 برش پناهی چرا در ایران غلط است؟

خوانی ندارد. برش پناهی جنگل را به سمت های ایران همدالیل مختلفی دارد. بزرگترین دلیل این است که با ساختار طبیعی جنگل

ل مختلفی دارد. پنج تا شش مورد دارد که قابل بحث است. فردی که الفبای برد. این برش مسایخالص و همسال شدن پیش می

نفر  ۳٠داند، مامور این است که طرح تنفس را از صفر اجرا کند. حداقل بروید مطالعه کنید. شرح خدماتی که تخصصی را هم نمی
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ها از کالرآباد چالوس آغاز شده بود و ت و بحثکارشناس از دو تا سه سال قبل نسبت به تهیه آن اقدام کردند را بررسی کنید. جلسا

ای هست هم در بیرون و هم در درون سازمان که کنند. ارادهبه تهیه دستورالعمل هم رسیده بود. چرا این مباحث را مطالعه نمی

شود قدم انقالبی نمیخواهد تنفس اجرایی شود. وزیر حق دارد که انقالبی دستور دهد. حتی اگر دستور غلط باشد که من هم معتنمی

خواهید تنفس را اجرا کنید با همه فرصتی به سازمان گوید گویا شما نمیاند که میکارها را اجرایی کرد. اما وزیر را به جایی رسانده

 دهید؟ها را قبول ندارید چرا همین روند را ادامه میداده است. عیب وزیر این است که اگر مدیریت

خشی شد تعادل بها، قوانین و غیره داشت. مینامهشد انجام داد. البته نیاز به اصالح آیینوچک، خیلی کارها میبا دو سه مورد اصالح ک

توان اجرایی کرد تا پدیده قاچاق کنترل شود. منتظرم ببینم هایی هست که میهای درون سازمانی داد. از نظر قاچاق برنامهبین بودجه

توان برنامه داد. جلوی قاچاق چوب و خروج چوب از واهد شد. برای تک تک این مسایل میوضعیت مدیریت آینده سازمان چه خ

توانستیم حفظ کنیم. اینها نیاز به مدیریت دارد. اما متاسفانه هر چیزی را مطرح جنگل را گرفت. تمام نیروهای حفاظتی را می

وش کنید، آن رنید استفاده کنید. هر روش درمانی که مطرح میتواکنند که بعدها از این روش درمانی نمیکنید، چنان مسموم میمی

طور که عمدا مشارکت مردمی را خراب کردیم. اکوتوریسیم را خراب کردیم. صنایع کوچک را همین کنند. هماندرمانی را خراب می

 طور.

 ها را خراب کردیم؟منظور این است که با اجرای بد این برنامه

یرا ها را ببندند. زترسیم برخی راهکارها را بگوییم که به عمد راهکنند. در حال حاضر هم میها را شهید میامهبله با اجرای بد این برن

کنند. هر بخشی مسایل را گردن بخش دیگری های خود فرار میای برای اجرا ندارند. افراد درون سازمان از مسئولیتمدیران اراده

رصد کارهای داخل یک جنگل راجع به تجاوز، قاچاق و حفاظت و غیره است  ۷٠یتی است که اندازد. اصال متعجبم این چه مدیرمی

بینیند. اینها همه ایرادات سازمانی و تشکیالتی است که باید به آن جواب داد. اما از بخش حفاظت حتی یک نفر را هم در جنگل نمی

 ابع ندارد، طرح ارائه کند.انتظار نداشته باشید از کسی مثل من که دسترسی به اطالعات و من

کند. برداشت درختان شکسته و افتاده ما طرح نداریم اما سازمان بحث برداشت درختان شکسته و افتاده را پیگیری می

 توان آنها را برداشت کرد؟مگر قانونی ندارد که بدون طرح می

 برداشت این درختان صد درصد باید قاعده و قانون داشته باشد.

 شوند؟چگونه این درختان برداشت می پس بدون طرح

سود  برنامگیبرنامگی باشیم زیرا در بیخواهیم در بیخواهند تنفس اجرا شود. میدهیم. دوستان نمیبه اشتباه این کار را نجام می

ه درختان شکست شود شما برنامه نداشته باشید و وارد عمل شوید؟ دربارهکنم. مگر میبیشتری وجود دارد. من این طور احساس می

توانیم تشخیص دهیم. البته این بحث درست و افتاده این بحث مطرح است که ما میزان درختان شکسته و افتاده سال بعد را نمی

است. به لحاظ حقوقی و قانونی مشکالتی هست که باید حل شود. ما مجازیم تعدادی از درختان شکسته و افتاده را که به لحاظ 

گل نیاز است، مشخص کنیم و بقیه را که مازاد است از جنگل خارج کنیم. هرچیزی که مازاد باشد مشکل آفرین اکولوژیکی برای جن

توان در شوید. این درختان شکسته و افتاده را با برنامه میشود. شما یک غذای خوب را هم بیش از حد مصرف کنید، اذیت میمی

 د.طی سه سال اول اجرای طرح تنفس از جنگل خارج کر

 ها بتواند در دو سال باقی مانده طرحی برای تنفس ارائه بدهد؟کنید که سازمان جنگلفکر می
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تواند طرح بدهد. زیرا اراده بر این نیست که برنامه ارائه کند. اگر اراده ما بر دادن طرح باشد از افرادی که با این شیوه و عملکرد نمی

من با کاری مخالف باشم و مسئولیت به من داده شود، به جای اینکه دنبال اجرای کنیم. وقتی مخالف طرح هستند، استفاده نمی

 کنم ثابت کنم که این کار غلط است. برنامه باشم، تالش می

ها اعالم کردند که با این خواهند برای تنفس طرح بدهند، رسما در رسانهعنوان نماینده مجلس در شمال کشور میافرادی که به

مت کردند و این قسکردند به عنوان موافق تنفس صحبت میستند. هر چند این افراد زمانی که در جلسات شرکت میمصوبه مخالف ه

گذاشتند به نوعی صدای مخالفان شنیده شود. ما در جلساتی که داشتیم به خاطر دارم که اصرار عجیب قضیه است. این افراد نمی

ند. به کریزی خیلی کمک میید صدای مخالف را بشنوید چون این مسئله به برنامهکردیم که از مخالفان حتما باشند و شما بامی

همین خاطر من در تمام جلسات مناظره با مخالفان حضور پیدا کردم و با مخالفان بحث کردم. همان افرادی که موافق حضور مخالفان 

کنند. زیرا آن هم بر اساس محاسبات رح تنفس اعالم مینبودند تا صدای آنها شنیده شود، امروز خود را مخالف مصوبه مربوط به ط

کنند که کدام طرف موفق است و کدام طرف موفق نیست و به همان سمت گرایش پیدا کنند. از اینها چه انتظاری غلط بررسی می

ا باید از خارج وارد درصد چوب خود ر ۹٠توان داشت. ما بحران مدیریت داریم. دادن یک برنامه کار سختی نیست. چوب و کاغد می

گویند تا سه سال قانون به ما کنند و میکند و اساسنامه این شرکت بر اساس واردات چوب است. کسانی که صحبت از قانون می

 اند بر اساس وارداتهایی که مجوز گرفتهکنند؟ شرکتبرداری داده است، نگاهی به خود بکنند و ببیند قانون را اجرا میاجازه بهره

ها خودشان اولین کسانی هستند که قانون را زیر پا کنند. اگر قانون را اجرا کنیم این شرکتفعالیت کنند، صحبت از قانون می چوب

درصد نیست. بهره برداری بیش از  ۱٠ها از جنگل گویم میزان برداشت این شرکتکنم و میاند. اینجاست که من شک میگذاشته

ها را تا این حد متالطم کرده است. آن هم محصولی بسیار مفت. درختی که هیچ داری این کارخانهبراین بوده است که توقف بهره

اند اما از سوی دیگر این احساس را ندارم. در جنگل محصول و کارخانه تولید یکی است. با قطع درخت زحمتی برای آن نکشیده

ین خارج شود و خط تولید باقی بماند. برداشت از این سیستم کنیم. مثل ایران خودرو نیست که ماشکارخانه را هم برداشت می

 ها مقایسه کرد.توان آن را با سایر کارخانهتر است و نمیپیچیده

 تواند قانون تنفس را تغییر دهد؟فشار نمایندگان مجلس می

کرد. هر  این فرمول را به ما دیکتهبه هیج وجه. نمایندگان مجلس و ما تعیین نکردیم که جنگل باید نفس بکشد. این طبیعت بود که 

شوید کند، سخت در اشتباه است. وقتی وارد اکوسیستم میگری خاص منتسب میکسی این مسئله را به فرد و اشخاص و یا البی

 یرفهمد که این اکوسیستم باید نفس بکشد. سای نگاه داشته باشد، میگوید که باید نفس بکشد. هر کسی اگر ذرهخود طبیعت می

های شمال بر اساس آمار خود سازمان به درصد جنگل ۴2کند. وقتی قهقرایی و مرگ و میر دسته جمعی این فرمول را دیکته می

هزار هکتار خشک  ۴٠های کلیدی اندمیک و بومی سازگار با منطقه در عرض چهار سال سمت قهقرا رفتن است، وقتی ما مرگ گونه

هزار هکتار سطح  ۴٠٠گوید که ها و مراتع میالزم نیست. وقتی موسسه تحقیقات جنگل تواند بگوید تنفسشود چه کسی میمی

ه ها و موسسگوید زیرا سازمان جنگلها کاهش یافته است )البته من کاری ندارم که چه کسی درست و چه کسی نادرست میجنگل

یا باید بپذیریم و یا با دالیل مختلف رد کنیم( تنفس  ها دو مجموعه زیر نظر یک وزارتخانه هستند و نظرات آنها راتحقیقات جنگل

توانند حکم صادر کنند؟ چهار سال الزامی است. وقتی همه این اطالعات کنار هم قرار گیرد آیا نمایندگان مجلس درباره تنفس می

 افتد.دیگر این روند را ادامه دهند، ببیند چه اتفاقی می

 هم ریختگی اکوسیستم است.باران سیل بیاید. این نشان دهنده به در شمال کشور چیز عجیبی است که با هر
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شود و سازمان هواشناسی طبق عادت این هشدارها را البته بخشی از هشدارهای هواشناسی منجر به وقوع سیل نمی

 دهد.می

هشدارها هم به وقوع بپیوندد،  دهند. اکثر هشدارها هم درست است. حتی اگر نیمی ازاین هشدارها را به دلیل احتمال وقوع سیل می

دهیم. همه کند که احتمال وقوع سیل میفاجعه است. این ذهنیت ایجاد شده که چیزی در باال خراب است و درست کار نمی

اند، تنفس به تصویب رسید. مسایل محیط زیست و منابع ها موافق استراحت نبودند اما چون صدای طبیعت را مردم شنیدهنماینده

دم گیرند که چه شود. و اتفاقا مردیگر مسایل تخصصی نیست و عمیقا اجتماعی شده است. خیلی از موارد را مردم تصمیم میطبیعی 

گویند که جنگل نباید قطع شود، دولت باید برای چنین افتند و میگیرند. وقتی مردم جلو میها درست تصمیم میدر این زمینه

گوید این یک ابتکار بزرگ در خواهند سرزمین حفظ شود. وقتی نماینده سازمان ملل مییمردمی سرد و دست بشکند. زیرا ملت م

اند که اولین داوطلب برای جلوگیری از برداشت درختان جهان است و باید در دنیا مخابره شود، یعنی ایرانیان به این بلوغ رسیده

ظ کنند. میراث طبیعی جهان را حفظ کنند. این پیام بسیار عمیقی ها را حفخواهند از منافع کوتاه مدت بگذرند و جنگلهستند و می

دارد و کار بسیار بزرگی است. البته کارهای بزرگ هزینه هم دارد. کارهای بزرگ مخالفت با آن خواهد شد و یکسری مافیا مقابل آن 

یلی کردم کار خافتاد فکر میز این اتفاق میخواهند ایستاد. کسانی که منافعی دارند در مقابل آن ایستادگی خواهند کرد. اگر غیر ا

دهد که کار عظیمی رخ داده است. با گذشت زمان متوجه خواهند شد ها نشان میکوچکی در زمینه تنفس به وقوع پیوست. مقاومت

 که چه اتفاق بزرگی رخ داده است.

 در خاتمه نکته تکمیلی درباره بحث دارید؟

نمایندگان مجلس باید در محضر مردم استیضاح شوند. از اینها توقع داریم فقط به مسایل زراعی و باغی نپردازند. فقط به منافع کوتاه 

تفاوت های شمال کشور بیمدت در منطقه و محله خود نپردازند. بحث جنگل ملی است. چرا نمایندگان سراسر کشور به نابودی جنگل

تفاوت اند که دو میلیون هکتار جنگل نابود شده و بیتفاوت هستند اگر شنیدهن شرق نسبت به زاگرس بیهستند. چرا نمایندگا

اند، ای را که خود انتخاب کردهتوانند در مجلس استیضاح کنند، نمایندهاند که وای به حال نمایندگان. شهروندان اگر وزیر را نمیبوده

ر عمل کنند تها هم بابت توضیح خواستن فعالکار در نمایندگان ما است. امیدوارم نماینده توانند استیضاح کنند. بزرگترین عیبمی

ه گونه نیست کخواهید توسعه انجام دهید، توسعه نیاز به هزینه دارد. یعنی اینو هم در زمینه اعتبارات فعال شوند. وقتی شما می

گذاری است. برای این مسئله حتما نمایندگان مجلس باید حمایت مایهتوسعه بدون هزینه انجام شود. هزینه در طبیعت کشور ما سر

درصد  ۱٠ایم و در خود سازمان نیز بخش جنگل بازنده است. کنند و بودجه اختصاص دهند. ما در میز سیاست و باالدست بازنده

ساماندهی شود. همراه با مدیران توانا یابد. این ظلم مضاعف به جنگل است اینها باید ها به جنگل اختصاص میبودجه سازمان جنگل

مسایل ساماندهی شود. نه اینکه افرادی که مادرزاد مدیر هستند، همچنان مدیر باقی بمانند. و دائما این افراد را جابجا کنیم. تا کی 

تر ا افراد توانمندتر و پر انرژیکنیم. آیجا میقرار است این روند ادامه یابد؟ کسانی که محیط زیست را نابود کردند، مدام آنها را جابه

ه دهند کوجود ندارد. آیا محیط زیست و منابع طبیعی جایی برای جا دادن به افراد خاص است. برخی افراد درباره موضوعاتی نظر می

اشایست ی ندر حیطه وظایف آنها نیست. یک جایی باید ترمز این مسئله کشیده شود. ما اگر مدیریت غلط داشته باشیم و افراد درجا

اند که مراتع درجه یک برای ایجاد باغ واگذار ای را امضا کردهنشسته باشند، نتیجه آن تجاوز خواهد شد. سه معاون وزیر اخیرا نامه

طبیعی وجود دارد که بگوید مرتع درجه یک تبدیل به باغ شود. وقتی گویند کارشناسان نظر دهند. کدام کارشناس منابعشود. بعد می

خواهید در خاک غیر حاصلخیز بدون ها روی دست باغدار باد کرده و شما برنامه برای آن ندارید، چرا میریزند پرتقالدور می سیب را

اند اراضی را قرار است، قرارد منعقد کنند. به لحاظ قانونی ریزی کنید. قرار است با کسانی که اراضی ملی را تصرف کردهباران برنامه
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توان در قالب قرارداد به افراد واگذار کرد. اگر روستایی اراضی ملی را تصرف کرده باشد، با تکیه بر همین را نمی اراضی که تصرف شده

 خواهید راه را برای چه کسی باز کنید؟توانیدعقد قراداد کنید از طرح کردن این مباحث میقانون نمی

میلیون هکتار اراضی مرتعی را با  ۸۵ایم. اشتباه کردیم و متن را نخوانده گویند که ماکنند بعد میای را امضا میسه معاون وزیر نامه

فرستیم. این مدیریت ماست. آیا وزیر نباید راجع به اینها پاسخ بدهد. نمایندگان مجلس فقط باید نسبت به گرانی سه امضا هوا می

ت. امضای این نامه بزرگترین سندی است که پیاز حساس باشند. وزیر فقط وزیر کشاورزی نیست و وزیر منابع طبیعی هم هس

گوییم منابع طبیعی باید از زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی جدا شود. زیرا افرادی بر این سازمان حاکم هستند که دیدگاه می

 زراعی دارند. تقصیری هم ندارد، تخصصشان زراعی است و نگاه درستی به مسایل ندارند.

http://www.iana.ir/fa/news/۴۹۹٠۷/%D۸%A۷%D۸%B۱%D۸%A۷%D۸%AF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/news/49907/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF


   
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

37 

 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۱۶تاریخ: 

 ساله در بهشهر ۵۰۰شمشادهای ابخشودنی/ قطع ناهی نحذف ذخایر ژنتیکی، گ

ساله در مهربان رود بهشهر قطع شده است. این در حالی است که نام شمشاد در لیست  ۵٠٠تا  ۳٠٠اصله درخت شمشاد  150

گاهی جنگلی درج شده و قطع آن ممنوع است. با این وجود تعداد زیادی از این گونه ممنوع القطع در مازندران توسط های ذخیرهگونه

 ها، مراتع وشهرداری به بهانه ایجاد پارک جنگلی قطع شده و افکار عمومی منتظر پاسخگوی سازمان متولی، یعنی سازمان جنگل

های مهربان رود بهشهر قطع شد. بر اصله درخت شمشاد در جنگل ۱۵٠به گزارش خبرنگار ایانا، در روزهای گذشته .آبخیزداری است

به تصویب مجلس شورای  ۷۱ت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور که پنجم مهر ماه سال اساس ماده یک قانون حفظ و حمای

ای است که جزء ذخایر جنگلی به حساب آمده و قطع آن ممنوع است. با این وجود، گونه ۱۵اسالمی رسیده است، شمشاد یکی از 

قطع شده و برای مقابله با قطع این درختان ارزشمند، درخت شمشاد  ۱۵٠ها، در سکوت و انفعال دستگاه متولی یعنی سازمان جنگل

ها گفته یک دوره طوالنی سکوت اختیار شده است.علی باقری رییس اداره منابع طبیعی بهشهر درباره قطع این تعداد شمشاد به رسانه

ایجاد پارک جنگلی و های اجرایی شهرستان به منظور توسعه فضای گردشگری، است: این درختان توسط عوامل یکی از دستگاه

صورت غیر قانونی قلع و قمع شده است. حال این پرسش مطرح احداث آالچیق بدون مجوز اداره منابع طبیعی شهرستان بهشهر و به

است که چگونه مسئوالن این اداره کل، در دوره طوالنی که دستگاه اجرایی مربوطه مشغول قطع شمشادهای کهنسال هیرکانی بوده، 

 اند؟تخلفی نشده متوجه چنین

اصله از  ۱۵٠ای کند رشد با چوب سخت است. اگر برای قطع هر درخت شمشاد یک ساعت زمان نیاز باشد، برای قطع شمشاد گونه

ساعت زمان نیاز داریم. از آنجا که ساعات کار برای تمام کارگران، هشت ساعت تعریف شده و با توجه  ۱۵٠این درختان کهنسال به 

روز زمان  2٠دهیم، برای قطع این تعداد درخت شمشاد، حداقل آن قرار داریم، و روشنایی روز را زودتر از دست می به فصلی که در

ها، جنگلدار منطقه، کادر یگان حفاظت، روز هیچ یک از ماموران سازمان جنگل 2٠صرف شده است. پذیرش این نکته که در طول این 

روز ماموران  2٠اند، کار بسیار دشواری است. اگر این فرضیه درست باشد که طی اجعه نکردهقرقبانان و غیره به این منطقه جنگلی مر

اند، نتیجه اند، گزارشات مردمی را هم دریافت نکردهها بازدیدی از منطقه نداشته و صدای اره موتوری را هم نشنیدهسازمان جنگل

ر این منطقه جنگلی برای ایجاد پارک جنگلی به شهرداری واگذار شده اند.اگگیریم که آنها در انجام وظایف خود کوتاهی کردهمی

ر ها باست، بر مبنای کدام طرح، مجوز قلع و قمع شمشادها برای شهرداری صادر شده است؟ چرا دستگاه متولی یعنی سازمان جنگل

دارای طرح بوده است، طراح چگونه های گردشگری در منطقه نظارت درست نداشته است. اگر پارک مربوطه مراحل ایجاد زیرساخت

طرحی نوشته که نیاز به قلع و قمع این تعداد گونه ممنوع القطع داشته است؟ اگر ایجاد پارک جنگلی هنوز در مراحل اولیه تصمیم 

ت؟ سازی و طراحی بوده شهرداری چگونه بدون مجوز به حریم منابع طبیعی وارد شده و با خود تجهیزات به داخل جنگل برده اس

ند که اروز در برابر این اقدام غیر قانونی سکوت پیشه کرده است؟ مسئوالن منابع طبیعی بهشهر چرا اجازه داده 2٠منابع طبیعی چرا 

هایی شود که تنها گزینه پیش رو، ضبط چوب آالت و فروش آن در بازار چوب باشد؟ اصله شمشاد، قطع شده و تبدیل به چوب ۱۵٠

تواند دلیل دیگری باشد که بر قصور مسئوالن منابع طبیعی منطقه، صحه اصل از فروش چوب شمشاد هم میهای اقتصادی حانگیزه

های هزار هکتار توده ۷٠گذارد.به گواه منابع محلی، شمشادهای قطع شده در جنگل مهربان رود، در حالی که بخش وسیعی از می

د. در حال انشاد هستند، هیچ گونه آلودگی نداشته و کامال سالم بودهشمشاد کشور درگیر بیماری قارچی بالیت و آفت شب پره شم

ها برای محلول پاشی شمشادهای درگیر بیماری، یک میلیارد تومان هزینه کرده است و هنوز به نتیجه مطلوب حاضر سازمان جنگل

 های آسیب دیده در اثر حمله آفت نیزودهگیری از ذخایر ژنتیکی باقیمانده شمشاد به منظور احیای تدست نیافته است. برای قلمه
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ه رود کهای سالم شمشاد رو به کاهش است، بیم آن میمیلیون تومان هزینه در نظر گرفته شده است اما از آنجا که توده ۵٠٠حدود 

ود. ور حذف شگیری در جنگل به میزان کافی پیدا نشود و این گونه بومی ایران برای همیشه از طبیعت کشپایه سالم برای قلمه

های شهرداری بهشهر، ذخایر ژنتیکی ایران را به راحتی به یغما برده است و هیچ یک از مسئوالن منابع طبیعی درچنین شرایطی، اره

ای از ههای کلیشاند. خبر حذف شمشادهای بلند هیرکانی در فضای مجازی منتشر شده و پاسخنیز در این رابطه واکنشی نشان نداده

اصله شمشاد بسیار زیاد  ۱۵٠ن ذیربط به افکار عمومی قانع کننده نیست.از آنجا که مدت زمان مورد نیاز برای قطع سوی مسئوال

های شمشاد داخل جنگل میان رود قابل مشاهده است این احتمال است، به وضوح کوتاهی مسئوالن منطقه در مقابله با حذف پایه

ماده یک قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی  ۳ان هم دست باشند. بر اساس تبصره هم وجود دارد که بخشی از ماموران با خاطی

و ذخایر جنگلی کشور متخلفین از این قانون برای بار اول عالوه بر پرداخت خسارتی که حسب مورد توسط کارشناسان مربوطه وزارت 

خت جزای نقدی برای هر اصله درخت معادل یک برابر و خواهد گردید به حبس از یک ماه تا شش ماه و پرداجهاد سازندگی ارزیابی

این ماده نیز در صورت همکاری کارگزاران  ۵شوند. بر اساس تبصره اشد مجازات محکوم مینیم قیمت روز آن و در صورت تکرار به 

.حال شوندمربوطه محکوم میراتها و مراتع با متخلفین به تناسب جرم، به اشد مجازات مقرر در قوانین و مقرو مأمورین سازمان جنگل

اصله درخت شمشاد چقدر جریمه پرداخت خواهد کرد و آیا با کارشناسان  ۱۵٠افکار عمومی منتظر است تا ببیند شهرداری برای حذف 

توان در نظر گرفت، متخلف منابع طبیعی برخوردی خواهد شد یا خیر؟ حداقل مجازاتی که برای کارشناسان خاطی این پرونده می

ها با این تخلف برخورد جدی خواهد کرد یا اینکه روی آن سرپوش عزل آنها از پست و خدمات دولتی است. اما آیا سازمان جنگل

 گذارد؟می

http://www.iana.ir/fa/news/۴۹۸۳۵/%D۸%AD%D۸%B٠ 
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 انتصابات
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۱۶تاریخ: 

 مجری طرح توسعه گلخانه ها منصوب شد

 .منصوب شد« مجری طرح توسعه گلخانه ها»طی حکمی از سوی محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، ولی اله بنی عامری به سمت 

رت متبوع در توسعه گلخانه ها و به گزارش ایانا از وزارت جهاد کشاورزی، در بخشی از این حکم آمده است: با توجه به اهداف وزا

انتقال محصوالتی نظیر سبزی و صیفی از فضای باز به محیط های گلخانه ای،افزایش راندمان و کیفیت محصوالت،بهره وری و صرفه 

ات جویی در مصرف آب و ارتقای فناوری،امید است با همکاری و هماهنگی معاونت امور باغبانی و سایر معاونت ها،سازمان ها،موسس

و شرکت ها و استفاده از ظرفیت ها و توانایی های علمی و اجرایی وزارت و بخش خصوصی در اجرای طرح ها و پروژه ها گام های 

 موثری بردارید.

http://www.iana.ir/fa/news/۴۹۸۴۳/%D۹%۸۵%D۸%AC%D۸%B۱%DB 
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 انگور/کشمش
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 بازار و قیمت ها
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۱۷تاریخ: 

 کاهش قیمت برنج و افزایش قیمت گوشت

درصد  ۱.٠۴درصد کاهش و نرخ گوشت  ٠.۹2های به عمل آمده مشخص شد که متوسط قیمت برنج در ماه گذشته طبق بررسی

گزارش ایانا از مرکز آمار ایران، متوسط قیمت یک کیلوگرم برنج ایرانی )هاشمی( درجه یک در مهرماه سال  افزایش داشته است.به

درصد کاهش  ٠.۹2ریال(  ۶۵٠هزار و  ۱۳۴ریال بوده است که با توجه به این اطالع در شهریورماه ) ۴۱۶هزار و  ۱۳۳جاری برابر 

ریال بوده است که نسبت به ماه قبل  22۵هزار و  ۵۷یلوگرم برنج خارجی داشته است. همچنین در ماه مذکور متوسط قیمت یک ک

 ۹۹۳هزار و  ۴٠۶درصد افزایش یافته است.متوسط قیمت یک کیلوگرم گوشت گوسفند در این ماه به  ۱.۱۹ریال(  ۵۵۱هزار و  ۵۶)

میزان این افزایش برای یک کیلوگرم درصد افزایش داشته است.  ۱.٠۴ریال(  ۸٠۴هزار و  ۴٠2ریال رسیده که نسبت به ماه قبل )

درصد بوده است. در این گروه متوسط  ۱.۷٠ریال( برابر  ۱2۵هزار و  ۳۷۴ریال و شهریور  ۵٠٠هزار و  ۳۸٠گوشت گاو یا گوساله )مهر 

 ۵۴۶ هزار و ۷۹ریال و شهریور  ۶٠هزار و  ۷٠رو بوده است )مهر درصدی روبه ۱۱.۹۳قیمت یک کیلوگرم مرغ ماشینی با کاهش 

ریال، یک بسته  ۹۱۵هزار و  ۳۶ریال، یک کیلوگرم ماست پاستوریزه  ۱۶هزار و  2۷ریال(.متوسط قیمت یک لیتر شیر پاستوریزه 

 اند.ریال است که نسبت به ماه قبل تغییر محسوسی نداشته ۶۹٠هزار و  ۵۷گرمی پنیر ایرانی پاستوریزه  ۵٠٠

هزار و  ۶۱ریال است که نسبت به ماه قبل  ۸2۹هزار و  ۵۷ماشینی در مهرماه برابر مرغ همچنین متوسط قیمت یک کیلوگرم تخم

 رو بوده است.درصدی روبه ۶.۴۷ریال( با کاهش  ۸۳۱

هزار و  ۳٠ریال است که نسبت به شهریورماه ) ۴۸٠هزار و  ۳۱گرمی کره پاستوریزه )کره حیوانی(  ۱٠٠متوسط قیمت یک بسته 

ریال  ۳۴۴هزار و  ۵۳گرمی روغن مایع  ۹٠٠افزایش داشته است. در این گروه متوسط قیمت یک بسته درصد  ۴.۱۴ریال(،  22۸

 است که تغییر محسوسی نسبت به ماه قبل نداشت.

 ۱.٠۵ریال( با  افزایش  ۳۱۳هزار و  ۴2ریال بوده که نسبت به ماه قبل ) ۷۷۵هزار و  ۴2متوسط قیمت یک کیلوگرم موز در مهرماه 

ریال بوده که نسبت به ماه قبل  ۷۳۷هزار و  ۳۶رو بوده است. متوسط قیمت یک کیلوگرم سیب درختی زرد در مهرماه درصدی روبه

ریال  2۷۵هزار و  ۴۹دهد. متوسط قیمت پرتقال محصول داخل در مهرماه درصدی را نشان می ۴.۸۹ریال( کاهش  ۶2۵هزار و  ۳۸)

 رو  بوده است.درصدی روبه ۵.2( با کاهش ریال ۹۸٠هزار و  ۵۱است که نسبت به ماه قبل )

ریال بوده که نسبت به  ۸۷۸هزار و  ۱۷فرنگی ریال و یک کیلوگرم گوجه ۶۷هزار و  2۱متوسط قیمت یک کیلوگرم خیار در مهرماه 

و یک  ریال ۷٠۸هزار و  ۱۶زمینی اند. همچنین قیمت یک کیلوگرم سیبدرصد افزایش داشته ۵.2۶و  ۹.۴۱ماه قبل به ترتیب 

 اند.درصد کاهش داشته ۴.۷درصد افزایش و  ۱.۵۵ریال بوده که نسبت به ماه قبل به ترتیب  ۹۱۸هزار و  2٠کیلوگرم پیاز 

ریال( تغییر محسوسی  ۴۵۶هزار و  ۴٠ریال است که نسبت به ماه قبل ) ۴2۵هزار و  ۴٠متوسط قیمت یک کیلوگرم قند در مهرماه 

 2٠۵ریال است که نسبت به ماه قبل ) ۱۳۷هزار و  2٠۶گرمی چای خارجی در مهرماه  ۵٠٠ه نداشته است. متوسط قیمت یک بست

ریال  ۴٠۴هزار و  ۵2فرنگی در ماه مهر درصدی داشته است.متوسط قیمت یک کیلوگرم رب گوجه ٠.۴۵ریال( افزایش  2٠۶هزار و 

 است. درصد افزایش داشته ۱.۶۳ریال(  ۵۶2هزار و  ۵۱است که نسبت به ماه قبل )

http://www.iana.ir/fa/news/۴۹۸۵۹/%DA%A۹%D۸%A۷%D۹%۸۷%D 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آبان  ۱۶تاریخ: 

 آخرین تحوالت بازار میوه و صیفی/تب قیمت انار باال گرفت

 .و تره بار در مقایسه با هفته های اخیر در بیشتر اقالم با ثبات نسبی همراه است قیمت انواع میوه

در مقایسه با  اع میوه و تره بارقیمت انو ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

 هر قیمت آخرین بررسی از روند بازار میوه و تره بار حاکی از آن است که.هفته های اخیر در بیشتر اقالم با ثبات نسبی همراه است

، ۵٠٠هزار و  ۷تا  ۹٠٠هزار و  ۶هزار، انگور بی دانه  ۶تا  ۸٠٠هزار و  ۳، نارنگی ۵٠٠هزار و  ۵تا  2٠٠هزار و  5  شیرین لیمو کیلو

 ۷٠٠هزار و  ۳هزار، سیب  ۹تا  ۳٠٠هزار و  ۸، گالبی شاه میوه ۵٠٠هزار و  ۷تا  2٠٠هزار و  ۶هزار، انار  ۵تا  ۸٠٠هزار و  ۴خرمالو 

ود یکی از فروشندگان میوه و تره بار با گالیه مندی از رک.تومان است ۳٠٠هزار و  ۵تا  ۵٠٠هزار و  ۳، گریپ فروت ۵٠٠هزار و  ۵تا 

حاکم بر بازار می گوید: علی رغم فراوانی میوه، تقاضای چندانی در بازار وجود ندارد ، به طوریکه اکثر میوه های سردرختی کمتر از 

به سبب کاهش عرضه در بازار سیر صعودی  قیمت انار :همچنین یکی دیگر از فعاالن این صنف می گوید.هزینه تمام شده عرضه شد

حسین مهاجران رییس  .ندارد وجود آتی روزهای در قیمت بینی پیش امکان ها سردخانه در آن سازی هذخیر سبب به و  داشته

اکنون با اشاره به دالیل افزایش قیمت انار در بازار اظهار کرد:  صنعت،تجارت و کشاورزیاتحادیه میوه و سبزی در گفتگو با خبرنگار 

قیمت هر کیلو انار به سبب سرمازدگی باغات و کاهش عرضه در بازار به نسبت مدت مشابه سال قبل با افزایش قابل توجهی روبرو 

، ۵٠٠تا هزار و  ۷٠٠هزار تومان اعالم کرد و افزود: هر کیلو پرتقال شمال با نرخ  ۷تا  ۵٠٠هزار و  2وی قیمت هر کیلو انار را .است

تا  2هزار ،گریپ فروت  ۴تا  ۵٠٠هزار و  2هزار، لیمو شیرین  ۷تا  6 پرتقال مجلسی جنوب ،۵٠٠هزار و  2تا  ۵٠٠نارنگی هزار و 

هزار تومان در میدان عرضه می  22تا  ۱2هزار و توت فرنگی  2٠تا  ۵هزار، پسته  ۳تا  ۵٠٠ و هزار 2 کیوی و  ۵٠٠هزار و  ۳

 ۵تا  ۵٠٠هزار و  2هزار، انگور شاهرودی  ۴تا  ۳ر بازار گفت: اکنون نرخ هر کیلو موز مهاجران با اشاره به نرخ سایر میوه ها د.شود

گالبی شاه ، ۵٠٠هزار و  ۳تا  ۳هزار، سیب سفید  ۳تا  ۵٠٠هزار و  2، سیب قرمز ۵٠٠هزار و  2تا  500هزار، انگور مهری هزار و 

هزار  ۳تا  2س اتحادیه میوه و سبزی نرخ هر کیلو خیار بوته ای را ریی.هزار تومان است ۱۱تا  ۸هزار و گالبی بیروتی  ۱۵تا  13 میوه

هزار ، گوجه  2تا  ۵٠٠، گوجه فرنگی بوته ای هزار و ۵٠٠هزار و  2تا  ۵٠٠تومان اعالم کرد و افزود: هر کیلو خیار گلخانه هزار و 

 ۷تا  ۶هزار و لیمو سنگی  ۱۵تا  ۱۳رش میناب ،لیمو ت۶٠٠تا هزار و  ۸٠٠و سیب زمینی و پیاز  ۵٠٠هزار و  2تا  2فرنگی گلخانه 

 ۵٠٠هزار و سبزی جور)پلو، آش،قورمه( هزار تا هزار و  2تا  ۵٠٠به گفته وی نرخ هر کیلو سبزی خوردن هزار و .هزار تومان است

ق خاصی در بازار رخ در روزهای آتی را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به رکود حاکم بر بازار اتفا قیمت میوه مهاجران.تومان است

 .نخواهد داد و حال باید منتظر ماند و دید که با پایان صفر و عرضه گسترده میوه های پاییز بازاربه کدام سمت و سو خواهد رفت

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۳۱2۶۸۹/%D۸%A2%D۸%AE%D۸%B۱ 
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۹۶/۰۸/۱۶ : تاریخ

 تفاوتی دولت به اجرای قوانین مرتبط با معیشت مردم بی
میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران همچنان باقی است با وجود آنکه رئیس سازمان برنامه و بودجه  2۶٠٠سال زراعی تمام شد؛ 

میلیارد تومان را  2۶٠٠شود باید پرسید دولت توان پرداختوعده داده بود که تا پایان آبان ماه همه مطالبات گندمکاران پرداخت می

 روز دارد؟  ۱۵طی 

، داستان تاخیر دولت در پرداخت مطالبات گندمکاران بابت خرید تضمینی گندم فاطمه بیات- گروه اقتصادی- خبرگزاری فارس 

 2ز که هنوایم، اخبار موثق رسیده به خبرنگار فارس حاکی از آن است با وجود آنکه به نیمه فصل پاییز رسیده.امسال نیز تکرار شد

گندمکاران هم اکنون با فشارهای متعددی برای تسویه مطالبات .میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران همچنان باقی است ۶٠٠هزار و 

دولت سال گذشته نیز مطالبات گندمکاران را با تاخیر .خرید نهاده برای کشت پاییزه و گذران معیشت خود مواجهند بانک کشاورزی،

 .و در پایان ناچار شد با استفاده از انتشار اوراق مرابحه و اوراق سلف موازی مطالبات را بپردازدپرداخت کرد 

شود. حال روز گذشته اعالم کرد که تمام مطالبات گندمکاران ظرف دو ماه آینده تسویه می ۴۵نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه 

 روز آینده دارد؟ ۱۵لیارد تومان را ظرف می ۶٠٠هزار و  2باید پرسید آیا دولت توان پرداخت 

 نکته مهم دیگر آن است که کشاورزان تا چه زمانی باید منتظر اعالم دیرهنگام نرخ خرید تضمینی گندم باشند؟

 اعالم نشدن قیمت شکر، بی توجهی دولت نسبت به اجرای قانون انتزاع، اعالم نشدن نرخ تضمینی کاالهای اساسی از جمله گندم،

رویه قیمت گوشت قرمز در یک سال اخیر همه و همه این نگرانی کند سازمان حمایت در اعالم و تغییر نرخ لبنیات، افزایش بی روند

رسد نمایندگان مردم در خانه به نظر می.کند که گویی یک بی تفاوتی در بدنه دولت نسبت به معیشت مردم وجود داردرا القا می

 .ل را پیگیری کنند و تنها به مکاتبه یا اخطار گذرا بسنده نکنندملت باید بیشتر اینگونه مسای

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۶٠۷۱۵٠٠۱٠۱۴ 
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۹۶/۰۸/۱۶ : تاریخ

 میلیارد تومانی مرغداران  ۵۰۰هزار و  ۴میلیارد تومان عوارض غیرقانونی از واردکنندگان روغن/ ضرر  ۱۰۱دریافت 
میلیارد تومان عوارض  ۱٠۱مبلغ  ۹۴بر اثر مداخالت دولت رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه در سال 

ای که ستاد تنظیم بازار در این مورد صادر کرده بود، تأییدیه شورای عالی گفت: مصوبه ،به ازای واردات روغن از واردکنندگان اخذ شد

کاوه زرگران امروز در نشست مشترک رئیس اتاق بازرگانی ایران و  ،خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار بازرگانی  .اقتصاد را نداشت

ای را در ، ستاد تنظیم بازار مصوبه93رئیس سازمان بازرسی کل کشور که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، گفت: در اسفندماه سال 

 .تومان عوارض دریافت شود، صادر کرد ۷٠داتی های روغنی مبنی بر اینکه از هر کیلوگرم روغن وارراستای حمایت از تولید دانه

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران بیان داشت: همچنین قید شد که باید این مصوبه به تأیید شورای عالی اقتصاد برسد 

ننده های واردکاز شرکتاما قبل از اینکه مصوبه مذکور به تأیید شورای عالی اقتصاد برسد اجرایی شد و بابت هر کیلو واردات روغن 

تومان و در نیمه  ۷٠زرگران اظهار داشت: البته در نیمه اول سال به ازای هر کیلوگرم واردات روغن .تومان عوارض دریافت شد ۷٠

 .تومان بدون هرگونه مجوز خاصی از واردکنندگان عوارض دریافت شد ۱۵٠به ازای هر کیلو واردات روغن  ۹۴دوم سال 

های کردند لیست هزینههایی که این مبالغ را پرداخت کردند وقتی به سازمان امور مالیاتی کشور مراجعه میشرکتوی اظهار داشت: 

رئیس کمیسیون .شد به این دلیل که محل قانونی برای دریافت این پول وجود نداشتآنها از نظر این سازمان قابل قبول نبود و رد می

های واردکننده روغن به سازمان بازرسی کشور بنابر این برای حل موضوع برخی از شرکتداشت:کشاورزی اتاق بازرگانی تهران اظهار 

های میلیارد تومان از شرکت ۱٠۱رویه را اصالح کرد ولی در نهایت مبلغ  ۹۴مراجعه کردند و این سازمان وارد عمل شد و تا اسفند 

های بسیاری دارد که در اینجا قابل ذکر ر اینکه این موضوع شاخ و برگوی با تأکید ب.صنایع غذایی واردکننده روغن پول دریافت شد

های مذکور از واردکنندگان روغن قانونی بوده به هر گفت: خواسته ما از سازمان بازرسی کل کشور این است که اگر دریافت نیست،

و اگر قانونی نبوده درخواست حسابرسی قانونی  ها با سازمان امور مالیاتی حل شودحال مستندات آن را ارائه دهند تا مشکل شرکت

  .داریم

 درخواست فعاالن بخش خصوصی شفافیت و نظارت بیشتر بر دولت است*

درخواست فعالین اقتصادی بخش خصوصی  گذاری اتاق تهران گفت:در ادامه این نشست فریال مستوفی رئیس کمیسیون سرمایه

ی است تا با توجه به راهکارهای ارائه شده در چارچوب سازمان تجارت جهانی در خصوص ها و نهادهای دولتنظارت بیشتر به سازمان

 .ها و مناقصات دولتی عمل شودشفافیت و فرآیندهای مزایده

های اقتصادی و استفاده از های دولتی برای عدم ورود به فعالیتهمچنین درخواست ما نظارت بیشتر بر نهادها و سازمان :وی افزود

 .شودگذاری میهای دولتی است که منتج به ناامیدی بخش خصوصی و کاهش شدید سرمایهیارانهرانت و 

 میلیارد تومان متضرر شدند ۵۰۰هزار و  ۴بر اثر مداخالت دولت مرغداران  *

کراسی بعضاً بروقدیری رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران با بیان اینکه در ادامه این نشست همچنین مجید موافق

شود، گفت: به طور مشخص در سازمان دامپزشکی کشور و در سازمان ملی استاندارد موارد متعددی اداری باعث رانت و فساد می

د ها بایهای اقتصادی و واردکنندگان و صادرکنندگان برای اخذ یک برگه در جهت صادرات و واردات کاال ماهآید که بنگاهپیش می

وی گفت: به عنوان نماینده بخش خصوصی از سازمان بازرسی .شودگذاری میه این امر باعث ریسک باال در سرمایهوقت بگذارند ک

قدیری اظهار داشت: بعضاً موافق .خواهم بررسی کنند که چرا علیرغم وجود این همه سختگیری فساد بیشتر شده استکل کشور می

های دولتی مثل شرکت پشتیبانی امور دام، د تنظیم بازار به همت برخی از شرکتهای وابسته به دولت مانند ستابرخی از سازمان
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کنند و سپس شرکت پشتیبانی امور دام همان تحت عنوان تنظیم بازار قیمت شیر یا مرغ را برای خرید از دامدار و مرغدار تعیین می

م شدن تاریخ مصرف با اخذ مصوبه دیگر از ستاد تنظیم مرغی را که خریداری کرده به قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار به بهانه تما

بر اساس رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران بیان داشت:.کنددرصد زیر قیمت بازار در بازار توزیع می 2۵بازار با 

هزار  2بیش از  ۹۵ان و در سال هزار میلیارد توم 2، ۹۴میلیارد تومان و در سال  ۱۵٠٠، ۹۳گزارش وزارت جهاد کشاورزی در سال 

درصد صنعت طیور در دست  ۹۹وی با بیان اینکه  .میلیارد تومان به صنعت طیور کشور بر اثر چنین اقداماتی زیان وارد شده است

ما فعاالن خصوصی این بخش انتظار  :گفتبخش خصوصی است و این صدمات و لطمات اقتصادی را چه کسی باید پاسخگو باشد،

هزار مرغداری در  ۱۸وی با اشاره به اینکه .های خصوصی خودشان بازار را تنظیم کنندهای دولتی اجازه دهند تا شرکترکتداریم ش

توان بیم به وجود آمدن دامپینگ با وجود این تعداد مرغداری در کشور رقابت کامل است و نمیسراسر کشور وجود دارد، اظهار داشت:

 .های فعال در آن زمینه بسیار کم باشددهد که تعداد شرکتدر یک فعالیت اقتصادی رخ میرا داشت زیرا زمانی دامپینگ 
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۹۶/۰۸/۱۵ : تاریخ

 کندبا یک ماه و نیم تاخیر ستاد تنظیم بازار فردا قیمت شکر را نهایی می
با گذشت یک ماه و نیم از آغاز فصل برداشت چغندر، ستاد تنظیم بازار هنوز قیمت نهایی شکر را برای سال جدید اعالم نکرده است  

، فردا بعد از ظهر ستاد تنظیم بازار به ریاست محمد شریعتمداری خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی  .شودکه فردا نهایی می

وزیر صنعت معدن و تجارت و حضور بهمن دانایی رئیس انجمن کارخانجات قند و شکر، کاوه زرگران دبیر کانون انجمن صنایع غذایی 

های خبرنگار فارس از یکی از اعضای پیگیری.دهداقدس دبیر ستاد تنظیم بازار و سایر اعضا تشکیل جلسه میمحسن بهرامی ارضو 

با .ستاد تنظیم حاکی است این ستاد دلیل آنکه هنوز نرخ جدید روغن را اعالم نکرده در همین راستا نرخ شکر را هم اعالم نکرده است

از فصل برداشت چغندر و اعالم نشدن نرخ نهایی شکر، کارخانجات قند و شکر و کشاورزان با مشکل مواجه گذشت یک ماه و نیم از آغ

 .دانند آن را باید به چه قیمتی بفروشند و محاسبات مختل شده استاند چرا که انبارها مملو از شکری است که نمیشده

  .ن بابت یارانه شکر به کارخانجات قند و شکر همچنان بدهکار استمیلیارد توما ۱٠٠سال اخیر بیش از  ۳-2در عین حال دولت از 
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http://awnrc.com/index.php
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960815001448


   
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

47 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۲۱تاریخ: 

های جهاد کشاورزی و ارتباطات و فناوری اطالعات های وزارتخانهشود/ سند همکاریکشاورزی ایران هوشمند می

 .شودتدوین می

وری تولید و کاهش مصرف های نوین و هوشمندسازی کشاورزی برای افزایش بهرهکارگیری فناوریوزیر جهاد کشاورزی بر لزوم به

به گزارش ایانا از وزارت جهاد کشاورزی، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی امروز یکشنبه در .تأکید کردانرژی در بخش کشاورزی 

با حضور محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات « بکارگیری سیستم های هوشمند در بخش کشاورزی»نشست 

رگیری فناوری های نوین و هوشمندسازی کشاورزی برای افزایش بهره که در ساختمان وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، بر لزوم بکا

وری تولید و کاهش مصرف انرژی در بخش کشاورزی تاکید کرد.در این نشست حجتی، بهره گیری از فناوری های نوین برای توزیع 

ارگیری فناوری های هوشمند به هدفمند کاالهای کشاورزی را از جمله اولویت های وزارت جهاد کشاورزی عنوان و تصریح کرد: بک

منظور کاهش فاصله عرضه و تقاضا ضروری است.وی، هوشمندسازی آبیاری در بخش کشاورزی در کنار توسعه سامانه های نوین 

آبیاری را از دیگر اولویت های وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد و گفت: بهره گیری از سیستم های هوشمند، موجب بهره وری در 

و افزایش تولیدات کشاورزی با استفاده از منابع موجود می شود.وزیر جهاد کشاورزی، مدیریت آنالین عرصه های کشاورزی مصرف آب 

از نظر میزان سطح زیر کشت، انجام عملیات داشت و برداشت و همچنین کنترل آفات را از دیگر اولویت های بخش کشاورزی برشمرد 

رگیری سیستم های نظارت و کنترل از راه دور )اسکادا( از جمله تصاویر ماهواره ای، وضعیت و خاطرنشان کرد که می توانیم با بکا

تولید محصوالت کشاورزی را بهتر کنترل نماییم.در این نشست، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات نیز با اشاره به اجرای دو طرح 

همچنین مدیریت هوشمند اراضی زراعی کشت و صنعت مغان  هکتاری در استان فارس و ۶٠پایلوت هوشمندسازی آبیاری در باغ 

توسط این وزارت اظهار کرد: این طرح ها به منظور بکارگیری فناوری های نوین در بخش کشاورزی اجرا شده و نتیجه آن کاهش 

رگروه مشترک مصرف آب و انرژی و همچنین افزایش تولید محصوالت زراعی و باغی بوده است.آذری جهرمی بر لزوم تشکیل کا

وزارتخانه های جهاد کشاورزی و ارتباطات و فناوری اطالعات به منظور بررسی دقیق و کاربردی نتایج طرح های یاد شده تاکید کرد 

و افزود: الزم است سند اقدام مشترک دو وزارت برای بکارگیری فناوری های نوین در بخش کشاورزی تدوین شود.در این نشست که 

جهاد کشاورزی و ارتباطات و فناوری اطالعات حضور داشتند، در مورد طرح ها و فناوری های هوشمندسازی فرآیندها معاونان وزرای 

در بخش کشاورزی بحث و تبادل نظر شد و مقرر گردید، معاونان ذی ربط دو وزیر، ضمن بازدید میدانی از مراحل اجرای طرح نسبت 

 های جهاد کشاورزی و ارتباطات و فناوری اطالعات اقدام کنند./ به تهیه و تدوین سند همکاری های وزارتخانه
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۲۰تاریخ: 

 آال به اروپاورش شتر در ایران/ خیز ایران برای صادرات قزلابرای پر هاگذاری اروپاییسرمایه

 .ها برای پرورش شتر در ایران خبر دادحجتی در نشست خبری مشترک با کمیسیونر کشاورزی اتحادیه اروپا از تصمیم اروپایی

ر کمیسیونر کشاورزی اتحادیه اروپا د به گزارش خبرنگار ایانا، وزیر جهاد کشاورزی در نشست خبری مشترکی که به مناسبت حضور

کشور به ایران است.  2٠ایران برگزار شد، به خبرنگاران حاضر در هتل الله تهران گفت: این نخستین سفر هیأت اروپایی متشکل از 

. در نهایت شد بینی شده و پیش از این، سه سفر مقدماتی برای مذاکرات ابتدایی انجامالبته مقدمات زیادی برای هماهنگی سفر پیش

های مختلف کشاورزی به ایران گذاران در زیربخشنفره اروپایی از تجار و سرمایه ۷٠اکنون هیأت های همکاری شمرده شد و همزمینه

نفر از تجار و کارآفرینان ایرانی در اتاق بازرگانی با این هیأت  ۳٠٠اند.محمود حجتی افزود: در همین راستا صبح امروز بیش از آمده

های گسترش همکاری بحث کردند؛ بنابراین با توجه به زمینه سازی خوب بین ایران و اروپا توسعه روابط اقتصادی دیدار و در مورد راه

ای نزدیک اتفاق خواهد افتاد.وی در پاسخ به پرسش به ویژه در زمینه محصوالتی که ایران مزیتی نسبی در تولید آنها دارد در آینده

شود برای صادرات نیست؛ بنابراین هر کشوری ر صادرات گندم به اروپا عنوان کرد: لزوما هر محصولی که تولید میخبرنگاری مبنی ب

کنیم و اگر سالی به خاطر نزوالت آسمانی تولید باال رفت، هایی برای تولید دارد. از این رو ما گندم را با هدف صادرات تولید نمیمزیت

حاصل از آن را به کشورهای منطقه فروخت. ضمن اینکه اروپا یکی از صادرکنندگان بزرگ گندم محسوب های توان گندم یا فراوردهمی

ه و عنوان زمینتواند بهشود.حجتی ادامه داد: تجارت بین ایران و اروپا تنها در زمینه مبادالت کاالیی نیست. بلکه این دیدار میمی

و رفع موانع تجاری باشد تا راه برای تجار هموار شده و آنها بتوانند در محیطی بستری برای استانداردسازی مشترک بین دو منطقه 

های شفاف به تجارت بپردازند. برای این منظور الزم است که کارگروه مشترک متشکل از اعضای دو طرف تشکیل شود تا درباره موضوع

کرد:  آالی پرورشی در جهان است، تأکیدتولیدکننده قزل مختلف بحث و تبادل نظر کنند.وی با اشاره به اینکه ایران نخستین کشور

پیش از این راه ارسال این محصول به اروپا باز نبود، اما اکنون طبق مذاکراتی که صورت گرفته، قرار است راه برای این موضوع هموار 

اگرچه تاکنون از اروپا بذر هیبرید شود که از این پس پیگیری مسئله به عهده تجار خواهد بود.وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: 

شود. همین آوردیم، اما امروز امضای قرارداد بین دو شرکت ایرانی و اروپایی به معنای آن است که بذر مادری وارد ایران میمی

ها در سواحل ویکردیم، اما امروز فرانسچشم زده از فرانسه وارد میها پیش تخمهای همکاری قابلیت توسعه دارد. همچنین مدتزمینه

ها در ایران برای تولید لبنیات بیان کرد: در حال گذاری اروپاییاند.حجتی با اشاره به سرمایهقشم تولید این محصول را آغاز کرده

 هایهای فراوردهگذاری در پرورش شتر در مناطقی مانند بیرجند اقدام کرده و در کنار آن کارخانهحاضر طرف اروپایی برای سرمایه

شود که محصوالت آن قابل صادرات به اروپاست.وی با ابراز تأسف از حجم پایین لبنی و آرایشی حاصل از شیر شتر نیز احداث می

میلیون دالر تجاوز نکرده است. هرچند این منطقه  ۵2٠مبادالت تجاری بین ایران و اروپا خاطرنشان ساخت: تاکنون حجم مراودات از 

های تحریم آن را از دست دادیم. البته با توجه به دیدارهای شد، اما طی سالسنتی ایران محسوب می از گذشته یکی از بازارهای

 رود بتوانیم دوباره جایگاه خود را در بازار این منطقه پیدا کنیم./اینچنینی امید می

/fa/news/http://www.iana.ir۴۹۹۳۳/%D۸%B۳%D۸%B۱% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۲۰تاریخ: 

 گذاریم برجام را نقض کننددرصدی تجارت ایران و اروپا بعد از برجام در حوزه کشاورزی و غذا/ نمی 9۴رشد 

در زمینه غذا و کشاورزی، تاکید کرد که با  نماینده کشاورزی اتحادیه اروپا بعد از دیدار با حجتی و صحبت درباره همکاری تجاری

 .یک از کشورها را نخواهیم داددرصدی تجارت ایران و اروپا اجازه نقض برجام به هیچ ۹۴توجه به رشد 

به گزارش خبرنگار ایانا، کمیسیونر کشاورزی اتحادیه اروپا امروز در نشست خبری در پاسخ به پرسش خبرنگاران ضمن اظهار امیدواری 

ی گسترش روابط تجاری بین ایران و اتحادیه اروپا گفت: از زمان اجرای برجام تاکنون تجارت در حوزه غذا و کشاورزی بین ایران برا

درصدی داشته است.فیل هوگان افزود: در دیداری که با وزیر کشاورزی ایران داشتیم درباره خرید محصوالت  ۹۴و اتحادیه اروپا رشدی 

 آال، پسته و زعفران از ایران بود.ترین آنها خرید شترمرغ، ماهی قزلر صورت گرفت که مهممختلفی بحث و تبادل نظ

کارهای بسیاری برای حل موانع تجاری و برداشتن توان راهای از کارشناسان دو طرف، میوی عنوان کرد: با تشکیل کمیته

سازی قوانین با وزیر جهاد کشاورزی مذاکراتی داشتیم که با  های صادراتی اندیشید.هوگان ادامه داد: امروز درباره یکسانمحدودیت

خورد، هایی که برای حل مشکالت تجاری به چشم میای را از سر راه تجار برداریم. زیرا تمام مکانیزمکمک کارشناسان موانع غیرتعرفه

ان ه بندی زعفران ایرانی توسط کشور اسپانیا بیاز امروز آغاز به کار خواهد کرد.وی در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر بست

ابراین رود؛ بنشود و با نام ایرانی به کشورهای دیگر میکرد: زعفران ایرانی در هر کجای دنیا که باشد، تنها به نام ایران شناخته می

ی یدار امروز شروعی تاریخی برای همکارامکان سوءاستفاده در این موضوع وجود ندارد.کمیسیونر کشاورزی اتحادیه اروپا با بیان اینکه د

دوجانبه ایران و اروپا در زمینه کشاورزی و غذا خواهد بود، یادآور شد: اتحادیه اروپا درباره اجرای برجام پایبند بوده و این را در 

تواند سید و کسی نمیسال مذاکره سخت به امضا ر ۱2ای پس از های مختلف به اثبات رسانده است. زیرا این توافقنامه هستهزمان

 کینم که به اجرای برجام متعهد بمانند.های دیگر تفاهمنامه را تشویق میآن را نقض کند. در همین راستا ما نیز طرف

ام ای از پایبندی اتحادیه اروپا نسبت به برجهوگان سفر موگرینی به آمریکا برای گوشزد کردن مزایای برجام و ثمره مثبت آن را نمونه

و تأکید کرد: اگرچه هنوز مشکالت بانکی برای تجار وجود دارد، اما باید توجه کرد که اکنون دو سال از اجرای برجام گذشته  دانست

گیری در این باره زود است. زیرا اتحادیه اروپا پس از هفت سال توانست بحران مالی خود را حل کند؛ بنابراین و هنوز برای تصمیم

چک و های کوهای قابل توجهی در بانکالمللی هماهنگ کنند. البته پیشرفتد تا خود را با توافقات بینها فرصت داباید به بانک

های بزرگ برای همراستا شدن با جریان جهانی، نیاز به وقت بیشتری دارند. درباره گشایش خط متوسط صورت گرفته، اما بانک

زیر کشاورزی صحبت شد و در این مسئله از تجار حمایت خواهیم کرد.وی اعتباری از سوی اروپا در حوزه کشاورزی و غذا نیز با و

توان در تغییر موضع دهد. نمونه آن را نیز میکنم چون دائما نظر خود را تغییر میخاطرنشان ساخت: من درباره ترامپ صحبت نمی

هوگان اضافه کرد: امروز بین ایران و فرانسه رود ترامپ، در مورد ایران هم نظر خود را عوض کند.وی در مقابل چین دید. امید می

 های مورد توجه در ارتقای مناسبات دوجانبه باشد./عنوان نخستین گامتواند بهای به امضا رسید که میدرباره تولید بذر تفاهمنامه

http://www.iana.ir/fa/news/۴۹۹۳2/%D۸%B۱%D۸%B۴% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۲۰تاریخ: 

ایران و فرانسه با حمایت اتحادیه اروپا به توسعه پایدار ذرت و کشت سورگوم می پردازند/ واریته های ذرت و سورگوم 

 هیبریدی اتحادیه اروپا با عملکرد باال در مزارع ایران

کشاورزی ایران و فدراسیون ملی تولیدکنندگان بذر ذرت و سورگوم با هدف مشترک توسعه پایدار ذرت شرکت بازرگانی تعاونی های 

و کشت سورگوم به واسطه توسعه واریته های مختلف هیبریدها و اجرای اقدامات حمایت فنی، در حضور مقامات عالی رتبه کشاورزی 

به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا(، پیش از ظهر امروز .دندایران و اتحادیه اروپا تفاهم نامه مشترک همکاری امضا کر

شنبه بیستم آبان ماه و در حاشیه دیدار وزیر جهاد کشاورزی ایران و کمیسیونر کشاورزی اتحادیه اروپا که به اتفاق هیات تجاری 

 بر اساس چارچوب این تفاهم نامه، طرفین ایرانی و نامهبزرگی از شرکت ها و سرمایه گذاران اروپایی به تهران آمده است،این تفاهم

FNPSMS  خورشیدی با هدف همکاری در زمینه توسعه ذرت و  ۱۳۹۵میالدی برابر با دی ماه  2٠۱۷قرار نامه ای را در ماه ژانویه

ذرت و کشت سورگوم به  سورگوم در ایران، به امضاء رسانیده اند. طرفین طی اجرای این قرارنامه به هدف مشترک توسعه پایدار

در چارچوب پروژه ای با  F.N.P.S.M.S.واسطه توسعه واریته های مختلف هیبریدها و اجرای اقدامات حمایت فنی، دست یافتند

 2۵خورشیدی بر اساس تصمیمات گرفته شده توسط هیئت اجرایی در تاریخ  2٠۱۷سال  AGRI-SIMPLE مضمون توسعه اروپا

اجرا  "اقدامات پیشرفته در زمینه توسعه دانه های ذرت و سورگوم در ایران  "، پروژه ای را با عنوان ۱۳۹۶بان آ ۵برابر با  2٠۱۷اکتبر 

کرده است. ارتقای دانش کشاورزان و دیگر متخصصان رشته کشاورزی در مورد ذرت وسورگوم، افزایش سطح کشت سورگوم و ذرت 

 واریته های جدید ذرت و سورگوم اتحادیه اروپا، از اهداف پروژه یاد شده است.در ایران و گسترش سهم بازار برای تولید کنندگان 

واریته های ذرت و سورگوم هیبریدی اتحادیه اروپا با عملکرد باال، منحصرا با شرایط آب و هوایی ایران سازگار شده اند، این واریته ها 

 .داشت سریع تر را فراهم می سازنددر برابر خشکی مقاوم هستند و همچنین با مصرف آب کمتر امکان بر

به گزارش ایانا، بر اساس تفاهم نامه منعقد شده، طرفین توافق کرده اند تا در جهت تقویت همکاری های خود، با اتکا بر پروژه حاضر 

تا  2٠۱۸ارس که از جانب اتحادیه اروپا حمایت می شود، در چارچوب طرح توسعه پذیرفته شده توسط اتحادیه اروپا در طول دوره م

اقداماتی که بر اساس مفاده ذکر شده در تفاهم نامه طرفین، همچنین منتهی به توسعه .، اقدامات الزم را اجرا نمایند2٠2۱فوریه 

بخش کشاورزی ایران در زمینه هایی مانند افزایش بخش تولیدات حیوانی )به ویژه تولید شیر و مرغ(، کاهش وابستگی به واردات 

شرایط این یادداشت تفاهم از تاریخ امضاء تا تاریخ رسیدن به خودکفایی و سازگاری با شرایط کمبود آب خواهد شد. ذرت دانه ای و

 و تمدید آن با موافقت کتبی متقابل طرفین امکان پذیر است. استمعتبر  2٠2۱ژوئیه سال  ۳۱

ttp://www.iana.ir/fa/news/h۴۹۹2۸/%D۸%A۷%DB%۸C%D۸% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۲۰تاریخ: 

 نامه تجاری ایران و اوراسیا در مراحل نهاییتوافق

نوع میوه  ۶٠نامه تجاری ایران و اوراسیا در مراحل نهایی قرار گرفته است، گفت: قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه توافق

نامه تجاری ایران و اوراسیا در مراحل نهایی قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه توافق.ایرانی در سیکل تجاری قرار گرفته است

به گزارش مهر، علی اکبر مهرفرد در نشست مشترک .نوع میوه ایرانی در سیکل تجاری قرار گرفته است ۶٠فته است، گفت: قرار گر

هیات تجاری بلندپایه اروپایی و فعاالن اقتصادی ایرانی که به میزبانی اتاق بازرگانی تهران در حال برگزاری است، گفت: جمعیت 

است و در حال حاضر حدود نیمی از جمعیت جهان در شهرها زندگی می کنند و پیش بینی  شهری جهان روز به روز در حال توسعه

می شود که این روند ادامه یابد و همواره تقاضا برای غذا و به خصوص غذای سالم در دنیا رو به رشد باشد؛ پس توسعه همکاری ها 

قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی افزود: .در دنیا تبدیل شده استبرای تامین غذای جامعه جهانی و مردم، به یک امر مهم و استراتژیک 

در منطقه خاورمیانه تامین غذای حالل امر مهمی به شمار می رود که مورد توجه قرار دارد، همچنین در ایران، تاریخ کشاورزی دنیا 

 .به توسعه کشاورزی داده شده استبا ایران شروع می شود و مهد کشاورزی دنیا بوده ایم و در اسناد و مدارک اهمیت زیادی 

پیش بینی شده است، نکات مهمی را  2٠2۱تا  2٠۱۷وی تصریح کرد: سند چشم انداز بیست ساله ایران و برنامه ششم نیز، که از 

که در  یبرای پیش بینی بحث های صنعت غذا در ایران دارد و ایران پتانسیل باالیی برای کشاورزی دارد؛ به این معنا که منابع ژنتیک

 .های متعددی که در ایران هست، ایران را به عنوان یک کشور کم نظیر برای این موضوع مشخص کرده استایران وجود دارد و گونه

گونه گیاهان دارویی در ایران شناسایی شده است که بخشی از آنها در سیکل تجاری قرار گرفته اند،  22٠٠مهرفرد، گفت: تاکنون 

نوع میوه را در سیکل تجاری دارد،  ۶٠و تنوع ژنتیکی در ایران، خوب و مطلوب است و کمتر کشوری در دنیا، ضمن اینکه گونه ها 

در حالیکه ایران این شرایط را دارد و تنوع اقلیمی بسیار زیاد از مناطق گرم و خشک، گرم و مرطوب، مناطق معتدل و سرد در ایران 

ی و مباحثی همچون دانش فنی و موضوعات مربوط به نیروی انسانی، توسعه آموزش وی اظهار داشت: تنوع اقلیم.به چشم می خورد

عالی در ایران از جمله مزیت های ایران است و باید مباحث مربوط به امنیت غذایی در برنامه ها و چشم اندازها دیده شود، ضمن 

اه وجود دارد و اکنون که تحریم ها برداشته شده است، الزم اینکه توسعه صادرات نیز باید سرلوحه کار باشد. البته موانعی نیز در سر ر

مهرفرد با بیان اینکه یکی از مهمترین موانع تجارت، مشکالت و موانع بانکی است .است که موانع نیز یکی پس از دیگری برداشته شود

نه است؛ ضمن اینکه نکاتی که باید توجه که مسائل زیادی را برای فعاالن اقتصادی ایرانی به وجود می آورد که حاصل آن افزایش هزی

شود و از سر راه برداشته شود، همین مسائل بانکی، توسعه زیربناها و استانداردها است؛ به این معنا که در بخش های مختلف از جمله 

وپا، بسیار باال است و الزم وی اظهار داشت: تعرفه های واردات مواد غذایی ایران در اتحادیه ار.ارگانیک باید استانداردها توسعه یابد

است که در این زمینه تجدیدنظر شود؛ البته ایران این عزم دارد که وارد عضویت سازمان تجارت جهانی شود، البته امروز توسعه 

واریم دمنطقه ای در موافقت نامه ها در نظر گرفته شده است که مذاکرات بین ایران و اوراسیا به توافق نهایی نزدیک شده است که امی

 موافقت نامه مشابهی با سایر کشورها نیز امضا شود که شرایط را برای تسهیالت تجاری فراهم کند

http://www.iana.ir/fa/news/۴۹۹2۴/%D۸%AA%D۹%۸۸%D۸%A۷%D۹%۸۱% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۲۰تاریخ: 

 تالش ایتالیا برای رفع موانع گسترش تجارت با ایران

نفر از از بازرگانان، صاحبان صنایع و مدیران بانکی ایران به ابتکار اتاق بازرگانی مشترک ایران و ایتالیا  22هیأتی بلند پایه متشکل از 

رت ایران، محمد راضی، رایزن بازرگانی ایران در ایتالیا، گفت: به منظور بررسی به گزارش ایانا از سازمان توسعه تجا.به رم سفر کردند

ای در روابط تجاری ایران و ایتالیا، همایشی با حضور سفیر ایران در ایتالیا، بازرگانان، صاحبان صنایع های بانکی، حقوقی و بیمهچالش

 .موسسات حقوقی ایتالیا در شهر رم برگزار شدها و ها، شرکتو مدیران بانکی ایران و نمایندگانی از بانک

های بانکی، حقوقی و بیمه ای پیش روی تجارت میان دو کشور مورد بحث و بررسی قرار وی افزود: در این همایش مشکالت و چالش

 .گرفت و راهکارهایی برای رفع مشکالت موجود و تسهیل تجارت فی مابین از سوی دو طرف ارایه گردید

کرد: دولت ایتالیا در پی فشار صاحبان صنایع این کشور برای گسترش روابط تجاری با ایران اعالم کرده که در پی راضی اظهار 

 .راهکاری برای برداشته شدن موانع بانکی میان دو کشور است

 .های خود از چندین کارخانه در اطراف رم بازدید کردگفتنی است، این هیات همچنین در ادامه برنامه

http://www.iana.ir/fa/news/۴۹۹۱۸/%D۸%AA%D۹% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۲۰تاریخ: 

توافق های وزارت جهاد ظرفیت گسترده بخش کشاورزی ایران برای همکاری با اتحادیه اروپا/ حمایت جهانگیری از 

 کشاورزی و اتحادیه اروپا

معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه ایران از ثبات، آرامش و امنیت بسیار خوبی برخوردار است، گفت: ایران شریک بسیار معتبری 

 .برای اتحادیه اروپا است و این اتحادیه باید حساب ویژه ای برای همکاری با ایران باز کند

کمیسیونر کشاورزی و توسعه روستایی اتحادیه « فیل هوگان»گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی دولت، اسحاق جهانگیری در دیدار به 

اروپا اظهار کرد: همکاری های اقتصادی ایران و کشورهای عضو اتحادیه اروپا سابقه ای دیرینه دارد و تقریباً بیشتر شرکت های معتبر 

 ایران در حوزه انرژی، صنعت و کشاورزی حضوری فعال داشته اند. اروپایی در اقتصاد

معاون اول رییس جمهوری افزود: تا پیش از اعمال تحریم ها، اتحادیه اروپا شریک نخست تجاری ایران بود و حتی برخی کشورهای 

ریم ها، مبادالت تجاری و همکاری های عضو این اتحادیه به تنهایی رتبه اول و دوم را به خود اختصاص داده بودند، اما با وضع تح

 اقتصادی ایران و اتحادیه اروپا به شدت کاهش پیدا کرد اما با این وجود اقتصاد ایران مسیر رشد خود را ادامه داد.

 زوی با اشاره به اینکه پس از اعمال تحریم ها، اقتصاد ایران به سمت کشورهای آسیایی و شرق آسیا سوق پیدا کرد، افزود: پس ا

شاهد  2٠۱۷و  2٠۱۶توافق هسته ای و اجرایی شدن برجام، روابط اقتصادی ایران و اتحادیه اروپا مجدداً گسترش پیدا کرد و در سال 

رشد همکاری های اقتصادی هستیم.جهانگیری با تاکید بر اینکه در ایران عالقه مندی سیاسی برای توسعه روابط با اتحادیه اروپا 

بصورت جدی وجود دارد، به زمینه های همکاری در بخش های مختلف و وجود ظرفیت های فراوان برای توسعه مناسبات در حوزه 

و خدمات اشاره و خاطر نشان کرد: با وجود این ظرفیت ها، می توان ده ها میلیارد دالر پروژه مشترک های انرژی، صنعت، کشاورزی 

برای همکاری های ایران و اتحادیه اروپا تعریف کرد و مهم این است که طرفین برای اجرای توافقات اراده جدی داشته باشند تا 

ول رییس جمهوری مهم ترین مانع که در حوزه سیاسی پیش روی گسترش توافقات فقط در حد گفتگو و امضا باقی نماند.معاون ا

روابط ایران و کشورهای عضو اتحادیه اروپا وجود دارد را فضاسازی های آمریکا و بخصوص ترامپ در مقابل برجام دانست و افزود: 

رد و اکنون عالوه بر فضاسازی ها، برخی ترامپ پیش از آغاز بکار به عنوان رییس جمهوری آمریکا، فضاسازی علیه برجام را شروع ک

تحریم های یک جانبه را نیز در آمریکا علیه ایران اعمال می کند.وی تصریح کرد: روح برجام در واقع فضای مناسب همکاری میان 

ی طرف های طرفین است که در حال حاضر توسط ترامپ نقض شده است و تهران انتظار دارد که اتحادیه اروپا بصورت قاطع در برابر

که قصد نقض برجام را دارند ایستادگی کند و مواضعی که خانم موگرینی و برخی روسای جمهوری کشورهای عضو اتحادیه اروپا 

 اتخاذ کرده اند نیز در همین راستا و در مقابله با ترامپ است.جهانگیری گفت: انتظار داریم اتحادیه اروپا و کشورهای عضو این اتحادیه،

اسازی های موجود، شرکت های خود را برای همکاری با ایران تشویق کنند و از این شرکت ها برای توسعه مناسبات با با وجود فض

ایران حمایت نمایند.معاون اول رییس جمهوری اضافه کرد: ایران از ظرفیت های گسترده ای در بخش کشاورزی، دام، صنایع تبدیلی 

برخوردار است و دولت ایران از مذاکرات و توافقات صورت گرفته میان کمیسیونر کشاورزی و و شیالت برای همکاری با اتحادیه اروپا 

 توسعه روستایی اتحادیه اروپا با وزیر جهاد کشاورزی حمایت می کند.وی با یادآوری اینکه ایران در منطقه ای حساس قرار گرفته،

منیت و آرامش منطقه توسط گروه های تروریستی و تکفیری برهم گفت: تالش های فراوانی از سوی برخی قدرت ها صورت گرفت تا ا

متاسفانه مردم برخی کشورهای منطقه خسارات سنگینی را متحمل شدند و امروز کشورهایی که  زده شود و در جریان این اتفاقات،

گروه ها در حال شکست هستند، به  گروه های تروریستی را ایجاد و از آنان حمایت مالی و تسلیحاتی کردند، حاال که می بینند این

روش های دیگری برای ناامنی منطقه روی آورده اند.جهانگیری با بیان اینکه متاسفانه همکاری های بانکی میان ایران و کشورهای 

http://awnrc.com/index.php
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حادیه با ات عضو اتحادیه اروپا آنطور که مورد انتظار بوده است پیش نرفته، گفت: ایران عالقه مند است همکاری های اقتصادی خود را

 اروپا تعمیق کند و ما از سرمایه گذاری مشترک با اتحادیه اروپا نه فقط برای بازار ایران بلکه برای بازارهای منطقه استقبال می کنیم.

معاون اول رییس جمهوری همچنین با اشاره به پیشنهاد کمیسیونر کشاورزی و توسعه روستایی اتحادیه اروپا برای تاسیس دفتر این 

حادیه در تهران جهت پیگیری توافقات، تصریح کرد: تاسیس دفتر اتحادیه اروپا در تهران می تواند به توسعه روابط کمک کند و این ات

 موضوع در حال حاضر در دستور کار وزارت امور خارجه ایران قرار گرفته و در حال بررسی است.

این دیدار مذاکرات خود با وزیر جهاد کشاورزی کشورمان را مثبت و  کمیسیونر کشاورزی و توسعه روستایی اتحادیه اروپا نیز در

سازنده ارزیابی کرد و گفت: شرکت هایی که همراه من به تهران سفر کرده اند نیز با شرکای ایرانی خود دیدارهایی داشته اند و در 

ک در حوزه صنایع غذایی و کشاورزی هستند تاجر ایرانی و اروپایی با یکدیگر در حال مذاکره برای همکاری مشتر 2۵٠حال حاضر 

 تا پس از سال ها وقفه در همکاری، بار دیگر به دوران پرشکوه گذشته در مناسبات تجاری بازگردیم.

برد است و روابط ایران و اروپا نیز که پس از -وی افزود: ما در تالش هستیم تا به مردم اروپا و ایران بگوییم که برجام یک توافق برد

برد است.فیل هوگان با اشاره به اینکه موگرینی نماینده عالی اتحادیه اروپا از من خواست که  -م گسترش یافته، روابطی برد برجا

اطمینان دهم که اتحادیه اروپا در کنار برجام خواهد ماند، تصریح کرد: خانم موگرینی در اتحادیه اروپا صراحتاً اعالم کرده است که 

برجام متعهد خواهد ماند و کسانی که تمایل ندارند به برجام متعهد باشند را نیز متقاعد خواهد کرد که به این  این اتحادیه بر اجرای

توافق نامه پایبند باشند.وی با اشاره به اینکه برای نخستین بار است که یک کمیسیونر کشاورزی و توسعه روستایی اتحادیه اروپا به 

جه مذاکرات صورت گرفته امروز با وزیر جهاد کشاورزی، امضای یک بیانیه مشترک برای توسعه ایران سفر می کند، اظهار کرد: نتی

همکاری ها در بخش کشاورزی و صنایع غذایی بود که در این راستا باید ساختاری ایجاد کنیم تا بتوانیم هر چه سریع تر مفاد این 

ادیه اروپا برای تاسیس دفتر این اتحادیه در تهران، خاطر نشان کرد: بیانیه مشترک را اجرایی کنیم.فیل هوگان با طرح پیشنهاد اتح

ری تاتحادیه اروپا مایل است دفتری در تهران داشته باشد تا بتواند مفاد توافقنامه ها میان ایران و اتحادیه اروپا را بهتر و با سرعت بیش

صوص ایجاد خط اعتباری و بهبود روابط بانکی در جهت توسعه پیگیری کند.وی با اشاره به مذاکرات خود با وزیر جهاد کشاورزی در خ

بانک کوچک و متوسط اروپایی با بانک های ایرانی فراهم شده و  ۵٠فعالیت تجار دو طرف، خاطر نشان کرد: تاکنون زمینه همکاری 

یم در سال های آینده بانک های بزرگ الزم است بانک های ایرانی برای توسعه همکاری ها استاندارد های خود را ارتقاء دهند تا بتوان

اروپایی را نیز به میدان بیاوریم.فیل هوگان ضمن اعالم حمایت اتحادیه اروپا از تقاضای ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی 

WTOند و ما باید برجام، تصریح کرد: اتحادیه اروپا نقشی که ترامپ در آمریکا برای از بین بردن برجام انجام می دهد را رد می ک 

سال مذاکره است، نجات دهیم.وی با اشاره به نتایج مثبت سفر هفته گذشته خانم موگرینی به آمریکا، گفت: ما به  ۱2را که حاصل 

طرفینی که با برجام مشکل دارند گوشزد می کنیم که اگر مشکلی وجود دارد باید آن را از طریق ساز و کار حل اختالف که در برجام 

بینی شده پیگیری کنند.فیل هوگان تصریح کرد: ایران می تواند در خصوص اجرای برجام روی اتحادیه اروپا حساب کند و با  پیش

وجود تحرکات ترامپ اتحادیه اروپا در کنار ایران خواهد بود.وی ادامه داد: معتقد هستیم که ترامپ به دنبال لفاظی سیاسی است و 

 کنگره آمریکا جلوی آن را خواهد گرفت.  اگر بخواهد اقدامی انجام دهد،

http://www.iana.ir/fa/news/۴۹۹۷٠/%D۸%B۸%D۸%B۱%D۹%۸ 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۲۱تاریخ: 

 ها را بستامارات حساب بانکی ایرانی

هایی مشترک به آنها اعالم کردند که از این پس حق مراودات با ارسال نامه "امارات ان بی دی" گویند بانکایرانی میجمعی از تجار 

 های این کشور ندارند. اقتصادی و برداشت پول را در بانک

به عنوان بخشی "عا کرده است یکشنبه هفته گذشته اد "امارات ان بی دی"گروهی از تجار ایرانی فعال در امارات، بانک  براساس نامه

 ".های شما متناسب با معیارهای ما نیستندایم که بیش از این حسابهای در حال انجام، ما به این نتیجه رسیدهاز بررسی

( بدون هیچ توضیحی به دست آنها ۱۳۹۶آبان ماه  ۱۴)یکشنبه  2٠۱۷نوامبر  ۵این تجار ایرانی اعالم کردند که این نامه در تاریخ  

 .رسیده است

http://www.iana.ir/fa/news/۴۹۹۶2/%D۸%A۷%D۹%۸۵% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۱۷تاریخ: 

آینده / دستورالعمل اعطای مجوز به اعضای هیأت  سال ۴نویس برنامه راهبردی مدیریتی سازمان تات در تهیه پیش

 علمی برای عقد قراردادهای پژوهشی

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ضرورت بهره مندی از تجربیات ارزشمند پیشکسوتان امر تحقیقات کشاورزی از تشکیل اتاق 

داریم با تشکیل اتاق فکری متشکل از افراد صاحب نظر از فکر در این سازمان خبر داد و افزود: در دوره چهار ساله پیش رو قصد 

 .ظرفیت مشورتی آنان در ارتباط بین مجموعه سازمان و هیأت امنای سراسر مؤسسه ها بهره مند شویم

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، دکتر اسکندر زند رئیس این سازمان در نشست شورای تحقیقات به گزارش ایانا از 

رزی با اشاره به ضرورت بهره مندی از تجربیات ارزشمند پیشکسوتان امر تحقیقات کشاورزی از تشکیل اتاق فکر سازمان خبر کشاو

داد و افزود: در دوره چهار ساله پیش رو قصد داریم با تشکیل اتاق فکری متشکل از افراد صاحب نظر از ظرفیت مشورتی آنان در 

برنامه راهبردی "وی با اشاره به تهیه پیش نویس .بهره مند شویم امنای سراسر مؤسسه ها ارتباط بین مجموعه سازمان و هیأت

و قدردانی از تالش های معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی، آن را اقدام ارزشمندی در  "مدیریتی سازمان در دوره چهار سال آینده

اساس ضرورت دارد مراکز و مؤسسه های تحقیقاتی تابعه سازمان در راستای رفع چالش های اساسی سازمان دانست و گفت: بر این 

برنامه ریزی و امور اقتصادی برای تدوین برنامه جامع عملیاتی چهار ساله آینده خود با رویکرد نوسازی، اثر بخشی  تعامل با معاونت

اعطای مجوز به اعضای هیأت "تورالعمل معاون وزیر و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی دس.و چابک سازی اقدام کنند

را در افزایش انگیزه محققان و مشتری مداری تحقیقات مؤثر دانست و یادآور شد: انتقادات  "علمی برای عقد قرارداد های پژوهشی

 مطرح شده پیرامون این دستورالعمل برای بررسی بیشتر به دفتر فناوری واگذار شده است. 

مزایای اجرای دستورالعمل اعطای مجوز به اعضای هیأت علمی برای عقد قرارداد های پژوهشی در حل زند در پایان با برشمردن 

 مسائل کالن و ملی، اجرای آزمایشی آن به مدت دو سال و ارزیابی میزان اثربخشی آن را خواستار شد.

w.iana.ir/fa/news/http://ww۴۹۸۶٠/%D۸%AA%D۹%۸۷%DB%۸C 
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 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آبان  ۲۱تاریخ: 

 تامین اشتغال جوانان روستایی با توسعه طرح ترسیب کربن

 .تاثیر بسزایی داردجاللی گفت: اجرای پروژه ترسیب کربن در تامین اشتغال جوانان و معیشت درآمد خانوارهای روستایی 

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی خداکرم جاللی رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری در گفتگو با خبرنگار

پروژه ترسیب  :که اجرای طرح ترسیب کربن، کاهش مهاجرت از روستاها را به همراه دارد، اظهار کردبا بیان این ،خبرنگاران جوان

 .از جمله پروژه های است که در راستای توسعه بیابان زایی با محوریت و مشارکت مردم در ایران انجام می شود کربن

عمران سازمان ملل متحد و تجربه موفق کشورهای مختلف به سال پیش، بخش اولیه کار با همکاری برنامه  ۱۵وی افزود: حدود 

های مختلف با نیازهای فرهنگی، جاللی در خصوص اجرای این پروژه در استان.کشورهای در حال توسعه از جمله ایران منتقل شد

ه ب هش مهاجرت روستاییانکااجتماعی و اقتصادی روستاییان منطبق است، بیان کرد: این پروژه با هدف ایجاد اشتغال، رفع فقر و 

، نارسایی های صندوق های خرد روستاییمعاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: پس از شکل گیری .حاشیه شهرها دنبال می شود

تا بر  کنندمربوط به توسعه روستایی دنبال می شود به گونه ای که مسووالن امر، راهکارهای رفع این مشکالت را اولویت بندی می

به گفته وی اجرای پروژه .سه عنصر اساس توسعه پایدارشامل محیط زیست، نیازها و فعالیت های اقتصادی دنبال شود حسب آن

ترسیب کربن در تامین نیازهای اصلی و اشتغال جوانان ، معیشت درآمد خانوارهای روستایی و حفظ محیط زیست و منابع طبیعی 

تع و آبخیزداری در ادامه افزود: خانوارهای روستایی با کمک منابع طبیعی برای حفظ رییس سازمان جنگل ها، مرا.تاثیر بسزایی دارد

 کار هب گرما منظور به کنی بوته از وجلوگیری دام علوفه تامین برای مناسبی های راهکاری خاک و آب حفظ بهبود و محیط زیست 

کند، تاکید ایجاد می هزار فرصت شغلی برای جوانان 5 وی با بیان اینکه اجرای پروژه ترسیب کربن در هر منطقه حداقل. گرفتند

سال در این  ۱۵استان کشور توسعه دادیم ،به گونه ای که در طول چند سال اخیر به اندازه  22در  ۹2کرد: این طرح را از اواخر سال 

روستایی و منطبق با مسائل جاللی از اجرای پروژه ترسیب کربن به عنوان یک مدل کارآمد توسعه .مناطق کار صورت گرفته است

معاون وزیر جهاد کشاورزی از اجرای پایلوت این پروژه در یزد خبر داد و گفت: مردمان این مناطق با .فرهنگی روستاییان خبر داد

 دارایپ توسعه اهداف از یکی توانستند گیاهی های گونه از برخی کاشت و آبخیزداری توسعه وخاک،  بهره برداری بهینه از منابع آب

ه ای نه چندان دور تمامی استان ها جهت بهبود وضعیت آیند در رود می انتظار که کنند آغاز اقتصادی وری بهره حداکثر با را

 .اقتصادی این پروژه را آغاز کنند

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۳۱۶۹۳۸/%D۸%AA%D۸%A۷%D۹%۸۵%D 
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 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آبان  ۲۰تاریخ: 

 اجرای سیاست بازار در ازای بازار، عاملی مهم در افزایش صادرات سیب

ظ خود به لحایک مقام مسوول گفت: با اتخاذ سیاست بازار در ازای بازار،صادرات سیب تازه در سال گذشته نسبت به سال ماقبل 

 .درصد رشد داشته است ۱٠وزنی بیش از 

 فترد کل مدیر شجری شاهرخ کشاورزی، جهاد وزارت رسانی اطالع پایگاه از نقل به گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش

در سال گذشته نسبت به  صادرات سیب تازهبازار، ازای در بازار سیاست اتخاذ با :کرد اظهار کشاورزی جهاد وزارت صادرات توسعه

 درصد رشد داشته است. ۱٠سال ماقبل خود، به لحاظ وزنی بیش از 

 میزان:افزود است، داشته همراه به را  در سال گذشته واردات موز درصدی ۹ کاهش  تازه، سیب صادرات افزایش  وی با اشاره به اینکه

هزار تن در سال گذشته رسید.مدیر کل دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی،  ۶۱٠به  ۹۴هزار تن سال  ۶۷٠ از موز واردات

 ۳٠میلیون دالر عنوان کرد.شجری با اشاره به صادرات  ۴۶میزان صرفه جویی ارزی از ناحیه کاهش واردات موز در سال گذشته را 

ست سال بیان کرد: همه ساله صادرات این محصول از اواخر مهرماه هر سال شروع و تا تن سیب تازه در پنچ ماهه نخ ۹۴٠هزار و 

 قیمت سیبخرداد سال بعد ادامه دارد.این مقام مسوول در بخش دیگر سخنان خود در مورد قیمت سیب تولیدی نیز تصریح کرد: 

 صادراتی سیب قیمت  هزار ریال و ۳٠تا  2۵ هزار ریال ، در سطح خرده فروشی ۱۵به طور متوسط در سطح عمده فروشی تولیدی 

دالر است.وی ادامه داد: قیمت پایه صادراتی سیب در بازارها با هدف تسهیل صادرات این محصول  ۱.2دهم تا  ۸ هدف بازارهای در

و کاهش تعرفه و عوارض گمرکی در کشورهای هدف انجام شده و با قیمت فروش محصول سیب درختی در این کشورها کامال متفاوت 

نخست سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته را کاهش در پنج ماهه  افزایش واردات موزاست.شجری در عین حال علت اصلی 

کشور نیز  صادارت پسته به اشاره با خود سخنان دیگر بخش در  درصد دانست.وی ۱۱درصد به  2۶تعرفه وارداتی این محصول از 

ال ال نسبت به سگفت: علی رغم رغم تولید و ذخایر قابل توجه ایالت متحده آمریکا در سال گذشته ،صادرات پسته ایران در این س

 درصدی به لحاظ ارزشی روبرو بوده است. ۵.۷۵درصدی از نظر وزنی و  ۵.۸۵با افزایش  ۹۴

 تن اعالم کرد. ۱۴٠هزار و  ۱۳۸به گفته شجری میزان صادرات پسته در سال گذشته را حدود 

ان صادرات در میز کاهش ، صادرات روند افزایش آغاز و  وی ابراز امیدواری کرد با برداشت پسته و افزایش قیمت جهانی این محصول

 ماه های نخست سال جبران خواهد شد.

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۳۱۷٠۱2/%D۸%A۷%D۸%AC%D 
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 برنامه و سیاست ها
 فودپرس ۱۳۹6آبان ماه  ۲۱یک شنبه 

 ماهه( برای واردات کاالهای اساسی ۳وزارت صنعت در خصوص اعطای تسهیالت ارزی کوتاه مدت )بخشنامه 

 جهت( ماهه ۳) مدت کوتاه ارزی تسهیالت اعطای نحوه ای بخشنامه طی تجارت و معدن صنعت، وزارت -اقتصاد غذا  <مواد غذایی

 .کرد اعالم را ضروری و اساسی کاالهای واردات

جاری وزارت صنعت، معدن و تجارت ت های سیاست و اقتصادی امور دفتر کل مدیر ،«خبری اقتصاد غذا ـفود پرسبه گزارش پایگاه 

 :را به شرح زیر اعالم نموده است ۱۴/۸/۱۳۹۶مورخ  ۱۸2۸۳۷/۶٠بخشنامه شماره 

 ۳الت ارزی کوتاه مدت )اعطای تسهی»پیرو هماهنگی های انجام شده این وزارت با بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در خصوص 

« جهت واردات کاالهای اساسی، ضروری )از جمله بذر، مواد اولیه، شوینده ها، کود و سموم(، دارو و تجهیزات پزشکی (ماهه

 «بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و براساس موضوع بندهای الف و هـ 24/3/1395مورخ  ۹۱۴۱۱/۹۵دستورالعمل شماره 

اینکه استفاده از تسهیالت یاد شده با اولویت مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی و اعالم شماره تعرفه های دستورالعمل، مبنی بر 

مجاز مرتبط با کاالهای اساسی، ضروری، دارو و تجهیزات پزشکی منوط به اخذ تاییدیه از وزارت متبوع می باشد، این وزارت در 

با حوزه های تخصصی و تولیدی، فهرست کاالهای موصوف )شماره تعرفه( مورد نیاز  راستای اجرای دستورالعمل فوق ضمن هماهنگی

 ۷٠٠2۹/۶٠واحدهای تولیدی را در قالب کاالهای ضروری، بررسی، تکمیل و با تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت طی نامه های شماره 

یی( جهت اجرا به سازمان توسعه و تجارت ابالغ قلم کاال ۳2۶)جمعاً  ۱۵/۷/۱۳۹۶مورخ  158386/60و شماره  ۱۸/۳/۱۳۹۶مورخ 

 .و به روسای سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها جهت اقدام الزم ارسال گردید

با عنایت به موارد موصوف، لطفاً مقرر فرمایید نسبت به اطالع رسانی به کلیه تشکل ها و ذینفعان مرتبط به منظور بهره مندی 

 .ماهه( اقدام گردد ۳هیالت ارزی کوتاه مدت )متقاضیان مشمول از تس

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=2۶۸۷d۴۱c۸٠۶a۴۵۷۳۸bdc2۵۸۸ 
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 برنامه و سیاست ها
 ایران اکونا - ۱۳۹۶آبان / /  ۲۰شنبه , 

 نامه تجاری ایران و اوراسیا در مراحل نهاییتوافق

نوع میوه  ۶٠نامه تجاری ایران و اوراسیا در مراحل نهایی قرار گرفته است، گفت: قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه توافق

ه اروپایی و فعاالن اقتصادی ایرانی علی اکبر مهرفرد در نشست مشترک هیات تجاری بلندپای .ایرانی در سیکل تجاری قرار گرفته است

که به میزبانی اتاق بازرگانی تهران در حال برگزاری است، گفت: جمعیت شهری جهان روز به روز در حال توسعه است و در حال 

 ایحاضر حدود نیمی از جمعیت جهان در شهرها زندگی می کنند و پیش بینی می شود که این روند ادامه یابد و همواره تقاضا بر

غذا و به خصوص غذای سالم در دنیا رو به رشد باشد؛ پس توسعه همکاری ها برای تامین غذای جامعه جهانی و مردم، به یک امر 

قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی افزود: در منطقه خاورمیانه تامین غذای حالل امر مهمی .مهم و استراتژیک در دنیا تبدیل شده است

توجه قرار دارد، همچنین در ایران، تاریخ کشاورزی دنیا با ایران شروع می شود و مهد کشاورزی دنیا بوده به شمار می رود که مورد 

وی تصریح کرد: سند چشم انداز بیست ساله ایران و برنامه .ایم و در اسناد و مدارک اهمیت زیادی به توسعه کشاورزی داده شده است

است، نکات مهمی را برای پیش بینی بحث های صنعت غذا در ایران دارد و ایران پیش بینی شده  2٠2۱تا  2٠۱۷ششم نیز، که از 

های متعددی که در ایران هست، پتانسیل باالیی برای کشاورزی دارد؛ به این معنا که منابع ژنتیکی که در ایران وجود دارد و گونه

گونه گیاهان دارویی در  22٠٠مهرفرد، گفت: تاکنون .ایران را به عنوان یک کشور کم نظیر برای این موضوع مشخص کرده است

ایران شناسایی شده است که بخشی از آنها در سیکل تجاری قرار گرفته اند، ضمن اینکه گونه ها و تنوع ژنتیکی در ایران، خوب و 

را دارد و تنوع اقلیمی بسیار نوع میوه را در سیکل تجاری دارد، در حالیکه ایران این شرایط  ۶٠مطلوب است و کمتر کشوری در دنیا، 

وی اظهار داشت: تنوع اقلیمی و .زیاد از مناطق گرم و خشک، گرم و مرطوب، مناطق معتدل و سرد در ایران به چشم می خورد

مباحثی همچون دانش فنی و موضوعات مربوط به نیروی انسانی، توسعه آموزش عالی در ایران از جمله مزیت های ایران است و باید 

ث مربوط به امنیت غذایی در برنامه ها و چشم اندازها دیده شود، ضمن اینکه توسعه صادرات نیز باید سرلوحه کار باشد. البته مباح

   .موانعی نیز در سر راه وجود دارد و اکنون که تحریم ها برداشته شده است، الزم است که موانع نیز یکی پس از دیگری برداشته شود

یکی از مهمترین موانع تجارت، مشکالت و موانع بانکی است که مسائل زیادی را برای فعاالن اقتصادی ایرانی به  مهرفرد با بیان اینکه

وجود می آورد که حاصل آن افزایش هزینه است؛ ضمن اینکه نکاتی که باید توجه شود و از سر راه برداشته شود، همین مسائل بانکی، 

وی اظهار .این معنا که در بخش های مختلف از جمله ارگانیک باید استانداردها توسعه یابد توسعه زیربناها و استانداردها است؛ به

 داشت: تعرفه های واردات مواد غذایی ایران در اتحادیه اروپا، بسیار باال است و الزم است که در این زمینه تجدیدنظر شود؛ البته ایران

ود، البته امروز توسعه منطقه ای در موافقت نامه ها در نظر گرفته شده است این عزم دارد که وارد عضویت سازمان تجارت جهانی ش

که مذاکرات بین ایران و اوراسیا به توافق نهایی نزدیک شده است که امیدواریم موافقت نامه مشابهی با سایر کشورها نیز امضا شود 

جهادکشاورزی در این نشست حضور یابد که قائم مقام  قرار بود محمود حجتی، وزیر.که شرایط را برای تسهیالت تجاری فراهم کند

 .وی در نشست حضور یافت

http://iranecona.com/۷۹22۶/%D۸%AA%D۹%۸۸%D۸%A۷% 
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 پسته
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۲۱تاریخ: 

 هزار هکتار پسته ارگانیک در ایران ۱7تولید 

های هزار هکتار به سطح گلخانه ۴۸هزار هکتار پسته ارگانیک در ایران خبر داد و گفت:  ۱۷معاون وزیر جهاد کشاورزی از تولید  :مهر 

بلندپایه علی طهماسبی، معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در نشست مشترک هیات تجاری محمد .شودکشور اضافه می

اروپایی و فعاالن اقتصادی ایرانی در حوزه کشاورزی، صنایع غذایی و توسعه روستایی که به میزبانی اتاق بازرگانی تهران در حال 

شده وجود دارد و باید در حوزه طیور گذاری در زمینه بذر و نهال اصالحبرگزاری است، گفت: در زنجیره پیش از تولید، نیاز به سرمایه

ایران  ها برایساز بسیاری از مزیتنیز همکاری کافی با اتحادیه اروپا صورت گیرد. این در حالی است که تنوع آب و هوایی زمینهو دام 

های کشاورزیمثل ها و نهادهگذاری در زمینه کشاورزی وجود دارد و باید ماشینشده است. وی افزود: در حوزه تولید، نیاز به سرمایه

هزار میلیارد تومان سرمایهتخصیص  ۳های نوین ها مورد توجه قرار گیرد؛ البته برای آبیاری تحت فشار یا آبیاریادهکود، سم و سایر نه

 .هزار هکتار از اراضی ایران، تحت پوشش آبیاری تحت فشار قرار گیرند 2٠٠داده است و قرار است ساالنه 

های خود اضافه کند، بنابراین هزار هکتار را به سطح گلخانه ۴۸رار است های آبی، قآبی و تنشبه گفته طهماسبی، ایران به خاطر کم

کرد: با  اظهار وی گذاری شوند. توانند در این زمینه وارد سرمایهکشورهای اروپایی فعال در این حوزه از جمله هلند و فرانسه، می

توان توان در این حوزه شاهد بود. ازسویی میخوبی را می گذاریهای سرمایههای دسترسی که در ایران وجود دارد، زمینهتوجه به راه

مرکز تحقیقات خصوصی برای ورود ژن پالست گیاهی در ایران ایجاد کرد. ضمن اینکه در حوزه پس از تولید نیز باید تحوالتی صورت 

میلیون تن میوه و صیفی  ۵٠اینکه  های حمل و نقل نیاز داریم؛ به خصوصهای برداشت، انبارهای فنی و ماشینگیرد، یعنی به ماشین

هزار هکتار  ۱۷طهماسبی گفت: در حوزه محصوالت ارگانیک،  .گذاری استشود که زمینه مساعدی برای سرمایهدر ایران تولید می

 .شودشود؛ این در حالی است که آبیاری کامال با آب باران انجام میصورت ارگانیک تولید میهزار هکتار انجیر به ۵۱پسته و 

http://www.iana.ir/fa/news/۴۹۹۴۶/%D۸%AA%D۹%۸۸%D۹%۸ 
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 پسته
 ایران اکونا - ۱۳۹۶آبان / /  ۲۰شنبه , 

 هزار هکتار پسته ارگانیک در ایران تولید می شود ۱7

های هزار هکتار به سطح گلخانه ۴۸هزار هکتار پسته ارگانیک در ایران خبر داد و گفت:  ۱۷معاون وزیر جهاد کشاورزی از تولید 

جهاد کشاورزی در نشست مشترک هیات تجاری بلندپایه  محمد علی طهماسبی، معاون امور باغبانی وزارت.شودکشور اضافه می

اروپایی و فعاالن اقتصادی ایرانی در حوزه کشاورزی، صنایع غذایی و توسعه روستایی که به میزبانی اتاق بازرگانی تهران در حال 

ده وجود دارد و باید در حوزه برگزاری است، گفت: در زنجیره پیش از تولید، نیاز به سرمایه گذاری در زمینه بذر و نهال اصالح ش

طیور و دام نیز همکاری کافی با اتحادیه اروپا صورت گیرد. این در حالی است که تنوع آب و هوایی زمینه ساز بسیاری از مزیتها برای 

هادهای کشاورزی وی افزود: در حوزه تولید، نیاز به سرمایه گذاری در زمینه کشاورزی وجود دارد و باید ماشین ها و ن.ایران شده است

هزار  ۳مثل کود، سم و سایر نهاده ها مورد توجه قرار گیرد؛ البته آبیاری تحت فشار یا آبیاری های نوین که امسال دولت برای آن 

هزار هکتار از اراضی ایران، تحت پوشش آبیاری تحت فشار قرار  2٠٠میلیارد تومان سرمایه تخصیص داده است، قرار است که ساالنه 

هزار هکتار را به سطح گلخانه های خود اضافه  ۴۸به گفته طهماسبی، ایران به خاطر کم آبی و تنش های آبی، قرار است که .گیرند

   .کند، بنابراین کشورهای اروپایی فعال در این حوزه از جمله هلند و فرانسه، می توانند در این زمینه وارد سرمایه گذاری شوند

راههای دسترسی که در ایران وج ود دارد، زمینه های سرمایه گذاری خوبی را می توان در این حوزه وی اظهار داشت: با توجه به 

شاهد بود، البته می توان مرکز تحقیقات خصوصی برای ورود ژن پالست گیاهی در ایران ایجاد شود. ضمن اینکه در حوزه پس از 

ی برداشت، انبارهای فنی، ماشین های حمل و نقل نیاز داریم؛ به تولید نیز باید مکانیزم های جدی صورت گیرد، یعنی ماشین ها

 .میلیون تن میوه و صیفی در ایران تولید می شود که زمینه مساعدی برای سرمایه گذاری است ۵٠خصوص اینکه 

می شود؛ این هزار هکتار انجیر به صورت ارگانیک تولید  ۵۱هزار هکتار پسته،  ۱۷طهماسبی گفت: در حوزه محصوالت ارگانیک، 

 .در حالی است که آبیاری کامال با آب باران انجام می شود

http://iranecona.com/۷۹22۸/%DB%B۱%DB%B۷%D-۹%۸۷% 
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 تامین منابع مالی
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۱۷تاریخ: 

 سیب های پادرختی برای تولید کنسانتره مصرف می شوند /درصد مطالبات کشاورزان پرداخت شود 9۵هفته آینده 

محمود حجتی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره فیلم هایی که در فضای مجازی در خصوص تلنبار شدن سیب 

ی توان به طور کلی در این باره گفت که وضعیت باغداران به لحاظ ارزان بودن محصول های درختی نشان داده می شود، افزود: نم

 .مناسب نیست

به گزارش ایرنا ، وی با بیان اینکه باید روشن شود که کدام باغدار و در کجا با مشکل رو به رو شده است، گفت: به طور 

و همواره در هر محصول باغی، پس زدگی و  معمول در فصل برداشت هر محصولی، عرضه بر تقاضا پیشی می گیرد

 .افت قیمت پیش می آید

وزیر جهادکشاورزی یادآور شد: امسال در سیب درختی وضعیت خوب است و با تمهیداتی که از قبل شده و در کتاب 

برای  الیحه مقررات صادرات و واردات نیز آمده، بر اساس آیین نامه های اجرایی نوعی یارانه غیر مستقیم صادراتی

حجتی از تعیین .سیب پیش بینی کرده ایم به طوری که به نوعی صادرات این محصول را با واردات موز گره خورده است

تعرفه ترجیحی برای سیب درختی خبر داد و گفت: تعرفه ترجیحی برای این محصول در نظر گرفته شده است. فاصله 

وی در خصوص فیلم هایی که در .که بتواند پشتیبان سیب باشد ترجیحی در دولت افزایش قابل قبول پیدا کرد به طوری

فضای مجازی در خصوص سیب درختی نشان داده می شود، اظهار داشت: به روال هر سال سیب های درجه سه و چهار 

تبدیل  قل ورا عده ای می خرند و پیش از آنکه به سردخانه منتقل کنند، در زیر درختها تلنبار می کنند تا به کارخانه ها منت

وزیر جهادکشاورزی اظهار کرد: البته در این میان سیب های درختی مجلسی و با کیفیت وارد سردخانه .به کنسانتره شود

 خرید تضمیمی گندم. می شوند

هزار  ۲۰وی در خصوص خرید تضمینی گندم از کشاورزان گفت: در طی یک ماه گذشته هماهنگی الزم برای انتشار 

اوراق خزانه انجام شد که امروز در بورس عرضه می شود و نقدینگی حاصل از آن در اختیار کشاورزان میلیارد لایر 

 .قرار می گیرد

درصد مطالبات کشاورزان پرداخت شود و پنج درصد باقیمانده نیز تا  ۹5حجتی اظهار امیدواری کرد، اوایل هفته آینده 

 .پایان آبان ماه پرداخت خواهد شد

http://www.iana.ir/fa/news/۴۹۸۷۸/%D۹%۸۷%D۹%۸۱%D۸%AA% 
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 تامین منابع مالی
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۱۶تاریخ: 

 میلیارد تومانی برای کشاورزی حفاظتی ۱8۰کشاورزی حفاظتی بدون اعتبار/ پیشنهاد ردیف بودجه 

ملیارد  ۱۸٠کشاورزی حفاظتی هم اکنون بدون ردیف بودجه و اعتبار است، بنابراین برای توسعه این بخش پیشنهاد ردیف بودجه 

 .، به سازمان برنامه و بودجه ارائه شد۹۷تومانی در الیحه بودجه سال 

عاونت زراعت و رئیس ستاد معاونت امور فرزاد زلقی، مشاور معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور فناوری، مسئول کشت حفاظتی در م

زراعت در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( با بیان این مطلب افزود: تاکنون هیچ اعتباری به بخش کشاورزی 

برای سال  میلیارد تومانی ۱۸٠حفاظتی اختصاص نیافته،به همین دلیل مذاکراتی با سازمان برنامه و بودجه انجام و ردیف بودجه 

نخست از طرف دفتر کشاورزی حفاظتی به این سازمان پیشنهاد شد.وی در ادامه اضافه کرد: پیشنهاد ارائه شده جهت تخصیص ردیف 

بودجه برای کشاورزی حفاظتی به گونه ای است که بخشی به صورت تسهیالت و بخشی به صورت یارانه مستقیم در اختیار کشاورزان 

ازمان برنامه و بودجه اعطای تسهیالت ارزان قیمت به کشاورزان است که اجرایی شدن این نظریه هم برای توسعه قرار گیرد، اما نظر س

کشاورزی حفاظتی مناسب خواهد بود.زلقی گفت: کشاورزی حفاظتی به عنوان اولویت نخست دولت در برنامه ششم توسعه در مجلس 

 هزار هکتار کشاورزی حفاظتی، حاصلخیزی خاک را افزایش دهد. ۵٠٠ مصوب و طبق قانون دولت مکلف شده با اجرای ساالنه

وی با اشاره به اینکه به منظور تقویت دانش کشاورزی حفاظتی و انتقال دانش فنی دو قرارداد بین المللی با موسسات تحقیقاتی 

موسسه تحقیقاتی در  2رصد فعالیت این سیمیت )گندم و ذرت( و ایکاردا )تحقیقات دیم( در ایران منعقد شده، تصریح کرد: پنجاه د

حوزه به نژادی و پنجاه درصد دیگر در حوزه به زراعی )کشاورزی حفاظتی( است.زلقی با بیان اینکه موسسه تحقیقاتی ایکاردا پس از 

یط سال فعالیت دستاوردهای خوبی کسب کرده، عنوان کرد: کاهش مصرف انرژی، آب و تردد ماشین آالت کشاورزی، حفظ مح 2

 زیست، پایداری عملکرد، کاهش کوبیدگی خاک و حفظ محیط زیست از دستاوردهای این موسسه تحقیقاتی است.

http://www.iana.ir/fa/news/۴۹۸۳۷/%DA%A۹%D۸%B۴%D۸% 
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 تامین منابع مالی
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۱۷تاریخ: 

 صندوق حمایت از پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی ۱۰7تأسیس 

درصد سهام صندوق حمایت از پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی متعلق به  ۵۱مدیرکل دفتر امور فناوری سازمان تات گفت: 

در حال حاضر شرکت های دانش بنیان  درصد سهام آن متعلق به سازمان تحقیقات است و جامعه هدف آن را ۴۹بخش خصوصی و 

 .بخش کشاورزی تشکیل می دهد و در گام بعدی برنامه ریزی برای جذب محققان به این صندوق وجود دارد

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مدیرکل دفتر امور فناوری این سازمان در یکصد و هفتادمین جلسه به گزارش ایانا از 

امور پژوهش و فناوری سازمان با تشریح مراحل ایجاد صندوق حمایت از پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی بیان کمیته هماهنگی 

صندوق شکل  ۱٠۷قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی ایجاد شده و از این مسیر هم اکنون  ۱2داشت: این صندوق به استناد ماده 

را در اخذ مجوز از سوی شرکت مادر تخصصی توسعه  ۱٠۳ز پژوهش رتبه گرفته است. مجید ولدان بیان داشت: صندوق حمایت ا

سرمایه گذاری در بخش کشاورزی داشته است. همچنین شاکله صندوق غیردولتی و به شکل شرکت سهامی خاص تأسیس شده 

سهام این صندوق درصد  ۵۱است. وی با اشاره به سهم سهامداران صندوق حمایت از پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی افزود: 

درصد سهام آن متعلق به سازمان تحقیقات است و جامعه هدف آن را در حال حاضر شرکت های  ۴۹متعلق به بخش خصوصی و 

 دانش بنیان بخش کشاورزی تشکیل می دهد و در گام بعدی برنامه ریزی برای جذب محققان به این صندوق وجود دارد.

 تومان و برنامه ریزی آن در آینده نزدیک را برای پنج میلیارد تومان برآورد کرد. میلیون ۵۳۷وی سرمایه اولیه صندوق را 

مدیرکل دفتر امور فناوری سازمان تات در پایان از معاونان پژوهشی مؤسسه ها و مراکز تحقیقاتی خواست کلیه شرکت های دانش 

اری دارند و یا خارج از مجموعه فعالیت می کنند برای بنیان اعم از آن دسته از شرکت هایی که با مؤسسه و مراکز تحقیقاتی همک

 عضویت در صندوق حمایت از پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی معرفی نمایند.

http://www.iana.ir/fa/news/۴۹۸۵۸/%D۸%AA%D۸%A۳%D۸%B۳ 
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 تامین منابع مالی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آبان  ۱۶تاریخ: 

 میلیارد تومانی برای اشتغال جوانان روستایی ۱۵۰۰اعتبار 

میلیارد تومان از حوزه معاونت روستایی ریاست جمهوری و صندوق ذخیره ملی برای  ۱۵٠٠ای بالغ بر یک مقام مسوول گفت: بودجه

مسعود اسدی رییس تشکل های بخش کشاورزی در گفتگو با .ایجاد اشتغال جوانان روستایی در نظر گرفته شده است

، در خصوص دالیل مهاجرت روستاییان به حاشیه شهرها گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی  خبرنگار

اظهار کرد: نامتوزانی رشد خدمات شهری نسبت به روستایی، محدودیت اراضی کشاورزی و تعداد دام های کشور از دالیل اصلی 

اشتغال جوانان وی افزود: ایجاد شهرک های کشاورزی، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی به منظور .مهاجرت به شمار می رود

باید مد نظر قرار گیرد، چراکه این امر تاثیر بسزایی در کاهش مهاجرت روستاییان و جلوگیری از افزایش جمعیت شهرها  روستایی

 ایبودجه روستایی، جوانان اشتغال ایجاد برای  ی و صندوق ذخیره ملیاسدی ادامه داد: از حوزه معاونت روستایی ریاست جمهور.دارد

 .ضروری است امری اعتبار، میزان این برای زیرساختی قوانین ایجاد که شده گرفته نظر در تومان میلیارد ۱۵٠٠ بر بالغ

 عنوان به خاص افرادی که شده موجب بانکی های نامه ضمانت و  پا گیر صدور مجوزها قوانین دست وبه گفته این مقام مسوول 

بیان کرد: اگر قوانین و زیر ساخت  مشاغل روستاییوی با اشاره به ضرورت تسهیل قوانین .شوند مند بهره اعتبارات این از کشاورز

های الزم برای اخذ تسهیالت به جوانان روستایی به کار گرفته نشود، همانند سال های گذشته که درب خزانه باز بود، این منابع به 

د ی ایجارییس تشکل های بخش کشاورزی در ادامه افزود: در دولت گذشته برخی افراد با دریافت تسهیالت به جا.هدر خواهد رفت

با ایجاد اشتغال در  قانون حفظ کاربری اراضیوی با بیان اینکه  .مشاغل در روستاها به خرید ماشین و دیگر کارها اقدام کردند

روستاها مغایرت دارد، افزود: با وجود این قانون، کشاورزان برای دریافت صدور مجوز تغییر کاربری باید از هفت خان رستم عبور کنند 

اسدی در خاتمه گفت: اگر اصالح  .ت این امر موجب شده که بسیاری از روستاییان از دریافت تسهیالت منصرف شوندکه در نهای

 .قوانین زیرساختی مد نظر قرار نگیرد، همانند بودجه طرح توسعه کشاورزی در دولت قبل این منابع به هدر خواهد رفت

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۳۱2۵۵2/%D۸%A۷%D۸%B۹% 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۱۷تاریخ: 

 تشکیل شورای پژوهشی در موسسه رازی

ازی سرم سرئیس سازمان دامپزشکی کشور و هیات همراه در موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی با ریاست موسسه واکسن و 

به گزارش ایانا از اداره کل دامپزشکی استان البرز در این دیدار رئیس موسسه تحقیقات، واکسن و سرم .وگو کردرازی دیدار و گفت

های مشترک با دامپزشکی گفت: موسسه رازی و سازمان دامپزشکی از یکدیگر جدا نبوده و حوزه همکاری های سازی رازی با اشاره به

ارگان بسیار گسترده است و در راستای تعامالت سازنده در جهت پیشبرد اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسالمی  همکاری این دو

مسعود هاشم زاده، ادامه داد: موسسه رازی همواره تمام توان خود را در جهت تامین .ای در حال انجام استهای بی وقفهایران تالش

کشور در زمینه های مختلف دام و طیور به کار بسته و امیدواریم بتوانیم نیازهای مورد نیاز های مورد نیاز سازمان دامپزشکی واکسن

 .واکسن به کشور کاسته شود تا از واردات های طیور و دام را تامین کردهسازمان دامپزشکی در زمینه واکسن

ی و نمایندگان وزارت بهداشت در موسسه هاشم زاده همچنین از تشکیل شورای پژوهشی با حضور مدیران و کارشناسان دامپزشک

 های مجاهدانه متخصصان موسسهبا اشاره به تالش کشور  دامپزشکی ر ادامه جلسه علیرضا رفیعی پور رئیس سازمان.رازی نیز خبر داد

خصص و و با وجود نیروهای مت دامپزشکی کشور است  رازی گفت: خدمت خالصانه به مردم عزیز کشورمان از اهداف بسیار مهم

رطرف های بیولوژیک بتوانمند در موسسه رازی و سازمان دامپزشکی کشور امیدواریم بتوانیم نیاز کشور را به واردات واکسن و فرآورده

با تمام توان خود از موسسه رازی و سایر موسسات که در زمینه تولیدات  کنیم و در این راه هرچند فراز و فرودهای وجود دارد، اما

حاضر در جلسه به  جلسه، معاونان و کارشناسان در ادامه.آن فعالیت می کنند حمایت خواهیم کرد آورده های وابسته بهواکسن و فر

 طرح مسائل و راهکارهای پیشنهادی در جهت بهبود فرآیند تولید واکسن پرداختند

http://www.iana.ir/fa/news/۴۹۸۵۱/%D۸%AA%D۸%B۴%DA%A 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۲۲تاریخ: 

 روز ۴۵نویس برنامه اجرایی، ظرف کارگیری اینترنت اشیاء در بهبود شرایط آبیاری/ تدوین پیشچشمگیر بودن به

اشاره و نتایج حاصل ( ۱۳۹۶آبان  2۱انتشار مطلبی در صفحه اینستاگرام خود به جلسه مشترک )وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با 

جهرمی، وزیر به گزارش خبرنگار ایانا، محمدجواد آذری.کارگیری اینترنت اشیاء در بهبود شرایط آبیاری را چشمگیر توصیف کرداز به

( خود با ۱۳۹۶ماه آبان 2۱اینستاگرام خود با اشاره به جلسه صبح دیروز )ارتباطات و فناوری اطالعات با انتشار مطلبی در صفحه 

محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی نوشت: در این جلسه که با حضور معاونان وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و وزارت جهاد 

صنعت فضائی در حوزه کشاورزی کشور برای  کشاورزی و به میزبانی وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، راهکارهای توسعه کاربردهای

ها و... را بررسی کردیم.وی درباره مسائل مورد بررسی در این جلسه نوشت: با ریزی کاشت محصوالت و نیز پایش آفتبهبود برنامه

 ایط آبیاری و داشتکارگیری اینترنت اشیاء در بهبود شرمرور دو پروژه آزمایشی انجام شده در دشت مغان و استان فارس در حوزه به

ای از دو طرف پیش نویس برنامه اجرایی محصوالت زراعی و باغی، نتایج چشمگیر حاصل از این دو پروژه تشریح شد. مقرر شد کمیته

 روز تکمیل کرده تا در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارائه شود./ ۴۵را ظرف 

http://www.iana.ir/fa/news/۴۹۹۹2/%DA%۸۶%D۸%B۴%D 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۲۱تاریخ: 

 تشکیل شورای ایمنی زیستی با هدف بهبود فرآیند تولید محصول در موسسه رازی

سازی رازی از بهبود روش ها و سیستم های محافظت در برابر عوامل بالقوه معاون تضمین کیفیت موسسه تحقیقات واکسن و سرم 

 .عفونت زا و استقرار شورای ایمنی زیستی در این موسسه خبر داد

به گزارش ایانا از موسسه رازی، دکتر مهرداد راسخی در خصوص تشکیل شورای ایمنی زیستی در موسسه رازی اظهار کرد: در این  

و اصلی تولید فرآورده های بیولوژیک، میکروارگانیسم ها هستند که باید به دقت مراقب آلوده نشدن این موجودات موسسه ماده اولیه 

بسیار ریز باشیم. از طرفی باید شرایطی را هم فراهم کنیم تا همکارانی که با این موجودات سروکار دارند در معرض خطر و آلودگی 

رای ایمنی زیستی در موسسه فعال شده که تلفیقی از تدابیر، تجهیزات، تسهیالت و وی گفت: به این منظور شو .قرار نگیرند

   .دستورالعمل ها برای محافظت در برابر عوامل بالقوه عفونت زا در محیط های آزمایشگاهی و کاری است

یفی و د: سعی ما ارتقای کنترل کراسخی با بیان اینکه در موسسه رازی همواره اصل بر ارتقای کیفیت فرآیند تولید است، تاکید کر 

تضمین محصوالت موسسه با اجرای دقیق مقررات جهانی است و تشکیل شورای ایمنی زیستی با هدف بهبود روش های موجود و 

 .ارتقای کیفی این فرآیند بوده است

لیدات انجام می شود، همه معاون تضمین کیفیت موسسه رازی یادآور شد: عالوه بر تمام فرآیندهایی که برای کنترل کیفیت تو

همکاران شاغل در بخش های مختلف موسسه نیز دارای پرونده سالمت شغلی و گواهی سالمت هستند که این گواهی پس از انجام 

 .آزمایشات و معاینات، هر ساله برای آنها صادر می شود

http://www.iana.ir/fa/news/۴۹۹۷۹/%D۸%AA%D۸%B۴% 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۱۷تاریخ: 

 تولید گاز خانگی از باقیمانده غذا

 .قرار دادبا نصب یک دستگاه کوچک در منزل می توان از باقیمانده غذا و میوه ها گاز خانگی تولید کرد و آن را مورد استفاده 

به گزارش ایانا از دیجیتال ترندز، دستگاه یادشده نمونه ای از اتکا به انرژی های تجدیدپذیر به منظور رفع نیازهای انسان و جلوگیری 

 .حتی قادر به تبدیل پسماند حیوانات به گاز خانگی است HomeBiogas 2 .از تشدید آلودگی های زیست محیطی است

ز این دستگاه که ابعادی به اندازه یک چادر مسافرتی دارد تنها باید زباله های خود را در درون محفظه آن کاربران برای استفاده ا

بریزند و به باکتری ها اجازه دهند کالری های باقیمانده در این غذاها و فضوالت را به گاز مبدل کنند. باکتری های یادشده پسماندها 

لیتر ظرفیت دارد و در صورت پرشدن می تواند گاز خانگی  ۷٠٠گهداری زباله این دستگاه مخزن ن.را به گاز و کود مبدل می کنند

بنابراین دستگاه یادشده پس ازتکمیل ظرفیت برای یک روز استفاده  .یک منزل عادی را برای سه ساعت استفاده مداوم تامین کند

یع تحویل بگیرند. این کود به طور مستقیم و از طریق یک عالقمندان می توانند در صورت تمایل از این دستگاه کود ما.کافی است

 .مجرای خاص وارد مخزنی مخصوص می شود و بدون ایجاد آلودگی قابل استفاده است

 .آغاز خواهد شد 2٠۱۸دالر ممکن است و عرضه آن به بازار از مارس سال  ۴۶٠خرید این دستگاه با پرداخت 

http://www.iana.ir/fa/news/۴۹۸۸۵/%D۸%AA%D۹%۸۸% 
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 تخم مرغ
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 تولیدات باغی
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 تولیدات زراعی
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۱۸تاریخ: 

 اینفوگرافیک رشد زیربخش دامپروری در دولت یازدهم

 ۹توان رشد ای داشته است. از آن جمله میهای قابل مالحظهزیربخش دامپروری کشور در دوره چهار ساله دولت یازدهم، پیشرفت

 .را نام برددرصدی تولید شیر خام  ۱۶.۷درصدی تولید گوشت مرغ و تخم مرغ و نیز رشد  ۵.2درصدی تولید گوشت، افزایش 

 ۹توان رشد ای داشته است. از آن جمله میهای قابل مالحظهزیربخش دامپروری کشور در دوره چهار ساله دولت یازدهم، پیشرفت

 .درصدی تولید شیر خام را نام برد ۱۶.۷درصدی تولید گوشت مرغ و تخم مرغ و نیز رشد  ۵.2درصدی تولید گوشت، افزایش 

http://www.iana.ir/fa/news/۴۹۹٠۵/%D۸%A۷%DB%۸C%D۹%۸۶% 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۲۱تاریخ: 

 های مرغ مادرتولیدات مؤسسههزار میلیارد ریالی  ۱۳.۵درصد از واحدهای مرغ مادر غیرفعال هستند/ ارزش  23

های مرغ مادر موجود در کشور در حال فعالیت هستند و درصد مؤسسه ۷۷بر اساس آمارهای اخذشده توسط مرکز آمار ایران، تنها 

 .شودمیلیارد ریال تولید می ۱۳.۵از این مقدار، محصوالتی به ارزش حدود 

های های یکروزه با تخم مرغبا وارد کردن جوجه مرغ ۱۳۳۳ر ایران از سال به گزارش خبرنگار ایانا، پرورش مرغ به شکل صنعتی د

دار از نژادهای اصالح شده خارجی آغاز شد و توسعه آن در این مدت به حدی بود که امروزه توانسته است بخش قابل توجهی نطفه

سطح وسیع و در نقاط گوناگون ایران توسعه از پروتئین حیوانی کشور را فراهم کند. در حال حاضر واحدهای مختلف مرغداری در 

دلیل وجود مسائل و مشکالت فراوان، از ها توسعه این صنعت در حد نیاز است، اما بهکه در رابطه با برخی فعالیتطورییافته به

 شود.طور کامل و صحیح استفاده نمیهای انجام شده در این زمینه بهگذاریسرمایه

موسسه پرورش مرغ مادر در کشور وجود داشته  ۶٠۳، تعداد ۱۳۹۵آمارگیری واحدهای مرغ مادر در سال بر اساس نتایج حاصل از 

واحد به فعالیت تولید  ۵۶2های موجود، واحد غیرفعال است. همچنین از تعداد کل مؤسسه ۱۳۷واحد فعال و  ۴۶۶که از این تعداد 

دار نژاد واحد نیز به فعالیت تولید تخم نطفه 2۳دار نژاد تخمگذار و نطفه واحد به فعالیت تولید تخم ۱۸دار نژاد گوشتی، تخم نطفه

های مازندران، آذربایجان غربی و گیالن، بیشترین تعداد موسسه را در کشور به خود اند. ضمن اینکه استانبومی اشتغال داشته

مجموعاً  ۹۵های پرورش مرغ مادر کشور در سال اند.بر اساس آمار و ارقام حاصل از اجرای این سرشماری، مؤسسهاختصاص داده

 ۴۵۵2اند. از این تعداد میلیون قطعه مرغ و خروس بوده 2۵سالن پرورش با مساحت چهار میلیون مترمربع و ظرفیت  ۴۸۳۸دارای 

 .میلیون قطعه مرغ و خروس به سیستم دانخوری اتوماتیک مجهز است 2۳میلیون مترمربع و ظرفیت  ۳.۷سالن به مساحت 

دار مرغ میلیون عدد تخم نطفه ۵۹دار مرغ گوشتی، نطفهمیلیون عدد تخم ۱۳۷۴تعداد  ۹۴های پرورش مرغ مادر در سال مؤسسه

هزار تن تخم  ۱۵های مذکور، مقدار اند. همچنین در این سال مؤسسهدار مرغ بومی تولید کردهمیلیون عدد تخم نطفه ۱2تخمگذار و 

هزار تن کود تولید شده است. ارزش کل تولیدات یاد  ۱۳۵هزار تن مرغ و خروس حذفی و  22ایعات، مرغ خوراکی، سه هزار تن ض

دار میلیارد ریال مربوط به ارزش تخم مرغ نطفه ۴۹۷هزار و  ۱۱میلیارد ریال است که از این مبلغ  ۴۵۶هزار و  ۱۳شده نیز بیش از 

دار مرغ نطفهمیلیارد ریال مربوط به ارزش تخم ۷۷دار نژاد تخمگذار، نطفه میلیارد ریال مربوط به ارزش تخم مرغ ۵۵۸نژاد گوشتی، 

 ها است./نژاد بومی و مابقی مربوط به سایر تولیدات این مؤسسه

http://www.iana.ir/fa/news/۴۹۹۵۸/2۳%D-۸%AF%D۸%B۱%D۸%B 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۱۷تاریخ: 

 های صنعتی کشور نسبت به سال قبلافزایش شاخص قیمت تولیدکننده محصوالت مرغداری

 ۱٠.2۹های صنعتی در فصل تابستان، نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایشی شاخص قیمت تولید کننده محصوالت مرغداری

ور های صنعتی کشاست.به گزارش ایانا از مرکز آمار ایران، شاخص کل قیمت تولیدکننده محصوالت مرغداری درصدی را تجربه کرده

درصد نسبت به فصل  ۱٠.2۹درصد نسبت به فصل قبل )تورم فصلی( و  ۵.۸۸رسید که  2۶۵،۳۶به عدد  ۱۳۹۶در تابستان سال 

درصدی،  ۸.۳و  ۵.2۱ه مرغ و گروه تخم مرغ به ترتیب با افزایش مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه(، افزایش داشته است. گرو

درصد  2۷.۹۱و  ۵.۴۷اند. همچنین گروه مرغ و تخم مرغ به ترتیب با درصدی شاخص نسبت به فصل قبل را رقم زده ۵.۸۸افزایش 

هار فصل منتهی به اند. تغییر شاخص در چدرصدی شاخص نسبت به فصل مشابه سال قبل شده ۱٠.2۹افزایش، موجب افزایش 

 بوده است. درصد )تورم ساالنه( ۱۸.۱۷، معادل ۱۳۹۵نسبت به چهار فصل منتهی به تابستان  ۱۳۹۶تابستان 

 شاخص استانی 

دهد که بیشتر استان های نشان می ۱۳۹۶های صنعتی کشور در تابستان سال بررسی شاخص قیمت تولیدکننده محصوالت مرغداری

سال قبل با افزایش روبه رو بوده و بیشترین میزان افزایش مربوط به استان چهارمحال وبختیاری با کشور نسبت به فصل مشابه 

سال قبل بیشترین کاهش را داشته است. به عالوه  درصد نسبت به فصل مشابه ۶.۶۶درصد است. استان همدان با کاهش  ۳۶،۷2

درصد کاهش به ترتیب بیشترین افزایش و کاهش قیمت را نسبت  ۶.۷۴درصد افزایش و  ۱۹.۱2استان های قم و کرمان به ترتیب با 

 به فصل قبل تجربه کرده اند.

 های اصلیشاخص گروه

 مرغ

درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل  ۵.2۱واحد رسیده که نسبت به فصل قبل  2۹۵،۸۴شاخص گروه مرغ به  ۱۳۹۶در تابستان 

درصد  ۱٠.۳۳و  ۴.2۸، ۸.۸۱وه شامل پولت، مرغ گوشتی و جوجه یکروزه به ترتیب درصد افزایش یافته است. همه اقالم این گر ۵.۴۷

درصد نسبت به فصل قبل  ۸.۷۷و  ۴.۹۱اند. همچنین پولت و مرغ گوشتی به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش داشته

 ش یافته است.درصد نسبت به فصل قبل کاه ۷.2۶افزایش داشته اند. دیگر قلم گروه، جوجه یک روزه 

 تخم مرغ

درصد و نسبت به فصل مشابه سال  ۸.۳واحد رسیده که نسبت به فصل قبل  ۱۹۴،2شاخص گروه تخم مرغ به  ۱۳۹۶در تابستان 

درصد نسبت  ۱٠.۸2و  ۶.٠۹دار و تخم مرغ خوراکی به ترتیب درصد افزایش داشته است. در این گروه تخم مرغ نطفه 2۷.۹۱قبل 

درصد افزایش  2۴.۳و  ۳۱.۳۸نشان می دهد. همچنین اقالم مذکور نسب به فصل مشابه سال قبل به ترتیب به فصل قبل افزایش 

   داشته است.

 سایر

درصد نسبت به فصل  ۱.۸۵و  ۱.۸۳واحد رسیده که به ترتیب  ۸۶۸،۴۷شاخص کود به  ۱۳۹۶این گروه شامل کود است. در تابستان 

   است.قبل و فصل مشابه سال قبل افزایش داشته 

http://www.iana.ir/fa/news/۴۹۸۵۳/%D۸%A۷%D۹%۸۱%D۸% 
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 خاک
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۲۰تاریخ: 

 برابر متوسط جهانی است ۲.۵مرگ خاک/ فرسایش خاک در ایران تقریبا 

تصویر مرگ خاموش خاک در ایران بشدت ناامیدکننده است. به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی فرسایش خاک در ایران  |شهروند

برابر متوسط جهانی است. مطابق گزارشی که انجمن علوم خاک ایران منتشر کرده، در حال حاضر وضع فرسایش خاک  2.۵تقریبا 

شود. در این سال است که سه برابر متوسط آسیا و باالترین نرخ در کره زمین محسوب می میلیارد تن درطور متوسط دو در ایران به 

د. یک گیرن معتقدند که هزینه فرسایش خاک در ایران از درآمد نفتی این کشور پیشی میزیستی در ایرامیان مقامات ارشد محیط

۱۱2میلیارد تا  ۵۶های فرسایش خاک بین دالر برای هر تن، هزینه 2۸دهد که با قیمت تخمینی حساب کتاب سرانگشتی نشان می

ایم که با معضل فرسایش خاک سخت دست قرار گرفته میلیارد دالر است. شاید به همین دلیل است که در صدر فهرست کشورهایی

کنند. به گریبانند. بحران منابع خاکی ایران در شرایطی است که دولتمردان از عدم اختصاص منابع برای مقابله با این بحران گله می

ته شده در اختیار ما قرار نگرفسال اول برنامه ششم هستیم مبلغی برای تحقق اهداف تعیینکه در مراد اکبری با اینبه گفته علی

ران، شود. کاوه زرگتوجهی به بحران آب و خاک تنها به مشکالت مالی محدود نمیاست؛ اما کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بی

شاورزی کگوید: برنامه ششم توسعه در شرایطی بر افزایش تولید تمامی محصوالت رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران می

کند که امروزه تولید بسیاری از محصوالت کشاورزی در داخل معنا و مفهومی ندارد و خودکفایی یک و دامی در ایران تأکید می

 .شده در دنیا استسیاست منسوخ

 بحران خاک مهمتر است یا بحران آب

با وجود این معموال دولتمردان از کمبود  .دگذارگذارد و بحران خاک روی بحران آب اثر میبحران آب روی بحران خاک تأثیر می

است  گوید: درستباره میگویند. کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی و صنایع معادن تهران در اینمنابع آبی می

های نادرست استکه برداشت بیش از حد مجاز از منابع زیرزمینی، کاهش نزوالت آسمانی، سرعت باالی تبخیر آب در ایران و سی

هایی توانیم کمبود آب را از طریق تکنیککشاورزی آینده منابع آبی ایران را بشدت در معرض خطر قرار داده استف اما به هر حال می

 .افتدکن، بازچرخانی آب و حتی واردات آب تأمین کنیم؛ اما درباره خاک چنین اتفاقی نمیشیرینمثل آب

 شاورزی در شرایط بحرانی آب و خاکرشد تولید محصوالت دامی و ک

گرفته در برنامه ششم توسعه تولید تمامی محصوالت کشاورزی باید افزایش یابد. این هدفگذاری در بر اساس هدفگذاری صورت

باره نیکند. رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران در اپنجه نرم میوشرایطی است که ایران با بحران منابع آبی و خاکی دست

گوید: این هدفگذاری در شرایطی است که تولید محصوالت غذایی به هر قیمتی امروزه توجیه خود را از دست داده است. در حال می

شود که قیمت صادراتی آن حتی معادل بهای آب مصرفی برای تولید آن هم نیست؛ خودکفایی حاضر محصوالتی در کشور ما تولید می

های استراتژیک و مسائل که سیاستاو با بیان این.شده در همه جای دنیا استی دیگر یک سیاست منسوختولید محصوالت کشاورز

بودن فرسایش خاک در ایران چرای بیش از محیطی است، ادامه داد: یکی از دالیل باالهای زیستسیاسی در ایران ارجح بر اولویت

این فعال اقتصادی در رابطه با راهکارهای جلوگیری از .شوددامی تأکید میهاست با وجود این باز هم بر تولید محصوالت حد دام

شود. درواقع ای انجام میای از محصوالت کشاورزی به صورت گلخانهکاهش فرسایش خاک در ایران افزود: امروزه در دنیا بخش عمده

 .اندفرسایش خاک را به حداقل ممکن کاهش دادههدر رفت منابع آبی خود شده و بودن راندمان تولید، مانعگونه ضمن باالاین

 بردسال زمان می۷٠٠تا  ۶٠٠تولید هر سانتیمتر خاک 
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بودن منابع خاکی ایران حکایت برابر متوسط جهانی است؛ اما این آمار در شرایطی از بحرانی 2.۵فرسایش خاک در ایران تقریبا 

که ا اینمراد اکبری بکند. به گفته علیابع مناسب برای مقابله با آن گله میکند که معاون وزیر جهاد کشاورزی از عدم تخصیص منمی

 .شده در اختیار ما قرار نگرفته استسال اول برنامه ششم هستیم، مبلغی برای تحقق اهداف تعیین در

لعکس آب تجدیدپذیر گوید: خاک باتر از بحران آب است، در توضیح ادعای خود میاو که معتقد است بحران خاک حتی خطرناک

برد تا از سنگ مادر تشکیل شود. خاک عنصر بسیار بااهمیتی سال زمان می۷٠٠ تا  ۶٠٠طور متوسط هر سانتیمتر خاک  نیست؛ به

 .است و اگر کشوری از آن غفلت کند، دچار مشکالت اساسی خواهد شد

 درصد خاک بدون محدودیت در ایران داریمکمتر از یک

های شدید منابه پایه خاک مواجه خشک ایران کشور را با محدودیتدر شرایطی است که اقلیم خشک و نیمه فرسایش باالی خاک

میلیون هکتار از اراضی کشور اگر آب وجود داشته باشد، قابلیت ۵٠گوید: حدود باره میکرده است. معاون وزیر جهاد کشاورزی در این

میلیون استفاده کنیم. در حال ۵٠دودیت منابع آب ما چنین ظرفیتی نداریم که از این توسعه کشاورزی را دارند، ولی با توجه به مح

میلیون هکتار ۱٠میلیون هکتار آن آبی و حدود ۸.۵میلیون هکتار است، که از این میزان حدود ۱۸.۵حاضر اراضی در چرخه تولید ما 

 .توانیم استفاده کنیمکشت به دلیل محدودیت منابع آب نمیمیلیون هکتار از اراضی قابل ۳2آن دیم است؛ بنابراین از حدود 

میلیون هکتار آن فاقد محدودیت است، باقی آن نیز شامل ۱.۳میلیون هکتار اراضی تنها ۱۸.۵نکته جالب اینجاست که از این 

این اراضی در  ۱.۳اقع فقط دار بودن، عمق خاک و... است؛ دروبودن، توپوگرافی، سنگهایی چون شوری، قلیاییت، زهدارمحدودیت

درصد اراضی ایران دارای خاک بدون ٠،۸یابیم که حدود گیرد. در واقع با یک حساب و کتاب سرانگشتی درمیکالس یک قرار می

 .محدودیت هستند

 سال زمان مورد نیاز برای خاک مناسب برای زراعت هزار2٠

کند. هر های کشاورزی و در نتیجه، تولید غذا در جهان را تهدید میترین خطراتی است که زمینفرسایش خاک نیز یکی از جدی

رود و به تبع آن منابع موجود برای تولید مواد های کشاورزی بر اثر فرسایش از دست میمیلیون هکتار از زمین۱٠سال در جهان، 

د دهخواربار و کشاورزی ملل متحد نشان میهای سازمان بهداشت جهانی و سازمان یابد. در شرایطی که گزارشغذایی نیز کاهش می

سوم از فائو تخمین زده است که یک .برند، این فرسایش، ناگوار و غیرقابل اغماض استدوسوم جمعیت جهان از سوءتغذیه رنج می

های دنیا به دلیل فرسایش، تراکم، سدهای خاکی، امالح، کاهش مواد آلی و مواد مغذی خاک، اسیدی شدن، آلودگی و دیگر خاک

 السهای زراعی و مولد در های مدیریت ناپایدار زمین در حال تخریب است؛ به این ترتیب، سرانه زمینفرآیندهای ناشی از شیوه

برابر بیشتر  ۴٠تا  ۱٠های کشاورزی که سرعت تحلیل زمینخواهد رسید. بدتر آن ۱۹۶٠سال  چهارم از این سطح دربه یک 2٠۵٠

سال زمان الزم است و اگر ۸٠٠تا  ۵٠٠دهد برای تشکیل یک سانتیمتر خاک، گیری آن است. محاسبات نشان میاز میزان شکل

 .سال کار مداوم طبیعت نیاز دارد هزار2٠ه باشد تشکیل خاک مناسب برای زراعت به سانتیمتر عمق داشت 2۵خاک زراعتی 

 برابر خاکسازی ۶جایی و فرسایش خاک جابه

برابر میزان فرآیند خاکسازی است و این مسأله است که  ۶کم جایی خاک یا فرسایش یا از دست رفتن خاک دستمیزان فرآیند جابه

میلیارد تن باشد، اما تولید خاک آن سرزمین عنوان مثال فرسایش خاک یکن است در سرزمینی بهکند. ممکوضع را خطرناک می

کننده نباشد، ولی ما در حال میلیون تن باشد و به همین دلیل وضع فرسایش خاک خیلی نگران۷٠٠تا  ۶٠٠هم در همان حدود 

میلیون تن خاکسازی داریم؛ این مسأله در ۳۵٠تا  ۳٠٠حدود  میلیارد تن فرسایش خاک مواجه هستیم و چیزیحاضر در ایران با دو

 .کننده باشدتواند بسیار نگراندرازمدت می

 سرعت خاکسازی در شمال ایران خیلی باالست

http://awnrc.com/index.php
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عنوان مثال اغلب کشورهای اروپایی دارند به  درباره ویژگی خاص خاک کشور ایران باید این نکته را مطرح کرد که خاکی که به

بودن دارد به دلیل خاک ایران بیشتر از هفت است و تمایل به قلیایی ph آن کمتر از هفت است، ولی ph ودن تمایل دارد وباسیدی

های آسمانی و کمبود رطوبت، میانگین تولید هر بریم و متاسفانه به دلیل کمبود ریزشکه ما در یک اقلیم بیابانی به سر میاین

فقط در مناطق شمالی ایران است  .سه تا چهار برابر تولید هر سانتیمتر خاک در کره زمین استسانتیمتر خاک در ایران دست کم 

کشد، اما در مناطق سال طول می۳٠٠تا  ۱٠٠گیری هر سانتیمتر خاک بین که فرآیند خاکسازی سرعت نسبتا بیشتری دارد و شکل

 .کشد تا یک سانتیمتر خاک شکل بگیردسال طول می۱۱٠٠خی از مناطق جنوبی کشورمان تا برمرکزی و در 

http://www.iana.ir/fa/news/۴۹۹۱۳/%D۹%۸۵%D۸%B۱%DA%AF 
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 خرما
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۲۱تاریخ: 

 در صدر + جدولکشور پیشرو تولید و تجارت خرما؛ مصر و ایران  10

خرما میوه ای بیضی شکل، قرمز مایل به زرد و شیرین است که از درخت نخل به دست می آید. خرما به عنوان غذای اصلی در سراسر 

سال پیش از میالد برمی گردد. بیشترین خرمای تازه و  ۷٠٠٠کشورهای خاورمیانه به شمار می رود؛ به طوری که که تاریخ آن به 

ط به خاورمیانه، غرب آسیا و کشورهای شمال آفریقاست. درحالی که مصر کشوری پیشرو در این زمینه به شمار می درخت نخل مربو

همچنین با توسعه تجارت این منطقه با سایر نقاط جهان، خرما به جنوب غربی آسیا، ، " worldatlas "به گزارش ایانا از سایت رود.

 این میوه راه خود را به مکزیک، کالیفرنیا و امریکای جنوبی نیز باز کرد.شمال آفریقا و اسپانیا معرفی شد. سپس 

 کاشت خرما

درخت خرما در مناطق خشک و نیمه خشک که دارای تابستان های گرم و کم و بدون بارش هستند ، رشد می کند. همچنین ریشه 

، یک گودال)آبراه( کوچک در اطراف پایه درخت ایجاد ها باید به دور از علف های هرز نگهداری شود و گاهی اوقات برای حفظ رطوبت

می شود. به طوری که این گودال با آب پر شده و به طور مستقیم آب را به سمت ریشه هدایت می کند.در زمان میوه دهی درخت 

اندازه بزرگتر رشد  خرما، خوشه های خرما ایجاد می شود و کارگران کشاورزی با هرس آن ها، باعث شده تا خرماهای باقیمانده با

کنند. چراکه خرما ی بزرگتر، در بازار بین المللی با تقاضای باال رو به رو است. حال نگاهی می اندازیم به کشورهای پیشرو که هر 

 ساله بیشترین میزان خرما را تولید و صادر می کنند:

 کشورهای پیشرو در تولید خرما

هزار  ٠۸۴پیشرو در جهان شناخته شده است. هر ساله، این کشور حدود یک میلیون و مصر در تولید و کشت خرما، به عنوان کشور 

درصد، از صادرات جهان است. مصر  ۳درصد از تولید جهانی خرما و تنها  ۱۷تن خرما تولید می کند. این میزان کمی بیش از  ۵2۹و 

هزار درخت نخل  ۵۸2میلیون و  ۱۵ال حاضر حدود درصد کشت خرما را افزایش داده و در ح ۱٠٠تا کنون بیش از  ۱۹۹۳از سال 

( قرار ٪۱۵( و مالزی )٪2۴درصد، از خرما به مراکش صادر می شود، و پس از آن اندونزی ) ۵۳دارد به طوری که تنها بیش از نیمی ، 

تن قرار  809هزار و  ۹۴۷میلیون دالر است.پس از مصر، ایران با تولید ساالنه  ۴۱.۸دارند. در عین حال ارزش کل صادرات حدود 

درصد کل صادرات جهان را تشکیل می دهد. و صادرات خرمای ایران عمدتا به  ۷.۷تولید، تقریبا  باالی دارد. اما با وجود میزان

درصد( هستند و به دنبال  ۱۱درصد( و مالزی ) ۱۶کشورهای آسیایی صورت می گیرد. به طوری که بزرگترین وارد کنندگان هند )

درصد خرمای ایران در این فهرست جای دارد.سومین تولیدکننده بزرگ خرما، عربستان سعودی است.  ۹.۹ا وارد کردن آن روسیه ب

جریب )حدود  ۳۸۸٠٠٠تن است. تقریبا  ۹۸۳هزارو  ۸۳۶این کشور شرایط مناسب برای رشد و کشت خرما را دارد و تولید ساالنه آن 

درصد از خرمای جهان را که  ۸.۸و تولید این میوه اختصاص دارد. این کشور حدود هکتار( در سراسر کشور به درخت خرما ۱۵۷٠۱۸

( ٪۱۵( و کویت )٪۱۷(، یمن )٪۱۹میلیون دالر ارزش دارد، صادر می کند. به طوری که وارد کنندگان اصلی اردن ) ۹۴.۳حدود 

 درصد صادرات جهانی خرما است.  7.3تن در جایگاه چهارم قرار دارد و دارای  ۴۴٠هزارو  ۶۷۵هستند.در ادامه، عراق با تولید ساالنه 

هزار تن رسید. پس از آن با سرمایه گذاری مجدد، به آرامی افزایش در  ۴2٠تولید ساالنه عراق، در زمان رژیم صدام حسین تنها 

درصد از آن به هند و درصدی  ۷۹میلیون دالر خرما را صادر کرد و 77.5، کشور 2٠۱۴اد. به طور ی که در سال صنعت و تولید روی د

 درصد( صادر شد. ۳.۷درصد( و مراکش ) ۸.۵به مصر )

http://www.iana.ir/fa/news/۴۹۹۴٠/۱٠%DA%A-۹%D۸%B۴%D۹ 

http://awnrc.com/index.php
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 خرید تضمینی/خدمات
 خبرنگاران جوان – ۱۳۹۶آبان  ۱۶تاریخ: 

 روز از آخرین مهلت گذشت ۴۵بازهم تأخیر در اعالم نرخ خرید تضمینی گندم/ 

 .روز از آغاز سال زراعی جدید، نرخ خرید تضمینی این محصول استراتژیک، اعالم نشده است ۴۵یک مقام مسوول گفت: با گذشت 

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

میلیارد تومان از گندمکاران  ۶٠٠هزار و  ۱۱گندم با ارزش بالغ بر  میلیون تن ۹اظهار کرد: از ابتدای فصل برداشت حدود  ،جوان

پرداخت  مطالبات کشاورزانمیلیارد تومان  ۶٠٠هزار و  2روز از آغاز سال زراعی جدید،  ۴۵به گفته وی با گذشت .خریداری شد

در سال زراعی  تولیدگندم :گفتدرصدی تولید گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و  2٠ایمانی از کاهش .نشده است

وی در پاسخ به این سوال که تاخیر در .به سبب سرمازدگی و خشکی شرایط جوی در استان های مختلف کاهش یافته است ۹۵-۹۶

پرداخت مطالبات و اعالم نرخ خرید تضمینی می تواند بر کاهش محصوالت اثر گذار باشد، بیان کرد: قیمت و پرداخت به موقع 

محسوب می شود که خلل در هر یک از آنها تولید را دستخوش تحوالتی قرار خواهد  ز ابزارهای مورد حمایت گندمکارانمطالبات ا

روز اخیر اعالم کرد که ظرف دو ماه  ۴۵رییس بنیاد توانمندسازی گندمکاران ادامه داد: رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی .داد

وی با اشاره به آخرین وضعیت تفاهم نامه وزارتخانه با بانک عامل مبنی بر .تسویه خواهد شد آینده مطالبات گندمکاران به طور کامل

 ای کهتوزیع حواله کود و بذر افزود: براساس آخرین اطالعات، توزیع حواله از سوی بانک از روند مناسبی برخوردار است، به گونه

 .درصد مطالبات خود را حواله دریاف کنند ۷٠ی توانند تا سقف کشاورزان برای جلوگیری از به تعویق افتادن کشت پاییزه م

مینی نرخ خرید تض ایمانی در بخش دیگر سخنان خود با انتقاد نسبت به تاخیر اعالمضرورت توجه به خودکفایی محصوالت اساسی

ی این محصول استراتژیک روز از آغاز سال زراعی جدید نرخ خرید تضمین ۴۵برای سال زراعی جدید، بیان کرد: با گذشت  گندم

تواند، کاهش سطح زیر کشت محصول و درنهایت تولید را اعالم نشده است که ادامه این امر به عنوان یکی از فاکتورهای اثر گذار می

ی کفایخوداین مقام مسوول ادامه داد: بنابر فرمایشات مقام معظم رهبری حمایت از تولید داخل و رسیدن به مرز .به همراه داشته باشد

رییس بنیاد توانمند سازی گندمکاران درخصوص ضرورت افزایش نرخ .نظیر گندم باید مورد توجه قرار گیرد محصوالت اساسی

برحسب اطالعات میدانی  کشاورزی جهاد وزارتخرید تضمینی برحسب تورم ساالنه، تصریح کرد: براساس قانون خرید تضمینی ، 

اقتصاد تا خرداد اعالم کند تا درنهایت نرخ خرید تضمینی پس از کارشناسی های صورت گرفته باید نرخ پیشنهادی خود را به شورای 

به گفته وی با توجه به قانون صریح خرید تضمینی، نرخ خرید محصوالت باید برحسب تورم ساالنه .تا پایان شهریور ماه اعالم شود

درصدی  ۱2تا  ۱٠ایمانی از افزایش .کاران افزایش یافته استگندم بانک مرکزی اعالم شود، چراکه برحسب آن هزینه های تولید

 ۱۷۶٠به  ۱۵۶٠تومانی از  2٠٠برای سال زراعی جدید خبر داد و گفت: امسال قیمت هر کیلو بذر گندم با افزایش  قیمت بذر گندم

 افق و  کشت پاییزه، چشم انداز رییس بنیاد توانمندسازی گندمکاران ادامه داد: با گذشت حدود دو ماه از آغاز.تومان رسیده است

ی پیش رو نیست که انتظار می رود دولت تمهیداتی برای این موضوع به کارگیرد تا از بالتکلیفی تضمین خرید نرخ اعالم برای روشنی

با  :دافزو بی کیفیتی گندموی با انتقاد از اظهارات برخی مسووالن و کارشناسان نسبت به .و سرگردانی کشاورزان جلوگیری شود

توجه به خودکفایی مجدد گندم از گوشه و کنار اظهاراتی مبنی بر استفاده نمک به سبب بی کیفیتی گندم، ارزان بودن مشابه خارجی، 

محدودیت منابع آبی و نداشتن صرفه اقتصادی محصول از گوشه و کنار شنیده می شود که این امر بیانگر آن است که برخی افراد 

 .کشاورزی ندارندتمایلی به رونق بخش 

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۳۱۳۱۱۸/%D۸%A۸%D۸%A۷%D۸ 
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 خدمات
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۲۱تاریخ: 

 های گردشگری روستاییها و خوشهالمللی توسعه شبکهدوره آموزشی بین

 هایهای مختلف فعالیتکاربردی جهاد کشاورزی گفت: گردشگری روستایی در برگیرنده زمینه -رئیس مؤسسه آموزش علمی 

 تواندهای مختلف است که در محیط روستا اجرا خواهد شد و میها، ورزش و تفریحها، رویدادها، جشنوارهگردشگری شامل سکونتگاه

 .آفرین باشددر نقاطی که اقتصادشان وابسته به زمین است، تحول

به گزارش ایانا از مرکز آموزش دامغان، در آیین افتتاحیه این دوره آموزشی دکتر سید جالل الدین بصام رئیس مؤسسه آموزش عالی 

کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی با اشاره به اهمیت توریسم روستایی و جایگاه گردشگری روستایی و توریسم زراعی تأکید  -علمی 

ر دنیای امروز یکی از بخش های مهم فعالیت های اقتصادی به شمار می رود که باید بیش از گذشته مورد کرد: گردشگری روستایی د

وی افزود: جهاد کشاورزی به دلیل اینکه توریسم روستایی را یکی از فعالیت های مهم اقتصادی می . توجه مسئوالن قرار گیرد

امیدواریم با مشارکت مردمی بتوانیم به اقتصاد روستایی و در نهایت مهاجرت برنامه های خوبی را در دست تدوین دارد که  داند،

 گردشگری: گفت کشاورزی جهاد وزارت مهارتی و کاربردی –رئیس مؤسسه آموزش عالی علمی . معکوس به روستاها کمک کنیم

دشگری یاد شده است که از نظر کارشناسان دیدگاه های مختلف مورد توجه قرار دارد و از آن به عنوان بخشی از بازار گر از روستایی

بصام بیان کرد: یکی از راهکارهای اساسی برای توسعه مناطق روستایی توجه به اکو .سیاستی برای توسعه روستایی قلمداد می شود

آورد. از سوی  توریسم و توریسم زراعی است تا محیط های روستایی را از انزوا و مهجوریت خارج سازد و توسعه متوازن را به وجود

دیگر اگر گردشگری روستایی به نحوی مناسب برنامه ریزی و مدیریت شود، می تواند خالق یا محرک یک فرآیند توسعه در نواحی 

 .روستایی و نیز پایداری جوامع محلی در تمامی زیر شاخه ها ی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و همچنین صنعت گردشگری باشد

گردشگری روستایی چه نقش و اثری در توسعه مناطق روستایی دارد؟ افزود: گردشگری در رشد و توسعه  وی با طرح این پرسش که

اقتصادی کشورها از یک نقش و جایگاه مهم برخوردار است؛ زیرا یکی از راهبردهای اغلب کشورهای جهان امروز، این پدیده محسوب 

 .ده اند که برای آن ها نتایج مثبتی به همراه داشته استمی شود و حتی برخی از این کشورها مجری این طرح نیز بو

کاربردی و مهارتی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه توسعه و گسترش گردشگری در نواحی  –رئیس مؤسسه آموزش عالی علمی 

روستایی رخ می دهد که دارای پتانسیل های الزم برای گردشگری هستند، تأکید کرد: این مقوله نشان از اهمیت گردشگری روستایی 

بصام با بیان اینکه با راه اندازی گردشگری روستایی زمینه .متی استبرای دست یابی به اشتغال، توسعه و در نهایت تبیین اقتصاد مقاو

اشتغال و کاهش مهاجرت روستاییان به شهرها رخ خواهد داد، گفت: گردشگری روستایی در برگیرنده زمینه های مختلف فعالیت 

ر محیط روستا اجرا خواهد شد و رویدادها، جشنواره ها، ورزش و تفریح های مختلف است که د های گردشگری شامل سکونتگاه ها،

کنندگان طی برگزاری شایان توجه است اساتید و شرکت.می تواند در نقاطی که اقتصادشان وابسته به زمین است، تحول آفرین باشد

، دهای بوم گردی منطقه عباس آباهای فرهنگی، تاریخی، اقامتگاههای گردشگری روستایی شامل جاذبهاین دوره آموزشی از جاذبه

 حسین آباد، چشمه علی، مسجد تاریخانه، تپه حصار و ... بازدید خواهند کرد.

http://www.iana.ir/fa/news/۴۹۹۶٠/%D۸%AF%D۹% 
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 دانه های روغنی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آبان  ۱۵تاریخ: 

 برداشت گلرنگ به پایان رسید/کاهش وابستگی کشور به واردات روغن

هزارتن گلرنگ از کشاورزان خریداری شد که به طور کامل مطالبات آن  ۱٠مجری طرح دانه های روغنی گفت: امسال بیش از 

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی طرح دانه های روغنی در گفتگو با خبرنگار علیرضا مهاجر مجری.پرداخت شده است

هزارتن  ۱٠در سراسر کشور به پایان رسید، اظهار کرد:براین اساس بیش از  برداشت گلرنگ ،با اشاره به اینکه خبرنگاران جوان

 .از کشاورزان خریداری شد که به طور کامل مطالبات آن پرداخت شده استگلرنگ 

 مشابه مدت با مقایسه در خرید میزان این  از کشاورزان خریداری شد،افزود: کلزاهزارتن  ۱۸2وی با اشاره به اینکه امسال بیش از 

هزارتن  ۵٠تا  ۴٠از کشاورزان ادامه دارد، گفت: ساالنه حدود  خرید کنجدمهاجر با بیان اینکه .است داشته افزایش برابر سه قبل سال

کنجد برداشت می شود که بخشی از آن جهت مصرف در نانوایی و روغن گیری های کوچک جذب بازار آزاد شده و مابقی توسط 

امسال پیش بینی می  در سراسر کشور خبر داد و افزود: آغاز خرید سویامشاور وزیر جهاد کشاورزی از .دولت خریداری می شود

-96مجری طرح دانه های روغنی سطح زیر کشت دانه های روغنی برای سال زراعی .هزارتن برسد ۸٠شود که میزان خرید سویا به 

سال زراعی  تولید دانه های روغنیهزار هکتار اعالم کرد و تصریح کرد: براین اساس پیش بینی می شود که میزان  2۵٠را  97

 .هزارتن سویا و مابقی سایر دانه های روغنی خواهد بود ۱2٠هزارتن آن کلزا، ۳۵٠تا  ۳٠٠رتن برسد که هزا ۶٠٠آینده به 

 ۵٠٠هزار و  ۶۸، ۹۵هزارتن،  ۴۶، ۹۴مجموع تولید کلزا سال  :وی با اشاره به روند روبه رشد تولید کلزا در سال های اخیر بیان کرد

مشاور وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه با استمرار تولید دانه های .زارتن رسیده ۱۸2تن و امسال با رشد سه برابری به بیش از 

 ۱۵درصد، سال آینده  5 واردات روغندرصدی به واردات روغن کاهش می یابد، اذعان کرد: امسال میزان  ۹٠روغنی وابستگی 

درصد نیاز کشور را تامین کنیم چرا که در  ۷٠درصد کاهش خواهد یافت و همواره طی یک برنامه ده ساله در نظر داریم که حداقل 

 .صورت نبود تولید دانه های روغنی و کنجاله عالوه بر از دست دادن پایداری تولید گندم، مرغ، تخم مرغ و دام و طیور نخواهیم داشت

سب و اعطای یارانه و مجری طرح دانه های روغنی حمایت ویژه دولت در خرید تضمینی و پرداخت به موقع مطالبات،تامین بذر منا

 .آموزش به کشاورزان را دلیل اصلی رشد تولید دانه های روغنی در سال های اخیر دانست

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۳٠۶۹۹2/%D۸%A۸%D۸%B۱%D۸%A 
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 روغن
 فودپرس ۱۳۹6آبان ماه  ۱5دو شنبه 

 را معرفی کرد؟ D کدام برند روغن نباتی نخستین بار روغن آفتابگردان غنی شده با ویتامن

 نیغ آفتابگردان روغن روز چند تنها فاصله به و هفته یک طول در نباتی روغن صنعت  مطرح برند دو - غذا اقتصاد <صنایع غذایی

های  ، در حالی که غنی سازی روغن«فود پرس».به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا کردند بازار  روانه و معرفی را  D ویتامین با شده

خوراکی با ویتامین دی، اکنون در کشورهای آمریکا، فرانسه، آلمان، هند و ... با موفقیت انجام شده و نتایج قابل قبول آنها بر سالمتی 

 و فتهر روش این سراغ به نیز « اویال»و« نینا»مطرح صنعت روغن نباتی ایران نظیر مصرف کنندگان موجب شده است تا برندهای 

 غنی سازی کنند. D ویتامین با را خود محصول

 معرض رد ما جامعه افراد تمام تقریبا  نتایج مطالعات پژوهشکده غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نشان داده

 مبتال هستند. Dقرار دارند و حدود نیمی از افراد جامعه، به ویژه زنان کشور نیز به کمبود شدید ویتامین  D ویتامین کمبود خطر

 هستند. Dدرصد مردم دچار کمبود ویتامین  ۸٠کند بیش از انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور نیز تائید می

دارند و  Dدرصد مردم کمبود ویتامین  ۸٠بهداشت با بیان این که تقریبا  وزیر بهداشت در افتتاحیه اجالس معاونین اجتماعی وزارت

 اشند.خود حساس بمیزان توده استخوانی در ایران نسبت به سایر کشورها نیز کمتر است، تاکید کرد مردم باید نسبت به سالمت 

سرشناس به  برند دو  ار ایران همزمانی معرفیدر باز Dنکته قابل توجه در تولید و معرفی روغن آفتابگردان غنی شده با ویتامین 

 روغن تولید خصوص در مهرماه ۱٠شنبه چهار روز«فریکو» ایران روغن های فرآورده شرکت که  فاصله تنها چند روز است به طوری

 وزارت از الزم مجوزهای دریافت و فراوان بررسی و مطالعه از پس نینا، روغن جدید محصول ":کرد اعالم   «نینا» برند با جدیدش

کشور جهان که روغن مایع را با ویتامین دی غنی سازی می کنند، قرار دهد و اکنون غنی سازی  ۸ن را در زمره ایرا توانست بهداشت

، برای نخستین بار در کشور انجام شده است و این محصول جدید روانه بازار می شود تا بتواند  Dروغن آفتابگردان نینا با ویتامین 

 "عظم کمبود این ویتامین را در ایرانی ها جبران کند.بخش ا

 دبرن: نوشت «اویال» برند با خود شده غنی روغن  معرفی خصوص در گلرنگ صنعتی گروه مهرماه  ۱2اما تنها دو روز بعد یعنی جمله 

 روغن ولیدت با بار این برداشت، جامعه سالمت ارتقاء زمینه در مثبت گامی پالم بدون کردنی سرخ روغن تولید با این از پیش که اویال

 توزیع است قادر اکنون هم تولیدکننده این. کرد جانمایی خود هایبرنامه در را  این محصول Dآفتابگردان غنی شده با ویتامین 

 ای افق کوروش به انجام رساند.های زنجیرههای سراسر کشور از جمله فروشگاهرا در فروشگاه Dویتامین با شده غنی روغن گسترده

 رضهع منتظر باید و است داغ همچنان نباتی روغن بازار در ویتامینها انواع با شده غنی و متنوع به نظر می رسد تب تولید روغنهای 

 سرخ مخصوص روغن تولید در مشابه اتفاقی خورشیدی ۸٠ دهه اوایل در که همچنان . بود نیز ها برند سایر توسط محصوالت این

سط گروه صنعتی بهشر افتاد و در فاصله ای اندک روغنهای سرخ کردنی این تو سپس و قو پارس نباتی روغن توسط ابتدا که کردنی

 سهم یکردن سرخ روغن تا شد باعث  و داشت نباتی روغن بازار کشش و شدید رقابتی از حاکی که اتفاقی. شدند بازار روانه دو برند 

 .باشد داشته نباتی روغن کنونی دربازار توجهی قابل
 http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=۷2deb۵e۶۸۱e٠۴۷٠ab2d۸۱۶c۷۱f 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=72deb5e681e0470ab2d816c71f


   
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

90 

 زعفران
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آبان  ۱۶تاریخ: 

 !شود/جوالن دالالن در سایه شایعه پراکنیدرصد از زعفران جهان توسط ایران تامین می 9۰

شود، اما با وجود درصد از زعفران جهان، توسط ایران تولید و تامین می ۹٠دهد حدود های انجام شده، نشان میها و ارزیابیبرآورد

 .تجارت این محصول قرار بگیریمچنین توانمندی، توانستیم در رتبه هفدهم 

صادرات غیر بارها و بارها به لزوم توسعه  ، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی گزارش خبرنگار به

 .های اساسی در فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی تاکید شده استی از مولفهبه عنوان یک نفتی

چندی پیش، رهبر معظم انقالب اسالمی در مراسم دانش آموختگان دانشکده افسری امام علی )ع( به ضرورت ایمن سازی هر چه 

 .، امری که حصول آن مستلزم اتکای به اقتصاد غیر نفتی است:بیشتر اقتصاد اشاره فرمودند

تر اقتصاد کشور باید بر حجم و میزان صادرات غیر نفتی افزوده شود برای تامین منویات معظم له و مقاوم سازی و ایمن سازی افزون

 .به نفت کاهش خواهد یافت اقتصاد کشورو هر آنچه توفیقات مرتبط با این بخش افزایش یابد به همان میزان وابستگی 

ایران در سطح جهان شهره و نام آور بود و به واقع در کنار فرهنگ و تمدن کهن این مرز و بوم،  از دیرباز، برخی از محصوالت کشور

 .های اقتصادی ایران در جهان مطرح بوده استوجود و عرضه برخی از محصوالت به عنوان یکی از شناسه

شود؛ بنابراین با جهان، توسط ایران تولید می زعفراندرصد از  ۹٠آید که قریب به زعفران ایرانی؛ از نمونه محصوالتی به شمار می

ا رتبه رسد، امنظر نمی به منطقی و شایسته نخست، رتبه  ای غیر ازچنین حجم سنگینی از تولید زعفران، نایل شدن به هر رتبه

 !واقعی ایران از حیث تجارت جهانی زعفران، هفدهم است

 وضعیت بازار زعفران در محرم و صفر 

شود. البته در ایامی که ضریب استفاده از های محرم و صفر به آرامی و بدون رونق چندان سپری میر زعفران در ماهبطور عموم بازا

 .رودها مییابد نیز بخش قابل توجهی از سود ناشی از کشت و فروش زعفران به جیب دالالن و واسطهزعفران افزایش می

با اشاره به لزوم   صنعت،تجارت و کشاورزی شت زعفران در گفتگو با خبرنگارعلی سنگ سفیدی، یکی از فعاالن اسبق در حوزه ک 

هایی که به کشت زعفران مشغول هستند اظهار کرد:در صورت اتخاذ تدابیر موثر و برنامه ریزی حمایت هر چه بیشتر از افراد و گروه

ای همچون تربت حیدریه به تنهایی قادر است اقتصاد استان خراسان را متحول سازد و با توسعه کشت طقهمدون و اصولی تر، من

 .کشور دست پیدا کرد اقتصادتوان به توفیقات ملموسی در زعفران حتی می

ن ان تا به ثمر نشستهای خاصی مواجه است و تعداد بسیاری از کشاورزوی افزود:متاسفانه فعالیت در این عرصه با مشکالت و چالش

 .کنندو برداشت محصول با اضطراب و استِرسِ بروز مشکالت و خسارات احتمالی دست و پنجه نرم می

سنگ سفیدی در تشریح جزییات مشکالت و معضالت مرتبط با این طیف )فعاالن کشت و تولید زعفران( تصریح کرد: سرمازدگی از 

 .کندخسارات بسیاری را متوجه فعاالن این عرصه میشود و هایی است که پدیدار مینمونه چالش

ود شاین فعال اسبق در کشت زعفران یادآورشد:یکی دیگر از مخاطرات پیش روی کشاورزان زعفران، به معضل بی آبی معطوف می

 .شودکه البته این نارسایی، به عارضه کالن کشوری مربوط می

 زانتبلیغات منفی دالالن برای شکستن مقاومت کشاور

و واسطه ها، مصون نمانده و در این حوزه نیز  دالالنسنگ سفیدی تصریح کرد:متاسفانه بازار و کشت زعفران از نفوذ و جوالن 

های کشاورزی اسیر یِکِه تازی این دالالن شده که به واقع به دلیل مشکالت مالی و اقتصادی، فعاالنِ کشت همچون بسیاری از بخش
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این فعال اسبق در حوزه کشت زعفران اضافه کرد:هر ساله، پیش از آغاز فصل برداشت .زنندرا به جیب می های هنگفتیزعفران، سود

هایی که به عنوان کانون کشت زعفران مطرح هستند، بصورت نامحسوس و زیر پوستی به ها در روستازعفران، دالالن و واسطه

سنگ سفیدی یادآورشد:البته بسیاری از فعاالن کشت زعفران به پشت .دورزنهای تبلیغاتی منفی و شایعه سازی مبادرت میفعالیت

شود این طیف مجاب به پیش فروش محصوالت خود به باعث می مشکالت اقتصادیپرده این تبلیغات منفی واقف هستند، اما 

 .ن نمایندها و معیشت خود و خانواده را تامیدالالن شوند تا بتوانند امور اقتصادی خود را مدیریت و نیاز

 فقدان بسته بندی مناسب و حرفه ای، آفت طالی سرخ

عرضه  و های اروپاییکشوردر طول سالیان اخیر، گزارش های متعددی در ارتباط با بسته بندیِ شکیل ِ زعفران ایرانی توسط برخی 

 ایرانی انزعفر خرید با که است اسپانیا ورکش فعالیت، از شیوه این مصادیق از یکی های اروپا به نام خود منتشر شده است.آن در بازار

 .ورزدمی مبادرت! اسپانیانی اصطالح به زعفران عرضه و فروش به آن، کردن بندی بسته و

رود با اتخاذ تدابیر موثر و هوشمندانه، زمینه الزم برای ارتقای کیفی صنعت بسته بندی در ایران، به خصوص در بخش انتظار می

آنچنان که .باشیم  ای در این عرصهتی فراهم شود که در صورت حصول این امر شاهد رونق و شکوفایی فزایندهتولید زعفران، امکانا

های همسایه همچون افغانستان در صدد سبقت از ایران است و این زنگ خطری است که در دهد برخی از کشورشواهد نشان می

بسیاری را متوجه تولید کنندگان زعفران خواهد کرد که در صورت متحمل ها و خسارات اقتصادی صورت غفلت و کم توجهی، آسیب

 .شدن چنین خساراتی، صادرات غیر نفتی ایران )حداقل در بخشی که به تولید و صادرات زعفران متکی است( تضعیف خواهد شد
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 زعفران
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آبان  ۲۱تاریخ: 

 خطر در کمین بازار زعفران/ خرید توافقی زعفران ضرورت ندارد

قیمت این محصول دستخوش تحوالتی حسینی گفت: به دنبال ایجاد التهاب توسط افراد سودجو در بازار زعفران، طی روزهای آتی 

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی علی حسینی عضو شورای ملی زعفران در گفتگو با خبرنگار.قرار خواهد گرفت

 ۵و حداکثر  ۴در بازار خبر داد و گفت: اکنون حداقل قیمت هر کیلو طالی سرخ  قیمت زعفران ات نسبیاز ثب ،خبرنگاران جوان

هستند، افزود: قیمت زعفران  بازار زعفرانوی با اشاره به اینکه برخی افراد سودجو به دنبال ایجاد التهاب در .میلیون تومان است

 .والتی قرار خواهد گرفتتحت تاثیر این مساله در روزهای آینده، دستخوش تح

اعالم کرد، گفت: با توجه به افزایش سطح زیر کشت محصول و  تولید زعفرانحسینی با بیان اینکه نمی توان آمار دقیقی از میزان 

 .شرایط مساعد آب وهوایی پیش بینی می شود که میزان تولید در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش یابد

عواملی نظیر ثبات اقتصادی، تعادل قیمت زعفران، افزایش کیفیت، کاهش قیمت تمام شده و حضور مستمر  عضو شورای ملی زعفران

 .در بازار های بین الملل را امری مهم در توسعه صادرات دانست

در شش ماه نخست سال خبر داد و گفت: اگرچه تا پایان فصل برداشت نمی توان  صادرات زعفراندرصدی  2٠وی از افزایش 

 .رآورد دقیقی از میزان صادرات داشت، اما پیش بینی می شود که روند صادرات طالی سرخ عادی باشدب

بیان کرد: علی رغم گذشت یک ماه  خرید توافقی زعفرانحسینی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به ضرورت تجدید نظر در 

وی با بیان اینکه نیازی .ورزان خریداری شده استکشا از زعفران تن یک تاکنون زعفران، تن ۳٠٠ از بیش تولید از فصل برداشت و 

به خرید توافقی زعفران نیست، افزود: قیمت زعفران تابع عرضه و تقاضاست و خرید توافقی زعفران از سوی دولت کمکی به 

ان نیست، یادآور شد: تنها بحث حسینی با بیان اینکه هدف از اجرای پروژه خرید توافقی حمایت از کشاورز.تولیدکنندگان نخواهد کرد

 الندال و ها واسطه دست کردن کشاورزی،کوتاه اقتصاد مدیریت چراکه است، مطرح صادرکنندگان برابر در گیری جبهه و  سود آوری

 .دارد بسزایی نقش محصول بازار تنظیم در دولت سوی از صادرکنندگان میان ارتباط و

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۳۱۸۷۹۳/%D۸%AE%D۸%B۷%D۸ 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹6آبان ماه  ۲۱یک شنبه 

 ترین سن در بروز چاقی چه زمانی است؟بحرانی

دبیر انجمن علمی پیشگیری و درمان چاقی ایران گفت: مطالعات کشوری و جهانی نشان داده است حیاتی ترین و بحرانی ترین زمان 

سالگی است. اگر فردی در این سنین مبتال به چاقی شد احتمال چاق ماندنش در سنین بلوغ و  ۹تا  ۶در بروز چاقی سنین بین 

  .بزرگسالی، بیشتر است

د هاشمی، متخصص تغذیه و رژیم درمانی در گفت و گو با جام جم آنالین، بیان کرد: برای تشخیص چاقی و اضافه وزن دکتر محم 

که در مقاطع مختلف تعاریف گوناگونی نظیر اضافه وزن، چاقی و  "نمایه توده بدنی"در بزرگساالن معیاری موجود است، تحت عنوان 

د. اما در رابطه با کودکان این موضوع کمی متفاوت است چرا که قد و وزن کودکان مرتبا در الغری را با استفاده از آن تعیین می شو

وی در ادامه افزود: در خصوص تعیین چاقی و الغری کودکان و نوجوانان جداولی برحسب سن و قد آنها در   .است حال تغییر اندازه

مراکز بهداشت با بررسی وضعیت کودک نیز تشخیص می دهند نظر گرفته شده است که متخصصین کودکان و تغذیه و همچنین در 

دبیر انجمن علمی پیشگیری و درمان چاقی ایران در رابطه با شیوع باالی کودکان   .کودک دارای اضافه وزن و یا کاهش وزن است

حتی سازمان بهداشت جهانی رو به رو هستیم،  "چاقی کودکان"دارای اضافه وزن گفت: در دنیا، با پدیده معضل بهداشتی با عنوان 

در حال ارائه برنامه ای برای خاتمه دادن به این معضل است. تغییر در شیوه زندگی بشر یکی از عوامل اصلی شیوع چاقی درمیان 

مردم بخصوص در کودکان است چرا که بُعد خانوار کمتر شده در نتیجه فرزندان مراقب های ویژه ای از سوی والدین می گیرند، 

فضای زندگی کودکان در مدرسه و خانه   .ن دسترسی آنها به خوراکی های پرکالری نسبت به قبل بسیار بیشتر شده استهمچنی

محدود شده به عبارتی بی تحرکی در کودکان امروزی زیاد مشاهده می شود، کودکان همچون سابق بازی های پرتحرک انجام نمی 

هاشمی خاطرنشان کرد: یکی از اشتباهاتی که والدین در حق   .استیشن و... هستنددهند و دائما در حال بازی با کامپیوتر، پلی 

کودکان خود انجام می دهند دادن خوراکی در حین تماشای تلویزیون است. بنابراین تمام موارد ذکر شده دست به دست هم می 

دور کنند که هرچه کودک چاق تر باشد پس سالم  دهند تا شیوع چاقی در کودکان به شدت افزایش یابد. والدین این تصور را از خود

به گفته وی، اگر فردی در سنین کودکی و نوجوانی مبتال به چاقی بوده طبیعتا بروز   .تر است؛ خیر به هیچ عنوان این گونه نیست

دیابت بگیرد حال در سالگی  ۴٠بیماری های غیرواگیر در او به تعجیل می افتد به عبارتی اگر ممکن است فرد به جای این که در 

 ۳٠سالگی درگیر بیماری های قلبی شود با این وجود در  ۷٠سالگی به این بیماری مبتال می شود و یا اگر ممکن است وی در  2٠

دبیر انجمن علمی پیشگیری و درمان چاقی ایران هشدار داد: در خانم ها اضافه   .سالگی به این دسته از بیماری ها مبتال می شوند

چاقی به مراتب پر عارضه تر از آقایان است و می تواند تاثیر قابل مالحظه ای را روی ترشحات هورمونی آنها بگذارد و باعث وزن و 

بلوغ زودرس در دختران شود که همین بلوغ زودرس می تواند زمینه ساز بسته شدن صفحه رشد استخوانی شود در نتیجه کوتاهی 

نین کودکی که نسبت به همساالن خود چاق است از نظر روحی و روانی هم تحت فشار قرار قد در آن ها شیوع پیدا می کند. همچ

این متخصص در ادامه   .می گیرد چرا که ظاهر متمایزش نسبت به دیگران باعث فاصله کردن او از اجتماع و هم نوعان خود می شود

ذاری کرده اند چرا که هرچه بیماران چاق افزایش پیدا کرده نام گ "چاقی و دیابت"متذکر شد: قرن حاضر را با نام اپیدمی دوقلوی 

به همان موازات بیماران دیابتی نیز زیاد می شوند، به عبارتی دیگر چاقی زمینه ساز بروز دیابت است، دیابت دارای عوارضیست که 

مکن است فرد دچار مشکالت قلبی سالگی م ۶٠یا  ۵٠سال بعد، در صورت عدم کنترل بروز می کند برای مثال در سنین  ۱۵الی  ۱٠

سال به مبتال به  ۱٠وی اظهار داشت: حال اگر فردی در سنین زیر   .سالگی درگیر گرفتگی عروق قلبی شود۷٠و عروقی شود و در 

جوانان وچاقی است احتمال آنکه این اتفاقات زودتر رخ بدهد، باالست. بدین ترتیب اگر جلوی چاقی رو به تزاید را در گروه کودکان و ن
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نگیریم با یک نسل ناتوان در دهه های آینده مواجه خواهیم بود، که لزوم پیشگیری از این معضل را بیش از پیش برایمان ضروری 

هاشمی خاطرنشان کرد: مطالعات کشوری و جهانی نشان داده است حیاتی ترین و بحرانی ترین زمان در بروز چاقی سنین  .می کند

  .اگر فردی در این سنین مبتال به چاقی شد احتمال چاق ماندنش در سنین بلوغ و بزرگسالی، بیشتر است سالگی است. ۹تا  ۶بین 

دبیر انجمن علمی پیشگیری و درمان چاقی ایران گفت: خوشبختانه وزارت بهداشت و آموزش و پرورش نسبت به توزیع مواد غذایی  

هایی برای بوفه های مدارس تدوین کرده است، که چنانچه این دستورالعمل بی ارزش در مدارس اهتمام جدی داشته و دستورالعمل 

اجرایی شود در بوفه های مدارس مواد غذایی با ارزش باالی غذایی توزیع شده و عوارض مصرف خوراکی های ناسالم حدقابل مالحظه 

صبحانه یک وعده غذایی اصلی است و این متخصص تغذیه در خصوص نخوردن صبحانه کودکان به والدین هشدار داد:   .می رسد

باید به بهترین شکل ممکن خورده شود. دانش آموزانی که صبحانه نمی خورند طبیعتا سطح قند خونشان در ساعات ابتدایی صبح 

 پایین تر است لذا فراگیری آنها در مدرسه کاهش پیدا می کند ضمن آنکه در ساعتی بعد دچار ضعف و گرسنگی می شوند، بنابراین

به عنوان آغاز روز و فعالیت افراد در تمام سنین باید صبحانه بخورند و حتما در آن مهم ترین گروه های غذایی مانند نان و غالت، 

پروتئین ها و سبزیجات در آن موجود باشد. برای مثال نان و پنیر و گردو، نان و پنیر به همراه گوجه و خیار تامین کننده یک انرژی 

ای شروع یک روز است. باز هم توصیه اکید می شود، والدین با تهیه یک صبحانه مقوی برای فرزندانشان بخصوص در الزم و مفید بر

 .ایام مدرسه سالمت جسمی و یادگیری کودکشان را افزایش دهند

?Id=adfhttp://foodpress.ir/Post.aspx۱۱e۵۸2۹۷e۴2۳d۹e۸۴ 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹6آبان ماه  ۱6سه شنبه 

 این جوانه را بخورید تا سرما نخورید

متخصص تغذیه راهکارهای پیشگیری و مقابله با آنفلوآنزا از طریق مصرف مواد غذایی مناسب تشریح کرد و گفت:  <مواد غذایی

 .شودهایی غذایی سبب افزایش مقاومت بدن میکاهو و مرکبات در وعدهاستفاده از جوانه گندم، 

شود مرتضی صفوی در ارتباط با نقش تغذیه در پیشگیری از درمان آنفلوآنزا و سرماخوردگی اظهار داشت: افزایش ایمنی بدن باعث می

 اکسیدان در ایناده از مواد غذایی حاوی آنتیهایی همچون آنفلوآنزا شود، بنابراین در فصول سرد استفکه فرد کمتر دچار بیماری

است افزود: کاهو و جوانه  E و C وی با اشاره به اینکه مصرف انواع مرکبات و سبزیجات حاوی ویتامین.تواند موثر واقع شودزمینه می

 .سرماخوردگی شودتواند سبب افزایش ایمنی بدن و کاهش فروت، نارنگی و لیموشیرین مصرف آنها می گندم، پرتقال، گریپ

شود؛ بوده و مصرف آنها توسط پزشکان توصیه می C زمینی حاوی ویتامیناین متخصص تغذیه بیان داشت: گوجه فرنگی و سیب

 .شودهمچنین شلغم دارای آنتی بیوتیک است و جهت مقابله با عفونت در بدن موثر واقع می

ترین تغییر آب و هوا درگیر آنفلوآنزا خواهد شد؛ کاهش یابد فرد با ساده E و C ها در بدن مانند ویتامینصفوی گفت: اگر ویتامین

 .بنابراین افراد جهت پیشگیری از سرماخوردگی باید در راستای تقویت سیستم ایمنی اقدام کنند

وصیه به دیابت زیاد ت اکسیدان فراوان بوده و از طرفی فیبر نیز دارد؛ البته برای مبتالیانوی خاطرنشان کرد: لبو نیز حاوی آنتی

 .تواند بیماری آنها را تشدید کندشود چرا که حاوی قند است و مینمی

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=۷d۱۱۷۳۱e٠bd۹۴٠d۶bca۳c2٠ 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹6آبان ماه  ۱5دو شنبه 

 !صبحانه مفید برای کبد چرب

برای مبتالیان به کبد چرب، رعایت یک رژیم غذایی مناسب این بیماری ضروری است. صبحانه مناسب کبد چرب، می  <غذا وتغذیه 

  .تواند تشکیل شده از نان سبوس دار و پنیر کم چرب و سبزی باشد

ای ههای ساده و همین طور چربی، به خصوص چربیکربوهیدرات )قند( و به خصوص کربوهیدراتیک متخصص تغذیه گفت: میزان 

 .اشباع، باید در رژیم مبتالیان کبد چرب کم شود

های مایع و گیاهی مثل های غیراشباع مانند روغنبهتر است برای پخت و پز از چربی(Sickness) وی افزود: مبتالیان به این بیماری

 2های قابل رویت گوشت را )چه قرمز چه سفید( بگیرند و ترجیحا در هفته بیش از و زیتون استفاده کنند؛ حتما چربی روغن کانوال

حکمت دوست توضیح داد: فیبر در انواع سبزی و سبوس غالت به وفور یافت .بار گوشت قرمز نخورند و مصرف فیبر را افزایش دهند

واحد در روز و به  ۳ا چون حاوی قند فراوانی هستند، باید به میزان متعادل )یعنی حداکثر ها هم فیبر خوبی دارند اممیوه .شودمی

ها برایش آزاد است. مصرف میوه را با هم بخورد اما مصرف سبزی ۳تواند دفعات( میوه مصرف کنند یعنی بیمار مبتال به کبدچرب نمی

وی یادآور شد: موادغذایی با .نیز برای این بیماران مفید است ...غالت سبوس دار یا سبوس به صورت جدا در سوپ، کوکو، کتلت و

خواص ضدالتهابی مثل روغن ماهی نیز بهتر است در برنامه غذایی این افراد گنجانده شود. ورزش و تحرک بدنی برای مبتالیان به 

 های کبد ذخیرهبی کمتری در سلولدقیقه تا یک ساعت ورزش کنند. با این سبک زندگی چر ۳٠کبدچرب ضروری است و حتماً باید 

 .یابندشود و به مرور بهبود میمی

 حذف وعده شام ممنوع

تغذیه با تأکید بر این نکته که نباید وعده شام یا هر وعده غذایی را از برنامه تغذیه حذف کرد گفت: تعداد  (Expert)این متخصص

باالیی از خوراکی را در یک وعده مصرف کنند، تمام مواد غذایی در کبد های غذایی باید زیاد و حجمشان کم باشد. اگر حجم وعده

 .شودبه تری گلیسیرید تبدیل می

ن روش ها مشکل دارد بنابراین با ایوی افزود: کبد این بیماران در آزاد کردن تری گلیسیرید از بافت کبدی و انتقال آن به سایر بافت

وعده غذایی داشته باشند و در هر وعده میزان کالری دریافتی شان  ۶به کبدچرب باید  دچار مشکالت حادتری خواهند شد. مبتالیان

 .محدود باشد

 مواد غذایی ممنوعه

 «موادغذایی خاصی وجود دارد که باید از برنامه غذایی مبتالیان به کبد چرب حذف شود؟»حکمت دوست در پاسخ به این سوال که 

وی افزود: این افراد باید میزان مصرف چربی اشباع را به .بی اشباع باید کامال محدود شوندهای ساده و چرگفت: میزان کربوهیدرات

های مصرفی برسانند. رعایت این مساله یعنی عدم دریافت چربی اشباع از لبنیات یا گوشت و به عبارتی درصد کل چربی ۱٠کمتر از 

 .دمانجایی برای مصرف موادغذایی چرب مثل کره و خامه باقی نمی

د نان توانند یک واحاین متخصص تغذیه در مورد وعده صبحانه برای مبتالیان به کبد چرب گفت: این بیماران به عنوان صبحانه می

وی ادامه داد: مصرف یک لیوان شیر کم چرب یا چای بدون قند یا هر نوع نوشیدنی .سبوس دار با پنیر کم چرب و سبزی بخورند

ز برایشان مجاز است. غذاهای سرخ کرده برای این افراد مناسب نیست و بهتر است مواد غذایی آب پز بدون قند دیگر هم در طول رو

حکمت دوست خاطرنشان کرد: هنوز دارویی برای درمان این بیماری یافت نشده اما مبتالیان برای پایین آوردن .یا بخارپز بخورند

ها، بزرک و... که خواص ضدالتهابی دارد نیز ثل روغن ماهی، پروبیوتیکهایی مچربی و قندخون باید دارو مصرف کنند. مصرف مکمل

http://awnrc.com/index.php
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وی هشدار داد: تاخیر در درمان بیماری کبد چرب، نخست سبب اختالل در .برای پیشگیری از پیشرفت بیماری کمک کننده است

های به همراه دارد و خطر بیماری های کبدی راهای کبدی شده، سپس رفته رفته سیروز و بدخیمیعملکرد کبد و باال رفتن آنزیم

 .دهدقلبی، عروقی از قبیل تصلب شرایین و نارسایی قلب و عروق را افزایش می

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=۶e۷٠۳b۹۷٠۷۹۴۴٠۹e۸۷٠fcd٠e۷۷2۱ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=6e703b970794409e870fcd0e7721


   
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

99 

 سیب زمینی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آبان  ۱۶تاریخ: 

 هزارتن افزایش یافت ۵۳تولید سیب زمینی 

هزارتن محصول نسبت به  ۵۳بیانگر رشد تولید  ۹۶-۹۵هزارتن سیب زمینی در سال زراعی  ۹۹۴میلیون و  ۴اصغری گفت: تولید 

حسین اصغری مدیرکل دفتر محصوالت علوفه ای و  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان  به گزارش.مدت مشابه سال قبل است

هزار تن بوده  ۴۳۳ و میلیون یک میزان به  زمینی سیب تابستانه و بهاره زمستانه، تولید  جالیزی وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد:

هزار  ۹۹۴میلیون و  ۴هزار هکتار با تولید  ۱۴۶حدود  ۹۵-۹۶است.به گفته وی برآورد سطح کشت این محصول برای سال زراعی 

هزار تن نسبت به تولید سال قبل از آن افزایش دارد.اصغری ادامه داد: بررسی بهای سه سال اخیر  ۵۳تن بوده که از نظر تولید 

 و عمده متقی مزرعه، سر قیمت به توجه با که است قبل سال دو به نسبت کننده تولید نفع به قیمت بهبود از حاکی زمینی سیب

.مدیرکل دفتر محصوالت علوفه ای و جالیزی معاونت امور زراعت درباره است کنندگان مصرف رضایت راستای در فروشی خرده

هزارتن برآورد می  ۹۳۵در حدود  ۹۵-۹۶د استان در سال زراعی در استان همدان بیان کرد: کل تولی تولید سیب زمینیوضعیت 

 هزارتن آن مربوط به سیب زمینی تابستانه بوده و به صورت تازه خوری به بازار مصرف عرضه شده است. ۴٠٠شود که 

هزارتن از این تولید به منظو تامین نیاز سیب  2۵٠هزارتن پیش بینی کرد و افزود:ساالنه  ۵۳۵وی کل تولید پاییزه استان همدان را 

 تدریج به آینده سال ماه اردیبهشت تا محصول  زمینی بذری استان و سایر مناطق کشور در انبارهای فنی نگهداری شده و باقیمانده

سردخانه به ظرفیت به بازار عرضه می شود.اصغری ادامه داد: از طریق تشکل های تعاونی موجود،  سیب زمینی خوراکی عنوان به

هزارتن دیگر نیز ظرفیت سازی شده و در حال احداث می باشد.به گفته وی  2٠٠هزارتن در حال بهره برداری بوده و برای  ۱۵٠

هزارتن با قابلیت نگهداری محصول برای مدت طوالنی در استان نیز موجود است.مدیر کل دفتر محصوالت  ۳٠انبارهای فنی با ظرفیت 

الیزی معاونت امور زراعت درخصوص صنایع تبدیلی و سورت و بسته بندی سیب زمینی در استان همدان اذعان علوفه ای و ج

هزارتن در  ۱٠٠داشت:اکنون چهار واحد سورت و بسته بندی با تکنولوژی جدید و همچنین دو واحد درجه بندی به ظرفیت اسمی 

میلیارد  ۱2٠٠هزارتن با حذب سرمایه بیش از  2۵٠در مجموع به ظرفیت حال بهره برداری است و راه اندازی سه واحد فرنچ فرایز 

عرضه متعادل محصول در راستای تامین منافع  وزارت جهاد کشاورزیریال در حال پیگیری است.اصغری با بیان این که رویکرد 

قیمت سیب یط کنونی کشاورزان و رضایت مصرف کنندگان است، درباره قیمت سیب زمینی در استان اردبیل گفت:در شرا

درصد از میانگین قیمت  ۷۴ریال است و این قیمت به طور متوسط  ۹٠٠٠تا  ۷٠٠٠ بین اردبیل استان انبار درب و مزرعه سر  زمینی

 ریال، باالتر است. ۴۵۹۴تمام شده تولید این محصول در استان اردبیل یعنی 

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۳۱2۶٠۴/%D۸%AA%D۹%۸۸%D 
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 شیالت
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۱۷تاریخ: 

 سال + نمودار ۱۳درصدی تولید ماهیان گرمابی طی  ۲۲9رشد 

های مختلفی صورت گرفته است. شود که در این راستا برنامه ریزیمیهای سازمان شیالت ایران محسوب پرورش ماهی از اولویت

 درصد رشد را تجربه کرد. 22۹سال گذشته  ۱۳یکی از انواع آبزیان، ماهیان گرمابی است که تولید آن طی 

های گرمابی موفق هیشود که در پرورش کپور ماهیان یا همان مابه گزارش خبرنگار ایانا، ایران از جمله مراکزی در دنیا محسوب می

های آموزشی بسیاری برای محققان بوده است. در همین راستا از طرف وزارت جهاد کشاورزی و به ویژه سازمان شیالت ایران، برنامه

هزار و  ۶۱تولید این نوع ماهیان تنها  ۸2گذاران برگزار شده است.طبق اطالعات موجود در سازمان شیالت ایران، در سال و سرمایه

رسد. این در حالی است که تولید ماهیان تن می ۸۸۳هزار و  ۱۶۷درصدی به  ۱۷۴سال، این مقدار با رشد  ۱٠تن بوده که بعد از  ۸۴

سال(  ۱۳)و به عبارتی  ۹۵تا  ۸2هزار تن رسیده است.در مجموع از سال  2٠۱درصد به بیش از  ۱۹.۷با رشد  ۹۵گرمابی در سال 

 شود.درصدی را تجربه کرده که رکوردی قابل توجه برای بخش شیالت کشور محسوب می 22۹د تولید این نوع ماهی در کشور رش

http://www.iana.ir/fa/news/۴۹۸۶2/%D۸%B۱%D۸% 
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 شیالت
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۱۷تاریخ: 

 آموزشی تشخیص مراحل رسیدگی جنسی در ماهیان با استفاده از بافت شناسیکارگاه 

در کارگاه آموزشی تشخیص مراحل رسیدگی جنسی در ماهیان اهمیت و سوابق بافت شناسی، کاربرد بافت شناسی در علوم شیالتی، 

مان رسیدگی جنسی، مراحل مختلف روند تولید مثل ماهیان، انواع توسعه گنادی، مراحل مختلف رسیدگی جنسی، نحوه تشخیص ز

 .بافت شناسی کالسیک، نحوه انجام آزمایش ها، پروژه های کاربردی در خصوص مطالعات فیزیولوژی و بافت شناسی ارائه شد

به گزارش ایانا از پژوهشکده آبزی پروری آب های داخلی کشور، در این کارگاه که با حضور دانشجویان و محققان مراکز مختلف 

تی برگزار شد، دکتر محمد صیاد بورانی و دکتر محدثه احمدنژاد در زمینه اهمیت و سوابق بافت شناسی، کاربرد بافت شناسی تحقیقا

در علوم شیالتی، روند تولید مثل ماهیان، انواع توسعه گنادی، مراحل مختلف رسیدگی جنسی، نحوه تشخیص زمان رسیدگی جنسی، 

وه انجام آزمایش ها، پروژه های کاربردی در خصوص مطالعات فیزیولوژی و بافت شناسی مراحل مختلف بافت شناسی کالسیک، نح

 در پژوهشکده توضیحاتی ارائه دادند.

براساس این گزارش، در بخش عملی کارگاه آموزشی تشخیص مراحل رسیدگی جنسی در ماهیان با استفاده از بافت شناسی نیز 

 گنادهای جنسی ماهی آشنا شدند.فراگیران به صورت عملی با بافت شناسی 

http://www.iana.ir/fa/news/۴۹۸۶۱/%DA%A۹%D۸%A۷%D۸%B۱%DA 
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 شکر
 ایران اکونا - ۱۳۹۶آبان / /  ۱۷چهارشنبه , 

 قیمت شکر به توافق نرسیدندانجمن قند و شکر و سازمان حمایت بر سر 

یک عضو ستاد تنظیم بازار گفت: روز گذشته موضوع قیمت شکر در جلسه مطرح شد اما به دلیل اختالف قیمت که برآورد شده بین 

 .کننده تعیین قیمت به جلسه بعد موکول شدانجمن صنایع قند و شکر و سازمان حمایت از حقوق مصرف

مورد تعیین تکلیف قیمت شکر که قرار بود روز گذشته در ستاد تنظیم بازار نهایی شود، اظهار داشت: یک عضو ستاد تنظیم بازار در 

تومان محاسبه کرده بود که افزایش روی این قیمت  2۷٠٠انجمن قند و شکر قیمتی را که برآورد کرده بود بر اساس نرخ کیلویی 

کننده برآورد قیمتش با این انجمن تفاوت زیادی داشت و حقوق مصرفوی اضافه کرد: از طرف دیگر سازمان حمایت از  .لحاظ شود

تومان  200در نتیجه آقای شریعتمداری رئیس ستاد تنظیم بازار دستور داد تا هر دو طرف با جلساتی مسئله را حل کنند چرا که 

درصدی تورم روی قیمت کیلویی  ۸رخ تومان شکر مربوط به یارانه دولت است که ابتدا باید از قیمت حذف شده و ن 2۷٠٠از قیمت 

به دلیل اعالم نشدن نرخ تضمینی شکر یک ماه و نیم است که با شروع برداشت چغندر کارخانجات قند و .تومان لحاظ شود 2۵٠٠

 .شکر با خرید و فروش شکر با مشکل مواجه هستند

ttp://iranecona.com/h۷۹۱۹۸/%D۸%A۷%D۹%۸۶%D۸%AC%D۹%۸۵ 
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 شیر و فرآورده ها
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۱۷تاریخ: 

 میلیون تنی شیرخام ۱۰تولید 

هزار ۸۳۵میلیون تن عبور کند و تولید ۱٠بینی کرد تا پایان امسال تولید شیرخام درکشور از نژاد دام کشور پیشرئیس مرکز اصالح

 .تن گوشت قرمز نیز محقق شود

  .درصد خوداتکایی به تولید این محصول را حفظ خواهیم کرد۹٠هزار تن گوشت قرمز ۸۳۵محمدرضا صالحی گفت: با تولید 

عه سبینی کرد: در برنامه ششم توهای معاونت امور تولیدات دامی بیان و پیشاو افزایش تولید گوشت قرمز از دام سبک را از برنامه 

که به درصد برسد. او با بیان این۸٠میلیون تن گوشت قرمز، سهم دام سبک در تأمین این محصول به بیش از ضمن تولید ساالنه یک

توانیم نژادهای گوشتی دام سنگین را پرورش دهیم، گفت: تولید شیر برای ما در اولویت های اقلیمی و دالیل فنی نمیعلت محدودیت

 .است

http://www.iana.ir/fa/news/۴۹۸۶۶/%D۸%AA%D۹%۸۸%D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/news/49866/%D8%AA%D9%88%25D


   
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

104 

 شیر و فرآورده ها
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۲۱تاریخ: 

 ماهه نخست امسال + جدول ۵میلیون دالری تجارت کره در  7۰تراز منفی 

درصد از کل ارزش صادرات بخش کشاورزی  ٠.٠۶هزار تن کره از کشور صادر شده که تنها  ٠.2۴نخست سال جاری، در پنج ماهه 

 .دهدرا تشکیل می

گذاران و کارشناسان بخش دامپروری، وابستگی های صورت گرفته توسط سرمایههای اخیر با تالشبه گزارش خبرنگار ایانا، در سال

 محصوالت لبنی تقریباً به صفر رسید. البته این موضوع درباره کره کمی متفاوت است.ایران به واردات انواع 

طبق آمارهای منتشر شده توسط مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی، در پنج ماهه نخست سال جاری، بیش از 

میلیون دالر به کشور وارد شده که از این  ۷۵2و  هزار تن انواع محصوالت کشاورزی به ارزش چهار میلیارد 2۳۸هشت میلیون و 

 هزار دالر آن مربوط به محصول کره است. ۱٠٠میلیون و  ۷2مقدار، 

 ۳۳.2۵هزار تن کره به کشور وارد شده که البته نسبت به همین مدت در سال گذشته  ۱۵در پنج ماهه نخست سال جاری، بیش از 

درصد از کل ارزی که برای واردات  ۱.۵رزشی کاهش داشته است. به هر ترتیب، درصد از نظر ا 22.۵۱درصد از لحاظ وزنی و 

 شود.محصوالت کشاورزی از کشور خارج شد، مربوط به این محصول می

میلیون دالر ارزآوری داشته  ۷2۶در مقابل، صادرات محصوالت بخش کشاورزی در شش ماهه نخست سال نیز بیش از یک میلیارد و 

 ۱۱٠تن کره به ارزش یک میلیون و  2۴٠درصدی در این میان دارد. به عبارتی در همین مدت زمان،  ٠.٠۶همی که صادرات کره، س

 هزار دالر ارز به کشور آورده است./

http://www.iana.ir/fa/news/۴۹۹۵۹/%D۸%AA%D۸%B۱%D۸%A۷%D۸ 
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 شیر و فرآورده ها
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۲۰تاریخ: 

 ترین قیمت را داردترین و شیر گاو ارزانشیر گوسفند گران

تومان در هر کیلوگرم به فروش رفت که در مقایسه با  ۶٠۳هزار و طور میانگین در سطح کشور سهدر سال گذشته شیر گوسفند به

به گزارش خبرنگار ایانا، از آنجا که بیشترین حجم تولیدی شیر خام در کشور .تومان بیشتر بود ۵٠٠دوهزار و قیمت شیر گاو، حدود 

ته به طور متوسط در سال گذشمربوط به گاو است، قیمت آن نیز نسبت به شیرخام تولیدشده توسط دیگر حیوانات کمتر بوده و به

وش رفته است. این در حالی است که قیمت شیر گوسفند از دیگر اقالم بیشتر بوده تومان در هر کیلوگرم به فر ۱۳۱هزار و قیمت یک

 تومان به ازای هر کیلوگرم فروخته شده است. ۶۳٠هزار و طور میانگین با نرخ سهو به

 2۶۹هزار و سهطبق اطالعات ارائه شده توسط مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی، شیر بز با متوسط بهای 

تومان به ازای هر کیلوگرم در ردیف سوم قرار  ۸۴۹تومان بعد از شیر گوسفند در ردیف دوم و شیر گاومیش نیز با قیمت دوهزار و 

 ۱۳2تومان و چهارهزار و  ۵۸۸تومان، چهارهزار و  ۶۴۳گیرد.تهران، یزد و آذربایجان شرقی به ترتیب با متوسط قیمت چهارهزار و می

هزار اند. کمترین قیمت این محصول در استان خوزستان با یکتبه اول تا سوم قیمت در شیر گوسفند را به خود اختصاص دادهتومان ر

تومان به ازای هر  2٠۳تومان در هر کیلوگرم به ثبت رسید.درباره شیر گاو باید گفت که استان بوشهر با خرید دو هزار و  ۵٠و 

تومان  ۷2٠هزار و های کشور دارد. در همین راستا استان سیستان و بلوچستان با قیمت یکیان استانترین بها را در مکیلوگرم، گران

ترین شیر بز در استان تهران با قیمتی بیش گیرند.گرانهای دوم و سوم قرار میتومان به ترتیب در جایگاه ۵٠۸هزار و و تهران با یک

تومان در آذربایجان شرقی خرید و فروش شد.شیر گاومیش با  2۵2ا مبلغ چهارهزار و ترین بها بتومان و ارزان ۷۹٠از چهارهزار و 

 ترین آن در آذربایجان شرقیشود که گرانتومان به ازای هر کیلوگرم تنها در پنج استان کشور تولید می ۸۴۹متوسط قیمت دوهزار و 

 تومان به ثبت رسید./ ۱۸ار و ترین آن در استان گیالن با دوهزتومان و ارزان 2۵۶با چهارهزار و 

http://www.iana.ir/fa/news/۴۹۹۳۴/%D۸%B۴%DB 
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 شیر و فرآورده ها
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۱۷تاریخ: 

 صادرات لبنیات به عراق به وزارت خارجه سپرده شد افزایش تعرفه

برابر افزایش داد، معاون وزیر کشاورزی اعالم  2.۵که در هفته گذشته عراق تعرفه صادرات محصوالت لبنی ایران را بیش از درحالی

وفصل شود. تر حلالملل وزارت جهاد کشاورزی به وزارت امور خارجه منعکس شده تا هرچه سریعکرد این موضوع از طریق اداره بین

برابر افزایش داد و به گفته  2.۵ر هفته گذشته تعرفه صادرات محصوالت لبنی ایرانی به کشورش را بیش از به گزارش ایسنا، عراق د

 ۱۵درصد و تعرفه واردات شیر و خامه هم از پنج به  2۵دبیر انجمن صنفی صنایع لبنی، تعرفه واردات ماست به این کشور از پنج به 

 . درصد رسیده است ۴٠این تعرفه به درصد برای تجار ایرانی افزایش یافت و اکنون 

های گذشته یک بار دیگر تکرار شده بود که موضوع با ورود وزارت امور خارجه ایران و وساطت البته این اقدام همسایه غربی در سال

ادرات و ص باره حسن رکنی، معاون وزیر جهاد کشاورزی، به ایسنا گفت: در زمینه لبنیاتمسئوالن سیاسی دو کشور حل شد. دراین

ویژه عراق داریم که حضور و استمرار در این بازارها، ممکن است با منافع آن بازار بسیار مناسبی در کشورهای همسایه و منطقه به

ای از سوی عراق برای ایران ایجاد شده است که البته در گذشته های تعرفهتازگی محدودیتبسیاری از تاجران در تعارض باشد و به

سرعت همکاران من در وزارت امور خارجه به این مسئله ورود کردند و باعث شد این تفاق افتاده بود. او افزود: در گذشته بهنیز این ا

الملل وزارت جهاد رو، از طریق دفتر امور بینهای پیشعنوان یکی از چالشاکنون نیز این مسئله بهسرعت حل شود. مشکل به

و  سرعت حل کنیمشود تا بتوانیم این مشکل را بهنعکس شده است و به صورت فعال پیگیری میکشاورزی به وزارت امور خارجه م

 .استمرار حضور خود در بازار عراق را از دست ندهیم

http://www.iana.ir/fa/news/۴۹۸۷۱/%D۸%A۷%D۹%۸۱%D۸%B2%D 
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 شیر و فرآورده ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آبان  ۱۵تاریخ: 

 افزایش قیمت لبنیات منتفی شد/مشوق صادراتی محصوالت لبنی در هاله ای از ابهام

صرف پرمدبیر انجمن صنایع لبنی گفت: با توجه به قیمت های کنونی محصوالت لبنی در بازار بعید است که نرخ سه محصول 

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی رضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی در گفتگو با خبرنگار.لبنی)شیر، ماست، پنیر( افزایش یابد

اظهار کرد: پس از گذشت هشت ماه کار حسابرسی و بررسی  محصوالت لبنی تکلیف و تعیین وضعیت آخرین به با اشاره  ،خبرنگاران جوان

 .تعیین قیمت سه محصول پرمصرف لبنی از سوی سازمان حمایت به پایان رسید

ه ابالغ قیمت مصوب ب وی افزود: سازمان حمایت پس از بررسی اسناد و دفاتر قانونی شرکت های لبنی،نامه ای برای بررسی نهایی و

در بازار وجود دارد، یادآورشد:  فزایش قیمت محصوالت لبنیباکری در پاسخ به این سوال که امکان ا.ستاد تنظیم بازار ارسال کرد

قیمت های کنونی محصوالت لبنی در بازار واقعی است و بعید است که نرخ سه محصول پرمصرف لبنی)شیر، ماست، پنیر( در بازار 

اگر کارخانه ای مدعی ضرر و زیان  محصول های لبنی دبیر انجمن صنایع لبنی ادامه داد: با وجود قیمت های کنونی.یابدافزایش 

 .است، برای بررسی و اصالح قیمت می تواند اسناد و مدارک خود را به سازمان حمایت ارسال کند

خواستار اصالح قیمت هستند، بیان کرد:  رخ شیر خامافزایش نباکری در پاسخ به سوال دیگری که کارخانه های لبنی به سبب 

بحث هزینه های سربار و بهای تمام شده با مواد اولیه دو مقوله متفاوت است چرا که کارخانه های لبنی در صورت افزایش نرخ خرید 

 .دشیر خام می توانند پس از کسب مجوز از سازمان حمایت معادل آن را در بهای تمام شده خود اعمال کنن

و حداکثر هزار و  ۳۵٠تومان به هزار و  2۵٠از هزار و  نرخ خرید هر کیلو شیر خام این مقام مسوول ادامه داد: در چند ماه اخیر

 .تومان افزایش یافت ۴۵٠

 افزایش سرانه مصرف لبنیات نیازمند فرهنگ سازی است

کیلو برسد،افزود:  ۱۶٠باید به رقم  سرانه مصرف لبنیاتعه باکری در بخش دیگر سخنان خود با بیان اینکه تا پایان برنامه ششم توس

با توجه به کاهش سرانه مصرف لبنیات در سال های اخیر باید منتظر ماند و دید که دولت در برنامه ششم توسعه برای تحقق این امر 

ت، نها عامل کاهش سرانه مصرف نیست قیمت محصوالت لبنیدبیر انجمن صنایع لبنی با بیان اینکه .چه برنامه ای را تدوین می کند

تصریح کرد: عواملی نظیر الگوی تغذیه خانوارهای ایرانی، نبود همخوانی درآمد خانوار متناسب با تورم ساالنه، تزلزل ارزش پول ملی 

هنگ ی و فرنقش موثری در کاهش سرانه مصرف لبنیات دارد که انتظار می رود با مطرح کردن پارامترهای ارزش غذایی محصوالت لبن

مشوق وی در پایان سخنان خود با اشاره به آخرین وضعیت .سازی از سوی وزارت بهداشت، سرانه مصرف لبنیات افزایش یابد

میلیارد تومان مشوق صادراتی در  ۱۵٠اضافه کرد: براساس مصوبه سال گذشته برای توسعه رونق صادرات باید  صادراتی لبنیات

 .میلیارد تومان پرداخت شده است ۴۴کننده قرار گیرد که از این رقم تا کنون اختیار کارخانه های لبنی صادر

 .به گفته باکری، مابقی مشوق صادراتی لبنیات به سبب کمبود منابع در اختیار کارخانه های لبنی قرار نگرفته است

ir/fa/news/http://www.yjc.۶۳٠۹۵۹۸/%D۸%A۷%D۹%۸۱% 
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 شیر و فرآورده ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آبان  ۱۷تاریخ: 

 خرید توافقی شیرخام، امری مهم در کنترل بازار

 .مالصالحی گفت: طرح خرید توافقی شیر در تنظیم بازار و تصحیح قیمت خرید این محصول با موفقیت همراه بوده است

وزارت جهاد کشاورزی اظهار  دام نژاد اصالح مرکز مدیرکل مالصالحی محمدرضا  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

توسط سازمان تعاون روستایی به منظور خروج شیر مازاد از بازار و جلوگیری از کاهش قیمت این  خرید توافقی شیرخامکرد: 

، واردات شیرخشکمحصول به دستور وزیر جهاد کشاورزی انجام می شود.وی افزود: با توجه به نیاز کشورهای منطقه در زمینه 

و بازارهای منطقه را تغذیه کرده، ضمن آن که برای تشویق  محصول تولیدی حاصل از خرید توافقی در جریان صادرات قرار گرفته

 میلیارد ریال مشوق صادراتی میان صادر کنندگان توزیع شده است. ۴۴٠صادرات مبلغ 

ه در کشور نزدیک ب قیمت خرید شیرخامقائم مقام معاونت بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با بیان این که میانگین 

ریال را رد و تصریح کرد: برخی سعی در  ۱۴۴٠٠ریال در هر کیلوگرم است، ادعای خرید شیر خام به قیمت هر کیلوگرم  ۱2۵٠٠

با هدف واردات شیر خشک مطرح می شود در حالیکه این  افزایش قیمت شیر توقف خرید توافقی شیر دارند.وی ادامه داد: ادعای

 ست.امر مخالف سیاست های وزارت جهاد کشاورزی ا

مدیر کل مرکز اصالح نژاد دام وزارت جهاد کشاورزی در شرایط کنونی از کارخانجات لبنی خواست تا قیمت خرید شیر خام را به 

 .شوند برخوردار متعارف سود از طرف دو هر ، دامداران مشکالت  قیمت واقعی برسانند تا عالوه بر رفع

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۳۱۴۱۴۹/%D۸%AE%D۸% 
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 شیر و فرآورده ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آبان  ۱۷تاریخ: 

 پیگیری شود/ توزیع شیر مدارس از اول آذرماه 96انعقاد قراردادهای خرید شیر مدارس سال 

 .وزیر صنعت معدن و تجارت از آغاز توزیع شیر مدارس در اول آذرماه خبر داد

در چهارمین جلسه  به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمد شریعتمداری  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

ای دانست و اظهار کرد: ممکن است برخی تصمیم ستاد تنظیم بازار در دولت دوازدهم موضوع تنظیم بازار را موضوعی فرا وزارتخانه

های دیگری مانند جهاد کشاورزی، پتروشیمی، فناوری اطالعات و حمل و نقل مرتبط شود که در این های این کارگروه به حوزهگیری

 .ها باید در جهت کمک به تولید و اشتغال کشور انجام گیردگیریوارد جهتگونه م

وی با تاکید بر توجه و اهمیت به حقوق مصرف کنندگان و مردم در تصمیمات گرفته شده این ستاد، افزود: در مواردی که میان 

اخصی برای حل اختالفات مورد توجه و مردم به عنوان ش مصرف کنندگان رعایت حقوقها زیاد است، اعضای ستاد اختالف نظر

های ستاد تنظیم بازار به حمایت از حوزه تولید اهتمام جدی شود و اجحاف در شریعتمداری تصریح کرد: در سیاستگذاری.قرار بگیرد

وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از این جلسه که با محوریت بررسی اجمالی صنعت .حق مصرف کنندگان روا نشود

مان کشور بود، با تاکید بر اهتمام به افزایش میزان سرانه مصرف سیمان کشور، یادآورشد: افزایش سرانه مصرف سیمان به دالیلی سی

های تولید کننده و همچنین داشتن آالیندگی کمتر نسبت به محصوالت از جمله صادرات مقرون به صرفه، افزایش طول عمر واحد

های جدید فروش سیمان، شریعتمداری با تاکید بر ضرورت بازاریابی و پیدا کردن عرصه.ر بگیردمشابه، باید مورد توجه جدی قرا

 .شود که امکان آن در کوتاه مدت با انعقاد قرارداد وجود داردافزود: این یک راه حل بلند مدت محسوب می

های الزم از طریق سازمان برنامه و بودجه ریاز اول آذرماه، پیگی شیر مدارس آغاز توزیعدر این جلسه مقرر شد که با توجه به 

 .های سال گذشته انجام شودو تسویه حساب قرارداد ۹۶های خرید شیر سال برای انعقاد قرارداد

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۳۱۴۵۴۱/%D۸%A۷%D۹%۸۶% 
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 صادرات و واردات
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۱۷تاریخ: 

 بررسی مشکالت گمرکی مرز افغانستان

های تجاری و ارائه راهکارهایی جهت گسترش روابط تجاری و پس از برگزاری به منظور بررسی مشکالت موجود در گمرکات و بخش

مرزی میلک در ایران و نیز گمرک زرنج در کشور جلسات کارشناسی با رایزن بازرگانی سفارت افغانستان در تهران از پایانه 

 بازدید انجام شد.  افغانستان

عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، محمد مهدی جوانمرد قصاب، رئیس میز کشوری افغانستان و رایزن به گزارش ایانا از روابط

طرف افغان و به منظور بررسی مشکالت موجود در  بازرگانی سابق ایران در افغانستان با اعالم این خبر افزود: بر اساس درخواست

های تجاری و ارائه راهکارهایی جهت گسترش روابط تجاری و پس از برگزاری جلسات کارشناسی با رایزن بازرگانی گمرکات و بخش

عه ازمان توسسفارت افغانستان در تهران، تنی چند از مسئوالن گمرکی، سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان و س

 بازدید کردند.  تجارت از پایانه مرزی میلک در ایران و نیز گمرک زرنج در کشور افغانستان

 های غیر قانونی در خاکوی افزود: در نشستی با حضور والی والیت نیمروز و تجار افغانی و ایرانی، طرف ایرانی فهرستی از دریافت

ر شد افغانستان، مقر اف، ریاست جمهوریائه کرد که با توجه به دستور مستقیم اشرف غنیها ارافغانستان از تجار و رانندگان کامیون

 ترین زمان نسبت به رفع آن اقدام و نتیجه به طرف ایرانی اعالم شود.در کوتاه

ور یت نیمروز به منظجوانمرد قصاب اظهار کرد: به زودی هیأتی از اتاق تجارت و صنایع والیت نیمروز و اتحادیه ترانسپورت و تجار وال

 زرنج به ایران سفر خواهند کرد. -بررسی مسائل و مشکالت تجار و روابط تجاری دو کشور از مرز میلک

ها، برخوردهای نامناسب با تجار و گفتنی است، مسائلی چون اخذ مبالغ غیرقانونی، طوالنی بودن طی مراحل اداری ترخیص محموله

های دو کشور در جهت کاهش قیمت تمام شده محصوالت صادراتی در این جلسه تی توسط دولتهای دریافرانندگان و کاهش هزینه

مورد بحث و بررسی قرار گرفت.شایان ذکر است که ایران در زمینه محصوالت کشاورزی مبادالت بسیاری را با افغانستان دارد. این 

 کند.را از ایران خریداری میکشور ساالنه حجم قابل توجهی از لبنیات، تخم مرغ و دیگر محصوالت 

http://www.iana.ir/fa/news/۴۹۸۵۴/%D۸%A۸%D۸%B۱%D۸%B 
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 صادرات و واردات
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۲۱تاریخ: 

 محصول کشاورزی از ایران به عراق 7ممنوعیت واردات 

 .محصول عمدتا کشاورزی را از ایران ممنوع اعالم کرد ۷عراق همزمان با دریافت ودیعه از خودروهای مسافری عبوری ایران، واردات 

 ۷به گزارش خبرگزاری تسنیم، براساس مکاتبه داخلی گمرک شلمچه با دفتر صادرات گمرک ایران، مشخص شد عراق واردات  

های وارداتی لبنیاتی به عراق خبرساز شده بود. آور تعرفهده است. چندی پیش نیز افزایش سرساممحصول از ایران را ممنوع اعالم کر

بر این اساس واردات انگور، خرما، انبه، نارگیل، پاجوش نخل، چربی، ذرت از ایران به عراق ممنوع اعالم شده است. همچنین گمرک 

 .درصد ارزش خودرو ودیعه دریافت خواهد کرد 2٠عراق معادل عراق از کلیه خودروهای مسافری عبوری از مرز ایران به 

http://www.iana.ir/fa/news/۴۹۹۴۸/%D۹%۸۵%D۹%۸۵%D۹%۸۶%D۹% 
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 صادرات و واردات
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۲۰تاریخ: 

 میلیون دالری واردات موز با اجرای سیاست بازار در ازای بازار ۴6درصدی صادرات سیب و کاهش  ۱۰افزایش 

درصدی صادرات سیب  ۱٠مدیر کل دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی گفت: اتخاذ سیاست بازار در ازای بازار،عالوه بر رشد 

 میلیون دالری در این سال شده است. ۴۶درصدی واردات موز و صرفه جویی ارزی  ۹،موجب کاهش ۹۵درختی تازه در سال 

ت بازار در ازای بازار،صادرات سیب تازه در سال سیاس اتخاذ با: کرد اظهار شجری شاهرخ کشاورزی، جهاد وزارت از ایانا  به گزارش

زود: به همراه افزایش صادرات سیب تازه، واردات موز درصد رشد داشته است.وی اف ۱٠، به لحاظ وزنی بیش از ۹۴نسبت به سال  ۹۵

هزار تن در سال گذشته کاهش  ۶۱٠به  ۹۴هزار تن در سال  ۶۷٠درصدی روبرو بوده و میزان واردات موز از  ۹با کاهش  ۹۵در سال 

را  ۹۵ردات موز در سال یافته است.مدیر کل دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی، میزان صرفه جویی ارزی از ناحیه کاهش وا

تن سیب تازه در پنچ ماهه نخست سال جاری اظهار کرد: با  ۹۴٠هزار و  ۳٠میلیون دالر عنوان کرد.شجری با اشاره به صادرات  ۴۶

 ،توجه به این که سیب صادراتی ایران به طور عمده از ارقام رد و گلدن دلیشز و زمان برداشت این ارقام در ماه های مهر و آبان است

 گفت: صادرات این محصول از اواخر مهرماه هر سال شروع و تا خرداد سال بعد ادامه دارد.

مدیر کل دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی در مورد قیمت سیب تولیدی نیز تصریح کرد: قیمت سیب تولیدی به طور 

هزار ریال است و از طرفی قیمت سیب صادراتی در  ۳٠تا  2۵هزار ریال و در سطح خرده فروشی  ۱۵متوسط در سطح عمده فروشی 

دالر می باشد.وی افزود: قیمت پایه صادراتی سیب در بازارها با هدف تسهیل صادرات این محصول و  ۱.2دهم تا  ۸بازارهای هدف 

مال متفاوت کاهش تعرفه و عوارض گمرکی در کشورهای هدف انجام شده و با قیمت فروش محصول سیب درختی در این کشورها کا

را کاهش  ۹۵است.شجری در عین حال علت اصلی افزایش واردات موز در پنج ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال 

درصد دانست.وی در مورد صادارت پسته کشور نیز گفت: به رغم تولید و ذخایر قابل  ۱۱درصد به  2۶تعرفه وارداتی این محصول از 

درصدی از نظر وزنی و  ۵.۸۵با افزایش  ۹۴، صادرات پسته ایران در این سال نسبت به سال ۹۵در سال توجه ایالت متحده آمریکا 

 ۱۴٠هزار و  ۱۳۸حدود  ۹۵درصدی به لحاظ ارزشی روبرو بوده است.شجری خاطر نشان کرد که میزان صادرات پسته در سال  ۵.۷۵

درصد به  ۱۵.۹در ادامه، کاهش قیمت جهانی پسته به میزان تن بوده است.مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی 

 همراه کاهش ذخایر کافی برای عرضه صادراتی را از دالیل کاهش صدور این محصول عنوان کرد.

وی ابراز امیدواری کرد با برداشت پسته و افزایش قیمت جهانی این محصول به دلیل کاهش عرضه جهانی آن، روند افزایشی صادرات 

 و کاهش صادرات در ماه های ابتدای سال جبران شود.آغاز 

http://www.iana.ir/fa/news/۴۹۹2۱/%D۸%A۷%D۹%۸۱%D۸% 
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 صادرات و واردات
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۱۷تاریخ: 

 عراق ممنوع شدکاالی کشاورزی از ایران به  7صادرات 

ای مبنی بر ممنوعیت صادرات برخی کاالها از جمهوری اسالمی ایران به عراق و همچنین شرایطی گمرک عراق در مرز شلمچه، ابالغیه

برای ورود خودروهای عبوری و اثاثیه منزل همراه مسافر به این کشور صادر کرده که از سوی گمرک ایران برای پیگیری و اجرا ابالغ 

 .تشده اس

شده بر اساس شرایط اعالمی گمرک عراق، صادرات کاالهای انگور، خرما، انبه، نارگیل، به گزارش ایانا از اتاق ایران، در ابالغیه تنظیم

 .پاجوش نخل، دنبه گوسفند )چربی( و ذرت از جمهوری اسالمی ایران به عراق ممنوع است

 2٠سافری عبوری از مرز جمهوری اسالمی ایران به کشور عراق، معادل گمرک عراق همچنین اعالم کرده است از کلیه خودروهای م

 .کنددرصد ارزش خودرو ودیعه دریافت می

بر اساس این ابالغیه، ورود اثاثیه منزل همراه کارکنان سفارت و صاحبان درجات علمی، اعم از ایرانی و عراقی به کشور عراق، فقط با 

 .کشور در ایران مجاز استمجوز رسمی از سفارت یا کنسولگری این 

http://www.iana.ir/fa/news/۴۹۸۷۴/%D۸%B۵%D۸%A۷%D۸%AF%D۸ 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آبان  ۱۶تاریخ: 

 امارات و نیوزیلند چقدر ارز از کشور خارج کرده است؟هزار تن کَره از  ۱۵خرید 

 .هزار تن کره بسته بندی شده ، وارد کشور شده است ۱۵قریب به  ۱۳۹۶ماهه نخست سال  ۵بر اساس آمار گمرک در 

ماهه نخست سال  ۵در  آمار گمرکبر اساس  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

وارد کشور  ۷2٠۹۵۸۹۱و ارزش دالری 2۳۳۸۸٠۶۱۱۳۱۶۵، به ارزش ریالی  کره بسته بندی شدههزار تن  ۱۵قریب به  ۱۳۹۶

و ارزش ریالی  ۴۳۱۹۸2۴٠بندی شده ، به ارزش دالری هزار تن کره بسته  9 صادراتبا  کشور امارات.شده است

هزار تن کره بسته بندی شده ، ا ارزش ریالی  2و همچنین کشور نیوزیلند نیز با صادر کردن قریب به  ۱۴٠٠۹٠۹۸۶۸۸٠۵

 .جزو کشورهایی هستند که این محصول را به ایران صادر می کنند ۱۱۴۷۶۹۴۷و ارزش دالری  ۳۷2۸۳۸۷۷۹۶٠۸

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۳۱۳۱۹۱/%D۸%AE%D۸%B۱% 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آبان  ۱۶تاریخ: 

 میلیون دالری به روسیه ۴۵۰صادرات 

میلیون  ۴۵٠میلیون دالر در سال گذشته به  ۳۱٠گفت: صادرات مواد غذایی به کشور روسیه از رییس هیات مدیره تعاونی مواد غذایی 

مهدی کریمی رییس هیات مدیره   ،ن جوانگروه اقتصادی باشگاه خبرنگارا صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار به گزارش.دالر رسید

ایران به روسیه  صادرات مواد غذایی :تعاونی مواد غذایی امروز در نشست خبری با اشاره به لزوم ایجاد بازارهای صادراتی اظهار کرد

جمعیت روسیه  میلیون ۳٠٠وی با بیان اینکه .دالر رسید میلیون۴۵٠ به قبل سال مشابه مدت به نسبت امسال،  ماهه نخست ۶در 

تصریح کرد: هم اکنون انواع لبنیات میوه های خشک، سبزیجات، کشمش، کنسرو و شیرینی به روسیه صادر   به بازار ایران نیاز دارد

درصدی مواد غذایی از ایران فرصت  2٠رییس هیات مدیره تعاونی مواد غذایی بیان کرد: دستور دولت روسیه برای تأمین .می کنیم

درصد از نیاز کشورشان در  2٠ای صنعت غذایی کشور مهیا می کند. رییس جمهور روسیه دستور داده که تجار روسی مناسبی را بر

 .میلیارد دالر خواهد بود ۳٠بخش موادغذایی را از ایران تأمین کند که در صورت تحقق این امر ارزش مالی آن حدود 

میلیارد دالر روسیه ناچیز بوده، افزود: مساله اساسی صادرات به  2۷ات در وارد محصوالت ایرانیکریمی با بیان اینکه هنوز سهم 

روسیه باال بودن قیمت تمام شده تولیدات داخلی است و این قیمت تمام شده باال نیز ناشی از گران بودن هزینه های تولید در کشور 

که همین امر افزایش قیمت تمام شده محصول را  است. یعنی تولیدکنندگان هم مواد اولیه مورد نیاز خود را گران تهیه می کنند

رییس هیات مدیره تعاونی مواد غذایی در ادامه از افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی .نسبت به سایر رقبا را به همراه خواهد داشت

درصد افزایش  ۱۵ود ماه اخیر به طور میانگین حد ۹خبر دادو تصریح کرد: ظرفیت تولید کارگاه ها و کارخانه های مواد غذایی طی 

کریمی با بیان اینکه صنایع غذایی از جمله صنایع پیشرفته و باکیفیت محسوب می شود گفت: این امر می تواند در بازار  .یافته است

 .خودش را داشته باشد خاص های مشتری فارس خلیج حوزه کشورهای و روسیه قفقاز، اوراسیا، ای، کشورهای منطقه

بپیوندد اولین ظرفیت در صنایع غذایی پیش خواهد آمد چرا که  WTO نی مواد غذایی گفت: اگر ایران بهرییس هیات مدیره تعاو

باید چالش های پیشرو صنعت غذایی برطرف شود،چالش هایی که از جنس قانون و عدم دخالت دولت در تعیین قیمت به حساب 

هزار تن تولید داشته ایم، اضافه  ۱٠٠محصوالت شیالتی یک میلیون و کریمی در ادامه با بیان اینکه سال گذشته در بخش .می آید

ارز عاید  دالر میلیون ۴2٠ حدود صادرات میزان این از و شد صادر کشورها دیگر به محصوالت این از تن هزار ۱۱٠ امسال،  کرد:

 .در این بخش اشتغال دارند هزار نفر 22٠مرکز فرآوری شیالت در کشور وجود داشته که بیش از  ۴٠٠کشور شد. همچنین 

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۳۱2۶٠۳/%D۸%B۵%D۸%A۷%D۸%AF% 
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 صنایع غذایی
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۲۰تاریخ: 

اتحادیه اروپا/ ایران و اروپا موانع توسعه تجارت طلوع فصل تازه در مناسبات کشاورزی و امنیت غذایی ایران و 

 کنندمحصوالت کشاورزی را حذف می

ای در دیپلماسی اقتصادی ایران و اتحادیه اروپا دانست. نه از این رو که فقط را می توان سرآغاز بروز اتفاقات تازه ۹۶ماه آبان 20

یه اروپا رخ داده است، بلکه از این رو که کمیسیونر کشاورزی اتحادیه رتبه کشاورزی ایران و اتحاددیداری تجاری بین مقامات عالی

تنها بر حمایت از اجرای برجام تأکید های برخی کشورهای متخاصم حاشیه خلیج فارس با ایران، نهاروپا همزمان با اوج کارشکنی

 .ی دادبرد را به مقامات طرف ایران -هایی با مالحظه برد کرد، بلکه نوید توسعه همکاری

 علیرضا صفاخو: -خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( 

ای در دیپلماسی اقتصادی ایران و اتحادیه اروپا دانست. نه از این رو که فقط را می توان سرآغاز بروز اتفاقات تازه ۹۶ماه آبان 2٠

بلکه از این رو که کمیسیونر کشاورزی اتحادیه رتبه کشاورزی ایران و اتحادیه اروپا رخ داده است، دیداری تجاری بین مقامات عالی

تنها بر حمایت از اجرای برجام تأکید های برخی کشورهای متخاصم حاشیه خلیج فارس با ایران، نهاروپا همزمان با اوج کارشکنی

ت ظهر امروز شنبه در نشس هوگان پیش ازبرد را به مقامات طرف ایرانی داد.فیل -هایی با مالحظه برد کرد، بلکه نوید توسعه همکاری

عنوان نخستین کمیسیونر اتحادیه اروپا، خاطرنشان کرد: با حجتی وزیر جهاد کشاورزی ضمن ابراز خرسندی برای حضور در ایران به

ر دیگ دهد و از موضع خود کوتاه نخواهد آمد، بلکه برای تشویق کشورهایاتحادیه اروپا به تعامل خود با ایران پس از برجام ادامه می

ن عنوان عضو کابینه به تحقق ایکند.وی از باز شدن دفتر اتحادیه اروپا در ایران خبر داد و گفت: امیدواریم شما نیز بهنیز تالش می

 تر با حمایت ایران انجام دهیم.های خود را از این طریق به صورت مستمر و روانمهم کمک کنید تا بتوانیم همکاری

رو در تبادالت تجاری به ویژه در حوزه کشاورزی بین ایران و اتحادیه اروپا اشاره کرد و گفت: در پیش هوگان همچنین به مشکالت

ایم تا مشکالت خود را برطرف کنیم که یکی از موضوعات موانع بانکی و خطوط اعتباری است که همین راستا بیانیه مشترکی نوشته

سازی استانداردهای کشاورزی رزی اتحادیه اروپا همچنین به ضرورت یکسانبدون آن ها قادر به همکاری نیستیم.کمیسیونر کشاو

های عضو از هیأت 2٠ای دارد و ما به دلیل همین اهمیت بین دو طرف تأکید کرد و گفت: حفظ امنیت غذایی برای ما اهمیت ویژه

 و با شفافیت و ثبات بیشتری به ویژه در بخش قوانین حرکتای را از میان برداشته اروپایی را به همراه داریم تا بتوانیم موانع غیر تعرفه

های اتحادیه اروپا برای ترویج تحقیقات به ویژه در بخش کشاورزی ایران اشاره کرد و گفت: در همین کنیم.وی همچنین به حمایت

 کنیم.شود که از ایران نیز برای شرکت در آن دعوت میراستا هفته آینده کنفرانسی در بلژیک برگزار می

هایی نامه مشترک بین ایران و اتحادیه اروپا در حوزه محصوالت کشاورزی اشاره کرد و گفت: ما نگرانیهایی از تفاهمهوگان به بخش

های آزمایش و بررسی سالمت محصوالتی همچون پسته ایران که به عنوان یکی از محصوالت مهم صادراتی در دنیا شناخته در بخش

 امیدواریم بتوانیم با کنترل استاندارد موانع صادراتی آن را به اتحادیه اروپا برطرف کنیم.شده داریم که 

آال برای صادرات از ایران به اتحادیه اروپا اشاره کمیسیونر کشاورزی اتحادیه اروپا با اعالم صدور تأییدیه سالمت شترمرغ و ماهی قزل

خواهیم تا اطالعات الزم را جهت رفع هرگونه موانع ایم و از ایران نیز میکرده کرد و گفت: جلسات زیادی را در این زمینه برگزار

های اصیل اشاره دهنده اسبصادراتی ارائه دهد. وی همچنین به تقاضای واردات اسب از ایران به عنوان یکی از کشورهای پرورش

 کرد و نوید بررسی مطالعات الزم در این رابطه را داد.

 ایم، اما تمایلد صادرات مواد ژنتیک بذور گیاهان به ایران هم گفت: تقاضاهایی از ایران در این حوزه دریافت کردهوی همچنین در مور

 را بدانیم. UPOVنامه داریم تا فرآیند تصویب قانون پیوستن یا نپیوستن کشورتان به توافق

http://awnrc.com/index.php
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های زیادی برای فراهم شدن ز ایران اشاره کرد و گفت: ما برنامههوگان به تقاضاهای ارائه شده به اتحادیه اروپا برای واردات زعفران ا

 هوگان همچنین به این نکته اشاره کرد کهزمینه استفاده از زعفران ایران داریم که امیدواریم در این زمینه نیز به توافق برسیم.فیل

زنی یه اروپا در ارتباط باشد و با تک تک آن ها چانهعضو اتحاد 2۸بهتر است تا ایران برای پیگیری مسائل دامپزشکی به جای آن که با 

 کند، به صورت مستقیم با کمیسیون کشاورزی نهاد یکپارچه اتحادیه اروپا در ارتباط باشد.

وی در این وادی به دو موضوع فراهم شدن امکان صادرات گوشت گاو و گوسفند استخوان دار بدون محدودیت سنی از سوی ایران 

مجوز از ایران دارند.  2زود: نکته دیگر اینکه در خصوص صادرات گوشت، کشورهای اروپایی برای صادرات نیاز به اخذ اشاره کرد و اف

 در این رابطه انتظار می رود ایران پیشرفت های الزامات صادرات گوشت برخی کشورهای اروپایی به ایران را اعالم کند.

امه مطرح کردن مطالبات اعضای این اتحادیه از ایران خواستار صادرات مواد لبنی و کمیسیونر کشاورزی اتحادیه اروپا همچنین در اد

میوه تازه خارج از فصل به ایران شد و گفت: ما در این زمینه با موانعی مواجه هستیم که خواستار برطرف شدن آن ها هستیم، اگرچه 

خواهیم در این زمینه با شود، اما ما نمیفصل به ایران وارد میدر مورد میوه تازه اطالع داریم هم اکنون کیوی نیوزیلند خارج از 

 نیوزیلند رقابت کنیم، بلکه خواستار رفع موانع در چارچوب و مکانیسم مورد نظر برای واردات میوه های تازه از اتحادیه اروپا هستیم.

ه اشاره کرد و با طرح این پرسش که آیا ایران هوگان همچنین درباره صادرات روغن زیتون به ایران نیز به مشکالتی در این رابط

پیوندد یا خیر؟ فهرست مطالبات اتحادیه اروپا از ایران را نهایی کرد و منتظر پاسخ های وزیر دوباره به شورای جهانی روغن زیتون می

 ها شد.جهاد کشاورزی کشورمان در رابطه با آن

 وزیر جهاد کشاورزی کشورمان چه گفت؟

یر جهاد کشاورزی کشورمان در این دیدار مشترک با ابراز سپاسگزاری از فیل هوگان در حمایت قاطع از اجرای محمود حجتی وز

های دولتی و غیردولتی ما نیز بسیار رنج می های آسان بانکی، متأسفانه دستگاههای موجود در همکاریبرجام گفت: درباره چالش

 هاست.ت خود اروپاییبرند که کلید بازگشایی قفل این مسئله، در دس

های وضعیت رعایت استانداردهای مد نظر اتحادیه اروپا در محصول پسته نیز گفت: اگرچه وجود برخی نگرانیوی درباره دل

 های مشترککنم و قبول دارم، اما باید تأکید کنم که با همکاریخوبی درک میهای اروپایی درباره پسته را بههای طرفحساسیت

ال ها نیز سال به سهای بسیار خوبی حاصل شده و خوشبختانه میزان برگشتیادیه اروپا طی دو دهه گذشته، پیشرفتایران و اتح

 ها این میزان در آینده نزدیک به صفر برسد.کمتر شده است. البته امیدواریم با تداوم همکاری

عنوان کشوری که دومین جمعیت شترمرغ جهان را هحجتی درباره شترمرغ نیز به توسعه این دام طی چند دهه گذشته در ایران ب

آال هم ایران نخستین تولیدکننده دارد اشاره کرد و از روند رو به توسعه آن با توجه به شرایط اقلیمی خبر داد و افزود: درباره قزل

شود، لذا امیدواریم روند پا وارد میزده آن نیز از اتحادیه اروآالی پرورشی در جهان است و با توجه به اینکه مولدین و تخم چشمقزل

 ها در این حوزه، منتج به کسب دستاوردهای بیشتری برای طرفین شود.ویژه با فرانسویگذاری و همکاری نزدیک ایران بهسرمایه

 ب ترکمنهای ایرانی که شامل چند نژاد اسب عرب از خاستگاه خوزستان، اسوزیر جهاد کشاورزی کشورمان در ادامه به وضعیت اسب

های شود، اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در سالدر شمال شرق ایران، اسب کرد در غرب ایران و اسب خزری در شمال ایران می

اند و در این زمینه نیز ایران آماده ایجاد بازار مشترک با اتحادیه گذاری خوبی داشتهدهندگان اسب در ایران سرمایهگذشته پرورش

های های ایران و اتحادیه اروپا در حوزه کشاورزی طی سالاره بذور گیاهی نیز با یادآوری اینکه بیشترین همکاریاروپاست.حجتی درب

اخیر در حیطه تجارت بذور بوده است، گفت: درباره محصول زعفران نیز تقریباً انحصار زعفران در اختیار ایران است که خوشبختانه 

http://awnrc.com/index.php
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ها، اشتیاق به آن رو به افزایش است. لذا جهان و کشف خواص عمده آن برای سالمت انسان با افزایش فرهنگ مصرف آن در ایران و

 ایران برای هر نوع همکاری در زمینه ثبت و برندسازی زعفران آمادگی کامل دارد.

ی رفع موانع های کشورمان در بخش کشاورزی و اقدامات در دست اقدام براوی در بخش دیگری از اظهارات خود پیرامون توانمندی

ساختاری توسعه آن افزود: با توجه به میزان بارندگی در ایران و شرایط رو به ازدیاد خشکسالی با همت مسئوالن و بخش خصوصی و 

هزار هکتار گذشته است، ابراز امیدواری کرد تا این میزان تا پایان سال جاری  2٠٠همکاری کشاورزان میزان آبیاری تحت فشار از مرز 

های کم بر کشاورزی ساله جهت مقابله با عوارض بارندگی ۱٠هزار هکتار برسد.وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تعریف برنامه  2۵٠به 

مند های تیپ و آبیاری هوشایران تأکید کرد در همین راستا به دنبال منسوخ کردن آبیاری بارانی و تغییر مسیر به سمت سیستم

های متنوع و متفاوت ایران در فصول مختلف سال به ظرفیت بسیار باالی ایران در تولید و تجارت هستیم.حجتی با استناد به اقلیم

های گیری و تبدیل این نوع گیاهان به فرآوردهگیاهان دارویی اشاره کرد و برای همکاری مشترک در زمینه تولید، فرآوری و عصاره

 دارویی ابراز تمایل کرد./

http://www.iana.ir/fa/news/۴۹۹۳۶/%D۸%B۷%D۹%۸۴%D۹%۸ 
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 صنایع غذایی
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۱۶تاریخ: 

 محصول غذایی غیراستاندارد ۱۲اعالم اسامی 

گرفته از واحدهای تولیدی، صنفی و عرضه مواد غذایی طی ماه صورت هایمحصول غذایی به دلیل غیراستانداردبودن در بازرسی۱2

گرفته در بازار در طرح های صورتمسلم بیات، مدیرکل اداره استاندارد تهران گفت: با بازرسی .گذشته توقیف و به دادگاه معرفی شد

، چای «نخل سبز»و « مضافتی بم»های تجاری ، خرما با نام«موهبت»و « آباریس»اجرای هماهنگ استاندارد، قند با دو نام تجاری 

به دلیل نداشتن استاندارد در واحد صنفی « آذرشهر»و جوپرک با نام تجاری « توکل»، شکر با نام تجاری «محسن»با نام تجاری 

دهای تولیدی در یک واحد تولیدی آبمیوه ها از واحاو افزود: بازرسان استاندارد در بازرسی.توقیف و متخلفان به دادگاه معرفی شدند

شدند که بدون مجوز استاندارد تولید می« توفیق»و « آوند»، «مهیج»های تجاری در جاده ورامین، آب انار، آب آلبالو و سرکه با نام

 .را شناسایی، توقیف و به دادگاه معرفی کردند

http://www.iana.ir/fa/news/۴۹۸۳۳/%D۸%A۷%D۸%B۹%D۹% 
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 صنایع غذایی
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۱۵تاریخ: 

 / ایجاد دو مرکز عرضه و توزیع مواد غذایی در جنوب و شرق تهران 97آغاز توزیع اینترنتی مواد غذایی در کشور از خرداد 

ماه آینده به صورت پایلوت در شهر تهران فعال  ۶اینترنتی و دیجیتالی مواد غذایی و پروتئینی توسط استارت آپ ها تا طرح توزیع 

به گزارش خبرنگار .می شود، همچنین دو مرکز عرضه اینترنتی و دیجیتالی مواد غذایی در جنوب و شرق تهران احداث می شود

مین محصوالت غذایی و پروتئینی مورد نیاز واحدهای استارت آپ و معرفی تولیدات خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا(، جلسه تا

واحدهای تولیدکننده و تامین کننده امروز با حضور نماینده های معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، سازمان تعاون روستایی، 

آبادی، عضو علی سازمان تعاون روستائی برگزار شد.عبابار و جمعی از اتحادیه ها و استارت آپ ها در سسازمان میادین میوه و تره

هیئت مدیره سازمان تعاون روستائی کشور امروز در گفتگو با خبرنگار ایانا با بیان این مطلب افزود: طرح توزیع اینترنتی و دیجیتالی 

یلوت در شهر تهران فعال می شود، سپس ماه آینده به صورت پا ۶مواد غذایی، پروتئینی، میوه و سبزی جات توسط استارت آپ ها تا 

در سطح کشور گسترش می یابد.وی گفت: در قدم نخست، دو مرکز توزیع و عرضه کاال در جنوب و شرق تهران، جهت پخش و 

هزار تن است، اما  45رساندن مواد غذایی مورد نیاز به دست مصرف کننده پیش بینی شده که ظرفیت انبارهای این دو مرکز حدود 

ی نگهداری موادغذایی فسادپذیر، سردخانه ای در جنوب شهر تهران احداث می شود تا خدمات زنجیره توزیع در اختیار مجوعه برا

بخش خصوصی قرار گیرد. در ضمن برخی از اتحادیه های برای بسته بندی محصوالتی مانند تخم مرغ، مرغ و میوه در این دو مرکز 

سازمان تعاون روستائی کشور با اشاره به اینکه در بخش تامین مواد غذایی به جز گوشت قرمز  اعالم آمادگی کردند.عضو هیئت مدیره

و دام سبک مشکلی وجود ندارد، تصریح کرد: گوشت مرغ، تخم مرغ، میوه و سبزی جات برای اجرای این طرح به وفور وجود 

توسط شبکه های خروجی استارت آپ ها تهیه شده و آماده ورود  آبادی با بیان اینکه نرم افزار هایی برای توزیع مواد غذاییدارد.علی

ا یک ب به بازار است، اظهار کرد: هر استارت آپی که نرم افزار بهتری ارائه کند، می تواند با آن نرم افزار به بازار وارد شود تا مواد غذایی

وی با اشاره به اینکه به دنبال اسمی فارسی برای حرکت فرهنگی، با کیفیت و قیمت مناسب در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد.

این طرح هستیم، افزود: هنوز اسمی برای این طرح انتخاب نشده و استارت آپ، اسمی غیر فارسی و مترادف حرکتی تند و شتاب 

ن دابی برای حضور در ایآبادی با بیان اینکه تا کنون اتحادیه های باغداران، مرغ تخم گذار، مرغ گوشتی و ماهیان سردهنده است.علی

طرح اعالم آمادگی کردند، تصریح کرد: با توسعه طرح توزیع دیجیتالی مواد غذایی ممکن است بقیه اتحادیه ها متقاضی ورود به این 

طرح شوند.عضو هیئت مدیره سازمان تعاون روستائی ایران گفت: طی جلسات مشترک وزیر جهاد کشاورزی با معاون علمی فناوری 

جمهوری، برای حمایت از استارت آپ ها جهت توزیع مواد غذایی، پروتئینی، میوه و سبزی جات تاکید شده و نگاه استراتژیک ریاست 

وزارت جهاد کشاورزی بر ایجاد زنجیره بین مزرعه تا سفره نشان دهنده این است که هدف وزارت جهاد کشاورزی رسیدن محصوالت 

ترین قیمت به دست مصرف کننده است. وی عنوان کرد: سازمان تعاون روستایی به عنوان کشاورزی با باالترین کیفیت و پایین 

متولی و ناظر بر مراکز تولید مواد غذایی در سطح کشور و یکی از ارکان این بخش می تواند به عنوان کمک کننده این مجموعه جهت 

سازمان تعاون روستایی ساختار توزیع محصوالت غذایی توسط  آبادی با بیان اینکهتنظیم بازار از زیرساخت ها استفاده کند. علی

بخش طراحی کرده، تصریح کرد: سازمان تعاون روستایی مدیریت حوزه تولید را برعهده خواهد داشت، حوزه  ۴استارت آپ ها را در 

چنین حوزه تسهیل توزیع در بخش های شهری و بین شهری توسط بخش خصوصی و استارت آپ ها، تقویت و حمایت می شود، هم

گری برعهده معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و وزارت جهاد کشاورزی است که این ماموریت به سازمان تعاون روستایی واگذار 

 شده است.

http://www.iana.ir/fa/news/۴۹۸۱۷/%D۸%A2%D۸%BA 
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 ییصنایع غذا
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۲۱تاریخ: 

 کندزودی آغاز به کار میآکادمی ملی نان ایران به

های صورت گرفته و بر اساس مصوبه وزارت صنعت، معدن و حجیم تهران گفت: با هماهنگیرئیس اتحادیه نانوایان حجیم و نیمه

ی المللفعاالن صنعت نان همزمان با آغاز نمایشگاه بین های کاربردی به تمامتجارت، آکادمی ملی نان ایران با هدف توسعه آموزش

شنبه در حاشیه نشست مطبوعاتی یازدهمین به گزارش خبرنگار ایانا، محمدجواد کرمی امروز یک.کندنان شروع به پذیرش می

برگزار  المللی ایرانهای بینالمللی صنعت آرد و نان کشور که قرار است از دوم تا پنجم آذرماه در محل دائمی نمایشگاهنمایشگاه بین

گرفته و مساعدت دولت، آکادمی ملی نانوایان حجیم و صنعتی را تحت آموزش قرار خواهند های صورتشود، افزود: پس از پیگیری

یس ن و ریها نیز کمتر خواهد شد.وی با بیان اینکه بر اساس قراردادی که در هفته جاری با آکادمی نان آلماداد تا از این طریق هزینه

شود، هرساله یک دوره کالس آموزشی برای نانوایان در کشور آلمان برگزار خواهد شد. اتحادیه جهانی نانوایان در این کشور منعقد می

 های جدید آشناهای پخت نانها با روششود و نانوایان در این دورهها امکان استفاده از پتانسیل نانوایان آلمان فراهم میدر این دوره

ب حجیم تهران، در کنار استفاده از دانش و تجارگردند.به گفته رئیس اتحادیه نانوایان حجیم و نیمهشده و برای تولید به کشور بازمی

اساتید آلمانی از استادان دانشگاه زر )متعلق به گروه صنعتی زر( نیز کمک گرفته خواهد شد.کرمی در پاسخ به پرسش خبرنگار ایانا 

سیاست تشویقی حضور نانوایان در این آکادمی چه خواهد بود، بیان کرد: بر اساس مصوبه دولت، اخذ پروانه کسب  مبنی بر اینکه

های آموزشی این آکادمی در جریان روزهای های آموزشی است.به گفته وی، جزئیات برنامهبرای نانوایان، منوط به گذراندن این دوره

 واهد شد./برگزاری نمایشگاه پیش روی نان اعالم خ

http://www.iana.ir/fa/news/۴۹۹۶۶/%D۸%A2%DA%A۹%D۸%A۷ 
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 صنایع غذایی
 فودپرس ۱۳۹6آبان ماه  ۲۱یک شنبه 

کند/شریعتمداری می تواند بازار آرد و نان کشور را یکسان سازی قیمت آرد مشکل کیفیت نان سنتی را برطرف می 

 سروسامان دهد

 .شود می کشور در نان و آرد کیفیت بهبود باعث آرد قیمت سازی یکسان –اقتصاد غذا  <صنایع غذایی

یازدهمین  خبری، قاسم زراعتکار رییس اتحادیه نانوایان سنتی شهر تهران در نشست «فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اققتصاد غذا 

درصد نان کشور به صورت سنتی در کشور تولید می  ۹۳نمایشگاه بین المللی صنعت آرد و نان ضمن بیان مطلب فوق افزود:حدود 

 .ندارد کشور نان وضعیت بهبود برای ای برنامه هیچ دولت ومتاسفانه  شود

درصد نانهای سنتی و مسطح با آرد یارانه  ۸۵می کنند گفت:  درصد نانوایی ها به صورت آزاد پز فعالیت ۱۵وی با اعالم اینکه تنها 

 .تا کنون قیمت نان را افزایش نداده است ۱۳۹۳ای تولید می شود و متاسفانه دولت از سال 

یی بعد از تصمیم وزیر وقت صنعت، معدن و نانوا هزار ۱۳ که  هزار نانوایی در کل کشور فعالیت دارند ۸۵زراعتکار خاطر نشان کرد: 

 .دایر شده است ۹۵.۵.۱۱تجارت در تاریخ 

رییس اتحادیه نانوایان سنتی تهران با بیان اینکه نان در کشور متولی واحدی ندارد تصریح کرد: زنجیره گندم، آرد و نان باید به طور 

ی تواند وضعیت کامل به بخش خصوصی واگذار شود و محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت جزء معدود افرادی است که م

 .بخش آرد و نان کشور را سروسامان دهد

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=۹۵d2۱۴۴b۱٠٠۵۴e2٠ab٠٠ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=95d2144b10054e20ab00


   
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

123 

 صنایع غذایی
 فودپرس ۱۳۹6آبان ماه  ۲۰شنبه 

 سرکیسه کردن مردمهایی برای قهوه

های ها را استفاده از مواد مصرفی وارداتی با قیمتهای باال در برخی کافهکارشناس اتحادیه بستنی، آبمیوه و کافی شاپ علت نرخ

ون میلی ۱.۵میلیون تومان به ازای هر کیلو موجود است که تا نرخ  ۳گران دانست و اظهار داشت: با توجه به نوع و کیفیت، قهوه تا نرخ 

ها شاپنیکخویی در ارتباط با نرخ باالی اقالم در کافینیتبه گزارش جام جم آنالین، محمد خوش.تومان آن در ایران موجود است

یز ها و نفروشیها نرخ تعیین کرده است و تعرفه مشخصی دارد، اما برای اقالم موجود در آبمیوهگفت: اتحادیه برای انواع بستنی

هزار ۳۵ها وارداتی است، نظیر قهوه که از کیلویی ای از مواد مصرفی آنعمده ان قیمت تعیین کرد زیراکه بخشتوها نمیشاپکافی

میلیون تومانی )به ازای هر کیلو( هنوز وارد ایران نشده است اما با توجه به نوع و کیفیت  ۳میلیون تومان است البته قهوه ۳تومان تا 

های ما با کنند و کارشناسوی ادامه داد: برخی برای گرانفروشی به اتحادیه مراجعه می.ود استمیلیون تومان آن موج ۱.۵قهوه تا 

د که کنندهی، برخورد، فضا و منطقه گزارشی را تهیه میشاپ ها بر اساس نوع قهوه و اقالم مصرفی، سرویسمراجعه و بازدید از کافی

این کارشناس تصریح کرد: ازجمله اقالم نوعی .دهیمنیز مورد بررسی قرار می شاپ مواد مصرفی رابا توجه به نرخ اقالم در آن کافی

تا  10شاپ از باشد و نرخ این نوع چای در لیست سفارش کافیهزار تومان می۷ای انگلیسی است که قیمت هر عدد آن چای کیسه

نیت با اشاره به خوش.قیمت نیز متفاوت است دار تعیین شده است. با توجه به تفاوت در کیفیت اقالم،هزار تومان توسط کافه۱۵

های احتمالی پس از آن ادامه داد: با تعیین قیمت برای اقالمی تعیین میزان قیمت برای کیفیت متوسط و عالی و نیز سوء استفاده

اقالم با نرخ واقعیشان،  هزار تومان برای کیفیت عالی، ممکن است در ارائه۱۵هزار تومان برای کیفیت متوسط و ۸نظیر قهوه با دو نرخ 

وی با تاکید بر بازرسی و کنترل تمامی .هایی صورت گیرد و به اسم قهوه خوب نرخ باالیی را از مشتری دریافت کنندسوء استفاده

ا ر کنند و با توجه به شناختی که از اقالم دارند، نرخهای مورد نظر مراجعه میها توسط بازرسین بیان داشت: بازرسین به محلمحل

کنند و باید لیست و نرخ اقالم، با توجه به موجودی واقعی در شاپ و نیز بهداشت محل را بررسی میبا توجه به اقالم موجود در کافی

یک  شاپ و بستنی، آبمیوهمغازه تعیین شده باشد. کارشناسان به طور دائم در حال رصد کردن هستند و به طور میانگین از هر کافی

کارشناس اتحادیه بستنی، آبمیوه و کافی شاپ تهران افزود: برخی فقط ظاهر .شوداه بازدید و با متخلفین برخورد میمرتبه در م2تا 

کنند و به بهداشت توجهی ندارند و یا برخی اقالم ممنوعه را در لیست دارند و خیلی موارد دیگر که تمامی آن کافه را درست می

خوش نیت تاکید کرد: اگر مشتری احساس کرد در کافی شاپ مورد نظرش گرانفروشی .شوند توسط بازرسین اتحادیه رصد و کنترل می

گیرد و یا با توجه با نرخ باال کیفیت مورد انتظار را ندارد، می توانند شکایات خود را به اتحادیه از طریق شماره و تخلفی صورت می

 .بفرستیم گزارش کنند تا کارشناسان را برای بررسی به آن محل ۶۶۹۳۵۹۱٠

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=c۵۵d۹d۷۹ebe۸۴٠c۵۹2e۷۷a۷۱d٠۵۹۹۹ 
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 گل و گیاهان صنعتی
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۱۹تاریخ: 

 هزار شغل ایجاد کردند/ایران؛ هفتمین تولیدکننده گل و گیاه ۱۱تعاونی های گل و گیاه 

 .هزار نفر را فراهم کرده است ۱۱نفر در بخش گل و گیاه وجود دارد که زمینه اشتغال  ۱۳۵٠٠شرکت تعاونی فعال با عضویت  1300

ایران، اطالعات سامانه ثبت شده در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می دهد به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رسانی اتاق تعاون 

مورد ثبت  2مورد و کمترین آنها در استان های زنجان و قزوین با  ۱2۱و  2۳۷بیشترین شرکت ها در استان های مازندران و یزد با 

اریخی در برخی نقاط ایران قابل تولید بوده و به لحاظ کسب یکی از کاالهایی که به واسطه ویژگی های طبیعی و سوابق ت .شده است

  .درآمدهای ارزی می تواند در ترکیب صادرات غیرنفتی قرار بگیرد، گل و گیاهان زینتی است

  .شاخه گل رز صادراتی معادل قیمت یک بشکه نفت است ۴٠تا  ۳٠قیمت هر 

ال و صادرات آن می توان درهای بازارهای جهانی را بر روی اقتصاد کشور با فراهم کردن زمینه تولید گل و گیاهان زینتی در حجم با

از آنجا که این محصوالت توان بالقوه ای در کسب درآمد ارزی باال دارند، در ترکیب با صادرات سایر کاالهای غیرنفتی می .گشود

  .ات داشته باشندتوانند نقش بسیار مهمی در تدوین برنامه اقتصادی بدون نفت و تنوع بخشی به صادر

از طرف دیگر کشت گل و گیاهان زینتی در روستاها عالوه بر ایجاد اشتغال، سبب افزایش درآمد و پس انداز و انباشت سرمایه 

ارزش مصرف جهانی گل و گیاهان زینتی )بدون  .روستاییان شده و به توسعه اقتصادی روستا و در نتیجه، توسعه پایدار منجر می شود

ایران نزدیک به یک .میلیارد یورو در سال برآورد می شود ۱۵٠تن بوته های خشبی و نیمه خشبی برای باغ و فضای سبز( در نظر گرف

درصد از سطح زیرکشت گل وگیاهان زینتی جهان را به خود اختصاص داده و هفتمین کشور تولیدکننده گل و گیاه اما یکصد و 

میلیون دالر می رسد اما به اعتقاد بسیاری از  ۵٠ات گل و گیاه ایران به حدود ارزش صادر .هفتمین کشور از لحاظ صادرات است

های زینتی )به صورت شاخه بریده و گلدانی(، درخت و درختچه وجود میلیون دالر گل ۵٠٠کارشناسان توانایی صادرات سالیانه تا 

شاخه است؛ در حالی که این میزان برای ایران  2٠٠براساس آمارهای جهانی سرانه مصرف گل در کشورهای اروپایی سالیانه  .دارد

 .شاخه است ۱٠براساس آمارهای اتحادیه گل و گیاه پنج تا 

 .هزار نفر به صورت غیرمستقیم در این بخش کار می کنند ۱٠٠هزار نفر به شکل مستقیم و  ۴۵اکنون 

رای ارزش رقابتی از بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی به گزارش ایرنا، ساماندهی واردات و صادرات و تمرکز بر تولید کاالهای دا

نام گرفت و « اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل»از سوی رهبر معظم انقالب  ۱۳۹۵پس از آن، سال .ابالغ شد ۱۳۹2است که در سال 

 .«اشتغال -اقتصاد مقاومتی؛ تولید( »۱۳۹۶امسال نیز )

http://www.iana.ir/fa/news/۴۹۹۱٠/%D۸%AA%D۸%B۹%D۸%A 
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 گل و گیاهان صنعتی
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۱۷تاریخ: 

 شودبرگزار می« فیتوشیمی گیاهان دارویی، ارتقای سالمت و تجارت»همایش 

به میزبانی دانشگاه آزاد اسالمی گرگان برگزار  ۹۶نخستین همایش ملی فیتوشیمی گیاهان دارویی، ارتقای سالمت و تجارت اسفند 

 .خواهد شد

در کنار برگزاری این همایش و ارائه مقاالت معتبر علمی، »به گزارش ایانا، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی گرگان گفت: 

هم و کلیدی مرتبط با این حوزه در قالب برگزاری کارگاه های آموزشی و میزگردهای تخصصی از طریق هم اندیشی موضوعات م

 «.پژوهش گران عرصه دانشگاه، مراکز تحقیقاتی و صنعت نیز ارایه خواهد شد

یاهان دارویی ، فراوری و مازیار احمدی گلسفیدی با توجه به ضرورت افزایش دانش عمومی و تخصصی جامعه در راستای شناسایی گ

اتنوفارماکولوژی، مصرف صحیح گیاهان و فرآورده های دارویی آن ها و استفاده بهینه از »استخراج مواد موثره دارویی اظهار کرد: 

خدمات طب سنتی همسو با اهداف سند گیاهان دارویی و آشنایی بخش های مختلف جامعه با فرآورده های مکمل و طبیعی و کاربرد 

 «.یح آن ها در ارتقای سطح سالمت جامعه از اهداف اولیه این همایش استصح

وی اصالح سبک زندگی با استفاده از فرآورده های طبیعی گیاهان در سبد غذایی جامعه ایرانی را مورد توجه قرار داد و بیان کرد: 

علمی، تولیدی، اجرایی، بازرگانی داخلی و خارجی؛ این همایش فرصتی برای ایجاد بستر تعامل و هم فکری سازنده بین بخش های »

 «.معرفی و نهادینه کردن بخش های فنی بازار تخصصی در صنعت گیاهان دارویی و طب سنتی خواهد بود

با هدف آشنایی دانشجویان و دانش آموختگان در زمینه »رئیس شورای تخصصی پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد استان گلستان افزود: 

تلف گیاهان دارویی و داروهای گیاهی، ترویج بحث کارآفرینی، معرفی مالکیت معنوی، ایجاد فضای رقابتی سازنده بین شرکت های مخ

های تولیدی و سایر بخش های فعال در خصوص گیاهان دارویی، برگزاری نمایشگاه، کارگاه های آموزشی و تخصصی با امتیاز باز 

های طبیعی و محصوالت دارویی شرکت های داروسازی نیز در این همایش پیش بینی شده هآموزی در مورد گیاهان دارویی فرآورد

وی ابراز امیدواری کرد تا با برگزاری این همایش و تبادل تازه ترین یافته ها در زمینه فیتوشیمی گیاهان دارویی و داروهای «.است

گیاهان دارویی، معرفی توانمندی های کشور با تأکید بر جنبه  تر شدن بخش های تولید، کشت، فرآوری و صادارتگیاهی، شاهد فعال

های کاربردی فیتوشیمی، بیوتکنولوژی، فرآوری، بازرگانی، اتنوفارماکولوژی، داروسازی و طب سنتی در جهت جذب سرمایه گذار در 

 .کلیه امور مربوط به گیاهان دارویی و ارتقاء دانش عمومی مردم باشیم

ایجاد انگیزه » :وسعه فناوری و کارآفرینی گیاهان دارویی و طب سنتی را مورد تاکید قرار داد و به آنــا گفتگلسفیدی تالش برای ت

و هدایت عالقه مندان و سرمایه گذران به سمت اقتصاد با ثبات و رو به رشد گیاهان دارویی، معرفی آخرین دستاوردهای علمی و 

ده در کنار برنامه ریزی برای مشارکت در ارتقا سهم ایران در بازارهای جهانی از طریق تحقیقاتی کشور و توانمندی های علمی تایید ش

تقویت بنیان اقتصادی و تجاری، سرعت بخشیدن به جریان تبدیل علم به ثروت با تجاری سازی فناوری های داخل کشور می تواند 

 «.تالش خود را معطوف به دستیابی به اهداف کرده اند از نتایج برگزاری این همایش علمی باشد که دست اندرکاران همایش تمام

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی گرگان، اعمال مدیریت صحیح و به کارگیری دانش روز در کنار استفاده از فناوری های نوین 

ارتقاء مهارت ها، »و اظهار کرد: به منظور ارتقاء سالمت، سرمایه گذاری، اقتصاد و بازرگانی را از محورهای دیگر این همایش دانست 

اشتغال زایی، گردشگری در راستای چشم انداز کشور، در کنار گسترش فرهنگ طبیعت گردی و گردشگری، استفاده بهینه از اوقات 

ن ایفراغت و ارتقای نقش تشکل ها و سازمان های محیط زیستی در برنامه های توسعه پایدار گیاهان دارویی از اهداف مهم برگزاری 

اسفند سال جاری به میزبانی دانشگاه  ۱٠و  ۹نخستین همایش فیتوشیمی گیاهان دارویی، ارتقای سالمت و تجارت «.همایش است
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آزاد اسالمی گرگان برگزار می شود. محققان از داخل و خارج کشور می توانند تا یک دی ماه نسبت به ارسال چکیده مقاالت خود به 

 .دبیرخانه همایش اقدام کنند

http://www.iana.ir/fa/news/۴۹۸۸٠/%D۹%۸۷%D۹%۸۵%D۸% 
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 گندم
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۱۹تاریخ: 

 نویسی اوراق مرابحه گندم در فرابورس از فرداآغاز پذیره

ورقه مرابحه گندم با هدف تامین مالی این بخش از شنبه )بیستم آبان( در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس میلیون  20نویسی پذیره

 .یابدودوم همین ماه پایان میایران به روش حراج آغاز می شود و بیست

بار توسط عامل ماه یک ۶نیز هر درصدی سالیانه است و سود آنها  ۱۷دارای نرخ « 2گندم»به گزارش سازمان فرابورس، اوراق مرابحه 

 .گذاری مرکزی به حساب دارندگان اوراق واریز می شودپرداخت یعنی شرکت سپرده

 .ماهه )چهارساله( است ۴۸دارای سررسید « 2گندم »نویسی اوراق مرابحه گندم در نماد معامالتی پذیره

هزار  2٠را به ارزش  ۱۳۹۶موضوع قانون بودجه سال  2گندم میلیون ورقه مرابحه 2٠وزارت امور اقتصادی و دارایی در نظر دارد 

 .نویسی کندمیلیارد ریال از طریق بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران پذیره

، تامین منابع مالی به منظور خرید گندم است و سازمان برنامه و بودجه کشور نقش متعهد تامین 2موضوع انتشار اوراق مرابحه گندم

داری کل کشور متعهد تسویه و پرداخت سود اعتبار یا همان ضامن پرداخت اصل و سود این اوراق را دارد. همچنین خزانهو تخصیص 

ورقه تعیین شده است اما برای خرید این اوراق  ۱٠٠مبلغ اسمی هر ورقه یک میلیون ریال و حداقل حجم هر سفارش .این اوراق است

نویسی، معامالت دست دوم این اوراق، در بازار پس از اتمام پذیره.حدودیتی وجود ندارداز سوی اشخاص حقیقی و حقوقی سقف و م

توانند با مراجعه به کارگزاران عضو فرابورس نسبت به شود که دارندگان و متقاضیان خرید میابزارهای نوین مالی فرابورس آغاز می

شود و یک روز قبل از راق در روزها و فعالیت بازار فرابورس انجام میمعامالت دست دوم این او.خرید یا فروش این اوراق اقدام کنند

 .سررسید پرداخت درآمد سود، نماد معامالتی آن متوقف شده و روز بعد از سررسید بازگشایی خواهد شد

ت، منابع مالی دول به گزارش ایرنا، پذیره نویسی این اوراق با هدف تامین مالی بخش کشاورزی انجام می شود. با توجه به محدودیت

 .در سال های اخیر، طرح ها و ابزارهای مختلفی برای تامین مالی بخش کشاورزی از طریق بازار سرمایه معرفی شده است

http://www.iana.ir/fa/news/۴۹۹٠۸/%D۸%A2%D۸%BA%D۸ 
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 دمگن
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آبان  ۱۸تاریخ: 

 عرضه گندم در بورس کاال، نسخه شفابخش ارتقای کیفیت/ماجرای بی کیفیتی نان پایان می یابد

 .کارشناسان حوزه آرد و نان اجرای سیاست قیمت تضمینی گندم در بورس را به سبب افزایش کیفیت نان امری خوشایند می دانند

 خرید تضمینی گندم، همه ساله سیاست گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

 مراهه رشدی روبه روند با گندم تضمینی خرید و یدتول اخیر های سال در بیشترین بار مالی را روی دوش دولت ها می گذارد، چراکه 

، محصوالتی که قرار است شکل حمایتی آنها از قالب محصوالت کشاورزیقانون افزایش بهره وری  ۳۳براساس ماده .است بوده

 .ودش اتخاذ الزم های گیری تصمیم باید کاال بورس در آنها عرضه برای خرید تضمینی به قیمت تضمینی تبدیل شود، هر ساله 

در بورس را امری خوشایند می دانند و معتقدند که  اجرای سیاست قیمت تضمینی گندمبسیاری از کارشناسان حوزه آرد و نان 

البته ناگفته نماند کشاورزان که سال ها به .این امر عالوه بر کاهش بار مالی دولت، کیفیت گندم و در نهایت نان را افزایش خواهد داد

و نسبت به اجرای این امر نگران هستند که امید است با تسریع در پرداخت  تضمینی گندم از سوی دولت عادت کردهسیاست خرید 

صنعت،تجارت  علیقلی ایمانی رییس بنیاد توانمند سازی گندمکاران در گفتگو با خبرنگار. بهای محصول، دغدغه کشاورزان رفع شود

 قیمت تضمینی، با بیان اما و اگرهای افزایش کیفیت نان با اجرای سیاست گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان و کشاورزی

افزایش انگیزه گندمکار اظهار کرد: اجرای سیاست قیمت تضمینی گندم در بورس کاال و خرید محصول بر حسب کیفیت،  گندم

 خرید گندمبه گفته وی مباشر اجرای سیاست قیمت تضمینی باید به طور کامل استاندارهای  .جهت تولید کیفی را به همراه دارد

ایمانی با بیان اینکه رعایت زیرساخت های اجرای سیاست قیمت تضمینی .را رعایت کند تا اجحافی در حق کشاورزان صورت نگیرد

 ورتص در تضمینی خرید جای به تضمینی قیمت سیاست جایگزینی درگمی کشاورزان امری ضروری است، بیان کرد: درکاهش سر

 .ت زیرساخت های الزم می تواند، رفع دغدغه گندمکاران را به همراه داشته باشدرعای و محصول بهای پرداخت در تسریع

یت کنونی گندم برای تولید صنعت و خبازی مناسب است، افزود: این مقام مسوول در بخش دیگر سخنان خود با بیان اینکه کیف

داخل صحت ندارد و تنها فراوری آرد و نان، شرایط نگهداری گندم و  کیفیت پایین گندم اظهارات برخی کارشناسان مبنی بر

 .همچنین آرد در نانوایی ها باید مورد برررسی قرار گیرد

 زایش کیفیت ناناجرای سیاست قیمت تضمینی تنها راهکار اف

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

در بورس کاال تاثیر بسزایی در افزایش کیفیت  سیاست قیمت تضمینی گندمسیاست خرید تضمینی گندم، اظهار کرد: اجرای 

وی با بیان اینکه اجرای سیاست قیمت تضمینی گندم در سال زراعی جدید اتفاق خوشایندی برای حوزه آرد و .گندم تولیدی دارد

ن نان یفیت پایینان کشور است، افزود: در شرایط کنونی کارخانه های آرد سازی و نانوایان از کیفیت گندم و مصرف کنندگان از ک

 .گالیه مند هستند و انتظار می رود گندمکاران با حذف سیاست خرید تضمینی، توجه بیشتری به کیفیت گندم داشته باشند

 .شد خواهد کاسته کشور تولیدی نان کیفیت از  ، هر سالهخرید تضمینی گندمکرمی ادامه داد: با استمرار سیاست 

حجیم صنعتی با اشاره به ضرورت تک نرخی شدن گندم، یادآور شد: اجرای سیاست قیمت رییس اتحادیه نان های حجیم و نیمه 

تولیدی کشور است، چراکه در شرایط کنونی به سبب پایین بودن کیفیت آرد،  افزایش کیفیت گندم و نانتضمینی تنها راه حل 

 .بازارهای عراق و افغانستان را نیز از دست داده ایم

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۳۱۳۹۵2/%D۸%B۹%D۸%B۱ 
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 گوشت قرمز
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 گوشت مرغ
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آبان  ۱۵تاریخ: 

 تومان 7۲۰۰کاهش قیمت مرغ در راه است/ قیمت هر کیلو مرغ 

 .رییس اتحادیه پرنده و ماهی نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات در بازار را اعالم کرد

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

 ۴ مرغداری درب زنده مرغ کیلو هر نرخ امروز  از ابتدای هفته در بازار خبر داد و گفت: تومانی قیمت مرغ ۳۰۰افزایش از  جوان

و خرده فروشی  ۵۵٠هزار و  ۶، توزیع درب واحد های صنفی تومان ۴٠٠هزار و  ۶ کشتارگاه در طبخ به آماده مرغ تومان، ۷٠٠ و هزار

هزار  ۷و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  2٠٠هزار و  6 نرخ هر کیلو ران مرغ با کمربه گفته وی .تومان است 2٠٠هزار و  ۷

هزارتومان،  ۱2یوسف خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات در بازار افزود: همچنین قیمت هر کیلو سینه با کتف  .تومان است 2٠٠و 

رییس اتحادیه پرنده و ماهی امتناع عرضه مرغ از سوی مرغداران در روزهای  .هزار تومان است 15 فیله مرغو  ۱۳سینه بدون کتف 

 کاهش به توجه با: افزود  خانی قیمت مرغ در روزهای آتی را پیش بینی کرد و یوسف .اخیر را دلیل اصلی افزایش قیمت دانست

قیمت منطقی هر کیلو مرغ وی با توجه به افزایش سرسام آور نهاده ها  .داشت نخواهد دوامی مرغ قیمت افزایش تقاضا، شدید

 .تومان اعالم کرد ۶٠٠هزار و  ۷هزار تومان و آماده به طبخ را  ۵را  زنده

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۳۱۱۱۹2/%DA%A۹%D۸%A۷%D۹%۸ 
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 گوشت مرغ
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آبان  ۲۰تاریخ: 

 تومان رسید 7۳۰۰آخرین تحوالت بازار مرغ و انواع مشتقات/ قیمت به 

 .رییس اتحادیه پرنده و ماهی نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات در بازار را اعالم کرد

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

 700هزار و  ۴در بازار خبر داد و گفت: امروز قیمت هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  تومانی نرخ مرغ ۲۰۰افزایش ، از جوان

 هزار و ۷و خرده فروشی  ۶۵٠هزار و  ۶تومان، توزیع درب واحد های صنفی  ۵٠٠هزار و  ۶تومان، مرغ آماده به طبخ درکشتارگاه 

 ۳٠٠هزار و  ۷و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  ۳٠٠هزار و  6 نرخ هر کیلو ران مرغ با کمربه گفته وی .تومان است ۳٠٠

هزار تومان، سینه بدون کتف  ۱2یوسف خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات افزود: همچنین قیمت هر کیلو سینه با کتف .تومان است

رییس اتحادیه پرنده و ماهی امتناع عرضه مرغ از سوی مرغداران را دلیل اصلی افزایش قیمت .مان استهزار تو ۱۵و فیله مرغ  ۱۳

در بازار هستند، بیان کرد: در شرایط  قیمت مرغ یوسف خانی با اشاره به اینکه مرغداران خواستار افزایش.در روزهای اخیر دانست

تومان است، به همین دلیل، مرغداران با  ۶٠٠هزار و  ۷مرغ آماده به طبخ هزار تومان و  ۵کنونی نرخ منطقی هر کیلو مرغ زنده 

در روزهای آتی را پیش بینی کرد و تصریح  قیمت مرغ وی.کاهش عرضه مرغ به کشتارگاه ها در نظر دارند که نرخ را افزایش دهند

کرد: با توجه به بهبود تقاضا در روزهای پایانی ماه برای خرید، پیش بینی می شود که قیمت مرغ در روزهای آتی به نرخ واقعی خود 

 .برسد

/news/http://www.yjc.ir/fa۶۳۱۷۱۷٠/%D۸%A2%D۸%AE%D۸%B۱% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/6317170/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%25


   
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

135 

 مکانیزاسیون/ماشین آالت
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۲۰تاریخ: 

 های زراعی و مکانیزاسیون/ ناکافی بودن دانش کارگزاران و مجریان کشاورزیهای آموزشی در عرصهاولویت

گیالن و مازندران و خودداری از کشت این گیاه در سایر استان مدیریت آب، تغذیه گیاهان زراعی، تمرکز کشت برنج در استان های 

ها، جایگزینی گیاهان علوفه ای با نیاز آبی کمتر به جای یونجه و توسعه آموزش های مربوط به کشت و پرورش سورگوم، ارزن، تاج 

 .ی رودخروس، چغندر علوفه ای از اولویت های آموزشی در عرصه های زراعی و مکانیزاسیون به شمار م

کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی، دکتر بصام رئیس این مؤسسه در این نشست به  -به گزارش ایانا از مؤسسه آموزش عالی علمی 

اهداف، اولویت ها، مأموریت ها و توسعه کیفیت آموزشی اشاره کرد و در زمینه آموزش بهره برداران با تمرکز بر محصوالت کشاورزی 

معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی نیز در این .، مطالبی بیان کرد ۱۳۹۶یت هر استان در برنامه آموزش سال و خدمات دارای اولو

نشست با اشاره به تجربیات، مطالعات و تهیه کتب و گزارش های مربوطه در این معاونت تأکید کرد: دانش کارگزاران و مجریان 

 نیازمند عزمی جدی برای ارتقاء دانش و مهارت ها در این حوزه هستیم. کشاورزی در شرایط حاضر کافی نیست و در این زمینه

مهندس عباس کشاورز اولویت های آموزشی در عرصه های زراعی و مکانیزاسیون را مدیریت آب با توجه به مشکالت موجود کم آبی 

داری از کشت این گیاه در سایر استان ها در کشور، تغذیه گیاهان زراعی، تمرکز کشت برنج در استان های گیالن و مازندران و خود

به عنوان یک سیاست اجرایی برای صرفه جویی در مصرف آب، جایگزینی گیاهان علوفه ای با نیاز آبی کمتر به جای یونجه و توسعه 

 آموزش های مربوط به کشت و پرورش سورگوم، ارزن، تاج خروس، چغندر علوفه ای اعالم کرد.

ی و عملیات کم خاکورزی، توسعه دیمکاری با همکاری مؤسسات بین المللی ذیربط، کنترل بیماری ها وی توسعه کشاورزی حفاظت

و آفات گیان زراعی، توسعه گیاهان روغنی کلزا، گلرنگ، سویا، آفتابگردان به دلیل ایجاد پایداری در تولید، کشت نشاء محصوالت 

ه های خدمات کشاورزی را از دیگر اولویت های آموزشی در عرصه های زراعی، کشاورزی دقیق، تولید کنندگان بذر و فعاالن عرص

زراعی و مکانیزاسیون برشمرد.مدیر کل دفتر آموزش بهره برداران نیز در این نشست با اشاره به اهمیت آموزش بهره برداران کشاورزی 

نه، برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت از دیدگاه وزیر جهاد کشاورزی به عنوان اصلی ترین وظیفه آموزشی در این وزارت خا

مهندس آرزو همچنین چشم انداز، اهداف کالن و رویکرد ها، عملکرد آموزش بهره برداران در گذشته، .مهارتی را مورد تأکید قرار داد

ری و معاونت های را در قالب نمودار و جداول به تفکیک مراکز مج ۱۳۹۵حال و آینده با تأکید بر عملکرد دوره های آموزشی سال 

معاون دفتر آموزش .تخصصی و ریز عملکرد آموزش در زیر بخش زراعت در محصوالت زراعی و مکانیزاسیون کشاورزی را ارائه داد

دفتر را تدوین سند چهار ساله آموزشی دانست و اظهار  ۱۳۹۶کارکنان نیز در این نشست یکی از اهداف و برنامه های مهم سال 

ین سند جلسه ای با حضور نمایندگان معاونت های تخصصی وزارت جهادکشاورزی در مؤسسه تشکیل و به دنبال داشت: برای تهیه ا

آن تأکید شد هر معاونت برای تعیین استراتژی های مورد نظر خود، پس از تعیین شاخص های مربوط نتایج را به مؤسسه اعالم کند. 

نه آموزش کارکنان معاونت زراعت اشاره و تصریح کرد: به لحاظ سرانه، مؤسسه در زمی ۱۳۹۵محسنی در ادامه به عملکرد سال 

در پایان این نشست تأکید .معاونت زراعت باالترین سرانه آموزشی را در بین معاونت های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی داشته است

دی و مهارتی جهاد کشاورزی تشکیل کاربر -شد که کارگروهی مرکب از نمایندگان معاونت زراعت و مؤسسه آموزش عالی علمی 

 شود تا برنامه های آموزشی کاربردی را با توجه به اهداف طرفین در زمینه های آموزش کارکنان و بهره برداران تهیه و تدوین نماید.

http://www.iana.ir/fa/news/۴۹۹22/%D۸%A۷%D۹%۸۸%D 
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 ماشین آالت
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۱۷تاریخ: 

 بهره برداری از دستگاه خشک کن دانه هندوانه آجیلی

دستگاه خشک کن دانه هندوانه آجیلی در هر شبانه روز حدود پنج تن دانه را با کیفیت عالی و کامال بهداشتی خشک کرده، در 

از استفاده از این دستگاه، دانه به روش سنتی خشک می شد که با توجه به زمان نهایت بوجاری و آماده کیسه گیری می نماید. قبل 

توان نیاز به سطح وسیع، آلودگی باال، کاهش شدید خواص کیفی از جمله رنگ، ضایعات و برداشت ) مهر و آبان( از معایب آن می

 .کاهش شدید کیفیت در اثر بارندگی و ... را نام برد

سه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، دستگاه خشک کن دانه هندوانه آجیلی توسط دکتر حسین چاجی به گزارش ایانا از مؤس

محقق بخش تحقیقات فنی و مهندسی استان خراسان رضوی و در کارگاه بخش، طراحی و ساخته شده است. براساس این گزارش، 

ه را با کیفیت عالی و کامال بهداشتی خشک کرده، در دستگاه خشک کن دانه هندوانه آجیلی در هر شبانه روز حدود پنج تن دان

نهایت بوجاری و آماده کیسه گیری می نماید. قبل از استفاده از این دستگاه، دانه به روش سنتی خشک می شد که با توجه به زمان 

از جمله رنگ، ضایعات و  برداشت ) مهر و آبان( از معایب آن می توان نیاز به سطح وسیع، آلودگی باال، کاهش شدید خواص کیفی

به گفته تاجران و دهقانان، دانه خشک شده توسط این دستگاه به دلیل عدم کاهش شدید کیفیت در اثر بارندگی و ... را نام برد. 

تماس با خاک، عدم تابش نور خورشید و کاهش زمان فرایند از بازار پسندی بسیار باالتری نسبت به دانه مشابه خشک شده به روش 

 60تی برخوردار است، به طوری که استفاده از این دستگاه به جای روش سنتی با افزایش کیفیت محصول قیمت آن را بیش از سن

درصد افزایش خواهد داد، از این رو خرید دستگاه عالوه بر ارتقاء سطح بهداشت محصول نه تنها هزینه ای را به بهره برداران تحمیل 

 .افزایش چشمگیر درآمد آن ها نیز خواهد شدنخواهد کرد، بلکه باعث 

http://www.iana.ir/fa/news/۴۹۸۶۳/%D۸%A۸%D۹%۸۷%D۸% 
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 متفرقه
 فودپرس ۱۳۹6آبان ماه  ۲۱یک شنبه 

 رستوران ساخته شده از نمک در شیراز+عکس

 .ساخته شده که در آن دیوارها از جنس نمک هستند "فست فود نمک"در شیراز با نام رستورانی 

 .ساخته شده که در آن دیوارها از جنس نمک هستند "فست فود نمک"به گزارش شفاف، رستورانی در شیراز با نام 

همینطور معماری سبز و سازگار با طبیعت کنند که هدفشان از این کار، گندزدایی، بهداشتی بودن و صاحبان رستوران عنوان می 

 .بوده است

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=۷۸e۷۶٠۹۱۹٠eb۴۹۶٠be۷۶ 
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 مرکبات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آبان  ۱۸تاریخ: 

 برابر متوسط جهانی ۵مرکبات وجود ندارد/سرانه مصرف مرکبات محدودیتی در صادرات 

 .صادرات وجود ندارد میزان در محدودیتی داخل، مصرف یک مقام مسوول گفت: با توجه به تولید قابل توجه مرکبات و احتساب 

صنعت،تجارت  گفتگو با خبرنگارابوالقاسم حسن پور مدیر کل دفتر میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی در 

هزار هکتار  ۳۱٠در استان های شمالی و جنوبی را  مرکبات،سطح زیر کشت  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان و کشاورزی

 .شود تولید کشور در مرکبات تن میلیون ۵ از بیش امسال براین اساس پیش بینی می شود که  :اعالم کرد و اظهارکرد

 ۷٠٠هزارتن لیمو ترش و  ۵٠٠هزارتن نارنگی، ۸٠٠هزارتن آن به پرتقال، ۹٠٠میلیون و  2 تولید مرکباتوی افزود: از مجموع  

حسن پور با بیان اینکه مرکبات ایران از کیفیت و ارزش باالتری نسبت به سایر کشور ها برخودار  .هزارتن لیمو شیرین اختصاص دارد

است،اذعان کرد: طوالنی بودن میزان آفتاب آسمان ایران نسبت به دیگر مناطق تولید کننده،کاهش مصرف سم در باغات و پایین 

این مقام مسوول با انتقاد از شایعه پراکنی  .اوت به شمار می روددلیل اصلی این تف مرکبات داخلیبودن میزان باقی مانده سموم 

های عرضه شده به بازار بیان کرد: سبز زدایی و رنگ آوری پرتقال با استفاده از گاز اتیلن  رنگ آمیزی پرتقالرسانه ها در خصوص 

مدیر کل دفتر میوه  .رانی وجود ندارددر محیط های گرم تاثیری در رنگ و طعم محصول نداشته و از این حیث جای هیچ گونه نگ

از محلول  سبز زدایی محصولهای گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: البته برخی افراد سودجو برای 

ت در شبه سبب به مخاطره انداختن سالمتی افراد قابل قبول نیست و همواره از سوی وزارت بهدا امر این که کنند می رنگ استفاده 

است، تصریح کرد: بنابراین در صورت رویت  تولید ملیحسن پور با اشاره به اینکه وظیفه رسانه ها حمایت از .حال پیگیری است

پرتقال های رنگ شده در یک مکان نباید اظهاراتی مبنی بر رنگ آمیزی پرتقال های تولیدی داشته باشند چرا که برای سبز زدایی 

 .گیرد می صورت بری رنگ عملیات تنها پرتقال و نارنگی 

 صادرات مرکبات کلید خورد

ر خب صادرات مرکباتمدیر کل دفتر میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی، در بخش دیگر سخنان خود از  

 .دادو گفت: اکنون بخشی از مرکبات شمال به کشورهای حوزه دریای خزر و خلیج فارس صادر می شود

 .داردن وجود صادرات میزان در محدودیتی داخل، مصرف  احتساب و کشور در مرکبات توجه قابل تولید وجود با پور، حسن  هبه گفت 

برابر متوسط سرانه جهانی است، تصریح کرد: با توجه به تولید  ۵کشور ما  سرانه مصرف مرکباتاین مقام مسوول بیا بیان اینکه  

 .کیلو است ۱٠کیلو بوده در حالیکه متوسط سرانه جهانی  ۵٠مرکبات داخل سرانه مصرف هر ایرانی بیش از 

/http://www.yjc.ir/fa/news۶۳۱۱2۷۳/%D۹%۸۵%D۸%AD%D۸%AF 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۲۰تاریخ: 

 حجتی در کمیسیون اقتصادی مجلس/ دستور کار کمیسیون های تخصصی مجلس در هفته جاری

کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسالمی در هفته پیش رو میزبان وزرای دفاع، نفت، جهادکشاورزی، راه  ۱۳سه کمیسیون خاص و 

 .و شهرسازی، نیرو، صنعت، اقتصاد، کشور، آموزش و پرورش برای پاسخ به سواالت جمعی از نمایندگان مجلس هستند

 :های خاص و تخصصی مجلس به شرح زیر استمشروح جلسات کمیسیون

 قانون اساسی: 9۰صل کمیسیون ا

* بررسی قانون جامع حدنگار )کاداستر( با حضور رییس سازمان ثبت اسناد و امالک و نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور، دیوان 

 های مجلسمحاسبات کشور و مرکز پژوهش

 رژی مجلس، مدیرانسوزی پتروشیمی بوعلی سینای ماهشهر در نشست مشترک اعضای کمیسیون ان* بررسی ابعاد حادثه آتش

 وزارت نفت، شرکت ملی صنایع و پتروشیمی و سازمان بازرسی کل کشور

 کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی:

 و موارد مرتبط با قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار توسط رییس اتاق بازرگانی ایران ۴* ارائه گزارش در خصوص ماده 

 اره نحوه اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کاربندی گزارش کمیسوین درب* بررسی و جمع

 * رای گیری طرح جامع مدیریت خدمات شهری

 * راگیری طرح ساماندهی نیروهای قراردادی وزارت نفت

 کمیسیون آموزش و تحقیقات:

 * طرح پرسش پنج نماینده از وزیر آموزش و پرورش

 زش و پرورش استان مازندران با حضور وزیر آموزش و پرورششهر از آمو* بررسی تقاضای تحقیق و تفحص نماینده قائم

 * بررسی طرح بانک مرکزی ایران

 * طرح دفاعیات در خصوص گزارش نهایی طرح تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان

 * نشست مشترک با کمیسیون بهداشت برای بررسی نحوه فرآیند سنجش پزشکی در مقاطع مختلف

رییسه با کارگروه آموزش و پرورش برای بررسی نهایی طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی * نشست مشترک هیات 

 ریزی منابع انسانی و فناوری اطالعات وزارت آموزش و پرورشمعلمان با حضور رییس مرکز برنامه

 کمیسیون اجتماعی:

 ۱۳۸٠جتماعی مصوب قانون تامین ا ۷۶* رسیدگی به طرح استفساریه تبصره دو ماده 

 * بررسی طرح اصالح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان

 * انتخاب دو از اعضای کمیسیون جهت عضویت در کمیسیون مشترک بررسی طرح تابعیت

 * ادامه بررسی الیحه اصالح بخشی از ساختار دولت

 * بررسی طرح ساماندهی نیروهای قراردادی وزارت نفت

 ششم و احکام دایمی در حوزه اشتغال و کارآفرینی و بیکاری * بررسی احکام برنامه

 * بررسی وضعیت آسایشگاه کهریزک
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 * سفر به استان سیستان و بلوچستان

 کمیسیون اقتصادی:

 نماینده مجلس از وزرای دفاع، نفت، جهادکشاورزی، نیرو، صنعت و اقتصاد ۱۶* طرح سوال 

 قاچاق کاال و ارز * ادامه بررسی الیحه اصالح قانون مبارزه با

 قانون مقررات صادرات و واردات ۳۱گیری درباره طرح اصالح ماده * رای

 * انتخاب اعضای هیات تحقیقت و تفحص از نحوه واگذاری پاالیشگاه کرمانشاه

 ۱۳۹۶دجه * نشست مشترک با محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه و معاونان سازمان برای بررسی عملکرد شش ماهه بو

 در حوزه احکام اقتصادی ۱۳۹۷و بررسی کلیات الیحه بودجه 

 کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی:

 قانون گذرنامه ۱۸* بررسی طرح اصالح بند سه ماده 

م اهای توسعه، احکام برنامه ششم توسعه و احک* بررسی عملکرد وزارت کشور و نیروی انتظامی در خصوص قانون احکام دائمی برنامه

 با حضور مسئوالن ذیربط ۹۶قانون بودئجه 

 کمیسیون انرژی:

 رگ سفید با حضور مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران ۱۴۷سوزی چاه شماره * بررسی آخرین وضعیت آتش

 ی بر رویهای جریانبرداری از نیروگاه* اتخاذ تصمیم درباره الیحه موافقتنامه همکاری بین ایران و ارمنستان درباره احداث و بهره

 رودخانه ارس

* بررسی الیحه اجازه اصالح اساسنامه شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران با حضور مسئوالن و کارشناسان 

 های مجلسوزارت نیرو، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش

 * نظارت بر اجرای احکام برنامه ششم توسعه در حوزه وزارت نیرو

 های در دست اجراها و پروژهدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی درباره آخرین وضعیت طرح* گزارش م

 و بودجه: کمیسیون برنامه

 ۹۷* بررسی بودجه مجلس جهت درج در الیحه بودجه 

 * پرسش نماینده بافق از وزیر اقتصاد

ه های مربوطآبرسانی روستایی و توسعه شبکهای از نمایندگان جهت رسیدگی به نحوه توزیع اعتبارات * بررسی درخواست عده

 نامه داخلی مجلسآیین 2۳۶براساس ماده 

و بند پ ماده چهار قانون برنامه ششم توسعه موضوع  ۹۶* رسیدگی به عملکرد دولت در اجرای بند الف تبصره سه قانون بودجه 

 های عمرانیتامین مالی خارجی طرح

ایی شدن قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با * بررسی اقدامات به عمل آمده جهت اجر

 استفاده از منابع صندوق توسعه ملی

 ها در بنادر* رسیدگی به الیحه اصالح بند دو ماده واحده قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی

 در صندوق بازنشستگی کشوری * رسیدگی به طرح ادغام موسسه صندوق بازنشستگی فوالد

 کمیسیون بهداشت:

http://awnrc.com/index.php
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 * بررسی نحوه اجرای احکام برنامه ششم توسعه در حوزه سالمت با حضور مدیران وزارت بهداشت

 * بررسی نحوه فرآیند سنجش پزشکی در مقاطع مختلف

 های رییس جمعیت هالل احمر* ارائه گزارش عملکرد و برنامه

 تامین اجتماعی همگانی* اتخاذ تصمیم درباره طرح 

 المللی توسعه و تحقیق گردشگری با عالیق ویژه درباره غذای حالل* گزارش رییس موسسه بین

 کمیسیون شوراها و امور داخلی:

 منطقه ویژه اقتصادی ۱2* بررسی پیوست اصالحیه یک الیحه ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری صنعتی و 

 ۱2قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و منابع ماده  ۱٠یال از محل منابع ماده میلیارد ر 2۵٠٠* بررسی اختصاص معادل 

کرد الزامات مندرج در قانون الحاق برخی مواد به قانون قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به وزارت بهداشت برای هزینه

 ۹۶ودجه قانون ب ۱۳تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دو موضوع بند ب تبصره 

 بند پ احکام قانون برنامه ششم توسعه با حضور معاونان و کارشناسان وزارت کشور ۸٠* بررسی حکم تکلیفی ماده 

 ادامه بررسی طرح اصالح قانون تعیین تکلیف فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

 کمیسیون صنایع و معادن:

 ی به تخلفات رانندگیقانون رسیدگ ۱۹* بررسی طرح اصالح ماده 

 منطقه ویژه اقتصادی ۱2* بررسی الیحه ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری و صنعتی و 

در حوزه ارتباطات و  ۹۶های توسعه، احکام برنامه ششم توسعه و احکام قانون بودئجه * بررسی روند اجرای احکام دائمی برنامه

 فناوری اطالعات

 ملی پست ایرانهای شرکت * بررسی عملکرد و برنامه

 کمیسیون عمران:

 * ادامه بررسی گزارش کمیته نظام فنی، اجرایی و مهندسی کمیسیون درباره طرح اصالح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

 ای در حوزه حمل و نقل و طرح سواالت پنج نماینده* نشست مشترک با وزیر راه و شهرسازی برای بررسی احکام برنامه

نویس بودجه اندیشی درباره پیشو هم ۹۶ک با رییس سازمان برنامه و بودجه برای بررسی نحوه اجرای احکام بودجه * نشست مشتر

 در محل سازمان برنامه و بودجه ۹۷

 کمیسیون فرهنگی:

 * ادامه بررسی الیحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان

برداران بناهای تاریخی و های تاریخی و فرهنگی و توانمندسازی مالکان و بهرهبافت* ادامه بررسی طرح حمایت از مرمت و احیای 

 فرهنگی

 * گزارش عملکرد رییس مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی

 کمیسیون قضایی و حقوقی:

 * نشست مشترک با رییس و معاونان دیوان عدالت اداری

 * بررسی طرح اصالح قانون چک

 کودکان و نوجوانان* بررسی الیحه حمایت از 

http://awnrc.com/index.php
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 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ۳۱* بررسی الیحه تبصره یک ماده 

 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی 22* بررسی الیحه استفساریه ماده 

 کمیسیون کشاورزی:

 نامه مجلسآیین 2٠۱برداری از منابع ژنتیکی کشور در اجرا ماده * بررسی الیحه حفاظت و بهره

 یحه مالیات بر ارزش افزوده* بررسی ال

 * بررسی طرح جامع منابع طبیعی و ابخیزداری کشور

http://www.iana.ir/fa/news/۴۹۹۱۹/%D۸%AD%D۸%AC%D۸%AA% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۲۰تاریخ: 

 های گوشتی خاورمیانهمیزبان تنها رویداد تخصصی گوشت و فرآورده« تهران »

المللی های بینماه در محل دایمی نمایشگاهآبان 2۵تا  22( از تاریخ 2٠۱۷دومین دوره نمایشگاه محصوالت پروتئینی حالل )میتکس 

المللی به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( از ستاد خبری نمایشگاه، دومین دوره نمایشگاه تخصصی و بین.شودتهران برپا می

متر مربع و فضای  ۶2٠٠کشور جهان در فضایی به وسعت بیش از  ۱۵گذار ایرانی و غرفه ۹۹محصوالت پروتئینی حالل با حضور 

المللی تهران توسط هلدینگ تجارت فراسو برگزار های بیننمایشگاه E 2۵و  ۱۱ و ۱٠های هزار مترمربع در سالن ۳مفیدی در حدود

 گذارانی از کشورهای اسپانیا، استرالیا، آلمان، اماراتکنندگان داخلی غرفهشود. بر پایه این گزارش در این نمایشگاه عالوه بر شرکتمی

، بلژیک و سوئیس حاضر خواهند شد و ، هلند، انگلستانمتحده عربی، اوکراین، برزیل، مغولستان، چین، لیتوانی، ایتالیا، دانمارک

روز از این نمایشگاه دیدن  ۴هزار نفر بازدیدکننده داخلی و یک هزار نفر بازدید کننده خارجی طی  ۱۵شود حدود بینی میپیش

های دامی تاکنون حضور هیأتهای خام های صورت گرفته توسط انجمن واردکنندگان فرآوردهافزاید: با هماهنگیکنند. این گزارش می

و  هبلندپایه تجاری از کشورهای هلند، نیوزلند، پرتغال، فرانسه، بلغارستان، استرالیا، بلژیک، لبنان، آذربایجان، افغانستان، آلمان، ترکی

 آرژانتین در نمایشگاه قطعی شده است. 

وشت بندی، توزیع و فروش انواع گزنجیره تولید، بستهعنوان محل تالقی صنعت و محصوالت، کلیه به« میتکس»برپایه این گزارش 

ترین هدف این نمایشگاه تأمین نیاز کشورهای گیرد و اصلیخام دام، طیور، آبزیان و محصوالت فرآوری شده پروتئینی را در بر می

 باشد. میلیون نفر می ۴۵٠و اروپای شرقی با جمعیتی نزدیک به  CISویژه در منطقه خاورمیانه، مسلمان به محصوالت حالل به

( یکی از بزرگترین مجریان نمایشگاهی جهان، در Messe Frankfurtالمللی فرانکفورت )های بینگفتنی است شرکت نمایشگاه

 برپا کند. « میتکس»رسانی خود را در نمایشگاه نظر دارد غرفه اطالع

توسط سامان  E2۵نواع گوشت در روزهای اول تا سوم در سالن های تخصصی اکارگاه برش الزم به ذکر است در کنار این نمایشگاه

یری های پیشگروش»میزبان سمینارهای علمی و آموزشی با عنوان « میتکس»شود و همچنین گلریز سرآشپز معروف ایرانی برپا می

های گوشتی فرآورده»نار در روز نخست، سمی« آشنایی با عملکرد بهداشت سردخانه»و « های انگلی از گوشتاز انتقال بیماری

وشمند های هسنسورها بر پایه گوشی»و سمینار « های گوشتیزمینی در تولید فرآوردهکاربرد نشاسته سیب»و سمینار « تخمیری

اثر رفاه دام و طیور بر کیفیت »در روز دوم خواهد بود. همچنین سمینارهای « های گوشتیجهت تشخیص کیفیت گوشت و فرآورده

آشنایی »سمینار با عناوین  ۴در روز سوم و « های کشورهای صادرکنندهدیریت فرآیند تولید گوشت قرمز در کشتارگاهم»و « گوشت

نقش » و« هاها و فرآیندتکنولوژی تولید خمیر مرغ، روش»، «بررسی کنترل کیفیت گوشت»، «در صنعت گوشت HACCPبا کاربرد 

 مل فضایی منحصر به فرد به این نمایشگاه بخشیده است.در ع« های گوشتی در تغذیه ورزشکارانفرآورده

http://www.iana.ir/fa/news/۴۹۹۳٠/%D۸%AA%D۹%۸۷%D۸ 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۱۷تاریخ: 

 دامپزشکان به وزیر آموزش و پرورشنامه اعتراض آمیز جامعه 

اند، اما باز هم این عمل در بعضی از اگرچه بارها و بارها دامپزشکان کشور نسبت به ذبح دام در مدارس هشدار داده و آن را نقد کرده

اه مقابل چشم گیرد.به گزارش خبرنگار ایانا، چندی پیش انتشار عکسی از ذبح دام در روز اول مهر مهای آموزشی صورت میمحیط

های اجتماعی سر و صدای زیادی به پا کرد. بسیاری از دامپزشکان نسبت به این موضوع اعتراض کرده و آن دانش آموزان، در شبکه

را مغایر با حفظ بهداشت و سالمت محیط مدرسه دانستند. زیرا اگرچه در آن ایام فصل پاییز آغاز شده بود، اما هنوز بیماری خطرناک 

 کرد.کنگو در کمین بود و هر گونه تماس با حیوان آلوده، فرد را بیمار می تب کریمه

ها به جایی نرسید. به طوری که عکس جدید منتشر شده دقیقا همان سوژه قبلی را به تصویر کشید؛ البته در اما گویا این اعتراض

به وزیر آموزش و پرورش، نسبت به این عمل انتقاد ای خطاب ای دیگر.به همین دلیل رئیس جامعه دامپزشکان ایران در نامهمدرسه

با توجه به "کرده و آن را خطری جدی برای سالمت جسمی و روانی دانش آموزان دانسته است.در بخشی از این نامه آمده است: 

گیرد که میاطالعات به دست آمده توسط جامعه دامپزشکان ایران، همچنان موضوع عمل اشتباه ذبح دام در مدارس کشور صورت 

تواند نمونه آن انجام ذبح دام در یکی از مدارس دخترانه در چند روز گذشته است. این در حالی است که قطعا این گونه اعمال می

خسارات جبران ناپذیری به سالمت دانش آموزان و نهایتا کل جامعه وارد کند.بنابراین خواهشمند است سریعا نسبت به پیگیری 

 "ها و مکاتبات قبلی قرار دهید.رات الزم را مبذول فرموده و این جامعه را در جریان پیگیریموضوع مذکور دستو

http://www.iana.ir/fa/news/۴۹۸۹۳/%D۹%۸۶%D۸%A۷%D 
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 مصاحبه، سخنرانی ،بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۲۱تاریخ: 

المللی حمایت از های الحاق به کنوانسیون بینها و چالشنژادگران گیاهی، فرصتسمینار نظام حمایت از حقوق به

 (UPOV) ارقام جدید گیاهی

 مواد ژنتیکیالمللی ناظر بر دسترسی به ، ارتباط بین معاهدات بینUPOV نظام ملی حمایت از ارقام جدید گیاهی، نظام کنوانسیون

برداری از منابع ژنتیکی ایران و... از موضوعاتی بود که در در ، قانون جدید مدیریت حفاظت و بهرهUPOV گیاهی و کنوانسون

 .المللی مورد بررسی قرار گرفتهای الحاق به کنوانسیون بینها و چالشنژادگران گیاهی، فرصتسمینار نظام حمایت از حقوق به

نژادگران گیاهی، فرصت ها و چالش از مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، سمینار نظام حمایت از حقوق بهبه گزارش ایانا 

های دولتی و خصوصی  با حضور نمایندگان بخش (UPOV) های الحاق به کنوانسیون بین المللی حمایت از ارقام جدید گیاهی

المللی حمایت از ارقام  ت دادگستری و قوه قضاییه و نمایندگان اتحادیه بینفعال در صنعت بذر و نهال، مجلس شورای اسالمی، وزار

در محل وزارت جهاد  (ISF) المللی بذر ، فدراسیون بین(GNIS) ، انجمن تخصصی بذر و گیاه فرانسه(UPOV) جدید گیاهی

وزارت جهاد کشاورزی و مؤسسه  براساس این گزارش، در این سمینار که به ابتکار مشترک معاونت زراعت.کشاورزی برگزار شد

تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال برگزار سد، شرکت کنندگان اعم از مخالف و موافق دیدگاه ها و نظرات خود را در زمینه الحاق به 

بیان کردند. همچنین در این سمینار مباحثی نظیر نظام ملی حمایت از ارقام جدید گیاهی، نظام کنوانسیون  UPOVکمیسیون 

UPOV ارتباط بین معاهدات بین المللی ناظر بر دسترسی به مواد ژنتیکی گیاهی و کنوانسون ،UPOV قانون جدید مدیریت ،

نژادگران گیاهی بر توسعه صنعت بذر فرانسه و دیدگاه حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی ایران، تأثیر نظام حمایت از حقوق به

 نژادگران گیاهی مورد بررسی قرار گرفت./وص منافع حقوق مالکیت فکری برای بهفدراسیون بین المللی بذر در خص

http://www.iana.ir/fa/news/۴۹۹۵۵/%D۸%B۳%D۹%۸۵%DB%۸C%D۹%۸۶ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/news/49955/%D8%B3%D9%85%DB%8C%D9%86


   
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

146 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۲۱تاریخ: 

 کشاورزی ایران در مسیر مدرن شدن

سال گذشته به صورت ویژه مورد توجه مسئوالن قرار  ۴های اقتصاد کشورمان در ترین شاخه  بخش کشاورزی به عنوان یکی از مهم

گذاری در این افزایش سرمایهوری، مدرن سازی، ایجاد صنایع تبدیلی، تقویت بخش خصوصی و ها برای افزایش بهره گرفته و تالش

 .بخش به بار نشسته و همچنان هم مسیر رشد این بخش وجود دارد

های ابالغی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری، بخش به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی دولت، با توجه به سیاست

گیری از توان و ها و بهرههای این سیاستترین خواستهز مهمکشاورزی به منظور تامین امنیت غذایی از یک سو به عنوان یکی ا

های کشور در مسیر شکوفایی از سوی دیگر دارای اهمیت بسیار باالیی است و دولت هم این مهم را در دستور کار قرار داده ظرفیت

هم در کشور شکل گرفته و زمینه گذاری در این بخش فراهم شده است و تولید مستمر است. در این حال حاضر زمینه جذب سرمایه

 وری هم به صورت جدی فراهم شده است. رشد بهره

 وری آبساله برای افزایش بهره ۱۰تدوین برنامه 

سال گذشته اقدامات مناسبی در این حوزه به انجام  ۴وری آب است و در  یکی از مسائل مهم در بخش کشاورزی میزان پایین بهره

گذاری در این بخش در کنار امکان ورود های مکانیزه آبیاری و سرمایهمند از سیستم زیر کشت بهرهرسیده است. افزایش سطح 

 های نو در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است.فناوری

شاورزی ایم که در آن آب را در بخش کساله ای تدوین کرده ۱٠محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی در این باره با بیان اینکه برنامه 

های نوین کشاورزی با کشورهای وری برسانیم، گفت: همکاری مشترک در زمینه تحقیقات و انتقال فناوریبه طور کامل به بهره

کنیم.رییس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در این باره با بیان اینکه با اروپایی فراهم است و ما هم از این موضوع استقبال می

میلیون هکتار اراضی تا پایان دولت دوازدهم، ساالنه حدود هفت میلیارد متر مکعب آب  2.2رزی حفاظتی در انجام عملیات کشاو

میلیون هکتار از اراضی عملیات کشاورزی حفاظتی، کم خاک ورزی و بی خاک  ۱.۶شود، گفت: در حال حاضر در صرفه جویی می

های اساسی مرکز توسعه مکانیزاسیون عنوان اک ورزی را یکی از برنامهورزی انجام شده است.کامبیز عباسی توسعه روش های نوین خ

میلیارد تومان تسهیالت جذب حوزه مکانیزاسیون کشاورزی شده و این تسهیالت در اختیار  ۴۳٠کرد و گفت: از ابتدای امسال تاکنون 

 کشاورزان قرار گرفته و تبدیل به ماشین شده است.

 توسعه کارشناسی

اتخاذ شده در دولت موافقت اصولی و تسهیالت برای ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی بدون محدودیت  براساس تصمیمات

میلیارد دالر تسهیالت از منابع ۱.۵تواند به توسعه کشاورزی کشور به صورت ویژه کمک کند. اختصاص شود و این مسئله میارائه می

تواند منبع مناسبی برای توسعه بخش کشاورزی و مناطق روستایی و عشایری درصد می  ۱٠صندوق توسعه ملی با سود کمتر از 

و عملکرد دولت در حوزه کشاورزی به باور عموم کارشناسان و سال گذشته دولت به این بخش نگاهی بسیار ویژه داشته ۴باشد. در 

یش ولید گندم در چند سال متوالی و تولید بصاحبنظران این بخش در حد بسیار باالیی قابل دفاع است.دستیابی به خودکفایی در ت

های موفقیت دولت در این حوزه است. در  ترین نشانهیکی از مهم ۱۳۹۵میلیون تن گندم مازاد و آماده برای صادارت در سال  ۳از 

رسید و بر  ۹۵میلیون تن در سال  ۱۱۸به  ۹2میلیون تن در سال  ۹۷دوره چهار ساله فعالیت دولت میزان تولیدات کشاورزی از 

 ۳.٠۹با وجود افزایش جمعیت و تقاضا به منفی  ۹2میلیارد دالر در سال  ۸.۱اساس آمار گمرک، تراز تجاری غذای کشور از منفی 

 میلیارد دالر یا صادرات بیشتر شده یا واردات کاهش یافته است. ۵رسیده یعنی  ۹۵میلیارد دالر در سال 
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گذاری خارجی در این بخش است؛ موضوعی که تا قبل از کشاورزی تالش برای جذب سرمایه های مهم دولت در حوزهیکی از برنامه

این مورد بی توجهی قرار گرفته است. دولتمردان به جد بر این اعتقاد هستند که کشاورزی معیشتی در کشور باید به سمت کشاورزی 

های تولید، صنایع های زیادی در حوزه ایجاد زنجیرهاریگذیابی به این هدف مهم باید سرمایهاقتصادی حرکت کند و برای دست

 ای، بازارسازی و .... انجام شود.های گلخانه وری استفاده از منابع آب، توسعه کشتتبدیلی، مکانیزاسیون، افزایش بهره

این مسیر آغاز شده است و این موارد در سالیان متوالی مورد غفلت واقع شده اما در دولت یازدهم و دوازدهم حرکت پرشتاب در 

یابی به توسعه پایدار به رسمیت شناخته شده است. بخش کشاورزی به کشاورزی به عنوان یکی از زیربناهای حرکت در جهت دست

صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت. های اقتصادی مورد توجه دولت یازدهم بوده و توسعه این حوزه بهترین بخشعنوان یکی از مهم

گذاری در حوزه کشاورزی هم یکی از نمودهای بارز این توجه ویژه است. به طوری که بعد از برجام هم، بخش کشاورزی زایش سرمایهاف

گذاران خارجی معرفی شده و میزان جذب سرمایه در این مدت هم در حد سرمایههای مهم کشورمان بهبه عنوان یکی از ظرفیت

 .بسیار باالیی افزایش داشته است

 ایکشت گلخانه

های ای است و تاکنون طرحهای گلخانههای مهم دولت در حوزه توسعه کشاورزی اقتصادی در کشورمان توسعه کشتیکی از برنامه

ای از مهمی در این حوزه اجرایی شده است. محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی در این باره با بیان اینکه توسعه کشت گلخانه

ترین تسهیالت را در ها، ارزانحوزه اقتصاد مقاومتی است و بنا داریم از طریق منابع صندوق توسعه ملی و بانکهای مهم در طرح

های نو و دانش باید تالش کنیم تا این سیاست را با استفاده از فناوری»اختیار تولیدکنندگان این بخش قرار دهیم، معتقد است: 

ضی نوری، کارشناس کشاورزی در این باره با بیان اینکه باتوجه به شرایط جوی کشور سید را«روزآمد در سطح کشور گسترش دهیم.

جویی آب و حفاظت محصوالت دربرابر شرایط اقلیمی در کشور بسیار حائز کشت های گلخانه ای در افزایش محصول کاهش صرفه

د به طوری که انتقال محصوالت آب بر همچون توسعه گلخانه ها نقش قابل توجهی در کاهش مصرف آبی دار»گوید: اهمیت است، می

به باور « یابد.ها راهکار مطمئنی است که در بسیار از کشورهای یپشرفته سال به سال افزایش میسبزی و صیفی جات به گلخانه

شکل با توجه به م ای عالوه بر فراهم ساختن زمینه اشتغال، میزان و تنوع تولید محصوالت را افزایش داده وکارشناسان کشت گلخانه

دهد اما تحقق این امر مستلزم توجه هر چه بیشتر و اهمیت به ضرورت روی کشاورزان قرار میکمبود آب راهکار مناسبی را پیش

 ای است./کشت گلخانه

http://www.iana.ir/fa/news/۴۹۹۷2/%DA%A۹%D۸%B۴%D۸%A۷% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۲۲تاریخ: 

شرکت ایرانی،  ۱۲۰های گوشتی حالل در تهران/ حضور بیش از المللی گوشت و فرآوردهامروز، آغاز نمایشگاه بین

 اروپایی و آمریکای جنوبی

پروتئینی حالل که تنها نمایشگاه تخصصی صنعت پروتئینی در خاورمیانه است، فردا با المللی محصوالت دومین دوره نمایشگاه بین

های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی در محل دائمی حضور مقامات وزارتخانه

عمومی و اطالع رسانی دومین نمایشگاه بین المللی گوشت، فرآوردهای به گزارش ایانا از روابط .یابدالمللی تهران گشایش میهای بیننمایشگاه

گوشتی و پروتینی حالل و صنایع وابسته در این نمایشگاه ده ها شرکت داخلی و خارجی از جمهوری اسالمی ایران و چهارده کشور مناطق 

خدمات خود را ارائه و در معرض دید مخاطبان قرار می  مختلف جهان گردهم می آیند و جدیدترین تولیدات، صنایع و تجهیزات، ماشین آالت و

شرکت داخلی و خارجی از ایران و کشورهای هلند، نیوزلند،  ۱2٠در دومین نمایشگاه بین المللی گوشت و فرآوردهای گوشتی حالل بیش از .دهند

این نمایشگاه شامل سه .ترکیه و آرژانتین حضور و مشارکت دارندپرتغال، فرانسه، بلغارستان، استرالیا، بلژیک، لبنان، آذربایجان، افغانستان، آلمان، 

بندی، توزیع و فروشِ انواع گوشت خام دام، طیور، آبزیان و محصوالت فرآوری شده پروتئینی، ذبح، تولید، بخش اصلی و شامل زنجیره تولید، بسته

، کنترل کیفیت، بهداشت محیط کار، تجهیزات فروش و محصوالت خام بندی، تاسیسات، اتوماسیون، فناوری، انجماد، انبارداری، حمل و نقلبسته

و اروپای  CISترین هدف این نمایشگاه تامین نیاز کشورهای اسالمی به محصوالت حالل به ویژه در منطقه خاورمیانه، اصلی.و فرآوری شده است

های جانبی این نمایشگاه است که به بازدیدکنندگان این امکان را همتایابی تجاری از برنامه  .میلیون نفر است ۴۵٠شرقی با جمعیتی نزدیک به 

توانند با جستجوی نام شرکت یا گروه محصوالت مدنظرشان، بازدیدکنندگان می.گذاران مدنظرشان دیدار و گفت و گو کننددهد با غرفهمی

کارگاه آموزشی و سمینار تخصصی و علمی هم از دیگر  ۱۵ری برگزا.ها درخواست قرار مالقات ارسال کنندهای مرتبط را بیابند و برای آنشرکت

آقای مهبد رئیس ستاد برگزاری دومین نمایشگاه بین المللی .برنامه های دومین نمایشگاه بین المللی گوشت و فرآوردهای گوشتی حالل است

آالت، صنعت و محصوالت شامل انواع ماشینگوشت، فرآوردهای گوشتی و پروتینی حالل و صنایع وابسته گفت: این نمایشگاه محل تالقی 

وی افزود: دومین نمایشگاه .تجهیزات، تکنولوژی و اتوماسیون و تمامی محصوالت پروتئینی خام و فرآوری شده با تاکید بر حالل بودن آنهاست

در جهان  محصوالت پروتئینی حالل بین المللی گوشت ، فرآوردهای گوشتی و پروتینی حالل و صنایع وابسته به عنوان تنها نمایشگاه تخصصی

ضوری قوی دهد تا بتوانند حکنندگان این صنعت میآل به تولیدکنندگان و عرضهو همچنین تنها نمایشگاه صنعت گوشت خاورمیانه، فرصتی ایده

شورهای اسالمی به محصوالت حالل ترین هدف این دوره از نمایشگاه تامین نیاز کمهبد با بیان اینکه اصلی.در بازارهای تحت پوشش داشته باشند

میلیون نفر است، گفت: بسترسازی مناسب برای ترغیب سرمایه  ۴۵٠و اروپای شرقی با جمعیتی نزدیک به  CISبه ویژه در منطقه خاورمیانه، 

فعلی و نیز کمک به  آالت نوین برای بروز کردن کارخانه هایگذاران خارجی در صنایع پروتئینی کشور، جذب فناوری و دانش فنی و ماشین
روتینی حالل پگسترش بازارهای صادراتی برای تولیدکنندگان محصوالت ایرانی دیگر اهداف برگزاری دومین نمایشگاه بین المللی گوشت، فرآوردهای گوشتی و 

در حدود  2٠۱۵ایی حالل در سال میلیارد دالر است و گردش مالی تجارت محصوالت غذ ۳۷٠٠گستره تجارت صنعت حالل در دنیا .و صنایع وابسته است

ارزش بازار صنعت حالل در جهان حدود چهار تریلیون دالر برآورد شده که این میزان مدام در حال افزایش .میلیارد دالر اعالم شده است ۹٠٠بیش از 

درصد محصوالت حالل در کشورهای غیر  ۸٠ز کشور زندگی می کنند، اما با این وجود بیش ا ۱٠٠میلیارد نفری مسلمانان در بیش از  2جمعیت حدود .است

تهران می  هاسالمی تولید می شود ، به نظر می رسد برگزاری نمایشگاه هایی همچون دومین نمایشگاه بین المللی محصوالت پروتئینی حالل و صنایع وابست

بین المللی گوشت، فرآوردهای گوشتی و پروتینی حالل و صنایع  دومین نمایشگاه.تواند زمینه ساز تقویت و توسعه تجارت این حوزه در کشورهای اسالمی باشد

دومین نمایشگاه  .بود خواهد مندان عالقه بازدید آماده تهران المللی بین نمایشگاه دائمی محل در ۱۷  تا ۹آبان هر روز از ساعت  2۵وابسته از امروز دوشنبه تا 

صبح با حضور اسفهبدی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مهرفرد  ۱٠( امروز دوشنبه ساعت 2٠۱۷بین المللی محصوالت پروتیینی وصنایع وابسته )میتکس 

 /.افتتاح می شود 11و  ۱٠معاون بازرگانی و صنایع کشاورزی وزیر جهادکشاورزی در سالن های 

fa/news/http://www.iana.ir/۴۹۹۸۶/%D۸%A۷%D۹%۸۵%D۸%B 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آبان  ۲۱تاریخ: 

 لزوم هوشمندسازی کشاورزی برای افزایش بهره وری تولید

ف مصروزیر جهاد کشاورزی بر لزوم بکارگیری فناوری های نوین و هوشمندسازی کشاورزی برای افزایش بهره وری تولید و کاهش 

به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش .انرژی در بخش کشاورزی تاکید کرد

ا حضور محمد ب« بکارگیری سیستم های هوشمند در بخش کشاورزی»کشاورزی،محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در نشست 

جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ، بر لزوم بکارگیری فناوری های نوین و هوشمندسازی کشاورزی برای افزایش 

 .بهره وری تولید و کاهش مصرف انرژی در بخش کشاورزی تاکید کرد

برای توزیع هدفمند کاالهای کشاورزی را از جمله اولویت های وزارت جهاد  فناوری های نوین در این نشست حجتی، بهره گیری از

 .کشاورزی عنوان و تصریح کرد: بکارگیری فناوری های هوشمند به منظور کاهش فاصله عرضه و تقاضا ضروری است

های وزارت جهاد  در کنار توسعه سامانه های نوین آبیاری را از دیگر اولویت هوشمندسازی آبیاری در بخش کشاورزیوی،

کشاورزی اعالم کرد و گفت:بهره گیری از سیستم های هوشمند موجب بهره وری در مصرف آب و افزایش تولیدات کشاورزی با 

از نظر میزان سطح زیر کشت،انجام  مدیریت آنالین عرصه های کشاورزیوزیر جهاد کشاورزی ،.استفاده از منابع موجود می شود

همچنین کنترل آفات را از دیگر اولویت های بخش کشاورزی برشمرد و خاطرنشان کرد: می توانیم با  عملیات داشت و برداشت و

بکارگیری سیستم های نظارت و کنترل از راه دور )اسکادا( از جمله تصاویر ماهواره ای،وضعیت تولید محصوالت کشاورزی را بهتر 

عات نیز با اشاره به اجرای دو طرح پایلوت هوشمندسازی آبیاری در باغ در این نشست، وزیر ارتباطات و فناوری اطال.کنترل نماییم

هکتاری در استان فارس و همچنین مدیریت هوشمند اراضی زراعی کشت و صنعت مغان توسط این وزارت اظهار داشت:این طرح  ۶٠

آب و انرژی و همچنین افزایش  ها به منظور بکارگیری فناوری های نوین در بخش کشاورزی اجرا شده و نتیجه آن کاهش مصرف

آذری جهرمی بر لزوم تشکیل کارگروه مشترک وزارتخانه های جهاد کشاورزی و ارتباطات .تولید محصوالت زراعی و باغی بوده است

و فناوری اطالعات به منظور بررسی دقیق و کاربردی نتایج طرح های یاد شده تاکید کرد و افزود:الزم است سند اقدام مشترک دو 

 .وزارت برای بکارگیری فناوری های نوین در بخش کشاورزی تدوین شود

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۳۱۹۴۴۳/%D۹%۸۴%D۸%B2%D۹% 
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 نهاده
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آبان  ۱۶تاریخ: 

 ها/ آنفوالنزای حادپرندگان در کمین استدرصدی قیمت نهاده ۲۵افزایش 

 .درصدی قیمت ذرت و سویا طی دو ماه اخیر در بازار خبر داد 2۵رییس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار از رشد 

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی ناصر نبی پور رییس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در گفتگو با خبرنگار

 کیلو هر طی دو ماه اخیر در بازار خبر داد و گفت: اکنون قیمت  قیمت ذرت و سویادرصدی  2۵، از رشد باشگاه خبرنگاران جوان

 .ن رسیده استتوما ۹۳٠ تا ۹2٠ به ۶٠٠ از ذرت و ۱۷۳٠ تا ۱۷2٠  به ۱۳۵٠ از سویا

 .تومان افزایش داشته است ۳٠تا  2٠تومان و ذرت  ۴٠تا  ۳٠به گفته وی قیمت هر کیلو کنجاله سویا به نسبت هفته گذشته 

 هانیج بازارهای در سویا و تذر قیمت اخیر سال چند در آنکه رغم علی نبی پور با اشاره به دالیل تنش قیمت نهاده ها در بازار افزود: 

 وساناتن اصلی دلیل و کاهش عرضه  واردات نهاده هااست، اما شایعاتی مبنی بر تبدیل نرخ ارز مبادله ای به آزاد برای  یافته کاهش

تومان  ۵2٠٠درب مرغداری  قیمت هر کیلو تخم مرغاین مقام مسوول با اشاره به اینکه متوسط .رود می شمار به بازار در قیمت

تومان هزینه تمام شده تولید باال رفته که با احتساب سود  ۴۸٠است، بیان کرد: با توجه به افزایش قیمت نهاده ها به طور متوسط 

 .تومان است ۴٠٠هزار و  ۵تا  ۳٠٠هزار و  ۵مرغدار قیمت منطقی هر کیلو تخم مرغ 

 .تومان اعالم کرد ۳۵٠، معادل دانه ای ۵٠٠هزار و  ۱٠را نبی پور نرخ هر شانه تخم مرغ درب مرغداری 

 مشکلی در تولید تخم مرغ وجود ندارد

تا  2۵٠٠مشکلی وجود ندارد، گفت: روزانه به طور متوسط  تولید تخم مرغوی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به اینکه در 

 .تن تخم مرغ در کشور تولید می شود و تنها مرغداران از افزایش قیمت تمام شده تولید گالیه مند هستند 2۶٠٠

ان کرد: به هستند، بیرییس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار با بیان اینکه اکثر کشورهای دنیا با خطر آنفوالنزا حاد پرندگان روبرو 

در برخی استان ها خبر داد و  تلفات مرغ وی از.مرغداران توصیه می شود که به طور مرتب واحدهای خود را ضد عفونی کنند

 یوعش به جع را قطعی نظر اظهار توان ن تلفات را اعالم نکرده است، به همین خاطر نمیای دلیل دامپزشکی سازمان کنون تا گفت: 

متوقف شده است، تصریح کرد: با توجه به قیمت های کنونی  صادرات تخم مرغنبی پور با بیان اینکه .داشت پرندگان حاد آنفوالنزا

 .تخم مرغ، امکان رقابت در بازارهای هدف وجود ندارد

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۳۱2۴۱۳/%D۸%A۷%D۹%۸۱%D۸%B2%D۸ 
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 نهاده
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آبان  ۱۸تاریخ: 

 افزایش قیمت نهاده ها، بالی جان صنعت مرغداری

رییس کانون انجمن صنفی مرغداران گفت: با توجه به افزایش نجومی قیمت نهاده ها، ادامه روند تولید، مرغداران را متحمل ضرر 

گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی حبیب اسد اهلل نژاد نایب رییس کانون انجمن صنفی مرغداران کشور در گفتگو با خبرنگار.خواهد کرد

برای مرغداران دردسر ساز شده است، اظهار  قیمت نهاده ها سرسام آورافزایش با بیان اینکه  ،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

درصد افزایش داشته که درنهایت این امر  ۱۵و نیروی کار  ۱۵، ذرت ۳۱، جوجه 2٠کرد: قیمت سویا به نسبت متوسط سال گذشته 

درصد  ۶.۳به نسبت سال گذشته  رغقیمت م وی افزود: با توجه به آنکه.درصد باال برده است 2٠هزینه های تولید مرغداران را 

 در مرغداران اسداهلل نژاد با اشاره به اینکه.افزایش داشته است، ادامه این روند تولیدکنندگان را متحمل ضرر و زیان خواهد کرد

بادله ای و م های تولید همانند ذرت و سویا، هیچ سنخیتی با تغییر نرخ ارزیش قیمت نهادهافزا: گفت قراردارند، سختی بسیار شرایط

قیمت های جهانی ندارد که به همین خاطر ورود شرکت پشتیبانی امور دام، تاثیر بسزایی در برخورد با سودجویان و کاهش قیمت 

نایب رییس هیأت مدیره کانون انجمن صنفی مرغداران کشور از اجرای سامانه مدیریت اطالعات صنعت طیور جهت مدیریت  .دارد

 شکلت همکاری با که  هست نیز ایراداتی دارای مثبت های ویژگی داشتن بر عالوه اد و گفت: این سامانه کشور خبر د تولید مرغ

 .شد خواهد مرتفع حاکمیتی بخش و استانی ، ملی های

 .به گفته وی اجرای این سامانه در ساماندهی واحد های مرغداری غیرمجاز تاثیر بسزایی دارد

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۳۱2۳٠۶/%D۸%A۷%D۹%۸۱% 
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 نهاده
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آبان  ۲۱تاریخ: 

 تومان 8۰۰هزار و  ۱۱های دامی تعریفی ندارد/ قیمت منطقی هر شانه تخم مرغ بازار نهاده

یک مقام مسوول گفت: در هفته های اخیر، قیمت نهاده های دامی نظیر کنجاله سویا و ذرت به طور سرسام آوری در بازار افزایش 

گروه  صنعت،تجارت و کشاورزیناصر نبی پور رییس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در گفتگو با خبرنگار .یافته است

در بازار خبر داد و گفت: امروز قیمت هر کیلو  تومانی نرخ هر کیلو تخم مرغ ۴۰۰کاهش ، از  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

قیمت هر شانه وی با بیان اینکه .تومان است ۳۳٠دانه ای هزار تومان و ۱٠هزار تومان معادل شانه ای  ۵تخم مرغ درب مرغداری 

هزار تومان رسیده است، افزود: با توجه به افزایش قیمت نهاده ها نظیر سویا و ذرت، قیمت منطقی هر کیلو  ۱۳در بازار به  تخم مرغ

ی طی هفته های اخیر، بیان کرد: در نبی پور با اشاره به بازار آشفته نهاده های دام.تومان است ۸٠٠هزار و  ۱۱تخم مرغ حداکثر 

رسیده که این امر به شدت هزینه های  ۹۵٠تومان و ذرت به  ۱۷٠٠به  ۱۶۹٠از  کنجاله سویاهفته گذشته قیمت هر کیلو 

ه ب این مقام مسوول ادامه داد: شرکت پشتیبانی امور دام به عنوان مسوول تنظیم بازار باید اقدام.تولیدکنندگان را افزایش داده است

در روزهای آتی را پیش  قیمت تخم مرغوی .توزیع نهاده ارزان قیمت در بخش کند که متاسفانه این امر تا کنون اجرا نشده است

اگر در روزهای آتی اتفاق غیر منتظره ای در بخش رخ ندهد، نرخ تخم مرغ نوسان چندانی در بازار نخواهد  :بینی کرد و گفت

 صادرات تخم مرغگذار استان تهران در بخش دیگر سخنان خود با بیان اینکه خبری از مرغ تخم رییس هیات مدیره اتحادیه.داشت

 دفه بازارهای در رقبا با رقابت عدم دلیل به صادرات امکان مرغداری، درب مرغ تخم کنونی قیمت به توجه با  نیست، تاکید کرد:

 .تخصیص مشوق صادراتی از سوی دولت استبه گفته نبی پور صادرات تخم مرغ نیازمند، .ندارد وجود

 شود می توصیه مرغداران به یادآور شد:خطر شیوع آنفوالنزا حاد پرندگان  وی در خصوص هشدار مکرر سازمان دامپزشکی درباره

 .کنند ضدعفونی را خود واحدهای مرتب طور به که

http://www.yjc.ir/fa/news/۶۳۱۷۳۷۸/%D۸%A۸%D۸%A۷%D۸%B2% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۱۶تاریخ: 

 مطرح می شود (COP23) نقش دامداری در مذاکرات آب و هوایی

، در آخرین دور مذاکرات آب و هوایی پیرو توافقنامه COP23 سازمان اطالع رسانی بین المللی غذا اعالم کرد درباره نقش دامداری در

 .در بون آلمان برگزار شود، بحث خواهد شد 2٠۱۷نوامبر  17تا  ۶پاریس، که قرار است از 

(، با سیاستگزاران و  ProVeg، قرار است نهاد بین المللی پرو وگ ) "افریکن فارمینگ اند فود پراسسینگ"به گزارش ایانا از سایت 

نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه اروپا دیدار و تاثیر بخش دام در تغییرات اقلیمی جهانی را برجسته کند. همچنین انتظار می رود 

 را برعهده داشته باشد تا مناظرات بیشتری را برگزار کند. COP23یداد جنبی این نهاد میزبانی رو

، به رغم این که بخش دامداری یکی از علل اصلی تغییرات آب و هوایی و مسئولیت انتشار گازهای گلخانه ای ProVegطبق گفته 

ان ملل متحد تغییرات اقلیمی به آن توجهی بیشتر از بخش حمل و نقل در جهان است، اما در دستور کارکنفرانس های پیشین سازم

نشده است و این اولین بار است که این سازمان بین المللی بر این مسئله حیاتی تمرکز خواهد کرد و هدف از آن ارائه یک سری راه 

و نقل،  تمرکز دقیق بر روی انرژی و حمل "( می گوید: ProVeg UKدر انگلستان ) ProVegحل ها است.جیمی پیرسون، مدیر 

به عنوان بخش اصلی و گمشده پازل توسط سیاستگزاران کنار گذاشته شده است. اکنون زمان آن رسیده است که خودروها و حیوانات 

 "را در دستور کار آب و هوایی قرار دهیم. در غیر اینصورت صنعت دامداری ، سیاره ما را نابود خواهد کرد.

درصد از کل گازهای گلخانه ای جهان و بیش از مجموع حمل و نقل در سراسر  ۱۴.۵ود بر اساس گزارش فائو، دامداری مسئول حد

جهان است. به طوری که باعث شده تا در تغییرات اقلیمی نقش مهمی داشته باشد. عالوه بر این، از دالیل اصلی فاجعه های زیست 

 و آلودگی است.محیطی از قبیل جنگل زدایی و از دست رفتن تنوع زیستی و مصرف آب شیرین 

این نهاد بین المللی اشاره کرد که اگر مصرف گوشت همچنان رو به افزایش باشد، انتشار گازهای گلخانه ای مربوط به این بخش به 

 درصد افزایش خواهد یافت و پیامدهای ناگواری برای این سیاره رقم می خورد. ۸٠به میزان  2٠۵٠تنهایی تا سال 

مداری )پرورش حیوانات( برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی و همچنین تمرکز بر کاهش انتشار گازهای بنابراین، توجه به بخش دا

گلخانه ای ضروری است.این امر اخیرا در یک مطالعه جدید توسط دانشگاه لوما لیندا در ایاالت متحده نشان داده شده است به طوری 

درصد از  ۷۴به  2٠2٠ییری بدهند و از گوشت به سمت لوبیا روی بیاورند، تا سال که اگر مردم ایاالت متحده در رژیم غذایی شان تغ

می دانیم که چگونه دامداری می تواند عامل بروز این رویداد "هدف انتشار گازهای گلخانه ای خود دست می یابد.پیرسون اضافه کرد، 

ه تا به حال انجام نداده ایم، نبود اراده سیاسی برای تبدیل شدن ها باشد و ما درباره حقایق، علم و راه حل ها آگاهی داریم و اما آنچ

تقاضایی با بیش  ProVegاین در حالی است که به گفته این نهاد بین المللی، قرار است نمایندگان "به استراتژی قانونی بوده است. 

دولت آلمان بخواهند تا دامداری را به عنوان  ، وزیر محیط زیست آلمان ارائه دهند، و ازJochen Flasbarthامضا را به  ۵۵،٠٠٠از 

رویداد جنبی  Green Course  ،ProVegاولویت در بحث های آب و هوایی خود قرار دهد.همچنین قرار است با همکاری موسسه 

مشی  همراه با پنل تخصصی در مورد فرصت های موجود در بخش دام، برای جلوگیری از انتشار گازهای گلخانه ای همراه با خط

 توافقنامه پاریس برگزار کند.
-cop23-at-agriculture-animal-discuss-to-http://www.africanfarming.net/crops/agriculture/proveg

talks-climate 
 ترجمه: فرحناز سپهری

 پی نوشت:
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1- ProVeg  آلمان، هلند، لهستان، اسپانیا و بریتانیا -یک سازمان اطالع رسانی بین المللی غذا است که در پنج کشور مختلف 

با دولت ها، شرکت های خصوصی، نهادهای دولتی، متخصصان پزشکی و مردم همکاری می کند تا به  ProVegفعالیت می کند. 

 جامعه و اقتصاد پایدار برای انسان ها، حیوانات و سیاره کمک کند.

news/http://www.iana.ir/fa/۴۹۸۴٠/%D۹%۸۶%D۹%۸2%D 
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 گزارشات جهانی
 ۲۰:۲۳ - ۱۳۹۶آبان  ۱۵تاریخ: 

/ افزایش تولید لبنیات، عامل کاهش قیمت غذا در ماه ۲۰۱8بینی فائو از افزایش چشمگیر تولید غالت در سال پیش

 اکتبر

ملل متحد )فائو( حاکی از رشد بی سابقه تولید جهانی غالت و سطح ذخایر این محصوالت های سازمان خواربار و کشاورزی بینیپیش

 .است 2٠۱۸در سال 

عالوه بر گمانه زنی  «گزارش عرضه و تقاضای فائو»ترین به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( از دفتر فائو در ایران، تازه

رشد  2٠۱۶نسبت به سال  2٠۱۷ی کرده است که تولید جهانی غالت در سال های تولید غالت در سال آینده میالدی پیش بین

اهد ای خوسابقههای درشت را به رقم بیافزایش تولید در آمریکای جنوبی و آفریقای جنوبی، تولید جهانی دانه  .اندکی داشته باشد

ولید ت محصوالت در آمریکا، افت اندکی داشته باشد. تتر برداششود تولید گندم به دلیل حجم پایینبینی میرساند. با این وجود پیش

درصدی  ۱.٠دهند که فرآوری جهانی غالت رشدی های اخیر فائو نشان میبینیپیش.جهانی برنج نیز عمدتا ثابت باقی خواهد ماند

های ایر جهانی برنج و دانهای افزایش خواهد یافت. ذخسابقهنیز سطح ذخایر غالت به میزان بی 2٠۱۸داشته و در پایان سال زراعی 

حجم .درشت نیز رکورد جدیدی را ثبت خواهند کرد. این در حالی است که تولید گندم تاکنون رکوردهای قبلی را جابجا کرده است

انبوه صادرات منجر به تداوم رقابت در این حوزه طی سال جاری میالدی شده و برآوردها درباره حجم تجارت جهانی ذرت و برنج، 

اطالعات  (آبان ۱۸نوامبر ) ۹در روز « انداز غذاییچشم»فائو با انتشار شماره بعدی گزارش .ش تجارت گندم را جبران خواهند کردکاه

 .بیشتری درباره کاالهای غذایی اصلی ارائه خواهد کرد

 افزایش تولید لبنیات عامل کاهش قیمت غذا در ماه اکتبر شد

آبان( در پی افزایش تولید لبنیات روند نزولی  ۹مهر الی  ۹هانی مواد غذایی در ماه اکتبر )بر اساس گزارش دیگری از فائو بهای ج

 .دهددرصد کاهش را نشان می 2۷به میزان  2٠۱۱سابقه اوایل سال داشته و نسبت به رقم بی

 ۹شهریور تا  ۱٠اه سپتامبر)درصد کمتر از م ۱.۳واحد رسید که  ۱۷۶.۴شاخص بهای مواد غذایی فائو در ماه اکتبر به رقم متوسط 

 .درصد باالتر است 2.۵اکتبر( در سال گذشته )مهر( بوده اما نسبت به ماه مشابه 

شاخص بهای لبنیات فائو در .کندالمللی قیمت سبد غذایی را به صورت ماهیانه رصد میشاخص بهای مواد غذایی فائو، تغییرات بین

 .خرداد(تاکنون کاهش یافته است ۵اردیبهشت الی  ۴ده و برای اولین بار از ماه مه )درصد افت کر ۴.2ماه گذشته میالدی )اکتبر( 

 انداز مثبت تولید، نسبت به ارزشهای روغن پالم و سویا به دلیل چشمشاخص بهای روغن نباتی فائو نیز با توجه به کاهش قیمت

انداز برزیل، بزرگ ترین صادر کننده شکر، و نیز چشمتضعیف ارز رایج .دهددرصد کاهش نشان می ۱.۱ثبت شده در ماه سپتامبر 

درصدی شاخص بهای شکر فائو را در پی داشته  ٠.۷تولید بیشتر محصول چغندر در اتحادیه اروپا و نیز فدراسیون روسیه، کاهش 

ائو با ای غالت فشاخص بهای گوشت فائو نیز به دلیل افزایش صادرات گوشت و نیز افت تقاضا، کاهش یافته است. شاخص به.است

 .درصد رشد داشته است ٠.۴وجود کاهش کلی قیمت گندم، به دلیل افزایش بهای برنج 

http://www.iana.ir/fa/news/۴۹۸22/%D۹%BE%DB%۸C%D۸%B۴%E2%۸٠%۸C% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۲۱تاریخ: 

 تواند گرمایش سیاره را کنترل کندکشاورزی می

ای را مهار کند و قبل از اینکه مساله گرمایش جهانی از تواند انتشار گازهای گلخانهبه گفته سازمان ملل متحد، بخش کشاورزی می

نقل  های حمل وهای فسیلی و بخشجایگرینی برای سوختای، باید منظور جلوگیری از انتشار گازهای گلخانهکنترل خارج شود، به

 .فراهم شود

 ۱٠در مذاکرات آب و هوایی در بُن ،  ، رنه کاسترو از سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد )فائو("رویترز"به گزارش ایانا از سایت 

 "صرفه ای در سراسر جهان دست یابد.در چند سال آینده ... کشاورزی ... می تواند به نتایج مقرون به "، گفت: 2٠۱۷نوامبر

این امر به بخش انرژی و حمل و نقل کمک خواهد کرد تا به سمت انرژی تجدیدپذیر روی بیاورد و ما را از مسیری که  "وی گفت :

به برنامه .این در حالی است که انتظار می رود با توجه "درجه سلسیوس است، خارج کند 2در آن قرار گرفته و دارای دمای فراتر از 

درجه باالتر از میزان پیش از انقالب صنعتی برسد واین به  ۳های فعلی برای جلوگیری از انتشار گازهای گلخانه ای، دمای جهانی 

 درجه است. 2و محدود کردن گرمایش به کمتر از  2٠۱۵مراتب باالتر از هدف مندرج در موافقتنامه آب و هوا پاریس 

درجه، این سیاره را به سمت شرایط خطرناک آب و هوایی همراه با افزایش  2ونه افزایش بیش از دانشمندان می گویند که هر گ

خشکسالی، طوفان های مکرر و قدرتمندو سیل می کشاند.در حالی که کشورهای کوچک جزیره ای، که بسیاری از آن ها در حال 

 درجه شده اند. ۱.۵، خواستارمحدودیت گرمایش به حاضر در معرض اثرات افزایش سطح دریا و طوفان های شدید قرار دارند

کشاورزی منبع بزرگی از گازهای گلخانه ای قدرتمند است "هلنا مولین والدز، رئیس دبیرخانه ائتالف آب و هوا و هوای پاک، گفت: 

ه جنگلداری و تغییرات در استفاد به گفته فائو، کشاورزی،"... اما توان بالقوه ای را برای ذخیره کربن و کاهش گازهای گلخانه ای دارد.

درصد از گازهای گلخانه ای جهان را تولید می کند به طوری که این بخش به عنوان دومین منبع بزرگ انتشار پس از  2۱از زمین 

 لبخش انرژی شناخته شده است.در عین حال انتظار می رود که تقاضای جهانی برای مواد غذایی افزایش یابد، زیرا جمعیت تا سا

(، معاون مدیر کل سازمان فائو، در حاشیه Castroمیلیارد نفر می رسد. کاسترو) ۹.۷میلیارد نفر به  ۷.۶از میزان کنونی  2٠۵٠

ما باید این جمعیت رو به شد را تغذیه کنیم، و در عین حال، ما باید برای جلوگیری از انتشار گازهای گلخانه ای از "مذاکرات گفت: 

به گفته فائو، دام ها تقریبا دو سوم انتشار گازهای گلخانه ای کشاورزی را تشکیل "یم و این دست یافتنی است.کشاورزی ... فکر کن

برای مثال، پروژه "می دهند. اما تغییرات در شیوه پرورش دام ها با موفقیت انجام شده و می توان آن را افزایش داد.کاسترو گفت:

ش بهره وری دام از یک گاو در هکتار به چهار گاو در هکتار دست یافته است و در عین حال های اخیر در برزیل و آرژانتین به افزای

کاسترو که پیش "جذب دی اکسید کربن و انتشار متان از طریق مدیریت بهتر چمنزارها و خاک و کاشت درختان، انجام شده است.

سمت تولید قهوه همراه با کاهش دی اکسید کربن می رود و  کاستاریکا به "از این وزیر سابق محیط زیست کاستاریکا بوده، افزود:

چین هم قصد دارد با چای همین کار را انجام دهد. اگر یک کشور کوچک مانند کاستاریکا بتواند این کار را انجام دهد و یک بازیکن 

ستین اشمیت، وزیر فدرال غذا و همچنیین به گفته کری"بزرگ مانند چین و یا هر کشور دیگری می تواند این کار را انجام دهد.

 کشاورزی آلمان، پتانسیل کشاورزی برای ارائه راه حل های تغییرات آب و هوایی بسیار زیاد است.

http://www.iana.ir/fa/news/۴۹۹۴۱/%DA%A۹%D۸%B۴% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۱۷تاریخ: 

 ایپا و بازارهای محلی تنها راه کاهش تولید گازهای گلخانهالزمانی تغییرات اقلیمی/ دامداران خردهآخر فاجعه

کنند، اما کارشناسان عقیده دارند که برای نجات های بزرگ تولیدکننده شیر و گوشت به سمت توسعه حرکت میدرحالی که شرکت

 ای، باید واحدهای تولیدی محصوالت دامی به سمت کوچک شدن پیش روند.از حد گازهای گلخانه اتمسفر از انتشار بیش

به گزارش ایانا به نقل از گاردین، سه شرکت بزرگ تولیدکننده گوشت جهان مانند کارگیل، جی.بی.اس و تایسون در سال گذشته 

های نفتی ترین شرکتبه اندازه گازهای تولید شده توسط بزرگ اند. این درستای تولید کردهبیش از کشور فرانسه گازهای گلخانه

است. باید پذیرفت که انتشار این گازها ممکن است زمین را از لحاظ اقلیمی به یک نقطه برگشت  Shellو  BP ،Exxonیعنی 

 ترین منتشرکننده گازهایاکنون آلمان به خاطر صنایعی که دارد بزرگهای صورت گرفته همناپذیر هدایت کند.اگرچه طبق تخمین

شرکت بزرگ تولیدکننده گوشت و مواد لبنی  2٠از  2٠۱۶شود، اما با محاسبات صورت گرفته در سال ای در اروپا محسوب میگلخانه

ها در مجموع از کشور آلمان بیشتر است. به طوری که اگر تمام این این نتیجه به دست آمد که مقدار انتشار گاز توسط این شرکت

 ای در جهان خواهند بود.ها با هم در یک کشور جمع شوند، هفتمین کشور تولیدکننده گاز گلخانهارخانهک

های تولیدکننده گوشت و لبنیات ای منتشر شده از شرکتتواند بدون حذف گازهای گلخانهای رسیده که نمیاکنون جهان به نقطه

ها برای توسعه تولید گوشت و لبنیات در گذاریطی چند دهه گذشته سرمایه از بروز فاجعه آب و هوایی جلوگیری کند. در حالی که

ای جهان مربوط به تولیدات دامی درصد حجم گازهای گلخانه ۱۵جهان با سرعت هرچه بیشتر رو به گسترش است.به طور کلی 

مندان آینده ادامه یابد، توانایی دانشبینی فائو در شود؛ حتی بیشتر از بخش حمل و نقل. اگر تولید گوشت و لبنیات طبق پیشمی

ر ها معتقدند که دبرای جلوگیری از افزایش دما به حاشیه رفته و زمین با یک فاجعه آخرالزمانی مواجه خواهد شد. البته این شرکت

 ماجرا نیست.ها خارج شوند؛ اما این تمام راستای تامین امنیت غذایی مردم گام برداشته و بنابراین باید از لیست محدودیت

های دولتی فعالیت کرده و در حال حاضر محصوالت خود را بیش از پیش به بیشتر تولیدکنندگان محصوالت دامی با کمک یارانه

فرستند. بنابراین آنها نه تنها کسب و کار رسانند. ضمن اینکه مازاد محصول تولید شده را نیز به سایر کشورها میمصرف مردم می

کنند، بلکه مصرف کنندگان را با بمباران تبلیغاتی به مصرف بیش از حد گوشت تشویق کرده و از این ا تهدید میدامداران کوچک ر

های بزرگ تولیدکننده گوشت در آلمان اعتقاد دارند که برای کاهش موثر دهند.شرکتطریق سالمت آنها را در معرض خطر قرار می

داع روشی های گوشتی را با ابار، شیر بیشتری به ازای هر گاو استحصال کرد و نیز گوسالهای باید با افزایش فشانتشار گازهای گلخانه

های های ارائه شده نه تنها مناسب حیوانات، کارگران و صنعت نیست، بلکه بحرانحلبهتر، زودتر به سن کشتار رساند. در حالی که راه

 2٠٠میلیون کشاورز کوچک و   ۶٠٠های بزرگ، زندگی بیش از ندهکند.این تولیدکنزیست محیطی و بهداشتی را نیز تشدید می

وان پا جزو ستکنند. در حالی که همین فعاالن خردهدار را که درآمدشان به تولید اندک محصول وابسته است، تهدید میمیلیون گله

 شند. بنابراین حمایت از آنها ضروری است.توانند شاهراهی برای خروج از بحران تغییرات اقلیمی بافقرات امنیت غذایی هستند که می

ال گذاری در راستای انتقای است، به سرمایهبر همین اساس اگر جهان به راستی به دنبال راهکاری برای کاهش انتشار گازهای گلخانه

ین کنند، اما اید میپاها اگرچه در سطوح متوسط گوشت و شیر تولهای کوچک و بازارهای محلی احتیاج دارد. خردهتولید در سیستم

دهند که عالوه بر بازسازی خاک، معیشت را برای جوامع روستایی و شهری فراهم کرده و گیاهان و حیوانات کار را به طریقی انجام می

ام گ ها وجود دارند و فقط باید اجرا شوند؛حلبینی، مقوام خواهند کرد.بنابراین راهرا نسبت به تغییرات آب و هوایی غیرقابل پیش

های زراعی و کشاورزی به سوی مزارع خانوادگی در بخش کشاورزی هدایت شود. های عمومی از کارخانهنخست این است که سرمایه

 ها نیز باید با کمک به مشاغل کوچک کشاورزی و ایجاد بازارهای محلی از آنها حمایت کنند.دولت

http://awnrc.com/index.php
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 از تغییرات منفی آب و هوایی متوقف کنیم.های لبنی و گوشتی را برای جلوگیری وقت آن است که غول

 ترجمه: وحید زندی فخر

http://www.iana.ir/fa/news/۴۹۹٠2/%D۹%۸۱%D۸%A۷%D۸% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۱۵تاریخ: 

میلیون دالر رسیده  ۱۲۱سریالنکا و هنگ کنگ بازارهای جدید صادراتی آبزیان/ ارزش صادراتی آبزیان تاکنون به 

 است

ای برخوردار نیست، اما کشورهای جدیدی همچون سریالنکا و هنگ کنگ با وجود آنکه تولید آبزیان در کشور از افزایش قابل مالحظه

بیر کل اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران امروز در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران د.خواهان آبزیان ایرانی هستند

)ایانا( پیرامون برگزاری کارگاه آموزشی تکثیر و پرورش ماهی تیالپیا از نگاه زیست محیطی در ایران با حضور کارشناسان خارجیگفت: 

کا و هنگ کنگ برای صادرات انواع آبزیان به تازگی باز شده است که می تواند بازارهای صادراتی جدیدی همچون کشورهای سریالن

فرصت های جدیدی برای سرمایه گذاری در این بخش باشد.علی اکبری خدایی افزود: با توجه به میزان تولید آبزیان در کشور نمی 

رد. وی خاطرنشان کرد: امسال پیش بینی می شود توانیم دنبال بازارهای جدیدی دیگری باشیم زیرا پاسخگویی به تقاضا وجود ندا

تن میگو به کشور روسیه صادرات داشته باشیم که بازار صادراتی برای این کشور به رغم مشکالت موجود با شیب آرام در  ۵٠٠حدود 

ن دالر بود و ارزش میلیو ۳حال پیشروی است.وی تاکید کرد: در سال گذشته ارزش صادراتی انواع آبزیان به کشور سریالنکا حدود 

 صادراتی آبزیان به کشور هنگ کنگ به یک میلیون دالر رسید که امیدواریم در سال جاری شاهد افزایش این ارقام باشیم.

خدایی ادامه داد: بیشترین مشکل صادرات آبزیان در کشور مربوط به حجم کم تولید، تولید در مقیاس کوچک و یک دست نبودن 

 ر حالی که بازارهای صادراتی همچون فرانسه، روسیه و اتحادیه اروپا خواهان محصوالت همگن هستند.محصوالت تولیدی است د

 ماه ابتدای امسال ۵هزار تن انواع آبزیان در  ۳9صادرات 

بزیان در آدبیر کل اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران در باره آمار صادراتی انواع آبزیان گفت: در حالی که بخش بزرگی از برداشت 

 ۱2۱هزار تن انواع آبزیان صادر شد که دارای ارزشی معادل  ۳۹نیمه دوم سال انجام می شود اما در پنج ماه ابتدایی سال جاری 

هزار  ۶٠٠میلیون  ۹۴تن آبزی صادر شد که ارزش ریالی  ۸٠٠هزار  ۳2میلیون دالر بود درحالی که طی سال گذشته در این مدت 

قم زد.خدایی افزود: مقایسه صادراتی سال گذشته و سال جاری نشان از آن دارد محصوالت صادر شده از لحاظ دالری را برای کشور ر

 درصدی برخوردار است. 2۸درصد و از لحاظ ارزشی از افزایش  ۱۹وزنی 

ن دارد که از افزایش میلیون دالر بود که ارقام ذکر شده نشان از آ ۹۵ارزش صادراتی انواع آبزیان  ۹۴وی در ادامه گفت: در سال 

  ایم.آرامی برخوردار بوده

 امیدواری برای تولید ماهی تیالپیا با ورود کارشناسان انگلیسی در کشور

با اعالم آنکه در چند روز آینده اخبار خوبی از ماهی تیالپیا به گوش خواهد رسید، افزود: ورود دو کارشناس   این مقام مسئول

ه در زمینه پرورش این ماهی تخصص دارند باب جلسات جدیدی را با سازمان شیالت ایران و سازمان المللی از کشور انگلیس کبین

 البته از نوع نیل در آب های غیر ساحلی باشیم. که امیدواریم به زودی شاهد پرورش اینگونه  حفاظت محیط زیست باز کرده

برای پرورش تیالپیا در آب های غیرساحلی شاهد بودیم که خدایی تاکید کرد با وجود ممانعت های سازمان حفاظت محیط زیست 

گونه زیلی که خطرناک و مهاجر است از آب های کشور عراق به آب های استان خوزستان وارد شده و خسارت های زیادی را به 

ت محیط زیست اقدام پرورش دهندگان ماهی وارد کرده است بنابراین الزم است برای رفع موانع قانونی رئیس جدیدی سازمان حفاظ

پیا را به اند بتوانند راه ورود گونه تیالالمللی با بازدیدهای که داشتهکند.وی در پایان گفت: پیش بینی می شود این دو کارشناس بین

 عرصه آبزی پروری باز کنند./

http://www.iana.ir/fa/news/۴۹۷۵۵/%D۸%B۳%D۸%B۱%DB%۸C% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۲۱تاریخ: 

 در هند "کارگیل"میلیون دالری  ۲۴۰گذاری سرمایه

میلیون دالر در هند سرمایه گذاری خواهد کرد. سرمایه گذاری های جدید این شرکت  2۴٠کارگیل اعالم کرد، طی پنج سال آینده 

(، به ایمنی غذا و توسعه اقتصادی کشور کمک می کند و به صنایع فرآوری غذایی و کشاورزی ۱مواد غذایی و کشاورزی امریکایی)

، این اعالمیه در کنفرانس اخیر جهانی غذا هند، توسط پیتر ون دورسن، "بیزنس فسیلیتیز"به گزارش ایانا از سایت سود می رساند.

 در مراسم امضای تفاهم نامه با وزارت صنایع فرآوری غذایی هند، مطرح شد.  Cargill Asia Pacificمدیر اجرایی 

این سرمایه گذاری اضافی به عنوان مرکز فعالیت کارگیل، از جمله روغن های خوراکی، کاکائو و شکالت، نشاسته و شیرینی ها خواهد 

هند یک بازار مهم "ورزان کشور کمک می شود.ون دورسن گفت: نفر فراهم و به کشا ۳٠٠بود. عالوه بر این، اشتغال برای یک هزارو 

برای ما محسوب می شود؛ به طوری که میزان سرمایه گذاری افزایش یافته و نشان دهنده تعهد ما به این کشور و توسعه صنعت 

هد به تغذیه مردم هند به با رشد جمعیت و تغییر روند مصرف ، کارگیل متع "وی افزود:"کشاورزی و صنایع فرآوری غذایی آن است.

 2٠۱۷هارسیمرات کوربدال، وزیر صنایع فرآوری غذایی ، پیش از رویداد جهانی غذا هند "شیوه ای امن، پایدار و مسئوالنه است. 

(World Food India 2017 : گفت ، )" میلیارد دالری در بخش فرآوری مواد غذایی  ۱٠انتظار می رود که کشور سرمایه گذاری

مدیر اجرایی ،  ۵٠نماینده وزارتخانه و کسب و کار و  ۱۸کشور،  ۳٠شرکت از  2٠٠کند و پیش بینی می شود که بیش از را جذب 

با برگزاری "بدال یادآور شد:"همراه با مدیران شرکت های پیشرو داخلی در بخش فرآوری مواد غذایی در این رویداد شرکت کنند.

میلیارد دالر در بخش فرآوری مواد غذایی برسد که  ۱٠به هدف جذب سرمایه گذاری حدود این رویداد جهانی ، کشور آماده است تا 

در عرض سه سال یک میلیون فرصت شغلی ایجاد می کند. من مطمئن هستم که پلت فرم جهانی غذا هند، موقعیت کشور را به 

 "تثبیت خواهد کرد. "مرکز جهانی همکار "و"کارخانه جهانی غذا  "عنوان

میلیون دالر در نخستین کارخانه آسیاب خرد کن ذرت در هند سرمایه گذاری و یک کارخانه لبنی جدید  ۱٠٠ته، کارگیل سال گذش

بزرگترین مرکز خدمات کسب و کار را در بنگلورافتتاح  2٠۱۵( ، پنجاب افتتاح کرد. همچنین کارگیل در سال Bathindaدرباتیندا) 

 نفر را استخدام کرد. 2٠٠٠و حدود 

 مه: فرحناز سپهریترج

 پی نوشت:

شود و مقر اصلی آن در : شرکتمواد غذاییامریکاییوچندملیتیاست، که توسطخانواده کارگیلمدیریت می(Cargill)کارگیل  -۱

بنا نهاده شد و در حال حاضر، از لحاظ میزان درآمد، به عنوان  ۱۸۶۵این شرکت، در سال  .سوتاقرار داردتونکاایالتمینهشهرمینه

 شود.بزرگترین شرکت خصوصی جهان، محسوب می

http://www.iana.ir/fa/news/۴۹۹۴2/%D۸%B۳%D۸%B۱%D۹ 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۲۰تاریخ: 

 مطالبه خروج از پیمان تجارت آزاد با آمریکا/ کشاورزان خشمگین کره جنوبی کفش و تخم مرغ پرتاب کردند

شمار زیادی از کشاورزان کره جنوبی به گفت و گوهای دولت با آمریکا برای تغییر بندهایی از توافقنامه تجارت آزاد اعتراض کرده و 

 .خواستار خروج از این پیمان شدند

گزارش ایانا از یونهاپ کره جنوبی، این کشور و آمریکا مدتی است که به درخواست دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت و  به

آمریکا می گوید که توافقنامه ای که دولت باراک اوباما رئیس جمهوری سابق با کره .گوها برای تغییر توافقنامه را شروع کرده اند

 .منعقد کرده است به هیچوجه تامین کننده منافع کارگران و نیروی کار و شرکت های آمریکایی نیست میالدی 2٠۱2جنوبی در سال 

ترامپ این توافقنامه را یکی از بدترین پیمان ها دانسته و افزوده است با توجه به پایان آن الزم است که دو کشور بار دیگر بندهایی 

اما کشاورزان کره ای می گویند که با اصالح این توافقنامه کره جنوبی و .تامین شود از توافقنامه را اصالح کنند تا منافع واشنگتن

 .کشاورزان خسارات زیادی متحمل خواهند شد و درها به روی محصوالت آمریکایی بازتر خواهد شد و این صنعت زیان خواهد دید

ارهای آمریکا بهتر است که دولت کره از این توافقنامه خبرگزاری کره جنوبی از قول کشاورزان معترض آورده است که با توجه به فش

وزارت تجارت و صنعت و انرژی کره جنوبی در اعالمیه ای آورده است که در حال جمع آوری .خارج شده و آن را ملغی اعالم کند

 .یمان گفت و گو شودنظرهای نهادها و سازمان ها و گروه های مختلف مردمی است تا بر اساس آن ها با آمریکا در باره این پ

ترامپ بر این باور است که کره جنوبی برای جبران مازاد تجاری اش در مقابل واشنگتن باید این توافقنامه را تغییر دهد و با خریدهای 

خبرگزاری شین هوا گزارش کرده است که مسئوالن وزارت تجارت در مصاحبه های .بیشتر تسلیحاتی بخشی از آن را جبران کند

خود حاضر به شنیدن اعتراضات کشاورزان نشده اند و کشاورزان خشمگین به سمت مسئوالن در محل اعتراضات خود کفش مردمی 

 .و تخم مرغ و اشیای دیگر پرتاب کرده اند

http://www.iana.ir/fa/news/۴۹۹۱۵/%D۹%۸۵%D۸%B۷%D۸%A۷ 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۱۶تاریخ: 

 بزرگترین گلخانه هوشمند کشاورزی در چین گشایش یافت

 نخستین گلخانه هوشمند کشاورزی، چندی پیش در دژو )استان شاندونگ( چین گشایش یافت.

 پیش چندی و دارد قرار لینی شهرستان در و وسعت هکتار ۷ کشاورزی هوشمند گلخانه این ،"پالزا فرش"به گزارش ایانا از سایت 

  .است کرده آغاز را خود تجاری فعالیت

میلیون یوان سرمایه گذاری شده است. این گلخانه به طور ثابت ظرفیت  ۱۷٠هکتار مساحت دارد و در مجموع  ۷یکی از گلخانه ها 

 میلیون یوان محصول تولید کند. ۸٠ گیاه گوجه فرنگی دارد و می تواند در مجموع ۱۱۴،۷۸۱حدود 

اکتبر، گلخانه به  2۳این درحالی است که این گلخانه می تواند توسط کنترل از راه دور روی کاشت نظارت داشته باشد. همچنین در 

خواهد تن  ۵،۱٠٠گیاه گوجه فرنگی قادر به تولید حدود  ۱۱۴،۷۸۱کاشت نخستین درختان خود پایان داده و بنابراین در مجموع 

 میلیون یوان برآورد شده است. ۸٠بود به طوریکه تولید سالیانه آن 

نوع گوجه فرنگی است: گوجه فرنگی بزرگ صورتی ، گوجه فرنگی بزرگ  ۴بر اساس گزارش ها، اولین گیاهان گوجه فرنگی شامل 

برای  2٠۱۸بسته ها تا نیمه ژانویه (.همچنین تخمین زده می شود که اولین ۱قرمز، گوجه فرنگی گیالسی و گوجه فرنگی کوکتل)

عرضه به بازار آماده شوند.درحالی که بازارهای هدف اصلی عبارتند از پکن، تیانجین، هبی، شاندونگ و دیگر شهرهایی که جمعیت 

-KFC ،McDonalds ،Pizza Hut ،Asiaهزار نفر است. درعین حال مشتریان صنعتی اصلی عبارتند از  ۵٠آنها بیش از 

Pacific International ،Fu Xi  شرکت برتر جهان قرار دارند. ۵٠٠و سایر شرکت هایی که در میان 

 ترجمه: فرحناز سپهری

http://www.iana.ir/fa/news/۴۹۸۴۱/%D۸%A۸%D۸%B2%D۸%B۱%DA%AF% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۱۵تاریخ: 

 گلخانه های خورشیدی برق تولید می کنند و محصوالت سالمی پرورش می دهند

اینکه اولین محصوالت گوجه فرنگی و خیار که در گلخانه های تولید برق خورشیدی رشد کردند به اندازه آنهایی که در گلخانه های 

هستند، نشان می دهد که گلخانه های هوشمند نوید بخش استفاده دوگانه کشاورزی و تولید برق سنتی پرورش یافته اند سالم 

مایکل لویک، استاد مطالعات زیست محیطی در دانشگاه کالیفورنیا، سانتا کروز به گزارش ایانا از سایت یورواکلرت،تجدید پذیر هستند.

ما نشان »منتشر شده است می گوید  ینده زمینحادیه ژئوفیزیک آمریکا، آو نویسنده سرپرست مقاله ای که در شماره اخیر مجله ات

داده ایم که گلخانه های هوشمند می توانند انرژی خورشیدی را برای تولید برق دریافت کنند بدون اینکه رشد گیاهان را کاهش 

 های فتوولتائیک با طول موج گزینشیگلخانه های خورشیدی تولید کننده برق سیستم «.دهند، که این بسیار هیجان انگیز است

((WSPVs  را استفاده می کنند، تکنولوژی جدیدی که برق بیشتر، بهره ورتر و ارزان تر از سیستم های سنتی فتوولتائیک را تولید

 می کند. این گلخانه ها مجهز به پنل های سقفی شفاف پوشیده با یک رنگ سرخ فام روشن شب تاب هستند که نور را جذب می

برخی طول موج های آبی و  WSPVsکند و انرژی را به نوارهای کوتاه فتوولتائیک انتقال می دهد، جایی که برق تولید می شود. 

توسط سو کارتر و گلن آلرز  WSPVسبز نور را جذب می کند اما اجازه می دهد بقیه عبور کنند تا گیاه بتواند رشد کند. تکنولوژی 

را بنیاد نهادند تا این « سولیکالچر» 2٠۱2اد فیزیک در دانشگاه کلیفورنیا سانتا کروز هستند و در سال که همکار هستند و هردو است

گونه گوجه فرنگی، خیار، لیمو، فلفل، توت فرنگی  2٠تکنولوژی را به بازار عرضه کنند ایجاد شد.تیم لویک بر فتوسنتز و تولید میوه ی 

 در دو مکان در کمپس و واتسونویل کالیفورنیا رشد کرده بودند نظارت کردند. و ریحان که در گلخانه های سرخ فام واقع

«. درصد در زیر پنجره های سرخ فام بهتر رشد کردند 2٠هشتاد درصد گیاهان تحت تاثیر قرار نگرفتند، درحالیکه »لویک می گوید 

سراسر جهان هستند.در آزمایش های اضافی، فتوسنتز او می گوید گوجه فرنگی و خیار در میان محصوالت تولیدی برتر گلخانه ای در 

گیاهان در اینجا، برای همان »گوجه فرنگی درون گلخانه های سرخ فام همراه با صرفه جویی کم در مصرف آب بود. او می گوید 

من فکر کردم که "لویک می گوید: «.درصد آب کمتر دارند ۵میزان رشدی که در بیشتر گلخانه های معمول انجام می دهند نیاز به 

. "گیاهان آهسته تر رشد خواهند کرد، زیرا زیر این پنجره ها تاریک تر است. رنگ این نور، آن را مانند بودن در سیاره سرخ می کند

ه گفته لوک .ب"گیاهان نه تنها نسبت به شدت نور بلکه نسبت به رنگ نیز حساس هستند. اما گیاهان در اینجا به خوبی رشد کردند"

انرژی مصرفی توسط گلخانه ها، با استفاده جهانی از گلخانه ها برای تولید غذا تبدیل به یک الویت شده است و در طول بیست  کاهش

گلخانه ها "رسیده است. او می گوید:  -تقریبا دوبرابر نیوجرسی -میلیون جریب ۹برابر افزایش داشته و به بیش از  ۶سال گذشته 

. او "کانادا برای تولید سبزیجات به شدت بر گلخانه ها تکیه دارد و در چین نیز همینطور". "شوندبزرگ هستند و بزرگتر هم می 

اضافه کرد گلخانه های پالستیکی برای استفاده در کشاورزی تجاری در مقیاس کوچک و همچنین برای تولید غذای خانگی محبوب 

نور و سایر سیستم های نظارتی استفاده می کنند. لویک که در زمینه شده اند.گلخانه ها از برق برای کنترل دما و فن های قدرت، 

مستقل  این تکنولوژی پتانسیل»تغییرات آب و هوایی، فیزیولوژی گیاهان، منابع آبی و تکنولوژی های پایدار متخصص است می گوید 

درصد کمتر از هزینه هر وات  ۴٠دود ح -سنت در هر وات است WSPV ۶۵هزینه هر پنل با تکنولوژی «. کردن گلخانه ها را دارد

 انرژی سلول های فتوولتائیک بر پایه سیلیکون سنتی.

اگر گلخانه ها در محل برق تولید کنند، این کار نیاز به منبع خارجی را کاهش می دهد، که به کاهش انتشار "لویک می گوید: 

 ."پایدار حرکت می کنیم -لخانه های خودما به سمت گ«. »گازهای گلخانه ای حتی به میزان بیشتری کمک می کند

http://www.iana.ir/fa/news/۴۹۸۱۳/%DA%AF%D۹%۸۴% 
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