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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

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

 اهم اخبار کشاورزی و آب

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

 بهره مند فرمائید.
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۰۹تاریخ: 

 هکتار گلخانه برای ارتقای آبیاری و صرفه جویی در مصرف آب 300احداث 

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

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

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

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

های  هزار هکتار سامانه 57های ساختاری، بیش از همچنین بنا به ضرورت تدارک کشت پاییزه و رفع چالش.اقتصاد مقاومتی کرد

 .هزار هکتار شروع و در دست اجرا قرار گرفت 151برداران شد و عملیات بیش از  یل بهرهنوین آبیاری اجرا و تحو

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

  .ه و آماده تحویل شده استهزار هکتار در مناطق مرزی به مورد اجرا گذاشت 38منطقه سیستان و 

برای حمایت از کشت پاییزه که به منظور کاهش مصرف آب انجام می شود، توسعه کشت نشایی نیز ترویج و مورد حمایت واقع شد 

هزار هکتار تجهیز و نوسازی در اراضی آبخور سدها و همچنین  11هزار هکتار عملیات آب و خاک و در سطحی بیش از  3که در سطح 

هزار  700در زمینه کشاورزی حفاظتی نیز در سطح یک میلیون و .کیلومتر از قنوات در کشور انجام شده است 90و بازسازی مرمت 

ورزی تناوب کشت، حفظ بقایای گیاهی با رعایت کلیه های مخصوص، کم خاکهکتار برنامه کشاورزی حفاظتی با استفاده از ماشین

 .اصول کشاورزی حفاظتی انجام شده است

  هزارتن انواع بذر گواهی شده 50تولید بیش از  *

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

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

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

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

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

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

 .ت غیر شیمیایی عملیات مبارزه با آفات در کشور اقدام شده استهزار هکتار به صور 300بیش از 

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

 .دانش نوین منعقد شده است

  میلیون تن گندم 9خرید  *

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

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

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

 .قرارداد بوده است 3538هزار تن از طریق  764محصوالت است که در دولت دوازدهم در قالب بیش از 

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

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

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

  .های دریا تولید شده است تن ماهی پرورشی در قفس 1500هزار تن میگوی پرورشی و بیش از  27شده و بیش از 

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

 .کالن بازار آن انجام شده است

  اجرای عملیاتی های فنی در حوزه دریاچه ارومیه *

کاری، های جنگلهای آبخیز، فعالیتانجام شده در حوزه حفاظت از منابع طبیعی و اجرای عملیات در حوضهدرخصوص اقدامات 

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

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

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

هکتار، اجرای عملیات  824موع ها در مجروز اخیر برای بخش امنیت غذایی کشور احداث، اصالح و نوسازی گلخانه 100طی 

های هزار هکتار و احداث شبکه 72های آبیاری نوین در هکتار، حمایت از توسعه سامانه 800هزار و  156داری در آبخیزداری و آبخوان

تأمین  به میزان پنج هزار میلیارد ریال، (پرداخت خسارت معوق )عملکرد بیمه.هزار هکتار پیگیری شد 81فرعی آبیاری و زهکشی 

دستگاه انواع  5600دستگاه تراکتور و کمباین، توزیع  3764شده برای محصوالت کشاورزی، توزیع هزار تن انواع بذور گواهی 490

هزار تن گندم از  474میلیون و  12هزار تن کود شیمیایی، پشتیبانی برای تولید  152آالت کشاورزی، تأمین یک میلیون و ماشین

هزار تن  41میلیون و  5این وزارتخانه پشتیبانی برای تولید .جهادکشاورزی در دولت دوازدهم به شمار می روددیگر اقدامات وزارت 

هزار تن گوشت طیور، پشتیبانی  128هزار تن گوشت قرمز ، پشتیبانی برای تولید یک میلییون و  419شیر خام، پشتیبانی برای تولید 

هزارتن انواع ماهیان، پشتیبانی  270پروری هزارتن، پشتیبانی برای صید و آبزی 24 برای پرورش ماهی در قفس در دریا به میزان

میلیارد دالر محصوالت کشاورزی را  2هزار تن محصوالت کشاورزی و پشتیبانی برای صادرات بیش از  525ملیون و  2برای صادرات 

 .در اولویت خود قرار داده است

http://www.iana.ir/fa/news/50355/%D8%A7%D8%AD%D8%AF 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۰۷تاریخ: 

 سد بعد از زلزله غرب کشور ۲۲ارزیابی ایمنی 

برداری و دو سد بزرگ نیز در دست ساخت سد در دست بهره 20سد بزرگ وجود دارد که  22کیلومتری کانون زلزله  125در فاصله  

زده، با تاکید بر اینکه آب و برق نقاط وزیر نیرو در سفر به استان کرمانشاه و در حاشیه بازدید از روند بازسازی مناطق زلزله  .است

د ندارد؛ در زمینه گرمایش چادرهای غرب کشور دارای وضعیت پایداری است، اعالم کرد: از نظر تولید برق مشکلی در منطقه وجو

ی هایی وجود دارد، ولی با اولویت سعهای برقی نیز با توجه به استفاده از شبکه فشار ضعیف طبیعتا محدودیتنصب شده با بخاری

 .های ایمنی موضوع گرمایش چادرها در این شرایط اضطراری نیز برطرف شودخواهیم کرد ضمن رعایت جنبه

رسانی وزارت نیرو، رضا اردکانیان تصریح کرد: در زمینه موضوع آب نیز از ساعات ابتدایی زلزله تاکنون با اطالع به گزارش پایگاه

زده دارای های معین شرایط خوبی در منطقه برقرار و آب نقاط زلزلههای استان کرمانشاه، همچنین استانهمکاری تمامی شرکت

 .ر نیز آمادگی داریم تا مردم برای اسکان موقت نیز دغدغه و مشکلی نداشته باشندکیفیت مناسب و در دسترس است؛ در حال حاض

کیلومتری کانون  125های وارده به تاسیسات آب و برق بر اثر زلزله غرب کشور اشاره کرد و افزود: در فاصله اردکانیان به خسارت

ترین مهم :بزرگ نیز در دست ساخت است. وی تاکید کردبرداری و دو سد سد در دست بهره 20سد بزرگ وجود دارد که  22زلزله 

فنی  هایهای صورت گرفته توسط تیمدغدغه ما پس از نخستین لحظات وقوع زلزله مساله ایمنی و پایداری سدها بود که با بررسی

 روشنی در کارنامه مهندسی کننده ووزارت نیرو پس از بروز زلزله مشخص شد که هیچ جای نگرانی وجود ندارد و این مهم نقطه دلگرم

کشور بود؛ چرا که این سدها توسط مهندسان و مشاوران ایرانی و به همت پیمانکاران داخلی طراحی و ساخته شده است. وزیر نیرو 

 عنوان وزیر نیروهای اصلی کشور است ولی بنده بهترین چالشگفت: به هر حال کشور ما خشک و کم آب است و مساله آب جزو مهم

 .تر از مساله آب و بزرگترین تهدید جدی برای کشور موضوع زلزله استکنم مهمض میعر

ی های مسوول و پشتیباناردکانیان افزود: با توجه و تکیه بر دانش روز، استفاده از تجربیات داخلی و خارجی، همکاری بین دستگاه

د اما بحث زلزله موضوع جدی است. وی تصریح کرد: باید توان در جهت غلبه بر چالش کم آبی حرکت کرکنندگان میمردم و مصرف

های زیربنایی همچون تاسیسات آب و برق را بازبینی کنیم و این مهم عملی نیست تر و سازهها را مقاومتر، ساختمانها را ایمنسیستم

و  یابی به این مهم را مستلزم مستندسازیگیریم را فراموش نکنیم. وزیر نیرو دستقیمتی که از زلزله میهای گرانمگر اینکه ما درس

ه ها به این مساله توجه کنند و به سمتی برویم کبررسی دقیق فنی دانست و گفت: باید همکاران ما نیز در وزارت نیرو و سایر دستگاه

هد دهای اولیه نشان میبار جدی برای کشور ما نباشد. در عین حال، معاون برق و انرژی وزیر نیرو گفت: برآوردزلزله مساله خسارت

 ترین زمان ممکن این شبکهزده خسارت وارد شده که سعی شد در کوتاهمیلیارد تومان به تاسیسات برق مناطق زلزله 40که بیش از 

تند زده داشهای برق در مناطق زلزلهدلیل سازماندهی مناسبی که مجموعهبازسازی شود. هوشنگ فالحتیان اظهار کرد: خوشبختانه به

ها و پست برق در منطقه کنند. معاون ترین زمان ممکن اقدام به بازسازی دوباره شبکهبالفاصله توانستند وارد عمل شده و در کوتاه

ترانسفورماتور، همچنین 285های توزیع، به بیش از کیلومتر شبکه 1500برق و انرژی وزیر نیرو افزود: حوادث زلزله سرپل ذهاب به 

 .کیلوولت این شهر خسارت وارد کرد 63و  230های به پست

http://www.iana.ir/fa/news/50306/%D8%A7%D8%B1%D8 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۰۲تاریخ: 

 فقر آب، تهدید امروز و آینده

 *حمید بهلولی

های فراوان و اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که از دیرباز مشکل جوامع انسانی بوده است و تالشاعم از فقر  (Poverty) فقر :شرق 

تری از خود را در سطح فقر زیستی کنی آن در هر پنج قاره جهان صورت گرفته است، امروز چهره خطرناکمعموال ناموفقی در ریشه

ترین شکل آن فقر آب ترین و خطرناکدیریت کرد و یکی از برجستهتوان با منابع مادی منشان داده است که همه وجوه آن را نمی

  .است

 بیماری -بهداشت فقر –فقرآب  -فقرآب: چرخه معیوب فقر

رند ی ندادسترس بهداشتی و سالم آب به دنیا میلیاردیهشت جمعیت از میلیارد دهند که در حدود یک های جهانی نشان میگزارش

 همشدت وابسته بهصورت واقعی زندگی آنهاست. امروزه فقر عمومی و فقدان و فقر آب دو موضوع بهو برای این جمعیت فقر جامع 

اصطالح رساتر، فقر آب از تعاریف مرسوم فقر نسبی کنند. موضوع فقدان آب و بههستند و در یک چرخه معیوب همدیگر را تشدید می

ای را که دچار فقر مطلق با تعریف معمول و ؛ یعنی اگر تا دیروز جامعهو فقر مطلق فراتر رفته و مترادف با فقر زیستی شده است

شد با تزریق پول یا ایجاد اشتغال از فقر نجات داد، ولی امروز مرسوم بود، یعنی درآمدی کمتر از یک دالر سرانه روزانه داشت، می

مدت جایگزین توان آن را با پول در کوتاهنباشد نمی کشی شهری، آبیوقتی منابع آبی کشوری خشکیده باشد و در چاه روستایی و لوله

تواند به حساب بیاید، نه بیشتر. مطابق تعاریف سازمان های مؤثر میانداز بلندمدت نیز منابع مالی فقط یکی از مؤلفهکرد و در چشم

های میکروبی، انگلی و قابل گیدور از آلودوشو و بهجهانی بهداشت، آب سالم که باید مناسب خوردن و استفاده غذایی و شست

لیتر برای هر نفر در هر روز باشد، امروزه از دسترس  20دسترسی در کمتر از یک کیلومتر از محل سکونت هر فرد و حداقل به میزان 

 فقر آب،شدن هوا هرروز در حال افزایش است. در دور است و این ابعاد فقر آب با تغییرات اقلیمی و گرمهشتم جمعیت دنیا بهیک

هداشت فقر ب -فقر آب -هاست، رنگ باخته و با ورود بیماری به چرخه معیوب فقربهداشت و پاکیزگی که الزمه پیشگیری از بیماری

  .وضع را بدتر خواهد کرد

 گزارش بانک جهانی در موضوع فقر آب

در عرضه آب، بهداشت عمومی و  گزارشی تحت عنوان کاهش نابرابری 2017 آگوست  28بانک جهانی در هفته جهانی آب در 

گذاری توسعه پایدار منتشر کرد. این گزارش ایجاد تغییری چشمگیر در چگونگی مدیریت منابع آبی و ارائه پاکیزگی، در عصر هدف

 گیری بهتر صرف منابع و ایجاد اطمینان ازکند و شروع تغییر را هدفهای حیاتی بهداشتی ازسوی کشورها را پیشنهاد میسرویس

داند با تأکید بر اینکه آنها که بیشتر نیازمندند، باید دسترسی بهتری به منابع داشته باشند و همچنین دسترسی بهتر نیازمندان می

زارش کند. این گهای عمومی توصیه اکید میها و صرف منابع غیراثربخش و ایجاد اطمینان از پایداری و تأثیر سرویسبه مهار فعالیت

 ای و عرضه آب سالم و خدمات بهداشتی مناسبکند که مداخالت تغذیهپذیربودن سالمت و رشد کودکان توصیه مییببا تأکید بر آس

کند که اگرچه ایجاد امکان بهتر ومیر کودکان باید باهم هماهنگ شود و اذعان میدر جهت پیشرفت اساسی در کاهش رشد و مرگ

ها تأثیر مهمی دارد، ولی بچه (Well-being) زیستیهایی، در سالمت و خوببرای دسترسی به آب سالم و بهداشت عمومی به تن

د. گذارنشوند اثرات سینرژیک و ماندگارتری در آینده کودکان میصورت هماهنگ ارائه میای و بهداشتی بهوقتی مداخالت تغذیه

 آب فقر و فقر. گرفتارند فقر دام در بهداشت و آب یناکاف عرضه دلیلبه انسان هامیلیون مطابق این گزارش و در شرایط فعلی، هنوز 

 مرگ پنج از یک هر امروزه. دارد اسهال مانند ایکنندهضعیف هایبیماری به ابتال و کودکی دوره رشد کاهش در ایعمده سهم
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کشور در حال توسعه دنیا  18افتد. پژوهش اخیر بانک جهانی در می اتفاق آب فقر به وابسته هایبیماری دلیلبه جهان در کودکان

دهد که کلید مهار فقر در دنیای امروز اقدام سریع در تأمین آب سالم، باکیفیت و ایجاد و حفظ و ارتقای بهداشت عمومی نشان می

دهد که مشکل اصلی در ارائه بهداشت عمومی در این کشورها، باز همان علت اصلی، یعنی کمبود دسترسی است. مطالعات نشان می

ب سالم است و خالصه آب کلید اصلی مهار فقر در جهان سوم است. این مطالعه از منظر بانک جهانی که همیشه به موضوعات به آ

تر و از ارتفاع باالتر و با درنظرگرفتن متغیرهای اجتماعی، اقتصادی و حاکمیتی نگاه ای با افق دید وسیعسالمت جهانی و منطقه

را نیازمند  2030های بهداشتی تا سال ، دسترسی به آب آشامیدنی سالم و سرویس(SDG) پایدارکند، دسترسی به اهداف توسعه می

  .داندمیلیارد دالر ازسوی کشورها می 150کرد هزینه

به این موضوع ازسوی کشورهاست که برای های فعلی مربوطکرد برابر با چهاربرابرشدن هزینهشایان ذکر است که این میزان هزینه

-Water)از مجموعه  WASH به اهداف ذکرشده باید میزان عرضه آب، بهداشت عمومی و پاکیزگی که با کلمه مخففرسیدن 

Sanitation-Hygine) شود، درمقایسه با امروز چهار برابر شود؛ چیزی که برای بسیاری از کشورها امکان مشارکت نشان داده می

د کنی فقر آب و کنترل توالی فاسدیدی جدی برای پیشرفت عملیات مهار و ریشهگذاری فراهم نیست و این موضوع تهدر این سرمایه

 رد واضحی انصافیبی و توازن عدم ها،بررسی طبق که است مانده سایه در نکته این بخشروشنی مطالعه این آن ایجاد خواهد کرد. 

شهری و روستایی از طرف دیگر وجود دارد. برای  مناطق فقیر و متوسط از طرفی و مناطق مابین بهداشتی خدمات و آب به دسترسی

مند باشد، نیاز است فاصله و شکاف بین طبقات غنی دادن شانس مساوی به هرکس برای آنکه بتواند از شکوفایی استعدادهایش بهره

تری ه، آب نقش پررنگدهد در دنیای امروز رو به سوی آیندو فقیر در دسترسی به آب و بهداشت عمومی پر شود. این موضوع نشان می

ر ورزانه ثروت دگونه که در موضوعات دیگر به بازتوزیع عدالتعدالتی خواهد داشت و هماندر ایجاد اختالف طبقاتی و نابرابری و بی

ترین منبع حیات که اندیشیم، به بازتوزیع مناسب و عادالنه آب، این اصلیمی بخشی در حقوق اجتماعی شهروندیجامعه و تساوی

ع برای موقگزاری بهکند، نیز بپردازیم و از سیاستتوسعه و همچنین کشور ما پیدا میحالهای درتری در کشورهر روز شرایط بحرانی

رهای گزاری آب در کشوحکمروایی خوب و مدیریت عاقالنه آب غفلت نکنیم. این گزارش به نکته مهم دیگری نیز در فرایند سیاست

های دلیل داشتن سیاست کند که در بیشتر این کشورها، فقر آب و نارسایی خدمات بهداشتی، بهو تأکید می شده اشاره کردهمطالعه

ی کالن گزارگزاری آب نوعی سیاستهاست. این نکته را باید اضافه کرد که سیاستخاطر اجرای غلط سیاستغلط نیست؛ بلکه به

مانند  های دیگریها در بخشهای غلط یا اجرای غلط سیاستب، نتیجه سیاستبسا که فقر آطلبد و چهبخشی را میفرابخشی و بین

 و طراحی بین که مخربی فاصله و هاسیاست اجرای در اتونومی و ضعف که نکته این به اذعان بخش کشاورزی و صنعت باشد. 

وجود دارد، واقعیتی است  (Policy Implementation) و مرحله اجرای سیاست (Policy formation) سیاست بندیصورت

ویژه در کشورهای جهان سوم که به دالیل زیادی ازجمله تضاد منافع، فساد دامنگیر و نداشتن نظام ارزیابی توان از آن بهکه نمی

 سیاست

(Policy Evaluation) پوشی کرد. بر خالف آنچه تصور میافتد، چشممؤثر و سالم در محیط و حوزه اجرای سیاست اتفاق می

شود؛ های فقیر نمی، موضوع فقر آب تنها محدود به کشور(پردازدقدر کفایت به آن نمیشود )که حتی این گزارش بانک جهانی هم به

های آب، حتی جمعیت انبوهی از شهروندان شدن هوا، افزایش تقاضا و افزایش شدید تعرفهبلکه با توجه به تغییرات اقلیمی، گرم

الوقوع آن را به جامعه بریتانیا گیرند و این موضوعی است که گاردین امکان بروز قریبفقر آب قرار میکشورهای غنی نیز در خطر 

های آب و فقری که در رفتن منابع، عدم امکان پرداخت هزینهدلیل ازدستدهد. در واقع فقر آب از سه منظر فقدان آب بههشدار می

ل تعریف است. بنا بر گزارش بنیاد خیریه تحقیقاتی بزرگ جوزف رونتری، اگر فرد یا شود، قابهای آب ایجاد مینتیجه پرداخت هزینه

گیرد. گزارش دیگری از طرف خانواده، مساوی یا بیش از سه درصد از درآمدش را صرف پرداخت قبض آب کند، در فقر آب قرار می
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ر حاضکند که درحالبیند و گزارش میتر میجدی و دانشگاه ساری انگلستان، خطر کمبود و فقر آب را AEA مشاوران محیط زیست

  .چهار میلیون خانواده در انگلستان در خطر جدی فقر آب قرار دارند

 نتیجه فقر آب :)Fragile State( و حاکمیت شکننده ) Fragile Society( جامعه شکننده

گزاری و دیپلماسی مناسب برای مدیریت بحران کنندگی آتش را دارد، ولی اگر در این عصر سیاستآب برخالف آنکه خاصیت خاموش

ی ای و جهانی را بازها و منازعات و تشدید فقر ملی، منطقهشدن به موضوع امنیتی، نقش سوخت بحرانآب صورت نگیرد، با تبدیل

های اجتماعی، اقتصادی و زیستی و تولید در سیستم (Compound Fragilities)کستگی مرکب خواهد کرد و نتیجه آن ایجاد ش

 و حاکمیت شکننده ( Fragile Society) عنوان جامعه شکنندهتضاد، خشونت و جنگ خواهد بود. ماحصل چیزی است که از آن به

(Fragile State) ر شمال آفریقا و منطقه خاورمیانه و بعضی کشورهای این های آن داین اتفاقی است که اولین نشانه .شودیاد می

دهد در مناطق شمال آفریقا و خاورمیانه، میزان های جهانی نشان میمناطق، با شدت و ضعف در حال هویداشدن است. گزارش

تا سال  1967 های توسعه جهانی حدود هزار مترمکعب است، از سالدسترسی استاندارد هر فرد در سال به آب که مطابق شاخص

مترمکعب در سال و در مصر تقریبا به زیر صد مترمکعب در سال میل کرده  400تا 300شدت کاهش پیدا کرده و به حدود به 2011

  .این کشورها بوده است (GDP) و این کاهش تقریبا در تناسب کلی با کاهش تولید ناخالص داخلی

ها شود. آلودگی آبهای شیرین محدود زمینی و سرزمینی باعث تشدید وخامت اوضاع و تبدیل عامل عالج به بیماری میآلودگی آب

نشده یا به وسیله مصرف سموم و کودهای های صنعتی و فاضالب شهری تصفیهدالیل زیادی ازجمله از طریق پساب معموال به

زا و اریهای بیمها به میکروارگانیسمشود، یا آبهای سطحی و زیرزمینی وارد میو به بستر آبافتد شیمیایی در کشاورزی اتفاق می

کنند؛ بلکه اثرات مخربی در چرخه ها ایجاد میتنها مخاطرات فراوانی برای سالمت انسانشوند و نههای دامی و انسانی آلوده میانگل

  .کنندیم تشدید شکننده جامعه ایجاد در را آب بحران اثرات و گذارندمی بیماری افزایش – پاکیزگی و بهداشت فقر - آب فقر –فقر 

 حکمرانی آب

ها، مسئله فقر آب ابعاد جدیدی پیدا کرده است و به ، محیط زیست، کشورها و ملتامروزه با توجه به اهمیت آب در سرنوشت زمین

گزاری جهانی تبدیل شده است. متون حکمرانی، حکمروایی و سیاست ای وقارهای و بینبخشی و فرامنطقهموضوعی فرابخشی، بین

تأمین  (Good governance) اند.امروزه از شروط حکمرانی خوبعمومی نیز در این روند در دایره تأثیر و تأثر با فقر آب واقع شده

خود حکمرانی آب شکل نظری و عملی به تنها مورد تأکید قرار گرفته است؛ بلکه بیشتر خود مفهوم امنیت آب و کاهش فقر آب نه

ای برای این ، در سندی با عنوان اصول حکمرانی آب چارچوب چندمرحله2015در سال  OECD گرفته است. مجموعه کشورهای

های موجود در هر کشور در موضوع فقر آب، شناسایی شده و مهم توصیه کرده است. مطابق این مدل توصیه شده است تا شکاف

گویی، شکاف منابع مالی، شکاف های مهم را شکاف سیاست و قانون، شکاف پاسخدام پلی تعبیه شود. این سند شکافبرای هرک

بندی کرده است و برای ، و شکاف اهداف قابل حصول طبقهظرفیت و توانمندی، شکاف دانش و اطالعات، شکاف اداره کرد و مدیریت

بودن و بودن، کاراها باید سه مشخصه عمده، اثربخشحلها یا راهی کرده است. این پلحلکدام درخواست تعبیه و طراحی پل و راههر

گذاران خواسته است که به هر چهار امکان ایجاد اعتماد و مشارکت عمومی را در خود داشته باشند. این سند در نهایت از سیاست

رای سیاست، نظارت بر اجرا و مانیتورکردن سیاست و در بندی سیاست، اجگزاری سیاست یعنی مراحل صورتمرحله فرایند سیاست

  .نهایت ارزیابی سیاست اهتمام ویژه داشته باشند

 دیپلماسی آب

عنوان دیپلماسی آب یاد گزاری برای مدیریت بحران آب حائز اهمیت اساسی است که از آن بهاما موضوع دیگری نیز در سیاست

طلبانه و های صلحمحور برای رسیدن به همکاریپذیر و خردی دینامیک، مشارکتکارگیری فرایندشود. دیپلماسی آب بهمی
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طبیعتا در این راستا مذاکرات سیاسی و فنی هوشمندانه  .جویانه و البته پایدار در تأمین و حفظ آب سرزمینی و زمینی استمشارکت

های سطحی هستند، نقش مهمی در های آببه سرچشمهو عاقالنه با همسایگان که دارای منافع مشترک در منابع آبی یا دسترسی 

کند. همراه با دیپلماسی خارجی، دیپلماسی داخلی آب از طریق ایجاد تعهد سیاسی در همه نهادهای دیپلماسی خارجی آب بازی می

های دولتی در گاهپذیر برای ایجاد وفاق ملی و همراهی آحاد مردم و هماهنگی همه دستاستراتژیک حاکمیت، ایجاد فضای مشارکت

راستای هدف کنترل و مدیریت بحران فقر آب نقشی ویژه را بازی خواهد کرد. البته رسیدن به چنین اجماع ملی، نیازمند ایجاد باور 

عمومی به صالحیت و عزم حاکمیت در تأمین منافع عمومی و باور به وجود و واقعیت خارجی مشکل است که وجود و همراهی 

  .ای در این راستا ایفا کندتواند نقش برجستهمستقل و مورد اعتماد مردم میرساناهای عمومی 

 مدیریت شوک اجتماعی

ان گزاری عبور از بحررو و دعوت به مشارکت، حرکت بر لبه تیز سیاستسازی اجتماعی از مشکل فقر آب و بحران آب پیشنحوه آگاه

شوک اجتماعی باید امکان کنترل این شوک قبال طراحی و امکان هدایت آن  آب و مدیریت فقر آب است که در کنار نیاز احتمالی به

تواند موجب حساب میگونه ایجاد شوک ناگهانی و تحریک بیصورت هرهای سازنده، بررسی شده باشد. در غیراینبه سمت روش

ن کنترل اوضاع و مدیریت بحران را از ومرج و آنارشیسم امکاایجاد ترس بیمارگونه منشر و پانیک اجتماعی شده و با ایجاد هرج

های بزرگ، تنازعات قومی، تنها موجب ایجاد مشارکت نشود؛ بلکه مشکالت مخربی مانند مهاجرتمداران سلب کند و نهسیاست

ا رمانده برای مدیریت بحران آب های باقیای و حتی کشوری و مشکالت امنیتی غیرقابل کنترل ایجاد کند و فرصتشهری و منطقه

  .نیز از دست جامعه برباید و جامعه را به وضعیت شکسته داخل کند

 گزاری عمومی در اروپامحقق و مشاور سیاست*

http://www.iana.ir/fa/news/50213/%D9%81%D9%82%D8 
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 آب
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آذر  ۰۶تاریخ: 

 توسعه کشت فراسرزمینی، مرهمی بر عطش بحران منابع آبی

با توجه به محدودیت منابع آبی و برداشت بیش از حد از سفره های زیر زمینی،کشت فراسرزمینی به عنوان یکی از روش های تامین 

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار به گزارش. محصوالت مورد نیاز مورد توجه وزارت جهاد قرار گرفت

، طی سال های اخیرعلی رغم وجود برخورداری از زمین های مناسب کشاورزی، مدیریت ناهمگون در حوزه آب و برداشت بیش از حد از جوان

به عنوان  کشت فراسرزمینی،براین اساس.به ویژه آب بر ایجاد کرده است تولید محصوالت کشاورزیسفره های زیر زمینی مشکالتی در 

اگرچه کالنتری، وزیر اسبق کشاورزی .الت مورد نیاز و جلوگیری از واردات، مورد توجه دولتمردان قرار گرفتیکی از روش های تامین محصو

کشت فراسرزمینی را به جای عمل، بیشتر در حرف موفق می داند اما چندی پیش وزیر جهاد کشاورزی برای تولید محصوالت آب بر به خارج از 

همچنین یکی از محورهای اصلی مذاکرات وزیر جهاد در سفر اخیر خود .خبر داد  ز خرید و اجاره زمینمرزها و توسعه طرح کشت فراسرزمینی، ا

مسعود اسدی رییس تشکل های بخش کشاورزی .بوده است کشت فراسرزمینی کشور، این مسووالن با به غنا به سبب وجود منابع آبی فراوان 

 از که است روشی فراسرزمینی، کشت: کرد اظهار با اشاره به آخرین وضعیت کشت فراسرزمینی صنعت،تجارت و کشاورزی در گفتگو با خبرنگار

وی با اشاره به سفر اخیر وزیر جهاد کشاورزی به غنا افزود: با .مورد توجه قرار گیرد باید محدودیت منابع آبی و خاکی ، دارای کشورهای سوی

ن توجه به آنکه کشورهای آفریقایی دارای منابع آب و خاک مناسب هستند از این رو محور اصلی مذاکرات وزیر جهاد در سفر اخیر خود با مسووال

رمایه به س کشت فراسرزمینی اسدی با اشاره به ضرورت توجه به میزان سرمایه بری کشت فراسرزمینی گفت: اگر.غنا، کشت فراسرزمینی بود

 .ظیمی نیاز داشته باشد، به جای آن می توان با سرمایه گذاری و افزایش تکنولوژی در کشور بهره وری را افزایش دادگذاری ع

 خودکفایی محصوالت آب بر معنا ندارد

گفت: با توجه به آنکه کشور غنا  رت و کشاورزیصنعت،تجا محمد صادقی مسوول کمیته کشت فراسرزمینی در گفتگو با خبرنگار

کار می کنند اما به لحاظ عدم مشتری کشت کاکائو درکشور، تنها کشت ذرت مورد توجه قرار  کاکائو و ذرتروی محصوالتی نظیر 

نظور زمینی به موی با اشاره به ضرورت توجه به کشت فراسرزمینی افزود: با توجه به محدودیت منابع آبی، کشت فراسر .گرفته است

به گفته صادقی، با توجه به بحران شدید منابع آبی .امنیت غذایی کشور مورد توجه مسووالن وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است

این مقام .، کلزا و ذرت باید سرمایه گذاری در کشورهای که منابع آبی فراوانی دارند، صورت گیردبرنجو آب بر بودن محصوالتی نظیر 

 بودن اقتصادی جنبه  باید wto معنا ندارد، بیان کرد: برای ورود به خودکفایی محصوالت آب بر  ، با اشاره به اینکهمسوول

و رقابت با سایر رقبا مورد توجه قرار گیرد، همانگونه که اسپانیا با توجه به آب بر بودن گندم، کشت انار را جایگزین این   محصوالت

 .ترین رقیب ایران در تولید انار شده استمحصول کرده و هم اکنون بزرگ

http://www.yjc.ir/fa/news/6337101/%D8%AA%D9%88%D8 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۰۵تاریخ: 

 درصد محاسبه شد ۹.۹تورم آبان ماه 

 .درصد است 9.9معادل  1395ماه ماه منتهی به آبان 12نسبت به  1396ماه ماه منتهی به آبان 12نرخ تورم در 

دست آمده از شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس به گزارش ایانا از بانک مرکزی، خالصه نتایج به

 :به شرح زیر است1395=100سال پایه

درصد 1.3رسید که نسبت به ماه قبل109.8به عدد1396ماهبهای کاالها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در آبانشاخص  -

 درصد افزایش داشته است.9.6نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل1396ماهشاخص مذکور در آبان -افزایش یافت.

 درصد اعالم کرد. 13.9ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، ر آبانها را دها و آشامیدنیاین گزارش همچنین درصد تغییر خوراکی

 کلیک کنید./اینجابرای مشاهده خالصه نتایج بهای کاالها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران،

http://www.iana.ir/fa/news/50270/%D8%AA%D9%88% 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۰۵تاریخ: 

 دالری ۵0بینی نفت ؛ پیش۹۷جزئیات بودجه 

رسد، گفت: نرخ دالر هنوز در بودجه قطعی آذر به مجلس می 15پیش از  97رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه بودجه سال 

  .بینی شده استدرصد پیش 9درصد و تورم  7دالر در نظر گرفته شده و رشد اقتصادی  50نشده اما قیمت نفت 

 بودجه سالنویسی که امسال در دولت در حال انجام است، نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: با روند جدید بودجه 

 :خوانیمگزیده اظهارت نوبخت را در ادامه می .رسدآذر به مجلس می 15پیش از  1397

  پنجاه دالر در نظر گرفته شده و تالش ما بر این است  97نرخ دالر هنوز در بودجه قطعی نشده است. قیمت نفت در بودجه

 دالر را برای نفت تحقق ببخشیم  50که نرخ 

  درصد بدون نفت رشد اقتصادی  7ماهه اول قتصاد در بودجه سال آینده دیده شده است. برای سهدرصدی در ا 7تا  6رشد

داشتیم. خوشبختانه از زمستان سال گذشته رشد ساختمان مثبت بوده است. رشد سرمایه گذاری در سالهای قبل منفی 

 درصد مثبت بوده است  7/1اما امسال 

 درصد معامالت  6/8درصد معامالت و  2/6ماهه اول ران رشد و رونق باشد، در سهعنوان پیشتواند بهاز آنجا که مسکن می

  .رونق داشته باشد که در صورت ادامه جهشی در رشد اقتصادی ایجاد خواهد کرد

  بینی شده استدرصد پیش 9رقمی و سال آینده نرخ تورم تک.  

 تان ریزی بر مبنای صفر و غلنویسی سنتی بودجهر بودجهگردد. دریزی به شرایط اقتصادی کشور برمیانتخاب نظام بودجه

  .هاستشود براساس عملکرد دستگاهریزی انجام میبوده است اما آخرین مدلی که از نظر علمی در دنیا در بودجه

  کندتبلور پیدا می 97آنچه در برنامه ششم تصویب شد در بودجه.  

 میلیارد تومان در دست واگذاری است که از  390هزار و  45ارزش به پروژه 131هزار و  4های عمرانی از درخصوص طرح

میلیارد  386هزار و  4جویی معادل ساالنه این مبلغ، میزان سرمایه گذاری اولیه آن برآورد شده و از محل این واگذاری صرفه

  .میلیارد تومان است 500هزار و  69ای های ملی و منطقهتفکیک پروژهجویی بهشود و مبلغ کل صرفهتومان می

 های متنوع قانونی که در اختیار دولت قرار گرفته استفاده شد اما هنوز نیازمندیم برای برخی دیگر ها از ظرفیتدر واگذاری

  .ها از مجلس اجازه قانونی بگیریماز این ظرفیت

 توانیم کاری بکنیم و بخش زیادیا نمیبا توجه به وضعیت فعلی اعتبارات عمرانی و جاری و فزاینده بودن اعتبارات جاری م 

هزار میلیارد تومانی که تقدیم مجلس کردیم،  306از اعتبارات عمرانی نیز در تسخیر اعتبارات جاری است و از بودجه 

هزار میلیارد تومان رساند و باید توجه کرد هر مقدار بودجه جاری را افزایش دهیم کم  346های جاری را به مجلس هزینه

های عمرانی یا باید بخشی از آن ها را واگذار کنیم یا باید بتوانیم همین مبلغ محدودی ریم و برای حل مشکل پروژهآومی

  .کار گیریمرا که در اختیار داریم به

 تفکیک استانی و ملی، امیدواریم با سرعت بتوانیم بحث صدور اوراق مشارکت ها بهها و اختصاص بودجهما در واگذاری

ها نیز در دولت به تصویب رسید و سازمان برنامه و بودجه مطالعات آن را نامه این واگذاریرا نیز پیش ببریم و آیینها طرح

  .انجام داده است

http://awnrc.com/index.php
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 پروژه ملی  131هزار و  4هایی که در حال اجراست چندین موضوع را باید همزمان پیش ببریم و غیر از در ارتباط با برنامه

طرح نیز در دست واگذاری  1418ای مختلف واگذار و یا مشارکت بخش خصوصی در آن جلب شده هشکلو استانی که به

  .داریم

 خواهیم ادامه الیحه مشارکت عمومی ــ خصوصی را با مالحظات و همکاری خوب تصویب کند تا ما بتوانیم ما از مجلس می

  .ها را نیز با سرعت بیشتری واگذار کنیمبقیه طرح

 ای هست که بر اساس دستگاه تعریف نشده استه برای دستگاه داریم ردیف متفرقهغیر از ردیفی ک.  

 ها قرار ها ذیل بودجه دستگاهسازی بودجه این ردیفهای متفرقه مشکالتی در بودجه ایجاد کرده که برای شفافردیف

  .ها را نیز نظارت کنیمخواهد گرفت. تصمیم داریم که درآمدهای اختصاصی دستگاه

  های قبل بودجه در ریزی بر مبنای عملکرد باشد اما هنوز این کار انجام نشده است. در سالقرار شد که بودجه 80سال از

 ریزی بر اساساجرایی بودجه آماده شود. اینکه بودجهشد درحالی که بودجه باید در آذر تصویب و آیین نامهاسفند داده می

رو چهارسال گذشته جدول تعیین شد و در تالش برای حل مشکالت پیشِ عملکرد باشد، شیوه دولت یازدهم است. در

  .هستیم

  یم کنایم عمل میایم. ما بر اساس ده درصدی که گفتهها را تا یکی دو درصد باالی نرخ تورم تعیین کردهما حتی حقوق

  .درصد است 8درحالی که اآلن نرخ تورم 

  ای نداشته ها انجام دهیم دغدغهخواهیم عملکرد و حسابرسی در دستگاهچه شاغلین چه بازنشستگان از نظر اینکه می

های عمرانی را نیز بپردازیم اما طور که باید سر ماه حقوق کارکنان دولت را بپردازیم باید حقوق کارکنان طرحباشند. همان

  .کنندها چندین ماه حتی ریالی دریافت نمیاین

 هزار  100های عمرانی و اشتغال در کشور است که دولت باید حداقل و توسعه طرحهای عمرانی وظیفه دیگر ما در طرح

  .ها دولت تحت فشار باشدهای عمرانی سرمایه گذاری کند بنابراین نباید فقط از نظر افزایش حقوقمیلیارد تومان در طرح

 ده درصد اضافه خواهیم کرد و به آن ها جویی را نیز مدنظر داشته باشیم. میزان حقوق بازنشستگان را نیز ما باید صرفه

های عمرانی و اشتغال باید وظایف دولت در گزاریم اما با توجه به مسئولیت سنگین دولت در سایر جاها و طرحاحترام می

  .سایر جاها نیز در نظر گرفته شود

 درصد را تحقق بخشیم. برای افزایش  5/5آید. تالش بر این است که بر اساس سرمایه گذاری دست میرشد اقتصادی از دو محل به

  .وری موفق بودتوان در بهرهجویی نیز میوری نیز باید ساختارهای اقتصادی داشته باشیم بنابراین با تشویق به صرفهبهره

 ی درصد را به خانوارها برگردانیم، س 50ها کم شود و بعد آید، هزینهدست میقانون گفته هرچه از محل افزایش قیمت به

 50تومان بر اساس این است که عالوه بر  500هزار و  45توزیع یارانه بر اساس  .درصد به دولت برسد 20درصد به تولید و 

  .شودهزار میلیارد از محل صندوق ذخیره نیز پرداخت می 12درصد 

  پرداخت  گاهدرصد تولید هیچدر توانیر دو هزار و دویست میلیارد تومان گرفته شده که به تولید برگردانده شده است. سی

  .ها در بخش تولید انجام شده استنشده است اما در کمک

  این است که در هدفمندی اصالحاتی انجام خواهد شد تا بیشتر به افراد نیازمند پرداخت شود 97یکی از کارها در بودجه.  

 موانع تولید نیز برای بهبود فضای کسب و  واحد رتبه کسب و کارمان بهبود داشت. قانون رفع 5تا  4های گذشته در سال

 .کار تنظیم شد

http://www.iana.ir/fa/news/50283/%D8%AC%D8%B 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۰۷تاریخ: 

 ۹۷جزئیات تعیین میزان حقوق کارکنان دولت در سال 

  .در این شورا را تشریح کرد 97عضو شورای عالی حقوق و دستمزد جزئیات بررسی تعیین میزان حقوق کارکنان دولت در سال 

وگو با خبرنگار پارلمانی تسنیم از بررسی تعیین میزان شکور پورحسین عضو ناظر مجلس در شورای عالی حقوق و دستمزد در گفت

در این شورا خبر داد و گفت: شورای عالی حقوق و دستمزد طی دو ماه اخیر هنوز  97حقوق و دستمزد کارکنان دولت در سال 

 .تشکیل جلسه نداده که این جزو ایراداتی است که در برگزاری این جلسات به دولت وارد است

ارکنان دولت در ، اظهار داشت: میزان حقوق و دستمزد ک97وی با اشاره به تعیین میزان حقوق و دستمزد کارکنان دولت در سال 

یابد که این مسئله در جلسات آتی شورای عالی حقوق و دستمزد مورد بررسی درصد افزتیش می 10طبق الیحه بودجه،  97سال 

عضو ناظر مجلس در شورای عالی حقوق و دستمزد تصریح کرد: میزان افزایش حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران .گیردقرار می

 .دهد پاسخ را آنها روزمره نیازهای تا باشد تورم نرخ افزایش با متناسب و باید منطقی 97در سال 

های اجرایی در سال آینده، مقرر شده براساس بخشنامه دولت درباره نحوه افزایش میزان حقوق و دستمزد کارکنان دولت و دستگاه 

 .درصد افزایش داشته باشد 10میزان حقوق کارکنان 

http://www.iana.ir/fa/news/50322/%D8%AC%D8%B2%D8%A 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۰۷تاریخ: 

تالش برای تغییر فاز کشاورزی سنتی میلیارد دالر سرمایه به بخش کشاورزی/  ۹های ایران برای جذب معرفی ویژگی

 به اقتصادی

های اقلیمی و گذاری ایران ویژگیهای اقتصادی و سرمایهمدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در نشست فرصت

 .مند را تشریح کردگذاران عالقههمچنین تدابیر اتخاذ شده دولت برای فعالیت سرمایه

 گذاری ایرانهای اقتصادی و سرمایهمدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در نشست فرصتبه گزارش خبرنگار ایانا، 

ای کلی داشت و با استناد به کنندگان با نشان دادن نقشه جغرافیایی و اقلیمی ایران به وضعیت ایران اشارهخطاب به شرکت

های آب و خاک کرد و گفت: متوسط بارندگی در توسعه زیرساخت گذاران را متوجه اهمیتهای منابع آب نگاه سرمایهمحدودیت

میلیمتر است و تبخیر ناشی از گرما نیز در ایران سه برابر  800رود که این میزان در جهان متر فراتر نمیمیلی 250ایران در حالی از 

دهد، اظهار کرد: رصد از مساحت کشور رخ مید 25های ایران در درصد بارندگی 70میانیگن جهانی است.محمد خالدی با بیان اینکه 

دهد که البته به این معضل باید این نکته را درصد مساحت کشورمان روی می 75ها نیز در درصد بارندگی 30این در حالی است که 

زمانی مفید به تواند در موعد درصد آن می 25ها در خارج از فصل است و فقط درصد بارندگی 75نیز در محاسبات منظور کرد که 

درصد مساحت  34هزار هکتار است که  400حال کشاورزان باشد.وی ادامه داد: سطح زیر کشت آبی در ایران معادل شش میلیون و 

 600ها و آیش به ترتیب پنج میلیون و گیرد، این در حالی است که سطح زیر کشت اراضی دیم، باغاراضی قابل کشت را دربر می

شود.خالدی تصویری از میزان تولیدات هزار هکتار و چهار میلیون هکتار را شامل می 700د(، دو میلیون و درص 30هزار هکتار )

میلیون تن  117میالدی در روندی افزایشی،  2016محصوالت کشاورزی را برای حاضران ترسیم کرد و افزود: در مجموع در سال 

میلیون تن دام و طیور و یک میلیون تن محصوالت آبزی  13تن باغی،  میلیون 20میلیون تن آن زراعی،  82محصول تولید شد که 

ها روی تولید گندم ویژه است.وی با اشاره به نیاز کشور به واردات انواع محصوالت شود که البته در این میان حساسیترا شامل می

عت دام و طیور درا در ایران مناسب تبیین شود که نیاز صنعت دامپروری کشور است، اوضاع صنزراعی که عمده آن شامل علوفه می

میلیون تن،  9هزار تن، گوشت مرغ به میزان دو میلیون تن، شیرخام به میزان  832کرد و در این باره به آمار تولید گوشت قرمز با 

کشاورزی نگاهی هم هزار تن اشاره کرد.مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد  81هزار تن و عسل به میزان  940مرغ معادل تخم

 263میلیون دالر صادرات در مقابل  285به تراز تجاری بخش کشاورزی انداخت و عنوان کرد: در این وادی تراز تجاری دام و طیور با 

میایون  92میلیون دالر صادرات در برابر  103میلیون دالر واردات مثبت بوده که البته این تراز تجاری در زیربخش شیالت نیز با 

هایی که در حوزه زراعی منفی است و دلیل عمده آن بابت نیاز کشور به واردات خوراک دام ر واردات، مثبت بوده است. نقطه قوتدال

بوده است.خالدی با بیان اینکه در تولیدات محصوالت باغی نیز تراز تجاری مثبت بوده و حتی مازاد تولید وجود دارد، یادآور شد: البته 

 های کشاورزی نیز توسعه خوبی رخ داده و تراز این بخش نیز مثبت بوده است.در زمینه فرآورده

پنج سال گذشته روند تغییرات رخ داده از کشاورزی به کسب و کار کشاورزی بوده است، بیان کرد:  -وی با اشاره به اینکه طی چهار 

وزارت جهاد کشاورزی تا این اواخر بر تولید بدون در زمینه کیفیت محصوالت تولیدی نیز اوضاع مثبت است، اما تمرکز اصلی در 

 .گشتهای تجاری در وزارتخانه دیگری برمیگیریکننده بود که دلیل آن هم به نصمیمتوجه به ظرفیت بازار و صنایع فرآوری

از  تواندی میزایی نیز بخش کشاورزی در صورت رونق کسب و کارهای کشاورزخالدی با تأکید بر این که حتی در زمینه اشتغال

های رقابتی ایران را در محصوالت مختلف برشمرد و های به مراتب بیشتری نسبت به صنعت و خدمات برخوردار باشد، مزیتقابلیت

http://awnrc.com/index.php
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کشور عمده است و این مهم درباره برخی محصوالت باغی در صدر  10تأکید کرد: در حالی ایران در تولید بسیاری محصوالت جزو 

 ما به لحاظ تنوع محصوالت نیز ایران از موقعیت به مراتب خوبی برخوردار است.سایر کشورهاست، ا

روز( وجود دارد که گاهی این عنوان نقطه مثبت )فصول، مناطق و شبانههای معنادار و مهمی بهبه گفته وی، به لحاظ دما نیز تفاوت

روز آفتابی  300زار گونه متفاوت گیاهی و همچنین متوسط ه 12کند.خالدی وجود درجه سانتیگراد نیز تجاوز می 50اختالف دما از 

گذاران مؤثر واقع شود.مدیرکل دفتر امور های سرمایهتواند در جهت دادن به سیاستهای دیگری برشمرد که میرا ازجمله ویژگی

به همین منظور بین نرخ هایی که اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با یادآوری تمرکز خاص دولت به حمایت از کشاورزی و تفاوت

ها وجود دارد، عنوان کرد: در کنار این مهم توجیحات دیگری مانند نیروی کار، سوخت و تسهیالت در بخش کشاورزی با سایر بخش

اص های مالیاتی خکند.خالدی با اشاره به معافیتگذاران توجیه میهای تولید محصول را برای سرمایهآب با قیمت پایین نیز، هزینه

های بخش کشاورزی ازجمله معافیت مالیات صادرات محصوالت کشاورزی، خاطرنشان ساخت: این در حالی است که در قانون مشوق

های کلی قابل تأمل و مناسبی وجود دارد.وی با اشاره به اینکه در برنامه ششم توسعه رویکرد اتخاذ گذاری خارجی نیز ظرفیتسرمایه

ط طور متوسزایی بهبینی شده است، اضافه کرد: در این راستا برای اشتغالوده هشت درصد پیششده برای متوسط رشد ارزش افز

بینی شده است.خالدی با بیان اینکه درصد پیش 3.2وری رشد درصدی و رشد بهره 20گذاری سهم درصد، افزایش سرمایه 3.9رشد 

ها گذاریدرصد این سرمایه 55گذاری نیاز است، گفت: ر سرمایهمیلیارد دال 8.9برای تحقق اهداف برنامه ششم توسعه در مجموع به 

بندی درصد نیز از طریق منابع خارجی تأمین شود.وی در جمع 20درصد از طریق سیستم بانکی و  25باید از محل وجوه عمومی، 

ژه ویها بهورزی توسعه زیرساختگذاری در بخش کشاورزی را با تکیه بر استراتژی وزارت جهاد کشاهای سرمایهسخنان خود اولویت

ها و انتقال کشت محصوالت قابل انتقال از فضای باز به گلخانه؛ پرورش ماهی در قفس؛ پر های نوین؛ توسعه گلخانهدر حوزه آبیاری

شمرد و افزود: رهای صادراتی و توسعه خدمات لجستیکی و صنایع تبدیلی بویژه پایانههای تولید و بازار بهکردن فضای خالی بین حلقه

 ن بود./بیتوان به تغییر فاز کشاورزی ایران از سنتی به کشاورزی اقتصادی، خوشها است که میتنها در صورت توجه به این اولویت

http://www.iana.ir/fa/news/50312/%D9%85%D8%B9%D8%B1% 
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 اقتصاد محصوالت
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۰۶تاریخ: 

شود/ پروژه کانفکشنری با ظرفیت باال به زودی وارد کار کریستال به زودی جایگزین قند و شکر می ۵۵فروکتوز 
 شودعملیاتی می

صنعتی و پژوهشی زر تاکید کرد: شکاف رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران در حاشیه بازدید از کارخانجات گروه 

های ایرانی و سایر کشورها باعث شده ما از دنیای رقابت جهانی فاصله بگیریم و کاالهای ما با توجه تکنولوژیک بین تولیدکنندهقابل

 .رقابت در عرصه جهانی نباشدقیمت خوب تولید نشود و قابل

 ایران، کشاورزی و  ق ایران، غالمحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادنبه گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( از اتا

های تولیدی و فالح و سید مصطفی هاشمی طبا در بازدید از مجموعه کارخانجات گروه صنعتی و پژوهشی زر با ظرفیتپور احمد

پر کردن خالء تکنولوژیک در صنایع مختلف کشور وی در حاشیه این بازدید ضمن تاکید بر ضرورت .صادراتی این گروه آشنا شدند

م های ایرانی و سایر کشورها باعث شده ما از دنیای رقابت جهانی فاصله بگیریتوجه تکنولوژیک بین تولیدکنندهتاکید کرد: شکاف قابل

ان نشانه و الگو از اراده کارآفرینرقابت در عرصه جهانی نباشد. پاالیشگاه غالت زر یک و کاالهای ما با قیمت خوب تولید نشود و قابل

 .ایران است. گروه صنعتی و پژوهشی زر یکی از افتخارات صنعت ماست و الگوی خوبی برای بسیاری از کارآفرینان و جوانان است

 ه نسبت بهرئیس اتاق ایران گفت: آنچه ما در اینجا شاهد آن هستیم اوج بهره وری از یک ماده اولیه است و بی نیازی ما را در آیند

سید مصطفی هاشمی طبا .واردات نشان می دهد که باید به عنوان یک خدمت بزرگ ملی برای اقتصاد کشور مورد توجه قرار گیرد

نیز در بازدید از کارخانجات گروه صنعتی و پژوهشی زر ضمن تاکید بر صادرات محور بودن این مجموعه تاکید کرد: این پاالیشگاه 

رئیس .محور اداره می شودبخشی از نیاز صنایع و مردم کشور را تامین می کند، بر اساس برنامه تولیدی صادراتغالت عالوه بر اینکه 

کریستال به عنوان  55هیأت مدیره گروه صنعتی و پژوهشی زر با اشاره به پورژه های توسعه این شرکت گفت: به زودی فروکتوز 

مرتضی سلطانی با تاکید بر توسعه حوزه های زیر دستی افزود: اجرای .ر می گیردکنندگان قراجایگزین قند و شکر در اختیار مصرف

ر وارد کا "زر"رئیس جمهوری کلنگ خورد با ظرفیت باال به زودی توسط تیم تحقیقاتی  95پروژه کانفکشنری که در بهمن ماه سال 

اس خدماتش به صنعت کشور از سوی اتاق بازرگانی، در پایان بازدید از کارخانجات گروه، از مرتضی سلطانی به پ.عملیاتی می شود

 .صنایع و معادن و کشاورزی ایران تقدیر شد

http://www.iana.ir/fa/news/50294/%D9%81%D8%B1%D9%88%DA%A9 
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 اقتصاد محصوالت
 ایران اکونا - ۱۳۹۶آذر / /  ۰۴شنبه , 

 ریال ۵تومان و  ۲۴۱های تهران؛ لواش ابالغ قیمت و وزن جدید نان به نانوایی

 .های تهران ابالغ کردروز تأخیر، به نانوایی 3اتحادیه نانوایان تهران قیمت و وزن جدید انواع نان سنتی را امروز و با 

با سه روز تاخیر( برای اجرای از تاریخ  ) 96آذر ماه  4اتحادیه نان نانوایان تهران، نرخ مصوب انواع نان سنتی تهران را امروز  

در این نامه آمده است که بر اساس توافق صورت گرفته میان اتاق اصناف تهران و اتحادیه نان .کرد اعالم ایاطالعیه طی  1396/9/1

استان تهران کلیه واحدهای صنفی نانوایی تهران مکلف به رعایت موارد زیر  نان و آرد کارگروه دستورالعمل  سنتی تهران و اجرای

 :هستند

 ارائه نان با کیفیت مطلوب -1

 اجرای نرخنامه مصوب کارگروه آرد و نان استان تهران -2

 .باشدارائه نان کنجدی بنا به درخواست مشتری بریا انواع نان سنتی بالمانع می -3

 .باشدارائه نان با وزن چانه بیشتر بنا به درخواست مشتری بریا انواع نان سنتی با رعایت قیمت مصوب بالمانع می -4

 .باشد+ بالمانع می-%2های خمیر نان با چانه گیری خمیر نان توسط نیروی انسانی و احتمال بروز خطا، وزنبا توجه به چانه -5

 نرخ مصوب انواع نان سنتی

 2600    230    تافتون سنتی    74752    510    بربری    1یمت نان به ریالق    -+%2 گرم با خمیر چانه وزن    نان نوع    ردیف

به صورت  124تلفن  -1:تلفن رسیدگی به شکایات9200    560    سنگک    24154    140    لواش و تافتون گردان    3

 (14الی  8)ساعت تماس  77503313تهران اتحادیه نانوایان  -2روزینه

http://iranecona.com/79609/%D8%A7%D8%A8%D9%84% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۰۹تاریخ: 

جایی بهمیلیارد تومان رسید/اقلیم در حال جاهزار  ۱۲ایران، به زیان ساالنه تغییر آب و هوا در بخش کشاورزی 
 های اقتصادیقدرت

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

  .شودمتحمل میمیلیارد تومان خسارت ناشی از تغییرات اقلیمی را  هزار 12حدود 

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

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

های کشورهای مختلف که بر اثر تغییر اقلیم، های ساالنه زیرساختداشت. این پدیده بسیاری از نهادهای اقتصادی جهان، زیان خواهد

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

های اقتصادی از جمله بخش کشاورزی در ایران نیز اثر تغییر اقلیم بر برخی بخش .کنندختلف ارائه میاقلیم بر اقتصاد کشورهای م

یم، تأثیر تبعات تغییر اقلمطالعه شده است. به گفته محسن ناصری، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، بخش کشاورزی ایران تحت

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

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

الی گذاری در کشور ترسیم کنند. البته از البهصادی و سرمایههای اقتو مانند سایر کشورهای جهان، نقشه راهی برای آینده فعالیت

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

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

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

دیگر  یهای سخنرانان تقریبا مشترک بود. از سوگذاری در این حوزه و مسائلی از این دست در صحبتکربن و سرمایهبه اقتصاد کم

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

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

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

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

تبع آن، کاهش آورد رودخانه کارون، قطعا پتانسیل تولید انرژی ها و بهاهش بارششود و در صورت کروی این رودخانه تأمین می

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

تأثیر لکه بزرگ گرمایی اعالم ب غرب خوزستان را نیز تحتهایی از جنورود، راهکاری ارائه نشد. ناصری بخشفرصتی که از دست می

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

ت منفی این مسئله در نیمه غربی کشور به ها در ایران کاهش یافته و اثرایکباره بارش 70عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، از دهه 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

بودن خسارت کالن در بخش شود اما این مسئله به معنی کمبه خاطر کاهش محصوالت کشاورزی در سایر نواحی هم نصیبشان می

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

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

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

د ای جدیشویم که نیاز به سازوکار بیمهتحول شود زیرا با موضوعاتی جدی مواجه میکرد. همچنین باید سازوکار بیمه در کشور م

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

ی با تبعات تغییر اقلیم این سازگار راهکارهای از دیگر یکی: کرد بیان وی. کند فراهم جدید زیرساخت و چارچوب و کرده درک را

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

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

 شوندهایی که رواناب نمیباران

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

ا هوی برفشده، رسوب گردوغبار راند. بر اساس مطالعات انجامو گفت: ریزگردها میزان ماندگاری و عمق برف در کشور را کاهش داده

اند که عمده مقدار و سبک شدهها کمایم، بارشسرعت ذوب را افزایش داده است. وی افزود: در اکثر مناطق ایران افزایش دما داشته

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

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

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

اند.وی افزود: عوامل انسانی نظیر سدسازی، له ایاالت متحده آمریکا با چنین شرایطی مواجه بودهجزئی از آن است، تمام کشورها، از جم

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

درصد  20تا  10ها طور کامل متفاوت است. در آینده خیلی از استانناب بههای آبریز مختلف کشور، میزان کاهش روااما در حوضه

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

 .برسد

 تأثیر تغییر اقلیمهای اقتصادی دنیا تحتجاشدن قدرتجابه

 2050های اکونومیست گفت: در سال بینیعضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر، نیز در نشست دیروز با تکیه بر پیشرضا مکنون، 

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

قدرت اول اقتصادی جهان خارج خواهند شد.  10روسیه و ایتالیا نیز از  .شوندبدیل میتغییر اقلیم، چین و هند به بازیکنان اصلی ت

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

های شورها نقشه راه مشخصی برای سازگاری با تغییر اقلیم دارند، به برنامهعضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر با تأکید بر اینکه سایر ک

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

ز کاهش ها ابینیزیست را عاملی برای جلب مشارکت فعاالن بخش خصوصی معرفی کرد.به گفته او، در بسیاری از موارد، پیشمحیط

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

ایم که باید این روند مدت، کنار گذاشتهخاطر مالحظات کوتاهگذاری شود.سلطانی یادآور شد: در ایران همواره منافع بلندمدت را به

 تای بزرگ اسهای آتی به اندازهمدت هستیم، اما فرصتاندیشی کوتاهها دچار یک مصلحتدر داستان هدفمندی یارانه .اصالح شود

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

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

متر افزایش سانتی 40بینانه تا رو خواهیم بود. در سناریوهای خوشفارس و دریای عمان روبهارتفاع آب خلیج سناریوها با افزایش

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

http://www.iana.ir/fa/news/50353/%D8%B2%DB%8C% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۰۶تاریخ: 

 ها در کشورآخرین آمار از وضعیت بارش

اندکی بهبود ( 96-97آبی جاری )ابتدای سالهای جوی از دهد ارتفاع کل ریزشها در ایران اگرچه نشان میآخرین وضعیت بارش 

 .هشدار بحران آب و خشکسالی در کشور دارد یافته است، اما مقایسه این میزان با دوره بلندمدت حکایت از به صدا درآمدن زنگ

اندکی بهبود ( 96-97آبی جاری )های جوی از ابتدای سالدهد ارتفاع کل ریزشها در ایران اگرچه نشان میآخرین وضعیت بارش 

 .هشدار بحران آب و خشکسالی در کشور دارد یافته است، اما مقایسه این میزان با دوره بلندمدت حکایت از به صدا درآمدن زنگ

تا جمعه گذشته )سوم آذر( ( 96های تجمعی از ابتدای سال آبی )مهر های آماری بیانگر این موضوع است که میزان بارشارزیابی داده

درصدی است. این  56ها در مدت مشابه سال گذشته حاکی از رشد متر بوده؛ حجمی که در مقایسه با مقدار بارشمیلی 23غ بر بال

سال گذشته  49آبی جاری تا روز جمعه سوم آذر ماه در مقایسه با متوسط های ثبت شده از ابتدای سالدر حالی است که میزان بارش

های آبریز درجه یک در این گزارش، وضعیت بارندگی تجمعی حوضه.دی را تجربه کرده استدرص 25)بلندمدت(، کاهش محسوس 

آبی گذشته و درصد افزایش یا کاهش آن در سطح کشور به های جوی در مقایسه با متوسط بلندمدت و سال، میزان بارش2و درجه 

های شرکت مدیریت منابع آب ایران موردبررسی س دادهگانه( بر اساهای اّبریز درجه دو )سیحوضه آبریز اصلی و حوضه 6تفکیک 

میلیمتر است.  23بالغ بر  96-97آبی آذر سال 3های جوی از اول مهرماه تا دهد ارتفاع کل ریزشها نشان میقرار گرفته است. ارزیابی

و نسبت به دوره مشابه سال آبی  درصد کاهش 25میلیمتر(  30/ 8های مشابه بلندمدت )این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره

 .دهددرصد افزایش نشان می 56میلیمتر(  14/ 8گذشته )

مرزی »، «فالت مرکزی»، «دریاچه ارومیه»، «خلیج فارس و دریای عمان»، «دریای خزر»حوضه اصلی آبریز  6از سوی دیگر، در ایران 

آنان نسبت به مدت مشابه سال گذشته و متوسط بلندمدت نیز های های اصلی که میزان بارشوجود دارد؛ حوضه« قومقره»و « شرق

، از ابتدای سال آبی جاری تا روز جمعه بیش از «دریای خزر»دهد در حوضه آبریز ها نشان میمورد بررسی قرار گرفته است. ارزیابی

 1/ 5ساله، رشد  49ط درصدی و نسبت به متوس 2/ 2میلیمتر بارش ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد  96

از ابتدای سال « خلیج فارس و دریای عمان»آبریز  درصدی را تجربه کرده است. همچنین بررسی وضعیت بارندگی تجمعی حوضه

میلیمتر بارش ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال آبی  28آبی جاری تا سوم آذر بیانگر این موضوع است که در مجموع بیش از 

دریاچه »درصدی داشته است. در حوضه آبریز  26درصدی و نسبت به متوسط بلندمدت کاهش نزدیک به  517گذشته رشد بیش از 

مشابه سال گذشته میلیمتر بارندگی ثبت شده که نسبت به مدت  60نیز از ابتدای سال آبی جاری تا جمعه گذشته بیش از « ارومیه

درصدی را ثبت کرده است. همچنین براساس آمارهای منتشر شده،  0/ 5درصدی و نسبت به متوسط بلندمدت کاهش  144رشد 

میلیمتر بارش ثبت شده که نسبت  6تا جمعه گذشته در مجموع حدود  96-97آبی ، از ابتدای سال«فالت مرکزی»در حوضه آبریز 

درصدی را تجربه کرده  61ساله، کاهش بیش از  49درصد و نسبت به متوسط بلندمت  18د بیش از به مدت مشابه سال گذشته رش

میلیمتر بارش ثبت شده که نسبت  1/ 3هم از ابتدای سال آبی جاری تا جمعه گذشته در مجموع « مرزی شرق»در حوضه آبریز .است

درصدی داشته است. در آخرین  82کاهش بیش از  درصدی و نسبت به متوسط بلندمدت 550به مدت مشابه سال گذشته رشد 

میلیمتر بارش ثبت  10هم از ابتدای سال آبی جاری تا جمعه گذشته درمجموع بیش از « قومقره»حوضه آبریز اصلی کشور یعنی 

به درصدی را تجر 49درصدی و نسبت به متوسط بلندمدت کاهش بیش از  142شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد حدود 

دهد میزان بارش ها نشان میکشور چگونه بوده است؟ بررسی 2های آبریز درجه کرده است.اما وضعیت بارندگی تجمعی در حوضه

های بین سفیدرود های ارس، تالش و مرداب انزلی، سفیدرود بزرگ، رودخانهثبت شده در حوضه آبریز دریای خزر )متشکل از حوضه

http://awnrc.com/index.php


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

22 

آذرماه جاری در مقایسه با سال آبی گذشته در سه زیرحوضه با افزایش  3و و گرگان و اترک( از اول مهر تا سسو، قرهو هراز، هراز و قره

آبی جاری نسبت به متوسط های سالبارندگی و در چهار زیرحوضه با افت همراه بوده است. این در حالی است که مقایسه حجم بارش

 .گی در سه زیرحوضه آبریز دریای خزر و کاهش بارش در چهار حوضه استساله، باز هم حاکی از افزایش بارند 49بلندمدت 

های مرزی غرب، کرخه، کارون بزرگ، عمان )متشکل از حوضهفارس و دریایدهد در حوضه آبریز خلیجها نشان میهمچنین ارزیابی

های جنوبی، بندرعباس و سدیج، های کوچک، مند و کاریان و خنج، کل و مهران و مسیلرود و رودخانهجراحی و زهره، حله

بت های ثگونه افت بارشی گزارش نشده است، اما مقایسه بارشهای بلوچستان( در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته هیچرودخانه

حوضه آبریز درجه دو در حوضه اصلی خلیج فارس و دریای عمان،  6شده نسبت به متوسط بلندمدت بیانگر این موضوع است که در 

و « مند، کاریان و خنج»، «های کوچکرود و رودخانهحله»این در حالی است که در سه حوضه آبریز .ت بارندگی ثبت شده استاف

ساله، افزایشی بوده است. در حوضه آبریز دریاچه  49ها نسبت به متوسط بلندمدت حجم بارش« های جنوبیکل، مهران و مسیل»

میلیمتر بارندگی ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته  60ا جمعه گذشته بیش از ارومیه نیز از ابتدای سال آبی جاری ت

دهد های آماری نشان میدرصدی را ثبت کرده است. همچنین داده 0/ 5درصدی و نسبت به متوسط بلندمدت کاهش  144افزایش 

بختگان و مهارلو، کویر ابرقو و سیرجان، هامون  های دریاچه نمک، گاوخونی، طشک ودر حوضه آبریز فالت مرکزی )متشکل از حوضه

 آبی گذشته بیشترو جازموریان، کویر لوت، کویر مرکزی، کویر سیاهکوه و ریگ زرین، کویر در انجیر( اگرچه در مقایسه با سال

های درجه دو در مقایسه با دهد تمام حوضهاند، اما ارقام ثبت شده نشان میرو شدههای آبریز درجه دو با افزایش بارندگی روبهحوضه

های پترگان و خواف، هامون و هیرمند، اند. در حوضه مرزی شرق )متشکل از حوضهساله با افت بارش همراه بوده 49متوسط بلندمدت 

هامون و مشکیل( نیز براساس آمار منتشر شده نسبت به مدت مشابه سال گذشته، در دو زیرحوضه افزایش بارش و در یک زیرحوضه 

در مقایسه با متوسط بلندمدت با افت  زیرحوضه 3ها در این م افت بارندگی ثبت شده است. این در حالی است که حجم بارشه

میلیمتر بارش  10آبی جاری تا جمعه گذشته درمجموع بیش از قوم هم از ابتدای سالحوضه آبریز قره .محسوسی همراه شده است

درصد را  49درصدی و نسبت به متوسط بلندمدت کاهشی بیش از  142بل رشد حدود ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال ق

 .تجربه کرده است

 هابارندگی در استان

استان نسبت به  26ها در تا سوم آذر ماه حکایت از افت بارش 96-97آبی کشور از ابتدای سال استان 31بررسی بارندگی تجمعی 

دهد ایران بیش از گذشته به مرز هشدار کم آبی رسیده است. گفته تحلیلگران نشان میساله( دارد؛ افتی که به49متوسط بلندمدت )

در سال آبی « مازندران»و « گیالن»، «فارس»، «بوشهر»، «اردبیل»این در حالی است که براساس آمار منتشر شده تنها پنج استان 

ترتیب به ها هم در مدت زمان مورد بررسی بهاند. بیشترین افت بارشرا ثبت کرده جاری نسبت به متوسط بلندمدت افزایش بارندگی

 .اختصاص داشته است« خراسان جنوبی»و « یزد»، «کرمان»، «مرکزی»، «قزوین»های استان

http://www.iana.ir/fa/news/50290D/%8%A2%D8%AE%D8%B1 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۰۸تاریخ: 

گذاری در راهکارهای حفظ محیط تالش برای ایجاد ادبیات مشترک در مبانی محیط زیست و تغییرات اقلیمی/ سرمایه

 زیست را اقتصادی کنیم

زیست و اقتصاد سبز اتاق ایران  همت کمیسیون آب، محیطوکار به نشست تخصصی تغییر اقلیم و تأثیر آن بر اقتصاد و فضای کسب

ز محیطی ابا حضور اساتید و کارشناسان این حوزه برگزار شد. در این همایش ضمن اشاره به ضرورت نگاه علمی به مسائل زیست

ید ، مورد تأکهای بیشتر به محیط زیست کشورسوی بخش خصوصی، باال بردن سرعت عمل مسئوالن در جلوگیری از ورود آسیب

ا عنوان هایی بزیست و اقتصاد سبز اتاق ایران در قالب سلسله نشستبه گزارش ایانا از اتاق ایران، کمیسیون آب، محیط .قرار گرفت

 برگزار«کاروکسب فضای و اقتصاد بر آن تأثیر و اقلیم تغییر» طرح مبانی توسعه پایدار از منظر بخش خصوصی، همایشی با موضوع

هدف از این نشست، ایجاد  کشاورزی جهاد وزیر زراعت معاون و کشاورزی دفتر علمی معاون کشاورز، عباس اظهارات اساس بر. کرد

 .ادبیات مشترک در مورد این مبانی در جامعه است تا مصادیق قابل لمسی شکل بگیرد

تعامل گروهی در خصوص یک مسئله به وجود وی تأکید کرد: بخش خصوصی در پی آن است که در مورد راهکارها به تفاهم برسد و 

آید. اولین بحث در این قالب تغییر اقلیم است که مورد توجه قرار گرفته و باید توجه داشت که این تغییرات جدید نیست و در سطح 

وان کرد و ادامه کشاورز تمرکز اولیه همایش را بر معرفی موضوع و شناخت دقیق ابعاد مختلف آن عن.کشور بارها اتفاق افتاده است

المللی که در این رابطه گیرد و سپس توافقات بینداد: پس از شناخت موضوع، آثار و پیامدهای آن بر کشور مورد بررسی قرار می

رئیس اتاق ایران با در ادامه پدرام سلطانی، نایب.شناسی و ارائه راهکار خواهیم داشتصورت گرفته بررسی شده و در نهایت آسیب

شود، تشریح کرد: بین آنچه توسط بخش خصوصی کشور و بخش آنچه توسط بخش خصوصی در کشورهای پیشرو انجام می نگاه به

ها توجه توجهی وجود دارد که باید آن را از بین ببریم. یکی از این شکافشود، شکاف قابلخصوصی کشورهای توسعه یافته انجام می

های کند چالششود که اتاق تالش میوی ادامه داد: چند سالی می.ر نسل آینده استمحیطی، آثار و تبعات آن دبه مخاطرات زیست

ها انجام دهد. برای همین باید موضوعاتی مانند تغییر اقلیم در محافلی مانند سازی الزم را در خصوص آنجهانی را شناسایی و آگاه

صی را گرفته، باید در مورد مسائلی مانند تغییر اقلیم، انگشت اتاق مطرح شود. البته در کشوری مانند ایران که دولت جای بخش خصو

ای اثرات هایی که در تولید گازهای گلخانهکنند، بگیریم. مانند نیروگاههای بزرگی که زیر نظر دولت فعالیت میاتهام را به مجموعه

المللی ایران برای کاهش ادامه به تعهد بین سلطانی در.زیادی دارند. البته این مسئله، نافی مسئولیت اجتماعی بخش خصوصی نیست

های فعال داده شده و همه باید خود را در قبال انجام آن متعهد ای اشاره کرد و گفت: این تعهد از طرف کل مجموعهگازهای گلخانه

اید طور که بعهدات خود را آنای همچنان ادامه دارد و متأسفانه نتوانستیم تو مسئول بدانیم. تهدید روزافزون انتشار گازهای گلخانه

ها در جامعه کافی نیست و از طرفی محکمه و دادگاهی هم وجود ندارد که ما را به دلیل نوع برخوردمان انجام دهیم. متأسفانه آگاهی

بر  گر کسیرئیس اتاق ایران باید در مورد برخورد با محیط زیست، سازوکارهایی طراحی شود که ابه باور نایب.با طبیعت محکوم کند

های ای ظرفیتوی تصریح کرد: ایران در مورد تولید گازهای گلخانه.اساس قوانین و ضوابط عمل نکرد، طبق نظام قضایی محاکمه شود

و نقل در تولید  ها، فضاهای مسکونی و تجاری و حوزه حملهای خود دارد. در حال حاضر نیروگاهخوبی برای اصالح روند فعالیت

ر ای دتوانیم ایجاد گازهای گلخانهایم میای اثرگذار هستند که با سلسله راهکارهایی حتی بیش از تعهدی که دادهگازهای گلخانه

های تجدیدپذیر توصیف کرد و گفت: آنچه برای بخش خصوصی مهم است و باید سلطانی ایران را بهشت انرژی.کشور را کاهش دهیم

های جدید و آگاهی سازی، میزان تولید گازهای وری و تکنولوژیست که با بهبود بهرهدر ادامه این همایش به آن توجه کنیم این ا

 .وری آب را باال ببریم و از منظر اقتصادی به تغییر اقلیم نگاه کنیمای را کاهش دهیم. از طرفی باید بهرهگلخانه
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در زمینه  گذاریتعریف مقررات و ضوابط خاص، سرمایه توان بارئیس اتاق ایران در مورد نگاه اقتصادی به تغییر اقلیم گفت: مینایب

به باور وی اگر .اندای را توجیه اقتصادی کنیم؛ این تجربه را در دنیا برای حفظ محیط زیست انجام دادهکاهش تولید گازهای گلخانه

 .رداریمزایی نیز قدم بزمینه اشتغال توانیم درگذاری در این حوزه را اقتصادی کنیم، عالوه بر حفظ محیط زیست، میبتوانیم سرمایه

طور تواند به نفع اقتصاد کشور باشد. همانهای جدید همراه با نوآوری و استفاده از نیروهای جدید و خالق میسلطانی گفت: ایجاد شغل

تحولی ممکن است  های قدیمی ریزش داشته باشند؛ در هر تغییر وهای جدید ممکن است شغلدانند به ازای ایجاد شغلکه همه می

مدت و مصلحت های کوتاهرئیس اتاق ایران با انتقاد از نگاهنایب.ابتدا اتفاقاتی رخ دهد، اما این به معنای نامناسب بودن آن طرح نیست

ود جها وگیرد، تصریح کرد: همین نوع نگاه در اجرای قانون هدفمندی یارانهاندیشی هایی که فقط منافع امروز کشور را در نظر می

مدت، منافع بلندمدت خود را از دست داشت و موجب شد، قانون به توفیق دست پیدا نکند. در حال حاضر به دلیل منافع کوتاه

دست شویم و به  توانیم مانع اتخاذ تصمیماتی از اینایم، با برگزاری این جلسات و افزایش سطح هوشیاری در سطح جامعه میداده

در ادامه این نشست، موضوع تغییر اقلیم از منظر علمی و فنی مورد بررسی قرار گرفت. علیرضا .باشیمفکر منافع بلندمدت جامعه 

صحبت کرد و محسن ناصری، مدیر طرح ملی تغییر « معرفی مبانی علمی تغییر اقلیم»وهوا، درباره مساح، عضو دفتر ملی تغییر آب

در ادامه بنفشه زهرایی، عضو هیأت علمی دانشگاه .پرداخت« ایران و کشاورزی آن وهوایاثرات تغییر اقلیم بر آب»وهوا اقلیم نیز به آب

زیست  اثر تغییر اقلیم بر منابع آب را مورد بررسی قرار داد و مجید شفیع پور، رئیس موسسه ملی تغییر اقلیم و محیط»تهران، 

 «ی، قوانین و مقررات باالدستی ایران و معرفی تعهدات کشورالمللهای بینروند تاریخی تغییر اقلیم، نشست»دانشگاه تهران گزارشی از

زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر، از دیگر سخنرانان این نشست رضا مکنون، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران و محیط .داد

ه مدنی، معاون آموزش و پژوهش پرداخت و کاو« های اقتصادیها و فعالیتگذاریاثرات تغییر اقلیم بر سرمایه»تخصصی بود که به 

 .ها بر اساس شرایط آتی سخنرانی کردگذاریسازمان حفاظت محیط زیست نیز با موضوع راهکارهای تطبیق سرمایه

http://www.iana.ir/fa/news/50348/%D8%AA%D9%84%D8%A7% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۰۵تاریخ: 

 شودوکار هشتم آذر برگزار مینشست تخصصی تغییر اقلیم و تأثیر آن بر اقتصاد و فضای کسب

اتاق در محل  13تا  9وکار، روز چهارشنبه هفته جاری از ساعت نشست تخصصی تغییر اقلیم و تأثیر آن بر اقتصاد و فضای کسب

 .شودایران برگزار می

آذر( نشست تخصصی  8زیست و اقتصاد سبز اتاق ایران، روز چهارشنبه هفته جاری )به گزارش ایانا از اتاق ایران، کمیسیون آب، محیط

زی ایران در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاور 13تا  9را از ساعت «وکارتغییر اقلیم و تأثیر آن بر اقتصاد و فضای کسب»

 .کندبرگزار می

فی مبانی معر»وهوا، درباره شود، علیرضا مساح، عضو دفتر ملی تغییر آبدر این نشست که با حضور هیات رئیسه اتاق ایران برگزار می

یر تغیاثرات »وهوا اقلیم نیز در سخنرانی خود به سخنرانی خواهد کرد و محسن ناصری، مدیر طرح ملی تغییر آب«علمی تغییر اقلیم

 .خواهد پرداخت« وهوای ایران و کشاورزی آناقلیم بر آب

اثر تغییر اقلیم بر منابع آب »در بخش دیگری از این نشست تخصصی، بنفشه زهرایی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، درباره 

« ری ایران و معرفی تعهدات کشوالمللی، قوانین و مقررات باالدستهای بینروند تاریخی تغییر اقلیم، نشست»کند و سخنرانی می

 .زیست دانشگاه تهران ارائه خواهد شدمباحثی است که توسط مجید شفیع پور، رئیس موسسه ملی تغییر اقلیم و محیط

زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر، از دیگر سخنرانان این همچنین رضا مکنون، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران و محیط

 ./کندرا بررسی می« های اقتصادیها و فعالیتگذاریاثرات تغییر اقلیم بر سرمایه»هد بود کهنشست تخصصی خوا

شکنان هستند و سازمان حفاظت محیط زیست با ترس از بدین ترتیب در جایی که بیش از نیمی از مجریان قانون فرزندان قانون

 .توان به اجرای قانون چشم امید داشتکند، نمیق پرداخت میالمال به آنها حقوپیامدهای احتمالی اخراجشان، همچنان از بیت

http://www.iana.ir/fa/news/50323/%D9%86%DB%8C%D9%85%D 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آذر  ۰۱تاریخ: 

 حال جنگل های شمال خوب نیست/زنگ خطر قاچاق چوب به صدا درآمد

 .قاچاق چوب سالهاست که به عنوان یک معضل زیست محیطی بر نابودی جنگل های شمال سایه انداخته است

به عنوان یک قاچاق چوب سالهاست که  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

معضل زیست محیطی برنابودی جنگل های شمال سایه انداخته و مسئوالن را بر آن داشته تا با اجرای طرح تنفس و توقف بهره 

 .جهت حفظ و صیانت این منابع خدادادی بکوشند برداری تجاری از جنگل های شمال در

سال زمان نیاز دارد و به همین دلیل اجرای این  200کارشناسان معتقدند که بازگشت جنگل به زمان پیش از تخریب، دست کم 

 یده شوم را دوالبته ناگفته نماند که براساس آمار اجرای طرح تنفس طمع قاچاقچیان نسبت به این پد.طرح را چاره کار نمی دانند

ا ر زراعت چوبسودجو به این منابع ارزشمند باید طرح  افراد اندازی دست از جلوگیری چندان کرده که در جهت مدیریت منابع و 

صنعت،تجارت و ناصرمقدسی قائم مقام سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری در گفتگو با خبرنگار .در دستور کار خود قرار گیرد

با بیان اینکه قاچاق چوب بحث دیروز و امروز نیست، اظهار کرد: اگرچه اجرای طرح تنفس درجهت بقای جنگل های   کشاورزی

 .دامن بزند قاچاق چوب افزایششمال گامی بسیار بزرگ به شمار می رود، اما می تواند بر 

ه درختان در تامین آب و سایر کارکردها برای نسل های آینده، تمامی دستگاه های اجرایی باید به وی افزود: با توجه به اهمیت ویژ

 .کمک حفاظت از جنگل و منابع طبیعی بیایند، به گونه ای که با اشباع چوب در بازار عطش قاچاقچیان به پایان برسد

توجه به گستردگی جنگل های شمال، مشارکت مقدسی در خصوص ضرورت مشارکت مردم در بحث حفاظت از جنگل، گفت: با 

 .مردم و سازمان های مردم نهاد در کنار یگان حفاظت می تواند، تاثیر بسزایی در کاهش قاچاق چوب داشته باشد

و قائم مقام سازمان جنگل ها، مراتع .به گفته این مقام مسئول، چوب مورد نیاز کارگاه ها باید از طریق واردات و زراعت تامین شود

توسط  واردات چوب :درصد سهم منابع سلولوزی از طریق واردات تامین می شود، تصریح کرد 25تا  20آبخیزداری با اشاره به اینکه 

 .میلیون متر مکعب افزایش یابد 4میلیون به  2کارفرمایان و بخش خصوصی براساس تعریف مکانیزم جدید قرنطینه ای باید از 

 قرار گیرد زراعت چوب باید در دستور کار

، اظهار  صنعت،تجارت و کشاورزیقاسم سبز علی فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری در گفتگو با خبرنگار 

هزار اصل درخت تشکیل شد که امسال  25فقره پرونده در زمینه قطع  1400کرد: براساس آمار، در هفت ماه نخست سال گذشته 

 کارخانه های فرآورده های چوبیوی افزود: مسئوالن امر نیاز .هزار اصله درخت رسید 28فقره پرونده و قطع  1700این رقم به 

 .نشوند داده سوق چوب قاچاق سوی و سمت به افراد تا کنند تامین چوب زراعت و واردات توسعه  را باید از طریق

برابر شدن جرائم و تشدید مجازات دربرخورد با قاچاقچیان یکی از  15بزعلی براساس ابالغ هیأت وزیران در قانون جدید به گفته س 

افزایش  :فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری ادامه داد .عوامل بازدارنده این پدیده شوم به شمار می رود

ل مرزهای خروجی و بررسی کارگاه های چوب در مراکز تولید می تواند کاهش قاچاق چوب را تعداد مراقبت و گشت در مسیر کنتر

خبر داد و گفت: با توجه به بحث ممنوعیت بهره برداری از  زراعت چوب آغاز طرح وی در خاتمه از ضرورت.به همراه داشته باشد

جنگل های شمال، زراعت چوب در اراضی مورد تصرف مردم که هنوز از سوی دستگاه های قضایی تعیین و تکلیف نشده است، می 

 .تواند از دست اندازی قاچاقچیان به منابع طبیعی منحصر به فرد و غیرقابل بازگشت جلوگیری کند

http://www.yjc.ir/fa/news/6331031/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D-8%A 
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 انتصابات
 فارس - ۹۶/۰۹/۰۸ : تاریخ

 رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان منصوب شد 
خالد جعفری به سمت رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان طی حکمی از سوی محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی،

، طی حکمی از سوی محمود حجتی وزارت جهاد کشاورزیبه نقل از پایگاه اطالع رسانی  خبرگزاری فارسبه گزارش  .منصوب شد

در بخشی از این حکم آمده .ازمان جهاد کشاورزی استان کردستان منصوب شدوزیر جهاد کشاورزی،خالد جعفری به سمت رئیس س

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

 .رزی گام های موثر برداریدهای وزارت در استان و نیل به اهداف بخش کشاومستمر بر اجرای سیاست ها و برنامه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960908001223 
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 انتصابات
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۰۷تاریخ: 

 محیط زیست را منصوب کرد روحانی چهار عضو جدید شورای عالی حفاظت

رییس جمهوری در حکمی دکتر رضا مکنون، دکتر محمدرضا تابش، دکتر مجید عباسپور و دکتر فرهاد دبیری را به عنوان عضو 

 .شورایعالی حفاظت محیط زیست، منصوب کرد

دبیری را به رییس جمهوری در حکمی دکتر رضا مکنون، دکتر محمدرضا تابش، دکتر مجید عباسپور و دکتر فرهاد 

  .عنوان عضو شورایعالی حفاظت محیط زیست، منصوب کرد

 :به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی دولت، متن حکم حسن روحانی به شرح زیر است

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 جناب آقای دکتر رضا مکنون

 جناب آقای دکتر محمدرضا تابش

 جناب آقای دکتر مجید عباسپور

 ر فرهاد دبیریجناب آقای دکت

 1371آبان  24ماده واحده قانون اصالح قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ( 1اصالحی موضوع بند )( 2در اجرای ماده )

مجلس شورای اسالمی و بنا به پیشنهاد معاون محترم رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست، با عنایت به سوابق و 

عضو شورایعالی حفاظت محیط »احث زیست محیطی، به موجب این حکم برای مدت سه سال به عنوان تجربیات جنابعالی در مب

 .، منصوب می شوید«زیست

توفیق شما را در انجام شایسته وظایف محوله با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخالقی دولت تدبیر و امید، در 

 .خداوند متعال مسألت دارم خدمت به اسالم و ملت شریف ایران از

http://www.iana.ir/fa/news/50331/%D8%B1%D9%88%D8%A 
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 انگور/کشمش
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 بازار و قیمت ها
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۰۵تاریخ: 

 ۹6محصوالت کشاورزی در تابستان افزایش قیمت بیشتر 

 .منتشر شد 1396گزارش متوسط قیمت فروش محصوالت و هزینه خدمات کشاورزی تابستان 

ریال بوده که نسبت به  12836، متوسط قیمت گندم 1396به گزارش ایانا از مرکز آمار ایران، در بخش غالت، در سه ماهه دوم سال 

ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال  9845افزایش داشته است و متوسط قیمت جو درصد  4،07فصل مشابه سال قبل معادل 

ریال و عدس  52582، متوسط قیمت نخود 1396درصد افزایش داشته است.در بخش حبوبات در سه ماهه دوم سال  18،81قبل 

 داشته است. درصد افزایش 12.26و  22،65ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل  52270

ریال بوده است که به ترتیب  5843و خربزه  2618، متوسط قیمت هندوانه 1396در بخش محصوالت جالیزی در سه ماهه دوم سال 

درصد افزایش قیمت داشته  13،34ریال معادل  11236درصد کاهش و خیار با  25.65و  38،42نسبت به فصل مشابه سال قبل 

ریال بوده که به  5117و گوجه فرنگی  5960، متوسط قیمت سیب زمینی 1396ه دوم سال است.در بخش سبزیجات در سه ماه

ریال بوده که  14108است. متوسط قیمت پیاز برابر درصد افزایش داشته 42.93و  65،94ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل 

، 1396ای در سه ماهه دوم سال علوفهدرصد افزایش داشته است.در بخش محصوالت  141.41نسبت به فصل مشابه سال قبل 

 37.25و  20.50ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل  2185و متوسط قیمت کاه  8667متوسط قیمت یونجه 

و  18806، هلو 23517، متوسط قیمت زردآلو 1396دار در سه ماهه دوم سال های هستهدرصد افزایش داشته است.در بخش میوه

درصد کاهش داشته و متوسط قیمت  1.89و  12.93، 21،91ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل  28939آلبالو 

دار در سه ماهه های دانهدرصد افزایش داشته است.در بخش میوه 8.52ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل  46713گیالس 

درصد کاهش داشته و  16،50ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل  15714، متوسط قیمت سیب درختی 1396دوم سال 

 درصد افزایش داشته است. 41.44ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل  13715متوسط قیمت انگور 

ال بوده که نسبت ری 160020، متوسط قیمت یک کیلوگرم گوسفند و بره زنده 1396در بخش دامداری سنتی در سه ماهه دوم سال 

 19.61ریال بوده که  135267درصد افزایش داشته و متوسط قیمت یک کیلوگرم گاو پرواری زنده  35،65به فصل مشابه سال قبل 

، متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گوسفند 1396های دامی سنتی در سه ماهه دوم سال درصد افزایش داشته است.در بخش فراورده

 10،19ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب معادل  11518یمت یک کیلوگرم شیر گاو ریال و متوسط ق 39293

، هزینة شخم زمین زراعی آبی 1396درصد افزایش داشته است.در بخش هزینه خدمات ماشینی در سه ماهه دوم سال  3.76و 

ریال  1085013ش داشته و هزینة شخم زمین زراعی دیم درصد افزای 9،97ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل  1451411

، هزینة کارگر میوه چین 1396درصد افزایش داشته است.در بخش دستمزد نیروی کار در سه ماهه دوم سال  8.81بوده که معادل 

ریال  362592ن درصد افزایش داشته و هزینه کارگر میوه چین ز 0،94ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل  501377مرد 

ریال و هزینة کارگر تنک کار زن  477492درصد افزایش داشته است.همچنین، هزینه کارگر تنک کار مرد  14.29بوده که معادل 

 درصد افزایش داشته است./ 7.97و  0،57ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل  365017

http://www.iana.ir/fa/news/50244/%D8%A7%D9% 
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 بازار و قیمت ها
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۰۱تاریخ: 

 قیمت جدید نان اعالم شد

 920به  800تومان، قیمت نان سنگک از  460به  400تومان، نان تافتون سنتی از  750به  650بر این اساس قیمت نان بربری از 

 .تومان افزایش یافته است 240به  210تومان و نان لواش و تافتون گردان از 

 به گزارش ایانا، با اعالم رسمی اتاق اصناف به اتحادیه نانوایی های سنتی از امروز صبح نرخ جدید نان اعمال شد.

ها که بدون تغییر مانده، مجوز افزایش نانوایی های نان بهای ضمن اعالم وزن قانونی چانهدر همین راستا اتاق اصناف با صدور بخشنامه

درصد به  15نرخ جدید نان حداکثر با افزایش  1396قیمت را داده است. بر اساس ابالغیه رئیس اتاق اصناف از تاریخ اول آذرماه 

 صوب نان نظارت مستمرگردد:بدیهی است همراه با افزایش نرخ مقیمت فروش فعلی نان با اوزان مختلف به شرح جدول زیر اعالم می

کنندگان مورد انتظار است.بر این اساس قیمت نان بربری بر ارتقای کیفیت به منظور کاهش ضایعات نان و احترام به مطالبات مصرف

تومان و نان لواش و تافتون گردان  920به  800تومان، قیمت نان سنگک از  460به  400تومان، نان تافتون سنتی از  750به  650از 

 تومان افزایش یافته است. 240به  210ز ا

http://www.iana.ir/fa/news/50208/%D9%82%DB%8C%D9 
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 بازار و قیمت ها

 خبرنگاران جوان – ۱۳۹۶آذر  ۰۲تاریخ: 

 ثبات قیمت مرغ ادامه دار شدآخرین تحوالت بازار مرغ/ 

 .رییس اتحادیه پرنده و ماهی نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات آن را در بازار اعالم کرد

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

هزار ، مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی  5از ثبات نرخ مرغ در بازار خبر داد و گفت: قیمت هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  ،جوان

 .تومان است 700زار و ه 7هزار و خرده فروشی  7، توزیع درب واحدهای صنفی  850هزار و  6

 .تومان است 700هزار و  7و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  700هزار و  6 نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر به گفته وی

 فیله مرغو  13هزار، سینه بدون کتف  12یوسف خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات افزود: همچنین قیمت هر کیلو سینه با کتف 

 در روزهای قیمت مرغ دلیل اصلی نوسانرییس اتحادیه پرنده و ماهی افزایش تقاضا در برابر عرضه را .تومان است 500 هزار و 15

در چند روز آینده  کاهش تقاضا برای خرید مرغوی قیمت مرغ در روزهای آتی را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به .اخیر دانست

 .وند کاهشی روبرو شودپیش بینی می شود که قیمت در بازار با ر

http://www.yjc.ir/fa/news/6332319/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آذر  ۰۱تاریخ: 

 راه است گرانی میوه های مجلسی در

 .های مجلسی در بازار باال رودرییس اتحادیه میوه و سبزی گفت: پیش بینی می شود با پایان یافتن ماه صفر، قیمت انواع میوه

در مقایسه با  قیمت انواع میوه و تره بار ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

هفته اخیر تغییر محسوسی نداشته و تنها نرخ محصوالتی نظیر خیار، گوجه فرنگی، نارنگی و انار دستخوش تغییر و تحوالتی در بازار 

هزار و  5تا  500هزار و  4 قیمت هر کیلو نارنگی رین بررسی از روند بازار میوه و تره بار حاکی از آن است کهآخ.قرار گرفته است

 5تا  500هزار و  4، خرمالو 700هزار و  5تا  500هزار و  3، سیب 500هزار و  5تا  5، لیمو شیرین 500هزار و  7تا  6، انار 700

گوید: با توجه به کاهش عرضه نارنگی ، خیار، گوجه فرنگی و فروشندگان میوه و تره بار می یکی از.هزار تومان است 6هزار و انگور 

 .انار در میدان قیمت در بازار افزایش یافته است

 .وی افزود: با توجه به افزایش تقاضا به سبب شروع مجالس پیش بینی می شود که روند افزایش قیمت در بازار همچنان ادامه یابد

درصدی قیمت نارنگی  20از افزایش   صنعت،تجارت و کشاورزی مهاجران رییس اتحادیه میوه و سبزی در گفتگو با خبرنگارحسین  

امر گرانی به بارآورده در بازار خبر داد و گفت: علی رغم فراوانی عرضه پرتقال، زمینه نارنگی در بازار در کم است که درنهایت این 

، 500هزار تومان اعالم کرد و افزود: هر کیلو پرتقال شمال با نرخ هزار تا هزار و  5تا  500هزار و  2وی نرخ هر کیلو نارنگی را .است

هزار  3تا  500هزار و  2و کیوی  500هزار و  3تا  2هزار،گریپ فروت  4تا  400هزار و  2هزار، لیمو شیرین  7تا  6پرتقال جنوب 

همچنان در بازار باالست، گفت: نرخ هر کیلو  نرخ خیار و گوجه فرنگیمهاجران با اشاره به اینکه .تومان در میدان عرضه می شود

، گوجه فرنگی بوته 500هزار، گوجه فرنگی گلخانه هزار و  2تا  300، قیمت هر کیلو خیار بوته ای هزار و  500خیار گلخانه هزار و 

رییس اتحادیه میوه و سبزی ادامه داد: با عرضه خیار گلخانه و بوته ای از بندرعباس و جیرفت .هزار تومان است 2تا  200ای هزار و 

 .روز آینده پیش بینی می شود که قیمت ها در بازار کاهش یابد 15تا  10و گوجه فرنگی از چابهار و بوشهر ظرف 

 7تا  6 قیمت هر کیلو پرتقال جنوبتومان اعالم کرد و گفت: همچنین  500وی قیمت هر کیلو پرتقال شمال را هزار تا هزار و 

 .هزار تومان است 3تا  500هزار و  2و کیوی  500هزار و  3تا  2هزار، گریپ فروت  4تا  400هزار و  2هزار،لیمو شیرین 

هزار، انگور شاهرودی  4تا  3هزار، موز  22 تا 12 فرنگی  توت نرخ هر کیلو :مهاجران با اشاره به نرخ سایر میوه ها در بازار بیان کرد

هزار و  3تا  3هزار، سیب سفید  3تا  500هزار و  2، سیب قرمز 500هزار و  2تا  500هزار، انگور مهری هزار و  5تا  500هزار و  2

 .هزار تومان است 11تا  8هزار و گالبی بیروتی  15تا  13، گالبی شاه میوه 500

و لیمو ترش  15تا  13، لیمو ترش میناب 600تا هزار و  800ی قیمت هر کیلو سیب زمینی و پیاز را رییس اتحادیه میوه و سبز

هزار و سبزی جور)پلو،آش، قورمه(  2تا  500هزار و نرخ هر کیلو سبزی خوردن به گفته وی .هزار تومان اعالم کرد 7تا  6سنگی 

را در بازار پیش بینی کرد و گفت: با توجه به شروع مجالس  روزهای آتیدر  قیمت میوهمهاجران .تومان است 500هزار تا هزار و 

 .و مهمانی ها بعد از ایام صفر پیش بینی می شود که قیمت میوه های نظیر نارنگی، پرتقال جنوب، سیب و موز در بازار باال رود

w.yjc.ir/fa/news/http://ww6332074/%DA%AF%D8%B1% 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آذر  ۰۵تاریخ: 

 ها به گران شدن نان معترض هستندهم مردم و هم نانوا

رییس خانه صنعت معدن و تجارت استان تهران گفت: اعالم گران نشدن نان در برهه کنونی به معنی این نیست که این اتفاق در 

 .آینده رخ نخواهد داد و باید دید تصمیم نهایی شورای سیاست گذاری در این زمینه چه خواهد بود

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزیمحمدرضا مرتضوی رییس خانه صنعت معدن و تجارت استان تهران در گفتگو با خبرنگار 

پیرامون بحث به تعویق افتادن گرانی نان،اظهار کرد:در اطالعیه ای که رییس صنوف کشور انتشار داد،بر این  ،باشگاه خبرنگاران جوان

 11وی در ادامه افزود:دولت مبلغ .بودنداز گران شدن قیمت نان مصرفی راضی ن نه مردم و نه نانواهاموضوع تاکید شده است که 

میلیارد در سال در بخش یارانه نان و گندم صرف می کند و با این حال تمام فعاالن مثلث آرد،نان و گندم از جمله کشاورزان،کارخانه 

این هزینه هنگفتی که رییس کانون صنایع غذایی ایران تصریح کرد:به طور حتم با .های آرد،وزارت کشاورزی،نانواها و مردم معترضند

مرتضوی .دولت در بخش یارانه نان و گندم مصرف می کند،اگر مدیریت درستی اتخاذ شود شاهد اعتراضی در این حوزه نخواهیم بود

 مشکالت آردونانمشکل اصلی حوزه آرد ونان کشور را اتخاذ تصمیم های جزیره ای دانست وگفت:تصمیمات جزیره ای نمی تواند 

رییس خانه صنعت معدن و تجارت .و اکنون باید به فکر اتخاذ تصمیم های جامعی در این حوزه حیاتی کشور باشیم را برطرف سازد

در برهه کنونی به معنی این نیست که این اتفاق در آینده رخ نخواهد داد وباید ببینیم تصمیم  گران نشدن نانیادآورشد: اعالم 

مرتضوی با بیان این موضوع که بی کیفیتی نان مسئله اصلی اعتراض های .خواهد بودنهایی شورای سیاست گذاری در این زمینه چه 

مردم است،اذعان کرد:امیدوارم مجموعه سیاست هایی که در این حوزه اتخاذ می شود در وهله اول موجب ارتقا کیفیت نان شده و 

 .ی کشور بی انجامددر مراحل بعدی به سروسامان یافتن کشت گندم و برطرف شدن مشکالت آرد تولید

http://www.yjc.ir/fa/news/6337567/%D9%87%D9%85%D-9%85%D8% 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آذر  ۰۸تاریخ: 

 افزایش قیمت/ پرادخت یارانه؛ مرهم درد نانوایانگالیه نانوایان نسبت به توقف 

درصدی قیمت نان گالیه  15با توجه به افزایش هزینه ها و ثبات قیمت نان در سه سال اخیر، نانوایان نسبت به توقف اجرای افزایش 

براساس مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار مقرر  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان اورزیصنعت،تجارت و کش به گزارش خبرنگار.مند هستند

 درصد افزایش یابد که این موضوع به سبب اعالم جزییات و نرخ دقیق به نانوایی ها به 15بدون تغییر وزن چانه  نان قیمتشد که از اول آذر، 

با وجود آنکه نرخ های جدید از چند روز گذشته در نانوایی ها بایداعمال می شدند اما به دستور رییس جمهور برای بررسی .چهارم آذر موکول شد

 البته برخی نانوایان در سطح شهر اقدام به افزایش قیمت نان کردند که با اعالم این خبر.در سراسر کشور متوقف شد افزایش قیمت نانمجدد، 

نسبت به توقف افزایش قیمت گالیه  نانوایانآخرین بررسی از روند بازار حاکی از آن است که . مجددا نرخ ها باید به حالت قبل خود بازگردد

 ادامه هک نداشته تغییری اخیر سال سه در مند هستند و می گویند علی رغم افزایش قیمت هزینه ها و اعتراض های مکرر به اتحادیه، قیمت نان 

دانست و اظهار  قیمت نان علی فاضلی رییس اتاق اصناف، نارضایتی مصرف کنندگان را دلیل توقف افزایش.است ممکن غیر فعلی شرایط با تولید

 .کرد: قرار است که موضوع افزایش قیمت و تعیین وزن چانه در شورای آرد و نان مورد بررسی قرار گیرد

 استیکسان سازی نرخ آرد و گندم امری ضروری 

با اشاره به   صنعت،تجارت و کشاورزیمحمد جواد کرمی رییس اتحادیه نان های حجیم و نیمه حجیم صنعتی در گفتگو با خبرنگار

 15گفت: با توجه به نگرانی های دولت و نارضایتی قشرهای ضعیف جامعه، بحث افزایش  یکسان سازی نرخ آرد و گندم ضرورت

در سه سال  قیمت نانوی افزود: علی رغم افزایش هزینه ها، .شد متوقف نان و آرد کارگروه در الزم بررسی تا درصدی قیمت نان 

نانوایان پرداخت شود، از این رو انتظار می رود که گذشته تغییری نداشته است و حال رفاه حال مصرف کنندگان نباید از جیب 

کرمی ادامه داد: پرداخت یارانه تحت عنوان .کارگروه آرد و نان هر چه سریع تر بحث یکسان سازی را در دستور کار خود قرار دهد

 مصرف تینارضای و نان قیمت ایشافز به مسووالن نگرانی کارت نان به افراد، عالوه بر جلوگیری از تورم ناشی از نقدینگی، می تواند 

 به سبب نانوایی یارانه پز و آزاد پزبه گفته رییس اتحادیه نان های حجیم و نیمه حجیم صنعتی، وجود .دهد پایان را کنندگان

 .انتقال آرد یارانه ای به آزاد پز ها زمینه را برای رانت و سودجویی عده ای فراهم می کند

http://www.yjc.ir/fa/news/6337549/%DA%AF%D9%84%D8% 
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۹۶/۰۹/۰۵ : اریخت

 مجوز دولت برای همکاری قرنطینه گیاهی ایران با کشورهای مولداوی و یونان 
  .گیاهی بین ایران و کشورهای مولداوی و یونان را صادر کرد ای اجازه عقد قرارداد همکاری قرنطینهمصوبههیات وزیران با 

به پیشنهاد  19/6/1396هیئت وزیران در جلسه  ،وزارت جهاد کشاورزیرسانی به نقل از پایگاه اطالع  خبرگزاری فارسبه گزارش 

تصویب  -1371مصوب  -للیالمهای بین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقآیین (2)وزارت جهاد کشاورزی و در اجرای ماده 

المللی( و وزارت امور خارجه های بینامور توافق)جمهور کرد:وزارت جهاد کشاورزی مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس

نامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا )پاراف( و امضای موقت موافقت

معاونت  30/3/1385مورخ  31851ری اسالمی ایران و دولت جمهوری مولداوی در چارچوب متن نمونه موضوع نامه شماره جمهو

 .نامه اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نمایدحقوقی رییس جمهور، ظرف سه سال از تاریخ ابالغ این تصویب

نامه چگونگی تنظیم و آیین( 2یشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و در اجرای ماده )به پ 14/8/1396همچنین هیئت وزیران در جلسه 

 :تصویب کرد -1371مصوب  -المللی های بینانعقاد توافق

المللی( و وزارت امورخارجه نسبت های بینجمهور )امور توافقوزارت جهاد کشاورزی مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس

نامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری به انجام مذاکره، پیش امضا )پاراف( و امضای موقت موافقت

وقی معاونت حق30/3/1385مورخ  31851اسالمی ایران و دولت جمهوری یونان در چارچوب متن نمونه موضوع نامه شماره 

 .نامه اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نمایدجمهور، ظرف سه سال از تاریخ ابالغ این تصویبرییس

 .وزارت امور خارجه ابالغ کرده است -جمهور این مصوبات را به وزارت جهاد کشاورزی  اسحاق جهانگیری معاون اول رییس

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960905000425 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۰۶تاریخ: 

 های کشاورزی تهران و مانیل بررسی شدهای توسعه همکاریراه

 .نمایندگان ایران و فیلیپین، راه های توسعه روابط همکاری های کشاورزی دو کشور بررسی شددر دیدار 

به گزارش ایانا از وزارت جهاد کشاورزی، در دیدار خانم هجایسیلین کوئینتانا دستیار وزیر و مدیرکل وزارت امور خارجه فیلیپین با 

وزارت جهاد کشاورزی که در محل این وزارت برگزار شد، دو طرف  هومن فتحی مدیر کل امور بین الملل و سازمان های تخصصی

ضمن بررسی راهکارهای توسعه روابط دو جانبه، بر افزایش همکاری ها در بخش کشاورزی به ویژه در زمینه های رفع موانع قرنطینه 

جهاد کشاورزی به منظور  در این نشست مقرر شد، هیات تخصصی وزارت.ای و تسهیل تجارت محصوالت کشاورزی تاکید کردند

بحث و رایزنی درباره راهکارهای توسعه همکاری های دو جانبه در حوزه های مختلف بخش کشاورزی در کارگروه مشترک کشاورزی 

 .ظرف سه ماه آینده به مانیل سفر کند

fa/news/http://www.iana.ir/50300/%D8%B1%D8%A7%D9% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۰۵تاریخ: 

 نامه همکاری قرنطینه گیاهی ایران با کشورهای مولداوی و یونانمجوز دولت برای امضای موافقت

قرنطینه گیاهی ایران با کشورهای مولداوی و یونان را به  نامه همکاریجمهور، مجوز دولت برای امضای موافقت معاون اول رییس

 19به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی دولت، هیات وزیران در جلسه .وزارت امور خارجه ابالغ کرده است -وزارت جهاد کشاورزی 

 مصوب -المللیهای بین و انعقاد توافقنامه چگونگی تنظیم ( آیین2به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و در اجرای ماده ) 96شهریور 

المللی( و های بینجمهور )امور توافقوزارت جهاد کشاورزی مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس"تصویب کرد  -1371

 قرنطینه نامه همکاری در زمینه حفظ نباتات ووزارت امور خارجه نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا )پاراف( و امضای موقت موافقت

 30مورخ  31851گیاهی بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری مولداوی در چارچوب متن نمونه موضوع نامه شماره

نامه اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی معاونت حقوقی رییس جمهور، ظرف سه سال از تاریخ ابالغ این تصویب 1385خرداد 

نامه ( آیین2به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و در اجرای ماده ) 1396آبان  14وزیران در جلسه همچنین هیات "پیگیری کند.

وزارت جهاد کشاورزی مجاز است با هماهنگی معاونت "تصویب کرد  -1371مصوب  -المللی های بینچگونگی تنظیم و انعقاد توافق

ورخارجه نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا )پاراف( و امضای موقت المللی( و وزارت امهای بینجمهور )امور توافقحقوقی رییس

نامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری یونان در چارچوب موافقت

ه سال از تاریخ ابالغ این جمهور، ظرف سمعاونت حقوقی رییس 1385خرداد  30مورخ  31851متن نمونه موضوع نامه شماره 

 جمهور این مصوبات را به اسحاق جهانگیری معاون اول رییس"نامه اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری کند.تصویب

 وزارت امور خارجه ابالغ کرده است. -وزارت جهاد کشاورزی 

http://www.iana.ir/fa/news/50243/%D9%85%D8%AC%D9%8 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۰۵تاریخ: 

 درخواست استرالیا از ایران برای صادرات دام به کشورهای حوزه خلیج فارس

چند کشور دیگر به ایران برای صادرات دام به کشورهای کنندگان دام کشور، از پیشنهاد استرالیا و نماینده بخش خصوصی تأمین

رالیا از تازگی استوگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت: بهکنندگان دام ایران امروز در گفترئیس شورای تأمین.حوزه خلیج فارس خبر داد

 کشور همکاری کند. ایران درخواست کرده که برای صادرات دام به کشورهای حوزه خلیج فارس، با این

ه یمنصور پوریان با اشاره به اینکه ایران معموالً نقش پررنگی در تأمین دام کشورهای عربی داشته است، افزود: به غیر از استرالیا، اتحاد

شورهای یران به کاند.به گفته وی، با وجود قطع شدن صادرات دام از ااروپا، لیتوانی و تعدادی دیگر این پیشنهاد را با ایران مطرح کرده

ها توان ادعا کرد که هنوز بازارهای این مناطق در دست بازرگانان ایرانی است؛ حتی در مذاکراتی که با قطریحوزه خلیج فارس، اما می

خلیج  هتواند برای محصوالت استرالیایی و اروپایی در حوزانجام گرفت، نخستین تقاضای آنها خرید دام از کشور بود. بنابراین ایران می

کنندگان دام کشور عنوان کرد: اما متاسفانه فارس، بازاریابی کرده و راه تجارت را از این مسیر باز کند.نماینده بخش خصوصی تأمین

اکنون مقداری گوشت شود و فعالً راه تجارت دام بسته است. این در حالی است که همهنوز اجازه خروج دام از کشور داده نمی

از طریق ایران به عراق صادر شده و امکان توسعه آن وجود دارد.پوریان معتقد است: سیاست بازار در ازای بازار،  مغولستانی منجمد

توان از یک طور که درباره محصوالتی مانند سیب و موز اجرا شد، در مورد دام و گوشت قرمز نیز قابل اجراست. به عبارتی میهمان

دیگر، دام اضافی را به کشورهای همسایه فروخت.وی در پایان تأکید کرد: اجرای چنین مسیر گوشت و دام وارد کرد و از طرف 

سیاستی با حضور کشوری مانند استرالیا ارزش افزوده باالیی خواهد داشت. زیرا این کشور دارای نتوع نژادی زیادی است و پتانسیل 

کند که این نشان از قدرت باالی کشور، دام زنده صادر می 45از  باالیی در این زمینه دارد. حتی یک تولیدکننده استرالیایی به بیش

 تولید است./

http://www.iana.ir/fa/news/50242/%D8%AF%D8%B1%D8%AE% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۰۱تاریخ: 

 مناقشه بر سر چند و چون آب در برنامه ششم توسعه

ه تبع آن، تمدن ایران معرفی شدعنوان آخرین فرصت برای نجات منابع آب کشور و بهبرنامه ششم توسعه بارها ازسوی کارشناسان به

اثری از این مسئله در برنامه ششم معتقدند که هیچ « ساله توسعههای پنجامنیت آب و غذا در برنامه»است. اما حاضران در نشست 

 .شودتوسعه دیده نمی

ایران  تبع آن، تمدنعنوان آخرین فرصت برای نجات منابع آب کشور و بهلیال مرگن: برنامه ششم توسعه بارها ازسوی کارشناسان به

د که هیچ اثری از این مسئله در معتقدن« ساله توسعههای پنجامنیت آب و غذا در برنامه»معرفی شده است. اما حاضران در نشست 

ای قرار است با صرف منابع آب، تولیدات بخش کشاورزی ودلبازانهطرز دستشود. در برنامه ششم هم بهبرنامه ششم توسعه دیده نمی

 هدفی طرف حاضر در نشست دیروز، افزایش تولید و کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی دواز نگاه کارشناسان بی .افزایش یابد

رو برای نجات منابع آب ایران است اما در متن این برنامه، شوند. برنامه ششم آخرین فرصت پیشهستند که در یک برنامه جمع نمی

زاید. افهای کشور میبینی شده است که حداقل یک درصد، بر حجم مصرف روانابهزار هکتار باغ روی اراضی شیبدار پیش500توسعه 

به مفهوم زدن تیر خالص به تمدن ایران به  اند،ی، برای منابع آب ایران که در مرز غیرقابل بازگشت قرار گرفتهدرصداین افزایش یک

امنیت آب و غذا در »جمهوری، نشست های استراتژیک ریاستدیروز مرکز بررسی .قیمت تولید کمی بادام و انگور بیشتر است

وح قابل وضبندی کارشناسان وابسته به وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو بهنشست صفرا برگزار کرد. در این « سالههای پنجبرنامه

لمس بود. همچنان مناقشه بر سر این بود که باید به خودکفایی دست یابیم. کارشناسان وابسته به وزارت جهاد کشاورزی از اهداف 

میزان برداشت از منابع آب زیرزمینی را هم کاهش دهد و توانست گفتند که باوجود رشد تولیدات، میای سخن میبلندپروازانه

شدن ابعاد اجتماعی آن، هیچ راهی ندارد جز به وزارت نیرو هم تأکید داشتند که حل مسئله آب باتوجه به گستردهکارشناسان وابسته

ت ه باشیم. کارشناسان وزاراینکه در میزان مصرف تجدیدنظر کنیم و با بازتخصیص منابع، طرحی نو برای مصارف آب کشور داشت

تر از این وزارتخانه در زمینه مصرف آب پیدا نشده و در مقابل کارشناسان وزارت کردند که دیواری کوتاهجهاد کشاورزی تصور می

  .چیز در فالت ایران از دست خواهد رفتایم که اگر مصرف کنترل نشود، همهای رسیدهنیرو نیز تأکید داشتند که به نقطه

های دستگاهی، اهداف برنامه ششم را نقد کرده و اعالم دور از وابستگیمیان کارشناسانی هم بودند که با نگاه موشکافانه، بهیندرا

ی، اهلل ضیایشده برای چهار سال آینده ایران، سرزمین خشک مادری را به نقاط خطرناکی خواهد رساند. لطفکردند که مسیر طراحی

کیلومتر  200گفته او، ساالنه هزارو ها ارائه داد. بهشکنی چاهای از کفدهندهاتاق فکر اصفهان، آمار تکان اندیشی آبعضو کانون هم

 .شودوجوی منابع آب زیرزمینی انجام میشکنی چاه در جستکف

 کنداهداف برنامه ششم، آینده امنیت غذایی را مبهم می

درصدی محصوالت کشاورزی 95قانون برنامه ششم که بر خودکفایی  31فهان، ماده اندیشی آب اتاق فکر اصگفته این عضو کانون همبه

تأکید داشته و افزایش تولید محصوالت دارای مزیت صادراتی را هدف قرار داده است، با روح مصرف کم آب همخوانی ندارد. او اضافه 

ی تر خواهد کرد.ضیایدهد و آینده امنیت غذایی را مبهمش میدار، ناپایداری منابع آب کشور را افزایکرد: ایجاد باغات روی اراضی شیب

ای دار ایجاد شود. وزارت جهاد کشاورزی در برنامههزار هکتار باغ روی اراضی شیب 500گفت: براساس اهداف برنامه ششم قرار است 

میلیون تومان کمک هر هکتار باغ، هشت دار ایجاد کند. دولت برای تشکیلهزار هکتار باغ روی اراضی شیب 810خواهد ساله می 10

میلیارد تومان هزار 112میلیارد تومان برای کشور است. با درنظرگرفتن آورده مردم، هزار 40دهد. بار مالی چنین طرحی بالعوض می

این باغات، برخالف دار مصرف آب را افزایش دهیم.او ادامه داد: توسعه کنیم که با توسعه باغات روی اراضی شیباعتبار صرف می

http://awnrc.com/index.php
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های سطحی درصد از روانابکند، بلکه این باغات یکاظهارات کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی، زمینه کاهش تبخیر را فراهم نمی

که ادامه شرایط موجود )از نظر دهد. درحالیکنند؛ یعنی این طرح، بارگذاری بر منابع شکننده آب کشور را افزایش میرا مصرف می

درصد اضافه برداشت از منابع آب سطحی اشکالی ندارد؟ حتی اگر برنامه همراه دارد چگونه یکمنابع آب(، نابودی کشور را بهمصرف 

دار با این هدف مغایرت داشت.ضیایی کرد، توسعه باغات روی اراضی شیبششم حفظ وضع موجود )از نظر مصرف آب( را پیگیری می

های هزار میلیارد تومان کمک بالعوض دولت به روش 20حال بیان کرد: شار اعتقاد داشت، بااینبه برخی اثرات مثبت آبیاری تحت ف

 .کندکند بلکه شرایط را بدتر میجویی آب نمینوین آبیاری، کمکی به صرفه

 دارمیلیارد مترمکعبی مصرف آب، در باغات شیب 5افزایش 

مهندسی، سخنران دیگری بود که با ارائه برخی محاسبات ادعا کرد با علیرضا توکلی، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات فنی و 

شود. اما از آنجا که تلفات های سطحی کشور کم میمیلیون مترمکعب از رواناب120تا  90دار، فقط توسعه باغات روی اراضی شیب

آب از طریق جلوگیری از تبخیر، به منابع  میلیون مترمکعب650دار، حدود یابد، با ایجاد باغات روی اراضی شیبتبخیری کاهش می

ریزی کالن آب و آبفای شود.در واکنش به سخنان این محقق بخش کشاورزی، هدایت فهمی، معاون دفتر برنامهآب کشور اضافه می

اغات ر این بتوان ددار نیاز به آبیاری تکمیلی داشته و به صورت دیم نمیوزارت نیرو، تأکید کرد: توسعه باغات روی اراضی شیب

های دهد و تمام سازهمیلیارد مترمکعب آب مصرفی در بخش کشاورزی را افزایش میکم پنجمحصول تولید کرد. این طرح، دست

تا پنج سال دیگر  :تری به نام بحران کیفیت آب یاد کرد و افزوددست را دچار مشکل خواهد کرد.وی همچنین از بحران بزرگپایین

ریزی، های برنامهای تأمین نیازهای شرب کشور در اختیار نخواهیم داشت.مجتبی پالوج، معاون مؤسسه پژوهشهیچ آب باکیفیتی بر

زدن مسئله امنیت غذایی به امنیت سیاسی، دستیابی به اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، نیز در سخنان خود تالش کرد با گره

اما خوشبختانه عباس کشاورز، معاون وزیر جهاد کشاورزی، برای تولید در بخش خودکفایی را امری ضروری برای ایران توصیف کند، 

ای داشت. به گفته کشاورز، باید خط قرمزهایی تعریف شود. اگرچه تأمین امنیت غذایی برای تمام کشورهای کشاورزی راهکار میانه

کنیم. با تعریف خط قرمزها، کشاورزی تولید می ازای مصرف هر مترمکعب آب چقدر محصولجهان اهمیت دارد، اما باید بدانیم به

توانیم تصمیم بگیریم که کدام کشت در مناطق باید ادامه یابد و ادامه کاشت کدام نوع محصول، باید متوقف شود.وی که بسیار می

غی یا استفاده از توری ای محصوالت زراعی و باکرد، برخی راهکارها؛ مثل توسعه کشت گلخانهامیدوارانه به حل مسئله آب نگاه می

روی باغات برای ایجاد سایه با هدف جلوگیری از خسارات تگرگ و کاهش تبخیر را هم ارائه کرد، اما درباره اینکه سرمایه هنگفت 

ای از سوی وی مطرح نشد. توضیح اینکه بخش کشاورزی در طول برنامه ها چگونه تأمین خواهد شد، هیچ نکتهمورد نیاز این طرح

های دقیق و دارای توجیه های پرهزینه در این بخش، بدون داشتن برنامهگذاری مواجه بوده و اجرای طرحبا کاهش نرخ سرمایهپنجم 

 .پذیر نخواهد بوداقتصادی مناسب، امکان

 میلیارد مترمکعب آب بیشتر20دستیابی به اهداف برنامه ششم نیازمند صرف 

کردند از اهداف افزایش تولیدات کشاورزی دفاع کنند. حمیدرضا جانباز، مشاور ش میکارشناسان بخش تولید در نشست دیروز تال

 40فنی معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، یکی از کارشناسانی بود که مدعی شد: با اجرای برنامه بهبود راندمان آبیاری، از 

جویی خواهد شد. وی معتقد بود: با ل برنامه ششم صرفهمیلیارد مترمکعب آب در طو15درصد، درمجموع حدود  45درصد فعلی به 

میلیون تن کاهش 1،53جویی ارزی و میلیارد دالر صرفهبهبود راندمان و برداشت کمتر از منابع آب زیرزمینی، ساالنه معادل یک

المللی نظیر بانک جهانی بین این در حالی است که بر اساس گزارش نهادهای .اکسیدکربن برای کشور ایجاد خواهد شدانتشار گاز دی

 شود. ضمن آنکه با افزایش سطحهای نوین آبیاری، منجر به کاهش مصرف آب نمیو سازمان خواروبار کشاورزی )فائو( توسعه سیستم

مرادی، کارشناس زیر کشت در بخش کشاورزی، قطعا کاهش برداشت از منابع آب اتفاق نخواهد افتاد. البته محاسبات علی حاجی
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داد که دفاعیات کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی چندان هم درست نیست. شد مدیریت منابع آب دانشگاه صنعتی امیرکبیر، نشان ار

میلیون تن 112میلیون تن فعلی به  83محصول در بخش کشاورزی باید از  17به گفته او، براساس اهداف برنامه ششم، میزان تولید 

شود و برای دستیابی به میلیارد مترمکعب آب از منابع تجدیدپذیر مصرف می76حاضر صول درحالمح 17برسد. برای تولید این 

میلیون مترمکعب افزایش خواهد یافت. این کارشناس در نشست دیروز گفت: 25تنی، مصرف آب به میزان میلیون112هدف 

د و در صورت تحقق اهداف برنامه ششم توسعه، حجم کندرصد منابع آب تجدیدپذیر خود را استفاده می 106حاضر ایران درحال

 .میلیارد مترمکعب خواهد رسید115مصرف منابع آب تجدیدپذیر به باالی 

 درصد محصوالت کشاورزی آلوده به فلزات سنگین است 30

، سروستانییالعابدین طهماسبشود، به استناد سخنان زیندرصد منابع آب کشور صرف تولیدات کشاورزی می 90در کشوری که 

درصد محصوالت تولیدی، آلوده به فلزات سنگین  30های علمی و صنعتی ایران، ریزی و بودجه سازمان پژوهشرئیس دفتر برنامه

کند؛ یعنی آب کشور صرف تولید محصوالت مضر شده است. ضمن آنکه هستند و مصرف آن، برای سالمت جامعه مشکل ایجاد می

ضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی، از آنجا که هنوز در تعریف امنیت آب و غذا به درک علی کیخا، عبه اعتقاد احمد

عالی آب ریزی هم دچار مشکل هستیم. این عضو کمیسیون کشاورزی گفت: شورایایم، در نتیجه در برنامهمشترکی در کشور نرسیده

  .ها تبدیل شده استله آب باشد، به محلی برای تصویب پروژههای مختلف در مسئجای اینکه ساختاری برای هماهنگی دستگاهبه

http://www.iana.ir/fa/news/50179/%D9%85%D9%86%D8 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۰۴تاریخ: 

 گذاران سه تعاونی منحلهسپردهتعیین تکلیف 

های به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، تعاونی .شودمیلیون تومان سه تعاونی غیرمجاز از امروز آغاز می 100های تا پرداخت سپرده

  .منحله غیرمجاز وحدت، افضل توس و تشکیالت موسوم به البرز ایرانیان از روز شنبه تعیین تکلیف خواهند شد

های های نهادهای مزبور با اولویت بازپرداخت سپردهمصوبه سران سه قوه مقرر شده است فرآیند بازپرداخت سپرده بر اساس

گذاران سپرده .آذر آغاز شود 4میلیون تومان است از روز شنبه  100گذارانی که میزان مانده سپرده ایشان حداکثر تا سقف سپرده

های تجارت، آینده و موسسه ملل، با همراه داشتن مدارک مربوطه، به منظور دریافت های بانکباید مطابق اطالعیه درج شده در تارنما

 .گذاری نزد بانک و موسسه مذکور، به شعب تعیین شده مراجعه کنندهای خود یا سپردهسپرده

ws/http://www.iana.ir/fa/ne50221/%D8%AA%D8%B9%DB 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۰۳تاریخ: 

 لبه دوکشت فراسرزمینی؛ تیغ 

توسط سرمایه گذاران ایرانی در کشورهای مختلف حتی برزیل در حال گسترش و در « کشت فراسرزمینی»در حالی شاهد هستیم 

اجرایی و تولید رسیده است که هنوز از سرمایه گذاری خارجی حتی از سوی کشورهای هم جوار در عرصه مواردی هم به مرحله 

 .کشاورزی کشورمان خبری انعکاس نیافته است

 فرانک مسعودی

توسط سرمایه گذاران ایرانی در کشورهای مختلف حتی برزیل در حال گسترش و در « کشت فراسرزمینی»در حالی شاهد هستیم 

گذاری خارجی حتی از سوی کشورهای هم جوار در عرصه  هم به مرحله اجرایی و تولید رسیده است که هنوز از سرمایه مواردی

 کشاورزی کشورمان خبری انعکاس نیافته است.

گیری از آب مجازی، تولید مقرون به صرفه و اقتصادی محصوالت کشاورزی و  بهره« کشت فراسرزمینی»می دانیم یکی از وجوه 

ال آن ها به داخل کشور یا صادرات به اقصی نقاط عالم است، اما پنهان نباید کرد که بعضی از سرمایه گذاران ایرانی فعال در انتق

گویند عالوه بر این انگیزه، یکی دیگر از دالیل سرمایه گذاری و انتقال دانش، تجربه عملی و نظری خود در عرصه  عرصه کشاورزی می

 ر، ایجاد امنیت بیشتر برای سرمایه خود، جلوگیری از چیدن تمام تخم مرغ ها در یک سبد است. کشاورزی به خارج از کشو

ای آنان  گویند از قوانین و مقررات دست و پاگیر و اعمال سلیقه ماموران دولتی و تفسیرهای ضد توسعه آنان به تلویح و صراحت می

تعرفه خدمات و آزارهای بیمه ای که غالبا هم به بهانه های واهی صورت  برای اخذ انواع و اقسام عوارض و بعضا مالیات، چندگانگی

 می گیرد، آزرده خاطر، کالفه و ناراضی هستند. 

های زنجیره تولید محصوالت کشاورزی تا مرحله تکمیل و تبدیل و  به عبارت دیگر، سرمایه گذاران ایرانی می گویند در تمام حلقه

به بازار از امنیت کامل برخوردار نیستیم و از شرایط نامطلوب و قوانین و مقررات غیر شفاف،  نهایت عرضه فرآورده و محصول خود

 پیچیده و ناپایدار با تفاسیر متفاوت برای کسب و کار رنج می بریم.

بخش  گویند، طبیعی است که ما هر چقدر برای جلب و جذب سرمایه گذار خارجی آن هم در وقتی سرمایه گذاران ایرانی چنین می

ها و شرایط  رسیم. وقتی مجموعه ای از قوانین، مقررات، آیین نامه کشاورزی و صنایع مرتبط با آن کوشش کنیم کمتر به نتیجه می

ی برای کشاورزی نیستیم، وقت« دیپلماسی عمومی»سهل برای سرمایه گذاری خارجی در بخش کشاورزی نداشته باشیم، وقتی دارای 

های کشورمان  ورمان اصوال این نوع دیپلماسی تعریف نشده و جایگاهی ندارد و در هیچ کدام از سفارتخانهبرای وزارت امور خارجه کش

در کشورهای مختلف جهان حتی یک کارشناس آشنا به فرآیند چند وجهی زنجیره کشاورزی از تولید تا بازرگانی و مصرف نداریم و 

خواهیم سرمایه و سرمایه گذار خارجی را، آن هم در عرصه  ا است، چگونه میده ها کار انجام نشده دیگر در این زمینه پیش روی م

اقتصاد کشاورزی که پرخطرترین بخش اقتصاد است و در کشوری با ویژگی های سیاسی قضایی ما که هنوز مفاهیم سرمایه گذاری 

ار عمومی تشریح و تبیین نشده است. جلب خارجی در کشاورزی و مزایای آن برای توسعه پایدار و صلح و امنیت به روشنی برای افک

راسرزمینی کشت ف» برای نخستین بار در یکی از نشریات تخصصی با عنوان« کشت فراسرزمینی»و جذب کنیم؟ باید گفت؛ موضوع 

با طرح روی جلد و بعد از آن در چند مقاله از جمله ترجمه گزارشی از یک مجله  « *های سیاسی استعمار سبز بدون مناقشه

را با نصب پرچم کشورها معرفی کرده بود، در ادبیات کشاورزی کشور موجودیت « کشت فراسرزمینی»عتبر آلمانی که نقشه جهانی م

یافت و آنقدر رایج شد که در مدتی کوتاه، به عنوان یکی از راهبردهای عمده سیاست گذاری وزرات جهاد کشاورزی پا به میدان 

های مختلف از  توجه بسیاری از سرمایه گذاران و کشاورزان پیشرو و دانش محور در بخشگذارد.این سیاست اکنون موجب جلب 
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جمله کشاورزی شده و روز به روز شاهد استقبال از این شیوه سرمایه گذاری هستیم، که خود این پدیده، بخش عمده ای از سرمایه 

 مایه گریزی در بخش کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی میداخلی را نیز به سایر کشورها منتقل می کند. در مقابل این پدیده سر

یک نهاد مرکب از قوای سه گانه را، زیر نظر « المللی توسعه کشاورزی دیپلماسی عمومی بین»بایست برای ایجاد تعادل، در چارچوب 

حداث و راه اندازی صنایع به ویژه با رویکرد ا« جذب سرمایه گذاری برای توسعه کشاورزی»مجمع تشخیص مصلحت نظام و با عنوان 

 کشت»تبدیلی و تکمیلی مدرن پیشنهاد و به وجود آورد تا تعادل منطقی و تراز مثبت سرمایه گذاری ایجاد شود. به جز این، 

تواند به مثابه تیغ دو لبه عمل نماید و درحالی که به موضوع آب مملکت خدمت می کند، موجب سرمایه گریزی  می« فراسرزمینی

 اورزی شود./در بخش کش

http://www.iana.ir/fa/news/50217/%DA%A9%D8%B 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۰۸تاریخ: 

کنند/ روی سوآپ غالت و های دامی همکاری میفرآوردهفراسرزمینی و زنجیره  ایران و قزاقستان در زمینه کشت

 هزار هکتار زمین در قزاقستان به کشت برنج ایرانی اختصاص می یابد 80خوراک دام توافق شد/ 

کنند. ل تکنولوژی همکاری میانتقا و دامی کشاورزی محصوالت تجارت پروری،آبزی غالت، مشترک تولید ٔ  ایران و قزاقستان درزمینه

گذاری کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ایران از کشت فراسرزمینی و همکاری در زمینه فرآوردهای گوشتی و سرمایهرئیس 

 .ایرانیان در قزاقستان در حوزه زنجیره تولید طیور خبر داد

پروری، تجارت غالت، آبزیبه گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( از اتاق ایران، ایران و قزاقستان در حوزه تولید مشترک 

نفره قزاقستانی با سرپرستی معاون  12روز شنبه و یکشنبه، هیات  .کنندمحصوالت کشاورزی دامی و انتقال تکنولوژی همکاری می

د شده بووزیر و وزیر کشاورزی قزاقستان به تهران آمدند. این حضور با دعوت رسمی محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی انجامنخست

اندیشی های بین دو کشور بررسی و جهت توسعه مناسبات تجاری در عرصه خوراک دام و کشاورزی چارههای همکاریظرفیت تا

 .شود. در این دیدارها اعضای کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ایران هم حضور داشت

 فازوغی: کشت فرا سرزمینی مورد تاکید ایران و قزاقستان بود

های امضاشده در ی، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ایران، حضور هیات قزاقی در ایران و تفاهمغالمعلی فاروغ

قرار است ایران و قزاقستان در حوزه کشت فراسرزمینی باهمدیگر همکاری »های متعدد کشاورزی را مثبت ارزیابی کرده و گفت: حوزه

هایی را در اختیار بخش خصوصی قرار نامه ایران زمینراسرزمینی است. در این تفاهمهای امضاشده کشت فنامهکنند؛ یکی از تفاهم

 «.دهد تا بتوانند با همکاری بخش خصوصی قزاقستانی محصوالتی را کشت کنندمی

ان واردکننده که ایرهایی امضا شد؛ ازآنجایینامهدر این زمینه هم تفاهم»کند: های گوشت عنوان میفاروغی موضوع دوم را فرآورده

 «.گوسفندی یا گوشت گرم قزاقستان استفاده کنیم-گوشت قرمز است، قرار است بتوانیم از امکانات دامی

گذاری ایرانیان در قزاقستان در حوزه زنجیره تولید طیور عنوان کرد تا ایرانیان بتوانند در قزاقستان او محور سوم بحث را سرمایه

 .گذاری کنندسرمایه

 : روی سوآپ غالت و خوراک دام توافق شدموافق قدیری

در دو روز حضور هیات قزاقستانی در ایران مذاکرات متعددی انجام »مجید موافق قدیری، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران هم گفت:  

رگانی دولتی نامه همکاری مابین انجمن صنایع خوراک دام طیور و آبزیان ایران و شرکت بازپذیرفت و ماحصل آن انعقاد تفاهم

 «.قزاقستان در حضور دو وزیر و کلیه معاونین وزیر جهاد کشاورزی و مقامات دو کشور بود

های نامه آمده است خرید انواع نهادهمسئله مهمی که در این تفاهم»رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران ادامه داد: 

شرط صادرات جوجه گوشتی، انواع محصوالت هزار تن به 200خوراک دام( به ظرفیت  دامی )جو، انواع کنجاله و مواد اولیه تولید

مرغ و مرغ، دارو، مکمل و مواد افزودنی خوراک دام ایرانی بود که مورد موافقت وزیر کشاورزی قزاقستان پروتئینی همچون لبنیات، تخم

 وزیر قرارر موضوع دیگری بود که مورد تاکید معاون نخستسوآپ غالت و خوراک دام با این کشو»موافق قدیری گفت: «.قرار گرفت

 «.گرفت و یکی از مدیران را مأمور تهیه پروپوزال اجرایی این مهم کردند

 وزیر جهاد کشاورزی: کارگروه مشترک همکاری کشاورزی ایران و قزاقستان تشکیل شود

http://awnrc.com/index.php
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 گوشت جو، مانند محصوالتی تجارت ٔ  دو کشور در زمینه» محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی در دیدار با هیات قزاقستانی گفت:

روه شنهاد تشکیل کارگپی از او «.کنند همکاری توانندمی مرغتخم و مرغ گوشت و لبنیات روغنی، هایدانه سنگین، و سبک دام قرمز

 .مشترک همکاری کشاورزی ایران و قزاقستان استقبال کرد

های زیاد در قزاقستان به پروری است و با توجه به ظرفیتهمکاری دو طرف، شیالت و آبزیهای یکی از زمینه»حجتی اظهار کرد: 

ترین تولیدکننده ماهیان سردآبی آمادگی صادرات این محصوالت و همچنین بسترسازی برای عنوان بزرگلحاظ منابع آبی، ایران به

های فنی و آموزشی و تأمین آمادگی ایران برای پشتیبانیحال بهوزیر جهاد کشاورزی در همین «.تولید ماهیان را در قزاقستان دارد

میلیون تن برنج در کشور تولید  2.3ما ساالنه نزدیک به »بذر برنج برای کشت در اراضی کشاورزی قزاقستان اشاره کرد و گفت: 

 «.ام کنیمتوانیم برای کشت و تولید این محصول در قزاقستان و انتقال آن به ایران اقدکنیم و میمی

اند که پروژه موفقی بوده هکتار از اراضی قزل اوردا قزاقستان چهار رقم برنج را کشت کرده 100بخش خصوصی در سطح »او افزود: 

ی توانند راهکارهایدو طرف می»که مسائل مربوط به زمین، یک بستر همکاری میان دو کشور است، گفت: حجتی بابیان این«.است

 «.گذاران ایرانی محصوالت موردنیاز ما را در قزاقستان کشت و به ایران بازگردانندمایهرا پیدا کنند تا سر

نامه این گروه را امضا کرده ایران اساس»او درباره عضویت ایران در گروه کشورهای اسالمی تولیدکننده غذای حالل هم تصریح کرد: 

 «.شودزودی در مجلس تصویب میو قانون آن به

 توانند کارخانه در قزاقستان تأسیس کنندیر قزاقستان: تجار ایرانی میوزمعاون نخست

 دامی، محصوالت قرمز، گوشت ٔ  های دوجانبه درزمینهوزیر بر توسعه همکاری، معاون نخست«اسگار میرزا خماتوف»در این دیدار، 

وزیر قزاقستان بابیان معاون نخست.کرد تاکید تجارت توسعه برای جدید راهکارهای به دستیابی و دامی قرنطینه مسائل وفصلحل

یی اخودکف ٔ  درزمینه را خود تجربیات تواندمی شما کشور»: گفت است، یافتهدست خودکفایی به کشاورزی ٔ  که ایران درزمینهاین

روابط و  حال خواستار تشکیل کارگروه مشترک برای توسعهمیرزا خماتوف درعین«.محصوالت کشاورزی به قزاقستان منتقل کند

مرکز علمی و پژوهشی در  20او به فعالیت .های کشاورزی و رفع مشکالت موجود در حوزه تجارت و مسائل بانکی شدهمکاری

توان با جذب هکتار از اراضی قزاقستان تحت پوشش این مراکز علمی هستند که می 150»قزاقستان اشاره کرد و اظهار داشت: 

وزیر قزاقستان درباره معاون نخست«.ا به روش علمی کشت و محصوالتش را به ایران صادر کردهکتار ر 150مهندسان ایرانی این 

 2021گذاران خارجی تا سال ما برای واگذاری زمین به کشاورزان و سرمایه»گذاران ایرانی اظهار کرد: واگذاری زمین به سرمایه

او درباره .اضی احداث و یا در این اراضی محصوالت کشاورزی کشت کنندتوانند کارخانه در این ارمحدودیت داریم اما تجار ایرانی می

دواریم شده و امیاساسنامه این گروه تصویب»تأمین محصوالت موردنیاز اعضای گروه کشورهای تولیدکننده غذای حالل، تصریح کرد: 

توانیم از طریق ترانزیت ایران، مواد ما می: »میرزا خماتوف ادامه داد«.مجلس شورای اسالمی ایران نیز این اساسنامه را تصویب کند

او در همین حال خواستار واردات پرتقال و نارنگی ایران به کشورش «.غذایی موردنیاز کشورهای اسالمی عضو این گروه را تأمین کنیم

 «.متوانیم بر اساس قراردادهای بلندمدت وارد کنیبرخی از محصوالت موردنیاز قزاقستان را می»شد و گفت: 

 کنیموزیر کشاورزی قزاقستان: بذر ایرانی را ثبت قانونی می

هزار هکتار زمین در استان قزل اوردا  80»وزیر کشاورزی قزاقستان هم خواستار واردات بذر برنج ایران به کشورش شد و گفت: 

ما بذر برنج ایرانی را در »ایران، اظهار کرد: او با تاکید بر واردات قانونی بذر برنج از «.توانیم به کشت برنج ایرانی اختصاص دهیممی

 «.توانیم به این بذرها، یارانه تخصیص دهیمکنیم و میکشور قزاقستان ثبت قانونی می

http://www.iana.ir/fa/news/50340/%D8%A7%DB%8C%D8% 
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 هابرنامه و سیاست 
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آذر  ۰۵تاریخ: 

 ت برای جلوگیری از افزایش قیمت نانلجزییات دو پیشنهاد به دو

های انرژی و سقف پرداختی بیمه کارگران فاضلی گفت: قرار است پیشنهادی به دولت از سوی رئیس اتاق اصناف ارائه شده تا حامل

 .ها در کشور شامل بخشودگی شودخبازی

علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران امروز در اجالس ماهانه رؤسای اتاق اصناف  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش 

گیری ماه گذشته طی شده بود و تصمیم 6تهران با اشاره به توقف افزایش قیمت نان، اظهار کرد: همه فرآیند تغییر قیمت نان طی 

شود که نان قوت اصلی مردم است و نباید گران شود، گفته میوی با بیان اینکه .در رابطه با افزایش قیمت نان بحث امروز و دیروز نبود

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: دیروز در زمان .هزار بنگاه صنفی بپردازد 83تصریح کرد: این درست است، اما آیا باید هزینه آن را تولیدکننده و 

فاضلی ادامه داد: براساس آخرین تصمیم .بگویم دبه در آوردندخواهم متوقف شود. البته من نمی افزایش قیمت ناناجرا، آقایان فرمودند که 

مل ها در کشور شاهای انرژی و سقف پرداختی بیمه کارگران خبازیمقرر شد تا پیشنهادی به دولت از سوی رئیس اتاق اصناف داده شود تا حامل

شود و به با این کار بخشی از مشکالت صنف خبازی حل می وی افزود:.بخشودگی شود تا با این کار از افزایش قیمت نان جلوگیری به عمل آید

فاضلی با بیان اینکه من قائل به این .اند که فعالً درباره افزایش قیمت نان دست نگهدارید تا این کار انجام شودهمین جهت به ما اعالم کرده

یمت آزاد شدن قام، گفت: البته پیشنهاد من در مورد م کردهنیستم و شخصاً پیشنهاد صریح خود را در دولت و کارگروه ستاد تنظیم بازار اعال

 .مورد قبول همه است اما در اجرا با اشکال مواجه است نان

 بازسازی قصر شیرین به استانداری تهران واگذار شده است

واگذار شده و استانداری تهران بازسازی قصر شیرین به تهران  :رئیس اتاق اصناف ایران در ادامه با اشاره به زلزله کرمانشاه بیان کرد

به کمک  استان زلزله زده کرمانشاهروستا در  4وی با اشاره به اینکه قرار است بازسازی . مسئولیت این کار را بر عهده دارد

 .ها در تهران بر عهده بگیرندها انجام شود، گفت: عالوه بر این قرار است که بازسازی یک روستا را مجموعه اتحادیهاتحادیه

 پالسکو، واقعیت پشت پرده دیگری دارد

وی در ادامه به موضوع ساختمان پالسکو اشاره کرد و گفت: سال گذشته یک ساختمان در تهران فرو ریخت و این موضوع چند وقت 

 .روز آواربرداری انجام دهد 10کشور را ملتهب کرد، به طوریکه همه امکانات کشور جمع شد تا طی 

کند؟ پالسکو واقعیت پشت پرده ان افزود: اگرچنین اتفاقی برای کل تهران بیفتد چه کسی آن را جمع میرئیس اتاق اصناف ایر

 2مدیریت در  2دیگری دارد و در تأخیر ساخت آن، هم من، هم اتحادیه و هم شهرداری مقصر است منتهی عدم سازش در بین 

برند و تسهیالتی را که خودشان اع آقایان هم نهایت حسن استفاده را میفاضلی افزود: با این اوض.اتحادیه ما را به چالش کشانده است

 .ها را در رابطه با پالسکو بگویمخواهم خیلی از واقعیتپردازند. من دنبال فرصتی هستم و میاند را نمیمصوب کرده

اند هزار میلیارد تومان مالیات را نپرداخته 20ها گفت: در آنجا گفته شده که اصناف وی همچنین با انتقاد از مطلبی در یکی از رسانه

رئیس اتاق اصناف ایران در خاتمه گفت: کارشناسی که این .خانه ساخت 20شد برای هر زلزله زده پرداختند امروز میکه اگر می

 .کندبنگاه صنفی صحبت می 3مطلب را مطرح کرده جاهل بر مطلب است و بر علیه 

http://www.yjc.ir/fa/news/6337280/%D8%AC%D8%B2%DB%8C% 
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 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آذر  ۰۵تاریخ: 

 مشارکت مردم در پیشرفت گردشگری تاثیرگذار است

 .پیشرفت گردشگری تاثیر بسزایی داردابراهیمی گفت: مشارکت مردم در 

با اشاره  ،صنعت، تجارت و کشاورزی باشگاه خبرنگاران جوانیحیی ابراهیمی عضو اتاق بازرگانی استان گلستان در گفتگو با خبرنگار 

های طبیعی ها و جاذبهدارد اظهار کرد:گردشگری نیز با توجه به ظرفیتبه اینکه مشارکت مردم در پیشرفت گردشگری تاثیر بسزایی 

 با اغلمش اینگونه اندازیراه و ایجاد در روستاییان مشارکت میان این در و رسید اقتصادی رونق و اشتغالزایی به توانو تاریخی می

گیری وظایف اقتصادی در روستاها، زنجیره ئی، شکلبه خانوار روستا اقتصادی کمک روستائیان، سرانه درآمد افزیش چون هایی،طرح

 .تولید، افزایش و ارتقاءگردشگری روستائی قابل اجرا است

های های اخیر نیز درگیر فعالیتقطب کشاورزی و گردشگری است و در سال گلستانهای این استان اظهار کرد: استان وی به ظرفیت

 .دارد وجود هاحوزه این در فراوانی مشکالت  ه به مشکالت کم آبی،صنعتی شده است، اما واقعیت آن است که با توج

پنبه بود که سالیانه  75تا سال  گلستانباعث تغییرکشت کشاورزان شده است افزود:کشت اول استان  عسلکوی با بیان اینکه آفت 

گرفت، پس از ورود آفتی به نام عسلک، مزارع پنبه آسیب دید و میزان برداشت به های کشاورزی صورت میتن برداشت از زمین 6

کیلو رسید، آفت مزارع و برداشت مشکل پنبه باعث شد کشاورزان نوع کشت را تغییر و به سمت کاشت گندم و جو و سایر  800

 استان:یادآورشد  را از دالیل کاهش تولید آن دانست و مرغگانی، نبود بازار برای فروش عضو اتاق بازر.محصوالت کشاورزی بروند

میلیون قطعه مرغ گوشتی را در یک دوره دارد، اما  26 تولید امکان هوایی و آب مناسب شرایط و زیرساخت تامین دلیل به گلستان

ابراهیمی افزود: عدم پرداخت به موقع .یک دوره شده است میلیون قطعه در 8شرایط بازار و نبود مشتری باعث کاهش تولید به 

ها بیشتر شود و به دلیل عدم پرداخت به موقع، جریمه دیرکرد نیز به مطالبات گندم کاران باعث شده که بدهی کشاورزان به بانک

های است، اضافه کرد: شاخص عضو اتاق بازرگانی با بیان اینکه الگوی کشاورزی و دامپروری نیازبه اصالح.ها تعلق می گیردآن

برای افزایش بازدهی باید اصالح شود چرا که نیاز مشارکت بخش خصوصی پیش از پیش احساس می شود،  دامداریو  کشاورزی

های جدید و آموزش کشاورزان و ارائه منابع مالی برای گذر از کشت سنتی به در این میان نقش وزرات کشاورزی برای ارائه راهکار

 .مدرن بسیار اهمیت دارد

http://www.yjc.ir/fa/news/6337076/%D9%85%D8%B4%D8%A7% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/news/6337076/%D9%85%D8%B4%D8%A7%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

50 

 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۹۶/۰۹/۰۵ : تاریخ

 ها اعزام هیأت بلندپایه ایران به آلمان/ تبادل تجربه و دانش فنی در زمینه منابع آب و محیط زیست با آلمانی
سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفت: هدف از سفر هیأت ایرانی به کشور آلمان، تبادل تجربه و دانش 

  .فنی در زمینه مدیریت منابع آب و محیط زیست است

شهرستان ساری، اظهار کرد: فردا هیأتی بلندپایه از مجلس  در خبرگزاری فارسگو با خبرنگار ومحمد شاعری امروز در گفتعلی

شورای اسالمی، نمایندگان وزارت امور خارجه، حفاظت محیط زیست، دانشگاه تهران و بخش خصوصی و غیردولتی ایران به کشور 

 .گو دارندون دیدار و گفتکنند و با مسؤوالن وزارت امور خارجه، وزارت آب و محیط زیست و مسؤوالن پارلمان آلماآلمان سفر می

های مدیریت منابع آب، حفاظت محیط زیست و مبارزه با آلودگی وی تصریح کرد: در این سفر تبادل تجربیات و دانش فنی در زمینه

ت های مدیریسخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی گفت: آشنایی با فناوری.شودهوا انجام می

را های اجها و پروژهسازی برای انتقال فناوری آلمان به ایران و تبادل نظر و بازدید از طرحآب، مالقات با مقامات آلمانی، زمینهمنابع 

 .های این سفر استشده در خصوص مدیریت منابع آب، حفاظت محیط زیست و کنترل آلودگی هوا از دیگر برنامه

 محیط و آب حوزه با مرتبط هایطرح از و مالقات آلمان کشور مقامات با روز 6 مدت هب فردا از هیئت این: کرد خاطرنشان شاعری

 .کنندمی بازدید کشور این زیست

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960905001625 
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 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آذر  ۰۷تاریخ: 

 اندکشکِشت فراسرزمینی راهکار برون رفت از اقتصاد نفتی/ واردات گندم معیشت یک میلیون نفر را به چالش می

فتی درآمدهای نکارشناسان معتقدند توسعه کشت فراسرزمینی ،سبب کاهش واردات و مانع خروج ارز از کشور شده و از وابستگی به 

، توسعه صادرات محصوالت کشاورزی و کاهش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار.می کاهد

کی از اهداف مورد توجه دولتمردان در ادوار مختلف بوده است که دستیابی به این امر مهم مستلزم تحوالت وابستگی به در آمدهای نفتی ی

های منحصر به فرد خود در مقایسه با بسیاری از رقبا در زمینه رغم برتری و ویژگیهای گذشته علیاقتصادی و ساختاری است؛ ایران طی سال

 رنظی هاساخت زیر زمینه در هاچالش و مشکالت برخی وجود کارشناسان که یابد دست پایدار  به رشدصادرات کاالها و محصوالت، نتوانسته 

 .کنندی صادرات را علت اصلی آن مطرح میباال تعرفه و مناسب های بندیبسته تکمیلی، تبدیلی صنایع کمبود

های صادرات کاالهای غیر نفتی در پایداری اقتصاد به عنوان یکی از مهمترین بخش صادرات محصوالت کشاورزی از آنجاییکه

 .تواند نقش بسزایی داشته باشد توجه بیش از پیش مسئوالن به این بخش امری ضروری استکشور می

های دولت یازدهم چندی پیش جهانگیری معاون اول رئیس جمهور از توسعه صادرات غیر نفتی به عنوان یکی از مهمترین اولویت

رسد که مسئوالن امر برای دستیابی به این امر مهم و تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی باید در صدد رفع یاد کرد و حال به نظر می

 .شود درآمدهای نفتی مشکالت صادرکنندگان بکوشند تا روزی فرا رسد تا درآمد صادرات محصوالت کشاورزی جایگزین

ی های تجاری، صنعتتوافقاتی میان معاون نخست وزیر قزاقستان با وزیر صنعت و معدن در زمینه توسعه همکاریدر چند روز گذشته 

نامه مشترک در زمینه توسعه خدمات فنی مهندسی میان و کشاورزی صورت گرفت که بر این اساس وزیر صنعت از یادداشت تفاهم

د موقت محصوالت کشاورزی به صورت سه جانبه میان ایران، قزاقستان و دو کشور، کشت فراسرزمینی، صدور آرد، ترانزیت و ورو

کاران و امنیت حال جای سوال است که با وجود خود کفایی گندم در صورت واردات غالت چه بر سر آینده گندم.روسیه خبر داد

 آید ؟غذایی کشور می

 .رویم تا از صحت و سقم ماجرا باخبر شویمتر شدن زوایای این موضوعات به سراغ مسئوالن مربوطه میبرای روشن

با اشاره به انعقاد قرارداد همکاری  ؛صنعت،تجارت و کشاورزی رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی درگفتگو با خبرنگار

، غالت به ویژه جو وارد  CIS به آنکه تجار از قزاقستان به عنوان یکی از کشورهایدر حوزه کشاورزی با قزاقستان اظهار کرد: با توجه 

 .ها را تأمین و صادر کردکنند از این رو می توان با انعقاد قرارداد همکاری محصوالت باغی مورد نیاز آنمی

بندی اما صادرات محصوالت گ و بستهرغم مشکالت متعدد در زمینه فرآوری، سورتینهای بعد از انقالب علیوی افزود: در سال

کشاورزی تعطیل نشده است و مسئوالن برای جهش صادرات باید در صدد رفع این مشکالت برآیند چرا که توانایی صادرات محصوالت 

د ایه نباینورانی با انتقاد از این مسئله که صادرکنندگان تنها به صادرات به کشورهای همس.باغی و جالیزی به قزاقستان وجود دارد

های دو جانبه اکتفا کنند گفت: البته برای تعامل بیشتر با دنیا سازمان توسعه تجارت و وزارت امور خارجه باید اقدام به انعقاد پروتکل

است از این رو به سهولت امکان  CIS کنند تا مشکالت صادرات مرتفع گردد به گفته وی با توجه به آنکه قزاقستان کشور کوچکی از

رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی با بیان اینکه فضای صادرات برای .ات محصوالت به این کشور همانند گذشته مهیا استصادر

توسعه روابط اقتصادی با قزاقستان باید مناسب باشد اذعان کرد: بنابراین قبل از مذاکره مسئوالن دو کشور باید مسائلی از قبیل نقل 

این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که برخی .های صادراتی مورد بررسی قرار گیردل و سایر زیر ساختو انتقاالت بانکی حمل و نق

تواند با قزاقستان ، همکاری داشته باشد بیان کرد: کارشناسان معتقدند با وجود آنکه ایران یک سردخانه استاندارد ندارد چگونه می

کنند امه از سازمان ملی استاندارد هستند و افرادی که چنین اظهاراتی را مطرح میها استاندارد و دارای گواهینتمامی سردخانه
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ار انتظ بندی محصوالت کشاورزیسورتینگ و بسته وی تصریح کرد: با وجود برخی مشکالت در زمینه.اطالعات کافی ندارند

فع این مشکالت برآید تا بتوانیم در بازارهای رود که دولت با اعطای تسهیالت از صندوق توسعه ملی به صادرکنندگان در صدد رمی

 . هدف به رقابت با سایر رقبا بپردازیم

 نبودصنایع تبدیل و تکمیلی صادرات را به چالش کشید

؛ با اشاره به اینکه نیازی به واردات رزیصنعت،تجارت و کشاو زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی درگفتگو با خبرنگارمحمد شفیع ملک

به ویژه گندم عالوه بر تأمین نیاز داخل امکان صادرات نیز وجود دارد از این رو نیازی به واردات  تولید غالت غالت نداریم گفت: در

یت گندم تأمین امن وی با اشاره به اینکه بیش از یک میلیون نفر در کشور مشغول به کشت گندم هستند افزود: با واردات.نیست

های پیش روی صادرات گفت: زاده با اشاره به مشکالت و چالشملک.افتدغذایی، معیشت خانوار و اشتغال کشاورزان به خطر می

مکان بندی و سورتینگ ارغم کیفیت ممتاز محصوالت کشاورزی اما به سبب وجود مشکالتی در صنایع تبدیلی فرآوری، بستهعلی

 .با در بازارهای هدف وجود نداردرقابت با سایر رق

رود وزیر رئیس نظام صنفی کشاورزی ادامه داد: با توجه به انعقاد قراردادهای همکاری در حوزه کشاورزی با قزاقستان انتظار می

 .صنعت راهکارهای مناسبی در زمینه رفع مشکالت زیر ساختی صادرات به کار گیرد

 ن ایران و قزاقستان قرار گیردکشت فراسرزمینی باید مورد توجه مسئوال 

؛ با بیان اینکه با ساماندهی صنعت،تجارت و کشاورزی احمد کبیری رئیس نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی درگفتگو با خبرنگار

ست افزود: با توجه به ظرفیت باالی نیروهای تحصیل کرده و نیروهای متخصص امکان توسعه همکاری در زمینه نهاده دانش مهیا ا

 .اعزام آن به کشورهای دیگر از جمله قزاقستان امکان همکاری در زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی وجود دارد

ه به گفت: با توج توانند در زمینه کشاورزی و تأمین مواد غذایی مکمل یکدیگر باشندوی با اشاره به اینکه ایران و قزاقستان می

 کشت و تولید  گیری از منابع آبی فراوان در این کشور اقدام بهتوان با بهرهمحدودیت منابع آبی و توانایی ما در بخش کشاورزی می

ابع بحران منی در زمینه کشت فراسرزمینی با قزاقستان بیان کرد با توجه به همکار ضرورت  کبیری با اشاره به.کنیم محصوالت

ها از جمله قزاقستان در زمینه کشت فراسرزمینی و مسائل توان با دیگر کشورو تأمین بخشی از نیاز کشور به صورت واردات می آبی

 .های مشترکی داشته باشیم تا عالوه بر تأمین نیاز داخل از واردات محصوالت نیز جلوگیری کنیممربوط به زمین ،همکاری

 واردات موقت گندم امری ضروری است 

با اشاره به  صنعت،تجارت و کشاورزی محمد جواد کرمی رئیس اتحادیه نانوایان حجیم و نیمه حجیم صنعتی درگفتگو با خبرنگار

های آرد ایران و صدور آرد هضرورت واردات موقت گندم بیان کرد: با توجه به اظهارات وزیر صنعت مبنی بر استفاده از ظرفیت کارخان

 .صورت گیرد صادرات آرد مرغوبو اختالط با گندم داخل جهت  A با گرید واردات موقت گندمبه کشورهای همسایه باید 

های گلستان، فارس و خوزستان از کیفیت باالیی برخوردار هستند بیان کرد: البته گندم سایر وی با اشاره به اینکه گندم استان

تر است از این رو برای رقابت با سایر رقبا در بازارهای هدف باید واردات تولیدی از نظر گلوتن نسبت به مشابه خارجی پایین هایاستان

 .موقت گندم با کیفیت به صورت محدود در دستورکار مسئوالن قرار گیرد

://www.yjc.ir/fa/news/http6338772/%DA%A9%D9%90%D8%B4%D8 
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 برنج
 فارس - ۹۶/۰۹/۰۶ : تاریخ

 شودهای وارداتی قبل از گمرکات ترخیص میواردات برنج متوقف شد/ برنج
ای به علت واردات بیش از نیاز برنج در سال جاری و با توجه به رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: وزارت جهاد کشاورزی طی نامه 

وگو با خبرنگار بازرگانی مجتبی خسرو تاج در گفت .اختیارات قانونی تا اطالع ثانوی از ثبت سفارش واردات برنج جلوگیری کرد

در مورد علت بسته بودن سایت ثبت سفارش واردات برنج گفت: وزارت جهاد کشاورزی با توجه به اختیارات قانونی  خبرگزاری فارس

جاری تا اطالع ثانوی از ثبت سفارش ای اعالم کرده است به دلیل واردات بیش از یک میلیون تن برنج در پنج ماهه اول سالطَی نامه

رئیس سازمان توسعه تجارت افزود: همچنین وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرده که طی این مدت .شودبرنج جلوگیری میواردات 

ری برد بنابراین فعال از ثبت سفارش واردات برنج جلوگیبیش از نیاز وارداتی به کشور برنج وارد شده و بازار داخلی نیز در رکود بسر می

تواند ترخیص های وارداتی قبلی به گمرکات که با رعایت مقررات وارد شده باشد، میاست برنج وی اظهار داشت: بدیهی .شودمی

هنوز سایت ثبت  97تا تیرماه  96رغم بخشنامه دولت مبنی بر آزاد شدن واردات برنج از اول آذرماه به گزارش فارس، علی.شود

حسینی رئیس انجمن واردکنندگان برنج پیش از این به شاهاین گزارش حاکی است مرتضی  .سفارش واردات برنج باز نشده است

 خبرنگار فارس گفته بود، که با پایان یافتن فصل برداشت شالی برنج در کشور واردات برنج آزاد شده اما هنوز درباره اینکه برنج وارداتی

 و بنابراین هنوز سایت ثبت سفارش واردتای وارد کشور شود تصمیمی توسط مسئوالن ذیربط اتخاذ نشده با ارز متقاضی یا مبادله

است؛ اما  شدهدرصد به کشور وارد می 26ای و تعرفه حسینی گفته بود که تاکنون برنج خارجی با ارز مبادلهشاه.برنج بسته است

  .ممکن است مقرر شود تا از این پس برنج با ارز متقاضی به کشور وارد شود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960905002018 
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 برنج

 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۰۷تاریخ: 

 رودکننده میپشت پرده توقف ثبت سفارش برنج کیست؟/ دود توقف ثبت سفارش برنج به چشم مصرف

گاه سایت برای ثبت باز نشد و آزاد شدن واردات برنج را از ابتدای آذرماه اعالم کرده بود، اما هیچای در حالی که دولت طی بخشنامه

تیرماه سال آینده برای واردات برنج تعیین شده بود، منعقد نشد، اما نامه  31قراری که برای ثبت سفارش از یکم آذرماه امسال تا 

ی دلیل وفور بیش از نیاز مصرف داخلبه اعتقاد برخی کارشناسان، این اقدام که بهحجتی تیر خالص را زد و سایت بازنشده را بست و 

ها حاکی از آن است که شاهد بینیبضاعت نخواهد داشت؛ زیرا پیشکنندگان بیای جز ضرر به مصرفبرنج رقم خورده است، نتیجه

 .های آینده خواهیم بودافزایش قیمت برنج وارداتی در ماه

 مژگان ستار: -کشاورزی ایران )ایانا( خبرگزاری 

گاه سایت برای ثبت باز نشد و ای آزاد شدن واردات برنج را از ابتدای آذرماه اعالم کرده بود، اما هیچدر حالی که دولت طی بخشنامه

، منعقد نشد، اما نامه تیرماه سال آینده برای واردات برنج تعیین شده بود 31قراری که برای ثبت سفارش از یکم آذرماه امسال تا 

ی دلیل وفور بیش از نیاز مصرف داخلحجتی تیر خالص را زد و سایت بازنشده را بست و به اعتقاد برخی کارشناسان، این اقدام که به

ها حاکی از آن است که شاهد بینیبضاعت نخواهد داشت؛ زیرا پیشکنندگان بیای جز ضرر به مصرفبرنج رقم خورده است، نتیجه

این  وگو با خبرنگار ایانا دربارههای آینده خواهیم بود.دبیر انجمن واردکنندگان برنج کشور در گفتفزایش قیمت برنج وارداتی در ماها

ودند و ها بزنیموقع و چانهدنبال خرید بهاقدام گفت: در حالی که گفته شده بود از یکم ماه گذشته واردات آزاد است، واردکنندگان به

ردادهایی نیز منعقد شد، اما نامه اخیر حجتی تیر خالص را زد و باعث شد بسیاری از این قراردادها معلق بماند.مسیح کشاورز حتی قرا

هزار تن  300تا  200هزار تن برنج در بازار موجود است و قرار بود حدود  100شده، حدود یک میلیون و افزود: بر اساس آمار اعالم

ترتیب واردکنندگان در شرایط نامناسبی قرار دارند؛ عالوه بر آن، تغییر ارز متقاضی ارد شود که بدینکه معادل کسری آن است، و

شود که برنج وارداتی برای واردکنندگان به ارز آزاد نیز مشکل دیگری است که در شرایط حاضر وجود دارد و این موارد باعث می

اضر اند، در شرایط حهایی که بنا به دالیلی دیرتر به گمرک رسیدهردات برای محمولهتر در بازار داخلی وارد شود.وی بیان کرد: واگران

کنندگان خواهد رسید.کشاورز ادامه داد: توقف طور قطع ضرر آن به دوش مصرفشود و بهآزاد است، اما ثبت سفارش جدید انجام نمی

ود، تر راهی بازار داخلی شتوان با قیمت مناسبنج خارجی که میشود که برکند و باعث میثبت سفارش بار روانی نامناسبی ایجاد می

رو شود.وی عنوان کرد: توقف ثبت سفارش که به بهانه حمایت از تولید داخل اتفاق افتاده است، هزار تومانی در بازار روبهبا افزایش یک

داران برنج در شرایط حاضر در دست دالالن و کارخانه اند وصحت ندارد، زیرا تولیدکنندگان داخلی برنج تاکنون محصول خود را فروخته

 است؛ بنابراین این اقدام سود بزرگی را عاید دالالن خواهد کرد و برای تولیدکنندگان برنج نفعی نخواهد داشت.

 هزار تن برآورد شده است ۱۵0طور متوسط مصرف سرانه برنج خارجی به

طور متوسط سرانه مصرف برنج خارجی در کشور شده، به: بر اساس برآوردهای انجامدبیر انجمن واردکنندگان برنج کشور یادآور شد

رو کند و قیمت این محصول را حداقل با ای را با مشکل روبهطور قطع خواهد توانست عدهها بههزار تن است که این محدودیت 150

ترین برنج تولیدشده در جهان معادل یک دالر است، بهترین رو کند.کشاورز تأکید کرد: در حالی که بههزار تومانی روبهافزایش یک

شده محصول در کشور بسیار باال است که این دهد قیمت تمامبرنج تولیدشده در ایران سه دالر ارزش دارد که این امر نشان می

 40رانه مصرف برنج در کشور گردد.وی خاطرنشان ساخت: سهای باال و قیمت کارگر برمیافزایش به نداشتن تکنولوژی، قیمت نهاده

هزار تن برنج هستیم که اگر تولید واقعی کشور معادل دو  200کیلوگرم برآورد شده است که بنابراین در سال نیازمند سه میلیون و 

 هزار تن باشد، الزم است بخشی از آن از طریق واردات تأمین شود. 300میلیون و 
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تومان در بازار است که اگر از واردات برنج  300هزار و ی دارای قیمتی معادل پنجکشاورز اضافه کرد: در حال حاضر برنج خارج

تومان خواهد رسید  300هزار و جلوگیری شود و ثبت سفارشی انجام نشود، همین برنج خارجی افزایش قیمت خواهد یافت و به شش

این محصول استراتژیک را به مقدار الزم در سبد غذایی  اند، نخواهند توانستهای خود حساب کردهبضاعتی که روی هزینهو افراد کم

توانند رسد؛ بنابراین تمامی اقشار جامعه نمیهزار تومان در بازار به فروش می 10خود وارد کنند.وی اظهار کرد: برنج ایرانی باالی 

است که برنج وارداتی در کشور باقی بماند حتی اگر مقدار زیادی در بازار موجود باشد، آن را خریداری و به مصرف برسانند، پس الزم 

 های افراد نیازمند را پر کند.و سفره

 واردات برنج دچار سردرگمی شدیدی شده است

 1368ای به وزیر جهاد کشاورزی از مکانیزم خرید تضمینی برنج که بر اساس مصوبه سال در مقابل، دبیر انجمن برنج کشور طی نامه

دهد و برای سایر محصوالت قابل تعمیم نیست؛ فته است: این مکانیزم تنها چند نوع برنج را پوشش میوجود دارد، شکایت کرده و گ

 اند.عالوه بر آن، در شرایط حاضر واردکنندگان برنج کشور دچار سردرگمی شدیدی شده

ی خود اعالم کرده بود که از ابتدای های استانها و سازمانگوید: وزارت صنعت، معدن و تجارت رسماً به ادارهشایق میجمیل علیزاده

میلیون تنی برنج رقم خورده است و  2.3ثبت سفارش آزاد است، در شرایطی که تولید  1397آذرماه سال جاری تا اوایل تیرماه سال 

هزار تن را  700کیلوگرم برآورد شده است؛ بنابراین مصرف ساالنه سه میلیون تنی برنج نیاز به واردات  37تا  36مصرف سرانه نیز 

کند: با ذخیره سنواتی که رقمی بیش از یک میلیون تن نیز نخواهد بود و طی شش ماهه نخست سال جاری طلبد.وی بیان میمی

ها ها و ارگانهزار تن از واردات مورد پذیرش نهاده 200هزار تن از ذخیره واقعی و  500میلیون تن واردات انجام شده است که  1.2

اورزان توان از کشافزاید: در شرایط حاضر و آشفتگی بازار نمیشایق میاشت که بازار آرامی وجود داشته باشد.علیزادهنباید انتظار د

برد و برنجکار انتظار کشت برنج را داشت، زیرا شرایط بسیار نامناسب است.بازار برنج در شرایط فعلی از آشفتگی نامناسبی رنج می

شترین ضرر و زیان برخوردار هستند، در حالی که تولیدکنندگان این محصول استراتژیک، محصول خود واردکنندگان در این بین از بی

اد برداران بخش کشاورزی قلمدتوان این اقدام توقف در ثبت سفارش را به نفع بهرهاند و نمیداران و دالالن برنج فروختهرا به کارخانه

ماهه نخست سال رویه برنج در پنجی به وزیر صنعت، معدن و تجارت، به واردات بیاکرد.گفتنی است، وزیر جهاد کشاورزی در نامه

جاری اشاره کرده و خواستار توقف ثبت سفارش جدید برای واردات برنج شده است. در حالی که در هفته گذشته وزارت صنعت، 

ثبت سفارش واردات برنج از یکم آذرماه امسال تا ها اعالم کرده بود که های صنعت، معدن و تجارت استانمعدن و تجارت به سازمان

 درآمد جامعه با افزایش قیمت احتمالی برنج خارجی چه باید بکند!/آزاد است. حال باید دید اقشار کم 97تیرماه سال  31

http://www.iana.ir/fa/news/50316/%D9%BE%D8%B4% 
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 برنج
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۰۷تاریخ: 

 ثبت سفارش جدید واردات برنج متوقف شود

ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به واردات بی رویه برنج در پنج ماه اول سال جاری، خواستار وزیر جهاد کشاورزی در نامه

این نامه در شرایطی به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارسال شده که دولت طی .توقف ثبت سفارش جدید برای واردات برنج شد

سفارش واردات برنج باز نشده است. روز ای آزاد شدن واردات برنج را از اول آذر ماه اعالم کرده بود، اما تاکنون سایت ثبتبخشنامه

ارش سفها اعالم کرد ثبتای صنعت، معدن و تجارت استانهای به سازمانشنبه هفته گذشته، وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامهسه

 .آزاد است 97تیرماه سال  31برای واردات برنج از یکم آذر امسال تا 

 :به گزارش ایانا از جهاد کشاورزی ،متن نامه محمود حجتی به این شرح است

 جناب آقای دکتر شریعتمداری

 وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت

 سالم علیکم

ه به واردات بی رویه حدود بیش از یک میلیون تن برنج در پنج ماهه اول سال جاری )که بیش از نیاز مصرف داخلی ساالنه با توج

است( و رکود بازار برنح داخلی، خواهشمند است دستور فرمایید تا اطالع ثانوی از ثبت سفارش جدید برای واردات برنج ممانعت 

 .گردد

 .فعلی موجود در گمرکات کشور بالمانع می باشدبدیهی است ترخیص محموله های 

http://www.iana.ir/fa/news/50308/%D8%AB%D8%A8%D8 
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 برنج
 فارس - ۹۶/۰۹/۰۵ : تاریخ

 ای از واردات برنج سایت ثبت سفارش واردات برنج بسته است/ احتمال حذف ارز مبادله
رئیس انجمن واردکنندگان برنج با بیان اینکه سایت ثبت سفارش واردات برنج هنوز باز نشده گفت: پیشنهاداتی از سوی بانک مرکزی 

  .انده هنوز مسئوالن ذیربط تصمیم متقنی در این مورد نگرفتهای از واردات برنج داده شده کو وزارت جهاد برای حذف ارز مبادله

گفت: علیرغم بخشنامه دولت مبنی بر آزاد شدن واردات برنج  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار بازرگانی حسینی در گفتمرتضی شاه

رئیس انجمن واردکنندگان برنج با اشاره به اینکه براساس  .برنج باز نشده استهنوز سایت ثبت سفارش واردات  96از اول آذر 

فرصت دارند تا نسبت به واردات برنج اقدام کنند، گفت: با پایان یافتن فصل برداشت  97بخشنامه دولت، واردکنندگان تا پایان تیرماه 

گیری ای انجام شود، تصمیمبرنج وارداتی با ارز متقاضی یا مبادلهشالی برنج در کشور، واردات برنج آزاد شد، اما هنوز درباره اینکه 

توان ثبت سفارش واردات برنج را انجام های ثبت سفارش واردات برنج کامل نشده است، بنابراین نمینشده و از آنجا که تمام آیتم

شد، اما اگر برای واردات برنج ارز متقاضی رد میدرصد به کشور وا 26ای و تعرفه وی افزود: تاکنون برنج خارجی با ارز مبادله .داد

حسینی گفت: اگر مقرر شود که برنج با ارز متقاضی به کشور شاه .منظور شود، بر افزایش قیمت برنج در بازار تأثیرگذار خواهد بود

هایی از طرف وی افزود: تقاضا .دتوان با کاهش تعرفه واردات برنج قیمت برنج در بازار را حفظ کرد و مانع گرانی آن شوارد شود، می

ولی فعال تصمیم  بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و وزارت جهاد کشاورزی برای حذف ارز متقاضی از واردات برنج داده شده،

: در رئیس انجمن واردکنندگان برنج گفت .ای از واردات برنج توسط مسئوالن ذیربط اتخاذ نشده استمتقنی درباره حذف ارز مبادله

  .شودمی ازب آینده روز چند تا برنج سفارش ثبت سایت برنج واردات به متقاضی یا ایمبادله ارز صورت تصمیم گیری در مورد تخصیص

هزار تن  300الی  200شود، نهایتا تا پایان سال بینی میحسینی اظهار داشت: با باز شدن سایت ثبت سفارش واردات برنج پیششاه

با پایان یافتن فصل  به گزارش فارس، .ارد شود، در حالی که تا کنون یک میلیون تن برنج به کشور وارد شده استبرنج به کشور و

 .ادامه خواهد داشت 1397آزاد و تا پایان تیرماه  96برداشت شالی برنج در کشور، واردات برنج طبق بخشنامه جدید دولت از اول آذر 

های برنج وارداتی در راستای آذرماه سال جاری نصب کد شناسه کاال بر روی کلیه کیسه افزاید: همچنین از اولاین گزارش می

  .رهگیری برنج و جلوگیری از واردات برنج قاچاق اجباری شده است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960905000117 
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 برنج
 فارس - ۹۶/۰۹/۰۴ : تاریخ

 الصاق کد شناسه کاال برای واردات برنج اجباری شد 
های رئیس انجمن واردکنندگان برنج گفت: برای رهگیری برنج وارداتی الصاق کد شناسه کاال یا همان برچسب اصالت بر روی کیسه

خبرگزاری  وگو با خبرنگار بازرگانیینی رئیس انجمن واردکنندگان برنج در گفتحسمرتضی شاه .برنج وارداتی اجباری شد

نصب شناسه کاال یا همان  96قانون شورای عالی سالمت و امنیت غذایی از اول آذرماه  7مطابق با قانون و براساس ماده  :گفت فارس

حسینی اظهار داشت: براساس مصوبه مجلس شورای اسالمی نصب شاه .های برنج وارداتی اجباری شدکیسهبرچسب اصالت بر روی 

شناسه کاال برای ارتقاء سطح کیفی، بهداشتی و سالمت تمامی محصوالت سالمت محور الزامی است، گفت: براساس این مصوبه تمامی 

وی افزود: شناسه کاال یک کد رجیستری  .ری این مصوبه را اجرا کنندواردکنندگان برنج موظف هستند، از ابتدای آذرماه سال جا

کند و بدین ترتیب سازمان غذا و دارو و یا وزارت بهداشت است که هویت هر کیسه برنج وارداتی را مشخص می ()ثبت مشخصات

غیر قاچاق بودن کاالی وارداتی را  توان قاچاق بودن و یاتواند اصالت برنج را ردیابی کند و همچنین به وسیله کد مذکور میمی

 کنند، بیان داشت: عالوه بررئیس انجمن واردکنندگان برنج با بیان اینکه تمامی اعضای از این مصوبه استقبال می .تشخیص داد

شناسه  یافتکنند، نیز ملزوم به درهای تعاونی اقدام به واردات برنج میهای واردکننده برنج، مرزنشینانی که در قالب شرکتشرکت

  .کاال و کد رهگیری و الصاق برچسب اصالت هستند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960904001243 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960904001243


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

59 

 برنج
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۰۴تاریخ: 

 هزار تن برنج و گندم از طریق بورس کاالی ایران 8۱صادرات 

هزار تن گندم  50تن برنج از کشور اروگوئه و  700هزار و  31آذر ماه میزبان عرضه  4تاالر صادراتی بورس کاالی ایران روز شنبه 

 34تن روغن خام آفتابگردان،  100تن گندم خوراکی، 500هزار و  11به گزارش ایانا از بورس کاالی ایران، .دوروم از استان خوزستان است

تن ذرت دانه ای در قالب  967هزار قطعه جوجه یک روزه در تاالر محصوالت کشاورزی عرضه می شود. عالوه براین  70و  2تن مرغ منجمد رنج 

 طرح قیمت تضمینی در تاالر محصوالت کشاورزی عرضه می شود.

تن مواد پلیمری، مواد شیمیایی  212هزار و  25ران نیز در این روز شاهد عرضه تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی بورس کاالی ای

تن شمش آلیاژ آلومینیوم شرکت  20و وکیوم باتوم است.تاالر محصوالت صنعتی و معدنی بورس کاالی ایران نیز در این روز عرضه 

تن متیلن  38تن روغن،  100هزار تن گوشت منجمد،  ایرالکو را تجربه می کند.بازار فرعی بورس کاالی ایران نیز میزبان عرضه یک

 تن آنیلین است. 16دی فنیل دی ایزوسیانات و 

http://www.iana.ir/fa/news/50229/%D8%B5%D8%A7% 
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 تامین منابع مالی
 فارس - ۹۶/۰۹/۰۱ : تاریخ

 ها کاهش نرخ سود بانکی و عدم دریافت عوارض برای توسعه ساخت گلخانه
تر درصد پایین 35ها رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفت: با توجه به اینکه هزینه تولید محصوالت کشاورزی در گلخانه

  .شودها حمایت میبوده و قابلیت صادراتی دارند،با کاهش نرخ سود تسهیالت بانکی و عدم دریافت عوارض از گلخانه

ید و ای تولخانهالمللی محصوالت گل، علی اشرف منصوری صبح امروز در همایش بینخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

الی، سخشکوگو برگزار شد، به تهدیدات کشاورزی در استان تهران اشاره کرد و گفت:بوستان گفت اشتغال پایدار که در سالن همایش

های کشاورزی در این استان تهدیدات پیش روی ماست که در همین راستا اقتصادی سرمازدگی و انگیزه برای تغییر کاربری زمین

شاورزی های کهای الزم برای تغییر کاربری زمینها باید به طور جدی در دستورکار قرار گیرد، تا انگیزهد و توسعه گلخانهکردن تولی

وی کمبود آب را از جمله مشکالت جدی در این استان دانست و افزود: از آب کشاورزی برای مصرف آب شرب شهری .از بین برود

های نامتعارف در های زیادی را ایجاد کرده است و میزان آبر برای کشاورزان استان محدودیتشود که این امدر تهران استفاده می

 .رودشد، به کندی پیش میها که باید تاکنون انجام میخانهاستان تهران باالست؛ چراکه روند ایجاد تصفیه

موانع صادراتی برشمرد و افزود: محصوالتی که در های تولید محصوالت کشاورزی در کشور را یکی دیگر از منصوری باال بودن هزینه

شوند، هم قابلیت صادراتی زیادی ندارند و برای توسعه صادرات محصوالت کشاورزی باید به سمت توسعه فضای گلخانه تولید نمی

ها ت کشاورزی در گلخانهرئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران بابیان اینکه تولید محصوال.ها و محصوالت بازارپسند برویمگلخانه

توانیم چند نوع کشت داشته باشیم و میزان ای ساالنه میکاهد، تصریح کرد: بعالوه در فضای گلخانههای تولید میدرصد از هزینه 35

ر شود، تا شاهد نوسان قیمت در بازامرور محصوالت سبب میتولید خود را با نیاز بازار و مصرف مردم هماهنگ کنیم و عرضه به

میلیون  850بریده در کشور اشاره کرد و گفت: ساالنه وی همچنین به نقش استان تهران در تولید بیش از نیمی از گل شاخه.نباشیم

 .شوددرصد از کل تولیدات کشور را شامل می 57شود که این رقم بریده در استان تهران تولید میگل شاخه

:عنوان پایتخت هم تأکید کرد و گفتمحصوالت کشاورزی و باغی در استان تهران بهمنصوری به ضرورت ایجاد مراکز توسعه صادرات 

سال پیش شروع شده بود، با تأمین مالی به سرانجام رسید و کار خود را از هفته  13پایانه صادراتی گل و گیاه که کار احداث آن از  

 .ج فعالیت خود برسدگذشته به طور محدود آغاز کرد که امیدواریم در آینده نزدیک به او

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران همچنین با ابراز نارضایتی از روند احداث پایانه صادراتی دیگر در شهرستان پیشوا تصریح 

گذاران دیگری برای انجام این پروژه دعوت کرد: سرعت پیشرفت این پروژه مناسب نیست که در صورت ادامه این روند از سرمایه

 ها وها دانست و گفت: با تالشها برای توسعه گلخانهای را یکی دیگر از حمایتهای گلخانهوی عدم دریافت عوارض از سازه.دشومی

 .اکنون به نتیجه رسیده و در حال اجرایی شدن استاین موضوع همهای زیادی که انجام شده، پیگیری

های آینده شاهد ها خبر داد و اظهار امیدواری کرد: از هفتهیجاد گلخانهمنصوری همچنین از کاهش نرخ سود تسهیالت بانکی برای ا

 .ها باشیمکاهش نرخ سود تسهیالت بانکی برای ساخت گلخانه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960901000651 
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 منابع مالی تامین
 فارس - ۹۶/۰۹/۰۴ : تاریخ

 محصول باغی ۵میلیارد تومانی پرداخت تسهیالت به صادرکنندگان  600خط اعتباری 
میلیارد تومانی با عاملیت بانک کشاورزی برای پرداخت تسهیالت  600معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت:خط اعتباری  

  .ایجاد شده استبه صادرکنندگان پنج محصول باغی 

، محمدعلی طهماسبی در سفر به ارومیه با اشاره به وزارت جهاد کشاورزیرسانی به نقل از پایگاه اطالع خبرگزاری فارسبه گزارش 

میلیارد تومانی با عاملیت بانک کشاورزی برای پرداخت تسهیالت به صادرکنندگان پنج محصول سیب،  600این که خط اعتباری 

درصد از خط اعتباری مکانیزاسیون کشاورزی  15 سود نرخ با تسهیالت خرما، پسته، زعفران و کشمش ایجاد شده است، اظهار داشت:

به منظور بهره مندی تولیدکنندگان از ارزش افزوده محصوالت تولیدی خود برای ایجاد صنایع سورتینگ و بسته بندی محصوالت 

هزار تن تولید سیب درختی رتبه  200وی با بیان این که استان آذربایجان غربی با بیش از یک میلیون و .شودکشاورزی پرداخت می

اول را در کشور دارد،اذعان داشت: با توجه به کیفیت مطلوب سیب تولیدی استان، این محصول به کشورهای پاکستان افغانستان 

هزارتن سیب از ابتدای سال حاری تاکنون گفت: بیش  80طهماسبی با اشاره به صادرات بیش از .ترکمنستان و عراق صادر می شود

 .هزارتن از سیب های صادراتی ایران از آذربایجان غربی بوده است 47از 

 .هزارتن سیب درختی ایران به بازارهای هدف صادر شود 700وی پیش بینی کرد: امسال 

ل یغربی، هم اکنون میز سیب کشور در این استان تشکطهماسبی یادآور شد:با توجه به میزان تولید و کیفیت مطلوب سیب آذربایجان 

 .نیز در آذربایجان غربی هم در حال انجام است« زنجیره صادرات سیب کشور»های الزم جهت تشکیل و پیگیری

جایگزینی تدریجی باغات قدیمی سیب با ارقام جدید و پایه کوتاه، اجرای  :معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد

چنین توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی با تقویت تشکل های این بخش از برنامه سیستم های نوین تولید،سورت و بسته بندی و هم

 کشاورزی جهاد وزارت های اولویت از را گیاهی عرقیات و دارویی گیاهان تولید توسعه طهماسبی های وزارت جهاد کشاورزی است.

 ضروری گیاهی های اسانس و عرقیات تولید در نوین های روش از استفاده فروشی، خام از جلوگیری منظور به: افزود و کرد عنوان

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی بر لزوم توسعه کشت گل محمدی و صنایع فرآوری آن تاکید و خاطرنشان کرد: .است

 .میلیون دالر برای کشور ارزآوری دارد 400صادرات فراورده های گل محمدی و زعفران ساالنه بیش از 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960904000308 
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 تامین منابع مالی
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۰۶تاریخ: 

کند/خسارت میزده تسهیالت بالعوض پرداخت دولت به بازسازی واحدهای تولیدی دامپروری و کشاورزی زلزله

 ها، واحدهای پرورش طیور، پرورش ماهی و صنایع تبدیلیسنگین به دامداری

زده شهرستان داالهو بازدید ریزی و امور اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی که به نمایندگی از هیأت دولت از مناطق زلزلهمعاون برنامه

هو گفت: وزیر جهاد کشاورزی پیشنهاداتی را برای کمک به کرد، در جلسه شورای هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرستان داال

صورت بالعوض و تسهیالت به دولت داده که در صورت تصویب و ابالغ دولت به این واحدها اختصاص بازسازی واحدهای تولیدی به

زی ریاالهو، عبدالمهدی بخشنده معاون برنامهزده شهرستان دشده در مناطق زلزلهبه گزارش خبرنگار ایانا، با هدف بررسی اقدامات انجام.یابدمی

 زده شهرستان داالهو بازدید کرد.و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی به نمایندگی از هیأت دولت، امروز دوشنبه از مناطق زلزله

منظور استان کرمانشاه بهبر اساس این گزارش، معاون وزیر جهاد کشاورزی به همراه فرماندار داالهو و رئیس سازمان جهاد کشاورزی 

شده در راستای امدادرسانی به مردم ساکن نقاط های مختلف این شهرستان و اقدامات انجامهای وارده به بخشبررسی میزان خسارت

 "اجپ"های گهواره، دهستان بیونیج و شهر ریجاب در زلزله اخیر بازدید کرد.به گزارش ایانا از سامانه پیامکی شهری و روستایی بخش

ریزی و امور پردازد، بخشنده، معاون برنامهرسانی چکیده رویدادهای جهاد کشاورزی از جلسات مرتبط با این بخش میکه به اطالع

اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی امروز دوشنبه در جلسه شورای هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرستان داالهو گفته است: اقتصاد 

کار زده و رونق واحدهای تولیدی بهکشاورزی است و دولت نیز تمام توان خود را برای بازسازی مناطق زلزله منطقه بر پایه دامداری و

زده از سوی دولت اتخاذ شده و مصوباتی هم های خوبی برای بازگشت حالت عادی به مناطق زلزلهوی با بیان اینکه تصمیمگیرد.می

ها، واحدهای پرورش طیور، پرورش ماهی و صنایع تبدیلی خسارت زیادی وارد شده ریخواهد داشت، افزود: در زلزله اخیر به دامدا

صورت بالعوض و تسهیالت بخشنده خبر داد: وزیر جهاد کشاورزی پیشنهاداتی را برای کمک به بازسازی واحدهای تولیدی بهاست.

د.وی با اعالم اینکه بازسازی اماکن دامی یکی از یاببه دولت داده که در صورت تصویب و ابالغ دولت به این واحدها اختصاص می

مسائلی است که در جلسه ستاد مدیربت بحران مطرح و دولت نیز در این باره مصوباتی خواهد داشت، تأکید کرد: تجربه چنین 

 اند./دیده و با کمک بالعوض و کمک تسهیالتی بازسازی شدهای را در کشور داریم که اماکن دامی آسیبحادثه

http://www.iana.ir/fa/news/50301/%D8%AF%D9%88%D9%8 
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 تامین منابع مالی
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۰۱تاریخ: 

 هاابالغ وام اشتغال روستائیان تا دهم آذر به بانک

بود که سید حمید کالنتری، معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به طرح آبان ماه  23به گزارش تسنیم، 

ه شود، در این بارهای عامل آغاز میقیمت به اشتغال روستایی گفت: از هفته آینده پرداخت تسهیالت توسط بانکتسهیالت ارزان

عتبارات الزم برای اجرای طرح روستا تعاون بخشی از اعتبارات تسهیالت اشتغالی ا.ایمهزار تعاونی در هزار روستا را ارائه کردهطرح یک

در آن ابالغیه مؤسسه .نامه توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی را ابالغ کردآبان ماه نیز هیأت دولت آیین 22در  .بود

رینی امید و حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش های کشاورزی، پست بانک، توسعه تعاون، صندوق های کارآفعامل بانک

کشاورزی اعالم شد. همچنین دستگاه بخشی وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

س جمهور تعیین دستی و گردشگری، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، سازمان امور عشایر ایران و معاونت علمی و فناوری ریی

های اقتصادی پراشتغال در مناطق هدف های اقتصادی بخش غیردولتی با اولویت رستهنامه شامل فعالیتدامنه شمول این آیین.شدند

الف ــ کشاورزی شامل زارعت، دام و طیور، باغداری، شیالت،  :اجرای طرح، اعم از ایجادی، تکمیلی و توسعه شامل موارد زیر است

مکانیزاسیون( کشاورزی، )اهان دارویی، خدمات تجاری، خدمات فنی و مهندسی بخش کشاورزی، خدمات ماشینی کردن گلخانه، گی

 .صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و منابع طبیعی شامل جنگلکاری، پرورش نهال و غیره

ـ معادن کوچک شامل کلیه معادن به نامه اجرایی تشخیص، انطباق ( آیین2) ب( ماده)جز معادن بزرگی که در جدول موضوع بند ب ـ

( قانون اصالح موادی از قانون برنامه 2های اقتصادی با هریک از سه گروه اقتصادی مصرح در ماده )بندی فعالیت ها و بنگاهو طبقه

اسی موضوع چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و اجرای سیاست های اصل چهل و چهارم قانون اس

پ ــ فعالیتهای خدماتی شامل خدمات ارتباطات  .اندمشخص شده 1388.6.7ک مورخ 43181بابت  115320تصویب نامه شماره 

ای، بهداشتی و درمانی، بازیافت ونقل، انبارداری، بیمهو فناوری اطالعات، اصناف، آموزش، گردشگری، ورزشی، فرهنگی و هنری، حمل

 .و غیره های تجدیدپذیرو انرژی

 .ت ــ صنایع دستی و فعالیت های فرش دستباف و کلیه فعالیت های مربوط به آن و سایر صنایع دستی

 .ث ــ تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی روستایی و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت 

کنند نیز مشمول استفاده از مزایای این وع این ماده فعالیت میبنیان که در حوزه فعالیت های موضهای دانشتبصره ــ شرکت 

 .نامه هستندآیین

اما امروز سید ابوالفضل رضوی درباره این وام بیان کرده است: طرح دو فوریتی مجلس برای استفاده از اعتبارات یک و نیم میلیارد  

 .درصد است 9درصد به ارائه تسهیالت با معدل  18ها با نرخ کهمراه آورده باندالری صندوق توسعه ملی با نرخ سود صفر درصد به

 .درصد برای روستائیان مرزی است 4درصد برای روستائیان غیرمرزی و با نرخ سود  6وی ادامه داد: ارائه این تسهیالت با نرخ سود 

ها براساس معکوس درآمد خانوار، جمعیت نامه اجرایی این تسهیالت تصویب شده، گفت: باید سهم استانوی با اشاره به اینکه آیین

معاون توسعه روستایی افزود: براساس تحقیقات و در نظر گرفتن موارد ذکرشده استان .خانوار و نرخ بیکاری هر استان مشخص شود

ین ادلیل دارا بودن کمترین جمعیت روستایی میزان کمتری از سیستان و بلوچستان بیشترین دریافت تسهیالت و استان قم به

درصد، بخش  10درصد، صنایع و معادن  45گرفته به بخش کشاورزی رضوی ادامه داد: وام های تعلق.کندتسهیالت را دریافت می

 .باشددرصد می 10درصد و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی  10درصد، صنایع دستی  15درصد، فناوری  10گردشگری 
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رضوی با بیان اینکه این طرح در دهه اول آذرماه .درصد خواهد بود 10در گردش  هزار نفر سرمایه 10وی گفت: در شهرهای زیر 

جا کرد و ما در هفته شود افزود: متأسفانه زلزله زمان جلسات ما را جابهها دستورالعمل الزم ارائه میشود و به همه استاناجرایی می

شود، گفت: وثائق را آسان ها دریافت میکه برای ارائه این واموی درخصوص وثائقی .کنیمشنبه دستورالعمل را نهایی میآینده سه

معاون توسعه روستایی .های ضمانت استگیریم و این وثائق شامل خود محل طرح، سند مسکونی یا ملکی روستائیان و یا صندوقمی

میزان اشتغال پایدار و نوع طرح از صد بهشود مقدار ثابتی نیست و این وام ریاست جمهوری افزود: میزان وامی که به هر نفر ارائه می

 .میلیون تومان تا دو میلیارد تومان است

 تسهیالت روستائیان یک سال تنفس دارد

درصد ارائه  4و  6معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری گفت: تسهیالتی که به روستائیان و عشایر با نرخ سود 

ابوالفضل رضوی در جمع خبرنگاران و نمایندگان شهرهای مختلف افزود: .دو سال بازگشت ندارد شود تا یک سال تنفس دارد و تامی

کرده روستایی، تبعیض در ارائه خدمات درصد درآمد خانوار شهری(، نبود شغل برای جوانان تحصیل 40اندازه کافی )نبود درآمد به

وی ادامه داد: این مشکالت .ترین مشکالت روستائیان بودف روستائیان از مهمهای بانکی از طربه روستائیان، نبودن وثائق مورد نیاز وام

 در اشتغال و انگیزه ایجاد برای پایین کارمزد با تسهیالت ارائهکرده روستایی به شهرها مهاجرت کنند. شد تا جوانان تحصیلسبب می

اند، افزود: قبل میلیارد تومان تسهیالت دریافت کرده 20رضوی  ها مانند خراسانوی با اشاره به اینکه برخی از استان.بود روستائیان

معاون توسعه روستایی .دادیمدرصد نیز می 8از این دستورالعمل برای ارائه وام به روستائیان با کمک بنیاد مستضعفان وام با کارمزد 

ت با کارمزد پایین سه شاخص مورد توجه بود نامه اجرایی دستورالعمل ارائه تسهیالو مناطق محروم ریاست جمهوری گفت: در آیین

رضوی افزود: در تقسیم .که نسبت معکوس درآمد خانوار روستایی، تعداد جمعیت روستایی و نرخ بیکاری روستایی مورد توجه بود

معیت کمتر دلیل داشتن جاستانی برای ارائه تسهیالت به استان سیستان و بلوچستان بیشترین میزان تسهیالت و به استان قم به

رضوی .کنیمها ابالغ میوی گفت: قبل از دهم آذر دستورالعمل اجرایی را به استان.روستایی کمترین میزان تسهیالت تعلق گرفته است

امضا از مدیرکل تعاون روستایی، رئیس برنامه و بودجه  4شود باید افزود : هر طرحی که برای دریافت تسهیالت به بانک معرفی می

معاون توسعه روستایی .همراه داشته باشداند بهدیرکل روستایی استان و دستگاه مربوطه را که موافقت خود را اعالم کردهشهرستان، م

و مناطق محروم ریاست جمهوری گفت: بانک کشاورزی، توسعه تعاون، پست بانک، صندوق کارآفرینی امید و صندوق کشاورزی 

وی با اشاره .ها باید از این تسهیالت استفاده کنندها و عشایریح هستند. فقط روستاییهای عامل اجراکننده این طرها صندوقبانک

میلیون تومان  300میلیارد تومان و کف آن  2ها یک سال تنفس دارد، افزود: سقف اعتبارات از طریق این طرح به اینکه این وام

های تعاونی و سهامی خاص در اولویت رضوی گفت: شرکت.غییر استشود قابل تهایی که انجام میتعیین شده است که البته با رایزنی

رضوی گفت: زلزله امسال نشان داد مرکز .ها به توافق رسیدیم تا یک ناحیه صنعتی ایجاد کنیمقرار دارد. برای تک تک دهستان

 .ها از واجبات است چون ایران در کمربند زلزله قرار داردخدماتی برای دهستان

 شودزدگان هفته آینده اعالم میزلزلهتسهیالت  

زده در هفته آینده اطالعات مربوط به مناطق زلزله :زده افزودوی در پاسخ به این پرسش درخصوص ارائه تمهیدات ویژه مناطق زلزله

 .شوداز سوی آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور اعالم می

http://www.iana.ir/fa/news/50203/%D8%A7%D8%A8% 
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 تامین منابع مالی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آذر  ۰۱تاریخ: 

 شوددرصد مطالبات چایکاران پرداخت شد/ بیمه فراگیر باغات چای اجرایی می 6۵

درصد مطالبات چایکاران پرداخت شده  65میلیارد تومان بهای برگ سبز خریداری شده،  203رییس سازمان چای گفت: از مجموع 

از پرداخت  ،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه صنعت،تجارت و کشاورزیمحمد ولی روزبهان رییس سازمان چای در گفتگو با خبرنگار .است

میلیارد تومان از  203هزارتن برگ سبز چای با ارزش بالغ بر 108خبر داد و گفت: از آغاز فصل برداشت  مطالبات چایکاراندرصد  65بیش از 

 .میلیارد تومان آن به حسابشان واریز شده است 132چایکاران خریداری شد که تا کنون 

 .خریداری شده درجه یک و مابقی درجه دو استبرگ سبز چای درصد  36به گفته وی 

درصدی داشته است، گفت: به سبب شرایط اقلیمی  24، افزایش 94نسبت به مدت مشابه سال  تولید چایروزبهان با اشاره به اینکه 

سازمان چای با بیان اینکه امسال رییس .درصد کاهش یافت 22و خشکسالی در فصل تابستان، تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل 

هزارتن برگ سبز چای خشک استحصال شد، افزود: در سال های اخیر حمایت از چایکاران و پرداخت تسهیالت قرض الحسنه  24

 .را به همراه داشته است 93درصدی تولید نسبت به سال زراعی  60هزار هکتار از باغات، افزایش  21در عملیات به زراعی و احیای 

 هزارتومان 40داکثر نرخ هر کیلو چای ایرانی ح

 رفمص ذائقه تغییر و سرما فصل در تقاضا افزایش تولیدی، بیان کرد:  فروش چایاین مقام مسوول با اشاره به آخرین وضعیت 

وی در پاسخ به این سوال که استقبال دستگاه های .شده که فروش چای ایرانی با سرعت و روند بهتری همراه باشد موجب کنندگان

را چگونه ارزیابی می کنید، تصریح کرد: با توجه به درخواست وزیر جهاد و معاون اول رییس  خرید چای ایرانیحاکمیتی نسبت به 

تولیدکنندگان و  جمهور، خرید چای ایرانی با استقبال برخی دستگاه های حاکمیتی همراه بوده که در جهت حمایت هر چه بیشتر

را بسته به کیفیت  نرخ هر کیلو چای ایرانیروزبهان .اقتصاد کشور ، این استقبال باید به صورت کامل از سوی دستگاه ها انجام شود

 .هزار تومان اعالم کرد 40تا  10

 بیمه فراگیر باغات چای، اقدامی مناسب در جهت حمایت از چایکاران

به چایکاران، یادآور شد: در جلسات  97-96خرین وضعیت پرداخت تسهیالت به زراعی در سال زراعی رییس سازمان چای با اشاره به آ

میلیون تومان در جهت مسائلی مربوط به تغذیه و نگهداری  2، پرداخت وام به ازای هر هکتار، صندوق حمایت از صنعت چایاخیر

 .درصد استفاده کنند 4این تسهیالت با کارمزد باغ به تصویب رسید. اکنون چایکاران عضو صندوق می توانند از 

وی با بیان دیگر اقدامات حمایتی از چایکاران در سال زراعی جدید یادآور شد: بسیاری از باغات در مناطق مرتفع نیازمند به آبیاری 

بیمه  نظورم بدین که شوند مجهز فشار تحت آبیاری به نتوانستند آبی های تحت فشار به دلیل کوچک بودن قطعات و کمبود منابع 

 .در مقابل خشکسالی اجرا خواهد شد تا چایکاران در صورت کاهش تولید، زیان چندانی متحمل آنها نشود فراگیر باغات چای

http://www.yjc.ir/fa/news/6331856/%DB%B6%DB%B5%D-8%AF%D8% 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۰۵تاریخ: 

 برابر استاندارد دنیاست ۱6مصرف آنتی بیوتیک در ایران 

برابر استاندارد دنیاست و مقاومت دارویی  16معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان عنوان کرد: مصرف آنتی بیوتیک در ایران 

 .یابدهای درمان افزایش میتر و هزینهدنبال آن روند درمان طوالنیهاست که بهاز آنتی بیوتیکنتیجه خودسرانه استفاده 

به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی دولت به نقل از وزارت بهداشت، سید مهدی طباطبایی در نشست خبری با اصحاب رسانه در 

ها در ها سبب مقاوم شدن بیماریبه اینکه مصرف بیش از حد آنتی بیوتیکها اظهار کرد: با توجه هفته اطالع رسانی آنتی بیوتیک

وی ادامه داد: براساس هشدار سازمان جهانی .ها در حال پایان یافتن استانسان و دام در مقابل این دارو شده است، عمر آنتی بیوتیک

و  دهندم در مقابل آنتی بیوتیک جان خود را از دست میهای مقاوها و میکروبهزار نفر به دلیل ابتال به عفونت700بهداشت سالیانه

رسد که از مرگ و میر میلیون نفر می10این مرگ و میر به بیش از2050ای نیندیشند تا سالاگر مسئوالن بهداشتی درمانی چاره

کنند آنتی بیوتیک مصرف نمی طباطبایی تصریح کرد: مردم هیچ کشوری در جهان به اندازه ایران،.ها بیشتر خواهد بودناشی از سرطان

ها بی وی یادآور شد: ایرانی.های بیمارستانی شده استهای میکروبی و عفونتو این مصرف بی رویه و خودسرانه موجب بروز مقاومت

ز اها های ویروسی و سرماخوردگی در زمان مراجعه به مراکز درمانی و مطبکنند و حتی برای بیماریرویه آنتی بیوتیک مصرف می

رو هستیم که در همه جهان نیز اتفاق های نوپدید روبهکنند و از سوی دیگر با بیماریپزشکان درخواست تجویز آنتی بیوتیک می

ه با ها در نظر گرفته کها در مقابل آنتی بیوتیکهایی را برای مقاومت میکروبطباطبایی گفت: امسال وزارت بهداشت برنامه.افتدمی

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی .ها را به مردم اطالع رسانی کنیمالش داریم مضرات مصرف زیاد آنتی بیوتیکها تهمکاری رسانه

و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان خاطرنشان کرد: با توجه به وجود بیماران مبتال به سل و ماالریا در استان سیستان وبلوچستان 

وی آموزش پزشکان و دامپزشکان .تی بیوتیک زنگ خطری برای مردم این استان استهای عفونی در مقابل آنمقاوم شدن بیماری

برای تجویز اصولی آنتی بیوتیک ها، اطالع رسانی از مضرات مصرف آنتی بیوتیک ها به مردم و بررسی وضعیت میکروبی بیماری ها 

افزایش مقاومت بیماری ها در مقابل آنتی بیوتیک با رشد و توسعه زیرساخت های آزمایشگاهی را مهمترین گامها برای پیشگیری از 

درصد 65در حدود91برشمرد.فرزانه فرجیان، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان نیز در این نشست خاطرنشان کرد: سال

کاهش یافته درصد 51شد که هم اینک این آمار بهنسخه های پزشکان سیستان و بلوچستان داروهای آنتی بیوتیک مشاهده می

وی رعایت نکردن دُز درمانی، دستور دارویی و کامل نکردن دوره درمان از سوی بیماران، فروش بدون نسخه آنتی بیوتیک ها از .است

وسط ها به ویژه برای پیشگیری تهای انسانی در دامداریسوی داروخانه ها، تجویز غیر اصولی توسط پزشکان، استفاده از آنتی بیوتیک

ن و تشویق داروخانه داران به خرید داروها با شرایط ویژه توسط شرکت های دارویی را از مهمترین عوامل شکل گیری دامپزشکا

فرجیان تصریح کرد: مراجعه بیمار به بیمارستان و درمانگاه، انتقال باکتری مقاوم به .ها ذکر کردچالش امروز در مصرف آنتی بیوتیک

ر بهداشتی و نبود نظافت محیط، گسترش باکتری مقاوم در کل جمعیت و استفاده از آنتی بیوتیک دارو به بیماران دیگر به دلیل فق

 ها در تولید غذای دام و محصوالت زراعی، ایجاد باکتری مقاوم به دارو در روده حیوان و انتقال باکتری مقاوم به دارو به انسان از طریق

گفتنی است، به مناسبت هفته اطالع .گسترش مقاومت آنتی بیوتیکی است غذا و محیط و تماس مستقیم با حیوان از جمله علل

رسانی آنتی بیوتیک ها )یکم تا هفتم آذر( نشست خبری با حضور اعضای هیات رئیسه دانشگاه و اصحاب رسانه استان در معاونت 

 بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان برگزار شد./

http://www.iana.ir/fa/news/50261/%D9%85%D8%B5%D8%B1% 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۰۳تاریخ: 

 با تولید جنین منجمد و جنسیت دلخواه در کشور« جزری»تولد نخستین گوساله 

تولید آزمایشگاهی جنین منجمد گاو با جنسیت دلخواه در پژوهشگاه ابن نخستین گوساله نژاد جرزی حاصل از به کارگیری فناوری 

 .سینا تولید شد

تولید آزمایشگاهی جنین منجمد گاو با جنسیت دلخواه )ماده( و با "به گزارش دیده بان علم ایران، این گوساله که حاصل فناوری 

 .نام گذاری شده است« دمگن»متولد و  1396آبان ماه  22است  ”Ovum pick upاستفاده از روش 

و تولید  Ovum pick up به دنبال خرید تعدادی گوساله ممتاز نژاد جرزی در زمستان سال گذشته، استحصال تخمک به روش

 .آزمایشگاهی جنین با استفاده از اسپرم های ماده زای ممتازازنژاد مورد نظر در مزرعه تحقیقاتی پژوهشگاه ابن سینا انجام شد

سال پیش به عنوان بنیان  17قان پژوهشگاه ابن سینا، این پژوهشگاه که با برخورداری از متخصصانی مجرب از حدود به گفته محق

گذار تولید آزمایشگاهی جنین در حیوانات مزرعه ای فعالیت خود را در این حوزه آغاز کرده در سال های اخیر فاز تجاری سازی 

پروژه را با هدف ارتقای شاخص های اصالح نژادی در جمعیت گاوهای کشور با استفاده از آخرین دستاوردهای بیوتکنولوژیک تولید 

فناوری تولید آزمایشگاهی جنین با جنسیت دلخواه از گاوهای ممتاز و تهیه بانک جنینی، به عنوان .دامی جهان آغاز کرده است مثل

یک نیاز اساسی و نوین در متحول کردن برنامه های اصالح نژادی دام کشور، از طریق کوچک و یکدست کردن گله های برخوردار از 

، مدیریت هدفمند جمعیت گله و افزایش سودآوری گله از طریق بهینه سازی بازده تولید، راهگشای دام های ممتاز به لحاظ ژنتیکی

 .مشکالت پیش روی دامداران جهت تولید اقتصادی و کم هزینه تر محصوالت لبنی و گوشت محسوب می شود

ده با جنسیت دلخواه به گاوهای گیرنده، تسریع در حذف دام های کم بهره و جایگزینی آن ها از طریق انتقال جنین های ژنومیک ش 

و گسترش ژنوم برتر با استفاده از فناوری های یاد شده، جایگاه ارزشمند این فناوری بومی سازی شده را بیش از پیش نمایان می 

( واهگفتنی است در حال حاضر فاز مقدماتی این پروژه با موفقیت سپری شده و محصول آن )جنین منجمد با جنسیت دلخ.سازد

رو، مجوزها و تأییدیه های الزم جهت ورود به بازار را کسب کرده است لذا با توجه به برنامه زمان بندی شده و چشم انداز پیش

 .پژوهشگاه ابن سینا عنوان قطب علم و فناوری در زمینه بیوتکنولوژی تولید مثل دام کشور را به دست آورده است

ز توسعه پروژه جهت نگهداری تعداد بیشتری گاو ممتاز در حال اجرا است تا در آینده نزدیک به گفته مجریان طرح در حال حاضر فا

 .شاهد بهره برداری حداکثری از سرمایه گذاری های صورت گرفته در این زمینه باشیم

http://www.iana.ir/fa/news/50219/%D8% 9%84%D8%AF 
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 تولیدات باغی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آذر  ۰۶تاریخ: 

 توسعه گلخانه ها، بهترین راه برای افزایش صادرات محصوالت کشاورزی

بازاریابی بهتر محصوالت،ایجاد اشتغال و رییس جهاد کشاورزی استان تهران گفت: توسعه گلخانه ها با هدف افزایش صادرات و 

 .اقتصادی کردن تولید مورد توجه وزارت جهاد کشاورزی است

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی علی اشرف منصوری رییس جهاد کشاورزی استان تهران در گفتگو با خبرنگار

 1404درصد گلخانه ها مربوط به استان تهران است، اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی تا افق  30، با اشاره به اینکه خبرنگاران جوان

 .هزار هکتار افزایش دهد 48هزار هکتار به  11در نظر دارد که سطح گلخانه های کشور را از 

از فضای باز به گلخانه با هدف توسعه صادرات و بازار یابی بهتر محصوالت،افزایش  محصوالت سبزی و صیفی قال کشتوی افزود: انت

 .تولید در واحد سطح، ایجاد اشتغال و اقتصادی کردن تولید مورد توجه وزارت جهاد قرار گرفته است

درصد کمتر است، گفت: احداث گلخانه ها  35نسبت به آزاد  تولید محصوالت در فضای گلخانهمنصوری با بیان اینکه هزینه 

 .عالوه بر اقتصادی کردن تولید، مانع تغییر کاربری اراضی می شود

این مقام مسوول ادامه داد: با توجه به آنکه محصوالتی که در فضای باز تولید می شوند، قابلیت صادراتی زیادی ندارند از این رو تولید 

 .گیرد قرار کار دستور در صادرات رونق منظور به باید سورت و بندی بسته مباحث کنار در لخانه محصوالت در فضای گ

در فضای گلخانه نسبت به فضای آزاد خبر داد و گفت: برای تامین امنیت غذایی  تولید محصوالت کشاورزیوی از عملکرد مناسب  

رییس جهاد کشاورزی استان تهران با اشاره به .و افزایش بهره وری محصوالت باید به سمت و سوی توسعه گلخانه ها حرکت کنیم

درصد  4.5با نرخ سود  گلخانه احداثتسهیالت برای اینکه محدودیتی در ارائه تسهیالت به متقاضیان وجود ندارد، بیان کرد: اکنون 

 .در اختیار متقاضیان قرار می گیرد که در تالشیم که با پیگیری های صورت گرفته این نرخ کاهش یابد

http://www.yjc.ir/fa/news/6337690/%D8%AA%D9%88%D8% 
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 تولیدات باغی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آذر  ۰۶تاریخ: 

 توسعه گلخانه ها، بهترین راه برای افزایش صادرات محصوالت کشاورزی

رییس جهاد کشاورزی استان تهران گفت: توسعه گلخانه ها با هدف افزایش صادرات و بازاریابی بهتر محصوالت،ایجاد اشتغال و 

 .تولید مورد توجه وزارت جهاد کشاورزی استاقتصادی کردن 

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی علی اشرف منصوری رییس جهاد کشاورزی استان تهران در گفتگو با خبرنگار

 1404درصد گلخانه ها مربوط به استان تهران است، اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی تا افق  30، با اشاره به اینکه انخبرنگاران جو

 .هزار هکتار افزایش دهد 48هزار هکتار به  11در نظر دارد که سطح گلخانه های کشور را از 

ا هدف توسعه صادرات و بازار یابی بهتر محصوالت،افزایش از فضای باز به گلخانه ب محصوالت سبزی و صیفی وی افزود: انتقال کشت

 .تولید در واحد سطح، ایجاد اشتغال و اقتصادی کردن تولید مورد توجه وزارت جهاد قرار گرفته است

درصد کمتر است، گفت: احداث گلخانه ها  35نسبت به آزاد  تولید محصوالت در فضای گلخانهمنصوری با بیان اینکه هزینه 

 .بر اقتصادی کردن تولید، مانع تغییر کاربری اراضی می شودعالوه 

این مقام مسوول ادامه داد: با توجه به آنکه محصوالتی که در فضای باز تولید می شوند، قابلیت صادراتی زیادی ندارند از این رو تولید 

 .گیرد قرار کار دستور در صادرات رونق منظور به باید سورت و بندی بسته مباحث کنار در محصوالت در فضای گلخانه 

در فضای گلخانه نسبت به فضای آزاد خبر داد و گفت: برای تامین امنیت غذایی  تولید محصوالت کشاورزیوی از عملکرد مناسب  

رییس جهاد کشاورزی استان تهران با اشاره به .و افزایش بهره وری محصوالت باید به سمت و سوی توسعه گلخانه ها حرکت کنیم

درصد  4.5با نرخ سود  گلخانه احداثاینکه محدودیتی در ارائه تسهیالت به متقاضیان وجود ندارد، بیان کرد: اکنون تسهیالت برای 

 .در اختیار متقاضیان قرار می گیرد که در تالشیم که با پیگیری های صورت گرفته این نرخ کاهش یابد

http://www.yjc.ir/fa/news/6337690/%D8%AA%D9%88%D8% 
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 تولیدات یاغی
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۰۱تاریخ: 

میلیارد تومانی در توسعه واحدهای  ۲000گذاری ای/ سرمایهایران دومین کشور جهان در توسعه واحدهای گلخانه

 ایگلخانه

ن ها تاکنوای در جهان است، همچنین از ابتدای آغاز طرح توسعه گلخانهمکزیک دومین کشور در توسعه واحدهای گلخانهایران بعداز 

های وزارت جهاد کشاورزی به گزارش خبرنگار ایانا، مجری طرح گلخانه.گذاری در کشور صورت گرفته استدوهزار میلیارد تومان سرمایه

ای بعداز مکزیک رتبه دوم ت گلخانه، تولید و اشتغال پایدار گفت: ایران از لحاظ توسعه واحدهای گلخانهامروز چهارشنبه در همایش محصوال

ای صورت گرفته و در ایران در همین هزار هکتار توسعه واحدهای گلخانه 15که در مکزیک طی پنج سال اخیر طوریجهان را کسب کرده به

اقلیم جهان است، اما  15اقلیم از  10عامری افزود: ایران دارای اهلل بنیارهزار هکتار رسیده است.ولیای به چهمدت زمان، توسعه واحدهای گلخانه

متری است.وی با اشاره به اینکه میزان تبخیر در ایران بیش میلی 750متر در مقایسه با میانگین جهانی میلی 250میزان بارندگی کشور متر از 

 درصد برسد. 40درصد و دو برابر میانگین جهانی است که باید به  85کرد: برداشت آب در کشور حدود  از سه برابر میانگین جهانی بیان

هکتار  157هزار و  12درصدی به  38با رشد  92هکتار در سال  800هزار و های کشور از هشتعامری با بیان اینکه سطح گلخانهبنی

 1404هزار هکتار بوده که طی افق  9حدود  94های کشور در سال خانهدر سال جاری رسیده است، ادامه داد: سطح زیر کشت گل

میلیون تن  21به  1404ای تا سال شود میزان تولیدات سبزی و صیفی گلخانهبینی میهزار هکتار افزایش یابد و پیش 48قرار است 

هکتار  400هزار و و صیفی کشور ششهای وزارت جهاد کشاورزی کشور عنوان کرد: سطح زیر کشت سبزی برسد.مجری طرح گلخانه

ها در کشور های توسعه گلخانهگذاری دوهزار میلیارد تومانی برای طرحو گل و گیاهان زینتی دوهزار هکتار است.وی خبر از سرمایه

ها اعطا شده و نهمیلیارد تومان تسهیالت بانکی برای توسعه گلخا 963ماه سال جاری، آبان 15تا  94داد و یادآور شد: از اواخر سال 

 صورت خود اجرایی بوده است.میلیارد تومان به 100هزار و گذاری در این بخش، یکحجم سرمایه

 یابد./هزار هکتار افزایش می 16های کشور عامری در پایان تأکید کرد: طی برنامه پنج ساله ششم توسعه سطح گلخانهبنی

http://www.iana.ir/fa/news/50196/%D8%A7%DB%8C%D8 
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 تولیدات زراعی
 فارس - ۹۶/۰۹/۰۱ : اریخت

 شوددرصد از آب تهران در بخش کشاورزی مصرف می ۵0شود/ سبزی و صیفی در استان تهران با آب آلوده آبیاری نمی
شود رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفت: هیچ سبزی و صیفی در جنوب تهران با آب فاضالب یا آب آلوده آبیاری نمی 

اشرف منصوری ظهر علی ،خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی  .کنیمو اگر چنین چیزی مشاهده شود آن را قلع و قمع می

ای، تولید و اشتغال پایدار در پاسخ به خبرنگار فارس مبنی بر اینکه زمانی حجم زیادی از سبزی امرو در حاشیه همایش کشت گلخانه

شد و اکنون در چه وضعیتی قرار داریم، با رد این جات کشت شده در شهرری و دشت ورامین با آب فاضالب آبیاری میو صیفی

کنم که سبزی و صیفی آلوده که با آب فاضالب آبیاری شود نداریم و تماماً با آب سالم آبیاری به صراحت اعالم می موضوع گفت:

ی تمام آن را قلع و وی تصریح کرد: اگر بازرسان جهاد کشاورزی استان تهران موردی را مشاهده کنند با دستور قضای.شوندمی

 ولی شدمی آبیاری آلوده آب با تهران جنوب هایزمین از هکتار 470 حدود پیش هایسال تا که داریم قبول چه اگر کنندمی قمع

 :منصوری در بخش دیگری از سخنان خود در مورد وضعیت آب کشاورزی در استان تهران گفت .ه صفر رسیده استب دیگر اکنون

درصد از آب مصرفی در کشور مربوط به بخش کشاورزی است اما سهم استان تهران در  ۹0گوید نیرو میبا آنکه وزارت 

های سطحی و بارندگی های اخیر به دلیل کاهش آبو طی سال است مصرفی آب از درصد ۵0 از کمتر واقع در  بخش کشاورزی

متر کاهش داشته  3های زیرزمینی بین یک تا سطح آبهای جدی ما در استان تهران مقوله آب است چرا که کم یکی از چالش

ها های نامتعارف برشمرد و افزود: این در حالی است که اگر این آبهای استان تهران را وجود آبترین چالشوی یکی از مهم .است

 .یردگمترمکعب در ثانیه آب تصفیه شده در اختیار بخش کشاورزی قرار می 8تصفیه شود فکر کنم چیزی حدود 

 30ای برای کاهش مصرف آب اشاره کرد و گفت: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران به ضرورت توسعه کشت گلخانه

 .باشدهکتار می 246های جدیدی که در کشور تأسیس شده در استان تهران است که رقمی حدود درصد گلخانه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960901001077 
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 تولیدات دام و طیور
 فارس - ۹۶/۰۹/۰۵ : تاریخ

 هزار دام نژاد لری با فرانسوی  ۲ترکیب ژنتیک 
دام سبک نژاد لری با نژاد فرانسوی هزار راس  2معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی لرستان گفت: سال گذشته ترکیب ژنتیک 

 لرستان در دامداری تعاونی 12 حاضر حال در اینکه بیان با آبادخرم در فارس خبرنگار با وگوزاده امروز در گفتناصر نجیب .انجام شد

واحد صنعتی  وی خاطرنشان کرد: امسال دو.هستند استان دامداری هایتعاونی عضو نفر 530 و هزار 24: کرد اظهار است، فعال

 .رأس دام سنگین موفق به کسب مجوز شدند 400رأس دام سبک و  500آباد و کوهدشت با ظرفیت یک هزار و کشتارگاه در خرم

صنعتی را هفت مورد عنوان و تصریح کرد: این هفت واحد معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی لرستان تعداد واحدهای نیمه

وی با تأکید بر اهمیت اصالح نژاد گاوهای روستایی با نژادهای .رأس دام سنگین را دارند 250دام سبک و  رأس 500هزار و  2ظرفیت 

های روستایی لرستان به منظور افزایش تولید شیر، بهبود کیفیت گوشت و افزایش دومنظوره سمینتال بیان کرد: اخیراً در گاوداری

 60زاده یادآور شد: ساالنه از نجیب.شودی بومی با گاوهای دومنظوره سمینتال انجام میها، اصالح نژاد گاوهامقاومت در برابر بیماری

نفر برای  73ماه نخست امسال  6گیرد و در هزار اصالح نژاد گاوهای آمیخته سمینتال صورت می 12هزار مورد تلقیح مصنوعی، 

هزار رأس دام سبک  2وی با اشاره به اصالح نژاد .ام دادندهای سبک کار تلقیح مصنوعی را انجنفر برای دام 15های سنگین و دام

شود امسال این بینی میهزار رأس دام سبک نژاد لری با نژاد فرانسوی انجام شد که پیش 2عنوان کرد: سال گذشته ترکیب ژنتیک 

 .کار با ضریب بیشتری تقویت شود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960905000322 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۰۵تاریخ: 

 درصد جوجه در بازار بورس ۲0هنوز اهداف عرضه جوجه در بورس کاال محقق نشده است/ عرضه حداقل 

 .بازار بورس کاال انجام گرفت، تاکنون تأثیری بر بازار سنتی نداشته استاز سال گذشته که عرضه جوجه در 

وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت: هنوز عرضه جوجه در بورس روزه امروز در گفتمقام انجمن تولیدکنندگان جوجه یکقائم

هزار قطعه جوجه در  790با اشاره به اینکه سال گذشته فرد کاال نتوانسته اهداف انجمن را در این راستا محقق کند.سعید اصغری

بر است و در عین تاالر فرعی عرضه شد، افزود: امسال عرضه این نهاده به تاالر اصلی رفت، اما از آنجا که اخذ کد مربوطه کمی زمان

بورس کاال به درازا کشید و تاکنون حال، تعداد زیادی از مزارع مرغ مادر برای این منظور هجوم آوردند، مدت زمان حضور آنها در 

کردند، اند در این مسیر موفق شوند. البته تولیدکنندگانی که از سال گذشته در تاالر فرعی فعالیت میها توانستهتعداد کمی از شرکت

ورود به بورس، کاهش  روزه، ازاند.وی عنوان کرد: هدف انجمن جوجه یکراحتی وارد تاالر اصلی شدهاز این قاعده مستثنی بوده و به

ذاری گقیمت نیست. بلکه کشف قیمت واقعی و شفافیت آن است. ضمن اینکه حضور مستمر در این بازار، جوجه را از شمول قیمت

 شود. زیرا بورس یک بازار رقابتی است و با روش سنتی بسیار تفاوت دارد.خارج کرده و مبلغ آن به واسطه عرضه و تقاضا محاسبه می

سال در بازار سنتی تجربه دارد، ادامه داد:  30روزه با بیان اینکه صنعت طیور ایران بیش از ام انجمن تولیدکنندگان جوجه یکمققائم

اکنون قرار است از این بازار سنتی، به بازار مدرن یعنی بورس تغییر مسیر دهیم که این مستلزم گذر زمان و آشنایی بیشتر 

رسد نظر میها و مقدماتی دارد که بهای نیاز به زیرساختین آن است. بنابراین پیشبرد چنین مسئلهتولیدکنندگان با شرایط و قوان

تومان به ازای هر قطعه دانست و بیان  800هزار و فرد در حال حاضر قیمت این نهاده را یکعمده آنها بحث فرهنگسازی باشد.اصغری

متر از یک درصد نسبت به کل بازار دارد. این در حالی است که سهم آن باید کرد: اکنون عرضه جوجه در بورس در هر ماه، سهمی ک

بینی کرد که با توجه به نزدیکی عید نوروز، درصد برسد تا تأثیر آن در بازار سنتی، مشهود شود.وی در پایان پیش 20به حداقل 

ه سال گذشته نخواهد بود، اما هیجان در بازار ایجاد ها به اندازروزه رو به افزایش بگذارد. البته میزان رشد قیمتقیمت جوجه یک

 شود./می

http://www.iana.ir/fa/news/50257/%D9%87%D9%86%D9 
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 چای
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۰۱تاریخ: 

 نگاهی به وضع بازار چای ایران

 نانکلیپژوهشگر: محمد 

چای یک کاالی استراتژیک و از اقالم مصرفی تمام اقشار جامعه است. چای پرمصرف ترین نوشیدنی پس از آب در جهان و یکی از با 

 .اهمیت ترین محصوالت نقدینه آفرین در بخش کشاورزی است

ایران پانزدهمین در تولید  -داخلی آشتی ذائقه ایرانی با چای  -چای پرمصرف ترین نوشیدنی در جهان پس از آب  -:نکات برجسته

رشد  -قاچاق مهمترین آفت صنعت چای کشور  -هزار هکتار از باغات رها شده چای  4احیای  -و دوازدهمین کشور در مصرف چای 

درصدی خرید تضمینی برگ سبز چای پژوهش خبری صداوسیما: چای یک کاالی استراتژیک و از اقالم مصرفی تمام اقشار  123

است. چای پرمصرف ترین نوشیدنی پس از آب در جهان و یکی از با اهمیت ترین محصوالت نقدینه آفرین در بخش کشاورزی جامعه 

است. چای همواره در سبد پذیرایی خانوارهای ایرانی دارای جایگاه ویژه ای بوده است و در حقیقت ساده ترین وسیله پذیرایی و در 

تا  2ه غذایی اصلی گروه های کم درآمد جامعه محسوب می شود که با توجه به گردش مالی عین حال در کنار نان و پنیر یک وعد

هزار میلیارد توماتی این صنعت در کشور می توان گفت توجه نکردن به این محصول می تواند آسیب های جدی به بخش کشاورزی  3

یدار در بخش تولید، فرآوری، صنایع بسته بندی و فروش و معیشت کشاورزان و از بین رفتن فرصت های ایجاد اشتغال و شغل های پا

بوجود آورد ضمن آنکه در پی بی توجه ای و حادث شدن مشکالت گفته شده منجر به وابستگی کشور به واردات چای و افزایش 

برهمین اساس گروه اقتصاد مدیریت پژوهش خبری معاونت سیاسی در راستای مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی و  .قاچاق خواهد شد

نقشه راه خود ذیل محور حمایت از تولیدات داخلی و بررسی ظرفیت های ایجاد اشتغال و حمایت از صادرات سی و هفتمین نشست 

با حضور محمدولی روزبهان،  1396آبان  8صاص داد. این نشست دوشنبه اخت "نگاهی به وضع بازار چای ایران  "خود را با عنوان

رئیس سازمان چای کشور، محمدصادق حسنی مدیر اجرایی سندیکای کارخانجات تولید چای شمال و حمیدرضا موثقی رییس 

 .اتحادیه تولیدکنندگان، بازرگانان و صنایع بسته بندی برگزار شد

  تاریخچه چای در ایران و جهان 

ساله است و در گذر زمان به دلیل درآمد زایی مناسب با اقبال کشاورزان شمال کشور در  110نعت چای در ایران دارای قدمتی ص

در الهیجان و نخستین کارخانه چای سازی  1280دو استان گیالن و مازندران مواجه شده است. نخستین باغ چای ایران در سال 

از پیروزی انقالب اسالمی محصول چای همواره به دلیل اهمیت اقتصادی و اجتماعی  تاسیس شد. پس 1311کشور هم در ساال 

هزار تن چای  70میزان تولید چای داخلی به مرز  1370باالیی که داشت مورد توجه سیاست گذاران بود به نحوی که در اوایل دهه 

در جهان است که با سفر گردشگران اروپایی این چین نخستین زادگاه چای .خشک رسید که معادل دو سوم نیاز مصرفی کشور بود

 80محصول از شرق به غرب آورده شد و بتدریج جایگاه مهم خود را در دربار پادشاهان و سران کشورها پیدا کرد. هم اکنون چین با 

یشترین اراضی سطح زیر هزار هکتار ب 72میلیون و  2میلیون تن بیشترین تولید و  2میلیون چایکار بیشترین تعداد چایکاران و با 

 .کشت چایکاری در جهان را در اختیار دارد

 وضع چای در ایران

هزار هکتار باغ چای در دو استان گیالن و مازندران قرار دارد که از این مقدار  26براساس اطالعات جدول ذیل در حال حاضر حدود 

خانوار چایکار بطور مستقیم در باغات چای مشغول بکارند و  هزار 55حدود  .هزار هکتار مورد بهره برداری قرار میگیرد 21حدود 
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کارخانه چای سازی که  151هزار خانوار در بیش از  100درصد درآمد و معیشت شان از محصول چای است. در کل برای  100

ر در نظر بگیریم بطور متوسط نف 5نفر شغل فصلی و دایم ایجاد کرده اندو اگر هر خانوار را  60تا  30متناسب با ظرفیت تولیدشان بین 

هزار نفر مستقیم و غیر مستقیم در صنعت چای اشتغال دارند و این تعداد جدای از تعداد شاغلینی است که در بخش بازرگانی  500

هزار تن است و چنانچه مصرف هر فرد  100)صنایع بسته بندی و فروش( اشتغال دارند. مصرف سرانه کشور چیزی در حدود تقریبا 

هزار تن ساالنه چای در کشور مصرف می شود. ارزش اقتصادی این محصول از  110کیلوگرم چای باشد در حدود  1/ 4تا  1/ 3ن بی

میلیون دالر است و کاالیی است که الزاما و حتما باید در سبد مصرفی خانوار باشد  550دالر در نظر بگیریم  5قرار هرکیلوگرم چای 

ایگزین داشته باشد یک جایگزین خاص مانند قهوه است. بطور متوسط در باغات چای دارای شبکه و جایگزین هم ندارد و اگر ج

  .نفر اشتغال دایم دارند 1.5نفر و در باغات دیم هم میانیگن  3تا  1آبیاری بین 

ان قرار دارد. چای یک در حال حاضر ایران از نظر تولید و سطح زیر کشت چای در رتبه پانزدهم و از نظر مصرف در رده داوزدهم جه

سال اخیر این صنعت با مشکالت  40محصول پرمصرف در ایران است که اگر تولید نشود به ناچار می بایست وارد کرد و متاسفانه در 

هزار تن تولید برگ سبز چای قرار  300در کانال  1376تا  1370متعددی روبرو بوده است. صنعت چای کشور در بین سال های 

تناسب نزوالت جوی و باران، میزان تولید کم و زیاد می شد اما به یکباره در شرایط مختلف و به دلیل سیاست گذاری  داشت که به

تولید  1377تا  1376مقطعی و عدم نگاه حمایت گرایانه نظام )دولت ها( روند تولید منفی شد و در بهترین حالت در بین سالهای 

درصد نیاز کشور در داخل تامین  65تا  60هزار تن رسید، یعنی  70سطح زیر کشت به حدود هزار هکتار  34برگ سبز چای ایران از 

با توجه به روند کاهش تولید برگ سبز چای، دولت مصم شد تا از چایکاران .هزار رسید 9هزار تن به  14می شد بطوریکه واردات از 

ساله اجرا شود اما  5و برنامه ای که قرار بود  1383ی در سال حمایت کند لذا با اتخاذ تصمیم های لحظه ای و بدون کار کارشناس

درصد کاهش پیدا کند. در این سال به کشاورزان اعالم شد که محصول خود را  30یک ساله اجرا شد سبب شد که تولید چای 

تشویق چایکاران به اصالح  هزار تومان پول دریافت کنند. البته قصد دولت از این تصمیم 700برداشت نکنند و به ازای هر هکتار 

بدترین سال برای تولید برگ سبز چای در ایران بین سال های  .باغات چایکاری با هدف افزایش بهره وری بود که عملیاتی نشد

هزار تن رسید که یک  65اتفاق افتاد و به دلیل انباشت چای در انبارها، برداشت از باغات چای کاهش داشت و به  1392تا  1391

بدلیل  1393دولت با اجرای برنامه های حمایتی سعی در افزایش تولید داشت که در سال  1392از سال .ه محسوب می شدفاجع

 .جواب داد و تولید افزایش پیدا کرد 95و  94هزار تن رسید اما این برنامه ها در سالهای  60خشکسالی تولید به 

  مهم ترین دالیل افت تولید برگ سبز چای در ایران *

روند تولید چای سیر نزولی داشته و  1393تا  1388تاکنون متوجه می شویم که از سال  1388با مشاهده آمارهای تولید از سال 

  به بعد است که سیر صعودی بخود گرفته است که مهمترین دالیل افت تولید عبارتند از ؛  1393تنها از سال 

لت قیمت پایین تضمینی خرید برگ سبز چای از سوی دو 

 نبود حمایت های کافی از چایکار و کارخانه دار از سوی دولت 

افزایش تجمعی تورم نسبت به تجمیع هزینه های تولید برگ سبز چای 

 ثابت ماندن قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای طی چندین سال متمادی 

 کاهش صادرات چای داخلی 

به بعد افزایش مناسبی داشته و همین امر سبب ایجاد انگیزه  1393همانگونه که در جدول آمده است قیمت برگ سبز چای از سال  

و تشویق چایکاران و باال رفتن مقدار تولید شده است. در برخی از سالها بوده که قیمت تضمینی برگ سبز حتی یک ریال هم افزایش 
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الها دولت قیمت تضمینی خرید برگ چای را متناسب با تورم یا نزدیک به نرخ تورم افزایش داد و از نداشته است اما در طی این س

یکی از مهمترین مشکالت کشاورزان نبود نقدینگی الزم بود بطوریکه .درصد رشد داشته است 123تاکنون نزدیک به  1393سال 

بل از برداشت ( از این رو صندوق حمایت از توسعه چای کشاورز مجبور بود تن به سلف خری دهد ) پیش فروش محصول خود ق

با هدف ایجاد شرایط الزم برای اعطای تسهیالت ارزان قیمت به چایکاران و صاحبان صنایع با همکاری صندوق  1393کشور در اسفند 

هزار خانوار چایکار  42کارخانه بطور قطعی و  62کارخانه دار که  71هم اکنون  .مادر تخصصی و سازمان چای کشور تشکیل شد

درصد سهام این صندوق  51درخواست جدید نیز برای عضویت در حال بررسی است.  8500عضو و سهامدار این صندوق هستند و 

درصد قدرالسهم ابتدایی  70درصد متعلق به دولت است که  49کشاورز یا چایکار، کارخانه دار و تجار ( و )متعلق به بخش خصوصی 

میلیارد تومان سرمایه ثبتی دارد که وام با  45عضویت در این صندوق را نیز دولت پرداخت کرده است. این صندوق کشاورزان برای 

میلیارد تومان  49روزه ( پرداخت می کند و تا به امروز حدود  3یا  2ساله در کمترین زمان )  5درصد و بازپرداخت  4کارمزد 

عت چای وجود بوته های قدیمی، پیر و فرسوده بودند که دولت وام به زراعی با همچنین یکی از مشکالت صن.تسهیالت داده است

سال اول تنفس برای اجرای عملیات کف بر و هرس باغات در اختیار کشاورزان قرار داد. پرداخت  2ساله و  5بهره صفر درصد 

میلیارد تومان  31.5به  1395این رقم در سال  صفر ریال بود اما 1392تسهیالت به چایکاران از محل اعتبارات سازمان چای در سال 

 .برسد 1396درصد در سال  21و  95درصد در سال  28به  92درصد در سال  16رسید و منجر به افزایش ضریب خودکفایی از 

ه است میلیارد تومان وام برای اصالح و به روز نمودن تکنولوژی کارخانه های چای سازی پرداخت شد 16مبلغ  95همچنین در سال

میلیارد تومان بود و  2حدود  1392که مانع فروش کارخانه ها و ترغیب کارخانه داران شد بطوریکه میزان سرمایه گذاری در سال 

یکی دیگر از اقدامات دولت برای حمایت از صنعت چای .رسید1395میلیارد تومان در سال  25درصدی به  850این رقم با رشد 

مجدداً احیا شده و به چرخه تولید بازگشته  95، 94، 93هکتار باغ چای در طی سالهای  4000حدود  احیا باغات چای بود بطوریکه

با  95، 94هزار نفر فراهم شده است. اقدامات حمایتی دولت همچنین سبب شده است که طی سال های  4است و زمینه اشتغال 

به کشور کاهش پیدا کند و صرفه جویی ارزی شود. این اقدامات میلیون دالر واردات چای خشک  100افزایش تولید جمعاً به میزان 

 500 و هزار 31 به افزایش تن هزار 12 بودبا تن 400 و هزار 19 حدود 94  سبب شده که فروش چای خشک داخلی که در سال

  .درصدی داشته باشد 60برسد و رشد  95تن در سال 

 مزیت های تولید چای در ایران *

 مصرف چای در کشورسرانه باالی  -

 همسایگی با کشورهای مهم مصرف کننده چای ) روسیه، عراق، ترکیه، پاکستان و جمهوری های شوروی سابق -

 عدم استفاده از سموم دفع افات در باغ های چای و تولید محصولی ارگانیک  -

 عطر و طعم خاص به دلیل کشت در منطقه معتدل شمال ایران  -

 لیرغم سرمای شدید زمستان و بارش برف در سال های مختلف حفظ بوته های چای ع -

ایران شاید تنها و یا اولین کشوری است که از سموم دفع آفات استفاده نمی کند و نیاز به سم پاشی ندارد زیرا برای تولید چای در 

نند به لحاظ شرایط اقلیمی و محیطی ماه برداشت می ک 6ماه و چین  11کشورهای مختلف مانند هند، سریالنکا، بنگالدش و کنیا که 

ماهه برداشت، در شش ماه دیگر سال  6مجبورند بعد از هر برداشتی برای مبارزه با آفات سم پاشی کنند. در ایران با توجه به فصل 

ر ن اعتباگیاهان به خواب می روند که نیازی به سم پاشی نیست و این مهم ترین ویژگی چای ایران است که در بازار جهانی به آ

 .بخشیده است
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 95هزار تن چای داخلی مصرف کردند و در سال  7تن بود که از این میزان مردم  600هزار و  14تولید چای خشک  93در سال  

هزار تن آن در داخل مصرف شد و این یعنی مردم ایران دوباره  25تا  24هزار تن چای خشک تولید شد که حدود  31در حالیکه به 

  .ه چای ایرانی آشتی کرده اند و ذائقه مصرف کننده داخلی از چای خارجی به چای ایرانی در حال تغییر و افزایش استبا طعم و مز

درصد در طی چهار سال ( تقریبا قیمت مناسبی است  123افزایش قابل قبول قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای از سوی دولت )

ندگی قدیمی وجود دارد و دولت نمی تواند به یک باره قیمت خرید تضمینی را افزایش اما بدلیل افت تولید در سال های قبل عقب ما

هزار تن بود که با اقدامات حمایتی  80حدود  92دهد زیرا منجر به افزایش قاچاق خواهد شد. میزان تولید برگ سبز چای در سال 

 .هزار تن رسید است 108ن تولید به نیز میزا 96هزار تن رسید و در سال  139به  95دولت این میزان در سال 

میلیارد تومان باشد که این رقم امسال به  69در مجموع  92افزایش امید در صنعت چای سبب شده که درآمد چایکاران در سال 

که به  هزار هکتار باغات 34میلیارد تومان رسیده است که حاکی از استقبال کشاورزان از تولید برگ سبز چای دارد بطوریکه از  203

هزار هکتار از باغات چای مجددا احیا شدند و همین مسئله باعث شد سرمایه  4هکتار کاهش پیدا کرده بود امسال  500هزار و  17

میلیارد تومان و براساس  19براساس آمارهای رسمی سازمان چای به  1392میلیارد تومان در سال  2گذاری در صنعت چای از 

 .درصد رشد داشته باشد 850میلیارد تومان یعنی  25ات چای شمال کشور به آمارهای سندیکاهای کارخانج

هزار میلیارد تومان است که بدلیل نبود ارتباط پویا بین ارکان تولید و بازار بیش  3تا  2گردش مالی صنعت چای در ایران حدود  

میلیارد تومان  60یارد تومان و کارخانه دار هم میل 90ترین سود این صنعت نصیب تجار می شود. در این گردش مالی چایکار حدود 

سود می برد که کمترین سهم متعلق به چایکار و کارخانه دار است و همین مسئله سبب شده برخی کارخانه ها تعطیل و یا باغ های 

تا  35ای است که بین قاچاق یکی دیگر از مشکالت صنعت چ.چایکاری رها شوند و باید یک ارتباط پویا بین ارکان تولید ایجاد شود

هزار تن در سال چای به کشور قاچاق می شود و در این زمینه اگر دولت تعرفه گمرگی را افزایش دهد قاچاق بیشتر خواهدشد  40

هزار تن ( رسما وارد و نیمی دیگر از طریق قاچاق تامین می شود  50درصد است نیمی از نیاز کشور)  30و همین االن تعرفه واردات 

درصد تعرفه گمرگی برای واردات چای اعمال  146در صورتی است که کشوری مانند ترکیه برای حمایت از تولید داخلی خود  و این

مشکل دیگر صنعت چای استفاده از فناوری قدیمی در کارخانجات چای است که در این زمینه سرمایه گذاری های مناسبی  .می کند

م به تجهیز و استفاده از فناوری های جدید کرده اند. باال بودن هزینه های تولید و پایین کارخانه اقدا 20انجام شده است و حدود 

بودن درآمد و کوچک بودن قطعات سطح زیر کشت از مشکالت دیگر این صنعت است بطوریکه در هند به قطعات سطح زیر کشت 

کشورهاست معموال قطعات سطح زیر کشت کمتر از  هکتار خرده مالک می گویند و در بنگالدش که یکی از فقیرترین 35کمتر از 

متر است. چایکاران در سال گذشته در هر هکتار که  1500متر است.  0/ 3هکتار نیست اما متوسط سطح زیر کشت در ایران  100

تومان در میلیون  11/ 5درصدی درآمد نسبت به سال قبل داشتند و میزان درآمد ناخالص کشاورز  12سال زراعی خوبی بود رشد 

 1/ 5هزار متر زمین دارد تقریباً  3میلیون در هکتار . حاال تصور کنید کشاورزی که  5فصل برداشت است و درآمد خالص در حدود 

میلیون تومان، یک سوم این مقدار که صرفه اقتصادی ندارد. همچنین هزینه های نیروی کار در ایران در مقایسه با سایر کشورهای 

ت در صورتی که در کشورهای چای خیز دستمزد نیروی کار و هزینه های تولید به استثنای انرژی بسیار ارزان دارای چای باالس

سی سی در ایران  300هزار تومان دستمزد می گیرد اما درکشورهای دیگر هزینه کارگر درحد یک نوشابه 70تا  50است.)یک کارگر 

 (است

  چای سنواتی و مشکل بزرگ چایکاران *
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برخالف محصوالت دیگر ساخت ایران، چای کیفی کشور تنها محصولی است که مصرف کننده داخلی آنرا به چای خارجی ترجیح 

تن بوده که در همین  600هزار و  14میزان تولید چای خشک ایران  1393می دهد و در ایران مصرف می شود. براساس آمار سال

امکان ندارد مگر اینکه چای های تاریخ گذشته و ضعیف ایران صادر شده و همین هزار تن چای صادر شده و این موضوع  35سال 

چای که تاریخ تولید آن پیش از سه سال گذشته بود در یک مقطعی وارد بازار می شد .موضوع به اعتبار چای ایران لطمه زده است

بزرگ پلمپ شده و چند سال هست که دیگر از  که هم اکنون سازوکاری اتخاذ شده با نظارت دستگاه های نظارتی و در کیسه های

انبارها خارج نمی شود و فقط برای صادرات صنعتی نه برای بازگشت و مصرف و سیستم قیمت گذاری طوری تعبیه شده که امکان 

ت سازمان چای برخالف ادعای بخش بازرگانی مخالف صادرات چای نیس.ندارد برگردد و برگشتش مقرون به صرفه اقتصادی نیست

تا  10ما مخالف صادرات چای ضعیف هستیم به همین خاطر هیات دولت تصویب گرفت چای تاریخ گذشته سنواتی که تولید آنها به 

سال قبل باز می گردد نباید به عنوان چای خوراکی صادر شود و هر کسی هم که متقاضی خرید این نوع چای هست باید در  15

سال اول اقدام به برگزاری مزایده کرد و شروطی گذاشت مبنی بر اینکه این چای فقط و فقط مزایده شرکت کند. از اینرو دولت در 

جار که برخی ت "صرفا برای مصارف صنعتی و غیر خوراکی  "باید صادر شود و روی کیسه های آنها به فارسی و انگلیسی حک شود

اینکه دولت مطمن شود این چای مجددا به بازار مصرف  شرکت کردند و اقدام به صادرات این نوع چای هم کردند. از طرفی برای

ریال در هرکیلوگرم( باالیی کرد که برای تجار صرفه اقتصادی نداشته باشد این چای را  35000 )داخل باز نمی گردد قیمت گذاری

ال های قبل هم اکنون دویست و بیست( هزار تن چای سنواتی در س ) 220از مجموع .بخرد و پس از صادرات مجددا وارد کشور کند

پنجاه( هزار تن مانده که آن هم با نظارت دولت و دستگاههای متولی در انبارها پلمپ شده و تجار بخاطر اینکه صرفه  ) 50حدود 

اقتصادی ندارد حاضر به شرکت در مزایده نیستند و اصرار بر ترک تشریفات و قیمت پایین دارند. دولت همچنین با توجه به اهمیت 

ت غذایی و سالمت مردم حاضر نیست این چای سنواتی که فاسد شده است را به قصد تولید کمپوست صادر کند زیرا همین کود امنی

  . کمپوست نیز ممکن است مجددا به کشور بازگردد که برای کشاورزی مضرر است

  طرح اصالح ساختار چای کشور آفت صنعت چای *

 پس چای کارخانجات و داد¬می العمل حق کارخانجات به و خرید¬دولت برگ سبز را میچای در انحصار دولت بود،  1378تا سال 

دولت با هدف اصالح ساختار چای کشور طرحی را تصویب کرد که به موجب این طرح،  1379 سال از. رسانند می بفروش فرآوری از

برگ سبز چای را از کشاورزان خریداری کنند. پیش یارانه پرداختی به کارخانه ها از سوی دولت حذف و کارخانجات خود می بایست 

درصد را دولت پرداخت می کرد اما این طرح که به یکباره اجرا شد،کارخانجات  60درصد پول چایکاران را کارخانجات و  40از این طرح 

ئله را پرداخت کنند و همین مس چای ساز مجبور شدند برای ادامه فعالیت و تولید از بانکها استقراض کنند تا بتوانند پول چایکاران

سبب تعطیلی برخی واحدها و کاهش تولید چای خشک در کشور شد و واحدهایی هم که فعالیت می کردند با کمترین ظرفیت 

دولت پیش بینی کرده بود در افق .درصد ظرفیت( کار کردند و همین موضوع باعث افزایش قاچاق چای در کشور شد 10ممکن)

هزار هکتار هم از اراضی جنگلی به کاشت چای اختصاص یابد. متاسفانه  10هزار هکتار باغات چای موجود  34 عالوه بر حفظ 1404

سازمان  1383ساله اجرا می شد یک ساله اجرا شد و تصمیم سال  5با اجرای طرح اصالح ساختار تشکیالتی چای که باید  1379

هزار تومان به ازای هر هکتار  700ف اصالح باغات و به زراعی و پرداخت چای وقت کشور مبنی بر عدم برداشت برگ سبز چای با هد

به کشاورزان و عدم افزایش قیمت خرید تضمینی برگ چای، کشاورزان دیگر تمایلی به برداشت برگ سبز نداشتند و این بود که 

بسیاری از باغداران، باغات را رها کردند و هزار تن رسید بطوریکه  26به  70هزار تن در دهه  70تولید به شدت کاهش پیدا کرد و از

 .برخی کارخانجات هم تعطیل شدند
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  صادرات چای ضعیف و واردات بی رویه بالی جان کارخانجات *

کارخانجات چای ساز داخلی مخالف صادرات چای نیستند و استقبال هم می کنند اما موضوع این است که ما مخاف صادرات چای 

نی هستیم زیرا این چای ضعیف ضمن لطمه زدن به اعتبار چای ایران با قیمتی بین یک تا دو دالر صادر و ضعیف و بی کیفیت ایرا

دالر به اسم چای خارجی وارد کشور می شود. عالوه بر این تولیدکننده ای که چای کیفی و درجه یک  4مجددا با قیمتی بیش از 

ی را کمتر از دو دالر می خرد دیگر حاضر نیست برای چای با کیفیت صادر می کند وقتی مشتریان خارجی چای بی کیفیت ایران

بهای اصلی را بپردازد از این رو به اعتبار و جایگاه چای ایران در بازارهای جهانی آسیب می زند. معتقدیم باید چای کیفی بیشتری 

همچنین به عنوان تولیدکننده چای .ران وارد کنیمتولید کرده تا به راحتی و با قیمت واقعی بفروشیم نه اینکه ارزان صادر کنیم و گ

داخلی با چای وارداتی هم مخالفتی نداریم. اما باید واردات قانونمند و از مجرای قانونی و گمرک و با نظارت دستگاههای نظارتی و 

د بدلیل فساد پذیری با قیمت آزمون های الزم انجام شود. شنیده ها حاکی از این موضوع است که اگر چای در هند دو سال مانده باش

پایینی بفروش می رسد و متاسفانه در برخی موارد همین چای های بی کیفیت وارد کشور می شود. مصرف باید از تولید کم شود 

 کسری باید از طریق واردات صورت گیرد اما قانونی و چای با کیفیت وارد شود. از طرفی هم مخالف افزایش تعرفه واردات هستیم زیرا

درصد( کاهش  30هرچه تعرفه بیشتر شود قاچاق بیشتر خواهد شد و بجای آنکه تعرفه واردات زیاد شود باید تعرفه صادرات ) حدود 

 .پیدا کند

  نبود امکانات آزمایشگاهی برای تست سالمت چای *

 ست سالمت در زمینه چای است بهیکی از موارد دیگر مخالفت تولیدکنندگان چای خشک در کشور نبود امکانات و آزمایشگاه های ت

خصوص در زمینه واردات چای های عطری و اسانس دار که متاسفانه تنها یک آزمایشگاه در دانشگاه علوم پزشکی تهران وجود دارد 

 همین که می تواند میزان اسانس و عطر چای وارداتی را تشخیص دهد و در دیگر استانها این امکان وجود ندارد و واردات کنندگان از

خالل قانونی و ساختاری اقدام به واردات چای عطری و اسانس دار بی کیفیت می کنند و باید با این موضوع دولت بطور جد برخورد 

 .کند تا سالمت مردم به خطر نیفتد

 ظرفیت کاخانجات چای ساز ایران *

به بعد و با افزایش  70در روز بود که از سال تن  1200حدود  1370ظرفیت کارخانجات تولید چای خشک در ایران تا قبل از سال 

به بعد  1375درصد کارخانه های تولید چای خشک که فعالیت دارند از سال  75تن رسید،  300هزار  3تولید برگ سبز چای به 

که انرژی  تفاوتتاسیس شده اند. دستگاه های تولید چای در ایران تقریبا شبیه دستگاه های تولیدکننده چای در دنیا است با این 

در ایران در مقایسه با سایر کشورها ارزان تر است، اما کارخانجات چای شمال کشور چند سالی است با هدف ارتقاء بهره وری و 

افزایش تولید در دو حوزه بهینه سازی سیستم سوخت رسانی و تجهیز و نوسازی کارخانه های چای سازی تسهیالت مناسبی با 

  .ساله و دوسال ابتدایی دوره تنفس دریافت کرده اند 5ه بازپرداخت درصد و دور 4کارمزد 

  مهم ترین انتظارات کارخانجات چای ساز از دولت *

 استمرار سیاست های حمایتی دولت در به زراعی باغات چای و افزایش تولید برگ سبز چای  •

 مشارکت کارخانجات چای ساز شمال کشور در تصمیم سازی های دولت •

 رخانه داران و چایکاران ذی نفعان اصلی صنعت چای هستند پس ضرورت دارد در تصمیم سازی های دولت مشارکت داشته کا •

 اشند 
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 کاهش تصدی گری دولت در امور چای  •

 هدفمند شدن یارانه های بخش تولید  •

 تالش دولت برای ممانعت از انباشت چای در انبارها  •

 ات چای قانونمند شدن صادرات و وارد •

 مبارزه جدی دولت با قاچاق چای  •

 هزار هکتار از باغات چای رها شده  8احیای  •

اعطای تسهیالت بالعوض یا کم بهره و بی بهره به چایکاران و چای سازان با هدف اصالح کشت و بهینه سازی و به روز نمودن  •

 ناوری های جدید فراوری چای خشک 

  گترین مانع توسعه صنعت چایاز نگاه بخش خصوصی؛ دولت بزر *

در صنعت چای سه ضلع اصلی وجود دارد چایکار )کشاورز(، چای ساز ) کارخانه دار( و تجار ) صنایع بسته بندی( که هر سه از بخش 

خصوصی هستند که تعامل سازنده و ارتباط پویا میان این سه بخش وجود ندارد و مهمترین دلیل ان نیز دخالت های بخش دولتی 

ت. دولت با سیاست های غیرکارشناسی و اصولی مانع توسعه این صنعت شده است. مهمترین مشکالت صنعت چای ایران از نگاه اس

 بخش بازرگانی و صنایع بسته بندی عبارتند از ؛ 

 تعرفه و حقوق گمرگی باال برای واردات چای  -

 عدم اجازه دولت برای صادرات چای داخلی  -

 عدم حمایت و تسهیل سازی از روند واردات و صادرات چای  -

 پایین نگه داشتن قیمت چای داخلی  -

 عدم ارتباط بخش بازرگانی با بخش تولید و فرآوری چای داخل  -

 عدم استقبال بخش بازرگانی از چای داخلی به دلیل پایین بودن سود حاصل از فروش  -

 ضعف واحدهای تولیدکننده چای خشک در بازاریابی و فروش  -

 عدم همکاری کشورهای صاحب نام در تولید چای با تولیدکنندگان ایرانی  -

 قدیمی و مسن بودن بوته های چای داخلی  -

  (عدم حمایت الزم و کافی دولت از کشاورزان ) چایکاران -

 تغییر ذائقه مصرف کننده داخلی به چای خارجی  -

 نپرداختن به جذابیت بسته بندی چای داخلی  -

 پایین بودن کیفیت چای تولیدی داخلی  -

کیلوگرم براساس  2تا  1.7در بخش اول آمار مصرف سرانه، تولید و واردات رسمی چای مشخص است و چنانچه میزان مصرف سرانه را 

هزار تن  26تا  25هزار تن واردات رسمی و  56که از این میزان هزار تن است  135آمارهای فائو در نظر بگیرم نیاز ساالنه در حدود 

هم تولید داخل است و منوط به آنکه کل تولید چای داخلی در داخل مصرف شود میزان کسری آن باید قانونی وارد شود در صورتی 

یل قاچاق چای به کشور وجود مهمترین دل .هزار تن چای خارجی نیز به کشور قاچاق می شود 56به همین میزان واردات قانونی 

است که دولت می تواند با اصالح قوانین و حمایت و تسهیل سازی از روند واردات قانونی با  ( درصد 30تعرفه و حقوق گمرگی باال ) 

مشکل دیگر صنعت چای دخالت دولت ها در تعیین قیمت برگ سبز چای است بطوریکه .پدیده شوم اقتصادی قاچاق مبارزه کند
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برگ سبز به قیمت واقعی خودش تعیین نمی شود اگرچه در سال های گذشته قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای افزایش قیمت 

 .یافته است اما باید اجازه داد تا این محصول همانند سایر محصوالت و در یک روند قانونی عرضه و تقاضا کشف شود

ولت اجازه افزایش قیمت چای را نمی دهد در نتیجه برای بخش مشکل دیگر صنعت چای پایین بودن قیمت چای داخلی است و د

بازرگانی مقرون بصرفه نیست که از چای داخلی حمایت کند زیرا صنایع بسته بندی و تجار هر هزینه ای که برای بسته بندی یک 

که بطور متوسط چای خارجی کیلوگرم چای خارجی انجام می دهد همان هزینه را نیز باید برای چای داخلی انجام دهد در صورتی 

درصد سود حاصل از بسته بندی و فروش در  20هزار تومان و چای داخلی هر کیلوگرم ده هزار تومان باشد  40از قرار هر کیلوگرم 

هزار تومان است در نتیجه طبیعی است که بخش بازرگانی به فکر منافع و سود  2هزار تومان و در چای داخلی  8چای خارجی 

د و تمایلی برای حمایت از چای داخلی نداشته باشد و چنانچه دولت اجازه افزایش قیمت چای داخلی را بدهد بخش خودش باش

 .بازرگانی رغبت پیدا خواهد کرد که از چای داخلی حمایت کند ضمئن آنکه قاچاق هم کاهش پیدا خواهد کرد

ای خشک ایران به ایجاد شبکه فروش و بازاریابی، عدم بسنته یکی از مشکالت صنعت چای ایران عدم توجه کارخانجات تولیدکننده چ

بندی جذاب و تولید چای با کیفیت است در حالی که امروزه بیشتر صنایع در بیشتر کاالهای تولیدی خود دارای شبکه فروش و 

ود ایرانی در چند مورد محد بازاریابی هستند وهمین امر به معرفی کاال و جذب مشتری کمک شایانی می کند اما تولیدکنندگان چای

تاکنون در زمینه بازاریابی و برندسازی چای ایرانی تالشی نکرده اند و همین مسئله سبب شده که ذائقه مردم با چای داخلی بیگانه 

مخالف چرا تجار نباید بتوانند صادرات و واردات از مجرای قانونی انجام دهند و برخالف سازمان چای و کارخانه دارها که  .باشد

سال است اجازه  8صادرات چای ایران هستند معتقدیم باید اجازه داد ضمن افزایش قیمت چای داخلی آن را صادر کنیم در حالیکه 

دالر ( در باازهای خارجی  5تا  3صادرات نمی دهند با وجود اینکه تجار ایرانی قدرت آن را دارند که چای ایرانی را با قیمت باال ) 

ر این صورت ضمن ارز آوری برای کشور از صنعت چای حمایت می شود و اتفاقا تولیدکننده چای خشک و کشاورز عرضه کنند که د

  . درصد ظرفیت کار کنند 10هم تشویق به تولید بیشتر خواهند شد نه اینکه باغات را رها کنند و یا اینکه با 

 تعیین تکلیف دولت برای صادرات *

تکلیف بخش دولتی برای صادرات است. دولت اجازه نمی دهد که چای های انباشته شده در  مشکل دیگر بخش بازرگانی تعیین

 .انبارها که شرایط مصرف در ایران را ندارد اما دربرخی کشورها و برخی صنایع کاربرد دارد صادر شود

نمی دهد در صورتی که ما می سازمان چای با این فرض که این نوع چای در صنایع غیرشرعی مصرف خواهد شد اجازه صادرات را 

توانیم با صادرات این محصول که عمال قابلیت مصرف در داخل کشور را ندارد ارز آوری کنیم برای کشور و اینکه چه کاالیی در نهایت 

ست ما چه بخواهیم چه نخواهیم چای خارجی وجود دارد و واقعیت این ا .تولید می شود مسئولیتی متوجه صادرکننده ایرانی نیست

هزار  65هزار تن چای خارجی مصرف می کنند و این اشکال از دولت است که تعرفه واردات چای را افزایش می دهد.  100که مردم 

 . تن واردات قانونی داریم و به همین میزان نیز قاچاق وارد کشور می شود

 انتظارات بخش بازرگانی از دولت *

 ( ) تعیین تعرفه منطقیتسهیل و روان سازی صادرات و واردات چای  -

 تسهیل سازی تمام امور مربوط به تولید از مزرعه تا کارخانه -

 ( ارتباط و همکاری بیشتر صنعت چای ایران با کشورهای صاحب چای ) تبادل بذر و نهال -

 فعال کردن مراکز تحقیقاتی چای در کشور  -

 رزی انجام کار کارشناسی و حمایت و نظارت از بخش تولید و کشاو -
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 ( اصالح بوته های چای با انجام عملیات به زراعی ) کف بر و کمر بر و هرس -

 تیبلغ رایگان برای مصرف چای ایرانی  -

 جمع بندی ؛ 

چای پرمصرف ترین نوشیدنی پس از آب در جهان و یکی از با اهمیت ترین محصوالت نقدینه آفرین در بخش کشاورزی و یک کاالی 

ساله چای در ایران، آداب و رسوم،  110پرمصرف تمامی اقشار جامعه محسوب می شود. با توجه به قدمت  استراتژیک و از اقالم

مناسبت های مختلف ملی و مذهبی، رویدادهای فرهنگی، اجتماعی و... و برپایی مراسم های اسالمی و بطور خاص در فرهنگ ایرانیان 

هزار میلیارد تومان برآورد می  3تا  2و ارقام، گردش مالی صنعت چای کشور بین همواره جایگاه ویژه ای داشته و دارد. براساس آمار 

شود که توجه نکردن به این محصول راهبردی می تواند آسیب های جدی به بخش کشاورزی و معیشت کشاورزان و بحران های 

ز کشاورز و چایکاران حمایت الزم و کافی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و زیست محیطی به بار آورد. در بعد اقتصادی چنانچه دولت ا

نداشته باشد این محصول پرمصرف با توجه به نوع ماندگاری در کمترین زمان فاسد شده و ضرر و زیان های هنگفتی متوجه باغ داران 

بز لید برگ سخواهد کرد و در ابعاد اجتماعی و سیاسی نیز از بین رفتن فرصت های اشتغال و شغل های پایدار در بخش کاشت، تو

چای، کاهش فرآوری چای خشک، تعطیلی صنایع جانبی و تبدیلی )بسته بندی و فروش( رها شدن باغات چای و در نهایت تخریب 

میط زیست و تبدیل باغات چای به ویال خواهدشد و ضربه جبران ناپذیری هم به اقتصاد کشور و هم به محیط زیست وارد خواهد 

چای در انحصار دولت باشد خود عاملی خواهد شد برای بروز و ظهور رانت و  80سال های پیش از دهه از طرفی چنانچه مانند .کرد

فساد، کاهش بهره وری و تولید و افزایش قاچاق در نتیجه دولت می تواند با اعمال سیاست های کارشناسی و صحیح و وظیفه به 

دم دخالت در قیمت گذاری، وضع تعرفه و حقوق گمرگی متناسب وظایف حاکمیتی خود مانند حمایت از خرید تضمیمی برگ چای، ع

با شرایط تولید با هدف رونق صادرات و ساماندهی واردات، اعطای تسهیالت بلندمدت با کارکرد کم و یا بالعوض در قبال افزایش 

از تولید و حمایت از بخش تولید، احیا و بازسازی باغات مسن و فرسوده چای، جلوگیری از ورشکستی کارخانجات و حمایت جدی 

  .فروش برای تشویق مصرف کننده داخلی به کاالی ایرانی به رونق و شکوفایی این صنعت پیش از بیش کمک کند

در شرایط فعلی چایکاران از کارخانه دارها جدا هستند و کارخانه دارها هم عمدتا از بازرگانان جدا هستند. و باید یک ارتباط قوی 

ایجاد شود. چایکاران، چای سازان و صنایع بسته بندی و فروش سه بازیگر اصلی صنعت چای هستند اگر کشاورز  میان این سه بخش

خوب تولید کند و کارخانجات به موقع برگ سبز را از چایکار خریداری و فرآوری کنند و بخش بازرگانی نیز کاالی با کیفیت داخلی 

کننده در بازار عرضه کند چرخ این صنعت به خوبی خواهد چرخید و ما روز به روز را با بسته بندی مناسب و مطابق ذائقه مصرف 

شاهد شکوفایی این صنعت خواهیم بود اما اگر یک عضو این چرخه به درستی از اعضای دیگر حمایت نکند طبیعی است که هم تولید 

 .به مصرف چای با کیفیت ایرانی نخواهد داشت کم می شود هم قاچاق زیاد خواهد شد هم ذائقه مصرف کننده ایرانی دیگر رغبتی

در کل اگر شرایط ایستا و پایداری در کشت چای، برداشت و تحویل به کارخانه و فراوری چای خشک داشته باشیم بهتر است بنا به 

ش قیمت افزایخواست بخش خصوصی ) کشاورز، تولیدکننده و تجار( دولت ها مستقیم ورود نکنند و با سیاست های تشویقی مانند 

خرید تضمینی برگ چای سبز، معافیت مالیاتی، توسعه آبیاری تحت فشار، به زراعی و احیای باغات مسن و فرسوده چای فرسوده و 

ارائه تسهیالت به بخش تولید از این صنعت حمایت کنند و اگر حمایت های مستقیم و غیرمستقیم دولت از این صنعت استمرار 

 .ارخانه دار ، تجار و مردم نیز استقبال جدی تر از این صنعت خواهند داشتداشته باشد کشاورز ، ک

http://www.iana.ir/fa/news/50181/%D9%86%DA%AF%D8%A7 
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 چای
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۰۷تاریخ: 

 کندچای افغانستان/ کشوری که چای تولید نمی ور ایران در بازارضفرصت طالیی برای ح

 .تواند به عنوان فرصتی برای صادرات چای ایرانی به این کشور باشدتولید نشدن چای در افغانستان، می

میلیون کیلوگرم در  30زاده مصرف چای در افغانستان را در حدود به گزارش ایانا از سازمان توسعه تجارت ایران، محمدرضا کریم

عنوان کرد و گفت: از آنجایی که افغانستان تولیدکننده این نوشیدنی نیست، بنابراین فعاالن اقتصادی ایران درحوزه تجارت  سال

رایزن بازرگانی ایران در افغانستان با بیان این که در افغانستان چای .توانند از این فرصت به بهترین نحو ممکن بهره مند شوندمی

رد: براین اساس، تمام چای مصرفی این کشور از کشورهایی مانند ایران، چین، ویتنام، کنیا و پاکستان وارد شود، اظهار کتولید نمی

های مناسب جهت وی در ادامه افزود: اگرچه صنعت و تجارت چای در افغانستان از قدمت زیادی برخوردار است اما زیرساخت.شودمی

 .این محصول از طریق واردات به این کشور صورت می گیردتولید داخلی در این کشور وجود ندارد و تأمین 

 پذیردکشور و عمدتا از بندرکراچی و بندرعباس صورت می 15گفتنی است، واردات چای به افغانستان غالبا از 

http://www.iana.ir/fa/news/50311/%D9%81%D8%B1%D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/news/50311/%D9%81%D8%B1%25D


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

87 

 حبوبات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

88 

 خاک
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

89 

 خرما
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

90 

 خرید تضمینی/خدمات
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۰۴تاریخ: 

 کشاورزان در انتظار نرخ تضمینی گندم

ری کشت گیتضمینی گندم نبوده و بسیاری از گندمکاران در تصمیمبا گذشت دو ماه از فصل کشت، خبری از اعالم نرخ جدید خرید 

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، پس از گذشت بیش از دو ماه از فصل کشت، نرخ خرید تضمینی محصوالت  .انددچار تردید شده

رخ خرید تضمینی محصوالت قانون خرید محصوالت کشاورزی، دولت موظف است که ن 6کشاورزی اعالم نشده است. براساس تبصره 

 .اساسی از جمله گندم را بیش از شروع فصل کشت تا پایان شهریور برحسب تورم اعالم شده از سوی بانک مرکزی اعالم کند

ها حاکی از آن است که شورای اقتصاد تصمیمی مبنی بر افزایش نرخ ندارد که این امر خالف قانون خرید تضمینی است و شنیده

های آینده خواهد گذاشت. البته وزیر جهاد کشاورزی در پنجمین کنگره خانه کشاورز گفت: باتوجه به تولید سال تبعات منفی در

زاده عضو کمیسیون های صورت گرفته نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی به زودی اعالم خواهد شد. عباس پاپیپیگیری

عت، تجارت و کشاورزی با بیان اینکه تاخیر در اعالم خرید تضمینی وگو با خبرنگار صنکشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفت

های پیش روی گندمکاران است، اظهار کرد: اعالم نرخ خرید تضمینی گندم قبل از شروع سال زراعی جدید امری گندم یکی از چالش

 .اشته باشندهای الزم را برای کشت دریزیتوانند، برنامهضروری است، چراکه براساس آن کشاورزان می

 گیریصمیمت در را گندمکاران از بسیاری تضمینی، خرید نرخ اعالم در تاخیر: افزود وی با اشاره به بالتکلیفی گندمکاران در امر کشت 

ینکه زاده با بیان امنصرف شدند.پاپی گندم کشت ادامه از تولیدکنندگان برخی که ایگونهبه است، کرده تردید دچار کار و کشت

ها حاکی از آن است که دولت تا ندارد، گفت: شنیده 96-97دولت تصمیمی مبنی بر افزایش قیمت تضمینی گندم برای سال زراعی 

رحسب بحد امکان تصمیمی به افزایش نرخ گندم ندارد در حالیکه براساس قانون خرید تضمینی، همه ساله نرخ خرید محصوالت باید 

تومان است. وی با اشاره  1600تا  1500تورم افزایش یابد که به این منظور برای سال زراعی جدید نرخ منطقی خرید تضمینی گندم 

تومانی خرید تضمینی گندم، در  1300به اینکه در چند سال اخیر نرخ خرید تضمینی گندم تابع تورم نبوده است، بیان کرد: نرخ 

زاده تاکید کرد: اصل مهم در استمرار خودکفایی گندم، کشاورزان گوی هزینه تولید کشاورزان نبوده است. پاپیجواب 95-96سال زراعی 

هستند، بنابراین اعالم به موقع قیمت و افزایش نرخ خرید تضمینی گندم برحسب تورم امری ضروری است، اما شرایط کنونی حاکی 

 .تژیک استاز دور شدن از فضای خودکفایی این محصول استرا

 توجهی به قانون خرید تضمینی، اجحاف در حق گندمکاران استبی

درصدی قیمت  3تا  2سازی گندمکاران با بیان اینکه شورای اقتصاد تصمیمی مبنی بر افزایش علیقلی ایمانی رئیس بنیاد توانمند

افزایش نرخ خرید بر حسب تورم هستیم. وی  های صورت گرفته خواستارخرید تضمینی گندم دارد، اظهار کرد: با توجه به پیگیری

ای اعالم شود که کمتر از تورم افزود: قانون خرید تضمینی به صراحت همه موارد را اعالم کرده و نرخ خرید محصوالت باید به گونه

ستار حمایت از ای از کمیسیون کشاورزی مجلس خوااعالم شده از سوی بانک مرکزی نباشد. ایمانی با اشاره به اینکه طی نامه

توجهی به قانون تومانی نرخ خرید هر کیلو بذر گندم، بی 200گندمکاران هستیم، افزود: با توجه به سود باالی تسهیالت و افزایش 

خرید تضمینی اجحاف در حق گندمکاران است. رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران در پاسخ به این سوال که کاهش نرخ خرید 

تواند بر میزان تولید سال زراعی آینده تاثیر داشته باشد یا خیر، تصریح کرد: اگر قیمت خرید تضمینی گندم برای تضمینی گندم می

، روند که این امرکشاورزان صرفه اقتصادی نداشته باشد، طبیعی است که کشاورزان به سمت و سوی کشت محصوالت دیگر می

 .دهدخودکفایی گندم را تحت تاثیر خود قرار می

http://www.iana.ir/fa/news/50223/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9 
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 خرید تضمینی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آذر  ۰۳تاریخ: 

 بازهم تأخیر در اعالم نرخ خرید تضمینی گندم/کشاورزان بالتکلیف شدند

فصل کشت، خبری از اعالم نرخ جدید خرید تضمینی گندم نبوده و بسیاری از گندمکاران در تصمیم گیری کشت با گذشت دو ماه از 

، پس از گذشت بیش از دو ماه از اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانگروه  صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار .دچار تردید شده اند

، دولت موظف است قانون خرید محصوالت کشاورزی 6براساس تبصره .فصل کشت، نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی اعالم نشده است

برحسب تورم اعالم شده از سوی بانک  که نرخ خرید تضمینی محصوالت اساسی از جمله گندم را بیش از شروع فصل کشت تا پایان شهریور

شنیده ها حاکی از آن است که شورای اقتصاد تصمیمی مبنی بر افزایش نرخ ندارد که این امر خالف قانون خرید تضمینی .مرکزی اعالم کند

ورز گفت: باتوجه به پیگیری البته وزیر جهاد کشاورزی در پنجمین کنگره خانه کشا.است و تبعات منفی در تولید سال های آینده خواهد گذاشت

عباس پاپی زاده عضوکمیسیون کشاورزی مجلس شورای .های صورت گرفته نرخ خرید تضمینی محشوالت کشاورزی به زودی اعالم خواهد شد

اخیر در اعالم خرید تضمینی گندم یکی از چالش های پیش روی ینکه تا  با بیان  صنعت،تجارت و کشاورزی اسالمی در گفتگو با خبرنگار

قبل از شروع سال زراعی جدید امری ضروری است، چراکه براساس آن کشاورزان  نرخ خرید تضمینی گندمگندمکاران است، اظهار کرد: اعالم 

گندمکاران در امر کشت، افزود: تاخیر در اعالم نرخ خرید وی با اشاره به بالتکلیفی .می توانند، برنامه ریزی های الزم جهت کشت را داشته باشند

تضمینی، بسیاری از گندمکاران را در تصمیم گیری کشت و کار دچار تردید کرده است، به گونه ای که برخی از تولیدکنندگان از ادامه کشت 

ندارد، گفت:  97-96برای سال زراعی  گندمافزایش قیمت تضمینی پاپی زاده با بیان اینکه دولت تصمیمی مبنی بر .گندم منصرف شدند

عضو .شنیده ها حاکی از آن است که دولت تا حد امکان تصمیمی به افزایش نرخ گندم ندارد که این امر خالف قانون خرید تضمینی است

 افزایش یابد که بدینکمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: براساس قانون خرید تضمینی، همه ساله نرخ خرید محصوالت باید برحسب تورم 

نرخ خرید وی با اشاره به اینکه در چند سال اخیر .تومان است 1600تا  1500منظور برای سال زراعی جدید نرخ منطقی خرید تضمینی گندم 

د کشاورزان جوابگوی هزینه تولی 96-95تومانی خرید تضمینی گندم، در سال زراعی  1300تابع تورم نبوده است، بیان کرد: نرخ  تضمینی گندم

، کشاورزان هستند، بنابراین اعالم به موقع قیمت و افزایش نرخ خرید خودکفایی گندمپاپی زاده تاکید کرد: اصل مهم در استمرار .نبوده است

 .تضمینی گندم برحسب تورم امری ضروری است، اما شرایط کنونی حاکی از دور شدن از فضای خودکفایی این محصول با استراتژیک است

 توجهی به قانون خرید تضمینی ،اجحاف در حق گندمکاران است بی

 اقتصاد شورای اینکه  با بیان صنعت،تجارت و کشاورزیعلیقلی ایمانی رییس بنیاد توانمند سازی گندمکاران در گفتگو با خبرنگار 

درصدی قیمت خرید تضمینی گندم دارد، اظهار کرد: با توجه به پیگیری های صورت گرفته خواستار  3 تا 2 افزایش مبنی تصمیمی

وی افزود: قانون خرید تضمینی به صراحت همه موارد را اعالم کرده و نرخ خرید محصوالت .افزایش نرخ خرید بر حسب تورم هستیم

ایمانی با اشاره به اینکه طی نامه ای از کمیسیون .ز سوی بانک مرکزی نباشدباید به گونه ای اعالم شود که کمتر از تورم اعالم شده ا

تومانی نرخ خرید هر  200کشاورزی مجلس خواستار حمایت از گندمکاران هستیم ، افزود: با توجه به سود باالی تسهیالت و افزایش 

رییس بنیاد توانمندسازی گندمکاران در پاسخ .تکیلو بذر گندم ، بی توجهی به قانون خرید تضمینی اجحاف در حق گندمکاران اس

به این سوال که کاهش نرخ خرید تضمینی گندم می تواند بر میزان تولید سال زراعی آینده تاثیر داشته باشد یا خیر،تصریح کرد: اگر 

محصوالت  سوی کشتقیمت خرید تضمینی گندم برای کشاورزان صرفه اقتصادی نداشته باشد، طبیعی است که کشاورزان به سمت و 

 .دیگر می روند که این امر، خودکفایی گندم را تحت تاتیر خود قرار می دهد

http://www.yjc.ir/fa/news/6332661/%D8%A8%D8%A7%D8%B2 
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 خدمات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آذر  ۰۷تاریخ: 

 میلیون هکتار اراضی کشاورزی ۲6.۵مبارزه با آفات در 

میلیون هکتار از اراضی کشاورزی تحت عملیات مبارزه با آفات و علف های هرز، کنترل زراعی و 26.5باغستانی گفت: سال گذشته 

 .مکانیکی و شبکه های مراقبه و پیش آگاهی قرار گرفت

میلیون این  7.8به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، محمد علی باغستانی افزود:  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

مجموع عملیات پیش آگاهی  95وی با بیان اینکه در سال .میلیون هکتار در اراضی زراعی انجام شده است 18.5عملیات در باغات و 

میلیون هکتار صورت گرفت افزود: در زمینه پیش آگاهی و شبکه های مراقبت، ورود و استفاده از تکنیک  6.3نیز در سطح حدود 

های نوین کلید خورده است؛ در این زمینه با همکاری مشترک دانشگاه تهران، برای استفاده از پهباد به منظور تصویربرداری و ردیابی 

نیز تصریح کرد: سال گذشته در سطح دو میلیون  مبارزه با سن گندم وی درباره.آفات و بیماری ها کارهای خوبی انجام شده است

رییس .درصد افزایش نشان می دهد 3حدود  94هزار هکتار با بیماری سن گندم در کشور مبارزه شد که نسبت به سال  150و 

 .دهم درصد عنوان کرد 4را  95سازمان حفظ نباتات کشور، میانگین سن زدگی گندم در سال 

وی با اذعان به این که سازمان حفظ نباتات، تولید محصول سالم با دیدگاه حفظ محیط زیست را دنبال می کند، گفت: در این راستا 

هزار  700محصول در سطح حدود  26تاکید ما بر روش ها و مبارزه غیر شیمیایی با افات و بیماری ها است و سال گذشته برای 

 .نجام شدهکتار مبارزی غیر شیمیایی ا

هزار هکتار عنوان  260در سال جاری را  مبارزه غیر شیمیایی با آفات و بیماری های گیاهیباغستانی برنامه این سازمان برای 

وی با تاکید بر جهت گیری اعتبارات به سمت مبارزه بیولوژیک با محصوالت تازه خوری، اظهار داشت: سال گذشته سهم اعتبارات .کرد

 .درصد بود و امیدواریم این سهم در سال آینده افزایش یابد 25ر محصوالت تازه خوری از سبد یارانه سم مبارزه بیولوژی د

 .عامل بیولوژیک در کشور ثبت شده است 126باغستانی در عین حال تصریح کرد: ظرف چهار سال اخیر 

استان به لحاظ فروشگاه  20سموم کشاورزی،  نیز خاطر نشان کرد: در آغاز طرح ساماندهی فروشگاه های سموم آفت کش وی درباره

های غیر مجاز سم در وضعیت قرمز و هشت استان در وضعیت زرد بودند و اما اکنون با مجموع اقدامات انجام شده و همکاری تعزیرات، 

اه های غیر مجاز رییس سازمان حفظ نباتات با بیان این که تعداد فروشگ.استان در وضعیت سبز و مابقی در وضعیت زرد هستند 20

مورد کاهش یافته است، ابراز امیدواری کرد که در سال آینده فروشگاه غیر مجاز در کشور  400مورد به  3500سموم کشاورزی از 

برند سم با آزمایشات و بررسی موسسه  190وی در ادامه به برند سازی سموم کشاورزی اشاره کرد و گفت: تا امروز .نداشته باشیم

درصد سموم کشاورزی کشور  25تا  20باغستانی افزود: .برند نیز در دست بررسی است 800هپزشکی به ثبت رسیده و تحقیقات گیا

وی ادامه داد: ما سامانه مانیتورینگ سموم را نیز به طور .از کارایی الزم برخوردار نبوده که از سبد سموم مصرفی کشور حذف شد

باغستانی با اذعان به این که تغییرات .ایلوت این سامانه در چند استان اجرا می شودجدی دنبال می کنیم و تا چهار ماه آینده پ

اقلیمی و خشکسالی مشکالت متعددی را در حوزه محصوالت کشاورزی و به ویژه در بخش باغبانی ایجاد کرده است، تصریح کرد: 

وی افزود: در این راستا ما بر .فات نوظهور شده استتغییر اقلیم در بحث کمیت و کیفیت امنیت غذایی موثر است و موجب افزایش آ

روی بهداشت و قرنطینه گیاهی و تحلیل خطر تاکید داریم و تجربه نشان می دهد که به استانداردهای جدید به ویژه در حوزه قرنطینه 

 .گیاهی نیاز داریم
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 هزار گواهی بهداشت الکترونیکی صادر شد 64

در مورد گواهی بهداشت کشورهای دیگر که محصوالت کشاورزی به ایران صادر می کنند، افزایش باغستانی ادامه داد: حساسیت ما 

 .یافته به طوری که سال گذشته کارشناسان ما در بخش قرنطینه دو هزار نهال آلوده وارداتی از هلند را شناسایی و امحا کردند

بیماری ها و صدور گواهی بهداشتی الکترونیکی در مورد تجارت  وی الکترونیکی کردن فرآیندهای حوزه قرنطینه و شناسایی آفات و

 .هزار گواهی بهداشت الکترونیکی صادر شده است 64محصوالت کشاورزی را از اقدام های این سازمان نام برد و گفت: تا امروز 

http://www.yjc.ir/fa/news/6340461/%D9%85%D8%A8%D8% 
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 خدمات
 فارس - ۹۶/۰۹/۰۷ : تاریخ

 هزار گواهی بهداشت الکترونیکی صادر شد  6۴میلیون هکتار زمین کشاورزی/  ۲6.۵مبارزه با آفات در 
میلیون هکتار از اراضی کشاورزی تحت عملیات مبارزه با آفات و  26.5رئیس سازمان حفظ نباتات کشور اعالم کرد: سال گذشته 

به نقل از پایگاه  خبرگزاری فارسبه گزارش  .های مراقبت و پیش آگاهی قرار گرفتهای هرز، کنترل زراعی و مکانیکی و شبکهعلف

 7.8هشتمین سمینار ساالنه در یزد اعالم کرد:  ، محمد علی باغستانی روز سه شنبه در سی ووزارت جهاد کشاورزیاطالع رسانی 

مجموع عملیات  95وی اظهار داشت: در سال .میلیون هکتار در اراضی زراعی انجام شده است 18.5میلیون این عملیات در باغات و 

شبکه های مراقبت، باغستانی با بیان این که در زمینه پیش آگاهی و .میلیون هکتار صورت گرفت 6.3پیش آگاهی نیز در سطح حدود 

های نوین کلید خورده است، گفت: در این زمینه با همکاری مشترک دانشگاه تهران، برای استفاده از پهباد ورود و استفاده از تکنیک

وی درباره مبارزه با آفت سن گندم نیز تصریح .ها، کارهای خوبی انجام شده استبه منظور تصویربرداری و ردیابی آفات و بیماری

 3حدود  94هزار هکتار با بیماری سن گندم در کشور مبارزه شد که نسبت به سال  150: سال گذشته در سطح دو میلیون و کرد

 .دهم درصد عنوان کرد 4را  95رییس سازمان حفظ نباتات کشور، میانگین سن زدگی گندم در سال .دهددرصد افزایش نشان می

تا کند، گفت: در این راستولید محصول سالم با دیدگاه حفظ محیط زیست را دنبال می وی با اذعان به این که سازمان حفظ نباتات،

هزار هکتار  700محصول در سطح حدود  26ها و مبارزه غیر شیمیایی با آفات و بیماری ها است و سال گذشته برای تاکید ما بر روش

ارزه غیر شیمیایی با آفات و بیماری های گیاهی در سال جاری را باغستانی برنامه این سازمان برای مب.مبارزه غیر شیمیایی انجام شد

وی با تاکید بر جهت گیری اعتبارات به سمت مبارزه بیولوژیک با محصوالت تازه خوری، اظهار داشت: .هزار هکتار عنوان کرد 260

د بود و امیدواریم این سهم در سال درص 25سال گذشته سهم اعتبارات مبارزه بیولوژی در محصوالت تازه خوری از سبد یارانه سم 

 .عامل بیولوژیک در کشور ثبت شده است126باغستانی در عین حال تصریح کرد: ظرف چهار سال اخیر .آینده افزایش یابد

استان به لحاظ فروشگاه  20وی درباره سموم آفت کش نیز خاطر نشان کرد: در آغاز طرح ساماندهی فروشگاه های سموم کشاورزی، 

های غیر مجاز سم در وضعیت قرمز و هشت استان در وضعیت زرد بودند و اما اکنون با مجموع اقدامات انجام شده و همکاری تعزیرات، 

رییس سازمان حفظ نباتات با بیان این که تعداد فروشگاه های غیر مجاز .استان در وضعیت سبز و مابقی در وضعیت زرد هستند 20

مورد کاهش یافته است، ابراز امیدواری کرد که در سال آینده فروشگاه غیر مجاز در کشور  400مورد به  3500موم کشاورزی از س

برند سم با آزمایشات و بررسی موسسه  190وی در ادامه به برند سازی سموم کشاورزی اشاره کرد و گفت: تا امروز .نداشته باشیم

درصد سموم کشاورزی کشور  25تا  20باغستانی افزود: .برند نیز در دست بررسی است 800ده و تحقیقات گیاهپزشکی به ثبت رسی

وی ادامه داد: سامانه مانیتورینگ سموم را نیز به طور جدی .از کارایی الزم برخوردار نبوده که از سبد سموم مصرفی کشور حذف شد

باغستانی با اذعان به این که تغییرات .ایشی در چند استان اجرا می شوددنبال می کنیم و تا چهار ماه آینده این سامانه به شکل آزم

اقلیمی و خشکسالی مشکالت متعددی را در حوزه محصوالت کشاورزی و به ویژه در بخش باغبانی ایجاد کرده است، تصریح کرد: 
وی افزود: در این راستا ما بر روی .شده استتغییر اقلیم در بحث کمیت و کیفیت امنیت غذایی موثر است و موجب افزایش آفات نو ظهور 

دهد که به استانداردهای جدید به ویژه در حوزه قرنطینه گیاهی نیاز بهداشت و قرنطینه گیاهی و تحلیل خطر تاکید داریم و تجربه نشان می

به ایران صادر می کنند، افزایش یافته، باغستانی ادامه داد: حساسیت ما در مورد گواهی بهداشت کشورهای دیگر که محصوالت کشاورزی .داریم

وی الکترونیکی کردن .به طوری که سال گذشته کارشناسان ما در بخش قرنطینه دو هزار نهال آلوده وارداتی از هلند را شناسایی و امحا کردند

ارت محصوالت کشاورزی را از اقدام فرآیندهای حوزه قرنطینه و شناسایی آفات و بیماری ها و صدور گواهی بهداشتی الکترونیکی در مورد تج

 .هزار گواهی بهداشت الکترونیکی صادر شده است 64های این سازمان نام برد و گفت: تا امروز 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960907001196 
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 خدمات
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۰۶تاریخ: 

زده کرمانشاه میلیارد ریال غرامت به دامداران زلزله 3.8زدگان/ پرداخت مدیرعامل بانک کشاورزی در جمع زلزله

 توسط صندوق بیمه کشاورزی

د مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی دست به کار شد و در سرمای پاییزی این روزها که در منطقه غرب سوز آن بیدارئیس هیأت

 .دیده بانک در این استان بازدید کردزده و شعب آسیبکند، شال و کاله کرد و با حضور در استان کرمانشاه از مناطق زلزلهمی

های کارکنان بانک کشاورزی از سراسر کشور که عالوه بر ارسال بیش از پنج میلیارد ریال پس از گذشت چند روز از ارسال کمک

دیده محموله کمک غیرنقدی شامل مواد خوراکی، پوشاک، وسایل گرمایشی و... به مناطق آسیب 14کمک نقدی، تاکنون بیش از 

مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی نیز دست به کار شد و در سرمای پاییزی این روزها که اند؛ مرتضی شهیدزاده رئیس هیأتفرستاده

در  دیده بانکزده و شعب آسیبضور در استان کرمانشاه از مناطق زلزلهکند، شال و کاله کرد و با حدر منطقه غرب سوز آن بیداد می

این استان بازدید و همچنین در عین هم دردی با غم مصیبت واردشده به مردم این استان، با کارکنان شعب بانک در این مناطق 

 وگو کرد.مشتریان این بانک، دیدار و گفت رسانی بههای کارشناسی و مدیریتی الزم برای تسریع در خدماتپیرامون مسائل و توصیه

زده ثالث باباجانی، سرپل ذهاب و قصرشیرین و بررسی وی در نخستین روز از سفر به استان کرمانشاه، ضمن بازدید از مناطق زلزله

ن گزارش، مدیرعامل ها ابراز همدردی کرد.بر اساس ایدیده، در دیدار با کارکنان شعب بانک در این مناطق با آنوضعیت شعب آسیب

 بانک کشاورزی در این سفر از شعب ثالث باباجانی، سرپل ذهاب، قصرشیرین، جوانرود، شافعی جوانرود و گیالنغرب بازدید کرد.

 زده کرمانشاه توسط صندوق بیمه کشاورزیمیلیارد ریال غرامت به دامداران زلزله 3.8پرداخت 

زدگان نبوده است، کما اینکه صندوق بیمه کشاورزی نیز با وجود کشاورزی به سیل های بانک تخصصی بخشاما این پایان مهرورزی

های میلیارد ریال غرامت خسارت وارده به دام 3.8دیدگی شعب بانک کشاورزی و دفاتر خدمات کارگزاری، تاکنون بیش از آسیب

 گذارانشود فرآیند برآورد خسارات وارده به بیمهیزده استان کرمانشاه را پرداخت کرده است و گفته مشده در مناطق زلزلهبیمه

، زدگان در بانک کشاورزیلرزه اخیر در استان کرمانشاه و تشکیل فوری ستاد رسیدگی به زلزلههمچنان ادامه دارد.در پی وقوع زمین

ای مدیریت شعب بانک در بیمهای و معاون خدمات مدیره بانک، مدیر امور بیمهفرایند بررسی و برآورد خسارت با حضور عضو هیأت

اکیپ تخصصی؛ متشکل از  17دیده مستقر شدند.بر اساس این گزارش، های تخصصی در مناطق آسیباستان کرمانشاه آغاز و اکیپ

دیدگی شعبه بانک مهندسان و دامپزشکان ارزیاب خسارت، با حضور در منطقه عمومی سرپل ذهاب و ثالث باباجانی با وجود آسیب

میلیون ریال غرامت اقدام  800و دفاتر خدمات کارگزاری بر اثر زلزله، تاکنون نسبت به پرداخت بیش از سه میلیارد و  کشاورزی

افزاید: با توجه به اولویت تعیین خسارت و پرداخت غرامت این گزارش میاند و امر بررسی خسارات همچنان با قوت در جریان است.کرده

راس دام  400های اولیه از تلف شدن ن روز پس از فاجعه و حتی پیش از حضور نیروهای امدادی آغاز و بررسیبیمه، بررسی خسارات در نخستی

سبک و سنگین، تخریب دو باب مرغداری و سه واحد پرورش آبزیان تحت پوشش بیمه حکایت داشت که در هفته آتی پرداخت خواهد شد.طرح 

شود، با استقبال دامداران توانسته است بیش از شش میلیون رأس دام سبک را در اجرا میبیمه دام سبک که بیش از دو دهه است در کشور 

های های خود را در برابر ریسکتواند دامهزار ریال می 11گذار تنها با پرداخت کشور زیر پوشش حمایتی خود قرار دهد، این در حالی است که بیمه

جایی، تلف شدن دام بر اثر خشکسالی، تلفات ای حین جابهوادث حمل و نقل و تصادفات جادهزدگی، صاعقه، حزلزله، سیل، تگرگ، سرما و یخ

های تب برفکی، طاعون، آبله، شاربن یا سوزی غیرعمد، تخریب آغل ناشی از عوامل قهری و طبیعی و همچنین بیماریناشی از انفجار مین، آتش

ی و نوظهور به مدت یک سال بیمه کرده و در صورت وقوع هریک از خسارات فوق مبلغ سه اهای عفونی قرنطینهزخم، هارگزیدگی و بیماریسیاه

 شود./گذار واریز میبه ازای هر رأس دام به حساب بیمه "برابر 320حدود "هزار ریال  500میلیون و 
http://www.iana.ir/fa/news/50293/%D9%85%D8%AF 
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 خدمات
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۰۱تاریخ: 

زده/ استفاده ای به کشاورزان و دامداران شاغل در مناطق زلزلهآمادگی خدمات رایگان آموزشی دانشگاه فنی و حرفه

 خصوصی و تعاونیهای های دولتی، عمومی غیردولتی و بنگاهنهاد، بخشهای مردماز ظرفیت انجمن

ای کشور با توجه به اهمیت و جایگاه کشاورزان و روستاییان در اشتغال و اقتصاد ملی، آمادگی این دانشگاه را دانشگاه فنی و حرفه

های عالی مهارتی به این بخش از جامعه و همچنین نهاد جهت انتقال آموزشهای مردمهای تشکلبرای استفاده از تمام ظرفیت

 .زدگان استان کرمانشاه اعالم کردگان در این رابطه به زلزلهخدمات رای

ای کشور با توجه به اهمیت و جایگاه کشاورزان و روستاییان در اشتغال و اقتصاد ملی، آمادگی این دانشگاه فنی و حرفه

ارتی به این بخش های عالی مهنهاد جهت انتقال آموزشهای مردمهای تشکلدانشگاه را برای استفاده از تمام ظرفیت

 زدگان استان کرمانشاه اعالم کرد.از جامعه و همچنین خدمات رایگان در این رابطه به زلزله

ها شناسی سیاسی دانشگاه تهران است و سالآموخته جامعهای که دانشسیدعطاءاهلل سینائی، معاون آموزشی دانشگاه فنی و حرفه

تأثیر نهادها و بررسی نقش ساختارهای اجتماعی بر توسعه ایران قرار داده است، در حاشیه عنوان پژوهشگر، تمرکز خود را بر فهم به

وگو با خبرنگار ایانا، به تشریح بخشی از دالیل حضور جمعی از مدیران این دانشگاه در پنجمین کنگره سراسری خانه کشاورز در گفت

نظام اشتغال کشور، حول موضوع روستا و جامعه کشاورزان مقیم اکنون بخش مهمی از این کنگره پرداخت.وی با بیان اینکه هم

 درصد اشتغال کشور در بخش کشاورزی است. 19تا  16طور متوسط حدود شده است، گفت: در حال حاضر بهروستاها سازماندهی 

را  های مهارتیطریق آموزش سازی ازای مأموریت دارد تا توسعه اشتغال و ظرفیتسینائی با تأکید بر اینکه دانشگاه فنی و حرفه

ای های فنی و حرفهای کارآمد که متشکل از آموزشکدهپیگیری کند، افزود: برای تحقق این هدف مهم، در دانشگاه یادشده، شبکه

 های آموزشی اهتمام دارند.آموزی جوانان جویای اشتغال در بخش کشاورزی، به فعالیتدارای برند معتبر در امور مهارت

زه خود و برخی همکاران این دانشگاه از حضور در پنجمین کنگره سراسری خانه کشاورز را شنیدن مطالبات بخش کشاورزی وی انگی

ی های مهارتی در کشور مأموریتدر این کنگره از زبان جامعه فعال این بخش از اقتصاد کشور برشمرد و بیان کرد: البته توسعه آموزش

طور کلی ماموریت دار آن هستند، اما در نظام آموزش عالی کشور، دو دستگاه بهغیردولتی عهده سازمان دولتی و 20تا  18است که 

ای است که ساختار کامالً دولتی دارد و دیگری آموزش های مهارتی کشور را در اختیار دارند که یک مورد آن دانشگاه فنی و حرفه

ای با یادآوری اینکه در بخش کشاورزی، تنها دانشگاه مسئول فنی و حرفهکاربردی است.معاون آموزشی دانشگاه  -نیز دانشگاه علمی 

های اصلی آموزش عنوان یکی از پایهای بهای است، ادامه داد: از آنجا که دانشگاه فنی و حرفههای مهارتی دانشگاه فنی و حرفهآموزش

هایی از وزارت جهاد کشاورزی دهد، البته بخشا انجام میدر بخش کشاورزی است، لذا این دانشگاه تنها دانشگاهی است که این کار ر

صورت خاص خود بر عهده دارد.سینائی با اعالم اینکه این دانشگاه آمادگی ارائه خدمات به تمام هایی از این مأموریت را بههم بخش

ن زمینه شبکه گسترده و مؤثری در های عالی مهارتی هستند ا دارد، تأکید کرد: در ایجامعه روستایی که متقاضی دریافت آموزش

ا هها و آموزشکدهگیرد. این دانشکدهای سراسر کشور را دربر میدانشکده و آموزشکده فنی و حرفه 173اختیار این دانشگاه است که 

ودگری و ای جامعه شهری مورد نیاز، ازجمله؛ معماری، عمران روستایی و شهرسازی، درتوانند خدمات روستایی و فنی و حرفهمی

ها بر عهده بگیرند و به جامعه کشاورزان و های مورد نیاز آنهای عالی تأسیسات کشاورزی را در زمینهنجاری و همچنین مهارت

 روستاییان خدمات الزم را عرضه کنند.

 زدهآمادگی خدمات آموزشی رایگان به کشاورزان و دامداران شاغل در مناطق زلزله

http://awnrc.com/index.php
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ای در ادامه با تسلیت درگذشت جمعی از هموطنان غرب کشور در زلزله اخیر به تمام مردم نی و حرفهاین مقام مسئول دانشگاه ف

ویژه دانشگاهیان استان کرمانشاه اعالم کرد: در حال حاضر دغدغه ملی و تمام توجه افکار عمومی کشور متوجه وضعیتی است که به

 زده غرب کشورمان رخ داده است.برای مردم زلزله

اند و این روستاها بخش مهمی از اقتصاد دیدگی شدهروستا دچار آسیب 900هزار و دآور شد: از آنجا که در این منطقه یکوی یا

دار های مقطعای کشور که مسئولیت آموزش عالی مهارتی جوانان اعم از آموشگیرد، لذا آموزشگاه فنی و حرفهکشور را دربر می

صورت رایگان در اختیار کشاورزان، ا بر عهده دارد، آمادگی دارد خدمات آموزشی خود را بههای کوتاه مدت ربلندمدت و آموزش

 زده عرضه کند.دامداران و بخش شاغل در اقتصاد روستایی مناطق زلزله

های  های دولتی، عمومی غیردولتی و بنگاهنهاد، بخشهای مردمسینائی آمادگی این دانشگاه را برای استفاده از ظرفیت انجمن

 زده اعالم کرد./های این دانشگاه به مردم مناطق زلزلهخصوصی و تعاونی، در انتقال توانمندی

http://www.iana.ir/fa/news/50188/%D8%A2%D9%85%D8%A7% 
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 خدمات
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۰۷تاریخ: 

 جزئیات اقدامات سازمان دامپزشکی کشور در زلزله کرمانشاه

 .سازمان دامپزشکی کشور، اقدامات انجام گرفته توسط متخصصان دامپزشکی در مناطق زلزله زده را تشریح کرد

دامات سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به اقبهگزارش ایانا از سازمان دامپزشکی کشور، علی صفر ماکنعلی،معاونبهداشتی و پیشگیری 

صورت گرفتهتوسط اکیپ های دامپزشکی در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه از هماهنگی وتعامل مناسب دامپزشکی بخش دولتی 

یعسازمان دامپزشکی تیم واکنش سر 30، های غربی کشور قدردانیکرد و افزود: از همان ساعات ابتدایی وقوع زلزلهو غیر دولتی در استان

غرب، ، گیالنهای سرپل ذهاب، ثالث باباجانیهای کرمانشاه، ایالم، کردستان و همدان بهتمامی مناطق شهرستانکشور از استان

ماکنعلی ادامه داد: در ساعات اولیه وقوع حادثه با حضور معاون توسعه ومدیریت منابع .شیرین واسالم آباد غرب اعزام شدندقصر

های سازمان دامپزشکی کشور،ستاد مدیریت بحران در محل شبکه دامپزشکی شهرستان و مسئول محترم امور استانسازمان 

، طرح عملیاتی GISقصرشیرین تشکیل شد وکارشناسان ستادی برنامه پایش و بررسی بحران را تدوین و بهره گیری از روشهای

دستگاه خودرو مجهز به تجهیزات  30زده و مجاور را تنظیم کردند.وی افزود: آمایش موزاییکی سازمان دامپزشکی در کلیه مناطقزلزله 

، به همراه وسائل وداروهای مورد نیاز درمان دامی، در مناطق حادثه دیده مستقر شدند و با توجهبه ضرورت دفن ضدعفونی الشه

شاورزی استان، سپاه پاسداران انقالب اسالمی و دستگاه بیل مکانیکی ولودر از جهاد ک 10ها با تعامل مناسب حدود بهداشتی الشه

ماکنعلی مجموع .هایخصوصی مستقر در منطقه دریافت و در اختیار اکیپ های عملیاتی سازمان دامپزشکیکشور قرار گرفتشرکت

کرد که در بیش  روستا ذکر 592روستاهایی که در زلزله اخیر تحت پوشش برنامه پایش وبررسی سازمان دامپزشکی قرار گرفته اند را 

معاون بهداشتی و پیشگیری .، عملیاتی و بهداشتیصورت گرفته استها اقدامات اجراییروستا نسبت به دفن بهداشتی الشه351از

های سبک دفن شده های تلف شده بر اثر زلزله مجموع دامهای دامسازمان دامپزشکی کشور با تشریح فرایند دفن بهداشتیالشه

وی همچنین از انجام عملیات درمانگاهی و درمان بر .رأس تا ابتدای آذر ماه جاری برشمرد 310های سنگین را رأس و دام10250را

رأس دام سنگین در مناطق زلزله زده خبر داد و اظهار کرد: به دلیل وضعیتاضطراری  923رأس دامسبک و  62345روی بیش از 

رأس دام سبک  75ه بود بهتشخیص دامپزشکان و با رعایت الزامات بهداشتی ها وارد شدهای جدی که به برخی از داممنطقه و آسیب

ماکنعلی در ادامه با اشاره به استقرار بخش زیادی از استخرهای .رأس دامسنگین جهت ذبح به کشتارگاهها اعزام شدند 22و 

 350زلزله، از دفن بهداشتی حدود  پرورشماهی سردابی غرب کشور در منطقه ریجاب و آسیب شدید به این استخرها به دلیلرخداد

معاون بهداشتی و .متر مربع از استخرهای پرورش ماهی خبر داد 200هزار و  137هزار قطعه ماهی سردابی و ضدعفونی بیشاز 

پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور در پایان مجاهدت و تشریکمساعی همکارانی که خالصانه در امر کاهش آالم و افزایش بهداشت 

متیبصورت شبانه روزی در مناطق زلزله زده حضور یافته اند تشکر کرد و گفت حضوراکیپ های بهداشتی سازمان دامپزشکی و سال

 کشور و اقدامات مقتضی در مناطق زلزله زدههمچنان ادامه دارد و آمار اعالم شده ممکن است افزایش یابد

http://www.iana.ir/fa/news/50310/%D8%AC%D8%B 
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 خشکسالی
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۰۸تاریخ: 

 فاجعه خشکسالی در ایران به روایت ناسا

 «تبدیل بخش های وسیعی از ایران به بیایان مطلب»، «ایران چهارمین کشور در معرض خشکسالی»، «خطر خشکسالی جدی است»

خبری است که در ماه ها و سال های گذشته در بسیاری از رسانه های مکتوب و خبرگزاری ها به نقل از متولیان و... اینها تیترهای 

و مدیران مدیریت منابع آب بیان و منتشر شده است که هر کدام از آنها دالیل و نشانه های خاصی را دال بر صحبت های خود ارائه 

تبدیل بخش های وسیعی از ایران به »، «هارمین کشور در معرض خشکسالیایران چ»، «خط خشکسالی جدی است» .می دادند

و... اینها تیترهای خبری است که در ماه ها و سال های گذشته در بسیاری از رسانه های مکتوب و خبرگزاری ها به  «بیایان مطلب

ها دالیل و نشانه های خاصی را دال بر صحبت نقل از متولیان و مدیران مدیریت منابع آب بیان و منتشر شده است که هر کدام از آن

تا جایی که چندی پیش ناسا در گزارشی مهر تاییدی بر بحران خشکسالی در ایران به ویژه حاشیه خلیج .های خود ارائه می دادند

ا این حوزه ب فارس مطرح کرد که این موضوع زنگ خطر جدی را برای مسئوالن کشوری به صدا درآورده است و باید دید که متولیان

ناگفته نماند به غیر از تغییرات آب و هوایی و کاهش .توجه به این گزارش چه تدابیری را برای حل این بحران اتخاذ خواهندکرد

بارندگی در کشور که البته گریبان سایر کشورها را هم گرفته، رشد جمعیت، کشاورزی نادرست و نادیده گرفتن مزیت ها با توجه به 

خشک کشور، مدیریت نادرست و عطش توسعه از مهم ترین دالیلی است که سبب شده ایران در بحران آب دست و  وضعیت گرم و

میلیون طی هشت دهه اخیر از یک سو و مصرف سرانه آب تجدیدپذیر  78جهش رشد جمعیت ایران از هشت میلیون به .پا بزند

از سوی دیگر سبب به وجود  1392مترمکعب در سال  1400د به حدو 1300هزار متر مکعب در سال  13ساالنه کشور از حدود 

 .آمدن بحرانی است که امروز با آن رو به رو هستیم و در صورت ادامه این روند، وضعیت در آینده به مراتب بدتر خواهدشد

نشان می دهد که در میلیارد مترمکعب است و مطالعات و برسی ها  130طبق آمارهای رسمی میزان منابع آب تجدیدپذیر کل ایران 

میلیارد متر مکعب جهت مصارف بخش های کشاورزی، صنعت و معدن  5٫89از کل منابع آب تجدیدشونده کشور حدود  1386سال 

درصد( به  6میلیارد مترمکعب ) 5٫5درصد( به بخش کشاورزی،  93میلیارد مترمکعب آن ) 83و خانگی برداشته شده که حدود 

  .بخش خانگی و مابقی به بخش صنعت و نیازهای متفرقه دیگر اختصاص داشته است

 رتبه ای که خوشایند نیست

می توان گفت گزارشی که ناسا از وضعیت گرمایش جهانی و خشکسالی ارائه داده است، اصال گزارش خوشایندی نیست و کسب رتبه 

عرض خشکسالی شدید قرار دارند هم اصال رتبه خوبی نیست. ناسا تاکید کرده این اتفاق کشوری که در م 45چهارم برای ایران از بین 

 .سال آینده رخ خواهدداد 30در 

تاثیرات  .سال آینده بخش های وسیعی از ایران به بیابان مطلق تبدیل شوند 40تا  30در گزارش ناسا آمده است بعید نیست بین 

ی با حدی جدی است که هشدارها برای مهار گازهای گلخانه ای و جلوگیری از پیامدهای گرمایش زمین و عواقب آن همچون خشکسال

 .ناگوار مثل سیل جاری شده است

اتفاق افتاد که صدها نفر در شرق ایران از گرسنگی مردند و بسیاری از شرق ایران به  46و  45آخرین خشکسالی ایران در سال های 

چستان مهاجرت کردند و حاال دوباره چنین خطری مردم حاشیه خلیج فارس را تهدید می کند خراسان، یزد، کرمان و سیستان و بلو

و این موضوع بسیار مهمی است که دولت و متولیان از همین امروز باید دست به کار شوند تا از بروز چنین پدیده شومی جلوگیری 

وان با اجرای برنامه های درست و مدیریت منطقی این خطر کنندهرچند به گفته کارشناسان، خشکسالی قابل کنترل نیست اما می ت
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را با کمترین آسیب پشت سر گذاشت. ایران کشوری است که در گزارش ناسا دو بار به نام آن به عنوان یکی از کشورهایی که در 

 .پیشانی این قهقرای مرگبار اقلیمی قرار دارد، اشاره شده است

 وای جنگل بیایان می شود

آمده است در سال های پیش رو، میزان بارش ایران کمتر از نصف میانگین خواهدبود. بیابان ها در ایران بسیار « ناسا»در گزارش 

گسترش خواهندیافت و غالب زیستگاه های ایران وارد یک دگردیسی پس رونده خواهندشد. یعنی جنگل ها درختزار می شوند، 

ان می شوند و بیابان ها به عدم زادآوری زیستی آن در حداقل ممکن قرار گرفته و دوسوم درختزاران بوته زار می شوند، بوته زارها بیاب

البته نباید از این غافل شد که عالوه بر عواملی که پیش از این به .مساحت ایران در شمار مناطق خشک و نیمه خشک قرار می گرد

، فعالیت طبیعی انسان ها در کشوری است که هیچ گونه راه آن اشاره شد مهمترین عامل تخریب طبیعت و از بین رفتن منابع آبی

آبی خروجی به دریای آزاد از شمال به جنوب ندارد تا آالینده های جامد و مایع را بشوید و به اصطالح زیست بوم ها را نو و احیا 

م قرار گرفته و بین این دو کوه هاز نظر زمین شناسی، این سرزمین وسیع و مثلثی شکل که بین دو رشته کوه البرز و زاگرس .کند

محصور است به گونه ای است که هیچ رودخانه ای از آن جاری نمی شود که نهایتا به خلیج فارس یا دریای عمان برسد و تمام 

هایی رودهای جاری به سوی دامنه های جنوبی البرز یا دامنه های شمالی زاگرس یا به دریاچه بسته مازندران، می ریزد یا در گودال 

نتیجه این تکرار و تداوم چرخه آب در طبیعت بسته .مسدود و محدود می شوند ...مثل دریاچه ارومیه و بختگان و قوم و هامون و

فالت ایران این بوده و هست که نمک وارده به محیط زیست تدریجا در همین گودال های درون فالت انباشته شود و با پر شدن 

 .قی مانده توسط باد به زمین های اطراف پراکنده شوددرایچه ها و آبگیرها نمک با

چندی پیش هم حمید چیت چیان، وزیر سابق نیرو نسبت به وضعیت مصرف آب در کشور با توجه به بحران بی آبی هشدار داده و 

ایرانی را مورد تهدید  ناچاریم در میزان مصرف آب تجدیدنظر کنیم، زیرا ادامه وضعیت موجود، حیات انسان و ادامه تمدن»گفته بود: 

قرار می دهد و الزم است با همگرایی در زمینه های نظری بتوانیم به یک برنامه مشترک ملی درباره آب و اقتصاد آب رسیده و آن را 

 «.مبنای تصمیم گیری ها قرار دهیم

 هیچ پیش بینی ای محقق نشده است

کی دو دهه دیگر هفت درجه گرم تر می شود اما در گذشته نیز پیش در برخی پیش بینی ها مطرح شده که دمای زمین حداکثر تا ی

میالدی آب  2000میالدی گفته می شد که تا سال  1991بینی هایی صورت گرفته که به وقوع نپیوسته اند. به عنوان مثال در سال 

چندی پیش که موضوع ناسا بسیار سر و .نیفتادمیالدی، پنج متر باال می آید در صورتی که این اتفاق  2010دریاها دو متر و تا سال 

صدا کرد، محمدتقی زمانیان، عضو سابق مجموع هواشناسی در این باره گفته بود که براساس این گفته ها، اقلیم جهان تغییر پیدا 

اس ممکن است براس کرده و عالوه بر افزایش دمای کره زمین، میزان بارندگی نیز در مناطق مختلف نوسان پیدا کرده است که البته

 .این داده ها، مواردی نیز مشاهده شود اما به طور کلی نمی توان قطعیت آن را ثابت کرد

به عنوان مثال بیشتر گرمای خورشید به منطقه »این استاد دانشگاه با بیان اینکه اقلیم جهان از نظام خود تخلف نمی کند، افزود: 

مرزهای باالتر انتشار پیدا نکند، زندگی تنها در محدوده باریکی از کره زمین ممکن بود. باید حاره می رسد و اگر قرار بود این گرما به 

به مسائلی که از سوی جامعه جهانی مطرح می شود با دید انتقادی نگاه کنیم؛ چرا که بسیاری از این سازمان ها تحت تاثیر دولت 

اینکه آیا وزیری که برای وزارت نیرو انتخاب خواهدشد برای «.نندهای بزرگ بوده و برای پیاده سازی خط مشی آنها تالش می ک

حل این مشکل و معضل چه تدابیری می اندیشد، موضوعی است که باید منتظر اجرایی شدن آن بود با علم به این موضوع که تمام 
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های طوالنی با خطای زیادی  کارشناسان و صاحب نظران حوزه هواشناسی متفق القول معتقدند که پش بینی هواشناسی برای مدت

  .همراه است و نمی توان به طور قطع و یقین از آن سخن گفت

 کابوس خشکسالی

در گزارش پیش رو وضعیت همه استان های کشور را بررسی می کنیم تا ببینیم کدام یک از استان ها وضعیت مناسب تر و کدام 

شرایط  92-93در گزارش هایی که در این باره منتشر شده، آمده است: استان آذربایجان غربی تا بازه زمانی .یک وضعیت بدتری دارند

ترسالی مناسبی داشت اما کم کم این شرایط تغییر کرد و از شرایط ترسالی به وضعیت خشکسالی متوسط تا خشکسالی بسیار شدید 

 .تغییر وضعیت داده است

  در استان فارسفروچاله شهرستان استهبان  

اما اتفاق قابل تامل این است که استان هایی که در نوار ساحلی جنوب غربی خزر، غرب، شرق و وار ساحلی جنوب کشور قرار داشتند 

و تا چند سال پیش در کانون های اصلی خشکسالی قرار داشتند، تغییر وضعیت داده و از شرایط خشکسالی متوسط تا خشکسالی 

رایط نرمال تا ترسالی رسیدند که این تغییر تا حدودی اتفاق های بهتری را برای برخی از شهرهای کشور نوید می بسیار شدید به ش

 که لیداق شهرستان مانند استان شمالی های شهرستان در ویژه به کرد تجربه  اما استان فارس بیشترین شرایط خشکسالی را.داد

از شهرستان های فسا و زرین دشت شروع شد که در آن مقطع زمانی از بیشترین شدت  91 سال از خشکسالی این گستره البته

در حال حاضر باید گفت استان های تهران، قم، البرز، خراسان شمالی، رضوی، سمنان، اردبیل، آذربایجان .خشکسالی برخوردار بودند

 مرکزی، خراسان جنوبی و یزد با توجه به مقادیرشرقی و قزوین در وضعیت خشکسالی هستند و استان های گلستان، کردستان، 

SPI  از سوی دیگر در کل کشور و در ماه های گذشته .در وضعیت هشدار قرار گرفته اند 92-93ماهه منتهی به خرداد سال آبی  9در

جه سلسیوس گرم در 4٫5استان کشور بین یک درجه تا  3هوا حدود سه درجه سلسیوس گرم تر از حد طبیعی بود یعنی تقریبا همه 

استان های خراسان رضوی، زنجان و البرز گرم ترین استان های  95در اسفند سال .تراز شرایط طبیعی و مورد انتظار را تجربه کردند

درجه سلسیوس گرم تر از حد طبیعی اسفند را پشت سر گذاشتند، همچنین استان های هرمزگان  4٫5کشور بودند. این استان ها 

استان تهران هم همین .درجه سلسیوس گرم تر از حد طبیعی اسفند بودند 2٫2دو درجه و سیستان بلوچستان  درجه، فارس 1٫5

درجه، البرز سه درجه و زنجان  3٫2شرایط را داشت و هوای آن در چند ماه گذشته حدود چهار درجه سلسیوس، خراسان رضوی 

چندی پیش نورالدین مونا، نماینده فائو در ایران گفته .درجه سلسیوس گرم تر از حد طبیعی مورد انتظار را پشت سر گذاشتند 2٫9

میلی متر در سال  250بود بخش اعظمی از اراضی کشور ایران شامل اکوسیستم خشک و نیمه خشک با میزان بارش کم در اندازه 

اکنون مشاهده می کنیم سراسر جهان تنوع زیستی و .رویش گیاهان و کاهش تولید استرا تشکیل می دهد که نتیجه آن کاهش 

امنیت غذایی تحت تاثیر این مساله قرار گرفته است به گونه ای که مساله بیابان زایی، تولید محصوالت کشاورزی را کاهش داده و 

ی رسازگا برای هایی استراتزی باید منظور همین به که است کرده  کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه را با خطر جدی مواجه

باید به خاطر داشته باشیم که بروز پدیده خشکسالی تاثیر قابل توجهی بر افزایش ریزگردها و توفان .با این پدیده شوم طراحی کرد

 .ها خواهدداشت که در آینده تهدید بزرگی خواهدبود

http://www.iana.ir/fa/news/50349/%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B 
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 خشکسالی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آذر  ۰۵تاریخ: 

 زنگ خطر خالی شدن سفره های زیر زمینی به صدا در آمد

، خشکسالی های پی در پی و راندمان پایین آبیاری، افت شدید سفره های زیرزمینی و تشدید بحران ورود بی رویه چاه های غیر مجاز

، ایران، در منطقه خشک اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار به گزارش.کم آبی را به همراه داشته است

افت شدید سفره های  و نیمه خشک جهان قرار دارد که ورود بی رویه چاه های غیر مجاز، خشکسالی های پی در پی و راندمان پایین آبیاری،

نگرانی های ناشی از  طرح توسعه گلخانه ها، اجرای حال به نظر می رسد که با.و تشدید بحران کم آبی را به همراه داشته است زیرزمینی

 .افت کیفیت آب های شیرین، کمبود شدید منابع آب و نفوذ کم آب های سطحی و تبخیر باالی میزان آب به پایان می رسد

 48 از ،1404 افق تا رقم این که یافت افزایش هکتار 157 و هزار 12 به 92 سال هکتار 800 و هزار 8 از براین اساس سطح گلخانه 

به تنهایی چاره ساز نیست چرا که شرایط خاص اقلیمی  توسعه طرح گلخانه هاالبته ناگفته نماند که .رفت خواهد فراتر هکتار هزار

کشور واقعیت اجتناب ناپذیر است، بدین منظور هوشمند کردن چاه های غیر مجاز برای اندازه گیری آب و اجرای الگوی کشت باید 

با   صنعت،تجارت و کشاورزی علی اشرف منصوری رییس جهاد کشاورزی استان تهران در گفتگو با خبرنگار. مورد توجه قرار گیرد

با اجرای الگوی کشت، انتقال کشت از  وزارت جهاد کشاورزی :اشاره به ضرورت تعادل بخشی سفره های زیرزمینی اظهار کرد

 .زیر زمینی است فضای باز به گلخانه ها و توسعه سیستم آبیاری های تحت فشار، درصدد حفظ ذخایر آب های

با هدف کاهش برداشت و افزایش بهره وری و کارایی مصرف آب از سوی وزارت جهاد  توسعه واحد های گلخانه ها به گفته وی،

هزار هکتار  30، سطح واحد های گلخانه استان حدود 93منصوری، با اشاره به اینکه در ابتدای سال .کشاورزی در حال پیگیری است

 .است رفته فراتر کنون تا هکتار هزار 60 از رقم این  درحالی است که در راستای تعادل بخشی سفره های زیر زمینی،بود، افزود: این 

و استفاده از بذور مقاوم به کم آبی را از عوامل موثر در افزایش بهره وری و تعادل  توسعه کشاورزی حفاظتی این مقام مسوول،

به اینکه اقدامات سال های اخیر در تعادل بخشی سفره های زیر زمینی موثر بوده است،  وی، با اشاره.سفره های زیرزمینی دانست

درصد ارتقا یافته که این امر بیانگر کارایی موثر اقدامات وزارت جهاد  70به  33یادآورشد: در سال های اخیر بهره وری مصرف آب از 

 .در زمینه تعادل بخشی سفره های زیر زمینی بوده است

 است مانده باقی  ای الگوی کشت روی کاغذطرح اجر

اظهار کرد: با توجه به آنکه   صنعت،تجارت و کشاورزی علی خان محمدی مدیر عامل مجمع نخبگان کشاورزی در گفتگو با خبرنگار

تاثیر بسزایی دارد اما تا کنون این طرح در کشورمان روی کاغذ باقی  تعادل بخشی سفره های زیرزمینیاجرای الگوی کشت در 

 وجود با: افزود و دانست زمینی زیر های سفره بخشی تعادل اساسی راهکار  را  اجرای الگوی کشتوی، اجباری شدن .مانده است

جلوگیری از هدر رفت آب تاثیر گذار است از این رو اجرای این امر از سوی وزارت جهاد  در منطقی، و اصولی کشت الگوی اجرای آنکه

 .کشاورزی باید اجباری شود تا با عدم تعادل برداشت آب، شاهد کاهش بیش از پیش ذخایر منابع آب های زیرزمینی نباشیم

از دارد، اذعان کرد: دولت باید مسوولیت واگذاری خان محمدی، با بیان اینکه تعادل بخشی سفره های زیرزمینی سال ها زمان نی

 از را گنجی چه توجهی بی با بداند تا کند واگذار مردمی های مشارکت و  تعادل بخشی سفره های زیر زمینی را به تشکل ها

رای کشاورزی و اج هوشمند کردن چاه های غیر مجاز آبمدیرعامل مجمع ملی نخبگان در پایان تصریح کرد: با .داد خواهند  دست

 .گردد می باز  سال وضعیت سفره های زیر زمینی به حالت طبیعی 6تا  5حفاظتی بعد از گذشت 

http://www.yjc.ir/fa/news/6335909/%D8%B2%D9%86% 
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 دانه های روغنی
 فارس - ۹۶/۰۹/۰۷ : تاریخ

 امکان تولید دانه روغنی سویا در خوزستان فراهم شد 
هزار هکتار زمین برای  600تا  500های روغنی گفت: امکان تولید سویا در استان خوزستان فراهم شده و ایجاد مجری کشت دانه

، علیرضا مهاجر در همایش روغن های خوراکی خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی  .ایمکشت سویا را در دستور کار قرار داده

امکان تولید سویای غیر تراریخته در استان خوزستان با شرایط بسیار خوب فراهم شده و بیش از  :و دانه های روغنی اظهار داشت

هزار هکتار کشت سویا را در دستور کار خود  600تا  500وی با بیان اینکه .هزار هکتار سویا در این منطقه قابل کشت است 300

مشاور وزیر جهاد کشاورزی مصرف سرانه روغن .میلیون تن از نیاز کشور در این بخش امکان پذیر است 1.5تا  1داریم، افزود: تامین 

که امیدواریم با  میلیون تن است 3.5های روغن نباتی کشور بیش از کیلوگرم عنوان کرد و گفت: ظرفیت کارخانه 20در کشور را 

مهاجر در ادامه با بیان اینکه نشانه هایی برای برداشت مکانیزه .همکاری دستگاه های مختلف بتوانیم این بخش را از رکود نجات دهیم

هزار تنی  350کنجد در خوزستان، گلستان، کرج و اردبیل وجود دارد، اظهار داشت: در زمینه توسعه کشت کلزا نیز سال آینده تولید 

به گزارش فارس، هدایت حسینی رئیس انستیتو تحقیقات .را در دستور کار خواهیم داشت که جهشی برای تولیدات بعدی خواهد بود

به  15تغذیه و صنایع غذایی ایران نیز در این همایش با اشاره به کاهش میزان اسیدهای چرب موجود در روغن خوراکی کشور از 

 .گفت: در زمینه کاهش اسیدهای چرب اشباع نیز همکاریهایی را با دستگاه های مربوطه داریمدرصد در سالهای اخیر،  2کمتر از 

 D وی غنی سازی روغن های خوراکی را از جمله برنامه های وزارت بهداشت عنوان کرد و افزود: غنی سازی روغن و نان با ویتامین

 .در محصوالت تولیدی باید کار علمی بیشتری صورت گیرد D یتامیندر دستور کار این وزارتخانه است که البته در زمینه پایداری و

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960907000720 
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 دانه های روغنی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آذر  ۰۷تاریخ: 

 رسدهزار تن می 3۵0تولید کلزا به 

هزار تن  350شود که تولید کلزا برای سال زراعی آینده به مهاجر گفت: با توجه به افزایش سطح زیرکشت محصول پیش بینی می

 مجری جهادکشاورزی وزیر مشاور علیرضا مهاجر ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار .برسد

 استاندارد، سازمان اعالم بنابر: کرد اظهار  ، دانه های روغنی و صنایع وابستهروغن های خوراکی المللی بین همایش در روغنی های دانه طرح

وی با اشاره به اینکه کشت سویا در استان خوزستان از شرایط بسیار خوبی برای تولید .برخوردارند مناسبی کیفیت از  ی روغن های تولیدیتمام

ر ابه دست آورده است، افزود: مزرعه هایی که با امکان کشت تراریخته به صورت پایلوت در این مناطق ایجاد شده اند از شرایط مساعدی برخورد

مهاجر با بیان اینکه با توجه به توسعه کشت .هزار هکتار سویا وجود دارد 300عنوان کشت دوم امکان تولید بیش از  هستند به گونه ای که به

هزار  600تا  500سویا کمبود ماده اولیه کارخانجات تأمین خواهد شد، گفت: وزارتخانه در صدد افزایش توسعه کشت این محصول در سطح 

نی با اشاره به اینکه کنجد به عنوان آجیل و روغن در کشور مصرف می شود، گفت: در گذشته عملیات مجری طرح دانه های روغ.هکتار است

نیزه اکاشت، داشت و برداشت کنجد، به دلیل نبود مکانیزاسیون برداشت، کامال سنتی بود. با این حال امسال در استان گلستان و اردبیل امکان مک

هزار  400میلیون و  1را  میزان سرانه ساالنه مصرف روغن کشورمشاور وزیر جهاد کشاورزی .درصدی مراحل تولید وجود دارد 100شدن 

و نیم میلیون تن است که انتظار می رود با کمک مسئولین، وزارتخانه  3تن اعالم کرد و افزود: البته ظرفیت کارخانه های روغن کشی بیش از 

را از رکود نجات داد و همواره برنامه ای جامعه برای به کارگیری حداکثر ظرفیت کارخانه های مربوط و سازمان ملی استاندارد بتوان این صنعت 

این مقام مسئول با انتقاد از این مسئله که واردات تمامی محصوالت در کشور امکان پذیری است، بیان کرد: امکان صادرات تمامی .ها تنظیم کرد

 .مستلزم برنامه ریزی جامع و اهداف بلند مدت است محصوالت وجود ندارد از این رو صادرات این محصول

خبر داد و گفت: با توجه به افزایش سطح زیرکشت محصول  97و  96مهاجر در خاتمه از افزایش چشمگیر تولید کلزا در سال زراعی 

 .هزار تن برسد350برای سال زراعی آینده به  تولید کلزا، پیش بینی می شود که 

http://www.yjc.ir/fa/news/6339708/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB% 
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 روغن
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آذر  ۰۷تاریخ: 

 کاهش تولید روغن نباتی نگران کننده است

 .ماهه نخست سال نگران کننده است 7بیرشک گفت: با وجود شرایط اقتصادی کشور، اما کاهش تولید روغن نباتی در 

امیرهوشنگ بیرشک دبیر انجمن روغن نباتی  ،خبرنگاران جوانگروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

 یروغن نباتایران در برنامه همایش بین المللی روغن های خوراکی، دانه های روغنی و صنایع وابسته ، اظهار کرد: باتوجه به اهمیت 

ن، تولید، قیمت گذاری و توزیع، از به عنوان یک کاالی اساسی و استراتژیک در کشور و حضور و نقش اساسی دولت در فرایند تأمی

مسئوالن وزرای وزارتخانه های مرتبط با این صنعت دعوت شده بود که به سبب حساسیت قیمت نان و تغییر دادن تصمیمات ستاد 

 .پشتیبانی تنظیم بازار همزمان با همایش امروز، جلساتی در ریاست جمهوری تشکیل شد و معاونان وزرا در آنجا حضور دارند

مقطع زمانی پس از انقالب را در نظر گرفت، افزود: مقطع اول مربوط به  3ی با اشاره به اینکه برای صنعت روغن نباتی می توان و

دوران دفاع مقدس و کارخانجاتی که مربوط به دوره پیش از پیروزی انقالب اسالمی در کشور وجود داشتند، مقطع دوم دوران 

 .ت در کشور بود و مقطع سوم را می توان دوره تنوع در محصوالت نامیداصالحات و رشد و ظرفیت سازی صنع

درصد در  90به صورت جامع از  میزان تولید روغن :اشاره کرد و گفت 85بیرشک به ایجاد ظرفیت دو میلیون تنی تولید در سال 

و افزایش کمی و کیفی تولیدات کاهش یافت. ضمن آنکه در استاندارهای تولید روغن نباتی  90درصد در سال  50به  70سال 

به بعد را دوره بحران ارزی، روند رو به رشد تأسیس واحدهای کوچک، تنوع در  90این مقام مسئول سال .تجدیدنظری صورت گرفت

 .دسته بندی و تغییر در فرموالسیون محصوالت نام برد

 میلیون تن در سال رسیده است 4ظرفیت تولید روغن نباتی به 

میلیون تن در سال رسیده است، بیان کرد: اکنون حداکثر رقابت درصنعت  4ینکه اکنون ظرفیت تولید روغن نباتی به وی با بیان ا

شکل گرفته و در طی این دوران مصرف کنندگان طعم شیرین رقابت سازنده تولیدکنندگان را در تنوع بسته بندی، افزایش کیفیت 

ه اینکه روغن خام اولین واژه معنادار در صنعت روغن نباتی کشور است، تصریح بیرشک با اشاره ب.و کاهش قیمت لمس کرده اند

در زمان های مختلف تغییرات و تحوالت زیادی را در  چگونگی تأمین روغن خام و میزان وابستگی آن به واردات :کرد

تغییر معناداری نداشته و  90ما در دهه وی ادامه داد: میزان وابستگی .استانداردها و بسته بندی های روغن نباتی ایجاد کرده است

دبیر انجمن روغن نباتی ایران با اظهار نگرانی .در طی این دوران تحوالتی در ارتقای کیفیت روغن نباتی تولیدی صورت گرفته است

چه شرایط درصدی تولید و توزیع بوده ایم و اگر 4ماهه نخست سال شاهد کاهش  7از کاهش تولید روغن نباتی، یادآور شد: در 

تا کنون نشان دهنده رکود اقتصادی و تداوم آن است ، اما کاهش تولید روغن نباتی طی ماه های اخیر  92اقتصادی کشور از سال 

ماه  7وی ادامه داد: علی رغم افزایش واردات روغن خام، کاهش معنادار تولید در فصل مصرف طی .در کشور نگران کننده بوده است

ست که علت اصلی آن را می توان در نبود همراهی ستاد پشتیبانی تنظیم بازار در بررسی و تصویب پیشنهاد اخیر نگران کننده ا

بیرشک با اشاره به چالش .افزایش قیمت روغن نباتی که به تأیید سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان رسیده، دانست

عدم بست و توسعه فرهنگ مصرف روغن نباتی در کشور توسط دستگاه های  :های اساسی پیش روی صنعت روغن نباتی تصریح کرد

مسئول نظارت کننده در سالمت جامعه، ورود برخی سازمان ها و افراد غیرمتخصص در حوزه تصمیم گیری موضوعات مرتبط با 

و دانه های روغنی، عالقه مند نبودن بهداشت و استاندارهای روغن نباتی، نبود ثبات در قوانین و مقررات مربوط به واردات روغن خام 

برخی مسئولین به گسترش فضای رقابت در صنعت و همچنین نمونه ای از چالش های پیش روی صنعت روغن نباتی به شمار می 
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اتی هزار میلیارد تومان است، یادآور شد: صنعت روغن نب 11وی با اشاره به اینکه گردش مالی سالیانه صنعت روغن نباتی بیش از .رود

به عنوان یکی از بزرگترین صنایع ملی کشور متعهد به حمایت از بخش کشاورزی و تولیدات داخلی است که همواره از مسئوالن 

تقاضا دارد که در جهت حمایت از بخش کشاورزی و تولیدات داخلی صنعت روغن نباتی را از بخش نامه ها، آیین نامه ها و عوارض 

 .مت تمام شده محصول است، معاف کنندهای متعددی که سبب افزایش قی

http://www.yjc.ir/fa/news/6339632/%DA%A9%D8%A7%D9%87 
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 روغن
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آذر  ۰۷تاریخ: 

 کننددرصد ظرفیت کار می ۴0های روغن کشی با کارخانه

درصد؛ ظرفیت پیشنهادات عملیاتی جهت  40های روغن کشی تا های تحصیل کرده و فعالیت کارخانهسبقتی گفت: باتوجه به نیرو

 .های سرمایه گذاری شده، داده شده استفعالیت این کارخانه

اکبر سبقتی دبیر انجمن صنفی صنایع روغن  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

 79 الس از کشی روغن انجمن فعالیت اینکه بیان با  هکشی ایران در برنامه همایش بین المللی روغن های خوراکی و صنایع وابست

اشتراکات زیادی به وزارت جهاد و کشاورزی  توسعه کشت دانه های روغنی ، تحت80در دهه  انجمن: کرد اظهار است، شده آغاز

 .این صنعت، دچار رکود شد 92انجام داد که با تغییر سیاست دولت در کشت دانه های روغنی تا سال 

افزود: با توجه به رویکرد دولت یازدهم مبنی بر حمایت از تولیدکنندگان و توسعه کشت دانه های روغنی در راستای خوداتکایی، وی 

سبقتی ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی برای حفظ اشتغال و ایجاد ارزش افزوده به جای .مجدد فعالیت انجمن روغن کشی آغاز شد

بیش از حد  وارداتهزار تن به دو میلیون تن افزایش داد، چراکه در صورت  200ماده اولیه را از واردات محصول نهایی، واردات 

 .محصول نهایی در جهت تأمین نیاز داخل خروج از رکود این صنعت غیرممکن بود

کنند، تصریح کرد: درصد ظرفیت خود کار می 40دبیر انجمن صنفی صنایع روغن کشی با اشاره به اینکه کارخانه های روغن کشی با 

درصد ظرفیت پیشنهادات عملیاتی  40باتوجه به نیروهای تحصیل کرده جوانان جویای کار و فعالیت کارخانه های روغن کشی تا 

 .درصدی این کارخانه های سرمایه گذاری شده داده شده است100جهت فعالیت 

http://www.yjc.ir/fa/news/6339586/%DA%A9%D8%A7% 
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 روغن
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۰۷تاریخ: 

کشی از سال های خصولتی، مانع تداوم روند مثبت رشد صنعت روغنها/ شرکتکشرکود، تهدید بزرگ مقابل روغن

 شوندمی ۹۲

 کشی اظهاراشاره به تحوالت مثبت پس از استقرار دولت یازدهم در صنعت روغنکشی ایران با دبیر انجمن صنفی صنایع روغن

مین های ههای خصولتی باعث ایجاد رکود در صنایع بخش خصوصی که با سرمایههای وارداتی برخی شرکتامیدواری کرد تا فعالیت

کنندگان کشی ایران امروز با خیر مقدم به شرکتنفی صنایع روغنبه گزارش خبرنگار ایانا، اکبر سبقتی، دبیر انجمن ص.اند، نشوندملت ایجاد شده

خورشیدی تأسیس  72کشی ایران در سال های روغنی با یادآوری اینکه انجمن صنفی صنایع روغنهای خوراکی و دانهدر نخستین همایش روغن

صنعت )انجمن صنایع روغن نباتی و انجمن صنایع اشتراکات زیادی وجود داشت و هر دو انجمن صنفی در این  80شده است، گفت: در دهه 

ای روغنی ههای دولت نیز در جهت تقویت کشت دانههای روغنی فعال بودند و سیاستکشی( تقریباً تحت پوشش شرکت توسعه کشت دانهروغن

قطعی دچار رکود شد.وی با بیان اینکه پس از کند، این صنعت در مها نیز تغییر میها سیاستجایی دولتبود. اما متأسفانه چون در ایران با جابه

کشی جانی دوباره گرفت و شروع به فعالیت کرد، افزود: و با رویکرد جدیدی که دولت یازدهم اتخاذ کرد صنعت روغن 92چند سال رکود، در سال 

که به  "خصولتی"های یابد، به شرط آنکه شرکت تواند ادامههزار تن به دو میلیون تن واردات رسید که البته فرایند یادشده می 200این رشد از 

ی کشنوعی دولت در آن حضور دارد، باعث نشوند تا بخش خصوصی به اهداف اقتصادی و مشروع خودش نرسد.دبیر انجمن صنفی صنایع روغن

کشی ، باعث شود صنایع روغنهای خصولتیهای روغنی را از این دانست که واردات محصول توسط شرکتایران، نگرانی شرکت توسعه کشت دانه

ر لزوم ببا ناتوان شدن در تأمین نیاز بازار داخلی، دچار رکود و تبعات منفی اقتصادی و اجتماعی آن شوند.سبقت، با توجه به شعار مسئوالن مبنی 

در واحدهای تولیدی داخلی استفاده  کرده جویای کارزایی برای جوانان این مرز و بوم تأکید کرد: اگر قرار است از وجود جوانان تحصیلاشتغال

ا کشی فقط بگذاری شده، اما این در حالی است که متأسفانه امروز صنایع روغنها سرمایههایی است که در آنکنیم، الزمه آن حمایت از کارخانه

مسئوالن داده شده است، اظهار امیدواری  کنند.وی در پایان با تأکید بر اینکه در این باره پیشنهادهای عملیاتی هم بهدرصد ظرفیت کار می 40

 کرد تا مسئوالن با هدف استفاده از تمام امکانات داخلی و دفاع از استقالل کشورمان به آن توجه کنند./

http://www.iana.ir/fa/news/50329/%D8%B1%DA%A9%D9%88 
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 روغن
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۰۷تاریخ: 

 های جدیدکاهش تولید روغن نباتی با تداوم انفعال سازمان حمایت در طرح موضوع نرخ

 های روغنی کاهش تولید روغنهای خوراکی و دانهالمللی روغندبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران در نخستین همایش بین

کنندگان و تولیدکنندگان از هزار میلیارد ریالی متأثر از سر باز زدن سازمان حمایت مصرف 110گردش مالی ساالنه  نباتی را با وجود

به گزارش خبرنگار ایانا، امیرهوشنگ بیرشک، دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران .های جدید روغن نباتی دانستطرح موضوع نرخ

های روغنی محور سخنان خود را بر سه نکته تنظیم کرده بود و آن نگرانی از کاهش های خوراکی و دانهالمللی روغندر نخستین همایش بین

کنندگان هزار میلیارد ریال و همچنین سر باز زدن سازمان حمایت مصرف 110تولید روغن نباتی، گردش مالی ساالنه صنعت روغن نباتی به میزان 

های پیشنهادی بود.وی در ابتدا ترجیح داد بگوید: با توجه به جدید روغن نباتی با وجود تأیید قیمت هایو تولیدکنندگان از طرح موضوع نرخ

آن، از  گذاری و توزیععنوان یک کاالی استراتژیک در کشور و حضور و نقش اساسی دولت در فرآیند، تأمین، تولید، قیمتاهمیت روغن نباتی به

و  دلیل حساسیت قیمت نانعمل آمد که متأسفانه سعادت نصیب ما نشد و بهط با این صنعت دعوت بههای مرتبمسئوالن بلندپایه وزارتخانه

صبح امروز همزمان با این همایش،  10های ستاد پشتیبانی تنظیم بازار رأس ساعت دستور اکید ریاست جمهوری برای تغییر دادن تصمیم

ل شد که متعاقب آن برخی از دفاتر بعضی از مدعوین با عذرخواهی عدم حضور معاونان های مرتبط تشکیجلساتی در ریاست جمهوری و وزارتخانه

وزرا در همایش امروز را اعالم داشتند.بیرشک سپس سخنان رسمی خود را بدین شرح ادامه داد که اشاره مختصری بود به وضعیت کنونی این 

ت روغن نباتی ایران گفت: در مقطع نخست که همان دوران دفاع مقدس صنعت. وی با تقسیم کردن سه مقطع زمانی پس از انقالب برای صنع

(؛ 1370اند. )حدود ابتدای انقالب تا سال هایی که در کشور وجود داشتند، مربوط به دوره پیش از پیروزی انقالب اسالمی بودهاست، کارخانه

ایم و مقطع سوم را نیز می سازی در کشور بودههد رشد و ظرفیتمقطع دوم دوران اصالحات یا همان دوران سازندگی و بعد از آن بوده که شا

است.وی با بیان اینکه در دوره نخست که همان دوران دفاع  1390توان دوره تنوع در محصوالت نامید که این دوره از نظر زمانی پس از سال 

أکید کرد: شد، تفاً برای تأمین روغن نباتی استفاده میمقدس است، دوران سیستم توزیع کاالبرگی کشور بوده که از ظرفیت محدود کشور، صر

توان به های جدید بود که میدنبال نوسازی و ایجاد ظرفیتالبته این دوره از بحث امروز ما در همایش خارج است. اما در دوره دوم صنعت به

استانداردهای تولید روغن نباتی و افزایش کمی و کیفی  اشاره کرد. شاخصه این دوران تجدیدنظر در 1385ظرفیت دو میلیون تنی تولید در سال 

 90درصد در سال  50به میزان حدود  70درصد در سال  90صورت جامد از میزان تولیدات بوده است. بر همین اساس میزان تولید روغن به

و به رشد تأسیس واحدهای کوچک، تنوع در عنوان دوره بحران ارزی، روند رکاهش یافت.بیرشک در تشریح شرایط دوره سوم، از این دوره به

ای که به گفته بیرشک در پی رشد ظرفیت تولیدی که اکنون حدود چهار میلیون تن بندی و تغییر در فرموالسیون محصوالت نام برد. دورهبسته

ده تولیدکنندگان را در تنوع کننده طعم شیرین رقابت سازندر سال رسیده، حداکثر رقابت در صنعت شکل شده است. طی این دوران، مصرف

که در صنعت  ایبندی، افزایش کیفیت و کاهش قیمت لمس کرده است.دبیر انجمن صنایع روغن نباتی با بیان اینکه قاعدتاً نخستین واژهبسته

های مختلف تغییرات و انروغن نباتی معنا دارد، واژه روغن خام است، افزود: چگونگی تأمین روغن خام و میزان وابستگی آن به واردات در زم

های روغن نباتی ایجاد کرده است. کما اینکه میزان وابستگی ما در طول این دهه تغییر چندان بندیتحوالت زیادی را در استانداردها و بسته

تحول  را یافت که منکر معناداری نداشته است.وی در ادامه توضیحات خود درباره تاریخچه این صنعت پس از انقالب تأکید کرد شاید نتوان کسی

 و ارتقاء در کیفیت روغن نباتی تولیدی باشد و به همین جهت اگر پایش مصوبات شورای عالی سالمت را مرور کنیم، پایبندی صنعت روغن نباتی

نباتی انداخت  صنعت روغن 96و اجرای آن مصوبات به عینه مشهود است.بیرشک در بخش دیگری از سخنان خود نگاهی اجمالی به اتفاقات سال 

 92و اظهار کرد: در هفت ماهه نخست سال جاری با چهار درصد کاهش تولید و توزیع شاهد روند نزولی هستیم. شرایط اقتصادی کشور از سال 

وی است. کننده بودههای گذشته نگراندهنده رکود اقتصادی و تداوم آن است، اما کاهش تولید روغن نباتی در کشور طی ماهاگرچه نشان 96تا 

رسد، کننده به نظر میبا بیان اینکه با وجود روند افزایشی واردات روغن خام در این دوره هفت ماهه، کاهش معنادار تولید در فصل مصرف، نگران

ب پیشنهاد یدلیل همراهی نکردن ستاد پشتیبانی تنظیم بازار در بررسی و تصواحتمال بروز این اتفاق را کاهش تولید روغن نباتی در کشور به

های اساسی کنندگان و تولیدکنندگان رسیده است، مرتبط دانست.بیرشک چالشافزایش قیمت روغن نباتی که به تأیید سازمان حمایت مصرف

http://awnrc.com/index.php
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 کنندهرتهای مسئول نظاویژه در پنج سال اخیر در عدم بسط و توسعه فرهنگ مصرف روغن نباتی در کشور توسط دستگاهصنعت روغن نباتی را به

های مرتبط با بهداشت و گیری موضوعسازی و تصمیمها و افراد غیرمتخصص در حوزه تصمیمبر امنیت و سالمت جامعه؛ ورود برخی سازمان

مندی برخی مسئوالن به های روغنی؛ عدم عالقهاستانداردهای روغن نباتی؛ عدم ثبات در قوانین و مقررات مربوط به ورادات روغن خام و دانه

ترین عنوان یکی از بزرگهزار میلیارد تومانی، خود را به 11ضای رقابت در صنعت و در نهایت اینکه اگرچه این صنعت با گردش بیش از گسترش ف

داند، اما توقع صنعت روغن از مسئوالن این است که در جهت حمایت صنایع ملی کشور متعهد به حمایت از بخش کشاورزی و تولیدات داخلی می

شده های متعدد که باعث افزایش قیمت تمامها و عوارضنامهها، آیینورزی و تولیدات داخلی، صنعت روغن نباتی را از بخشنامهاز بخش کشا

با  ایران اسالمی"شود، معاف کنند.وی با استناد به سخنان مقام معظم رهبری در دیدار چندی پیش با صنعتگران مبنی بر اینکه محصول می

اظهار  "تواند به شکوفایی واقعی اقتصادی برسد.ستعدادهای انسانی و طبیعی داخلی و با مدیریت متعهدانه، دلسوزانه و کارآمد میتکیه بر منابع و ا

گیری از این رهنمودها به مشارکت جدی بخش خصوصی و گیری با بهرهسازی و تصمیمهای مختلف تصمیمامیدواری کرد تا دولتمردان و بخش

 گمارند./ دلسوزان صنعت، همت

http://www.iana.ir/fa/news/50320/%DA%A9%D8%A7%D 
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 روغن
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۰۶تاریخ: 

 کندکار میآغاز به (SEEDEX) های روغنی و صنایع وابستههای خوراکی، دانهالمللی روغننمایشگاه بین

آذر  10از هفت تا  (SEEDEX) آالت وابستهها، صنایع و ماشینهای روغنی، فرآوردههای خوراکی، دانهالمللی روغننمایشگاه بین

 .شوددر تهران برگزار می 1396

 شود.صنعت به معرض نمایش گذاشته میای از محصوالت مرتبط با این به گزارش خبرنگار ایانا، در این نمایشگاه طیف گسترده

میلیون نفر بازار مناسبی  80در این میان از آنجا که ایران با داشتن تولید ناخالص داخلی بیش از چهار درصد و جمعیتی بیش از 

در جهان  های روغنیترین واردکنندگان روغن خوراکی و دانهتوان گفت کشورمان یکی از بزرگجهت فروش و ارائه خدمات است، می

تن است و  894هزار و  932میالدی در ایران  2015و  2014های های روغنی در سالاست تا آنجا که میزان واردات روغن و دانه

 دهد.درصدی را نشان می 10افزایش حدود  2017و  2016های مبلغ واردات واردات حدود دو میلیارد دالر است. این میزان در سال

درصد روغن مصرفی در ایران وارداتی است؛ لذا افزایش جمعیت و تغییرات  90ال از آنجا که در حال حاضر تقریباً بنا بر این گزارش، ح

 شود، به این معنی که در این بازار رو به رشد، میزان سودآوری بسیار زیاد است.شیوه زندگی باعث افزایش مصرف روغن خوراکی می

های توان ایران را فرصت مناسبی جهت ارائه خدمات و تجهیزات مربوط به روغناشاره میبا این وجود با نگاهی به آمارهای مورد 

 ها دررسد با حضور شرکتنظر میهای خارجی و تولیدکنندگان داخلی برشمرد. امری که بههای روغنی برای شرکتخوراکی و دانه

بستر مناسبی جهت مالقات بین تجار و تبادل  B2Bها و جلسات تسهیل شده و برگزاری کنفرانس IRAN SEEDEXنمایشگاه 

های بازرگانی دولت ایران و به منظور ارتقاء سطح کیفی بذور روغنی آورد.کارشناسان امیدوارند که همسو با سیاستوجود میافکار به

زی برای مدیریت تولید های کشاورها و تشکلهای خوراکی و همچنین لزوم تقویت اتحادیهآالت مربوط به روغنو تجهیزات و اشین

ربط در کشور و همچنین حضور های ذیبا حمایت سازمان IRAN SEEDEXو بازاررسانی محصوالت کشاورزی، نمایشگاه 

 های معتبر داخلی و خارجی گامی مؤثر در خدمت به امنیت غذایی کشورمان بردارد.شرکت

 IRANهای مختلف خارجی و ایرانی در نمایشگاه تسهیل حضور شرکت رود با توجه به آنچهبه گزارش ایانا، در این روند انتظار می

SEEDEX ها و جلسات عنوان شده با برگزاری کنفرانسB2B ها ها، مدیران سازمانبستر مناسبی جهت مالقات بین تجار، کارخانه

 وجود آید./و تبادل افکار بهپردازان گذاران، دانشگاهیان و ایدههای دولتی و خصوصی، فعاالن این حوزه، سرمایهو شرکت

http://www.iana.ir/fa/news/50302/%D9%86%D9%85%D8%A7% 
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 زعفران
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۰۴تاریخ: 

 ایسالمت معامالت زعفران با عرضه در تاالر نقرهگذاری طالی سرخ از دست دالالن/ تضمین آغاز فرآیند خروج قیمت

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، گفت: عرضه زعفران در بورس کاال سالمت خرید و فروش، توسعه و کشف قیمت 

توسعه بازرگانی و صنایع ماه سال جاری، معاونت به گزارش خبرنگار ایانا، در واپسین روزهای آبان.واقعی این محصول را تضمین خواهد کرد

های ایجادشده در بورس کاال کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، با قید فوریتی از هدایت سازوکار خرید توافقی محصول زعفران از طریق ظرفیت

اند در تواقدامی که می خبر داد و دستورالعمل معامالت توافقی این محصول با استفاده از گواهی سپرده کاالیی در بورس کاال را نیز ابالغ کرد.

 ای در نظام تولید و توزیع طالی سرخ شود.صورت عزم ملی دغدغه مداران شفافیت معامالت زعفران در کشور منجر به اصالحات گسترده

 ینوگو با خبرنگار ایانا درباره عرضه زعفران در بورس کاالی ایران از انماینده مردم رشت در مجلس شورای اسالمی امروز در گفت

ابالغیه وزارت جهاد کشاورزی استقبال کرد و گفت: با عرضه زعفران در بورس کاال تضمین سالمت بازاریابی و معامالت این محصول 

به کشاورز داده خواهد شد تا با حذف دست دالالن و جلوگیری از قاچاق، طالی سرخ با قیمت واقعی در بازار داخلی و همچنین 

 بازارهای جهانی عرضه شود.

رو آبادی با ابراز تأسف از اینکه در کشور با مشکل کشف قیمت محصوالت کشاورزی ازجمله زعفران روبهغالمرضا جعفرزاده ایمن

هستیم، افزود: از دالیلی که دالل به معامالت محصوالت کشاورزی و سایر اقالم ورود کرده و شاهد قاچاق و رانت در این بخش هستیم، 

توان زعفران را بر توان اعالم کرد بورس کاال تنها محلی است که میذاری رسمی است اما با قاطعیت میگنبود مرجعی برای قیمت

مبنای مکانیزم عرضه و تقاضا و کشف قیمت واقعی، معامله کرد.وی با تأکید بر اینکه بورس کاال محلی برای کشف قیمت واقعی بوده 

شود شود، قیمتی که برای این محصول تعیین میقتی زعفران در بورس کاال عرضه میها در این بازار کاذب نیست، اظهار کرد: وو نرخ

آبادی ادامه داد: زعفران یک محصول ملی و استراتژیک بوده شود.جعفرزاده ایمنها مشاهده نمیقیمتی واقعی است و حبابی در قیمت

در  طور یقین فسادیمبادی قانونی صورت نگیرد، به و هر محصول استراتژیک کشاورزی که کشف قیمت واقعی نشود و عرضه آن از

تواند به کشف واقعی قیمت منجر ویژه زعفران در بورس کاال میآن ایجاد خواهد شد. بر همین اساس عرضه محصوالت کشاورزی به

 ها خارج شود.گذاری طالی سرخ از چرخه دست دالالن و واسطهتر قیمتشده و از همه مهم

رساند، تأکید کرد: باید توجه داشت عرضه زعفران در بورس کاالی ایران ریسک قاچاق این محصول را به صفر می وی با بیان اینکه

 ای این محصولتواند برای کشور ارزآوری به همراه داشته باشند اما متأسفانه شاهد صادرات فلهزعفران جزو محصوالتی است که می

 ای این محصولتواند در کنار کشف قیمت از صادرات فلهرضه زعفران در بورس کاال میدر بازارهای جهانی هستیم، بر همین اساس ع

نیز که توجیه اقتصادی برای کشور ندارد، جلوگیری کند.عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس یادآور شد: دیپلماسی و 

ن یان در بازار جهانی به دنبال کیفیت بهینه هستند و اگر مشتریاالمللی نیاز امروز صادرات زعفران ایرانی است، زیرا مشتربازاریابی بین

کنند که در این زمینه بورس کاال طور حتم این محصول را برای خرید انتخاب میخارجی باکیفیت زعفران ایرانی آشنا شوند، به

ورها صورت غیرمنسجم به دیگر کشه بهآبادی در بحث اصالت محصوالتی کای داشته باشد.جعفرزاده ایمنکنندهتواند نقش تعیینمی

شوند، بیان کرد: این محصوالت فاقد آنالیز کیفیت و سالمت کاال بوده و باید راهکاری تهیه شود که در بحث صادراتی محصول صادر می

رس از طریق بواجرایی شده و محصول صادراتی شناسنامه مشخصی داشته باشند. از این رو، امیدواریم با حمایت کشاورزان بتوانیم 

کاال محصول با کیفیت را با تضمین سالمت و کیفیت آن تحویل صادرکننده دهیم.وی عرضه زعفران در بورس کاال را موجب ایجاد 

 های فعلیانسجام در زنجیره تولید این محصول دانست و خاطرنشان ساخت: با عرضه این محصول در بورس کاال بر مبنای قیمت

رآمد کشاورزان را داریم و تحقق این امر در بورس کاال می تواند کشاورزان را به سمت دلگرمی بیشتر سوق امکان دو برابر کردن د

http://awnrc.com/index.php
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گذاری شود، هم به نفع خریدار و هم طور یقین زمانی که زعفران در بورس کاال قیمتآبادی در پایان بیان کرد: بهدهد.جعفرزاده ایمن

 ها و دالالن متضرر خواهند شد./هکشاورز خواهد بود و در این بین فقط واسط

http://www.iana.ir/fa/news/50236/%D8%A2%D8%BA%D8% 
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 زعفران
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آذر  ۰۵تاریخ: 

 به کیفیت اصلی مهم برای حضور در بازارهای هدفطالی سرخ ارزان شد/توجه 

هزارتومان در بازار  600تا  500عضو شورای ملی زعفران گفت: قیمت هر کیلو زعفران، نسبت به ایام قبل از فصل برداشت، حدود 

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی علی حسینی عضو شورای ملی زعفران در گفتگو با خبرنگار. کاهش یافته است

میلیون تومان  5میلیون تومان و حداکثر  4اظهار کرد: اکنون حداقل نرخ هر کیلو طالی سرخ  بازار زعفرانبا اشاره به آخرین وضعیت  ،جوان

آذر ادامه دارد، افزود: با ورود محصول نو و افزایش عرضه، قیمت هر کیلو  15مهر آغاز و تا  20از  برداشت زعفرانوی با اشاره به اینکه .است

حضور  قیمت منطقی زعفران،حسینی با اشاره به اینکه .هزار تومان کاهش یافته است 600تا  500زعفران نسبت به قبل از فصل برداشت، 

ارهای هدف را افزایش می دهد،گفت:این درحالی است که افزایش قیمت زعفران موجب شده که قدرت چانه زنی خود در بازارهای تجار در باز

صادرات طالی سرخ عضو شورای ملی زعفران با بیان اینکه تا پایان فصل برداشت نمی توان اظهار نظر قعطی راجع به .هدف را از دست بدهیم
در چند ماه نخست سال، صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته اما هنوز رشدی که انتظار داشتیم، اتفاق داشت، اذعان کرد: اگرچه 

تولید وی ادامه داد: با توجه به آنکه کشورهای زیادی  .نیفتاده است که در صورت استمرار ثبات قیمت زعفران امکان توسعه بازار وجود دارد

ه کیفیت و قیمت امری مهم برای حضور در بازار های بین المللی از سوی بزرگترین تولیدکننده زعفران به شمار را آغاز کردند،توجه ب زعفران

به گفته حسینی، با توجه به اهمیت کشش عرضه و تقاضا در بازار، تولید و افزایش بی حساب و کتاب قیمت، تولیدکنندگان را با چالش .می آید

شورای ملی زعفران با اشاره به اینکه تا پایان فصل برداشت نمی توان اظهار نظر قطعی راجع به میزان تولید  عضو.های متعددی روبرو خواهد کرد

ین مزعفران داشت، تصریح کرد: با توجه به آنکه در برخی مواقع تولید در واحد سطح، پایین است از این رو آموزش کشاورزان در انتخاب مناسب ز

در برخی  96-95وی تصریح کرد: کشاورزان درسال زراعی .باشد داشته  سطح واحد در عملکرد افزایش در بسزایی یرتاث  می تواندپیاز زعفران  و

 مواقع گله و شکایتی مبنی بر کاهش تولید دارند که این امر را می توان در آبیاری نامناسب زمین و عدم خروج به موقع علف های هرز بررسی

 .ان موفق برای دستیابی به تولید مناسب چه اقداماتی را رعایت کردندکرد،از طرفی باید دید که کشاورز

http://www.yjc.ir/fa/news/6335375/%D8%B7%D9%84%D8%A7% 
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 زیتون
 فارس - ۹۶/۰۹/۰۵ : تاریخ

 پذیر استسازی باغات امکانجوانافزایش تولید زیتون با 
  .پذیر استسازی باغات مسن امکانمجری طرح زیتون کشور گفت: افزایش تولید و عملکرد زیتون در کشور با جرای طرح جوان 

 باغات سازیجوان طرح :زیتون اظهار کرد از قزوین احمد مستخدمی صبح امروز در همایش طرح حمایتی خبرگزاری فارسبه گزارش 

اورزی است تا با اجرای آن، عملکرد باغات افزایش یابد و بدون افزایش کش جهاد وزارت زیتون دفتر برنامه ترینمهم زیتون مسن

 .عملکرد در واحد سطح و همچنین مصرف آب بتوانیم تولید نهایی زیتون در کشور را افزایش دهیم

های پیوند، سرشاخه کاری و استفاده از ارقام مناسب و سازگار این محصول در مناطق و همچنین توسعه باغات رحوی افزود: اجرای ط

مجری طرح زیتون کشور با بیان اینکه زیتون تنها محصول استراتژیک باغبانی کشور است، بیان .های این دفتر استهم از دیگر برنامه

طرح سالمت اجتماعی کشور بوده که با افزایش تولید روغن، سرانه مصرف و همچنین  های مهم دفتر زیتون،کرد: یکی از رسالت

مستخدمی اضافه کرد: روغن زیتون با طرح .های مناسب برای استفاده از روغن زیتون در دست پیگیری استترویج آموزش و برنامه

 .سالمت جامعه عجین شده که باید در تولید آن به خودکفایی برسیم

 های دیگر باغی نیاز به آبهای گیاهی همگرا با توسعه پایدار کشاورزی است و نسبت به نمونهگفت: زیتون جزء نمونه این مسؤول

کمتری دارد که اگر مدیریت مناسبی در باغبانی زیتون انجام گیرد، درآمد این محصول نسبت به محصوالت باغی دیگر توجیه اقتصادی 

های حمایتی، بیمه های حمایتی زیتون اشاره و تصریح کرد: یکی از این طرحبه اجرای طرحمجری طرح زیتون کشور .بیشتری دارد

 خیزیتونز مناطق در کشاورزی صنفی نظام و بانو مهر ملی بنیاد بیمه صندوق همکاری و مساعدت با که است زیتون بردارانخانوار بهره

کشاورزی اشاره کرد و گفت: در این طرح به پشتوانه یارانه افراد مستخدمی به طرح حمایتی یارا کارت بانک .شودمی اجرا کشور

ز قزوین، خیبرداران سه استان زیتونریزی انجام شده، این تسهیالت به بهرهشود که با هماهنگی و برنامهتسهیالتی به آنها ارائه می

 و زیتون بردارانناسب و حمایت از کشاورزان و بهرههای موی ابراز امیدواری کرد که با تدوین برنامه.شودزنجان و گیالن ارائه می

 .های مؤثری برداشته شوددر راستای اصالح و توسعه باغات زیتون گام افراد این به دهیخدمات ارائه همچنین

 30هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور زیر پوشش باغات زیتون است که بیش از  85مجری طرح زیتون کشور یادآور شد: بیش از 

هزار تن زیتون از باغات کشور برداشت  85کنیم امسال بینی میمستخدمی متذکر شد: پیش.بردار در این عرصه فعالیت دارندهزار بهره

 و کیفیت اما یافته کاهش محصول تولید میزان ها،استان برخی در دهیگل شود که به جهت سرمازدگی و تنش گرمایی در زمان

 .دارد گذشته سال به نسبت بهتری و بیشتر مرغوبیت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960905001141 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹6آذر ماه  ۸چهار شنبه 

 صبحانه ای که شما را جوان نگه می دارد

های صورت، افزایش رطوبت موها تواند راهی برای جلوگیری از چین و چروکیک رژیم غذایی متعادل میدنبال کردن  <غذا و تغذیه

 .های آسیب دیده در سراسر بدن شما باشدو ترمیم سلول

 :های غذایی با خاصیت ضد پیری در وعده صبحانه، معرفی شده استدر اینجا گزینه

رنگ قدرتمند با خاصیت آنتی اکسیدانی است. ویتامین آ. موجود در این سبزی کلم پیچ از سبزیجات تیره  :کلم پیچ و تخم مرغ

عالوه بر این کلم پیچ منبع غنی از ویتامین ث. نیز بوده و به .وشدها میکند و منجر به افزایش رطوبت موبه تولید سبوم کمک می

پوست، تقویت سیستم ایمنی بدن و افزایش توده کند. کلم پیچ را همراه با تخم مرغ برای حفظ سالمت تولید کالژن، کمک می

برای مرطوب نگه داشتن پوست و مو است.  3های چرب امگا منبع خوبی از اسید :گردو.تان اضافه کنیدعضالنی به وعده صبحگاهی

ردو نی موجود در گشود. امالح معدهای سراسر بدن میای نیز سرشار است؛ آنتی اکسیدانی که منجر به تعمیر سلولگردو از ویتامین

جو از شاخص گالیسمیک پایینی برخوردار است و مصرف آن در  :بلغور جو.شودها میاز جمله مس، موجود تقویت تراکم استخوان

کند. مصرف جو برای کاهش سرعت تشکیل وعده صبح به کاهش کلسترول، بهبود هضم غذا و حفظ وزن در محدوده سالم کمک می

 .شودید است و باعث کاهش التهاب بدن و کاهش قند خون نیز میهای صورت مفچین و چروک

ها و پوست است. این گیاه منبع عالی از فوالت نیز بوده و منبع خوبی از ویتامین آ. برای مرطوب نگه داشتن مو :جوانه بروکسل

 .کندمصرف آن از اثرات مضر نور خورشید به طور چشمگیری جلوگیری می

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=909597bd542e4a108c84c2 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹6آذر ماه  ۷سه شنبه 

 با پوست این میوه به سرعت تمام چربی های بدن را بسوزانید

از نسخه های سحرآمیز کاهش وزن و الغری با میوه ی استوایی آماده می شود ، سوزاندن چربی های بدن نیاز به یکی  <غذا و تغذیه

امروزه چاقی یکی از مشکالت مردم جهان است و بسیاری از آنها را آزار می .ترکیبی قوی دارد تا بتواند شما را به اندام ایده آل برساند

علت اصلی این مشکل ضعف متابولیسم و عادت های بد غذایی است ،افراد .ین موضوع هستیددهد پس فکرنکنید تنها شما درگیر ا

زیادی هستند که نمی توانند عادات و پرخوری خود را کنار بگذارند مگر اینکه تغییرات شایع ای را در خود ببینند برای این منظور 

حرآمیز کاهش وزن و الغری با میوه ی استوایی آماده می شود بهتر است سری به روش های تایید شده بزنید ؛ یکی از نسخه های س

 .، سوزاندن چربی های بدن نیاز به ترکیبی قوی دارد تا بتواند شما را به اندام ایده آل برساند

 وزن خانم جوانی را در شبکه های اجتماعی بعد از تغییرات نشان دادند که با نسخه ی موثر و آسان چربی های اضافه را سوزانده و

 .خود را کاهش داده است ؛ این خانم ترکیبی را استفاده کرده بود که در این بخش خواهیم گفت

 مواد اولیه

 پوست تمیز و شسته شده آناناس رسیده

 آب

 دارچین

 دستگاه مخلوط کن

 جوشانده پوست آناناس و دارچین روش سریع سوزاندن چربی های بدن

 
 زاندن چربی های بدننحوه آماده کردن معجون طبیعی برای سو

 دقیقه بجوشد 10تا  5ابتدا داخل قابلمه یک لیتر آب بریزید و اجازه دهید 

 دقیقه بجوشد 10سپس پوست آناناس را اضافه کنید و بگذارید 

 دقیقه داخل جوشانده پوست آناناس بماند 2قاشق چای خوری پودر دارچین را اضافه کرده و اجازه دهید  1بعد

 دقیقه در دمای محیط باقی مانده و کمی سرد شود 20نید و اجازه دهید حرارت را خاموش ک

 از این جوشانده چربی سوز دوبار در روز یک فنجان ترجیحا بعد از ناهار یک فنجان بعد از شام بنوشید

 .روز در هفته با مصرف کنید 4اگر به معجون آب آناناس دارچین اضافه کردید از آن 

 کاهش التهاب

می دانید آناناس حاوی آنزیم های خوبی است که به آن بروملین گفته می شود و با التهاب مبارزه می کند اگربه طور همانطور که 

 .منظم آب آناناس بنوشید حتما نتایج آن را خواهید دید مخصوصا اگر از ورم مفاصل رنج می برید

 پاسکازی بدن با نوشیدن آب آناناس به طور ناشتا

شکم خالی بسیار شگفت انگیز عمل می کند زیرا جذب مواد مغذی بهتر صورت می گیرد همچنین خاصیت  نوشیدن آب آناناس با

 .ضد التهابی و پاکسازی که آناناس دارد باید آن را ناشتا بخورید

 تقویت سیستم گوارش
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کند  است که بدن را پاکسازی می آنزیم بروملین موجود در آناناس به عنوان کاتالیزور کبد عمل می کند آنزیم مفید و آنتی اکسیدان

 .،خوردن آناناس طبیعی به جلوگیری از یبوست کمک می کند
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹6آذر ماه  5یک شنبه 

 مقابله با چاقی با مصرف این ادویه

طبق نتایج یک مطالعه جدید، دارچین با بهبود متابولیسم و تحریک سلول های چربی به سوختن، با چاقی مقابله می  <غذا و تغذیه

عطر دارچین می شود، از موش ها در مقابل دانشمندان قبال مشاهده کرده بودند که سینامالدئید، روغن مغذی که موجب ایجاد  .کند

 .و افزایش غیرعادی میزان قند خون محافظت می کند. اما مکانیسم آن به خوبی مشخص نشده بود (Obesity)چاقی

 .محققان دانشگاه میشیگان آمریکا در این مطالعه به فهم بهتر عملکرد سینامالدئید و تعیین نقش حفاظتی آن در انسان برآمدند

 (metabolism)های این محققان نشان می دهد سینامالدئید با تاثیر مستقیم بر سلول های چربی موجب بهبود متابولیسم یافته

 .می شود و از طریق فرآیندی موسوم به ترموژنز، موجب کالری سوزی می شود

این سلول ها با سینامالدئید درمان  زمانیکه .تیم تحقیق سلول های چربی انسان را از طیف وسیعی از شرکت کنندگان آزمایش کردند

 .شدند، محققان متوجه افزایش تجلی چندین ژن و آنزیمی شدند که در تقویت متابولیسم چربی نقش دارند

 .بودند که از پروتئین های تنظیم کننده متابولیک دخیل در ترموژنز هستند Fgf21 و Ucp1 آنها همچنین شاهد افزایش

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=aa394721013a45a0b1b6c 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹6آذر ماه  4شنبه 

 ها برای قبل از خواببهترین و بدترین خوراکی

تر و همچنین حفظ سالمت روانی و جسمانی خود باید عادات تر و باکیفیتراحتگویند برای داشتن خوابی محققان می <غذا و تغذیه

واب اند که بر خغذایی قبل از خواب شبانه خود را اصالح کنید. بدین منظور آنها برخی از بهترین و بدترین غذاهایی را معرفی کرده

کنید که چند ساعت قبل از خواب قصد میل کردنش ب میوقتی غذایی فستفودی را به عنوان شام شب یا غذایی انتخا.گذارنداثر می

 .ایدرا دارید، مطمئن باشید که ناخواسته خوابتان را مختل کرده

اند که خواب راحت و کافی محققان طی تحقیقات خود فهرستی از غذاهای مختل کننده خواب و نیز لیستی از غذاهایی را تهیه کرده

 :را تضمین می کنند

 بهترین غذاها

گوش بوقلمون به دلیل داشتن میزان زیادی تریپتوفان به داشتن خوابی راحت و کافی کمک خواهد کرد. تریپتوفان یک اسید آمینه 

ضروری است که به آزادسازی مالتونین که نوعی هورمون القا کننده خواب است کمک می کند. بجز گوشت بوقلمون، تریپتوفان در 

ند گوشت مرغ، گوشت قرمز، پنیر، ماست،تخم مرغ و ماهی نیز یافت می شود. بنابراین مصرف چنین سایر غذاهای غنی از پروتئین مان

عالوه بر این، تحقیقات نشان داده که کمبود .غذاهایی قبل از زمان خواب، به داشتن خواب کافی و با کیفیت تر کمک خواهد کرد

ود خواب است. برای اثرگذاری بهتر، می توان گوشت بوقلمون را به تریپتوفان باعث کمبود سروتونین خواهد شد که عاملی برای کمب

کند، می از خوراکیهای دیگری که مصرف آنها به داشتن خواب راحت کمک کننده می.همراه مقدار کمی کربوهیدرات مصرف کرد

گیالس و...( منبعی طبیعی از مانند هلو، خرما، )توان از گیالس نام برد. طبق مطالعات انجام شده، میوه های دارای هسته سخت 

مالتونین هستند و می توانند به افزایش خواب کمک کنند. از گیالس خشک شده و یا آب گیالس )مخصوصا اگر ترش باشد( نیز می 

و مواد دارای منیزیم نیز به داشتن خوابی راحت کمک خواهند کرد. برخی میوه ها مانند آووکاد.توان به جای خود گیالس استفاده کرد

 .و سبزیجات برگ سبز اغلب حاوی میزان باالیی مواد معدنی و خصوصا منیزیم هستند

 بدترین غذاها

به طور کلی باید سعی کرد شام سبکتری خورد؛ خصوصا اگر زمان خوردنتان، دیرتر و نزدیک به زمان خوابتان است. وعده های غذایی 

بیولوژیک( و در نتیجه سیکل خواب و بیداری ما را بر هم می زنند و دیروقت مشکل آفرینند زیرا نظم شبانه روزی بدن )ساعت 

به منظور حفظ سالمت سیستم سوخت و ساز بدن و افزایش توانایی .همچنین به سیستم سوخت و ساز بدن آسیب وارد می کنند

هیم مصرف کنیم و به بدن اجازه د بدن در سوزاندن کالری به بهترین نحو ممکن، بهتر است بیشتر کالری مورد نیاز بدنمان را طی روز

بر همین اساس است که .ساعت در طول شب، بدون نیاز به تمرکز بر هضم و گوارش غذا، به استراحت بپردازد 12تا  10که به مدت 

ام اگرچه نوشیدن یک فنجان قهوه پس از ش.شب خورده باشید 8محققان تاکید دارند بهتر است وعده غذایی شام را تا قبل از ساعت 

خواب را مختل خواهد کرد. شاید خیلی از افراد ندانند که  (Caffeine)و قبل از خواب لذتبخش است اما به دلیل داشتن کافئین

کافئین عالوه بر قهوه در مواد دیگری مانند شکالت، نوشیدنی های انرژی زا و چای وجود دارد. بنابراین توصیه می شود از مصرف این 

 .رختخواب اجتناب کنیدمواد قبل از رفتن به 

 های مفید برای داشتن خواب راحتخوراکی

 :موز *

 .رودموز عالوه بر منیزیم، دارای پتاسیم نیز هست و آرامش بخش و تسکین دهنده طبیعی ماهیچه ها هم به شمار می
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 :عسل *

ایخوری عسل چاره آن است چراکه این اگر می خواهید با از دست دادن حافظه و زوال عقل مبارزه کنید، خوردن روزانه یک قاشق چ

که گلوکز ترشح اورکسین را در مغز مسدود ماده شیرین حاوی گلوکز است؛ اما آنچه در زمینه ارتباط عسل و خواب مهم است این

 کند. اورکسین عنصری شیمیایی است که باعث ایجاد هوشیاری می شود و با کاهش میزان ترشح اورکسین، خواب راحت تری نیزمی

 .در پی خواهید آمد

 :بادام و گردو *

هر دو منابع خوبی از تریپتوفان و منیزیمند و بنابراین، خوردن یک مشت کوچک از آنها قبل از خواب می تواند به آرامش سیستم 

 .و منظم نگه داشتن ریتم ضربان قلب هنگام خواب کمک کند (nervous system)عصبی

 :رپنیر و بیسکویتهای کراکر بدون شک *

 .کلسیم موجود در محصوالت لبنی می تواند به مغز برای تولید مالتونین کمک کند. این ماده شیمیایی خواب آور است

 :جو دوسر یا غالت فرآوری شده *

شوند، خوردن یک کاسه کوچک از آنها اثر شگرفی به دلیل اینکه جو دوسر و غالت فرآوری شده منبع خوبی از مالتونین محسوب می

جاد خواب راحت خواهد داشت. خوردن غالت فرآوری شده به همراه شیر به دلیل کربوهیدرات موجود در این غالت و کلسیم در ای

 .موجود در شیر، انتخاب خوبی برای یک وعده غذایی سبک قبل از خواب خواهد بود
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 سیب زمینی
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 شیالت
 فارس - ۹۶/۰۹/۰۷ : تاریخ

 آید؟ دهد اختالف بر سر ماهی وارداتی/ پرورش تیالپیا با ذائقه چه کسانی جور در نمیفارس گزارش می
هایی برای شود، همچنان مقاومتمیلیون تومان ماهی تیالپیا وارد کشور می 480هزار تن و روزانه  50شود ساالنه با آنکه گفته می

  .پرورش این نوع ماهی در کشور وجود دارد که ظاهراً خارج از بدنه کارشناسی سازمان حفاظت از محیط زیست است

 ها بسیارـ فاطمه بیات ـ بحث تولید، واردات و مصرف ماهی تیالپیا طی چند سال گذشته در رسانه سخبرگزاری فارگروه اقتصادی 

دانند که آیا مصرف این نوع ماهی به دلیل کم استخوان بودن و سهولت در مصرف، خواص مصرف پررنگ شده تا جایی که مردم نمی

 سایر آبزیان را دارد یا خیر؟

زیست به دلیل آن که این نوع  ش ماهی تیالپیا در داخل کشور مطرح شد، سازمان حفاظت از محیطاز چند سال پیش که بحث پرور

البته این مسئله تا حد زیادی صحت دارد؛ چراکه ماهی تیالپیا . داند، تولید آن را در داخل ممنوع اعالم کردماهی را مهاجم می

های بومی در عنوان موجود زنده وجود دارد می خورد و ممکن است گونههعنوان یک ماهی گرمابی بر سر راه خود هر آنچه را که ببه

رئیس هیات مدیره شرکت طالیه داران .کندیک کشور را از بین ببرد. مضاف بر آنکه ماهی تیالپیا حتی با آب فاضالب هم تغذیه می

 ماهیان سردآبی کشور نیز چندی پیشکشت و صنعت بختیاری و عضو کارگروه تشکیالت و ارتباطات شورای عالی سیاست گذاری 

شود چرا که در شرایط سخت سازگار بوده و به دلیل نرخ زاد و گفته بود: ماهی تیالپیا برای ماهیان دیگر گونه مهاجم محسوب می

ر تن هزا ۱0ساالنه  امیر صالحی ادامه داد: طبق آمار شیالت کشور.ولد باال خطری برای جایگزینی ماهیان بومی محسوب می شود

هزار تن برای ورود به 43دهد که اما آمار جهانی از چین نشان میشود پیا به صورت فیله و قانونی وارد کشور میماهی تیال

شود و این در حالی است که به جز چین از دیگر کشورهای شرق آسیا، آفریقای جنوبی و آمریکای جنوبی نیز این ایران بارگیری می

این پرورش دهنده ماهی در قفس در . هزار تن تخمین زد 50شود که می توان واردات این نوع ماهی را نوع ماهی وارد کشور می 

هزار تن از مبادی رسمی وارد شده و بقیه واردات قاچاق محسوب می شود. 10دریاچه سد خان آباد الیگودرز اضافه کرد: در واقع 

در واقع  یابدکیلوگرم از ظرفیت ماهیان کشور کاهش می۲)فیله( به ازای واردات یک کیلوگرم ماهی تیالپیا مضاف بر آنکه 

 . هزار تن ماهی پرورشی در استخر است 100هزار تن فیله معادل با انباشت  50واردات 

 برابر قیمت جهانی 6قیمت تیالپیا چهار تا *

شود؛ هزار ریال معامله می250هزار تا 170بین وی بیان کرد: ارزش هر کیلوگرم این ماهی در دیگر کشورها یک دالر بوده اما در ایران 

 .مضاف بر آنکه نظارت بهداشتی در این زمینه بر روی این گونه ماهی وجود ندارد

 ماهی مهاجم دنیا نیست ۱00نام تیالپیا در لیست  *

رنگار مصرف ماهی تیالپیا به خبگر شبکه اقتصاد مقاومتی در مورد مزایای تولید و عنوان کارشناس شیالت و تحلیلامین محمودی به 

گویند ام ، اینکه میمصاحبه گرفته 70ماه به طور عمیق روی این مسئله کار کرده و از متون خارجی و داخلی  6گوید: بنده فارس می

مان نیدو و سازبندی یوالمللی نیامده تا جایی که در آخرین ردههای بینماهی تیالپیا یک ماهی مهاجم است، اصالً در تعریف سازمان

آالی رنگین کمان و کپور معمولی شود اما قزلاند، نام تیالپیا دیده نمیگونه ماهی مهاجم را انتخاب کرده 100غذا و داروی آمریکا که 

 .در این رده قرار گرفته است

 کیفیت تیالپیا در داخلپرورش نوع بی *

http://awnrc.com/index.php
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 ، گفت: این موضوع سبب شده تا برخیدهدتولید تیالپیا مجوز نمیسازمان شیالت به طور رسمی برای وی با انتقاد از اینکه  

شود و از نظر اقتصادی هم مقرون به صرف نیست را از تولیدکنندگان تیالپیا نوع زیلی که درجه پایین این نوع ماهی محسوب می

سال پیش روی این نوع  10دود که بهترین گونه آن مدل نیل است که مؤسسه تحقیقات بافق یزد هم از حپرورش دهند، در حالی

زیست از مناظره و مذاکره و به نتیجه  وی به فرار مسئوالن محیط. کنندکنند و مؤسسات خارجی هم آن را تایید میتیالپیا کار می

ع زیست و مجم ، مسئوالن سازمان حفاظت از محیط90گوید: در همین راستا در سال کند و میرساندن مسئله تیالپیا اشاره می

 . کندمنطقی ارائه میزیست برای این مسئله بهانه بی تشخیص مصلحت نظام با هم جلساتی برگزار کردند که هر بار محیط

میلیارد دالر گردش مالی این نوع  6شود و ساالنه کشور دنیا تولید می 140به گزارش فارس، این در حالی است که ماهی تیالپیا در 

یری آسان و تیغ کم موجود در این ماهی باعث شده تا مردم رغبت بیشتری برای مصرف آن داشته پذاز ماهی است، چراکه فیله

شود که اگر همین رقم صرف پرورش و تولید ماهی میلیون تومان صرف واردات ماهی تیالپیا می 480تر آنکه روزانه باشند، جالب

 .شودو تولید داخلی میبر جلوگیری از خروج ارز سبب افزایش اشتغال داخلی شود، عالوه

 های محدود مشکلی نداردشیالت با پرورش تیالپیا در آب*

 .البته نظرات متفاوتی نسبت به خواص ماهی تیالپیا در بین کارشناسان حوزه شیالت وجود دارد

ت پروری سازمان شیالآبزیبرای آنکه بدانیم سازمان شیالت نسبت به پرورش این ماهی چه موضعی دارد، با حسین عبدالحی معاون 

گونه منعی برای تولید این نوع ماهی ندارد، گفت: ما مشکلی در زمینه پرورش تماس گرفتیم. او با تأکید بر اینکه سازمان شیالت هیچ

هی ااکنون نیز دو شرکت در بخش خصوصی و مؤسسه تحقیقات در بافق یزد کار پرورش این نوع مماهی تیالپیا در کشور نداریم و هم

زیست در این زمینه داشتیم و اکنون  نامه با سازمان محیطوی به نکته جالبی اشاره کرد و افزود: ما قبالً یک توافق. اندرا آغاز کرده

خبرنگار فارس پرسید که آیا ممکن است منافع واردکنندگان تیالپیا . بیشتر مخالفان خارج از بدنه کارشناسی این سازمان هستند

ای ندادن مجوز و تولید این نوع ماهی در کشور مؤثر باشد که این مسئول در سازمان شیالت از پاسخ دادن به این سؤال سبب فشار بر

مجوز برای پرورش این ماهی  ۱0زیست امضا کردیم و  ای را با سازمان محیطنامهتوافق ۹۴ما در سال  :طفره رفت و گفت

که در حالی زیست با پرورش ماهی تیالپیا مخالفند،فراد بیرون از بدنه محیطدر استان یزد صادر کردیم، ولی اکنون برخی ا

زیست نخواهد داشت، ما مخالفیم های محدود تولید شود تأثیری بر روی محیطهای شور و آبگوییم اگر این نوع ماهی در آبما می

 .های بومی شودبین رفتن گونه که ماهی تیالپیا به منابع آبی ما راه پیدا کند؛ چراکه ممکن است باعث از

 .وی تصریح کرد: اگر ماهی تیالپیا در مناطق غیرساحلی که منبع آبی ندارد پرورش یابد، هیچ ایرادی نخواهد داشت 

 با واردات تیالپیا مخالفیم *

یالپیا به خبرنگار فر مدیرکل دفتر حفظ و بهسازی منابع دریایی سازمان شیالت در مورد پرورش ماهی تحال رضا شاهیدر عین 

فارس گفت: بهتر آن است که به جای واردات ماهی تیالپیا خودمان این نوع ماهی را پرورش دهیم تا تمام استانداردها را در نظر 

 .رویه به پرورش ماهی داخلی هم ضربه بزنیمبگیریم، نه آنکه با واردات بی

سازمان  شکنیم، مضاف بر آنکهن نیست که برای آن سرو دست میحال ارزش خوراکی ماهی تیالپیا آن چناوی افزود: در عین 

که یدر حال کندبیوتیک استفاده میزیست معتقد است، طرف خارجی برای تولید این نوع ماهی از آنتیحفاظت از محیط

 .ها، آن نوع ماهی را تولید کنیمتوانیم با رعایت یکسری نکات و محدودیتخودمان می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960906000502 
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 شیالت
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۰۷تاریخ: 

 برخورد قانونی و قضایی با صیادان متخلف/ ۲0۱۹تمدید ممنوعیت صید خاویار از خزر تا 

های صورت خبر داد و اعالم کرد که با هماهنگی 2019ز تمدید ممنوعیت صید خاویار از دریای خزر تا سال رئیس سازمان شیالت ا

 .شوندگرفته با ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز با صیادان متخلف برخورد قانونی شده و به دستگاه قضایی معرفی می

ینکه پس از فروپاشی شوروی ذخایر ماهیان خاویار دریای خزر روند نزولی وگو با ایسنا اظهار کرد: با توجه به احسن صالحی در گفت

را طی کرد و عواملی از جمله صید بی رویه کشورهای تازه استقالل یافته حاشیه دریای خزر،عدم مهاجرت ماهیان خاویاری و غیره 

سال صید تجاری ماهیان خاویاری است  5کشور حاشیه دریای خزر مصوب شد تا  5در اجالس روسای جمهور  2010داشت در سال 

 .خزر ممنوع شده که در این راستا طبیعتاً تجارت ماهیان خاویاری نیز ممنوع می شود

شود، هر ساله در اجالس مشترک کشورهای حاشیه خزر این ممنوعیت به مدت یکسال تمدید می 2015وی با بیان اینکه از سال 

کمیته منابع زنده دریای خزر در باکو برگزار شد و ضمن بررسی وضعیت ذخایر ماهیان  افزود: جلسه مشترکی بین این کشورها در

میالدی تمدید شود و صید از این گونه تنها با اهداف  2019خاویاری در دریای خزر، مقرر شد تا ممنوعیت صید آن تا ابتدای سال 

 .زی ذخایر ماهیان خاویاری امکان پذیر استغیر تجاری و برای انجام مطالعات و تحقیقات در راستای احیا و بازسا

مجددا این موضوع و میزان ذخایر ماهیان خاویاری دریای خزر مورد بررسی  2018رئیس سازمان شیالت با اشاره به اینکه در سال 

می و آبزی پروری گیری خواهد شد، ادامه داد: در این جلسات مقرر شد تا دو کارگروه علقرار گرفته و در این زمینه مجدداً تصمیم

 ارگروهک  کند وتشکیل شود کارگروه علمی مسئله احیای ذخایر ماهیان خاویاری را با کمک کارشناسان و متخصصان پیگیری می

 رد یا اندکرده آغاز زمینه این در خزر دریای حاشیه کشورهای که اقداماتی و خاویاری ماهیان پرورش توسعه مسئله این پروری آبزی

صالحی گفت: در این راستا مسئله پرورش ماهیان خاویاری در کشور مورد بررسی .ر می گیردقرا بررسی مورد هستند، آن انجام صدد

قرار گرفت و موفق شدیم در سال گذشته دو هزار تن گوشت ماهیان خاویاری و سه تن خاویار پرورشی تولید کنیم چه خاویار پرورشی 

ی اعالم کرد: کنترل و برخورد با سیده تجاری ماهیان خاویاری توسط کشورهای حاشیه خزر و.من برای تجارت در بازار جهانی ندارد

شود که به عنوان مثال در ایران هیچگونه مجوزی برای صید تجاری این گونه آبزی توسط سازمان شیالت ایران صادر نمی انجام می

شود و بر اساس ان خاویاری با صیادان متخلف برخورد میشود و در صورت ارائه گزارش از سوی هر نهادی برای صید تجاری ماهی

همکاری های صورت گرفته با ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز آنها را به دستگاه قضایی معرفی میکنیم و مطابق با قانون این ستاد با 

را در اجالس ساالنه در رابطه با رئیس سازمان شیالت اظهار کرد: همه کشورهای گزارش فعالیت های خود .آنها برخورد می کنیم

 ندده می ارائه آبزی  چگونگی کنترل سیل تجاری ماهیان خاویاری در مرزهای آبی خود و اقداماتشان برای احیا و بازسازی این گونه

 چگونگی برای کشورها این بین مشترکی نامهآیین تدوین اما کنندمی پیگیری را اقدامات این خودش کشوری هر حاضر حال در

 انترکمنست آباد عشق در زودی به  صید تجاری ماهیان خاویاری در دریای خزر در دستور کار قرار گرفته است که با برخورد و مبارزه

 .شود می برگزار خزر دریای حاشیه کشورهای بین مشترکی جلسه

http://www.iana.ir/fa/news/50324/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D 
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 شیالت
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۰۵تاریخ: 

 درصدی صادرات شیالت در تابستان امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل + جدول ۱۱رشد 

درصد رشد  11میان حدود  های کشاورزی منفی بوده، اما بخش شیالت در ایناگرچه در برخی موارد، تراز تجاری برای زیربخش

داشته است.به گزارش خبرنگار ایانا طبق گزارش منتشرشده از گمرک ایران، درباره تغییرات ارزش دالری تجارت خارجی کشور در 

درصد کاهش داشته  10درصدی همراه بوده و واردات آن نیز در همین مدت، حدود  10.89بخش شیالت با رشدی  96تابستان 

درصد را تجربه کرده  15.38ی است که صادرات محصوالت شیالتی طی تابستان امسال در مقایسه با بهار، کاهشی است. این در حال

 درصد رشد کرد. 10است. البته واردات آن نیز در مقایسه با فصل قبل، بیش از 

درصد نسبت  10.17و  درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل 20.26در همین راستا صادرات بخش کشاورزی، شکار و جنگلداری، 

درصد نسبت به  16.18درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل و  82.13به فصل قبل، رشد منفی داشت. واردات در این بخش هم 

 افزایش داشته است./ 96بهار 

http://www.iana.ir/fa/news/50247/%D8%B1%D8%B4%D 
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 شکر
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۰۷تاریخ: 

 تفاوت یک میلیون تنی بذر داخلی و خارجی در تولید شکر/ راه ورود تکنولوژی را نباید بست

بذور وری بیشتر شود، اما معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی، از بهرهدر حالی که بذر چغندرقند به اندازه کافی در داخل تولید می

 .دهدوارداتی خبر می

وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت: اگرچه در حال حاضر بذر چغندرقند در معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفت

ات آن به واردوری بیشتر بذرهای خارجی، مجبور دلیل اختالف در تولید و میزان بهرهشود، اما بهداخل کشور به اندازه کافی تولید می

زی کشور ای برای کشاورگونههستیم.عباس کشاورز با اشاره به اینکه بذر یک کاال نیست، بلکه یک تکنولوژی است، افزود: باید به

کند بذر داخلی باشد یا خارجی.به گفته وی، اگر قرار باشد برنامه ریخت که بذر مورد نیاز از بهترین نوع تامین شود؛ حال فرقی نمی

میلیون تن شکر از کشورهای  1.5چغند مورد نیاز کشور را با بذر داخلی کشت کنیم، در نهایت برای جبران کمبود تولید باید تمام 

دهد. ضمن اینکه هزار تن کاهش می 500خارجی وارد شود. این در حالی است که استفاده از بذور خارجی، مقدار واردات را به 

کند، اما بذر میلیون دالر ارز از کشور خارج می 450تر است. زیرا واردات شکر اضافی، ر به صرفهها نیز در مقام مقایسه بسیاهزینه

گرم شکر به ازای هر هکتار  700گرم شکر و از نوع خارجی  450خریداری شده تنها سه میلیون دالر هزینه دارد. از بذر داخلی 

وری به ازای مصرف هر مترمکعب آب لحاظ اقتصادی و هم از نظر بهرهکند که هم از شود؛ بنابراین عقل سلیم حکم میبرداشت می

و زمین، از بذری استفاده شود که بهترین عملکرد را داشته باشد.کشاورز عنوان کرد: این موضوع در مورد محصوالت دیگر نیز صدق 

هکتار تولید دارد، با استفاده از بذر هیبرید  تن در 15تا  12عنوان مثال، اگر بذر تولید شده داخلی برای هندوانه، بین کند. بهمی

تن هندوانه در هکتار افزایش داد.وی معتقد است: به هیچ عنوان نباید راه ورود تکنولوژی را بست.  70تا  60توان این مقدار را به می

اند، باز هم ساالنه جای داده های صادرکننده بذر را در خودترین شرکتای مانند آلمان و فرانسه که بزرگحتی کشورهای پیشرفته

 برخی از بذور را وارد کرده و انحصاری برای تولید داخل قائل نیستند. بنابراین باید به این مبحث از زاویه تبادل تکنولوژی بین کشورها

وزی به ما اگر رکنیم، اجات به غیر از کاهو، اسفناج و طالبی، بذر دیگری تولید نمینگریست. اکنون نیز در عرصه سبزی و صیفی

تکنولوژی تولید بذر تمام محصوالت دست یافتیم، در آن زمان نیز نباید تعامل با دنیا را فراموش کرد و همیشه باید به دنبال تکنولوژی 

رهای وشوند، اظهار کرد: بذور هیبرید که کشطور کلی به دو نوع تقسیم میبهتر بود.معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه بذرها به

مهندسی  60عنوان مثال، ایران در دهه کنند، مگر اینکه کشوری قصد خرید داشته باشد. بهتولید کننده، تکنولوژی آن را فاش نمی

مهندسی تولید هیبرید کلزای کانوال را خریداری کرد. دوم، بذرهای غیرهیبرید هستند که تولید  70تولید هیبرید سورگوم و در دهه 

گیرد و بسته به توان و سرعت هر کشور انواع آن متفاوت است.کشاورز تأکید کرد: مطابق قوانین ه مشخص شکل میآنها در یک پروس

ی معکوس، بذر توانیم با مهندسالمللی، باید برای استفاده از منابع ژنتیکی یک بذر رضایت تولیدکننده را جلب کرد؛ بنابراین نمیبین

ر پایان ابراز امیدواری کرد که با توسعه بخش خصوصی و مشارکت و همکاری با کشورهای هیبرید را در داخل تولید کنیم.وی د

 پیشرفته، انتقال تکنولوژی به داخل کشور سرعت بیشتری به خود بگیرد./

http://www.iana.ir/fa/news/50315/%D8%AA%D9%81%D8% 
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 شیر و فرآورده ها
 فارس - ۹۶/۰۹/۰۷ : تاریخ

 لبنیات تولیدی ورامین قابلیت صادرات به گرجستان را دارد 
های ویژه در تولید محصوالت کشاورزی و دامی برخوردار است و سفیر جمهوری اسالمی ایران در تفلیس گفت: ورامین از ظرفیت

شهیدی استان تهران، سیدجواد قوام خبرگزاری فارسبه گزارش  .صادرات به گرجستان را داردلبینات تولیدی این شهرستان قابلیت 

پیش از ظهر امروز در دیدار با گروهی از بازرگانان و تولیدکنندگان شهرستان ورامین اظهار کرد: نگاه مردم گرجستان به ایران به 

وی .گذاران ایران در این کشور را فراهم کندتواند زمینه حضور تجار و سرمایهفراوان مثبت است و این امر می دلیل نقاط مشترک

گذاری و صادرات محصوالت به کشور گرجستان ابراز تمایل کرده اند ولی های اخیر ایرانیان بسیاری برای سرمایهادامه داد: در سال

سفیر جمهوری اسالمی ایران در .دی مقصد صادرات و رقبای بازار خود را به خوبی شناسایی کنندبرای این امر ابتدا باید شرایط اقتصا

گذاری در کشور گرجستان، صادرات محصوالت با کیفیت به این کشور است و که با مهمترین اصل برای سرمایه :تفلیس تصریح کرد

خی از کشور های آسیای میانه دارد، دقت در انتخاب نوع کاال از هایی که صادرات محصوالت به این کشور نسبت به برتوجه به هزینه

شهیدی با اشاره به بازدید خود از شهرستان ورامین و واحدهای تولیدی این شهرستان گفت: قوام.ای برخوردار استاهمیت ویژه

ی ی صادرات کاال و دانش فنی و مهندسشهرستان ورامین به دلیل ظرفیت ها و قابلیت های تولیدی می تواند با ایجاد پل ارتباطی برا

سفیر جمهوری اسالمی در تفلیس افزود: محصوالت دامی و لبنیات شهرستان ورامین از کیفیت باالیی برخوردار .به گرجستان باشد

تواند به گرجستان است که در صورت حمایت فرمانداری این شهرستان و پشتیبانی سفارت جمهوری اسالمی، این محصوالت می

 .در شودصا

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960907000835 
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 صادرات و واردات
 فارس - ۹۶/۰۹/۰۷ : تاریخ

 رود درصد محصوالت کشاورزی از بین می 30نیازی به واردات میوه نیست/ 
های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی گفت: به جز چهار میوه گرمسیری، نیازی به واردات میوه مدیرکل دفتر امور میوه

 رود و تبدیل به ضایعاتدرصد محصوالت کشاورزی ایران به دالیل مختلف از محل تولید تا مکان مصرف از بین می 30نداریم، تقریباً 

، شکراله حاجی وند گفت: کشور ما در شمار ده کشور برتر جهان در تولید و سیماصدا به نقل از  خبرگزاری فارس به گزارش .شودمی

ها مطلقا نیازی به واردات میوه محصوالت باغی و از صادرکنندگان مهم میوه در دنیاست و به جز چهار میوه گرمسیری، در سایر میوه

 .هیم و ارزآوری بیشتری برای کشورمان داشته باشیمبندی، میزان صادرات را افزایش دنداریم و باید با افزایش کیفیت بسته

های سردسیری و خشک شامل پسته، سیب، های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی گفت: برخی میوهمدیرکل دفتر امور میوه

  زردآلو خشک گالبی، گردو، بادام، فندق، انگور، انواع کشمش، هلو و شلیل، آلو و گوجه، آلوخشک، گیالس و آلبالو، زردآلو و

گردو، فندق و بادام چقدر تولید داریم ، اعالم کرد : درباره میزان تولید محصوالت یادشده،  وی درباره اینکه در محصوالت پسته،. است

هزار تن،  231هزار تن، گردو  261پسته  94هنوز کامل استخراج نشده است؛ اما درباره آمارهای سال  95آمارهای مربوط به سال 

کیلوگرم، گردو  0.7سرانه مصرف محصوالت یادشده به ترتیب برای پسته .ایمهزار تن تولید داشته 23هزار تن و فندق  159 بادام

های سردسیری و خشک وزارت جهاد مدیرکل دفتر امور میوه.کیلوگرم ثبت شده است 0.25کیلوگرم و فندق  1.5کیلوگرم، بادام  2.4

های خشک است و جه به نوع محصول متفاوت است و کمترین میزان ضایعات مربوط به میوهضایعات با تو : کشاورزی تصریح کرد

بیشترین مقدار ضایعات در محصوالت باغی مربوط به مراحل برداشت و پس از  .خوری باالتر استهای تازهمیزان ضایعات در میوه

همچنین صنایع تبدیلی و تکمیلی میزان ضایعات را  برداشت است که با اعمال مدیریت صحیح در مراحل تولید تا عرضه محصول و

شده محصوالت آالت کشاورزی در کاهش ضایعات و قیمت تمامحاجی وند درباره سهم ماشین.توان کاهش دادبه مقدار قابل توجهی می

 شده میوه وقیمت تمام آالت و ادوات مخصوص باغی در باغات میوه کشور، عالوه بر کاهش میزانهم گفت : استفاده بهینه از ماشین

افزایش درآمد باغداران، باعث افزایش قدرت رقابت در بازارهای جهانی میوه و در نتیجه افزایش ارزآوری و صادرات و اشتغالزایی در 

 1500درصد است که با تخصیص اعتبارات  5حال حاضر درصد مکانیزاسیون در باغات کشور کمتر از شود. متاسفانه درکشور می

های سردسیری و خشک وزارت جهاد مدیرکل دفتر امور میوه.توجهی برخوردار خواهد شدارد تومانی در سال جاری، از رشد قابلمیلی

کشاورزی درباره خرید تضمینی هم گفت : به دلیل مزیت نسبی باال، محصوالت باغی عمدتاً دارای بازار مبادالتی آزاد هستند، اما در 

تنظیم بازار و جلوگیری از زیان باغداران در بازار محصوالت تحت حمایت قانون تضمین خرید دخالت و برخی مواقع دولت به منظور 

ها، تحت پوشش قانون تضمین  بسیاری دیگر از محصوالت باغی مانند انواع میوه.کندبر مبنای قیمت تضمینی تعیین شده خرید می

این دسته از محصوالت است. در مورد محصوالت باغی تحت پوشش قانون،  کننده قیمتخرید نبوده و مکانیسم عرضه و تقاضا، تعیین

د محصول تواننهای تضمینی حضور بالقوه دارد و تولیدکنندگان در صورت تمایل میدولت به عنوان یک خریدار در بازار با اعالم قیمت

ب محصوالت باغی در بازار آزاد باالتر از نرخ تضمینی به گفته حاجی وند؛ معموال قیمت اغل.خود را به نرخ اعالم شده به دولت بفروشند

بوده و نیازی به دخالت دولت برای خرید ایجاد نشده است، تنها در مورد برخی محصوالت مانند خرما و کشمش دولت اقدام به خرید 

 . قل معیشت آنها بوده استوی افزود : هدف از این موضوع، حمایت از باغداران، جلوگیری از ضرر و زیان و تأمین حدا.کرده است

اما ماهیت متفاوت بازار محصوالت باغی و زراعی موجب شده است، این قانون در عمل تنها برای محصوالت خرما، کشمش و چای 

شی و های رویهای نوین باغبانی مثل سیستم کشت متراکم، ارقام تجاری با عملکرد باال، پایهوی گفت: با فناوری.کاربرد داشته باشد
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زایش ها، ضمن افهای نوین آبیاری، هرس فنی و تغذیه و مکانیزه کردن باغات میوه و در نتیجه افزایش عملکرد میوهگیری از روشهرهب

  .چند برابری درآمد باغداران، دیگر نیازی به خرید تضمینی نیست

 .تواند راهگشا باشددر مواقع ضروری ، انجام خرید توافقی در محصوالت باغی می

های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی گفت : تعیین خرید تضمینی باید با در نظر گرفتن معیارهای رکل دفتر امور میوهمدی

 .شده آنها و به طور دقیق صورت گیرد تا از زیان باغداران جلوگیری به عمل آیدمتعدد از جمله قیمت جهانی محصوالت و هزینه تمام

 کندرا برای واردات باز میهای داخلی، راه ضایعات میوه

درصد محصوالت کشاورزی ایران به دالیل مختلف از محل تولید تا مکان مصرف از بین 30تقریبا  براساس آمارهای موجود،

  .شودرود و تبدیل به ضایعات میمی

عث شده است هر سال به این در حالی است که عدم توسعه صنایع تبدیلی در کشورمان به این حجم باالی ضایعات دامن زده و با

 .شوددلیل نبود چنین امکاناتی، بخش قابل توجهی از محصوالت کشاورزی به دست کشاورزان دور ریخته 

دلیل قیمت محصول سیب محصوالتشان را کنار جاده شاهد مثال این روند آن است که باغداران شهر ارومیه در اعتراض به کاهش بی

کنند، در صورت توسعه بموقع و هدفمند صنایع تبدیلی در بخش و متخصصان امر تاکید میکارشناسان .تخلیه کردند و رفتند

های مختلف کشاورزی خواهیم بود، بلکه زمینه مدیریت تولید در کنار کشاورزی، نه تنها شاهد کاهش قابل مالحظه ضایعات در بخش

توجه به شرایط فعلی و در نظر گرفتن فسادپذیری محصوالت  این افراد تاکید می کنند با.ارزش افزوده باالتر هم ایجاد خواهد شد

توجهی از محصوالت مختلف وارد بازار شده و نبود متقاضی به میزان کافی، زیان اقتصادی کشاورزان یا کشاورزی یکباره بخش قابل

و، کمپوت، کنسانتره یا حتی کودهای های کنسرها یا کارخانهکند، درحالی که اگر صنایع تبدیلی مثل سردخانهباغداران را ایجاد می

ای بلند توانند با نگهداری یا تبدیل محصوالتشان به محصوالتی با ماندگاری باالتر در طول دورهزیستی ایجاد شده باشد، کشاورزان می

ارت جهاد کشاورزی های سردسیری و خشک وزمدیرکل دفتر امور میوه.مدت، اقدام به فروش تولیدات خود با ارزش افزوده باالتر کنند

ا توان آن رگفت: این مسئله موجب شده است، ساالنه حجم زیادی میوه به کشور وارد شود، در حالی که با تنظیم مناسب بازار، می

 .طور واقعی محقق کردکاهش داد و خود کفایی در بازار میوه را به
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 صادرات و واردات
 فارس - ۹۶/۰۹/۰۳ : تاریخ

 بندنددرصد تعرفه می ۵0ها روی سیب ایران کشور همسایه/ هندی ۵مشکالت صادرات سیب به 
رئیس اتحادیه صادرکنندگان محصوالت کشاورزی گفت: شنبه صادرکنندگان محصوالت کشاورزی برای پیگیری و حل مشکالت  

  .کنند با حجتی نشست دارندسویه فقط برای ایران اعمال میای که کشورهای همسایه یکصادراتی سیب و موانع تعرفه

روی صادرات سیب ایرانی به کشورهای همجوار  ، از مشکالت پیشخبرگزاری فارسبا خبرنگار کشاورزی وگو سید رضا نورانی در گفت

ای که این اتحادیه به وزیر جهاد کشاورزی ارسال کرده است قرار است تا فردا گفت و اظهار داشت: در همین راستا و با توجه به نامه

 .ای با وزیر جهاد کشاورزی در راستای بررسی مشکالت صادرات سیب ایرانی برگزار شودلسهشنبه ج

میلیون تن  3.5بینی ما خیز است، خاطرنشان کرد: پیشوی با اشاره به حجم تولید باالی سیب در ایران و اینکه ایران کشوری سیب

شود نزدیک به یک میلیون تا یک کنسانتره و آبمیوه میصنعتی که تبدیل به  3سیب در کشور است که با احتساب سیب درجه 

  .شود و برای بقیه آن باید به فکر بازارهای صادراتی باشیمهزار تن سیب در داخل مصرف می 200میلیون و 

جانبه برخی کشورهای همسایه از جمله هند و پاکستان های یکرئیس اتحادیه صادرکنندگان محصوالت کشاورزی با اشاره به پروتکل

درصد  50ها ایم اما هندیدرصد کاهش داده 25درصد به  90با ایران، گفت: جالب اینجاست که ما تعرفه واردات برنج از هند را از 

رسد و همین مسأله باعث شده که جلوی درصد می 70اند که به اضافه ارزش افزوده این رقم به عرفه گذاشتهبرای واردات سیب از ما ت

کند هزار تن سیب درختی از کشورهای دیگر وارد می 510نورانی گفت: هند ساالنه .صادرات سیب ایران به هندوستان گرفته شود

تر وی اضافه کرد: جالب .ن با توجه به پروتکلی که بین یکدیگر دارند صفر استاش با کشورهایی همچون پاکستان و افغانستاکه تعرفه

کرد که امسال این واردات را قطع کرده است و ما از آقای هزار تن سیب از چین وارد می 210اینجاست که هند تا سال گذشته 

ه واردات سیب به هند محصولمان را صادر خواهیم که با مقامات هندی وارد مذاکره شده تا بتوانیم با کاهش تعرفحجتی می

گفت:  ای کرد ورئیس اتحادیه صادرکنندگان محصوالت کشاورزی همچنین به تعرفه باالی صادرات سیب به پاکستان هم اشاره .کنیم

که این  تیتنی سیب درختی به پاکستان باید کیلویی هزار تومان تعرفه گمرکی بپردازیم در صور 20به ازای صادرات یک کانتینری 

ای های زنجیرهنورانی همچنین به موانع صادرات به روسیه هم اشاره کرد و گفت: شرکت .مسأله برای افغانستان و هند وجود ندارد

درصدی برای سیب ما وضع کرده بازپرداخت پول توسط  35خواهند ولی این کشور عالوه بر آنکه تعرفه روسیه از ایران سیب می

وی در مورد  .روزه است که برای صادرکنندگان ما با توجه به حجم گردش مالی پایین امکانپذیر نیست 60تا  45مشتریان این کشور 

بازار عراق هم به عنوان یکی از کشورهای مقصد صادراتی ایران، گفت: این کشور هم هر روز یک داستان عجیب و غریب برای واردات 

کند. از طرف دیگر کویت هم مشکالتی برای ما از ایران را باز کرده و گاهی ممنوع می آورد و گاهی واردات سیبمیوه از ایران در می

واهد خایجاد کرده که وقتی محموله صادراتی از خرمشهر قرار است به مبدأ این کشور حمل شود تأیید سفارتخانه خود در تهران را می

رئیس اتحادیه صادرکنندگان .کاهدکند که از کیفیت کار هم میکه هزینه سنگینی را به عالوه زمان به صادرکننده ما تحمیل می

محصوالت کشاورزی از سازمان توسعه تجارت و وزارت امور خارجه خواست تا در کنار وزیر جهاد کشاورزی مشکالت کشورها و مراکز 

گذشته همواره سیب تولیدشده توسط های به گزارش خبرنگار فارس، طی سال.صادراتی را پیگیری کرده و با رایزنی آن را حل کنند

رود. این در باغداران ایرانی به دلیل نبود مقاصد صادراتی و قیمت باالی تمام شده همواره روی دستشان مانده و گاهی به هدر می

ه نداریم ینمقام وزیر جهاد کشاورزی هفته گذشته در مورد صادرات سیب ایران گفته بود مشکلی در این زمحالی است که مهرفرد قائم

  .تومان از یک ماه پیش آغاز شده است 350توسط سازمان تعاون روستایی به قیمت هر کیلوگرم  3و خرید تضمینی سیب درجه 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960903000332 
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 ارداتصادرات و و
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آذر  ۰۳تاریخ: 

 ای باعث از دست دادن بازارهای خارجی می شودصادرات فله

ای محصوالت کشاورزی بدون بسته بندی مناسب، ارزش افزوده کمی داشته و با استقبال ناچیزی در بازار همتی گفت: صادرات فله

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزیشهرستان ارومیه در گفتگو با خبرنگار فریدون همتی عضو اتاق بازرگانی . شودهدف مواجه می

کشور ترکیه، عراق و آذربایجان مرز خاکی دارد و عمده صادرات آن از طریق مرز بازرگان، رازی و  3اظهار کرد: استان ارومیه با  ،خبرنگاران جوان

عضو اتاق بازرگانی شهرستان ارومیه در خصوص .گیردها و مسائل امنیتی جابجایی کمتری از مرز سرو، صورت میسرو است که به دالیل درگیری

ارومیه تحت تاثیر مشکالت سیاسی ترکیه و عراق قرار  صادرات محصوالت کشاورزی: اکنون تاثیر فضای سیاسی بر روابط اقتصادی بیان کرد

 بازار رد صادرکنندگان حضور برای شرایط مظلومی در خصوص افزایش تعرفه ترجیحی میان ترکیه و ایران گفت: با افزایش این تعرفه.گرفته است

نیز در روابط اقتصادی میان دو   رفه، کودتا در ترکیهتع افزایش کنار در همچنین ،است شده تر سخت واردکنندگان سایر با رقابت و کشور این

وی ادامه داد: عمده صادرات ما به کشور عراق مربوط به بخش کردستان عراق بوده که با برگزاری رفراندوم و .کشور تاثیر فراوانی گذاشته است

 :همتی با اشاره به کم بودن تنوع محصوالت کشاورزی به ترکیه، تصریح کرد.گیردنمیها، اکنون صادراتی به این کشور صورت بسته شدن مرز

صادرات محصوالت کشاورزی به ترکیه تنوع زیادی ندارد و تنها محدود به هندوانه، کیوی، سیب و در برخی از مواقع صیفی جات است که با 

وی با بیان اینکه ضعف بسته بندی محصوالت .رو به کاهش است در ترکیه، صادرات میوه افزایش تولید محصوالت کشاورزیتوجه به 

ای محصوالت بدون بسته بندی، ارزش افزوده کمی داشته و استقبال ناچیزی کشاورزی، صادرات فله ای را به همراه دارد ، تاکید کرد: صادرات فله

ی هاهای دیگر، وارد بازارا بسته بندی های جدید و برند شرکتبه گفته وی؛ گاهی این محصوالت ب.گیرداز این محصوالت در بازار هدف صورت می

ین رهای باین عضو اتاق بازرگانی در ادامه افزود: جوایز صادرات برای تشویق کشاورزان به افزایش تولید، صادرات و حضور در بازا.شوندجهانی می

در ازای صادرات سیب از سوی وزارتخانه تا حدودی توانست به بهبود  سال گذشته پرداخت نشده است که برای جبران آن واردات موز 2المللی از 

شوند، پس از های که پای درخت ریخته میدر کنار جاده، گفت: سیب های پادرختیسیب  همتی در خصوص دپو.شرایط باغداران کمک کند

شود، نکه در بخش کشاورزی نیاز به نوآوری احساس میوی در خاتمه با بیان ای.شوندهای کنستانتره فروخته میجمع آوری و دپو به کارخانه

های پیشرفته است که باید با گذر از کشت سنتی و اصالح شیوه تولید گفت: میزان بهره وری کشاورزی در ایران یک سوم تولیدکنندگان در کشور

 .کنیم  های بین الملی را فراهمرتمند در بازارمیزان برداشت را افزایش داده و با سرمایه گذاری در بسته بندی تولیدات، زمینه حضور قد

http://www.yjc.ir/fa/news/6329568/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آذر  ۰۹تاریخ: 

 ماجرای گندم آغشته به خاک را مطرح می کنندواردات چی ها 

 .مافیای واردات با اظهار نظرهای غیر کارشناسی مبنی بر اختالط گندم با خاک درصدد هستند که خودکفایی گندم را زیر سوال برند

و تبدیل  خودکفایی گندمدر سال های اخیر،  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

 .ایران واردکننده به صادرکننده با حواشی و انتقادات زیادی از سوی مافیای واردات همراه شد

ان یکی از درخشان ترین عملکرد های وزارت جهاد کشاورزی در دولت در سال های گذشته را می تو خودکفایی مجدد گندماگرچه 

یازدهم برشمرد اما برخی افراد با اظهار نظرهای غیر کارشناسی مبنی بر اختالط گندم با خاک درصدد هستند که این امر مهم را زیر 

آلودگی  و بی کیفیتی گندمح شده ادعای البته ناگفته نماند که وزارت جهاد کشاورزی در واکنش نسبت به مباحث مطر.سوال برند

علیقلی ایمانی رییس بنیاد توانمند سازی گندمکاران در گفتگو با خبرنگار . دانست کذب را خاک به مردم اصلی قوت عنوان به نان 

داخل با  اختالط گندمظهار کرد: مافیای واردات با اظهاراتی مبنی بر با رد ادعای اختالط خاک با گندم ا صنعت،تجارت و کشاورزی

وی با اشاره به اینکه در مراکز خرید مسووالن .خاک و ماسه درصدد هستند که به هر طریقی خودکفایی گندم را زیر سوال برند

زان را طبق جدول پاکی خریداری می بازرگانی دولتی به عنوان مباشر خرید حضور دارند، گفت: براین اساس گندم تولیدی کشاور

رییس بنیاد توانمند سازی .کنند و به جرات می توان گفت که هیچ گندمکاری تا کنون اختالط محصول با خاک را انجام نداده است

رح کردند ی مطگندمکاران ادامه داد: در نمایشگاه اخیر صنعت آرد و نان، نانوایان فرانسوی اظهاراتی مبنی بر کیفیت باالی گندم ایران

 برداشت زمان در ها واسطه و  وی با اشاره به شیطنت های دالالن.صحت ندارد گندم داخلکه این امر بدان معناست که بی کیفیت 

گندم خود و امتناع در تحویل به دولت تحریک  نقدی فروش به نسبت را کشاورزان برداشت فصل در سودجو افراد این: کرد بیان گندم

می کنند که درنهایت به سبب روابط خود با برخی از کارخانه های آرد و اختالط با خاک،تولید داخل را زیر سوال می برند در حالیکه 

و مسووالن مجددا  کارانگندماین مقام مسوول با اشاره به اینکه پس از سال ها تالش .گندمکاران در این میان هیچ گناهی ندارند

به خودکفایی رسیدیم، تصریح کرد: واردات چی ها با اظهارات غیر کارشناسی مبنی بر اختالط گندم با خاک و بی کیفیتی گندم 

به گفته وی، در جدول پاکی وزارت جهاد شرایط گندم خرید بر .تولید داخل در صدد واردات محصول و ضربه به تولید داخل هستند

درصد افت غیر  4برحسب  96-95ایمانی، خرید گندم در سال زراعی .درصد افت مفید و غیر مفید مشخص شده است مبنای چند

تومان تعیین کرده بود و افزود: جدول ماتریسی وزارت  1300درصد افت مفید)شکستگی گندم(  4مفید)علف هرز،سنگ، کلوخ( و 

استه ک قیمت گندمد خارجی تشویق می کند چرا که در صورت بی توجهی، از جهاد، کشاورزان را به تولید گندم کیفی و عاری از موا

رییس بنیاد توانمند سازی گندمکاران یادآورشد: بنابر فرمایشات مقام معظم رهبری خودکفایی محصوالت استراتژیک .خواهد شد

ی نسبت به مشابه داخلی، بی کیفیتنظیر گندم امری ضروری است و به اظهارات غیر کارشناسی مبنی بر نرخ پایین گندم خارجی 

 .گندم تولید داخل و اختالط آن با خاک نباید توجه کرد

 واردات چی ها به دنبال واردات گندم هستند

فراد سودجو با اظهار نظر غیر گفت: ا  صنعت،تجارت و کشاورزی اسماعیل اسفندیاری پور مجری طرح گندم در گفتگو با خبرنگار

وی افزود: با وجود مشقت های فراوان .را زیر سوال برند خودکفایی گندمکارشناسی مبنی بر اختالط گندم با خاک می خواهند 

اسفندیاری پور تصریح .کاشت، داشت و برداشت گندم، هیچ کشاورزی زحمات خود را با اختالط گندم با خاک زیر سوال نمی برد

این گزارش می افزاید: با وجود آنکه  .، اختالط خاک با گندم ادعای بی اساس است کیفیت باالی گندم داخلیتوجه به  کرد: با
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با خاک پافشاری می کنند اما مسووالن وزارت جهاد مباحث مطرح شده پیرامون بی  اختالط گندمفعاالن بخش خصوصی بر ادعای 

 97-96برای سال زراعی  جدول پاکی گندماین درحالی است که رییس انجمن صنایع غذایی اصالح .کیفیتی نان را کذب می دانند

درصد خاک وجود ندارد و اعتقاد داریم که این خاک به گندم  7را امری ضروری می داند و می گوید: به هیچ عنوان درون گندم 

 .اضافه می شود

http://www.yjc.ir/fa/news/6341577/%D9%88%D8%A7%D8% 
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 صنایع غذایی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آذر  ۰۲تاریخ: 

 دهددرصدی قیمت نان مُسکنی موقت/ یکسان سازی آرد و گندم کیفیت نان را افزایش می ۱۵افزایش 

زمانیکه یکسان سازی نرخ آرد و گندم صورت نگیرد، خبری از رقابت میان نانوایان و افزایش کیفیت  برخی از مسئوالن معتقدند تا

، بعد از ماه ها گله و شکایت نانوایان مبنی بر خبرنگاران جوانگروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی  به گزارش خبرنگار.نان نیست

 .درصدی نان در هفته گذشته، موافقت کرد 15ثبات قیمت نان، باالخره کارگروه تنظیم بازار با افزایش 

نرخ های  که قرار بود از اول آذر ماه اجرایی شود،به سبب آنکه درصدی قیمت نان ۱۵افزایش براساس تصویب ستاد تنظیم بازار 

 .جدید به نانوایان ابالغ نشده این موضوع به هفته آینده موکول شد و هرگونه افزایش قیمت در این مدت، غیرقانونی است

درصدی قیمت نان را راهکار اساسی افزایش کیفیت نمی دانند، چراکه آنها  15البته ناگفته نماند که بسیاری از مسئوالن افزایش 

 .ان سازی نرخ آرد و نان صورت نگیرد، خبری از رقابت میان نانوایان نیستمعتقدند تا زمانیکه یکس

را که می تواند به داستان بی کیفیتی و کاهش  یکسان سازی آرد و نان حال جای سوال است که دلیل تاخیر دولت در اجرای

 ضایعات نان پایان دهد، چیست؟

اظهار کرد:   صنعت،تجارت و کشاورزیم صنعتی در گفتگو با خبرنگار محمد جواد کرمی رییس اتحادیه نان های حجیم و نیمه حجی 

درصدی قیمت نان، مُسکنی موقت برای  15با توجه به ثبات قیمت نان و افزایش هزینه های تولید در سه سال گذشته، افزایش 

راهکار ایده آلی نیست، افزود: دولت هر چه سریع تر باید سیاست یکسان سازی  ش قیمت نانافزایوی با بیان اینکه .نانوایان است

 .آرد و گندم را اجرا کند، چراکه عرضه بخشی از نان به صورت دولتی و بخش دیگر به صورت آزاد، راهکار مناسبی نیست

تومان به  665ران خریداری می کند، درحالیکه با قیمت تومان از گندمکا 1300کرمی در ادامه افزود: دولت هر کیلو گندم را به نرخ 

رییس اتحادیه نان های حجیم .کند که این امر به شدت تناقض ایجاد کرده استتومان آزاد پز عرضه می 900نانوایی های یارانه پز و 

درصدی  15یست، از این رو افزایش خبری از رقابت میان نانوایان ن صنعت نانواییو نیمه حجیم صنعتی ادامه داد: با وجود آنکه در 

 .داشت نخواهد نان کیفیت افزایش در تاثیری  قیمت،

درصدی قیمت، تنها هزینه های دو سال گذشته نانوایان را  15وی با اشاره به اینکه تصمیم اخیر کارگروه آرد و نان مبنی بر افزایش 

 .تنها با یکسان سازی نرخ آرد و گندم عملیاتی می شودپوشش می دهد، یادآور شد: افزایش کیفیت و کاهش ضایعات نان 

 افزایش قیمت نان با حفظ وزن چانه نان

گفت: طی سه سال اخیر علی  صنعت،تجارت و کشاورزیقاسم زراعت کار رییس اتحادیه نان های سنتی تهران در گفتگو با خبرنگار 

تغییری نداشت که این امر با اعتراض شدید نانوایان روبرو شد، چراکه آنها  قیمت نانیش هزینه های کارگری، سربار و تورم رغم افزا

وی افزود: براساس تصمیم اخیر کارگروه آرد و نان، قیمت نان با حفظ وزن چانه های موجود و تصمیم .دیگر قادر به ادامه تولید نبودند

ت کیفیزراعت کار با انتقاد نسبت به سخنان اخیر مدیر عامل بازرگانی دولتی مبنی بر  .زایش خواهد یافتدرصد اف 15استانداران، 

بیان کرد: براین اساس نانوایان مقصر بی کیفیتی نان هستند که این امر صحت ندارد، چراکه گلوتن گندم های  مناسب آرد و گندم

رییس اتحادیه نان های سنتی با .درصد آرد معترض هستند 19ان نسبت به گلوتن باشد، در حالیکه نانوای 26تولیدی نباید کمتر از 

تصریح کرد: با توجه به آنکه تهران مصرف کننده عمده گندم است، از این  اختالط خاک با گندماشاره به گالیه های نانوایان مبنی 

 .در سایر استان ها را به همراه داردرو گندم های درجه یک وارد این استان می شود که این امر کاهش کیفیت نان 

 .امری ضروری است افزایش کیفیت نان به گفته وی اعمال مدیریت و نظارت دقیق در اختالط گندم داخلی، جهت
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، مسئوالن امر قول افزایش کیفیت نان را داده بودند، اما با گذشت  89در سال  آزاد سازی قیمت نانبر اساس این گزارش؛ اگرچه با 

 ایترض جلب تواند نمی ها قیمت مجدد افزایش رسد، می نظر به حال ل از این ماجرا تغییری در افزایش کیفیت مشهود نشد.چند سا

 .عنوان قوت اصلی مردم را به همراه داشته باشد به نان ضایعات کاهش و کنندگان مصرف

http://www.yjc.ir/fa/news/6332510/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D 
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 صنایع غذایی
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۰۳تاریخ: 

 3های روز همزمان با شکستن طلسم حضور وزیر/ نمایش فناوریالمللی آرد و نان در افتتاحیه با همهمه نمایشگاه بین

 ساله تغییر نرخ نان

پیچد، اگر گرسنه هم نباشید، اگر رژیم غذایی سخت برای کاهش وزن داشته باشید یا اصالً یک پرس گویند عطر نان که میمی

 ...مه بگیرید و بخورید. در یک کالمخواهد یک تکه نان با پنیر لقتان میچلوکباب سلطانی هم که خورده باشید، دل

 علیرضا صفاخو: -خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( 

پیچد، اگر گرسنه هم نباشید، اگر رژیم غذایی سخت برای کاهش وزن داشته باشید یا اصالً یک پرس گویند عطر نان که میمی

پنیر لقمه بگیرید و بخورید. در یک کالم، معجزه نان در خواهد یک تکه نان با تان میچلوکباب سلطانی هم که خورده باشید، دل

تان هوس نان شوید و دلکنید، گرسنه میعطر و طعم آن نهفته است. به همین دلیل هم هست که هر وقت از دم نانوایی عبور می

ای آن جان تازه و هر لقمه کند. اگر این عطر و طعم را با گرسنگی اول صبح گره بزنید، خواهید دید نان، معجزه صبحگاهی استمی

المللی تهران در نوردید، شنبه دیروز در حالی که سوز سرمای پاییزی در محوطه نمایشگاه بیندهد. از ظهر پنجهای بدن میدر رگ

ان که نهای روزمره، فرصت خوبی را فراهم کرد تا بازدیدکنندگان نمایشگاه خنکای پاییزی و هوای پاک شده تهران از جوالن آلودگی

 های جدید آرد وهای خوش پخت عرضه شده با بهبوددهندهبا برگزاری نمایشگاه لوازم خانگی همزمان شده است، فرصت یابند تا نان

های روز بومی و جهانی هوس نوستالژیک نان ایرانی باب طبع او را به معرض نمایش گذارند افزاری ماشینهای سختهمچنین فناوری

 ها برای تهیه نان دلخواه بیدار کنند.های نه خیلی دور را به نانواییاجعه در گذشتهو حس و حال خوش مر

سابقه فعاالن صنعت آرد و نان هنگام افتتاحیه در جایگاه تعبیه شده برای بریدن روبان افتتاح مراسم، اگرچه از منظری ازدحام کم

صنعت  المللیوگوی طراحی شده برگزاری یازدهمین نمایشگاه بینزد که در پی شکار صحنه با لتوی ذوق عکاسان و خبرنگارانی می

، صدها غرفه 8بارتر شد که در بدو ورود وزیر صنعت، معدن و تجارت به سالن شماره بودند، اما زمانی تأسف 2017آرد و نان ایبکس 

نمایشگاه، حلقه جدایی بزرگی را میان وزیر دار یا افراد غیرمرتبط، بدون مالحظه وزیر و لزوم تمرکز داشتن وی در تعامل با مدیران 

عت رسانی از صنای اقبال خود را به اطالعبسا خبرنگاران پرشماری که در روز تعطیل رسانهداران و چهمشتاق معاشرت حضوری با غرفه

یگاه از این غرفه به آن غرفه های گاه و بآرد و نان و دفاع از حقوق این صنعت نشان داده بودند، بکشند. ازدحامی که به همراه دویدن

خبر! منجر به این شد تا سید محمدرضا مرتضوی، مدیر برگزارکننده و حتی لگدمال شدن برخی بازدیدکنندگان از همه جا بی

دفهای هتوانست میزبان وی در حین بازدید از غرفهالقاعده باید همراه وزیر مینمایشگاه که از جانبازان جنگ تحمیلی است و علی

شده نمایشگاه باشد، در این همراهی ناکام بماند. تا آنجا که وی در نشست خبری بعد از خلوت شدن نمایشگاه که از سوی گذاری

د در شهایی که البته میکنندگان دغدغهمسئول ستاد خبری نمایشگاه تدارک دیده شد، از وزیر صنعت بابت شدت ازدحام مطالبه

ان، کنندگای خود تولیدکنندگان مهیا شود، رسماً عذرخواهی کرد.وزیری که در فشار ازدحامحرفه شرایط مساعد و با مراعات شخصیت

وگویی با شرایط سخت با دوربین صدا و سیمای جمهوری اسالمی و نه سایر خبرنگاران که به پاس حفظ حرمت خود از در گفت

بودند، از کاهش مداخله دولت در صنعت گندم، آرد و نان خبر  برای وزیر پرهیز کرده "نان سحر"سابقه در غرفه همهمه شدید و کم

دهد و از وزارت جهاد کشاورزی نیز بخواهد در تولید محصوالت استراتژیک، قیمت را به نرخ جهانی نزدیک کند.محمد شریعتمداری 

جدید در توسعه گندم، آرد و نان های اخیر دولت دوازدهم تالش کردیم یک حرکت با بیان اینکه در چهار سال گذشته و نیز در ماه

 داشته باشیم، گفت: تالش ما این بوده که میزان مداخله دولت در این امر را کاهش دهیم و فراهم کنیم.
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گیری در حوزه مسائل مربوط به گندم، آرد و نان تا جایی که وی با اشاره به اینکه زمینه این کار از دولت یازدهم آغاز شده و تصمیم

ربط در هر استان واگذار شده است، افزود: کوشیده شد تا اختیارات های صنفی ذیها و اتحادیهاز سوی دولت به فرمانداریمقدور بود 

عه کنم این حرکت راه حلی برای توسگیری در زمینه مسائل مربوط به این صنعت داشته باشند و من فکر میبیشتری برای تصمیم

ترین یر صنعت در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه خرید تضمینی گندم یکی از مهمجانبه صنعت مذکور خواهد بود.وزهمه

هیم، دها به آن اهتمام کرده است، ادامه داد: سیاست خرید تضمینی گندم را در کشور ادامه میهایی است که دولت طی این سالبرنامه

ک ها را به نرخ جهانی نزدیوری بیشتر محصوالت استراتژِیک، قیمتهرهاما از طرف دیگر وزارت جهاد کشاورزی نیز با کمک به ارتقای ب

 کند.

 مدیر برگزارکننده نمایشگاه در نشست خبری بعد بازدید وزیر صنعت

 کنندگان رسماً عذرخواهی کرد.از محمد شریعتمداری بابت شدت ازدحام مطالبه

نوان شد، عه در حوزه نان نظارت کافی در سطح کشور اعمال نمیاین مقام مسئول در وزارت صنعت با بیان اینکه طی سه سال گذشت

های صنفی در کشور تأکید کرد و تعیین نرخ را به ها و اتحادیهکرد: به همین دلیل ستاد تنظیم بازار بر نظارت بیشتری فرمانداری

. آنچه که آنجا تصمیم گرفته شد این بود های اصناف با هماهنگی فرمانداران در سراسر کشور واگذار کردهای صنفی و اتاقاتحادیه

ها تعیین شده بود هر سال ها و فرمانداریکه حداکثر سقف مجاز از سه سال گذشته که قیمت نان در سراسر کشور توسط اتحادیه

را اعمال  داقلیها بدون قیمت مصوب افزایش حبیشتر از پنج درصد نباید باشد، اما متأسفانه بسیاری از مراکز تولید ما در این سال

کرده بودند و آنچه که ستاد تنظیم بازار به آن تأکید دارد، این است که از زمان تعیین قیمت مصوب در سه سال گذشته بیش از پنج 

های اصناف و کدام از نقاط کشور با مجوز فرمانداران، اجازه افزایش نرخ ندارند و این اختیار به اتاقدرصد در هر سال در هیچ

 ها نسبت به انجام این کار اقدام خواهند کرد.های صنفی در سراسر کشور واگذار شده که با هماهنگی فرمانداریهاتحادی

هزار واحد صنفی در کشور نظارت کافی را اعمال  80های صنفی باید بر مجموعه های اصناف و اتحادیهشریعتمداری اضافه کرد: اتاق

المللی صنعت آرد و نان که شواهد حاکی از تغییرات مثبت رخ داده نسبت به ایشگاه بینکنند تا این هدف محقق شود.یازدهمین نم

در حال برگزاری است. این نمایشگاه با  17تا  9المللی تهران و از ساعت ادوار گذشته است، از دوم تا پنجم آذرماه در نمایشگاه بین

 اری است./کشور جهان در حال برگز 11شرکت داخلی و خارجی از  177حضور 
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 صنایع غذایی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آذر  ۰۳تاریخ: 

 آموزش نانوایان امری مهم در کاهش ضایعات نان

 .روددر زمینه آماده سازی خمیر و نوع پخت امری مهم به شمار میترتریس گفت: آموزش نانوایان 

امانوئل ترتریس رییس آکادمی باگت فرانسه  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

در راستای حمایت از این صنعت اظهار کرد: طی  آموزش نانوایان در همایش بین المللی صنعت آرد و نان کشور با اشاره به ضرورت

امل باسیر تک های سنتی در ایران شدم که این سبک همچنانهای سنگگ، بربری و لواش متوجه پخت موروثی نانبازدید از نانوایی

ای نیست، افزود: استفاده از تکنیک پخت وی با اشاره به اینکه دور ریز نان در فرانسه رقم قابل مالحظه.تکنیک پخت باید حفظ شود

درجه سانتی گراد دو روز قبل از پخت و نوع فروش  4در حد نیاز مردم، آماده سازی خمیر و نگه داری آن در دمای  تولید نان جدید،

ترتریس با اشاره به اهمیت آموزش نانوایان ایرانی در کاهش ضایعات .شودجمله دالیل کاهش ضایعات آن در فرانسه محسوب می نان از

بیان کرد: آموزش نانوایان ها در نگه داری آرد در انبارها، آماده سازی خمیر قبل از پخت و همچنبن آموزش افراد در بازیافت نان 

های نمونه صنعت آرد به منظور این مقام مسوول، از امضا تفاهم نامه مشترک با یکی از هولدینگ.عات داردتاثیر بسزایی در کاهش ضای

رییس آکادمی باگت فرانسه در ادامه .آموزش نانوایان در زمینه نحوه تولید، توزیع و شناساندن ارزش واقعی نان در کشور خبر داد

شوند تا با یاد گیری روش تکنیکی خمیر جدید بتوانند نان زش به فرانسه اعزام میتصریح کرد:تعدادی از نانوایان منتخب برای آمو

وی با اشاره به اینکه میزان مصرف نان در چند سال اخیر در فرانسه تغییر پیدا کرده است، یادآورشد: این .سالم و خوبی را پخت کنند

 .گذاری، بازار را رقابتی کرده استموضوع عالوه بر کاهش ضایعات به سبب چالش برانگیزی در امر قیمت 

دخالتی ندارد، اضافه کرد:نانوایان در فضای رقابتی به امر تولید مشغولند  قیمت گذاری نان ترتریس با بیان اینکه دولت فرانسه در امر

 .ها دارند که این همکاری در ایران باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیردو همواره ارتباط خوبی با اتحادیه

 اساسی کتهن: گفت شود، حفظ باید همچنان جدید تجهیزات کارگیری به توسط ایران در سنتی نان پخت ارث اینکه بیان با ترتریس

وایان برحسب نان به الزم هایآموزش اساس براین که است نان پخت در نانوایان به آموزش نوع و خمیر سازی آماده تنها نان پخت در

هزار نانوایی سنتی در فرانسه مشغول فعالیت هستند، بیان کرد: با توجه به  30وی با اشاره به اینکه .شودمیتجهیزات نانوایی داده 

های آرد سازی، نقش درصد بازار را تشکیل می دهند در صددند که همچنان در بازار بمانند از این رو کارخانه 55ها آنکه سنتی پز

 .کلیدی در حمایت از نانوایان سنتی دارند

 هاضرورت به کارگیری روش پخت جدید نان در نانوایی

وب های نامرغحاجی آقازاده، کارشناس آرد و نان با انتقاد از این مسئله که نانوایان دلیل اصلی بی کیفیتی نان را استفاده از آرد 

 .جدیدی برای پخت نان استفاده کنندهای دانند، اظهار کرد: این در حالی است که نانوایان حهت کاهش ضایعات باید از سبکمی

روند، افزود: هدف اصلی از اعزام نانوایان به فرانسه وی با اشاره به اینکه سنگگ و بربری از نان هاس سنتی با ارزش کشور به شمار می

باره سخنان اخیر حاجی آقازاده در پایان د.را بدست آوردن روش تکنیکی خمیر و نوع پخت در راستای کاهش ضایعات نان اعالم کرد

ه دلیل های سنتی، اما نانوایان بها تصریح کرد:علی رغم پروتئین و نشاسته باالی نانوزیر بهداشت مبنی بر استفاده نمک در نانوایی

 .عدم رعایت تکنیک بدست آوردن خمیر مجبور به استفاده نمک، جوش شیرین و جوهر قند هستند

http://www.yjc.ir/fa/news/6334645/%D8%A2%D9%85%D9 
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 صنایع غذایی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آذر  ۰۷تاریخ: 

 ظرفیت مناسب کشور در تولید کره های گیاهی

به گزارش .ده که می توان در جهت تولید و صادرات از آن بهره گرفتکشمیری گفت: سرمایه گذاری مناسبی در این بخش به وجود آم

، محسن کشمیری دبیر انجمن کره گیاهی ایران در همایش بین المللی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار

شرکت، اعضای این انجمن بوده که با برندهای تجاری شناخته  12، دانه های روغنی و صنایع وابسته اظهار کرد: اکنون روغن های خوراکی

اهی وجود دارد که در حوزه پخت و پز و مارگارین مایع نوع کره گی 5وی افزود: مطابق استانداردهای ملی کشور .شده در حال فعالیت هستند

کشمیری با اشاره به اینکه .ورود پیدا نکرده اند اما در آینده یکی از محصوالتی که می تواند وارد بخش مصرف شوند تولیدکنندگان یرانیهنوز 

آلمان، انگلیس، بلژیک و لوکزامبورگ اصلی ترین میلیون تن انواع کره گیاهی در جهان تولید می شود، بیان کرد: کشورهای لهستان،  15

کیلوگرم در سال است  6تا  5وی با بیان اینکه سرانه مصرف کره گیاهی در اتحادیه اروپا .تولیدکنندگان کره گیاهی در حوزه اتحادیه اروپا هستند

دبیر انجمن کره گیاهی ایران ادامه .ی است، گفت: در جهان عقایدی شکل گرفته که هدف آن گرایش بیشتر به سمت و سوی مصرف کره گیاه

داد: شعارها و ادعاهایی بر روی کره گیاهی در بسیاری از کشورها درج می شود که از جمله آنها تولید محصول بدون چربی لبنی، چربی بدون 

وی با اشاره به .، افزایش یافته استترانس و غنی شده با ویتامین ها و مواد معدنی بر مبنای شریعت گیاه خواری که تمایل به مصرف آنهاست

اینکه پتانسیل مناسبی در صنعت کره گیاهی در کشور وجود دارد، افزود: سرمایه گذاری مناسبی در این بخش به وجود آمده که می توان در 

دارد و با رویکرد بین المللی  کشمیری ادامه داد: قابلیت تولید این محصوالت بادانش فنی کنونی وجود.جهت تولید و صادرات از آن بهره گرفت

اکنون این انجمن در سراسر  :به ثبت رسیده است، بیان کرد 81وی با بیان اینکه این انجمن در سال .می توان به توسعه محصوالت پرداخت

در خصوص چشم این مقام مسئول .کشور با هدف حفظ حقوق کارفرمایان در تولید، بسته بندی و توزیع کره گیاهی مشغول به فعالیت اند

اندازهای پیش روی انجمن گفت: صادرات محصول، حمایت از بروزرسانی ثبت تکنولوژی کره گیاهی و مارگارین در داخل، بهبود سیستم آموزش، 

 .فرهنگ سازی مصرف و تنوع تولید محصوالت خانوار از جمله این چشم اندازها به شمار می رود

http://www.yjc.ir/fa/news/6339784/%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C% 
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 صنایع غذایی
 فودپرس ۱۳۹6آذر ماه  4شنبه 

 نتایج آزمون آبلیموهای بازار به مراجع نظارتی و قضایی اعالم می شود

کنترل کیفیت کارخانجات تولید کننده آب لیمو ترش سراسر کشور در نشستی مشترک در مدیران  -اقتصاد غذا  <صنایع غذایی

  .انجمن صنفی آبلیمو راهکارهای اصالت سنجی را بررسی کردند

جلسه ای با حضور مدیران کنترل کیفیت کارخانجات تولید  96/09/01، در تاریخ «فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا 

ترش طبیعی در محل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت آبلیموی ایران برگزار شد که این جلسه جهت نقد و بررسی  کننده آب لیمو

ویژگی های آب لیمو ترش طبیعی و روش های اصالت سنجی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در پایان نتایج مطلوبی در این 

  .فتخصوص حاصلشد که طی صورتجلسه ای مورد تأیید اعضا قرار گر

گزارشی از نمونه برداری آبلیموهای سطح عرضه سراسر کشور را و مغایرت  صنفی انجمن بازرسان ، جلسه انتهای در بنا بر یان گزارش

 ونهبانم  جوابیه آزمونها با ضوابط ملی بهداشتی و عدم رعایت استاندارد ملی را گزارش کردند و طی آن مقرر شد نتایج آزمون همراه

 .نظارتی و قضایی کشور برای هرگونه اقدام قانونی معرفی شوند مراجع به شده آوری جمع های

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=bdf176892cbf417f9ddc4cd2 
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 گل و گیاهان صنعتی
 فارس - ۹۶/۰۹/۰۱ : تاریخ

هزار نفر در کمتر  33زایی برای دهد/ اشتغالمافیای قاچاق گیاهان زینتی اجازه فعالیت به تولیدکنندگان داخلی نمی

 سال ۲از 
گلخانه را برای تولید گیاهان زینتی  250ام سال توانسته 2وزارت جهاد کشاورزی طی  صادرکننده نمونه کشاورزی گفت: با حمایت 

  .هزار نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم اشتغال ایجاد کنم که ارزآوری خوبی برای کشور به همراه دارد 33فعال و برای 

گذاری خود در راستای تولید انبوه گیاهان زینتی در ، از سرمایهفارسخبرگزاری وگو با خبرنگار کشاورزی حسین جعفرزاده در گفت

های معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی از سال اخیر، گفت و اینکه فعالیتش در ایران را با پیگیری 15کشور دیگر طی  5ایران و 

یتش در ایران داشته و اینکه مافیای واردات قاچاق سال اخیر برای آغاز فعال 18جعفراده از مشقاتی که  .دو سال پیش آغاز کرده است

وانستم تهای وزارت کشاورزی نبود، نمیاند، گالیه کرد و افزود: هم اکنون نیز اگر حمایتگیاهان زینتی اجازه توسعه بازار را به او نداده

ور اندونزی با تولید گیاهی به نام دراسینا به این فعال اقتصادی که کار خود را از کش.در ایران فعالیت کرده و تولیداتم را صادر کنم

هزار دالر سرمایه کار پرورش گیاهان زینتی را آغاز کردم و  40طور تخصصی آغاز کرده، اظهار داشت: در اندونزی با هزینه شخصی و 

ساله دریافت کردم که  15درصد و تنفس دو ساله و بازپرداخت  2هزار دالر وام با سود  130پس از مدتی با حمایت دولت این کشور 

این .سال یکی از شهرهای این کشور را به محصول دراسینا که گیاهی زینتی است، مشهور کنم 10با همین مبلغ توانستم ظرف 

 ینتی گیاهان صادرات دنیا کشور 27 به اکنون هم و کرده شرکت دنیا کشور 70 های تخصصیصادرکننده نمونه تا کنون در نمایشگاه

آذربایجان، روسیه، ایران و اندونزی گلخانه و  چین، گرجستان، هند، کشور 6 در حال عین در و دهدمی انجام تخصصی طور به را

به گفته جعفر زاده، فعالیت در کشورهای دیگر به جز .زایی و صادرات گیاهان زینتی داردشرکت ثبت شده تخصصی برای اشتغال

  .صادرکننده نمونه کشور اندونزی در بخش کشاورزی شده است 2015ل سال پیش ادامه داشت و وی در سا 2ایران تا 

 اختیار در ولق کشور این برسانیم، تولید به انبوه او گفت: پس از آنکه قرار شد در کشور گرجستان نوعی از گیاهان زینتی را در سطح

 درخواست کشورمان کشاورزی جهاد وزارت طرف از سال همان در که داد ما به را درصد یک سود با وام و رایگان زمین گذاشتن

ها استقبال کرده های همه گونه به ما اعالم شد، در نتیجه ترجیح دادم تا در ایران نیز از این حمایتگذاری در ایران و حمایتسرمایه

ر داخل کشور طی گلخانه د 250گفت، هم اکنون این کارآفرین بخش کشاورزی به خبرنگار فارس،.گذاری کنمو در کشورم سرمایه

هزار نفر به  30زایی شده و حدود هزار نفر به طور مستقیم اشتغال 3دو سال اخیر برای پرورش گیاهان زینتی ایجاد کرده است که 

نوع از  450جعفرزاده تصریح کرد: در حال حاضر .اندهای توزیع و فروش محصوالت در ایران فعال شدهطور غیرمستقیم در بخش

کنم و قیمت آن که زمانی قاچاقچیان گیاهان زینتی آن را در کشور به قیمت هر ها را در ایران تولید میه ساکولنتگیاهان خانواد

متأسفانه برخی قاچاقچیان و واردکنندگان  وی گفت:.کنمهزار تومان عرضه می 4فروختند، به قیمت هزار تومان می 70قطعه 

امکان فعالیت در بازار را نداشتیم، هم اکنون  شدیم،ود هستند و اگر ما هم حمایت نمیخواه همواره به دنبال تخریب رقبای خزیاده

 یورو ریالی قیمت معادل تومان هزار 4 مبلغ همان هم ما که است یورو یک دنیا در تولیدشده زینتی گیاهان از یک قیمت واقعی هر

های این چنینی که هم به صادرات غیرنفتی و ارزآوری در کشور و هم گذاریسرمایهوی اظهار امیدواری کرد: .فروشیممی داخل در را

 .یابدمی ادامه شود، با حمایت مسئوالنزایی کم هزینه برای دولت منجر میاشتغال

p?nn=http://www.farsnews.com/newstext.ph13960830001492 
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 گندم
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۰۷تاریخ: 

 برنامه دولت برای کشت گندم

کند. در این رابطه مجری طرح گندم با بیان اینکه بذر مورد نیاز برای گندمکاران زده کمک میدولت به گندمکاران در مناطق زلزله

غرب، های گیالنگفت: در پی زلزله اخیر، کشت گندم در شهرستانزده تامین شده تا مشکلی برای کشت ایجاد نشود، مناطق زلزله

های الزم از کشاورزان انجام و بذور مورد سرپل ذهاب و قصرشیرین ممکن است مقداری با اخالل همراه شود که در این راستا حمایت

 .نیاز آنان تامین شده تا مشکلی در کشت این مناطق ایجاد نشود

ن اینکه این مناطق جزو اقلیم گرم کشور هستند به خبرگزاری مهر گفت: بنابراین تاریخ کشت در این اسماعیل اسفندیاری با بیا

توانند کشت خود را انجام دهند؛ ضمن اینکه تدارکات کشت از نظر نواحی هنوز سپری نشده است و کشاورزان تا اواخر آذر نیز می

 هایخش خصوصی به میزان کافی انجام شده است؛ حتی از استانهای بتامین کود و بذر توسط شرکت خدمات حمایتی و شرکت

 .ایم که اگر نیاز باشد بذر در اختیار کشاورزان این مناطق قرار بگیردبینی کردهگلستان و اردبیل نیز ما پیش

د و بیشتر سر مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی درباره اینکه شرایط کشت در کرمانشاه چگونه است؟ گفت: اقلیم کرمانشاه

 .معتدل است بنابراین کشت گندم در این استان از اوایل مهرماه و قبل از وقوع زلزله در این مناطق شروع شده بود

پور درباره آخرین وضعیت اعالم نرخ جدید خرید تضمینی گندم اظهار کرد: امیدوار هستیم که شورای اقتصاد هر چه سریع اسفندیاری

شود، گیری کند. وی درباره اینکه چند هفته قبل اعالم شد که دو هفته دیگر نرخ خرید تضمینی تعیین میتر در این زمینه تصمیم

افزود: ما نیز مطالبه گر و عالقه مند هستیم که سریع تر قیمت اعالم و تکلیف کشاورزان مشخص شود تا مابقی کشت نیز با دلگرمی 

 4اورزی اظهار کرد: کشت گندم از اوایل مهرماه آغاز شده و تاکنون حدود مجری طرح گندم وزارت جهاد کش.بیشتری انجام گیرد

میلیون هکتار آن  3هزار هکتار آن گندم آبی و نزدیک به  200هزار هکتار گندم کشت شده که حدود یک میلیون و  200میلیون و 

ت که اواخر آذر و اوایل دی ماه است، مطابق این مقام مسوول ادامه داد: برآورد ما این است که تا پایان دوره کش.گندم دیم است

میلیون هکتار کشت انجام شود، امیدوارم وضعیت سبز مزارع مطلوب تر از سال گذشته باشد  6ای که در نظر گرفته شده حدود برنامه

 .هایی که داریم، تولید شودبینیو گندم مورد نیاز کشور با پیش

http://www.iana.ir/fa/news/50307/%D8%A8%D8%B1%D9%8 
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 گندم
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۰۷تاریخ: 

 هزارتن بذر گواهی شده گندم امسال توزیع شد ۴30پایداری خودکفایی گندم در سال آینده/

نیازی به واردات  97مجری طرح گندم تولید گندم وزارت جهاد کشاورزی گفت: به پایداری مطلوبی در کشور رسیده و برای سال 

به گزارش ایانا از وزارت جهاد کشاورزی، اسماعیل اسفندیاری پور امروز سه شنبه در سی و هشتمین سمینار ساالنه .گندم نداریم

درصد پروتیین و رقم شوش و احسان جزو رقم های ممتاز  13.8حفظ نباتات در یزد با اعالم این مطلب گفت:گندم رقم مهرگان با 

میلیون تن عنوان کرد و اظهار داشت: گندم داخلی کیفیت الزم  8.5های کشور را  وی میزان گندم مورد نیاز خبازی.کشور هستند

اسفندیاری پور گندم را در تامین امنیت غذایی، جزو محصوالت استراتژیک و مهم دانست و تصریح کرد: این .را برای پخت نان دارد

و به دلیل اهمیت آن در امنیت غذایی، نمی توانیم از  درصد پروتیین مورد نیاز بدن را تامین می کند 42درصد انرژی و  39محصول 

وی گفت: دو .تولید آن صرفه نظر کنیم و منتظر دیگران باشیم، زیرا ممکن است آنان بنا به دالیلی در آینده گندم مازاد تولید نکنند

مجری طرح گندم .ستفاده می کندسوم گندم تولید داخل در اراضی دیم کشت می شود و بخشی از گندم آبی مان نیز از آب باران، ا

وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: با بهره گیری از سیستم های نوین آبیاری و روش های کشت، مصرف آب در مزارع گندم رو به 

هزار تن بذر گواهی شده  430وی با اشاره به کاهش علف های هرز در مزارع گندم کشور اظهار کرد: امسال نزدیک به .کاهش است

اسفندیاری پور میزان توزیع بذر گندم گواهی شده .کشاورزان توزیع شده که به کاهش علف های هرز در مزارع کمک کرده استمیان 

 461هزار تن و سال گذشته را  380حدود  94هزار تن، سال  330نزدیک به  93هزار تن، سال  290را  92میان کشاورزان در سال 

پیگیری و رصد بیماری های گندم در مناطق خشک تاکید کرد و گفت: ما باید حساسیت  وی در همین حال بر.هزار تن عنوان کرد

اسفندیاری پور با اشاره به تولید جهانی گندم تصریح کرد: در حال حاضر .مان را به بیماری های گندم در مناطق خشک افزایش دهیم

تجارت  2012وی افزود: در سال .اراضی کشت می شود میلیون هکتار از 225میلیون تن تولید جهانی گندم است که در سطح  760

 .میلیون تن رسیده است که بخشی از آن ناشی از افزایش تولید است 170میلیون تن بود و اکنون این رقم به  138جهانی گندم 

/news/http://www.iana.ir/fa50332/%D9%BE%D8%A7%DB%8 
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 گندم
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آذر  ۰۵تاریخ: 

 هزارتن گندم/ خودکفایی گندم ادامه دارد 8۷۵میلیون و  8خرید 

خرید هزارتن گندم از کشاورزان در قالب  875میلیون و  8سیف از پایان خرید تضمینی گندم خبر داد و گفت: از ابتدای فصل، 

 .تضمینی خریداری شد

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی یزدان سیف مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی در گفتگو با خبرنگار

هزار  116هزارتن گندم با ارزش بالغ بر  875میلیون و  8خبر داد و اظهار کرد: از ابتدای فصل  تضمینی گندمخرید ، از پایان جوان

به حساب آنها  گندمکاران مطالبات وی با اشاره به اینکه تمامی.میلیارد ریال از گندمکاران در قالب خرید تضمینی خریداری شد

امین ت راستای در اقتصاد وزیر و هور، سازمان برنامه و بودجه ، وزیر جهاد کشاورزی واریز شده است، افزود: با حمایت های رییس جم

مرکز  1440توسط  96-95سال زراعی  خرید تضمینی گندم به گفته سیف،.اعتبارات، هیچ گونه بدهی به تولیدکنندگان نداریم

 خودکفایی گندم ورزی، با اشاره به اینکهمعاون وزیر جهاد کشا.هزار محموله صورت گرفت 428خرید در قالب یک میلیون و 

 رب مبنی وارده ادعاهای  همچنان استمرار دارد، بیان کرد: همچنین گندم تولیدی از کیفیت مناسبی برخوردار است به گونه ای که

هزارتن،  105هزارتن،گلستان با یک میلیون و  353با تولید یک میلیون و  خوزستان وی،.نیست پذیرفته گندم با خاک اختالط

 .هزارتن را از استان های برتر تولید کننده گندم برشمرد 525هزارتن و کردستان با  646هزارتن، کرمانشاه  900فارس 

هزارتن رسید،  181برابر به  2.5با رشد  خرید کلزامدیر عامل بازرگانی دولتی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به اینکه امسال 

هزارتن و گلرنگ حدود  6را   خرید آفتابگردانوی، میزان .زا کاران به طور کامل نیز پرداخت شده استافزود: تمامی مطالبات کل

خرید تضمینی سیف، با بیان اینکه .هزارتن سویا خریداری شده است 60هزارتن اعالم کرد و تصریح کرد: تا کنون حدود  12

 .هزارتن برسد 150تا  100می شود که میزان خرید سویا به  همچنان ادامه دارد، اذعان کرد: تا پایان فصل پیش بینی سویا

مربوط به استان گلستان و اردبیل است، یادآورشدد: استان گلستان به زودی در رتبه  خرید سویاوی با اشاره به اینکه بیشترین 

 .نخست قرار خواهد گرفت

http://www.yjc.ir/fa/news/6337213/%D8%AE%D8%B1% 
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 گندم
 ایران اکونا– ۱۳۹۶آذر / /  ۰۸چهارشنبه , 

 گندم داخلی کیفیت الزم برای پخت نان دارد

نیازی  97مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی گفت: خودکفایی در تولید گندم در کشور به پایداری مطلوبی رسیده و برای سال 

 پور در سی وبه گزارش ایران اکونا به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، اسماعیل اسفندیاری.به واردات گندم نیست

درصد پروتیین و رقم شوش و احسان حزو رقم های  13.8هشتمین سمینار ساالنه حفظ نباتات در یزد گفت:گندم رقم مهرگان با 

میلیون تن عنوان کرد و اظهار داشت: گندم داخلی کیفیت  8.5میزان گندم مورد نیاز خبازی های کشور را  وی.ممتاز کشور هستند

اسفندیاری پور گندم را در تامین امنیت غذایی، جزو محصوالت استراتژیک و مهم دانست و تصریح کرد: .الزم را برای پخت نان دارد

کند و به دلیل اهمیت آن در امنیت غذایی، نمی توانیم رد نیاز بدن را تامین میدرصد پروتیین مو 42درصد انرژی و  39این محصول 

 .از تولید آن صرفه نظر کنیم و منتظر دیگران باشیم، زیرا ممکن است آنان بنا به دالیلی در آینده گندم مازاد تولید نکنند

 .کندم آبی مان نیز از آب باران، استفاده میوی گفت: دو سوم گندم تولید داخل در اراضی دیم کشت می شود و بخشی از گند

مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: با بهره گیری از سیستم های نوین آبیاری و روش های کشت، مصرف آب در 

هزار  430وی با اشاره به کاهش علف های هرز در مزارع گندم کشور اظهار داشت: امسال نزدیک به .مزارع گندم رو به کاهش است

 .تن بذر گواهی شده میان کشاورزان توزیع شده که به کاهش علف های هرز در مزارع کمک کرده است

هزار تن،  330نزدیک به  93هزار تن، سال  290را  92اسفندیاری پور میزان توزیع بذر گندم گواهی شده میان کشاورزان در سال 

 .تن عنوان کرد هزار 461هزار تن و سال گذشته را  380حدود  94سال 

وی در همین حال بر پیگیری و رصد بیماری های گندم در مناطق خشک تاکید کرد و گفت: باید حساسیت مان را به بیماری های 

میلیون تن تولید  760اسفندیاری پور با اشاره به تولید جهانی گندم تصریح کرد: در حال حاضر .گندم در مناطق خشک افزایش دهیم

 138تجارت جهانی گندم  2012وی افزود: در سال .شودمیلیون هکتار از اراضی کشت می 225که در سطح جهانی گندم است 

 .میلیون تن رسیده است که بخشی از آن ناشی از افزایش تولید است 170میلیون تن بود و اکنون این رقم به 

http://iranecona.com/79661/%DA%AF%D9%86%D8%AF% 
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 گوشت قرمز
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آذر  ۰۶تاریخ: 

 صدور مجوز واردات شتر صرفا برای مصارف گوشتی

 .شده استبر اساس اعالم سازمان دامپزشکی مجوز واردات شتر صرفا برای مصارف گوشتی صادر 

بر اساس اطالعات موجود در سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی   ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

سازمان های صنعت، معدن و  مجوز واردات شتر از طریق بازارچه های مرزی کوهک سراوان، میلک، ماهیرود و میرجاوه از سوی

مجوز واردات شتر صرفا برای مصارف  سازمان دامپزشکیتجارت، جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی صادر شده و بر اساس اعالم 

و پنجره واحد تجارت  سامانه جامع گمرکیهم اکنون جزئی ترین اطالعات ترخیص همه محموله ها در .گوشتی صادر شده است

بت می شود و همه این اطالعات به همراه مجوزها در بانک اطالعاتی گمرک ایران موجود بوده و قابل بهره برداری فرامرزی گمرک ث

همه کاالها به کشور از طریق گمرکات صرفا بر اساس مجوزهایی صورت می گیرد که سازمان های همجوار گمرک  واردات.است

 .شریفات گمرکی کاالها اقدام می کنندصادر می کنند و گمرکات پس از دریافت مجوزها برای ت

بر اساس این اطالعات همه شترهای وارداتی امسال صرفا از محل تولیدات کشورهای پاکستان و افغانستان صورت گرفته و قید عنوان 

 کشور محلاسامی سایر کشورها به ویژه چند کشور اروپایی در آمار تجارت خارجی کشور مربوط به کشور محل انجام معامله است و 

 678میلیارد و  4ماه سال امارات متحده عربی با  7به طور مثال بر اساس آمار تجارت خارجی کشور در .تولید کاال محسوب نمی شود

میلیون دالر دومین کشور صادر کننده کاال به ایران بوده در صورتی که کامال مشخص و روشن است که این کشور مبدا تولید هیچ 

 .های صادراتی به ایران نیست و صرفا محل انجام معامله این کشور محسوب می شودکدام از این کاال

قلم اطالعات در سامانه جامع گمرکی خبر داد و اعالم کرد: با  40از فراهم شدن امکان جستجوی هوشمند هر کاال با  گمرک ایران

ثبت این اطالعات و با وجود قابلیت های کنترلی هوشمند در سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی، قاچاق کاالی 

امکان رهگیری تمامی کاالها  سامانه جامع گمرکی با فراهم شدن این امکانات و توانمندهای.تجاری از گمرک غیر ممکن شده است

قبل، بعد و در حین ترخیص فراهم شده و در صورت ارائه هر گونه مستنداتی امکان رهگیری هر کاالی ترخیص شده از گمرک با 

 .سامانه جامع گمرکی وجود دارد (MIS)نوع اطالعات در بخش مدیریت اطالعات  40قابلیت جستجوی هوشمند هر کاال به تفکیک 

به کمک سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی رصد می  کشور سراسر گمرکاتهمه کاالهای وارداتی به هم اکنون 

درصدی کاالهای وارداتی با استفاده از فن آوری اطالعات به صورت هوشمند صورت می گیرد و جزئی ترین  100شود و کنترل 

آیتم در سامانه جامع  40ی بوده و امکان جستجوی هوشمند هر کاال با اطالعات این کاالها در سامانه های گمرک قابل دسترس

از ابتدای سال هوشمندسازی همه اطالعات کاالهای  سامانه های الکترونیکی در گمرک با ارتقای کارکرد.گمرکی فراهم شده است

نامه، فاکتور خرید، عدل بندی و منشا ارز، وارداتی با هدف مبارزه با تخلف با موفقیت کلید خورد و با الکترونیکی شدن اطالعات بار

تطبیق اطالعات کامال هوشمند سازی شد و سامانه جامع گمرکی هم اکنون این قابلیت را پیدا کرده است که به طور کامل در زنجیره 

 .ورود اطالعات ترخیص، داده ها را تطبیق و به صورت خودکار هر گونه تخلف احتمالی را شناسایی کند

کاالهایی که به کشور وارد می شود به صورت هوشمند با بارنامه الکترونیک، مانیفست الکترونیک، فاکتور الکترونیک، عدل اطالعات 

بندی الکترونیک، اظهار الکترونیک، گواهی مبدا، قبض انبار الکترونیک و مجوزهای الکترونیکی سازمان های همکار گمرک تطبیق و 

 .جامع گمرکی به صورت خودکار از ادامه مراحل انجام تشریفات گمرکی جلوگیری می کنددر صورت هر گونه مغایرت سامانه 
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، ذخیره سازی اطالعات تمامی کاالهای وارداتی و چگونگی اظهار و اسناد مرتبط سامانه های الکترونیکی گمرکاز مزیت های مهم 

در بانک اطالعات این سامانه ذخیره سازی و در خدمت مبارزه  با کاالهاست که این اطالعات از ابتدای راه اندازی سامانه جامع گمرکی

برای مبارزه با تخلفات احتمالی پس از بررسی پرونده هایی که جعل اسناد یا کم  گمرک ایران.با قاچاق کاال و ارز قرار گرفته است

امانه جامع گمرکی را ارتقا داده و اطالعات اظهاری و یا تخلفات تعرفه ای در گذشته اتفاق افتاده بود؛ قابلیت ها و توانمندی های س

اظهاری صاحب کاال یا نماینده قانونی وی را با اطالعات بارنامه، مانیفست، بیمه، ثبت سفارش، قبض انبار، مجوزهای سازمان های 

کی ر سامانه جامع گمرهمکار، گواهی مبدا، فاکتور خرید، عدل بندی، نظر ارزیاب و کارشناس به صورت هوشمند و کامال الکترونیکی د

و پنجره واحد تجارت فرامرزی تطبیق می دهد و در صورت هر گونه مغایرت در هر مرحله روند تشریفات گمرکی به صورت خودکار 

 .قفل می شود

http://www.yjc.ir/fa/news/6338562/%D8%B5%D8%AF%D9%88 
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 گوشت مرغ
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آذر  ۰۱تاریخ: 

 تومان 8۵00تولید مرغ برای مرغداران به صرفه نیست/ قیمت منطقی هر کیلو مرغ 

 .ندارددرصدی قیمت نهاده ها، قیمت کنونی مرغ برای مرغداران صرفه اقتصادی  20یک مقام مسوول گفت: با توجه به افزایش 

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی محمد یوسفی رییس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در گفتگو با خبرنگار

تومان،  800هزار و  4اظهار کرد: امروز قیمت هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  غبازار مر اشاره به آخرین وضعیت ،خبرنگاران جوان

تومان و غرفه های میدان میوه و تره بار سطح  700هزا رو  6تا  600هزار و  6مرغ آماده به طبخ به صورت عمده فروشی میدان بهمن 

 ای متعددی در تولید روبروهستند، افزود: سه ماه پیش دولتوی با اشاره به اینکه مرغداران با فشاره.تومان است 800هزار و  6شهر 

 20تومان اعالم کرد که در شرایط کنونی با افزایش  800هزار و  7و حداکثر  100هزار و  7را برای تنظیم بازار حداقل  قیمت مرغ

یوسفی در پاسخ به این سوال که .تومان است 500هزار و  8درصدی قیمت نهاده ها، نرخ منطقی هر کیلو مرغ در خرده فروشی ها 

چه اقدامی انجام داده است، بیان کرد: شرکت پشتیبانی امور دام  قیمت ذرت و کنجاله سویا شرکت پشتیبانی امور دام برای تثبیت

رید نهاده خبه عنوان متولی تنظیم بازار در قبال مرغ دریافتی، نهاده توزیع می کند به سبب نبود مرغوبیت کافی مرغداران تمایلی به 

خرید مرغ رییس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در توصیه ای به مردم تصریح کرد: مردم به جای .از این شرکت ندارند

در روزهای آتی را پیش  قیمت مرغ یوسفی،.، از مرغ های متوسط استفاده کنند که به مراتب طعم و کیفیت باالتری دارددرشت

ریزی و تولید در ماه های آتی،با افزایش چشمگیر قیمت مرغ در بازار روبرو خواهیم شد که هم با کاهش جوجه  :بینی کرد و گفت

 .کنند اقدام مرغ کردن فریز و خرید به اقدام توانند می کنونی اکنون خانوارها با استفاده از موقعیت 

www.yjc.ir/fa/news/http://6330664/%D8%AA%D9%88%D9% 
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 گوشت مرغ
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آذر  ۰۸تاریخ: 

 تومان رسید ۷۷۵0نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات آن/ قیمت به 

 .رییس اتحادیه پرنده و ماهی نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات در بازار را اعالم کرد

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

هزار، مرغ آماده به طبخ  5در روزهای اخیر خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  ثبات قیمت مرغاز  ،جوان

 .است تومان 750 و هزار 7 فروشی خرده و 50 و هزار 7 صنفی های واحد درب توزیع ،900 و هزار 6  در کشتارگاه

 .تومان است 750هزار و  7بدون کمر و ران مرغ  750هزار و  6 هر کیلو ران مرغ با کمر نرخبه گفته وی 

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

ی دلیل اصلرییس اتحادیه پرنده و ماهی اتحاد مرغداران بایکدیگر مبنی بر کاهش عرضه مرغ به کشتارگاه ها را .هزارتومان است 17

در روزهای آتی را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به اتحاد مرغداران مبنی  قیمت مرغوی .ثبات قیمت در روزهای اخیر اعالم کرد

 .بر کاهش اعالم بار به کشتارگاه ها پیش بینی می شود که نوسان چندانی در بازار اتفاق نیفتد

http://www.yjc.ir/fa/news/6341059/%D9%86%D8%B1%D8%A 
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 مکانیزاسیون/ماشین آالت
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۰۵تاریخ: 

 های روستایی و کشاورزی ایران درگذشتمدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی

 .های روستایی و کشاورزی ایران درگذشتنژاد، مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونیرئیسیمحمدرضا 

های مدیریت امور اراضی جیرفت، مدیریت امور اراضی استان نژاد، پیش از این در سمتبه گزارش خبرنگار ایانا، محمدرضا رئیسی

تعاون روستایی استان کرمان، ریاست سازمان جهاد کرمان، مدیرعاملی شرکت سهامی کشت و صنعت جیرفت، مدیریت سازمان 

کشاورزی جنوب کرمان، مدیریت سازمان تعاون روستایی استان تهران و مدیرکلی دفتر واگذاری سازمان امور اراضی کشور در بخش 

 2846رستانی و اتحادیه شه 301اتحادیه استانی،  31کشاورزی فعالیت طوالنی مدت و پررنگی داشت.در زیرمجموعه این اتحادیه 

 هزار جایگاه سوخت را در اختیار دارند. 11هزار فروشگاه مصرف و  10تعاونی روستایی قرار دارد که در حدود 

های روستایی کشور در رسند. شبکه تعاونیمیلیون نفر می 20میلیون نفر است که با اعضاء خانوارها به  5.4تعداد اعضاء این اتحادیه 

های این اتحادیه، کشت و دهد.در زیرمجموعهظارت بر عملکرد و حسابرسی از کل زیرمجموعه را انجام میدرصد از روستاها، ن 98

هزار هکتار قرار دارند که از بهترین اراضی زراعی کشور بوده و ساالنه هزاران تن انواع  10های جیرفت و شهید رجایی با حدود صنعت

و مراسم  96شنبه هفتم آذرماه صبح روز سه 10یاد، ساعت شیع پیکر آن زندهکنند.مراسم تمحصوالت زراعی و باغی تولید می

از ساعت  96آذرماه  12شنبه همان روز در مصالی شهرستان جیرفت و مراسم ختمی نیز روز یک 16تا  14بزرگداشت از ساعت 

 شود./در مسجد نور تهران برگزار می 17تا  15:30

http://www.iana.ir/fa/news/50288/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۰۵تاریخ: 

 منتشر شد "نگرآینده"شصت و ششمین شماره ماهنامه 

صفحه  196بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در به صاحب امتیازی اتاق  "نگرآینده"شصت و ششمین شماره ماهنامه 

 نگر که به سردبیری بهراد مهرجوبه گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا(، در سرمقاله جدیدترین شماره آینده.منتشر شد

است. رئیس اتاق تهران در این سرمقاله شده  های اصالح نظام بانکی بررسیو معاونت سردبیری فریده عنایتی منتشر می شود، اولویت

ها پرداخته و در نگاهی به مسیری که سه کشور آمریکا، ژاپن های تاریخی بحران بانک داری در ایران به این اولویتبا اشاره به ریشه

حران در عبور از بو سوئد در اصالح ساختار نظام بانکی پیمودند، جسارت، قاطعیت و رفتار کارشناسی را مزیت نسبی این کشورها 

نگر است. بخشی که تالش کرده به این پرسش پاسخ دهد این شماره آینده« روایت»رونق خیالی عنوان بخش  .بانکی برشمرده است

اصغر سعیدی و هاله حامدی فر از وکارها در ایران کوتاه است. محمدرضا انصاری، احمد صادقیان، علیکه چرا عمر کسب

های وکارهای خانوادگی، لزوم نوآوری برای ماندگاری، عبور از پدرساالری و بدبختیاند که از کسباین شمارهشوندگان روایت مصاحبه

ترین موضوعات موردانتقاد تولیدکنندگان رفته به سراغ یکی از اصلی 66نگر آینده« راهبرد»اند.بخش نفت زدگی اقتصاد ایران گفته

ناس رئیسه اتاق تهران، یداهلل صادقی کارشوگو با سیده فاطمه مقیمی عضو هیئتدر گفت است در این بخش مدرنیزاسیون نظام توزیع

این شماره با محوریت سرمایه اجتماعی مسئله اعتماد « گزارشگر»شده است. بخش اصناف و علی فاضلی رئیس اتاق اصناف بررسی

تماد پایین عمومی به فعاالن اقتصادی و چگونگی افزایش به کارآفرینان را بررسی کرده است. اهمیت اعتماد در اقتصاد، چرایی اع

ترین موضوعاتی است که گزارشگر این شماره تالش کرده به آن بپردازد. البته اعتماد و توجه عمومی تنها سرمایه اجتماعی از مهم

وسعه ویژه ته مسئله توسعه بهاین شماره توجه روشنفکران ب« توسعه»نگر نیست. در بخش های این شماره آیندهمایه پروندهدرون

شده است. محمدرضا تاجیک، مسعود فراست خواه و پرویز صداقت از رابطه روشنفکران با اقتصاد و توسعه آن اقتصادی بررسی

وپا پرداخته و وکارهای نها با کسباین شماره به بهانه حاشیه اخیر تاکسی یاب اینترنتی اسنپ به مخالفت سنتی« نگاه»گفتند.بخش 

« کارخانه»نگر هم هست. بخش آینده« کارخانه»مایه بخش ها زده است. استارت آپ ها درونگریزی هم به اعتماد مردم به آن

وانید تترین استارت آپ های ایرانی برده است. در این بخش میصحنه یکی با ارزشنگر مخاطب را به پشتجدیدترین شماره آینده

ان نگر جایگاه صنعت داروی ایران در کشورماین شماره آینده« آینده ما»خوانید و البته ببینید.بخش درباره مرکز پردازش دیجی کاال ب

وضوع م ایران سینمای در سازهافیلم خرج و دخل. است پرداخته لیزینگ صنعت آینده و حال به ادامه در و و جهان را بررسی کرده 

ره به این پرسش پاسخ داده که چقدر برای ساخت یک فیلم سینمایی در این شما« گیشه»این شماره است. « گیشه»اصلی بخش 

ها شود و میزان فروش فیلم با میزان هزینه تولید چقدر تناسب دارد؟ و سرانجام اینکه در دنیا اوضاع دستمزدها و هزینههزینه می

شود، دیگر سوژه گیشه است.در زیادتر میروز ها که تعدادشان در ایران روزبههای آنالین فیلم و سریالکنندهچقدر است. پخش

 کارآفرینان کشورها، دیگر اقتصاد درباره توانیدمی و کارآفرینی « تجربه»، «هاایده»، «پژوهیآینده»، «اکونومیست»های بخش

و خارجی در اقتصاد بخوانید. در آکادمی این شماره نظرات پنج فعال اقتصادی و  ایرانی متفکران و فکری مکاتب و ایرانی و المللیبین

 عنوان کتاب« جای مغزهاالگوریتم به»استاد دانشگاه درباره نظام آموزشی، نظام مالیاتی و سیاست تجاری به چاپ رسیده است. 

و کارشناس اقتصادی درباره تغییر ملموس فضای فعال  10نگر از این شماره آینده« کامنت»ضمیمه این شماره است و اما بخش 

 هایبرنامه شدن اجرایی درصد و قبل سال 40 با قیاس در ساختاری و اساسی مشکالت تغییر  وکار در پنج سال گذشته،کسب

 .است پرسیده کشور در اقتصادی و ایتوسعه

http://www.iana.ir/fa/news/50289/%D8%B4%D8%B5%D 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۰۱تاریخ: 

 نادیده گرفتن علوم اجتماعی و مسائل فرهنگی، نقص برنامه های مقابله با آلودگی هوا

آن که در حال حاضر  سال سابقه فعالیت خود در حوزه بهبود کیفیت هوا، گفت: با وجود 20استاد دانشگاه شهید بهشتی با یادآوری

در حوزه مقابله با آلودگی هوا، قوانین و آئین نامه ها و برنامه های خوب و جامعی وجود دارد، اما نادیده گرفتن علوم اجتماعی و 

 .مسائل فرهنگی و غفلت از این حوزه ها، نقص برنامه های مقابله با آلودگی هوا است

استاد دانشگاه در دومین روز نشست توسعه همکاری های محیط زیستی ایران و به گزارش ایانا از محیط زیست، یوسف رشیدی 

اتحادیه اروپا با اشاره به دو پروژه مشترک اجرا شده با سوئد و ژاپن برای سنجش وضعیت آالیندگی و کاهش آالیندگی ناشی از 

 .ه جامع کاهش آلودگی هوای تهران تدوین شدخودروها مربوط به بیست سال قبل، گفت: تقریبا سه سال پس از آن پژوهش ها، برنام

، اقداماتی برای استانداردسازی در حوزه های مرتبط صورت گرفت و به 2000رشیدی ادامه داد: در گام نخست این برنامه و در سال 

طرح های و به منظور افزایش کیفیت اجرای  2014وی افزود: پس از آن در سال .طور نمونه موفق به حذف سرب از سوخت شدیم

بهبود کیفیت هوا، مطالعه ای در خصوص ویژگی و منبع و منشاء ذرات آالینده انجام دادیم و برنامه های جدیدی در این حوزه تدوین 

معاون سابق سازمان حفاظت محیط زیست به برخی از چالش های برنامه های مقابله با آلودگی هوا هم اشاره کرد و گفت: .کردیم

فیلتر جاذب ذرات معلق( از سوی خودروسازان نمونه ای از )DPF  دهای تعیین شده یا عدم پایبندی به نصبعدم رعایت استاندار

این استاد دانشگاه اشاره ای هم به پیشرفت ها و دستاوردهای اجرای برنامه های مقابله با آلودگی هوا داشت و .همین چالش ها است

از جمله دستاوردهای خوب اجرای برنامه های مقابله با آلودگی  ppm 50به  ppm  هزار 7افزود: کاهش گوگرد موجود در گازوئیل از 

رشیدی ضمن تاکید بر ضرورت تمرکز بر سیستم حمل و نقل به منظور کاهش آلودگی هوا در تهران و بسیاری از کالنشهرها .هوا است

کترونیک، بهبود زیرساخت ها و توسعه حمل و و شهرهای کشور، تصریح کرد: کاهش سفرهای درون شهری از طریق توسعه دولت ال

فیلتر جاذب ذرات معلق( در خودروها، اجرای ضوابط سختگیرانه برای تردد خودروهای فرسوده و ) DPF نقل عمومی، الزام به نصب

ردهای برنامه ریزی جدی و دقیق برای خروج و اسقاط خودروهای فرسوده از چرخه تردد، ارتقاء کیفیت سوخت، اجرای استاندا

وی با یادآوری این موضوع که امروز .سختگیرانه برای خودروهای تولیدی و وارداتی برخی از برنامه های ضروری در این حوزه است

آلودگی صوتی نیز همچون آلودگی هوا فراگیر و وسیع شده است، خاطرنشان کرد: تنها با تدوین و تصویب قوانین و برنامه ها نمی 

رشیدی گفت: با وجود آنکه در حال حاضر در حوزه مقابله با آلودگی هوا، قوانین و آئین نامه ها و برنامه .ه کردتوان با آلودگی مقابل

های خوب و جامعی وجود دارد اما نادیده گرفتن علوم اجتماعی و مسائل فرهنگی و غفلت از این حوزه ها، نقص برنامه های مقابله با 

 .عملی با استفاده از قوانین، باید از دانش متخصصان حوزه های اجتماعی و فرهنگی بهره بگیریمآلودگی هوا است و برای برداشتن گام 

نشست شش روزه توسعه همکاری های محیط زیستی ایران و اتحادیه اروپا با موضوعات آلودگی هوا، آب و محیط زیست دریایی و  

آذرماه ادامه  5حل برج میالد تهران آغاز به کار کرده و تا یکشنبه آبان ماه در م 30 شنبه سه  اقتصاد چرخشی با محوریت پسماند از

 .می یابد

http://www.iana.ir/fa/news/50206/%D9%86%D8%A7 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۹۶/۰۹/۰۷ : تاریخ

 میلیارد تومان به بخش دام، طیور و آبزیان خسارت زد  ۴00زلزله کرمانشاه 
 300میلیارد تومان به بخش پرورش ماهی،  20معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام گفت: بر اثر وقوع زلزله در استان کرمانشاه 

  .اندهزار قطعه مرغ تلف شده 120واحد مرغداری صنعتی و  75میلیارد تومان به بخش دام خسارت وارد شده و 

های ایجاد شده در حوزه دام، طیور و در مورد آخرین وضعیت آسیب خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی حسن رکنی در گفت

زلزله به طور هفتگی برای برآورد خسارت در حوزه های استان کرمانشاه بر اثر زلزله اظهار داشت: از زمان وقوع آبزیان به شهرستان

آباد، ذهاب، ثالث باباجانی، قصرشیرین، اسالم های داالهو، سرپلایم و باید گفت، شهرستاندیده سفر کردهامور دام به شهرهای آسیب

  .اندبر اثر زلزله دیده های متفاوت بیشترین آسیب راروستا دارند، با میزان تخریب 1900گیالنغرب و جوانرود که بیش از 

دیدگی در برخی روستاهای سه شهرستان سرپل ذهاب، ثالث باباجانی و داالهو به ترتیب وی با اشاره به اینکه میزان تخریب و آسیب

وی دام از رها از زیر آوارها اولویت بوده است، آواربرداری بیشتر از بقیه مناطق بوده است، تصریح کرد: به دلیل آنکه نجات جان انسان

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام با بیان اینکه .و طیور با تأخیر انجام شده و در نتیجه میزان تلفات در این حوزه زیاد بوده است

اال پذیر را بهای نگهداری دام و طیور در روستاها که عموماً از سنگ و خشت گل بوده است، شرایط آسیببه دلیل سنتی بودن سازه

های مسکونی روستایی بودند، خسارت جدی دیدند واحد دامپروری و دامداری روستایی که نوعاً در کنار ساختمان 8300ه افزود: برد

میلیارد تومان حجم خسارتی است که به واحدهای دامداری وارد شده  300حدود و برآوردهای اولیه حاکی از آن است که 

 .است

های این استان بر اثر زلزله تخریب یا آسیب واحد مرغداری صنعتی در شهرستان 75که  رکنی همچنین به این نکته اشاره کرد

  .اندهزار قطعه مرغ در آنها تلف شده 120اند که دیده

 های دام به همراه آهکدفن بهداشتی الشه

از شیوع بیماری ناشی از  خبرنگار فارس، پرسید با توجه به حجم تلفات دام و طیور در این منطقه چه کارهایی برای جلوگیری

های دام به همراه آهک در های دامپزشکی از همان روزهای اول به دفن بهداشتی الشهاید، گفت: اکیپهای حیوانات تدبیر کردهالشه

  .اندهای بسیاری کردهاند که خود روستاییان هم در این زمینه کمکمناطق مشخص شده اقدام کرده

آالت سبک و سنگین از پیمانکاران وزارت جهاد کشاورزی به روستاییان در امر صد دستگاه ماشینوی افزود: همچنین بیش از 

  .ها نیز همچنان ادامه دارداند که این فعالیتآواربرداری کمک کرده

 واحد پرورش ماهی بر اثر زلزله کرمانشاه 272تخریب 

 :ه در بخش شیالت بر اثر زلزله وارد آمده هم اشاره کرد و گفتهایی کمعاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام همچنین به آسیب

کیلومتر در دو  5تا  4گیرد و به طول ای دارد که از کوهستان سرچشمه میهای شهرستان داالهو رودخانهمنطقه ریجاب از بخش

 170ه و به طور پراکنده حدود واحد باالدست رودخان 102اندازی شده است. به طوری که طرف رودخانه تأسیسات پرورش ماهی راه

های حجیم و رها واحد در بقیه دیگر نقاط این رودخانه به امر پرورش ماهی مشغول بودند که پس از زلزله به دلیل حرکت سنگ

رکنی خاطرنشان کرد: دیواره استخرهای پرورش .انددیده آسیب رودخانه این در ماهی پرورش مزرعه 272 کوه روی از آنها شدن

اند و یا در رودخانه رها اند یا له شدهها تلف شدههایی از جریان آب مسدود شده تا جایی که یا ماهیدچار شکستگی شده یا بخش

میلیارد تومان  ۲0ز بیش اآلودگی آب هم سبب ایجاد تلفات سنگین در ماهیان پرورشی شده تا جایی که اند. البته گلشده و رفته

http://awnrc.com/index.php
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وی به اقدامات انجام شده وزارت جهاد کشاورزی برای بهبود وضعیت .به پرورش ماهی در این منطقه آسیب وارد شده است

دیده هزار تن جو رایگان در اختیار دامداران آسیب 2نزدیک به  :زده کرمانشاه اشاره کرد و گفتبخش دام و طیور در منطقه زلزله

تن سرشاخه نیشکر به عنوان خوراک دام از  250هزار تن آن توزیع شده است. همچنین قرار گرفت که تاکنون یک استان کرمانشاه

 .استان خوزستان به صورت رایگان به این منطقه ارسال شده است

 روستا تا کنون 580ضد عفونی اماکن دامی 

روستا توسط سازمان دامپزشکی را از دیگر کارهای انجام  580ی معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام در پایان ضدعفونی اماکن دام

  .شده عنوان کرد و گفت: به مرور برای بقیه روستاها هم این مسأله در دست اقدام است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960907000216 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۰۱تاریخ: 

 دومین اجالس کمیته مشترک کشاورزی ایران و هلند در الهه برگزار می شود

دولتی و خصوصی دو کشور دومین اجالس کمیته مشترک کشاورزی ایران و هلند ظرف سه ماه آینده با حضور نمایندگان بخش های 

 .در شهر الهه برگزار می شود

الملل و سازمان های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی به گزارش ایانا از وزارت جهاد کشاورزی، در دیدار هومن فتحی مدیر کل امور بین

جانبه در بخش کشاورزی مورد با خانم ترستال سفیر هلند در تهران که در محل این وزارت برگزار شد،راهکارهای توسعه روابط دو 

در این نشست مقرر شد، دومین اجالس کمیته مشترک کشاورزی ایران و هلند ظرف سه ماه آینده با حضور .بحث و رایزنی قرار گرفت

 .نمایندگان بخش های دولتی و خصوصی دو کشور در شهر الهه هلند برگزار شود

http://www.iana.ir/fa/news/50197/%D8%AA%D8%AD%D 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۰۱تاریخ: 

 دنبال پول است/ توصیه کشاورز به کشاورزانکشاورزی کشور ظرفیت خودکفایی ندارد/ وزارت نیرو به

ایی را به هکشاورزی با بیان اینکه کشاورزی در کشور ظرفیت خودکفایی ندارد، برای بهبود عملکرد تولید، توصیه معاون وزیر جهاد

به گزارش خبرنگار ایانا، امروز عباس کشاورز در پنجمین کنگره سراسری خانه کشاورز با اعالم این خبر گفت: در حال .کشاورزان پیشنهاد کرد

راضی را نداشته، بلکه احتماالً وسعت آن کمتر نیز خواهد شد؛ بنابراین نباید با چنین ظرفیتی از کشاورزی انتظار حاضر کشاورزی امکان توسعه ا

ان رخودکفایی داشت.به گفته وی، باید تولیدکنندگان در راستای با عملکرد باال و تولید محصولی که بازار مناسب داشته باشد، تالش کنند و نگ

کنند، در اولویت قرار گرفته و در عین حال پذیرفت که ین زمینه باید کاشت محصوالتی که با آب سبز رشد میخودکفایی نباشند. در هم

ایم ها بیان کرد: متأسفانه هنوز نتوانستهکشمحصوالتی مانند برنج و ذرت در حد خودکفایی نیست.معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی درباره آفت

ها کشماه دیگر، بسیاری از مشکالت آفت 16تا  14ای تنظیم شده که حداکثر های ویژهار را کسب کنیم، اما برنامهدر این بخش موفقیت مورد انتظ

آل فاصله داریم و باید تالشمان را بیشتر کنیم.کشاورز درباره مصرف کود طور که درباره مکانیزاسیون نیز هنوز با سطح ایدهحل خواهد شد. همان

نمونه دارای  55نمونه کودی،  70از  92شود، این در حالی است که در سال هزار تن برآورد می 480موجودی کود در کشور افزود: در حال حاضر 

 ت وماده مؤثره صفر بود. به همین دلیل راه ورود بهترین کودها از اروپا را به ایران باز کردیم. با این حال، مصرف کود در کشور بهینه نیس

کنند.وی با اشاره به اینکه هیچ کشاورزی از دسترسی به بذر مناسب نباید محروم ستان و خوزستان کود زیادی مصرف میهایی مانند گلاستان

عنوان مثال، درباره بذر چغندرقند، انحصار تولید داخل را شکستیم و ای بود؛ بهشود، عنوان کرد: در این زمینه تنها باید مراقب مسائل قرنطینه

 453دنبال آن عملکرد شکر از تن رسید و به 55به  42قابتی کردیم. به همین دلیل در مدت سه سال عملکرد این محصول از عرصه را برای آن ر

وسیله واردات تأمین گرم به ازای هر مترمکعب آب افزایش یافت؛ بنابراین اگر تولید بذر در داخل جوابگو نباشد، باید آن را به 670گرم به 

درصد باقیمانده گیاه در زمین نگه داشته  30هایی به کشاورزان ادامه داد: بهتر است کشاورزی در امور زراعت با ارائه توصیه کرد.معاون وزیر جهاد

هایی است که عملکرد را به ازای هر مترمکعب آب افزایش خواهد داد و ورزی توصیهصورت مستقیم با حداقل خاکشود، در عین حال کشت به

کنند کشت نشائی در محصوالتی مانند ذرت، پنبه یا کلزا دهد.کشاورز تأکید کرد: برخی کشاورزان تصور میدرصد کاهش می 30نیاز آبی را تا 

تومان است. به غیر از این، از  10دهد قیمت هر نشاء بین هشت تا آمده نشان میعملهای بههزینه باالیی دارد، این در حالی است که بررسی

جویی قابل توجهی در مصرف آب صورت ها را به حداقل رسانده و صرفهشود، خسارتر مراحل ابتدایی رشد گیاه نمایان میها دآنجا بیشتر آسیب

های زراعی باید دگرگون شود، به کشاورزان توصیه کرد: شخم و دیسک سنگین را کنار بگذارید و نگران خواهد گرفت.وی با تأکید بر اینکه روش

شود. در همین راستا باید برخی محصوالت را از دست بدهیم؛ را انتظار کشاورزی گذشته برای امروز امری بیهوده تلقی میکمبود تولید نباشید، زی

دار شود، گلستان نیز هزار هکتار زمین زراعی به کشت برنج اختصاص یابد که اگر این موضوع ادامه 90عنوان مثال چرا باید در استان گلستان به

مانند استان یزد خواهد شد.کشاورز با انتقاد از رفتار وزارت نیرو یادآور شد: متأسفانه در چند سال اخیر عملکرد وزارت نیرو تا پنج سال دیگر 

دنبال پول است و زمانی که ساعت مصرف آب برای کشاورز به پایان بخشی در آن مشهود نیست. این وزارتخانه تنها بهای بوده که تعادلگونهبه

توان مشکل آب را حل کرد و این وزارتخانه باید گیرد تا دوباره آن را تمدید کند، این در حالی است که با فرافکنی نمیاو پول میرسد، از می

 جویی مصرف آب به ما کمک کند./صورت جدی در صرفهبه

/news/http://www.iana.ir/fa50187/%DA%A9%D8%B4%D 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۰۷تاریخ: 

 های بهداشتی در منطقه اثبات کرده استهای خود را برای مقابله با چالشایران ظرفیت

بهداشتی در منطقه خاورمیانه های : ایران ظرفیت های خود را برای مقابله با چالشگفت (OIE) دبیر کل سازمان بهداشت جهانی دام

خواستار نقش پر رنگ تر ایران برای (OIE)دبیر کل سازمان بهداشت جهانی دام "مونیکا الیوت"به گزارش ایرنا .اثبات کرده است

میانه رارائه کمک های علمی و اجرایی به سایر کشورها به منظور مقابله با بیماری های دام و طیور به عنوان چالشی مهم در منطقه خاو

های جدید و گسترش آنها از قبیل آنفلوآنزای مرغی و طاعون نشخوارکنندگان کوچک، شرایط وی ادامه داد: با پیدایش بیماری.شد

دبیر کل سازمان بهداشت .سالمت دام و طیور همواره پرخطر است و محدود به محیط خاصی نیست و مربوط به همه جهان است

این اطمینان را دارم که به (IVO)اید مراقب این شرایط باشند و در مورد سازمان دامپزشکی ایرانجهانی دام افزود: همه کشورها ب

الیوت که به منظور شرکت در سی امین کنفرانس .خوبی شرایط را کنترل می کنند و توان مقابله با چالش های مختلف را دارند

حضور یافته بود، تصریح کرد: هدف اصلی این کنفرانس تبادالت  منطقه خاور دور و اقیانوسیه سازمان جهانیبهداشت دامدر مالزی

تجربیات و دستاوردها در بین کشورهای مختلفی بود که در این نشست گردهم آمدند تا از طریق افزایش تعامالت بتوانند توانایی 

های دام فرامرزی اشاره به اینکه بیماری دبیر کل سازمان بهداشت جهانی دام با.خود را برای مقابله با چالش های احتمالی تقویت کنند

الیوت افزود که .: از نظر موقعیت جغرافیایی ایران یک کشور مهم است که در بین آسیای دور و اروپا قرار گرفته استهستند، گفت

با ارائه اطالعات و  ایران هم از نظر خدمات و هم از نظر تجهیزات و قابلیت های آزمایشگاهی در جایگاه قابل قبولی قرار دارد، که

 .گزارش های مختلف می تواند امکان استفاده از این قبیل داده ها را در چندین منطقه دیگر فراهم سازد

وی ادامه داد : ایران در زمینه کنترل بیماریهای دامی تاکنون موفق عمل کرده است و به رغم اینکه با چندین کشور هم مرز است و 

 .یی تعامل بسیاری از کشورهای آسیای و اروپایی است، ظرفیت های خود را به اثبات رسانده استاز طرفی نیز نقطه جغرافیا

الیوت با اظهار تاسف از وجود بیماریهای دامی متعدد در سطح جهان تاکید کرد که حتی برای کشورهایی که در این حوزه موفق 

ارشد سازمان جهانیبهداشت دامهمچنین بیان کرد که امنیت  این مقام.عمل کرده اند، همچنان جای توسعه و پیشرفت وجود دارد

غذایی یکی از مباحث مهمی است که از طریق مراقبت و کاهش بیماری ها می توان آن را کنترل کرد بنابراین اگر امکان افزایش 

پایان تصریح کرد که استفاده از داروهای  در 'الیوت.تعداد دام و طیور وجود ندارد، باید با غلبه بر بیماریهای موجود تولید را افزایش داد

مربوط به دام نیز از دیگری مواردیست که امنیت دام و طیور و در نتیجه امنیت غذایی را افزایش می دهد.سی امین کمیسیون منطقه 

آذر( در  3آبان تا  29نوامبر ) 24تا  20کشور در روزهای  18ای آسیا خاوردور و اقیانوسیه سازمان جهانیبهداشت دامباحضور ایران و 

 هتل پولمن پوتراجایا کواالالمپور مالزی برگزار شد.

http://www.iana.ir/fa/news/50313/%D8%A7%DB%8C%D8%B1% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۰۱تاریخ: 

 زمان قطعی پرداخت سود سهام عدالت اعالم شد

وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در خصوص پرداخت سود سهام عدالت سازی در گفتسیدجعفر سبحانی، مشاور رئیس سازمان خصوصی

ی از آنها مانده اقساط خود را پرداخت نکرده باشند حقبه مشمولین اظهار داشت: مشمولین سود سهام عدالت در صورتی که باقی

پذیر برای آنان ایجاد شده )این عدد های سرمایهسال گذشته از محل سود شرکت 10که طی  تضییع نخواهد شد و به میزان سهمی

 .هزار تومان است( به همان میزان دارایی، مالکیت و سهم خواهند داشت 532یکسان بوده و حدود 

 ای که اقساطکنند اما آن دستهنیز سود سهام خود را به صورت کامل دریافت میوی افزود: افرادی که مابقی سهام خود را پر کردند 

وی در خصوص زمان پرداخت سود سهام عدالت نیز .کنندشان را دریافت میاند به میزان سهمی که دارند سود سهمخود را پر نکرده

مشاور رئیس .قطعا تا پایان سال سودها پرداخت خواهد شدشود اما توان اعالم کرد و هنوز بر روی آن کار میافزود: زمان دقیقی نمی

 95های سرمایه پذیری است که ناشی از عملکرد سال سازی تصریح کرد: سود سهام عدالت، مخصوص شرکتسازمان خصوصی

الم شد که وی گفت: البته در تابستان اع.شرکت اخذ شود و به حساب مشمولین پرداخت شود 49از این  96آنهاست و باید در سال 

برای واریز سود به ما یک ماه فرصت  44تا پایان شهریور ماه سود سهام عدالت پرداخت خواهد شد اما به دلیل این که شورای اصل 

سبحانی خاطر نشان کرد: البته ما .ها نیز تا آن زمان صورت نگرفته بود این موضوع با تاخیر همراه شدها باسایر ارگانداد و هماهنگی

مشاور .شود که ما هم آن را یکباره پرداخت کنیمپذیر یکباره دریافت نمیهای سرمایهر عملکرد نداشتیم زیرا سود از شرکتتاخیر د

ها از زمان برگزاری مجمع هشت ماه فرصت دارند تا این سود را به سازمان بدهند سازی تصریح کرد: شرکترئیس سازمان خصوصی

و ما سودی پرداخت نکنیم آن زمان این انتقاد به ما وارد است که فرصت تمام شده و سازمان و در صورتی که این هشت ماه بگذرد 

وی با بیان اینکه سود سهام عدالت تا پایان اسفند ماه پرداخت خواهد شد افزود: این سود .سازی سودی پرداخت نکرده استخصوصی

 .شودبندی تقسیم می. البته این سود با اولویتشود و در دو تا سه مرحله توزیع خواهد شدبه یکباره توزیع نمی

http://www.iana.ir/fa/news/50180/%D8%B2%D9%85%D8%A 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۰۵تاریخ: 

 مؤسسه رازی و مرکز آموزش عالی امام خمینی)ره( بازدید کردهای نوبخت از غرفه

معاون رئیس جمهوری ضمن حضور در آیین افتتاح نمایشگاه هفته پژوهش در استان البرز، از غرفه محصوالت مؤسسه رازی و 

دباقر نوبخت، معاون به گزارش ایانا از روابط عمومی مؤسسه رازی، محم.بازدید کرد (همچنین مرکز آموزش عالی امام خمینی)ره

رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به همراه محمدعلی نجفی، استاندار البرز، در حاشیه افتتاح چهارمین نمایشگاه 

 هفته پژوهش و فناوری استان البرز در محل دانشگاه پیام نور کرج، با حضور در غرفه مؤسسه رازی، از این غرفه بازدید کرد.

 این بازدید ضمن ابراز شناخت کافی از این مؤسسه گفت: محصوالت مؤسسه رازی برای کشور بسیار ارزشمند و اساسی است.وی در 

کننده در تأمین سالمت آحاد جامعه بر عهده دارد و همواره جایگاه آن ویژه است، نوبخت با اشاره به اینکه این مؤسسه نقشی تعیین

 همکاران این مؤسسه تشکر و قدردانی کرد.اندرکاران و از زحمات تمامی دست

با ارائه دستاوردهای خود در نمایشگاه هفته  )ره(اعضای هیأت علمی، مدرسان و دانشجویان کارآفرین مرکز آموزش عالی امام خمینی

 ( حضوری مؤثر در این نمایشگاه دارند.1396پژوهش و فناوری استان البرز )از تاریخ چهارم تا نهم آذرماه 

یاضی رئیس امور تحقیقات و یین افتتاحیه نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری استان البرز، نوبخت معاون رئیس جمهوری، قرهدر آ

ریزی کشور، نجفی استاندار البرز، موسوی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز، آجرلو نماینده فناوری سازمان مدیریت و برنامه

کاربردی استان با حضور دکتر مخبر رئیس  -حسینی رئیس دانشگاه جامع علمی اسالمی، سادات سابق مردم کرج در مجلس شورای

 های آموزشی و کارآفرینیاز غرفه مرکز بازدید کردند.نوبخت طی بازدید از غرفه مرکز آموزش، بسته )ره(مرکز آموزش عالی امام خمینی

ها با همکاری ستاد گیاهان دارویی برخی توضیح نحوه تدوین این بسته گیاهان دارویی نظر وی را به خود جلب کرد و میررحیمی با

ای است های کارآفرینی کار شایستههای کارآفرینی را در اختیارشان قرار داد.نوبخت طی سخنانی اظهار کرد: تدوین این بستهاز بسته

کنم مندان گیاهان دارویی توصیه میفعاالن و عالقه ها، بهکه توسط مرکز امام صورت گرفته و اینجانب با مطالعه کامل این مجموعه

استفاده کنند.معاون رئیس جمهوری و استاندار البرز از یکی از دستاوردهای پژوهشی اساتید مرکز )تولید هیدروپونیک سبزیجات 

ی، یاض.همچنین قرهخانگی( بازدید کرده و توصیه کردند که این دستاورد توسط وزارت جهاد کشاورزی در سطح کشور معرفی شود

ریزی کشور در این بازدید بیان کرد: امروز در بازدید از غرفه مرکز آموزش رئیس امور تحقیقات و فناوری سازمان مدیریت و برنامه

 به دستاوردهای دانشجویان و کارکنان و مدیران این مجموعه افتخار کردم. )ره(عالی امام خمینی

یاضی در پایان آرزوی توفیق سازی و تولید انبوه دارند.قرهشده در غرفه مرکز آموزش قابلیت تجاریههای ارائوی ادامه داد: تمامی طرح

عمل خواهم آورد.موسوی، ها و امکانات مرکز بازدید بهزودی از ظرفیتو سربلندی برای کارکنان، مدیران و دانشجویان کرد و افزود: به

پس از بازدید از غرفه مرکز عنوان کرد: شاهد تالش، جدیت و نوآوری عزیران بوده ام  رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز نیز

و باعث افتخار کشور و استان البرز است که چنین مرکزی با افراد مهم و با دانش در جهت اعتالی بخش کشاورزی کشورمان تالش 

ین غرفه نشان از توان و خالقیت و پویایی جوانان و پیشکسوتان کنند.آجرلو نیز طی بازدید از غرفه مرکز آموزش امام، تأکید کرد: امی

اندرکاران است. امید است با حمایت مسئوالن زمینه عرصه علم و فناوری دارد و برای کاربردی کردن آن نیازمند حمایت دست

خواهد داشت و اختتامیه نمایشگاه با آذرماه ادامه  9شنبه کارآفرینی جوانان مرکز فراهم شود.گفتنی است، این نمایشگاه تا روز پنج

 حضور مسئوالن کشوری و استانی برگزار خواهد شد./

http://www.iana.ir/fa/news/50263/%D9%86%D9%88%D8% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدید ها
 فارس - ۹۶/۰۹/۰۵ : تاریخ

رئیسه مجلس از عملکرد وزیر جهاد کشاورزی در بخش برنج و چای/ استانداران شمالی اجازه آسیب عضو هیئت انتقاد
 به کشاورزان را ندهند

رئیسه مجلس شورای اسالمی از عملکرد وزیر جهاد کشاورزی در بخش برنج و چای انتقاد کرد و گفت: استاندارهای عضو هیئت 

وگو با خبرنگار فارس در رودسر در واکنش اسداهلل عباسی امروز در گفت .ولیدی کشاورزان را ندهندشمالی اجازه آسیب به محصوالت ت

به دستور ستاد تنظیم بازار کشور مبنی بر واردات کسری برنج از خارج اظهار کرد: طبق قانون مصوب مجلس شورای اسالمی سه ماه 

وی با اشاره به تذکرات گذشته مجلس به دولت .محصول از خارج ممنوع استقبل و سه ماه بعد از برداشت برنج، واردات و عرضه این 

در خصوص منع واردات برنج افزود: درگذشته موضوع منع واردات برنج از سوی مجلس مورد پیگیری قرارگرفته و بازهم باید تحت 

ها در حوزه تولیدات کشاورزی گفت: نیرئیسه مجلس شورای اسالمی با انتقاد از نابساماعضو هیئت.تعقیب و پیگیری قرار بگیرد

نماینده مردم رودسر و املش در مجلس شورای اسالمی با ابراز نگرانی .متأسفانه وزیر جهاد در بخش کشاورزی عملکرد خوبی ندارد

ضو ع.های برنج و چای ناراضی هستیماز وضعیت دو محصول استراتژیک شمال کشور خاطرنشان کرد: ما از حجتی در مدیریت بخش

مطرح  رویهکمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسالمی با اشاره به ابزار نظارتی مجلس در جلوی گیری از واردات بی

عضو مجمع نمایندگان .کرد: تا زمانی که وضعیت برنج داخلی مشخص نباشد اجازه واردات این محصول استراتژیک را نخواهیم داد

انتظار داریم  :ام استانداران شمالی در خصوص مدیریت صحیح برنج شمال کشور تاکید کرد و گفتگیالن در خانه ملت به انسج

 .کار ازجمله استانداران شمالی در این بخش ورود کنند و اجازه ندهند این محصول تولیدی کشاورزان آسیب ببینداستاندارهای برنج

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960905000306 
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 نهاده
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۰۷تاریخ: 

 میلیون اصله نهال 3۹منع استفاده از سموم ارزان قیمت در باغات انگور/ صدور گواهی بهداشتی برای جابجایی 

میلیون اصله نهال مثمر توسط موسسه تحقیقات ثبت و گواهی  39معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد: اکنون برای 

 .نهال و بذر گواهی بهداشتی صادر شده که مجاز به جابجایی در سطح کشور هستند

طهماسبی امروز سه شنبه درسی و هشتمین سمینار ساالنه حفظ نباتات، بر کنترل به گزارش ایانا وزارت جهاد کشاورزی، محمد علی 

سالمت نهال تاکید کرد و گفت: اگر قرنطینه داخلی و کنترل بهداشتی نهال را انجام دهیم سالمت باغات کشور و بازگشت سرمایه 

یی نهال آلوده فاجعه به بار می آورد و مردم باید وی افزود: اکنون فصل جابجایی نهال است و جابجا.های مردم را تضمین کرده ایم

طهماسبی در عین حال پیگیری سالمت محصوالت در زنجیره تولید توسط سازمان حفظ نباتات را ضروری .در این زمینه اگاه باشند

که هر جا سازمان  وی با بیان این.خواند و اظهار کرد: سازمان حفظ نباتات پای ثابت در سالمت محصوالت در زنجیره تولید است

حفظ نباتات با اراده وارد شده است، نتایج موفقیت آمیز بوده است، تصریح کرد: ما در سه استان قزوین، زنجان و گیالن آفت مگس 

زیتون داشتیم که با تشکیل کار گروه، اقدامات پیش آگاهی و دستور العلمل های شفاف از سوی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی این 

معاون وزیر جهاد کشاورزی در ادامه کاربرد سموم ارزان قیمت در باغات انگور را خسارت زا دانست و گفت: .ده استآفت مهار ش

کشاورزان به دلیل باقیمانده سموم نباید از سموم ارزان قیمت در باغات انگور استفاده کنند، زیرا بر روی تولید و صادرات کشمش و 

شاره به تراز تجاری بخش کشاورزی و صادرات غیر نفتی، اذعان داشت: اکنون بازارهای خوبی برای وی با ا.انگور کشور تاثیر می گذارد

محصوالت کشاورزی ایران پیدا شده و اگر استان های تهران، کرمان و منطقه جیرفت، یزد و اصفهان برای همپوشانی محصوالتشان، 

طهماسبی .ی را تامین کنند و در بازارهای جهانی موفق شوندیک کنسرسیوم تشکیل دهند، می توانند سفارشات کشورهای متقاض

درصد صادرات محصوالت کشاورزی مربوط به زیر  50درصد تولید و نزدیک به  18درصد سطح زیر کشت،  15افزود: در مجموع 

ر وزیر جهاد اخیرا احداث گلخانه های کوچک مقیاس با نظ :وی درباره گلخانه های کوچک مقیاس نیز گفت.بخش باغبانی است

وی اظهار داشت: اگر گلخانه های کوچک مقیاس توسط .کشاورزی در دستور کار قرار گرفته که در واقع جزو کشاورزی شهری است

طهماسبی ادامه داد: اگر بخواهیم محصول .سازمان حفظ نباتات کنترل نشود مشکالتی از نظر بازار و تامین نهاده ها پیدا می کنند

اید مدیریت محصول داشته باشیم و در این مدیریت عواملی مانند آبیاری، هرس، مبارزه با آفات و بیماری و ماشین سالم تولید کنیم ب

 .آالت دخیل هستند و همه نهادهای ذی ربط باید برای آن همکاری کنند و دیگر دوران جزیره ای عمل کردن به پایان رسیده است

http://www.iana.ir/fa/news/50333/%D9%85%D9%86% 
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 نهاده
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آذر  ۰۷تاریخ: 

 میلیون هکتار گندم در کشور 6محدودیتی در توزیع کود شیمیایی وجود ندارد/کشت 

در اختیار کشاورزان قرار گرفته و مابقی به تدریج توزیع خواهد درصد نهاده ها شامل کود و بذر  76مجری طرح گندم گفت: تا کنون 

، با اشاره خبرنگاران جوان گروه اقتصادی باشگاه صنعت،تجارت و کشاورزی  اسفندیاری پور مجری طرح گندم در گفتگو با خبرنگار اسماعیل.شد

هزار هکتار  200اظهار کرد: براساس آخرین آمار تا پایان آبان یک میلیون و  97-96در سال زراعی  سطح زیر کشت گندمبه آخرین وضعیت 

 .شده استدرصد برنامه کشت سال زراعی جدید محقق  75که با این وجود   هزار هکتار گندم دیم کشت شده 945میلیون و  2گندم آبی و 

 .میلیون هکتار برسد 6به گفته وی، پیش بینی می شود که امسال سطح زیر کشت گندم به رقمی معادل 

روبه پایان است،بیان کرد: کشت در استان های خوزستان،  کشت در اقلیم های سرد و معتدلاسفندیاری پور با اشاره به اینکه 

بوشهر، ایالم، مناطق گرم و معتدل فارس، استان گلستان، مازندران ، بخشی از دست مغان و اقلیم گرم و خشک مرطوب خزری تا 

 .تومان اعالم کرد 1630و اقلیم سرد را  1760اقلیم گرم و معتدل را  نرخ هر کیلو بذر گندم وی،.پایان آذر ادامه دارد

گفت: کشاورزان عالوه بر رعایت مسائل فنی، میزان کود مصرفی خود را  گندمکاران مشاور وزیر جهاد کشاورزی در توصیه ای به

 مجری طرح گندم با بیان اینکه محدودیتی در.متناسب با نتایج آزمایش خاک و کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی استفاده کنند

درصد نهاده ها شامل کود و بذر در اختیار کشاورزان قرار  76وجود ندارد، تصریح کرد: تا کنون  ی و بذور گندمتوزیع کود شیمیای

 .گرفته و مابقی به تدریج توزیع خواهد شد

http://www.yjc.ir/fa/news/6335483/%D9%85%D8%AD%D8%A 
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 نهاده
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آذر  ۰۲تاریخ: 

 تن مرغ مازاد مرغداران ۵00محدودیتی در توزیع نهاده های دامی وجود ندارد/ خرید روزانه 

شرکت پشتیبانی یک مقام مسوول گفت:با توجه به آنکه محدودیتی در توزیع نهاده های دامی وجود ندارد، مرغداران با مراجعه به 

 .امور دام استان ها می توانند نیاز خود را دریافت کنند

اقتصادی باشگاه خبرنگاران گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی ولی مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام در گفتگو با خبرنگار علیرضا

وجه به آنکه محدودیتی در توزیع نهاده های دامی وجود ت با اظهار کرد:  توزیع نهاده های دامیبه آخرین وضعیت  با اشاره، جوان

 .ندارد، مرغداران با مراجعه به شرکت پشتیبانی امور دام استان ها، می توانند نیاز خود را دریافت کنند

 .تومان اعالم کرد 950و جو  850تومان،ذرت  1600به مرغداران را   کنجاله سویاکیلو وی، نرخ فروش هر  

هزارتن  200 هزارتن جو خریداری شده در کشتی ها در حال بارگیری است، افزود: همچنین بیش از 250ولی، با اشاره به اینکه 

 .شود می عرضه مرغداران به آزاد فروش و مرغ با تهاتر صورت به که  هزارتن کنجاله سویا خریداری شده 100و  ذرت

خبر داد و یادآورشد: با توجه به  کنجاله سویا حذف ارز مبادله ای ذرت ومدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام از منتفی شدن 

 .واردات مناسب و منتفی شدن حذف ارز مبادله ای، پیش بینی می شود که قیمت نهاده ها به حالت عادی خود بازگردد

 تن مرغ مازاد مرغداران 500روزانه  خرید

 قیمت مرغ تعادل وجود با در جهت تعادل قیمت بیان کرد:  خرید مرغولی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به آخرین وضعیت 

مرغ به صورت )یک نرخ خرید هر کیلو مرغ خط وی،.تن مرغ مازاد مرغداران خریداری می شود 500در بازار ، روزانه بیش از 

 .تومان اعالم کرد 850هزار و  6و خط دو)پاک شده مکانیزه(  650هزار و  6تی پاک شده( دس

 واردات گوشت تا تعادل قیمت در بازار ادامه دارد 

تصریح کرد: در شرایط کنونی جهت تنظیم بازار داخل، واردات گوشت  واردات گوشتاین مقام مسوول با اشاره به آخرین وضعیت 

 520مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام ادامه داد: روزانه بیش از .م از سوی بخش خصوصی انجام می شودبه صورت منجمد و گر

 تره  هزارتن گوشت منجمد از استرالیا و آسیای میانه وارد و در فروشگاه های زنجیره ای و میدان میوه 100و  گوشت گرمهزارتن 

 .هزار تومان اعالم کرد 33و استرالیا  500هزار و  31آسیای میانه را ولی، نرخ هر کیلو گوشت گرم از .شود می عرضه  بار

 .تا تعادل قیمت در بازار داخل همچنان ادامه دارد واردات گوشت :وی، تصریح کرد

http://www.yjc.ir/fa/news/6331971/%D9%85%D8%AD%D8% 
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 نهاده
 ایران اکونا - ۱۳۹۶آذر / /  ۰۱چهارشنبه , 

 هزار تن جو توزیع شد ۷۹0کشاورزان به نایلون نیاز دارند/

یک مقام مسئول در وزارت جهاد، ضمن تشریح آخرین اقدامات انجام شده در مناطق زلزله زده گفت: تامین نایلون با توجه به بارندگی 

 .اساسی کشاورزان استدر منطقه، از نیازهای 

حل مشکل معیشت و اشتغال از طریق  مسکن، تامین از بعد زده؛ زلزله مناطق اولویت مهمترین اینکه بیان با سیدمحمد موسوی

 75واحد دامداری و انبار علوفه،  8300سرعت بخشی در بازسازی و احیاء واحدهای تولیدی خسارت دیده است، گفت: در این زلزله، 

استخر ذخیره آب  220حلقه چاه،  720ایستگاه پمپاژ آب،  6مزرعه پرورش ماهی،  272واحد صنایع کشاورزی و  65واحد مرغداری، 

 .کیلومتر خطوط انتقال آب کشاورزی تخریب شده، که باید سرعت بازسازی و احیا شود 1320و 

لیارد ریال تسهیالت کم بهره جهت بازسازی، نوسازی، احیا می 300مدیرکل بحران و کاهش مخاطرات وزارت جهاد کشاورزی، تامین 

میلیارد ریال اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای جهت احداث و مرمت  4000 احدهای تولیدی و همچنین تامین نهاده، تامین 

ای جهت جبران بخشی از تاسیسات، زیربناها، زیرساخت ها و سازه های آبی خسارت دیده بخش کشاورزی، تامین اعتبارات هزینه 

خسارت های حاصل از تلفات دام، طیور، آبزیان و زنبور عسل، تامین بار مالی استمهال حداقل سه ساله تسهیالت بانکی دریافتی 

کشاورزان خسارت دیده و نیز بخشودگی حداقل سه ساله آب بهای اراضی کشاورزی پایاب سدهای رودخانه های مرزی را، مهمترین 

 نوانع زدگان زلزله سرعت بخشی در تامین معیشت، ایجاد و احیاء اشتغال پایدار و کمک به کاهش بار روانی زلزله، برای راهکارهای 

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به اقدامات انجام شده توسط وزارت جهاد کشاورزی در مناطق زلزله زده کشور، .کرد

دستگاه ماشین آالت سبک و  100موسوی اضافه کرد: .ر رایگان بین دامداران توزیع شدتن جو بطو 790گفت: طی دو روز اخیر، 

دستگاه تانکر آبرسانی جهت تامین آب مورد نیاز عشایر و آبرسانی  30سنگین جهت آواربرداری اماکن دامی و حمل الشه احشام و 

روستا را تحت پوشش عملیاتی خود قرار  586به واحدهای دامی و مرغداری ها و نیز ضدعفونی و سمپاشی اماکن دامی، در سطح 

هزار  350رأس دام سنگین و  305رأس دام سبک و  9809دامداری با  331به گفته وی، عملیات دفن بهداشتی دام در .اندداده

قطعه آبزیان سردابی به اتمام رسیده و عملیات مذکور با تاکید وزیر جهاد کشاورزی سایر استانها، با جدیت و تالش همه جانبه در 

اری موسوی تصریح کرد: با توجه به بارندگی های اخیر، تهیه نایلون و احداث محلی برای نگهد.تمام مناطق زلزله زده، ادامه دارد

 .ها، یکی از نیازهای اساسی منطقه برای حفظ انبارهای علوفه و اماکن نگهداری دام استدام

http://iranecona.com/79542/%DA%A9%D8%B4%D8%A7% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۰۴تاریخ: 

کشاورزان  /شودفیل هوگان: قوانین یکسان برای تولیدکنندگان کشورهای غیراتحادیه اروپا و اروپایی اجرا می
 یابدیابند/ خطر آلودگی احتمالی با مواد غیرمجاز کاهش میارگانیک به بازار جدیدی از بذرهای آلی دسترسی می

که بسیاری از قوانین طوری، توسط نمایندگان شورا تایید شده است؛ به2017نوامبر 20ورزی ارگانیک قوانین جدید و مورد توافق کشا

 .سازدمربوط به تولیدات مواد غذایی ارگانیک را در اتحادیه اروپا و کشورهای غیراتحادیه اروپا ساده و هماهنگ می

یونر کشاورزی و توسعه روستایی ، فیل هوگان، کمیس"European Commission"به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( از 

اتحادیه اروپا که اخیرا به اتفاق هیاتی بزرگ تجاری به ایران نیز آمده بود و با محمود حجتی وزیر کشاورزی کشورمان و سایر مسووالن 

 "ید، گفت:ارشد کشور مالقات های مهمی داشت؛ با قدردانی از برداشتن گام مهم نمایندگان شورا در جهت پذیرش نهایی قانون جد

تصمیم امروز شورا نقطه عطفی دیگری برای بخش ارگانیک به شمار می رود به طوری که اطمینان می دهد این بخش مهم و در 

حال رشد با قوانین روشن ادامه یابد و می توان اطمینان حاصل کرد که با تولید کنندگان کشورهای غیر اتحادیه اروپا که تولیدات 

 "ه اروپا صادر می کنند، یکسان رفتار شود.ارگانیک را به اتحادی

برای هدف مورد نظر مناسب  -سال است، اجرا می شود 20که  -آنچه که همه موافق بودند این بود، قوانین کنونی  "وی افزود: 

 "میلیارد یورو بود، به صورت مانع عمل می کرد.  27نیستند و به جای کمک به توسعه این بخش که دارای ارزش حدود 

ما باید از این رشد حمایت کنیم تا اطمینان حاصل شود که این بخش با قوانین مناسب عمل می کند. به طوری که "هوگان گفت: 

این رشد توسط تولید کنندگان کوچک تر فراهم شود افرادی که اکنون مجاز به پیوستن به گواهینامه های گروهی خواهند بود تا از 

بهره مند شوند. عالوه بر این، کشاورزان ارگانیک به بازار جدیدی از بذرهای آلی دسترسی خواهند  هزینه های گواهینامه پایین تر

ن در طول ای"کمیسیونر کشاورزی اتحادیه اروپا یادآور شد:"داشت که تنوع زیستی، پایداری محصول و نوآوری را افزایش خواهد داد.

مداوم در نظر داشت تا انتظارات مصرف کنندگان اروپایی که محصوالت  مذاکرات که بیش از سه سال طول کشید، کمیسیون به طور

ارگانیک را خریداری می کنند، درباره تضمین های آرم ارگانیک اتحادیه اروپا برآورده کند و قوانین جدید امروز این کار را خواهد 

نین برای همه تولید کنندگان ارگانیک و قوا "هوگان خاطر نشان کرد:"کرد و به ناهنجاری های سیستم کنونی پایان می دهد.

محصوالت فروخته شده در اتحادیه اروپا، چه در داخل کشور تولید و چه از خارج وارد می شوند، به کار می رود. همچنین با اقدامات 

یشتری زینه های باحتیاطی بیشتر خطر آلودگی احتمالی با مواد غیر مجاز نیز کاهش می یابد. در عین حال مصرف کنندگان نیز از گ

بهره مند خواهند شد، چراکه قوانین جدید نسبت به گذشته انواع گسترده تری از مواد غذایی و غیر غذایی ارگانیک را پوشش می 

به دنبال تصمیم امروز شورا، امیدوارم که قانونگذاران هم سریع تر به نتیجه گیری از نخستین توافقنامه و تسهیل "وی افزود:"دهد.

بپردازند. چراکه این اقدام امکان می دهد تا به طور مناسب به ایجاد یک محیط قانونی جدید  2021ود به مرحله اجرا در سال برای ور

شورا  توافقنامه امروز که توسط"و حمایتی و شکوفایی بخش کمک شود و بتواند بر اساس اصل منصفانه، به حداکثر توان خود برسد. 

به اجرا در می آید.  2021رأی به پارلمان اروپا برود و پس از تصویب، قوانین جدید از یکم ژانویه سال تایید شده، باید برای آوردن 

 این مساله می تواند زمان کافی را به منظور سازگاری با چارچوب جدید نزد تولیدکنندگان، اپراتورها و شرکای تجاری فراهم کند.

http://www.iana.ir/fa/news/50230/%D9%81%DB%8C%D9 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۰۷تاریخ: 

ها + جدول درصد کل تولید شیر در جهان از گاومیش ۱۱کشورهای برتر تولیدکننده شیر گاومیش در جهان/ 

 برتر و رتبه ایرانکشورهای 

worldatlas د دهها است که نشان میضمن انتشار کشورهای برتر تولیدکننده شیر گاومیش در جهان که نام ایران هم در جمع آن

 .شکاف قابل توجهی بین کشورهای تولیدکننده اول و دوم و همچنین کشورهای تولیدکننده دوم و سوم در فهرست وجود دارد

، برای میلیون ها سال، شیر تنها برای این هدف مورد استفاده قرار "worldatlas "کشاورزی ایران )ایانا( ازبه گزارش خبرگزاری 

هزار سال پیش از میالد با اهلی کردن حیوانات این روند تغییر کرد و انسان ها توانستند از این حیوانات اهلی  10گرفت، اما حدود می

ویژه در اروپا، خاورمیانه و آسیا، ها، بههزار سال پیش از میالد، انسانببرند. همچنین از حدود پنجبرای تولید محصوالت لبنی بهره 

 پرورش گاو را برای اهداف لبنی آغاز کردند.

در عین حال انقالب صنعتی در قرن نوزدهم تقاضای تولید تجاری شیر و دیگر محصوالت لبنی را افزایش داد. به طوری که امروزه 

 شود.محصوالت آن توسط بیش از شش میلیارد نفر در سراسر جهان استفاده میشیر و 

 تاریخچه تولید تجاری شیر

توانند آن را هضم کنند. شیر، مایع سفید و مغذی است در میان پستانداران. این تنها نوع غذایی است که نوزادان می

 هستند. (۲)پوسو پالتی (۱)که اکیدنه کنند، به استثنای دو موردنوزادان از طریق شیر مادر تغذیه می

 کل تولید شیر در سراسر جهان

کنند، اما تولید تجاری این مایع سفید از طریق حیوانات لبنی مانند گاو، گاومیش، بز، گوسفند اگر چه تمام پستانداران شیر تولید می

آید، در حالی که گاومیش، بز، گاوها به دست میدرصد کل تولید شیر در سراسر جهان از  85شود. به طور کلی، و شتر انجام می

 درصد تولید را برعهده دارند. 0.2و  1.4، 2، 11گوسفند و شترها به ترتیب 

 کشورهای برتر تولیدکننده شیر گاومیش

د نشکاف قابل توجهی بین کشورهای تولیدکننده اول و دوم و همچنین کشورهای تولیدکننده دوم و سوم در فهرست وجود دارد. ه

هزار تن، در  370میلیون و  24میلیون تن شیر گاومیش در سال در جایگاه نخست و پس از آن پاکستان با میزان نرخ تولید  70با 

رتبه دوم جای دارد. این درحالی است که این میزان تقریبا یک سوم میزان نرخ تولید هند است. در ادامه، چین با تولید حدود سه 

 هشتم پاکستان و یک بیست و سوم تولید هند قرار دارد.یر گاومیش و دارا بودن تولید تقریباً یکهزار تن ش 50میلیون و 

 شیر گاومیش در مقابل شیر گاو

شیر گاومیش دومین منبع تولید شیر در جهان، اگر چه سهم آن بسیار کمتر از تولید کل شیر گاو است، اما شیر گاومیش دارای 

کند. عوامل بسیاری مانند عملکرد، سالمت، آب و هوا، به همان اندازه شیر گاو دارای اهمیت می ترکیبات مختلفی است که آن را

وسط، شود. به طور متجغرافیا و شیوه زندگی منجر به افزایش سهم شیر گاو شده، اما با این وجود، از اهمیت شیر گاومیش کاسته نمی

لیتر است. به طوری که این تفاوت در  20تا  14الی که تولید شیر روزانه گاو کند، در حلیتر شیر در روز تولید می 11تا  7گاومیش 

 رود./شمار میمیزان عملکرد روزانه یکی از بزرگ ترین دالیل تولید تجاری شیر گاو به

 ترجمه: فرحناز سپهری

 پی نوشت:

http://awnrc.com/index.php


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

174 

1- echidnaگذار است. اکیدنه در استرالیا و گینه نو خم: این حیوان که به نام مورچه خوار خاردار نیز شهرت دارد و پستاندار ت

 کند.زندگی می

2- platypusسوراخیان و خانواده اردکی یا ارنی ترنگ جانوری است پستاندار از رده پستانداران، راسته تکپوس، نوک: پالتی

 کند.اردکیان، که در جنوب خاوری استرالیا و جزیره تاسمانی در کنار نهرها و رودها زندگی مینوک

http://www.iana.ir/fa/news/50235/%DA%A9%D8%B4%D 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۰۴تاریخ: 

 ضریب هوشی باالتر، موجب پایین آمدن کارآیی مدیران

ضمن عملکرد تنها متنتایج پژوهشی که توسط محققان دانشگاه لوزان سوئیس به انجام رسیده، داشتن ضریب هوشی باالتر نهبر اساس 

 .بهتر مدیران نیست بلکه حتی ممکن است موجب افت کارآیی آنها شود

هایی شود، اغلب آن ها به ویژگیل میهای یک مدیر خوب سؤابه گزارش ایانا از اتاق ایران، وقتی از کارکنان یک شرکت در مورد ویژگی

عنوان یک مدیر انتظار داشته باشید البته شاید شما به.کنندمانند بینش وسیع، مهارت شناخت افراد، صداقت و درستکاری اشاره می

ت داده اس های یک مدیر موفق قرار گیرد اما اخیراً نتایج یک پژوهش دانشگاهی نشانکه داشتن ضریب هوشی باال در صدر ویژگی

کن آید، بلکه حتی ممتنها یک ویژگی مثبت به حساب نمیهنگامی که بحث مدیریت سازمان مطرح باشد، برخورداری از هوش باال نه

در پژوهشی که توسط آنتوناکیس و همکارانش در دانشگاه لوزان سوئیس به انجام رسیده .است به کاهش کارآمدی مدیران منجر شود

 یدهرس چاپ به -رودمی شمار به روانشناسی حوزه در جهان علمی مجالت معتبرترین از که–روانشناسی کاربردی و نتایج آن در مجله 

گردشگری و  تا گرفته مخابرات و بانکداری از اقتصادی مختلف هایبخش در که اروپایی کشور 30 از میانی رده مدیر 379 است،

کننده در پژوهش به عمل آمد مشخص شد طی آزمونی که مدیران شرکت.فروشی مشغول کار بودند، مورد بررسی قرار گرفتندخرده

تفاوت معناداری نشان  (100است که در قیاس با میانگین کل جامعه آماری )ضریب هوشی  111که متوسط ضریب هوشی آنان 

 Wonderlic ) های مربوط به آزمون شخصیتی معتبری به نام آزمون کارکنان واندرلیکپرسشنامهدهد. سپس این مدیران می

Personnel Test) ها، یادگیری مؤثر ها و آموزهرا پر کردند. آزمون واندرلیک درواقع توانایی افراد در حل مسئله، درک دستورالعمل

های پژوهش یک گروه هشت نفره از و همکاران این شانس را داشتند که یافتهآنتوناکیس .گیردپذیری با تغییرات را اندازه میو وفق

اقدام به  (Multifactor Leadership Questionnaire)محققان دانشگاه لوزان که با استفاده از پرسشنامه رهبری چندعاملی 

های ر پژوهش مذکور، مدیران برحسب سبکبندی مدیران میانی حاضر در نمونه آماری آنها کرده بودند را مطالعه نمایند. درتبه

 . ... هایی مانند تحولی، ابزاری، مشارکتی وبندی شده بودند؛ سبکبندی و رتبهکردند، طبقهرهبری مختلفی که از آن پیروی می

ران زن و مدی اند )مدیراندر این میان مشخص شد که عواملی مانند سن و جنسیت، در سبک رهبری و عملکرد مدیران تأثیرگذار بوده

 .انداند(؛ اما تفاوت اصلی را دو عامل دیگر یعنی شخصیت و هوش رقم زدهتری از خود به نمایش گذاشتهتر سبک رهبری موفقمسن

بر اساس نتایج پژوهش آنتوناکیس و همکاران، ضریب هوشی تا سطح خاصی با کارآمدی مدیران رابطه مستقیم دارد و سپس این 

شود یعنی ، رابطه بین هوش و کارآمدی مدیران منفی می120کند؛ اما پس از عبور از سطح ضریب هوشی یرابطه به صفر میل م

تر بوده و باالتر این رابطه منفی نمایان 128کند. در سطوح ضریب هوشی رود، کارآمدی بیشتر افت میهرچه ضریب هوشی باالتر می

 .گذاردروانشناسی بریتانیا نیز بر آن صحه می که انجمنطوریشود، بهو ازلحاظ آماری معنادار می

لی دهند؛ آنها تمایهای رهبری تحولی و ابزاری از خود نشان میمدیرانی که ضریب هوشی باالیی دارند اغلب گرایش کمتری به سبک

های مدیریتی رین شیوهکنند بهتندارند و تالش می (laissez-faire) های رهبری پرخطر مانند سبک عدم مداخلهبه استفاده از سبک

شود که آنها نتوانند مدیریت کارآمدی در سازمان از خود به نمایش را برای اداره سازمان در پیش بگیرند. اما چه عاملی باعث می

سختی هدرک برای دیگران بیان کنند؛ این افراد بای قابلروشنی و به شیوهتوانند مسائل پیچیده را بهبگذارند؟افراد باهوش گاهی نمی

شوند را ببینند و آن ها را جدی بگیرند. از طرفی اگر یک مدیر برانگیز محسوب میتوانند مسائلی که برای مردم عادی چالشمی

 .توانند زیاد به وی نزدیک شوندکنند که او فردی غیرصمیمی است و نمیازحد باهوش به نظر برسد، کارکنان با خود فکر میبیش

http://awnrc.com/index.php
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ه آنتوناکیس و همکاران تأکید شده است که ارتباط منفی بین ضریب هوشی مدیران و کارآمدی آنها لزوماً بدین وجود، در مقالبااین

ب که اکثریت کارکنان شرکت را افراد دارای ضریترین مدیران باشند؛ درصورتیها نباید به دنبال یافتن باهوشمعنا نیست که شرکت

 /.تواند آثار مثبتی داشته باشدک مدیر باهوش میهوشی باال تشکیل دهند، اداره شرکت توسط ی

http://www.iana.ir/fa/news/50227/%D8%B6%D8%B1%DB% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۰۳تاریخ: 

های ها و نیازهای بازار کشاورزی و صنایع غذایی اتریش/ روند افزایشی خرید انواع آجیل و میوهتوانمندینگاهی به 

 کالری/ رشد بازار محصوالت ارگانیککنندگان به شیوه زندگی سالم و غذاهای کمخشک/ تمایل رو به ازدیاد مصرف

های سراسر کشورمان اند. در حالی که سفر رؤسای اتاقاتریش شده هیأت ایرانی در راستای مناسبات اقتصادی اواخر هفته جاری عازم

تواند در نوع خود رویدادی مهم و شود، میبه اتریش که جمعی از فعاالن حوزه کشاورزی و صنایع غذایی کشورمان نیز شامل آن می

رزی ایران )ایانا( نگاهی انداخته به در گزارش زیر خبرگزاری کشاو .شمار رودقابل توجه در توسعه روابط اقتصادی دو کشور به

 .ها و نیازهای بازار کشاورزی و مواد غذایی اتریشپتانسیل

 ترجمه: فرحناز سپهری -خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( 

مان کشورهای سراسر هیأت ایرانی در راستای مناسبات اقتصادی اواخر هفته جاری عازم اتریش شده اند. در حالی که سفر روسای اتاق

به اتریش که جنعی از فعاالن حوزه صنایع غذایی نیز مشمول آن می شود، می تواند در نوع خود رویدادی مهم و قابل توجه در روابط 

اقتصادی دو کشور به شمار رود. در همین راستا و برای آشنایی بیشتر، خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( نگاهی انداخته به پتانسیل 

ای بازار کشاورزی و مواد غذایی اتریش که می تواند در ارزیابی های فعاالن اقتصادی کشورمان که به همین مناسبت جویای ها و نیازه

 :گشایش روابط تجاری در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی هستند، راه گشا باشد

 بررسی اجمالی

میلیارد دالر  15.4میلیارد دالر آمریکا و صادرات آن  14.9، واردات کل بخش کشاورزی، آبزیان و جنگلداری اتریش 2015در سال 

درصد کاالهای صادراتی به  75درصد از کل محصوالت کشاورزی از اتحادیه اروپا وارد و در عین حال  85امریکا بود. در مجموع 

وان مهم ترین معامله گران تجاری کشورهای عضو اتحادیه اروپا تحویل داده شد. این در حالی است که می توان از آلمان و ایتالیا به عن

 (1اتریش، نام برد. منبع: اداره آمار اتریش / اطلس تجارت جهانی )

، از سوی دیگر، هزینه مصرف مواد غذایی و نوشیدنی مصرف "Export.gov "به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( از سایت

یافته است. به طوری که رشد هزینه مصرف مواد غذایی و نوشیدنی های  کنندگان اتریشی در سال های اخیر به طور پیوسته افزایش

همچنین با توجه به اقتصاد نسبتا ضعیف، مصرف .درصد برآورد شده است 7.9در حدود  2015تا  2011غیر الکلی بین سال های 

 ین درحالی است که پیش بینی میکنندگان تمایل دارند به سمت مخارج غیر ضروری و محصوالت با قیمت پایین تر روی بیاورند. ا

به  2015شود هزینه مصرف اتریشی ها برای مواد غذایی و نوشیدنی ها )غیر الکلی و مشروبات الکلی از جمله دخانیات( در سال 

و درصد کل هزینه مصرف کننده باشد. از سویی سهم هزینه های مواد غذایی  13.3دالر امریکا به ازای هر فرد، یعنی  3،112میزان 

 Euromonitor (2) :آشامیدنی نسبتا پایدار است. منبع

الزم به یادآوری است که بر اساس نظرسنجی های انجام شده، مصرف کنندگان اتریشی معموال ترجیح می دهند غذاهای با کیفیت 

لی ، برای بیشتر افراد عامل اصباال، منطقه ای و پایدار استفاده کنند؛ با این حال، زمانی که الگوهای واقعی خرید پیش می آید، قیمت

خرید محسوب می شود. جمعیت رو به رشد از جمله افزایش شمار پناهجویانی که به دنبال پناهندگی و درآمد باالتر هستند، انتظار 

 مدمی رود که مصرف افراد بیشتر از سال های گذشته باشد. برای رویدادهای خاص، اکثر مردم، حتی افرادی که دارای کمترین درآ

بیشتر هزینه کنند. عالوه بر این، بخش های با درآمد باال و بازارهای  "منحصر به فرد"هستند، تمایل دارند که برای محصوالت 

این درحالی است که رژیم سنتی اتریش .پرطرفدار )که به طور مرتب غذاهای با قیمت باال را خریداری می کنند( در حال رشد هستند

گندم و سبزیجات استوار است و محصوالتی همچون کیک و نان ها بخش مهمی از رژیم غذایی آن ها را بر اساس گوشت خوک، آرد 
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تشکیل می دهد. غذاهای اتریشی می توانند بسیار غنی باشند، به طوری که تمایل مصرف کنندگان به شیوه زندگی سالم و غذاهای 

از  (GMOs حصوالت بیوتکنولوژی )تراریخته، دستکاری شده ژنتیکی یاباید به این نکته اشاره کرد، م.کم کالری رو به افزایش است

تصویر منفی در میان مردم اتریش برخوردار است و این محصوالت در فروشگاه های خرده فروشی اتریش یافت نمی شود. درحالی 

قه ای به طور مداوم در حال که برخالف محصوالت زراعی و محصوالت غذایی تراریخته، بازار محصوالت کشاورزی ارگانیک و منط

رشد است، به طوری که هزینه مصرف کنندگان اتریشی بر روی مواد غذایی ارگانیک به طور پیوسته افزایش می یابد، درحالی که در 

 درصد از تمام خرید مواد غذایی تازه ) به جز محصوالت نان و کیک( در اتریش، ارگانیک بود. از سویی، اتریش 8، حدود 2015سال 

 FIBL (4) (3دارای رتبه هفتم جهان در هزینه سرانه برای خرید محصوالت ارگانیک است. منبع: انجمن بازاریابی امریکا )

همچنین مصرف کنندگان اتریشی تحت تاثیر دولت و سازمان های غیر دولتی اتریش، نسبت به مسائل زیست محیطی آگاهی دارند. 

وجود دارد. در واکنش به این روند، زنجیره های خرده فروشی  "پایدار"د محصوالت تولیدی در حالی که بازار رو به رشد برای تولی

را تأمین می کنند. عالوه بر این، یک روند قوی برای  "پایدار"مواد غذایی برچسب های خصوصی ایجاد کرده اند که گواهینامة غذایی 

 .خرید محصوالت تولید شده منطقه ای وجود دارد

 بار( و مغزهامیوه خشک )خشک

تقاضای مصرف کنندگان اتریشی برای غذاهای سالم/ طبیعی روبه افزایش است. این درحالی است که واردات آجیل و میوه های 

خشک در اتریش روند مداوم رو به رشد را نشان می دهد. این محصوالت اغلب در بخش فرآوری مواد غذایی و به عنوان مواد تشکیل 

صبحانه استفاده می شود. همچنین میوه های خشک و آجیل به عنوان یک میان وعده نیز مورد استفاده قرار دهنده شیرینی و غالت 

می گیرند. تولید میوه های خشک و آجیل اتریش بسیار محدود به محصوالت محلی مانند سیب، گالبی و گردو است. از سویی، تقاضا 

، واردات میوه های خشک و آجیل از 2015در سال .ر رو به افزایش استبرای محصوالت میوه های خشک و آجیل ارگانیک / پایدا

میلیون دالر امریکا بود. از سوی دیگر، سهم بزرگی از مصرف غالت، میوه های مخلوط شده اتریش از  22.4ایاالت متحده به ارزش 

تریش صادر می شود و آلمان و ترکیه آلمان به دست می آید جایی که این مواد پردازش )فرآوری( و بسته بندی شده و سپس به ا

 .بزرگ ترین تامین کنندگان این گونه محصوالت برای اتریش به شمار می روند

پس از آلمان، ایتالیا و ترکیه، ایاالت متحده مهم ترین تامین کنندگان آجیل به اتریش هستند. در این میان بادام مهم ترین محصول 

ین کننده اصلی بادام به اتریش است. محصوالت دیگر با پتانسیل فروش خوب عبارتند از گردو، این دسته کاالها و ایاالت متحده تام

 .(5پسته، گردوی آمریکایی، فندق، کشمش، آلو، زردآلو و کرنبری )

 گوشت گاو

رد، به طوری ( و با کیفیت باال وجود دا6گرچه اتریش صادر کننده گوشت گاو است، اما تقاضا برای بخش گوشت گاو بدون هورمون )

 .واردات گوشت گاو از ایاالت متحده تقریبا چهار برابر افزایش یافته است 2015تا  2010که از 

میلیون دالر امریکا رسید. این درحالی است که گوشت  6.8، ارزش واردات گوشت گاو اتریش از ایاالت متحده امریکا به 2015در سال 

 .ورهای عضو اتحادیه اروپا، مجوز ورود به بازار اتریش را ندارندگاو از گاوهای تحت درمان با هورمون از کش

 ماهی و غذاهای دریایی

بازار اتریش با وجود دارابودن فرصت ها در مقیاس کوچک، اما موقعیت پر سودی را برای بخش ماهی و غذاهای دریایی ارائه می دهد. 

ن غذاهای دریایی را با یک رژیم غذایی مدرن سالم در ارتباط مصرف ماهی در اتریش در حال افزایش است، چرا که مصرف کنندگا

می دانند. تولید محلی ماهی، محدود به ماهی های آب شیرین مانند ماهی قزل آال و کپور است. درحالی که تولید ماهی اتریش فقط 
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شکی است، بنابراین تمام درصد از مصرف ماهی اتریش را شامل می شود. از آنجایی که اتریش یک کشور محصور در خ 5حدود 

ماهیان دریایی، صدف و سخت پوستان )مانند میگو و خرچنگ( را باید وارد کند و تامین کنندگان عمده آن آلمان، هلند، ایتالیا و 

همچنین مصرف غذاهای دریایی در حال افزایش است. دلیل روند رو به رشد آن نیز، افزایش سطح زندگی، افزایش .دانمارک هستند

 6ی در زمینه سالمتی و تعداد روزافزون رستوران های غذاهای دریایی است. به طوری که مصرف سرانه ماهی اتریشی ها از آگاه

، ارزش واردات ماهی و غذاهای 2015به طوری که در سال .افزایش یافت 2014کیلوگرم در سال  8به حدود  2003کیلوگرم در سال 

میلیون دالر امریکا رسید. در عین حال عمده محصوالت دریایی غذای امریکا از طریق  1.6به دریایی اتریش از ایاالت متحده آمریکا 

آلمان وارد اتریش می شود. در این میان بهترین فرصت برای صادرات ماهی و غذاهای دریایی ایاالت متحده عبارتند از: ماهی سالمون، 

 .خرچنگ، میگو، خاویار، گربه ماهی و گوش ماهی

 فرصت ها

اگر چه غذاها و نوشیدنی ها از اتریش، آلمان و سایر کشورهای اتحادیه اروپا، قفسه های خرده فروشی اتریش را تحت کنترل خود 

دارند، اما فرصت های خوبی برای محصوالت کشورهای صادر کننده نیز وجود دارد، برای نمونه مواد غذایی و نوشیدنی مورد نظر 

، بخش 2015ن واردات کشاورزی بوده که عمدتا از ایاالت متحده آمریکا تامین شده است. در سال مشتریان در این کشور، مهم تری

درصد از کل واردات کشاورزی، ماهی و جنگلداری از ایاالت متحده را به خود  55میلیون دالر امریکا و  65.8مصرف کنندگان، 

 (اختصاص داد. )منبع: اطلس تجارت جهانی

حصوالت ایاالت متحده شامل آجیل، میوه های خشک / میوه های فرآوری شده، غذاهای حیوانات خانگی، فرصت های بازار برای م

آب میوه ها، میان وعده ها، مواد غذایی دریایی، گوشت گاو با کیفیت باال بدون هورمون یوده است. این درحالی است که محصوالتی 

 .وند، اغلب دارای مزیت رقابتی هستندیا ارگانیک به بازار عرضه می ش "پایدار"که به عنوان 

 :پی نوشت

1- Global Trade Atlas:  در زمینه گردآوری داده های تجاری بین المللی فعالیت می کند و دولت ها و شرکت ها در سراسر

به شمار سال اطالعات تاریخی، جامع ترین پایگاه داده آمار تجارت جهانی  20بر پایه  GTA .مراجعه می کنند GTA) جهان به

 .می رود

2- Euromonitor International : پیشگام مستقل در جهان در زمینه تحقیقات استراتژیک بازار است و در لندن قرار دارد. 

3- American Marketing Association: AMA Marketing 

ک جهان است. مؤسسه تحقیقات موسسه تحقیقات کشاورزی ارگانیک، یکی از بزرگ ترین مراکز اطالعات و تحقیقات ارگانی -4

 .کشاورزی ارگانیک دارای شعبه در سوئیس، آلمان و اتریش است

هایشان به صورت تازه شوند، میوهها در امریکا و کانادا به شکل تجاری کشت میها خوراکی و ترش هستند. کرنبریاین میوه -5

 .شودبار )کرنبری خشک( استفاده میمیوه، سس، مربا، و خشکشوند یا از آن ها برای تهیه آبمصرف می

6- hormone 

http://www.iana.ir/fa/news/50214/%D9%86%DA%AF%D8%A 
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 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۰۶تاریخ: 

نخستین ابزار  (AIDmonitor) مالی ارائه کرد/ ایدمونیتورهای سازی مصرف کمکفائو ابزار جدیدی برای شفاف
 های مالیآنالین برای ترسیم تصویر کامل جریان تسهیالت کمک

سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو( ابزار آنالین جدیدی با هدف شناخت بهتر و تحلیل جریان تسهیالت مالی در برنامه 

های موضوعی چون های مرتبط با غذا و کشاورزی و در حوزهاین تسهیالت مالی در بخش .ستارائه کرده ا« کمک رسمی به توسعه»

 .شودزیست، آموزش و عدالت اجتماعی ارائه می محیط

نخستین ابزار آنالین برای ترسیم تصویر کامل جریان  (AIDmonitor) به گزارش ایانا از دفتر نمایندگی فائو در ایران، ایدمونیتور

های مالی را از دریچه فائو و با بوده و همچنین تنها ابزاری است که این کمک های توسعههای مالی در تمام حوزهمکتسهیالت ک

های خام را از سازمان همکاری و توسعه این ابزار داده.کندتمرکز بر کشاورزی، امنیت غذایی، تغذیه و توسعه روستایی تحلیل می

 ها را برای تحلیل بیش، استخراج کرده و این داده«کمک رسمی به توسعه»ع اطالعات برنامه ترین منب، گسترده(OECD) اقتصادی

ایدمونیتور یک ابزار پروژه .کندها تجمیع میزیرحوزه مرتبط با فائو به مانند کشاورزی، شیالت، توسعه روستایی و دیگر بخش 50از 

این ابزار برای حمایت از اشخاص و نهادهایی که در بخش توسعه و .دشومحور بوده و بدین ترتیب تفکیک دقیق اطالعات تضمین می

گیری، سیاستگذاری، پایش و همچنین پاسخگویی بر اساس مستندات، های مرتبط با فائو فعالیت دارند ارائه شده تا از تصمیمحوزه

هایی عمیق به تفکیک حوزه و ه و تحلیلتاکنون دسترسی یافت 2000های مرتبط با سال توانند به دادهکاربران می.پشتیبانی کند

افزایی بین تسهیالت توانند همهای تسهیالت انجام دهند. کاربران همچنین میزیرحوزه، اهداکنندگان، کشورها و همچنین کانال

گونه توزیع اهدایی چ تواند مشخص سازد که بودجهایدمونیتور همچنین می.ای کشورها را تحلیل کنندهای توسعهاعطایی و اولویت

 هاپروژه –های غیردولتی محلی و غیره های دولتی دریافت کننده، سازمانهای سازمان ملل، سازمانکارگزاری – گشته و چه نهادهایی

ای سازمان های توسعههای چارچوب کمکهای توسعه بانک جهانی، اولویتاین ابزار شاخص.دهندمی انجام منطقه یا کشور سطح در را

 .کندریزی ملی فائو را با یکدیگر ادغام میهای برنامهو همچنین چارچوب (UNDAF)ملل

http://www.iana.ir/fa/news/50292/%D9%81%D8%A7%D8%A6 
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 آیانا - ۱۳۹۶آذر  ۰۸تاریخ: 

 0.۵کمتر از  /شرکت برتر تولید شیرینی و شکالت در جهان/ اختصاص سهم ناچیز کل بازار به کاکائو ارگانیک 10
 درصد کل تولید، سهم کاکائو ارگانیک

Candy Industry  بندی ها را با فروش خالص رتبهسازی بزرگ در جهان را منتشر و آنشرکت شیرینی 100هر سال فهرستی از

شرکت برتر تولید شیرینی در جهان که شکالت هم تولید 10ای از این فهرست آمده و ین راستا و در جدول زیر چکیدهکند. در هممی

 .آورده شده است 2016شان در سال کنند، به همراه میزان فروش خالصمی

به بندی شرکت مارس از ایاالت ، به طوری که مشاهده می شود، در این رت" icco " به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( از

دالر امریکا در جایگاه نخست قرار دارد و پس از آن شرکت های موندلیز اینترنشنال از امریکا و  18000متحده و با فروش خالص 

 .فررو گروپ از ایتالیا قرار دارند

 شامل محصوالت غیر شیرینی می شود *Candy Industry:منبع   

 :نیک در جهانبازار کاکائو و شکالت ارگا

درصد کل  0.5بازار کاکائو ارگانیک نشان دهنده سهم بسیار کمی از کل بازار کاکائو است به طوری که تخمین زده می شود، کمتر از 

( برآورد می کند که تولید کاکائو همراه با گواهی ارگانیک ، 1سازمان بین المللی کاکائو( )) ICCO .تولید را در اختیار داشته باشد

تن از کشورهای ماداگاسکار، تانزانیا، اوگاندا، بلیز، بولیوی، برزیل، کاستاریکا، جمهوری دومینیکن، السالوادور، مکزیک،  15،500

 .نیکاراگوئه، پاناما، پرو، ونزوئال، فیجی، هند، سریالنکا و وانواتو به دست می آید

زیاد درحال افزایش است، چراکه مصرف کنندگان به طور فزاینده با این حال، تقاضا برای محصوالت کاکائو ارگانیک با سرعت بسیار 

همچنین تولید کنندگان کاکائو گواهی شده .ای در مورد امنیت مواد غذایی خود همراه با سایر مسائل زیست محیطی نگران هستند

ه را رعایت کنند. درحالی که مزیتی ک ارگانیک، باید تمام الزامات مرتبط با قوانین کشورهای وارد کننده در زمینه محصوالت ارگانیک

برای کشاورزان کاکائو می تواند به همراه داشته باشد این است که کاکائو ارگانیک قیمت باالتری نسبت به کاکائو معمولی دارد و 

ق هزینه ای اضافی دالرامریکا برای هر تن می رسد. با این حال، کشورهای مبدأ با حجم کمتر ، ح 300دالر امریکا تا  100معموال از 

بسیار بیشتری را قرار دهند. درحالی که این میزان هزینه اضافی، هزینه های محقق شدن نیازمندی های تولید کاکائو ارگانیک و 

 .هزینه صدور گواهینامه به سازمان های صدور گواهینامه را پوشش می دهد
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