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 بنام خداوند متعال

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

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

 کلیک فرمائید  Bookmarkاخبار صرفا برروی عناوین در 

 

 روی 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 

 .شود ای بازنشر می رسانه

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

http//:iccima.ir/fa/matboat.html 

 

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

.بهره مند فرمائید  

جوابگو خواهند بود 62744380126و فاکس   62744380120راستا تلفن  در این   
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 آب

 آیانا - ۰۹۳۱آبان  ۱۰: تاریخ

هزار هزار   8181نصب نصب / / های کشاورزیهای کشاورزی  های آلمانی و چینی به ساخت کنتورهای آب برای چاههای آلمانی و چینی به ساخت کنتورهای آب برای چاه  احتمال ورود شرکتاحتمال ورود شرکت

  های کشاورزان تا پایان سالهای کشاورزان تا پایان سال  کنتور روی چاهکنتور روی چاه

زیرزمینی به روی تمام این های  هزار حلقه چاه مجاز در کشور وجود دارد و باید برای کنترل اضافه برداشت از آب 054در حالی که 

برداری منابع آب و امور مشترکان شرکت مدیریت منابع  های کنتور حجمی نصب شود، به گفته کارشناس دفتر حفاظت و بهره چاه

 .هزار کنتور دیگر نصب شود 044های کشور نصب شده و باید  هزار کنتور حجمی روی چاه 54آب ایران، تاکنون حدود 

وگو با خبرنگار ایانا ضمن تأکید بر اینکه باید سرعت نصب کنتورهای  برداری منابع آب امروز در گفت و بهره کارشناس دفتر حفاظت

های  بخشی و طرح در حال حاضر اعتبارات نصب کنتور هوشمند از محل بند ششم پروژه احیا و تعادل: حجمی را بیشتر کنیم، گفت

ه بخشی از نیازهای نیز با همکاری توانیر و از طریق نصب کنتورهای برق فهام به البت. شود اقتصاد مقاومتی وزارت نیرو تأمین می

های آب را  کنتورهای برق فهام بر اساس برق مصرفی، ساعت کارکرد پمپ: عبدالغفور ناییجی افزود.ها تأمین خواهد شد روی چاه

ده کرد، البته از آنجا که پایلوتی در این باره انجام نشده توان از این مسئله برای مدیریت منابع آب زیرزمینی استفا دهد؛ می نشان می

توان مصرف آب را مدیریت کرد یا خیر، اما بر اساس تصمیم وزیر نیرو  ها می دانیم که با استفاده از ساعت کارکرد پمپ ما دقیقاً نمی

 .قصد داریم از این پتانسیل هم استفاده کنیم

 .اند ها برنامه الزم برای نصب کنتورهای برق فهام را ارائه کرده تک استان تکای به  های آب منطقه به گفته وی، شرکت

 بندی برای نصب کنتورهای حجمی اولویت

و الکترومغناطیسی  WIبرداری منابع آب با اشاره به اینکه کنتورهای حجمی آب به دو دسته  این کارشناس دفتر حفاظت و بهره

 .تورها را متفاوت توصیف کردشوند، قیمت نصب و دقت این کن تقسیم می

بین  WIنصب هر کنتور . تری نسبت به کنتورهای الکترومغناطیسی دارند قیمت پایین WIبه گفته ناییجی، کنتورهای مکانیکی 

تا سه میلیون تومان هزینه دارد و هر کنتور الکترومغناطیسی بین سه تا هفت میلیون تومان هزینه برای متقاضی دربر خواهد  5.5

های شمالی نظیر گیالن و  ها در استان جویی در هزینه را برای صرفه WIبه همین دلیل کنتورهای : وی خاطرنشان کرد.داشت

های  تر و دشت های عمیق کنیم و کنتورهای الکترومغناطیسی را در مناطقی با چاه ری دارد، نصب میمازندران که آب فراوانی بیشت

ها،  ای بر اساس وضعیت بحرانی دشت های آب منطقه در هر استان شرکت: ناییجی ادامه داد.تر نصب خواهیم کرد بحرانی

وی درباره منابع مالی مورد نیاز برای نصب کنتورهای .داد بندی الزم را برای نصب هر یک از انواع کنتور انجام خواهند اولویت

. کردیم های قبل، بر اساس قانون توزیع عادالنه آب از متقاضی دریافت می پول کنتور را تا سال: ها عنوان کرد هوشمند به روی چاه

، تصمیم 40قانون بودجه سال  55تبصره  "و"خواهد نصب کنتورها را تسریع کند، به همین دلیل در بند  در حال حاضر دولت می

ها از طریق طرح تعادل بخشیپرداخت شود و بعد به صورت اقساط پول آن را از متقاضی  گرفته شد اعتبارات کنتوردار کردن چاه

هزار کنتور برق فهام و هفت هزار کنتور هوشمند به روی  54از محل اعتبارات اقتصاد مقاومتی : ناییجی اضافه کرد.دریافت کنیم

های آب  کنتور طی سال جاری توسط شرکت 054هزار و  55ها نصب خواهد شد و از محل منابع طرح تعادل بخشی نیز  اهچ

با نصب این کنتورها آب به : برداری منابع آب یادآور شد این کارشناس دفتر حفاظت و بهره.شود ها نصب می ای روی چاه منطقه

 .صورت حجمی و مستقیم به کشاورزان تحویل شود

 ماند کنتورهای قدیمی تا زمان مستهلک شدن باقی می
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در کشور اجرایی شد، اما بودجه قطره چکانی این طرح باعث شد نصب کنتورهای هوشمند  55ها از سال  طرح تعادل بخشی دشت

هایی به نام کنتور کنتور 55از سال : ناییجی با این وجود بیان کرد. های بحرانی کشور وضعیت مطلوبی نداشته باشد با اولویت دشت

 .ها نصب شد هزار کنتور خریداری و روی چاه 72در آن مقطع تعداد . ها نصب کردیم هوشمند آب و برق به روی چاه

ها موظف شدیم بر اساس اخذ هزینه از متقاضیان، کنتور خریداری  قانون تعیین تکلیف چاه 57بعدها طبق ماده : وی تأکید کرد

 .ها نصب شد هزار کنتور با هزینه متقاضیان روی چاه 04تا  75به این ترتیب حدود . صب کنیمها ن کرده و آن را روی چاه

هزار کنتور  04در حال حاضر از طریق اقدامات گذشته حدود : برداری منابع آب اظهار داشت این کارشناس دفتر حفاظت و بهره

هایی که  شناسی و کاستی البته با توجه به آسیب. است های کشور نصب شده و چند هزار کنتور دیگر نیز در دست نصب روی چاه

 .این کنتورها دارند و توانیر معتقد بود تلفات انرژی آنها زیاد است، قرار شد این کنتورها با کنتورهای جدید جایگزین شوند

 .برق فهام انجام شود برای حل این مشکل بعد از مستهلک شدن کنتورهای قبلی، باید جایگزینی با کنتور: ناییجی همچنین گفت

 .های بدون کنتور است در حال حاضر اولویت اصلی شرکت مدیریت منابع آب کنتوردار کردن چاه: وی در ادامه افزود

 استفاده از تولیدکنندگان داخلی برای تولید کنتور

رکت تولیدکننده کنتور برق فهام برداری منابع آب از دریافت مجوز فعالیت توسط چهار تا پنج ش این کارشناس دفتر حفاظت و بهره

هزار کنتور تولیدکرده و به وزارت  044تا  744ها در صورت ایجاد خط تولید ماهانه  به گفته ناییجی، این شرکت.از توانیر خبر داد

 .دهند، البته سرعت آنها مناسب نیست نیرو برای نصب تحویل می

حدود پنج شرکت تولیدکننده انواع کنتورهای حجمی تأییدیه فعالیت  شرکت مدیریت منابع آب ایران نیز به: وی خاطرنشان کرد

های مجاز را برگزار کرده و تاکنون دو تا سه  ای مناقصه خرید کنتور از این شرکت های آب منطقه شرکت: ناییجی ادامه داد.است داده

اندارد، ماهانه دو شرکت جدید به مجموع های است انتظار داریم با طی شدن مسیر آزمون. است قرارداد خرید کنتور منعقد شده

ظرفیت تولید کنتور توسط کنتورسازان داخلی دو تا سه هزار : وی در پایان اضافه کرد.تولیدکنندگان کنتورهای حجمی افزوده شود

های  رکتاگرچه قصد داریم تمام نیازهای خود را از طریق سازندگان داخلی تأمین کنیم، اما اگر سرعت ش. دستگاه در سال است

های چینی یا آلمانی که داخل ایران نمایندگی دارند، مجوز فعالیت و  داخلی متناسب با کشش بازار نباشد، ممکن است به شرکت

 ./ورود به بازار ایران را صادر کنیم

/news/fa/ir.iana.www//:http05450D%/5%A2%D5%D%AD5%AA 
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 آب
 آیانا - ۰۹۳۱آبان  ۱۰: تاریخ

  نیافتهنیافته  منابع آب کشور، سرگردان در روستاهای توسعهمنابع آب کشور، سرگردان در روستاهای توسعه

بخش عمده منابع آب کشور در روستاهایی قرار دارد که فرآیند توسعه در آنجا : عضو شورای راهبردی اندیشکده تدبیر آب گفت

 .هیچ سامانی ندارد

متأسفانه در این روستاها برای توسعه هیچ کاری انجام : وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر افزود در گفت انوش اسفندیاری امروز

گذاری  در همه کشورها برای ایجاد اشتغال، سرمایه. توسعه روستایی در ایران دچار مشکل است: وی خاطرنشان کرد.نشده است

 .یت به همین شکل بوده استروی کشاورزی انجام شده است؛ در ایران نیز وضع

ها، فشار مضاعفی به  آید، اما ایجاد این چاه زدن یک چاه خیلی هم ارزان درنمی: عضو شورای راهبردی اندیشکده تدبیر آب ادامه داد

 .منابع آب وارد کرده است

در این بخش کار بسیار کننده آب کشور بخش کشاورزی بوده و کنترل مصرف  ترین مصرف اسفندیاری با اشاره به اینکه عمده

کننده، مشارکت مردمی و ساماندهی مسایل توسعه روستایی را عاملی برای کنترل  های خود کنترل دشواری است، نبود تشکل

 .ضعیف به روی مصرف منابع آب زیرزمینی معرفی کرد

ود؛ این بحث در حال حاضر در کشور به گفته وی، باید برای مردم روستایی با توجه به مسئله بحران آب مشاغل جایگزین ایجاد ش

افتد و به  فرآیندهای توسعه در روستاها اتفاق نمی. متأسفانه توسعه روستایی در ایران متولی ندارد: اسفندیاری بیان کرد.داغ است

 .شود همین دلیل نیروی کار ماهر جذب شهرها می

اها در داخل خود روستا را از تبعات نبود متولی برای توسعه وی افزایش سالخوردگی و کاهش توان ایجاد اشتغال برای ساکنان روست

درصد  04بر اساس برآوردهای مرکز آمار، در حال حاضر : عضو شورای راهبردی اندیشکده تدبیر آب یادآور شد.روستایی اعالم کرد

اند، اما این مسئله  کار شده درآمد روستاییان به بخش کشاورزی وابسته است و بقیه احتماالً در بخش خدمات و صنعت مشغول به

اگر توسعه روستایی در ایران متولی داشته : اسفندیاری تأکید کرد. خودی اتفاق افتاده است صورت خودبه ریزی شده نبوده و به برنامه

در حال : کرد وی عنوان.شود که بتوان مسائل مرتبط با روستاها را از طریق این مرجع پیگیری کرد    باشد، سرانجام مسئولی پیدا می

روستاییان در . درصد جمعیت کشور در روستاها ساکن بوده و این مناطق به سرعت در حال تخلیه شدن هستند 04حاضر فقط 

 .کنند حاشیه شهرها مستقر شده و از نظر امنیتی برای کشور مشکل ایجاد می

 وجود مشکل در نظام مدیریت منابع آب

کنند ضعف  کنیم، کارشناسان وزارت نیرو تالش می بع آب تجدیدپذیر کشور را استفاده میدرصد از منا 54در حالی که این روزها 

در حالی که . مدیریت مصرف را عاملی اصلی بروز بحران آب در کشور معرفی کرده و اقدامات تنظیم و استحصال آب را تطهیر کنند

زاینده خارج شوند و عدم مشارکت فعال وزارتخانه متولی  ها از حالت مالحظه منابع آبی باعث شده رودخانه بدون شک استحصال بی

اسفندیاری درباره دلیل . های آبی کشور، ایران را به مرز بحران رسانده است منابع آب و شاید محاسبات غلط در تخمین پتانسیل

هم  04در دهه . نداشته است در برخی موارد وزارت نیرو اطالعات کافی در اختیار: استفاده بیش از حد از منابع آب اظهار داشت

اند و در آن مقطع  های موجود به مشاعات اختصاص داده های واگذاری زمین، آب را رأساً و بدون در نظر گرفتن پتانسیل هیات

در مجموع نظام مدیریت آب مشکل داشته است : وی در پایان اضافه کرد.اختیار تخصیص منابع آب در دست وزارت نیرو نبوده است

 ./نظام را باید فراتر از وزارت نیرو در نظر بگیریمو این 

/news/fa/ir.iana.www//:http00554D%/4%55%D4% 
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 آب
 خبرنگاران جوان - ۰۹۳۱آبان  ۱۰: تاریخ

  آبی در برنامه ششم توسعهآبی در برنامه ششم توسعهمیلیارد مترمکعب منابع میلیارد مترمکعب منابع   8888ذخیره ذخیره / / جزئیات طرح پایش حوضه های آبریزجزئیات طرح پایش حوضه های آبریز

با حفظ حق آب های دریا در طرح پایش حوضه :عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس دهم شورای اسالمی گفت

 . میلیارد مترمکعب منابع آبی در برنامه پنج ساله ششم توسعه پیش بینی شده است 55های آبریز ، ذخیره 

خبرنگار صنعت تجارت منابع طبیعی مجلس دهم شورای اسالمی در گفتگو با علی اکبری عضو کمیسیون کشاورزی آب و 

ضه های آبریز ، براساس پیش بینی های انجام شده درطرح پایش حو: اظهار داشت گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزی

میلیارد متر مکعب در حوضه های آبریز کشور منابع  7/7میلیارد مترمکعب در برنامه پنج ساله ششم توسعه و میانگین ساالنه 55

آبی ذخیره می شود؛ بنابراین باتقویت حوضه های آبریز ، سیالب ها ، آب راه ها ، آب های جاری سطحی و منابع دیگر آبی با هدف 

  . اعماق زمین می توان ذخیره منابع آبی کشور را به میزان تامین آب در سد های کشور رساندنفوذ آب به 

حوضه فرعی که در نقاط کشور وجود دارد برای ذخیره منابع آبی در طرح پایش  04حوضه اصلی و  0در حال حاضر : وی ادامه داد 

  . حوضه های آبریز در نظر گرفته شده است

منابع آبی حوضه های آبریز کشور متناسب با میانگین بارندگی  : اجرای طرح پایش حوضه های آبریز گفت اکبری در خصوص نحوه 

و طبیعت جغرافیای این حوضه ها و استفاده از ابزار های مکانیکی نوین با نفوذ آب به اعماق زمین باعث تقویت سفره های زیر 

  . جلوگیری می کند زمینی می شود و از هدرفت آب سیالب ها و آب های سطحی

روش های مختلف برای ساماندهی منابع آب : عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس دهم شورای اسالمی تصریح کرد

و رفع بحران آب به ویژه در مناطق جنوبی کشور مانند استفاده درست منابع آبی در بخش کشاورزی و مصرفی ، تقویت حوضه های 

 .منابع آب های زیرزمینی وجود دارد آبخیز داری و ذخیره

همچنین ساماندهی سیالب های فصلی و منابع آب های بارانی ، تقویت آبخوان های شهرهای جنوبی ، استفاده از :اکبری ادامه داد

 . آبیاری های نوین ، کشاورزی های متراکم و گلخانه ای بر رفع و کاهش بحران کمبود آب در مناطق جنوبی کشور موثر است

  . درصد منابع آبی کشور در بخش کشاورزی استفاده می شود 55اکنون بیش از : وی افزود 

بر اساس اولویت های حفظ و تقویت مناطق و حوضه های زیر دست ابتدا باید حق آب های محیط زیست : اکبری در پایان گفت 

درحوضه های آبریز صورت بگیرد ؛ تقویت حوضه  ذخیره و تقویت منابع آبی در آب های سرازیر شده به دریا تعیین شود سپس 

  . های آبریز مختص مناطق خاصی نیست ولی مناطق مرزی در اولویت قراردارند

/news/fa/ir.yjc.www//:http5555052D%/5%D%AC5% 
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 آب
 خبرنگاران جوان - ۰۹۳۱آبان  ۱۰: تاریخ

  توسعه سیستم های نوین آبیاری راهکار احیای آب های زیر زمینیتوسعه سیستم های نوین آبیاری راهکار احیای آب های زیر زمینی

مدیریت و برنامه ریزی اساسی در توسعه سیستم های نوین آبیاری عالوه بر خودکفایی : دبیر مجمع نخبگان کشاورزی گفت

 .محصوالت کشاورزی، احیای منابع زیر زمینی را به دنبال دارد

اقتصادی باشگاه خبرنگاران گروه  صنعت، تجارت و کشاورزیجمع نخبگان کشاورزی در گفتگو با خبرنگارعلی خان محمدی دبیر م

با رعایت الگوی کشت، : ظهار داشتدر خصوص تاثیر توسعه سیستم های نوین آبیاری برای جلوگیری از هدر رفت آب ا جوان،

کاهش ضایعات، آموزش صحیح به بهره برداران و توسعه آبیاری های نوین اعم از سطحی و میکرو می توان به حفظ منابع زیر 

با جلوگیری از هدر رفت آب : وی با بیان اینکه استمرار روند کمبود آب نگاه ناامیدانه به این بخش است، گفت.زمینی کمک کرد

 .پشت سدها و کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی بحران منابع آبی به سهولت قابل حل است

باید برای توسعه سیستم های نوین آبیاری به سبب تبخیر و مصرف باالی آب در کشور اقدامات جدی : خان محمدی ادامه داد

 .و روش های بهتری استفاده شود صورت گرفته و حتی از روش هایی مثل روش آبیاری بارانی نیز ممانعت بعمل آمده

با توسعه آبیاری : دبیر مجمع نخبگان کشاورزی در خصوص تاثیر سیستم های نوین آبیاری در خودکفایی محصوالت تصریح کرد

تن محصول در هکتار برداشت کنند، از این رو با مدیریت و  57الی  54لیتر آب در ساعت توانستند  5.5میکرو، گندمکاران با حجم 

نامه ریزی اساسی در توسعه سیستم های نوین عالوه بر خودکفایی محصوالت کشاورزی می توان به احیای منابع زیر زمینی نیز بر

 .کمک شایانی کرد

/news/fa/ir.yjc.www//:http5574455D%/5% 
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 اقتصاد کالن

 فارس - ۳۱/۱۰/۱۱:  تاریخ

  درصد افزایش یافتدرصد افزایش یافت  8.۱8.۱بر اساس اعالم مرکز آمار ایران نرخ تورم ساالنه قیمت تولیدکننده کشاورزی در بهار بر اساس اعالم مرکز آمار ایران نرخ تورم ساالنه قیمت تولیدکننده کشاورزی در بهار 
که نسبت به فصل  774.22برابر است با  5045شاخص قیمت تولیدکننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی در فصل بهار سال  

درصد تغییر چهار فصل . درصد افزایش یافته است 7.50، (تورم نقطه به نقطه)درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل  74.50قبل 

 . درصد است 5.45، برابر با (نرخ تورم ساالنه)شابه سال قبل منتهی به فصل جاری نیز نسبت به دوره م

زراعت، باغداری و دامداری سنتی فصل  ، گزارش شاخص قیمت تولیدکنندهمرکز آمار ایرانبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

در فصل بهار سال ( 5044= 544برمبنای )شاخص قیمت تولیدکننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی .منتشر شد 5045بهار 

 7.50، (تورم نقطه به نقطه)درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل  74.50که نسبت به فصل قبل  774.22برابر است با  5045

، برابر (نرخ تورم ساالنه)درصد تغییر چهار فصل منتهی به فصل جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل . فزایش یافته استدرصد ا

 .درصد است 5.45با 

 های اصلی شاخص گروه

درصد افزایش یافته است میزان  54.25است که نسبت به فصل قبل  700.55برابر با  5045در فصل بهار  "غالت"  شاخص گروه

 .دهد درصد افزایش را نشان می 0.05( نرخ تورم ساالنه)تغییرات چهار فصل به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل 

. درصد افزایش یافته است 02.05است که نسبت به فصل قبل  700.20باربر با  5045در فصل بهار سال  "سبزیجات"شاخص گروه 

درصد کاهش را نشان  5.45، (نرخ تورم ساالنه)نسبت به دوره مشابه سال قبل میزان تغییرات چهارفصل منتهی به فصل جاری 

است که نسبت به فصل مشابه سال  044.47برابر با  5045در فصل بهار سال  "های آجیلی ها و میوه میوه "شاخص گروه .دهد می

نرخ تورم )به دوره مشابه سال قبل  میزان تغییرات چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت. درصد افزایش یافته است 5.05قبل 

 005.02برابر با  5045در فصل بهار سال  "های روغنی ها و میوه دانه"شاخص گروه .دهد درصد کاهش را نشان می 4.55، )ساالنه

میزان تغییرات چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت . درصد افزایش یافته است 55.52است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 

 .دهد درصد افزایش را نشان می 2.45، (نرخ تورم ساالنه)دوره مشابه سال قبل به 

است که نسبت به فصل مشابه سال قبل  040.25برابر با  5045در فصل بهار سال  "ای ای و ادویه محصوالت نوشابه"شاخص گروه 

نرخ تورم )به دوره مشابه سال قبل میزان تغییرات چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت . درصد افزایش یافته است 55.04

است که  757.45برابر با  5045در فصل بهار سال  "توتون و تنباکو"شاخص گروه .دهد درصد افزایش را نشان می 54.45، (ساالنه

میزان تغییرات چهارفصل منتهای به فصل جاری نسبت به . درصد کاهش یافته است 5050.25نسبت به فصل مشابه سال قبل 

 .دهد درصد کاهش را نشان می 5.05، (نرخ تورم ساالنه)ابه سال قبل دوره مش

درصد افزایش  55.44است که نسبت به فصل قبل  525.20برابر با  5045در فصل بهار  "بندی نشده مواد خام طبقه"شاخص گروه 

درصد افزایش  5.44، (تورم ساالنهنرخ )میزان تغییرات چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل . یافته است

است که نسبت به فصل قبل  750.00برابر با  5045  در فصل بهار "حیوانات و محصوالت حیوانی"شاخص گروه .دهد را نشان می

نرخ تورم )میزان تغییرات چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل . درصد افزایش یافته است 75.50

 .دهد درصد افزایش را نشان می 0.50، (ساالنه
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http://www.farsnews.com/
http://amar.org.ir/Portals/0/Files/reports/1395/g_shghtkzbvds_95-1.pdf
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950805000674


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته اول آبان 

 

8 
 

 اقتصاد کالن
 آیانا - ۰۹۳۱آبان  ۱۰: تاریخ

  میزان افزایش تورم محصوالت کشاورزی اعالم شدمیزان افزایش تورم محصوالت کشاورزی اعالم شد

بر اساس اعالم مرکز آمار، شاخص قیمت تولیدکننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی در فصل بهار امسال نسبت به فصل قبل 

 .دهد درصد افزایش را نشان می 7.05درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل،  74.50

بر اساس اعالم مرکز آمار، شاخص قیمت تولیدکننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی در فصل بهار امسال نسبت به فصل قبل 

 .دهد درصد افزایش را نشان می 7.05درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل،  74.50

تولیدکننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی به گزارش ایانا ، آمارهای رسمی مرکز آمار ایران نشانگر آن است که شاخص قیمت 

این . دهد درصد افزایش را نشان می 7.05درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل،  74.50در فصل بهار امسال نسبت به فصل قبل 

ابر با بر( نرخ تورم ساالنه)در شرایطی است که درصد تغییر چهار فصل منتهی به فصل جاری نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل

درصد افزایش یافته  54.52است که نسبت به فصل قبل  700.55برابر با  45شاخص گروه غالت در فصل بهار .درصد است 5.45

درصد افزایش را  0.05( نرخ تورم ساالنه)میزان تغییرات چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل . است

درصد افزایش یافته  02.05است که نسبت به فصل قبل  700.20برابر با  45فصل بهار  شاخص گروه سبزیجات در.دهد نشان می

درصد کاهش را نشان  5.45( نرخ تورم ساالنه)است، میزان تغییرات چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل

درصد افزایش  5.05است که نسبت به فصل قبل 044.47برابر با  45های آجیلی در فصل بهار  ها و میوه شاخص گروه میوه.دهد می

درصد کاهش را  4.55( نرخ تورم ساالنه)یافته است، میزان تغییرات چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل

درصد  55.52ل است که نسبت به فصل قب 005.02برابر با  45های روغنی در فصل بهار  ها و میوه شاخص گروه دانه.دهد نشان می

درصد  2.45( نرخ تورم ساالنه)افزایش یافته است، میزان تغییرات چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل

است که نسبت به فصل  040.25برابر با  45ای در فصل بهار  ای و ادویه شاخص گروه محصوالت نوشابه.دهد افزایش را نشان می

نرخ تورم )یافته است، میزان تغییرات چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل درصد افزایش 55.04قبل

 .دهد درصد افزایش را نشان می 54.45( ساالنه

درصد کاهش یافته است،  50.25است که نسبت به فصل قبل  757.45برابر با  45شاخص گروه توتون و تنباکو در فصل بهار 

درصد کاهش را نشان  5.05( نرخ تورم ساالنه)ل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبلمیزان تغییرات چهارفص

درصد  55.44است که نسبت به فصل قبل 525.20برابر با  45بندی نشده در فصل بهار  شاخص گروه موادخام طبقه.دهد می

درصد  5.44( نرخ تورم ساالنه)افزایش یافته است، میزان تغییرات چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل

است که نسبت به فصل  750.00برابر با  45شاخص گروه حیوانات و محصوالت حیوانی نشده در فصل بهار .دهد افزایش را نشان می

نرخ تورم )است، میزان تغییرات چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل درصد افزایش یافته 75.50قبل

 .دهد درصد افزایش را نشان می 0.50( ساالنه
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۰۹۳۱آبان  ۱۰: تاریخ

  افزایی زنان روستاییافزایی زنان روستایی  رونق اقتصادی با توانرونق اقتصادی با توان

 مینا ربیعی   شهروند،

درواقع . اند و زنان روستایی نیز از این امر مستثنا نیستند های مهم و حساسی را به دوش داشته زنان همیشه در هر برهه زمانی نقش

روی ما توجه به بحث حقوقی زنان  به اعتقاد من راهکار پیش. کنیمافزایی  این زنان توانمند هستند و شاید هنر ما این باشد که توان

تشکیل تعاونی روستایی برای این . دوش دارند  تبع آن کشاورزی را به روستایی است؛ زنانی که بخش اعظمی از اقتصاد خانواده و به

تجربه شخصی من در زمینه . انجام بدهند های خود را به صورت گروهی زنان به اعتقاد من راهکار مناسبی است تا این قشر فعالیت

گوید که علت دیده نشدن فعالیت زنان روستایی همان است که مشاغل خانگی در شهرها دیده  زنان روستایی به من این را می

در بسیار اساسی است، البته مشاغل خانگی ... که نقش زنان روستایی در کشاورزی، دامداری، باغداری و شود، مضاف بر این نمی

دستی است خود  که صنایع... بافی و شود به قالیبافی، گلیم شود به آشپزی، نظافت و امور منزل در روستاها بدل می شهرها تبدیل می

نشدن این  علت دیده. درواقع باید اذعان کرد که نقش زنان روستایی در چرخه اقتصاد اساسی است. آنها نیز کمکی هستند بر اقتصاد

هایی فردی که در بسترهای سنت و زیر سایه پدرساالری  هاست؛ فعالیت قتصادی شکل فردی داشتن این فعالیتبخش اعظم از کار ا

ها را دنبال کنند و به خردجمعی خود باور داشته باشند،  اگر این زنان بتوانند به شکل گروهی این فعالیت. رسند به منصه ظهور می

ر به این نیاز دارد که ثبت حقوقی شود، یعنی بتواند تشکلی تشکیل بدهد، انجمنی این قش. آید تری به دست می حتما نتیجه مطلوب

گوید این تجربیات در روستاها تفاوت چندانی با جامعه شهری ندارد،  تجربه من می. بیندازد  ثبت کند و تعاونی برای کارهایش راه

ها  شهر بافت روستا و شهربه ذشته نیستند، اگرچه روستابههای روستایی گ که جوامع روستایی حال حاضر ما، آن جامعه خصوص این به

هر روستا بافت خود را . توانیم یک الگوی ثابت را برای روستاهای یک منطقه ارایه بدهیم درواقع نمی. با هم تفاوت فاحشی دارند

  بسترسازی، یعنی همان. وثر باشدتواند بسیار م دارد، برای همین ما نیازمند بسترسازی هستیم؛ بسترسازی نه حمایت و مداخله می

ای، هر برنامه باالدستی و هرگونه چیزی که  چون هرگونه مداخله. توانید افزایی؛ رساندن زنان روستایی به این باور که شما می توان

شود، این در حقیقت بحث اصلی همان بسترسازی است، چون اگر به شکل صحیح انجام . ایم نهادینه نشود، راه را به اشتباه رفته

های امروزی روستایی تغییرات  درواقع بافت. زنان، این توانایی و پتانسیل را دارند که وظایف خود را به شکل درست انجام دهند

دالیل این تغییرات ... های اجتماعی و وآمدهایی که به شهرها دارند، شبکه ها و رفت کشی همین جاده. زیادی به خود دیده است

در شرایط . اند ولی باید این واقعیت و تغییرات را قبول کرد توان به یقین گفت که همگی تغییرات مثبتی بوده نمی  هستند، البته

داشته   کننده باشد، بسترسازی است تا زنان روستایی در آن بسترها حرکت روبه جلو خود را تواند کمک فعلی تنها چیزی که می

های بیرونی  ها و ارگان بسترسازی وظایف سازمان. روند وظایف خود پیش می طور که درحال حاضر هم در راستای باشند، همان

ها  آموزش. این زنان نیازمند تسهیلگری هستند، نه آموزش. توانند ایجاد کنند های مرتبط می درواقع تسهیالتی است که ارگان. است

که ما بخواهیم الگوهای کشورهای دیگر را به  این. اشتتا زمانی که بومی نشوند و از درون خود روستاها نباشند، اثربخشی نخواهند د

زنان روستایی زمانی که نتایج کارگروهی را ببینند که تولید بیشتری . شک با شکست مواجه خواهیم شد روستاها دیکته کنیم، بی

شان  های آمد حاصله از فعالیتزمانی که در. شک با اشتیاق بیشتری فعالیت خواهند کرد شوند، بی دارند، درآمدزایی دارند و دیده می

تسهیلگری مدنظر من نگاه برابری . یابد شان درنظر دارد، انگیزه آنها افزایش می شود که سهم کمتری برای وارد چرخه اقتصادی نمی

ای  کجا عرصهاند که ما هر تجربیات مختلف این واقعیت را برای ما به اثبات رسانده. بین زن و مرد است؛ نبودن نگاه درجه دو به زنان

آیا زنان روستایی ما . اند و دستاوردهای خوبی را نیز کسب کرده  ایم با درایت در آن به خوبی ظاهر شده را برای زنان گشوده
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های روستایی شده؟ ما نیازمند قوانین حمایتی هستیم؛ قانونی که سنی را  توانند تحصیل کنند؟ آیا فکری برای ازدواج دختربچه می

توانند هم برای زنان روستایی و هم اقتصاد و هم  های غیرمستقیمی هستند که می اینها همان حمایت... تعریف کند وبرای ازدواج 

ها و زندگی خود  کند نگاهی نو به فعالیت عنوان مثال زن روستایی که تحصیل می به. حفظ بافت سنتی روستاها مفیدفایده باشند

، به شکلی  شان انجام داده ها و وظایفی را که مادر تواند نقش همچنین می... برد و مییابد، از تجربیات زیسته دیگران بهره  می

شاید این . کند شک اقتصاد کالن جامعه را نیز به مسیر بهتری رهنمون می روندی که بی. وری باالتر انجام دهد تر و با بهره صحیح

شوند برای مهاجرت ولی به اعتقاد من مهاجرت محصول  گی عللی میراهکارها برای برخی این شائبه را به وجود بیاورد که اینها هم

هنوز این فرضیه ثابت نشده است که اگر روستایی تحصیالت داشته باشد بتواند در فضای امن . بیکاری است، نه تحصیل و اشتغال

ه وجود دارد و به اعتقاد من فرضی است که متاسفان پیش  این. آشنای خود اشتغال و درآمد داشته باشد و به مهاجرت بیندیشد

  . چیزی که روستاییان را مجبور به مهاجرت کرده نبود امکانات است. فرض اشتباهی است پیش

/news/fa/ir.iana.www//:http00440D%/5%B5%D4 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۰۹۳۱آبان  ۱۹: تاریخ

  شودشود  های کشاورزی ایران میهای کشاورزی ایران می  فدراسیون تعاونی چین همکار تعاونیفدراسیون تعاونی چین همکار تعاونی

های آموزشی رایگان نخستین قدم در همکاری فدراسیون  ها و برگزاری کالس گذاری و انتقال تکنولوژی در بخش گلخانه سرمایه

 .های کشاورزی ایران است های چین و تعاونی تعاونی

در : وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت های روستایی و کشاورزی ایران امروز در گفت سراسری تعاونیمدیرعامل اتحادیه 

المللی تعاونی  های تجاری و فنی و شناخت پتانسیل و کاالی تولیدی اعضاء ایرانی اتحادیه بین راستای تعادل و توسعه همکاری

(ICA)های تهیه و بازاریابی کشور چین  وکشاورزی ایران از فدراسیون تعاونیهای روستایی  ، اتحادیه سراسری تعاونی

(ACFSMC )های تجاری بین دو  های تعاونی جهان است دعوت کرد تا در نشستی به نحوه همکاری ترین شبکه که یکی از بزرگ

 .وگو بپردازند کشور به بحث و گفت

های چین به های چین به   الملل فدراسیون تعاونیالملل فدراسیون تعاونی  کل امور بینکل امور بینشو، رئیس شو، رئیس   نژاد با اشاره به سفر ژنگ وانگنژاد با اشاره به سفر ژنگ وانگ  محمدرضا رئیسیمحمدرضا رئیسی

های روستایی و کشاورزی های روستایی و کشاورزی   طی این سفر جلسات مفید و ارزشمندی با اتحادیه مرکزی تعاونیطی این سفر جلسات مفید و ارزشمندی با اتحادیه مرکزی تعاونی: : ایران، افزودایران، افزود

در این جلسات مقرر گردید تا در این جلسات مقرر گردید تا . . ایران، سازمان مرکزی تعاون روستایی و همچنین اتاق تعاون ایران برگزار شدایران، سازمان مرکزی تعاون روستایی و همچنین اتاق تعاون ایران برگزار شد

های های   و حمایتو حمایت( ( IICCAA))المللی تعاونی المللی تعاونی   ای آسیا و اقیانوسیه اتحادیه بینای آسیا و اقیانوسیه اتحادیه بین  دفتر منطقهدفتر منطقهمدیره مدیره   با تقویت هیأتبا تقویت هیأت

وی وی ..ها شودها شود  المللی تبدیل به یک تعاونی قوی و مستحکم در همه زمینهالمللی تبدیل به یک تعاونی قوی و مستحکم در همه زمینه  جانبه بین اعضاء، این تعاونی بینجانبه بین اعضاء، این تعاونی بین  همههمه

اعضاء تعاونی، اعضاء تعاونی، استفاده از تجارب مفید و موفق استفاده از تجارب مفید و موفق : : گونه برشمردگونه برشمرد  ها را اینها را این  دستاوردهای مهم دیگر این همکاریدستاوردهای مهم دیگر این همکاری

ها ها   امکان انتقال تکنولوژی و در نهایت بهبود زندگی و معیشت روستائیان از نتایج گسترش این همکاریامکان انتقال تکنولوژی و در نهایت بهبود زندگی و معیشت روستائیان از نتایج گسترش این همکاری

  ..خواهد بودخواهد بود
ها با ایران را مدیریت آب عنوان کرد و  های فدراسیون تعاونی چینی های مورد عالقه همکاری نژاد در پایان از دیگر زمینه رئیسی

های تهیه و بازاریابی کشور چین درباره همکاری مدیریت آب با ایران مذاکراتی  اینده فدراسیون تعاونیهمچنین نم: اظهار داشت

ربط در بخش تعاون و  اندرکاران ذی شو از ما خواست نمایندگانی را به این کشور اعزام کنیم تا با دست آقای ژنگ وانگ. داشته اند

 ./دانش فنی آن به ایران، مذاکره داشته باشند بران مدرن و سنتی این کشور و انتقال خصوصی آب

/news/fa/ir.iana.www//:http00457D%/4%55%D5%D%AF5%B5%D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/fa/news/36052/%D9%81%D8%AF%D8%B1%25D


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته اول آبان 

 

92 
 

 اقتصاد کالن
 آیانا - ۰۹۳۱آبان  ۱۱: تاریخ

  رسید؟رسید؟« « اورژانسیاورژانسی»»ها به حالت ها به حالت   بانکبانکچرا وضعیت چرا وضعیت //متهمان تزلزل بازار پولمتهمان تزلزل بازار پول

های  حاکی از آن است که شاخص« انداز فعلی بازار مالی ایران ارزیابی وضعیت و چشم»پایش اطالعات حاصل از طرح : دنیای اقتصاد

ح های کارشناسانه محققان و پژوهشگران طر بررسی. سال گذشته در سراشیبی قرار داشته است 54سالمت نظام بانکی کشور طی 

عدم . دارد 54دهد که بسیاری از مشکالت دهه اخیر نظام بانکی کشور ریشه در توسعه نامتوازن نظام مالی کشور در دهه  نشان می

ترین دالیل تزلزل ثبات مالی کشور  کننده ثبات در این دوره از مهم های تضمین ها و نهاد جانبه بازارهای مالی، زیرساخت توسعه همه

های منجمد، رکود در بازار دارایی و جنگ قیمتی  افزایش مطالبات غیرجاری، انبساط حجم دارایی. ه استسال اخیر بود 54طی 

از سوی دیگر با افزایش درآمدهای نفتی و انتفاع . تاثیر قرار داد ها، مدیریت جریان نقدینگی در شبکه بانکی کشور را تحت بانک

ل از بازپرداخت مطالبات، مدیریت ریسک و پایش متناسب نهاد ناظر، در ها از انبساط حجم نقدینگی به جای جریان حاص بانک

ها و موسسات اعتباری و عدم طراحی ساختار مناسب برای گذار از  گونه بانک گسترش قارچ. شبکه بانکی کشور به خوبی رخ نداد

وجود آورده است که از سوی  بانکداری متمرکز به سمت بانکداری نیمه متمرکز، شرایطی را در وضعیت دهه اخیر کشور به

 .گذاری شده است نام« دوران تزلزل نظام مالی»کارشناسان با عنوان 

به طول انجامید، توسعه نامتوازن مالی  5020دهد پس از یک دوره بانکداری متمرکز که تا سال  های کارشناسان نشان می بررسی

عدم توسعه همه جانبه بازارهای مالی، . شده است 5050سال سبب افول توسعه مالی کشور پس از  5050تا  5020های  طی سال

. بود 54ترین دالیل تزلزل ثبات مالی کشور در نیمه دوم دهه  کننده ثبات در این دوره از مهم های تضمین ها و نهاد زیرساخت

های این پژوهش بسیاری  فتهبر اساس یا. اند محققان پولی و بانکی کشور در پژوهشی به بررسی وضعیت نظام بانکی کشور پرداخته

کاهش . دارد 54از مشکالت کنونی نظام بانکی کشور ریشه در عدم تناسب و مدیریت صحیح توسعه مالی نیمه نخست دهه 

درآمدهای دولت، رکود در بازار دارایی، افزایش نکول تسهیالت شبکه بانکی، مدیریت جریان نقدینگی در شبکه بانکی را تحت تاثیر 

هایی  ازسوی دیگر به علت پدیده. ها هزینه تامین منابع شبکه بانکی کشور را افزایش داد سوی دیگر جنگ قیمتی بانکاز. قرارداد

ها از انبساط حجم نقدینگی به جای جریان حاصل از بازپرداخت مطالبات، مدیریت  نظیر افزایش حجم نقدینگی و انتفاع بانک

دهد با انباشت ضرر از ناحیه  ها نشان می بررسی. ه بانکی کشور به خوبی رخ ندادریسک و روند پایش متناسب نهاد ناظر، در شبک

الوصول، باال رفتن هزینه تامین مالی و  ها، گرفتن ذخیره برای مطالبات مشکوک های بانک ها، افزایش ریسک دارایی های بانک دارایی

های اخیر، روند کاهشی مستمری را  نظام بانکی در سال های سنجش سالمتی تسهیالتی، شاخص های غیر ها در بخش انجماد دارایی

 .که در شرایط کنونی در مقایسه با میانگین جهانی در وضعیت مناسبی قرار ندارد ای گونه تجربه کرده است؛ به

 عدم تناسب در توسعه

. اند رد بررسی قرار دادهانداز فعلی بازار مالی ایران را مو پژوهشگران موسسه پولی و بانکی کشور در طرحی وضعیت و چشم

، مدیر پروژه این طرح، در یادداشتی که در «امینه محمود زاده»، مدیر گروه مدلسازی پژوهشکده پولی و بانکی و «زاده مدنی علی»

از اند ارزیابی وضعیت و چشم» شده از طرح  به چاپ رسیده است، با توجه به اطالعات برگرفته« های اقتصاد تازه»شماره اخیر مجله 

به انعکاس وضعیت فعلی شبکه بانکی کشور و نقش آن در دستیابی به رشد پایدار و کم نوسان در دوران « فعلی بازار مالی ایران

این پژوهش در بررسی وضعیت فعلی سیستم بانکداری کشور، وضعیت تامین مالی بخش خصوصی را نامناسب . اند فرارو پرداخته

دهد که بدهی بخش خصوصی به شبکه بانکی کشور در مقایسه با تولید ناخالص  اسان نشان میهای کارشن بررسی. کند ارزیابی می

درصد  5حدود  44در مقایسه با سال  40داخلی در پنج سال اخیر رشد کمتری را تجربه کرده و نسبت این دو متغیر در سال 
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ر واحد تولیدی، هزینه دسترسی به تسهیالت ، همزمان با کاهش تسهیالت اهدایی به ازای ه5044از سال . کاهش یافته است

های اخیر، تولیدکنندگان برای دسترسی به  دهد که طی سال نتایج نظرسنجی از فعاالن حوزه تولید نشان می.افزایش یافته است

بانکی نیز ساز  این در حالی است که تولیدکنندگان اعتقاد دارند در اختصاص منابع. اند منابع بانکی در وضعیت مناسبی قرار نداشته

از منظر . دهد کننده را شایسته دریافت تسهیالت تشخیص نمی ترین تولید و کار موجود در اعطای تسهیالت لزوما شایسته

بررسی تجربه . توقف توسعه مالی و تزلزل ثبات مالی: رو است پژوهشگران شبکه بانکی کشور در دو بعد با مشکالت جدی روبه

اکنون گریبانگیر شبکه بانکی کشور شده است، در  دهد که مشکالتی که هم لی شبکه بانکی نشان میهای ما جهانی و روند صورت

این پژوهش با بررسی روند تغییر نسبت بدهی بخش خصوصی به شبکه بانکی . است 54واقع ناشی از توسعه مالی نامتوازن در دهه 

از منظر پژوهشگران در این بررسی پس از یک . تقسیم کرده است به تولید ناخالص داخلی، روند توسعه مالی کشور را به سه دوره

سبب افول در توسعه  5050تا  5020های  به طول انجامید، توسعه نامتوازن مالی طی سال 5020دوره بانکداری متمرکز که تا سال 

 .شده است 5050مالی در دوره سوم مورد بررسی؛ یعنی پس از سال 

بررسی . کرد ، رشد اقتصادی را پشتیبانی می54ترین شاخص توسعه مالی طی نیمه اول دهه   وان مهمعن گسترش اعتبارات بانکی، به

افزایش نسبت تسهیالت . های دسترسی به اعتبارات و خدمات بانکی، به روشنی گواه توسعه مالی کمی در این دوره است شاخص

نوار به تسهیالت بانکی، گسترش بانکداری الکترنیکی و اهدایی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی، افزایش دسترسی خا

کاهش مداخالت مقداری و قیمتی حاکمیت در . است 54ها نمودهای توسعه مالی در نیمه نخست دهه  افزایش تعداد شعب بانک

ا توسعه مالی تر شد، ام های خصوصی رقابتی ، فضای کسب و کار مالی همزمان با تاسیس بانک54بانکداری دولتی در اوایل دهه 

ها در پرداخت تسهیالت نه کارآیی و استحقاق  کمی در این دوره، موجب بهبود در تخصیص منابع نشد، چراکه سنگ محک بانک

ازسوی دیگر . شدند مند نمی های کوچک و متوسط نیز چندان از این تسهیالت بهره بلکه میزان ارتباط متقاضیان با بانک بود و بنگاه

گرفته در این دوره از توازن کافی در همه ابعاد برخوردار نبود؛ چراکه توسعه مالی متناسب در همه بازارهای توسعه مالی صورت 

ازسوی دیگر روند توسعه با تشکیل نهادهای مکمل توسعه و افزایش متناسب ظرفیت نظارتی بانک مرکزی همراه . مالی اتفاق نیفتاد

کننده ثبات و مدیریت ریسک با سرعت  های تامین شد، نهادها و زیرساخت ت زیاد میدر حالی که عمق مالی در ایران به سرع. نبود

 .شود همراه می« نامتوازن»عموما با صفت  54از این رو توسعه مالی در نیمه نخست دهه . نسبی متناسبی گسترش نیافت

 افول، میراث توسعه نامتوازن

ماشه مخرب تحریم : توسعه نامتوازن به دوران افول مالی تاثیرگذار بوده است دو عامل در گذار از دوران  بر اساس نتایج این پژوهش،

همزمان با کاهش درآمدهای . که در تعمیق شرایط رکودی موثر بود و تشدید اثر عدم سالمت بانکی بر کاهش کارآمدی نظام بانکی

با . مستقیم تحت تاثیر قرارگرفت طور غیر بهارزی و کاهش توان پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران، روند بازپرداخت تسهیالت 

همزمان با   با افزایش بیکاری و کاهش درآمد افراد،. کاهش درآمدهای ارزی، نیاز دولت به تامین مالی از شبکه بانکی افزایش یافت

نسبت تسهیالت به » های پژوهشگران بر اساس یافته. افزایش نکول تسهیالت اهدایی، انگیزه پرداخت تسهیالت نیز کاهش پیدا کرد

درصدی را تجربه کرده  04افت بیش از  5040تا  5044های  طی سال« ها سپرده پس از کسر سپرده قانونی و موجودی نزد بانک

با « اقالم زیرخط»شبکه بانکی را در پرداخت تسهیالت با استفاده از  5045ازسوی دیگر تخلفات مالی در سال . است

قضائیه نیز در تعمیق این محدودیت تاثیرگذار  به اعتقاد پژوهشگران عدم کفایت ظرفیت کارشناسی قوه. رو کرد هایی روبه محدودیت

 .ها را به همراه داشت افزایش نااطمینانی نسبت به آینده، رکود بازار دارایی. است بوده 

کرد، با  شده تسهیالت اهدایی استفاده می عنوان جایگزینی برای جریان قطع به این ترتیب درآمدزایی شبکه بانکی که از این بازار به

های بانکی کاهش پیدا کند، اما به  رفت که نرخ بهره سپرده ، انتظار می5047با مهار تورم در سال . رو شد کاهش نسبتا شدیدی روبه
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بانکی در اعطای های منجمد شبکه بانکی، شبکه  علت نرخ نامتناسب بازپرداخت تسهیالت، تسهیالت تکلیفی و انبساط حجم دارایی

ها و دخالت دولت در نرخ سود، تخصیص منابع و مدیریت شبکه بانکی  با استقراض دولت از بانک. رو شد تسهیالت با تنگنا روبه

به این ترتیب . کاهش اداری شدیدی را تجربه کرد 54کشور و تحلیل نادرست از کنترل تورم، نرخ سود بانکی در نیمه دوم دهه 

رو  فشار قرار داد و در نتیجه عرضه سپرده کند و بازار اعتبار با مازاد تقاضا روبه عاد شدیدی نظام بانکی را تحتسرکوب مالی در اب

برخی از موسسات ناسالم در بازار پول، هزینه تامین مالی سیستم بانکی « بازی پونزی»حاصل از « جنگ قیمتی»ازسوی دیگر . شد

رسد در حضور وضعیت اضطراری در  ی از مصادیق بارز شکست هماهنگی است و به نظر میوقوع این پدیده یک. کشور را افزایش داد

مجموع این عوامل . ها و موسسات مالی و اعتباری برای ادامه بازی پونزی فروکش نخواهد کرد بانک  مدیریت جریان نقدینگی، انگیزه

افزایش هزینه . سپرده و استقراض از بانک مرکزی شد-ابع بدهیها به تامین مالی از بازار بین بانکی، من سبب افزایش وابستگی بانک

توانست در نیمه دوم  های یخ زده، می تامین مالی به شبکه بانکی، به علت کاهش جریان وجوه ناشی از مطالبات غیرجاری و دارایی

می مانند وام دهی امن، به این ترتیب مفاهی. عنوان عامل محرک مدیریت ریسک در شبکه بانکی کشور عمل کند به 54دهه 

اما با افزایش مستمر پایه پولی که حاصل از . شد اعتبارسنجی و حفظ نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی کشور پررنگ تر می

بر . ها شد افزایش قیمت نفت بود، جریان نقدی نشأت گرفته از رشد پایه پولی جایگزین جریان نقدی حاصل از بازپرداخت بدهی

همواره از نرخ رشد پایه پولی بیشتر بوده  54ها به بانک مرکزی طی نیمه دوم دهه  پژوهشگران، نرخ رشد بدهی بانک مبنای بررسی

 .تواند بیانگر ارتزاق شبکه بانکی از محل رشد نقدینگی باشد ای که می است، پدیده

کننده سالمت بانکی کشور  های تعیین خصبررسی شا  های پژوهشگران پولی و بانکی کشور، زنگ خطر سالمت بانکیبر اساس یافته

نسبت مطالبات »، «نسبت کفایت سرمایه». ها در پنج ساله اخیر در مقایسه با دوره مشابه قبلی است دهنده افت سالمت بانک نشان

. گیرد هایی است که در تعیین وضعیت سالمت سیستم بانکی مورد استفاده قرار می شاخص« های نقد نسبت دارایی»و « جاری غیر

دهی بیشتری برای حمایت از اقتصاد  تری برخوردار باشند، از توان حمایتی و تسهیالت ها از سرمایه بیشتر و سالم هرچه قدر بانک

گرفتن ذخیره برای »، «ها های بانک افزایش ریسک دارایی»، «های بانکی انباشت ضرر از ناحیه دارایی». برخوردار خواهند بود

های  ترین دالیل افت کارآیی نظام بانکی در سال مهم« تسهیالتی های غیر ها در بخش انجماد دارایی »و « الوصول مطالبات مشکوک

های مورد  های پژوهشگران، وضعیت سالمت و پایداری سیستم بانکی کشور در قالب تمام شاخص بر اساس یافته. اخیر بوده است

اند، از وضعیت مساعدی  ایسه با کشورهایی که دچار بحران مالی شدهبررسی، نه تنها در مقایسه با متوسط جهانی بلکه در مق

های سالمت بانکی با روند کاهشی  شاخص 5040تا سال  5050های  دهد طی سال های انجام شده نشان می بررسی. برخوردار نیست

طیف گسترده موجود در  دهد با وجود های شبکه بانکی کشور نشان می همچنین بررسی وضعیت گره. اند مستمری مواجه بوده

به عقیده . برند های کشور از نظر وضعیت سالمت مالی در وضعیت نامساعدی به سر می ها، اغلب بانک وضعیت سالمت بانک

وضعیت . های سالمت بانکی، از نزدیک شدن شبکه بانکی کشور به خط قرمز بحران حکایت دارد پژوهشگران، وضعیت شاخص

هایی است که ازسوی سیاستگذاران پولی و بانکی کشور  فعاالن بازار پولی و بانکی کشور به انگیزه موجود حاصل عمل و عکس العمل

بنابراین رفع وضعیت تعادلی موجود تنها با اصالحات بنیادین در . های موجود شکل گرفته است ایجاد شده و در قالب زیرساخت

 .ودپذیر خواهد ب ها، امکان وجود آورنده این انگیزه عوامل به

/news/fa/ir.iana.www//:http00504D%/ 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۰۹۳۱آبان  ۱۰: تاریخ

  المللیالمللی  اقتصاد برنده خاورمیانه درگزارش سه موسسه بیناقتصاد برنده خاورمیانه درگزارش سه موسسه بین

های متفاوت، ایران را برنده  از زاویه« بلومبرگ»و « المللی پول صندوق بین»، «رویترز»المللی  سه موسسه بین: دنیای اقتصاد

المللی با ایران خبر داد؛  ای بین های بزرگ بیمه رویترز، در گزارشی، از آغاز همکاری شرکت. تحوالت اقتصادی منطقه معرفی کردند

ز رشد اقتصادی ایران را فراتر اندا المللی پول نیز، چشم صندوق بین. تواند فضای تجارت ایران را در منطقه متحول کند روندی که می

واحد  5/ 5معادل  7450های این نهاد، نرخ رشد اقتصاد ایران در سال  بینی براساس پیش. از میانگین کشورهای منطقه توصیف کرد

این در حالی است که . واحد درصد خواهد رسید 4/ 2به  7452درصد باالتر از میانگین منطقه خواهد بود و این رقم برای سال 

در سومین گزارش، بلومبرگ، حد قیمت نفت برای تراز . کنند دیگر کشورهای منطقه با کاهش رشد اقتصادی دست و پنجه نرم می

« های مختلف اقتصادی سازی بخش های متوازن اجرای سیاست». تر از دیگر کشورهای منطقه معرفی کرد بودن بودجه ایران را پایین

در . تر بودن خط قیمت نفت برای تراز بودن بودجه ایران عنوان شد دلیل پایین« نابع نفتی مستقل کردن درآمدهای دولت از م»و 

توجهی در این  ای باوجود اقدامات متعدد و کاهش مخارج و حقوق کارکنان دولتی فاصله قابل مقابل عربستان به عنوان رقیب منطقه

 .ها، فضای جدید تحوالت اقتصادی منطقه را بررسی کرده است با استناد به این گزارش« دنیای اقتصاد». شاخص با ایران دارد

در یک گزارش خبرگزاری بلومبرگ، بر اساس . المللی دو تصویر متفاوت از کشورهای خاورمیانه ارائه دادند های معتبر بین خبرگزاری

بهای   بر اساس این گزارش،. بر دادهای منطقه خ المللی از اختالف فاز قیمت نفت ترازکننده بودجه مالی دولت گزارش صندوق بین

دالری از کسری بودجه  55دالر است و این در حالی است که ایران با نفت  54نفت موردنیاز برای تراز بودجه کشور عربستان حدود 

های مختلف اقتصادی و مستقل کردن درآمدهای  سازی بخش های متوازن اجرای سیاست  بر اساس این گزارش،. ایمن خواهد شد

رغم اصالحات اقتصادی در  داند و معتقد است به سازی اقتصاد ایران در برابر نوسان نفتی می دولت از منابع نفتی را دلیل مقاوم

های  عالوه بر این روز گذشته، خبرگزاری رویترز، از بازگشت شرکت. عربستان، وابستگی این کشور به درآمدهای نفتی باال است

این . های نقل و انتقال اثر مثبتی بگذارد تواند در کاهش هزینه ها به ایران خبر داد، روندی که می یمای پس از لغو تحر بزرگ بیمه

بر اساس این گزارش، طرح . فارس خبر داده است خبرگزاری، در بخش دیگر، از کاهش رشد اقتصادی در کشورهای حاشیه خلیج

در . های زیادی را به مخارج بخش خصوصی وارد کرده است نههای دولت عربستان برای کنترل کسری بودجه، هزی کاهش هزینه

 .های چندانی ندارند های ریاضت اقتصادی گزینه ها برای کاستن از سیاست مقابل سعودی

 برتری ایران بر عربستان

یقا را مورد انداز اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفر المللی پول در گزارش روز چهارشنبه خود که در آن چشم صندوق بین

بر اساس این گزارش . های صادرکننده نفت را کاهش داد بینی خود از قیمت نفت ترازکننده بودجه مالی دولت ارزیابی قرار داد، پیش

 24/ 2درصدی به  50دالر در سال گذشته با کاهش  47/ 4شود، از  ها تراز می واسطه آن بودجه دولت بینی قیمت نفتی که به پیش

شود در ماه  به گزارش بلومبرگ، قیمت نفتی که بر اساس آن بودجه دولت عربستان تراز می.جاری کاهش یافته استدالر در سال 

بینی کرده  المللی پول پیش این درحالی است که در ماه آوریل صندوق بین. دالر در هر بشکه افزایش یافته است 54اکتبر به حدود 

دالر به  40/ 5ای  درصد کاهش خواهد یافت و از بشکه 04بود که قیمت نفت ترازکننده بودجه دولتی عربستان در سال جاری 

المللی عربستان منتشر  المللی پول که قبل از انتشار اولین اوراق قرضه بین یندر گزارش صندوق ب. دالر خواهد رسید 00/ 2ای  بشکه

های مختلف اقتصادی و قطع وابستگی  ها، توازن بخش های دولت سعودی برای کاهش هزینه شد، آمده است که اثرگذاری تالش
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ن درحالی است که بر اساس گزارش ماه ای. تر شده است بینی قبلی صندوق کمرنگ بودجه دولت به درآمدهای نفتی نسبت به پیش

 .درصد درآمدهای دولت عربستان از طریق فروش نفت است 54جوالی بانک جهانی، بیش از 

 علت تمایل عربستان برای توافق

تواند توضیحی بر چرایی رغبت عربستان برای رسیدن به توافق نفتی در جلسه ماه قبل اوپک در  همچنین نتایج این گزارش می

بر این اساس، دولت عربستان در ماه آوریل پس از اینکه ایران از شرکت در برنامه فریز نفتی خودداری کرد، طرح . الجزایر باشد

بر اساس این طرح به دولت عربستان این اجازه داده شد تا در جلسه . جدیدی را برای حمایت از قیمت نفت به تصویب رساند

اش ایران اجازه داشته  ای  رغم اینکه رقیب منطقه نفت، سطح تولیدات خود را کاهش دهد، به الجزایر اوپک برای حمایت از قیمت

المللی پول، در سال جاری قیمت نفتی که  بر اساس گزارش روز چهارشنبه صندوق بین.باشد سطح تولیدات خود را افزایش دهد

این  7455این درحالی است که در سال . بشکه خواهد بوددالر به ازای هر  55/ 0شود  سر شدن بودجه دولت ایران می باعث سربه

دالری است که این صندوق در ماه آوریل  05/ 5بینی شده کمتر از مقدار  همچنین قیمت جدید پیش. دالر بود 04/ 5قیمت 

کننده بودجه  ترازکند، بسیار کمتر از قیمت نفت  بر اساس آمارها، قیمت نفتی که بودجه ایران را تراز می. بینی کرده بود پیش

های مختلف  سازی بخش های متوازن این برتری ناشی از موفقیت ایران در اجرای سیاست. همتای عربی خود، عربستان سعودی است

های  ها و اجرای سیاست ریزی رغم برنامه های به اقتصادی و مستقل کردن درآمدهای دولت از منابع نفتی است، درحالی که سعودی

، رویترز آمار مربوط به قیمت نفتی که در آن بودجه 5040در مهر ماه سال .چنان اقتصادی وابسته به نفت دارندریاضتی شدید هم

دالر برآورد  500سرکننده بودجه ایران  بر اساس این آمار، قیمت نفت سربه. شد، منتشرکرد سر می های صادرکننده نفت سربه دولت

در . شد دالر در بازارهای جهانی داد و ستد می 44روزها طالی سیاه در قیمت حدود بینی در حالی بود که آن  این پیش. شده بود

در . دالری با قیمت واقعی نفت در بازارهای جهانی داشت 00واقع قیمت ترازکننده بودجه دولت ایران در آن سال اختالفی حدود 

الف قیمت ترازکننده بودجه ایران نسبت به قیمت المللی پول، اخت حالی که بر اساس گزارش منتشره روز چهارشنبه صندوق بین

بهبود چشمگیر در آمار مربوط به قیمت ترازکننده دولت طی کمتر از دو سال را .دالر است 5روز نفت در بازارهای جهانی کمتر از 

مهر  72« تصاددنیای اق». های مختلف اقتصادی دانست سازی بخش های اتخاذی دولت در راستای متوازن توان مرهون سیاست می

ابعاد ضرورت استقالل بودجه دولت از درآمدهای نفتی را « دو پدیده جدید در اقتصاد ایران»در گزارشی با عنوان  5040ماه سال 

که   ترین راه برای متعادل کردن بودجه دانست های جاری را عاقالنه سازی دولت و کاهش هزینه چابک  این گزارش،. بررسی کرده بود

در این گزارش تحلیلی پیشنهاد شده است در کنار افزایش تدریجی نرخ ارز برای حمایت از . مدت است اه حل بلندالبته یک ر

که ترکیه و دیگر رقبای صادراتی ما از آن )صادرات، کاستن از مقررات و مجوزهای گوناگون و حتی پرداخت یارانه برای صادرات 

های سلبی برای  رسد، در دو سال گذشته، سیاست به نظر می. به فرصتی کردکاهش ارزش پول ملی را « تهدید»، (برخوردارند

گیری از نرخ  های ایجابی مانند بهره کاستن از ورود درآمدهای نفتی به بودجه در دستور کار قرار گرفته است، اما در بخش سیاست

 .ارز مناسب برای صادرات، راهی نرفته باقی مانده است

 در منطقهعملکرد مهم مناسب ایران 

در . یکی دیگر از نکات مهم گزارش جدید بلومبرگ برتری آمارهای کالن اقتصادی ایران نسبت به آمارهای کشورهای منطقه است

، با 7452درصد تولید ناخالص داخلی حقیقی و کسری بودجه سال  5/ 5این گزارش کسری بودجه دولت ایران تا پایان سال جاری 

بینی  این در شرایطی است که پیش. بینی شده است درصد تولید ناخالص داخلی پیش 5/ 4اری، اندکی بهبود نسبت به سال ج

بر اساس این گزارش، کسری بودجه عربستان سعودی تا پایان سال . وضعیت کسری بودجه کشورهای منطقه بسیار وخیم است
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به ترتیب کسری  7452ن سال جاری و در سال قطر نیز تا پایا. رسد درصد تولید ناخالص داخلی این کشور می 50/ 4جاری به 

 .درصدی را تجربه خواهد کرد54/ 5و  2/ 0بودجه 

درصد تولید ناخالص  0/ 0)ای بیشتر از ایران خواهد داشت  در این میان کویت به رغم اینکه تا پایان سال جاری کسری بودجه

درصد تولید ناخالص داخلی حقیقی  0/ 7ثبت شود و بهبودجه دولتی این کشور م 7452بینی شده در سال  ، پیش(داخلی حقیقی

تواند بودجه خود را زیر  المللی پول داده است، تنها کشوری که می در تحلیلی که بلومبرگ به نقل از صندوق بین. این کشور برسد

در . دالر خواهد بود 02 /5بر این اساس قیمت ترازکننده بودجه دولت کویت تا پایان سالی . دالر تراز کند، کویت است 54قیمت 

 .دالر به ازای هر بشکه 750/ 5سر را در میان کشورهای منطقه عضو اوپک دارد؛ قیمت  این میان لیبی بیشترین قیمت نفت سربه

طور  قیمت نفت به. ای متوازن، مسیری طوالنی را در پیش دارند ها برای رساندن به بودجه توان گفت که سعودی در نهایت می

با وجود روند افزایشی قیمت طالی سیاه بعد از توافق اوپک، در روز . دالر به ازای هر بشکه بوده است 05ر سال جاری میانگین د

با این وجود، در کنفرانس پول و نفت که . ستد شد و دالر در بازار لندن داد 57چهارشنبه هفته گذشته نفت برنت با قیمت هر بشکه 

. دالر به ازای هر بشکه نوسان کند 04تا  54بینی شد قیمت طالی سیاه در آینده بین  یشهفته گذشته در لندن برگزار شد، پ

مونیکا . دالر خواهد رسید 55ای  به بشکه 7452بینی کرد قیمت نفت در سال  شنبه گذشته پیش همچنین بانک جهانی روز پنج

رود قیمت نفت در  با توجه به اینکه انتظار می»: گوید میسی در ابوظبی در این باره  اس جی مالیک، اقتصاددان ارشد بانک تجاری پی

های ریاضتی بیشتری از سوی دولت عربستان برای کنترل  دالر به ازای هر بشکه باشد، شاهد سیاست 04تا  54آینده بین  سال 

 «.مدت این کشور به شدت تحت تأثیر قرار خواهد گرفت در نتیجه رشد میان. کسری بودجه خواهیم بود

 های بیمه غربی به ایران د شرکتورو

ها بر توسعه روابط فرامرزی و اوضاع  اما خبرگزاری رویترز، نیز دو گزارش تحلیلی از بهبود شرایط اقتصادی ایران و اثر لغو تحریم

ران خبر های اروپایی بیمه به بازار ای خبرگزاری رویترز در گزارش نخست از ورود شرکت. دهد نابسامان کشورهای منطقه خبر می

دهد که  این بهبود شرایط اقتصادی ایران در شرایطی روی می. تواند تجارت ایران را متحول کند دهد که این مساله می می

المللی و اقتصاددانان از کندی  ها و برآوردهای نهادهای بین کنند و گزارش همسایگان عربی کشورمان روزهای خوشی را سپری نمی

 .کایت داردرشد اقتصادی این کشورها ح

کنند با ایران به  های بیمه غربی به دنبال بازگشت به بازار چند میلیارد دالری ایران هستند و به همین منظور تالش می شرکت

های آمریکا،  المللی بانکی در ماه ژانویه، به دلیل برقرار بودن تحریم های بین رغم لغو محدودیت به گزارش رویترز، به. توافق برسند

ای صورت  های بیمه اما در عوض، مذاکرات موفقی با شرکت. های کوچک به توافق برسد نها توانسته است با برخی از بانکتهران ت

بیمه صادراتی و بیمه اعتبارات تجارتی . های غربی برای از سرگیری روابط تجاری با ایران نیازمند بیمه هستند شرکت. گرفته است

نایجل کوشنر، . هایی هستند که به ایران پیشنهاد شده است  کند، اولین نوع از بیمه برطرف می که ریسک نپرداختن هزینه کاالها را

های بیمه کمتر  میزان هراس و نگرانی شرکت»: گوید ها و مدیر اتاق بازرگانی بریتانیا و ایران می وکیل متخصص در زمینه تحریم

کم در لندن و  بنابراین دست. شوند ا با جرایم سنگین رو به رو نمیه ها همچون بانک های بیمه برای نقض تحریم است، چون شرکت

کند صادرات  در شرایطی که ایران تالش می« .های بیمه برای حضور در ایران هستیم تر شرکت بریتانیا شاهد تحرکات بیشتر و سریع

کننده  ی اخیر یک شرکت معتبر بیمهها در ماه. های حمل و نقل دریایی ضروری است نفت را افزایش دهد، به دست آوردن بیمه

های بیمه اروپایی  نیا، معاون وزیر نفت ایران اعالم کرده است شرکت امیرحسین زمانی. ها به ایران خدمات ارائه کرده است کشتی

ت در حال حاضر، شرکت بیمه پی اند آی که در حوزه بیمه دریایی فعالی. های ایرانی مشکلی ندارند برای بیمه کردن نفتکش

 .کند ای فراهم می کند، برای ناوگان دریایی ایران پوشش بیمه می
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 های بیمه ای هجوم شرکت

کشتیرانی »های  و کشتی« شرکت ملی نفتکش ایران»های  این شرکت بیمه، نفتکش: گوید شیپ می جاناتان اندروز، مدیر بیمه استیم

ما . کردیم های کشتیرانی ایران را بیمه می های طوالنی شرکت تما مد»: گوید او می. کرده است را بیمه « جمهوری اسالمی ایران

کند،  ها فعالیت می شرکت نروژی اسکولد که در زمینه بیمه کشتی«.کنیم خوشحالیم که دوباره مشتریان پیشین خود را بیمه می

کشتیرانی جمهوری اسالمی کند و درحال مذاکره با  های شرکت ملی نفتکش ایران را بیمه می اینک کشتی اعالم کرده است هم

های تجاری به مقصد ایران و از  اند کشتی های بیمه، ازجمله شرکت بریتانیایی استانداردکالب اعالم کرده دیگر شرکت. ایران است

 .شود یا خیر های کشتیرانی ایرانی نیز می اند که این بیمه شامل شرکت کنند، اما اعالم نکرده مبدا ایران را بیمه می

های درمورد  گویند با توجه به ممنوعیت استفاده از سیستم مالی آمریکا، هنوز محدودیت ها می کننده کشتی ی بیمهها شرکت

هایی برای این مساله پیدا  حل راه»: گوید باره می اندرو باردو، مدیر اجرایی شرکت بیمه اینترنشنال گروپ، در این. پرداخت وجود دارد

توانند با ایران  های این کشور نمی های لغو نشده آمریکا، بانک براساس تحریم« .ندی دشوار استشود، اما به هرحال این فرآی می

پذیر  رو هستند زیرا معامالت دالری با ایران از طریق سیستم مالی آمریکا امکان به های اروپایی نیز با مشکالتی رو بانک. تجارت کنند

های غربی برای  کننده اعتبارات تجاری بودجه، بودجه تجاری شرکت اروپایی تامینهای  ها، آژانس اما با وجود این محدودیت. نیست

 .کنند تجارت با ایران را تضمین می

. ها یورو را تضمین کرده است ای کاالها به ارزش میلیون ها، شرکت بیمه هرمس آلمان است که پوشش بیمه یکی از این آژانس

تقاضا از طرف صادرکنندگان وجود دارد، اما آنها نیازمند . له تصویب شده استها معام تاکنون ده»: گوید سخنگوی هرمس می

کننده  ایی، آژانس ایتالیایی تامین سی ای اس« .ها برای تضمین اعتباری صادرات وجود دارد اطالعات هستند و موجی از درخواست

س فرانسه نیز با ایران توافق کرده است به نمایندگی شرکت بیمه کوفا. اعتبارات صادراتی نیز متعهد شده است با ایران معامله کند

های بزرگ بیمه، مانند شرکت هانوفر آلمان، به دقت  عالوه براین، دیگر شرکت. از طرف دولت فرانسه تجارت با تهران را تضمین کند

 .کنند ورود به بازار ایران را بررسی می

 اوضاع نابسامان اقتصادی در منطقه

ترین تحلیل  گیرد که بر اساس تازه های بیمه به کشورمان درشرایطی صورت می ایران و ورود شرکت بهبود شرایط اقتصادی

فارس  بینی رشد اقتصادی کشورهای عربی حاشیه خلیج اقتصاددانان که رویترز در گزارش فصلی خود منتشر کرده است، پیش

نفت در چند روز اخیر روندی افزایشی داشته است و بینی رشد در شرایطی است که قیمت  این کاهش پیش. همچنان کاهشی است

کشورهای عربی . دالر به ازای هر بشکه خواهد رسید 55تا  7452براساس گزارش جدید بانک جهانی، قیمت طالی سیاه در سال 

گرفته  های ریاضتی را در پیش که پیش از این با قرار گرفتن در شرایط بد اقتصادی و کاهش شدید درآمدهای دولت، سیاست

 .های ریاضتی خود عدول کردند بودند، با بهبود قیمت نفت اندکی از سیاست

رغم  شود که به اقتصاددان بخش خصوصی مورد پرسش قرار گرفتند، مشاهده می 55اما بر اساس نظرسنجی جدید رویترز که در آن 

بینی برای رشد اقتصادی  ، پیش(7452سال  درصد تولید ناخالص داخلی در 2/ 5)بینی کسری بودجه دولت عربستان  بهبود پیش

بر اساس نتایج این نظرسنجی رشد اقتصادی این کشور در پایان سال جاری و در . این کشور همچنان در سطح پایینی قرار دارد

/ 7این درشرایطی است که در نظرسنجی قبلی به ترتیب رشد . شود بینی می درصد پیش 5/ 0درصد و  5/ 5، به ترتیب 7452سال 

 .شده بود  بینی درصدی برای عربستان پیش 5/ 2درصدی و  5

. های زیادی را به مخارج بخش خصوصی وارد کرده است های دولت عربستان برای کنترل کسری بودجه، هزینه طرح کاهش هزینه

کشورهای عربی نیز حال  اقتصاد دیگر. های چندانی ندارند های ریاضت اقتصادی گزینه ها برای کاستن از سیاست در مقابل سعودی
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درصد کاهش یافته  7/ 5درصد قبلی به  7/ 2از  7452در نظرسنجی رویترز رشد اقتصادی امارات برای سال . چندان مساعدی ندارد

کویت . شود کشورهای قطر، عمان و بحرین در سال جاری کسری بودجه فراوانی را ثبت خواهند کرد بینی می همچنین پیش. است

 .درصدی را ثبت خواهد کرد 0/ 4درصدی و در سال آینده کسری بودجه  57/ 5اری کسری بودجه نیز در سال ج

 انداز مثبت اقتصاد ایران چشم

المللی پول در گزارش روز چهارشنبه خود، اقتصاد ایران را فراتر از کشورهای منطقه ارزیابی  این در شرایطی است که صندوق بین

درصد  0/ 5، به عدد 7450تا پایان سال ( رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی)شد اقتصادی ایران بر اساس این گزارش، ر. کرده بود

این صندوق همچنین رشد بخش . درصد برسد 0/ 5با اندکی کاهش به نرخ  7452شود رشد در سال  بینی می خواهد رسید و پیش

 0/ 5برآورد کرده و این رقم برای سال آینده به ترتیب درصد  75درصد و رشد بخش نفتی را  7/ 5غیرنفتی ایران در سال جاری را 

این در شرایطی است که میانگین رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا . بینی شده است درصد پیش 0/ 5درصد و 

( ز رشد اقتصادی ایرانواحد درصد کمتر ا 5/ 5)درصد خواهد بود  0/ 0، حدود 7450تا پایان سال ( عالوه افغانستان و پاکستان به)

/ 2نیز  7452بینی شده ایران در سال  شود که این نرخ برای سال آینده نیز تکرار شود بنابراین رشد اقتصادی پیش بینی می و پیش

 .درصد از میانگین رشد کشورهای منطقه بیشتر است 4

/news/fa/ir.aian.www//:http05400D%/5%A2%. 
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 اقتصاد کالن
 فودپرس ۰۹۳1آبان ماه  2ک شنبه ی

  جدولجدول+ + درصدی سفره مردم درصدی سفره مردم   ۰۵۰۵درصد مرکز آمار تا درصد مرکز آمار تا   ۹.۱۹.۱واقعیات تورم، از واقعیات تورم، از 

درصد اعالم کرده که نگاهی به تغییرات قیمتی اقالم مورد نیاز مردم طی  2.4درحالی مرکز آمار تورم مهر ماه را  <کشاورزی

 .درصد هم دارد 54یکسال گذشته حکایت از افزایش قیمت اقالم تا 

کاهش تورم و تک رقمی شدن آن یکی از دستاوردهای مهم دولت یازدهم است که بارها و بارها از سوی دولتمردان اعالم و 

 .قل از مراجع رسمی آمارگیری منتشر شده استمستندات آماری آنهم به ن

 4.0درصد رسیده است که نشانگر کاهش  2.4براساس جدیدترین گزارش آماری، مرکز آمار ایران، نرخ تورم ساالنه در مهر ماه به 

بر این اساس، شاخص کل قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در مهر ماه سال .درصدی نسبت به ماه قبل است

 0.0نرخ تورم نقطه به نقطه نیز به . درصد افزایش داشته است 4.2را نشان میدهد که نسبت به ماه قبل  707.4عدد   ، 5045

 .درصد کاهش یافته است 4.5درصد رسیده که نسبت به ماه قبل 

قلم کاالی  07الم گزارش آماری، مرکز آمار از تازه ترین شاخص تورمی، برآن شدیم تا مروری داشته باشیم بر تغییر قیمت در پی اع

 !ضروری مردم البته با استناد به گزارش بانک مرکزی

که اینبار هم آمار قیاس آمارهای بانک مرکزی از وضعیت اقالم مصرفی مردم با تورم اعالمی مرکز آمار در مهر ماه نشان می دهد 

درصدی در مهر ماه خبر داده که مستندات آماری بانک مرکزی  2.4درحالی مرکز آمار از تورم . تورم با سفره مردم نمی خواند

 .درصد افزایش یافته است 52.5نشان میدهد که کاالهای اساسی مردم طی یکسال گذشته از نیم تا 

درصد  55.2درصد، برنج  50.4درصد، تخم مرغ  0.5قیمت لبنیات  45مهر  70ه بر اساس گزارش بانک مرکزی طی هفته منتهی ب

درصد ، چای  05.5درصد ، قند و شکر  0درصد ، گوشت مرغ  4.5درصد، گوشت قرمز  0.5درصد ، میوه های تازه  70.5، حبوب 

 .درصد رشد داشته است 0.0درصد و روغن نباتی  50.5

ثر اقالم ضروری با افزایش قیمت همراه بوده و تنها کاالهای گروه سبزیهای تازه با کاهش گفتنی است در یک سال گذشته قیمت اک

 .قیمت مواجه شده اند

e=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http47055b444e5 
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 اقتصاد محصوالت
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 اقلیم و منابع طبیعی

 آیانا - ۰۹۳۱آبان  ۱۹: تاریخ

  !!روز تغییر کاربری اراضی نداریمروز تغییر کاربری اراضی نداریم  آمار بهآمار به

به . ها تالش زارعان روی زمین است کننده امنیت غذایی کشور هستند و خاک حاصلخیز زراعی حاصل سال اراضی کشاورزی تأمین

مقابله با تغییر آن تأکید دارد؛ زیرا از دست رفتن خاک حاصلخیز زراعی همین دلیل قانونگذار بر حفظ کاربری اراضی کشاورزی و 

های حاکم بر  کند، اما با وجود تمام حساسیت ناپذیری به امنیت غذایی کشور و تولیدات بخش کشاورزی وارد می خسارات جبران

 .ربری اراضی کشاورزی در دسترس ندارندگویند آمار به روزی از تغییر کا عملکرد سازمان امور اراضی، متولیان این سازمان می

 :لیال مرگن -( ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران 

به . ها تالش زارعان روی زمین است کننده امنیت غذایی کشور هستند و خاک حاصلخیز زراعی حاصل سال اراضی کشاورزی تأمین

آن تأکید دارد؛ زیرا از دست رفتن خاک حاصلخیز زراعی همین دلیل قانونگذار بر حفظ کاربری اراضی کشاورزی و مقابله با تغییر 

های حاکم بر  کند، اما با وجود تمام حساسیت ناپذیری به امنیت غذایی کشور و تولیدات بخش کشاورزی وارد می خسارات جبران

 .زی در دسترس ندارندگویند آمار به روزی از تغییر کاربری اراضی کشاور عملکرد سازمان امور اراضی، متولیان این سازمان می

خواری بارها مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است، اما سازمانی که باید  مقابله با تغییر کاربری اراضی کشاورزی و زمین

تر اصغر رفیعی، مدیرکل دف. متولی مقابله با تغییر کاربری اراضی کشاورزی باشد، به گفته متولیانش آمار به روزی در اختیار ندارد

خردادماه سال جاری با حضور در رادیو اقتصاد از کاهش  55حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی سازمان امور اراضی کشور که در 

های یک ماهه این  سخن گفته است در پاسخ به خبرنگار ایانا و پیگیری 47چشمگیر تغییر کاربری اراضی کشاورزی بعد از سال 

هزار هکتار از اراضی  54هارات اخیر رئیس مجلس شورای اسالمی درباره تغییر کاربری ساالنه خبرگزاری، انجام مصاحبه درباره اظ

این در حالی است که خبرنگار ایانا قبل از تماس . کند کشاورزی را مشروط به هماهنگی با مدیرکل روابط عمومی این سازمان می

 .ام داده بودگرفتن با وی، هماهنگی الزم را با روابط عمومی این سازمان انج

سه پرسش مشخص از مدیرکل دفتر حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی سازمان امور اراضی کشور شامل اظهار نظر درباره سخنان 

ها به تفکیک، مطرح  های مجاز و غیرمجاز در کشور و میزان تغییر کاربری در هرکدام از استان رئیس مجلس، وضعیت تغییر کاربری

های بعدی  تنها از سوی رضا رفیعی بدون پاسخ باقی ماند بلکه روابط عمومی سازمان امور اراضی در تماس هشده بود که متأسفانه ن

  .ها هستند ها در اختیار ندارد و در حال تجمیع آمارهای ارسالی از سوی استان روزی درباره تغییر کاربری اعالم کرد که آمار به

 آمار دقیقارائه آمار کاهش تغییر کاربری، بدون داشتن 

وگو با رادیو اقتصاد مدعی شده بود که از سال  مدیرکل دفتر حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی سازمان امور اراضی کشور در گفت

این در حالی است که همین شخص از پاسخگویی به سه پرسش  .میزان تغییر کاربری در اراضی کشاورزی کاهش یافته است 47

 .کند روز خودداری می دلیل نداشتن آمار به ساده به

، میزان تغییر کاربری اراضی کشاورزی 47گشت حفاظتی در کشور از سال  754دلیل ایجاد  رفیعی به رادیو اقتصاد گفته بود که به

رسد روند شتابان تغییر کاربری اراضی کشاورزی و از دست رفتن خاک  ر نمینظ با وجود این اظهارات، به.کاهش یافته است

افزایش قیمت زمین در حاشیه شهرهای بزرگ و گسترش تمایل قشر مرفه برای حضور در . حاصلخیز کشور کاهش یافته باشد

برای جامعه روستایی تبدیل ویالهایی در مجاورت اراضی کشاورزی، از سوی دیگر وضعیت معیشتی نامطلوب کشاورزان به محرکی 

 .دهد شده که آنها را به سمت تغییر کاربری اراضی کشاورزی سوق می

http://radioeghtesad.irib.ir/-/%D8%AA%D8%A8-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D9%8A%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%AF
http://radioeghtesad.irib.ir/-/%D8%AA%D8%A8-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D9%8A%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%AF
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از وضعیت بحرانی تغییر کاربری در سه استان تهران،  40مهرماه سال  50های قباد افشار رئیس پیشین سازمان امور اراضی در  گفته

های البرز، قزوین، اردبیل،  ین نکته اشاره دارد که ویالسازی در استاناین مقام مسئول نیز به ا. البرز و مازندران حکایت دارد

 .گلستان، سمنان و کالن شهرهایی مانند مشهد به شدت زیاد شده است

سخنان وی که در خبرگزاری فارس منتشر شده از تغییر کاربری یک میلیون هکتار اراضی کشاورزی در یک دهه گذشته خبر 

زه گردشگری کشور برنامه خاصی در استان مازندران ندارد و به همین دلیل هر کسی راه افتاده و در به گفته افشار، حو.دهد می

شود،  کند، ضوابطی برای ویالسازی هم وجود ندارد، مالیات و عوارض که از ساخت ویالها گرفته می های شمالی ویالسازی می استان

ی، منطقه کالردشت زمانی مرکز تولید بذرهای گندم و جو کشور بود، اما به گفته و.حتی به اندازه ساخت و ساز معمولی نیز نیست

دهند و در  ها هم بدون ضابطه در روستاها پروانه می در حال حاضر زمینی برای کشت در این منطقه وجود ندارد، متأسفانه دهیاری

 .شود ها هم نظارتی نمی ین طرحکدام از ا کنند و به هیچ ها هم در حریم شهر پروانه صادر می ادامه کار، شهرداری

 های طبیعی به کشاورزی تبدیل عرصه

. رسد ها به گوش می های محصور در داخل شهرها و به تبع آن تغییر کاربری این باغ در حالی که هر روز خبر از خشک شدن باغ

شود،  ه جای محصول سبز میشود و ویال داخل این اراضی ب دست و دلبازانه چوب حراج به اراضی حاصخلیز کشاورزی زده می

ها، مراتع و آبخیزداری کشور ساالنه ناگزیر است برای تأمین نیازهای غذایی مردم بخشی از اراضی طبیعی را که به  سازمان جنگل

طبیعی خود را حفظ کند، برای توسعه کشاورزی به امور اراضی   ظاهر پتانسیل تولید خود را از دست داده و قادر نیست کاربری

در این چرخه، اقدامات حفاظتی برای کنترل تغییر کاربری اراضی حاصلخیز کشاورزی در حداقل ممکن است و . کند ذاری واگ

های طبیعی که باید با احیای  شوند و به جای آن بخشی از عرصه راحتی اراضی محصور در محدوده شهرها تغییر کاربری داده می به

تنها  این اقدام نه. یابد ی در خدمت حیات وحش باشند، به کشاورزی اختصاص میپوشش آن، منابع آب حفظ شود و این اراض

ها تالش کند تا بستری برای تولید اقتصادی محصول فراهم کند، بلکه  کند که در زمینی غیر حاصلخیز سال کشاورز را ناگزیر می

انات به مزارع کشاورزان را هم افزایش های ناشی از هجوم حیو دلیل نزدیک شدن انسان به زیستگاه حیات وحش، خسارت به

سازمان امور اراضی که امروز حتی آمار دقیقی درباره تغییر کاربری اراضی کشاورزی در اختیار ندارد، گویا فقط به . دهد می

ید به شا. ای برای تقسیم زمین بین کشاورزان تبدیل شده و در ساختار حاکمیتی نتوانسته جایگاه مطلوب خود با بیابد مجموعه

های امور  کنند تا با ارایه طرح ادغام سازمان همین دلیل است که نمایندگان مجلس برای ارتقای جایگاه این سازمان تالش می

ها، مراتع و آبخیزداری، وزارتخانه جدیدی ایجاد کنند که حافظ منابع پایه کشور باشد، اما  اراضی، حفاظت محیط زیست و جنگل

 ./ای مشکالت هستیم کند و نیازمند بررسی ریشه از این دست به کشور کمکی نمی ای های عجوالنه قطعا طرح

/news/fa/ir.iana.www//:http00400D%/5%A7%D 
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http://www.seratnews.ir/fa/news/201424/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
http://www.iana.ir/fa/news/36063/%D8%A2%25D
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۰۹۳۱آبان  ۱۰: تاریخ

  اطالع رسانی به کشاورزان با تلفن همراهاطالع رسانی به کشاورزان با تلفن همراه//شودشود  میمیخسارت سرمازدگی حداقل خسارت سرمازدگی حداقل 

با تالشهای انجام شده، اطالع :سرپرست اداره هواشناسی کشاورزی وظایف، اقدامات و نحوه کار این اداره را تشریح کرد و گفت

 . وهوایی از طریق تلفن همراه امکانپذیر شد رسانی به کشاورزان در مورد تغییرات آب

تاکید بسیار زیادی  ای برخوردار است؛ در کشور ما نیز مسئوالن عالیرتبه کشور ایی در جهان از اهمیت ویژهامروزه بحث امنیت غذ 

ترین بخش در  عنوان محوری کشاورزی به رود همچون بسیاری از کشورها، در کشور ما نیز دارند؛ بر این اساس انتظار می بر آن

که متاسفانه در کشور ما  ای برخوردار باشد درحالی از جایگاه ویژه ان بوده وتامین امنیت غذایی، باحداقل مشکالت دست به گریب

 . روبرو است متعدد و بنیادینی های هنوز چنین اتفاقی رخ نداده و این بخش همچنان با چالش

راهکاری برای حل نظران بخش کشاورزی همواره بر توسعه کشاورزی پایدار تاکید دارند و این امر را  مسئوالن، کارشناسان و صاحب

که در گام نخست باید این عوامل را شناسایی و  کشاورزی پایدار به عوامل متعددی بستگی دارد  . دانند های موجود می چالش

 . سپس برای ایجاد کشاورزی پایدار اقدام کرد

موقع و  وگیری کند، باعث کشت بهاز خسارات گسترده کشاورزان جل  تواند منجر به پایداری این بخش شده،  یکی از عواملی که می 

 . سزایی در ایجاد تولیدات و کشاورزی پایدار داشته باشد، علم هواشناسی است مناسب محصوالت شود و در نهایت نقش به

دهد هنوز  رغم اقدامات مهمی که انجام می ها قبل در کشور تاسیس شد و علی سال  اداره هواشناسی کشاورزی در همین راستا 

 . ها و اقدامات آن ندارند اری از مردم ناآشناست و خیلی از مردم شناخت زیادی از این اداره، مسئولیتبرای بسی

ها،  به تشریح وظایف، مسئولیت مهردر همین زمینه مسعود حقیقت، سرپرست اداره هواشناسی کشاورزی در گفتگویی تفضیلی با 

 گذرد؛  تان می اخته که مشروح این گفتگو از نظر گرامیاقدامات و فواید هواشناسی کشاورزی بر بخش کشاورزی پرد

 کمی توضیح دهید و بفرمایید این اداره در چه سالی ایجاد شده است؟  لطفا درباره هواشناسی کشاورزی *

مثلث را و هواشناسی دخیل هستند و همواره باید این  دانشگاه، وزارت جهادکشاورزی  ارگان اعم از  0در ایجاد کشاورزی پایدار، 
و هواشناسی دخیل هستند و  دانشگاه، وزارت جهادکشاورزی  ارگان اعم از  0در ایجاد کشاورزی پایدار، : حقیقت-مدنظر داشت

و سیاست گذار است و  کند، وزارت جهاد کشاورزی متولی بخش  دانشگاه علم تولید می . همواره باید این مثلث را مدنظر داشت

 0 . تواند کمک زیادی به کشاورزی کند پردازد که می های هواشناسی موردنیاز این رشته می نیز به تولید دانش و داده هواشناسی 

بحث ژنتیک و آب و خاک در وزارت  شود؛  عامل بر گیاه بسیار تاثیر گذار است که شامل ژنتیک، آب و خاک و عوامل جوی می

 .شود اسی کشاورزی پیگیری میجهاد کشاورزی و عوامل جوی در سازمان هواشن

ای مشترک صادر و کشورهای  بیانیه( 5050)5422درباره ایجاد این اداره نیز باید گفت دو سازمان فائو و هواشناسی جهانی در سال 

ین مکلف به انجام ا  ایران نیز درهمان سال . عضوشان را مکلف کردند که هواشناسی کشاورزی را در سیستم خود راه اندازی کنند

 55مرکز این واحد در تهران بود و حدود  . اولین واحد هواشناسی کشاوزی در کشور راه اندازی شد 50کار شد و بنابراین در سال 

های دیگر راه اندازی شد، در همین راستا تعدادی متخصص نیز برای این کار تربیت شد و درنهایت این اداره شکل  ایستگاه در استان

 .مرکز تحقیقاتی هواشناسی کشاورزی در سراسر کشور داریم 05 ها افزایش یافته و ما  م تعداد این ایستگاهدرحال حاضر ه . گرفت

  و سود آن برای بخش کشاورزی چیست؟  مرکز هواشناسی کشاورزی در کشور  ضرورت ایجاد*

کشاورزی است، متخصصان این حرفه با توجه به اینکه گفتیم هواشناسی یکی از اضالع مثلث مورد نیاز برای پایداری : حقیقت-

در ایران نیز این رشته  . ای بین هواشناسی و کشاورزی تعریف کردند که عنوان آن را هواشناسی کشاورزی نهادند علمی میان رشته
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 شود اما در مقطع کارشناسی چنین های معتبر کشور تدریس می در حال حاضر در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکترا، در دانشگاه

ای نداریم چون فردی که قصد دارد هواشناسی کشاورزی بخواند وکارشناس این رشته باشد، در گام نخست باید درباره بخش  رشته

 .کنند تر عمل می کشاورزی علم کافی کسب کند ضمن اینکه افرادی که رشته کارشناسی آنان کشاورزی بوده در این بخش موفق

ی اثر پارامترهای جوی بر روی تمام محصوالت مرتبط با بخش کشاورزی از جمله بررس علم هواشناسی کشاورزی یعنی،   

ما ناچار هستیم  . محصوالت دامی، باغی، زارعی، مرتع و جنگل، آبزیان؛ در واقع این رشته رابطی بین هواشناسی و کشاورزی است

ظر قرار دهیم چراکه تولیدات کشاورزی درمحیط برای ایجاد کشاورزی پایدار در کنار دیگر عوامل موثر، مباحث جوی را نیز مدن

بنابراین باید  . توانیم در آب و هوای محیط، تغییری ایجاد و از بروز حوادث اقلیمی جلوگیری کنیم شود و ما نمی بیرون انجام می

شود و هواشناسی  میدر این مرحله نقش هواشناسی کشاورزی پررنگ  راهی پیدا کرد که گیاه با شرایط آب و هوایی سازگار شود؛ 

کند که در استانی مانند یزد یا آذربایجان غربی متناسب با اقلیم همان استان، چه محصولی باید کشت شود؛ در صورتی  مشخص می

هواشناسی را از کشاورزی حذف و گیاه را کشت کنیم حتی اگر به تمام عوامل موثر در رشد آن توجه کافی شود، تغییرات  که

 .زند ک سرما یا گرما به تولیدات آسیب میاقلیمی و بروز ی

در صورتی که هواشناسی را از کشاورزی حذف و گیاه را کشت کنیم حتی اگر به تمام عوامل موثر در رشد آن توجه کافی شود،  
اسی در زمانی که کشاورزان قصد کشت گندم را دارند، هواشنزند تغییرات اقلیمی و بروز یک سرما یا گرما به تولیدات آسیب می

کند کدام منطقه دارای اقلیم سرد و  مناطق مختلف نوع اقلیم آنجا و زمان مناسب برای کشت را تعیین و به وزارت جهاد اعالم می

کنند با توجه به اینکه هواشناسی مشخص کرده این  کدام دارای اقلیم گرم است، به همین دلیل کارشناسان وزارت جهاد اعالم می

یا مثال کشاورزی قصد دارد کشت  . سیر است باید رقمی در اینجا کشت شود که متناسب با اقلیم آنجا استمنطقه گرمسیر یا سرد

 .داند امسال سال مناسبی است یا خیر؟ جواب این سوال را هواشناسی کشاورزی باید به کشاورزان بگوید دیم انجام دهد اما نمی

ها مشخص شده است؛ ضمن اینکه دو عامل دما و بارش در  شت دیم در آنای داریم که مناطق مستعد ک های تدوین شده ما نقشه 

 044گوییم اگر بارش در یک منطقه بیشتر از  عنوان مثال ما می به. کند ها را مشخص می دیم موثر هستند که هواشناسی آن  کشت

العاتی را که مربوط به هواشناسی و اط های هواشناسی کشاورزی، ما برای تهیه نقشه. میلی متر باشد آنجا مناسب کشت دیم است

 .کنیم دهیم و نقشه مورد نظر را تدوین می گیاه است را با هم تطبیق می

درجه سلسیوس جوانه نخواهد زد و ما باید تعیین و اعالم کنیم در  5دمای کمتر از   به عنوان مثال بذر گندم در در بحث دما نیز، 

 .درصد است 54ها تا  گونه پیش بینی احتمال محقق شده این. تا کشاورزان آگاه شوند رسد درجه می 5چه تاریخی دما به کمتر از 

میلیارد تومان  5تا  2وارد شدن حدود  در استان کرمان، اطالع رسانی اداره کل هواشناسی این استان در یک شب باعث شد تا از 
سرمازدگی پاییزه و سرمازدگی  ضمن اینکه دو تهدید بزرگ برای باغات و بخش باغبانی کشور، خسارت به کشاورزان جلوگیری شود

. درصد است 44 تحقق آن نیز   کنیم که احتمال ما این مسائل را رصد و یک هفته قبل از وقوع آن را اطالع رسانی می . بهاره است

و باغی  یم، که در آن کمیته، شرایط جوی و محصوالت زراعیها دار های مشترکی با سازمان جهاد کشاورزی استان ما کمیته 

فروردین امسال، در استان کرمان، اطالع رسانی اداره کل  50در  . شود و اطالع رسانی الزم به کشاورزان انجام می  بررسی

زان جلوگیری شود که میلیارد تومان خسارت به کشاور 5تا  2وارد شدن حدود  هواشناسی این استان در یک شب باعث شد تا از 

 .مستندات آن نیز موجود است

 کند؟  پس چرا هر سال سرمازدگی بویژه در فصل بهار خسارات سنگینی را به تولیدات کشاورزی وارد می*
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ضعف ما در اطالع رسانی است و اینکه سیستم یکپارچه اطالع رسانی وجود ندارد که همه کشاورزان را تحت پوشش قرار  :حقیقت-

ترین زمان ممکن به دست کشاورزان برسد درحالی که این  کند که باید در کوتاه دانشی را تولید می دهد؛ هواشناسی کشاورزی، 

 .دهد اتفاق رخ نمی

، معاون وزیر راه وشهرسازی و رئیس سازمان هواشناسی الگویی به ما ارائه کردند تحت 47سال  ماه  یبهشتبه همین منظور در ارد 

های هواشناسی ارائه شد، اما بخش کشاورزی چون ساختار و اداره  عنوان ارتباط با کاربر نهایی که این الگو برای تمام گرایش

 .مستقلی داشت بیشتر در این زمینه رشد کرد

ای تحت عنوان سامانه تهک طراحی شد که هدف از طراحی آن رفع ضعف اطالع رسانی بود؛ تا  در این زمینه سامانه  همربوط ب

ای خودکار و هوشمند برای برنج در گیالن راه  ماه اخیر سامانه 0حدود سه ماه قبل این سامانه کاغذی و دستی بود، اما از حدود 

تواند از طریق موبایل و رایانه وارد  در سامانه تهک، کشاورز می . ن رونمایی خواهد شدطی چند روز آینده از آ اندازی شده که 

ها و پیش بینی های الزم را دریافت  سامانه شود و ثبت نام کند، وی مشخصات مزرعه و محصول خود را در این سامانه وارد و توصیه

 .کند تا بداند باید چه کند می

توسعه هواشناسی کاربردی کشاورزی؛ قبال  تهک کشاورزی یعنی   در معنای عام و( توسعه هواشناسی کاربردی)  تهک یعنی 

های ترویج  خانه  را به  ها شد یا اینکه توصیه ها و تله تکست پخش می بیشتر اطالع رسانی ما از طریق صدا و سیما، روزنامه

کرد و  ها را روی بردهای خود نصب کنند، کشاورز نیز به آنجا مراجعه می آندادیم تا  ها می های جهاد کشاورزی استان سازمان

 .کرد و به همین دلیل در این زمینه موفق نبودیم دید شاید هم اصال مراجعه نمی ها را می توصیه

الزم در مورد با طراحی سامانه تهک، کشاورزان از طریق موبایل می توانند اطالعات هواشناسی و توصیه ها و پیش بینی های  
درحال حاضر با گسترش شود تهک گندم در کشور راه اندازی می تا پایان امسال سامانه. محصول خودشان را دریافت کنند

تا پایان امسال  . الین اطالعات را در اختیار کشاورزان قرار دهیم صورت آن توانیم به می تکنولوژی و فراگیر شدن موبایل واینترنت، ما

رویم که محصوالت دیگر را نیز  ما داریم به این سمت پیش می تهک گندم نیز در کشور راه اندازی خواهد شد؛  سامانه خودکار

تحت پوشش سامانه تهک غیرخودکار و دستی قرار دارند که از  هزار کشاورز پیشرو،  455حدود  .تحت پوشش این طرح قرار دهیم

هر کدام از این کشاورزان پیشرو نیز با چند کشاورز دیگر در ارتباط هستند و  یرد، گ این طریق اطالعات الزم در اختیار آنان قرار می

یکی دیگر از مشکالت ما در این زمینه آن بود که با کشاورزان به زبان خودشان حرف  .رسانند اطالعات ما را به آنان هم می

آید یا  ه شود که مثال به آنان بگوییم احتماال باران میخواهند با آنان به زبان احتماالت سخن گفت زدیم؛ کشاورزان دیگر نمی نمی

به توصیه تبدیل  ها را  به همین منظور باید پیش بینی . آید بنابراین باید دقیقا به کشاورزان اعالم کرد باران خواهد آمد یا نه نمی

همراه با بارش پراکنده است، وزش باد و روز آینده استان ایالم صاف تا کمی ابری  0عنوان مثال پیش بینی گفته آسمان  کنیم به

را تبدیل به خروجی قابل فهم برای کشاورزان کنیم و به آنان بگوییم با توجه به بارش  کاهش دما هم داریم، ما باید این مساله 

ایم  زمینه انجام داده اقداماتی که در این . پراکنده، از کود پاشی خودداری کنید یا در ساعاتی که وزش باد وجود دارد، آبیاری نکنید

 .باعث شده اوضاع خیلی بهتر از گذشته شود

  کند؟  های جداگانه ارائه می های مختلف توصیه هواشناسی کشاورزی چگونه برای استان*

هایی داریم که کارشناسان هواشناسی و کشاورزی آنجا جلسات مشترکی در روزهای یکشنبه  در هر شهرستان ما ایستگاه: حقیقت-

کند و ما هم بعد  فرستند که استان نیز آن را برای ما ارسال می کنند و نتایج آن را برای استان مربوط می رشنبه برگزار میو چها

یک بولتن کلی درست   عالوه بر این، ما. کنیم پاالیش، ویرایش و گرفتن خطاهای احتمالی آن را مجددا به خود استان ارسال می

 .کنند ن به کشاورزان آنجا اطالع رسانی میها نیز خودشا کنیم و استان می
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درصد  24تا  04های فصلی بین  درصد و پیش بینی 25روزه هواشناسی کشاورزی بیش از  0تا  5های  توصیه احتمال محقق شدن 

 .ها بیشتر باشد احتمال خطا هم بیشتر است است ضمن اینکه هرچه فاصله پیش بینی

کند و آیا  های الزم را برای کشت محصوالت ارائه می آیا در آغاز هر سال زراعی هواشناسی کشاورزی توصیه*

 گیرند؟  شان چگونه با شما ارتباط می ای وجود دارد، برای دریافت سواالت دانند چنین اداره کشاورزان می

یکی از سواالتی . کنیم تفکیک هر استان و شهرستان ارائه می های الزم بلند مدت را به ما در مرداد هر سال زراعی توصیه: حقیقت-

به نظر شما وضعیت بارش در پاییز به چه شکل است؟ آیا ما  که معموال کشاورزان در فصل تابستان از ما می پرسند این است که 

جداولی را در   استان و شهرستانو ذرت را چه زمانی باید کشت کنیم؟ ما نیز برای هر  کشت دیم انجام دهیم یا نه؟ کلزا امسال 

 .کند این زمینه داریم که پاسخ این سواالت را تعیین می

ما در سامانه تهک . دانند، خوشبختانه در دو سال اخیر وضعیت بهتر شده است بله می درباره قسمت دوم سوال شما نیز باید بگویم، 

عنوان مثال گروه زراعت، گروه دام، گروه باغبانی و  ه چیست، بههای عمد های مختلف، زراعت در استان  ایم کشاورزی مشخص کرده

 .کنیم نیازهای هرگروه را نیز استخراج می و غیره را شناسایی

ها را به  ها تولید شد باید دید به چه روشی باید آن اقدام بعدی این است که برای این نیازها، توصیه تولید کنیم، وقتی توصیه

ها، ائمه  های کشاورز، سازمان جهاد کشارزی استان ها، خانه حال حاضر پیامک، مطبوعات، خبرگزاریکشاورزان منتقل کنیم، در

 .جماعت و دهیاران وسیله انتقال اطالعات ما به کشاورزان هستند

کنیم،  می کند باید به چه روشی پیام را در اختیار او قرار دهیم ما نیز همان کار را در واقع این خود کشاورز است که مشخص می 

ها و مواردی از این قبیل پیام را بگیرد ما آن را به ائمه  تواند از طریق پیامک، خبرگزاری گوید نمی عنوان مثال وقتی کشاورزی می به

های  هایی هستند که پیش بینی شماره 5554و  500دو شماره تلفن  . رسانیم تا او پیام را به کشاورزان ارائه کند جماعات می

که تلفن گویای سازمان هواشناسی کشور است، همچنین  500کنند، ضمن اینکه شماره  را برای کشاورزان ارائه میهواشناسی 

تواند به کارشناسان مربوطه  دهد و کاربر می های الزم را نیز در اختیار کاربران قرار می ها و اطالعیه عالوه بر پیش بینی، توصیه

 .دریافت کنندمتصل شوند و از آنان اطالعات الزم را 

در افزایش تولیدات نقش داشته؛ یکی از عوامل افزایش تولید گندم دیم در  04تا  55بین  در گلستان طی سال گذشته، هواشناسی 
در استان گلستان، سازمان جهاد کشاورزی استان اعالم کرد در سال زراعی  پارسال، پیش بینی به موقع و خوب هواشناسی بود

درصد عنوان  74افزایش تولیدات نقش داشته و جهاد استان گیالن نیز این عدد را  درصد در 04تا  55بین   گذشته، هواشناسی

یکی از عوامل افزایش تولید گندم دیم در سال گذشته پیش بینی به موقع و خوب   باید به این نکته نیز اشاره کرد که.کرد

کند در یک استان چند گروه محصول  ریم که این دبیر مشخص میهواشناسی بود، ما در هر استان یک دبیر تهک کشاورزی دا

با کاربران نهایی ارتباط دارند  کند که این دبیران  شود و سپس برای هر گروه از این محصوالت یک دبیر انتخاب می عمده تولید می

 .دهند های الزم را به آنان انجام می و اطالع رسانی

 چه خواهد بود؟  آینده در راستای پایدار سازی حوزه کشاورزی  اداره درترین اقدامات این  مهم  بفرمایید*

، تمام محصوالت 40خودکار سازی سامانه تهک یکی از این اقدامات است و ما امیدوار هستیم مانند برنج تا پایان سال : حقیقت-

 .کشاورزی تحت پوشش این طرح قرار بگیرند

ها  های جهاد کشاورزی استان شده است و آیا ممکن است روزی در سازمانآیا اعتباری برای این طرح اختصاص داده *

 شاهد ایجاد یک مرکز هواشناسی کشاورزی باشیم؟ 
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درباره قسمت دوم سوال شما نیز باید عرض . شود انجام می خیر، متاسفانه همه این کار با اعتبار سازمان هواشناسی :حقیقت-

و در سازمان خود یک اتاق را به   استان کشور، همکاری خوبی با ما داشته 57تا  54زی های جهاد کشاور خوشبختانه سازمان  کنم

گلستان، مازندران و گیالن اشاره کرد اما در استان  توان به  ها می اند که از جمله این استان هواشناسی کشاورزی اختصاص داده

های جهاد کشاورزی آنجا راه  واشناسی کشاورزی در سازمانهایی که اتاق ه در استان . تهران چنین چیزی اتفاق نیفتاده است 

  . شود اندازی شده جلسات مشترک هواشناسی و کشاورزی آنجا برگزار می

گسترش شبکه هواشناسی کشاورزی از دیگر اقداماتی است که ما قصد داریم در آینده انجام دهیم، ما قصد داریم در برنامه ششم 

های تحقیقاتی هواشناسی کشاورزی از  و در صورتی که اعتبار مورد نیاز آن جذب شود تعداد ایستگاه توسعه این کار را انجام دهیم

های ما در  شود که کشاورز قادر خواهد بود مستقیما با ایستگاه ای ایجاد می ایستگاه خواهد رسید بنابراین شبکه 504تا  574به  05

 .این امر در برنامه ششم توسعه لحاظ شده است. ارتباط باشد

ر و های موث کنید؟ ایا مانند سال گذشته، شاهد بارش وضعیت جوی پاییز و زمستان امسال را چگونه پیش بینی می*

 مطلوب برای کشت دیم خواهیم بود؟ 

-های پاییز سال قبل، فراتر از حد نرمال وبسیار عالی بود مجموع بارش پاییز امسال کمتر از حد نرمال است، میزان بارندگی

ه ما این شود ک هایی است که بارش موثره پاییزه با تاخیر شروع می امسال یکی از سال های انجام شده،  براساس پیش بینی :حقیقت

مجموع بارش پاییز امسال کمتر از . مساله را فورا اطالع رسانی کردیم تا کشاورز بذرش را کشت نکند که محصولش آسیب ببیند

 .های پاییز سال قبل، فراتر از حد نرمال وبسیار عالی بود حد نرمال است، میزان بارندگی

ماه نیز خوب است،  شود و در دی ها بهتر می اما از اواخر آذر وضعیت بارشهای خوبی نداریم  در دوماه ابتدایی پاییز امسال ما بارش

های  رسد در زمستان امسال با افزایش دما مواجه باشیم بویژه در ماه به نظر می. توان نظری داد درباره بهمن و اسفند نیز فعال نمی

 .ت، هنوز قطعیت نداردگونه باشد و این یک دورنما اس که این پایانی آن؛ البته به نظر می رسد 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۰۹۳۱آبان  ۱2: تاریخ

  آیدآید  تحقیقات به کمک احیای دریاچه ارومیه میتحقیقات به کمک احیای دریاچه ارومیه می

ترویجی احیای دریاچه ارومیه از ورود سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به مسئله مشاور معاون وزیر و مسئول طرح 

 .وری آب در حوضه آبریز ارومیه خبر داد اصالح مصرف و افزایش بهره

زشی در حال حاضر سازمان تحقیقات یک طرح تحقیقی، آمو: وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت سعید سعادت امروز در گفت

های آذربایجان شرقی و غربی برای آموزش و  های زیرمجموعه خود و مراکز تحقیقاتی استان و ترویجی با همکاری بخشی از مؤسسه

 .وری آب در این منطقه اصالح شود ترویج کشاورزان حوضه آبریز ارومیه تهیه کرده تا بهره

های تحقیقاتی خود داریم که به کاهش مصرف آب کمک  مؤسسههای تحقیقاتی در  سری طرح در واقع ما یک: وی خاطرنشان کرد

ها و دستاوردها توسط محققان مراکز تحقیقاتی به  قرار است این تکنیک: مسئول طرح ترویجی احیای دریاچه ارومیه افزود.کند می

 .در منطقه را کاهش دهیم وری آب را افزایش داده و مصرف آب کشاورزان آموزش داده شود و این مسایل را ترویج کنیم تا بهره

پزشکی، چغندرقند، اصالح نهال و  های سازمان تات را شامل مؤسسه تحقیقات خاک و آب، گیاه های درگیر با پروژه سعادت، مؤسسه

واند ت هایی که می های مبتنی بر دانش یا تکنیک های تحقیقاتی با ارائه تکنیک به گفته وی، این مؤسسه.بذر و علوم باغبانی اعالم کرد

 .های حاشیه دریاچه ارومیه پیگیری خواهند کرد به دانش بومی مردم کمک کند، مباحث مختلف را در استان

های این مؤسسه برای کاهش مصرف آب در  ترین برنامه سعادت که عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات خاک و آب نیز هست، مهم

ای برای محصوالت غالب منطقه، عملکرد مزارع را  با ارایه بسته تغذیهاین مؤسسه : چنین تشریح کرد حوضه آبریز ارومیه را این

های این مؤسسه در بحث آب با استفاده از  همچنین برنامه: وی در پایان اضافه کرد.بخشد وری آب را بهبود می افزایش داده و بهره

د سطح، تغییر زمان، دوره و مقدار آبیاری بر ها، افزایش عملکرد گیاه در واح های مختلف مثل کم آبیاری، تغییر سطح کرت تکنیک

 ./تواند به کاهش مصرف آب کمک کند  های دیگر می های آبیاری یک در میان و تکنیک اساس نیاز آبی گیاه، استفاده از روش
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۰۹۳۱آبان  ۱2: تاریخ

  آیدآید  تحقیقات به کمک احیای دریاچه ارومیه میتحقیقات به کمک احیای دریاچه ارومیه می

مشاور معاون وزیر و مسئول طرح ترویجی احیای دریاچه ارومیه از ورود سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به مسئله 

 .آبریز ارومیه خبر دادوری آب در حوضه  اصالح مصرف و افزایش بهره

در حال حاضر سازمان تحقیقات یک طرح تحقیقی، آموزشی : وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت سعید سعادت امروز در گفت

های آذربایجان شرقی و غربی برای آموزش و  های زیرمجموعه خود و مراکز تحقیقاتی استان و ترویجی با همکاری بخشی از مؤسسه

 .وری آب در این منطقه اصالح شود کشاورزان حوضه آبریز ارومیه تهیه کرده تا بهره ترویج

های تحقیقاتی خود داریم که به کاهش مصرف آب کمک  های تحقیقاتی در مؤسسه سری طرح در واقع ما یک: وی خاطرنشان کرد

و دستاوردها توسط محققان مراکز تحقیقاتی به  ها قرار است این تکنیک: مسئول طرح ترویجی احیای دریاچه ارومیه افزود.کند می

 .وری آب را افزایش داده و مصرف آب در منطقه را کاهش دهیم کشاورزان آموزش داده شود و این مسایل را ترویج کنیم تا بهره

اصالح نهال و  پزشکی، چغندرقند، های سازمان تات را شامل مؤسسه تحقیقات خاک و آب، گیاه های درگیر با پروژه سعادت، مؤسسه

تواند  هایی که می های مبتنی بر دانش یا تکنیک های تحقیقاتی با ارائه تکنیک به گفته وی، این مؤسسه.بذر و علوم باغبانی اعالم کرد

 .های حاشیه دریاچه ارومیه پیگیری خواهند کرد به دانش بومی مردم کمک کند، مباحث مختلف را در استان

های این مؤسسه برای کاهش مصرف آب در  ترین برنامه سسه تحقیقات خاک و آب نیز هست، مهمسعادت که عضو هیأت علمی مؤ

ای برای محصوالت غالب منطقه، عملکرد مزارع را  این مؤسسه با ارایه بسته تغذیه: چنین تشریح کرد حوضه آبریز ارومیه را این

های این مؤسسه در بحث آب با استفاده از  همچنین برنامه: کرد وی در پایان اضافه.بخشد وری آب را بهبود می افزایش داده و بهره

ها، افزایش عملکرد گیاه در واحد سطح، تغییر زمان، دوره و مقدار آبیاری بر  های مختلف مثل کم آبیاری، تغییر سطح کرت تکنیک

 ./د به کاهش مصرف آب کمک کندتوان  های دیگر می های آبیاری یک در میان و تکنیک اساس نیاز آبی گیاه، استفاده از روش
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۰۹۳۱آبان  ۱2: تاریخ

  کشورکشورهای های   هشدار نسبت به توزیع غیرمجاز ترکیب پومد بردو در کلیه استانهشدار نسبت به توزیع غیرمجاز ترکیب پومد بردو در کلیه استان

 .های کشور هشدار داد ای نسبت به توزیع غیرمجاز ترکیب پومد بردو در کلیه استان سازمان حفظ نباتات کشور در اطالعیه

شده، ترکیبی  های واصله و مشاهدات انجام بر اساس گزارش: به گزارش ایانا، سازمان حفظ نباتات کشور در این اطالعیه آورده است

بندی چهار کیلوگرمی دارای محتویاتی تحت عنوان آهک هیدراته وسولفات مس در  در بسته( وقلو بردو)تحت عنوان پومد بردو 

 .ها توزیع و عرضه شده است سطح مناطق کلیه استان

با توجه به اینکه ترکیب غیرمجاز فوق دارای محتویات ناشناخته بوده و ازمجاری غیرقانونی و فارغ از اقدامات : افزاید این اطالعیه می

الذکر  ظارتی سازمان حفظ نباتات تدارک و توزیع شده است، مراتب جهت اطالع و خودداری از تهیه، توزیع و مصرف ترکیب فوقن

 .شود اعالم می

 کش آوانت غیرمجاز است با ادعای حشره bodox 8۰1 SCتوزیع ترکیبی تحت عنوان 

ظاهراً ) bodox 55% SCشده، ترکیبی تحت عنوان  های واصله و مشاهدات انجام بر اساس گزارش: افزاید این سازمان همچنین می

در سطح مناطق توزیع و عرضه شده است که با به توجه به اینکه ترکیب غیرمجاز فوق دارای محتویات ( کش آوانت با ادعای حشره

فارغ از اقدامات نظارتی سازمان حفظ نباتات تدارک و توزیع شده است که عدم استفاده از آن  ناشناخته و از مجاری غیرقانونی و

 ./شود توصیه می
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 انتصابات

 آیانا - ۰۹۳۱آبان  ۱۰: تاریخ

  جهاددانشگاهی معرفی شدجهاددانشگاهی معرفی شدرییس رییس 

 .دکتر حمیدرضا طیبی با کسب تمامی آرای اعضای هیات امنا مجددا به عنوان رییس جهاددانشگاهی معرفی شد

 4برگزار شد، حمیدرضا طیبی با کسب ( آبان ماه 0دوشنبه )ایسنا، در جلسه هیات امنای جهاددانشگاهی که عصر امروز  به گزارش

 .اددانشگاهی انتخاب شدرای مجددا به سمت ریاست جه

ها، دکتر  جلسه امروز هیات امنای جهاددانشگاهی با حضور حجت االسالم والمسلمین محمدیان نماینده ولی فقیه در دانشگاه

درمان و آموزش   زاده هاشمی، وزیر بهداشت، قاضی   مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی،  جمهور، نوبخت معاون رییس

حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی به همراه شاهوردی، قرنفلی و ایمانی   رهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری،ف  پزشکی،

 .خوشخو از اعضای حقیقی هیات امنای جهاددانشگاهی برگزار شد

ریاست  سال 0جمهور و رییس شورای عالی انقالب فرهنگی، وی برای مدت  با امضای حکم انتصاب حمیدرضا طیبی توسط رییس

 .جهاددانشگاهی را بر عهده خواهد داشت

 بیوگرافی مختصر رییس جهاددانشگاهی

از دانشگاه علم و صنعت ایران،  5000در سال ( قدرت)کارشناسی برق  و دارای مدرک 5002سیدحمیدرضا طیبی متولد 

از دانشگاه برادفورد  5020سال  دکتری برق در و مدرک( هندوستان)کارشناسی ارشد کنترل و ابزار دقیق از دانشگاه دهلی 

را بر عهده  جهاددانشگاهی تاکنون ریاست 5040و همچنین از سال  5054تا  5055های  وی پیش از این در سال. انگلستان است

 .داشته است و این برای سومین بار است که عهده دار این مسولیت خواهد بود

جهاددانشگاهی علم و صنعت، عضو شورای علمی گروه پژوهشی برق های عضو هیات مدیره مرکز آموزش  وی تاکنون در سمت

جهاددانشگاهی علم و صنعت، عضو شورای علمی گروه پژوهشی برق جهاددانشگاهی خواجه نصیر، رییس جهاددانشگاهی علم و 

و شورای عض ها و موسسات جهاددانشگاهی،  ریزی شرکت عضو شورای برنامه صنعت، رییس پژوهشکده برق جهاددانشگاهی، 

هماهنگی جهاددانشگاهی، عضو هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران و عضو شورای عالی انقالب فرهنگی 

 .مشغول به خدمت بوده است

  از ارکان  یکی  عنوان  به  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  مصوب  اساسنامه  و پنجم  چهارم  ماده  بر اساس  امنای جهاددانشگاهی  هیأت 

 .شود می  نهاد شناخته  این  سیاستگذاری  مرجع  ترین و عالی  جهاددانشگاهی
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 بازار و قیمت ها

 فارس - ۳۱/۱۰/۱۹:  تاریخ

  جدول جدول + + قیمت انواع میوه در تهران قیمت انواع میوه در تهران 
های پاییزه نه تنها افزایش نداشته، بلکه  دهد، میوه های میدانی خبرگزاری فارس از سطح میادین میوه تره بار نشان می گزارش

 . تومان است 0444تا  7544متوسط قیمت بین 

های پاییزه از جمله خرمالو، انار و نارنگی به بازار  ، با سردتر شدن هوا و ورود میوهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی 

بار در  تره هزارتومان بود، امسال این رقم با افزایش کیفیت در میادین میوه 2تا  5های گذشته که میانگین قیمت بین  برخالف سال

  .تومان رسیده است 0444تا  7544ه یک به جنس درج

شود انصاف را کمی کنار گذاشته و قیمت  فروشی های سطح شهر که عمدتا مناطق شمالی پایتخت را شامل می البته برخی میوه

  .رسد هزار تومان هم می 4ها تا کیلویی  میوه دراین مغازه

 قیمت به تومان نوع میوه ردیف

 5454 ای خیار بوته 5

 5054 فرنگی گوجه 7

 7554 نارنگی ساری 0

 0444 انار شیرازی 0

 0244 خرمالو 2

 0544 لیموشیرین 5

 0744 سیب قرمز 4

 0044 سیب زرد 54

 7444 پرتقال تامسون شمال 55

 0744 انگور 57

 5444 موز 50

 5044 زمینی سیب 50

 5744 پیاز 55

 7444 کاهو 50
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 بازار و قیمت ها
 فارس - ۳۱/۱۰/۱۹:  تاریخ

  دهد سوءمدیریت تاریخی در تنظیم بازاردهد سوءمدیریت تاریخی در تنظیم بازار  فارس گزارش میفارس گزارش می
ها اقدام به  فرسا در مزارع و باغ باز هم بازار مرکبات کشاورزان با زحمات بسیار فراوان و کار و تالش طاقت/ محصوالت کشاورزی 

رود و دلیل این است که دچار سوءمدیریت در تنظیم بازار محصوالت  کنند ولی سود آن به جیب دالالن می تولید محصول می

های فراوان مرکبات از انواع پرتقال،  از شهرستان ساری، استان مازندران دارای باغ خبرگزاری فارسبه گزارش . کشاورزی هستیم

شود و تقاضا در این بخش  نارنگی، تامسون و سایر محصوالت مرکبات است که در این بین انواع پرتقال و نارنگی به وفور یافت می

 .هاست و در حال حاضر فصل برداشت نارنگی است رای سایر بخشبیشتر از تقاضا ب

تومان به فروش  444داران حتی به زحمت محصول خود را با قیمت  های مرکبات زده شده و باغ که چوب حراج در باغ در حالی

 .رسد هزار تومان به فروش می 57است که نارنگی در پایتخت به قیمتی گزاف حتی تا   رسانند این در حالی می

سال در انتظار آن  حتی برخی از باغداران با توجه به پایین بودن قیمت، اشتیاقی برای برداشت محصول ندارند، محصولی را که یک

مین کنند با توجه به این مسائل باغداران هم صادر کردن مرکبات را به وارد کردن به ٔ  بودند تا بتوانند معاش خانواده خود را تا

های پر  مزد واقعی خود برسند دالالن با جیب توانند در این بازار به دست که باغداران نمی در حالی.دهند یح میبازارهای خود ترج

 .کنند ای به راحتی بازار را در دست گرفته و همه سودها را از آن خود می بینیم عده کنند و می سودها را از خود می

 گالیه باغداران از قیمت بسیار پایین مرکبات*

 5تا  0ها حدود  قیمت نارنگی در بازار سایر استان: وگو با فارس، اظهار کرد باره در گفت مدیرعامل اتحادیه باغداران مازندران در این

 .تومان بوده است 544هزار و  5هزار تومان است باالترین قیمت 

 0ندارد بلکه بهترین نارنگی با قیمت حدود  هزار تومان در استان صحت 57توزیع نارنگی با قیمت : محمدرضا شعبانی ادامه داد

 .رسد هزار تومان به فروش می

 رنج کشاورزان با قیمت قابل صرفه در بازار عرضه شود دست

این موضوع از مشکالتی : وگو با فارس، اظهار کرد باره در گفت نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار در مجلس شورای اسالمی در این

صورت مستقیم در اختیار  رنج کشاورزان به ایم سیستمی را طراحی کنیم که دست ود دارد و ما تاکنون نتوانستهاست که در کشور وج

 .گردد گری برمی کنندگان قرار بگیرد و بیشترین مشکل به بحث واسطه مصرف

ت بسیار پایین مرکبات گالیه دارند، اهلل نانواکناری با بیان اینکه امروز کشاورزان منطقه بسیار نگران و ناراحت هستند و از قیم ولی

رنج کشاورزان با قیمت قابل صرفه در بازار عرضه شود تا تولیدکنندگان بتوانند با  انتظار داریم ظرفیتی ایجاد شود تا دست: افزود

 .گرمی به امر تولید در آینده ورود پیدا کند دل

 .شود ها و گرانی دارد متضرر می ینهمتاسفانه در حال حاضر کشاورزان با توجه به هز: وی ادامه داد

کند  نگاه ما این است که تولید مرکبات در کشور نیاز جامعه را برآورده می: نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار در مجلس تصریح کرد

کرد و هم برای تواند قیمت مناسبی را برای کشاورز ایجاد  ویژه اگر مازندران این امر محقق شود می و نیاز به صادرات است به

 .کشاورزان ارزآوری به همراه دارد

 سوءمدیریت تاریخی در تنظیم بازار محصوالت کشاورزی*

های بخش خصوصی،  تشکل: وگو با فارس، اظهار کرد باره در گفت رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی نیز در این

 .ر داخل کشور نامناسب استهای تنظیم بازار د های سازمان تعاون روستایی و سیستم شبکه
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کشاورزان زحمات بسیار : علی محمد شاعری با اشاره به اینکه در سایر محصوالت کشاورزی ما همین مشکل وجود دارد، بیان کرد

ن کنند ولی سود آن به جیب دالال ها اقدام به تولید محصول با قیمت بسیار پایین می فرسا در مزارع و باغ فراوان و کار و تالش طاقت

رود دلیل این است در مدیریت تنظیم بازار خوب عمل شد و دچار سوءمدیریت تاریخی در تنظیم بازار محصوالت  ها می و واسطه

وی با اعالم اینکه در بخش سایر محصوالت کشاورزی نیز سوءمدیریت در بازار به تولیدات کشاورزی ضربه وارد .کشاورزی هستیم

به عهده وزارت جهاد کشاورزی است که در این بخش خوب عمل نکرد با وجود اینکه در بخش  وظیفه تنظیم بازار: کند، گفت می

 .های اخیر به دست آوردند های زیادی در سال تولید کشاورزان موفقیت

شته از گرم و امیدوار باشند نه اینکه هر بار از روز گذ به گزارش فارس، باید کشاورزان و باغداران از تولید محصوالت کشاورزی دل

 .تولید دلسردتر شدند
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 بازار و قیمت ها
 فودپرس ۰۹۳1آبان ماه  ۰شنبه 

  !!درصد بازار را گرفتدرصد بازار را گرفت  1۵1۵آدامس آمریکایی آدامس آمریکایی / / درصد گران شددرصد گران شد  8۵8۵لپه لپه 

 54عباس کرباسی، رئیس اتحادیه بنکداران با بیان این مطلب که لپه و برخی از حبوبات دیگر چیزی در حدود  <مواد غذایی 

 .افزایش صادرات این مواد به عراق موجب این افزایش قیمت شده است: درصد گران شده است، اظهار داشت

لوبیا از چین و هندوستان و نخود از هندوستان وارد کشور می شود اما بیشتر مورد استفاده اداره ها قرار می گیرد و مردم : ی افزودو

 .در شرایط عادی کمتر از این مواد استفاده می کنند

درصد سهم بازار را اشباع کرده  44 عدس نیز تنها از کانادا وارد بازار داخلی می شود و می توان گفت: رییس اتحادیه بنکداران گفت

 5سال گذشته برنج با : درصد افزایش داشته است اضافه کرد 04وی با بیان این مطلب که ظرف یک سال گذشته برنج حدود .است

 .هزار تومان رسیده است 57هزار تومان به  5هزار تومان عرضه می شد اما رفته رفته همان برنج از 

درصد برنج ایرانی قیمتش باالتر رفته است و این در حالی است که پس از محرم  54تا  5ه گذشته نیز در ما: کرباسی تصریح کرد

 .قیمت برنج خارجی افت قیمت داشت زیرا در ده روز ابتدایی محرم متقاضی به نسبت بیشتری داشت

وارداتی نیز تقریبا چیزی حداقل حدود  برنج، عدس و یا حبوبات تنها کاالهای وارداتی نیستند، بلکه حتی آدامس: وی عنوان کرد

ها بیشتر آمریکایی هستند و از کشورهای تایوان و آلمان نیز واردات آدامس صورت  درصد بازار را گرفته است، این آدامس 54تا  24

 .می گیرد
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 برنامه و سیاست ها

 فارس - ۳۱/۱۰/۱2:  تاریخ

  پیگیری موانع صادرات مرکبات پیگیری موانع صادرات مرکبات / / هزار تن مرکبات برای شب عیدهزار تن مرکبات برای شب عید  0۵0۵تأیید کرد الزام دولت به خرید تضمینی تأیید کرد الزام دولت به خرید تضمینی 

هزار تن از این  04ایم که  مکلف کردهبا توجه به افزایش تولید مرکبات در کشور، دولت را   :رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت

 . محصول را برای ذخیره استراتژیک شب عید به صورت تضمینی خریداری کند

های مناسب بهاره شاهد افزایش تولید در تمام محصوالت کشاورزی از  ، امسال به دلیل بارندگیخبرگزاری فارسگروه اقتصادی ـ 

هزار تن انواع  244میلیون و  0شود تا  بینی می ایم، تا حدی که طبق گزارش کمیسیون کشاورزی مجلس پیش مرکبات، بوده جمله

این در حالی است که باید بخش اعظمی از این محصول که مازاد مصرف داخلی است، .مرکبات در مناطق شمالی کشور تولید شود

ثابت مرکبات صادر شود، اما متأسفانه مشکالتی از جمله هزینه باالی حمل و نقل به کشورهایی همچون روسیه به عنوان مشتری 

 .سبب شده تا قیمت تمام شده این محصول در بازار هدف باالتر از قیمت داخلی باشد

با افزایش   :عیت تولید مرکبات در کشور گفت، در مورد وضخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  محمد شاعری در گفت علی

هزار تن مرکبات برای ذخیره استراتژیک شب عید از کشاورزان  04ایم که از هم اکنون  تولید مرکبات دولت را مکلف کرده

: وی همچنین به موانع پیش روی صادرات مرکبات اشاره کرد و گفت.های شمالی کشور به صورت تضمینی خریداری کند استان

ایم، تا یک هفته آینده موضوع را بررسی و مشکالت را  مل و نقل یکی از این موانع است که وزارت راه و شهرسازی را مکلف کردهح

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس اختصاص یارانه به حمل و نقل صادراتی را یکی دیگر از .های مرتبط برطرف کند از طریق اتحادیه

 .اند مجلس بر آن تأکید داشته و دولت را مکلف به اجرای آن کرده مسائلی عنوان کرد که نمایندگان

ای را برای  های ویژه بار غرفه ها و میادین میوه و تره به گفته شاعری، همچنین قرار است، سازمان تعاون روستایی در مراکز استان

مرکبات را در کمیسیون کشاورزی وی تأکید کرد که تا به نتیجه رسیدن موضوع هر هفته بحث .عرضه مرکبات اختصاص دهد

 .مجلس پیگیری خواهیم کرد
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۳۱/۱۰/۱۱:  تاریخ

  خریم خریم   میمی  ۴۴۴۴سازمان خدمات حمایتی کشاورزی را طبق اصل سازمان خدمات حمایتی کشاورزی را طبق اصل 
قانون  00به دنبال خریداری سازمان خدمات حمایتی کشاورزی طبق اصل : های روستایی گفت مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی

نژاد در حاشیه بازدید از تعاونی روستایی نمونه استان  رئیسی ، محمدخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی . اساسی هستیم

پس از روسیه و انگلیس، ایران به عنوان سومین : های دنیا خبر داد و گفت المللی تعاونی تهران، از رأی باالی ایران در فدراسیون بین

 نطقه نقش خود را ایفا کنیم، چرا که دفترها شناخته شد و به دنبال آن هستیم که به عنوان کشور اول م کشور در عرصه تعاونی

ICA کشور دنیا در 545رأی از مجموع  507بار  برای نخستین: نژاد اضافه کرد رئیسی .اکنون در هند قرار دارد ICA ( سازمان

سر دنیا را های سرا های کالن تعاونی های مهم در مورد سیاست گیری ایم که این سازمان تصمیم کسب کرده( ها المللی تعاونی بین

سال اخیر جای داده  54هزار تعاونی روستایی را در زیرمجموعه خود در  0وی همچنین با اشاره به اینکه این اتحادیه .دهد انجام می

های کشاورزی،  خواهیم در کنار توزیع نهاده ایم و می تاکنون امر توزیع کود، سم و بذر را پیگیری کرده: است، خاطرنشان کرد

آن هم باشیم و در همین راستا با نظر وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مرکزی تعاون روستایی به دنبال آن هستیم تا کننده  تأمین

  .خریداری کنیم 00شرکت خدمات حمایتی کشاورزی را طبق اصل 

ن نیست که تغییر در سازی انجام شده و این واگذاری به مفهوم آ های الزم با سازمان خصوصی نژاد، اکنون رایزنی به گفته رئیسی

های کشاورزی یکسان خواهد  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از نظر ساختاری انجام شود، بلکه محل تأمین، تولید و توزیع نهاده

: سازی اشاره کرد و گفت های روستایی به دو تجربه موفق این اتحادیه در بخش خصوصی مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی .شد

  .ایم که نتایج مثبتی هم در پی داشته است شرکت کشت و صنعت بزرگ را خریداری کرده پیش از این، دو

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http50454545444445 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950805000908


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته اول آبان 

 

41 
 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۰۹۳۱آبان  ۱۰: تاریخ

  مجموعه اقدامات و حمایتها،برای تولید ثروت و افزایش درآمد روستاییان استمجموعه اقدامات و حمایتها،برای تولید ثروت و افزایش درآمد روستاییان است

های نوین آبیاری،  ها و اقدامات در دولت یازدهم نظیر توسعه روش ها، پشتیبانی ای از حمایت مجموعه: وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .ورتر از منابع پایه در حال انجام است منظور استفاده بهره به گیری از بذور زودرس و پربازده توسعه کشت نشائی، تولید و بهره

رسانی وزارت جهاد کشاورزی، محمود حجتی در سومین همایش روز ملی روستا و عشایر  به گزارش ایانا به نقل از پایگاه اطالع

های وزارت جهاد  ملی را از برنامه ورتر از منابع پایه آب و خاک کشور در راستای توسعه روستاها و بهبود اقتصاد استفاده بهره

های نوین آبیاری و  اقدامات وزارت جهاد کشاورزی نظیر توسعه کشت نشایی، گسترش روش: وی خاطرنشان کرد.کشاورزی دانست

 ترین عامل گیری از بذور زودرس و پربازده باعث کاهش هزینه تولید، افزایش درآمد روستاییان و پایداری تولید شده و مهم بهره

های  های جدید ازجمله کشت ایجاد ظرفیت: وزیر جهاد کشاورزی افزود.تثبیت جمعیت در محیط روستایی و عشایری است

 .های این وزارتخانه برای افزایش تولید و کمک به درآمد روستاییان و عشایر است ای و پرورش ماهی در قفس ازجمله برنامه گلخانه

ها و امکانات توسعه هستند، نسبت به  با این رویکرد که همه مناطق کشور دارای قابلیتوزارت جهاد کشاورزی : حجتی ادامه داد

 .ها و امکانات اقدام کرده که این نتایج باید در عرصه عمل به فعالیت درآید شناسایی این قابلیت

 .یان افزایش یابدبرای توسعه روستاها باید تولید ثروت در خود روستاها انجام شود و درآمد روستای: وی بیان کرد

حجتی با بیان اینکه توسعه روستایی ترجیح زندگی در مناطق آباء و اجدادی به زندگی شهری است، تولید ثروت، ایجاد اشتغال و 

 .درآمد را عاملی برای ایجاد چنین باوری در روستاییان معرفی کرد

بیشتر محصوالت تولیدی روستاییان باید در همان : کردحجتی با تأکید بر لزوم پرهیز از خام فروشی محصوالت کشاورزی، عنوان 

 .گذاری در همان منطقه شود مناطق تولید فرآوری شود تا ارزش افزوده آن باعث ایجاد ثروت و سرمایه

فروشی  خامتواند زمینه انجام خدمات را در این مناطق فراهم و از  ها می وی با اشاره به اینکه ایجاد نواحی صنعتی در مراکز دهستان

توان از آن برای  عنوان محلی یاد کرد که می و انتقال محصوالت به مناطق شهری برای فرآوری جلوگیری کند، از نواحی صنعتی به

 .دریافت خدمات پیش از تولید و همچنین فرآوری محصوالت کشاورزی استفاده کرد

های مغفول شناسایی شده و در دستور  عنوان یکی از ظرفیت بهگیاهان دارویی و توسعه زراعت آن : وزیر جهاد کشاورزی یادآور شد

حجتی اسکان عشایر در یکی از مناطق ییالقی و یا قشالقی مستعد و کددار کردن منطقه .کار وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد

 .م کردهای وزارت جهاد کشاورزی اعال منظور برخورداری از حداقل سطح خدمات روستایی را از دیگر برنامه به

های اجتماعی و مادی فردی روستاییان  تواند به انسجام بخشی سرمایه های تولیدی می ها و تعاونی به گفته وی، توسعه تشکل

 ./گذاری آنان را در خدمات پیش و پس از تولید فراهم کند بیانجامد و زمینه سرمایه
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۰۹۳۱آبان  ۱۱: تاریخ

کشاورزی ترکیه و ایران به دنبال سهم ویژه از تجارت کشاورزی ترکیه و ایران به دنبال سهم ویژه از تجارت / / ایران و ترکیه دو سند همکاری کشاورزی امضا کردندایران و ترکیه دو سند همکاری کشاورزی امضا کردند

  میلیارد دالریمیلیارد دالری  0۵0۵

 .نقشه راه همکاری های راهبردی در زمینه کشاورزی امضا کردندایران و ترکیه دو سند همکاری در زمینه قرنطینه دامی و 

به گزارش ایانا، این اسناد امروز چهارشنبه در خاتمه ششمین نشست کمیته مشترک راهبردی همکاری های کشاورزی دو کشور و 

 .نخستین همایش کاری ایران و ترکیه در حوزه کشاورزی در آنکارا امضا شد

قرنطینه دامی از سوی محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی و فاروق چلیک وزیر کشاورزی، غذا و دامداری سند همکاری در زمینه 

 .ترکیه و پروتکل مربوط به نشست کمیته مشترک نیز از سوی معاونان وزرای کشاورزی دو کشور امضا شد

وزیر کشاورزی ترکیه در دو روز اخیر و محمود حجتی طی سخنانی در مراسم امضای این اسناد، گفت و گوهای دو جانبه خود با 

چشم انداز همکاری ها در حوزه : مذاکرات بین هیات های دو کشور و همچنین فعاالن اقتصادی را مثبت و سازنده خواند و گفت

 .کشاورزی با توجه به ظرفیت های بسیار بزرگ در دو کشور و اراده سیاسی برای توسعه، بسیار امیدوار کننده است

نگاه راهبردی بین دو طرف در خصوص اینکه دو کشور در حوزه اقتصادی می توانند مکمل یکدیگر شوند، وجود دارد : تحجتی گف

 .و امضای سه سند در ظرف کمتر از شش ماه خود نشان دهنده عزم راسخ برای توسعه همکاری هاست

میلیارد دالری به  04مناسبی را از هدف تجارت بخش کشاورزی دو کشور باید سهم : فاروق چلیک وزیر کشاورزی ترکیه نیز گفت

 .خود اختصاص دهند

با عزمی : چلیک فرایند همکاری های دو کشور در همه حوزه ها از جمله کشاورزی را خوب ولی ناکافی ارزیابی و ابراز امیدواری کرد

و کشور در همه حوزه ها از جمله که در دو طرف برای گسترش همکاری ها وجود دارد، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر مناسبات د

 .کشاورزی باشیم

 فعاالن بخش کشاورزی ترکیه با وزیر کشاورزی ایران دیدار و گفت وگو کردند

محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی ایران امروز با جمعی از فعاالن حوزه کشاورزی ترکیه در محل سفارت جمهوری اسالمی ایران 

ر ابتدای این دیدار ابراهیم طاهریان سفیر ایران ضمن خوش آمدگویی به هیات ایرانی و دیگر د.در آنکارا دیدار و گفت وگو کرد

حاضرین، با اشاره به عملکرد و موفقیت های دولت ایران در حوزه کشاورزی، سفر وزیر جهاد کشاورزی کشورمان به ترکیه را فرصت 

 .و ترکیه در این حوزه ارزیابی کرد استثنایی برای توسعه ارتباطات و همکاری های موثر میان ایران

 04وی با اشاره به اهمیت ایجاد فضای مناسب برای توسعه روابط و همکاری های دوجانبه برای دسترسی به هدف تعیین شده 

میلیارد دالری در روابط اقتصادی میان دو کشور و نیز اهمیت نزدیک شدن دیدگاه ها برای تامین و برقراری صلح و ثبات منطقه 

به خصوص طی ماه های گذشته . مقامات ایران همواره تالش کرده اند فضایی صمیمانه میان ایران و ترکیه برقرار باشد: افزود

دیدارهای منظمی فی مابین مسئوالن عالی رتبه دو کشور انجام شد و موضوعات همکاری های دو جانبه مورد بررسی قرار گرفت و 

 .نزدیک کردن دیدگاه ها، گفت وگو و تبادل نظر شددر زمینه تحوالت منطقه ای با هدف 

در ادامه این دیدار محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی نیز با تشکر از سفیر ایران به خاطر فرآهم آوردن فرصت گردهمایی صمیمانه 

بی برای توسعه با تجار و دست اندرکاران بخش کشاورزی، ظرفیت های گسترده در دو کشور را به عنوان زمینه و فرصت مناس

 .روابط میان ایران و ترکیه به ویژه در دوران پسابرجام ارزیابی کرد
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نه تنها هیچگونه مانعی برای توسعه مبادالت و همکاری های بخش های صنعتی و کشاورزی میان ایران و ترکیه : حجتی تاکید کرد

ند مبادالت و همکاری های خود را در این حوزه بیش از وجود ندارد، بلکه همه فعاالن و سرمایه گذاران در این بخش ها می توان

در بخش پایانی این نشست راهکارهای توسعه مناسبات کشاورزی میان ایران و ترکیه به طور مبسوط از . پیش گسترش دهند

 سوی فعاالن این بخش مطرح شد
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۰۹۳۱آبان  ۱۰: تاریخ

  نشست مشورتی مدیریت منابع آب برگزار شدنشست مشورتی مدیریت منابع آب برگزار شد

سازمان های محیط زیست  نشست مشورتی مدیریت منابع و کنترل کیفیت آب با حضور سرپرست دفتر پژوهش و توسعه فناوری

 .حفاظت محیط زیست، هیأت هلندی و کارشناسان دفاتر تخصصی این سازمان برگزار شد

در این : های محیط زیست، گفت به گزارش ایانا از محیط زیست، مشاور ریاست سازمان و سرپرست دفتر پژوهش و توسعه فناوری

های مدیریت آب و بنادر و زیرساخت  بخش تکنولوژیهای دولتی و پیمانکاران خصوصی هلندی از دو  نشست نمایندگانی از بخش

 .های خود در این باره پرداختند دریایی به ارائه توانمندی

محیطی، ارزیابی  ویژه در بخش منابع آبی، قوانین و مقررات زیست مشکالت زیست محیطی ایران به: پور افزود صدرالدین علی

 .ست بوداز موضوعات مطرح شده در این نش( EIA)محیطی  زیست

زدایی، انتقال آب، ارزیابی  مباحثی چون خشکسالی و بحران آب، بازیافت و استفاده مجدد آب، شوری: وی خاطرنشان کرد

مورد بحث و ... های آبی و محیطی، آلودگی آب، سهم آب در بخش کشاورزی، راندمان آبیاری، مشکالت سواحل و زیستگاه زیست

های دریایی بحث و تبادل نظر انجام  محیطی در زمینه آب و حوزه های زیست ر انجام پروژهبررسی قرار گرفت و درباره همکاری د

 ./شد
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۰۹۳۱آبان  ۱۰: تاریخ

  نحوه ثبت نام کارا کارت و استفاده از تسهیالت آننحوه ثبت نام کارا کارت و استفاده از تسهیالت آن

می   http//:www.samanehrefah.irکارا کارت با مراجعه به سامانه  -متقاضیان طرح کارت اعتباری خرید کاالی ایرانیان 

 .توانند نسبت به ثبت نام و استفاده از این تسهیالت اقدام کنند

می   http//:www.samanehrefah.irکارا کارت با مراجعه به سامانه  -انیان متقاضیان طرح کارت اعتباری خرید کاالی ایر

 .توانند نسبت به ثبت نام و استفاده از این تسهیالت اقدام کنند

  : معرفی وضرورت اجرای طرح

اند کاالیی را کارت خرید اعتباری یک ابزار مالی است مانند تسهیالت و ضمانت نامه بانکی که یک فرد با استفاده از آن می تو

در این طرح تالش شده است که دریافت کنندگان این کارت . خریداری نماید که بدون این ابزار امکان خرید آن ممکن نبوده است 

کارت خرید اعتباری به عنوان یک وام . از این کارت و ابزار نوین مالی بهره مند شوند( سفته یا معرف)بدون ارائه تضامین بانکی 

می شود که دارنده آن می تواند نواسانات خرید خود را کاهش دهد و بدون مراجعه به بانک یا افراد حقیقی مانند  کوچک محسوب

 .دوستان و اقوام ، نیاز کوتاه مدت خود را تامین کند

 :فروشگاه های پذیرنده طرح

سکات و فرهنگیان که در صورت ازدیاد تقاضا تعاونی های سراسر کشور، فروشگاه های زنجیره ای رفاه، اتکا، شهروند، سپه، اسکان، ا

در مراحل اولیه بدلیل مشکالت اجرایی امکان استفاده از تعاونی های استانی ممکن نمی . به تعداد این فروشگاهها افزوده می شود

تانی را به در صورت تداوم طرح و پذیرش مقررات کار و اجرای طرح توسط تعاونی های استانی می توان فروشگاههای اس. باشد

 .شبکه پذیرنده کارت افزود

 :فرایند درخواست کارت اعتباری

بازنشستگان تأمین اجتماعی وبازنشستگان کشوری، می توانند از طریق همین سامانه درخواست خود را برای دریافت کارت اعالم 

 .بازنشستگان کشوری در فاز بعدی طرح قرار دارند. نمایند

 :ت اعتباریشرایط بهره مندی از طرح کار

کلیه بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی میتوانند از این طرح استفاده نمایند که حقوق بانشستگی خود را از 

 .یکی از شعب بانک رفاه دریافت می نمایند

 :زمان تحویل کارت

 .روز از زمان ثبت نام ، کارت برای هر فرد صادر می گردد 55حداکثر پس از مدت 

 :حوه دریافت کارتن

پس از چاپ کارت به شماره تلفن همراه که متقاضی اعالم کرده و شعبه بانک انتخاب شده از سوی ایشان از طریق همین سامانه ، 

فرد به بانک مراجعه می کند و با ارائه کارت ملی و .پیامکی ارسال و زمان و شعبه تحویل دهنده کارت به متقاضی اعالم می شود

  .رضایتنامه کسر از حقوق، کارت خرید اعتباری خود را دریافت می نمایدتکمیل فرم 

 .تومان می باشد که در بانک از انها اخذ خواهد شد 7444هزینه صدور کار  

 :فعال کردن کارت
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ق الذکر و در پاکت حاوی کارت خرید اعتباری، رمز کارت بصورت برگه ای جداگانه وجود دارد که با اولین خرید از فروشگاههای فو

  .پس از ورود رمز مربوطه در دستگاه کارت خوان، کارت فعال می شود

 .تغییر رمز کارت از طریق همان دستگاه کارت خوان امکان پذیر میباشد

 :میزان اعتبار کارت

ریال  54.444.444به طور مثال اگر فردی . میزان اعتبار کارت یا میزان تخصیص وام معادل چهار برابر حقوق هر ماه فرد می باشد

 .ریال خواهد بود 04.444.444حقوق دریافتی در ماه داشته باشد میزان وام اعتباری خرید کاالی ایشان 

  : مدت باز پرداخت اقساط 

 .ماه از زمان خرید کاال می باشد 57مدت باز پرداخت اقساط وام 

 :مدت اعتبار کارت

 . صورتی که اجرای این طرح تداوم یابد امکان شارژ مجدد کارت وجود داردمدت اعتبار کارت بر روی کارت درج شده است و در 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۰۹۳۱آبان  ۱۹: تاریخ

  ای موفق برای توسعه روستاییای موفق برای توسعه روستایی  اقتصادی، تجربهاقتصادی، تجربه  توانمندسازیتوانمندسازی

های ارتباطی از قبیل  درمانی، آبرسانی، تأمین برق و گاز، تأمین زیرساخت -سال گذشته اقداماتی از قبیل خدمات بهداشتی 05در  

. وستاها تثبیت کنیمسازی برای روستاها انجام شده است اما باز هم نتوانستیم جمعیت را در ر سازی و مدرسه تلفن و پست، جاده

   . کنند ترین دلیل این است که جمعیت جوان روستاها به دلیل یافتن شغل روستاها را ترک می مهم

که در سومین همایش ملی روز روستا و عشایر با رویکرد نقش ( ره)مدیرعامل بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام

ی  گفت، گزارش کاملی از عملکرد این بنیاد در توانمندسازی اقتصادی و توسعه ، سخن میروستاییان در تحقق اقتصاد مقاومتی

تغییر ترکیب : افزون جمعیت روستاها در اثر مشکالتی نظیر بیکاری، گفت نوروزی با اشاره به کاهش روز  . روستاها ارایه داد

  . درصد جمعیت شهری تقلیل پیدا کرده است 04ه درصد جمعیت روستایی ب 24سال اخیر از  54جمعیت روستایی به شهری در 

های روستایی که هر کدام به عنوان یک کانون اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و در نقاط مرزی به عنوان یک  خانه: وی عنوان کرد

  . رنگ شده است شان تا حدودی کم کانون امنیتی نقش فعال در کشور ایفا می کردند، امروز نقش

کنند،  ها وجود دارد مهاجرت می که جوانان روستایی به شهرهایی که امکان اشتغال در آن بنیاد برکت با اشاره به اینمدیر عامل 

های  درمانی، آبرسانی، تأمین برق و گاز، تأمین زیرساخت -سال گذشته اقداماتی از قبیل خدمات بهداشتی 05در : تصریح کرد

سازی برای روستاها انجام شده است اما باز هم نتوانستیم جمعیت را در روستاها  و مدرسهسازی  ارتباطی از قبیل تلفن و پست، جاده

   . کنند ترین دلیل این است که جمعیت جوان روستاها به دلیل یافتن شغل روستاها را ترک می مهم. تثبیت کنیم

قام معظم رهبری در راستای توانمندسازی سال پیش به دستور م 4، (ره)ستاد اجرایی فرمان حضرت امام: نوروزی خاطرنشان کرد

های  تری نسبت به گذشته پیدا کرد و قرار شد در مناطق محروم از طریق بنیاد برکت حول برنامه اقتصادی، مأموریت جدی

  . زایی و حمایت از کارآفرینان به ویژه کارآفرینی بومی تمرکز کند توانمندسازی اقتصادی، اشتغال

های سراسر کشور موفق شدیم مشارکت کارآفرینان  موضوع را در دستور کار قرار دادیم و با همکای استانداریما این : وی ادامه داد

هزار  05گذاری  طرح مشارکت اقتصادی با حجم سرمایه 702که بنیاد تاکنون  مدیرعامل بنیاد برکت با اشاره به این . را جلب کنیم

استان مشغول به کار  05هزار نفر در مناطق محروم  500ها تاکنون بیش از  طرحبا این : میلیارد ریال داشته است، گفت 224و 

طور  ها را به مورد از آن 500شود و تاکنون  های مشارکتی خارج می که بنیاد برکت پس از مدتی از طرح وی با اشاره به این . اند شده

درصد از سرمایه به شکل نقدی  54گونه است که  اد برکت اینشرایط واگذاری سهام بنی: کامل به کارآفرین واگذار کرده است، افزود

ی دکتر نوروزی این روش اقتصادی بنیاد برکت مورد  به گفته. شود طور اقساطی و بدون بهره دریافت می سال به 0مانده طی  و باقی

ی کشاورزی، دامپروری،  ر زمینهنوروزی فعالیتهای توانمندسازی اقتصادی بنیاد برکت را د .توجه اقتصاددانان قرار گرفته است

این : های فلزی و غیرفلزی، مصالح ساختمانی، صنایع برق و غیره برشمرد و افزود بندی، کانی صنایع شیمیایی، چاپ و بسته

  .سو است های اقتصاد مقاومتی کامالً هم ی مردم دارد و با سیاست ی زندگی روزمره ها ریشه در نیازهای گسترده فعالیت

 55در سال گذشته نزدیک به : های اقتصادی به نوعی سوددهی هم دارند، بیان کرد که فعالیت بنیاد برکت با اشاره به این مدیرعامل

های  ماه اول امسال نیز شرکت 0در . ایم جوار صادرات داشته میلیون دالر از بنگاه های اقتصادی بنیاد برکت به کشورهای هم

  . اند میلیون دالر صادرات داشته 5یش از مشارکتی بنیاد برکت و کارآفرینان ب
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های عمرانی و زیربنایی بسیاری را نیز در روستاها  های توانمندسازی اقتصادی، پروژه که بنیاد برکت عالوه بر طرح وی با اشاره به این

مورد از  0554ایم که  هطرح زیربنایی در مناطق محروم داشت 54552تاکنون : یافته انجام داده است، گفت تر توسعه و مناطق کم

  . طرح نیز در دست اجراست 5242ها کامل شده و  آن

باب تکمیل و تحویل آموزش و  225ها، مدارس برکت بوده که تاکنون  مورد از این طرح 454: مدیرعامل بنیاد برکت ادامه داد

  . ها مشغول به تحصیل هستند آموز در آن هزار دانش 545پرورش شده و حدود 

ی  ی عالم، دارالقرآن، مصلی و حوزه مرکز فرهنگی مذهبی شامل مسجد، حسینیه، خانه 244ی ایشان، بنیاد برکت تاکنون  به گفته

ی برکت که از سوی بنیاد برکت به مردم مناطق محروم و روستاها ارایه  وی ضمن تشریح خدمات بیمه . علمیه نیز ساخته است

در : ها دانست و گفت های نابارور را از عوامل امیدواری و بهبود زندگی آن درمان زوجشود به طرح برکت خانواده اشاره کرد و  می

های نابارور در مناطق محروم  های جمعیتی ابالغ شده از سوی مقام معظم رهبری، بنیاد برکت درمان زوج راستای عمل به سیاست

نفر تحت درمان قرار  5754اند،  ناباروری که شناسایی شدهزوج  7544در همین راستا تاکنون از . را در دستور کار قرار داده است

  . کودک هم در راه داریم 40اند و  کودک به دنیا آمده 74از این تعداد تاکنون . گرفتند

ها با مشکل  شود، یکی از آن که از هر هزار کودک که در کشور متولد می با توجه به این: مدیرعامل بنیاد برکت اظهار داشت

  .بنیاد برکت طرح کاشت حلزون گوش و درمان این کودکان را در دستور کار قرار داده است: مواجه است، اظهار داشتناشنوایی 

طبق مذاکراتی که با : های غیراستاندارد است، بیان کرد که یکی از مشکالت دیگر مناطق روستایی، مسکن نوروزی با اشاره به این 

واحد  5444واحد مسکن محرومین در دست ساخت داریم که حدود  2004ایم،  ی امداد، بهزیستی و بنیاد مسکن داشته کمیته

این در حالی است که تا تحقق ساخت ده هزار واحد مسکونی در مناطق . در حال تکمیل است ی واحدها نیز ها کامل شده و بقیه آن

: الحسنه را از دیگر اقدامات بنیاد برکت در مناطق محروم دانست و افزود های قرض وی پرداخت وام .یابد محروم این برنامه ادامه می

  . ایم هزار یتیم را نیز تحت پوشش قرار داده 74داده شده است و  الحسنه میلیارد ریال وام قرض 5404هزار نفر،  04تاکنون به 

هزار نفر در مناطق  054تاکنون : ی خدمات سالمت الکترونیک را از دیگر اقدامات بنیاد برکت اعالم کرد و گفت نوروزی ارایه 

العالج  هزار نفر از بیماران صعب 00 عالوه بر این. اند آزمایشی این طرح، زیر پوشش خدمات طرح سالمت الکترونیک قرار گرفته

  . اند های بنیاد برکت قرار گرفته مناطق محروم نیز تحت پوشش حمایت

یک بیمارستان فوق : کاره مانده بود، از سوی بنیاد برکت خبر داد و افزود ها نیمه بیمارستان که سال 54وی از ساخت و تجهیز 

برداری رسانده یا  ی بهداشت را به بهره مرکز و خانه 05چنین تاکنون  برکت هم بنیاد. تخصصی نیز در تهران در دست احداث است

ایم مراکز جامع  ای که با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی داشته نامه ی افتتاح دارد و عالوه بر آن، براساس تفاهم آماده

 .شوند درمانی و بهداشتی استان سیستان و بلوچستان نیز تجهیز می
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۰۹۳۱آبان  ۱2: تاریخ

  توانمندسازی زنان روستایی سه کشور ترکیه، ایران و آذربایجانتوانمندسازی زنان روستایی سه کشور ترکیه، ایران و آذربایجان

مدیریت خانوار روستایی در مدیریت تولید، عرضه و تسهیل دسترسی به بازار "المللی کومسک با عنوان  کارگاه آموزشی طرح بین

المللی امروز صبح در سرعین اردبیل آغاز  و با تسهیلگری دکتر موهان تسهیلگر بین "محصوالت کشاورزی با تأکید بر استاندارد گپ

کارگیری مفاهیم مدیریت و ابزارهای  منظور به آموزشی که بهبه گزارش خبرنگار ایانا از اردبیل، در مراسم افتتاحیه کارگاه .به کار کرد

: های کشاورزی خوب برگزار شد، مشاور وزیر و مدیرکل دفتر امور زنان روستایی و عشایری کشور گفت تسهیلگری برای بهبود شیوه

ری اسالمی ایران تصویب شد بر اساس مطالعات اولیه در کشورهای آلمان، جمهوری آذربایجان و ترکیه اجرای این طرح در جمهو"

 ".است OICهای اسالمی با عنوان  که این پروژه نخستین پروژه همکاری بین وزارت جهاد کشاورزی و سازمان همکاری

نتایج ": هاشم تصریح کرد السادات بنی کنندگانی از کشورهای ترکیه، آذربایجان و ایران حضور داشتند، فروغ در این مراسم که شرکت

ها قدم مؤثری در توانمندسازی زنان روستایی در مدیریت تولید، عرضه و دستیابی به بازار مصرف  ه از این همکاریآمد دست به

 .وی در پایان خاطرنشان کرد که اجرای این پروژه فرصتی است تا این کشورها تجارب مفید خود را به اشتراک بگذارند".است

وگو با ایانا گفته بود  امور زنان روستایی و عشایری وزارت جهاد کشاورزی در گفتالمللی دفتر  فرحروز ایمانی مسئول همکاری بین

با  "توانمندسازی خانوار روستایی در مدیریت تولید، عرضه و دستیابی به بازار محصوالت کشاورزی"ای  که کارگاه آموزشی دو هفته

ندگان سه کشور ترکیه، جمهوری آذربایجان و ایران با حضور نمایGAP (Good agricultural practice )تأکید بر استاندارد 

وی تاکید . شود برگزار می( اردبیل)ماه سال جاری در ایران  آبان 50با نظارت مسئوالن کمیته کومسک کشور ترکیه از تاریخ یکم تا 

پا  بر اساس مفاد قرارداد فیمابین با بانک توسعه اسالمی ترکیه در این پروژه قرار است توانمندسازی کشاورزان خرده"کرده بود که 

 ".در سه کشور ایران، ترکیه و جمهوری آذربایجان انجام شود

مراسم، محمد خالدی مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با طرح زنجیره عرضه و ضرورت در بخش دیگری از 

های  کومسک یک کمیته اقتصادی بازرگانی و وابسته به سازمان همکاری": پرداختن به این مباحث در بخش کشاورزی گفت

کند توانمندسازی خانوارهای روستایی در  ه کومسک میهای مختلف است و یکی از اهداف مهمی ک اسالمی بوده و دارای کارگروه

بندی و بهترین تصمیمات در مورد  مدیریت تولید و عرضه به بازار است و در این کارگاه تخصصی اطالعات بین کشورها جمع

 ".شود توانمندسازی خانوارهای روستایی گرفته می

ین که از کشاورزی تولیدمحور به سمت کشاورزی بازارمحور هدف مهمی که در این طرح مد نظر مسئوالن است ا": خالدی گفت

توانیم به طرح جامع زنجیره تولید شیرخام در کشور اشاره کنیم که مورد تصویب  حرکت کنیم که از نمونه جامع و موفق طرح می

ل از تولید و بعد از تولید را های مختلف تولید، قب هیأت دولت قرار گرفته و با اجرایی و نهادینه شدن آن مسلماً ارتباط بین بخش

سروی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل نیز با ارائه گزارشی از وضعیت کشاورزی ایران و استان اردبیل، ".کند تقویت می

تنها استان اردبیل ": برگزاری این کارگاه را فرصتی برای تبادل تجارب بین کشورهای ایران، ترکیه، آذربایجان بر شمرد و گفت

 ".است "کومسک"استان کشور در پذیرش اجرای طرح جهانی 

ریزی و  این کارگاه با همکاری مشترک دفتر امور زنان روستایی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل، دفتر امور اقتصادی و برنامه

 ./شود رگزار میالملل وزارت و سازمان متبوع ب الملل وزارت جهاد کشاورزی، دفاتر امور بین دفتر امور بین
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۰۹۳۱آبان  ۱۱: تاریخ

  کننده فاصله صنعت باغبانی ایران با کشورهای پیشروکننده فاصله صنعت باغبانی ایران با کشورهای پیشرو  حمایت از بخش خصوصی، جبرانحمایت از بخش خصوصی، جبران

 .های نوین، فاصله صنعت باغبانی ایران را با کشورهای پیشرو جبران خواهد کرد فناوریحمایت از بخش خصوصی در 

به گزارش خبرنگار اعزامی ایانا به کرج، رئیس مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال امروز در همایش تخصصی سراسری 

عنوان یک فرصت بزرگ تلقی  هایی را به گردهمایی ها که در محل این مؤسسه برگزار شد، برگزاری چنین مدیریت نهال و نهالستان

 .ای داشته است مدیریت تهیه و توزیع نهال اتفاقی است که در سال جاری دولت به آن توجه ویژه: کرد و گفت

تواند صنعت  رسانی در تولید نهال حرکت جدیدی است که می هماهنگی، تبادل نظر و همچنین اطالع: محمدحسن عصاره افزود

های  نباید درباره دستاوردهای حاصله در بخش خصوصی و حمایت از فناوری: وی خاطرنشان کرد.کشور را متحول سازد باغداری

 .توان فاصله صنعت باغداری ایران را با کشورهای پیشرو جبران کرد نوین غافل شد، زیرا تنها به این شکل است که می

. های مناسب از خارج کشور فراهم سازیم ای، امکان دسترسی باغداران را به پایه نهباید با رعایت دقیق قوانین قرنطی: عصاره ادامه داد

 .برای این کار نیازمند یاری سازمان حفظ نباتات هستیم

مشارکت : رئیس مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال در پایان خواستار توزیع نهال در چرخه رسمی شد و تصریح کرد

های غیرمجاز، حمایت از تولید و توزیع نهال در چرخه رسمی با پرداخت یارانه، صدور گواهی  عرضه نهالهمگانی برای جلوگیری از 

ها  های دارای مجوز تولید برای باغداران متقاضی و ممانعت از ورود واسطه های مجاز، تأمین نهال از نهالستان بهداشت برای نهالستان

 ./ها باید به آن توجه شود سعه نهالستاندر چرخه توزیع نهال از مواردی است که در تو
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۰۹۳۱آبان  ۱۹: تاریخ

  غیرقانونی؟غیرقانونی؟روز کردن انتخابات نظام دامپزشکی؛ قانونی یا روز کردن انتخابات نظام دامپزشکی؛ قانونی یا   اصالح و بهاصالح و به

محمدرضا صفری،رئیس سازمان نظام دامپزشکی ایران با ارسال یادداشتی به ایانا به شبهاتی که پس از توقف موقت انتخابات 

 .سازمان نظام دامپزشکی استان ها از طرف دیوان عدالت اداری در فضای حوزه دامپزشکی پیش آمده، پاسخ داده است

 امپزشکی ایرانرئیس سازمان نظام د -محمدرضا صفری 

مندی مانند سازمان نظام دامپزشکی که در حقیقت، مشروعیت و اعتبار خود را از  های نظام ویژه برای تشکل مقوله انتخابات، به

اعضاء انتخابی )به همین دلیل، اعضاء و رؤسای شوراهای استانی و مرکزی . کننده است گیرد، بسیار مهم و تعیین اعضای خود می

سو با قانون  شوند؛ آن هم فرایندی که هم های تخصصی سازمان در یک فرآیند انتخاباتی گزینش می و حتی کمیته( شورای مرکزی

 .های از پیش گفته شده است راستای سیاست و دقیقاً هم

استانی، های مسئولیت در نظام دامپزشکی، مانند بسیاری از نهادهای مشابه دیگر، چهار ساله بوده و تا دور سوم شوراهای  دوره

علت اصلی این تأخیر طوالنی . معموالً انتخابات در زمان قانونی برگزار شده است، اما طول سومین دوره به بیش از هفت سال رسید

های حقوقی گوناگونی  در این بازه زمانی، بحث. وجو کرد را باید در اختالفاتی که در انتخاب ریاست شورای مرکزی پیش آمد، جست

 .ریاست سازمان مطرح شد و حتی کار به محافل قضایی برای حل مسائل پیش آمده نیز کشید در حاشیه انتخاب

اما با حضور مهندس حجتی، در وزارت جهاد کشاورزی و تاکیدی که ایشان بر تعیین تکلیف انتخابات نظام دامپزشکی داشت 

آغاز به کار شورای مرکزی جدید برگزاری  شورای مرکزی جدید تشکیل و رئیس شورای مرکزی و رئیس سازمان انتخاب شد، با

بسیار پرواضح است که برگزاری امر خطیر انتخابات، منوط به داشتن . ها در دستور کار شورای مرکزی قرار گرفت انتخابات استان

وسط وزیر های مختلف در جزئیات آن است که این مهم مطابق با قانون، توسط شورای مرکزی تصویب و ت نامه و دستورالعمل آیین

زمان با واگذاری اختیارات و  های سازمان نظام دامپزشکی، هم از آنجا که دور جدید فعالیت. شود جهاد کشاورزی تأیید و ابالغ می

های  وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و نظام جامع دامپروری، ازجمله صدور پروانه وظایف تازه منبعث از قانون افزایش بهره

ها،  ای دامپزشکی مانند پروانه داروخانه های فعالیت حرفه ها و استخرهای پرورشی آبزیان و پروانه ها، دامداری بهداشتی مرغداری

رسید که سازمان  نظر می بندی اعضای سازمان بوده؛ بنابراین الزم به و همچنین تأیید صالحیت و رتبه... ها و ها، درمانگاه آزمایشگاه

ها باشد را  ای مترقی که پاسخگوی نیاز جدید سازمان در استان نامه رایط را لحاظ کرده و آییننامه جدید، این ش در تصویب آیین

های مختلف، با توجه به شرایط موجود، پاسخگوی نیاز  فلسفه وجودی سازمان بر این است که بتواند در استان.تدوین و تصویب کند

 .ا آخرین اتفاقات، تطبیق دهدها را ب ریزی اعضا بوده و در سازماندهی تشکیالتی، برنامه

نامه  ها، تغییراتی در آیین البته این موضوع، مربوط به سال جاری نیست و در هر سه دوره انتخابات شورای نظام دامپزشکی استان

اعضا که عنوان مثال، در دوره گذشته مقرر شده بود که انتخاب ریاست استان، از میان سه نفر از  به. انتخابات صورت پذیرفته است

. رسد که بیشترین رای را اخذ کرده باشد بیشترین رأی را آورده باشند، انجام شود، اما در این دوره انتخاب ریاست تنها به فردی می

نامه برای کاندیدا شدن،  یا در گذشته سکونت در استان مطرح بود، اما اکنون، صرف فعالیت در استان مربوطه بر اساس شرایط آیین

نامه جدید، بر دو محور اصلی تمرکز کند؛ یکی تقویت  به همین دلیل شورای مرکزی بر آن شد تا در تنظیم آیین.ندک کفایت می

ساختار نظام دامپزشکی با تصویب ایجاد شعب گوناگون و تدوین قوانین اداری و مالی و همچنین شیوه رسیدگی به فعالیت نظام 

 .تر از گذشته مند خاب اعضای شورا با تعریف ضوابط خاص نظامها است و دیگری، نحوه انت دامپزشکی در استان
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صورت گسترده و جدی در دستور کار قرار گرفت، لزوم اصالح  که اجرای وظایف محول شده به سازمان به 40بنابراین از سال 

ه شورای مرکزی و بررسی جلس 54بر همین اساس، با برگزاری بیش از . نامه در انتخاب افراد توسط اعضا بسیار ضروری بود آیین

های گسترده در حوزه امور مجلس،  متن مورد نظر پس از بررسی. نامه جدید تدوین و به تصویب رسید ابعاد مختلف حقوقی، آیین

ماه سال گذشته از طرف وزیر جهاد کشاورزی  بهمن 55امور حقوقی و حوزه دفتر وزارتی وزارت جهاد کشاورزی، در نهایت در تاریخ 

شورای مرکزی بعد از ابالغ وزیر، دستورالعمل الزم را تدوین و ستاد اجرایی انتخابات و نیز هیأت عالی نظارت را در سازمان .دابالغ ش

. های صورت گرفته، هفتم آبان سال جاری را برای برگزاری این امر، به ثبت رساند ریزی تقویم انتخابات، با برنامه. مرکزی تشکیل داد

های نظارت بر انتخابات در سراسر کشور، تشکیل و شعب اخذ رای و تعداد  های اجرایی انتخابات و هیأت در همین راستا هیأت

ها تعیین شد، برگ اخذ رای، چاپ و تمامی ملزوماتی که جهت برگزاری یک انتخابات قدرتمند و سالم مورد نیاز بود، فراهم  صندوق

ین دوره انتخابات سازمان نظام دامپزشکی ثبت نام کردند که بعد از بررسی عنوان کاندیدا در چهارم نفر به 224در کل کشور .شد

با . نفر از اعضا به دالیل متعدد که بخش اعظم آنها ناشی از نقص در مدارک ارائه شده بود، احراز صالحیت شدند 504ها  صالحیت

ه از نمایندگان رئیس قوه قضائیه، وزیر جهاد مورد تقاضا برای رسیدگی مجدد به هیأت عالی نظارت رسید؛ هیأتی ک 04این حال، 

قانون تأسیس سازمان، هیأت عالی نظارت تنها بر ( 0)کشاورزی و شورای مرکزی نظام دامپزشکی تشکیل شده است، اما طبق ماده 

 .ها داشته باشد تواند دخالتی در استان ها در شورای مرکزی، نظارت داشته و نمی روند تأیید صالحیت

کند، کوشید تا به نحوی به  نظام دامپزشکی کشور، برای حفظ و صیانت از حقوق اعضا از هیچ تالشی مضایقه نمی از آنجا که

به همین دلیل، با برگزاری جلسات متعدد و . شکایات معترضان رسیدگی و شبهاتی که در این زمینه ایجاد شده، برطرف شود

نامه تصویب شد تا بر مبنای آن، این هیأت بتواند  جدید بر اساس آیین همکاری وزیر جهاد کشاورزی، تشکیل هیات نظارت مرکزی

 .ها را نظارت کند های واصله رسیدگی و حسن جریان انتخابات استان به اعتراض

مهر سال جاری و  70در آستانه ابالغ اصالحیه مذکور، صدور دستور موقت توقف اجرای انتخابات از طرف دیوان عدالت اداری در 

حال پرسش . های تبلیغاتی، حرکت به سمت این مشارکت پرشور را به حالت تعلیق درآورد روز قبل از آغاز فعالیت درست یک

ها را  نامه اجرایی تشکیالت استان ها ماده هشت آیین اینجاست که چرا دیوان عدالت اداری، چنین تصمیمی را گرفته است؟ برخی

د؛ زیرا در این ماده به صراحت اعالم شده که کاندیداها باید حداقل پنج سال سابقه کار کنن بهانه اصلی برای چنین اتفاقی قلمداد می

. ای در پرونده آنها به ثبت نرسیده باشد ای حرفه مفید در حرفه دامپزشکی داشته و پنج سال نیز تا روز قبل از انتخابات، سوءپیشینه

در . سیس سازمان بوده و همین موضوع منجر به توقف انتخابات شده استقانون تأ( 0)معترضان معتقدند بند مذکور، فراتر از ماده 

طور که گفته شد شورای مرکزی نیز موظف به تطبیق  ها مسبوق به سابقه بوده و همان نامه در تمام نظام حالی که تغییر آیین

زمان نظام است؛ بنابراین شروط اضافه ها با جریانات و اتفاقات روز مربوط به حرفه دامپزشکی و وظایف محوله به سا دستورالعمل

چراکه همکاران استانی نیز بر این امر . رسید نظر می نامه جدید، برای احراز صالحیت کاندیداتورها بسیار ضروری به شده در آیین

به و شناخت تأکید داشتند که اگر قرار است امورات نظام دامپزشکی به دامپزشکان منتخب واگذار شود، بهتر است این افراد تجر

حتی قانون تاسیس . زیرا تصمیمات آنها بر خانواده دامپزشکی تاثیرگذار خواهد بود. کافی از بخش را در توشه خود داشته باشند

های بدوی انتظامی، بر دارا بودن  ای و همچنین هیأت های عالی انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه سازمان هم در هیأت

قانون تأسیس سازمان، در شرایط نامزدی ( 0)ماده ( 0)به هر ترتیب، در بند . ه کار، تأکید کرده استحداقل پنج سال سابق

به عبارتی ابتدا باید شغلی وجود داشته باشد تا پس از آن شهرت آن آشکار . انتخابات، حسن شهرت شغلی و اجتماعی مطرح شده

 50اند که طبق ماده  ی احراز حسن شغلی را پنج سال تعیین کردهشود؛ بنابراین شورای مرکزی نظام دامپزشکی مدت الزم برا

با توجه به روند . نامه انتخابات دوره چهارم نیز با تصویب شورای مرکزی و تایید وزیر جهاد کشاورزی، ابالغ شد قانون تأسیس، آیین
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وجود  بق با تغییراتی که در بیرون از سازمان بهنامه مطا تنها تخلفی در این زمینه صورت نگرفته، بلکه لزوم اصالح آیین طی شده، نه

تر، برای احصای شرایط کاندیداها، نیاز به دستورالعمل جدیدی است که  به عبارت ساده. رسید آمده بود، ضروری و الزم به نظر می

زمان کافی در اختیار بسا اگر در همین دوره،  چه. گیرد تصویب آنها در شورای مرکزی و پس از گذراندن مراحل قانونی صورت می

 .شد تر اعمال می تر و سختگیرانه ها جدی اعضای شورای مرکزی بود، دستورالعمل

شود که دستور توقف از طرف دیوان عدالت اداری، مبنی  با آگاهی از چگونگی روند تغییرات به وجود آمده، این نتیجه استخراج می

چراکه سازمان در این راه . نتظار صدور رای نهایی توسط هیأت عمومی هستندبر غیرقانونی بودن آن نیست و مسووالن سازمان، در ا

های مادی برآورد شده برای انتخابات را متقبل شد؛  های معنوی و خرج وقت فراوان، بیش از نیمی از هزینه عالوه بر صرف هزینه

 .داشت میلیون تومان پول نیاز 044رسید، حداقل  انتخاباتی که اگر به سرمنزل مقصود می

ترین تقاضای معترضان بوده، اما سازمان نیز در راستای وظایفی که برای خود  نامه، اصلی آیین( 5)به هر حال، اگرچه ابطال ماده 

ضمن اینکه تعداد شاکیان از شش . تعریف کرده، استدالالت خود را به دیوان عدالت ارائه و از حقوق اعضا تمام قد، دفاع خواهد کرد

در صورتی . اند ها سکوت سازمان نظام دامپزشکی را دستاویزی برای پیشبرد شایعات قرار داده در این میان، بعضی.کند ینفر تجاوز نم

های نظارت  دار شدن رسیدگی به شکایات، پاسخگویی به اعتراضات در هیأت کند، به خاطر جلوگیری از خدشه که منطق ایجاب می

 .نونی صورت گیرداستانی و ملی و در راستای فرایندهای قا

زیرا از فردای آن روز، مطالبات آغاز شده و . افتد توان انتخابات را کف ماجرایی دانست که برای هر بخش اتفاق می به هر ترتیب می

رود شور و نشاط انتخاباتی استمرار داشته و احقاق حقوق خانواده  بنابراین امید می. شود امید و مشارکت، بین اعضا زنده می

 ./دامپزشکی با برگزاری انتخابات سالم، به معنی واقعی کلمه محقق شود

/news/fa/ir.iana.www//:http00450D%/5%A2%D5%B 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۰۹۳۱آبان  ۱۹: تاریخ

  انتخابات نظام دامپزشکی؛ قانونی یا غیرقانونی؟انتخابات نظام دامپزشکی؛ قانونی یا غیرقانونی؟روز کردن روز کردن   اصالح و بهاصالح و به

 محمدرضا صفری

مندی مانند سازمان نظام دامپزشکی که در حقیقت، مشروعیت و اعتبار خود را از  های نظام ویژه برای تشکل مقوله انتخابات، به

اعضاء انتخابی )استانی و مرکزی  به همین دلیل، اعضاء و رؤسای شوراهای. کننده است گیرد، بسیار مهم و تعیین اعضای خود می

سو با قانون  شوند؛ آن هم فرایندی که هم های تخصصی سازمان در یک فرآیند انتخاباتی گزینش می و حتی کمیته( شورای مرکزی

 .های از پیش گفته شده است راستای سیاست و دقیقاً هم

ه دیگر، چهار ساله بوده و تا دور سوم شوراهای استانی، های مسئولیت در نظام دامپزشکی، مانند بسیاری از نهادهای مشاب دوره

علت اصلی این تأخیر طوالنی . معموالً انتخابات در زمان قانونی برگزار شده است، اما طول سومین دوره به بیش از هفت سال رسید

های حقوقی گوناگونی  مانی، بحثدر این بازه ز. وجو کرد را باید در اختالفاتی که در انتخاب ریاست شورای مرکزی پیش آمد، جست

 .در حاشیه انتخاب ریاست سازمان مطرح شد و حتی کار به محافل قضایی برای حل مسائل پیش آمده نیز کشید

اما با حضور مهندس حجتی، در وزارت جهاد کشاورزی و تاکیدی که ایشان بر تعیین تکلیف انتخابات نظام دامپزشکی داشت 

رئیس شورای مرکزی و رئیس سازمان انتخاب شد، با آغاز به کار شورای مرکزی جدید برگزاری شورای مرکزی جدید تشکیل و 

بسیار پرواضح است که برگزاری امر خطیر انتخابات، منوط به داشتن . ها در دستور کار شورای مرکزی قرار گرفت انتخابات استان

م مطابق با قانون، توسط شورای مرکزی تصویب و توسط وزیر های مختلف در جزئیات آن است که این مه نامه و دستورالعمل آیین

زمان با واگذاری اختیارات و  های سازمان نظام دامپزشکی، هم از آنجا که دور جدید فعالیت. شود جهاد کشاورزی تأیید و ابالغ می

های  وری، ازجمله صدور پروانهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و نظام جامع دامپر وظایف تازه منبعث از قانون افزایش بهره

ها،  ای دامپزشکی مانند پروانه داروخانه های فعالیت حرفه ها و استخرهای پرورشی آبزیان و پروانه ها، دامداری بهداشتی مرغداری

سید که سازمان ر نظر می بندی اعضای سازمان بوده؛ بنابراین الزم به و همچنین تأیید صالحیت و رتبه... ها و ها، درمانگاه آزمایشگاه

ها باشد را  ای مترقی که پاسخگوی نیاز جدید سازمان در استان نامه نامه جدید، این شرایط را لحاظ کرده و آیین در تصویب آیین

های مختلف، با توجه به شرایط موجود، پاسخگوی نیاز  فلسفه وجودی سازمان بر این است که بتواند در استان.تدوین و تصویب کند

 .ها را با آخرین اتفاقات، تطبیق دهد ریزی و در سازماندهی تشکیالتی، برنامهاعضا بوده 

نامه  ها، تغییراتی در آیین البته این موضوع، مربوط به سال جاری نیست و در هر سه دوره انتخابات شورای نظام دامپزشکی استان

د که انتخاب ریاست استان، از میان سه نفر از اعضا که عنوان مثال، در دوره گذشته مقرر شده بو به. انتخابات صورت پذیرفته است

. رسد که بیشترین رای را اخذ کرده باشد بیشترین رأی را آورده باشند، انجام شود، اما در این دوره انتخاب ریاست تنها به فردی می

نامه برای کاندیدا شدن،  رایط آیینیا در گذشته سکونت در استان مطرح بود، اما اکنون، صرف فعالیت در استان مربوطه بر اساس ش

نامه جدید، بر دو محور اصلی تمرکز کند؛ یکی تقویت  به همین دلیل شورای مرکزی بر آن شد تا در تنظیم آیین.کند کفایت می

 ساختار نظام دامپزشکی با تصویب ایجاد شعب گوناگون و تدوین قوانین اداری و مالی و همچنین شیوه رسیدگی به فعالیت نظام

 .تر از گذشته مند ها است و دیگری، نحوه انتخاب اعضای شورا با تعریف ضوابط خاص نظام دامپزشکی در استان

صورت گسترده و جدی در دستور کار قرار گرفت، لزوم اصالح  که اجرای وظایف محول شده به سازمان به 40بنابراین از سال 

جلسه شورای مرکزی و بررسی  54بر همین اساس، با برگزاری بیش از . بودنامه در انتخاب افراد توسط اعضا بسیار ضروری  آیین

های گسترده در حوزه امور مجلس،  متن مورد نظر پس از بررسی. نامه جدید تدوین و به تصویب رسید ابعاد مختلف حقوقی، آیین
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سال گذشته از طرف وزیر جهاد کشاورزی  ماه بهمن 55امور حقوقی و حوزه دفتر وزارتی وزارت جهاد کشاورزی، در نهایت در تاریخ 

شورای مرکزی بعد از ابالغ وزیر، دستورالعمل الزم را تدوین و ستاد اجرایی انتخابات و نیز هیأت عالی نظارت را در سازمان .ابالغ شد

. ی این امر، به ثبت رساندهای صورت گرفته، هفتم آبان سال جاری را برای برگزار ریزی تقویم انتخابات، با برنامه. مرکزی تشکیل داد

های نظارت بر انتخابات در سراسر کشور، تشکیل و شعب اخذ رای و تعداد  های اجرایی انتخابات و هیأت در همین راستا هیأت

ها تعیین شد، برگ اخذ رای، چاپ و تمامی ملزوماتی که جهت برگزاری یک انتخابات قدرتمند و سالم مورد نیاز بود، فراهم  صندوق

عنوان کاندیدا در چهارمین دوره انتخابات سازمان نظام دامپزشکی ثبت نام کردند که بعد از بررسی  نفر به 224ر کل کشور د.شد

با . نفر از اعضا به دالیل متعدد که بخش اعظم آنها ناشی از نقص در مدارک ارائه شده بود، احراز صالحیت شدند 504ها  صالحیت

سیدگی مجدد به هیأت عالی نظارت رسید؛ هیأتی که از نمایندگان رئیس قوه قضائیه، وزیر جهاد مورد تقاضا برای ر 04این حال، 

قانون تأسیس سازمان، هیأت عالی نظارت تنها بر ( 0)کشاورزی و شورای مرکزی نظام دامپزشکی تشکیل شده است، اما طبق ماده 

 .ها داشته باشد د دخالتی در استانتوان ها در شورای مرکزی، نظارت داشته و نمی روند تأیید صالحیت

کند، کوشید تا به نحوی به  از آنجا که نظام دامپزشکی کشور، برای حفظ و صیانت از حقوق اعضا از هیچ تالشی مضایقه نمی

به همین دلیل، با برگزاری جلسات متعدد و . شکایات معترضان رسیدگی و شبهاتی که در این زمینه ایجاد شده، برطرف شود

نامه تصویب شد تا بر مبنای آن، این هیأت بتواند  ی وزیر جهاد کشاورزی، تشکیل هیات نظارت مرکزی جدید بر اساس آیینهمکار

 .ها را نظارت کند های واصله رسیدگی و حسن جریان انتخابات استان به اعتراض

مهر سال جاری و  70ان عدالت اداری در در آستانه ابالغ اصالحیه مذکور، صدور دستور موقت توقف اجرای انتخابات از طرف دیو

حال پرسش . های تبلیغاتی، حرکت به سمت این مشارکت پرشور را به حالت تعلیق درآورد درست یک روز قبل از آغاز فعالیت

ا ها ر نامه اجرایی تشکیالت استان ها ماده هشت آیین اینجاست که چرا دیوان عدالت اداری، چنین تصمیمی را گرفته است؟ برخی

کنند؛ زیرا در این ماده به صراحت اعالم شده که کاندیداها باید حداقل پنج سال سابقه کار  بهانه اصلی برای چنین اتفاقی قلمداد می

. ای در پرونده آنها به ثبت نرسیده باشد ای حرفه مفید در حرفه دامپزشکی داشته و پنج سال نیز تا روز قبل از انتخابات، سوءپیشینه

در . قانون تأسیس سازمان بوده و همین موضوع منجر به توقف انتخابات شده است( 0)تقدند بند مذکور، فراتر از ماده معترضان مع

طور که گفته شد شورای مرکزی نیز موظف به تطبیق  ها مسبوق به سابقه بوده و همان نامه در تمام نظام حالی که تغییر آیین

مربوط به حرفه دامپزشکی و وظایف محوله به سازمان نظام است؛ بنابراین شروط اضافه  ها با جریانات و اتفاقات روز دستورالعمل

چراکه همکاران استانی نیز بر این امر . رسید نظر می نامه جدید، برای احراز صالحیت کاندیداتورها بسیار ضروری به شده در آیین

ان منتخب واگذار شود، بهتر است این افراد تجربه و شناخت تأکید داشتند که اگر قرار است امورات نظام دامپزشکی به دامپزشک

حتی قانون تاسیس . زیرا تصمیمات آنها بر خانواده دامپزشکی تاثیرگذار خواهد بود. کافی از بخش را در توشه خود داشته باشند

وی انتظامی، بر دارا بودن های بد ای و همچنین هیأت های عالی انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه سازمان هم در هیأت

قانون تأسیس سازمان، در شرایط نامزدی ( 0)ماده ( 0)به هر ترتیب، در بند . حداقل پنج سال سابقه کار، تأکید کرده است

به عبارتی ابتدا باید شغلی وجود داشته باشد تا پس از آن شهرت آن آشکار . انتخابات، حسن شهرت شغلی و اجتماعی مطرح شده

 50اند که طبق ماده  راین شورای مرکزی نظام دامپزشکی مدت الزم برای احراز حسن شغلی را پنج سال تعیین کردهشود؛ بناب

با توجه به روند . نامه انتخابات دوره چهارم نیز با تصویب شورای مرکزی و تایید وزیر جهاد کشاورزی، ابالغ شد قانون تأسیس، آیین

وجود  نامه مطابق با تغییراتی که در بیرون از سازمان به صورت نگرفته، بلکه لزوم اصالح آیین تنها تخلفی در این زمینه طی شده، نه

تر، برای احصای شرایط کاندیداها، نیاز به دستورالعمل جدیدی است که  به عبارت ساده. رسید آمده بود، ضروری و الزم به نظر می
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بسا اگر در همین دوره، زمان کافی در اختیار  چه. گیرد ونی صورت میتصویب آنها در شورای مرکزی و پس از گذراندن مراحل قان

 .شد تر اعمال می تر و سختگیرانه ها جدی اعضای شورای مرکزی بود، دستورالعمل

شود که دستور توقف از طرف دیوان عدالت اداری، مبنی  با آگاهی از چگونگی روند تغییرات به وجود آمده، این نتیجه استخراج می

چراکه سازمان در این راه . رقانونی بودن آن نیست و مسووالن سازمان، در انتظار صدور رای نهایی توسط هیأت عمومی هستندبر غی

های مادی برآورد شده برای انتخابات را متقبل شد؛  های معنوی و خرج وقت فراوان، بیش از نیمی از هزینه عالوه بر صرف هزینه

 .میلیون تومان پول نیاز داشت 044رسید، حداقل  ود میانتخاباتی که اگر به سرمنزل مقص

ترین تقاضای معترضان بوده، اما سازمان نیز در راستای وظایفی که برای خود  نامه، اصلی آیین( 5)به هر حال، اگرچه ابطال ماده 

ضمن اینکه تعداد متشاکیان از . تعریف کرده، استدالالت خود را به دیوان عدالت ارائه و از حقوق اعضا تمام قد، دفاع خواهد کرد

در . اند ها سکوت سازمان نظام دامپزشکی را دستاویزی برای پیشبرد شایعات قرار داده در این میان، بعضی.کند شش نفر تجاوز نمی

ی ها دار شدن رسیدگی به شکایات، پاسخگویی به اعتراضات در هیأت کند، به خاطر جلوگیری از خدشه صورتی که منطق ایجاب می

 .نظارت استانی و ملی و در راستای فرایندهای قانونی صورت گیرد

زیرا از فردای آن روز، مطالبات آغاز شده و . افتد توان انتخابات را کف ماجرایی دانست که برای هر بخش اتفاق می به هر ترتیب می

اتی استمرار داشته و احقاق حقوق خانواده رود شور و نشاط انتخاب بنابراین امید می. شود امید و مشارکت، بین اعضا زنده می

 ./دامپزشکی با برگزاری انتخابات سالم، به معنی واقعی کلمه محقق شود
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 برنامه و سیاست ها
 فودپرس ۰۹۳1آبان ماه  2ک شنبه ی

  های کشاورزیهای کشاورزی  ها به صندوقها به صندوق  درصداز بودجه استاندرصداز بودجه استان  ۰۰موافقت مجلس بااختصاص موافقت مجلس بااختصاص 

درصد از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان ها برای  5نمایندگان مجلس شورای اسالمی با اختصاص  <کشاورزی

 .حمایت از صندوق های توسعه بخش کشاورزی موافقت کردند

ایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان به الیحه احکام دائمی برنامه های نم

ها از اعتبارات فنی و اعتباری برای افزایش سرمایه  این الیحه، سهم استان 00توسعه کشور با اصالح تبصره الحاقی یک به ماده 

 .را تعیین کردندصندوق های حمایتی کشاورزی 

درصد از اعتبارات تملک دارایی  5بر این اساس، شورای برنامه ریزی استان مجاز است پس از ابالغ اعتبارات استان، حداکثر تا 

ای استان را با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه سازمان و تصویب شورای برنامه ریزی در قالب کمک های فنی و اعتباری  سرمایه

 .ش سرمایه صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی همان استان اختصاص دهدبرای افزای

درصد از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان را در قالب کمک های فنی و  74همچنین این شورا مجاز است حداکثر 

 .اعتباری با اولویت تکمیل و اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی اختصاص دهد

=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http45e5d4a545c2002baa 
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 برنج

 آیانا - ۰۹۳۱آبان  ۱۰: تاریخ

  !!کارانکاران  بهاء از برنجبهاء از برنج  دریافت برنج به عنوان آبدریافت برنج به عنوان آب

شان محتاج  برخی کشاورزان حتی به نام شب. روز کشاورزان، خوب نیستحال و : نماینده مردم رشت در مجلس گفت

 .گیرند های دولتی به جای رفع مشکل، از آنان مالیات مضاعف هم می هستند و سازمان

با رییس سازمان : مجلس شورای اسالمی، گفت( شنبه سه)به گزارش ایسنا، محمدصادق حسنی جوریابی در نطق میان دستور امروز

قانون مالیات بر ارزش افزوده به صراحت  57ماده  بند یک و چهار. مالیاتی درباره مالیات اخذ شده از کشاورزان صحبت کردمامور 

آقای شکری نماینده فعلی مردم تالش، . سال کارمند وزارت اقتصاد بودم 72. محصوالت کشاورزی را از مالیات معاف کرده است

قانون به صراحت اعالم نظر کرده است، چرا سازمان امور مالیاتی از کشاورزان مالیات »گوید  معاون اسبق سازمان امور مالیاتی می

درصدی برنج کشور در استان گیالن سخن  04این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس خطاب به وزیر نیرو از تامین «کند؟ اخذ می

یرو با مدیریت ضعیف خود شالیکاران را دچار مشکل تولید برنج یعنی مصرف آب و مدیریت مصرف آب اما وزارت ن: گفت و افزود

بهاء به مدیر سابق آب  کشاورزان گیالنی حاصل دسترنج خود را به عنوان آب. وزارت نیرو نتوانسته مدیران خوبی پرورش دهد. کرد

مالی بازداشت شده   فساد این فرد دارایی کشاورزان گیالنی را به غارت برد، این فرد به دلیل. کردند ای گیالن پرداخت می منطقه

مدیریت منابع آب کشور این فرد را به عنوان مدیر کل بحران مدیریت آب کشور : اظهار تاسف گفت  وی خطاب به وزیر نیرو با.است

چرا همچون کبک سر در . آقای وزیر نیرو شما وزیری متعهد، کوشا و پاک هستید اما به اطراف خود توجهی ندارید. منصوب کرد

شما مدیریت . دهد کند تا به تهران بیاید و پست مدیریتی به وی می اید؟ مدیریت منابع آب کشور از یک دزد دعوت می دهبرف کر

مدیرانی را منصوب . کند به داد آنان برسید اید یا دانشکده دزدی؟ آقای وزیر نیرو بحران آب کشاورزان را اذیت می آب تاسیس کرده

ایشان با : ای گیالن شد و افزود حسنی خواستار بازگرداندن سرپرست سابق آب منطقه.ندکنید که رفع مشکالت را بلد باش

چیان  ای از چیت نماینده در نامه 57. ماه این مسئولیت را بر عهده داشتند 54بیش از   تحصیالت دکترای آب از دانشگاه امیرکبیر

نکردید در عوض مدیریت منابع آب کشور به خاطر اینکه پرونده خواستیم ایشان را به عنوان مدیرعامل منصوب کند اما این کار را 

به . مدیرعامل فعلی آبفای شهری استان هیچ اطالعاتی از آبیاری و کشاورزی ندارد. اختالس باطل شود، فرد دیگری را منصوب کرد

 ه است؟های کشاورزان کم بود که این مشکل نیز بر مشکالت آنان افزوده شد روید؟ آیا گرفتاری کجا می

 .چیان درخواست کرد تا نظر بهتری نسبت به مدیریت آب کشور داشته باشد نماینده مردم رشت در مجلس از چیت

/news/fa/ir.iana.www//:http00545D%/5%%AF 
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 برنج
 آیانا - ۰۹۳۱آبان  ۱۹: تاریخ

  را به سبد غذایی وارد کنیدرا به سبد غذایی وارد کنید  برنج قهوه ایبرنج قهوه ای

برنج قهوه ای بخشی از فیبر، موادمعدنی، ویتامین و برخی از ترکیبات فنولی : ، گفتاداره غذا در سازمان غذا و داروکارشناس ارشد 

اقل به مورد نیاز روزانه بدن را تامین می کند و پیشنهاد می شود به دلیل خواص سالمتی بخش آن در رژیم غذایی هفتگی افراد حد

 .میزان دوبار در هفته قرار گیرد

غالت کامل و سبوس دار از جمله : ، در گفت و گو با ایفدونا، اظهار کرداداره غذا در سازمان غذا و دارومینو حاجیان کارشناس ارشد 

ه با مصرف غالت برنج قهوه ای از جمله غالت کامل است و می توان همرا: وی ادامه داد.سالم ترین مواد غذایی محسوب می شود

برنج قهوه ای بخشی از فیبر، موادمعدنی، : حاجیان تاکید کرد.خطر ابتال به دیابت را کاهش دادکامل دیگر مانند جو و گندم کامل 

ویتامین و برخی از ترکیبات فنولی مورد نیاز روزانه بدن را تامین می کند و پیشنهاد می شود به دلیل خواص سالمتی بخش آن در 

 .ایی هفتگی افراد حداقل به میزان دوبار در هفته قرار گیردرژیم غذ

واحدهای متقاضی فرآوری و بسته بندی برنج  سازمان غذا و دارو برای: ، تصریح کرداداره غذا در سازمان غذا و داروارشد  رشناس

 .نظارت کارگاهی صادر می کند قهوه ای پروانه ساخت یا شناسه

نج قهوه ای نقش موثری در ترویج مصرف و پذیرش این محصول توسط مصرف کننده دارد و کیفیت پخت و خوراک بر: وی گفت

پس از برداشت پوسته ابتدایی خارجی ترین الیه شلتوک در کارخانه فرآوری برنج، برنج قهوه ای، برنج سفید حاصل می شود که 

غذایی باالتری نسبت به برنج سفید برخوردار است،  حاجیان با بیان اینکه برنج قهوه ای از ارزش.الیه سبوس آن گرفته شده است

 .هرچه میزان صیقل بیشتر باشد برنج تولیدی سبوس کمتری داشته شفاف و شیشه ای تر خواهد بود: افزود

کیفیت پخت و خوراک برنج قهوه ای نقش موثری در ترویج مصرف و پذیرش این محصول توسط مصرف کننده دارد : وی بیان کرد

به تدریج با فرهنگ سازی، ترویج خواص برنج قهوه ای و بهبود جایگاه مصرف برنج قهوه ای در رژیم غذایی هفتگی  و الزم است

 .مصرف کنندگان باز شود

برنامه ارتقای ایمنی و سالمت محصول برنج از آبان ماه : ، در پایان خاطرنشان کرداداره غذا در سازمان غذا و داروکارشناس ارشد 

 .واردات و تولید داخل در سازمان غذا و دارو مصوب و به صورت کشوری اجرا شده استدر دو سطح  47
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 پسته

 فارس - ۳۱/۱۰/۱۰:  تاریخ

  بر اساس اعالم بر اساس اعالم   ۱۰۱۰درصدی صادرات پسته ایران در نیمه نخست سال درصدی صادرات پسته ایران در نیمه نخست سال   2222افزایش افزایش 
 . درصدی برخوردار شده است 77وزارت جهاد کشاورزی صادرات پسته ایرانی در نیمه نخست سال جاری از رشد 

هزارتن  04، بیش از 45سال  ، در شش ماه نخستپایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزیبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

هزار از ایران صادر شده است که این میزان در مقایسه با  002میلیون و  055پسته خشک و با پوست تازه و مغز پسته به ارزش 

این گزارش با اشاره به این که در سال .درصد رشد داشته است 74درصد و از لحاظ ارزشی  77مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی 

 504سال گذشته :هزارتن پسته تولید شده است،می افزاید 705هزار هکتار سطح بارور و غیربارور باغ های پسته کشور، 042 از 40

این گزارش . کشور جهان صادر شده است 24میلیارد دالر از ایران به  5.7هزارتن پسته خشک و با پوست تازه و مغز پسته به ارزش 

هزار هکتار باغ  757استان های کرمان با :استان کشور کشت می شود،اضافه می کند 74ه در با اشاره به این که هم اکنون پست

هزارتن تولید و استان یزد با  54هزار هکتار باغ بارور و غیربارور و  20هزارتن تولید ساالنه، خراسان رضوی با  40بارور و غیربارور و 

لید ساالنه،بیشترین میزان سطح زیرکشت و تولید پسته در کشور را به خود هزارتن تو 07هزار هکتار باغ بارور و غیربارور و  07

براساس این گزارش، طرح جامع مدیریت باغ های پسته تدوین شده و بر مبنای آن در صورت اخذ ردیف بودجه، .اختصاص داده اند

 .ق مستعد جدید ایجاد می شودهزار هکتار باغ پسته در مناط 54هزار هکتار از باغ های پسته اصالح و نوسازی و  554

اصالح نهال و احداث باغ های مادری،توسعه مکانیزاسیون، آبیاری زیرسطحی و ایجاد صندوق ملی :در ادامه این گزارش آمده است

حمایت از سرمایه گذاری پسته کشور به منظور تشکیل زنجیره پسته و ساماندهی تشکل های موجود و همچنین تامین سرمایه در 

 .رای حمایت از صادرات این محصول با مشارکت بخش خصوصی از دیگر موارد پیش بینی شده در این طرح استگردش ب

پیش از این، وزیر جهاد کشاورزی در دهمین نشست ستاد عالی پسته بر ضرورت صادرات مدیریت شده و هماهنگ محصول پسته 

ی تاکید و اظهار کرد که در این زمینه اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و از سوی بازرگانان برای حفظ جایگاه پسته ایران در بازار جهان

مهندس محمود حجتی پایش رقبای ایران در بازار پسته را ضروری عنوان و با اشاره .کشاورزی ایران می تواند نقش محوری ایفا کند

راتی پسته،بر لزوم تسریع در خرید محصول به پیگیری ها برای تجهیز و تامین منابع و سرمایه در گردش تشکل های تولیدی و صاد

کشاورزان و عرضه کافی و با قیمت مناسب پسته در بازار داخلی برای بهره مندی و مصرف مردم و همچنین توسعه بازار صادراتی 

گر ضروری را در مراودات ایران با کشورهای دی "بازار در قبال بازار"وزیر جهاد کشاورزی اتخاذ سیاست .این محصول تاکید کرد

توصیف و در خصوص مصوبه این ستاد در زمیته کاهش تعرفه واردات پسته ایران در کشورهای عضو اتحادیه اروپا خاطرنشان 

بازار بزرگترین سرمایه کشورها است و پرداختن به موضوع کاهش و اصالح تعرفه پسته صادراتی ایران به کشورهای اروپایی و :کرد

اسی و مبادالت تجاری ایران و دیگر کشورها در نشست هایی با حضور نمایندگان وزارت خارجه و سایر کشورها در مذاکرات سی

 .سازمان توسعه تجارت باید مورد تاکید قرار گیرد
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 پسته
 آیانا - ۰۹۳۱آبان  ۱۰: تاریخ

  درصد افزایش یافتدرصد افزایش یافت  2222صادرات پسته ایران صادرات پسته ایران 

 .هزار دالر در شش ماهه نخست امسال صادر شد 002میلیون و  055هزار تن پسته ایرانی به ارزش  04بیش از 

 .امسال صادر شدهزار دالر در شش ماهه نخست  0۴۹میلیون و  018هزار تن پسته ایرانی به ارزش  ۴۵بیش از 

هزار تن پسته خشک و با پوست  04، بیش از 45به گزارش ایانا از روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی، در شش ماهه نخست سال 

هزار از ایران صادر شده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از  002میلیون و  055تازه و مغز پسته به ارزش 

 .درصد رشد داشته است 74د و از لحاظ ارزشی درص 77نظر وزنی 

هزار تن پسته تولید  705های پسته کشور،  هزار هکتار سطح بارور و غیربارور باغ 042از  40این گزارش با اشاره به اینکه در سال 

 24دالر از ایران به  میلیارد 5.7هزار تن پسته خشک و با پوست تازه و مغز پسته به ارزش  504سال گذشته : افزاید شده است، می

 .کشور جهان صادر شده است

هزار هکتار  757های کرمان با  استان: کند شود، اضافه می استان کشور کشت می 74اکنون پسته در  این گزارش با اشاره به اینکه هم

هزارتن تولید و استان  54بارور و هزار هکتار باغ بارور و غیر 20هزار تن تولید ساالنه، خراسان رضوی با  40باغ بارور و غیربارور و 

هزارتن تولید ساالنه،بیشترین میزان سطح زیرکشت و تولید پسته در کشور را به  07هزار هکتار باغ بارور و غیربارور و  07یزد با 

دیف های پسته تدوین شده و بر مبنای آن در صورت اخذ ر بر اساس این گزارش، طرح جامع مدیریت باغ.اند خود اختصاص داده

 .شود هزار هکتار باغ پسته در مناطق مستعد جدید ایجاد می 54های پسته اصالح و نوسازی و  هزار هکتار از باغ 554بودجه، 

های مادری، توسعه مکانیزاسیون، آبیاری زیرسطحی و ایجاد صندوق ملی  اصالح نهال و احداث باغ: در ادامه این گزارش آمده است

های موجود و همچنین تأمین سرمایه در  منظور تشکیل زنجیره پسته و ساماندهی تشکل ه کشور بهحمایت از سرمایه گذاری پست

 .بینی شده در این طرح است گردش برای حمایت از صادرات این محصول با مشارکت بخش خصوصی از دیگر موارد پیش

ات مدیریت شده و هماهنگ محصول پسته پیش از این، وزیر جهاد کشاورزی در دهمین نشست ستاد عالی پسته بر ضرورت صادر

در این زمینه اتاق بازرگانی، صنایع، : از سوی بازرگانان برای حفظ جایگاه پسته ایران در بازار جهانی تأکید کرد و اظهار داشت

ان و با اشاره محمود حجتی پایش رقبای ایران در بازار پسته را ضروری عنو.تواند نقش محوری ایفا کند معادن و کشاورزی ایران می

های تولیدی و صادراتی پسته،بر لزوم تسریع در خرید محصول  ها برای تجهیز و تأمین منابع و سرمایه در گردش تشکل به پیگیری

مندی و مصرف مردم و همچنین توسعه بازار صادراتی  کشاورزان و عرضه کافی و با قیمت مناسب پسته در بازار داخلی برای بهره

را در مراودات ایران با کشورهای دیگر ضروری  "بازار در قبال بازار"وزیر جهاد کشاورزی اتخاذ سیاست .کرد این محصول تأکید

بازار : توصیف کرد و درباره مصوبه این ستاد در زمییه کاهش تعرفه واردات پسته ایران در کشورهای عضو اتحادیه اروپا یادآور شد

ه موضوع کاهش و اصالح تعرفه پسته صادراتی ایران به کشورهای اروپایی و سایر ترین سرمایه کشورها است و پرداختن ب بزرگ

هایی با حضور نمایندگان وزارت خارجه و سازمان  کشورها در مذاکرات سیاسی و مبادالت تجاری ایران و دیگر کشورها در نشست

 ./توسعه تجارت باید مورد تأکید قرار گیرد

/news/fa/ir.iana.www//:http00574D%/5%B5%D5%A2%D5%AF 
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 پسته
 جوان خبرنگاران - ۰۹۳۱آبان  ۱۰: تاریخ

  ۱۰۱۰درصدی صادرات پسته ایران در شش ماهه نخست سال درصدی صادرات پسته ایران در شش ماهه نخست سال   2222افزایش افزایش 

ماهه نخست امسال صادر شد که در مقایسه با مدت هزارتن پسته ایرانی در شش  04بر اساس اعالم وزارت جهاد کشاورزی بیش از 

 .درصد رشد داشته است 77مشابه سال قبل 

به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، در شش ماهه نخست سال  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

هزار از ایران صادر شده است که  002میلیون و  055هزارتن پسته خشک و با پوست تازه و مغز پسته به ارزش  04، بیش از 45

 .درصد رشد داشته است 74درصد و از لحاظ ارزشی  77این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی 

هزارتن پسته تولید  705ح بارور و غیربارور باغ های پسته کشور،هزار هکتار سط 042از  40این گزارش با اشاره به این که در سال 

 24میلیارد دالر از ایران به  5.7هزارتن پسته خشک و با پوست تازه و مغز پسته به ارزش  504سال گذشته :شده است،می افزاید

 .کشور جهان صادر شده است

هزار  757استان های کرمان با :کشت می شود،اضافه می کند استان کشور 74این گزارش با اشاره به این که هم اکنون پسته در 

هزارتن تولید و  54هزار هکتار باغ بارور و غیربارور و  20هزارتن تولید ساالنه، خراسان رضوی با  40هکتار باغ بارور و غیربارور و 

میزان سطح زیرکشت و تولید پسته در کشور را  هزارتن تولید ساالنه،بیشترین 07هزار هکتار باغ بارور و غیربارور و  07استان یزد با 

براساس این گزارش، طرح جامع مدیریت باغ های پسته تدوین شده و بر مبنای آن در صورت اخذ ردیف .به خود اختصاص داده اند

 .می شود هزار هکتار باغ پسته در مناطق مستعد جدید ایجاد 54هزار هکتار از باغ های پسته اصالح و نوسازی و  554بودجه، 

اصالح نهال و احداث باغ های مادری،توسعه مکانیزاسیون، آبیاری زیرسطحی و ایجاد صندوق ملی :در ادامه این گزارش آمده است

حمایت از سرمایه گذاری پسته کشور به منظور تشکیل زنجیره پسته و ساماندهی تشکل های موجود و همچنین تامین سرمایه در 

 .ت این محصول با مشارکت بخش خصوصی از دیگر موارد پیش بینی شده در این طرح استگردش برای حمایت از صادرا

پیش از این، وزیر جهاد کشاورزی در دهمین نشست ستاد عالی پسته بر ضرورت صادرات مدیریت شده و هماهنگ محصول پسته 

د که در این زمینه اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و از سوی بازرگانان برای حفظ جایگاه پسته ایران در بازار جهانی تاکید و اظهار کر

محمود حجتی پایش رقبای ایران در بازار پسته را ضروری عنوان و با اشاره به .کشاورزی ایران می تواند نقش محوری ایفا کند

در خرید محصول پیگیری ها برای تجهیز و تامین منابع و سرمایه در گردش تشکل های تولیدی و صادراتی پسته،بر لزوم تسریع 

کشاورزان و عرضه کافی و با قیمت مناسب پسته در بازار داخلی برای بهره مندی و مصرف مردم و همچنین توسعه بازار صادراتی 

را در مراودات ایران با کشورهای دیگر ضروری  "بازار در قبال بازار"وزیر جهاد کشاورزی اتخاذ سیاست .این محصول تاکید کرد

مصوبه این ستاد در زمیته کاهش تعرفه واردات پسته ایران در کشورهای عضو اتحادیه اروپا خاطرنشان  توصیف و در خصوص

بازار بزرگترین سرمایه کشورها است و پرداختن به موضوع کاهش و اصالح تعرفه پسته صادراتی ایران به کشورهای اروپایی و :کرد

ن و دیگر کشورها در نشست هایی با حضور نمایندگان وزارت خارجه و سایر کشورها در مذاکرات سیاسی و مبادالت تجاری ایرا

 .سازمان توسعه تجارت باید مورد تاکید قرار گیرد

/news/fa/ir.yjc.www//:http5500024D%/5%A2%D4%55%D5% 
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 پنبه

 آیانا - ۰۹۳۱آبان  ۱۱: تاریخ

  هزار تن وش پنبه امسال از مزارع کشور برداشت می شودهزار تن وش پنبه امسال از مزارع کشور برداشت می شود  80۵80۵/ / برابری تولید بذر اصالح شده پنبهبرابری تولید بذر اصالح شده پنبه  22رشد رشد 

مجری طرح پنبه وزارت جهاد کشاورزی پیش بینی کرد که امسال تولید بذر این محصول با دو برابر افزایش نسبت به سال قبل به 

 .تن برسد 0244حدود 

بذرهای پنبه از : زارجریبی با بیان این مطلب به خبرنگار پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی گفتبه گزارش ایانا، ابراهیم ه

رقم اصالح شده توسط شرکت های خصوصی که دارای مجوز رسمی و تحت نظارت موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال  55

 .هستند برای کشت سال آینده تولید می شوند

 .هکتار عنوان کرد 0044ر پنبه کشور در سال جاری را نزدیک به وی سطح زیرکشت بذ

هزارجریبی با اشاره به این که امسال نیز نزدیک به دو هزار تن بذر اصالح شده پنبه برای بهبود عملکرد تولید، میان کشاورزان 

هزار هکتار دیگر کشاورزان از  74ر هزار هکتار اراضی کشاورزی کشت شده و د 54بذرهای اصالح شده در : توزیع شد، اظهار داشت

 .بذر خود مصرفی استفاده کرده اند

با برنامه ریزی های انجام شده، تولید بذرهای اصالح شده پنبه و اقدام های ترویجی پیش بینی می کنیم سال آینده :وی افزود

 .مصرف این بذرها توسط کشاورزان افزایش یابد

 .ر نشان کرد که اغلب این بذرها از ارقام زودرس هستندمجری طرح پنبه وزارت جهاد کشاورزی خاط

هزار هکتار عنوان و  24استان کشور در سال جاری را  55هزار تن وش پنبه در کشورهزارجریبی سطح سبز پنبه در  504تولید 

پنبه از اراضی زیر  هزار تن وش 554وی یادآور شد که سال گذشته .هزار تن وش پنبه تولید شود 504برآورد کرد که از این سطح 

مجری طرح پنبه معاونت امور زراعت با بیان این که در استان گلستان امسال سطح زیرکشت این محصول .کشت به دست آمد

به رغم آن که سطح زیر کشت پنبه تقریبا برابر با سال گذشته است، اما به علت افزایش : درصدی داشته است، گفت 54افزایش 

 .خواهیم داشتعملکرد، تولید بیشتری 

کیلوگرم در هکتار عنوان و خاطر نشان کرد که میانگین عملکرد تولید این  7044وی میانگین عملکرد تولید وش پنبه امسال را 

 .کیلوگرم در هکتار بوده است 7744حدود  40محصول در سال 

کاشت پنبه هستند که سطح زیرکشت به گفته هزارجریبی استان های خراسان رضوی، فارس و گلستان سه استان برتر در حوزه 

 .هزار هکتار می باشد 54آنها باالی 

وی بهبود بهره وری آب، توسعه کشت حفاظتی و استفاده از بذرهای اصالح شده داخلی و خارجی و بهبود شرایط آب و هوایی را از 

امسال از اواخر مردادماه در استان  هزار جریبی با بیان این که برداشت وش پنبه.عوامل افزایش عملکرد وش پنبه عنوان کرد

در حال حاضر برداشت این محصول در سه استان مازندران، خراسان رضوی و خراسان شمالی : گلستان آغاز شده است، تصریح کرد

 .نیز انجام می گیرد و استان های آذربایجان شرقی و اردبیل به تازگی کار برداشت را شروع کرده اند

هزار تن عنوان و  57وش پنبه را در چهار استان گلستان، مازندران، خراسان رضوی و خراسان شمالی را  وی میزان برداشت فعلی

 .درصد وش پنبه کشور برداشت شود 54پیش بینی کرد تا آخر مهرماه 

 تامین نیمی از الیاف صنایع نساجی در کشور

ت پنبه مورد نیاز صنایع نساجی کشور از تولید داخل تامین می تقریبا نیمی از الیاف: مجری طرح پنبه معاونت امور زراعت ادامه داد

دولت امسال قیمت : وی خرید تضمینی وش پنبه را از جمله شیوه های حمایتی از کشت این محصول دانست و اظهار داشت.شود
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تعاون روستایی خرید  تومان اعالم کرده که در صورت لزوم توسط سازمان 407خرید تضمینی هر کیلوگرم وش پنبه را دو هزار و 

هزار تن  70هزارجریبی میزان خرید تضمینی وش پنبه در سال گذشته توسط سازمان تعاون روستایی را .تضمینی صورت می گیرد

مابقی این محصول به صورت توافقی توسط بخش خصوصی و کارخانه : درصد وش پنبه تولیدی کشور عنوان کرد و گفت 55معادل 

وی خسارت ناشی از آفات و برداشت پرهزینه را دو چالش عمده در حوزه پنبه کشور نام برد و .رفته استهای پنبه پاکنی فروش 

زراعت پنبه در معرض آفاتی مانند کرم غوزه و آفت سنک است و اگر به موقع با آن مبارزه نشود عملکرد تولید کاهش : تصریح کرد

 .بیولوژیک و شیمیایی خسارت ناشی از آفات کاهش یابدتالش می شود با مبارزه : هزارجریبی افزود.می یابد

در برداشت دستی وش پنبه، : مجری طرح پنبه معاونت امور زراعت در مورد چالش پرهزینه بودن برداشت وش پنبه اذعان داشت

 .ه ایمهزینه ها زیاد و زمان طوالنی است و از این رو ما برای افزایش برداشت ماشینی این محصول برنامه ریزی کرد

وی با اشاره به برداشت ماشینی وش پنبه از چهار هزار هکتار اراضی کشاورزی ابراز امیدواری کرد که امسال با مدیریت بیشتر، 

 .برداشت ماشینی وش پنبه کمی افزایش یابد

منجر به پایداری و  کشت پنبه در تناوب با محصوالتی مانند گندم صورت می گیرد و: هزارجریبی درباره مزیت کشت پنبه نیز گفت

 .افزایش عملکرد تولید این محصوالت می شود

/news/fa/ir.iana.www//:http00505D%/5%B5%D5% 
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 پنبه
 آیانا - ۰۹۳۱آبان  ۱۱: تاریخ

  افزایش عملکرد یک تنی پنبه با کشت نشائیافزایش عملکرد یک تنی پنبه با کشت نشائی

 .های کشاورزی خبر داد یکی از کارشناسان پنبه سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان، از آغاز کشت نشایی پنبه در زمین

طبق تحقیقاتی که انجام شده، کشت پنبه : وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت کارشناس پنبه استان گلستان امروز در گفت

 .تن برای هر هکتار برساند 0.5ا تا تواند عملکرد ر به شکل نشایی می

البته این طرح که برای : تنی پنبه در سطح استان گلستان به ازای هر هکتار، افزود 7.5مهران خزایی با اشاره به عملکرد دو تا 

را در راستای  های کشاورزی به صورت گسترده انجام گرفته در هفت استان به اجرا رسیده و مطمئناً آثار مثبتی بار در زمین نخستین

ساله برای رسیدن به هدف، پشتیبان این طرح است که همت محققان  50به گفته وی، تحقیقات .تولید، به نمایش خواهد گذاشت

های  البته زمانی که این روش در زمین. داخلی، امروز به نتیجه رسید و کشت نشائی پنبه نیز برای کشاورزان دست یافتنی شد

شدند و تمایل زیادی برای عملیاتی کردن طرح  مند بسیاری برای بازدید از آن حاضر می ت، کشاورزان عالقهگرف تحقیقاتی انجام می

کارهای تحقیقاتی در کشور، باید حداقل یک قدم جلوتر : کارشناس پنبه استان گلستان معتقد است.های خودشان داشتند در زمین

 .های جدید ترغیب کند رای به کارگیری روشاز تجربه و علم کشاورزان باشد تا بتواند آنها را ب

زودرس بودن، : درصدی مصرف آب را به همراه داشته باشد، عنوان کرد 04تواند کاهش  خزایی با بیان اینکه کشت نشایی پنبه، می

توان برای کشت  ترین مزایایی است که می بهبود تولید، افزایش عملکرد و تعیین تعداد بوته در هکتار به دلخواه کشاورز، از مهم

با توجه به بحرانی که از نظر کمبود آب در کشور وجود دارد و همچنین تأکید معاونت : وی در پایان اظهار داشت.نشایی پنبه نام برد

های آینده به شکل قابل توجهی  رود که این روش در مورد پنبه برای سال زراعت وزیر جهاد کشاورزی بر کشت نشایی، امید می

 /.رونق بگیرد

/news/fa/ir.iana.www//:http00500D%/5%A2%D4%5 
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 تامین منابع مالی

 آیانا - ۰۹۳۱آبان  ۱۱: تاریخ

ترین صندوق ترین صندوق   صندوق زنبورداری، موفقصندوق زنبورداری، موفق/ / گذاری در حوزه دامگذاری در حوزه دام  های سرمایههای سرمایه  درصدی صندوقدرصدی صندوق  ۴۰۴۰گذاری گذاری   سرمایهسرمایه

  حمایت در بخش کشاورزیحمایت در بخش کشاورزی

 .ها در بخش دام خبر داد گذاری گذاری، از باالتر بودن میزان سرمایه صندوق حمایت از توسعه سرمایه

: گفتوگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر  گذاری امروز در گفت مدیرعامل شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه

 .ها در بخش دام بوده است گذاری صندوق درصد سرمایه 05طبق آمارهای سال گذشته، بیش از 

گذاری در بخش کشاورزی وجود دارد،  صندوق حمایت از توسعه سرمایه 547اکنون در کشور  عبدالکریم رضوی با اشاره به اینکه هم

صندوق متعلق به زنان و چند  57ستانی، هشت صندوق تخصصی، صندوق ا 00های شهرستانی،  عدد از آنها جزو صندوق 02: افزود

 .میلیارد تومان سرمایه در اختیار دارند 744هزار و  صندوق دیگر وجود دارد که در مجموع، یک

های مردم و سرمایه دولت است، بنا بر تولید و سرمایه در گردش با سود  ها که تجمیعی از آورده این سرمایه: وی خاطرنشان کرد

 .گیرد الحسنه در اختیار سهامداران قرار می ار درصد و به شکل قرضچه

هزار میلیارد تومان  گذاری، ساالنه بیش از سه به گفته مدیرعامل شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه

ترین  اری، یکی از موفقگیرد که صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورد گذاری در بخش دام، طیور و زنبورداری انجام می سرمایه

با این حال، صندوق . های عملیاتی تولید است دنبال اجرای مدل شود؛ زیرا تنوع کار پیدا کرده و به های بخش محسوب می صندوق

 .رود شمار می ترین صندوق کشاورزی به میلیارد تومانی، بزرگ 524بخش دام، با سرمایه 

شدت احساس  گذاری در بخش زراعت، باغبانی و شیالت به از توسعه سرمایهاکنون کمبود صندوق حمایت : رضوی ادامه داد

هزار سهامدار، در قسمت  04میلیارد تومان و  04شود؛ زیرا تنها صندوق بذر در بخش زراعت و صندوق چای نیز با سرمایه  می

 .کنند باغبانی فعالیت می

ش مردم و دولت بسیار ضروری است؛ ضمن اینکه تشکیل آنها گیری هر صندوق، همکاری بخ برای شکل: وی در پایان تأکید کرد

 ./الزامی نبوده و باید از طرف مردم مطالبه شود؛ بنابراین هیچ منعی برای ایجاد صندوق جدید وجود ندارد

/news/fa/ir.iana.www//:http00554D%/5%B0%D5%B5% 
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 تامین منابع مالی
 آیانا - ۰۹۳۱آبان  ۱۰: تاریخ

زائی در روستاها و رونق اقتصادی این مناطق زائی در روستاها و رونق اقتصادی این مناطق   های اشتغالهای اشتغال  میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرحمیلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح  ۰۵۵۵۰۵۵۵تخصیص تخصیص 

  از محل صندوق توسعه ملیاز محل صندوق توسعه ملی

بانک و بانک کشاورزی  روستاها از طریق پست زائی در های اشتغال هزار میلیارد ریال اعتبار صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح 5

میلیارد ریال  744ایران، وی در این گفتگو با اشاره به اختصاص   بانک عمومی پست به گزارش ایانا از روابط.است  تخصیص داده شده

و تک رقمی در اختیار  این مبالغ با نرخ سود کمتر: های کشور طی روزهای آینده گفت اعتبار توسعه روستائی از این محل به استان

ترین اداره محلی این منابع  هدف ما این است که روستائیان و عشایر در نزدیک: وی افزود.گیرد روستائیان و جامعه عشایری قرار می

توانند مبالغ کالن تسهیالت با نرخ ارزان دریافت  شود می های تعاونی که درسطح روستاها تشکیل می را دراختیار بگیرند و شرکت

قیمت و آسان دراختیار ساکنان مناطق روستائی و عشایری قرار  های ارزان همه باید تالش کنیم که وام: رضوی اظهارداشت.کنند

 . های اقتصادی موجود جبران شود ها و شکاف گیرد تا عقب ماندگی

/wsne/fa/ir.iana.www//:http00570D%/5%D%AA5% 
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 تامین منابع مالی
 آیانا - ۰۹۳۱آبان  ۱۰: تاریخ

  زنجیره عرضه محصوالت کشاورزی و ضرورت تأمین مالی آنزنجیره عرضه محصوالت کشاورزی و ضرورت تأمین مالی آن

، کشاورزان، (کارخانجات تولید نهاده)های تولیدی  زنجیره عرضه در بخش کشاورزی بسیار پیچیده بوده و شامل نهاده/ شرق 

کاالهای )کنندگان  فروشان است که همگی باید تقاضاهای گوناگون مصرف های مواد غذایی و خرده فروشان، تجار، شرکت عمده

های عرضه محصوالت  بودن زنجیره پیچیدگی و طوالنی. بخش پاسخ دهند ای پایدار و رضایت را به شیوه( ای و نهایی واسطه

موقع  تواند با انتقال درست و به مفهوم زنجیره عرضه می. دهد های تولید صنعتی و خدمات تمایز می زی، آنها را از دیگر بخشکشاور

نقش ( تقاضا)کنندگان به کشاورزان و تولیدکنندگان  و اطالعات از سمت مصرف( عرضه)کنندگان  کاال از سمت کشاورزان به مصرف

آید چرا پرداختن به زنجیره  سؤال پیش می. ولید و توسعه بازار محصوالت کشاورزی داشته باشدبسیار مهمی در افزایش کارایی ت

گذاری مهم شده است؟ پاسخ این سؤال ریشه در مشکالت کنونی جهان  عرضه در بخش کشاورزی در ادبیات موضوع و سیاست

گذاران، توسعه کشت و صنعت، بهبود مؤثر  ز سیاستبه دلیل مشکل کمبود درآمد و فقر و پایداری امنیت غذایی، بسیاری ا. دارد

این رویکرد تأثیر مثبتی بر اشتغال در . دانند زنجیره عرضه محصوالت بخش کشاورزی را راهبردی در جهت رفع مشکالت موجود می

کند و  را مهیا می کشاورزان داشته، دسترسی به بازار برای خرده( توسعه مشاغل غیرزراعی و تنوع درآمد)مناطق شهری و روستایی 

ای پایدار میان بازیگران زنجیره عرضه  از سوی دیگر، این رویکرد رابطه. کند وکارهای کوچک و متوسط ارتباط برقرار می بین کسب

بنابراین زنجیره عرضه . شود برقرار کرده و با کاهش ضایعات در مرحله برداشت و پس از برداشت باعث افزایش امنیت غذایی می

تواند نقش کلیدی در کاهش فقر و امنیت غذایی در کشورهای در حال توسعه جهان بازی کند  حصوالت کشاورزی میکارآمد م

از طرف دیگر، در کشورهای در حال توسعه، با دیدگاه سنتی بخش درخور توجهی از بودجه ملی برای حمایت از (. 7444یونیدو، )

که به زنجیره عرضه یعنی مسیر  حالی شود در تخصیص داده می-های آبیاری ماول بذر، کود و سیست در درجه-های کشاورزی  نهاده

این در حالی است که زنجیره عرضه . گیرد کننده نهایی توجه نشده و حمایت منطقی صورت نمی رسیدن محصوالت به مصرف

آمار و ارقام نشان از ضعف . دارد های شغلی و ایجاد ارزش افزوده محصوالت کشاورزی پتانسیل ذاتی و بالقوه را برای توسعه فرصت

 555در کشورهایی با درآمد باال در حدود . کشورهای در حال توسعه در ایجاد ارزش افزوده محصوالت اولیه کشاورزی خود دارد

شود که این رقم برای کشورهای در حال توسعه در  دالر آمریکا از هر تن محصوالت کشاورزی، از طریق فراوری ارزش حاصل می

در  که  حالی درصد از تولیدات کشاورزی وارد فرایند صنایع فراوری شده در 45در کشورهای با درآمد باال . دالر است 04ود حد

دهد که در کشورهای درحال توسعه  ها نشان می این داده. شوند درصد وارد این فرایند می  05کشورهای در حال توسعه نزدیک به 

همچنین زنجیره عرضه با (. 7444یونیدو، )تواند به توسعه بخش کشاورزی کمک کند  زنجیره عرضه محصوالت کشاورزی می

با توجه به همه جهات منافع اقتصادی و اجتماعی . سازی غذا با قیمت و کیفیت مناسب، امنیت غذایی را نیز به همراه دارد فراهم

های عملیاتی، بهبود عملکرد و  شتغال، کاهش هزینهپذیری، خلق ارزش افزوده، ایجاد ا زنجیره عرضه از قبیل کارایی و رقابت

های خود را در  ها سیاست ای را در ادبیات موضوع اقتصاد کشاورزی به خود اختصاص داده و دولت وری مطالعات گسترده بهره

ه عرضه یکی از میان تأمین مالی زنجیر این در. برند نفعان به کار می زنجیره عرضه برای کمک و حمایت از همه بازیگران و ذی

دلیل اهمیت این . های مختلفی در کشورهای جهان به کار گرفته شده است موضوعات مهمی است که برای آن الگوها و روش

وکارهای کوچک کشاورزی  پا بوده و کسب موضوع در آن است که در بسیاری از کشورهای آسیایی و آفریقایی که کشاورزی خرده

درصد کل کشاورزان را شامل شده، اما دسترسی به بازار مالی نداشته و از قدرت   45تا  55دود وجود دارد، این کشاورزان در ح

دلیل در زمان تولید و برداشت، محصول خود را به هر قیمتی و بالفاصله و بدون فراوری به  همین به. زنی پایینی برخوردارند چانه
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وکارهای خرد کشاورزی با ارتباط هماهنگ و  کند کشاورزان و کسب میزنجیره عرضه و تأمین مالی آن کمک . فروشند ها می واسطه

ها برای  رویکرد دولت. شده با سایر اجزای زنجیره عرضه توانمند شده و در جهت کارایی و امنیت غذایی حرکت کنند ساماندهی

ویکرد در بخش کشاورزی به سمت این ر. گذاری تغییر یافته است گر به رویکرد سیاست دستیابی به این هدف از رویکرد مداخله

نفعان بخش  های غیردولتی و جامعه مدنی و همه ذی سازی، تدوین برنامه و اجرا با مشارکت بخش خصوصی، سازمان تصمیم

  .کشاورزی سوق داده شده است؛ یعنی همان حکمرانی خوب

/news/fa/ir.iana.www//:http00704D%/5%B7%D4%50% 
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 تامین منابع مالی
 فودپرس ۰۹۳1آبان ماه  2یک شنبه 

  ها حمایت کنندها حمایت کنند  بانکبانک/ / هیچ مانعی برای پرداخت تسهیالت نداریمهیچ مانعی برای پرداخت تسهیالت نداریم

تولیدکنندگان دریغ نکند و در های مالی و اعتباری را از  وزیر کشاورزی ضمن تاکید بر اینکه بانک کشاورزی حمایت <کشاورزی 

در خصوص پرداخت تسهیالت به تولیدکنندگان بخش کشاورزی باید حمایت همه جانبه از سوی : اختیار آنها قرار دهد، گفت

 .ها صورت پذیرد، چراکه در خصوص ارائه تسهیالت به تولیدکنندگان هیچ مانعی وجود ندارد بانک

های مصوب  ها از طرح های توسعه گلخانه طرح: هکتاری زرندیه اظهار کرد 45ای  خانهزنی مجتمع گل محمود حجتی در آئین کلنگ

اقتصاد مقاومتی است که در مراجع ذیربط مصوب شده و با منابعی که در اختیار وزارتخانه قرار گرفته ما نیز خط اعتباری مناسبی 

 .ایم ها در نظر گرفته را در بانک کشاورزی جهت توسعه و ایجاد گلخانه

شود،  جویی می نسبت به سایر محصوالت بیرون از گلخانه، صرفه درصد  54ها  وی با بیان اینکه در ازای محصول تولیدی در گلخانه

 .با توجه به محدویت منابع آبی، این حرکت صرفه اقتصادی دارد و هم در زمینه اشتغال مناسب است: گفت

هزار  54ها پیش ببریم، چراکه نسبت به دیگر کشورها عقب هستیم و باید  لخانهمان را بسوی ایجاد گ باید حرکت: حجتی ادامه داد

 .هزار هکتار برسانیم 54 هکتار گلخانه را در کشور به 

ای که در  این شهرک گلخانه: وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید تولیدات سبزی و صیفی را هم صادر کنیم، در ادامه گفت

بخش خصوصی احداث شده است و بخش خصوصی در ملک شخصی خصوصی خود و با منابعی که در  زرندیه آماده شده توسط

نفر را  044ای با اشتغال  واحد گلخانه 550ای  وی با بیان اینکه این مجتمع گلخانه.اندازی کرده است اختیار داشته این شهرک را راه

و امیدواریم در کل کشور بتوانیم چنین کارهایی را تعمیم کنم  گذار تشکر می من از سرمایه: فراهم کرده است، عنوان کرد

ای بخش  دومین شهرک گلخانه ای پیشرو است و این های گلخانه استان مرکزی نیز در امر ایجاد شهرک: حجتی گفت.دهیم

یبان این حرکت تمام همکاران من در وزراتخانه و دولت انشاء اهلل بتوانیم پشت. ای آوه است کشور بعد از شهرک گلخانهخصوصی

تولیدکنندگان عامالن اشتغال هستند و : وزیر جهاد کشاورزی تولیدکنندگان را منشأ خیر و برکت دانست و گفت.خداپسندانه باشیم

این : وی ضمن تقدیر از تولیدکنندگان منطقه زرندیه، اظهار کرد.برند این تولیدکنندگان هستند که نان را بر سر سفره مردم می

 5444مجتمع پرورش شترمرغ با تولید : وزیر جهاد کشاورزی عنوان کرد.های بزرگ و پر خیر و برکتی است حرکت منطقه آغازگر

حجتی همچنین .دهد در سال از جمله مراکز تولیدی این منطقه است که به صورت متمرکز شترمرغ پرورش می شترمرغ   قطعه

از : ه وجود افراد مجرب و مبتکر در این منطقه اشاره کرد و گفتضمن اشاره به وجود مهمترین باغات پسته در این منطقه، ب

هکتاری را پشتیبانی کنند و از گسترش این پروژه عظیم حمایت  45خواهیم که این مجموعه  همکاران بخش کشاورزی می

وزیر .یار آنها قرار دهدهای مالی و اعتباری را از تولیدکنندگان دریغ نکند و در اخت بانک کشاورزی حمایت: وی تاکید کرد.کنند

باید : جهاد کشاورزی همچنین در خصوص اعتبارات و پرداخت تسهیالت به تولیدکنندگان بخش کشاورزی تاکید بسیار کرد و گفت

ها صورت پذیرد، چرا که در خصوص ارائه تسهیالت به تولیدکنندگان هیچ مانعی وجود  حمایت همه جانبه از سوی بانک

 504گذاری بالغ بر  هکتار و سرمایه 00هکتاری سبزی و صیفی زرندیه در مساحتی بالغ بر  45ای  انهکلنگ مجتمع گلخ.ندارد

 .میلیارد ریال توسط وزیر جهاد کشاورزی به زمین زده شد

ش جاده اراک به تهران و افتتاح دامداری پرور 74بازدید از اولین مجموعه تفریحی شیالتی کشور به عنوان قزل پارک در کیلومتر 

 .های وزیر جهاد کشاورزی در استان مرکزی است گوسفند داشتی از دیگر برنامه

=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http22fe5b50 
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 تحقیقات و نوآوری ها

 آیانا - ۰۹۳۱آبان  ۱۰: تاریخ

  آبیاری نیستندآبیاری نیستندتولید درختهایی که نیازمند تولید درختهایی که نیازمند 

ترین نقاط آب و  کشور در سخت 0۵تکنولوژی و فناوری نوین برای تولید درختهایی که نیازمند آبیاری نیستند در 

 . ، اجرای موفق داشته است مانی نهالها درصد زنده ۱۵هوایی جهان با 

ترین  کشور در سخت 04تکاری بدون آب در به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران تسنیم؛ تکنولوژی و فناوری نوین برای درخ

در اغلب این  7455، اجرای موفق داشته و از سال  نهالها"  Survival Rate" مانی درصد زنده 44نقاط آب و هوایی جهان با 

 .کارگیری آن آغاز شده است های بزرگی با به کشورها پروژه

خوردگی  ی که ریشه اصلی آن مستقیم بوده و به هیچ وجه دچار پیچاصل اول در این تکنولوژی؛ تولید نهال در نهالستان به نحو

درصد موارد بدلیل بسته بودن کف  54؛ در مطالعاتی که این شرکت در تمام کشورهای محل فعالیت خود انجام داده در  نشود

وقوع این حالت، نفوذ ریشه دانیم که در صورت  گلدانها در نهالستان، ریشه اصلی دچار انحراف و پیچ خوردگی شده و بخوبی می

 .اصلی به اعماق خاک اتفاق نیفتاده و چنین گیاهی کامال به آبیاری وابسته خواهد شد

؛ قارچ  اصل دوم؛ استفاده از کمپوستهای آلی و قارچ مایکوریزا در خاک گلدان در نهالستان و نیز بستر کشت نهال در زمین اصلی

ای خود را به درون سلولهای ریشه فرستاده و برای ادامه حیات خود مواد قندی از گیاه ه مایکوریزا پس از استقرار در خاک ریشه

آب و مواد معدنی موجود در خاک ( تا دهها متر به جوانب و اعماق ) کند و در مقابل ضمن توسعه در اطراف ریشه  دریافت می

 . کند پمپاژ می هایش به درون سلولهای ریشه را از طریق شبکه وسیع ریشه(  بخصوص فسفر )

های بزرگی حفر  خاک؛ در بسیاری از موارد برای کاشت نهال چاله(  کاپیالری ) اصل سوم؛ عدم دستکاری و تخریب ساختار مویرگی

ها الیه سخت و فشردگی ایجاد شده و در اثر همین موضوع توسعه  شود که در دیواره و کف چاله شده و یا از تجهیزاتی استفاده می

شود بنابراین  های مویرگی موجود در خاک بسختی انجام شده یا متوقف می ک و نیز حرکت مولکولهای آب از میان لولهریشه در خا

 . ای به اندازه عمق ریشه با حداقل دستکاری خاک از موارد اساسی کار با این روش است حفر چاله

پذیر آن هم  البته نوع زیست محیطی و تجدید )پروپیلن بوده که از جنس پلی « واتر باکس”اصل چهارم؛ استفاده از ظرفی بنام 

گیرد و فقط یک بار در  اصل فوق کاشته شده قرار می 0و به مدت یک سال بر روی نهالی که با رعایت (  بنام گرین باکس وجود دارد

 . شود لیتر آب نیز پای نهال ریخته می 75لیتر آب داخل ان ریخته شده و حدود  55زمان کاشت 

؛ پس از یک سال نیز واتر  از این پس به مدت یک سال واتر باکس با نهال باقی مانده و در این مدت به هیچ آبیاری نیاز نخواهد بود

شود و نهال قبلی نیز پس از این نیازی به آبیاری  باکس از روی نهال برداشته شده و از آن برای کاشت نهال جدید استفاده می

،  ، لیبی ، اتیوپی ، غنا ، کنیا ترین نقاط آب و هوایی جهان از جمله در شمال آفریقا کشور در سخت 04لوژی در این تکنو. نخواهد داشت

،  ، اسپانیا ، فرانسه ، آمریکای شمالی ، هند ، پاکستان ، افغانستان ، عراق ، عمان ، امارات ، بحرین ، قطر ، کویت ، عربستان ، اردن مراکش

در اغلب این  7455، اجرای موفق داشته و از سال  نهالها Survival Rate مانی درصد زنده 44آرژانتین با  ، پرو، ، شیلی اکوادور

 .های بزرگی با بکارگیری آن آغاز شده است کشورها پروژه

/news/fa/ir.iana.www//:http05400D%/5%D%AA4% 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۰۹۳۱آبان  ۱2: تاریخ

  های هرزهای هرز  هایی برای شناسایی، کنترل و نابودسازی علفهایی برای شناسایی، کنترل و نابودسازی علف  آزمونآزمون

های هرز است تا از نتایج آن بتوان برای پیدا کردن راهکاری برای کنترل و سپس برای تشخیص و  از مسائل مهم، آزمایش علف

 .های هرز استفاده کرد علف های بهینه برای مدیریت استراتژی سازی  پیاده

شان است؛ بنابراین از مسائل مهم  های هرز در مزارع دهد و آن وجود علف ای آزارشان می کار، مسئله ای، چه تازه کشاورزان چه حرفه

ی، تازگ های سبز مهاجم و همچنین چگونگی کنترل و کاهش رشد مجدد آنها است؛ اما به برای آنها چگونگی از بین بردن این علف

 .شمار آید تواند راهکاری برای حل این مسائل به حلی که از سوی مرکز تشخیص علف هرز تنسی آمریکا ارائه شده، می راه

، مرکز تشخیص علف هرز University of Tennessee Institute of Agricultureسایت  به گزارش ایانا به نقل از وب

، مکانی برای کمک به (UTWDC :University of Tennessee Weed Diagnostics Center)دانشگاه تنسی آمریکا 

این مرکز، از سوی مرکز تحقیقات کشاورزی دانشگاه . ها است کش شان در برابر علف  های هرز و چگونگی مقاومت شناسایی علف

UT Extensionو  UT AgResearchتنسی 
های هرز  ع علفهای تشخیصی را برای انوا تواند آزمون شود که می ، حمایت می(5)

Turfgrass Weed Science، دانشیار Dr .Jim Brosnanجیم برازنان .فراهم کند
: انستیتو کشاورزی دانشگاه تنسی، گفت (7)

های ما مربوط به  آزمون": وی ادامه داد".کننده است ای و مصرف ای از خدمات به افراد حرفه هدف ما فراهم کردن طیف گسترده"

: کند برازنان خاطرنشان می".تم تولید محصول و چمن، گیاهان زینتی و مناظر شهری طراحی شده استهای هرز برای سیس علف

"UTWDC وی ".شمار آید تواند در سراسر ایاالت متحده به تنها در ایالت تنسی، بلکه می عنوان یک خدمت ارزشمند، نه به

پیدا کردن راهکاری برای کنترل و سپس برای تشخیص و پیاده  های هرز است تا بتوان برای از مسائل مهم، آزمایش علف": گوید می

بر اساس  UTWDCنتایج آزمون ": این دانشیار افزود".های هرز، استفاده کرد های بهینه برای مدیریت علف استراتژی سازی 

همچنین ما در حال ": توی گف".شود های کنترل و ترویج مدیریت مناسب علف هرز در مزارع انجام می تحقیقات در راستای راهکار

، مرکز آفات و گیاهان در UTIA’s Soilها و تشخیص اثر آنها در گیاهان در مرکز خاک  تکمیل و انجام تحقیقات درباره بیماری

Nashvilleنشویل 
 molecularو روش مولکولی  methods whole-plantهای گیاهی کامل  با استفاده از روش".هستیم (0)

methods ر مرکز ، متخصصان دUTWDCهای  ای از خدمات تشخیصی درباره شناسایی علف ، قادر خواهند بود تا طیف گسترده

 .انجام دهند DNAها را با استفاده از غربالگری  کش شان به علف هرز تا مقاومت

 /".ما دنبال ارائه خدمات فراگیر و مقرون به صرفه، برای مشتریان هستیم": برازنان یادآور شد

 ناز سپهریفرح: مترجم

 :نوشت پی

5- UT Extension :آید شمار می عنوان واحد توسعه مؤسسه کشاورزی دانشگاه تنسی و سازمان آموزشی در سطح ایالت به به .

 .ها انجام پژوهش درباره کشاورزی و توسعه منابع برای مردم تنسی است ازجمله فعالیت

7- Turfgrass Weed Science : کش، ابزار شناسایی  های هرز، مقاومت به علف مربوط به کنترل علفمرکزی است که اطالعات

 .کند را ارائه می... های هرز و علف

دومین  قرار گرفته و پس از ممفیس نشویل در کنار رودخانه کامبرلند. آمریکا است مرکز ایالت تنسی(: Nashville)نَشویل  -0

 .های آموزش عالی دولتی این شهر است ی تنسی نیز از مؤسسهآید و دانشگاه ایالت شمار می شهر بزرگ این ایالت به

/news/fa/ir.iana.www//:http00455D%/5%A7%D5%B7%D4%55% 
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 تخم مرغ

 آیانا - ۰۹۳۱آبان  ۱۱: تاریخ

  شده به کشورهای هدفشده به کشورهای هدف  خریداریخریداریبندی بندی   مرغ بستهمرغ بسته  محموله تخممحموله تخم  0۵0۵صادرات صادرات 

بندی و به مقصد کشورهای هدف صادر  شده بسته های تعیین شده توسط پایانه های خریداری مرغ محموله از تخم 04تاکنون بیش از 

 .گردیده است

تحادیه مرکزی در راستای تصمیم هفته گذشته ا: مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران میهن ساعتی پیش به خبرنگار ایانا اعالم کرد

هزار ریال ضمن افزایش قیمت اولیه باعث ایجاد ثبات در بازار  05مرغداران میهن مبنی برخرید تخم مرغ مرغداران با قیمت پایه 

رضا ترکاشوند با بیان اینکه با استفاده از منابع اتحادیه مرکزی مرغداران میهن و تسهیالت اخذ شده از صندوق .نیز شده است

های  مرغ محموله از تخم 04طیور کشور در راستای حمایت از مرغداران و با اولویت صادرات تاکنون بیش از  حمایت از صنعت

خوشبختانه این اقدام : بندی و به مقصد کشورهای هدف صادر گردیده است، افزود شده بسته های تعیین شده توسط پایانه خریداری

 .ر نیز شده استضمن افزایش قیمت اولیه موجب ایجاد ثبات در بازا

مرغ به کشورهای هدف صادر شده و تاکنون توقفی در صادرات این  هزار تن تخم 75وی با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون 

درصد  54طور تقریبی  مرغ به کشورهای هدف صادر شد که به هزار تن تخم 40سال گذشته : ایم، خاطرنشان کرد محصول نداشته

مرغ،  شده در جهت حمایت از تنظیم بازار و توسعه صادرات تخم در راستای اقدامات انجام.گیرد ل را دربر میمرغ داخ کل تولید تخم

هزار ریال و با شرایط خاص در  05مرغ با قیمت  اتحادیه مرکزی مرغداران میهن نسبت به خرید تضمینی تخم 45مهر  75از مورخ 

 ./کند گرمسار، شهریار و قزوین اقدام می مرغ در رباط کریم، های آماده دریافت تخم پایانه

/news/fa/ir.iana.www//:http00550%/ 
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 تخم مرغ
 خبرنگاران جوان - ۰۹۳۱آبان  ۱۰: تاریخ

  ترکیه عامل اصلی کاهش صادرات تخم مرغترکیه عامل اصلی کاهش صادرات تخم مرغ

با توجه به آنکه ترکیه رقیب سرسخت صادرکنندگان ایرانی در بازار عراق محسوب : گفت دبیر کل پرورش دهندگان مرغ تخم گذار

اقتصادی گروه  صنعت، تجارت و کشاورزیفرزاد طالکش دبیر کل پرورش دهندگان مرغ تخم گذار در گفتگو با خبرنگار .می شود

درصدی صادراتتخم مرغ درشش ماهه نخست سال جاری نسبت سال گذشته خبر داد و  05از کاهش  باشگاه خبرنگاران جوان،

درصد سهم صادرات تخم مرغ به عراق اختصاص داشته که در سالجاری به دلیل محدودیت های بازار  54در شش ماه گذشته : گفت

در دو سال اخیر کارگروه وزارت جهاد و اتحادیه میهن : وی افزود.ه طور چشمگیری کاهش یافته استاین کشور میزان صادرات ب

اند و انتظار می رود افزایش صادرات به کشور افغانستان جدی گرفته شود ،  ریزی مناسبی برای افزایش صادرات به کار گرفته برنامه

 .وارد خواهد شد  درغیر اینصورت ضربه مهلکی به صادرات این صنعت

تومان است که با توجه  044هزار و  0در حال حاضر متوسط قیمت تمام شده هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری : طالکش ادامه داد

 .تومان زیان می دهند 244به قیمت تمام شده مرغداران بابت هر کیلو 

با توجه به افزایش : مت در روزهای آتی بیان کردگذار در خصوص پیش بینی وضعیت قی دبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم

 .هزار تومان برسد 0مصرف تخم مرغ در فصل سرما پیش بینی می شود که قیمت هر کیلو تخم مرغ در بازار داخل به بیش از 

/news/fa/ir.yjc.www//:http5574555D%/5%AA 
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 تخم مرغ
 فودپرس ۰۹۳1آبان ماه  6پنج شنبه 

  در سبزیجات کمک می کنددر سبزیجات کمک می کند  EE  تخم مرغ به جذب سریع ویتامینتخم مرغ به جذب سریع ویتامین

از  E به گفته کارشناسان تغذیه، افزودن تخم مرغ کامل به ساالد سبزیجات موجب افزایش میزان جذب ویتامین <مواد غذایی

دومین ماده مغذی ای کم مصرف در رژیم غذایی بوده و کمبود آن مشکل ساز  E ویتامینبه گفته محققان .سبزیجات می شود

 .است چراکه این ماده مغذی محلول در چربی دارای خواص آنتی اکسیدان و ضدالتهابی است

افزودن تخم مرغ مصرف کنندگان می توانند با »: واین کمپل، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه پردو آمریکا، در این باره می گوید

 «.به ساالد سبزیجات رنگارنگ خود، رژیم غذایی شان را به آسانی بهبود بخشند

برابر  2تا  0در صورت افزودن سه تخم مرغ کامل به ساالد سبزیجات،  E ما دریافتیم جذب ویتامین»: وی در ادامه عنوان می کند

از مکمل ها، آن را بر روی مواد  E اندازه گیری جذب ویتامین این مطالعه بسیار جدید است چراکه ما به جای. بیشتر می شود

 «.خوراکی واقعی اندازه گیری کردیم

تخم مرغ . که همراه با چربی های رژیمی جذب می شود غالبا در روغن ها، دانه ها و مغزیجات آجیلی یافت می شود Eویتامین 

 .است E و حاوی مقدار کمی هم ویتامین B تامین هایغنی از اسیدآمینه های ضروری، اسیدهای چرب اشباع نشده و وی
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 (سایر )تولیدات باغی 

 آیانا - ۰۹۳۱آبان  ۱۰: تاریخ

های عرضه محصوالت های عرضه محصوالت   طرح واگذاری بازارچهطرح واگذاری بازارچه/ / باغدارانباغدارانهزار تن سیب از هزار تن سیب از   2۵2۵هزار تن پرتقال و هزار تن پرتقال و   ۴۵۴۵توافق خرید توافق خرید 

  ها عملیاتی شدها عملیاتی شد  کشاورزی به تشکلکشاورزی به تشکل

شود امسال این  هنوز نرخ خرید تضمینی میوه ذخیره شب عید مشخص نشده است، اما با توجه به درصد افزایش هرساله پیش می

 .تومان برسد 544تا دوهزار و  044رقم برای هر دو میوه پرتقال و سیب به کیلویی دوهزار و 

شود  هنوز نرخ خرید تضمینی میوه ذخیره شب عید مشخص نشده است، اما با توجه به درصد افزایش هرساله پیش می

 .تومان برسد ۰۵۵تا دوهزار و  0۵۵امسال این رقم برای هر دو میوه پرتقال و سیب به کیلویی دوهزار و 

شده را با توجه به نرخ جهانی این  وگو با خبرنگار ایانا قیمت عنوان فتمدیرعامل اتحادیه سراسری باغداران ایران امروز در گ

حدود دوهزار )اکنون در بازار جهانی قیمت هر کیلوگرم پرتقال مصری کمتر از یک دالر  هم: محصوالت متعادل دانست و گفت

 .تر است است که در مقابل قیمت این محصول در ایران به مقدار قابل تأملی پایین( تومان

های کشور  نوذر نگهداری با بیان اینکه خرید ذخیره شب عید تنها دو درصد از کل تولید سیب و کمتر از دو درصد تولید پرتقال باغ

گیرد، اما در  با وجود اینکه نرخ خرید شب عید مبنای قیمت در طول فصل برداشت این محصوالت قرار می: شود، افزود را شامل می

کند؛ زیرا با توجه به باال بودن هزینه تولید، دخالت دولت در بازار و تولید و عرضه  دردی از باغداران حل نمیترین قیمت نیز  منصفانه

 .سنتی محصوالت باغی باغداران از حاشیه سود مطمئن و مناسبی برخوردار نیستند

 ها عملیاتی شد های عرضه محصوالت کشاورزی به تشکل واگذاری بازارچه

های عرضه محصوالت  های بازارچه راسری باغداران ایران با اعالم خبر عملیاتی شدن واگذاری تمام غرفهمدیرعامل اتحادیه س

ها  های عرضه مستقیم محصوالت کشاورزی به تشکل هاست طرح واگذاری بازارچه مدت: ها، خاطرنشان کرد کشاورزی به تشکل

رو شد تا اینکه دیروز با هماهنگی مسئوالن  افتاد روبه به خطر میمطرح شده است، اما با مخالفت و مقاومت یک عده که منافعاشان 

های عرضه مستقیم محصوالت کشاورزی به  طرح واگذاری بازارچه: وی ادامه داد.ربط در ستاد اجرایی این طرح عملیاتی گردید ذی

داری با اشاره به تفاوت قیمت قابل نگه.پذیرد ها و با نظارت مستقیم دولت انجام می ها توسط تشکل تدریج در تهران و شهرستان

دلیل منسجم نبودن مراحل تولید  این تفاوت قیمت به: توجه برخی محصوالت از درب باغداری تا بازار مصرف، تصریح کرد

ها از تأمین نهاده، سورت و  شود، با اجرای این طرح تشکل کننده می محصوالت تا بازار است که باعث زیان تولیدکننده و مصرف

بندی، فرآوری و بازاررسانی را با همکاری تولیدکنندگان بر عهده خواهند گرفت تا عالوه بر تأمین حاشیه سود مطمئن برای  هبست

 .کنندگان نیز تأمین کنند باغداران منافع مصرف

کاهش هزینه تولید با این اتفاق همراه با . با اجرای این طرح تولید از شکل سنتی به سوی صنعتی پیش خواهد رفت: وی اضافه کرد

 .پذیر خواهد شد شده مناسب و رقابت شود و قیمت تمام ها نیز جلوگیری می درصدی باغ 05تا  04از ضایعات 

از دیگر دالیل غیررقابتی بودن : ها را ساماندهی صادرات عنوان کرد و یادآور شد نگهداری بخشی دیگری از اقدامات تشکل

 .ای در بحث صادرات است که باعث ایجاد رقابت منفی بین تجار شده است حضور غیرحرفه محصوالت باغی ایران در بازار جهانی،

ها اتفاق خوبی است که نتایج  های عرضه محصوالت کشاورزی به تشکل های بازارچه عملیاتی شدن واگذاری غرفه: وی تأکید کرد

 .زودی آشکار خواهد شد مثبت آن به

 هزار تنی سیب ۴۵۵کاهش هزار تنی تولید پرتقال و  0۵۵افزایش 
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رو هستیم،  مدیرعامل اتحادیه سراسری باغداران ایران با بیان اینکه در سال جاری با افزایش تولید پرتقال و کاهش تولید سیب روبه

هزار  044هزار تنی پرتقال و کاهش  044با وجوداینکه مصرف پرتقال در کشور بیش از سیب است، اما افزایش تولید : اظهار داشت

 .کند تنی سیب، معادله تنظیم بازار را دچار تغییر می

حجم تولید باال و کمبود نقدینگی دو مشکل اساسی باغداران مرکبات در سال جاری است که نیازمند : نگهداری بیان کرد

 .ریزی سریع قبل از تبدیل شدن این فرصت به تهدید برای باغداران است برنامه

کننده آینده تولید در این کشورند و  د که باغداران به این باور برسند که خود آنها هستند که تعیینوی در پایان اظهار امیدواری کر

بندی، حمل و نقل و عرضه محصوالت را خود بر عهده  سازی، بسته باید با همکاری یکدیگر به جایگاهی برسند که از تولید، ذخیره

 ./بازار کشاورزی روی خواهد دادبگیرند؛ تنها در این صورت است که انقالبی مثبت در 

/news/fa/ir.iana.www//:http00557D%/5%D%AA4%55% 
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 (سایر )تولیدات دام و طیور 

 فارس - ۳۱/۱۰/۱۰:  تاریخ

  دهیمدهیم  انحصار تولید مرغ را به هیچ برند خارجی نمیانحصار تولید مرغ را به هیچ برند خارجی نمی/ / آذرماهآذرماهآغاز طرح کاهش وزن کشتار مرغ از ابتدای آغاز طرح کاهش وزن کشتار مرغ از ابتدای 
طرح کاهش وزن کشتار با همکاری دامپزشکی از ابتدای آذرماه در سراسر : مدیرکل دفتر امور طیور وزارت جهاد کشاورزی گفت 

 . ه شدن دوره رشد بیشتر استبه دلیل کوتا( آرین)شود که در این طرح احتمال استفاده از نژاد مرغ گوشتی ایرانی  کشور اجرا می

های اخیر تالشی برای گسترش  در پاسخ به اینکه چرا طی سال  ،خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی  حبیب امینی در گفت

همواره : ها هستیم،اظهار داشت مرغداری های راس انگلیس در نشده و بیشتر شاهد پرورش گونه( نژاد آرین)گونه ایرانی مرغ گوشتی 

گذار مطرح بوده است و تولیدکنندگان هم بر اساس  در وزارت جهاد کشاورزی بحث تنوع نژادی در پرورش مرغ گوشتی و تخم

 های خارجی مختلفی برای ورود به بازار شرکت: وی تصریح کرد.کنند میزان بازدهی مصرف نهاده و دوره رشد گونه را انتخاب می

کنند در  های آموزشی را برای تولیدکنندگان ارائه می کنند اما آنهایی که خدمات پس از فروش بهتر و دوره ایران با هم رقابت می

های راس، کاب، آلبراکر  به گفته مدیرکل دفتر امور طیور وزارت جهاد کشاورزی اکنون گونه.دهند یک رقابت امتحان خود را پس می

باروری اجداد،رشد سریع روزانه و تفاوت عملکرد در کشور برای پرورش مرغ گوشتی مورد استفاده قرار  و هوبارد به دلیل قدرت

 54ها بیش از  ایم شرکت امینی با اشاره به اینکه برای پیشگیری از انحصار یک برند در بازار ایران هیچ وقت اجازه نداده.گیرند می

نژاد آرین نیز اکنون به عنوان ذخیره استراتژیک در کشور فعال است و به : کرد درصد بازار ایران را از آن خود کنند،خاطرنشان

هایشان را حتی در دوران تحریم به ما قطع نکردند چرا که به محض این اتفاق با اصالح نژاد  همین دلیل کشورهای خارجی سویه

 .شود ژنتیکی گونه آرین وارد الین تولید می

اد به دلیل آنکه نژاد آرین برای مدت رشد، نهاده بیشتر و زمان بیشتری نیاز دارد تولیدکنندگان به گفته این مسئول در وزارت جه

 .دهند و ما باید از متخصصین برای اصالح این نژاد در سراسر کشور کار کنیم های دیگر را ترجیح می گونه

 . کند که اکنون روی این مساله کار می ایم اما موضوع اصالح نژاد آرین را به بخش خصوصی واگذار کرده: وی تصریح کرد

ای که در  طی مصوبه: امینی از اجرای طرح کاهش وزن کشتار با همکاری سازمان دامپزشکی از ابتدای آذرماه خبر داد و گفت

بندی مرغ گرم و سرد پیش  قرار است به سمت قطعهایم همچنین  مهر ماه با حضور رئیس سازمان دامپزشکی داشته 72جلسه 

 . یمبرو

ماه  0مدیرکل دفتر امور طیور وزارت جهاد کشاورزی در توضیح بیشتر طرح کاهش وزن کشتار به این نکته اشاره کرد که قبال طی 

 .کارهای کارشناسی روی آن انجام شده و در دو استان به صورت پایلوت اجرا شده است

اهش مصرف نهاده و کاهش مصرف دارو برای دام به دلیل کاهش تلفات، بهبود ضریب تبدیل، ک: وی درمورد مزایای این طرح گفت

دوره تولید   آنکه تعداد مضاف بر. درصد با کاهش هزینه مواجه شود 24شود تا تولیدکننده نیز تا  کوتاه شدن دوره پرورش سبب می

ل حذف شدن سرعت رشد وارد امینی اظهار امیدواری کرد تا با اجرای این طرح نژاد آرین هم بتواند به دلی.نیز بیشتر خواهد شد

زمانی : گذار نیز گفت  های مورد استفاده مرغ تخم مدیرکل دفتر امور طیور وزارت جهاد کشاورزی در مورد گونه.خطوط تولیدی شود

، قوند، نیکچیک و  SLFLسویه هایالین،  5شد که اکنون به  گذار در کشور استفاده می در شرایط رقابتی تنها از دو سوی مرغ تخم

 .شیبر رسیده است

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http50454545444000 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا - ۰۹۳۱آبان  ۱2: تاریخ

ورود مرغ های درشت به میادین ورود مرغ های درشت به میادین محدودیت محدودیت / / درصدی تولید با بهره برداری بهینه از خوراک طیوردرصدی تولید با بهره برداری بهینه از خوراک طیور  8۵8۵افزایش افزایش 

  میوه و تره بارمیوه و تره بار

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی از اجرای طرح کاهش وزن و سن کشتار مرغ های گوشتی از یکم آذرماه امسال در 

نگار ما اعالم به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهادکشاورزی، حسن رکنی در گفت وگو با خبر.سراسر کشور خبر داد

کیلو  7گرم تا  544در فاز نخست اجرای این طرح برای کاهش سن کشتار و اصالح وزن مرغ های گوشتی به وزن یک کیلو و : کرد

واحدهای  5042در افق اجرای این طرح در فروردین سال : وی افزود. روزه اقدام مى شود 05گرم و حداکثر سن کشتار  744و 

رکنی با بیان این که طرح کاهش .روزه نزدیک شوند 05گرم و سن  744ه وزن کشتار حدود یک کیلو و پرورش مرغ گوشتی باید ب

در هر فاز سه : وزن و سن کشتار مرغ های گوشتی هر سه ماه یک بار پایش شده و با شرایط جدید تصمیم گیری می شود، گفت

وی هدف از اجرای این طرح را بهبود بهره وری، کاهش .ماهه، دستورالعمل های اصالح وزن و سن کشتار مرغ بهینه خواهد شد

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی، .ضایعات، توسعه صادرات و بهبود شرایط بهداشتی فرآیند تولید تا عرضه برشمرد

ی مصلحت ملی، منافع اجرای این طرح در راستا: استقبال تولیدکنندگان مرغ گوشتی را از این طرح مثبت ارزیابی و تصریح کرد

 .اقتصادی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان صورت می گیرد

در این طرح عالوه بر افزایش کیفیت گوشت مرغ، با کاهش ضریب تبدیل دان به گوشت موجب صرفه جویی واردات : وی گفت

 .خوراک طیور به کشورخواهیم شد

 طیوردرصدی تولید با بهره برداری بهینه از خوراک  8۵افزایش 

هزار تن صرفه جویى در مصرف خوراک طیور در سال ایجاد کند لذا با عملیاتی  544اجراى این طرح می تواند حداقل : وى افزود

 . شدن طرح مذکور و کاهش سن کشتار از هدر رفت خوراک طیور و در پی آن واردات جلوگیری می شود

هزارتن توان تولید گوشت  744، نزدیک به 7تساب ضریب تبدیل عدد جلوگیری از هدر رفت خوراک طیور و اح:رکنى در ادامه داد

 .درصد به تولید این محصول می افزاید 54مرغ را افزایش می دهد که این رقم 

معاون وزیر جهاد کشاورزی، اصالح وزن و سن کشتار مرغ گوشتی را برای دستیابی بیشتر به بازارهای جهانی اجتناب ناپذیر و مهم 

گرم مبادله می شود در حالی که  744ر نشان کرد که در تجارت جهانی، مرغ های سایز با وزن حداکثر یک کیلو و دانست و خاط

 .در واحدهای تولیدی کشور، وزن مرغ های گوشتی باالی دو کیلوگرم است

گرم از  044ک کیلو و تا ی 744هزارتن گوشت مرغ منجمد با وزن یک کیلو و  54تا  24در حال حاضر ساالنه نزدیک به : وی گفت

از این رقم نزدیک : میلیون تن عنوان کرد و اظهار داشت 545رکنی میزان تولید جهانی گوشت مرغ را حدود .کشور صادر می شود

 .میلیون تن مرغ سایز در بازارهای جهانی تجارت مى شود 54به 

حدهای تولیدکننده عملی دانست و در عین حال وی در عین حال اجرای طرح کاهش وزن و سن کشتار مرغ گوشتی را در تمام وا

 .بر فرهنگ سازی برای مصرف گوشت مرغ با وزن پایین تر در کشور تاکید کرد

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به پرسش خبرنگار ما در مورد سرنوشت مرغ های تولید شده با وزن باال 

مرغ های باالتر از سایز تولید شده بعد از اجراى طرح مى توانند به صورت قطعه بندی در بازار ، : بعد از زمان مقرر، اذعان داشت

شرکت پشتیبانی امور دام نیز می تواند این قطعات را خریداری و برای تنظیم بازار گوشت مرغ استفاده : وی ادامه داد.عرضه شوند

 .ه ای در نظر گرفته ایم تا کار به راحتی انجام شودما شرایط اجرای این طرح را به گون: رکنی تصریح کرد.کند
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دستورالعمل های طرح کاهش وزن و سن کشتار مرغ گوشتی به امضای معاونت امور تولیدات دامی و ریس سازمان : وی گفت

دستورالعمل اجرای بخشی از : معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود.دامپزشکی کشور رسیده و به استان های کشور نیز ابالغ شده است

های این طرح به همکاری دامپزشکان مستقر در کشتار گاه های کشور و بخشی دیگر به همکاری پرورش دهندگان و تشکل های 

 .تولیدی طیور نیاز دارد

 محدودیت ورود مرغ های درشت به میادین میوه و تره بار بعد از اجراى طرح 

فازهای سه ماهه این طرح، متناسب با شرایط هر : ها اشاره کرد و اظهار داشت وی به آماده بودن مقدمات اجرای این طرح در استان

اجرای طرح کاهش وزن و سن کشتارمرغ گوشتی با هماهنگی تعاونی ها، اتحادیه ها و : رکنی تصریح کرد.استان عملیاتی می شود

ره های تولید سازماندهی و مابقی توسط درصد تولید طیور در بخش زنجی 57: وی گفت.زنجیره های تولید طیور انجام می گیرد

رکنی همچنین از هماهنگی معاونت امور دام با میادین میوه و تره بار برای ایجاد .مرغداران به طور پراکنده انجام می شود

 .محدودیت ورود مرغ های درشت به این میادین در راستای اجرایی شدن طرح خبر داد

/news/fa/ir.iana.www//:http00454D%/5%A2%D4%55%D5 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا - ۰۹۳۱آبان  ۱۰: تاریخ

  !!هاست تا دامدارانهاست تا دامداران  سازمان حمایت طرفدار قصابسازمان حمایت طرفدار قصاب/ / ماهماه  هزار رأس دام زنده در آبانهزار رأس دام زنده در آبان  18۹18۹آمادگی فروش آمادگی فروش 

 .دام زنده، از آمادگی توزیع باالتر از ظرفیت این محصول در کشور برای ماه جاری خبر دادنماینده بخش خصوصی 

شورای تأمین دام ایران، با : وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده ایران امروز در گفت

 .دارد( آبان)کشور، آمادگی عرضه دام مورد نیاز داخلی را در ماه جاری  های مختلف های موجود در استان توجه به شناسایی ظرفیت

های اخیر برای قیمت گوشت قرمز به وجود آمد و بازار این محصول را کمی متشنج  منصور پوریان با اشاره به اتفاقاتی که در ماه

هزار رأس  02کیلویی و  554هزار رأس گوساله  524گوسفند، هزار رأس  554تواند تا  ماه، می اکنون این شورا برای آبان: کرد، افزود

 .تومان است 544هزار و  55تا  55بز را برای کشتار به بازار عرضه کند که متوسط قیمت فروش هر کدام در هر کیلوگرم 

هزار رأس تخمین زده  054تا  044به گفته وی، این مقدار عرضه دام، در حالی است که نیاز کشور برای یک ماه مثالً برای گوسفند 

هزار رأس از این دام را بیش از حد نیاز به بازار تزریق  704تا  744به عبارتی، شورای تأمین دام، در نظر دارد که حدود . شود می

 .کند تا بلکه این حباب قیمتی شکسته و مردم بتوانند از محصول مورد نظر استفاده کنند

درصد در کشور کاهش یافته و دسترسی  75تا  74رخ گوشت گوسفند، مصرف این محصول در جریان افزایش ن: پوریان معتقد است

شود؛ بنابراین الزم بود که با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و بخش خصوصی، وارد عمل شده و  روز محدودتر می خریداران روزبه

مورد حذف خواهند  های بی مقدار زیادی از واسطه کمبودها را جبران کنیم، چرا که با تأمین دام از طریق شورای تأمین، مطمئناً

: رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده ایران در پایان با انتقاد شدید از سکوت سازمان حمایت در این باره اظهار داشت.شد

کند که سازمان  قا میالعملی، این شائبه را ال چنین عکس. کند ها سکوت می فروشی معلوم نیست که چرا این سازمان در برابر گران

 ./های دام زنده ها است تا تولیدکننده حمایت، بیشتر طرفدار قصاب

/news/fa/ir.iana.www//:http05450D%/5%A7%D4% 
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 تولیدات دام وطیور
 آیانا - ۰۹۳۱آبان  ۱۰: تاریخ

  قیمت تولید داخلی، کمتر از روسیهقیمت تولید داخلی، کمتر از روسیه/ / ساالنه بیش از سه میلیون قطعه بوقلمون در کشورساالنه بیش از سه میلیون قطعه بوقلمون در کشور  ظرفیت تولیدظرفیت تولید

ایران با تجهیزات و امکانات فعلی توانایی تولید حداقل یک میلیون قطعه، : یکی از فعاالن بخش خصوصی تولیدکننده بوقلمون گفت

 .بیش از نیاز داخلی را دارا است

 724اکنون با توجه به : وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر افزود مون ایران امروز در گفتمدیرعامل شرکت تعاونی صنعت بوقل

 .برداری که در صنعت بوقلمون صادر شده، ایران توانایی تولید بیش از سه میلیون قطعه در سال را دارد پروانه بهره

 024در حالی که : ل بازار فروش گوشت بوقلمون کرد، ادامه داداکنون باید فکری به حا سیدمهدی آذرمؤید با اشاره به اینکه از هم

شود؛ بنابراین باید  پروانه جدید نیز در زمینه پرورش بوقلمون صادر شده که در یک بازه زمانی چند ساله به تعداد قبلی اضافه می

ه آشفتگی مشابه در صنعت مرغ، در صنعت به گفته وی، نباید اجازه داد ک.انتظار افزایش تولید تا سه برابر میزان فعلی را داشت

های قبلی، الزم است که در این زمینه تدابیر مقتضی اندیشیده شده و وزارت  بوقلمون نیز تکرار شود؛ بنابراین با توجه به تجربه

زیر بار فشار برخی  ها گیری طور که تا امروز میزان تولید را مدیریت کرده، به کار خود ادامه دهد و در تصمیم جهاد کشاورزی، همان

های قلبی رایج در کشور است،  های جلوگیری از بیماری آذرمؤید با بیان اینکه تغذیه با گوشت بوقلمون، یکی از راه.داران نرود سرمایه

شود، در حالی که مصرف این  کیلوگرم برآورد می 54طور میانگین  سرانه مصرف گوشت بوقلمون، در دنیا به: خاطرنشان کرد

کند؛ آن هم در شرایطی که تعداد کل عمل قلب باز در کشور، برابر با میزان آن  گرم در سال تجاوز نمی 054در ایران، از محصول 

بوقلمون، تنها گوشتی است که چربی اشباع آن صفر بوده و : وی معتقد است.در چین است که بیش از یک میلیارد نفر جمعیت دارد

گذاری در  ای مانند آمریکا، فرانسه، بریتانیا، آلمان و کانادا با سرمایه لیل کشورهای پیشرفتهبه همین د. کمترین کلسترول را دارد

اند و در این راه بسیار  های مرتبط با تغذیه داشته راستای آگاهی بخشی به جامعه در ارتباط با مصرف آن، سعی در کاهش بیماری

د در افزایش سرانه مصرف، اقدامات الزم را انجام دهد تا از این طریق، البته در ایران نیز، وزارت بهداشت بای. اند موفق بوده

ساختار : مدیرعامل شرکت تعاونی صنعت بوقلمون ایران تصریح کرد.های درمانی اتفاق بیفتد داری در هزینه جویی معنی صرفه

مناسبی برای گوشت دیگر احشام باشد؛  تواند جایگزین بنابراین می. ای است که هم گوشت سفید دارد و هم قرمز بوقلمون به گونه

 .بار به ازای هر کیلوگرم است تومان در میادین تره 244هزار و  4سوم گوشت قرمز و حدود  در حالی که قیمت آن هم تقریباً یک

اکنون آمار  مه: درصد به تولید گوشت این پرنده در کشور افزوده شود، یادآور شد 54آذرمؤید با اشاره به اینکه قرار است ساالنه 

سازی و گسترش آگاهی  هزار قطعه است که باید با فرهنگ 044صورت ساالنه حدود دو میلیون و  ریزی برای بوقلمون به جوجه

این در : وی صادرات گوشت بوقلمون را بسیار ضعیف و در مراحل مقدماتی دانست و تأکید کرد.مردم، بازار آن را نیز رونق بخشید

تواند آن را تأمین کند، اما در این زمینه باید ابتدا  مانند روسیه، تقاضای باالیی برای خرید دارد و ایران می شرایطی است که کشوری

 .ها و تجهیزات الزم آماده شود؛ چرا که هنوز در کشور کشتارگاه استانداردی برای بوقلمون وجود ندارد زیرساخت

تر از نرخ آن در کشورهای دیگر  قیمت تولید بوقلمون در ایران، پایین برخالف گوشت مرغ،: این کارشناس در پایان اظهار داشت

 ./نظیر روسیه است؛ بنابراین باید از فرصت به وجود آمده استفاده کرد و هرچه زودتر برای رونق گرفتن صادرات، برنامه چید

/news/fa/ir.iana.www//:http05402D%/5%B5%D5%B5% 
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 تولیدات دام و طیور
 خبرنگاران جوان - ۰۹۳۱آبان  ۱۹: تاریخ

  چه میزان جوجه یک روزه از کشور صادر شده است؟چه میزان جوجه یک روزه از کشور صادر شده است؟

 .تن جوجه یک روزه تخمگذار از کشور صادر شده است 20ماه منتهی به شهریور ماه سال جاری بیش از  0طبق آمار گمرک در 

ماه منتهی به شهریور  0طبق آمار گمرک در  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار به گزارش

 .کشور صادر شده است تن جوجه یک روزه تخمگذار از 20ماه سال جاری بیش از 

 .بوده است 50،505،545،740و ارزش ریالی آن  005،000ارزش دالری این میزان صادرات 

 .صادرات این محصول به کشورهای آذربایجان ، ارمنستان ، افغانستان و ترکمنستان بوده است

 

کشور  ماه

 مقصد

 ارزش دالری  ارزش ریالی  (گ.ک)وزن

                    5،405                    آذربایجان 5
075،500،254  

                  
54،254  

                    7،227                    ارمنستان 5
525،055،444  

                  
75،544  

                    5،754                    ارمنستان 5
052،005،444  

                  
57،544  

                   افغانستان 5
77،444  

                
7،250،575،044  

                  
45،404  

                    044                       آذربایجان 7
555،407،444  

                   0،444  

                    7،050                    ارمنستان 7
550،505،550  

                  
75،500  

                   افغانستان 7
55،054  

                
0،040،047،744  

                
544،444  

                    5،004                    آذربایجان 0
005،075،044  

                  
50،044  

                    0،444                    ارمنستان 0
455،544،444  

                  
04،444  

                   افغانستان 0
50،450  

                
7،500،074،044  

                  
50،744  

                    7،550                    ترکمنستان 0
000،040،744  

                  
75،744  

  5،444                                       5،720                    افغانستان 0

http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته اول آبان 

 

84 
 

700،074،444  

                    5،507                    عراق 0
005،400،444  

                  
55،744  

                    554                       ترکمنستان 5
550،724،444  

                   0،444  

                    550                       عراق 0
544،444،044  

                   0،744  

  
/news/fa/ir.yjc.www//:http5505004DA%/%50%D4%5 
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 (سایر )تولیدات زراعی 
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 چای

 آیانا - ۰۹۳۱آبان  ۱۹: تاریخ

  های چای به خواب رفتندهای چای به خواب رفتند  بوتهبوته/ / میلیارد تومانمیلیارد تومان  20۴20۴هزار تن به ارزش هزار تن به ارزش   80۱80۱شده شده   آمار نهایی برگ سبز خریداریآمار نهایی برگ سبز خریداری

میلیارد  557میلیارد تومان است و تاکنون  700هزار تن رسید که ارزشی معادل  504برداری چای، آمار کلی به  با اتمام دوره بهره

 .تومان آن پرداخت شده است

مام رسیده های چای به ات برداری از باغ فصل بهره: وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت رئیس سازمان چای کشور امروز در گفت

درصدی تولید در مقایسه با سال گذشته آمار کل برگ سبز  04با افزایش : محمدولی روزبهان افزود.ها در فصل خواب هستند و بوته

درصد را برگ سبز درجه یک تشکیل  04درصد آن درجه دو و  24هزار تن رسید که حدود  504برداران به  شده از بهره خریداری

میلیارد تومان آن به  557میلیارد تومان است که  700ارزش ریالی این مقدار برگ سبز چای معادل : دوی خاطرنشان کر.دهد می

 .شود حساب چایکاران واریز شده و مابقی آن در هر هفته پنج میلیارد تومان واریز می

 .ارد تومان بودمیلی 500شده در سال گذشته  این در حالی است که ارزش کل برگ سبز خریداری: روزبهان ادامه داد

ها باید از فروش محصوالت قدرالسهم  صورت کامل پرداخت شده و کارخانه مطابق مصوبه بودجه، قدرالسهم دولت به: وی تصریح کرد

 .خود را رداخت کنند تا تسویه کامل انجام شود

 ماه های چای از اواخر آبان آغاز فصل هرس باغ

بر  امسال برای هر هکتار هرس کف: ماه خبر داد و یادآور شد چای از اواخر آبان های رئیس سازمان چای کشور از انجام هرس باغ

شود که زمان آغاز آن بسته به منطقه از اواخر آبان  شش میلیون تومان و برای هرس کمربر سه میلیون تومان تسهیالت پرداخت می

 .های چای مدنظر است سازی چهارهزار هکتار از باغ زراعی و جوان در سال جاری به: روزبهان تأکید کرد.ماه خواهد بود تا دی

میلیارد تومان سرمایه  04هزار نفر عضو و  05صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور نیز در حال حاضر : وی اظهار داشت

ها و دولت  انهزراعی، هرس و احیا از سوی کارخ میلیارد تومان وام برای انجام عملیات به 54امسال : روزبهان همچنین گفت.دارد

 .شود پرداخت می

 است 8011آخرین چای سنواتی موجود در کشور مربوط به سال 

در سال گذشته کل چای خشک : های سنواتی موجود افزود رئیس سازمان چای کشور درباره میزان تولید چای خشک و چای

نیز چای خشکی باقی  5040ز تولید سال ا: وی خاطرنشان کرد.تن بود که تمامی آن به فروش رفت 044هزار و  54تولیدشده 

هزار تنی چای خشک امسالی، در فصل سرما که مصرف بیشتر است، تمامی آن به  04شود که از تولید  بینی می نمانده و پیش

است که تنها قابلیت صادرات برای  5055آخرین چای سنواتی موجود در انبارها مربوط به سال : روزبهان ادامه داد.فروش برسد

بخشی از چای سنواتی، توسط بانک ملی به مزایده : وی تصریح کرد.صارف صنعتی را داشته و اجازه ورود به بازار مصرف را نداردم

هزار  54های سنواتی موجود در کشور کمتر از  کل چای: روزبهان یادآور شد.گذاشته شده که مراحل اداری آن در حال انجام است

های سنواتی تحت نظارت  چای: وی در پایان تأکید کرد.شود ی تحت کنترل و پلمپ نگهداری میتن است که تمامی آن در انبارها

شده اجازه صادرات برای مقاصد صنعتی ازجمله تولید عطر، رنگ و سایر موارد را  های مربوطه است و فقط در شرایط کنترل دستگاه

 ./دارد

/news/fa/ir.iana.www//:http00400D%/5% 
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  خاک

 آیانا - ۰۹۳۱آبان  ۱۰: تاریخ

  ورزیورزی  بهبود کیفیت خاک همراه با کاهش خاکبهبود کیفیت خاک همراه با کاهش خاک

 .اند اند و بیشتر به سمت کشاورزی بدون شخم، روی آورده کشاورزان، در چند دهه گذشته، استفاده از گاوآهن را کنار گذاشته

برند این در حالی است که بیشتر به سمت  امروزه، حدود یک سوم از کشاورزان ایاالت متحده، کشاورزی بدون شخم را به کار می

چراکه هرچه . اند گرایش پیدا کرده  ورزی، ورزی همراه با حداقل میزان خاک های حفاظتی خاک با انجام تجهیزات خاک انجام فعالیت

آن و همچنین به افزایش   اشد، باعث شده تا به بهبودی کیفیت خاک همراه با حفظ ساختار و رطوبتقدر میزان شخم زدن کمتر ب

 .های خاک کمک کرد ماده آلی و ماندگاری میکروب

ی  های خاک نیروی محرکه میکروب": گوید ، دانشجوی دکتری دانشگاه ایلینوی، میStacy Zuberبه گزارش ایانا، استیسی زوبر 

و   آنها باعث شکستن و آزاد کردن نیتروژن، فسفر، پتاسیم و دیگر مواد مغذی محصوالت باقی مانده در خاک شده. خاک هستند

برای این که خاکی متنوع سالم داشته باشیم، باید به انجام فرآیندهای بهبود خاک روی . توانند برای رشد محصوالت مفید باشند می

های میکروبی، مشخص شده، میکروب و  ورزی و فعالیت جام گرفته درباره میزان شدت خاکتاکنون، با توجه به مطالعات ان".بیاوریم

دلیلش این . ای به مزرعه دیگر متفاوت است ورزی بیشتر شود، اما میزان این نتیجه از مزرعه تواند با مدیریت خاک بهبودی خاک می

زده و بدون  های شخم همچنین مکان. نوع خاک قرار دارد های زراعی و است که هر مزرعه تحت تأثیر عوامل مختلف محیطی، شیوه

 .تأثیرگذار باشد  تواند روی میزان میکروبی خاک آن محل، ورزی و عمق شخم می شخم، نوع تجهیزات خاک

به  آوری کرد و نمونه را از مناطق مختلف جمع 07های خاک،  ورزی روی میکروب منظور یافتن نتیجه قطعی درباره اثر خاک زوبر، به

گیری دشوار  ها، نتیجه دلیل متنوع بودن نمونه گاهی اوقات به": نشان کرد این دانشجوی دکترا خاطر.تجزیه و تحلیل آنها پرداخت

گیری را در بعد  آید و این فرایند به ما امکان نتیجه ، در مطالعات میدانی مختلف به کمک ما می(5)از این رو روش فراتحلیل. شود می

شخم و  های بدون و فعالیت متابولیک را در نمونه( microbial biomass)وی میزان زیست توده میکروبی ".دهد تری می  بزرگ

بندی  ورزی و عمق شخم دسته زده، این میزان با توجه به نوع تجهیزات خاک های شخم برای سیستم. زده را با هم مقایسه کرد شخم

دما و بارش، وجود یا عدم محصوالت پوششی و متغیرهای دیگر را در این دهی، متوسط  همچنین میزان نرخ نیتروژن کود. شد

نمونه انجام شد، مشخص شد، که زیست توده میکروبی و فعالیت آنزیمی،  07زمانی که بررسی مربوط به .محاسبات در نظر گرفت

ورزی در  ده، نوع تجهیزات خاکز های شخم همچنین در سیستم. زده بیشتر بود های بدون شخم نسبت به سیستم شخم در نمونه

یا گاو آهن  moldboard plowsورزی مانند گاوآهن برگردان دار تعیین میزان مقادیر یادشده تأثیر و استفاده از تجهیزات خاک

این در حالی است که، . ، با میزان زیست توده میکروبی ارتباط داشتchisel plows، گاوآهن چیزل disc plowsدو طرفه 

شود تا اختالل کمتری در خاک روی  ورزی است که از لحاظ تئوری باعث می ، نوعی وسیله خاکChisel plowsزل گاوآهن چی

ورزی مناسب استفاده شود، اما آنچه مطالعات زوبر نشان داده، این میزان  عنوان یک سیستم خاک تواند به دهد و در نتیجه، می

اما هنگامی که شما : نظر عملی ساده باشد عمل شخم شاید به": دهد ح میزوبر توضی.ممکن است از تئوری تا واقعیت فرق کند

. کاری پیچیده است، چراکه تعریف روشن و مشخصی برای آنها وجود ندارد ورزی استفاده کنید این عمل  بخواهید از تجهیزات خاک

 ".شان با یکدیگر متفاوت است ورزی میزان خاک عنوان نمونه، دو ابزار به نام گاوآهن چیزل وجود دارد، در صورتی که نحوه کار و به

شمار آید؛  عنوان عاملی برای کیفیت خاک به تواند به دهد زیست توده میکروبی خاک و فعالیت آنزیمی می این مطالعه نشان می

 .پیش روند( شخم)ورزی  های حفاظتی و با حداقل خاک بنابراین کشاورزان باید به سمت سیستم
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های  تواند یکی از راه تواند عاملی باشد تا محصوالت بهتر رشد کنند و این می هرچقدر عملکرد خاک بهبود یابد، می": زوبر یادآور شد

رویکرد فراتحلیل با هدف بررسی اثر خاکورزی بر زیست توده و "این مقاله، با عنوان ".شمار آید رسیدن به کشاورزی پایدار به

"های میکروبی های آنزیم فعالیت
 ./، منتشر شده است(0)شناسی و بیوشیمی خاک جله زیستدر م (7)

 فرحناز سپهری: ترجمه

 :منبع
edu.illinois.aces.news//:http 

 :نوشت پی

عنوان یک  آنها را به آورد و های مختلف را یک جا گردهم می آمده از پژوهش دست های به در آمار، فراتحلیل یا فراپژوهش داده -5

ها در قالب مفاهیم کمی،  ای از پژوهش های توده ها و یافته در روش فراتحلیل پژوهشگر با ثبت ویژگی. کند مجموعه داده تحلیل می

های آماری و  به عبارت دیگر این روش مهارتی است که در آن از روش. کند های نیرومند آماری می آنها را آماده استفاده از روش

 .شود داوری نمی شود و درباره کیفیت تحقیق پیش یاضی استفاده میر

7- Meta-analysis approach to assess effect of tillage on microbial biomass and enzyme activities. 

0- Soil Biology  &Biochemistry :موجودات  توان به فرایندهای بیوشیمیایی و اکولوژی از موضوعات عمده این مجله می

 .زنده خاک، اثرات آنها بر محیط زیست و گیاهان، اشاره کرد

/news/fa/ir.iana.www//:http00520D%/5%A5%D4 
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 خشکسالی
 آیانا - ۰۹۳۱آبان  ۱۰: تاریخ

های جناحی های جناحی   پیگیری موضوع آب در فالت مرکزی ایران به بحثپیگیری موضوع آب در فالت مرکزی ایران به بحث//زنگ خطر پایان ذخایر آب شرب در اصفهانزنگ خطر پایان ذخایر آب شرب در اصفهان

  تبدیل شدهتبدیل شده

 DEN-5574040: بار کد خبر045:بازدید 70:47:45:ساعت انتشار 5045/45/40:سایت خوان روزنامه دنیای اقتصاد تاریخ خبر

حجم منابع آب زیرزمینی برای تأمین آب شرب در : یقات شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفتعضو کمیته راهبردی تحق

 .اصفهان رو به پایان است که این موضوع باید زنگ خطری برای مدیران و مسؤوالن مرتبط با آب باشد

نار منابع آب کشاورزی حمیدرضا صفوی در گفت وگو با فارس با اشاره به مطرح بودن موضوع کمبود منابع آب شرب در ک

شود و تغییرات اقلیمی اتفاق افتد ولی با مدیریت بحران جلوی  در بسیاری از مناطق جهان ممکن است بارندگی کم : اظهارکرد

شود اما وقتی در جایی با چنین مشکلی مواجه شوند و با همان رویه گذشته بخواهند با مسأله آب برخورد کنند  معضالت گرفته می

 .از ذخایر استراتژیک هم برداشت خواهند کردنتیجتاً 

 اند مسؤوالن حق ورود به ذخایر استراتژیک آب را نداشته

شده نه حاال، مسؤوالن  ریزی می بینی چنین وضعیتی برای ذخایر آب استان اصفهان باید از چند سال قبل برنامه پیش: وی افزود

 .تا چه اندازه حق ورود به ذخایر استراتژیک دارند های مختلف توجه داشته باشند که مربوطه باید در دوره

بخشی از ذخایر استراتژیک آب استان اصفهان پشت سد : عضو کمیته راهبردی تحقیقات شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت

نظارتی بر  دهد که متأسفانه در چند سال اخیر کنترل و های زیزمینی تشکیل می رود است و بخش عمده دیگر آن را آب زاینده

های زیرزمینی شده  ها نبوده و بیش از اندازه برداشت شده که منجر به کاهش روزانه کمیت و کیفیت آب های غیرمجاز چاه حفاری

ریزی مسؤوالن خواهید  ها، متوجه عدم برنامه رود در این سال با اندکی تأمل در وضعیت حوضه آبی زاینده: وی عنوان داشت.است

 .تر شود عث شده تا روز به روز مسائل این رودخانه پیچیدهشد و این موضوع با

 رود و تاالب گاوخونی طوالنی شدن خشکی زاینده

عمده مشکالت آب اصفهان تا چند سال گذشته تنها در بخش کشاورزی بود و مشکلی از نظر آب شرب وجود : صفوی تصریح کرد

سأله از صنعت و کشاورزی گذشته و به آب شرب مردم رسیده و تر شده که م قدر عمیق نداشت ولی در حال حاضر این زخم آن

 .رود و تاالب گاوخونی مطرح است میلیون نفر در استان اصفهان، طوالنی شدن خشکی زاینده 5امروز بحث تأمین آب شرب 

، این منابع از بین های زیرزمینی به دلیل طوالنی شدن عمق آب: وی با اشاره به کاهش کیفیت منابع آب زیرزمینی خاطرنشان کرد

ها و عدم دقت در چگونگی برخورد با  رفته و حتی دیگر برای موارد کشاورزی هم کیفیت مناسبی ندارد، بنابراین این نوع بارگذاری

 .ها در اصفهان خواهد شد ذخایر استراتژیک آبی منجر به ادامه خشکسالی

کمبود منابع آبی : ب و فاضالب دانشگاه صنعتی اصفهان تاکید کردذخایر آبی اصفهان امسال با مشکل مواجه استرییس پژوهشکده آ

اصفهان امروز دیگر از بحث کشاورزی گذشته و به کمبود منابع آب شرب رسیده به طوری که سال بسیار سختی را در وضعیت آب 

از کاهش شدید  های هواشناسی تا پایان سال جاری در اصفهان حاکی بینی پیش: وی اضافه کرد.در پیش خواهیم داشت

های زیرزمینی قطعاً با مشکل کمبود آب شرب نیز روبرو خواهیم  هاست که با این حجم کم آب در سد و ذخایر اندک آب بارندگی

میلیون  504تنها : ای اصفهان از میزان منابع آبی اصفهان، متذکر شد صفوی با اشاره به آخرین اعالم شرکت آب منطقه.شد

میلیون مترمکعب  074باقی مانده، در حالی که مصرف سالیانه آب شرب در اصفهان چیزی حدود  مترمکعب آب شرب پشت سد

 .مانده از آب در سد تقریباً به اندازه یک سوم مصرف ساالنه آب شرب اصفهان است است که این حجم باقی
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 پایان ذخایر آب شرب زنگ خطری برای مسؤوالن

برای تأمین آب شرب در اصفهان نیز رو به پایان است و بخش عمده آب شرب اصفهان حجم منابع آب زیرزمینی : وی ادامه داد

 .شود که این موضوع باید زنگ خطری برای مدیران و مسؤوالن مرتبط با آب باشد مستقیماً از رودخانه تأمین می

مدت  های کوتاه ریزی اصفهان با برنامهعضو کمیته راهبردی تحقیقات شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با بیان اینکه مشکل آب 

 .های بلندمدت است ریزی معضل کمبود آب در اصفهان نیازمند برنامه: ساالنه و ماهانه حل نخواهد شد، یادآور شد

رفت از خشکسالی قابل اجرا بود اما در حال حاضر که اصفهان به این  های برون شاید تا چند سال گذشته راهکار: وی اظهارداشت

 .شده و نوش دارو پس از مرگ سهراب است  ری گرفتار شده کار بیش از گذشته سختبیما

 کند کار را حل نمی« ماه ببند 7ماه آب را باز کن و  0»روش 

اساتید و کارشناسان زیادی از دانشگاه صنعتی اصفهان مرتباً با مطالعات و تحقیقات، راهکارهای خود را برای : صفوی یادآور شد

ماه آب را باز  0«  دهند اما متأسفانه مدیریت اصفهان در بحران آب به روش روزمرگی بوده و روش شکسالی ارائه میجلوگیری از خ

ریزی و توزیع آب نباید ساالنه و یا فصلی باشد  گیری برای برنامه تصمیم: وی بیان داشت.را پیش گرفته است« کن و دو ماه ببند

هایی که قرار است در  های باال و پایین و بحران بینی شود، کران سال آینده پیش 74سال یا  54بلکه باید درازمدت باشد و اتفاقات 

 .سال آینده برای آب اصفهان رخ دهد نیز از جمله موارد دیگری است که باید در مورد آن مطالعاتی تخصصی صورت گیرد 54

اید در سطح ملی داشته باشند را نداشته و این موضوع های الزمی که ب متأسفانه مسؤوالن استان اصفهان برش: صفوی اذعان کرد

هایی که برای  ها وجود داشت همین همبستگی یکی از دالیل رسیدن وضعیت آب اصفهان به وضع کنونی است که اگر این برش

 .افتاد رود نیز اتفاق می محیطی دریاچه ارومیه رخ داد برای زاینده بحث زیست

 دازه مطالبات برای دریاچه ارومیه نیسترود به ان مطالبات برای زاینده

های اجتماعی و  رود کمتر از اهمیت دریاچه ارومیه نبود اما ایجاد تشکل بر کسی پوشیده نیست که اهمیت رودخانه زاینده: وی افزود

ج این دریاچه از های ملی باعث خرو مردمی برای پیگیری موضوع آب دریاچه ارومیه، اختصاص اعتبارات الزم، ایجاد ستاد و پیگیری

در موضوع دریاچه ارومیه حتی بحث آب شرب : رییس پژوهشکده آب و فاضالب دانشگاه صنعتی اصفهان گفت.وضعیت بحرانی شد

رود بلکه  نیز مطرح نبود و تنها خشک شدن یک دریاچه مطرح بود اما در اصفهان بحث بر سر آن است که نه تنها رودخانه زاینده

 .ک شده است، امروز دیگر کارد به استخوان رسیده و آب شرب اصفهان هم مشکل پیدا کرده استتاالب گاوخونی نیز خش

رود نیست و  آن اجماع، همبستگی، پیگیری ملی و مردمی که در قضیه دریاچه ارومیه وجود داشت پشت قضیه زاینده: وی ادامه داد

ای  رود هنوز به صورت مسأله و به همین دلیل موضوع زاینده اگر هم بخواهد به وجود بیاید ممکن است در برابر آن مقاومت شود

 .ملی تبدیل نشده و در حد یک مسأله روزمره است

 های جناحی تبدیل شده پیگیری موضوع آب در فالت مرکزی ایران به بحث

ای ملی  ا تبدیل به مطالبههایی که انجام دادند مشکل دریاچه ارومیه ر مردم و مسؤوالن در ارومیه با پیگیری: صفوی خاطرنشان کرد

المللی شده است اما در اصفهان چنین اتفاقی نیفتاد و مسؤوالن دچار  کردند و نتیجه آن در حال حاضر پیگیری مطالبات بین

 .خودسانسوری شدند که نهایتاً وضعیت امروز آب اصفهان با مشکل جدی مواجه شده است

های دستگاهی، جناحی باشد  أله کمبود منابع آبی در فالت مرکزی به بحثتا وقتی که خوشمزگی مس: وی در پایان تصریح کرد

شوند و کسی دغدغه حل  سواری بر مسائل سیاسی و انتخاباتی وارد مسأله می ای تنها برای موج نتیجه بهتر از این نخواهد بود، عده

 .قضیه را ندارد
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 خشکسالی
 آیانا - ۰۹۳۱ آبان ۱۰: تاریخ

  برابر بیشتر از ذخیره آب های زیرزمینی استبرابر بیشتر از ذخیره آب های زیرزمینی است  8۵88۵8مصرف آب در ایران مصرف آب در ایران 

زیرزمینی برابر بیشتر از ذخیره آب های  545مدیر اجرایی پروژه بین المللی منارید و حبله رود، میزان مصرف اب در ایران را 

به گزارش ایرنا، هوشنگ جزی روز سه شنبه در جلسه کیمته مدیریت حوضه آبخیز چالشتر شهرکرد بدون اشاره میزان آب .دانست

 .دشت کشور نیز به عنوان دشت های ممنوعه اعالم شده است 754شهر کشور در معرض سیل و  754: های زیرزمینی تصریح کرد

بخشی و موازی کاری ها، پایین بودن مشارکت مردم در برنامه ریزی ها، در نظر گرفته نشدن نبود برنامه منسجم بین : وی گفت

 .پتانسیل های حوضه آبخیز از مهمترین موانع توسعه پایدار است

و پروژه بین المللی منارید با هدف بهبود و توسعه مدیریت پایدار سرزمین در منطقه خاورمیانه و آفریقا و تقویت : وی اظهار کرد

  .انسجام سازمانی در راستای مدیریت یکپارچه منابع طبیعی در کشورهای مختلف اجرا می شود

در پنج استان سیستان بلوچستان، یزد، کرمانشاه، تهران و سمنان آغاز شده و به دلیل موفقیت  7455این پروژه از سال : جزی افزود

 .به استان های دیگر نیز در حال تعمیم است

نون استان چهارمحال وبختیاری به عنوان ستاد هماهنگی کارون بزرگ در اجرای پروژه منارید انتخاب شده و هم اک: وی گفت

 .میلیون هکتار از اراضی کارون بزرگ اجرا خواهد شد 0.0اجرای این پروژه در 

ها، نبود برنامه ریزی هم اکنون یکی از مهمترین مشکالت کشور بحث آب و نبود انسجام درست دبین دستگاه : جزی اظهار کرد

منطبق بر همدیگر، رقابت برای بودجه گیری به جای رقابت برای تدوین برنامه است که این امر از دالیل تخریب حوضه های آبی به 

حوضه اصلی آبخیز در کشور وجود دارد که برای هر بخش یک برنامه مدیریتی  0هم اکنون : وی گفت.خصوص کارون بزرگ است

در چارچوب برنامه توسعه پایدار و یکپارچه کشورهای خاورمیانه ( MENARID) پروژه بین المللی منارید.ه استجامع تدوین شد

 .و شمال آفریقا در هفت کشور اردن، الجزایر، ایران، تونس، مراکش، مصر و یمن اجرا می شود

و سازمان جنگلها، ( UNDP) ملل متحد، برنامه توسعه (GEF) این پروژه در ایران با مشارکت تسهیالت جهانی محیط زیست

  .آغاز شده است 5044مراتع و آبخیزداری جمهوری اسالمی به عنوان نماینده دولت از شهریور 
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 خشکسالی
 آیانا - ۰۹۳۱آبان  ۱۰: تاریخ

    میلیارد متر مکعبمیلیارد متر مکعب  8۵۵8۵۵به به   80۵80۵نی کشور از نی کشور از ییکاهش ذخایر آب زیرزمکاهش ذخایر آب زیرزم

های ممنوعه  های کشور وضعیت ممنوعیت مصرف آب وضع شده و جز دشت مقام وزیر نیرو با بیان اینکه در نیمی از دشت قائم  

 .میلیارد متر مکعب کاهش یافته است 544به  504ذخایر زیرزمینی آب از : هستند، گفت

 7454گوید که تا سال  ستار محمودی امروز در نوزدهمین همایش ملی بهداشت محیط و توسعه پایدار با بیان اینکه آمار می

اگر به همین صورت ادامه یابد، حدود : شود، گفت درصد نیازهای آبی بشر از منابع آب زیرزمینی استحصال می 55میالدی حدود 

قائم مقام وزیر نیرو با اعالم اینکه سازمان ملل متحد در سال .آبی مواجه خواهند شد درصد کشورهای جهان به نوعی با تنش 24

هایی که گریبانگیر بشر  کشور جهان مصوباتی داشت تا به بیشترین عارضه 554میالدی به عنوان اهداف هزاره سوم با حضور  7445

ود سه هدف اصلی شامل ریشه کنی فقر و گرسنگی، کاهش های خ سازمان ملل مصمم شده تا در برنامه: است، بپردازد، تصریح کرد

این مقام مسئول با بیان اینکه طبق آمار موجود در .مرگ و میر کودکان و تضمین پایدار محیط زیست را در دستور کار قرار دهد

سال اخیر،  74اساس آمار  اما بر: میلیارد مترمکعب منابع آب زیرزمینی برخوردار بودیم، اظهار داشت 504های قبل همواره از  دهه

میلیارد مترمکعب کاهش یافته  544سال اخیر به کمتر از  0میلیارد مترمکعب و در  554منابع آب تجدید شونده کشور به 

درصد منابع آب تجدیدپذیر  04محمودی با یادآوری اینکه بر اساس نظر مدیران و متخصصان جهانی آب، کشورهایی که تا .است

درصد از منابع  04بینند و کشورهایی که تا  شوند که زیان نمی کنند جزو کشورهای پایدار محسوب می یخود را استفاده م

در شرایطی که : تجدیدپذیر خود استفاده کنند، آثار نامطلوب و تخریبی آن بر روی محیط زیست خود مشاهده خواهند کرد، افزود

وی با اشاره به آثار تخریبی .کنیم ع آب تجدیدپذیر خود را استفاده میدرصد مناب 44تا  54منابع آب رو به کاهش است، ما حدود 

دشت به عنوان  044دشت کشور، بیش از  044از : این استفاده نادرست از منابع زیرزمینی بر چهره طبیعت کشور، تبیین کرد

میلیون متر  5این رو ساالنه حدود  دشت ممنوعه اعالم شده که از سرمایه ذخیره استراتژیک خود بیش از پیش استفاده کرده و از

سال گذشته که  74محمودی در خصوص نقش آب در جوامع انسانی نیز با بیان اینکه از .مکعب بیالن منفی را شاهد هستیم

درصد افزایش داشته است، یادآور  47درصد به  20اند جمعیت تحت پوشش کشورمان از  های آب و فاضالب تأسیس شده شرکت

درصد جمعیت  07حدود . های آب و فاضالب قرار دارند رصد جمعیت روستایی کشور نیز تحت پوشش شبکهد 25حدود : شد

 25، حدود 5045مقام وزیر نیرو در پایان سال  به گفته قائم.های سالم و بهداشتی فاضالب برخوردار هستند شهری نیز از طرح

وی با بیان اینکه هم اکنون حدود .مند خواهند شد بهرهدرصد جمعیت روستایی از خدمات فاضالب  04درصد جمعیت شهری و 

باید نگاه به : آزمایشگاه، سالمت آب شرب مردم شهرها و روستاهای کشورمان را با دقت تحت نظر دارند، یادآور شد 554تا  544

محمودی با .صورت تکاملی به جلو برود ها پایدار مانده و به ها این روش آینده، اصالح روندهای منفی گذشته باشد و با تغییرات دولت

های زیرزمینی را در  جلوگیری از آسیب بیشتر به منابع آب زیرزمینی کشور، طرح تعادل بخشی آباشاره به اینکه وزارت نیرو برای 

های غیرمجاز نیز جلوگیری شده و در  در این طرح ضمن کنترل برداشت از منابع آب زیرزمینی، از برداشت: دست اجرا دارد، گفت

های مختلف کشور به یک  مطالعه هر یک یا چند دشت در استان :وی ادامه داد.کوشد جهت تغذیه بیشتر منابع آب تجدید پذیر می

شود تا با انعطاف فکری علمی بتوانیم تصمیمات بهتری را در مسیر اصالح منابع آب زیرزمینی اتخاذ  دانشگاه واگذار شده یا می

آب برخوردار خواهند بود، خاطرنشان  ها و محیط زیست نیز در این برنامه از سهمیه بندی این مقام مسئول با بیان اینکه تاالب.کنیم

 .های کشور در چند سال اخیر در دستور کار قرار گرفته است ریزی برای تمامی دشت تخصیص منابع آب و آب قابل برنامه: کرد
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 روغنیدانه های 

 فارس - ۳۱/۱۰/۱۹:  تاریخ

  گزارشی از عرضه ذرت در بورس کاال گزارشی از عرضه ذرت در بورس کاال 
ای عرضه محصول  روزه پول محصول در تاالر نقره 55دریافت / پیوندد آیا آرزوی دهقانان با سیاست قیمت تضمینی به واقعیت می

تضمینی از اوایل مهر ماه آغاز شده است، ذرت داخلی در بورس کاالی ایران که براساس مصوبه هیات وزیران برپایه سیاست قیمت 

 . هزار تن ذرت در بورس به فروش رسیده است 55تاکنون با حجم قابل قبولی روبه رو بوده و براساس آمارها 

شود که  االیی و فیزیکی انجام می؛ عرضه ذرت در بورس کاال به دو شیوه گواهی سپرده کخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار بورس 

براساس این سیاست، دولت هر ساله قیمتی را . ها از طرح تازه قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی است این روزها عمده صحبت

کند  کند و به کشاورزان پیشنهاد می به عنوان قیمت تضمینی محصوالت کشاورزی که تاکنون جو دامی و ذرت بوده است، اعالم می

 .حصولشان را در بورس کاال عرضه کنندم

به این ترتیب کشاورزان پس از تحویل محصوالتشان به انبارهای تحت نظارت بورس کاال، گواهی سپرده کاال یا همان قبض انبار 

 .نددهند، محصول را در بورس کاال عرضه کن دریافت می کنند و می توانند با هماهنگی که با کارگزاران مجاز بورس انجام می

در اینجا اگر قیمت کشف شده در بورس کاال از قیمت تضمینی اعالمی دولت کمتر بود، وجه معامالت ظرف دو روز کاری به حساب 

 .شود و مابه التفاوت قیمت بورس و قیمت تضمینی نیز باید ظرف دو ماه از سوی دولت پرداخت شود کشاورزان واریز می

ضمینی به نسبت خرید تضمینی برای صنعت کشاورزی کشور دارد، در طرح قیمت جدای از همه مزیت هایی که طرح قیمت ت

رسند که با توجه  تضمینی بارها عنوان شده است که کشاورزان دو روز پس از فروش محصولشان در بورس کاال به وجه معامله می

اتفاقی که امروز در قالب سیاست قمیت  توان گفت تاخیرهای طوالنی مدت و چندماهه در پرداخت مطالبات کشاورزان، به جرات می

 .تضمینی در حال رخ دادن است، روزی آرزوی کشاورزان بوده است

 .در این زمینه یک گزارش میدانی، با برخی دهقانان کشور بر سر میزان رضایت آنها از اجرای قیمت تضمینی تهیه شده است

 روزه وصول شد 8۰ پول محصول

پس از سال ها »: اهی در خصوص نحوه فروش ذرت تولیدی خود در بورس کاال به فارس می گویدمرادی؛ کشاورز ذرت کار کرمانش

که به کار کشاورزی مشغول هستم، خودم و همکارانم برای اولین بار است که در مدت کوتاهی به عمده پولمان می رسیم و از این 

 «.بابت از دولت و شیوه جدید معامالت در بورس راضی هستیم

روز طول کشید تا پول خود را دریافت کردم و این شیوه به مراتب بهتر از 55از زمان تحویل ذرت به انبارهای بورس، : ویدوی می گ

  .سال های گذشته است

میلیون تومان پول  57.5برای این میزان باید : کیلو ذرت تولید کرده ، عنوان کرد 544تن و 50این کشاورز با بیان اینکه امسال 

 .میلیون تومان به حساب من واریز شد 54روزه  55تومان فروخته شد و  550کردم که با عرضه در بورس کاال هر کیلو  دریافت می

این ذرت کار کرمانشاهی با بیان اینکه دو روز پس از فروش محصول خود در بورس، وجه معامله به حساب بانکی وی واریز شد، 

ماه طول می کشید  0میلیون تومان در شرایطی است که طی سال های گذشته حداقل  57،5میلیون تومان از  54پرداخت : گفت

 .تا در شیوه خرید تضمینی پولمان از سوی دولت پرداخت شود

عرضه ذرت در بورس باعث شد تا من و کشاورزان دیگر در معامالت ذرت و جو زودتر از سال های گذشته به پول : وی می گوید

 .امسال وضعیت فروش ذرت و جو بسیار خوب بود و این شیوه برای ما بهتر است خود برسیم و از این نظر

http://www.farsnews.com/
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تحویل محصول به انبار : این کشاورز کرمانشاهی همچنین از شیوه تحویل کاال به انبارهای بورس احساس رضایت کرد و توضیح داد

 .انبار به راحتی انجام شد بسیار راحت بود زیرا نماینده بورس و کشاورزان در آنجا حضور داشت و تحویل به

 ایم درصد پولمان رسیده 1۵به 

از عرضه ذرت در بورس کاال : شفیعی دیگر کشاورز کرمانشاهی در خصوص عرضه و فروش ذرت در قالب گواهی سپرده کاالیی گفت

 .دریافت کردمدرصد پول خود را در زمانی کوتاه  54خیلی راضی هستم چون برای اولین بار بعد از فروش محصول بیش از 

میلیون تومان یک هفته ای دریافت  05تن ذرت خود را به انبارهای بورس کاال تحویل دادم و در مجموع  54امسال : وی ادامه داد

میلیون تومان باقی مانده است؛ بنابراین از عرضه این محصول در بورس کاال خیلی راضی هستم و این روش نسبت  2کردم و البته 

 .بهتر است به خرید تضمینی

به غیر از پرداخت به موقع پول، تحویل محصول به انبارهای بورس کاال نیز آسان بود و کشاورزان : این کشاورز ذرت کار اضافه کرد

 .به راحتی محصول تولیدی خود را به انبارها تحویل دادند

فت کردیم که از فروش گندم به صورت در حالی با عرضه و فروش ذرت پول خود را ظرف یک هفته دریا: شفیعی در خاتمه گفت

 .خرید تضمینی بسیار ناراضی هستیم زیرا سال گذشته گندم خود را تحویل دادیم، ولی تا امروز پول مان را نگرفتیم

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http50454540444074 
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 دانه های روغنی
 آیانا - ۰۹۳۱آبان  ۱۰: تاریخ

  هزار تن دانه های روغنی امسال در کشور تولید می شودهزار تن دانه های روغنی امسال در کشور تولید می شود  ۴۰۵۴۰۵

هزار هکتار و  044را  45-40مجری طرح دانه های روغنی وزارت جهاد کشاورزی، سطح زیر کشت این محصوالت در سال زراعی 

 .هزار تن پیش بینی کرد 054انتظار را میزان تولید مورد 

در سال زراعی جاری : به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، علیرضا مهاجر در گفت و گو با خبرنگار ما افزود

لرنگ برنامه ریزی هزار هکتار سایر دانه های روغنی مانند سویا، آفتابگردان ، کنجد و گ 544هزار هکتار کشت کلزا و  744برای 

 .هزار تن عنوان کرد 054هزار هکتار را  044وی میزان تولید مورد انتظار دانه های روغنی از سطح .کرده ایم

درصد روغن کشور با  57هزار تن برآورد و ابراز امیدواری کرد سال زراعی جاری  044مهاجر، نیاز روغن کشور را یک میلیون و 

مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح دانه های روغنی همچنین پیش .در داخل تامین شودبرنامه ریزی های صورت گرفته 

 .هزار تن روغن خام استحصال شود 544هزار تن دانه کلزا برداشت و  044هزار هکتار کلزا  744بینی کرد که از کشت 

موجب شده است امسال کشاورزان از کشت این وی با بیان این که اختصاص بسته های حمایتی و پرداخت به موقع پول کلزا کاران 

یارانه بذر، بیمه، تامین ادوات کشاورزی، آموزش رایگان، تدارک کود، بذر و سم و خرید آسان و : محصول استقبال کنند، گفت

 .پرداخت به موقع پول کشاورزان جزو بسته های حمایتی کشت کلزا هستند

 4وزارت جهاد کشاورزی افزایش : اظهار داشت 40-45نی کلزا درسال زراعی مجری طرح دانه های روغنی در مورد قیمت تضمی

 . درصدی قیمت خرید تضمینی کلزا را در سال زراعی جاری پیشنهاد داده است

درصد آن  54تن بذر کلزای با کیفیت تدارک دیده ایم که  5544کشت کلزا در کشور آغاز شده و ما برای امسال : وی ادامه داد

 .درصد کاهش داده ایم 74قیمت بذور داخلی را نسبت به پارسال : مهاجر افزود.داخلی است

امسال تدارک یک هزار دستگاه کارنده بذر کلزا را به سازندگان داخلی سفارش داده ایم و برای نخستین بار این دستگاه : وی گفت

کشاورزی با بیان این که به این کارنده های بذر مجری طرح دانه های روغنی وزارت جهاد .ها در اختیار کشاورزان قرار می گیرد

 . میلیون تومان به کشاورزان یارانه پرداخت می شود 2.5برای هر دستگاه کارنده حدود : درصد یارانه تعلق می گیرد، گفت 54کلزا 

بذر به افزایش عملکرد تولید میلیارد تومانی در مصرف  55استفاده از دستگاه های کارنده بذر کلزا عالوه بر صرفه جویی : وی افزود

آموزش کارشناسان و کشاورزان با بهره گیری از محققان : مهاجر در مورد برنامه های آموزشی نیز اذعان داشت.کمک خواهد کرد

داخلی و خارجی از جمله کشورهای آلمان، فرانسه، استرالیا و صربستان و همچنین استادان دانشگاه های داخلی و مراکز تحقیقاتی 

کمک به پایداری تولید گندم، استحصال روغن با کیفیت، افزایش ضریب امنیت غذایی در سالمت کشور : وی گفت.ورت می گیردص

 .و تهیه کنجاله برای مصرف دام و طیور از مزیت های کشت کلزا است

هزار  04هزار تن سویا،  44پیش بینی کرد که  45-40مشاور وزیر جهاد کشاورزی در مورد سایر دانه های روغنی در سال زراعی 

 .هزار تن کنجد و دو هزار تن گلرنگ برداشت شود 04تن آفتابگردان، 

/news/fa/ir.iana.www//:http05455/054D%-4%52%D5% 

 

 

 

http://www.iana.ir/fa/news/35955/450-%D9%87%D8%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته اول آبان 

 

11 
 

 روغن

 آیانا - ۰۹۳۱آبان  ۱۰: تاریخ

  پالم در ایرانپالم در ایرانتاسیس دفتر صادرات تاسیس دفتر صادرات 

آماده ایم که موافقتنامه : وزیر تجارت مالزی با اشاره به اینکه قصد تاسیس دفتر مخصوص صادرات پالم به ایران را داریم، گفت

 .تجارت آزاد را با ایران امضاء کنیم

که روغن پالم سالم است و به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی محمد در همایش مشترک ایران و مالزی با اشاره به اینکه ما معتقدیم 

ما امکان صادرات این روغن را به کشور شما داریم و امیدواریم که در آینده ای نزدیک یک دفتری : استانداردهای الزم را دارد، گفت

و  وی با اشاره به اینکه در منطقه هم ما بیشترین صادرات را به پاکستان، ترکیه.را مخصوص صادرات پالم به ایران تاسیس کنیم

 .البته می خواهیم در آینده آمار صادرات را افزایش دهیم: ایران داریم، افزود

این سمینار فردا برگزار شده و بیشتر در مورد پالم به تجار : اظهارداشت« پالم اویل»وزیر تجارت مالزی با اشاره به برگزاری سمینار 

به شما اطمینان می دهیم که روغن پالم برای سالمتی ضرری ندارد،  وزیر تجارت مالزی با اعالم اینکه ما.ایرانی اطالعات می دهیم

ما در شمال مالزی کارخانه تولید . هزار خودرو را به ایران صادر کردیم 57پروتون خودروی ملی ما است که تاکنون هم : اظهارداشت

 .پروتون را داریم و همچنین قصد داریم تا نزدیک کواالالمپور کارخانه دیگری را تاسیس کنیم

قیق و توسعه پروتون در بخش تح: مصطفی محمد با تاکید بر اینکه عالقه داریم تا دوباره به بازار ایران باز گردیم، اظهارداشت

 .همچنین ما در بخش نفت و گاز هم بسیار فعال هستیم و دو شرکت از مالزی در ایران فعالیت می کردند. فعالیت های زیادی دارد

در : وی با اشاره به اینکه این دو شرکت تمایل دارند که دوباره به بازار ایران باز گردند و مذاکراتی در این خصوص جریان دارد، گفت

زیرا ما در حال حاضر پروژه هایی را در کشورهای قطر و امارات داریم . اخت و ساز، مالزی تمایل دارد تا با ایران شریک شودحوزه س

 .و ایران هم می تواند وارد این پروژه ها شود

یم تا در این حوزه ایران با کشورهای اکو، آسیای میانه و قفقاز رابطه خوبی دارد و به دنبال شریک هست: مصطفی محمد ادامه داد

ما در بخش : وزیر تجارت مالزی با اشاره به فعالیت های مالزی در حوزه فاینانس و بانکداری اسالمی، اظهارداشت.هم وارد شویم

 .همچنین در بخش بیمه تکافل دومین کشور بزرگ دنیا هستیم. سکوک در حوزه بانکداری اسالمی رتبه دوم را داریم

ما قصد داریم تا در بخش داروی : الزی تمایل دارد تا در ساخت هتل در ایران مشارکت داشته باشد، گفتوی با اشاره به اینکه م

وی با .بنابراین می خواهیم تا تجار ایرانی در این بخش هم سرمایه گذاری داشته باشند. حالل هم فعالیت هایی را داشته باشیم

ایران می تواند در این حوزه هم با مالزی : در دنیا مشهور هستند، گفتدر مالزی داریم که  ICT شرکت 55اشاره به اینکه ما 

 .ضمن آنکه مالزی مرکز کشورهای آسه آن است که جمعیت بزرگی را شامل می شود. همکاری داشته باشد

توافقنامه  ما آمادگی داریم که: توافقنامه تجاری با کشورهای مختلف دارد، اظهارداشت 50مصطفی محمد با بیان اینکه مالزی 

هزار دانشجوی ایران در مالزی تحصیل  55در گذشته : وزیر تجارت مالزی ادامه داد.تجارت آزاد را میان ایران و مالزی امضاء کنیم

 .بنابراین قصد داریم که تعداد دانشجویان ایرانی را افزایش دهیم. هزار دانشجو رسیده است 5می کردند که امروزه این رقم به 

/news/fa/ir.iana.www//:http05445D%/5%D%AA5 
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 روغن
 خبرنگاران جوان - ۰۹۳۱آبان  ۱۰: تاریخ

  !!  واردات روغن کرچک از فرانسه وسوئیسواردات روغن کرچک از فرانسه وسوئیس

 .کرچک وارد کشور شده استتن روغن  255ماه منتهی به شهریور ماه سال جاری، بیش از  0بر اساس آمار گمرک در 

ماه منتهی به  0بر اساس آمار گمرک در  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار به گزارش

 .وارد کشور شده است  تن روغن کرچک 255شهریور ماه سال جاری، بیش از 

و  5،454،070تن روغن کرچک به ارزش دالری 255ماه منتهی به شهریور ماه سال جاری، بیش از  0بر اساس آمار گمرک در 

  کیلوگرم صادرات این محصول به ارزش دالری 25تن و  255کشور هند با .وارد کشور شده است 07،554،444،055  ارزش ریالی

تن  7  امارات با  به ایران بیشترین سهم را به خود اختصاص داده و پس از آن کشور 72،077،540،050و ارزش ریالی   544،270

 .در رده دوم قرار دارد 554،050،427و ارزش ریالی   52،257و به ارزش دالری    کیلو گرم 04و 

کشورطرف  ماه

 معامله

 ارزش دالری  ارزش ریالی  (گ.ک)وزن

 275 75،400،452 04 ترکیه 5

 05،400 7،450،255،444 55،444 هند 5

 244 75،505،550 520 ترکیه 7

 500،500 0،505،452،005 005 سوئیس 7

 750 0،050،050 75 فرانسه 7

 07،524 5،754،254،044 00،444 هند 7

 050 54،554،504 25 ترکیه 0

 502،504 5،445،045،544 505،544 هند 0

 704 2،475،457 00 آلمان 0

 5،555 00،520،524 545 ترکیه 0

             هند 0
554،444  

           
0،457،420،020  

            
545،572  

                    آلمان 5
04  

                 
5،474،520  

                  
545  

                      ترکیه 5
7  

                    
720،540  

                     
5  

                هند 5
7،444  

              
754،507،044  

               
5،044  

                                    هند 5

http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
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550،554  0،540،505،504  774،020  

امارات  0

متحده 

 عربی

               
7،404  

              
554،050،427  

             
52،257  

                   ترکیه 0
755  

               
52،702،047  

               
5،502  

             هند 0
557،445  

           
5،240،477،554  

            
550،204  
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 زعفران

 خبرنگاران جوان - ۰۹۳۱آبان  ۱۰: تاریخ

  نرخ زعفران آب رفتنرخ زعفران آب رفت/ / برداشت طالی سرخ کلید خوردبرداشت طالی سرخ کلید خورد

درصد زعفران در مناطق سردسیری  04تا به امروز : و گفتنائب رئیس شورای ملی زعفران از آغاز برداشت طالی سرخ خبر داد 

اقتصادی گروه و کشاورزی  صنعت، تجارت غالمرضا میری نائب رئیس شورای ملی زعفران در گفتگو با خبرنگار .برداشت شده است

درصد زعفران در مناطق سردسیری برداشت  04تا به امروز : از آغاز برداشت طالی سرخ خبر داد و گفت باشگاه خبرنگاران جوان،

با توجه به آب و : وی با اشاره به اینکه تا پایان فصل برداشت نمی توان پیش بینی دقیقی از میزان تولید داشت، افزود.شده است

 .درصد افزایش خواهد یافت 74ه با سال گذشته تولید در مقایس هوای مساعد 

با عرضه زعفران بیش از تقاضا نرخ هر کیلو طالی : میری در خصوص وضعیت قیمت زعفران همزمان با آغاز فصل برداشت بیان کرد

 .استهزارتومان  544میلیون و  5هزار تا  544میلیون و  0و درحال حاضر نرخ آن بین  درصد کاهش یافته 55الی  54سرخ 

با : درصدی صادرات زعفران نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و اذعان داشت 2نائب رئیس شورای ملی زعفران از رشد 

 04الی  74توجه به کاهش نرخ تسهیالت صادراتی و دغدغه خاطر صادرکنندگان پیش بینی می شود که صادرات زعفران با افزایش 

 .درصدی روبرو شود

/news/fa/ir.yjc.www//:http5505550D%/5%A5% 
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 زیتون

 آیانا - ۰۹۳۱آبان  ۱۰: تاریخ

  راه تشخیص روغن خالصراه تشخیص روغن خالص  00/ / تقلبی در بازارتقلبی در بازار    جوالن روغن زیتونجوالن روغن زیتون

راه تشخیص روغن خالص از نوع تقلبی آن را تشریح  0های تقلبی در بازار،  عضو شورای ملی زیتون با اشاره به جوالن روغن زیتون

برداشت زیتون برای روغن :نادر جاللت در گفتگو با مهر با بیان اینکه برداشت زیتون هنوز به پایان نرسیده است، اظهارداشت.کرد

ده و در نقاطی دیگر هنوز شروع نشده است ضمن اینکه براساس شواهد موجود، امسال محصول کمی کشی در برخی نقاط آغاز ش

 .رسد به مرحله روغن کشی می

نیاز کشور به : جاری چقدر خواهد بود، نداریم، خاطرنشان کرد وی با بیان اینکه هنوز آمار دقیق مبنی بر اینکه میزان تولید در سال

البته مصرف سرانه روغن زیتون در کشور طی . هزارتن است 50تا  55گرم، بین  744ن مصرف سرانه روغن زیتون با در نظر گرفت

 .گرم برسد 754تا  744گرم به  554سال هم طول کشید تا این عدد  0تا  0گرم افزایش یافت و  554گرم به  04سال از  54

های قاچاق  واردات روغن: محصول دچار رکود شود، گفتوی با اشاره به اینکه افزایش قیمت روغن زیتون باعث شد بازار این 

شوند ما آمار درستی در  ها به شکل قاچاق وارد می باعث شده مصرف سرانه مقداری افزایش پیدا کند اما چون این روغن( پومیس)

: افته است، ادامه دادهایی که انجام شده، افزایش ی سازی جاللت با بیان اینکه مصرف روغن زیتون با فرهنگ.این زمینه نداریم

توانند روغن سالم را از نوع تقلبی  راحتی نمی متاسفانه مردم هنوز در تشخیص روغن زیتون سالم با نوع تقلبی آن مشکل دارند و به

 .آن تشخیص دهند

 سه روش تشخیص روغن زیتون تقلبی

چند راه برای تشخیص روغن زیتون : بازار کشور، افزوددر ( پومیس)جوالن روغن زیتون تقلبی  عضو شورای ملی زیتون با اشاره به 

 .توان به استفاده از حس چشایی در این زمینه اشاره کرد سالم از نوع تقلبی آن وجود دارد که از جمله آن می

هوا قورتش چرخانیم و با  ریزیم، آن را در دهان می در این روش یک قاشق غذا خوری روغن زیتون را در دهان می: جاللت ادامه داد

سوزاند و سپس این تلخی و تندی از بین  دهیم، اگر روغن سالم باشد، چند لحظه بعد احساس تلخی، تندی و تیزی گلو را می می

شوند  ها چرب هستند و در دهان ماسیده می همه روغن: عضو شورای ملی زیتون اضافه کرد.شود رفته و طعم آن بسیار مطلوب می

وی یکی دیگر از روشهای تشخیص روغن سالم را رنگ .کند و حس ماسیدگی را در دهان ایجاد نمی اما روغن زیتون چرب نیست

زرد مایل به سبز است اما در این روش امکان تقلب وجود دارد و ممکن است  رنگ روغن سالم، زرد تا : آن عنوان کرد و اضافه کرد

زیتون روش سوم را تشخیص از طریق بوی روغن زیتون عنوان عضو شورای ملی .رنگ روغن تقلبی را نیز به همین شکل درآورند

های  ها به روغن دهد که البته درحال حاضر با افزودن برخی اسانس روغن زیتون سالم بوی میوه یا علف تازه می: کرد و گفت

رسش که قیمت روغن جاللت به این پ.پومیس، امکان تقلب در این زمینه وجود دارد بنابراین روش چشایی تنها روش مطمئن است

 75تا  74دالر و حداکثر  0تا  7ها حداقل  قیمت روغن در دنیا بنابر کیفیت روغن: زیتون سالم و خالص چقدر باید باشد؟ پاسخ داد

هزارتومان  04وی با بیان اینکه در ایران نیز این عدد حدود .دالر حدود معمولی قیمت این محصول است 55تا  54دالر است؛ 

ای تعیین کنیم چون در این زمینه نظارت خوبی وجود ندارد که آن را  توانیم برای قیمت مشخصه نمی در ایران ما : داد است، ادامه

جاللت .رسد براساس کیفیتش باید به این قیمت مشخص باشد مدیریت کند و مطمئن باشیم روغنی که به دست مصرف کننده می

تشخیص دهیم اما قطعا روغن باکیفیت قیمت باالتری نسبت به انواع تقلبی آن دارد  توانیم از روی قیمت کیفیت را نمی: تصریح کرد

 .که ما بتوانیم با کیفیت بودن یا نبودن آن را تشخیص دهیم به شرط آن
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 سالمت

 آیانا - ۰۹۳۱آبان  ۱۰: تاریخ

  امنیت غذایی در تهدیدامنیت غذایی در تهدید

شوند و توسعه روستایی نقش  مناطق روستایی ایران از آنجا حایز اهمیت هستند که این مناطق، کانون تولید در کشور محسوب می

کاهش نسبی های آینده جمعیت روستایی کشور، روند  برآوردها حاکی از آن است که در دهه. مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی دارد

سهم نواحی  5754دهد که در سال  ها نشان می گزارش. تر خواهد شد کننده و مطلق خود را ادامه خواهد داد و وضعیت نگران

 .درصد رسیده است74به  5044درصد بوده که این نرخ در سال 24روستایی از جمعیت کشور 

طور میانگین  به 5040تا  5054های  در بازه زمانی سالدهد نسبت درآمد هر فرد شهری نسبت به روستایی،  آمارها نشان می

هر چند . درصد بیشتر از هر فرد روستایی بوده است44طور متوسط  به بیان دیگر، درآمد هر شهرنشین به. درصد بوده است4/05

شاخص اندکی تعدیل این  44و  54بیشتر بوده، اما به دلیل پرداخت یارانه نقدی در سال  5054تا  5052های  این نرخ بین سال

 .تر شد دوباره شکاف تورمی شهرنشینان و روستاییان گسترده 44های آغازین دهه  با این حال تورم افسارگسیخته سال. شد

های داغ میان مسووالن تبدیل شده بود و  بحث توسعه روستاهای کشور یکی از بحث 24های نخستین انقالب تا میانه دهه  سال

ای که در پی داشتند در از بین بردن  ها هر نتیجه با این حال، این طرح. ر شدن این شکاف به اجرا درآمدهای مختلفی برای پ طرح

این شکاف توفیق چندانی نیافتند و به همین دلیل امروز تمام مناطق ناامن غذایی، مناطق روستایی هستند و هنوز هم فقر در 

در . گزارشی به بررسی وضعیت توسعه روستایی در ایران پرداخته استهای مجلس در  مرکز پژوهش. روستاهای کشور مشهود است

دهم روستاییان در منطقه نسبتا امن  سال پیش در منطقه ناامن قرار گرفته و تنها دهک 50مناطق روستایی از »: گزارش آمده است

 «.دهند ا به تهیه غذا اختصاص میدرصد درآمد خود ر54آمارها حاکی از آن است که سه دهک اول، بیش از . غذایی قرار دارند

کننده غذا، ضامن امنیتمناطق روستایی ایران از آنجا حایز اهمیت هستند که این مناطق، کانون تولید در  مناطق روستایی تامین

 های برآوردها حاکی از آن است که در دهه. شوند و توسعه روستایی نقش مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی دارد کشور محسوب می

ها  گزارش. تر خواهد شد کننده آینده جمعیت روستایی کشور، روند کاهش نسبی و مطلق خود را ادامه خواهد داد و وضعیت نگران

درصد 74به  5044درصد بوده که این نرخ در سال 24سهم نواحی روستایی از جمعیت کشور  5754دهد که در سال  نشان می

حال آنکه در مدت زمان مشابه تعداد شهرها هزار . درصد کاهش یابد50به  7454سال شود این نرخ در  بینی می پیش. رسیده است

برآوردی که توسط کارشناسان در سال . شود درصد بالغ می744درصد رشد داشته و این رشد برای دوره پس از انقالب به 74و 

درصد جمعیت کل کشور خواهد رسید و  5/77به  5054ارایه شد، حکایت از آن دارد که جمعیت روستاهای کشور در سال  5047

 .درصد کشور شهرنشین خواهند بود22بیش از  5054به عبارت دیگر در سال 

قوه مجریه موظف بوده تا ظرف سه ماه، الیحه تعیین متولی سیاستگذاری، « الزام دولت به توسعه متوازن روستایی»براساس قانون 

ای که تاکنون و با وجود گذشت بیش از یک دهه تدوین  به مجلس ارایه کند، الیحهبرنامه و نظارت بر توسعه متوازن روستایی را 

ای است  کارشناسان معتقدند، هنوز جمعیت روستایی در ایران به اندازه.نشده یا اگر طرحی هم آماده شده به مجلس نرسیده است

جمعیت روستایی در . ریزی کرد این مناطق برنامه توان برای بهبود زندگی در روستاها و متعاقب آن افزایش تولید غذا در که می

. کشور جهان، مانند رومانی، شیلی، بولیوی، سوئد، سوییس، پاراگوئه، فنالند، قزاقستان، نیوزیلند و نیجریه بیشتر است 504ایران از 

به . ای مانند استرالیا است جالب آنکه بدانید جمعیت روستایی کشور تنها دو میلیون نفر کمتر از کل جمعیت کشور توسعه یافته

ریزی جدی و هدفمند و تدوین  توجه از شهروندان، نیازمند برنامه همین دلیل مدیریت و بهبود کیفیت زندگی این تعداد قابل

اهمیت اصلی بخش . کننده در راستای استقرار متوازن جمعیت کشور در پهنه سرزمین است راهبردهای مناسب و هماهنگ
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درصد صنایع دستی  05درصد گوشت قرمز و حدود 74تامین غذای کشور است؛ تنها بخش عشایر ایران بیش از  روستایی، البته در

درصد مراتع خوب کشور را در اختیار دارند و اغلب تولیدات کشاورزی آنها سالم 05کند، حال آنکه آنها حدود  در کشور را تولید می

های مربوط به این نواحی  های منابع طبیعی در روستاها واقع شده و سیاست ههمچنین تقریا تمام عرص. شود و ارگانیک محسوب می

درصد  27های موجود، در حال حاضر  براساس گزارش. توانند داشته باشند های حیاتی می نقش مهمی در حفظ یا نابودی این عرصه

 .دانی از این درآمد ندارندشوند اما روستاییان نفع چن ارزش افزوده بخش معدن، در نواحی روستاییان تولید می

درصد مساحت کشور پراکنده هستند، نقش مهمی در تامین امنیت کشور به ویژه 54که عشایر در حدود  جایی از سوی دیگر و از آن

درواقع نواحی روستایی و عشایری عالوه بر کارکردهای اجتماعی، اقتصادی، محیط . کنند در مناطق دور افتاده و مرزی ایفا می

 .، از کارکرد امنیتی به ویژه از منظر استقرار بهینه جمعیت در نقاط مرزی برخوردارندزیستی

های تحریم کشور  درصد کمتر از رقم کنونی بود، آنگاه قطعا در سال 54این درحالی است که اگر تولیدات غذایی و کشاورزی ایران 

ترین نیازهای هر انسان برای زندگی است، اگر ایران  از حیاتی جایی که غذا یکی از آن. شد با مشکالت به مراتب بیشتری مواجه می

تری  هایی که تحریم علیه کشور اعمال شد، مشکالت به مراتب بزرگ های کافی و الزم را نداشته باشد، در سال از نظر غذایی توانایی

 .شد متوجه کشور می

 نقاط قوت و ضعف طرح سازمان توسعه روستایی

تواند در نوع خود قابل  برای رفع مشکالت توسعه روستاییان و عشایر راهکارهایی ارایه کرده است که میهای مجلس  مرکز پژوهش

اند که دولت برای جلوگیری از ایجاد بار مالی برای دولت، از طریق ادغام نهادهایی از  کارشناسان این مرکز پیشنهاد کرده. تامل باشد

جمهوری، معاون راه روستایی وزارت  توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول رییس جمله سازمان تعاون روستایی ایران، معاونت

راه و شهرسازی و امور صنایع حوزه قائم مقام وزیر در امور بازرگانی و صنایع یک مجموعه واحد و چابک را برای رسیدگی به امور 

اط قوت آن را پاسخگویی سازمان در برابر مجلس شورای این مرکز با بررسی طرح دولت در همین رابطه نق.روستاییان ایجاد کند

روز، علمی و بدون  بینی ضمانت اجرایی برای سازمان توسعه روستایی، ایجاد ساز و کار مناسب برای دستیابی به اسالمی، پیش

آموختگان  ایی به دانشهای اجر سانسور نمایندگان مجلس به اطالعات میدانی، واگذاری امور تصدیگرانه روستایی و عشایری دستگاه

. کند نقاط ضعف بسیاری هم در این طرح وجود دارد داند؛ اما خاطرنشان می صاحب صالحیت و موارد دیگری از این دست می

ریزی محلی و جهادی مبتنی بر مشارکت مردم در نظر گرفته نشده، همچنین ساز و کار  طور مثال در این طرح، نظام برنامه به

های اجرایی توسط سازمان توسعه روستایی مورد توجه قرار ندارد، هیچگونه هماهنگی بین مدیریت  دستگاه هماهنگی عالی میان

 .ها وجود ندارد های سازمان به ویژه در زمینه تغییر جهت دهیاری های با سیاست دهیاری
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 سالمت
 فودپرس ۰۹۳1آبان ماه  ۹دو شنبه 

  خوردن این مواد غذایی کسل تان می کندخوردن این مواد غذایی کسل تان می کند

 .به گفته کارشناسان برخی مواد خوراکی موجب احساس خواب آلودگی و سستی در انسان می شوند <مواد غذایی

بیحالی را ایجاد می کنند از اینرو باید از خوردن آنها کارشناسان تغذیه عنوان می کنند برخی مواد خوراکی حس خواب آلودگی و 

  .در محل کار یا قبل از ورزش خودداری شود

هنگامیکه فردی برنج می خورد بعد از آن دچار رخوت و سستی می . این نوع برنج دارای شاخص گلوکزی باالیی است :برنج سفید

  .شود

اخص گلوکزی باال و فاقد فیبر هستند، از اینرو به سرعت تجزیه شده و شما کربوهیدرات های نظیر نان سفید دارای ش :نان سفید 

  .نمی توانید انرژی الزم از آنها را دریافت کنید در نتیجه دچار بیحالی می شوید

خوردن آن، است، از اینرو بعد از ( اسیدآمینه مرتبط با سروتونین که با خواب ارتباط دارد)نخود نیز سرشار از تریپتوفان : نخود

  .چرت نیمروزی الزامی می شود

بدن شما نیاز به . میزان چربی باال در گوشت قرمز نظیر همبرگر و استیک می تواند حس بیحالی در شما ایجاد کند: گوشت قرمز

  .میزان زیادی انرژی برای تجزیه گوشت قرمز دارد، به همین خاطر تمام انرژی شما صرف آن می شود

د باال در شیرینی جات باعث می شود بدن انسولین ترشح کرده و در نتیجه تریپتوفان بسیار زیادی در مغز آزاد میزان قن :شیرینی

 .شده و شما احساس خواب آلودگی می کنید

=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http545470500f47000 
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 سالمت
 فودپرس ۰۹۳1آبان ماه  ۹دو شنبه 

  الغری با چای ترش یا چای سبز؟الغری با چای ترش یا چای سبز؟

تواند به نوعی سوخت بافت چربی را تحریک   مصرف چهار فنجان چای سبز در روز می  مطالعات مختلف نشان داده <غذا و تغذیه

 .کم هم روی آن حساب کرد  کاهش وزنتوان حتی برای  البته این خاصیت زیاد و چشمگیر نیست و نمی. کند

که تفاوت اصلی انواع چای در چیست؟ آیا چای سبز و  شود؛ این های زیادی در خصوص انواع چای مطرح می این روزها پرسش 

 آورنده فشار خون باشد؟ تواند پایین کند؟ چای قرمز می ترش الغر می

شود و بسته به میزان فرآوری نوع و خواص چای   و خشک می( تخمیر)های چای بعد از رسیدن، چیده، فرآوری  طورکلی، برگ به 

اما اگر . شود اگر برگ چای را پس از چیدن پژمرده کرده و غلتک بزنند و سپس خشک کنند، برگ چای سیاه می. کند فرق می

چای سفید یا اورالنگ تر و بدون تخمیر انجام شود،  ها را بخار دهند و سپس خشک کنند، چای سبز و اگر فرآوری ضعیف برگ

 .آید به دست می( نوعی چای تایلندی)

 چای سبز؛ از واقعیت تا تبلیغ؟

اکسیدانی چای سبز بسیار باالتر از چای  شده، خواص آنتی مطالعات نشان داده است چه در کشت سلول و چه روی افراد مطالعه

که چای سبز  ضدسرطانی آن ثابت شده است اما این شود و خواص های آن انجام می سیاه است، چراکه تخمیر کمتری روی برگ

تواند به نوعی   مصرف چهار فنجان چای سبز در روز می  خاصیت الغرکنندگی دارد یا نه، باید بگوییم مطالعات مختلف نشان داده

هم روی آن  کم  توان حتی برای کاهش وزن البته این خاصیت زیاد و چشمگیر نیست و نمی. سوخت بافت چربی را تحریک کند

در نتیجه، تمام تبلیغات در خصوص الغری با چای سبز فریب است و هیچ دانشی پشت آن نیست و به این خیال . حساب کرد

 .کند هیکل و الغر می کرده، شما را خوش  نباشید که چای سبز معجزه

های  ا این حال حاوی این ماده است و خانماین را هم بدانید اگر چه چای سبز در مقایسه با چای سیاه کافئین کمتری دارد، اما ب

. روی نکنند باردار، شیرده و افرادی که ناراحتی اعصاب دارند و آنهایی که ضربان قلبشان نامنظم است، بهتر است در مصرف آن زیاده

 .دهد  مصرف این چای همچون چای سیاه به همراه غذا جذب روی، آهن و لسیم را کاهش می

پنج تا ده دقیقه دم بکشد تا ترکیبات مفید آن خارج شود و اگر هم مدت زمان دم کشیدن بیشتر شود، مواد این چای باید حداقل 

  .شود روی شود، باعث دفع زیاد آب از بدن و خشکی مدفوع و یبوست می شود و اگر در مصرف آن زیاده قابض آن رها می

 :از خواص و فواید دیگر چای سبز می توان گفت

 .نترل عملکرد و محافظت از ساختار دیواره رگ ها، مانع از بروز فشار خون باال می شودچای سبز با ک* 

کاتچین موجود در چای سبز باعث از بین بردن باکتری های مولد مسمومیت غذایی یا سم تولید شده توسط این باکتری ها می * 

 .شود

یدن چای سبز را به افراد مسن توصیه می کنند اما اگرچه برخی پژوهشگران نوش. چای سبز باعث کاهش قند خون می شود* 

 .برخی دیگر معتقدند نوشیدن چای سبز در جوانی باعث کنترل میزان قند خون، پیش از رسیدن به سن کهولت می شود

لی موجود در چای سبز با تقویت سیستم ایمنی بدن، بدن را در مقابل بیماری های مختلف به ویژه بیماری های فصC ویتامین*  

در چین . مانند سرماخوردگی و آنفلوآنزا در زمستان، اسهال و استفراغ در فصل تابستان و حساسیت های فصل پاییز، مقاوم می کند

 .باستان برای افرادی که دائماً بیمار بودند، چای سبز تجویز می کردند
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( مثل کارگران کارخانه های سیمان)ه یی که دارند نوشیدن چای سبز برای افراد مبتال به آسم یا افرادی که به دلیل مشاغل ویژ* 

 .توصیه می شود( ساکنان مناطق سردسیر)یا در مناطق خاصی زندگی می کنند 

نوشیدن چای سبز نه تنها گوش را در برابر عفونت و تورم محافظت می کند، بلکه در صورت بروز این مشکل، نم دار کردن *  

 .کردن گوش با آن می تواند تا حدی از تورم و عفونت بکاهد پارچه تمیزی با چای سبز و سپس تمیز

اگر محل مورد نظر را با چای سبز مرطوب کرده و صبر کنیم تا خشک شود و این عمل را سه بار در روز تکرار کنیم، روند  * 

 .بهبودی و رفع محل زخم تسریع می شود

 .سردگی و استرس و هیجان را از بین ببردچای سبز خاصیت آرام بخشی داشته و می تواند حالت تنش، اف* 

 کند؟ ای ترش الغر می

معروفیت اصلی این . خانواده نیست این چای با چای سفید، سبز و سیاه هم. گویند به چای ترش، چای مکه یا چای قرمز هم می

موجب تمدد اعصاب و  تواند قند خون را کنترل کرده، همچنین می. شود چای ترکیبی در آن است که سبب کاهش فشارخون می

کند؟  اما آیا این چای الغر می. ، مقوی سیستم ایمنی بدن است C جریان بهتر خون شود، از حرارت کبد بکاهد و به سبب ویتامین

تواند به تنهایی سبب الغری  تواند از جذب کربوهیدرات بکاهد، اما نمی ای است که می واقعیت این است که چای قرمز، حاوی ماده

  . کالری باشد تواند یک نوشیدنی رژیمی و کم ین چای در کنار رژیم غذایی و تحرک میا. شود

کنند و زنان  که زنان باردار، شیرده، افرادی که قصد بارداری دارند، کسانی که از قرص ضدبارداری استفاده می نکته مهم آن 

استفاده کنند؛ چرا که این چای سطح استروژن بدن را  درمانی هستند، باید با نظر پزشک از این چای ای که تحت هورمون یائسه

همچنین افرادی که قند و فشار خون پایینی دارند باید در مصرف این نوشیدنی احتیاط کنند تا دچار . کند دستخوش تغییرات می

 .رخوت و سستی نشوند

 فواید مصرف چای ترش

 .های قلبی عروقی مفید است برای افراد مبتال به بیماری* 

باشد که در برابر عفونت و سرماخوردگی مقاومت ایجاد  می C کننده سیستم ایمنی است؛ این چای غنی از ویتامین تقویت* 

 .باشد ها و اسید هیبیسکوس می فنول ها، پلی فشارخون را کاهش داده که این تأثیر ناشی از عملکرد آنتوسیانین.* کند می

در افراد دیابتی . * کند های بدن کمک می های آزاد به حفاظت از سلول ا حذف رادیکالها، ب اکسیدان به دلیل غنی بودن از آنتی* 

   . اثر هیپوگالیسمیک دارد

 طریقه مصرف چای ترش

ها را دور ریخته و با اضافه کردن کمی  پس از آن گلبرگ. دقیقه صبر کنید 74های چای را در آب جوش ریخته و برای مدت  گل

های بیشتری  توانید گلبرگ تر باشد می چنانچه دوست دارید چای شما غلیظ. از مصرف چای لذت ببرید لیموترش، دارچین یا عسل

. کند فنجان از این چای به بهبود جریان خون، تمدد اعصاب و کاهش وزن کمک می 0مصرف روزانه . را داخل آب جوش بریزید

الزم به ذکر . و از آن به صورت یک نوشیدنی سرد استفاده نماییدتوانید چای ترش را در یخچال و یا فریزر قرار داده  همچنین می

چنین از آنجا که این چای  هم. کنید مهم است برید مقدار عسلی که به چای اضافه می است چنانچه در دوران کاهش وزن به سر می

راد دیابتی به دلیل تأثیر این توصیه خصوصاً در اف. شود بهتر است با معده خالی مصرف نشود منجر به کاهش فشارخون می

 .هیپوگالیسمیک این چای، باید جدی گرفته شود

=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http505eb00 
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 شیالت

 آیانا - ۰۹۳۱آبان  ۱2: تاریخ

  2۵8۹2۵8۹ممنوعیت صید ماهیان خاویاری تا سال ممنوعیت صید ماهیان خاویاری تا سال / / مزرعه بزرگ پرورش ماهیان خاویاری در دست احداثمزرعه بزرگ پرورش ماهیان خاویاری در دست احداث  00

پیش بینی می شود امسال تولید خاویار پرورشی به سه تن برسد که این میزان : معاون آبزی پروری سازمان شیالت ایران گفت

 .دارد تولید با اهداف از پیش تعیین شده، هماهنگی

درصد مجموع اعتبارات طرح بازسازی ذخایر تخصیص  54امسال تاکنون : به گزارش ایانا از مانا، حسینعلی عبدالحی اظهارداشت

با این وجود تعداد زیادی بچه ماهی امسال در مراکز تکثیر کشور تولید و بین پرورش دهندگان توزیع : وی ادامه داد.یافته است

هزار قطعه بچه ماهی  044امسال بیش از : ه به پویایی مراکز پرورش ماهیان خاویاری بیان داشتعبدالحی با اشار.شده است

کیلوگرم در میان پرورش دهندگان توزیع شده است تا پرورش این گونه ماهیان با  544خاویاری با وزن های بین یک کیلو تا 

ایران، پروسه تولید و استحصال ماهیان خاویاری یک به گفته معاون آبزی پروری سازمان شیالت .سرعت بیشتری صورت گیرد

 .سال، خاویار تولید می شود 54پروسه طوالنی مدت است به طوری که بعد از گذشت 

تن خاویار پرورشی و هزار تن گوشت ماهیان خاویاری  7.7سال گذشته : این مقام مسئول در سازمان شیالت ایران اظهار داشت

پیش بینی می شود امسال تولید خاویار پرورشی : اون آبزی پروری سازمان شیالت ایران عنوان کردمع.پرورشی در کشور تولید شد

 .به سه تن رسد که این میزان تولید با اهداف از پیش تعیین شده، هماهنگی دارد

بینی می شود که تا دو هزار تن پیش  544همچنین تولید گوشت ماهیان خاویاری در سال جاری نیز بین هزار و : وی بیان کرد

 .بخش زیادی از آن صادر و بخش دیگر نیز در کشور به مصرف خواهد رسید

خاویار ایرانی از اعتبار ویژه ای در : عبدالحی با اشاره به اینکه بخش اعظم خاویار پرورشی تولید شده صادر می شود، اذعان داشت

صادرات این محصول با ارزش به کشورهای مختلف : نشان ساختمعاون آبزی پروری سازمان شیالت ایران خاطر.دنیا برخوردار است

پس از برجام و رفع تحریم ها ، هم اکنون : این مقام مسئول در سازمان شیالت ایران گفت.به ویژه کشورهای عربی صورت می گیرد

پرورش ماهیان خاویاری در  مزرعه فعال 57هم اکنون : وی ادامه داد.شاهد صادرات خاویار به برخی کشورهای اروپایی نیز هستیم

 .کشور فعال است که انواع گونه ماهیان خاویاری در این مراکز پرورش داده می شود

به گفته معاون آبزی پروری سازمان شیالت ایران، گونه فیل ماهی به دلیل پرطرفدار بودن آن در بخش صادرات، در میان سایر گونه 

ان تولید را به خود اختصاص داده است و تمرکز بیشتری بر تولید این گونه ماهی های خاویاری در مراکز پرورشی بیشترین میز

بر اساس تفاهم نامه به امضا رسیده ما بین سازمان شیال ت ایران، : وی اظهار داشت.خاویاری در مراکز پرورشی وجود دارد

انک سینا قرار است در هر استان حداقل پنج مزرعه استانداری گیالن، استانداری گلستان، استانداری مازندران، بنیاد مستضعفان و ب

به منظور افتتاح برخی از این مراکز پرورشی، اوایل آبان ماه امسال با : عبدالحی اذعان داشت.پرورش ماهیان خاویاری ایجاد شود

 .حضور ریاست سازمان شیالت ایران و رئیس بنیاد مستضعفان سفری به استان های شمالی خواهیم داشت

بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته در برنامه ششم توسعه قرار است : مقام مسئول در سازمان شیالت ایران بیان داشتاین 

وی با اشاره به اینکه هم اکنون سه مزرعه بزرگ پرورش ماهیان خاویاری .تن خاویار تولید شود 544هزار تن گوشت و  54ساالنه 

 .برنامه ششم توسعه در زمینه پرورش ماهیان خاویاری دور از دسترس نیستتحقق اهداف : در دست احداث است، گفت

هر ساله از اوایل پاییز صید ماهیان خاویاری دریای خزر با هدف بازسازی : معاون آبزی پروری سازمان شیالت ایران بیان داشت

 .وع استممن 7452ذخایر توسط مراکز تکثیر صورت می گیرد، اما صید تجاری آن همچنان تا سال 

/news/fa/ir.iana.www//:http00475/0D%-4%55%D5%B 
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 شیالت
 آیانا - ۰۹۳۱آبان  ۱۰: تاریخ

هزار تنی هزار تنی   ۴۵۴۵صادرات صادرات / / هاها  آبزیان ایرانی بر سر سفره رومانیآبزیان ایرانی بر سر سفره رومانی/ / آالی ویژه ایرانی به روسیهآالی ویژه ایرانی به روسیه  تن قزلتن قزل  8۵۰08۵۰0صادرات صادرات 

  ماهه ابتدای امسالماهه ابتدای امسال  آبزیان در ششآبزیان در شش

آالی ایرانی که رنگی شبیه سالمون و وزن مشخصی  تن قزل 50هزار و  بر اساس قرارداد منعقدشده با کشور روسیه قرار است یک

 .داشته باشد، به این کشور صادر شود

بر اساس قرارداد منعقدشده با : م این خبر گفتوگو با خبرنگار ایانا با اعال مدیرکل توسعه بازار سازمان شیالت ایران امروز در گفت

آالی ویژه ایرانی به این کشور صادر شود که تاکنون شش محموله صادر شده و مابقی  تن قزل 50هزار و  کشور روسیه قرار است یک

ک به ساالمون باشد و از آالیی که دارای رنگدانه نزدی تن ماهی قزل 724ماهانه : عیسی گلشاهی افزود.شود آن تا پایان سال انجام می

 .شود لحاظ غذایی ارزش باالیی داشته باشد، به این کشور صادر می

های مجاز خوراکی در پایان دوره  دهندگان کافی است از رنگدانه دهی به گوشت این ماهی، پرورش برای رنگ: وی خاطرنشان کرد

 .پرورش استفاده کنند تا مطابق سلیقه مشتریان روسی شود

 .خالی در بازار روسیه خواهان زیادی دارد گرم تا یک کیلوگرمی و سرزده و شکم 544های  آالی ایرانی با وزن قزل: امه دادگلشاهی اد

شده  برای میگوی ایرانی تقاضاهای زیادی نیز از سوی روسیه و سایر کشورها وجود دارد، اما هنوز محصول برداشت: وی تصریح کرد

 .آوری بوده و صادرات نشده است ملاز استخرهای پرورشی در مرحله ع

 شود آال و میگوی ایرانی راهی رومانی می قزل

کشور رومانی : مدیرکل توسعه بازار سازمان شیالت ایران از مذاکره برای صادرات آبزیان ایرانی به کشور رومانی خبر داد و یادآور شد

 .شود زودی محقق می حال انجام است که بهآال و میگوی ایرانی بوده و مذاکرات با این کشور در  خواهان قزل

 .کشور رومانی خواهان صادرات محصوالت خود به ایران است و در مقابل واردات آبزیان ایرانی را خواهان است: گلشاهی تأکید کرد

تاکنون به هزار تن انواع آبزی  04حدود : ماهه نخست امسال اظهار داشت وی در پایان درباره میزان صادرات آبزیان در شش

درصدی و از لحاظ ارزشی از  55میلیون دالر است و از لحاظ وزنی از رشد  554کشورهای مختلف صادر شده که ارزش تقریبی آن 

 ./درصدی برخوردار است 07رشد 
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 شیالت
 آیانا - ۰۹۳۱آبان  ۱۰: تاریخ

سازی تجربه جهانی تولید ماهیان خاویاری در سازی تجربه جهانی تولید ماهیان خاویاری در   پیادهپیاده/ / هزار تن ظرفیت آماده ماهی در قفس ساحلیهزار تن ظرفیت آماده ماهی در قفس ساحلی  8۵8۵وجود وجود 

  قفس در ایرانقفس در ایران

 .های پشت سدها در کشور وجود دارد هزار تن ظرفیت تولید ماهی در قفس در سواحل و آب 54در حال حاضر 

گذاران پرورش ماهی در  سرمایه: وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت در قفس سازمان شیالت امروز در گفتمجری طرح ماهی 

 .قفس در حال اخذ مجوزهای الزم هستند، اما هنوز اعتباری تخصیص نیافته است

 .ازندران از دو سال پیش آغاز شدآباد م برای پرورش ماهی خاویاری نیز یک طرح موفق در منطقه عباس: اهلل حقیقی افزود سیف

های شمالی با مساعدت مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی، سازمان  پرورش ماهی خاویاری نیز قرار است در استان: وی خاطرنشان کرد

 .شیالت و تولیدکنندگان بخش خصوصی آغاز شود و در این راستا مجوزهای الزم اخذ شده است

های تولید در کشور  ماهی و غذادهی به ماهیان خاویاری هیچ مشکل خاصی نداریم و پتانسیل بچهدر زمینه تأمین : حقیقی ادامه داد

با توجه به نوع استفاده استحصال گوشت از ماهیان خاویاری به دو تا سه سال و دستیابی به خاویار به : وی تصریح کرد.وجود دارد

رش ماهیان در قفس وجود دارد و امیدواریم که در ایران نیز بتوانیم آن پنج تا هفت سال زمان نیاز دارد که البته تجربه جهانی پرو

های عمومی، ترویجی و  میلیارد تومان برای انجام فعالیت 55: مجری طرح ماهی در قفس سازمان شیالت یادآور شد.را اجرایی کنیم

 .های الزم اختصاص یافته، اما هنوز ریالی از آن تخصیص نیافته است زیرساخت

های شمالی قرار است برای تجهیز تأسیسات  عالوه بر اعتبار فوق در پی سفرهای ریاست جمهوری به استان: تأکید کرد حقیقی

برای ایجاد تأسیسات ماهی در قفس الزم است مطالعات و خدمات ساحلی : وی اظهار داشت.ساحلی اعتبار استانی اختصاص یابد

 .های نیروی انسانی توسط دستگاه حاکمیت انجام شود کننده حمل ازجمله ایجاد پهلوگیرها و شناورهای غذادهی و

 تن ماهی در قفس در سال گذشته 0۰۵۵تولید 

پرورش ماهی در قفس از : های موجود این فعالیت جدید در کشور گفت مجری طرح ماهی در قفس سازمان شیالت درباره وضعیت

 .اع آبزیان در آن سال بودیمتنی انو 570در ایران کلید خورد و شاهد تولید  5047سال 

 .های پشت سدها آغاز شد و به تدریج به دریاها کشیده شد این مقدار تولید از آب: حقیقی همچنین افزود

هزار  74گذاری شده که به عدد  تن رسید و امسال هدف 544هزار و  در سال گذشته نیز میزان تولید به سه: وی خاطرنشان کرد

 .دست یابیم تنی به شرط اختصاص اعتبار

گذاران پرورش ماهی در قفس در حال انجام فعالیت هستند، اما اگر اعتبارات دولتی تخصیص یابد، این  سرمایه: حقیقی ادامه داد

 .گیرد فعالیت سرعت می

هزار تن ظرفیت تولید در قفس در ساحل و پشت سدها آماده اجرا یا در حال اجرا  54در حال حاضر بیش از : وی تصریح کرد

 ./داریم
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 شیالت
 فودپرس ۰۹۳1آبان ماه  2یک شنبه 

  واردات این ماهی خیانت استواردات این ماهی خیانت است/ / نخورندنخورند« « تیالپیاتیالپیا»»مادران باردار ماهی مادران باردار ماهی 

: پروری کشور دانست و گفت ورود گونه مهاجم تیالپیا را خیانت به آبزیمدیرعامل اتحادیه تکثیر و پرورش آبزیان < مواد غذایی

 . هیچ کس به دالیل محیط زیست برای مخالفت با ورود تیالپیا توجه نمی کند

ارسالن قاسمی مدیرعامل اتحادیه تکثیر و پرورش و صادرات آبزیان در درباره علل مخالفتش به ورود ماهی تیالپیا به کشور ضمن  

در درجه اول گوشت . هرچیزی که تولید آن سودآور است نباید وارد مملکت کنیم: به سودآور بودن پرورش ماهی تیالپیا گفتاشاره 

در بسیاری از مقاالت علمی هم آمده که اقشار آسیب پذیر و . تیالپیا گوشت ماهی بی کیفیتی است که بعضا مضر هم هست

چه دلیلی دارد گوشتی را که می دانیم برای . فاده کنند و تا جای امکان استفاده نکنندهای باردار با احتیاط از این گوشت است خانم

هیچ کس به دالیل محیط زیست برای مخالفت با ورود تیالپیا به کشور توجه : قاسمی افزود سالمت مشکل ساز است ترویج کنیم؟

داند و  یستم آبزی پروری کشور و آبزیان کشور مضر میمحیط زیست حضور این گونه را در آبهای داخلی کشور و در اکوس. کند نمی

  .دالیل کارشناسی هم پشت این مخالفت است

  های عرضه تیالپیا را نداریم زیرساخت/ها دندان ما را خوب شمردند چینی 

د و بازار ما را هم ها دندان ما را خوب شمردن چینی: وی در پاسخ به این پرسش که اساسا چرا تیالپیا در بازار ما جا افتاد گفت 

گوشت را به نوعی ارائه کردند که بازارپسند جامعه ما بوده است یعنی این که گوشت تیالپیا را به صورت فیله . خوب رصد کردند

توانیم آن را به همین  آیا ما وقتی خودمان تیالپیا را پرورش بدهیم هم می. شده، بدون استخوان و آماده طبخ وارد بازار ما کردند

  .های الزمش را نداریم ل عرضه کنیم؟ مسلما نه چون زیرساختشک

هزار تن انواع ماهی کپورماهیان و قزل آال را تولید  054ما بیش از : مدیرعامل اتحادیه تکثیر و پرورش و صادرات آبزیان تاکید کرد

یم و گوشت بسیار لذیذ و با کیفیت را به ها را به این شکل عرضه کن توانستیم همین ها را داشتیم می اگر این زیرساخت. کنیم می

  .کردیم شکل بازارپسند ارائه می

  میلیون دالر تیالپیا وارد کردیم 0۵ 

ایم و این در حالی است که تولید قزل  میلیون دالر واردات تیالپیا داشته 04سال گذشته بر اساس آمار بیش از : قاسمی تصریح کرد 

هزار  55هزار تن به نزدیک  74هزار تن کاهش پیدا کرده و تولید میگوی ما از حدود  54تا  24هزار تن به حدود  504آالی ما از 

میلیون دالر  04ها، کپورماهیان ما امسال هم با کاهش تولید مواجه هستند یعنی ما  بینی بر اساس پیش. تن کاهش پیدا کرده است

های الزم را در کشور  ایم و همین عدد را حاضر نشدیم هزینه کنیم تا زیرساخت ایم و یک گوشت مضر را وارد مملکت کرده داده

  .آماده کنیم

  پرورش خاویار را توسعه دهیم 

تک جنسیتی در کشور کشت ای است که باید به صورت  تیالپیا گونه: مدیرعامل اتحادیه تکثیر و پرورش و صادرات آبزیان گفت

های تکثیرش را هم  برند یعنی ما هنوز زیرساخت توانند باشند زیرا همدیگر را از بین می بدهیم و نر و ماده آن در یک استخر نمی

یم از توان نظیر است و کامال می ها گذشته ما یک ماهی داریم که گونه بومی خودمان است، از نظر ارزش افزوده بی از همه این. نداریم

سال گذشته ما خودمان را کشتیم و یک تن خاویار پرورشی صادر کردیم در حالی که . این استفاده کنیم و آن ماهی خاویاری است

ما اگر هنرمندیم این همه امکانات و فشار و بحث را برای پرورش . تن خاویار پرورشی صادر کرده است 544چین چیزی حدود 
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مان را حل کنیم و از سواحلمان استفاده کنیم نه این که تحت فشار چند دالل و  شکالت آبزی پروریمان بگذاریم و م ماهی خاویاری

  .واسطه قرار بگیریم که به دنبال توجیه واردات تیالپیا هستند

های  اند و فرصت پروری بسیار ضعیف عمل کرده متاسفانه سازمان شیالت و سازمان دامپزشکی در بحث آبزی: وی تصریح کرد

خواهند تیالپیا را به عنوان یک موضوع برای فرار به جلو  کنند و اکنون می نظیر آبزی پروری در کشور را یکی یکی خراب می یب

آقایان اگر بحث کارشناسی در دفاع از تیالپیا دارند . پروری خودمان طفره بروند مطرح کنند تا از پاسخگویی درباره وضعیت آبزی

  لف وحشت دارند؟های مخا چرا از شنیدن صحبت

  پروری کشور خیانت بزرگ به آبزی

مدیرعامل اتحادیه تکثیر و پرورش و صادرات آبزیان درباره همایش تخصصی ماهی تیالپیا در دانشگاه تهران که شیالت روز دوشنبه 

البته شیالت که . یمقرار بود ما به اتفاق کارشناسانی از سازمان محیط زیست در این همایش حضور پیدا کن: برگزار کرد گفت

دانست ما مخالفیم ما را دعوت نکرده بود اما سازمان محیط زیست دعوت کرده بود تا به اتفاق کارشناسان این سازمان در  می

دادند سخنرانی تمام مخالفان تیالپیا در همایش را حذف کردند و در نتیجه نه  بعد این طور که به من اطالع. همایش شرکت کنیم

  .ط زیست و نه بنده در همایش شرکت نکردیمدوستان محی

خواهید به هر شکل و شمایلی که شده تیالپیا را وارد کشور  اگر می: قاسمی در پایان خطاب به مسئوالن شیالت کشور تصریح کرد

پروری  بزرگی به آبزی کنید، هم ابزار و هم قدرتش را دارید بنابراین شاید روزی بتوانید این کار را بکنید اما بدانید که این خیانت

  .کشور است
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 شیر و فراوردهها

 فارس - ۳۱/۱۰/۱۱:  تاریخ

پایانه عرضه مستقیم محصوالت کشاورزی پایانه عرضه مستقیم محصوالت کشاورزی   ۴۴ایجاد ایجاد / / تن شیر خام از دامداران پایتختتن شیر خام از دامداران پایتخت  8۱۰۵۵8۱۰۵۵تضمینی تضمینی خرید خرید 

  در تهراندر تهران
تن شیر خام از دامداران استان تهران خریداری شده  54544تا پایان مهر ماه : رئیس سازمان تعاون روستایی استان تهران، گفت 

 . شود آخرین محموله شیرخشک پرداخت می درصد مطالبات پرداخت و باقیمانده با فروش 44که 

، محمد زربخش روز گذشته در بازدید از شرکت تعاون روستایی شباهنگ شهریار به خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

های حاکمیتی  گذاری تهران مستقر هستند که سیاستاداره تعاون روستایی در استان  0: های استان تهران اشاره کرد و گفت ظرفیت

 .دهند در قالب خرید تضمینی محصوالت، توزیع کود، نهاد و بذر را انجام می

سازمان تعاون روستایی درصدد : وی با اشاره به اینکه به دنبال ارتقای سطح کیفی محصوالت کشاورزی هستیم، خاطرنشان کرد

 .زرگانی این مسأله استتوسعه روستاهاست و نگاه ما بخش با

ستاد فرماندهی استان تهران به : هایی را در راستای اقتصاد مقاومتی انجام داده نیز، گفت زربخش در مورد اینکه این سازمان فعالیت

 بران برای کاهش مصرف آب در بخش های آب ای را با عنوان تشکل فرماندهی استاندار تشکیل شده و سازمان تعاون روستایی پروژه

 .دار شود کشاورزی تشکیل داده است، تا نقش تحقیق و توزیع بهینه آب را بین کشاورزان عهده

پروژه اقتصاد مقاومتی در سطح استان تهران در بحث اصالح تغذیه  55: رئیس سازمان تعاون روستایی استان تهران اضافه کرد

  .، چرا که معتقدیم محصوالت سالم باید به بازار عرضه شودهای کشاورزی در دستور کار قرار دارد ها و زمین گیاهی در گلخانه

گیری باقیمانده سموم در  های تعاون روستایی استان تهران دستگاه اندازه وی به این نکته اشاره کرد که اکنون در یکی از بخش

گیری کنیم و  سرب را اندازه توان میزان باقیمانده کودهای مایکرو، سموم و محصوالت کشاورزی تعبیه شده که به وسیله آن می

پایانه عرضه مستقیم  0زربخش همچنین از تالش سازمان تعاون روستایی برای جانمایی .امیدواریم این امر به مرور توسعه یابد

از مزرعه تا »با همکاری اتحادیه مرکزی تعاونی روستایی با شعار : محصوالت کشاورزی در سطح استان تهران خبر داد و گفت

 .ها عرضه شود بندی مناسب و کیفیت خوب در این پایانه بنا داریم، تا محصوالت کشاورزی مستقیم با بسته « سفره

گری حذف شده و محصول بهتری به  رئیس سازمان تعاون روستایی استان تهران با این کار تا بخش زیادی هزینه واسطه به گفته

  .رسد دست مشتری می

 ها بندی با اسپانیایی ن و بستههای مدر قرارداد ایجاد گلخانه* 

در این روش تمام : های مدرن خبر داد و گفت گذاری در بخش گلخانه ها برای جذب سرمایه وی همچنین از مذاکره با اسپانیایی

 .شود تا بتوانیم آنها را صادر کنیم بندی می بندی و بسته محصوالت کشاورزی در کنار گلخانه سورت

تن  544هزار و  54تا پایان مهر ماه : وضعیت خرید تضمینی شیر خام از دامداران در استان تهران، گفتزربخش همچنین در مورد 

درصد از پول آن پرداخت شده و با دو کارخانه پاک و پگاه تهران  44شیر خام از دامداران استان تهران خریداری شده که تاکنون 

وی اظهار امیدواری کرد که آخرین مطالبات دامداران در استان تهران با .دهندایم، تا کار خرید شیر خام را انجام  قرارداد بسته

 .ها در استان تهران به فروش رفته است فروش آخرین محموله شیر خشک تولیدی پرداخت شود، چرا که امسال تمام شیر خشک

 طرح تفکیک سازمان تعاون روستایی از وزارت جهاد منطقی نیست* 
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ستایی استان تهران به بحث جدایی سازمان تعاون روستایی از زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی به ریاست رئیس سازمان تعاون رو

این بحث این روزها مطرح است و اکنون در مجلس مشغول کار کارشناسی هستند، اما باید گفت که : جمهوری اشاره کرد و گفت

تواند به عنوان بازوی  آن از وزارت جهاد منطقی نیست و می این سازمان یکی از کارکردهایش توسعه روستاهاست و جداسازی

 .اجرایی برای این وزارتخانه حفظ شود
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 صادرات و واردات

 فارس - ۳۱/۱۰/۱۱:  تاریخ

  درصدی واردات کشاورزی درصدی واردات کشاورزی   2.02.0درصدی صادرات و کاهش درصدی صادرات و کاهش   8۰.08۰.0رشد رشد 
صادرات بخش کشاورزی در شش ماه نخست امسال به لحاظ وزنی : معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت

 . دهد درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش نشان می 55.02

ده با بیان این خبر، میزان ، عبدالمهدی بخشنپایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزیبه نقل از  خبرگزاری فارسش به گزار

 .هزارتن اعالم کرد 002صادرات محصوالت کشاورزی در شش ماهه نخست امسال را دو میلیون و 

 .میلیون دالر بوده است 050ارزش صادرات محصوالت کشاورزی در این مدت دو میلیارد و : وی افزود

درصد از کل ارزش صادرات کاالهای غیر  54.05ل وزن و درصد از ک 0.05این میزان صادرات معادل سهم : بخشنده اظهار داشت

 .نفتی در مدت یاد شده را شامل می شود

 05.5در این مدت بیشترین میزان صادرات بخش کشاورزی به لحاظ وزنی مربوط به زیر بخش های زراعی با سهم : وی تصریح کرد

 .وده استدرصد ب 55.00درصد و دام و طیور با سهم  52.05درصد، باغی با سهم 

درصد، دام  04.04به گفته بخشنده، بیشترین میزان صادرات بخش کشاورزی کشور به لحاظ ارزشی به زیر بخش های باغی با سهم 

 .درصد می باشد 70.50درصد و زراعی با سهم  75.72و طیور با سهم 

 700لحاظ ارزشی را پسته با پوست به ارزش معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی پنج قلم عمده صادراتی به 

میلیون دالر و مغز پسته  50میلیون دالر، ماست  50میلیون دالر، پنیر  45میلیون دالر، رب گوجه فرنگی  40میلیون دالر، هندوانه 

در : ح کردبخشنده در زمینه صادرات محصوالت باغی ظرف شش ماهه نخست سال تصری.میلیون دالر عنوان کرد 55تازه یا خشک 

 .میلیون دالر از ایران صادر شده است 450هزارتن محصوالت باغی به ارزش  002این مدت،

در : میلیون دالر از کشور صادر شده است، گفت 050هزارتن محصوالت دام و طیور به ارزش  050وی با بیان این که در این مدت 

تن و  054هزار و  55تن، خوراک دام با  554هزار و  757ی با این زیر بخش، بیشترین میزان صادرات مربوط به محصوالت لبن

معاون وزیر جهاد کشاورزی در مورد صادرات بخش زراعی .هزار تن بوده است 05گوشت و احشای خوراکی با منشا حیوانی بیش از 

 .شده است میلیون دالر از کشور صادر 050هزارتن محصوالت زراعی به ارزش  270در این مدت یک میلیون و : گفت

 .میلیون دالر اعالم کرد 545هزارتن به ارزش  05وی همچنین کل صادرات شیالتی در مدت یاد شده را 

 درصدی واردات بخش کشاورزی 2.0کاهش 

درصدی واردات بخش کشاورزی به لحاظ وزنی و  7.0معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به کاهش 

پنج قلم عمده وارداتی به لحاظ وزنی شامل ذرت دامی ، لوبیای سویا، سایر به : درصدی به لحاظ ارزشی، اظهار داشت 7.0کاهش 

 .صورت دانه به جز گندم دامی ، کنجاله و سایر آخال های جامد از سویا و جو به استثنای بذر بوده است

ویا،برنج نیمه سفید و یا کامل سفیدشده،کنجاله و سایر آخال وی پنج قلم عمده وارداتی به لحاظ ارزشی را ذرت دامی،لوبیای س

 .های جامد از سویا و سایر به صورت دانه به جز گندم دامی عنوان کرد
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 واردات صادرات و
 آیانا - ۰۹۳۱آبان  ۱۱: تاریخ

  ۱۰۱۰درصدی واردات بخش کشاورزی در شش ماهه نخست سال درصدی واردات بخش کشاورزی در شش ماهه نخست سال   2.02.0درصدی صادرات و کاهش درصدی صادرات و کاهش   8۰.0۹8۰.0۹رشد رشد 

صادرات بخش کشاورزی در شش ماهه نخست امسال به لحاظ : معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت

 .ه سال گذشته افزایش نشان می دهددرصد نسبت به مدت مشاب 55.02وزنی 

صادرات بخش کشاورزی در شش ماهه نخست امسال :معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت

 . درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش نشان می دهد 8۰.0۹به لحاظ وزنی 

ی، عبدالمهدی بخشنده با بیان این خبر، میزان صادرات محصوالت به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورز

 .هزارتن اعالم کرد 002کشاورزی در شش ماهه نخست امسال را دو میلیون و 

 .میلیون دالر بوده است 050ارزش صادرات محصوالت کشاورزی در این مدت دو میلیارد و : وی افزود

درصد از کل ارزش صادرات کاالهای غیر  54.05درصد از کل وزن و  0.05هم این میزان صادرات معادل س: بخشنده اظهار داشت

 .نفتی در مدت یاد شده را شامل می شود

 05.5در این مدت بیشترین میزان صادرات بخش کشاورزی به لحاظ وزنی مربوط به زیر بخش های زراعی با سهم : وی تصریح کرد

 .درصد بوده است 55.00سهم  درصد و دام و طیور با 52.05درصد، باغی با سهم 

درصد، دام  04.04به گفته بخشنده، بیشترین میزان صادرات بخش کشاورزی کشور به لحاظ ارزشی به زیر بخش های باغی با سهم 

 .درصد می باشد 70.50درصد و زراعی با سهم  75.72و طیور با سهم 

 700عمده صادراتی به لحاظ ارزشی را پسته با پوست به ارزش  معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی پنج قلم

میلیون دالر و مغز پسته  50میلیون دالر، ماست  50میلیون دالر، پنیر  45میلیون دالر، رب گوجه فرنگی  40میلیون دالر، هندوانه 

در : اهه نخست سال تصریح کردبخشنده در زمینه صادرات محصوالت باغی ظرف شش م.میلیون دالر عنوان کرد 55تازه یا خشک 

 .میلیون دالر از ایران صادر شده است 450هزارتن محصوالت باغی به ارزش  002این مدت،

در : میلیون دالر از کشور صادر شده است، گفت 050هزارتن محصوالت دام و طیور به ارزش  050وی با بیان این که در این مدت 

تن و  054هزار و  55تن، خوراک دام با  554هزار و  757وط به محصوالت لبنی با این زیر بخش، بیشترین میزان صادرات مرب

معاون وزیر جهاد کشاورزی در مورد صادرات بخش زراعی .هزار تن بوده است 05گوشت و احشای خوراکی با منشا حیوانی بیش از 

 .دالر از کشور صادر شده استمیلیون  050هزارتن محصوالت زراعی به ارزش  270در این مدت یک میلیون و : گفت

 .میلیون دالر اعالم کرد 545هزارتن به ارزش  05وی همچنین کل صادرات شیالتی در مدت یاد شده را 

 درصدی واردات بخش کشاورزی 2.0کاهش 

وزنی و  درصدی واردات بخش کشاورزی به لحاظ 7.0معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به کاهش 

پنج قلم عمده وارداتی به لحاظ وزنی شامل ذرت دامی، لوبیای سویا، سایر به : درصدی به لحاظ ارزشی، اظهار داشت 7.0کاهش 

 .صورت دانه به جز گندم دامی، کنجاله و سایر آخال های جامد از سویا و جو به استثنای بذر بوده است

ت دامی،لوبیای سویا، برنج نیمه سفید و یا کامل سفیدشده، کنجاله و سایر آخال وی پنج قلم عمده وارداتی به لحاظ ارزشی را ذر

 .های جامد از سویا و سایر به صورت دانه به جز گندم دامی عنوان کرد
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 واردات صادرات و
 آیانا - ۰۹۳۱آبان  ۱۱: تاریخ

  ایران برای برندسازی صادرات محصوالت خام کشاورزی با ترکیه وارد فاز همکاری شدایران برای برندسازی صادرات محصوالت خام کشاورزی با ترکیه وارد فاز همکاری شد

با توجه به زمینه های همکاری ایران و ترکیه که در سرمایه گذاری وجود دارد، فکر می کنیم خیلی از این محصوالت را متناسب با 

رت سرمایه گذاری مشترک فرآوری، بسته بندی، برند سازی کرده و به طور مشترک به بازار جهانی تقاضای جهانی می توانیم به صو

 .عرضه کنیم

به گزارش ایانا، محمود حجتی در حاشیه نخستین همایش کاری ایران و ترکیه که با مشارکت وزیران کشاورزی ایران و ترکیه و 

دیه اتاق ها و بورس های ترکیه در آنکارا برگزار شد، در گفت و گو با نمایندگان بخش های خصوصی دو کشور به میزبانی اتحا

هدف از این سفر شرکت در ششمین نشست گروه کاری مشترک بخش کشاورزی دو : خبرنگار جمهوری اسالمی در آنکارا، گفت

 .کشور بود که همزمان همایش مشترک فعاالن اقتصادی برگزار شد که مفید و سازنده بود

بخشی از محصوالت کشاورزی ما از طریق ترکیه به سایر : ه به اینکه ترکیه به منزله دروازه اروپا برای ایران است، گفتاو با اشار

کشورها صادر می شود و بخشی هم در خود ترکیه مصرف می شود و از طرفی هم بخشی از محصوالت مورد نیاز ما از طریق ترکیه 

 .ین زمینه وجود دارد که می خواهیم توسعه پیدا کندوارد کشور ما می شود و همکاری جدی در ا

در بخش گیاهان دارویی که یکی از مسائل جدی مورد بحث ما است و با توجه به اقبال جهانی که : وزیر جهان کشاورزی افزود

تواند به عنوان یک پل وجود دارد، بخصوص با اروپا، آلمان و فرانسه در این زمینه پیشتاز هستند و با توجه به نقشی که ترکیه می 

 .رابط ایفای نقش کند، می خواهیم زمینه های همکاری در این راستا را بررسی و ساماندهی کنیم

در نشست های دو به دو که . امروزه بخش عمده ای از کشمش، پسته ما از طریق ترکیه به سایر بازارها صادر می شود: حجتی گفت

 .تفصیل بررسی و گفت و گو می شوددر قالب این همایش برگزار می شود، به 

وی افزود جلسه کاری فنی دستور کار فشرده ای را در ارتباط با همکاری در زمینه تولید بذر، مسائل مربوط به آموزش کشاورزی، 

 همکاری های تحقیقاتی، مسائل مربوط به مکانیزاسیون کشاورزی، بحث تبادل تجربیات در سیستم های نوین آبیاری، همکاریهای

در ارتباط با موافقتنامه همکاری ها در زمینه قرنطینه دام، در ارتباط با مبادله . دیرباز در ارتباط با آبزی پروری و شیالت، دارد

واکسن همکاری داریم، حتی برخی از تولید کنندگان داروها و واکسن های دامپزشکی از ایران به ترکیه آمده اند که در ارتباط با 

 .گفت و گوهایی را با مخاطبان خود داشته باشند صدور این محصوالت

بر این باور است با توجه به ارتباطی که با بازار جهانی دارد، دو کشور به عنوان دوست و برادر و دو : وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .داشته باشند کشوری که روابط دیرینه خوبی باهم داشتیم و داریم می توانند در بخش کشاورزی هم به صورت مکمل همکاری

میلیارد دالری تجارت بین دو کشور چه سهمی برای کشاورزی تعیین شده و در این زمینه چه  04او در پاسخ به اینکه در هدف 

در ارتباط با مبادله محصوالت کشاورزی ما خیلی بیش از آنکه عمل می کنیم، ظرفیت های : اقداماتی صورت گرفته است، گفت

با توجه به وضعیتی که ترکیه در ارتباط با بازار جهانی دارد، االن بخشی از نیازهایی را که ما داریم، ترکیه  .همکاری زیادی را داریم

 .از سایر کشورها آورده به کشور ما صادر می کند

اری که در با توجه به زمینه های همک: او با تاکید بر اینکه ایران عمدتا محصوالت خود را به صورت خام به ترکیه می فرستد، گفت

سرمایه گذاری وجود دارد، فکر می کنیم خیلی از این محصوالت را متناسب با تقاضای جهانی می توانیم به صورت سرمایه گذاری 

 .مشترک فرآوری، بسته بندی، برند سازی کرده و به طور مشترک به بازارهای جهانی عرضه کنیم

/news/fa/ir.iana.www//:http00500D%/5%A2%DB%5%C 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان – ۰۹۳۱آبان  ۱۰: تاریخ

  امارات و هند صادر کننده اصلی هل به ایرانامارات و هند صادر کننده اصلی هل به ایران

واردات این تن هل وارد کشور شده که عمده  000ماه منتهی به شهریور ماه سال جاری، بیش از  0بر اساس آمار گمرک در 

 .محصول از کشور امارات بوده است

ماه منتهی به  0بر اساس آمار گمرک در   اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار به گزارش

 .وارد کشور شده است 40،405،252،570  و ارزش ریالی 0،400،004به ارزش دالری   تن 000ماه سال جاری، بیش از   شهریور

به  50،400،245،500و ارزش ریالی 5،555،200این محصول به ارزش دالری   صادرات  کیلوگرم 000تن و  725امارات با   کشور

و ارزش ریالی  447،550تن به ارزش دالری  507  هند با  از آن کشور ایران بیشترین سهم را به خود اختصاص داده و پس

 .در رده دوم قرار دارد 04،077،400،054

کشورطرف  ماه

 معامله

ارزش  ارزش ریالی (گ.ک)وزن

 دالری

 5،074 524،505،544 474 انگلستان 5

 50،444 5،045،527،444 5،444 هند 5

امارات متحده  7

 عربی

05،574 50،550،405،404 007،204 

 727،444 5،705،050،444 04،444 هند 7

امارات متحده  0

 عربی

02،504 50،040،725،074 027،254 

 05،470 5،407،454،444 5،444 هند 0

 50،444 7،550،057،444 57،444 هند 0

 27،544 7،700،427،444 54،044 گواتماال 0

امارات متحده  0

 عربی

52،454 0،055،554،544 554،020 

 770،444 0،555،074،444 07،444 هند 0

امارات متحده  5

 عربی

07،504 2،455،072،054 772،474 

امارات متحده  5

 عربی

0،505 075،540،040 50،455 

 505،444 5،555،074،444 70،444 هند 5

http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
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 55،444 5،270،745،574 5،444 هند 5

 504،444 0،055،444،444 74،444 گواتماال 0

امارات متحده  0

 عربی

57،004 52،400،770،204 520،574 

امارات متحده  0

 عربی

0،005 020،447،704 57،747 

 05،444 5،454،275،444 5،444 هند 0

 07،505 5،475،040،004 5،444 هند 0

  
/news/fa/ir.yjc.www//:http5572555D%/5%A2% 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - ۰۹۳۱آبان  ۱۰: تاریخ

  !!  واردات پودر نارگیل از سری النکاواردات پودر نارگیل از سری النکا

 .است تن صادرات نارگیل به ایران بیشترین سهم را به خود اختصاص داده 200بر اساس آمار گمرک کشور سری النکا با هزارو 

ماه منتهی به  0بر اساس آمار گمرک در  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار به گزارش

 505،007،554،400  و ارزش ریالی  0،250،052نارگیل به ارزش دالری  تن پودر 070هزار و  7شهریور ماه سال جاری، بیش از 

و ارزش ریالی  0،040،004تن صادرات این محصول به ارزش دالری  200کشور سری النکا با هزارو .وارد کشور شده است

و به ارزش دالری  تن 075  هند با  به ایران بیشترین سهم را به خود اختصاص داده و پس از آن کشور 554،050،240،545

 .در رده دوم قرار دارد 52،054،554،444و ارزش ریالی 525،504

 

کشورطرف  ماه

 معامله

 ارزش دالری  ارزش ریالی  (گ.ک)وزن

امارات  5

متحده 

 عربی

52،444 502،000،044 75،454 

امارات  5

متحده 

 عربی

545،444 5،450،442،404 705،722 

سری  5

 النکا

000،444 54،557،402،504 052،045 

 57،254 7،544،407،444 05،444 هند 5

 700،407 2،055،244،444 575،444 هند 5

سری  7

 النکا

702،444 50،504،700،052 054،575 

سری  0

 النکا

005،444 54،200،205،500 054،044 

سری  0

 النکا

502،444 57،555،454،544 045،572 

 72،570 550،244،444 57،544 کاستاریکا 0

              هند 0
57،444  

           
7،074،707،444  

             
25،542  

                                    سری  5

http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
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  575،055  0،204،270،044  54،444 النکا

              هند 5
54،444  

           
7،705،554،444  

             
27،004  

              هند 5
75،444  

           
5،504،025،444  

             
54،040  

امارات  0

متحده 

 عربی

            
502،544  

           
5،005،707،044  

            
725،555  

سری  0

 النکا

            
555،544  

         
04،505،055،200  

         
5،725،004  

              هند 0
75،444  

           
5،500،444،444  

             
54،742  

 /news/fa/ir.yjc.www//:http5505024D%/4%55%D5% 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - ۰۹۳۱آبان  ۱۱: تاریخ

  !!  پوست پرندگان به آلمان و ایتالیاپوست پرندگان به آلمان و ایتالیاصادرات صادرات 

 .تن پوست و اجزا پرندگان از کشور صادر شده است 2ماه منتهی به شهریور ماه سال جاری بیش از  0طبق آمار گمرک در 

ماه منتهی به شهریور  0طبق آمار گمرک در  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار به گزارش

 .از کشور صادر شده است  تن پوست و اجزائ پرندگان 2ماه سال جاری بیش از 

 .بوده است 7،555،445،424و ارزش ریالی آن  40،545ارزش دالری این میزان صادرات 

 .بوده است  رهای آلمان، ایتالیا، بلژیک ، آذربایجان وترکیهصادرات این محصول به کشو

 ارزش دالری  ارزش ریالی  (گ.ک)وزن کشور مقصد ماه سال 

                    آلمان 5 5045
5،544  

                    
44،442،544  

                   
0،044  

                       آذربایجان 0 5045
544  

                    
05،505،444  

                   
5،044  

                         ایتالیا 0 5045
27  

                  
720،455،444  

                   
4،444  

                       بلژیک 0 5045
774  

                    
50،007،544  

                      
004  

                    ترکیه 0 5045
7،444  

                  
200،550،444  

                  
70،024  

                       ترکیه 0 5045
504  

                
5،240،227،224  

                  
55،745  

 /news/fa/ir.yjc.www//:http5500557D%/5%B5 
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 صادرات و واردات
 فودپرس ۰۹۳1آبان ماه  1چهار شنبه 

  میلیارد دالر رسیدمیلیارد دالر رسید  2۴.۰2۴.۰واردات به واردات به //میلیارد دالری صادراتمیلیارد دالری صادرات2۴.02۴.0ارزآوری ارزآوری 

 55میلیارد و  70میلیون دالر و واردات به  052میلیارد و  70بر اساس آمار هفت ماهه گمرک، صادرات کشور به  <مواد غذایی

 .میلیون دالر رسیده و میعانات گازی و گاز مایع همچنان جزو اقالم صادراتی تلقی شده است

شد که بر این اساس، تشریفات گمرکی  جاری منتشر ماهه سال 2گزارش گمرک ایران در مورد عملکرد تجارت خارجی کشور در 

هزار تن کاالی صادراتی در گمرکات سراسر کشور انجام شده  275میلیون و  55هزار تن کاالی صادراتی و  705میلیون و  27

میلیارد و  70صدم درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به  00و  0در این مدت، صادرات غیرنفتی کشورمان با . است

 .میلیون دالر بود 000میلیارد و  70میلیون دالر رسید؛ در حالیکه این رقم سال گذشته  052

صدم  54میلیون دالر رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل،  55میلیارد و  70همچنین واردات کشورمان در این مدت به 

جاری همچنان  ری جمهوری اسالمی ایران در هفت ماهه سالاین آمار حکایت از آن دارد که تراز تجا. دهد درصد کاهش را نشان می

مثبت بوده است؛ همچنین آمار تجارت خارجی کشور در حوزه صادرات، طی سنوات قبل در دو بخش صادرات غیرنفتی با احتساب 

ردیف تعرفه ( نات گازیمیعا)های قبل برای این کاال  از آنجایی که در سال. گردید و همچنین بدون احتساب میعانات گازی اعالم می

اظهار  72555544مجزا و مستقلی وجود نداشت، لذا با شرح گازهای طبیعی مایع شده به همراه سایر گازها، ذیل ردیف تعرفه 

، برای نخستین بار ردیف تعرفه 5045بر اساس اعالم گمرک، با عنایت به اینکه در کتاب مقررات صادرات و واردات سال .شد می

جاری، صادرات دو کاالی میعانات گازی و  جهت میعانات گازی منظور گردیده، لذا از ابتدای سال 72444454مجزایی با کد 

 .گردد گازهای طبیعی مایع شده به صورت مجزا و هر یک در ذیل کد تعرفه مختص به خود منظور می

سازی  ی پتروشیمی قرار دارد، لذا جهت شفافاز طرفی با توجه به اینکه کد تعرفه مربوط به گاز طبیعی مایع شده در گروه کاالی

جاری و مدت مشابه سال گذشته، این کاال از ردیف گروه  بیشتر و نشان دادن مقایسه میزان صادرات این کاال در هفت ماهه سال

 .ای آورده شده است کاالیی پتروشیمی خارج و در ردیف جداگانه

 اقالم عمده صادرات

صدم درصد از کل  00و  50ترین کاالی صادراتی کشورمان بود که  میلیون دالر عمده 54میلیارد و  0در این مدت میعانات گازی با 

میلیون دالر در رتبه بعدی  457گازهای طبیعی مایع شده نیز با یک میلیارد و . صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است

های سبک و  میلیون دالر، روغن 555ای گازی شکل مایع شده با قرار دارد و پس از آن به ترتیب گازهای نفتی و هیدروکربوره

 .میلیون دالر قرار دارند 040میلیون دالر و پروپان مایع شده با  575ها به جز بنزین با  فرآورده

 اقالم عمده واردات

 500یای سویا به ارزش میلیون دالر، لوب 024به ترتیب شامل ذرت دامی به ارزش  5045اقالم عمده وارداتی طی هفت ماهه سال 

میلیون دالر و انواع  045میلیون دالر، قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری به ارزش  545میلیون دالر، برنج به ارزش 

 .میلیون دالر بود 042وسایل نقلیه به ارزش 

های مرزنشینان و  رکت تعاونیاین گزارش حاکی است، بخشی از ترخیص برنج در مهر ماه بنا به مصوبه هیات وزیران، توسط ش

 05هایی بود که تاریخ اظهار آنها به گمرک قبل از  مهرماه درخصوص برنج 5مورخ  24455بخش دیگری طبق ابالغیه واصله شماره 

 .جاری بوده است تیرماه سال

 خریداران عمده کاالهای ایرانی
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جاری حجم صادرات غیرنفتی کشورمان به  ترین خریدار کاالهای ایرانی است به طوری که در هفت ماهه سال چین همچنان بزرگ

پس از . صدم درصد کاهش داشته است 05و  7میلیون دالر رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته  005میلیارد و  0چین به 

میلیارد و  7میلیون دالر، ترکیه با  544میلیارد و  0میلیون دالر، عراق با  552لیارد و می 0چین به ترتیب امارات متحده عربی با 

 .میلیون دالر قرار دارند 455میلیون دالر و جمهوری کره با یک میلیارد و  545

 250و  صدم درصد 00و  55صادرات غیرنفتی جمهوری اسالمی ایران به کشورهای ترکیه و کره جنوبی در این مدت به ترتیب 

صدم درصد کاهش  00و  7صدم درصد و عراق  02و  52درصد افزایش داشته، اما صادرات غیرنفتی ایران به امارات متحده عربی 

 .صدم درصدی همراه بوده است 04همچنین صادرات غیرنفتی ایران به سایر کشورها دراین مدت با رشد . داشته است

 کشورهای عمده صادرکننده کاال به ایران

جاری از کاهش واردات از کشورهای عمده طرف معامله با ایران و افزایش واردات  ار تجارت خارجی کشورمان در هفت ماهه سالآم

میلیون دالر، امارات  255میلیارد و  5های اول تا چهارم به ترتیب به کشورهای چین با  از آلمان حکایت دارد، به نحوی که رتبه

میلیون  555میلیون دالر و ترکیه با یک میلیارد و  555میلیون دالر، جمهوری کره با یک میلیارد و  45میلیارد و  0متحده عربی با 

 .دالر اختصاص دارد

 55صدم درصد و  50و  50صدم درصد،  4و  50صدم درصد،  50و  5روند واردات ایران از این کشورها در کل کاهشی و به ترتیب 

درصد  75صدم درصد کاهش داشته است، اما واردات ایران از آلمان که پنجمین کشور عمده طرف معامله با کشورمان بود،  70و 

واردات کشورمان از سایر کشورها نیز در این مدت در . میلیون دالر رسیده است 725افزایش داشته و در این مدت به یک میلیارد و 

 .ستدرصد رشد داشته ا 55مجموع بیش از 
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 صادرات و واردات
 فودپرس ۰۹۳1آبان ماه  1چهار شنبه 

  پاکستان خواستار صادرات نارنگی و سیب زمینی به ایران شدپاکستان خواستار صادرات نارنگی و سیب زمینی به ایران شد

ما خیلی خوش بین »: فدراسیون اتاق های بازرگانی و صنایع پاکستان گفتکمیته صادرات محصوالت باغبانی  <کشاورزی

هستیم که وزارت کشاورزی ایران در فصل پیش رو که از ابتدای ماه دسامبر آغاز می شود اجازه واردات نارنگی و سیب زمینی از 

 «.پاکستان را صادر کند

و صنایع پاکستان امیدوار است که ایران امسال به صورت رسمی  کمیته صادرات محصوالت باغبانی فدراسیون اتاق های بازرگانی

 .اجازه واردات نارنگی و سیب زمینی از پاکستان را صادر کند

ما خیلی خوش بین هستیم که وزارت کشاورزی ایران در فصل »: احمد جواد، رئیس این کمیته روز گذشته در بیانیه ای اعالم کرد

 «.آغاز می شود اجازه واردات نارنگی و سیب زمینی از پاکستان را صادر کند پیش رو که از ابتدای ماه دسامبر

وی افزود، کمیته . وی گفت، سفارت ایران نیز باید در این زمینه پادرمیانی کند تا تجارت این کاالها به صورت رسمی آغاز شود

 .انجام داده است صادرات محصوالت باغبانی مذاکرات مفصلی با مسئوالن سفارت ایران در این مورد

صادرات نارنگی و سیب زمینی از . وی گفت، صادرات سیب زمینی از پاکستان به ایران نیز امسال به صورت رسمی آغاز خواهد شد

جواد افزود، ایران احتماال امسال سهمیه ای اعالم خواهد کرد و پاکستان قادر خواهد بود .پاکستان به ایران به نفع هر دو کشور است

وی گفت، ما در عین حال در حال مذاکره در مورد بازارهای جدید هستیم و اندونزی .ر تن نارنگی به این کشور صادر نمایدهزا 54

 .مذاکرات برای ماه های دسامبر و ژانویه نیز ادامه دارد. برای ماه های فوریه و مارس سهمیه هایی را تعیین کرده است
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 صنایع غذایی

 آیانا - ۰۹۳۱آبان  ۱۰: تاریخ

  تولید آب میوه با برند بین المللی در صنایع شیر ایران کلید خوردتولید آب میوه با برند بین المللی در صنایع شیر ایران کلید خورد

یاد شده بعد از بحث و تبادل نظر به جمع بندی رسیده هیات های عالی رتبه از طرف شرکت صنایع شیرایران و کشورهای خارجی 

؛ مدیر عامل شرکت صنایع شیر ایران (پگاه)به گزارش ایانا از روابط عمومی صنایع شیر ایران .و منجر به انعقاد تفاهم نامه گردید

و دانش محصوالت نوین لبنی برای جذب سرمایه خارجی، فعالیت مشترک، تبادل فناوری : درباره مذاکرات بین المللی گفت( پگاه)

 .با کشورهای نیوزلند، دانمارک، هلند، ایتالیا و ترکیه طی دو ماه گذشته در ایران و این کشورها مذاکرات جدی و مفصلی داشته ایم

 هیات های عالی رتبه از طرف شرکت صنایع شیر ایران و کشورهای خارجی یاد شده بعد از بحث: محمدتقی وقوعی در ادامه افزود

 .و تبادل نظر به جمع بندی رسیده و منجر به انعقاد تفاهم نامه گردید

مذاکرات به طور جدی در حال پیگیری، برای حصول نتیجه بوده و در این رابطه : وی با اشاره به روند مطلوب مذاکرات بیان داشت

 .ای مذکرات استتولید آب میوه با یک برند بین المللی در شرکت پگاه آذربایجان غربی از اولویت ه
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 صنایع غذایی
 خبرنگاران جوان - ۰۹۳۱آبان  ۱۰: تاریخ

  بهبود کیفیت نان در گرو چیست؟بهبود کیفیت نان در گرو چیست؟

قیمت آرد و رقابت سالم میان واحد ها، کیفیت و به دنبال آن رضایت مردم افزایش می کارشناسان معتقدند که با یکسان سازی 

صنعت، تجارت و  محمد جواد کرمی رئیس اتحادیه نان های حجیم و نیمه حجیم در گفتگو با خبرنگار.یابد

بهبود کیفیت : در خصوص تاثیر آزاد سازی قیمت آرد بر کیفیت نان اظهار داشت اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گروه کشاورزی

نان تنها منوط به آزاد سازی کامل قیمت آرد و نان است، چرا که با تحقق این امر نانوایی ها در رقابت سالم با یکدیگر قرار می 

طی کرد اما مجددا با نظام سهمیه   کیفیت نان یک روند رو به رشدی را  ا هدفمندی و آزاد سازی قیمت هاب: وی ادامه داد.گیرند

تاکنون اصالح قیمت نان اتفاق نیفتاده که این امر با وجود افزایش هزینه  40از سال : کرمی تصریح کرد.ای کیفیت کاهش یافت

تی از قبیل کاهش وزن چانه و کیفیت نان از سوی نانوایان را به همراه داشته هایی از قبیل دستمزد کارگران و مسایل جانبی، تخلفا

با یکسان سازی قیمت آرد و رقابت سالم میان واحد ها، : رئیس اتحادیه نان های حجیم و نیمه حجیم در ادامه یادآور شد.است

 .کیفیت و به دنبال آن رضایت مردم افزایش می یابد

 در کیفیت نان ندارد آزاد سازی قیمت آرد تاثیری 

صنعت، تجارت و  همچنین حسن عباسی معروفان معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی در گفتگو با خبرنگار

کیفیت نان در مقایسه با سال گذشته افزاش یافته و تنها ممکن است در : گفتاقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گروه کشاورزی

 .برخی نانوایی ها تخلفاتی صورت گرفته باشد که این امر با گزارش های مردمی از سوی دستگاه های مربوطه قابل پیگیری است

ت نان را افزایش نمی دهد، چرا که بیش آزاد سازی قیمت کیفی: وی در خصوص تاثیر آزاد سازی قیمت آرد بر کیفیت نان بیان کرد

 .درصد نان های عرضه شده از کیفیت باالیی برخوردار هستند 44از 

 .استان ها گزارشی مبنی بر کیفیت پایین نان به دست ما نرسیده است تا به امروز از شورای آرد و نان : معروفان ادامه داد

 .ی بر آزاد سازی قیمت آرد ابالغ نشده استبه گفته وی تا به امروز مصوبه ای از سوی دولت مبن

 نبود نظارت کافی کاهش کیفیت را رقم زد

صنعت، تجارت و  سید راضی نوری عضو کمسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی نیز در گفتگو با خبرنگار

برای اقشار ضعیف  اصالح قیمت و آزاد سازی نرخ آرد مشکالتی را: اظهار کرد اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گروه کشاورزی

 .جامعه به همراه دارد و دولت باید از این بخش از جامعه حمایت هایی را به عمل آورد

کیفیت پایین نان و گالیه های مردم در این : ارند،عنوان کردنوری در پاسخ به این سوال که مردم گالیه هایی از کیفیت پایین نان د

 .خصوص تنها ناشی از عدم نظارت دستگاه های ذی ربط است
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 صنایع غذایی
 فودپرس ۰۹۳1آبان ماه  2یک شنبه 

  تک ماکارون برای سومین سال متوالی صادر کننده نمونه ملی شدتک ماکارون برای سومین سال متوالی صادر کننده نمونه ملی شد

  .تک ماکارون برای سومین سال متوالی صادر کننده نمونه ملی شد -اقتصاد غذا < صنایع غذایی

رهنگ عمومی کشور، به عنوان روز مهر ماه با تصویب شورای ف 74، 5020، از سال «فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا 

ملی صادرات تعیین شد تا بیانگر عزم و اراده ملی در مجموعه دولت و مردم برای توسعه صادرات غیرنفتی و در نتیجه توسعه 

  . یابد اقتصادی کشور باشد و تفکر و فرهنگ صادراتی در جامعه گسترش 

ن نیزهمه ساله با هدف توسعه فرهنگ عمومی صادراتی کشور و تشویق وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت ایرا

صادر کنندگان و فعاالن اقتصادی و بازرگانی کشور نسبت به برگزاری روز ملی صادرات اقدام می کنند و از صادرکنندگان برتر 

با حضور رییس جمهور،  5045ماه مهر74بنا بر این گزارش مراسم بیستمین سالروز ملی صادرات در تاریخ .تقدیر به عمل می آید

صنعت، معدن و تجارت، وزیر جهادکشاورزی، نمایندگان اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف و جمعی از تجار و بازرگانان در سالن  وزیر 

ن به شرکت تک ماکارو اجالس سران برگزار شد و در این مراسم باشکوه تندیس صادرکننده نمونه ملی برای سومین سال متوالی 

  .اهدا شد
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 صنایع غذایی
 فودپرس ۰۹۳1آبان ماه  ۰شنبه 

  درخواست صنایع غذایی برای برخورد قهری با کارگاه های غیرمجاز زیرزمینیدرخواست صنایع غذایی برای برخورد قهری با کارگاه های غیرمجاز زیرزمینی

برای جلوگیری از فعالیت کارگاه ها و : رییس هیات مدیره تعاونی تولیدکنندگان موادغذایی هم صنف گفت <مواد غذایی

معدن  تولیدکنندگان زیرزمینی غیرمجاز نامه نگاری زیادی با وزارتخانه ها و سازمان هایی همچون بهداشت، استاندارد، صنعت و

 .تگاه های قضایی را دریافت کنیمتجارت داشتیم تا مجوز شناسایی و معرفی آنان به دس و

انتظار می رود دستگاه های قضایی با این کارگاه های غیرمجاز برخورد قهری داشته باشند و با پلمپ : افزود مهدی کریمی تفرشی

  .از فعالیت این گروه ها جلوگیری کنند

گذشته و دورریختنی استفاده و پس از تغییر  کارگاه های غیرمجاز زیرزمینی از مواد اولیه نامرغوب، تاریخ: کریمی تفرشی گفت

تاریخ مصرف کاالها با دستگاه های چاپی آنها را با نصف قیمت عرضه می کنند که این امر بر سالمت و بهداشت جامعه تاثیر 

 .بسزایی دارد و در درازمدت هزینه های درمان را افزایش می دهد

غیرمجاز هزینه زیادی دارد؛ بنابراین ما برای شناسایی و تحویل تولیدکنندگان غیرمجاز مبارزه دولت با کارگاه های : وی اضافه کرد

 .زیرزمینی به سازمان های دولتی با استفاده از امکانات همه اعضا اعالم آمادگی می کنیم

دی استفاده می کنند نمی به گفته وی، شرکت های صاحب نام که از مواد اولیه کیفی و مرغوب با هزینه های باالی تولید و بسته بن

 .توانند با کارگاه های غیرمجاز رقابت کنند و در مقاطعی بازار از دست شرکت های استاندارد بویژه در شهرستان ها در می آید

اکنون صدها کارگاه غیرمجاز زیرزمینی موادغذایی وجود دارد که در بدترین شرایط ممکن تولید خود را : این فعال صنعت غذا گفت

 .بازار عرضه می کنندبه 

  کارمزد تسهیالت بانکی صنایع غذایی بر اساس تعرفه تولید محاسبه شود

رییس هیات مدیره تعاونی تولیدکنندگان مواد غذایی هم صنف، یکی دیگر از مشکالت این صنعت را کمبود نقدینگی برای اصالح 

کرد بانک ها برای حمایت از تولید، تسهیالت را با احتساب زیرساخت ها و خرید دستگاه های بسته بندی نوین دانست و پیشنهاد 

 .تعرفه های تولید در اختیار صنعت غذا بگذارند نه اینکه تعرفه تولید مواد غذایی را مانند دیگر صنایع ببینند

جوز فعالیت از بتازگی با همکاری وزیر جهاد کشاورزی دولت یازدهم قرار شده است شرکت های دارای م: کریمی تفرشی اضافه کرد

  .سوی این وزارتخانه از تسهیالت بانکی مناسب بهره مند شوند

اکنون بسته بندی مواد غذایی ایران برای رقابت پذیری و حضور در بازارهای جهانی ضعیف است اما در صورت حمایت : وی گفت

ته بندی با کشورهای اروپایی و آمریکایی رقابت بانک ها، صنعت غذای ایران می تواند با بکارگیری دستگاه ها و فناوری نوین در بس

به گفته وی، در دوره تحریم دستگاه های بسته بندی چینی وارد کشور شد که طول عمر کم و کیفیت پایین داشتند و بزودی .کند

  .مستهلک می شوند؛ بنابراین بهتر است دستگاه های بسته بندی کیفی از کشورهای اروپایی تامین شود

کرد اگر تولیدکنندگان داخلی برخی دستگاه های بسته بندی نوین را مونتاژ یا تولید کنند هزینه های تولید صنعت به وی تاکید 

  .شدت کاهش می یابد

 صادرات موفق مواد غذایی ایران به کشورهای همسود

ی اعتباری و کاهش موانع پس از برجام با رفع مشکالت در گشایش ها: کریمی درباره وضعیت صادرات مواد غذایی ایران گفت

  .گمرکی، صادرات مواد غذایی روند خوبی را در پیش گرفته است
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صادرات مواد غذایی ایران به کشورهای همسود همچون روسیه که مورد تحریم جهانی قرار گرفته است، وضعیت خوبی : وی افزود

اسبی برای بهره مندی بازرگانان ایرانی از بازار بکر روسیه دارد و با توجه به مشکالت سیاسی میان این کشور و ترکیه اکنون زمان من

این تولیدکننده موادغذایی توصیه کرد بازرگانان برای ورود به بازار کشورهایی مانند روسیه و گرجستان در صورت رعایت  .است

  .صادر کننداستانداردهای الزم و کیفیت محصول می توانند به راحتی محصوالت غذایی خود را به این کشورها 

پس از فروپاشی شوروی سابق برخی تولیدکنندگان ایرانی به صادرات کاالهای غیرکیفی به کشورهای همسود دست : وی اضافه کرد

زدند بنابراین هنوز دیدگاه منفی نسبت به صنعت مواد غذایی ایران وجود دارد که فقط با صدور کاالی کیفی می توان چهره 

اکنون مواد غذایی ایران به روسیه، کانادا، استرالیا، برخی کشورهای آفریقایی : وی گفت .ه را ترمیم کردمخدوش ایران در این زمین

و سوئیفت هنوز نتوانسته ایم به ( سی.ال)و حاشیه خلیج فارس صادر می شود اما به دلیل مشکالتی در گشایش اعتبار اسنادی 

  .منطقه اروپای غربی و آمریکا صادرات چندانی داشت

  «کودک، مکمل و کنسروی»ظرفیت خالی صنعت غذا در بخش 

: رییس هیات مدیره تعاونی تولیدکنندگان مواد غذایی یکی از راهکارهای صادرات موفق را تجمیع شرکت های ایرانی دانست و گفت

یی ایران در جایگاه سال آینده صادرات مواد غذا 54هر کاالی صادراتی از ایران سفیر صلح است و پیش بینی می شود پنج تا 

ظرفیت ها در بخش تولید محصوالت نیمه آماده، غذاهای کودک و مکمل و : وی اضافه کرد .مطلوب صادرات جهانی قرار گیرد

کنسروی خالی است و انتظار می رود سرمایه گذاران نیز به جای ورود به صنایع اشباع شده همچون تولید اسنک و ماکارونی به این 

  .وصیه کرد مردم برای حفظ سالمت خود، مواد غذایی دارای نشان استاندارد و سیب سالمت را تهیه کنندوی ت .سو بروند

 .شرکت تولیدکننده موادغذایی در تعاونی تولیدکنندگان مواد غذایی هم صنف عضوند 54به گزارش ایرنا، بیش از 
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 صنایع غذایی
 فودپرس ۰۹۳1آبان ماه  4سه شنبه 

  مذاکرات بین المللی پگاه برای جذب سرمایه گذاری خارجیمذاکرات بین المللی پگاه برای جذب سرمایه گذاری خارجی

خارجی، برای جذب سرمایه : مدیر عامل شرکت صنایع شیر ایران درباره مذاکرات بین المللی گفت -اقتصادغذا <صنایعغذایی

فعالیت مشترک، تبادل فناوری و دانش محصوالت نوین لبنی با کشورهای نیوزلند، دانمارک، هلند، ایتالیا و ترکیه طی دو ماه 

، محمدتقی (پگاه)به گزارش روابط عمومی صنایع شیر ایران.گذشته در ایران و این کشورها مذاکرات جدی و مفصلی داشته ایم

رتبه از طرف شرکت صنایع شیرایران و کشورهای خارجی یاد شده بعد از بحث و تبادل نظر به جمع  هیات های عالی: وقوعی افزود

مذاکرات به طور جدی در حال : وی با اشاره به روند مطلوب مذاکرات بیان داشت.بندی رسیده و منجر به انعقاد تفاهم نامه شد

از اولویت   ه با یک برند بین المللی در شرکت پگاه آذربایجان غربیپیگیری، برای حصول نتیجه بوده و در این رابطه تولید آب میو

 . های مذکرات است

=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http4045d4d004 
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 صنایع غذایی
 فودپرس ۰۹۳1آبان ماه  ۹دو شنبه 

  نان سحر موفق به دریافت نشان ایمنی و سالمت برای محصوالت فاقد گلوتن و نان پروبیوتیک شدنان سحر موفق به دریافت نشان ایمنی و سالمت برای محصوالت فاقد گلوتن و نان پروبیوتیک شد

نان سحر در دهمین سال همایش ملی اعطاء نشان ایمنی و سالمت و گرامیداشت روز جهانی غذا که  -اقتصاد غذا < صنایع غذایی

شورای اسالمی، مسئولین ارشد کشوری و دست اندر کاران با حضور وزیر بهداشت، رئیس سازمان غذا و دارو، نمایندگان مجلس 

برای محصوالت فاقد گلوتن و نان پروبیوتیک  حوزه سالمت و صاحبان صنایع برگزار شد، مفتخر به دریافت تندیس و لوح سپاس 

یابی و انتخاب به پیش از این کمیته عالی نشان ایمنی و سالمت برای ارز ،«فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا .شد

منظور اعطای نشان مذکور ،تقاضای واحدهای تولیدی در خصوص ادعا یا ادعاهای مرتبط با سالمتی مطابق با دستورالعمل نشان 

ایمنی وسالمت را بررسی اولیه نموده ونتایج کارشناسی در معاونتهای غذا و دارو سراسر کشور جهت بررسی به کمیته فرعی در 

ردید، و پس از آن در کمیته عالی نشان ایمنی و سالمت که متشکل از ارگانها و سازمانها صاحب نظر مانند اداره کل ارسال گ

 .نماینده دفتر بهبود تغذیه، انستیتو تحقیقات تغذیه طرح موضوع و بررسی نهایی صورت گرفت

که ازطرف شرکتها تولیدی جهت تمدید  محصول 20مهرماه سال جاری و در محل تاالر وحدت، از میان  75در همین راستا در روز 

 .محصول غذایی مجوز دریافت نشان ایمنی و سالمت را بدست آوردند 00 و یا اخذ نشان ایمنی و سالمت درخواست داده بودند 

این موفقیت ارزشمند را به همکاران عزیز شرکت  طی پیامی گروه صنعتی نان سحر  مهدی خان محمدی مدیر عامل بر این اساس

با تالش های روزافزون در این عرصه، موجبات نوآوری و ارتقاء کیفیت محصوالت  که امیدواریم  تبریک گفت و خاطر نشان کرد 

 .شرکت نان سحر را برای مشتریان محترم این برند به ارمغان آوریم

=Id?aspx.Post/ir.essfoodpr.www//:http7025404025ff05e 
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 عسل

 آیانا - ۰۹۳۱آبان  ۱۰: تاریخ

  استقبال عراقی ها از مرغ ایرانیاستقبال عراقی ها از مرغ ایرانی/ / حذف استاندارد اجباری کام زنبورداران را تلخ کردحذف استاندارد اجباری کام زنبورداران را تلخ کرد

کام زنبورداران تلخ  با وجود شرایط اقلیمی مناسب برای توسعه بخش زنبورداری، حذف استاندارد اجباری طعم شیرین عسل را به

از مهم ترین رویدادهای  به گزارش خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، .کرده است

کشاورزی در هفته ای که گذشت می توان به استقبال عراقی ها از مرغ ایرانی اشاره کرد که با توجه به فرارسیدن ایام اربعین 

 .زائر تقاضا افزایش چشمگیری یافته استحسینی و ازدیاد 

کیلو گرم به  5.5هزار تن مرغ با سایز حدود  5براساس آخرین اطالعات در چند ماه نخست سال جاری به طور متوسط روزانه 

شاره از دیگر اخبار مهم کشاورزی می توان به حذف استاندارد اجباری و تلخ شدن کام زنبورداران ا.بازارهای هدف صادر شده است

 .کرد که بر اساس سودجویی افراد فرصت طلب و عرضه شبه عسل ها به بازار منافع زنبوردارن به خطر افتاده است

در هفته ای که گذشت عفت رئیسی سرحدی مدیر عامل اتحادیه زنبورداران اعالم کرد که علی رغم پیگیری های صورت گرفته تا 

اجباری شدن این استاندارد اتخاذ نکرده که انتظار می رود با توجه به کاهش کنون سازمام ملی استاندارد تصمیمی در خصوص 

 .صادرات عسل و بی اعتمادی مصرف کنندگان این امر هر چه سریع تر اتفاق بیفتد

 توسعه صادرات محصوالت کشاورزی در گرو چیست؟

ادرات محصوالت کشاورزی است و این کارشناسان معتقدند که کاهش نرخ سود تسهیالت گامی مثبت در جهت رشد و توسعه ص

 .درصدی صادرات را به همراه خواهدداشت 74الی  54امر جهش حداقل 

 نرخ زعفران آب رفت/ برداشت طالی سرخ کلید خورد

درصد زعفران در مناطق سردسیری  04تا به امروز : نائب رئیس شورای ملی زعفران از آغاز برداشت طالی سرخ خبر داد و گفت

 .ه استبرداشت شد

 محدودیت واردات، قاچاق میوه های خارجی را به همراه دارد؟

کارشناسان صدور احکام محدودیت مجوز در واردات میوه های گرمسیری را به نفع تولیدات کشاورزی دانسته و آن را غیرمرتبط با 

 .قاچاق میوه های خارجی می دانند

 تانه اربعین حسینیافزایش صادرات درآس/استقبال عراقی ها از مرغ ایرانی

با توجه به نزدیک بودن ایام اربعین حسینی و ازدیاد زائر، استقبال برای خرید مرغ : مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت

 .ایرانی از سوی عراق افزایش یافته است

 داستان هفت خوان رستم اعالم نرخ خرید تضمینی

شت محصوالت استراتژیک،هنوز نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی اعالم با گذشت یک ماه از آغاز کشت پاییزه و اهمیت ک

با وجود شرایط اقلیمی مناسب برای توسعه بخش زنبورداری، «استاندارد اجباری»تلخ شدن کام زنبورداران با حذف .نشده است

 ان در گرو چیست؟بهبود کیفیت ن.حذف استاندارد اجباری طعم شیرین عسل را به کام زنبورداران تلخ کرده است

کارشناسان معتقدند که با یکسان سازی قیمت آرد و رقابت سالم میان واحد ها، کیفیت و به دنبال آن رضایت مردم افزایش می 

 .یابد
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 گل و گیاهان صنعتی

 آیانا - ۰۹۳۱آبان  ۱2: تاریخ

  بندی شدبندی شد  های اقتصاد مقاومتی طبقههای اقتصاد مقاومتی طبقه  طرح ملی توسعه گیاهان دارویی جزو طرحطرح ملی توسعه گیاهان دارویی جزو طرح

سال  54بر اساس این طرح تا : وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت مجری طرح ملی توسعه گیاهان دارویی امروز در گفت

 .درصد از تولیدات بخش کشاورزی کشور را شامل خواهند شد 55تا  54آینده گیاهان دارویی 

این گیاهان . دار کشور در اولویت این طرح قرار دارند گیاهان دارویی با بازار جهانی و گیاهان دارویی مزیت: آذر افزود پیمان یوسفی

 .گلی، اسطو خودوس و ترکوهی هستندمحمدی، آویشن، کرفس کوهی، مورد، مریم  شامل زعفران، گل

نخستین و اصلی ترین هدف این طرح خروج از فاز فروش فله و ورود به فاز : ترین اهداف این طرح خاطرنشان کرد وی درباره مهم

ر ما در هدف مهم دیگر تبدیل ایران به برند جهانی تولید گیاهان دارویی خواهد بود که با توجه به سابقه تاریخی کشو. فرآوری است

ها مورد استفاده مردم جهان قرار گرفته است  دانش گیاهان درمانی ایران سال: آذر ادامه داد یوسفی.طب سنتی چندان دشوار نیست

 .اکنون در مورد گیاهان دارویی در حال انجام است با منشاء برگرفته از تالش دانشمندان بزرگ ایرانی است و بیشتر مطالعاتی که هم

میلیون هکتار  5.5هزار هکتار از اراضی رزاعی تحت زیر کشت گیاهان دارویی قرار گرفته و از  554اکنون بیش از  همبه گفته وی، 

 .از مراتع کشور نیز برداشت این گیاهان در حال انجام است

امروزه : ریح کردمجری طرح ملی توسعه گیاهان دارویی لزوم تثبیت در بازارهای جهانی را باال بردن کیفیت تولید دانست و تص

های اخیر رشد بسیار خوبی داشته و تبدیل به کسب و کار مهم  صنعت گیاهان داوریی یکی از صنایع بزرگ جهان است که در سال

ایران در : میلیارد دالر عنوان کرد و یادآور شد 05آذر مجموع ارزش صادراتی این گیاهان در جهان را  یوسفی.و سودآور شده است

میلیون دالر صادرات  754میلیون دالر گیاهان دارویی صادر کرد که در پنج ماهه نخست امسال نیز حدود  544ه حالی سال گذشت

این رقم در مقابل میزان تجارت گیاهان دارویی در جهان چندان بزرگ نیست و ما امیدورایم با تکمیل . این محصوالت را داشتیم

 .به چهار تا پنج میلیارد دالر برسد این طرح ملی ارزش صادرات گیاهان دارویی ایران

از هر نوع : گذاران داخلی و خارجی برشمرد و تأکید کرد وی در پایان سیاست دولت در اجرای این طرح را حمایت از سرمایه

ی ها کنیم و با توجه به اینکه این طرح جز طرح گزاری کالن در بخش کاشت، داشت و برداشت گیاهان دارویی استقبال می سرمایه

بهره نیز برای اجرای آن در نظر گرفته شده  ای حمایتی بسیار مناسب و تسهیالت کم بندی شده است بسته اقتصاد مقاومتی طبقه

 ./است
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 یگل و گیاهان صنعت
 آیانا - ۰۹۳۱آبان  ۱۰: تاریخ

  افتتاح پایانه صادرات گل و گیاه زینتی تا یک سال آیندهافتتاح پایانه صادرات گل و گیاه زینتی تا یک سال آینده/ / درصدی صادرات گل و گیاهدرصدی صادرات گل و گیاه  0۵0۵کاهش کاهش 

سنت و ایرانی یک دالر است، این تفاوت قیمت به  04تا  04قیمت هر شاخه گل رز کشورهای آفریقایی و هلند در بازارهای جهانی 

 .دهد شده برای تولیدکنندگان ایرانی است که امکان رقابت در بازارهای جهانی را کاهش میدلیل باال بودن هزینه تمام 

اکنون  هم: وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان گل و گیاه ایران امروز در گفت

 .ر سال است که در مقابل میزان تولید کشور رقم قابل توجهی نیستمیلیون دالر د 04تا  04حجم صادرات گل و گیاه زینتی ایران 

طور میانگین  توان به می: جالل عجایبی با بیان اینکه آمار درستی از میزان تولید گل و گیاه زینتی کشور در دست نیست، افزود

 .هزار تن برآورد کرد 044یش از ای را به ترتیب سه میلیون و ب تولید روزانه گل شاخه بریده و گیاهان فضای سبز و ریشه

کشور از امکانات حمل و نقل مناسب برای صادرات گل و گیاه زینتی برخودار نیست به همین دلیل معموالً گل : وی خاطرنشان کرد

 .شود های زمینی به کشورهای آسیای میانه صادر می و گیاه زینتی از ایران به شکل مرز به مرز به کشورهای همسایه و از طریق راه

در این بازه زمانی صادرات : درصدی صادرات گل و گیاه زینتی در شش ماهه نخست امسال، ادامه داد 04عجایبی با اشاره به کاهش 

 .گل شاخه بریده به صفر رسیده و صادرات این محصوالت بیشتر مربوط به گیاهان فضای باز و آپارتمانی است

 شود سال افتتاح می0۵پایانه صادراتی گل و گیاه زینتی پس از 

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان گل و گیاه ایران علت عدم موفقیت ایران در بازارهای صادراتی گل و گیاه زینتی با 

ترین مانع  ترین و اصلی مهم: های مناسب عنوان کرد و یادآور شد های جدید مانند بازار روسیه را نبود زیرساخت وجود فرصت

شود شرایط و زمان ترخیص محصوالت  نبود این پایانه باعث می. گیاه زینتی نبود پایانه صادراتی مناسب استصادرات گل و 

 .ها افزایش یابد نامناسب و طوالنی شود و احتمال آسیب دیدگی گل

این مدت با سال گذشته مطرح بوده است، اما در  04اندازی پایانه صادرات گل و گیاه زینتی از  موضوع راه: وی تصریح کرد

 .ایم اندازی آن نشده های متعدد از سوی مسئوالن دولتی موفق به راه تراشی مانع

بینی ما این است که در سال جاری با تسهیالت که دریافت شده است، پایانه صادرات گل و گیاه  پیش: عجایبی در پایان تأکید کرد

 ./ز صادرات از این پایانه باشیمزودی شاهد آغا برداری برسد و به زینتی کشور به مرحله بهره
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 گندم

 آیانا - ۰۹۳۱آبان  ۱۰: تاریخ

شورای اقتصاد قیمت تضمینی شورای اقتصاد قیمت تضمینی / / هزار هکتار تاکنون کشت شدهزار هکتار تاکنون کشت شد  0۴80۴8گندم آبی و دیم در سطح دو میلیون و گندم آبی و دیم در سطح دو میلیون و 

  تر اعالم کندتر اعالم کند  گندم را سریعگندم را سریع

 00هزار هکتار ابالغ شده است، تاکنون  254با توجه به آنکه سطح زیر کشت گندم آبی و دیم در سال زراعی جاری پنج میلیون و 

 .استان کشور کشت انجام شده است 75هزار هکتار در  005درصد برنامه یعنی دو میلیون و 

هزار هکتار ابالغ شده است،  ۹۰۵و دیم در سال زراعی جاری پنج میلیون و  با توجه به آنکه سطح زیر کشت گندم آبی

 .استان کشور کشت انجام شده است 28هزار هکتار در  0۴8درصد برنامه یعنی دو میلیون و  ۴0تاکنون 

 5045 - 40ی وگو با خبرنگار ایانا به بیان گزارش آخرین وضعیت سطح کشت گندم در سال زراع مجری طرح گندم امروز در گفت

هزار هکتار گندم آبی و در سطح  04مهرماه در کشور آغاز شده و تا امروز در سطح دو میلیون و  70سال زراعی از : پرداخت و گفت

 .هزار هکتار گندم دیم ابالغ شده است 254سه میلیون و 

هزار هکتار از  540ی گندم آبی و دو میلیون و هزار هکتار از اراض 002ماه سا لجاری  تا پنجم آبان: پور افزود اسماعیل اسفندیاری

هزار هکتار گندم در اراضی کشور  005در مجموع دو میلیون و : وی خاطرنشان کرد.اراضی دیم کشور به زیر کشت گندم رفته است

کشور ازجمله های سرد  کشت گندم در اقلیم: پور ادامه داد اسفندیاری.درصد برنامه ابالغی گندم است 00کشت شده که این سطح 

های شمالی، رضوی  های غربی و شرقی، اردبیل، زنجان، کرمانشاه، همدان، خراسان هایی چون آذربایجان غرب و شمال غرب و استان

اند و به مرور  استان کشور عملیات کشت گندم را آغاز کرده 75تاکنون : وی تصریح کرد.های مشابه آغاز شده است و جنوبی و اقلیم

 .رساند های کشور کشت خود را به اتمام می ماه تمامی استان اه و ابتدای دیتا اواخر آذرم

 کاری در مناطق سرد دیم توصیه به خشکه

 5.0از ابتدای سال زراعی تاکنون میزان بارندگی : مجری طرح گندم درباره وضعیت بارندگی از ابتدای سال زراعی جاری یادآور شد

 .ذشته در این مدت از کاهش برخوردار بوده استمیلیمتر بوده که در مقایسه با سال گ

 .میلیمتر بوده است 2.5میلیمتر و در بلندمدت  57.0در سال گذشته تا این تاریخ میزان بارندگی : پور تأکید کرد اسفندیاری

ها الگوی کشت را از  کاری بپردازند و تا زمان بارندگی ها به خشکه کاران مناطق سرد کشور توصیه کرد تا زمان بارندگی وی به دیم

هزار تن بذر  005هزار تن بذر تهیه شده که پس از بوجاری،  055در سال زراعی جاری : پور اظهار داشت اسفندیاری.دست ندهند

 .درصد افزایش داشته است 55دست آمده که در مقایسه با مصرف سال گذشته  به

شود کل بذر  بینی می جذب بذر گندم افزایش یافته و پیشها روند  شده از استان بر اساس اطالعات کسب: وی همچنین گفت

 .شده در سال جاری جذب شود تأمین

 توصیه به مناطق دیم سرد برای استفاده از کودهای پایه

 .کنند توصیه کرد که بوجاری و ضدعفونی بذور را جدی بگیرند مجری طرح گندم به کشاورزانی که از بذور خودمصرفی استفاده می

تا زمان : ویژه در مناطق دیم سرد توصیه کرد و افزود پور مصرف کودهای پایه همچون فسفاته، پتاسه و ازته را به اسفندیاری

عنوان مجری طرح گندم از شورای اقتصاد تقاضا کرد که هرچه  وی به.ها کشاورزان به مصرف کودهای پایه توجه کنند بارندگی

ال جاری اقدام کنند تا کشاورزان بتوانند در الگوی کشت خود تصمیم درستی تر نسبت به اعالم قیمت تضمینی گندم در س سریع

 .بگیرند
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شده پنج تا هفت درصد نوسان داشته  شود از سطح ابالغ بینی می پیش: پور درباره سطح نهایی زیر کشت گندم ادامه داد اسفندیاری

 .یر کشت گندم در کشور را اعالم کنیمماه سال جاری بتوانیم آمار کلی سطح ز باشیم که امیدواریم تا ششم دی

روز است که از مناطق سرد معتدل آغاز شده، به سواحل خزر رسیده و در  544دوره رشدی گندم : وی در پایان خاطرنشان کرد

 ./کند های جنوبی محصول گندم خود را در زمین کشت می نهایت استان
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 گوجه فرنگی

 خبرنگاران جوان - ۰۹۳۱آبان  ۱۰: تاریخ

  تب تند قیمت گوجه فرنگی فروکش کردتب تند قیمت گوجه فرنگی فروکش کرد

 .گذشته با کاهش روبرو شد نرخ هر کیلوگرم گوجه فرنگی در هفته جاری به نسبت هفته: رئیس اتحادیه میوه و سبزی گفت

اقتصادی باشگاه خبرنگاران گروه  ر صنعت، تجارت و کشاورزیحسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و سبزی در گفتگو با خبرنگا

قیمت برخی میوه ها اعم از انار، سیب، سبزیجات، انگور، نارنگی : ر هفته جاری اظهار داشتدر خصوص وضعیت قیمت میوه دجوان، 

 .درصد کاهش یافته است 04الی  54و گوجه فرنگی در بازار نسبت به هفته گذشته 

در حال حاضر نرخ : تومان رسیده است، گفت 544هزار و  به  544هزار و  7هر کیلوگرم گوجه فرنگی از  وی با اشاره به اینکه نرخ 

 544هزار و  7الی  7هزار تومان،نارنگی  7الی  544تومان، انگور بی دانه تاکستان هزار و  544هر کیلوگرم انار بین هزار الی هزار و 

الی  044تومان به  744از هزار و ( آش،پلو،قورمه)به گفته مهاجران نرخ هر کیلو سبزی جور.هزار تومان است 0تومان و سیب گالب 

 .تومان است 744الی هزار و  544زار تومان رسیده و سبزی خوردن نیز بین ه

 7هر کیلوگرم خیار بوته ای بین : رئیس اتحادیه میوه و سبزی با اشاره به اینکه نرخ سایر میوه ها در بازار تغییری نداشته، بیان کرد

الی هزار تومان، پرتقال  044تومان، سیب زمینی و پیاز  544هزار و  7الی  544هزار تومان، گلخانه ای هزار و  0الی  544هزار و 

هزاز  7تومان و گریپ فروت قرمز  544هزار و  7تومان، لیموشیرین 544هزار و  7الی  7تومان، پرتقال رسمی  544هزار و  0جنوب 

 .تومان در میادین به فروش می رسد 544و 
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 گوشت قرمز

 آیانا - ۰۹۳۱آبان  ۱۱: تاریخ

  بازی جدید حامیان گرانی گوشت قرمز در بازاربازی جدید حامیان گرانی گوشت قرمز در بازار/ / سازمان تعزیرات، زیر بار دونرخی شدن گوشت نرودسازمان تعزیرات، زیر بار دونرخی شدن گوشت نرود

 .کیفیت، مخالفت کردگذاری گوشت قرمز، بر اساس  نماینده بخش خصوصی صادرکنندگان دام، از طرح قیمت

رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده ایران، امروز در واکنش به برنامه تلویزیونی شب گذشته که در آن دونرخی شدن گوشت 

 .به هیچ عنوان سازمان تعزیرات نباید زیر بار این طرح برود: قرمز مطرح شد، به ایانا گفت

تواند  این مسئله می: چنینی برای گوشت وجود ندارد، افزود گذاری این دیگر، قیمتمنصور پوریان با اشاره به اینکه در کشورهای 

 .فساد برانگیز باشد و باید قبول کرد که بازی جدیدی از طرف حامیان گران شدن این محصول در بازار شروع شده است

بر این مبنا چهار رتبه . کشتار صورت بگیردتواند در زمان زنده بودن دام و قبل از  بندی روی گوشت، تنها می به گفته وی، درجه

 .شود؛ از یک تا چهار ماه، چهار تا هشت ماه، هشت ماه تا یک سال و از یک سال به باال محاسبه می

توان مرزبندی  بعد از کشتار، دیگر نمی: شود، عنوان کرد وی با بیان اینکه تمام دردسرها و مشکالت ما از کشتارگاه آغاز می

رسد، دارای همان  کننده می کیفیت روی گوشت قرمز انجام داد؛ بنابراین از کجا معلوم کاالیی که به دست مصرف مشخصی از نظر

 .تواند توانایی سنجش نوع گوشت را داشته باشد کیفیتی باشد که در برچسب آن ذکر شده است؟ مطمئنا کمتر خریداری می

ترین قیمت خریداری  خواهند دام را با نازل ست، آنها با اجرای این طرح میرئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده ایران، معتقد ا

این به نوعی فریب مردم محسوب . کرده و سپس با توجیه درجه یک بودن، قسمت اعظم آنها را با قیمتی باال در بازار عرضه کنند

یل حباب کاذبی است که در بازار این محصول پایین آمدن مصرف گوشت قرمز در کشور به دل: پوریان در پایان تأکید کرد.شود می

کننده ایجاد خواهد  تری برای مصرف شود، بلکه دردسرهای بزرگ تنها حل نمی های متعدد نه گذاری وجود آمده و این مشکل با نرخ به

خبر  دونرخی شدن قیمت گوشتالزم به ذکر است که شب گذشته، رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی، در برنامه تلویزیونی از .کرد

کننده به  کنندگان در دستور کار قرار دارد که طبق آن، مصرف کشتارکنندگان و توزیععنوان ساماندهی  طرحی به: داد و اعالم کرد

 ./کند پردازد، کیفیت گوشت را تعیین می تناسب پولی که می
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 گوشت مرغ

 آیانا - ۰۹۳۱آبان  ۱2: تاریخ

  جزئیات مزایای کاهش سن کشتارجزئیات مزایای کاهش سن کشتار/ / شودشود  تر میتر می  های سنگین، ارزانهای سنگین، ارزان  مرغمرغ

 .کنند های تخصصی تولید مرغ، در راستای بهبود پرورش و استانداردسازی گوشت مرغ، همسو با دولت حرکت می انجمن

گذاری روی  حداکثر تا یکی، دو هفته دیگر، قیمت: گفتوگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر  دبیر انجمن ملی طیور امروز در گفت

 .گیرد شوند، بر اساس طرح جدید صورت می هایی که به کشتارگاه فرستاده می مرغ

هایی مانند مازندران و هرمزگان آغاز شده  اکنون در استان فرد با اشاره به اینکه طرح تشویقی تولید مرغ سایز، از هم سعید اصغری

گرم است که متناسب با باال رفتن این مقدار، از ارزش ریالی مرغ کاسته  544این صورت حداکثر وزن، دو کیلو و در : است، افزود

به عبارتی درست همانند . خصوصی بستگی دارد به گفته وی، ادامه طرح مذکور، به فرهنگ مردم و همچنین توان بخش.خواهد شد

از گذشت چند ماه کار و تالش مستمر، امروز به نتیجه رسیده است؛ اجرای  بندی مرغ گوشتی افتاد و پس اتفاقی که برای بسته

 .طلبد طرح کاهش وزن کشتار نیز، همین همت را می

بیوتیک، باال بودن ضریب تبدیل مواد غذایی و آمار تلفات سه برابری نسبت به میانگین جهانی، از معایب اجرایی  افزایش مصرف آنتی

 .ر انجمن ملی طیور به آن اشاره کردنشدن طرح مذکور است که دبی
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 گوشت مرغ
 آیانا - ۰۹۳۱آبان  ۱۰: تاریخ

  شودشود  گوشت قرمز، دونرخی میگوشت قرمز، دونرخی می/ / تبدیل گوشت مرغتبدیل گوشت مرغمیلیارد تومانی با بهبود ضریب میلیارد تومانی با بهبود ضریب   ۹۰1۹۰1جویی جویی   صرفهصرفه

امشب مسائل مختلف مرغ و گوشت در برنامه زنده تلویزیونی شبکه خبر با مسئوالن دولتی و خصوصی به بحث گذاشته شد که 

، با اشاره به گزارش خبرنگار ایانا، مدیرکل دفتر طیور معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی.ترین آنها کاهش وزن کشتار بود مهم

بهبود ضریب : اند، گفت ها و عوامل دخیل در تولید مرغ، برای طرح کاهش وزن کشتار، با هم هماهنگ شده به اینکه تمام دستگاه

ترین مزایای اجرای این طرح محسوب  های تولید و افزایش مصرف پروتئین در کشور از مهم تبدیل، کاهش تلفات، کاهش هزینه

توان انتظار  شود که با اجرای طرح، می درصد برآورد می 7.45ها  اکنون ضریب تبدیل در مرغداری: دحبیب امینی افزو.شود می

ها را به همراه داشته باشد که  جویی در مصرف نهاده هزار تن صرفه 544تواند  این موضوع می. بهبود یابد 5.5داشت این رقم به 

 .ا رقم خواهد زدها ر ها در کل مرغداری میلیارد تومان کاهش هزینه 255

میلیون تن آن به تجارت جهانی مربوط شده و از این  54شود که  میلیون تن مرغ در جهان تولید می 544به گفته وی، ساالنه 

بنابراین فرصت خوبی در اختیار کشور است تا از این موقعیت . شود مقدار، سه میلیون تن در بازارهای اطراف ایران، داد و ستد می

تولید این محصول در کشور بیش : امینی با بیان اینکه رتبه هفتم تولید مرغ دنیا در اختیار ایران است، خاطرنشان کرد.استفاده کند

کیلوگرم است؛  75و سرانه مصرف  70بر این اساس، سرانه تولید برای هر نفر . شود از دو میلیون تن در سال تخمین زده می

 .شود ها به شدت احساس می خ اقتصاد مرغداریبنابراین نیاز به صادرات مرغ و حرکت چر

 044هزار و  تا یک 744هزار و  های بین یک خرند که در وزن هایی را می از آنجا که کشورهای متقاضی، تنها مرغ: وی معتقد است

ری تولید خواهد ضمن اینکه ضایعات کمت. گرم باشد؛ بنابراین با نهادینه کردن این طرح، مطمئناً صادرات نیز رونق خواهد گرفت

البته از طرف دیگر، مرغ . شوند هایی که با خروج ارز فراوان وارد کشور می یابد؛ نهاده ها کاهش می شد و میزان هدر رفت نهاده

 .رسد کننده می باکیفیت بهتر و چربی کمتر به دست مصرف

 ژاپن؛ تنها کشور متقاضی مرغ سنگین در جهان

: گوشتی نیز ضمن تأیید مزایایی که درباره کاهش وزن کشتار وجود دارد، اظهار داشترئیس اتحادیه مرکزی مرغداران مرغ 

روزگی به  07تا  02اند که در سن  ای اصالح نژاد شده یابند، به گونه نژادهای مرغی که امروز در مرغداری های کشور پرورش می

ضمن اینکه با . گهداری بیشتر آنها در مرغداری وجود نداردبنابراین هیچ دلیلی برای ن: محمدعلی کمالی ادامه داد.کشتارگاه بروند

 .شود ها نیز به مرغدار تحمیل می باال رفتن سن، افزایش هزینه

توان از امکانات موجود برای تولید بهینه استفاده کرد، اما  اجرای این طرح، نیازی به تجهیزات اضافی نداشته و می: وی تصریح کرد

های مناسب و به موقع در اختیار مرغداران قرار گرفته و  ها به ویژه جوجه یکروزه، ذرت و سویا با قیمت هادهدر این راه الزم است تا ن

در راستای آن فرهنگسازی برای مصرف مرغ با وزن کمتر را در اولویت قرار داد تا راه برای صادرات نیز باز شود؛ زیرا اکنون تنها 

 .پن استکند، ژا کشوری که مرغ سنگین خریداری می

عنوان ساماندهی  طرحی به: در ادامه این برنامه، رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی از دو قیمتی شدن گوشت قرمز خبر داد و گفت

پردازد، کیفیت گوشت را  کننده به تناسب پولی که می کنندگان در دستور کار قرار دارد که طبق آن، مصرف کشتارکنندگان و توزیع

ای که در سازمان تعزیرات حکومتی برگزار شد، قرار است از این به بعد، برای  طبق جلسه: ملکی یادآور شد اصغر علی.کند تعیین می

آید، فاکتور صادر شود که قیمت و کیفیت آن بر اساس درجه یک یا دو روی برچسب درج  هایی که از کشتارگاه بیرون می گوشت
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کننده نیز در انتخاب هرکدام از  بر مبنای کیفیت آن خواهد بود و مصرفبه گفته وی، با اجرای این طرح، قیمت گوشت .شده باشد

 .شود که کیفیتی باالتر و بهتر دارد تر از گوشتی عرضه می آنها مختار است؛ چرا که گوشت با کیفیت پایین، ارزان

 .استاندارد برای این منظور وجود داردالبته نیاز به تعریف : رئیس مرکز اصالح نژاد دام کشور نیز با حمایت از این طرح، اظهار داشت

اگر : بندی گوشت حرکت کند، تأکید کرد بندی و بسته محمدرضا مالصالحی، با اشاره به اینکه باید بازار به تدریج به سمت قطعه

واهد داشت؛ استانداردی وجود نداشته باشد و بعد از عرضه، بازار بدون نظارت رها شود، امکان سوءاستفاده در این زمینه وجود خ

ها مشخص شده و ناظر طرح، مشخص باشد، اما هنوز این اتفاق نیفتاده و معلوم نیست که چه کسی یا  بنابراین باید مسئولیت

های  با توجه به جلسات برگزار شده، مقرر شد که شرکت: ملکی در پاسخ به مالصالحی بیان کرد.نهادی، بر این امر نظارت دارد

بندی نشده  های بسته مربوط به کیفیت و قیمت را روی آن درج کنند و برچسب دیگری نیز روی گوشت های بندی هولوگرام بسته

 .های احتمالی به صفر برسد در مقابل دید مشتری باشد تا امکان سوءاستفاده

ها و هم  در کشتارگاهها هماهنگ بوده و هم  به گفته رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی، البته سازمان تعزیرات، با کارشناسان اتحادیه

ها  اکنون قیمت گوشت گوسفند در کشتارگاه هم: ملکی در پاسخ به پرسش مجری برنامه گفت.کند ها مسائل را پیگیری می در مغازه

 .رسد کننده می درصدی به دست مصرف 57تا  54ها با سود  هزار تومان است که گوشت شقه بدون دنبه، پس از ارسال به مغازه 07

گرانی تنها به : های اخیر اضافه کرد مالصالحی در واکنش به پرسش مجری، مبنی بر چرایی گرانی گوشت قرمز در ماه در ادامه،

 .گر و واسطه رخ داد، وگرنه هیچ مشکلی از بابت تامین دام وجود نداشت خاطر سودجویی یک سری مداخله

ها  های گذشته، باید قیمت ام قرار داشتیم و طبق تجربه سالبه گفته وی، این گرانی در حالی رخ داد که در فصل افزایش عرضه د

ها، نشان از منطقی نبودن فرایند  ها و نه دامداری ها در یک مقطع کوتاه، آن هم فقط در کشتارگاه اما افزایش نرخ. یافت کاهش می

 ./د نداردها به تعادل رسیده است و هیچ نگرانی برای عرضه وجو به هر حال، اکنون قیمت. توزیع دارد
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 گوشت مرغ
 خبرنگاران جوان - ۰۹۳۱آبان  ۱۰: تاریخ

  افزایش صادرات درآستانه اربعین حسینیافزایش صادرات درآستانه اربعین حسینی//استقبال عراقی ها از مرغ ایرانیاستقبال عراقی ها از مرغ ایرانی

با توجه به نزدیک بودن ایام اربعین حسینی و ازدیاد زائر، استقبال برای خرید مرغ : اتحادیه مرغداران گوشتی گفتمدیر عامل 

 .ایرانی از سوی عراق افزایش یافته است

اقتصادی باشگاه  گروه صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار حجت عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی در گفتگو با عظیم

با توجه به نزدیک بودن ایام اربعین حسینی و ازدیاد زائر، استقبال برای خرید مرغ ایرانی از سوی عراق افزایش  خبرنگاران جوان

در چند ماه ( کیلوگرم 5.5مرغ های با سایز یکسان و در حدود )ای سایز میزان صادرات برای مرغ ه:وی در ادامه افزود.یافته است

 .هزار تن به بازارهای هدف صادر شده است 5نخست سال جاری به طور متوسط روزانه 

نرخ مرغ : تومان اعالم و اظهار داشت 544هزار و  0الی  044هزار و  0حجت در خصوص متوسط نرخ مرغ زنده در محل تولید را 

هزار تومان است و پیش بینی می شود تا دو هفته آینده دامنه قیمت ها  2الی  544هزار و  0به طبخ برای مصرف کننده آماده 

با توجه به اینکه هزینه مصرف : عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی در پایان تصریح کرد.تغییر محسوسی نداشته باشد

این صنعت موجب ضرردهی آنها می شود، در خالل یک ماه گذشته جوجه ریزی سوخت در فصول سرد سال برای تولیدکنندگان 

 .بسیار باالیی در سطح کشور داشته ایم و باید عنوان داشت که قیمت های فعلی هم به نفع مصرف کنندگان و هم مشتریان است
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 ماشین آالت

 فارس - ۳۱/۱۰/۱2:  تاریخ

  میلیون هکتار از اراضی کشور به سیستم آبیاری تحت فشار میلیون هکتار از اراضی کشور به سیستم آبیاری تحت فشار   8.۰8.۰تجهیز تجهیز 
آبیاری تحت فشار نیم میلیون هکتار از اراضی کشور مجهز به سیستم  و بیش از یک: معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی گفت

های بخش کشاورزی  برداری از طرح از اراک، علیمراد اکبری ظهر امروز در مراسم بهره خبرگزاری فارسبه گزارش . هستند

آبیاری تحت فشار  هزار هکتار از اراضی کشور مجهز به سیستم 544اکنون بیش از یک میلیون و  هم: شهرستان ساوه اظهار داشت

 .هزار هکتار افزایش خواهد یافت 254هستند که این میزان تا پایان سال به یک میلیون و 

ای از آب در بخش کشاورزی به  های نوین با توجه به اینکه بخش عمده  تجهیز اراضی کشاورزی به سیستم آبیاری: وی تصریح کرد

های معاونت آب و خاک وزارت جهاد  های برنامه ترین اولویت ی از مهمیک.جویی آب دارد رود، نقش موثری در صرفه هدر می

 .های آبیاری میکرو است کشاورزی توسعه روش

میلیارد تومان  704میلیون دالر از محل صندوق ذخیره ارزی و  544در سال جاری : معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .تخصیص داده شده استهای عمومی برای آبیاری تحت فشار  از بودجه

 .شود هزار هکتار از اراضی استان مرکزی به سامانه تجهیز آبیاری مدرن تجهیز می 55به گفته وی در سال جاری و سال آینده 

هزار هکتار از اراضی استان مرکزی آبیاری تحت فشار  52اکنون در  هم: معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی خاطر نشان کرد

 .اجرا شده است

خوراک دام، طیور   آال ای باغ پسته ساوه، طرح آبیاری تحت فشار، پرورش ماهی قزل هکتاری آبیاری قطره 742در این مراسم طرح 

 .برداری رسید نفر به بهره 47زایی  میلیون و اشتغال 044میلیارد و  05و آبزیان و سیلوی ذخیره سازی گندم با اعتباری بالغ بر
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 متفرقه

 فارس - ۳۱/۱۰/۱۹:  تاریخ

  مهاجری که از کارگری در گلخانه به الگوی کشاورزی صنعتی رسید مهاجری که از کارگری در گلخانه به الگوی کشاورزی صنعتی رسید 
گوید افغانستان بدلیل داشتن خاک مرغوب و  در ورامین است، میهای خیار درختی  مهاجر افغانستانی که کارشناس گلخانه

 . زایی است های زیرزمینی دست نخورده فضای مناسبی برای رشد این صنعت و اشتغال همچنین آب

ها در کشاورزی  ترین صنعت یکی از پربازده( خیار درختی)، تولید خیار صنعتی خبرگزاری فارس به گزارش خبرنگار سایت افغانستان

به دلیل صادرات این محصول به دیگر کشورها و رقابت با دیگر تولید کنندگان رفته رفته این صنعت از حالت سنتی .ایران است

که  کاری بسیار پرمشقت. اغلب مناطق گرمسیر مانند تهران، اصفهان و یزد محل کشت خیار هستند.خود در حال خارج شدن است

ای از تولید این محصول را در ایران دارا  مهاجران افغانستانی سهم بسیار عمده.ساعت دارد 55تا  54نیاز به فعالیت روزانه بین 

 .به همین دلیل خبرنگار ما به سراغ یکی از تولید کنندگان مهاجر رفتیم و از نزدیک با کار وی آشنا شدیم. باشند می

ند؛ مهاجران توانای افغانستانی هرکاری را شروع کنند با پشتکار خدادادی و فراوانشان سعی در انجام ک هنر، علم یا ورزش فرقی نمی

این هفته سری به یکی از مراکز بزرگ تولید خیار . اند برند ولی در کارشان بهترین کمترین سود را می. بهترین عملکرد را دارند

 .صنعتی در ایران زدیم

« مهندس»او در تهران به . انی است که با دیگر همکاران خود در این زمینه تفاوت اساسی داردجوان افغانست« حکیم رضایی»

 .بیشتر تولید کنندگان خیار صنعتی در تهران به نوعی با او در ارتباط هستند.معروف شده در حالی که هرگز مهندسی نخوانده است

زیرا این . خیار درختی را نبود بهداشت مناسب برای کارگران دانست داران های اصلی صنف گلخانه این کشاورز نمونه یکی از دغدغه

 .باشند ها و مواد شیمیایی می کارگران در تماس مستقیم با انواع سم

ها در ایران هیچ نرخ مصوبی ندارد  قیمت: وی نبود تناسب بین میزان سود کارفرما و کارگر را کمی ناعادالنه توصیف کرد و افزود

 .تومان است 044هزار تومان تا  0یی از قیمت خیار کیلو

 :متن کامل این گزارش به شرح ذیل است

 .لطفا خودتان را برای ما معرفی کنید :فارس

سال بیشتر نداشتم که به دلیل ناامنی در کشورم  7. در افغانستان هستم« ارزگان»والیت « باغوچار»در قریه  5004متولد  :رضایی

ترک وطن شده و مثل دیگران تحصیالت ابتدایی را در مدارس تهران گذراندم و پس از پایان دوره به همراه خانواده مجبور به 

اما به دلیل مشکالت مالی مجبور به ترک تحصیل و شروع به کار . متوسطه در امتحان کنکور شرکت کرده و در دانشگاه قبول شدم

 .کردم

 چطور شد که به تولید خیار صنعتی روی آوردید؟ :فارس

شش ماه به . شد در آن زمان این کار نوعی شغل جدید محسوب می. بود که وارد کار تولید خیار درختی شدم 22سال  :رضایی

رفته یک گلخانه کوچک در ابعاد سی متر در حیاط منزل  رفته. های اطراف مشغول شدم صورت کارگر روزمزد در یکی از گلخانه

تم و این عالقه و همچنین تشویق اطرافیان باعث بیشتر شدن پشتکار من در این شغل عالقه بسیاری به این کار داش.احداث کردم

رفته با کسب تجربه بیشتر به  سال اول مانند دیگران کارگر بودم ولی رفته 54. شود بخش تقسیم می 7از نظر زمانی کار من به . شد

 .کردم عنوان ویزیتور دیگر تولیدکنندگان فعالیت می

 ویزیتور دقیقا یعنی چه کاری؟منظور از  :فارس

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
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طوری که با ارزیابی دقیق وضعیت برگ . کردم های دیگران را هفته چندبار بازدید می ام گلخانه ای که کسب کرده با تجربه :رضایی

 .دهم و ساقه گیاه از نظر نیازهای غذایی و همچنین تشخیص آفت گیاه را انجام می

. باشد ولی با پشتکار خودم توانستم در حد یک مهندس کشاورزی تجربه کسب کنماین کار شاید در تخصص مهندسان کشاورزی 

سعی ما این است که کمترین استفاده از . های آن به مراتب کمتر است چون هزینه. اصول کار ما بر پیشگیری است تا درمان

 .کنیم ستفاده میهای گیاهی و حیوانی ا های شیمیایی را در تولید داشته باشم و بیشتر از کود افزونه

 شود؟ کار شما از کجا و چگونه آغاز می :فارس

دهد و بدین ترتیب کار ما با کود ریزی  سرمایه اولیه را کارفرما در اختیار ما قرار می. کنیم ببینید ما ابتدا زمین را کرایه می :رضایی

متری  سانتی 5یخته و بعد از شخم زمین در عمق تن کود گاوی و پنج تا ده تن کود مرغی ر 04تا  74متر  5444هر . شود آغاز می

 .کنیم زمین را کرت بندی می

روز اسکلت گلخانه را که چوبی یا فلزی است  54بعد از .این مرحله ضدعفونی است. پوشانیم با توجه به دما، زمین را با نایلون می

 .کشت بهاره و پاییزه و مرداد. ان انجام دادتو در نهایت مرحله کاشت خیار است که آن هم در سه مرحله می. کنیم برپا می

ش باید سر  غذا و آب و کود. باید هر لحظه مراقبش بود تا مبادا مشکلی داشته باشد. گیاه مانند طفلی است که تازه به دنیا آمده

 .باید بتوان با گیاه ارتباط برقرار کرد. وقت باشد

اگر تمامی این مراحل از جمله ارتباط برقرار کردن با گیاه را درست . کندتواند احساسات ما را درک  گیاه دارای روح است و می

شود نصیب ما خواهد شد که البته شرایط  انجام دهیم در مرحله برداشت مطمئنا سود مناسبی که بین کارفرما و رعیت تقسیم می

 .بازار هم در آن بی تأثیر نیست

 است؟ وضعیت کلی صنعت خیار درختی در ایران چگونه :فارس

تواند خاک خوبی  های سردسیر نمی با توجه به افزایش قیمت سوخت قاعدتاً استان. ببنید این کار یک منطقه گرم نیاز دارد :رضایی

 .برای کشت خیار باشد

کشاورز . ها هر روز در نوسان است قیمت. ها به دلیل رکود به این صنعت هم ضربه وارد کرده است متاسفانه اقتصاد ایران در این سال

افتد که آخر  بسیار اتفاق می. بینی کند که آیا به طور مثال امسال فروش خوبی خواهند داشت یا خیر تواند پیش به هیچ وجه نمی

. سال فاصله داریم 04االن ما با صنعت خیار درختی در اروپا . ها را داده است اب مزد کارگران و هزینهسال سود حاصله فقط جو

 .سطح معلومات کارگران نیز بسیار پایین است

 کند؟ آیا جهاد کشاورزی با شما همکاری در زمینه رشد کشاورزی در ایران همکاری می :فارس

ها  البته با ایرانی. کند های بالعوض نمی وجه با ما همکاری از قبیل پرداخت واموزارت جهاد کشاورزی به هیچ . خیر: رضایی

 .کنند که آن هم نیاز به داشتن سند و سرمایه چند برابری است همکاری می

ر های ما این است که کل عمرمان را صرف کا در واقع شاید یکی از مشکالت ما و درد دل. توانیم در ایران صاحب ملک شویم ما نمی

 .کنیم ولی به هیچ وجه از آینده خود اطالعی نداریم کردن می

 چگونه به اینجا رسیدید؟. توضیح دهید« مهندس»گویند  کمی در مورد اینکه چرا به شما می :فارس

 ها در ابتدا با سرک کشیدن به دیگر گلخانه. کردم با دیگران کمی فرق داشته باشم های اول سعی می من از همان سال :رضایی

 .سعی در فهمیدن جزئیات کار داشتم
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کمی بر تجربیات « شکوری»یعنی مهندس 22رفته رفته با خواندن چند کتاب و همچنین کار با یکی از کارشناسان زبده در سال 

های زیاد و  کردم ولی بعدها به دلیل مسافت های اول برای رضای خدا زمین دیگران را بازدید می در سال. من اضافه شد

 .های دیگر این کار برایم جنبه اقتصادی پیدا کرد تمسئولی

الزحمه به من پرداخت  به همین دلیل مبلغی را به عنوان حق  شود نتیجه کارشان با همکاری یک کارشناس به مراتب بهتر می

 .زنم که این کار باید هر هفته انجام شود گلخانه سر می 54تا  5در هر هفته به . کردند می

 صنعت خیار درختی در افغانستان اطالعی دارید؟ از وضعیت :فارس

شده ولی چند سالی است که افراد موفقی  های اخیر بیشتر از ایران و گاهی از پاکستان وارد می خیار در افغانستان در سال :رضایی

 .اند اند به افغانستان برگشته و همین کار را در افغانستان شروع کرده که در ایران همین کار را داشته

مشکل اصلی ما در افغانستان نبود امنیت و همچنین نبود اطالعات . ایم به همین خاطر تا حد زیادی از واردات خیار خودکفا شده

البته ما انتظار زیادی نداریم ولی امیدواریم که روزی برسد افغانستان از این حالت خارج شده و به . کافی و حمایت دولت است

بسیار « هرات»و « بامیان»خاک بعضی جاهای افغانستان مانند . ک کشور است توجه بیشتری نشان دهدکشاورزی که پایه اقتصاد ی

 .تراست مرغوب

 آیا دوست دارید روزی به افغانستان برگردید و این کار را ادامه دهید؟ :فارس

است؛من هم دوست دارم که روزی به این سوالی است که از هر مهاجری در هرجای دنیا با هر ملیتی بپرسید جواب یکی  :رضایی

 .ام را در کشور خودم انجام دهم افغانستان برگردم و تخصصی که یاد گرفته

واقعا چگونه ممکن است با این اوضاع امنیتی به . شود دانید که اوضاع امنیتی افغانستان هر روز بدتر از قبل می ولی خودتان بهتر می

دغه افرادی که هنوز اینجا حضور دارند نه شغل است نه آینده کاری بلکه فقط و فقط امنیت اگر باور کنید دغ. افغانستان برگردیم

 .است

 شود؟ دهید گلخانه در هر روز چگونه اداره می روزانه چه کارهایی انجام می :فارس

تا . کنند به کار میصبح شروع  5به طور مثال در مهر ماه که هوا نسبتا خنک است کارگران ساعت . بستگی به هوا دارد :رضایی

 .شود محصول برداشت شده و به سرعت به میدان تره بار ارسال می 54ساعت 

های زیرین برای رشد بیشتر و همچنین فردادن بوته و دیگر  عصر به کارهایی از قبیل هرس برگ 0تا  0بعد از ظهر هم از ساعت 

 .هزارتومان است 05تا  04حقوق کارگرها بسته به عرف روزانه بین . کارها مشغولیم

شب نیز یک نفر . ام در گلخانه 5البته بعد از رفتن کارگرها خودم به دیگر کارها از بررسی میزان نیاز کود و غذای گیاه تا ساعت 

 .ماند برای مواظبت از گلخانه در اینجا می

 ها و قانون کار چگونه است؟ وضعیت ارتباطتان با اتحادیه :فارس

به طور کلی . گونه ارتباطی با اتحادیه نداریم کما اینکه کارفرما هم زیاد با آنها در ارتباط نیست ریم هیچخب ما چون کارگ :رضایی

 .چنانی ندارد اتحادیه صنف ما در این زمینه فعالیت آن

ما زیر نظر  ما بر اساس دستور وزارت کار باید کارت کارگری مربوط به این صنف را داشته باشیم که داریم و از لحاظ قانونی کار

گفتند که مهاجر حق کارکردن را  های قبل که چنین قانونی وضع نشده بود کمی مشکل داشتیم و می البته در سال. وزارت کار است

 .گونه مشکلی بحمداهلل نداریم شود ولی االن هیچ در این شغل ندارد چون یک صنعت محسوب می

 چه مشکالتی بر سر راه شما وجود داشته است؟ :فارس



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته اول آبان 

 

954 
 

چون فشار کاری بیشتر بر روی کارگر است و هیچ بیمه و حق . شود تر می شرایط کاری ما با ارباب هر روز کمی پیچیده :رضایی

دیگری ندارد و از طرف دیگر قیمت وسایل کار روز به روز بیشتر و قیمت محصول روز به روز کمتر شده واقعا کار ما را با مشکل 

 .مواجه ساخته است

 ای برای حل این مشکل دارید؟ هچه اید :فارس

هزار تومان و دور  0شود کیلویی  یک دوره خیار می. به نظر من دولت باید در یک دوره خیار را به یک قیمت مصوب بخرد :رضایی

 .این یعنی ضرر به کار ما. تومان 044شد کیلویی  بعدی می

 آینده صنعت خیار درختی در افغانستان چگونه است؟ :فارس

های زیرزمینی دست نخورده فضای مناسبی برای رشد این شغل  ه نظرم به دلیل داشتن خاک مرغوب و همچنین آبب :رضایی

زایی کند و همچنین بدلیل صادرات به کشورهایی چون روسیه و چین و هند از لحاظ اقتصادی  تواند برای بسیاری اشتغال می. است

 .به خود دولت هم کمک کند

ها و تسهیالتی را در جهت رشد این صنف در اختیار متقاضیان قرار دهد فرصت مناسبی برای خیارکاران  توانست وام دولت اگر می

 .دولت اگر فقط همکاری در قسمت احداث داشته باشد بقیه کارها را خود مردم انجام می دهند. شد ایجاد می

 آینده کاریتان در ایران چگونه است؟ :فارس

توانند خودشان زمین بخرند و روی زمین خودشان کار کنند وجود  کسانی که می. شخص نیستبه هیچ وجه م. نامعلوم :رضایی

ای را  توان آینده دارند ولی وقتی قانون شغلی درستی نباشد و قانونی که درباره آینده مهاجرین تصویب نشده باشد به هیچ وجه نمی

 .دادبرای نه تنها این کار بلکه تمامی کارهای مهاجران مدنظر قرار 

 و حرف آخر؟ :فارس

های ما این است که کارگران به دلیل اینکه در تماس مستقیم با مواد شیمیایی و انواع کودها و  یکی از مشکالت و دغدغه :رضایی

اگر دولت محترم تدبیری را برای ارتقای وضعیت زندگی این . های پوستی قرار دارند گرد خود گیاهند در معرض خطر انواع بیماری

 .رود های اصلی ما از بین می افراد کند یکی از دغدغه

هایی را جهت ارتقای علم کشاورزان در این رشته برگزار کرد تا کمی بیشتر به سمت صنعتی کردن  شد که کالس ای کاش می

 .واقعی کشاورزی در ایران حرکت کنیم

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http50454540444070 
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 متفرقه
 آیانا - ۰۹۳۱آبان  ۱۹: تاریخ

  دست بوسی کریمانه وزیردست بوسی کریمانه وزیر

بر دستان پینه بسته کارگری ( ص)آنگاه که پیامبر اکرم . ارزش و کاربرد های متفاوتی را در خود دارد  ما دست بوسی  در فرهنگ

از شکوه و عظمت را به نمایش می گذارد و اما زمانی که برای دستیابی به امتیازی بر دستان برون آمده از   بوسه می زند، جلوه ای

وزیر جهاد کشاورزی در خالل سفر کاری خود به استان . ندش و نفرت می آمیزدبوسه ای زده می شود، چه بسا با چ  کرسی قدرتی

آقای . هکتار گلخانه مبادرت کرده است، بوسه زد 45مرکزی نیز فروتنانه بر دست چهره ای کار آفرین از این دیار که به احداث 

فع ملی دارند، گام در سیره انبیا و سر بر حجتی با این خضوع شکوهمند ثابت کرد که تکریم چهره هایی که چشم به بهبود منا

خبرها در بخش کشاورزی در . آستانی که بتوان بر فراز آن، گلبانگ سر بلندی کشور را تا بیکران سر داد. آستان جانان نهادن است

ی هشدار می جمعی و به درستی از طنین پرشتاب گام های بحران خشک. این دو سه سال، از بیم و امیدهای فراوان حکایت دارد

گروهی نیز دراین آشفته بازار در جستجوی گشودن دروازه واردات بیشتر، بر طبل حمایت از مصرف کننده می کوبند تا شاید . دهند

از این سو وزیر بخش کشاورزی نیز در این هیاهو و در زیر قامت این بحران، نوید . در برگ ریزان تولید به رونق بهاری خود برسند

شگفتا که وزیر را کارت زرد می دهند تا که بر بارقه . ودکفایی گندم می دهد تا شاید اندکی از غبار دلهره ها بکاهددستیابی به خ

وزیر اما با کوله باری سنگینش چشم از چرخ های لنگان برگرفته و دستان توانمندی . این امیدها، ای کاش سایه ای از تردید بیافتد

تا که ثابت کند در جهت اعتالی کشور اگر که جمعی جان شیرین دادند مبادرت به دست بوسی  را که راستی می افشاند، می بوسد

 . برای منافع ملی کمتر از سروری نیست

مایت از در اراک با تاکید بر ضرورت ح( 5045اول آبان ماه )محمود حجتی در مراسم کلنگ زنی در مجتمع گلخانه ای 

در برابر کسانی که برای تولید در کشور سرمایه گذاری و زمینه اشتغال : "تولیدکنندگان و سرمایه گذاران بخش کشاورزی گفت

پوزش چندی قبل اقای حجتی از تاخیر در پرداخت مطالبات گندم کاران و ." مردم را فراهم می کنند، باید سر تعظیم فرود آوریم

او بر دست سرمایه گذارانی که جز به منافع ملی نمی اندیشند، بیش از پیش همه ما را از وجود ساربانی  نمادین و کریمانه  بوسه

البته که باید بدانیم این پیام ها گرچه نشان از . عاشق برای گذر امن کاروان خسته و از این گذرگاه پر مخاطره مطمئن می کند

وظایفی که در نهایت حجم سنگین بدنه وزارت . ما باری از وظیفه نیز قرار می دهد عشق کاروان ساالر را دارد، اما بر شانه های همه

مردمی که از بریدن شاخه ای که بر آن نشسته اند، نه تنها . جهاد کشاورزی باید در آینده جای خود را به نیروی الیزال مردم بدهد

اکنون و در گستره سایه نفت و در مقایسه با بخش های دیگر و از بخش کشاورزی ت.پرهیز، بلکه تا بتوانند باید بر آن بال و پر بدهند

آنان که در برآورد های رقمی و سود و زیان کوتاه مدت خود کمتر . بوده است  خدمات مورد بی مهری سرمایه گذاران ملی  جمله

وسه بر دست این سرمایه گذار ملی، چه وزیر جهادکشاورزی با این حرکت نمادین و ب. به توسعه پایدار و منافع ملی عنایت داشته اند

  پیام برای فراخوان سرمایه های سرگردانی که بدون هیچ. بسا هم برای مدیریت کالن و هم برای سرمایه داران ملی پیام داشتند

با راهبرد بر همراهی تمامی ارکان نظام   تاکید دیگر ایشان. افزایش پایدار ملی جز تورم و انباشت های مخرب نقشی نداشته اند

سرمایه هایی که به جای تالش برای گشودن بیشتر دروازه های . جذب و حمایت سرمایه گذاری ملی در بخش کشاورزی بود

 ./ واردات خود به قفلی محکم تر تبدیل و در تحقق توسعه پایدار نقش بیافرینند

/news/fa/ir.iana.www//:http00405D%/5% 
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 متفرقه
 آیانا - ۰۹۳۱آبان  ۱۱: تاریخ

تر از تر از   های تولید خوراک سگ، بزرگهای تولید خوراک سگ، بزرگ  کارخانهکارخانه/ / شودشود  اسالمی تربیت سگ در ایران تدوین میاسالمی تربیت سگ در ایران تدوین می  --الگوی ایرانی الگوی ایرانی 

  های خودروسازی ایرانهای خودروسازی ایران  کارخانهکارخانه

ای از مشکالت استفاده نکردن سگ جهت  تازه وگو با خبرنگار ایانا به دستاوردهای نماینده فدراسیون جهانی سگ در ایران در گفت

اسالمی تربیت سگ در ایران، در  -نویس الگوی ایرانی  رفاه انسان و کاربردهای اقتصادی و حتی پزشکی اشاره کرد که با تهیه پیش

نظیر ایران  داشتنی و پربازده در کشورهایی شرف حل موانع طوالنی مدتی است که همواره بر سر استفاده از این حیوان دوست

 .وجود داشته است

 فخر وحید زندی -( ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران 

پور،  ترین عبارتی بود که سعید اسماعیل این مهم ".شود اسالمی تربیت سگ در ایران تدوین می -الگوی ایرانی "

دهد،  ها نشان می ا که بررسیتا آنج. وگو با خبرگزاری ایانا مطرح کرد نماینده فدراسیون جهانی سگ در ایران در گفت

ها وجود ندارد و اغلب هر دفاعی که از این حیوانات  ای از سگ کننده در ایران دستورالعمل ویژه و حمایت

پور، رفتارهای ناشایست نسبت به  به هر ترتیب اسماعیل. گیرد شود، خارج از حیطه قانونی قرار می داشتنی می دوست

شود که  صورت ساالنه برگزار می ای به گوید که در چین نیز جشنواره داند و می نمیها را مختص یک شهر یا کشور  سگ

صحبت با این نماینده فدراسیون جهانی، قطعاً . کنند ها را سالخی کرده و از گوشت آنها مصرف می به مناسبت آن، سگ

هم پای صحبت این کارشناس و با . دیدگاه و نگرش بیشتر مخاطبان درباره موجودی به نام سگ را تغییر خواهد داد

 .نشینیم کننده سگ کار می تربیت

 برداری و کار کردن دارد؟ نظر شما نگهداری سگ در خانه و تربیت آنها چه تفاوتی با پرورش این حیوان برای بهره به

به آنها غذا و جای  کنند و شان سگ نگهداری می های ها که در خانه غربی. بگذارید از همین ابتدای کار، تکلیف را مشخص کنم

ترین رفتار را نسبت به این حیوان دارند؛ زیرا اوالً سگ به هیچ عنوان کاالی تزئینی نیست و دوماً  دهند، نادرست خواب هدیه می

کنند و از  ها برای زنده ماندن تالش نمی زیرا این سگ. کند چنین رفتاری، طبیعت حیوان را ضایع و قدرت بویایی آن را تضعیف می

آنها فقط به این دلیل . کنند شان را ارضا می شوند که تنها حس خودخواهی صاحبان ری بودن، به یک موجود بالاستفاده تبدیل میکا

ای است که دوست دارد بیرون از محیط چهاردیواری،  گونه مندند؛ وگرنه طبیعت سگ به مانند چون به صاحب خود عالقه در خانه می

نگرند،  عنوان تزئینی به آن می ها به موضوع پرورش سگ برای کار، به کلی با آنچه که بیشتر غربی جست و خیز و شیطنت کند، اما

البته ذکر این نکته ضروری است . گیرد کنیم، غذا می زیرا در این روش، حیوان تنها در قبال کاری که از او طلب می. متفاوت است

ن مثال، نوعی نژاد در مکزیک وجود دارد که وزن آن به کمتر از دو کیلوگرم عنوا به. که کاری بودن سگ، ارتباطی با جثه آن ندارد

 .توان از آن در یافتن مواد مخدر استفاده کرد رسد، اما به واسطه قدرت و توانایی خاص حس بویایی، می می

 کنید؟ وضعیت پرورش سگ در ایران را چگونه ارزیابی می

دهد سگ از ایران به دیگر نقاط دنیا منتقل شده؛ همانطور که مثالً خاستگاه گربه، کشور مصر  اسناد تاریخی وجود دارد که نشان می

طور  این موضوع مورد تایید مراجع علمی جهانی است، اما تا به حال در ایران مرکزی تخصصی جهت اصالح نژاد، تربیت و به. است

ها به صورت سنتی و غیرعلمی  دلیل نبود استانداردهای معتبر، معموالً پرورش یوان انجام نگرفته و بهکلی کار علمی برای این ح

البته در چند سال اخیر با پیوستن به فدراسیون و همچنین کمک مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی، آرام آرام . انجام گرفته است
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تواند در کنار  عنوان شغلی یاد شد که می مطرح و از آن به بحث صنعتی شدن پرورش سگ به شکل یک حرفه در محافل علمی

نویس آن  اسالمی در این عرصه تعریف شود که اتفاقاً پیش -به همین دلیل باید الگویی ایرانی . زایی، ارزآوری نیز داشته باشد اشتغال

ص ایران و مطابق با اصول و عقاید مذهبی توان مدلی را به جهان معرفی کرد که مخت با الگوی گفته شده، می. نیز آماده شده است

 .ها باشد ایرانی

توان این مدل ذهنی اشتباه را تغییر  چطور می. بدون شک در ذهن بسیاری از مردم ایران، تصور مطلوبی از سگ نیست

 داد؟

بنابراین با توجه به های کاری، سگ همراه اصحاب کهف بود که از آن در قرآن به نیکی یاد شده است؛  ترین سگ یکی از معروف

. توان الگوی مورد نظر را تعریف و به دنیا معرفی کرد ای که در کتب اسالمی وجود دارد، می سابقه حضور حیوان در کشور و پیشینه

ای که حتی  ها باشد؛ مسئله ها مشابه غربی تواند راهی برای مقابله با نگهداری غیرعادی و غیرمعقول سگ در خانه این الگو می

به هر حال، ما تا امروز . کنند شناسان اروپایی حامی حیوانات نیز به آن اذعان دارند و محبوس کردن آن در خانه را سرزنش میکار

طور که باید و  رسانی، آن ها نیز در اطالع ایم و همزمان، رسانه شرایط مطلوبی برای آگاهی بخشی در مورد سگ برای جامعه نداشته

اسالمی پرورش، راهی برای افزایش عالقه مردم به این حیوان خواهد بود و مطمئنا  -شک، مدل ایرانی  بی اما. اند شاید همت نکرده

هایی که پتانسیل یاری رساندن به مردم را در  دهند؛ سگ های مربوطه در بیرون از شهر تقاضا می افراد بیشتری برای ایجاد پانسیون

توانند برای یافتن موادمخدر به مأموران  ابی، ردیابی و جسدیابی دارند و حتی میی شرایط بحرانی مانند سیل و زلزله برای زنده

 .انتظامی کمک کنند

 در این مدل تکلیف موضوع آنچه نجاست سگ از نظر شرعی گفته می شود، چه خواهد شد؟

. مشکل شرعی ندارد... شکاری و های کاری، مانند گله، به استناد استفتائاتی که از مراجع تقلید انجام شد، فعالیت در زمینه سگ

توانند با اخذ مجوز از وزارت جهاد  توان برای آن متصور بود و اکنون متقاضیان می ضمن اینکه مشکلی از نظر قانونی هم نمی

رسد حل  نظر می کشاورزی به پرورش قانونی سگ کار، ورود پیدا کنند، اما یک مشکل عامی و عرفی در جامعه وجود دارد که به

هنوز جامعه در این ارتباط، تفکر عمیقی . ها وابسته است؛ زیرا مردم باید با مزایای این حیوان آشنا شوند آن به تالش رسانه شدن

عنوان مثال،  به. شود نداشته و به ماهیت آن آگاه نیست و تداخل بین نجاست و کراهت، در اذهان عمومی مانع از دریافت حقیقت می

همچنین افراد بسیاری در . شود که در کشور بانک خون نداشته باشیم رود، اما این دلیل نمی شمار می ای نجس به خون نیز ماده

را  "نجاست"کنند تا از طریق کالبدشکافی و ترشحات انسانی که اتفاقا برچسب  رشته علوم پزشکی یا علوم آزمایشگاهی تحصیل می

باید گفت که شرع برای تمام اینها . دهند ها را نجات می ن انسانکشند، پی به نوع بیماری برده و در نهایت جا به یدک می

هایی تربیت  در حال حاضر سگ. برداری بهتری از سگ کار داشت شود بهره بنابراین با چنین دیدگاهی، می. دستورالعمل دارد

د سگ کار، خود به خود موتور آشنا کردن عموم جامعه با فوای. دهند کنند و جان مردم را نجات می یابی می شوند که سرطان می

 .مندان را به پرورش آن جلب خواهد کرد متحرکی خواهد شد که عالقه

 زن چه باید کرد؟ های پرسه نظر شما با سگ به

کم به معضلی اساسی تبدیل  زن کم های پرسه در کشورهایی مانند ایران که دانش علمی زیادی درباره سگ وجود ندارد، سگ

های خاص  زن را در محوطه های پرسه در کشورهای پیشرفته، سگ. نترل نشدن، مشکل ایجاد خواهد کردشود که در صورت ک می

گردانند؛ زیرا آنها در کنترل بعضی از حیوانات موذی، مثل موش، مؤثر  سازی، دوباره به محیط برمی نگهداری کرده و بعد از عقیم

در این طرح، سگی که دارای سوءرفتار باشد، اجازه . شود نامه صادر می شجرهدر این کشورها گواهی تولید به صاحبان ارائه و . هستند
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سازمان دامپزشکی کشور نیز . افتد وقتی جمعیت به این طریق کنترل شود، اصالح به مرور زمان اتفاق می. تولید مثل نخواهد داشت

ی که باید در این قسمت به آن اشاره کرد، تلفیق ا نکته. باید قانونی را به تصویب برساند که طی آن سگ بدون گواهی، عقیم شود

رحم  شوند و یا آنقدر بی های آنها یا بسیار ترسو می افتد و توله هایی است که معموالً بدون آگاهی در ایران اتفاق می نژادی بین سگ

اند و به جای بستن  خ نشستهوضعیت امروز ما مانند کسانی است که درون قایقی سورا. کنند که حتی به صاحبان خود نیز رحم نمی

های ایرانی، این موضوع کمی  اکنون با توجه به رشد نگهداری از سگ در خانه و آپارتمان! کنند سوراخ، مرتب آب قایق را خالی می

داد سازی نژادی بسیار مهم است و به همین دلیل، پرورش و تربیت آن نیز باید با تع بنابراین خالص. رسد کننده به نظر می نگران

 .قالده است، صورت گیرد 74های کم که استاندارد آن  قالده

 های کار گرفت؟ توان از سگ ای می چه بهره

اند، اما به مرور زمان و با  از ابتدای خلقت در اجرای کارها با انسان همکاری داشته... بیشتر حیوانات مانند اسب، فیل، شتر، گاو و

عنوان مثال، اکنون به جای گاو از تراکتور و به جای اسب از  به. ها حذف شدند انسان کم از زندگی شغلی پیشرفت تکنولوژی، کم

بردند، نه تنها جایگزینی برای آن  از آن بهره می... شود، اما سگ که از گذشته به شکل سنتی در نگهبانی، شکار و ماشین استفاده می

برخی به اشتباه عقیده دارند که . وجود در حفاظت و نگهبانی استپیدا نشده، بلکه بهترین دستیار در زمان شکار و هشیارترین م

زیرا در این حالت . کنند، اما اتفاقا تنها بودن شکارچی، ممکن است باعث آلودگی شود های شکاری، محیط زیست را آلوده می سگ

بنابراین سگ، حیوانی است . اهد کردآوری خو ها را جمع احتمال اینکه چند شکار را گم کند، زیاد است؛ ولی وجود سگ، تمام طعمه

اکنون در دنیا از مراحل ابتدایی آموزش و تربیت سگ مانند یافتن مواد . شود که دوست محیط زیست و فراتکنولوژی محسوب می

بیمه  شود؛ چیزی که کار کارشناس سوزی استفاده می گذر کرده و از این حیوانات برای پیدا کردن منشاء آتش... یابی و مخدر، زنده

اما متأسفانه سال گذشته در اطراف الموت قزوین، با بروز سیل، شاهد مفقود شدن . کند را سهل کرده و تعیین خسارت را آسان می

گذشته از کارهایی که . دو تن از همکاران جهادکشاورزی بودیم که چون سگ ردیاب در دسترس نبود، این دو نفر ناپدید شدند

آالت  های تولید خوراک، ابزارهای تربیت سگ یا ماشین گیرد، ایجاد و رشد صنایع جانبی مانند کارخانهتواند بر عهده ب سگ کار می

جالب است بدانید که در فرانسه، آلمان و . کنند ای است که به افزایش اشتغال و کاهش بیکاری کمک می حمل و نقل نیز، مقوله

 ./تر است های خودروسازی ایران بزرگ ارخانههای تولید خوراک سگ، از کل حجم ک آمریکا حجم کارخانه

/news/fa/ir.iana.www//:http00550D%/5%A2%D4%50% 
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 متفرقه
 آیانا - ۰۹۳۱آبان  ۱۰: تاریخ

  میرندمیرند  نفر در ایران مینفر در ایران می  8۵۵۵8۵۵۵هر روز هر روز //گزارش مرگگزارش مرگ

، به دلیل بیماری قلبی و عروقی بوده 40سال  ها در ایران در درصد مرگ00اند  سال فوت کرده 55هزار ایرانی زیر  45، 40سال  در

شنبه همین هفته . آید یکی از وزارت بهداشت بیرون می ها، یکی ومیر و تولد درمیان ایرانی درچند روز گذشته، آمار مرگ| استشهروند

ها نشان  هزار مورد افزایش پیدا کرده و بررسی  04سال قبل از آن،  نسبت به  40سال  دها دربود که وزیر بهداشت گفت، میزان تول

، سخنگوی وزارت بهداشت است «ایرج حریرچی»حاال این . هزار مورد کاهش یافته است  27ومیرها،  میزان مرگ 40سال  دهند در می

نفر در 5444طور میانگین بیش از  او گفته که روزانه به. کرده استها را اعالم  ومیر ایرانی که جدیدترین آمارهای مربوط به مرگ

 .دهد کنند که غالب مرگ در ایران در بیمارستان رخ می ایران فوت می

دهد و مرگ در بیمارستان یک فرهنگ شده  ها در بیمارستان رخ می اش گفت که بیشتر مرگ ایرانی او دیروز و در نشست خبری

هزار مرگ نیز در این  055بالغ بر » : هزار تولد درکشور داشتیم، گفت  544میلیون و ، یک40سال  که در حریرچی با بیان این. است

سال  54همچنین مرگ زیر . شود ها را شامل می درصد از مرگ 55هزار بوده که  757سال،  24های زیر  سال رخ داده که تعداد مرگ 

 «.ها کاهش یابد شود و درمجموع باید این مرگ میها را شامل  درصد مرگ 75هزارنفر بود که  45نیز، 

روزانه » : تواند از مرگ جلوگیری کند، ولی باید از مرگ زودرس جلوگیری کند، ادامه داد که هیچ نظام بهداشتی نمی او با بیان این

آید که  مطالبه به وجود می دهد و این کنند که غالب مرگ در ایران در بیمارستان رخ می نفر فوت می5444طور میانگین بیش از  به

درکشورهای دیگر، مراکز . برای هر مرگ به صورت جزیی به آن پرداخته شود و مرگ در بیمارستان یک فرهنگ شده است

شود؛ مثال اگر بیماری مبتال به  پرستاری وجود دارد تا مرگ آسان صورت پذیرد، بنابراین برای هر مرگی کمیته مرگ تشکیل نمی

 «.شود باشد و فوت کند، برای این مرگ کمیته مرگ تشکیل نمیسرطان پیشرفته 

دومین علت مرگ »: به دلیل بیماری قلبی و عروقی بوده است، گفت 40سال  ها در ایران در درصد مرگ00که  حریرچی با بیان این

درصد و  ردرصد، دیابت سههای تنفسی با چها درصد، بیماری4درصد، عامل سوم تصادفات با 50های سرطانی با  مربوط به بیماری

 «.هاست ها نیز به دلیل دیگر بیماری درصد مرگ 55

درصد علت مرگ، تصادفات و  45سال بالغ بر  24که این اتفاق درحالی است که در سنین زیر  سخنگوی وزارت بهداشت با بیان این

های از  او با اشاره به شاخص سال« .درصد است  05سال، حدود  54این آمار برای مرگ افراد زیر »: ای است، ادامه داد حوادث جاده

 :ها بر افراد، گفت دست رفته عمر به دلیل عوارض بیماری

درصد  4کمردرد با   درصد بیشترین بار بیماری را به کشور تحمیل می کند و بعد از آن 4،5عروقی با -بیماری های قلبی» 

 0.0ا در بر می گیرد؛ همچنین از بین بیماری های روانی هم افسردگی با درصد کل بار بیماری های کشور ر 2.0است،تصادفات نیز 

 : او ادامه داد« .درصد بیشترین میزان را دارد

های بهداشتی و درمانی خود را براساس این آمارها تدوین کنند؛ چراکه دنیای امروز دیگر به  گذاران سالمت باید برنامه سیاست» 

هایی که نام بزرگ و وحشتناکی همچون سرطان دارند، توجه  بیشتر از بیماری... قلبی، کمردرد وهای افسردگی،  مشکالت و بیماری

های سیستم  در نگاه اول ساده است اما موجب باالرفتن هزینه... کنند؛ چراکه بروز مشکالتی همچون افسردگی، کمردرد و می

 «.شود می 

نخستین »: ، گفت7404سال   ها تا بینی بیماری و مقایسه آن با پیش 7447سال  ها در حریرچی با ارایه آماری درباره وضع بار بیماری

های مزمن ریوی  سکته قلبی، دیابت، بیماری  ایدز خواهد بود و افسردگی، حوادث رانندگی، خشونت، 7404سال  عامل بار بیماری در
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به سیستم  7404سال  ی هستند که بار زیادی درهای مروارید ازجمله بیماری و از دست دادن شنوایی درسنین باال و همچنین آب

 «.کنند بهداشت دنیا وارد می

های روانی دو جزء دارد که  بیماری»: درصد است، ادامه داد 50که بار بیماری روانی در ایران  سخنگوی وزارت بهداشت با بیان این

های معمول  ری شود و بخش دیگر مربوط به بیماریهای شدید روانی است که فرد بیمار باید در بیمارستان بست یکی شامل بیماری

 «.روان همچون وسواس و افسردگی مینور است

منتشر شد، به شرح زیر است که براین  7450سال  انجام و در 7454سال  بار بیماری در ایران براساس مطالعاتی که در»: او گفت

های قلبی، اختالالت  ای، درد پایین کمر، اختالل افسردگی، بیماری هها درمردان عبارتند از؛ حوادث جاد بندی بار بیماری اساس، رتبه

ترین موضوعی که درحوزه خشونت بین  مهم» : حریرچی ادامه داد« .مصرفی دارو، خشونت بین فردی و آسیب رساندن به خود است

های خود درنظر دارد در  ن یکی از رسالتعنوا شود، نزاع خیابانی است که وزارت بهداشت به فردی که باعث ارجاع افراد به دادگاه می

های کنترل خشم و مقابله با استرس را در راستای کاهش خشونت بین  شبکه افراد تحت پوشش خود و جمعیت هدفش آموزش

رسان به خود است که عمدتا درمیان مردان   که خودکشی جزو دسته آسیب سخنگوی وزارت بهداشت با بیان این«.فردی ارایه دهد

کنند، مشکل روانی دارند و درمیان آنها  درصد افرادی که اقدام به خودکشی می 45معموال بیش از »: یتم بیشتر است، گفتاین آ

های روان است و قبول کنید که انتشار  ها درکشور به دلیل بیماری درصدشان افسردگی دارند و علت بیشتر خودکشی55بیش از 

 «.شود ن باعث افزایش خودکشی میهای آ اخبار خودکشی با شرح اعالم تکنیک

منتشر شده، در زنان ایرانی اختالالت  7450سال  براساس تحقیقاتی که در»: بندی بار بیماری در زنان ایرانی هم گفت او درباره رتبه

ر بیماری دارای بیشترین با... اسکلتی، کمبود آهن و -ای، اختالل اضطراب، اختالالت عضالنی افسردگی، درد کمری، حوادث جاده

 «.است

/news/fa/ir.iana.www//:http00450%AF%DA%/ 
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 متفرقه
 آیانا - ۰۹۳۱آبان  ۱۰: تاریخ

  های بومی، دانش سنتی و عملکردهای پایدارهای بومی، دانش سنتی و عملکردهای پایدار  زنان روستایی حافظان هویتزنان روستایی حافظان هویت

آموزد  دویدن را که می. آید شود و به دنیا می زند درهم نواخته می اش با صدای مادر که فریاد می گریه |شهروند ، لیال مهداد

کشد در کنار  طور که قد می همین. و دانه بدهد  گیرد به آنها آب که یاد می ها از دستش آسایش ندارند تا این وخروس مرغ

هایش را  مشق برادر کوچکترش هست و  کند، حواسش به  وجارو می در است؛ حیاط را آباش کمک ما وخیزهای کودکانه جست

سیاه مدرسه به یاد داشته  کند تا فردا صبح چیزی برای نوشتن روی تخته نویسد و اعداد را با هم جمع و گاهی از هم کم می می

های راهنمایی  آید که نشستن سر کالس و گاهی پیش میشوند  هایی که بیشتر اوقات تا همان دوران ابتدایی نوشته می باشد؛ مشق

گیرند یا دوباره به  ها را پیش می شدن راه دانشگاه را تجربه کنند و به تعداد انگشتان دست هستند آنها که به ذوق معلم و پزشک

دنیا دوست دارد زودتر قد دخترکی که مثل تمام دخترهای . شان باز شود شان برگردند یا به این امید که راه شهر برای روستای

 .به شیوه مادر لباس بپوشد و آشپزی و قالیبافی را بیاموزد بکشد و 

و  رسد، وظایفی که شکل  به کارها می پای او  پابه پوشد و  شود و به سبک مادر لباس می ساله می 52-55 زدنی  در چشم برهم 

افی، آشپزی، دوشیدن شیر، ماست درست کردن و کره گرفتن و ب شوند؛ قالی کنند اما حذف نمی شمایل دیگری برایش پیدا می

ای که قدمتی به طول عمر بشر دارد و هنوز  قصه. دوباره صدای گریه و فریادهای مادر و دوباره قصه تولد دختر. پنیرها را قالب زدن

درصد امور 05انجام  درصدی که04. پیش آمده است درصد جمعیت روستایی کشور 04تکراری که برای . شود هم تکرار می

توجه جوامع به این بخش از جمعیت کثیر جوامع ( م5424) 5004سال   کشد و برای همین بود که در کشاورزی را به دوش می

خصوص توسعه  شدن طرح مسائل زنان و نقش آنان در توسعه، تأثیر و چگونگی نقش زنان روستایی در توسعه و به اجرایی. جلب شد

های  توان نقش زنان روستایی را در فعالیت توجه بود، چون همگی به این واقعیت پی برده بودند که نمیکشاورزی نتیجه این 

درصد نیروی کار کشاورزی آفریقا، زن 25. مختلف جوامع روستایی انکار کرد؛ بخش عمده نیروی کار کشاورزی در اکثر جوامع

زنانی  . ای از کاشت، داشت و برداشت محصول را به عهده دارند مالحظه هستند در آمریکای التین و خاورمیانه نیز زنان سهم قابل

ها و نظافت  بچه وپز، نگهداری از در کنار کارهای کشاورزی و گاها دامداری تمام کارهای خانه اعم از پخت پا و گاهی تنها  که هم

شود، چون بیشتر این زنان صنعتگرند؛ زنانی که کمک زیادی به  جا ختم نمی منزل را نیز به عهده دارند، البته این وظایف آنها به این

کند و درآمد حاصل از صنایع  های زندگی را نمی کنند، زیرا در بیشتر موارد درآمد همسر تأمین هزینه معاش خانواده خود می

شوند در  گیرد و تهیه می و زراعی که توسط زنان روستایی انجام می  های تولیدات دامی ی و همچنین درآمد حاصل از فرآوردهروستای

که در کشورهای درحال توسعه زنان  و با توجه به این با همه این تفاسیر . شان هم بیشتر است برخی مواقع حتی از درآمد همسران

این  عهده دارند ولی کارهای  درصد خانوارهای روستایی را به04کنند و سرپرستی حدود  تولید میدرصد موادغذایی را 54روستایی 

شوند، البته  های توسعه روستایی و کشاورزی حذف می شود، به همین دلیل به سادگی از برنامه قشر، فعالیت اقتصادی محسوب نمی

واقعیت این است که زنان روستایی نیروی . خورد ست نیز به چشم میاین غفلت در جامعه ایران که درصدد بهبود اقتصاد روستایی ا

های مختلفی را ایفا  کار نامریی اقتصاد کشاورزی هستند؛ نیروی کاری که بنابر موقعیت فرهنگی و اجتماعی هر منطقه، نقش

درصد تولید سبزی و 44ای،درصد زارعت چ25-54درصد زراعت برنج، 04آمارها حاکی از این هستند که زنان شمالی در . کند می

درصد در پرورش کرم ابریشم مشارکت 44ها و  درصد در امور برداشت از باغ04های روغنی، درصد زراعت پنبه و دانه54صیفی، 

درصد 25درصد تولید محصوالت زراعی، 77درصد صنایع تبدیلی، 54همین آمارها حکایتگر این هستند که این زنان در . دارند

را به عهده  درصد کل پرورش طیور 544درصد مراقبت دام و 07درصد تعلیف دام،05درصد چرای دام، 70تی،دس تولیدات صنایع
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کنند؛ پتانسیلی که نقش مهمی در دستیابی به امنیت غذایی  ساعت کار می50روز  زنانی که در طول فصل زراعی در شبانه. دارند

گاه دیده  ای که در اقتصاد دارند اما متاسفانه هیچ جه به نقش برجستهواقعیت امر این است که جمعیت زنان روستایی با تو. دارد

پس از انقالب اسالمی ایران، نخستین  تواند ما را در رسیدن به توسعه پایدار یاری کند، البته  نشده است، آموزش دادن این قشر می

درصد بود 54که نرخ مشارکت اقتصادی زنان زیر  جایی. رخ داد 24ها برای بهبود وضع مشارکت اقتصادی زنان از اواسط دهه  تالش

هایی برای افزایش  با این حال با آغاز فعالیت دولت یازدهم بازهم تالش. درصد رسید52های هفتم و هشتم به  و تا پایان دولت

. درصد رسید50.0به  5040سال  مشارکت اقتصادی زنان رخ داد و حاال براساس جدیدترین آمار نرخ مشارکت اقتصادی زنان در 

اهمیت . درصد رشد داشته است یک 5040سال  نسبت به  5040سال  دهد سهم زنان در مشارکت اقتصادی در  آماری که نشان می

شدن بازتاب فعالیت زنان روستایی در اقتصاد تا جایی است که دبیرکل سازمان ملل متحد نیز طی پیامی بر نقش زنان  دیده

ها و جوامع را دعوت به، به رسمیت شناختن اهمیت کمک به زنان  کید کرده و تمامی دولتروستایی در رسیدن به توسعه تأ

حقوق کامل زنان شامل حق بر دارایی، ارث، خدمات بهداشتی و آموزشی همچنین »: روستایی برای رسیدن به توسعه کرده است

زنان روستایی کشاورز، ماهیگیر، . ا تضمین کنیدآسودگی خیال از نبود خشونت را به رسمیت بشناسید و آزادی زنان و دختران ر

های بومی، دانش سنتی و عملکردهای پایدار هستند،  دار، کارآفرین، مراقب، سرپرست خانوار و قیم، همچنین حافظان هویت گله

بیشترین کار  زنان روستایی. وجود آنان برای توسعه کشاورزی، امنیت غذایی و تغذیه همچنین مدیریت منابع طبیعی، حیاتی است

اجتماعی ناچیز یا هیچ   دهند اما بدترین وضع کاری را با درآمد کم و حمایت کشاورزی را در کشورهای درحال توسعه انجام می

کنند اما غالبا از حق تصدی زمین، دریافت خدمات اعتباری و  زنان روستایی بیشترین غذای جهان را تولید می. کنند تحمل می

ندرت در  کنندگان اولیه و متولیان منابع طبیعی محلی بوده اما به زنان روستایی مصرف. اند ی موفقیت محرومتجاری موردنیاز برا

زنان روستایی مراقبان و مدیران خانواده . شود گیرند، ندای آنان شنیده می نهادهایی که درمورد مدیریت این منابع تصمیم می

که  واقعیت این است « .توانند دخالتی در تصمیمات خانواده داشته باشند رند یا نمیهستند اما کمتر در این مسئولیت با مردان براب

ای بوده که مانع شده زنان بتوانند از تمامی  گونه دستیابی به منابعی همچون زمین، اعتبارات، تکنولوژی مناسب و آموزش همواره به

های کشاورزی  ویژه آموزش تکنیک مری بسیار مهم است، بهآموزش زنان روستایی ا. برداری کنند توان خود به نحو احسن بهره

این کار باید با رویکرد دستیابی به توسعه . مدرنی که مناسب شرایط محلی باشند و از منابع طبیعی در شرایطی باثبات استفاده شود

ست محیطی نیازمند تدارک ذکر این نکته ضروری است که قوانین کشت زی. زیست انجام گیرد زدن به محیط اقتصادی بدون آسیب

جاده، برق و فناوری اطالعات و )های روستایی  سازی، زیرساخت امکانات و شرایط مشخصی ازجمله خدمات گسترده، امکانات ذخیره

ها نقشی کلیدی  دولت. های کشاورزی است ها و تعاونی ، دسترسی به بازارها و دستیابی به اعتبار و نیز حمایت از سازمان(ارتباطات

های کشاورزی، آب و بذر  ر ارتباط با این مسأله و نیز حمایت از دسترسی زنان فعال در کشاورزی در مقیاس کوچک به زمیند

 .دارند
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 مرکبات

 آیانا - ۰۹۳۱آبان  ۱۰: تاریخ

  عملیات جایگزینی ارقام مقاوم به جاروئک لیموترش آغاز شدعملیات جایگزینی ارقام مقاوم به جاروئک لیموترش آغاز شد

های لیموترش جنوب کشور بر اثر بیماری جاروئک از بین رفته است که عملیات جایگزینی آنها  هزار هکتار از باغ 50تاکنون بیش از 

 .آغاز شده است

وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر  رزی امروز در گفتگرمسیری وزارت جهاد کشاو های گرمسیری و نیمه مدیرکل دفتر امور میوه

 .های آلوده را قطع کردیم هزار هکتار از درختان باغ 50کند، به ناچار  برای کنترل این آفت که حشره زنجره آن را منتقل می: گفت

شده چقدر  های لیموترش قطع برای باغزمان الزم برای جایگزینی  پور در پاسخ به پرسش ایانا مبنی بر اینکه مدت ابوالقاسم حسن

ها بین  طور معمول جایگزینی باغ این امر بستگی کامل به ارقام مورد استفاده، شرایط منطقه و مدیریت باغ دارد، اما به: است، افزود

 .انجامد پنج تا شش سال به طول می

ژنوتیپ مقاوم به بیماری جاروئک باشند همچنین شود که دارای  در این جایگزینی از ارقامی استفاده می: وی خاطرنشان کرد

 .آموزش باغداران و ترویج راه های مقابله با این بیماری نیز در دستور کار قرار گرفته است

پور علت شیوع سریع و گستره این بیماری را مناسب بودن شرایط محیطی و مقاوم نبودن ارقام موجود در کشور به این  حسن

کنند بسیار بیشتر از  ها وارد می های وارداتی به باغ ها و بیماری در بسیاری از موارد خساراتی که آفت: دامه دادبیماری عنوان کرد و ا

تر از خاستگاه آنها باشد،  خاستگاه اصلی آنها است؛ زیرا ممکن است شرایط محیطی دیگر کشورها برای آفات مهاجم مناسب

 .وارد مقاوم نیستند ی غیربومی و تازهها همچنین درختان این کشورها نسبت به بیماری

آفت جاروئک لیموترش از : های کشور تهدید جدی برشمرد و تصریح کرد ها از راه قاچاق میوه را برای باغ وی ورود آفات و بیماری

 .رد کردهای لیمو وا های قاچاق به کشور منتقل شد و خسارات سنگینی را به باغ ترین آفاتی است که از طریق ورود میوه مهم

لیموترش یک پروکاریوت فاقد دیواره سلولی به نام فایتو پالسمایی است که ( جاروئک)به گزارش ایانا، عامل بیماری جادوی جادوگر 

. شود ها و سپس در مدت سه تا شش سال موجب مرگ گیاه می ها و ایجاد شکلی مشابه جارو در برگ در ابتدا باعث کوچکی برگ

وجود این بیماری  5022در نیک شهر استان سیستان و بلوچستان مشاهده و سپس در سال  5002در سال  بار این بیماری نخستین

 ./های لیموترش جنوب کشور را آلوده کرده است اکنون بسیاری از باغ در میناب گزارش شد و هم
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 مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا - ۰۹۳۱آبان  ۱۰: تاریخ

  نخستین همایش کاری ایران وترکیه دربخش کشاورزینخستین همایش کاری ایران وترکیه دربخش کشاورزی

اولین همایش کاری ایران و ترکیه در عرصه تولیدات کشاورزی با حضور محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی جمهوری اسالمی  

ترکیه وحضور نمایندگانی ازبخش خصوصی دو کشور روز سه شنبه در آنکارا برگزار ایران و فاروق چلیک وزیر کشاورزی ودامداری 

اولین همایش کاری ایران و ترکیه در عرصه تولیدات کشاورزی با حضور محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی جمهوری اسالمی .شد

دو کشور روز سه شنبه در آنکارا برگزار  ایران و فاروق چلیک وزیر کشاورزی ودامداری ترکیه وحضور نمایندگانی ازبخش خصوصی

به گزارش ایرنا، این همایش که به میزبانی اتحادیه اتاق ها وبورس های ترکیه به عنوان بزرگترین نهاد صنفی این کشور برگزار .شد

 .شد با استقبال گسترده نمایندگان بخش خصوصی ترکیه روبرو گشت

همایش با اشاره به ویژگی های مشترک اقلیم مدیترانه ای ترکیه با بخش های  محمود حجتی طی سخنانی درمراسم افتتاحیه این

ایران وترکیه می توانند بستر همکاری وسیعی را در حوزه : گسترده ای ازسرزمین ایران به ویژه درغرب و شمال کشورمان، گفت

راعت، دام وصنایع دامی وشیالت وصنایع اوبا ابراز خرسندی ازفرایند همکاری های دو کشور درحوزه ز .کشاورزی فراهم کنند

درصد محصوالت کشاورزی ایران درفضاهای روستایی وتوسط کشاورزان در واحدهای  44بیش از : شیالتی بین ایران وترکیه، گفت

جاد بنابراین توسعه هرچه بیشتر تولیدات کشاورزی به ویژه انجام فعالیت های مرتبط با ای. ارضی کوچک و متوسط تولید می شود

ارزش افزوده بیشتر، نه تنها دراقتصاد ملی، بلکه در بهبود شرایط زندگی روستانشینان اثر مستقیم دارد و در سیاست های منطقه 

مکانیزاسیون کشاورزی به معنای فراگیر آن که به کشاورزی صنعتی : وزیر جهاد کشاورزی افزود.ای ایران دارای اهمیت زیادی است

همکاری در خصوص زیرساخت های فیزیکی و پشتیبانی تحارت . گر زمینه های همکاری محسوب می شودمنتهی خواهد شد، از دی

و بازار محصوالت کشاورزی مانند زیرساخت های نگهداری و انبارداری، حمل و نقل، توسعه صنایع فرآوری، شبکه های اطالعاتی و 

 .غیره محورهای دیگری است که می تواند مورد توجه قرار گیرد

سرمایه گذاری مشترک و یا مستقل در استفاده بهینه از : و در تشریح بستر ها و فرصت های سرمایه گذاری زیاد در ایران، گفتا

منابع آب و خاک، سرمایه گذاری در تاسیس کشت های گلخانه ای، سرمایه گذاری در توسعه صنایع تبدیلی محصوالت کشاورزی و 

 .کشاورزی، از زمینه هایی است که می تواند همکاری صورت گیرد انتقال تکنولوژی های جدید و کارآمد

همکاری و مشارکت بخش خصوصی دو کشور در توسعه کمی و کیفی صنایع بسته بندی محصوالت کشاورزی، یکی : حجتی گفت

ازاریابی و مصرف ظرفیت سازی برای توسعه تجارت محصوالت کشاورزی، توسعه تولید، ب. دیگر از زمینه های اولویت دار می باشد

 .غدای حالل، لجستیک و حمل و نقل محصوالت کشاورزی نیز از سایر زمینه های همکاری دو کشور است

ایران و ترکیه دو کشور همسایه ای هستند که به جای صرف انرژی برای : فاروق چلیک وزیر کشاورزی و دامداری ترکیه نیز گفت

  .ا ترجیح داده اندرقابت، همکاری برای رشد و توسعه اقتصادی ر

میلیارد دالر تولید ناخالص داخلی در زمینه کشاورزی، می توانند  544میلیون جمعیت و افزون بر  504دو کشور با : او تاکید کرد

 .با همکاری های نهادینه شده، هم افزایی قابل توجهی را در منطقه خود ایجاد کنند

زرگانی و همکاریهای اقتصادی دو کشور با رفع تحریم ها علیه ایران، به سرعت افزایش او با ابراز امیدواری از اینکه حجم مبادالت با

حجم تجارت دو کشور به رغم . ایران برای ترکیه به منزله درواز شرق و ترکیه نیز برای ایران به منزله درواز غرب است: یابد، گفت

میالدی رو به کاهش گذاشته در سال  7450ارد دالری در سال میلی 77میلیارد دالری دارد، بعداز رسیدن به قله  04اینکه هدف 

درصد  54میلیارد دالر یعنی حدود  050میلیارد دالر رسید که سهم کشاورزی در داخل این رقم در حدود  54گذشته به مرز 
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از این نظر در ردیف ترکیه : میلیارد دالر اعالم کرد و گفت 50.2چلیک تولید ناخالص داخلی ترکیه در بخش کشاورزی را  .است

میلیارد دالر در سال جایگاه دارد و هدف  50.5کشور جهان و صادرات  547نوع کاالی کشاورزی به  054سوم در اروپا و با صادرات 

میلیارد دالر محصوالت کشاورزی در  04میلیارد دالر و صادرات ساالنه  554رساندن تولید ناخالص داخلی در بخش کشاورزی به 

  .میالدی را دنبال می کند 7470سال 

فائق یاوز قائم مقام ریاست اتحادیه اتاق ها و بورس های ترکیه نیز طی سخنانی، ایران را فراتر از یک کشور همسایه، به عنوان یک 

را برای کشور برادر برای ترکیه قلمداد و ابراز امیدواری کرد که اولین همایش کاری ایران و ترکیه در حوزه کشاورزی، بستر الزم 

او تصریح کرد همکاری و همدلی دو کشور در مسائل اقتصادی و تجاری نه تنها در . همکاریهای دو کشور در این حوزه فراهم آورد

 .راستای منافع مشترک دوجانبه بلکه به بهبود وضعیت رفاه و توسعه اقتصادی منطقه نیز کمک خواهد کرد

ترکیه به عنوان دهمین : ران موجب خرسندی بخش خصوصی ترکیه شده است، گفتاو با تاکید بر اینکه رفع تحریم ها علیه ای

 .میلیارد دالری ایران در حوزه کشاورزی است 54کشور کشاورزی جهان خواهان سهم گیری بیشتری از تجارت 

  .محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی جمهوری اسالمی ایران روز سه شنبه در راس هیاتی وارد آنکارا شد

 .وزارت کشاورزی فردا نیز در ششمین نشست کمیته مشترک راهبردی همکاریهای کشاورزی دو کشور شرکت خواهد کرد هیات

  .انتظار می رود در خاتمه این دیدارها دو سند یادداشت تفاهم امضا شود
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۰۹۳۱آبان  ۱۱: تاریخ

  شرکت خارجی فردا افتتاح می شودشرکت خارجی فردا افتتاح می شود  82۵82۵المللی دام و طیور با حضور المللی دام و طیور با حضور   پانزدهمین نمایشگاه بینپانزدهمین نمایشگاه بین

های خارجی  شرکتشود که به واسطه اتفاقات مثبت بعد از برجام،  نمایشگاه تخصصی دام و طیور در حالی در تهران برگزار می

 .اند بسیاری برای حضور در ایران به تکاپو افتاده

ماه  های لبنی و صنایع وابسته، از فردا ششم تا نهم آبان المللی دام، طیور، فرآورده به گزارش خبرنگار ایانا، پانزدهمین نمایشگاه بین

 .شود المللی تهران برگزار می در محل نمایشگاه بین

منظور ارتقای دانش تولیدکنندگان، آشنایی  دت چهار روز پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود، بهم این نمایشگاه که به

های ایرانی و خارجی، فضای  روزترین دستاوردهای صنعتی و علمی بخش، کارآفرینی و افزایش تعامل شرکت کنندگان با به شرکت

 .کرده استمندان دام و طیور فراهم  اندکاران و عالقه مناسبی را برای دست

شرکت خارجی از کشورهایی نظیر دانمارک، هلند، آلمان، کره، مجارستان، برزیل، آرپانتین، ژاپن،  574شرکت داخلی و  004حضور 

 .ایتالیا، بلژیک، اسپانیا و استرالیا نشان از اهمیت و سطح باالی این نمایشگاه دارد

های تولیدکننده، آخرین  های لبنی و صنایع وابسته، شرکت فراورده المللی دام، طیور، قرار است در پانزدهمین نمایشگاه بین

آالت مرتبط، تولیدات لبنی و تجهیزات سرمایشی و  محصوالت خود را از قبیل واکسن، دارو، تجهیزات و لوازم مرغداری، ماشین

 ./گرمایشی برای بازدیدکنندگان به نمایش بگذارند
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۰۹۳۱آبان  ۱2: تاریخ

  روستاها نباید قربانی توسعه شهرها شوندروستاها نباید قربانی توسعه شهرها شوند

نیز باید همانند شهرها یکی از محورهای در فرایند تدوین برنامه های توسعه ای نباید روستاها نادیده گرفته شوند بلکه روستاها 

 .باید از اصالت و سالمت روستاها دفاع کنیم و در فرایند توسعه، روستاها را همانند شهرها مدنظر قرار دهیم. اصلی توسعه باشند

ر رأس همه د: های اخیر شتاب گرفته، گفت معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه مهاجرت روستاییان به حاشیه شهرها در سال

آسیب های اجتماعی مهاجرت روستاییان به حاشیه شهرها است که علت اصلی آن عدم برخورداری روستاییان از اشتغال مناسب 

در ( یکشنبه)رسانی ریاست جمهوری، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ظهر امروز  پایگاه اطالع به گزارش ایانا از .است

ا و عشایر که با رویکرد تبیین نقش روستاییان و عشایر در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی سومین همایش ملی روز روست

های عمر خویش را در خدمت به  یکی از افتخارات من این است که یک روستایی هستم و بهترین سال: برگزار شد، اظهار داشت

در فرایند تدوین برنامه : تن به توسعه ملی عنوان کرد و گفتوی یکی از مهمترین اولویت های کشور را پرداخ.روستاییان گذرانده ام

باید از . های توسعه ای نباید روستاها نادیده گرفته شوند بلکه روستاها نیز باید همانند شهرها یکی از محورهای اصلی توسعه باشند

 .ر قرار دهیماصالت و سالمت روستاها دفاع کنیم و در فرایند توسعه، روستاها را همانند شهرها مدنظ

جهانگیری با تاکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی قرار است کشور را به نقطه ای برساند که از هر جهت بتوانیم روی پای خود بایستیم، 

ده در فرهنگ ما تنها یک مکان نیست بلکه جایگاهی است که از فرهنگ و طبیعت سالم و قدرت ایستادن روی پای خود : افزود

محل تالقی انسان با طبیعت، محل خویشاوندی، صفا و صمیمت، راستی و سختکوشی است و دهقان نیز شهروندی برخوردار است و 

معاون اول رئیس جمهور در ادامه از عشایر به عنوان نماد سلحشوری ملت .اصیل است که بطور جدی در حال تالش و فعالیت است

عشایر ( ره)تاریخ ایران کارهای بزرگی انجام دادند و به تعبیر امام خمینی  عشایر در دفاع از مُلک و ملت در: ایران نام برد و گفت

اگر بدنبال توسعه همه جانبه و پایدار هستیم باید به نقش بنیادین روستاها و عشایر در توسعه توجه داشته . ذخایر انقالب هستند

اگر بدنبال تعبیر و : اقتصاد دانست و اظهار داشت وی یکی از مهمترین رویکردهای اقتصاد مقاومتی را عدالت محور بودن.باشیم

تفسیر عدالت هستیم، باید در میان شهر و روستا تعادل ایجاد کنیم و بدانیم که مهمترین شاخص عدالت، برقراری تعادل میان 

آسیب شناسی ها را بررسی و  ها و سیاست وقتی عملکرد و برنامه: جهانگیری ادامه داد.زندگی شهری و زندگی روستایی است

تعادل و عدالت . ایم تعادل میان زندگی شهری و روستایی برقرار کنیم کنیم، باید ببینیم که در بخش عدالت تا چه میزان توانسته می

 .ایجاب می کند که روستاها قربانی توسعه شهرها نشود و توسعه کشور، توسعه روستایی را در خود هضم نکند

ها و استعدادهای فراوانی  ها، فرصت ایران از ظرفیت: ها و کمبود منابع کشور گفت به محدودیت معاون اول رئیس جمهور با اشاره

برخوردار است و با این وجود کمبودها و محدودیت هایی نیز در این میان وجود دارد که یکی از مهمترین محدودیت ها خطر 

 .توجه کنیمفرسایش منابع طبیعی است و ضرورت دارد به طور جدی به این مسئله 

وی آب را یکی از اصلی ترین منابع طبیعی برشمرد و با تاکید براینکه بحران آب نباید باعث نابودی روستاها شود بر لزوم استفاده 

باید به گونه ای منابع آب را مدیریت کنیم که آینده ایران و مناطق روستایی کشور : صحیح و بهینه از منابع آب تاکید کرد و گفت

الزمه کشاورزی پایدار این است که استفاده : جهانگیری روستاها را محور کشاورزی پایدار دانست و اظهار داشت.ب نشونددچار آسی

درستی از منابع آب داشته باشیم و خوشبختانه در وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی برنامه ریزی های خوبی برای مدیریت 

همه اینها نقش مردم و روستاییان در استفاده صحیح از این منابع است که با استفاده از  منابع آب انجام شده و البته موثرتر از

 .راهکارهایی نظیر آبیاری مدرن و آبخیزداری در راستای حفاظت از منابع آب گام بردارند
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همترین فرصت جنگل از م: های کشور تاکید کرد و گفت معاون اول رئیس جمهور همچنین بر لزوم حفاظت و حراست از جنگل

 .های کشور در منطقه البرز و زاگرس است و باید به گونه ای از این منابع مراقبت کنیم که دچار آسیب نشوند

کشت درخت : وی همچنین بر ضرورت بکارگیری راهکارهایی جهت بیابان زدایی و جلوگیری از بیابان زایی تاکید و خاطرنشان کرد

متاسفانه در یک دوره موضوع بیابان : معاون اول رئیس جمهور افزود.در این زمینه موثر باشد در این مناطق و مالچ پاشی می تواند

از دستور کار مسئولین کشور خارج شد و متاسفانه امروز آثار نامطلوب آن را مشاهده می کنیم که برخی روستاها توسط شن های 

 .روان دچار آسیب می شوند

ت ریزگردها و شن های روان در منطقه زابل، سیستان و بلوچستان و روستاهای کویری، مشکال جهانگیری همچنین با اشاره به 

البته روستاییان در این مناطق، با وجود شرایط سخت، مرزداران کشور هستند و از این آب و خاک حفاظت و : خاطرنشان کرد

ف و ظرفیت های موجود استفاده کنیم و روستاها باید از تجربه تاریخی خود و از دانش کشورهای مختل: وی افزود.حراست می کنند

معاون اول رئیس جمهور در ادامه مهمترین جهت گیری دولت در مقطع .را بعنوان جایگاهی مهم برای اقتصاد کشور مراقبت کنیم

ر مقابله با همه اقتصاد مقاومتی نقشه راه اداره کشور است و این سیاست ها راهکا: فعلی را اجرای اقتصاد مقاومتی برشمرد و گفت

توطئه هایی است که علیه ایران طراحی می شود و دولت تدبیر و امید باور دارد که با اتکاء به اقتصاد مقاومتی می تواند با چالش ها 

دمی تولید، کشاورزی و مر: جهانگیری در ادامه با بیان اینکه روستاها و عشایر پایگاه اصلی اقتصاد مقاومتی هستند افزود.مقابله کند

کردن اقتصاد در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار گرفته است و الزم است در این راستا زیرساخت های مورد نیاز 

 .روستاها را ایجاد کنیم چرا که بدون برخورداری از زیرساخت های الزم نمی توان از روستا انتظار زیادی داشت

برای : ا بیکاری را یکی از دغدغه های اصلی دولت و همه مسئولین نظام عنوان کرد و گفتوی کارآفرینی، اشتغالزایی و مبارزه ب

ایجاد اشتغال راهی جز سرمایه گذاری و تولید وجود ندارد و با تکیه بر ظرفیت های کشور می توان برای کل جمعیت بیکار 

 .ما بوجود آیداشتغالزایی کرد که البته الزمه آن این است که عزم و اراده جدی در همه 

صنایع بزرگ پیش نیاز و الزمه توسعه است اما این صنایع نمی توانند مشکل بیکاری را حل کنند : معاون اول رئیس جمهور افزود

 .بلکه صنایع کوچک و متوسط گره گشای مشکل بیکاری کشور هستند

برای این صنایع سرمایه گذاری کرده و به روستاییان  باید: جهانگیری بر لزوم شناسایی صنایع مرتبط با روستاها تاکید کرد و افزود

آموزش دهیم و منابع تسهیالتی نیز در اختیار آنها قرار دهیم تا بتوانند کاال و محصوالت مورد نظر را تولید و در زنجیره فروش قرار 

همانند مشارکت و اعتماد هرچه  سرمایه های اجتماعی: وی از روستاها بعنوان کانون مسائل اجتماعی کشور یاد کرد و گفت.دهند

بیشتر مردم به آینده، دولت و نظام از اهمیت زیادی برخوردار است و بخش زیادی از امید اجتماعی و همبستگی مردم در روستاها 

معاون اول رئیس جمهور با یادآوری اینکه مهمترین مشارکت ها را در مقاطع مختلف همانند دوران دفاع مقدس در .رقم می خورد

بیشترین همبستگی در میان روستاییان است و در برنامه های توسعه باید : میان مردم روستاها شاهد بوده ایم، خاطرنشان کرد

 .مسائل اجتماعی روستا را مدنظر قرار دهیم

هار جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آسیب های اجتماعی بعنوان یکی از مهمترین دغدغه های کشور، اظ

در رأس همه آسیب های اجتماعی . اگر آسیب های اجتماعی کنترل نشوند می توانند به بحران اجتماعی تبدیل شوند: داشت

یافتگی روستاها و عدم برخورداری روستاییان از اشتغال   مهاجرت روستاییان به حاشیه شهرها است که علت اصلی آن عدم توسعه

اشاره به اینکه متاسفانه موضوع مهاجرت روستاییان به حاشیه شهرها در سال های اخیر  معاون اول رئیس جمهور با.مناسب است

آسیب های اجتماعی مختلف مانند منازعات قومی، طالق و حاشیه نشینی از مسائل مهمی هستند که : شتاب گرفته است، گفت

 .ل برنامه ریزی کنیمباید به طور جدی به آنها بپردازیم و در برنامه های توسعه ای برای این مسائ
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یکی از برنامه های جدی که دولت : جهانگیری همچنین بر لزوم برخورداری روستاها از فرصت ها و خدمات نوین تاکید کرد و گفت

برای افزایش رضایت، خدمت رسانی و صرفه جویی در وقت مردم در دستور کار خود قرار داده است، اجرای دولت الکترونیک است 

 .یام این برنامه خدمت هرچه بیشتر به مردم، صرفه جویی در وقت و افزایش رضایتمندی آحاد جامعه استکه مهمترین پ

وی از اهتمام ویژه دولت برای تکمیل زیرساخت ها و خدمات زیربنایی نظیر برخورداری کامل روستاییان از امکانات راه، گاز، برق و 

خانوار از نعمت برق برخوردار هستند و دولت برنامه دقیقی برای  74های باالی خوشبختانه امروز همه روستا: آب خبر داد و افزود

خانوار کشور تدوین کرده اما این اقدامات برای توسعه روستاها کافی نیست زیرا  74تکمیل گازرسانی به کلیه روستاهای باالی 

ای توسعه ملی همانند برنامه ششم توسعه، روستاها زمانی می توانیم توسعه روستاها را به صورت جدی دنبال کنیم که در برنامه ه

در این مراسم با حضور معاون اول رئیس جمهور از مسئولین و دستگاه های اجرایی حامی توسعه .یکی از محورهای اصلی باشند

 .روستایی و توسعه اشتغال پایدار در روستاها قدردانی شد

لویزیونی با استان های ایالم، کرمان، گیالن، قزوین و خراسان های جنوبی و در ادامه این مراسم همچنین از طریق ارتباط زنده ت

رضوی، با فرمان معاون اول رئیس جمهور برخی طرح های مشارکت مردم در راه اندازی واحدهای تولیدی مستقر در روستاها 

توجه ویژه مقام معظم رهبری به حل جهانگیری در این ارتباط که از طریق ویدئو کنفرانس انجام شد با اشاره به .افتتاح شد

امیدوارم با تالش های جدی استانداران و مسئولین دستگاه : مشکالت روستاها و عزم و اراده دولت در این خصوص اظهار داشت

های اجرایی، حرکت بزرگی که در جهت حل مشکالت روستائیان و عشایر آغاز شده به نتیجه مطلوب رسیده و منجر به توسعه 

 .پایدار در این مناطق شود اشتغال

/news/fa/ir.iana.www//:http00405D%/5%B5%D4%55%D5% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۰۹۳۱آبان  ۱۰: تاریخ

  میان گذاشتمیان گذاشتآنچه رییس جمهوری با روستاییان و عشایر در آنچه رییس جمهوری با روستاییان و عشایر در 

رییس جمهوری در سومین همایش ملی روز روستا و عشایر با بیان اینکه بزرگترین معضل در میان روستاییان بیکاری است، به ارائه 

گزارشی از خدمات دولت یازدهم در حوزه های کشاورزی، جذب گردشگری، خدمات آبرسانی، برق و گاز، بهداشت و درمان و 

 .هش این معضل پرداختخدمات الکترونیکی برای کا

رییس جمهوری در سومین همایش ملی روز روستا و عشایر با بیان اینکه بزرگترین معضل در میان روستاییان بیکاری است، به ارائه 

گزارشی از خدمات دولت یازدهم در حوزه های کشاورزی، جذب گردشگری، خدمات آبرسانی، برق و گاز، بهداشت و درمان و 

 .ی برای کاهش این معضل پرداختخدمات الکترونیک

به گزارش ایرنا حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی صبح شنبه در سومین همایش ملی روز روستا و عشایر که با حضور 

وزیران کشور، نیرو، جهادکشاورزی، معاونین رییس جمهوری و جمعی از روستاییان و عشایر سراسر کشور برگزار شد، به بیان 

 :نظرات خود پرداخت که مهم ترین محورهای سخنان وی به شرح زیر است دیدگاه ها و

 .باید رسانه های ما از دروغ، اتهامات، اختالف، ایجاد تفرقه و جناح بندی های غیر ضررور دست بردارند** 

تثبیت مدیر است و هدف کشور توسعه و تعالی است و هدف دولت خدمت به جامعه و مردم است؛ در راه خدمت گاهی نیاز به ** 

 .گاهی نیز نیاز به تغییر است

 .همه ما به فکر معضل اصلی کشور یعنی عدم اشتغال و بیکاری نسل جوان تحصیلکرده و به ویژه زنان و دختران ما باشیم** 

 .شیمدر روستاها و عشایر بیشتر بار بر دوش زنان جامعه است ولی برای نسل جوان ودختران باید به فکر اشتغال با** 

 .اشتغال مشکل اصلی کشور است و باید دست به دست هم دهیم و با نیکوکاری و پرهیزکاری کشور را احیا کنیم** 

 .روستاییان پایه ها و ریشه های اصلی زندگی اجتماعی هستند** 

امانت، راستگویی، شهامت ما همواره روستا را با ویژگی فرهنگی، صداقت، . شهرهای ما هم ریشه در روستاهای گذشته داشته اند** 

 .، شجاعت ، مقاومت و همچنین وطن دوستی و مرزبانی، می شناختیم و می شناسیم

در این سه سال و چند ماه، دولت یازدهم همه تالش خود را برای توسعه روستایی برداشته است اما در عین حال تا رسیدن ** 

 .نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد

اعتقادی این سرزمین و مدافعان در دوران نهضت  -ان مدافعان غیور از مرزهای کشور و مرزهای فرهنگیروستاییان را به عنو** 

 .اسالمی و انقالب اسالمی و غیور مردم مبارز در هشت سال دفاع مقدس می دیدیم، می بینیم و می شناسیم

  .ود به مفهوم سرآغاز مشکالت شهرها استباید به مشکالت روستا و عشایر توجه کنیم و اگر به مشکالت آن ها توجه نش** 

روستایی به خوبی می داند محیط روستا از لحاظ فرهنگی، مهربانی، ارتباطات، پیوندهای اجتماعی، : رئیس جمهوری افزود** 

ند؛ شرایط زیست محیطی، هوا، غذا و محصوالت سالم بهتر و مناسب تر از شهر است و روستایی ویژگی و مزایای روستا را می دا

 .پس چرا به شهرها و حاشیه شهرها مهاجرت می کند، باید به این پرسش پاسخ دهیم

در سه سال گذشته دولت همه تالش خود را برای توسعه روستایی برداشته است اما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی ** 

در روستا، جلوگیری از مهاجرت و رفع مشکالت  وجود دارد و این فاصله برای حراست از روستاها، حفظ فرهنگ روستایی، تولید

 .آینده شهرها باید با جدیت مورد توجه همه دولتمردان قرار گیرد
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در سه سال گذشته به طور منظم محصوالت کشاورزی، دامی و باغی کشور رو به فزونی بوده و در سال جاری از لحاظ محصول ** 

 .تاها در مسیر تولید و توسعه کشاورزی و توسعه اقتصادی استگندم به خودکفایی رسیدیم که به معنای حرکت روس

اینکه شرایط آموزش و پرورش در روستاها و شرایط بهداشت و درمان، وضع آب، برق و ارتباطات، شرایط مسکن و نوسازی آن ** 

رایط زندگی عشایر به کار بهتر شده به معنای آن است که دولت در حد توان همه امکان خود را برای توسعه روستاهای کشور و ش

 .گرفته است

باید کاری کنیم مهاجرت روستا به شهر متوقف و مهاجرت معکوس در آینده آغاز شود؛ ولی برای اینکار باید مشکالت روستایی ** 

 .را حل و فصل کنیم

رسید، با جمع بندی  امیدوارم در سرشماری نفوس و مسکن که با مشارکت همه مردم، روستاییان و عشایر به تحقق خواهد** 

آمار، زمینه بهتری را برای برنامه ریزی آینده در اختیار دولت قرار دهد و به همین دلیل، مسئله آمار و سرشماری برای برنامه ریزی 

 .در سال های آینده کشور حائز اهمیت است

م از طریق دولت الکترونیک و اتصال به شبکه روستایی برای بسیاری از کارهای اداری ناچار است، شهر را ببیند که باید بتوانی** 

 .های ارتباطی سفر به شهرها را کم کنیم

گاهی روستایی برای مایحتاج عمومی خود به شهرها مراجعه می کند، حتی در زمینه محصوالت کشاورزی و : روحانی گفت** 

تخریب زمین ها این مهاجرت آغاز می شود که  باغی و در برخی روستاها شرایط به گونه ای است که به دلیل بی آبی و کم آبی و

 .باید شرایط رفاهی را برای روستاییان فراهم کنیم

مسئله حراست از آب و خاک، جنگل و مراتع واستفاده درست از آب، رودخانه و آبزیان مهم است و باید این شرایط برای ** 

اک بعنوان بزرگترین سرمایه روستاییان است و باید از آنان روستاییان آماده شود و راهی جز این وجود ندارد؛ چرا که آب و خ

 .حفاظت کنیم

ما در دوران سال های خشکسالی هستیم و ممکن است این خشکسالی ادامه داشته باشد و باید از موجودی بهینه استفاده ** 

 .کنیم

پیگیری می شود ولی اساس آن است که از بحث شیرین کردن آب دریاها و یا خرید آب از دیگر کشورها راه هایی که است که ** 

 .آب به خوبی و درستی استفاده کنیم

از طرح های مهمی که در کشور برای مهار آب ها داریم که در سال آینده بخشی از آن به بهره برداری خواهد رسید، راه اندازی ** 

 .شده است سد افتتاح 0سد افتتاح خواهد شد که تاکنون  54سد در کشور است که امسال  52

هزار  75هکتار شبکه آبیاری و زهکشی اصلی اجرا شده و خواهد شد و  000هزار و  505در طول دولت یازدهم و تا پایان دوره ** 

هکتار شبکه آبیاری و زهکشی فرعی اجرا خواهد شد که این طرح ها به معنای بهره برداری صحیح از نعمت آب برای  455و 

 .کشاورزی است

هزار اشتغال برای روستاییان ایجاد خواهد که یکی از مشکالت اساسی در روستاها  24های شبکه آبیاری و زهکشی،  با اجرای طرح

 .مسئله کار، اشتغال و درآمد است

  .کشاورزی پایه اصلی در کار روستایی است و باید به سمت کشاورزی صنعتی و صنعت کشاورزی حرکت کنیم** 

ا در بخش روستاها توجه به معماری سنتی روستاها برای جذب گردشگر است و نمی توانیم بگوییم یکی دیگر از برنامه ریزی ه** 

 .در روستا فقط کشاورزی باشد بلکه از خدمات هم باید استفاده شود
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 علت تالش برای ورود اینترنت به روستاها آن است که برخی از اشتغال جوانان تحصیلکرده و حتی توانمندی بیشتر علمی و** 

 .فرهنگی آن ها در سایه سیستم ارتباطات امکانپذیر خواهد بود

در سال گذشته و امسال قدم های مناسبی در زمینه مجتمع های آبرسانی ورساندن آب شرب سالم به روستا ها برداشته شده و ** 

 درصد از جمعیت روستایی از آب شرب سالم استفاده می کنند 27امروز با همه تالش ها 

هزار نفر در پوشش خدمات آبرسانی  774میلیون و  74روستا در کشور با جمعیت بیش از  457هزار و  02، 40ان سال تا پای** 

 .قرار گرفتند که این روند در سال جاری نیز ادامه دارد

 04و  هزار 55مجتمع برای  555هزار روستا در دست اجرا داریم که در سال جاری  54مجتمع آبرسانی برای  544هزار و ** 

روستا در دست اقدام می باشد؛ بنابراین باید از طریق آب موجود، کشاورزی را توسعه دهیم و درآمد روستایی را اضافه کنیم تا 

 .روستایی در روستا بماند

رق روستا در دستور ب 554روستا برق دار شدند که در سال جاری مجموعا  005تا پایان شهریور سال جاری، هزار و  47از سال ** 

  رسانی قرار دارد

هزار و  50روستا برق دار خواهد شد که در مجموع  54بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته، تا پایان سال جاری، دو هزار و ** 

 .روستای کشور برق دار می شوند 000

روستا گاز دار  720هزار و  75امسال روستا و در پایان شهریور  074هزار و  50، 47روستاهای برخوردار از گاز در خرداد سال ** 

  شده است

 .هزار روستا صاحب گاز شوند 70برنامه داریم تا  40تا پایان دولت یعنی تا مرداد ** 

مرکز  000خانه بهداشت در روستاها آغاز شده است که از دی ماه سال گذشته  450، عملیات هزار و 40و  40در سال ** 

 .استبهداشتی روستایی در دست اقدام 

ماما نیز در روستاها حضور دارند که این حرکت برای  755هزار و  5پزشک عمومی در روستاها مستقر هستند و  557هزار و  0** 

 .ایجاد سالمت جامعه روستایی است

  داروخانه دولتی و خصوصی در زمینه خدمات بهداشت روستایی فعال است 40هزار و  0قلم داروی اساسی با  000** 

به  45میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته بود که در سال  054، 47طور کلی در زمینه خدمات بهداشتی روستایی در سال به ** 

 .برابر افزایش یافته است 0هزار میلیارد تومان می رسد، که به بیش از  0حدود 

اه مناسب برخوردار شوند و دغدغه سالمتی، اقدامات دولت به معنای این است که مردم در روستاها بتوانند قدم به قدم از رف** 

 .آموزش فرزندان، ارتباط با شهرها و جهان، آب بهداشتی، توسعه کشاورزی با آبیاری نوین را نداشته باشند

روستا  244به یک هزار و  40و  40روستا تحت پوشش قرار گرفته که در سال  54، هزار و 40و  47برای تلفن خانگی در سال ** 

  .خانوار داشته باشد و از نعمت تلفن برخوردار نباشد 74پایان دولت هیچ روستایی نخواهد بود که باالی و تا 

هزار روستا دارای خدمات الکترونیکی و اینترنت پر سرعت خواهد شد که به معنای حرکت در مسیر  75، 45تا پایان سال ** 

 .توسعه روستایی است

همه مسئوالن قرار گیرد و اگر می خواهیم روستاییان در روستا با همان روحیه بهتر و  اشتغال روستایی باید مورد توجه** 

سلحشوری، وطن دوستی و عشق به تولید زندگی خود را ادامه دهند و شاهد پیشرفت و تعالی روستا باشیم باید با بیکاری مقابله 

 .کنیم
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، بیماری روانی، آسیب اجتماعی، طالق، جرم و آلودگی و همه عمده ریشه همه آسیب ها در بیکاری است چرا که بیکاری یعنی** 

 .چیز از بیکاری شروع می شود

هزار نفر متقاضی  744هزار موالید در کشور داریم و برای اولین بار بیش از یک میلیون و  044الی  544هر سال یک میلیون و ** 

بزرگ آغاز کنیم و نیازمند جذب سرمایه داخلی و خارجی  شغل در کشور داشتیم که وارد صحنه اشتغال شدند و باید یک حرکت

 .هستیم

میلیون دالر از صندوق ذخیره برای  544ستاد اقتصاد مقاومتی پیشنهادی را به رهبر معظم انقالب ارائه کرد تا یک میلیارد و ** 

روستاها خواهیم بود و می تواند به اشتغال روستاییان اختصاص یابد که مورد موافقت قرار گیرد شاهد حرکت بزرگ برای اشتغال 

تولید، صنایع دستی، متوسط و کوچک، کشاورزی، مدرن سازی آبیاری، محصوالت دامداری، باغی و محیط زیست کمک کند و 

 .برای جذب گردشگر مفید باشد

/news/fa/ir.iana.www//:http05444C%/7%A4% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۰۹۳۱آبان  ۱۰: تاریخ

  نخستین کنگره ملی زنان موفق ایران بهمن ماه امسال برگزار می شودنخستین کنگره ملی زنان موفق ایران بهمن ماه امسال برگزار می شود

 5نخستین کنگره ملی زنان موفق ایران با هدف بهره مندی جامعه از سرمایه انسانی بانوان توانمند در فرآیند توسعه پایدار و متوازن 

 .گردد میدر مرکز همایش های بین المللی هتل المپیک تهران برگزار  45بهمن 

برنامه ششم  05نگره ملی زنان موفق ایران همگام با ماده نخستین ک: مدیرکل دفتر امور بانوان وخانواده استانداری تهران گفت

در مرکز همایش  45بهمن  5توسعه، با هدف بهره مندی جامعه از سرمایه انسانی بانوان توانمند در فرآیند توسعه پایدار و متوازن 

 . گردد میهای بین المللی هتل المپیک تهران برگزار 

هدف از برگزاری این کنگره تاکید بر رسیدن تعادل، برابری و : ، ثریا شارقی افزود(ایانا)ایرانبه گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی 

رفع تبعیضات و در نتیجه توسعه بهتر و کاملتر در جامعه امروز است که زنان هم بتوانند حضور چشمگیرتری در فرآیند 

 .باشندهای اجرایی داشته  دستگاه گیری در سطوح مختلف جامعه ازجمله تصمیم

جمهوری، دفتر امور زنان و خانواده وزارت کشور، استانداری این کنگره با حمایت معاونت امور زنان و خانواده ریاست: وی افزود

تهران، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، وزارت نفت، وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی، وزارت آموزش و پرورش، سازمان صدا و 

اث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور، سازمان تبلیغات اسالمی، جمعیت سیما، سازمان میر

 .هالل احمر، مرکز آمارایران، دانشگاه الزهرا و کانون زنان بازرگان ایران برگزارخواهدشد 

امور بانوان و خانواده وزارتخانه ها،  همچنین با همکاری اداره کل حقوق بشر و زنان وزارت امورخارجه، دفتر: وی اضافه کرد

های اجرائی در عرصه ملی، دیپلماسی و استانداری ها، سازمان های مدیریتی، با محوریت ارتقاء مدیریت و رهبری زنان در دستگاه

رم، بانوان موفق تعامالت بین المللی، با دعوت گسترده از مقامات ملی و بین المللی، از جمله معاون اول ریاست جمهور؛ وزرای محت

-در عرصه های ملی و بین المللی از کشورهای مختلف جهان و مدیران زن در دستگاه های اجرایی کشور، به همت مرکز همایش

 . گرددداتیس این کنگره برگزار می های بین المللی توسعه

امه های معتبر در عرصه مدیریت و های آموزشی همراه با گواهینها، نشست های تخصصی و کارگاه برگزاری پنل: شارقی گفت

رهبری، مشارکت سیاسی و تعامالت بین المللی؛ با حضور مدیران و صاحبنظران این عرصه، در زمینه هایی چون افزایش اعتماد به 

، با هدف ها و استعدادهای بانوان کشور در حوزه مدیریتی، انتقال تجربیات بانوان مدیر موفق در سطوح ملی و بین المللی توانمندی

آفرینی مدیریتی زنان در جامعه همپای با مردان، از بخش برنامه ششم توسعه و افزایش نقش 05توجه هرچه بیشتر به اجرای ماده 

 . های حائز اهمیت این کنگره خواهد بود

زنان در عرصه های  ثریا شارقی در پایان ابراز امیدواری کردکه برگزاری این کنگره با وجود بسیاری از مشکالت فراروی حضور

اجتماعی، راهی برای همکاری بیشتر با بانوان مدیر توانمند وارائه راهکارهای تخصصی وکارآمد معضالت در این حوزه باشد که قطعا 

 .با تالشی شبانه روزی و بی وقفه، می توان این موانع را از سر راه زنان فرهیخته کشور برداشت

مراجعه و یا با  www.topwomeni.irتر می توانند به پایگاه اینترنتی کنگره به آدرس عالقه مندان برای کسب اطالعات بیش

 . تماس برقرار کنند 475-00075055-4و  475-00044440-0شماره های 

/news/fa/ir.iana.www//:http05420D%/4%50%D5%%AE 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۰۹۳۱آبان  ۱۹: تاریخ

  درصد جامعه روستاییدرصد جامعه روستایی  1۵1۵مقابل مقابل   ۰۵۰۵های توسعه جامعه عشایری، های توسعه جامعه عشایری،   متوسط شاخصمتوسط شاخص

درصد است، این عدد در جامعه عشایری تنها  54های توسعه جامعه روستایی در حال حاضر بیش از  در حالی که متوسط شاخص

 .درصد است 54

ای  های توسعه در حال حاضر متوسط شاخص: وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت امور عشایر امروز در گفت مقام سازمان قائم

 .درصد است 54درصد بوده، در حالی که در روستاها این شاخص بیش از  54در جوامع عشایری در مناطق قشالقی 

شده که در صورت تخصیص اعتبارات ویژه تا پایان برنامه  ریزی ی برنامها های توسعه در راستای ارتقاء شاخص: میرولی صفرزاده افزود

 .ششم توسعه بتوانیم این عدد را به شش تا هفت درصد برسانیم

... های روستایی از کمترین امکانات همچون آب، برق، مدرسه و در برخی جوامع عشایری حتی در قشالق: وی خاطرنشان کرد

بیشتر عشایر کرمانشاه، ایالم، جنوب لرستان، بوشهر، فارس، کهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان، : دصفرزاده ادامه دا.محروم هستند

 .ها ساکن هستند که از کمترین امکانات محرومند در فصل قشالق در بیابان... کرمان و

 .گیرد شدت می آبرسانی سیار مدتی است که آغاز شده و با گرم شدن هوا در نیمه جنوبی و شرقی کشور: وی تصریح کرد

های آینده در برخی  کمبود اعتبارات همچنان در جامعه عشایری وجود دارد که در ماه: مقام سازمان امور عشایر یادآور شد قائم

گرامیداشت روز ملی روستا و عشایر ضمن طرح مشکالت و : صفرزاده تأکید کرد.مناطق تا سه برابر نیاز به آبرسانی سیار داریم

ی این جامعه خواهد توانست نظر دولتمردان را به این قشر متوجه کرده و جامعه فوق را از لحاظ وضعیت درآمد، ها معرفی شاخصه

 .اشتغال، بهبود وضعیت تولید ارتقاء بخشد

با های که  ریزی ها را بهبود بخشیم، اما امیدواریم که با برنامه با اعتبارات ناچیز فعلی نخواهیم توانست شاخصه: وی اظهار داشت

 .معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری در دستور کار داریم، در جهت ارتقا و بهبود آن قدم برداریم

قیمت در سال جاری مناسب است و جامعه فوق مشکل : های عشایر را مثبت خواند و گفت صفرزاده در پایان وضعیت پرواربندی دام

 ./های خود ندارند خاصی از لحاظ فروش دام
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۰۹۳۱آبان  ۱2: تاریخ

  حامیان اغستانحامیان اغستان

 کارشناس کشاورزی -جمشید اسالمیان 

سیاستگذاران بوده و اهمیت اقتصاد آب و بازار مصرف محصوالت در بخش کشاورزی موضوع باغ و باغداری از دیرباز مورد مدقه 

ارزش افزوده در اقتصاد باغداری طی دو دهه اخیر در نتیجه توجه به . محیطی باال بوده است باغی در بازار جهانی و مسائل زیست

کاربری اراضی تبدیل به یکی از سازی  ماهیت طبیعی و بیولوژیک و گردش مالی رو به تزاید و قابل توجه و موضوع حفظ و بهینه

 .های غالب در بخش کشاورزی شده است گفتمان

ها بوده است، منجر به  های مهم در توسعه باغ نگرانی از حفظ کاربری اراضی کشاورزی و استفاده از اراضی شیب دار که از زمینه

افزایش کمی و . ا در جهاد کشاورزی شده استه های گسترده برای ساماندهی مبانی توسعه باغ ها و دستورالعمل صدور بخشنامه

دلیل تنوع و  های تخصصی در حوزه کشاورزی به ویژه مدیریت برداری از سطوح زیر پوشش در مبادی مرتبط بخشی به کیفی در بهره

تقریباً تمام  ای که گونه های ادواری رو به تزاید برخوردار شده است؛ به بندی العاده در هر زیربخش از تقسیم تکثر و حجم فوق

های خود را  مدت و بلندمدت خود سهمی از فعالیت های کوتاه های بخش کشاورزی و حتی دامداری در تدوین برنامه زیربخش

ها در موضوع  ها و زیربخش تعداد قابل توجهی از نهادها و بخش. اند های آماری پرداخته آوری داده متمرکز کرده و به جمع

عنوان مثال برخی از آنها در زیر ذکر  ها دارای برنامه و دستور کار هستند که به ی باغتوسعه و ارتقای کمی و کیف

 .شود می

ها و منابع طبیعی در تمام سطوح مدیریتی با ورود به موضوع آمایش سرزمینی با گرایش به موضوع توسعه  سازمان جنگل -5

 کاری های جنگل های غیرمثمر و طرح باغ

 های غیرمثمر و الگوی توسعه شهری هرها با ورود به موضوع سرانه فضای سبز در توسعه باغها در تمام ش شهرداری -7

ترین نهاد در  ریزی گسترده ها از نظر رسالت و حجم برنامه جهاد کشاورزی در تمام سطوح مدیرتی در توسعه کمی و کیفی باغ -0

به این مهم پرداخته و ساختار ( ها و مدیریت و ادارات عاونتدر قالب م)این زمینه است که با تدوین برنامه و تشکیالت سازمانی 

سازمانی مناسب این زیربخش را به اقتضای آمایش سرزمین و اقلیم فراهم کرده که با تدوین برنامه و تعمیم آن به سایر 

 .های زیر به توانایی بالقوه در صنعت باغداری عینیت بخشیده است زیربخش

 های باغی امور اراضی در سطوح سازمانی برای تدوین ضوابط مالکیتی و حفظ کاربری اراضی طرحهای  معاونت و مدیریت( الف

های باغی و مدیریت آمار  طرح و برنامه در تمام سطوح مدیریتی برای تأمین اعتبارات دولتی و بانکی جهت اجرای طرح( ب

 های باغی فعالیت

شده بر اساس آمایش  های تدوین برای تدوین و مطالعه و اجرای سیاستها و مدیریت ها و ادارات تولیدات گیاهی  معاونت( ج

 محیطی های بیولوژیک و زیست سرزمین و اقلیمی و مبارزه با آفات و خسارات و کنترل ریسک

 تنظیم بازار در سطوح مختلف سازمانی به موضوع بازاریابی و بازرگانی و تجارت داخلی و خارجی محصوالت باغی( د

های آبیاری و افزایش  سازی سیستم  های آبیاری در سطوح مختلف برای توسعه بهینه سازمانی آب و خاک و سامانه تشکیالت( هـ

 راندمان مصرف آب

های تحقیقی و ارائه نتایج آن با مبادی  تعاونی روستایی برای مدیریت سازمانی برای بررسی و مطالعات آمایشی و اقلیمی و یافته( و

 مرتبط
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 ویج در سطوح مختلف سازمانی برای ارتقای سطح آگاهی و ترویج و آموزش باغداریتشکیالت تر( ح

 تشکیالت نظام صنفی برای سازماندهی ارتباطات و مطالبات صنفی زیربخش باغداری( ط

 نهادهای دولتی و خصوصی در صنایع تبدیلی و انبارداری محصوالت -0

 صادرات و تراز تجاری محصوالت باغی گمرک وزارت صنعت، معدن و تجارت در امر واردات و -5

هرکدام از مبادی ذکرشده باال درباره باغ و باغداری دارای دستور کار و ضوابطی هستند که به مقتضای ماهیت ارتباط به انجام 

تصاد و وظیفه مشغول هستند، اما فرهنگ مصرف بهینه و تولید سودآور صنعتی پارامترهایی بسیار مهم هستند که در ساختارهای اق

داری با کشورهای پیشرفته دارند و جا دارد که با توجه به ماهیت تولیدات  آل فاصله معنی فرهنگ مصرف در کشور از نقطه ایده

های بازاریابی در این بخش را دارند به حلقه صنایع مرتبط تبدیلی و انبارداری در این  کشاورزی که عموماً فسادپذیر بوده و ریسک

شده هستند، به  جه ویژه شود؛ کمااینکه کشورهایی که در اقتصاد محصوالت باغی در دنیا دارای برندهای شناختهزنجیره اقتصاد تو

 .این موضوع توجه ویژه دارند

 وضعیت فعلی ایران

یار را در اخت 54های نخست تا  محصول باغی رتبه 50نوع اقلیم است و در تولید  55در نرم آمایش اقلیم در جهان، ایران میزبان 

درصد صادرات کشاورزی در اختیار محصوالت باغی است  54دهد، اما  درصد محصوالت کشاورزی را گروه باغی تشکیل می 55. دارد

های خوبی وجود  در تولید محصوالت جالیزی در دنیا رتبه. برد که از کیفیت بسیار خوبی در مقایسه با همتاهای خارجی بهره می

ای در این بخش توجیه اقتصادی باالیی دارد و در  های توسعه ها و مقدار تولید محصوالت باغی فعالیت دارد، اما با توجه به هزینه

ترین مزیت برای تولید  تنوع اقلیمی مهم. میلیون تومان درآمد کسب کنند 504تا  554توانند  برخی مواقع باغداران در هر هکتار می

محصوالت . شود های کشور برداشت می ود هفت میلیون تن انواع مرکبات از باغو صادرات کشاورزی و باغی ایران است و ساالنه حد

ویژه سیب که کشورهای هند، پاکستان، افغانستان، ترکیه، عراق، آسیای میانه، کشورهای حاشیه خلیج فارس و  باغی ایران به

رخوردار است و بازار کشورهای منطقه در چهار سیب ایرانی در بازارهای اروپایی از جایگاه خاصی ب. شود کشورهای اروپایی صادر می

تأکید کرده است مزیت ( فائو)سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد . خوبی تأمین شود طرف فرصت خوبی برای ما است و باید به

اقلیم متنوع  55با توجه به بیش از . نسبی بخش کشاورزی ایران برای تأمین همه نیازهای کشورهای منطقه خلیج فارس کافی است

های  و متمایز برای تأمین امنیت غذایی و صادرات محصوالت کشاورزی، ایران در تولید بیشتر محصوالت باغی و زراعی رتبه

رقمی قرار داریم و  های تک در بخش محصوالت باغی در رتبه. توان همچنان این جایگاه را ارتقا داد رقمی را در جهان دارد و می تک

ولید پسته و خرما معموالً نخست و دوم است و در تولید سیب رتبه سوم را داریم و ایران در تولید چای رتبه یازدهم رتبه ایران در ت

میلیون  07.5میلیون هکتار مرتع،  50.5میلیون هکتار جنگل،  50.5هزار کیلومتر مربع وسعت،  005ایران با یک میلیون و .است

میوه رتبه  54ایران در تولید . درصد عرصه کشور را دربر گرفته است 50زار دارد که حدود  میلیون هکتار بیشه 7.5هکتار بیابان و 

های نخست تا سوم را در جهان در  رقمی و در محصوالت پسته، زعفران، انار، خرما،گردو، بادام، کیوی، گیالن و زردآلو رتبه نک

ار اقتصادی در کشور تحت فشارهای داخلی و خارجی خورشیدی ساخت 5040تا  5054های  رویکردهای سیاسی در حدفاصل سال

مجبور به تغییرات قابل توجهی در ترازهای تجاری در محصوالت کشاورزی شد که میان کلیه محصوالت مصرفی متأسفانه به 

 .طور مشخص میوه آسیب بیشتری وارد شد محصوالت باغی و به

 گوید؟ طرح آمارگیری چه می
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که با تفاهمنامه بین سازمان مدیریت و وزارت جهاد کشاورزی شکل گرفت، بررسی  5040ر سال شده د در طرح آمارگیری انجام

مورد تحلیل قرار گرفته است و آنالیز و جداول و نمودارهای تولید و  5040تا  5002های  های موجود و توسعه آن طی سال آمار باغ

البته افزایش کمی محصوالت . محور برای توسعه بوده است های توسع سطح توسعه محصوالت مختلف باغی، نشانگر اجرای برنامه

سازی مصرف آب و اراضی دارای ارزش افزوده است، اما از نظر نگارنده  باغی موضوعی است که در نظام ارزشی اقتصاد و بهینه

و این در حالی است که کرد در این آمارگیری لحاظ نشده  پارامترهای مهمی ازجمله بررسی ساختار هزینه توسعه و الگوی هزینه

های تولیدی و عمرانی از الگوهای مناسبی در کشور برخوردار نیست که البته این عارضه منحصر به کشور  ساختار هزینه اجرای طرح

دلیل ساختار غیرتولیدی نظام  در کشور ما این عارضه به. ما نیست، بلکه بیشتر کشورهای در حال توسعه گرفتار آن هستند

ای در حد قابل مالحظه و  در ایران الگوی مصرف اعتبارات توسعه. در حد باالیی باعث اتالف سرمایه شده است ریزی بودجه

بهره  دلیل تابعیت ساختار اقتصادی از ساختار سیاسی از الگوی مناسب توسعه بی آل فاصله دارد که البته به داری از نقطه ایده معنی

طور یکسان  های کشور به البته این عارضه در تمام بخش. های حاصل از توسعه است یهاست و این موضوع باعث اتالف نسبی سرما

ارتقای . ها موضوغی است که جای بحث و تحلیل دارد ای باغداران در توسعه سطح باغ اتفاق نیفتاده است و میزان مشارکت سرمایه

های بازار سرمایه  ای و خصوصیت قتصادی و نظام بودجهفرهنگ مدیریت توسعه تولیدات باغی در ایران به دلیل ساختار نامناسب ا

ای و  های زنجیره محور یا حداقل الگومحور باشد و این اشتباه ساختاری در پی علت محور است، در حالی که باید برنامه تجربه

دف توسعه به فقط های متوسط بازار جهانی است و محدودیت ه شده محصول نسبت به نرم سیستمی باعث باالتر بودن قیمت تمام

های  البته سیاست. ای قابل توجه در الگوهای توسعه است بازار داخلی چیزی است که در عمل حاصل شده است و این نقیصه

های ساختارگرا در  تواند بخشی از این اشتباه سیستمی را جبران کند، اما آنچه از نظر دیدگاه حمایتی در قالب یارانه تولید می

محوری  پوشی است، توان رقابت در بازار جهانی فروش محصوالت است که جز با برنامه و اساسی و غیرقابل چشم اقتصاد تولید مهم

 ./پذیر نیست در ساختار توسعه امکان
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 بازدیدهامصاحبه، سخنرانی، 
 آیانا - ۰۹۳۱آبان  ۱2: تاریخ

  تغییر اقلیم، امنیت غذا، آب و انرژی را نشانه رفته استتغییر اقلیم، امنیت غذا، آب و انرژی را نشانه رفته است

 .عضو هیأت علمی دانشگاه تهران تغییر اقلیم را عامل مؤثری بر امنیت غذا، آب و انرژی مردم جهان معرفی کرد

: وگو با خبرنگار ایانا درباره دلیل نامگذاری این روز گفت گفتنژاد در  شهاب عراقی. امروز روز جهانی مبارزه با تغییرات اقلیم است

 .گیرند توان در این کالم خالصه کرد که سه مؤلفه حیاتی آب، غذا و انرژی تحت تأثیر اقلیم قرار می اهمیت این روز را می

با . اقلیم روی تمام آنها تأثیر دارد کدام از سه مؤلفه حیاتی برای بشر نقشی ندارد، اما اقلیم در ظاهر در هیچ: وی خاطرنشان کرد

کشاورزی و غذا دستخوش تحوالتی شده و مصرف منابع انرژی با تغییر اقلیم، . شود تغییرات اقلیمی مصرف منابع آب متفاوت می

و انرژی را شناس عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، دانشمندان معتقدند امنیت آبی، غذایی  به گفته این اقلیم.شود دچار نوساناتی می

 .توان تحلیل کرد و این سه مؤلفه در چارچوب تغییر اقلیم قابل تفسیر است در بستر تغییر اقلیم می

اگرچه آب، غذا و انرژی هم بر اقلیم تأثیر دارند، اما اثرات تغییرات اقلیم بر این سه مؤلفه به قدری زیاد بوده که روز : نژاد افزود عراقی

وی در پاسخ به این پرسش که آیا بشر قادر به مقابله با اثرات تغییر اقلیم است، از .لیم تعریف شده استجهانی مبارزه با تغییر اق

 .عنوان راهکارهایی در راستای مقابله با تغییر اقلیم یاد کرد تالش دانشمندان برای دستکاری در طبیعت و بارورسازی ابرها به

تر است،  رهای بشر برای کنترل شرایط اقلیمی نسبت به شرایط سازگاری با اقلیم پرهزینهبا توجه به اینکه راهکا: نژاد ادامه داد عراقی

 .را برای توصیف این اقدامات بهترین گزینه دانست -های فنی وجود ندارد که در بحث-استفاده اصطالح فقهی مکروه بودن 

را با تبعات تغییر اقلیم سازگار کند؛ ویژگی اصلی و پیش ترین راه این است که سراغ راهکارهایی برویم که بشر  ثواب: وی اضافه کرد

 .نیاز اصلی برای استفاده از این راهکارها این است که اقلیم خود را درست بشناسیم 

داند؛  شود را راهکاری پایدار برای فرار از تبعات تغییر اقلیم نمی این استاد دانشگاه تهران اقداماتی که باعث دستکاری در طبیعت می

کنند، بحث  نگری دنیا کار می هایی که برای آینده شناسند، اما سازمان عنوان اقدام پایدار نمی جای دنیا این مسئله را به یرا در هیچز

 .کنند ها و اقدامات نوظهور پیگیری می مدیریت آب و هوا را به عنوان رشته

کنند، هنوز در ابتدای راه  ه با تبعات تغییر اقلیم دستکاری میهایی که طبیعت را برای مقابل در اجرای پروژه: نژاد بیان کرد عراقی

سال آینده به تمهیداتی و راهکارهایی برای  54هایی وجود دارد مبنی بر اینکه شاید انسان در قرن آینده یا  بینی پیش. هستند

ی اقلیم وجود داشته باشد، وارد عمل مدیریت آب و هوا دست یابد و بتواند به نوعی یا در حدی که امکان کنترل اقلیم یا دستکار

 .شود، اما هنوز تبعات این اقدامات برای بشر شناخته شده نیست

تر و مفیدتر بوده و بهتر است مثالً با اصالح الگوی  راهکارهای سازگاری با طبیعت برای انسان و محیط کم هزینه: وی یادآور شد

 .پیش برویم وری بیشتر آب کشت به جای تغییر طبیعت به سمت بهره

شود و تجربیات خوبی در  راهکارهای سازگاری در سطح جهان به شدت توصیه می: این استاد دانشگاه تهران در پایان تأکید کرد

 ./ای شبیه ایران هستند، برای مقابله با تبعات تغییر اقلیم وجود دارد کشورهایی که هم به لحاظ اقلیم و هم به لحاظ توسعه
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۰۹۳۱آبان  ۱2: تاریخ

  رئیس بنیاد مستضعفان از نمایشگاه اقدامات بیابانزدایی در جنوب کرمان بازدید کردرئیس بنیاد مستضعفان از نمایشگاه اقدامات بیابانزدایی در جنوب کرمان بازدید کرد

افزایی جوامع محلی در طرح پیشرفت و آبادانی شهرستان قلعه  دستاوردهای پروژه توانرئیس بنیاد مستضعفان کشور از نمایشگاه 

 .گنج، در اداره منابع طبیعی و آبخیزداری این شهرستان بازدید کرد

 زدایی و طبیعی جنوب کرمان، محمد سعیدی کیا ضمن بازدید از اقدامات بیابان رسانی منابع به گزارش ایانا به نقل از مرکز اطالع

ماه اجرای این پروژه،  55طبیعی در راستای توانمندسازی جوامع محلی طی  توسعه فضای سبز، از نزدیک در جریان اقدامات منابع

های  انداز هر شخص در صندوق وگو با تسهیلگران و صاحبان مشاغل ایجاد شده از میزان پس کیا ضمن گفت سعیدی.قرار گرفت

ت دریافتی آنها مطلع و با توجه استقبال مردم روستاهای هدف در ایجاد مشاغل پایدار، توسعه روستایی نسبت به میزان تسهیال

 .خواهان مشارکت مردم سایر روستاها در این طرح شد

افزایی  پروژه توان: ها، مراتع و آبخیزداری نیز در حاشیه این نمایشگاه گفت عباس کارگر مدیر کل دفتر امور بیابان سازمان جنگل

ها، مراتع و آبخیزداری کشور  های اقتصاد مقاومتی، توسط سازمان جنگل بادانی شهرستان قلعه گنج در راستای سیاستپیشرفت و آ

 .است طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان از تیرماه سال گذشته شروع به کار کرده و به تبع آن اداره کل منابع

گروه از مردم تحت  000است که طی آن  روستای دیگر اجرا شده 04م در روستا و در فاز دو 74این پروژه در فاز اول در : وی افزود

با توجه به عزم مردم و اتحاد آنها تا پایان . است نفر عضو تشکیل شده 550های توسعه روستا به تعداد هشت هزار و  عنوان گروه

 .است اندازی شده صندوق توسعه روستایی راه04شهریور ماه امسال 

از آنجایی که این پروژه با مشارکت بنیاد مستضعفان کشور و بنیاد علوی در : ها عنوان کرد یابان سازمان جنگلمدیرکل دفتر امور ب

ها کمک کرده و در نهایت از محل اعتبار این  انداز مردم نیز بنیاد مستضعفان به تغذیه صندوق حال اجراست، به ازای آورده و پس

در واقع این اقدام مصداق بارز اقتصاد . است به مردم این منطقه وام پرداخت شده اندازی مشاغل خانگی ها در جهت راه صندوق

ها و توسط دانشگاه تهران در  افزایی با حمایت بنیاد مستضعفان و نظارت سازمان جنگل طرح توان: عباس کارگر افزود.مقاومتی است

روستا را  544این طرح در مجموع . است آن اضافه شده روستای دیگر هم به 04روستا  04حال اجراست که در فاز جدید عالوه بر 

روستای مدنظر به انضمام بخش مرکزی شهرستان قلعه گنج نحت  554در سال آینده تمامی : بینی کرد وی پیش.گیرد در بر می

 .اهند شدمند خو افزایی پیشرفت و آبادانی قلعه گنج قرار گرفته و مردم این منطقه از مزایای آن بهره پوشش طرح توان

حمدرضا فتوت معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری کرمان، عباس کارگر مدیر کل اموربیابان و محمدحسن کردستانی 

 ./کردند مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان در این بازدید سعیدی کیا را همراهی می
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۰۹۳۱آبان  ۱۹: تاریخ

  درصد از صنایع کوچک کشوردرصد از صنایع کوچک کشور  8۱8۱توقف توقف 

درصد واحدهای صنعتی  54: های صنعتی ایران گفت ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک معاون برنامه: خبرگزاری صدا و سیما

وی .ایجاد این توقف هم یک پدیده غیرطبیعی نیست: فرشاد مقیمی در مصاحبه با رادیو اقتصاد افزود.کوچک کشور متوقف هستند

شود طبیعتا باید یکسری تغییرات در نوع  باالخره برخی از واحدها یک عمری دارند و عمرشان سپری می: همچنین اظهار کرد

تد که بتوانند خودشان را سرپا نگه دارند در غیر این صورت وقتی با شرایط مفید نتوانند ، محصول یا فناوری شان اتفاق بیف صنعت

های صنعتی  ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک معاون برنامه. ها ایجاد کنند طبیعتا محکوم به فنا هم هستند تغییر در سیستم

شوند که این توان و پتانسیل  ستند واحدهایی محسوب میاما نکته مهم اینجاست که بخشی از واحدهایی که متوقف ه: ایران گفت

برخی از واحدهای : وی افزود.ها است را دارند که فعالیت کنند و به چرخه اقتصادی کشور بازگردند بحث بیشتر روی این نوع بنگاه

 .گذرد این واحدها میسال است که از توقف  74اند به عبارتی بیش از  حوزه صنایع کوچک از دهه هفتاد به بعد متوقف شده

 54برای مثال در دهه . همه واحدهای متوقف واحدهایی نیستند که طی چند سال گذشته متوقف شده باشند: مقیمی بیان کرد

باالخره راهکارهایی برای فعال شدن : وی افزود.افزون بر چهار هزار واحد صنعتی در کشور متوقف شده و هنوز هم متوقف هستند

در این برنامه، . ای را تنظیم کرده است دولت در راستای همین موضوع برنامه. قابلیت فعال شدن دارند باید پیداکرداین واحدها که 

گردد، بحث ارتقای  طور مستقیم به این حوزه برمی برنامه دارد؛ دو برنامه که موضوعش به 2ای که در بخش صنعت است  مجموعه

های بازار، مدیریت،  هایی است که چالش یق منابع مالی به آن دسته از بنگاهواحدهای صنعتی کوچک است و یک بخش هم تزر

توانند با افزایش سرمایه در گردش شان به چرخه تولید برگردند یا حتی افزایش ظرفیت  منابع انسانی، تکنولوژی ندارند، ولی می

ل فعالیت هستند که در این جامعه هدف ما این هم درصد ظرفیت در حا 54ها زیر  در حال حاضر برخی از بنگاه: مقیمی افزود.دهند

 .های باالتری دست پیدا کنند بوده که بخشی از این واحدهایی که در این مرحله هستند بتوانند به ظرفیت
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 ماصحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - ۰۹۳۱آبان  ۱۰: تاریخ

  محدودیت واردات، قاچاق میوه های خارجی را به همراه دارد؟محدودیت واردات، قاچاق میوه های خارجی را به همراه دارد؟

کارشناسان صدور احکام محدودیت مجوز در واردات میوه های گرمسیری را به نفع تولیدات کشاورزی دانسته و آن را غیرمرتبط با 

اگرچه  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار.دانندقاچاق میوه های خارجی می 

فروشی های سطح شهر شاهد فروش آزادانه نوع میوه گرمسیری را آزاد اعالم کرده،اما در میوه  0وزارت جهاد کشاورزی واردات 

سوال اینجاست که چرا دستگاه های مربوطه نظارت کافی بر میوه فروشی های سطح شهر ندارند تا .انواع میوه های ممنوعه هستیم

ی نیازی از نکته قابل تامل اینکه با وجود تولید انواع میوه های رنگارنگ در داخل و ب.با گسترش واردات چراغ تولید خاموش نشود

از این رو به سراغ .وارداتی کرده است برخی میوه های مجاز وارداتی،وزارت جهاد تصمیماتی مبنی بر حدف مجوز برخی میوه های 

علی اشرف منصوری .مسئوالن امر رفته تا از وضعیت واردات میوه های مجاز وعلل جوالن میوه های ممنوعه در بازار را جویا شویم

با اشاره  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار ی استان تهران در گفتگو بارئیس جهاد کشاورز

یت انواع محصوالت کشاورزی داخلی قابل قیاس با میوه تنوع و کیف: به اعمال محدودیت در صدور مجوز واردات میوه اظهار داشت

 .های وارداتی نیست؛ از این رو الزم است برای حمایت از تولیدات داخلی واردات را محدود نماییم

با توجه به فصل برداشت محصوالت باغی و عرضه : وی با بیان اینکه سیاست وزارت جهاد کشاورزی کاهش واردات میوه است،گفت

 .بازار باید تا حد امکان تامین نیاز بازار از میوه های داخلی تامین شودآن در 

 محدودیت واردات ارتباطی با گسترش قاچاق ندارد

صنعت،تجارت و  خبرنگار همچنین محمد علی طهماسبی معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با

براساس قانون فقط میوه های گرمسیری یعنی موز، آناناس، نارگیل و انبه : گفت اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه کشاورزی

ر گفتگو مجتبی شادلو نائب رئیس اتحادیه باغداران نیز د.براساس تعرفه و رعایت مسائل بهداشتی مجوز واردات دارند

با توجه به تولید مناسب محصوالت باغی : تصریح کرد اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار با

خارجی در بازار وجود ندارد و عده ای سودجو که منفعتشان در واردات است تنها از نظر کمی و کیفی دیگر جایی برای محصوالت 

وی با بیان اینکه میوه های خارجی در مقایسه با محصوالت داخلی بی کیفیت .می خواهند تیشه به ریشه تولید داخل بزنند

د برابر محصوالت داخلی به فروش می رسند که با این وجود میوه های خارجی در بدو ورود به بازار با قیمت هایی چن: هستند،افزود

شادلو با بیان اینکه جلوگیری .در این خصوص الزم است مسئوالن امر برخوردی جدی را در مقابله با این افراد در نظر داشته باشند

بازار نیامده باید گفت در حال حاضر که پرتقال داخلی به : از قاچاق در بحث میوه و تره بار به سهولت امکان پذیر است، بیان کرد

نائب .که تمامی پرتقال های موجود در مغازه های سطح شهر قاچاق است لذا جلوگیری از قاچاق این محصوالت کار دشواری نیست

رئیس اتحادیه باغداران با بیان اینکه ادامه روند امحای میوه های خارجی قاچاق و ممنوعه تاثیر بسزایی در جلوگیری از این روند 

درصدی واردات تاثیر  70اجرای سیاست صادرات سیب در قبال واردات میوه های گرمسیری و همچنین اعمال تعرفه : ، افزوددارد

وی با بیان اینکه واردات غیر قانونی میوه های خارجی آفات بسیاری را به .بسزایی در تعادل بازار و جلوگیری از واردات بی رویه دارد

قاچاق میوه های خارجی موجب انتقال بیماری های صعب العالجی همچون کنه قرمز اروپایی، : کرد باغات وارد کرده است، اظهار

جاروک لیمو ترش، مگس مدیترانه ای به بخش باغبانی شده که برای مبارزه با آنها با مشکالت متعددی مواجه هستیم چرا که برای 

 .ریشه کن شدن آنها راهکار درستی تا کنون پیدا نشده است

/news/fa/ir.yjc.www//:http5505545D%/4%55%D 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فودپرس ۰۹۳1آبان ماه  2یک شنبه 

  !!دیدگاه های معاون پرحاشیه وزیر جهاد کشاورزی در خصوص ترامپ و اقتصاد ایراندیدگاه های معاون پرحاشیه وزیر جهاد کشاورزی در خصوص ترامپ و اقتصاد ایران

معاون وزیر جهاد کشاورزی دولت یازدهم و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی  مسند علی قنبری بر حضور< کشاورزی

حاشیه هایی که گاهی خواسته یا ناخواسته او را سیبل هجوم منتقدان قرار . همراه بوده است حاشیه های زیادی با  همواره ایران

نها و حواشی آن، ناتوانی در تامین ذخایر استراتژیک اسوره فوتبال و داستا موضوعاتی نظیر فروش برنج و شکر به پسر. داده است

کمبود ذخایر  کاالهای اساسی به عنوان یکی از اصلی ترین وظایف و بروز مشکالتی نظیر بحران شکر، واردات برنج آمریکایی،

نها بخشی از عملکرد و ت.... استراتژِک روغن نباتی و توزیع رانت زا و شبه انگیز روغن های امانی دولت در مخازن بخش خصوصی و 

 .این چهره سیاسی و البته اقتصادی شناخته شده در وزارت جهاد کشاورزی است حضور  حاشیه های

نیز داشته است که به آنها در آینده ... او البته در همین زمان حاشیه های دیگری همچون برخی انتصابات و حقوق های نجومی و 

تخصصی وی است به  رفتار این معاون وزیر، عالقه شدید وی به مسایل خارج از سمت  خواهیم پرداخت اما نکته قابل تامل در

اصالح طلب و منتسب به جناح خاص در صدد بیان تحلیل  هر چند وقت یکبار با انتشار یادداشت هایی در روزنامه های طوری که

 .اد کشاورزی سابقه نداشته استکه در هیچ معاون وزیر دیگری الاقل در وزارت جه افدامی کمیاب. خود است های

اقتصاد ایران  به بررسی انتخابات آمریکا دوناد ترامپ و  5045علی قنبری در آخرین یادداشت خود در روزنامه شرق اول آبان ماه 

معاون وزیر جهاد کشاورزی نیز در یادداشت خود لحاظ کرده است را در  متن کامل یادداشت علی قنبری که سمت.پرداخته است

 :خوانید ادامه می

 ترامپ و تقویت اقتصاد ایران 

 معاون وزیر جهاد کشاورزی. علی قنبری 

رود؛ تا پیش از این، انتخابات برگزیت و  ترین ریسک اقتصاد جهانی به شمار می جمهوری آمریکا تا نوامبر، بزرگ انتخابات ریاست

شود، برای  دار کاخ سفید می در واقع اینکه چه کسی میراث. ودندترین ریسک اقتصاد جهانی ب نوسانات بازارهای مالی جهانی، بزرگ

شده از سوی دو نامزد دموکرات و  های اقتصادی اعالم اگرچه برنامه. المللی آثار بزرگی به دنبال خواهد داشت اقتصاد بین

دهد و کاندیدای حزب دموکرات با  های دولت آمریکا را افزایش می های تحلیلگر اقتصادی، بدهی خواه، براساس بررسی نهاد جمهوری

درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا و دونالد ترامپ با خلق بیش از صددرصد تولید ناخالص داخلی آمریکا،  54خلق بدهی معادل 

وت اند، کامال متفا هایی شغلی خلق خواهند کرد؛ اما مسیرهایی که این دو کاندیدا برای رسیدن به رشد اقتصادی تعریف کرده فرصت

دونالد ترامپ، . المللی، بسیار متفاوت است های حمایتی بین المللی و تأمین مالی صندوق های آنها درباره تجارت بین سیاست. است

ترکردن اقتصاد آمریکا و بستن مرزها و بازگرداندن رؤیای آمریکایی به این کشور  گرا دنبال درون خواهان، به نماینده حزب جمهوری

انتخاب دونالد . شود خواهان، امنیت اقتصاد جهانی و درجه دموکراسی کمتر می شدن جمهوری یب، در صورت حاکمترت این است و به

در زمینه اقتصاد داخلی آمریکا، نماینده حزب . الملل آمریکاست ترامپ درواقع به معنی یک تغییر گسترده در سیاست اقتصاد بین

گذاران  دارد که این شعار تبلیغاتی و این سیاست اقتصادی، به معنی تقویت سرمایههایی برای کاهش مالیات  خواهان برنامه جمهوری

این در حالی . های باالی درآمدی، رشد خواهد کرد و ضریب جینی افزایش خواهد یافت ترتیب اقتصاد با تقویت دهک این است؛ به

دنبال تقویت  های اقتصادی باراک اوباما بوده و به ترو سیاس شدت دنباله ها، به است که هیالری کلینتون، نماینده حزب دموکرات

چالش بین انباشت سرمایه و . داند او خود را منتسب به طبقه متوسط درآمدی در آمریکا می. های میانی و طبقه متوسط است دهک
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متوسط، چندین دهه است های خرد و  داری و در مقابل آن رشد از طریق بنگاه داری و رشد اقتصادی مبتنی بر سرمایه نگاه سرمایه

  .که در ادبیات رشد اقتصادی جهانی مرکز توجه قرار گرفته است

تأثیر قرار  رشد اقتصادی باالی چین و هند و در مقابل رشد اقتصادی پایین آمریکا، از موضوعاتی است که نتیجه انتخابات را تحت

گیرد؛ اما  باشد، در مسیر نزولی رشد اقتصادی قرار می تر های اقتصاد توسعه، هرچه کشوری پیشرفته براساس تئوری. دهد می

درصدی برای این سال، حاکی از 5،0و برآورد رشد  7450شده برای سال  بینی ترشدن رشد اقتصادی آمریکا از میزان پیش پایین

شدن  اعتراض او به بزرگ های آمریکا در مقابل ایران و تقابل آشکار دونالد ترامپ با سیاست. شدن اندازه اقتصاد آمریکاست کوچک

های  دهد که نه تنها سیاست این موضوع نشان می. اقتصاد ایران و تقویت نقش ایران در خاورمیانه، نکته درخور توجهی است

المللی، دستاورد بزرگی پدید آمده که  هراسی علیه ایران موفق نبوده؛ بلکه در تالش دولت یازدهم برای تقویت تعامالت بین اسالم

درصدی برای سال جاری در اقتصاد  ارزیابی رشد اقتصادی پنج الی شش. شدت برآشفته کرده است خواهان را به مهوریحزب ج

های اقتصادی ایران و به  المللی پول مطرح شده بود، از دیگر شواهد موفقیت سیاست ایران که اخیر از سوی صندوق توسعه بین

خشم درونی در اقتصاد آمریکا به دلیل وضعیت اشتغال و . اتحریم بوده استهای پس بارنشستن تعامالت سیاسی ایران در سال

انداز بلندمدت رشد اقتصادی و اندازه اقتصادی، باال گرفته است؛ به همین دلیل دو نامزد از بیان صریح و قطعی خود درباره  چشم

توانند بر یک موضع ثابت بمانند و برای  د و نمیان مزاجی شده المللی، دچار اضمحالل و دمدمی المللی و تجارت بین های بین کمک

دلیل، باالترین ریسک اقتصادی جهانی تا ماه نوامبر مربوط به انتخابات  همین دهند؛ به جلب رضایت عمومی، مواضع خود را تغییر می

حاسبه ریسک، بیشترین المللی م البته براساس نظریات اقتصاددانان بزرگ و مؤسسات بین. جمهوری آمریکا بیان شده است ریاست

آثار انتخابات آمریکا، خود را بر اقتصاد داخلی آمریکا نشان خواهد داد؛ اما از طرف دیگر، بازارهای سرمایه و اقتصاد جهانی، برای 

وجه در زمینه از دیگر موضوعات درخور ت. اند بار در بازه دو دهه اخیر، اثرپذیری باالیی از انتخابات آمریکا را در خود بروز داده اولین

شعارهای تبلیغاتی دو نامزد دموکرات . تنیدگی اقتصاد و سیاست است آثار اقتصادی انتخابات آمریکا بر اقتصاد جهانی، موضوع درهم

 .دهد مسیر دموکراسی در نتیجه این انتخابات، عوض خواهد شد خواه نشان می و جمهوری

=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http4250004505450e0 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فودپرس ۰۹۳1آبان ماه  6پنج شنبه 

  شودشود  ای مشمول وام نمیای مشمول وام نمی  هر صادرکنندههر صادرکننده/ / و آمد تجار به روسیه آسان نشده استو آمد تجار به روسیه آسان نشده است    رفترفت

روسیه صدور روادیدش را برای بخش توریسم تسهیل کرده اما : ایران و روسیه گفترئیس اتاق مشترک بازرگانی  <مواد غذایی 

 .پذیر نیست همچنان برای بازرگانان و تجار ایرانی رفت و آمد به روسیه به سهولت امکان

و آمدنش به ریزی دائمی و بلندمدت برای فعالیت خود دارد باید رفت  ای که قصد برنامه صادرکننده: گفت اسداهلل عسگراوالدی 

 .اش آسان انجام شود مقاصد صادراتی

و بازرگانان به آسانی  دهند اما کشوری مثل روسیه برای تجار در حال حاضر کشورهای اروپایی به تجار راحت روادید می: وی افزود

ست اما رفت و آمد کند؛ هر چند وضعیت در بخش توریسم و رفت و آمد گردشگران به این کشور در حال انجام ا روادید صادر نمی

به گفته رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه، مشکل صدور روادید از سوی کشورهای  .بازرگانان ما به روسیه راحت نیست

کنند و حتی امارات اعتبار روادیدی که برای ایرانیان  حاشیه خلیج فارس هم وجود دارد و این کشورها روادید بلند مدت صادر نمی

 .روز برای یکبار ورود است 04تا  04ند ک صادر می

این تصمیم جدید صندوق توسعه ملی : درصد، اظهار کرد 55عسگر اوالدی همچنین درباره کاهش نرخ سود تسهیالت صادرات به 

  . تواند به بهبود و افزایش صادرات کمک کند در صورتی که وثیقه سنگین مطالبه نشود می

: هایش در خصوص نحوه اعطای وام به صادرکنندگان گفت زرگانی ایران در بخش دیگری از صحبتاین عضو هیات نمایندگان اتاق با

ها وام داده شود، نه اینکه هر کسی از راه رسید بتواند وام بگیرد باید حداقل معادل سه  باید بر اساس عملکرد صادرکنندگان به آن

خواهد در آینده صادرات کند  اینکه کسی اصال صادرات نداشته و می .سال صادرات را در نظر بگیرند و بر اساس آن وام داده شود

   . نباید شامل وام شود

عسگر اوالدی تصریح کرد که نباید نحوه اعطای وام به صادرکنندگان به شکل رانت درآید، بلکه باید بر اساس عملکرد و معدل کار 

 .صادرکنندگان وام داده شود

=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http0dcd7e5ad54d0c744 
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 نهاده 

 آیانا - ۰۹۳۱آبان  ۱۱: تاریخ

  ها آغاز شدها آغاز شد  نخستین گردهمایی تخصصی مدیریت نهال و نهالستاننخستین گردهمایی تخصصی مدیریت نهال و نهالستان

ها با حضور معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان حفظ نباتات،  نهالستان نخستین گردهمایی تخصصی مدیریت نهال و

های تحقیقاتی و معاونان و مسئوالن  ها، رؤسای مؤسسه های جهاد کشاورزی استان معاونان و مدیران تولیدات گیاهی سازمان

 .مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال آغاز به کار کرد

ها با حضور معاون باغبانی وزیر جهاد  ار ایانا، لحظاتی پیش نخستین گردهمایی تخصصی مدیریت نهال و نهالستانبه گزارش خبرنگ

های  ها، رؤسای مؤسسه های جهاد کشاورزی استان کشاورزی، رئیس سازمان حفظ نباتات، معاونان و مدیران تولیدات گیاهی سازمان

ت ثبت و گواهی بذر و نهال در مؤسسه تحقیقات و ثبت و گواهی بذر و نهال کرج تحقیقاتی و معاونان و مسئوالن مؤسسه تحقیقا

شده با اهداف  های مختلف در امر تولید حمایت از توزیع نهال درختان میوه گواهی ایجاد هماهنگی بین دستگاه.آغاز به کار کرد

 .اقتصاد مقاومتی از اهداف این گردهمایی عنوان شده است

/news/fa/ir.iana.www//:http00500D%/4%50%D5%D%AE5 
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 نهاده
 آیانا - ۰۹۳۱آبان  ۱۱: تاریخ

  نهالستان مجوزدار کشورنهالستان مجوزدار کشور  21۵21۵هزار اصله نهال در هزار اصله نهال در   0۵۵0۵۵میلیون و میلیون و   ۴۵۴۵تولید تولید 

 .های اقتصاد مقاومتی قلمداد شده است و در این قالب سروسامان خواهد گرفت طرحها جزو  طرح توسعه نهالستان

به گزارش خبرنگار اعزامی ایانا به کرج، معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی امروز در همایش تخصصی سراسری مدیریت نهال و 

: ها گفت جایی نهال از نهالستان به آغاز فصل جابه نهالستان که در مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال برگزار شد، با اشاره

عنوان زیربنای احداث یک باغ همیشه باید مورد توجه تولیدکنندگان  رود و به شمار می ترین نهاده در صنعت باغداری به نهال اساسی

داد شده است؛ بر همین های اقتصاد مقاومتی قلم طرح توسعه نهالستان جزو طرح: محمدعلی طهماسبی خاطرنشان کرد.قرار گیرد

 .ها را آغاز کرده است اساس، معاونت باغبانی در یک برنامه ملی طرح ساماندهی نهالستان

میلیون نهال تولید  544شود که حدود  برآورد می: واحد عنوان کرد و افزود 754های سراسر کشور را حدود  وی تعداد نهالستان

اصله آن از انواع گیاهان مختلف همچون درختان میوه، گیاهان دارویی، گل و گیاهان  هزار 044میلیون و  04شود که از این تعداد، 

ها عالوه بر  استفاده از این نهال: دار تأکید کرد و ادامه داد های شناسه طهماسبی بر لزوم تولید و استفاده از نهال.زینتی تولید شود

 .سازد وسعه و رشد تولیدات باغی کشور را فراهم میگذاری باغداران، امکانات ت تضمین آینده اقتصادی و سرمایه

 .ریزی برای بازار و آینده تولیدات باغی کشور نیز تسهیل خواهد شد شکل، برنامه بدین: وی تصریح کرد

امکان دار برای باغداران، ایجاد  های شناسه از دیگر نتایج استفاده از نهال: معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی یادآور شد

ای  شده از نظر بهداشتی و قرنطینه های گواهی حمایت از تولیدات آنها از سوی مراجع قضایی است، همچنین با توجه به اینکه نهال

 .های ویروسی حدود صفر خواهد شد ویژه بیماری ها به اند، امکان شیوع بیماری مراحل الزم را طی کرده

های  مراجعه به ادارات جهاد کشاورزی محل اقامت خود از نحوه و چگونگی دریافت نهال توانند با باغداران می: طهماسبی تأکید کرد

 .دار مطلع شوند برچسب

برای رسیدن به نتایج مثبت این طرح، نیازمند هماهنگی بین سازمان حفظ نباتات، مؤسسه تحقیقات ثبت و : وی اظهار داشت

 .بینی شده است، پیش برود ها آنچنان که پیش ریزی برنامههای خصوصی است تا  گواهی بذر و نهال و بخش

بر است، چون در این  آب ها از واحدهای کم نهالستان: طهماسبی در پایان موضوع آب را در کشور یک مسئله جدی برشمرد و گفت

شده  شده و تنظیم سابهای آن مصرف آب ح واحدها بهداشت و قرنطینه برای کنترل آفت به شدت مورد توجه بوده که یکی از راه

 ./است
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 نهاده
 آیانا - ۰۹۳۱آبان  ۱۱: تاریخ

  برند کودی تاکنونبرند کودی تاکنون  ۴2۵۵۴2۵۵ثبت ثبت / / شودشود  زودی تصویب و اجرایی میزودی تصویب و اجرایی می  استانداردهای کود بهاستانداردهای کود به

 .اداره استاندارد، کودهای شیمیایی تنها با نشان استاندارد اجازه توزیع دارندپس از تصویب در شورای 

وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر  مشاور معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور ساماندهی کود و بهبود تغذیه گیاهی امروز در گفت

برداران قرار  ش کشاورزی با قیمت مصوب تأمین و در اختیار بهرههمزمان با آغاز سال زراعی جدید، کودهای پایه مورد نیاز بخ: گفت

بر اساس ابالغیه وزیر جهاد کشاورزی، پایش کیفیت کودهای کشاورزی توزیعی در دستور کار : اهلل مالزاده افزود شمس.گرفته است

یفی قرار گرفته و به ثبت رسیده برند کودی مورد تأیید مؤسسه تحقیقات خاک و آب از لحاظ ک 744بوده و تاکنون چهارهزار و 

شده کود را به حد  کودهایی که گواهی ثبت نداشته باشند اجازه توزیع نداشته و باید مواد تشکیل: وی خاطرنشان کرد.است

ای ه برداران بتوانند انتخاب نوع به سبد کودی اضافه شده تا بهره 74در حال حاضر بیش از : مالزاده ادامه داد.استاندارد برسانند

آمونیوم فسفات به سبد کودی  وی از اضافه شدن کودهای سولفات آمونیوم، سولفات آهن، سولفات روی و دی.مناسبی داشته باشند

 .برداران مختار هستند که با توجه به میزان نیاز خاک و گیاه، نسبت به استفاده از آنها اقدام کنند بهره: خبر داد و تصریح کرد

افزایش کیفیت کودهای مصرفی باعث شده که عملکرد محصوالت : مایتی کشاورزی یادآور شدمعاون فنی شرکت خدمات ح

 .کشاورزی باال رفته و رغبت کشاورزان نیز به مصرف کود بیشتر شود

شود و قیمت نیز مطابق آنچه شورا  ای تأمین می در حال حاضر بخشی از کودهای فسفاته، ازته و پتاسه یارانه: مالزاده تأکید کرد

با همکاری سازمان ملی : وی از اجرای اجباری کردن استانداردهای کود خبر داد و اظهار داشت.شود کند، اعمال می مصوب می

 .شود استاندارد، معاونت زراعت و مؤسسه تحقیقات خاک و آب، استانداردهای کودهای توزیعی در کشور اجباری می

زودی تصویب و در کل  ورزی یکی از اعضای آن است، استانداردهای کود بهدر شورایی که وزیر جهاد کشا: مالزاده همچنین گفت

ها مرتبط  های تحقیقاتی و سایر بخش اجرای این مصوبه حاصل دو سال کار مداوم مؤسسه: وی در ادامه افزود.شود کشور اجرایی می

استفاده از کودهای : ر پایان خاطرنشان کردمشاور معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور ساماندهی کود و بهبود تغذیه گیاهی د.است

دهد، اعتماد کشاورزان را نیز برای مصرف برندهای مطرح و مناسب  استاندارد عالوه بر آنکه کیفیت کودهای مصرفی را افزایش می

 ./یابد ترتیب عملکرد در واحد سطح افزایش می انگیزد و بدین برمی
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 گزارشات جهانی

 آیانا - ۰۹۳۱آبان  ۱۰: تاریخ

  المللی کشاورزی ارگانیک اتحادیه اروپاالمللی کشاورزی ارگانیک اتحادیه اروپا  جنبش بینجنبش بین

حل در  ورزی و به اشتراک گذاری راه منظور ترویج دانش خاک به( پلت فرم تحت وب) OK-Net Arable پروژه جدید اروپا به نام

 .اندازی شد کشاورزی ارگانیک، راه

ورزی و کشت در کشاورزی ارگانیک از لحاظ فنی از مسائل چالش  ، مسائل خاکAgriLandسایت  به گزارش ایانا به نقل از وب

طیف وسیعی از   اند راسر اتحادیه اروپا هستند که با موفقیت توانستهبا این همه کشاورزانی در س. آید شمار می برانگیز کشاورزان به

 .محصوالت زراعی به شیوه ارگانیک پرورش دهند، اما بسیاری از این اطالعات فنی در دسترس دیگر کشاورزان نیست

 Irish Organic Farmers and Growers)دهندگان ایرلند  با توجه به گزارش انجمن کشاورزان ارگانیک و پرورش

Association (IOFGA) )ورزی و کشت  اندازی شده، امکانی است تا کمبود اطالعات درباره خاک پلت فرمی که تحت وب راه

 .در کشاورزی ارگانیک را پوشش دهد

OK-Net Arableمنظور تبادل دانش در میان کشاورزان، مشاوران و ای است که با همکاری شرکایی از سراسر اروپا، به ، پروژه 

 IFOAM :International Federation of Organic)المللی کشاورزی ارگانیک  جنبش بین.اندازی شده است دانشمندان راه

Agriculture Movements )شریک، قرار است تا پلت فرمی  52کننده پروژه و با همکاری  عنوان هماهنگ اتحادیه اروپا، به

و  IOFGA، مدیرکل Gillian Westbrookبه گفته جیلیان، وستبروک .کند تحت وب را به کشاورزان در سراسر اروپا ارائه

های عملی به شیوه ارگانیک را  حل فرم جدید، راه توانند با استفاده از این پلت اکنون می ، کشاورزان همIFOAMرئیس شورای 

های ویژه  حل و تکنیک ر مورد چگونگی راههمچنین، کاربران قادر خواهند بود تا به بحث و تبادل نظر د": وی خاطرنشان کرد.بیابند

وری و  تواند به بهبود، افزایش بهره این امکانی است که می".در مزارع، با توجه به شرایط جغرافیایی و آب و هوایی محل بپردازند

این پروژه شامل های کلیدی  حوزه": وستبروک یادآور شد.کمک کند های زراعی به شیوه ارگانیک در سراسر اروپا،  کیفیت در کشت

های هرز برای  های مدیریت علف حل ها و راه کیفیت و بهبود حاصلخیزی خاک، مدیریت مواد مغذی، آفات و کنترل بیماری

هایی را پیدا کرد و با یکدیگر به اشتراک گذاشت، بلکه  حل توان از این طریق راه تنها می نه": وی ادامه داد".محصوالت خاص است

ما امیدواریم که این طرح بتواند به افزایش تبادل دانش در میان کشاورزان کمک . هایی را نیز پیشنهاد داد شیوهحل و  توان راه می

 .شود اتحادیه اروپا تأمین می 7474، از برنامه افق OK-Net Arableهمچنین، بودجه پروژه ".کند

 57شریک از  52اجرا شود، در حال حاضر دارای  7455اندازی شد و قرار است تا فوریه  راه 7455این پروژه در ماه مارس سال 

وری و کیفیت در  فرم، باعث ترویج و تبادل دانش وافزایش بهره رود استفاده از این پلت همچنین انتظار می.کشور از سراسر اروپا است

 ./کشاورزی ارگانیک در سراسر اروپا شود
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۰۹۳۱آبان  ۱۰: تاریخ

  آیا کشاورزی در برابر تغییرات آب و هوا شکست خواهد خورد؟آیا کشاورزی در برابر تغییرات آب و هوا شکست خواهد خورد؟

 .میلیلون نفر در جهان خواهد شد 577تا  05منجر به فقر شدید بین  7404تغییرات آب و هوایی تا سال 

دلیل تغییرات آب  به 7404در یک پیام فوری اعالم کرد که برای از بین بردن گرسنگی و فقر تا سال ( فائو)کشاورزی سازمان غذا و 

اکتبر ماه جاری  52در گزارش منتشر شده این سازمان در . های کشاورزی و غذایی نیاز داریم و هوا، به یک تحول بزرگ در سیستم

ها  بدون اقدام فوری، تغییرات آب و هوا یک تهدید برای میلیون": ضمون اشاره شده استبه نکته مهم تهدید امنیت غذایی بدین م

 ".نفری خواهد بود که در معرض خطر گرسنگی و فقر قرار دارند

تا سال . در برابر تغییرات آب و هوا، بخش کشاورزی، در وسیع ترین معنا اعم از کشاورزی، شیالت و جنگلداری قربانی خواهد شد

این . ها در اکثر مناطق جهان رشد کند رود اثرات منفی گرمایش جهانی بر بازده محصول، دام، شیالت و جنگل انتظار می، 7404

 .خود را نشان خواهد داد... ها، خشکسالی و سوزی اثرات به شکل تلفات محصول، بیابان زایی و آتش

 7440درصد به نسبت سال  04د که تقاضای جهانی غذا تا ، انتظار میرو7454در سال "به گفته نویسندگان گزارش اخیر فائو، 

و این روند رو به رشد، امنیت غذایی جهان را تهدید خواهد  "بدلیل رشد جمعیت و شهر نشینی و باال رفتن درآمد، افزایش یابد

به ارمغان خواهد آورد، ما دیگر  ها را به عقیده خوزه گرازیانو دو سیلوا، مدیر کل فائو، تغییرات آب و هوا برخی از عدم قطعیت. کرد

 .ایم درو خواهیم کرد توانیم تضمین کنیم هر آنچه را کاشته نمی

طور عمده مربوط به نشخوار  های انسانی هستند که به ای در نتیجه فعالیت های کشاورزی یکی از عوامل تولید گازهای گلخانه فعالیت

ها به مراتع  مستقیم متان و اکسید نیتروژن بوده و همچنین از لحاظ تبدیل جنگل ها، فضوالت حیوانی و کود آنها به دلیل انتشار دام

میلیون خانوار را به خود  025به همین دلیل به عقیده فائو، کشاورزان در کشورهای در حال توسعه که . و مزارع اهمیت دارند

زمین، آب، شیالت و جنگل داری را دارند، اما این  های پایدار مدیریت دهند، نیاز به دریافت کمک برای انتقال شیوه اختصاص می

مالکان،  های متفاوت، دسترسی سخت به بازارهای خرده دلیل وجود فرهنگ موضوع یک چالش جدی است؛ زیرا مشکالت فراوانی به

 .رسانی در ترویج کشاورزی و همچنین اطالعات آب و هوایی وجود دارد خدمات

کارگیری  از طریق تنوع تولیدات، ترکیب کشاورزی، دام و کاشت درختان، استفاده از کود سبز، بهبا این حال فائو امیدوار است که 

درصد از نیروی کار کشاورز در کشورهای در حال توسعه، امکان ایجاد  00قوانین اجتماعی و فرهنگی و تکیه بر نقش زنان بعنوان 

 ./تغییرات در بخش کشاورزی فراهم آید
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۰۹۳۱آبان  ۱۰: تاریخ

  افراد گیاهخوار سالمترند یا افراد گوشتخوار؟افراد گیاهخوار سالمترند یا افراد گوشتخوار؟

سال مطالعه دریافتند افراد گوشتخوار در مقایسه با افرادی که در رژیم غذایی شان گوشت نداشت بیشتر در  54محققان در طول  

 .معرض ریسک ابتال به بیماری قلبی نبودند

من نمی »: به گزارش مهر ،دکتر هیون سوک کیم، سرپرست تیم تحقیق ار دانشکده پزشکی راتجرز نیوجرزی، در این باره می گوید

اما فواید آن برای سالمت قلب کمتر از آن . عروقی مفید نیست-رژیم غذایی گیاهی برای پیشگیری از ریسک بیماری قلبیگویم که 

 «.چیزی است که عموم مردم باور دارند

ده در این مطالعه محققان از داده های ملی نظرسنجی آمریکا برای مقایسه افراد گیاهخوار بزرگسال با هزاران فرد گوشتخوار استفا

 .درحالیکه افراد گیاهخوار الغرتر بودند، ریسک بیماری قلبی در آنها خیلی متفاوت از افراد گوشتخوار نبود. کردند

اما این . افراد گیاهخوار دارای ریسک کمتر ابتال به چاقی، فشارخون باال و سندروم متابولیک قرار دارند»: کیم در این باره می گوید

غالبا افراد گیاهخوار زنان بوده و از جمعیت جوان تر هستند از اینرو ریسک بیماری قلبی در این گروه  مسئله به این خاطر است که

 «.به مراتب کمتر است

. سال به باال بود 74هزار فرد بزرگسال  57استفاده کرد که شامل حدود  7454تا  7442تیم تحقیق، از داده های نظرسنجی سال 

 .از رژیم غذایی گیاهی پیروی می کردند( درصد 7.0)نفر  700از بین این تعداد از افراد، 

محققان در این مطالعه، نرخ بروز چاقی، میانگین اندازه دور کمر، فشارخون باال، و سندروم متابولیک را که موجب افزایش ریسک 

 .بیماری قلبی می شود بررسی کردند

درصد در معرض  0.5درصد و افراد غیرگیاهخوار  7.2ان گیاهخوار محققان بعد از بررسی تمامی فاکتورها دریافتند شرکت کنندگ

 .به گفته کیم، اختالف بین این دو گروه تقاوت چشمگیری را نشان نمی دهد. ریسک ابتال به بیماری قلبی بودند
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 گزارشات چهانی
 آیانا - ۰۹۳۱آبان  ۱۰: تاریخ

  های کشاورزی آشنا شدندهای کشاورزی آشنا شدند  آموزان با شغلآموزان با شغل  دانشدانش

آموز از دو مقطع راهنمایی و دبیرستان که در  دانش 574حدود    های کشاورزی، آموزان با شغل منظور آشنایی دانش چندی پیش، به

 Exploring Agricultural Career) روز بررسی حرفه کشاورزیپل، در مراسم  شرکت داشتند، در کالج سنت H-0برنامه 

Day )ای که برای آموزش جوانان با مشاغل کشاورزی بود؛ این برنامه با توجه به کمبود نیروی کار واجد  برنامه. حضور پیدا کردند

 .سوتا برگزار شد شرایط در حوزه کشاورزی، از سوی گروهی از جوانان دانشگاه مینه

آموز از دو مقطع راهنمایی و  دانش 82۵حدود    های کشاورزی، آموزان با شغل منظور آشنایی دانش به چندی پیش،

H-۴دبیرستان که در برنامه 
، در مراسم روز بررسی حرفه کشاورزی (2)پل شرکت داشتند، در کالج سنت (8)

(Exploring Agricultural Career Day )آموزش جوانان با مشاغل ای که برای  برنامه. حضور پیدا کردند

کشاورزی بود؛ این برنامه با توجه به کمبود نیروی کار واجد شرایط در حوزه کشاورزی، از سوی گروهی از جوانان 

 .سوتا برگزار شد دانشگاه مینه

آگاه هستیم که ما به این مسلئه ": گفت (0)سوتا دانشگاه مینه  ، سرپرست برنامهColleen Sandersبه گزارش ایانا، کالین سندرز 

اما زمانی که عالقه مردم را به این موضوع دیدیم، بسیار . جوانان ما به اندازه کافی با تنوع مشاغل در بخش کشاورزی آشنا نیستند

های دیگر  دهد که چگونه دانشگاه نشان می( برنامه آزمایشی)عنوان یک پایلوت  این رویداد به": ساندرز ادامه داد".هیجان زده شدیم

 ".توانند جوانان را به فرصت های آموزش عالی در بخش کشاورزی پیوند دهند می هم

سال  24طی ": سوتا گفت دانشگاه مینه (0)(Extension Specialist)، متخصص در بخش توسعه Josh Riceجوش رایس 

 ".اند شدت کاهش یافته اند، به هایی که در مزارع بزرگ شده گذشته، تعداد آمریکایی

آموزان که به حوزه کشاورزی وارد می شوند، پیش از آن شاید هرگز با گاو یا حیوان دیگری در  حالی است که برخی از دانشاین در 

 .اند مزرعه سروکار نداشته

های  های شهری بیشتر عالقه دارند تا به سمت مشاغل مرتبط با کشاورزی بروند چرا که دارای شغل بچه": رایس خاطرنشان کرد

 ".های علمی تری هستند، مانند بازاریابی، توزیع، فرآوری یا حوزه دسترس بیشتر و در

های کشاورزی  درصد از زمین 54، انتظار می رود 7450با توجه به نظرسنجی وزارت کشاورزی ایاالت متحده در سال ": وی افزود

آوری و  دهند چراکه با درگیر شدن فنتغییر مالکیت  7454تا سال  -(میلیون هکتار 02)میلیون جریب  45.5حدود -آمریکا 

 ".شود ها احساس می ها در این حوزه، نیاز بیشتر به آموزش در این زمینه پیشرفت

ما در حال تالش برای تشویق جوانان هستیم و این که دریابیم که آنها به چه چیزهای نیاز دارند تا ": جوش رایس یادآور شد

مند هستند، کمک کنیم در عین  ای که به آن عالقه ج و یا مراکز آموزشی تجارت یا یافتن حرفهبتوانیم به آنها در زمینه رفتن به کال

 ".آن که مایلیم آنها در صنایع کشاورزی مشغول به کار شوند

شغل جدید در بخش کشاورزی و مدیریت کسب و کار،  244هزار و  75هرساله   ،(5)همچنین، با توجه به گزارش آماری اداره کار

 .شغل در علوم و مهندسی وجود دارد 044هزار و  50ن همچنی

: ، گفتH-0سوتا در حوزه پیشرفت جوانان و مدیر برنامه  ، معاون مرکز توسعه دانشگاه مینهDorothy Freemanدوروتی فریمن 

چراکه در . کنیم میهایی را برای جوانان ایجاد  ، فرصتH-0ما در . انداز بزرگ است روز ویژه حرفه کشاورزی، بخشی از یک چشم"

، آمادگی الزم را پیدا کرده تابتوانند در مقاطع باالی آموزشی ادامه تحصیل H-0درصد از جوانان ما از طریق برنامه  24نظر داریم تا 
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ا اند، ام ها مانند رباتیک و مهندسی، وارد شده با وجودی که گروهی از جوانان در بسیاری از حوزه": فریمن خاطرنشان کرد".دهند

 ".همیشه با کشاورزی گره خورده است H-0برنامه

. گام برای یافتن و بررسی مشاغل کشاورزی، به همراه دانستن تأثیر آن در زندگی روزانه است این نمایشگاه نخستین": وی گفت

 ".چراکه اگر واقعاً فکر کنید در می یابید که همه چیز در زندگی وابسته به کشاورزی است

کند تا قبل از اینکه به کالج بروند، به بررسی  یک امکان خوب برای جوانان فراهم می  وز ویژه حرفه کشاورزی،به باور فریمن، ر

 ./های مختلف پردازند حرفه

 فرحناز سپهری: ترجمه

 :منبع
com.mndaily.www//:http 

 

 :نوشت پی

5- 0-H program : شان آموزش  های موردنیاز زندگی آینده و فعالیت آنها طراحی شده است تا درباره مهارتبرای شرکت جوانان

 .ها است گیری، مقابله، برقراری ارتباط و پاسخ به نیازهای دیگران ازجمله این مهارت ببینند، حل مسئله، تصمیم

 .سوتا است های دانشگاه مینه از کالج -7

0- University of Minnesota Extension :های مبتنی بر علم، ارائه آموزش  حل توان به یافتن راه ها، می ازجمله فعالیت

: های این مرکز برای داشتن یک دنیای بهتر برای امروز و فردا که ازجمله دیدگاه. ای بهتر اشاره کرد عملی برای ساختن آینده

گیری  بهبود محیط زیست و کمک به خانواده برای تصمیم سازی جوانان برای آینده، داشتن مواد غذایی امن و مقرون به صرفه، آماده

 .بهتر است

0- Extension Specialists : های کشاورزی، غذا و تغذیه، علوم محیط  هایی در زمینه حل تحقیق و راه متخصصان دراین حوزه

 .کنند زیست و منابع ملی و توسعه جوانان را ارائه می

5- Bureau of Labor Statistics :گیری فعالیت بازار کار، شرایط کاری، و تغییرات  آمار کار ایاالت متحده مسئول اندازه دفتر 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۰۹۳۱آبان  ۱۰: تاریخ

  80۱80۱ایران روی پله ایران روی پله //کشور را منتشر کردکشور را منتشر کرد  8۴۴8۴۴جهانی اقتصاد، جدول شکاف جنسیتی در جهانی اقتصاد، جدول شکاف جنسیتی در مجمع مجمع 

نمره نهایی . قرار گرفته است 504کشور، روی پله  500ترین گزارش جهانی درباره شکاف جنسیتی، ایران در بین  در تازه| شهروند

فنالند، نروژ و سوئیس هم در . کشور کمتر 505چاد، عربستان، سوریه، پاکستان و یمن و البته از : کشور بیشتر است 5که فقط از 

درگزارش پیشین این . ای دارد حال رتبه جدید ایران درمقایسه با گزارش قبلی، ارتقایی دو رتبهبا این . صدر این فهرست قرار دارند

کشور، روی پله  505طورکلی در بین  است و به 45و سالمت  40، آموزش 504، اقتصاد 500مجمع، رتبه ایران در زمینه سیاست 

و مردان را درچهار بعد سیاسی، اقتصادی، آموزش و های میان زنان  شاخص جهانی شکاف جنسیتی، تفاوت. قرار داشت 505

گیری این شاخص درگزارش هرساله مجمع جهانی اقتصاد از دقت باالیی برخوردار است، اما  اگرچه اندازه. کند بهداشت بررسی می

ساختاری با دیگر جوامع های فرهنگی و  های سیاسی و اقتصادی درکاهش رتبه ایران که در این زمینه تفاوت توان از تأثیر مولفه نمی

درباره گزارش  ، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری «شهیندخت موالوردی»درحالی که پیش از این نیز .دارد، چشم پوشید

ریزی  باید با برنامه»شود، با اشاره به رتبه پایین ایران گفته بود،  شکاف جنسیتی که ساالنه توسط سازمان آمار جهانی ارایه می

مراد، دبیر ائتالف اسالمی زنان معتقد است،  توران ولی اما « .یح، نرخ مشارکت اجتماعی و اقتصادی زنان درجامعه را باال ببریمصح

المللی را  های بین او مشکل اصلی گزارش. زدن به شاخص مطلوب جامعه است هایی، آسیب ریزی براساس چنین گزارش برنامه

شود، با وضع مطلوب و محورهای  ها درنظر گرفته می هایی که در این گزارش شاخص»: گوید می« شهروند»داند و به  می« شاخص»

خواهیم آمار درستی درباره کشور خودمان داشته باشیم،  این درحالی است که ما اگر می. مورد نظر خود مجمع جهانی اقتصاد است

های  های گزارش عنوان یکی از نقص نگرفتن خانواده را به این فعال زنان، درنظر«.مان را بسنجیم باید ابتدا وضع مطلوب جامعه

داری دور است و تربیت فرزند دراین جوامع به  های کشوری با نظام سرمایه نقش محوری خانواده از شاخص»:زند المللی مثال می بین

د و ازطرفی مواردی چون اهمیت کننده دار این درحالی است که درجامعه ایرانی، مادر نقشی تعیین. نهادهای اجتماعی سپرده شده

درجامعه تولیدی ما، که بناست با آرمان رشد . های این گزارش دیده نشده است خانواده گرم و نقش محوری زن هم در شاخص

 ها، نسبت به توجه او با بیان این گفته«.های آنها کامال فرق دارد انسان پیش برود، نهاد اجتماعی ابزار رشد انسان است و با شاخص

ها مسئوالن ما متأسفانه، به خاطر نداشتن توانمندی،  با وجود این تفاوت»: گوید کند و می هایی انتقاد می مسئوالن به چنین گزارش

این البته به معنی وجود ضعف، . کنند ها تکیه می به جای بررسی جامعه، تعیین وضع مطلوب و اصالح نواقص، به آمار این گزارش

دهد  دهد و دستور می به گفته این فعال زنان، جامعه اسالمی اجازه نگاه ابزاری به زنان را نمی«.ان نیستتبعیض و نقص درحوزه زن

متناسب با سیستم »کند که باید  این فعال حوزه زنان البته تأکید می.ای باشد که نگاه ابزاری را متوقف کند گونه که همه امور به

ها به دنیا و  معرفی ارزش»و « رفع نواقص»ها، جامعه بررسی و برای  یه براین شاخصتعریف شود؛ تا با تک« وضع مطلوب» ، «جامعه

 .تالش شود« جهان اسالم
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۰۹۳۱آبان  ۱2: تاریخ

  به جوانان روستایی در چهار کشور آفریقاییبه جوانان روستایی در چهار کشور آفریقایی  ""NNEEPPAADD""  کمک فائو وکمک فائو و

 گذاری برای حمایت از اشتغال و مهارت جوانان روستایی سرمایه

های کسب و کار برای جوانان در مناطق روستایی بنین، کامرون، ماالوی و  ، در راستای افزایش شغل و فرصت(NEPAD) فائو و

 .کمک کردند( Africa Solidarity Trust Fund) گذاری همکاری آفریقا یه سرمانیجر، چهار میلیون دالر، به صندوق 

های کسب و کار برای جوانان در مناطق روستایی بنین،  ، در راستای افزایش شغل و فرصت(8)(NEPAD)فائو و 

 Africa Solidarity Trust)گذاری همکاری آفریقا  یه کامرون، ماالوی و نیجر، چهار میلیون دالر، به صندوق سرما

Fund)کمک کردند. 

تازگی توسط خوزه گرازیانو داسیلوا، مدیرکل فائو و ابراهیم آسان مایاکی  سایت فائو، قراردادی که به به گزارش ایانا به نقل از وب

Ibrahim Assane Mayakiریزی و هماهنگی  ، مدیر ارشد اجرایی آژانس برنامهNEPAD
برای ، امضا شد تا به چهار کشور، (7)

 .اجرای سیاست و تقویت توسعه در مناطق روستایی، ازجمله دانش و مهارت کمک شود

این تالش مشترکی است که در راستای ترویج اشتغال و کارآفرینی جوانان روستایی در حوزه کشاورزی و ": گرازیانو داسیلوا گفت

ا برای تأمین امنیت غذایی و معیشت در این قاره دهنده همکاری آفریق شود و این نشان تجارت محصوالت کشاورزی انجام می

، تا حد زیادی نیازمند تحول در مناطق روستایی و (0)7400برای رسیدن به هدف دستور کار آفریقا ": مایاکی خاطرنشان کرد".است

 ".غذایی هستیمهمراه با حمایت از کارآفرینان جوان در راستای توانمندسازی آنها برای تولید و مشارکت در زنجیره مواد 

ویژه زنان، در زمینه ترویج اقتصاد روستایی در نظر  بودجه این پروژه برای یک دوره باالی سه سال به منظور حمایت از جوانان، به

 .گذاری دولتی و خصوصی است گرفته شده که شامل ایجاد شغل مناسب در بخش کشاورزی و غیرکشاورزی از طریق سرمایه

، رهبران اتحادیه آفریقا متعهد شدند تا به (Malabo Declaration 7450) 7450اعالمیه ماالبو همچنین، بر اساس مفاد 

دست یابند که ازجمله افزایش اشتغال جوانان در مناطق روستایی آفریقا به  7475ای از اهداف در صنعت کشاورزی تا سال  مجموعه

مورد دیگر اولویت دادن برای حمایت از معیشت و تولید . شود می درصد و تقویت ارزش زنجیره تولید کشاورزی را شامل 04میزان 

 .های درآمدزایی برای زنان و جوانان روستایی است فرصت

هایی برای اشتغال جوانان و  این پروژه به کشورهای بنین، کامرون، ماالوی و نیجر، این اطمینان را خواهد داد تا با اقدام ملی، برنامه

های مربوط به توسعه  عنوان پایلوت پروژه عالوه بر این، هر کشور به. شود در زمینه اقتصادی روستایی انجام های آنها  توسعه مهارت

 .در نظر گرفته خواهند شد (0)ظرفیت جوانان

های منطقه، شرکت در زمینه توسعه برای  وگو میان کشورها، سازمان توان به بهبود بخشیدن و افزایش گفت می  از اهداف دیگر آن،

 .ایجاد رویکردی هماهنگ در جهت اشتغال جوانان و کارآفرینی مناسب در آفریقا اشاره کرد

عنوان طرحی برای بهبود کشاورزی و امنیت غذایی در سراسر  به 7450گذاری همکاری آفریقا در سال  گفتنی است، صندوق سرمایه

و سهم نمادین مربوط به ( میلیون دالر 54)، آنگوال (الرمیلیون د 04)اندازی شد که شامل مشارکت گینه استوایی  این قاره راه

 .های جامعه مدنی جمهوری کنگو است سازمان

کشور در راستای کمک به جوامع روستایی، کاهش فقر در مناطق روستایی  05پروژه در  50از زمان آغاز به کار این صندوق، بودجه 

 ./زی و دامداری فراهم شده استاز طریق اشتغال جوانان و افزایش تولید محصوالت کشاور

 فرحناز سپهری: ترجمه
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 :نوشت پی

5- New Partnership for Africa's Development :ی آفریقا  طرح نوین همیاری در جهت توسعه(NEPAD)  که امروز

های  اولویت، (NEPAD)طرح نوین همیاری در جهت توسعه آفریقا . شود به مانند کارپایه تمام تصمیمات این قاره محسوب می

یابی  رسانی و ارتباطات، راه ، تکنولوژی نوین اطالع...(هیدروالکتریک، خورشیدی)زیرساختار، انرژی : کند عملی را چنین تعریف می

و ( گیر های واگیردار و همه مبارزه با بیماری)صادرات محصوالت آفریقایی به بازارهای کشورهای پیشرفته، کشاورزی، بهداشت 

 .کاریابی

7- NEPAD Planning and Coordination Agency. 

0- Africa's Agenda 7400 : سال آینده در نظر  54در چارچوب استراتژیک برای تحول اجتماعی و اقتصادی این قاره برای

 .های موجود قاره آفریقا، برای رشد و توسعه پایدار است برای سرعت بخشیدن به سیاست. گرفته شده است

0- Youth Capacity Development Projects. 

/news/fa/ir.iana.www//:http00474D%/ 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۰۹۳۱آبان  ۱۰: تاریخ

  سه توصیه فائو در برابر چالش مهاجرت روستاییانسه توصیه فائو در برابر چالش مهاجرت روستاییان

. بسیاری از کشورها همزمان کشورهای مبداء، ترانزیت و مقصد برای مهاجران هستندمهاجرت پدیده جهانی رو به رشدی است و 

 .ای پیدا شود ¬محورانه های بشردوستانه و توسعه طلبد تا برای این موضوع پاسخ های معاصر اقدامات جهانی جامعی می مهاجرت

دهنده  المللی وجود داشت که این میزان نشان مهاجر بینمیلیون  700میالدی  7455سایت فائو، سال  به گزارش ایانا به نقل از وب

یک سوم این . میلیون نفر از این تعداد کارگران مهاجر بودند 554. میالدی است 7444درصدی نسبت به سال  04افزایش 

رت داخلی در میلیون مهاج 204رقم باالتری دارد یعنی حدود  (5)البته مهاجرت داخلی. سال سن داشتند 00تا  55مهاجران بین 

. میلیون نفر در سراسر جهان به اجبار آواره شدند 05حدود  7455ای در سال  سابقه عالوه بر این به نحو بی. انجام شد 7450سال 

میلیون  04بیش از . میلیون نفر از این افراد پناهندگان دچار جنگ بودند و سه میلیون نفر پناهجوی سیاسی عقیدتی 75بیش از 

 .رزهای کشورشان آواره شدندنفر در داخل م

که عمدتاً از افغانستان، )چهارم این پناهندگان جهانی  یک. سال است 52خانمانی در اثر جنگ و آزار و تعقیب  میانگین مدت بی

دلیل بالیای طبیعی  میلیون نفر به 54بیش از  7440در سال . کنند در لبنان، پاکستان و ترکیه زندگی می( عراق و سوریه هستند

سرپرست، مهاجران جوان و زنان،  بسیاری از کودکان بی. کنند بسیاری از مهاجران در طی سفر مهاجرتشان فوت می. آواره شدند

 .شوندقربانی قاچاق انسان می

تعداد دیگری از مهاجران با تبعیض و به حاشیه راندگی اجتماعی در جامعه میزبان در زمینه بازار کار رسمی و تحصیل و 

 .کند های جدی ایجاد می طور یکسان در کشورهای مبداء، ترانزیت و مقصد چالش مهاجرت به. شوند رو می ی اجتماعی روبهها حمایت

 های توسعه پایدار در مناطق روستایی ها و چالش فرصت

های اقتصادی خاطر فاکتور بسیاری از مهاجران به. های مهاجرت و آوارگی اجباری هستند جنگ، خشونت و بالیای طبیعی از ریشه

های اجتماعی، کمبود منابع  های محدود اشتغال، محدودیت دسترسی به حمایت ای مانند فقر، ناامنی غذایی، فرصت اجتماعی

 .شوند طبیعی و اثرات نامطلوب تخریب محیط زیست و تغییرات آب و هوایی مجبور به مهاجرت می

اگرچه . شود توسعه پایدار و رشد اقتصادی و امنیت غذایی جوامع می مند منجر به محققان معتقدند مهاجرت ایمن، منظم و قاعده

مهاجرت هم چالش و . این موضوع تنها وقتی صحیح است که مهاجرت امری انتخابی و نه یک ضرورت اجباری ناشی از شرایط باشد

در مناطق روستایی کشورهای  .کند هایی را در مناطق روستایی کشورهای مبداء و ترانزیت و مقصد مهاجرت ایجاد می هم فرصت

های مربوطه و ترکیب جمعیتی افراد باقی مانده در آن  تواند بر عرضه نیروی کار آماده به خدمت و ترکیب مهارت مبداء مهاجرت می

تری را که درآمد  مهاجرت همچنین ممکن است فشار بازار کار محلی را کاهش بدهد و نیروی کار متخصص. منطقه تأثیر بگذارد

شود در کشور مبداء جوانان که سهمی حیاتی و پویا در کل نیروی کار  مهاجرت باعث می. تری در کشاورزی دارند پرورش بدهدبیش

کند زنان کنترل بیشتری بر منابع و خدمات تولید  وقتی در یک جامعه مبداء، نیروی کار مهاجرت می. ای دارند کم شوند هر جامعه

یابد و زنان سهم بیشتری کسب  ف جنسیتی بین زنان و مردان در حوزه کشاورزی کاهش میآورند و در نتیجه شکا به دست می

ای ضعیفی در روستاها  مهاجرت به توسعه کشاورزی و روستایی در جوامع مبداء که از اعتبارات مالی و خدمات بیمه.کنند می

بازگشت . برد مبداء پتانسیل اقتصادی روستا را باال می هایشان در کشور وجوه ارسالی مهاجران به خانواده. کند برخوردارند، کمک می

های جدید و همچنین توسعه  ها و تکنولوژی گذاری و انتقال مهارت تواند به سرمایه مهاجرات به مناطق روستایی کشورهای مبداء می

 .های اجتماعی در روستاهای مبداء منتهی شود شبکه
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های اجباری طوالنی در مسیر  رآمد پایین و متوسطی دارند و همواره با مهاجرتیکی از مشکالت کشورهای ترانزیت مهاجرت که د

رو هستند این است که برای ارائه خدمات عمومی با کیفیت برای مهاجران و مردم خود آن کشور با  شان روبه مناطق روستایی

 .کند الت و زراعت در این مناطق وارد میها فشار بیشتری بر منابع طبیعی و شی همچنین این مهاجرت. رو هستند محدودیت روبه

 :های معاصر موارد زیر است های جهانی مهاجرت های جهانی نسبت به چالش ترین واکنش از مهم

 گذاری برای توسعه پایدار روستایی سرمایه( الف

 انطباق وضعیت منطقه با تغییرات آب و هوایی( ب

 پذیر کردن امرار معاش روستایی اقدام به انعطاف( ج

 فائو و مهاجرت

های بزرگ پناهجویان و مهاجران روستایی  توسعه روستایی و کشاورزی نقش مهمی در تعریف یک رویکرد فراگیر نسبت به حرکت

های مهاجرت روستاییانی که در جستجوی توسعه هستند کشف شود، همچنین با  در این زمینه باید علل و ریشه. داشته باشند

ها  باید از درگیری. ها پیشگیری کرد ره و حضور آنان در جوامع میزبان، باید به سرعت از بحرانتوجه به گستردگی مردم آوا

 .جلوگیری شود و سعی شود در جوامع ثبات ایجاد شود

های فنی، افزایش ظرفیت کشورها در ایجاد ثبات سیاسی، توسعه روستایی و  بدیلی در زمینه توسعه تخصص فائو در جوامع نقش بی

فائو کمک به آوارگان و جمعیت میزبان را . کند های مؤثر بازی می ها و استراتژی مدیریت منابع طبیعی و اتخاذ سیاست کشاورزی،

 .نیز در دستور کار قرار داده است

های فائو برای کاهش فقر و ایجاد امنیت غذایی  های مدنی و بخش خصوصی بخش دیگری از فعالیت ها، سازمان همکاری با دولت

 .هاجران استبرای م

 :شود بهطور خاص متعهد می فائو به

 .آن و سهم آن در توسعه کشاورزی و روستایی( اصلی)ای  المللی و داخلی، علل ریشه تهیه مدارکی در مورد مهاجرت بین -

وستایی این حمایت از نقطه نظر کشاورزی و ر. )های وسیع پناهندگان و مهاجران های نهادی درباره جنبش حمایت از ظرفیت -

 (.خواهد بود

 وگوی مستقیم با مهاجران روستایی و درک بهتر آنها تسهیل سیاست گفت -

 منظور کمک به این گروه ها به تقویت همکاری -

گیری از پتانسیل مهاجرت و ترویج مهاجرت امن، منظم و مسئوالنه  های مهاجرت و بهره فائو معتقد است با درک علل و ریشه

 ./به جوامع مبداء و مقصد برسدتواند سود زیادی  می

 نجیبه محبی: ترجمه و تلخیص

 :نوشت پی

شود، مهاجرت داخلی  عالوه بر مهاجرت خارجی که نوعی مهاجرت بین کشورها است و به دو نوع اختیاری و اجباری تقسیم می -5

 .شود ه و مهاجرت فصلی تقسیم میاین نوع از مهاجرت عمدتاً به دو نوع مهاجرت روزان. شود درون مرزهای یک کشور انجام می
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۰۹۳۱آبان  ۱2: تاریخ

  تنوع کشت محصول در آفریقا برای نجات از آفات و ورشکستگیتنوع کشت محصول در آفریقا برای نجات از آفات و ورشکستگی

ها، زبان، گیاهان و جانوران اشاره کرد؛ این در حالی است که بخش  توان به تنوع در فرهنگ ای با تنوع غنی است که می قارهآفریقا 

پردازند که این امر باعث شده تا روی  بزرگی از جمعیت آفریقا تنها به کشت چند محصول غذایی مانند ذرت، برنج و گندم می

پذیر  ، به شدت آسیب(ویژه امسال به)سیستم کشاورزی آفریقای جنوبی را در برابر خشکسالی کیفیت رژیم غذایی تأثیر بگذارد و 

به گزارش ایانا، این در حالی است که بحث درباره چگونگی تبدیل شدن بخش کشاورزی آفریقا به موتور اقتصادی برای این قاره مطرح .کند

 .ه به شدت به کاالهایی مانند نفت وابسته استشده است، اما نکته قابل توجه آن است که اقتصاد این قار
های مانند خشکسالی و تغییرات  آفریقا بتواند به پتانسیل کشاورزی یا یافتن راهکار برای مقابله با چالش نظر بعید آید که  شاید به

 .امر عملی شود تواند این آب و هوایی دست یابد، اما چنانچه تفکر کشاورزان درباره کشت تنوع محصول تغییر کند، می

از افرادی است که در دو دهه گذشته، روی توسعه و افزایش ترویج مواد مغذی مانند   این در حالی است که ماریا آندراده،

تری از محصوالت زراعی  زمینی شیرین تحقیق کرده و دریافته، چنانچه کشاورزان با روش درست، به کشت وسیع و متنوع سیب

 .تواند تأثیرگذار باشد و متنوع کردن رژیم غذایی میروی بیاورند، روی کیفیت 

و  (5)(International Potato Centre)زمینی  المللی سیب دهنده گیاه در مرکز بین ، پرورشMaria Andradeماریا آندراده

 .جای دارد 7450جایزه جهانی غذا در سال   است که در میان چهار برنده (7)(AGRA’s Board)عضو انجمن آگرا 

توان به گیاهان بومی این منطقه مانند  در گزارش ماریا آندراده آمده است آفریقا دارای تنوع محصول بسیاری است که ازجمله می

 .بلبلی اشاره کرد و لوبیا چشم (0)(yam)، یام (0)سورگوم

pigeon peaاند مانند موز،  اما بسیاری از انواع محصوالت از طریق تجارت وارداین کشور شده
و  (0)و گندم از آسیا، لوبیا، کاساوا (5)

 .ایم های متنوع مواد غذایی، تنها به کشت چند محصول زراعی اکتفا کرده گذاری در گزینه ذرت از آمریکا، اما به جای سرمایه

است، اما  کند و دارای مقدار زیادی کالری های مختلف کشاورزی رشد می با توجه به اینکه ذرت در شرق و جنوب آفریقا و در محیط

 .استاین گیاه مستعد ابتال به آفات و از نظر کیفیت غذایی در حد متوسطی 

تر شناسایی شده است، اما این موضوع برای آفریقا کافی نیست؛  تازگی انجام شده و رقم ذرت مقاوم و مغذی با وجود تحقیقاتی که به

  شود میزان محصول ذرت کاهش یابد، باعث می  بینی، چراکه در بسیاری از مناطق آفریقا، افزایش دما و بارش شدید و غیرقابل پیش

Montpellier Panel 7455 با توجه به گزارش سال
درصد و در  77طور متوسط تا  ، میزان ذرت در بسیاری از مناطق به(2)

 .درصد کاهش یافته است 04آفریقای جنوبی و زیمبابوه تا 

تری از محصوالت زراعی روی بیاورند، احتمال  گفتنی است، با توجه به تحقیقات انجام شده، چنانچه کشاورزان به کشت طیف وسیع

 .ی دارد تا در برابر حوادثی همچون آفات، بیماری یا خشکسالی آسیب ببینندکمتر

 stem rustدر ذرت و ( نوعی بیماری مربوط به گیاه ذرت) lethal necrosisامروزه نابودی ناشی از شیوع بیماری کشنده مانند 

 .ستدر گندم، تا حد زیادی به علت نبود محصوالت جایگزین شدت یافته ا( بیماری غالت)

الیته امسال در ماالوی، با بروز خشکسالی که باعث از بین رفتن ذرت و حبوبات شد، کشاورزان مجبور شدند تا به سمت کشت 

 .زمینی شیرین روی آورند بیشتر محصوالت زراعی مانند نخود و سیب

است، با آنکه امکان دارد آنها مایل به  آورند؟ پاسخ این اما با وجود این دالیل، پس چرا کشاورزان به کشت تنوع محصوالت روی نمی

کنند؛ چرا که حمایت، پژوهش و دادن یارانه از  ها این کار را نمی دلیل سیاست و موانع نهاد کشت تنوع محصوالت باشند، اما اغلب به
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مانند کاساوا این در حالی که سایر محصوالت زراعی مفید . شود سوی دولت و بخش خصوصی در زمینه کشت ذرت بیشتر انجام می

. شان تحقیق کرد نخست، باید روی ارزش این محصوالت و باال بردن سازگاری  برای انجام این کار،.شود و سورگوم نادیده گرفته می

است و تحمل بیشتری در برابر ( Aساز شیمیایی ویتامین  پیش)زمینی شیرین، دارای سطح باالتری از بتاکاروتن  برای نمونه، سیب

این در حالی است که معموالً این . مرحله دوم، برای کشاورزان باید منبع قابل اعتماد بذر سالم فراهم شود.س داردخشکی و ویرو

 .شود بودن بذر نادیده گرفته می  های بذر محلی و چند ملیتی انجام و مسئله سالم کار توسط شرکت

توانیم  می( هاNGO)المللی  های غیردولتی بین لی و سازمانکشاورزان مح  زمینی شیرین، ما از طریق شبکه برای نمونه، برای سیب

 .برای رسیدن به کشت در مقیاس بزرگ و بهبود مواد کاشت، اقدام کنیم

کنندگان از مزایای محصوالت  های ارتباطاتی برای آگاه کردن مصرف در نهایت، بازاریابی و نام تجاری؛ ما باید از انواع بازاریابی و ابزار

عنوان غذای اصلی، علوفه  تواند برای چند منظور به زمینی شیرین بهره ببریم و به آنها بگوییم این محصول می سیبدیگر مانند 

 ./دهنده در غذاهای فرآوری شده استفاده شود وعده و مواد تشکیل حیوانات، میان

 فرحناز سپهری: ترجمه

 :منبع
/net.ipsnews.www//:http 

 :نوشت پی

5- International Potato Center :زمینی، یک مرکز تحقیقاتی واقع در لیما، پرو است که برای کاهش  المللی سیب مرکز بین

 .کند فقر و دستیابی به امنیت غذایی به صورت پایدار در کشورهای در حال توسعه، از طریق تحقیقات علمی فعالیت می

7- Alliance for a Green Revolution in Africa (AGRA) : با هدف کاهش فقر و گرسنگی در آفریقا،  7440در سال

 .کند وری مزرعه در این قاره فعالیت می ها کشاورز و افزایش بهره برای کمک به میلیون. تأسیس شد

0- Sorghum :سورگوم از نظر اهمیت در بین غالت در . شود ای نامیده می خوشه است که در ایران ذرت گیاهی از خانواده غالت

 .در مقام پنجم قرار دارد دنیا بعد از گندم، برنج، ذرت و جو

غده . است "Dioscorea batatas"با نام علمی ( tropical vine)غده زیرزمینی حاصل از یک نوع گیاه رونده گرمسیری  -0

به پوست درختان دارد، در حالی که گوشت داخلش بر اساس نوع واریته ای یا سیاه است و شباهت زیادی  دارای پوست قهوه "یام"

 "کارائیب"این گیاه را در مناطق گرمسیری مناطقی از آمریکای جنوبی، آفریقا و . شود های سفید، قرمز و ارغوانی دیده می به رنگ

 .دهند پرورش می

 .شود آسیا، آفریقا و آمریکا التین استفاده میعنوان مواد غذایی در  های آن به دانه. از خانواده بقوالت است -5

0- cassava : ،درختچه جنوب آمریکا، از خانواده فرفیون(Euphorbiaceae )طور گسترده در مناطق گرمسیری و  است که به

 .رسد گرمسیری کشت شده و ریشه آن دارای منبع اصلی از کربوهیدرات است که به مصرف خوراکی می نیمه

2- Montpellier Panel : گروهی از کارشناسان آفریقایی و اروپایی که در زمینه کشاورزی، تجارت، محیط زیست و توسعه

 .کنند جهانی کار می

/news/fa/ir.iana.www//:http05525D%/ 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۰۹۳۱آبان  ۱۰: تاریخ

  فناوری نانو ریشه در طبیعت داردفناوری نانو ریشه در طبیعت دارد//  ""بگونیابگونیا""آبی آبی   حل معمای برگحل معمای برگ

های بگونیا را که نوعی گیاه خانگی است،  اند معمای آبی بودن برگ برخی گونه محققان دانشگاه های بریستول و اِسکس توانسته

را که نوعی گیاه خانگی های بگونیا  اند معمای آبی بودن برگ برخی گونه محققان دانشگاه های بریستول و اِسکس توانسته.حل کنند

اما دانشمندان . خیلی تعلق دارد-دیلی، برای بسیاری از مردم، فناوری نانو تنها به حوزه علمی به گزارش ساینس.است، حل کنند

 های گیاه بگونیا موسوم به کلروپالست از یک ساختار شکار نور در مقیاس نانو برای دوام آوردن در فضای بدون اند که سلول دریافته

برای  "فوتونیک"محققان دریافتند که این گیاهان از مدت ها پیش از نوع خاصی از فناوری نانو موسوم به .کنند نور استفاده می

 .کنند تا نور را برای فتوسنتر ذخیره کنند هایشان استفاده می ساخت ساختارهایی در برگ

یکی از دالیل مطلوب بودن آن، قابلیت . بسیار پرطرفدار است های دکوری خود ها و گل گونه، به خاطر برگ 5544بگونیا با تنوع 

ها و در زیر  دلیل آن، شرایط رشد این گیاه در سطوح پایین جنگل. نگهداری از این گیاه در خانه و دور از نور مستقیم خورشید است

بتوانند هر میزان نور دریافتی را برای بقا گیاهان در این منطقه باید . شود سایه درختان است که نور بسیار کمی در آنجا دریافت می

اکنون . رنگ هستند که تاکنون عملکرد زیستی آن ناشناخته مانده بود های آبی های بگونیا دارای برگ برخی گونه.آوری کنند جمع

شود و با قرار گرفتن  یرنگ م گیرد، آبی های این گیاه تنها زمانی که در شرایط بسیار تاریک قرار می اند که برگ دانشمندان دریافته

ها بسیار  دانشمندان همچنین دریافتند ساختار سلولی این برگ. رود در زیر نور مستقیم خورشید، این رنگ به تدریج از بین می

 .های فوتونیکی برای کنترل جریان نور است مشابه ساختارهای مصنوعی رایج در ساخت لیزرهای مینیاتوری و سایر سازه

تری از عملکرد این  گیری در اجزای مصنوعی توانستند به درک دقیق سنجش نوری مشابه مورد استفاده در اندازهها با اجرای  آن

محققان دریافتند که ساختارهای برگهای این گیاه در زمان انعکاس نور آبی، در حقیقت نور سبز . های بگونیا دست یابند گونه

ها  دستی آن رنگ را جذب کرده و تنها نور سبز به گیاهان پائین تر بیشتر نور آبیدر جنگلها، درختان بلند. کنند بیشتری تولید می

 .کند رنگ بگونیا به جذب هرچه بیشتر این نور کمک می های آبی ساختار برگ. رسد می

ا در اکنون محققان در حال تحقیق برای استفاده از این طراحی بدیع طبیعت در سایر گیاهان برای بهبود عملکرد محصوالت ی

 .دستگاههای مصنوعی به منظور ساخت دستگاه های الکترونیکی بهتر هستند

/news/fa/ir.iana.www//:http00574D%/5%D%AD 
 

 گزارشات جهانی
 آیانا - ۰۹۳۱آبان  ۱۰: تاریخ

  کشاورزیکشاورزیراهکاری برای سودآوری مزارع راهکاری برای سودآوری مزارع   ""کشاورزی دقیقکشاورزی دقیق  ""

که دارای ( grain) دهد تولید کنندگان حبوبات که نشان می  تازگی گزارشی منتشر کرده وزارت کشاورزی ایاالت متحده به

کننده از کشاورزی  ، جمعیت استفاده(هکتار 520هزار و  یک)جریب  444بیش از دوهزار و )های به مقیاس بزرگ هستند  زمین

دراین نوع از کشاورزی که با استفاده از فناوری با دقت باال میسر شده، همچنین تخمین . ه استدقیق، حدود دو برابر افزایش یافت

 .تواند به افزایش سوددهی کمک کند های جدید می آوری زده شده که فن

ست، وب، با رکود سه ساله در قیمت غالت که باعث کاهش درآمد در حوزه کشاورزی شده ا به گزارش ایانا به نقل از سایت اگ

شان روی  مزارع  وری کشاورزان بیشتری به سمت استفاده از روش کشاورزی دقیق با استفاده از فناوری باال، برای افزایش بهره

( GPS-guided tractors)یاب  آوری موقعیت آوری باشد، از تراکتور با فن تواند شامل هر نوع فن آوری می استفاده از فن. آوردند

http://www.iana.ir/fa/news/36129/%D8%AD%25D


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته اول آبان 

 

213 
 

برای افزایش ( granular data analysis)ها  های اطالعات دانه شود تا آنالیزکننده انی و خستگی میکه باعث کاهش خطای انس

 .گیری در کاشت تصمیم

David Schimmelpfennig اقتصاددان در حوزه کشاورزی وزارت کشاورزی ایاالت متحده در واشنگتن، در گزارشی نوشته ،

جویی در هزینه  منظور صرفه همچنین به. گذاری قابل توجه در سرمایه و زمان است آوری کشاورزی دقیق نیازمند سرمایه فن": است

 ".های کشاورزی است و افزایش بازده، نیاز به مدیریت نهاده

درصد از کشاورزان بزرگ ایاالت متحده برای هدایت تراکتور از  54حدود   وزارت کشاورزی ایاالت متحده تخمین زده است که

درصد این کار را برای تعیین مناطق  54و  24ه می کنند، این در حالی است که از میان این تعداد بین استفاد GPSدستگاه 

کنند،  استفاده می (7)درصد از تولیدکنندگان از تکنولوژی نرخ متغیر 04تا  04همچنین بین . برند های خود به کار می بارورتر زمین

 .قدر کود، بذر و یا حفاظت از محصول را چه زمان و کجا باید انجام به کار بگیرنددهد تا آنها بدانند که چ فرایندی که اجازه می

کنند  استفاده می GPSدر مزارع ذرت با مقیاس متوسط در ایاالت متحده که از   همچنین بر اساس گزارش وزارت کشاورزی آمریکا،

همچنین سود عملیاتی با استفاده از . ه استمیزان سود عملیاتی حدود سه درصد و سود خالص حدود دو درصد افزایش یافت

درصد افزایش یافته است،  5.5درصد و با تکنولوژی نرخ متغیر به  7.5به ( Guidance systems)کننده  های هدایت سیستم

 .، گردآوری شده است5440سال، از آغاز سال  52عالوه براین وزارتخانه مذکور گفته است که اطالعات مورد استفاده در طول 

آوری با دقت  دهد، با وجود این دستاوردها، اما استفاده از فن این در حالی است که گزارش وزارت کشاورزی ایاالت متحده نشان می

ها که پس از استفاده از  چراکه مزارع در مقیاس کوچک با وجود کاهش هزینه. های نیروی کار تأثیر مختلفی دارد باال، روی هزینه

ها باید افرادی را  سازی این روش های دیگر افزایش یافت، چرا که برای کمک به اجرا و پیاده ، اما برخی هزینهها، روی داد آوری فن

 ./استخدام کنند

 فرحناز سپهری

 :نوشت پی

یک مفهوم جدید در کشاورزی امروزی است و بر ( Precision Agricultureیا  Precision Farming)کشاورزی دقیق  -5

یکی از دالیل رشد کشاورزی دقیق در میان دانشمندان و کشاورزان، پیشرفت . مبنای وجود ناهمگونی در سطح مزرعه استوار است

یا )ای  ههای هوایی یا ماهوار ، سنسورها، عکسGPSهای مختلف ازجمله سیستم تعیین مختصات جغرافیایی  تکنولوزی در زمینه

شده توسط تکنولوژی برای انجام محاسبات  آوری بر این اساس اطالعات جمع. و مدیریت اطالعات جغرافیایی است( سنجش از دور

ها و  ها بیماری های مختلف ازجمله مقدار مواد مغذی خاک، گسترش و پخش آفت دقیق در مورد سطح ناهمگونی در مزرعه از جهت

بینی مقدار عملکرد مورد  های مدیریتی و همچنین پیش گیری در مورد موعد فعالیت همچنین تصمیمهای هرز در سطح مزرعه  علف

 .گیرد ارزیابی قرار می

7- variable rate technology :ترین دستاوردهای کشاورزی دقیق کاربرد فناوری نرخ متغیر  یکی از مهم(Variable Rate 

Technology (VRTها،  در اعمال نرخ متغیر نهاده. ها است پاش شیمیایی در سم منظور کاهش مصرف مواد ، بهVRA ها  نهاده

برخی کاربردهای تکنولوژی نرخ متغیر در . شوند صورت موضعی و درباره تغییرپذیری خصوصیات موضعی زمین زراعی اعمال می به

 :کشاورزی دقیق به شرح زیر است

 نرخ متغیر با استفاده از فناوری ماشین بینایی؛کش با  طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه اعمال علف -

 طراحی، ساخت و ارزیابی یک سامانه کنترل برای تغییر یک خطی کار نرخ ثابت به نرخ متغیر؛ -
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 طراحی، ساخت و ارزیابی یک کودپاش مایع نرخ متغیر با استفاده از روش مدیریت موضعی در کشاورزی دقیق؛ -

 سیم در حوزه کشاورزی؛ شبکه های حسگر بیای از  طراحی و ساخت نمونه -

 .کوددهی با آهنگ متغیر -

/news/fa/ir.iana.www//:http05405A%DA%/4%D5 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۰۹۳۱آبان  ۱۱: تاریخ

  آیدآید  ها میها می  کمک اجرای طرح تنفس جنگلکمک اجرای طرح تنفس جنگلفنالند به فنالند به 

هایش استوار است امروز با ایران که طرح تنفس را برای  برداری از جنگل های آن مبتنی بر بهره عنوان کشوری که سیاست فنالند به

کننده  تواند تأمین میفنالند : ها در این باره گفت رئیس سازمان جنگل. های شمال در پیش رو دارد، قراداد همکاری امضا کرد جنگل

 .چوب مورد نیاز ایران در راستای اجرای طرح تنفس باشد

با توجه به شرایط جدیدی که برای توسعه روابط بین ایران : وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر افزود خداکرم جاللی امروز در گفت

 .نامه همکاری امضا شد ی دو کشور ایران و فنالند تفاهمو فنالند فراهم شده است، امروز در مجموعه سعدآباد با حضور رؤسا

 .یکی از محورهای همکاری بین دو کشور کشاورزی و جنگلداری است: وی خاطرنشان کرد

درصد تولید ناخالص داخلی  04درصد سطح کشور فنالند را جنگل پوشانده و تقریباً حدود  24: ها ادامه داد رئیس سازمان جنگل

های همکاری بین  به گفته جاللی، در سفرهای رؤسای جمهور دو کشور، زمینه.شود برداری جنگل تأمین می بهره این کشور از طریق

 .هایی در راستای تامین منافع طرفین تنظیم و بین دو کشور تبادل شود نامه ایران و فنالند شناسایی شده تا تفاهم

های مهم جهان مثل تغییر اقلیم و گرمایش جهانی، تنوع زیستی،  ه چالشالمللی، دربار های بین بر اساس کنوانسیون: وی اضافه کرد

های علمی  نیازمند همکاری... های بین کشورها افزایش یابد همچنین ایران در مباحث اقتصاد سبز و باید همکاری... فرسایش خاک و

کننده  توانند تأمین ء کشورهایی هستند که میروسیه و فنالند جز: جاللی یادآور شد.های سایر کشورها است آوری و استفاده از فن

رو بوده و  اقتصاد آنها بر محور عرضه چوب است؛ در حالی که ایران با کمبود در زمینه تامین نیازهای چوبی روبه. چوب ایران باشند

 .کند برداری می های شمال خود بهره فقط از یک میلیون هکتار جنگل

در برنامه ششم . حث تنفس را در کشور اجرایی کرده و برنامه این طرح را در دست تنظیم داریمبنا داریم به تدریج ب: وی بیان کرد

 .های شمال به تدریج اجرایی خواهد شد بحث تنفس در جنگل

برداری از  با استفاده از واردات چوب از کشوری نظیر فنالند و روسیه قادر خواهیم بود بهره: ها تأکید کرد رئیس سازمان جنگل

های سنجش و پایش  ای قدرتمند در زمینه سامانه جاللی همچنین کشور فنالند را مجموعه.های شمال را کاهش دهیم لجنگ

 .گذاری معرفی کرد جنگل، کنترل حریق، بیماری و آفات، توسعه گردشگری و سرمایه

تواند با استفاده از تجربه  تی میها موفق عمل کرده و بخش غیردول فنالند در مجموع در بحث حفاظت از جنگل: وی اظهار داشت

تبادل دانش فنی و مباحث تحقیقاتی نیز دیگر : جاللی در پایان عنوان کرد.این کشور، به مباحث مرتبط با این حوزه ورود پیدا کند

کشور نامه امضاشده بین دو کشور بود که امکان همکاری بین بخش دولتی ایران با متولیان جنگل  محورهای ذکر شده در تفاهم

 ./کند فنالند را فراهم می
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