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 بنام خداوند متعال

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

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

 کلیک فرمائید  Bookmarkاخبار صرفا برروی عناوین در 

 

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

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

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

 .شودای بازنشر میرسانه

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

 اهم اخبار کشاورزی و آب

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

 بهره مند فرمائید.

ند بودجوابگو خواه 02188346720و فاکس   02188346726در این راستا تلفن    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

2 

 آب
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۰۸تاریخ: 

 در کمین اقتصاد ایران« آب»ابرچالش 

 محور به طور جدى مشكل آب را به حساب نیاوردندهای نفتطبیبیان: دولت

جمهور برشمرده،آب را باید ویژه تر در نظر گرفت،چه آنکه ایران از شش ابرچالشی که مسعود نیلی دستیار ویژه اقتصادی رییس 

 .کشوری خشک است و آب برای آن غنیمتی بزرگ

به گزارش خبرآنالین، با افزایش جمعیت ایران، تامین آب به تدریج به شرایط بحرانی خواهد رسید.از همین رو،اقتصاددانان نسبت به 

فت آب هشدار می دهند.اگرچه در برنامه پنج ساله ششم،آب از اهمیت ویژه در قوانین ارایه راهکارهایی برای جلوگیری از هدر ر

 .برخوردار است،اما هر برای جلوگیری از بحران آب الزم است، هماهنگی بیشتری بین ارکان تصمیم گیر در کشور صورت بگیرد

اولین عامل کمبود میزان بارندگی نسبت به متوسط آنطور که کارشناسان می گویند، کمبود آب در ناشی از سه عامل ریشه می گیرد؛

میلیمتر است؛ این رقم یعنی کمتر از یکسوم  750میلیمتر و متوسط جهانی  245متوسط بارندگی ساالنه ایران  .بارندگی جهانی است

 .متوسط جهانی

درصد منابع آب  50تا  40دل عامل دوم شاخص مصرف زیاد آب در ایران است. براساس شاخص های بین المللی مصرف مطلوب معا

تا  50میلیارد مترمکعب است، اگر حدود 120تجدید پذیر یک کشور است. با توجه به اینکه متوسط ساالنه منابع تجدید پذیر ایران 

 المللی عمل کردهمیلیارد مترمکعب در سال از منابع تجدید پذیر در بخش های مختلف مصرف کنیم، مطابق شاخص های بین 60

میلیارد مترمکعب منابع 120درصد رسیده است؛ یعنی از  85در حالی که در سالهای گذشته میزان مصرف آب در ایران به مرز ایم. 

میلیارد مترمکعب به مصرف می رسد و باال بودن این شاخص به معنای فشار بیش از حد به منابع آب به ویژه 100تجدیدپذیر، ساالنه 

میلیارد مترمکعب آب که طی سالهای  100م سهم مصرف آب در بخش های مختلف است. از اینعامل سو .منابع آب زیرزمینی است

درصد در بخش  3درصد آن در بخش کشاورزی، حدود  90گذشته ساالنه از منابع تجدید پذیر ایران مصرف شده است، بیش از 

بخش کشاورزی آن هم با راندمان  درصدی آب در90درصد در بخش شرب و بهداشت مصرف شده است. مصرف  7صنعـت و حدود 

پایین آبیاری، یکی از عوامل اصلی بحران آب در کشور است. این در حالی است که متوسط سهم بخش کشـورزی در مصارف آب در 

درصد است. ولی در ایران ساالنه  40درصد و سهم بخش کشاورزی در کشورهای توسعه یافته از منابع آب حدود  70جهان حدود 

 اعتقاد به موضوع کل منابع آب مصرفی، در بخش کشاورزی آن هم با راندمان پایین آبیاری مصرف می شود و این  درصد 90

  .در ایران است آب بحران ایجاد در عامل مهمترین کارشناسان

یکی از کارهایی که در برنامه ششم توسعه پیش بینی شده، این است » ستار محمودی، سرپرست وزیر نیرو چندی پیش گفته بود:

میلیارد متر مکعب در مصارف، کاهش اتفاق بیفتد که این کار با توافق وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، سازمان 11که باید 

نامه ها قرار گرفته است. اگر این اقدامات که در برنامه خوب دیده شده در عمل موفق باشند، محیط زیست و... تایید شده و جزو بر

 «.قطعا روند کاهش سطح منابع آب زیرزمینی کشور متوقف می شود و در طول سالهای برنامه ششم شرایط بهبود می یابد

 پروژه ای به نام انتقال آب  

گروهی از کارشناسان سازمان برنامه این طرح را پیشنهاد  55و  54برمی گردد.درسالهای  سابقه پروژه انتقال آب به پیش از انقالب 

کردند،اما مورد توجه قرار نگرفت.بعدها در دولت سازندگی،طرح انتقال آب از خلیج فارس به استانهای خشک مثل کرمان و یزد، 
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بب شد تا مسکوت بماند.با این حال مرحوم هاشمی رفسنجانی مجددا در دستور کار قرار گرفت.با این حال هزینه بر بودن این طرح س

 .این طرح را در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم پیگیری می کرد

پروژه انتقال آب اما در دولت های اصالحات و دولت محمود احمدی نژاد هم مطرح ش،اما از دستور کار خارج شد. به نظر می رسد، 

میلیارد تومان اعتبار،  4000د است.او دو سال پیش هنگام سفر به یزد اعالم کرد با اختصاص حسـن روحانی هم به این طرح عالقه من

  .طرح انتقال آب از دریای عمان و خلیج فارس به فالت مرکزی ایران در دستور کار دولت است

هم اکنون قیمت تمام شده هر متر مکعب آب شیرین شده خلیج فارس و دریای عمان »علیرضا دائمی قائم مقام وزیر نیرو گفته بود:

هزار تومان تخمین زده می شود که نسبت به تعرفه های جاری آب 3به همراه هزینه انتقال آن برای مرحله اول طرح یک دریا حدود 

 «.االیی استشرب و صنعتی و کشاورزی رقم ب

طرح انتقال آب به گفته گروهی از کارشناسان اقدامی غیرکارشناسی است، چرا که هزینه انتقال آب زیاد است. از طرفی هم انتقال  

آب، راهکاری ثانویه برای حل مشکل آب به حساب می آید. یعنی ابتدا باید صرفه جویی و درست مصرف کردن آب و مکانیزه شدن 

ورت بگیرد، بعد اگر این راهکارها کارساز نبود، به سراغ انتقال آب رفت، نه در شرایطی که کشاورزی ایران به صنعت و کشاورزی ص

 .شدت سنتی و معیشتی است

من اعتقاد دارم که انتقال آب از خزر یا ارس یا جای دیگر به دریاچه کامال » حبیب اهلل بیطرف وزیر نیرو در دولت اصالحات می گوید:

یرکارشناسی است. چون ارتفاع هیدرولیکی آب در دریاچه را اضافه می کند و اگر برداشت آب زیرزمینی منابع شیرین یک اقدام غ

ادامه پیدا کند، این افزایش ارتفاع باعث تشدید حرکت منابع آب شور در زیر زمین به سمت منابع آب شیرین می شود و بحران را 

 «.افزایش می دهد

 آیا راهی هست؟

ن می گویند، ساده ترین راهکار، استفاده از شیوه های افزایش راندمان آبیاری است؛ شیوه های آبیاری در ایران باید تغییر کارشناسا

کند و برنامه ریزی های الزم برای مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی به وجود بیاید. البته عمده مصرف کنندگان آب در بخش 

. دستگاه حاکمیتی در بخش کشاورزی باید با آموزش و ترویج و فراهم کردن تسهیالت کشاورزی، مردم یا بخش خصوصی هستند

الزم برای سرمایه گذاری در روش های بهینه مصرف آب از جمله سیستم های تحت فشار که در دنیا مرسوم است، زمینه را برای 

  .افزایش راندمان آبیاری فراهم کند

ت تکنیکی با سیستم های مکانیزه پیشرفته است.اما کشاورزی در ایران هنوز سنتی است. در حال حاضر کشاورزی در دنیا یک فعالی

  .هنوز آبیاری براساس جوی ها و کرت بندی های غرقابی به شیوه ای کامال سنتی و غیربهینه صورت می گیرد

 .این شرایط شده استبه گفته کارشناسان، ضعف مدیریت کشاورزی در طول دهها سال از عمر مدیریت در کشور، باعث 

دولت هاى ما از قبل از انقالب تا به امروز نفت محور بوده اند چون نفت، دالر در کف دست »محمد طبیبیان اقتصاددان می گوید:

دولت ها قرار می داده که به زخم هاى مختلف بزنند. به همین دلیل هم به طور جدى مشکل آب را به حساب نیاورده اند، چون 

 «.ن حیطه درآمدى براى دولت متصور نیست. اما آب مهمترین مواهب طبیعى کشور استظاهرا از ای

ایجاد شبکه فاضالب و استفاده مکرر از آب در  -مسلما راه حل هایى وجود دارد؛ یکى از آنها بازیافت آب شهرى »او معقتد است:

ه هاى آبرسانى فرسوده در شهرها و استفاده از دیگرى صرفه جویى در مصرف از طریق بازسازى شبک .استفاده هاى غیرشرب است

 «.گذارى است. بازنگرى در شیوه هاى استفاده از آب هم راهی دیگر استابزار قیمت
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برنامه هاى آمایش سرزمین در کشور ما از قبل از انقالب بر یک مبناى نادرست، » رییس اسبق سازمان برنامه و بودجه می گوید:

یزى منطقه اى کالن به صورت مرکزى و در سطح کشور از طریق معمارى و مهندسى قرار گرفت و البته یعنى تصور امکان برنامه ر

ناموفق بود. برنامه هاى آمایش سرزمین شاید بتواند موفق شود در صورتى که چند پروژه مشخص بزرگ براى مناطق مختلف در 

اى در سطح استان و با جزئیات بیشتر در سطح شهرستان  از این گذشته برنامه ها باید به صورت منطقه.سطح ملى تعریف شود

تدارك دیده شود. در این مورد اختیارات استانداران و مدیران استانى و مدیران و شوراها در سطح شهرستان بایستى افزایش یابد. 

اجرایى همراه با برنامه مالى و همچنین اقدامات برنامه ریزى و اجرا غیرمتمرکز پیگیرى شود. مهمتر از همه الزم است برنامه هاى 

 «.تعیین تکلیف اکید جریان مالى براى این اقدامات باشد. این شیوه اى است که در کشورهاى پیشرفته موفق بوده است

http://www.iana.ir/fa/news/48785/%D8%A7%D8%A8%D8% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/news/48785/%D8%A7%D8%A8%D8%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

5 

 آب
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۰۳تاریخ: 

 بازبینی در سیستم مدیریت، راه نجات منابع آب زیرزمینی

وند، شهایی که در زیرزمین هستند و به چشم دیده نمیتر از مشکل منابع آب سطحی است. آببحران آب زیرزمینی به مراتب جدی

تنها راهکار وزارت  .کنندبردار آشکار مییکباره با فرونشست زمین، اثرات منفی خود را پیش چشم بهرهدر حال ته کشیدن بوده و به 

های غیر مجاز است اما کارشناسان بر این باورند که باید در نیرو برای مقابله با این روند مخرب، پر و مسلوب المنفعه کردن چاه

 .م شودسیستم مدیریت منابع آب زیرزمینی بازبینی انجا

 خبرگزاری کشاورزی ایران:

 20کند در یک دوره میلیارد متر مکعب گزارش شده است و وزارت نیرو تالش می 6بیالن منفی منابع آب زیرزمینی ایران ساالنه 

تبار اعساله از طریق اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی بیالن منفی منابع آب زیرزمینی را بهبود بخشد. اما متاسفانه به این طرح 

 های کشاورزی توسط وزارت نیرومناسب تخصیص داده نشده است و سال گذشته با اعتبار صفر، کارِ پر و مسلوب المنفعه کردن چاه

ای تهران در گفتگو با پاون خبر داده پیگیری شد. امسال نیز همین رویه ادامه دارد و محمدرضا بختیاری مدیرعامل شرکت آب منطقه

میلیون مترمکعب آب  16حلقه چاه غیرمجاز در استان تهران از برداشت غیرقانونی بیش از  451نخست امسال ماهه  6است که طی 

هزار حلقه چاه غیر مجاز در کشور وجود دارد و معلوم نیست با این روند، چند سال طول  300حدود .جلوگیری به عمل آمده است

ی در چهل و نهمین نشست طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی های غیر مجاز مسدود شود. بختیارکشد که تمام چاهمی

ای تهران باید در سال جاری هزار و بر اساس ابالغ شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران، آب منطقه اعالم کرده است که

برای تحقق این برنامه گفت: از ابتدای سال تا ریزی دقیق وی با اشاره به برنامه.حلقه چاه غیر مجاز را پر و مسلوب المنفعه کند 500

حلقه  101حلقه چاه غیر مجاز در استان تهران پر و مسلوب المنفعه شده است که سهم تهران بزرگ  451شهریور سال جاری  31

 69ماوند حلقه، د 13حلقه، پاکدشت  31حلقه، ورامین  37حلقه، ری  37حلقه، اسالمشهر  36حلقه، رباط کریم  60چاه، شهریار 

حلقه  451مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران با بیان اینکه انسداد .حلقه بوده است 14حلقه و شمیرانات  53حلقه، فیروزکوه 

میلیون متر مکعب از منابع آبی استان شده است، عنوان کرد: طبق  16چاه غیر مجاز باعث جلوگیری از برداشت و تخلیه بیش از 

درصد آب مورد  50بیش از .گرفته و تاکیدات انجام شده تا پایان امسال به برنامه مورد نظر خواهیم رسیدهای صورت برنامه ریزی

شود اما با وجود آنکه نیمی از آب مورد نیاز خود را از نیاز کشور از طریق منابع زیرزمینی در قالب چاه، چشمه و قنات تامین می

برای مراقبت از این منابع استراتژیک نداریم. پوشش گیاهی زمین که نقش مهمی در  ایکنیم، برنامههای زیرزمینی تامین میسفره

ر ها مراتع ایران به شدت دایم. بر اساس گزارشافزایش میزان تغذیه منابع آب زیرزمینی دارند را با مدیریت غلط مراتع، از بین برده

های زیرزمینی را با مشکل مواجه کرده است. همچنین سفره ها، تغذیهحال فرسوده شدن است و حذف پوشش گیاهی مرتعی و جنگل

عدم اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری به دلیل نبود بودجه مناسب و تمرکز وزارت نیرو بر مدیریت آب سطحی، مشکالت 

شده است که هر روز  های زیرزمینی ایجاد کرده است. عدم توجه جدی به منابع آب زیرزمینی سببفراوانی را برای تغذیه سفره

های کند و حیات برای همیشه از یک آبخوان ویران شده کوچ کند. با این وجود مسئوالن توجهی به طرحای از ایران فرونشست گوشه

 تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی ندارند.

 عدم نظارت بر برداشت از منابع آب زیرزمینی

شود اما نیازعلی ابراهیمی های غیر مجاز معرفی میها، چاهنی و فرونشست دشتهای زیرزمیاگرچه مقصر اصلی افت سطح سفره آب

های دارای پروانه و اضافه برداشت هشت میلیارد متر پاك، عضو هیات علمی موسسه تحقیقات خاك و آب از عدم نظارت بر چاه

http://awnrc.com/index.php
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ها را درست محاسبه کرده بود، امروز شاهد ن آب دشتها در گفتگو با ایانا خبر داد.به گفته وی اگر وزارت نیرو ا بیالمکعبی این چاه

وی ادامه داد: خطرات زیادی در درست محاسبه نکردن بیالن وجود دارد. بر اساس محاسبات .های زیرزمینی نبودیمافت کیفیت آب

 ارد متر مکعب نیز اضافهشود و بیش از هشت میلیهای غیر مجاز برداشت میانجام شده توسط ما، هشت میلیارد متر مکعب آب از چاه

ها را بگیرد، کل مسئله ابراهیمی پاك گفت: اگر وزارت نیرو فقط جلوی این اضافه برداشت.های مجاز دارای پروانه استبرداشت چاه

 شود. آب زیرزمینی حل می

 ها ضروری استبازنگری در پروانه

های زیرزمینی در چند سال اخیر یر مجاز سبب کاهش سطح آبهای غعلی ابراهیمی در گفت و گو با خانه ملت نیز بیان کرد: چاه

 شده است این مسئله عالوه بر تاثیرمنفی برکیفیت آب، زمینه رانش زمین را فراهم کرده است.

ازنگری اند، نیز نیازمند بهای مجازی که درگذشته مجوزگرفتهعضو کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه چاه

 ها تاکید کرد.تند، بر تجزیه و تحلیل پروانه این چاههس

ای ههای مجاز باید براساس سطح مجاز مصرف آب، اجازه برداشت منابع آبی را دریافت کنند تا بتوان از آبابراهیمی افزود: باید چاه

ز فروش آب به طریق ساعتی و های زیرزمینی پاسداری و محافظت کرد. این در حالی است که با حذف مالکیت دائمی چاه اسفره

وی ادامه داد:برای ثبات مصرف بهینه منابع آبی، توزیع عادالنه آن باید در اولویت قرار بگیرد و برای .توان جلوگیری کردحجمی می

 عملیاتی شدن این مهم، باید آب مصرفی از منابع آزیر زمینی هنرمندانه مدیریت شود

http://www.iana.ir/fa/news/48693/%D8%A8%D8%A7%D8%B 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۰۴تاریخ: 

 حلقه چاه غیرمجاز در تهران پلمب شد 451

میلیون  16استان تهران از برداشت بیش از حلقه چاه غیر مجاز در  451ای تهران گفت: با پلمب مدیرعامل شرکت آب منطقه :ایرنا

 .ماه نخست امسال جلوگیری شده است 6متر مکعب آب در 

حلقه چاه مسلوب  728هزار و  32وزارت نیرو در کارنامه چهارساله خود اعالم کرده از ابتدای دولت یازدهم تا پایان خردادماه امسال،  

ها سال به سال کمتر شده، اما برداشت از منابع های اخیر هر چند بارشت. در دههای عاید نشود( شده اسالمنفعه )آنچه از آن بهره

های چند سال اخیر، عواملی دیگر مانند عالوه بر خشکسالی آبی هر سال نسبت به سال قبل روندی صعودی داشته است؛ بنابر این،

های مجاز و غیرمجاز، دست به دست هم داده چاه رعایت نکردن مدیریت مصرف، توسعه کشاورزی و صنعت و حفر افزایش جمعیت،

 .و کم آبی را به بحرانی برای آینده ایران تبدیل کرده است

ای تهران در چهل و نهمین نشست ای تهران، محمدرضا بختیاری مدیرعامل شرکت آب منطقهبر اساس گزارش شرکت آب منطقه 

بر اساس ابالغ شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران، شرکت آب  بخشی منابع آب زیرزمینی اظهار کرد:طرح احیا و تعادل

حلقه چاه  451شهریور امسال  31حلقه چاه غیر مجاز را پر کند. وی افزود: از ابتدای سال تا  500ای تهران باید امسال هزار و منطقه

 37حلقه، اسالمشهر  36حلقه، رباط کریم  60 حلقه چاه، شهریار 101غیر مجاز در استان تهران پر شده است که سهم تهران بزرگ 

 .حلقه است 14حلقه و شمیرانات  53حلقه، فیروزکوه  69حلقه، دماوند  13حلقه، پاکدشت  31حلقه، ورامین  37حلقه، ری 

http://www.iana.ir/fa/news/48697/451%D-8%AD% 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۰۴تاریخ: 

 های انتقال نامناسب، عامل هدر رفت آبشبكه

میزان تبخیر در ایران سه برابر متوسط جهانی است. در کشور خشکی نظیر ایران که وابستگی به منابع آب زیرزمینی نیز بیش از 

قال در های انتآب به مقصد با کمترین میزان هدر رفت، انتخاب شود اما شبکههای مناسبی برای انتقال سایر کشورهاست، باید روش

 .ها باالستشود و هدر رفت آنها به دلیل طراحی نامناسب و فرسوده شدن سیستمایران متناسب با شرایط کشور ایجاد نمی

سال  200یلی متر بوده و میزان بارندگی در م 800به گزارش خبرنگار ایانا، بر اساس آمارهای وزارت نیرو متوسط بارندگی در جهان 

سال  15میلی متر بوده است. این میزان بارش حدود یک سوم متوسط جهانی است. شاخص بارندگی در  243گذشته در ایران حدود 

در ایران میلی متر رسیده است. میزان تبخیر  203سال گذشته به  7میلی متر و در  215گذشته به دلیل روند تغییرات اقلیمی به 

برابر متوسط جهانی است. میزان آب تجدید  3میلی متر است که این رقم حدوداً  700میلی متر و در جهان حدود  2000نیز حدود 

میلیارد متر مکعب رسیده است یعنی  104سال اخیر به  5میلیارد متر مکعب بوده که در  130،در کشور 1377-78شونده تا سال 

میلیارد متر مکعب کاهش یافته است. به این ترتیب سرانه آب برای هر ایرانی که در سال  26حدود  متوسط کشوری در این شاخص

متر مکعب رسیده است. بنابراین در چنین شرایطی باید برای هر  1600های اخیر به هزار متر مکعب بوده، در سال 13حدود  1300

ی زیرزمینی هاهای سفرهای برای جلوگیری از تبخیر نداریم بلکه آبها برنامهقطره از آب کشور برنامه داشته باشیم.اما متاسفانه نه تن

را از محلی که تبخیر در آن صفر است به سطح زمین آورده و در استخرهای تبخیری که با هدف تفریح، آبیاری مزارع و غیره ساخته 

های مناسبی نداریم. وضعیت آب انتقال آب نیز برنامه کنیم تا این آب در معرض تبخیر بیشتر قرار گیرد.درآوری میاند، جمعشده

های روباز به مزرعه منتقل کنیم. بلکه بخشی از کارشناسان معتقدند با توجه ای نیست که به راحتی این آب را در شبکهایران به گونه

مزارع منتقل شود. از آنجا که قیمت  به ارزش حیاتی آب و کمبود این منبع در ایران، حتی بهتر است آب با لوله به محل مصرف یعنی

ها، همواره انتقال آب با لوله به کند، در محاسبات اقتصادی پروژهآب در ایران پایین است و دولت یارانه زیادی برای آب پرداخت می

 شوند.های روباز پیروز میدان محاسبات مهندسی میخورد و شبکههای باال شکست میدلیل هزینه

 ه، بالی جان منابع آبیهای فرسودشبكه

هزار هکتاری خوزستان نیز  550های انتقال مناسب با شرایط اقلیمی ایران است. حتی در طرح کمتر زمین کشاورزی شاهد شبکه

اند که با توجه های انتقال رو باز طراحی شدههای اخیر اجرای آن توسط وزارت جهاد کشاورزی شدت یافته است، شبکهکه در سال

های از دست رفته بر اثر تبخیر را به پای بخیر در ایران، میزان هدر رفت آب در بخش کشاورزی را افزایش داده و تمام آببه شدت ت

خش های فرسوده، بکند با شبکهنویسند. بخش شرب هم که آب خود را از طریق سیستم لوله کشی دریافت میمصرف کشاورزی می

درصد آب شهری بر اثر فرسودگی شبکه از  30دهد حدود آمارهای وزارت نیرو نشان می دهد.زیادی از منابع خود را از دست می

 های انتقال آب شهریترین آب کشور است که برای حفظ سالمت شهروندان به شبکهرود. آب شرب بهترین و با کیفیتدست می

کنند. فرسودگی شبکه آب شرب کننده خارج میهای فرسوده این آب با کیفیت را از دسترس مصرف شود. اما شبکهتحویل داده می

بهروز نعمتی سخنگوی هیأت رئیسه مجلس، نیز در گفتگو با خانه ملت نسبت به هدر شهری و هدر رفت آن به حدی جدی است که 

 یدهد.به گفته وی مسئله هدر رفت آب و برق چند ماه قبل در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمرفت آب در شبکه هشدار می

 18های اصلی نمایندگان این کمیسیون است.سخنگوی هیئت هیأت مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه مطرح شده و از دغدغه

درصد تلفات در شبکه آب و برق وجود دارد این میزان تلفات را بسیار جدی توصیف کرد و افزود: در دولت یازدهم قرار بود وزیر وقت 

های ای را تشکیل دهد تا از تلفات آب و برق در شبکه جلوگیری شود.وی با بیان اینکه سیستمکمیته نیرو برای رسیدگی به این مسئه

http://awnrc.com/index.php
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که اند و اینانتقال نیرو و آب کشور فرسوده است، عنوان کرد: متاسفانه در این خصوص دو مجموعه آب و برق عملکرد خوبی نداشته

های انتقال این نماینده مجلس بر بازسازی شبکه .شتر توجیه است تا واقعیتکنند، بیضعف را به نبود اعتبارات و بودجه موکول می

 فرسوده کشور تاکید کرد.

http://www.iana.ir/fa/news/48698/%D8%B4%D8%A8%DA%A9% 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۰۳تاریخ: 

 نسخه آبی برای کشاورزی جنوب

های آبی در زمیندست رودخانه بهمنشیر تا پنج سال آینده چالش بیاستاندار خوزستان گفت: با احداث دو سد سلولی در پایین 

 .کشاورزی منطقه برطرف خواهد شد

های پمپاژ آب در منطقه جنوب خوزستان ی جهاد نصر، مشکل برق سیستمغالمرضا شریعتی افزود: با تامین اعتبارات مورد نیاز از سو

آبی در نخیالت منطقه جنوب خوزستان اظهار کرد: سازمان آب رسانی پایدار شود.وی با اشاره به مشکل کمبرطرف خواهد شد تا برق

آید تامین کند تا محصول اب میدست و نخیالت این منطقه را که از معضالت جدی به حسو برق استان موظف است آب پایین

ش دست رودخانه بهمنشیر تا پنج سال آینده چالکشاورزان از بین نرود.استاندار خوزستان گفت: البته با احداث دو سد سلولی در پایین

مجوز ای مجوزهای آب و برق را با شریعتی افزود: در خوزستان عده .های کشاورزی منطقه برطرف خواهد شدآبی در زمینبی

ای برای کنند که اگر تا یک ماه آینده برنامهکنند اما به جای کار از رانت مجوزها استفاده میکشاورزی، دامپروری و آبزیان دریافت می

ایجاد اشتغال نداشته باشند، بیشتر مجوزها لغو و به متقاضیان جدید داده خواهد شد.استاندار خوزستان گفت: با توجه به اینکه سال 

گذاران حقیقی است.وی تصریح کرد: نخیالت کشاورزان سازی بستر مناسب برای سرمایهو اشتغال است، وظیفه دولت آماده تولید

زند اند و با توجه به اینکه وجود آنها امنیت پایدار را برای کشور رقم میمنطقه جنوب خوزستان در جنگ تحمیلی آسیب جدی دیده

هکتار برای  8900شود.شریعتی افزود: جهاد نصر تا پایان سال جاری تا سقف ها به آنها کمک میلهاز طریق پمپاژ آبرسانی و تعمیر لو

بیمه محصوالت کشاورزی، خسارات مربوط به ریزگردها  :های کشاورزی و احیای آنها اقدامات الزم را انجام دهد.وی اظهار کردزمین

زودی برای اصالح طرح بیمه اقدام هایی با بیمه انجام شده و بهن منظور رایزنیکند که به ایو گرمای هوا را به کشاورزان پرداخت نمی

اسب بخار گفت: طبق مصوبات شورای امنیت کشور استفاده از  75های استاندار خوزستان با اشاره به تردد قایق.شودالزم انجام می

شورای تامین استان مصوب کردیم صیادانی که مجوزهای قانونی  ها ممنوع اعالم شده ولی با اختیاراتی که استانداری دارد دراین قایق

رغم توانند برای شناورهایشان از این موتورها استفاده کنند.جلیل مختار، نماینده آبادان در مجلس نیز گفت: بهاند میرا اخذ کرده

تعاونی در آبادان،  58رع پرورش ماهی و هکتار از مزا447تاکنون مبنی بر تامین آب در  93دستورات مکرر روسای جمهوری از سال 

کشی برای آبرسانی از اروندرود به کیلومتر لوله 100وزیر جهاد کشاورزی دستور احداث  :این دستورها اجرایی نشده است.وی افزود

اد نصر و جهاد دستگاه موتور پمپ از منابع مالی استان را صادر کرد، ولی جه 500های کشاورزی و تخصیص اعتبار برای خرید زمین

های شخصی اقدام به خوداجرایی کشاورزانی که با تکیه بر توان و داشته :وی تصریح کرد.اندکشاورزی هنوز در این زمینه اقدامی نداشته

های تشویقی و حمایتی هستند که امیدواریم استانداری استفاده کردند، نیازمند استفاده از بستههای خشک و بیدر آباد کردن زمین

متر مکعب از آب اروندرود و  45و وزارت جهاد کشاورزی این مهم را در نظر بگیرند.نماینده آبادان در مجلس گفت: در هر ثانیه، 

توان برای توسعه کشاورزی در منطقه حداقل پنج متر مکعب آن را شود در صورتی که میبهمنشیر بدون استفاده به دریا روانه می

دست بهمنشیر روانه شود که اکنون مترمکعب آب باید به پایین 120ای که وزارت نیرو داشت، طبق مصوبهاستفاده کرد.مختار افزود: 

شود و جا دارد سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان نیز در این دست بهمنشیر سرازیر میهای پایینمترمکعب به زمین 50تنها 

 28افزایش نرخ بیمه نخیالت را ناعادالنه دانست و گفت: امسال بیمه نخیالت به زمینه تدابیری اتخاذ کنند.نماینده آبادان در مجلس 

برابر افزایش داشت و پرداخت این هزینه برای هر نخل از سوی کشاورزان سخت است  2هزار ریال رسید که نسبت به سال گذشته 

ان و فرماندار ویژه آبادان نیز گفت: آبادان با ظرفیتی معاون استاندار خوزست.و سبب شده بسیاری از نخلداران محصولشان را بیمه نکنند

که در اراضی کشاورزی قبل از جنگ تحمیلی داشت از سابقه درخشانی در تولید و صادرات خرما برخوردار بود.عزیزاهلل شهبازی اظهار 
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زی کشور داشت که متاسفانه بخش هزار تن برداشت ساالنه موقعیت مناسبی در کشاور 190کرد: آبادان با هشت میلیون اصله نخل با 

ای اعظمی از آن از بین رفته است.وی با بیان اینکه استان در منطقه نیمه خشک کشور قرار دارد، گفت: این منطقه به عنوان منطقه

ب به ما لوهای شیرین سرازیر شده به این خلیج در مراحل پایانی و با کیفیت نامطرود که آبفارس به شمار میالیه خلیجدر منتهی

 دست در رودخانهرسد که منجر به تغییر اکوسیستم در منطقه شده است.شهبازی گفت: عملیاتی شدن احداث سدهای پایینمی

بهمنشیر و نهرهای اروند رود، موجب ترغیب و تشویق مردم و کشاورزی در جهت باال بردن کیفیت دریافت آب شده است.شهبازی با 

 .هکتار در منطقه در حال انجام است40اورزی آبادان اظهار کرد: الگوی کشت شلتوك در مساحت اشاره به تک محصولی بودن کش

http://www.iana.ir/fa/news/48660/%D9%86%D8%B3%D8 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۰۲تاریخ: 

 کنند؟کشورها از تشكیل بازار آب چه اهدافی را دنبال می

گذار برای تکمیل تاسیسات آبی این کشور است در حالی که به گفته کارشناسان در استرالیا هدف از تشکیل بازار آب جذب سرمایه

قبل از ورود به مسئله بازار آب، باید اهداف سیاستگزاران  شود. در ایران نیزوری آب استفاده میآمریکا از ابزار بازار، برای افزایش بهره

 .از ورود به این عرصه به دقت تبیین شود

 خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا(:

های اصلی در وزارت نیرو به عنوان متولی بخش آب کشور مطرح بود. برای تشکیل مسئله تشکیل بازار آب سال گذشته یکی از برنامه

رسد. به همین دلیل مطالعه درباره وضعیت این بازارها در داخل و رجوع به تجربیات سایر کشورها ضروری به نظر میچنین بازاری 

اند های مطالعاتی متفاوتی را تعریف کرد تا بداند آیا کشورهایی که بازار آب در آنها شکل گرفته، در این راه موفق بودهوزارت نیرو پروژه

ای مطالعاتی انجام شده در وزارت نیرو تشکیل بورس آب ابزاری است که استرالیا برای مدیریت منابع آب هیا خیر. بر اساس پروژه

شود. همچنین در ایاالت کالیفرنیای است.در بورس آب این کشور باالترین تبادالت در حوزه دارلینگ انجام میخود انتخاب کرده

اند. بازارهای شکل گرفته در مکزیک و یا های موفقی از بازار آب شکل گرفتههو نمون آمریکا و قسمتی از مکزیک بازارهای برجسته

اخت گذار برای سآمریکا بازارهای محلی هستند که فواید و مضراتی دارند.دولت استرالیا از تشکیل بورس آب را با هدف جذب سرمایه

ما بخش خصوصی مشکالتی در زمینه تخصیص و تاسیسات آبی انجام داده است. در این کشور، اگرچه بورس آب شکل گرفته ا

. بورس اندای همه چیز را در اختیار گرفتهبازتخصیص منابع آب دارد. نقطه ضعف بازار استرالیا این است که انحصار ایجاد کرده و عده

اضافه  ر ارتباط بابازی در این کشور معضل دیگری است که باید به آن توجه کرد. همچنین در بعضی مناطق این کشور مشکالتی د

به  است.است. نقاط مثبت بورس استرالیا نیز سرمایه گذاری بزرگ در حوضه آب است زیرا آب ارزش پیدا کردهبرداشت ایجاد شده

 است.وری آب اصالح شدهاین ترتیب توسعه صادرات محصوالت کشاورزی دراین کشور رقم خورده و حتی بهره

 آب وریآمریكا به دنبال افزایش بهره

وری آب با هدف کسب درآمد بیشتر و هدایت هدف آمریکا از تشکیل بازارهای محلی آب کمک به ایجاد ارزش افزوده و اصالح بهره

منابع آب به سمت محصوالتی با ارزش افزوده باالتر است.بازار آب آمریکا هم اثرات مثبت و منفی خاص خود را دارد. مثال در کالیفرنیا 

کاهش مصرف کمک کرده و هم توجه به مسئله ارزش افزوده آب سبب شده این ماده حیاتی را درست مصرف کنند این بازار هم به 

های کاهنده مصرف روی آورند. نکته منفی بازار کالیفرنیا آن است که بسیاری افراد معتقدند که اگر بازار منفی شکل و به تکنولوژی

 شود سهم محیط زیست رعایت نشودمنفی داشته باشد. خرید و فروش باعث می های زیست محیطی تاثیرگیرد، ممکن است بر بحث

 سازی مطرحشود با حضور دولت قابل حل است.در بازار آب مکزیک بیشتر خصوصیهای آبی که ایجاد میکه آن هم از طریق بانک

ت . در انگلستان که پرچمدار این قضیه اساست. در خارج از کشور بیشتر به دنبال این هستند که مالکیت تاسیسات را واگذار کنند

های حاکمیتی برای امر نظارت بر گذار مالکیت کامال دست بخش خصوصی است اما آژانسهمچنین مکزیک، برای جذب سرمایه

ت ند تحکناست. این مدلی است که کارشناسان ایرانی هم فکر میخدمات، نرخ و مسایل حفاظت منابع آب در کنار دولت شکل گرفته

توانیم استفاده کنیم زیرا اراضی کشاورزی عنوان نهاد تنظیم مقررات باید درکشور اجرا شود. در ایران از مدلی مشابه کالیفرنیا می

 گذاران سایر کشورها وارد آن شوند، تشکیل دهیم.توانیم بورس آزادی که سرمایهایران یکپارچه نیست و نمی

 بازار آب ابزاری برای مدیریت مصرف
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شوند. به همین خاطر بازار ها به خاطر رفاه اجتماعی وارد چرخه تشکیل بازار آب میبازار آب هدف سود و زیان نیست و دولت در

کنند. به عنوان مثال در استرالیا شود به آن کمک میده میها معموال در شرایطی که بازار زیانخورده آب وجود ندارد. دولتشکست

ها شان را دریافت کنند. اگر به دلیل خشکسالی شرکتاند، باید سود سرمایهالی که برای خود تعریف کردهگذاران در سال مسرمایه

ر یابد در بازاها که درآمد کاهش میگذاران دولت در برخی سالزیان دهند قطعا در بازار باقی نخواهند ماند. برای حفظ انگیزه سرمایه

ها از تشکیل بازار آب است که معموال در چنین بازارهایی، ده شوند اما مهم اهداف دولتیانکند. بازارها به لحاظ مالی زدخالت می

است. معروفترین بازارهای آب دنیا را متعلق به اسپانیا، استرالیا، آمریکا و شیلی است. محدودیت منابع آب دولت به هدف خود رسیده

دن است.در صورت فراهم بوای پرآب یعنی اسپانیا این پتانسیل ایجاد شدهگیری بازار آب بوده به نحوی که درجنوب اروپعامل شکل

ش ریزی دقیق در بختواند در مدیریت و برنامههای الزم برای تشکیل بازار، قوانین مناسب و آماده بودن شرایط بازار آب میزیرساخت

 آب تاثیرگذار باشد.

http://www.iana.ir/fa/news/48628/%DA%A9%D8%B4 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۰۱تاریخ: 

 استفاده از تسهیالت مالی خارجی برای اجرای طرح انتقال آب ارس به دشت شبستر و دریاچه ارومیه

تصویب استفاده از تسهیالت مالی خارجی برای اجرای طرح انتقال آب ارس به ای آذربایجان شرقی از مدیرعامل شرکت آب منطقه

 .دشت شبستر و دریاچه ارومیه طی روزهای اخیر در شورای اقتصاد خبر داد

به گزارش ایانا از پاون، غالمرضا هاشمی با اعالم این خبر بیان کرد: تامین آب شرب سالم و مورد نیاز بهداشت و صنعت کالن شهر 

های ترین مراکز جمعیتی و صنعتی کشور و سایر شهرها و روستاهای واقع در مسیر خط انتقال در شهرستانز به عنوان یکی از مهمتبری

ترین اهداف این طرح است.وی همچنین تامین حقابه زیست محیطی دریاچه ارومیه از محل تبریز، شبستر، مرند و جلفا یکی از مهم

 میلیون متر مکعب در سال را از دیگر اهداف مهم این طرح عنوان کرد. 100ن برگشت پساب بازیافتی به میزا

های مستمر مسئوالن کشوری، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنانش با قدردانی از پیگیری

ن طرح در شورای اقتصاد گفت: با مجوز های ذی ربط در مجلس شورای اسالمی برای تصویب ایاستانی و نمایندگان مردم شهرستان

میلیون یورو تسهیالت مالی خارجی )فاینانس(  688شورای اقتصاد برای طرح انتقال آب ارس به دشت شبستر و دریاچه ارومیه مبلغ 

یه، ومپیش بینی شده است.هاشمی در این باره همچنین توضیح داد: مطالعات طرح انتقال آب از ارس به دشت شبستر و دریاچه ار

ترین منبع آبی در سنوات گذشته در آب منطقه ای استان به انجام رسیده و با توجه به اهمیت امر، ترین و مطمئنبه عنوان نزدیک

ای های مهم سند مذکور قرار گرفته است.به گفته مدیرعامل آب منطقهاین طرح در سند تدبیر و توسعه استان پیش بینی و جزو طرح

های بهره برداری نسبت به یکپارچه های اجرایی و هزینهجویی در هزینهرکت مذکور همچنین جهت انجام صرفهآذربایجان شرقی، ش

های گلفرج، یکانات و هرزندات، آبرسانی به مرند و انتقال های سه گانه واقع در منطقه شامل تأمین آب کشاورزی دشتسازی طرح

ای آذربایجان شرقی، عملیات اجرایی کرده است.به گفته مدیرعامل آب منطقه آب از ارس به دشت شبستر و دریاچه ارومیه اقدام

میلیارد ریال شروع شده  6000های مرزی با اعتباری به مبلغ کیلومتر از محل اعتبارات طرح 35قسمت مشترك طرح به طول حدود 

دشت شبستر و دریاچه ارومیه نیز اجرای خط  درصد پیشرفت فیزیکی دارد.نماینده مجری طرح انتقال آب از ارس به 65و هم اکنون 

متر مکعب  6/6کیلومتر تونل(، احداث یک باب تصفیه خانه به ظرفیت  5کیلومتر لوله و  105کیلومتر ) 110انتقال به طول حدود 

فنی طرح انتقال  هزار متر مکعب در ثانیه و احداث دو ایستگاه پمپاز را از جمله مشخصات 340باب مخزن با حجم کل  11در ثانیه و 

نفر و غیرمستقیم  250آب از ارس به دشت شبستر و دریاچه ارومیه اعالم کرد.داود سلطانی همچنین ایجاد اشتغال مستقیم برای حدود 

های توسعه پایدار و صنعت استان، آثار زیست محیطی مؤثر و مثبت برای حقابه مورد نیاز دریاچه ارومیه نفر، ارتقای شاخص 5000تا 

 های زیرزمینی را از جمله آثار اقتصادی و اجتماعی این طرح ارزیابی کرد.عادل بخشی آبو ت

http://www.iana.ir/fa/news/48617/%D8%A7%D8%B3%D8%AA% 
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 آب
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مهر  ۰۳تاریخ: 

 بحران خاموش کم آبی بر کشور نزدیک است سلطه

 .بحران خاموش کم آبی در سکوت مسووالن ذیربط در آینده ای نه چندان دور تمام کشور را زیر سلطه خود خواهد کشاند

؛با توجه به قرارگیری موقعیت جغرافیایی ایران گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

در کنار تبخیر بسیار باالی آب و چالش کم آبی به شکلی جدی در هر برهه  کمبود بارش ساالنهدر منطقه خشک و نیمه خشک ؛ 

ان کشورمان عرض اندام کرده است.هم اکنون بحران خاموش کم آبی برخی از مناطق ایران را بصورت فیزیکی ای از تاریخ بر فراز آسم

جان سالم به در برده اند مدیریت  بحران آبدرگیر خود کرده اما در این بین با اینکه برخی دیگر ازمناطق از شر غول بی شاخ و دم 

در علل بروز بحران کم آبی عالوه بر استعداد  .بعات ناشی از کمبود آب شده استنادرست استفاده از این مایه حیات باعث بروز ت

 را آن اشتباه به برخی  که اقلیم آب هواییبه عنوان پدیده طبیعی و مستمر هر  خشكسالیمنطقه درگیر این امر ،باید از نقش 

 .دهد می رخ متفاوت شدتی با جهان های اقلیم تمام در پدیده این.  برد نام میدانند تصادفی ای واقعه

بر محصوالت کشاورزی ،فضای سبز و دامپروری تاثیر   سایه شوم این مادر کهن سال با به ارمغان آوردن کمبود بارش و تشدید آن 

 .طویلی بر جای می گذارد

 میلیارد دالری برای گذر از بحران کم آبی 8ضرورت سرمایه گذاری 

 کشاورزیخسارات زیادی رابه خصوص در بخش  1381تا 1377ایران با پشت سر گذاشتن یک دوره خشکسالی در فاصله سالهای 

 .آشامیدنی در برخی از شهرها ازجمله همدان انجامید سهمیه بندی آبمتحمل شد.شرایط تاحدی سخت و شکننده بود که به 

ور معمول پنج تا هفت ساله معرفی کرده اند اما طی بررسی های انجام شده در در حالیکه کارشناسان دوره خشکسالی ایران رابه ط

  .چهل سال اخیر دریافته اند که این نظم برهم خورده و با افزایش استمرار حضور این پدیده طبیعی در کشور روبرو هستیم

نیتی شدن بحران آب رسانده سختی حضور چندین ساله خشکسالی در ایرانی خشک ونیمه خشک شرایط کشور را به مرز ام

است،چراکه باوجود ثابت ماندن منابع آبی با افزایش چشم گیر جمعیت ، گسترش شهرنشینی و توسعه بخش های کشاورزی در سال 

 آشامیدنی آب تامین در مشکل بروز و آب مصرف میزان افزایش به منجر فوق تعادل خوردن برهم  های اخیر روبرو شده ایم .اکنون

 ودنب سنتی  کارشناسان محیط زیست و کشاورزی در تشریح دیگر دالیل کمبود آب به اجماع نظری رسیده اند که.است شده کشور

نادرست منجر شده بر خشک کردن رودخانه ها  سدسازی بخش، دراین خودکفایی برای شده اجرا های ،طرح ایران کشاورزی نوع

یلیارد م 96از را خود  اکنون برای گذر از این شرایط ،ایران باید مصرف ساالنه آب.،آبراه هاوکاهش ذخایر زیرزمینی از اهم آنهاست

 .است هشت میلیارد دالر سرمایه گذاری مستلزم  میلیارد متر مکعب کاهش دهدکه این امر نیز 56متر مکعب به 

 کلید مدیریت بحران آب در دستان بخش کشاورزی است

ک نزدی کشاورزی بخش در آب منابع مصرف میزان موجود های آمار بر بنا. است شاورزیک بخش دستان  کلید مدیریت بحران آب در

تغییر ساختار بخش کشاورزی از این لحاظ حایز اهمیت است که .درصدر باالتر از آمارهای جهانی است20درصد است که  90به 

امنیت  در مهمی بسیار نقش  را شامل واز اینرودرصد از تولید داخلی  9درصد از نیروی کار را جذب کرده و حدود  20نزدیک به 

طرح هایی را برای از نو   الگوی صحیح مصرفدولت هم در این میدان باید، به جد با ترویج نگرشی جدید درزمینه  .دارد غذایی

کاشت برنج اشتغال کارشناسان معتقدند با تغییر در راهبردهای کشاورزی مانند کاهش .پر شدن ذخایر منابع آبی تجدیدپذیراجرا کند

به طورحتم کاهش نمی یابد. چرا که بهره برداری از محصوالت جدید با تکنولوژی متکی بر کم آبی و شرایط اقلیمی ضمن صرفه 

http://awnrc.com/index.php
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
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جویی در مصرف آب به افزایش اشتغال نیز دامن میزند.در غیر این صورت به احتمال قریب به یقین ایران مجبور به کاهش تولید 

  .انند گندم و جو شده و پرونده خودکفایی این قبیل از تولیدات داخلی برای همیشه بسته خواهد شدمحصوالت کلیدی م

در پایان باید اذعان داشت که هر گونه تعلل در مدیریت بحران آب و ادامه دار بودن شرایط فعلی به زودی تمام کشور را وارد 

 .کرد خواهد ملی و امنیتی  بحران

http://www.yjc.ir/fa/news/6255944/%D8%B3%D9%84%D8 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۰۵تاریخ: 

 (WEF) صعود ایران در نردبان رقابت/ گزارش جدید مجمع جهانی اقتصاد

یری پذمجمع جهانی اقتصاد از صعود ایران در نردبان رقابت خبر داد. براساس گزارش این نهاد، ایران در شاخص رقابتدنیای اقتصاد: 

رسیده است. در بررسی اخیر وضعیت  2017در سال  69در سال گذشته میالدی به رتبه  76پله جهش داشته و از رتبه 7جهانی 

گزارش شده است. جزئیات گزارش  8خاورمیانه و شمال آفریقا، جایگاه ایران کشور حوزه 13کشور رصد شده است. از میان  137

دهد ایران در ارکانی مانند اندازه بازار و محیط اقتصاد کالن بهترین وضعیت را دارد. اما در کارآیی بازار نیروی کار و پیشرفته نشان می

 .بودن بازار مالی وضعیت ایران مطلوب گزارش نشده است

پله جهش داشته است. بر اساس  7دهد ایران در شاخص رقابت پذیری جهانی نشان می (WEF) مجمع جهانی اقتصاد گزارش جدید

کشور مورد بررسی ارتقا یافته  137از میان  69در سال گذشته به رتبه  76، ایران از رتبه (2017-2018آخرین گزارش انتشار یافته )

قرار گرفته است. بهبود رتبه ایران در این شاخص را بیش از هر چیز  8آفریقا در جایگاه  کشور حوزه خاورمیانه و شمال 13و از میان 

های غربی دانست. در های اقتصادی ایران و کشورای روشن برای مبادالت و همکاریتوان متاثر از برجام و ایجاد امید به آیندهمی

و پیشرفته بودن بازار  (130ارکان کارآیی بازار نیروی کار )رتبه  ، ایران در(GCI) پذیری جهانیرکن اصلی شاخص رقابت 12میان 

مقایسه  .( بهترین وضعیت را دارد44( و محیط اقتصاد کالن )رتبه 19( بدترین وضعیت و در ارکان اندازه بازار )رتبه 128مالی )رتبه 

این رتبه هم به لحاظ عددی و هم دامنه، جهش دهد که سال گذشته نشان می 5پذیری جهانی با رتبه امسال ایران در شاخص رقابت

 7تا  1پذیری کشورها نیز در گزارش مجمع جهانی اقتصاد بین قابل توجهی داشته و در جایگاه بهتری قرار گرفته است. امتیاز رقابت

 .تاکنون است 2010را دریافت کرده که باالترین امتیاز از سال  4 /27شود که ایران در گزارش امسال امتیاز تعیین می

جدول قرار  136و  135های کشور است که رتبه آخر متعلق به یمن است. چاد و موزامبیک در رتبه 137شامل  GCI گزارش امسال

های کنگ، سوئد، بریتانیا، ژاپن و فنالند در رتبهدارند. در گزارش امسال سوئیس، ایاالت متحده آمریکا، سنگاپور، هلند، آلمان، هنگ

( است. همچنین قطر رتبه 17قرار دارند. از کشورهای همسایه ایران، بهترین رتبه مربوط به امارات متحده عربی )رتبه  اول تا دهم

را به خود اختصاص  65و اردن رتبه  62، عمان رتبه 53، ترکیه رتبه 52، کویت رتبه 44، بحرین رتبه 30، عربستان سعودی رتبه 25

بر اساس این گزارش که از سوی .را کسب کرده است 27جهان، چین نیز با یک پله صعود رتبه داده است. در میان اقتصادهای مهم 

پذیری تنظیم شده، مجمع جهانی اقتصاد هر سال کشورهای مختلف را بر اساس توان ، کارشناس و همکار پروژه رقابت«هما شریفی»

ن کند. ایمنتشر می« پذیری جهانیشاخص رقابت»قالب گزارش  دهد و نتایج این ارزیابی را درپذیری مورد ارزیابی قرار میرقابت

شد، اما از این سال به بعد و به همت اتاق بازرگانی ایران، اطالعات این شاخص برای برای ایران محاسبه نمی 2008شاخص تا سال 

شاخص  2009بندی گزارش سال در رتبهایران گردآوری و برای مجمع جهانی اقتصاد ارسال شد و به این ترتیب برای اولین بار ایران 

پذیری شاخص مهمی است؛ گزارش پیاپی ساالنه مورد ارزیابی قرار گرفته است. رقابت 8پذیری جهانی قرار گرفت و تاکنون در رقابت

 .شودها حداکثر میزیرا رقابت حرف نخست اقتصاد امروز جهانی است و از کوران رقابت است که منفعت خریداران و سود شرکت

پذیری های صریح وجود دارد، رقابتبر خالف بسیاری از متغیرهای مهم اقتصادی مانند نرخ تورم و نرخ بیکاری که برای انتشار آن داده

پذیری جهانی های غیرمستقیم و ضمنی بهره جست؛ بر این اساس شاخص رقابتمتغیری است که برای محاسبه آن باید از روش

(GCI)  معیار در محاسبه شاخص  114توان گفت شکیل شده است که با احتساب معیارهای فرعی، در مجموع میرکن اصلی ت 12از

http://awnrc.com/index.php
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ی و های اقتصادکننده هستند. حدود دوسوم از این متغیرها بر اساس نظرسنجی از مدیران اجرایی بنگاهپذیری جهانی تعیینرقابت

 .شوندگیری میهای آماری کشورها اندازهسوم باقیمانده بر اساس دادهیک

 .داندکننده توان آنها در تامین و افزایش رفاه برای اتباع خود میپذیری کشورها را منعکسسطح رقابت (WEF) مجمع جهانی اقتصاد

ادی های اقتصگذاریشود و رفاه اقتصادی متناسب با سرمایهپذیری بر اساس رفاه اقتصادی کشورها تعریف میبر این اساس رقابت

ع ها( یک مانگذاری جدید انجام نشود )مثل تحریمیابد؛ بنابراین هر عاملی که باعث شود سرمایهشده در کشورها افزایش میانجام 

های مبادالتی کشور از حیث عدد و رقم باعث افزایش واردات کاالهای شود؛ برای مثال کاهش هزینهپذیری محسوب میرقابت

ونه گتوان اینشود. میهای مختلف و در نهایت سبب بهبود رفاه خانوار ایرانی میی در زمینهگذاری خارجای، افزایش سرمایهسرمایه

پذیری بیانگر برداشت و ادراك شخصی مدیران و فعاالن اقتصادی از ای جایگاه ایران در گزارش رقابترتبه 7عنوان کرد که صعود 

ای هگذاری و توسعه فعالیتاست که مدیران نسبت به سرمایهمحیط اقتصادی و فضای کسب و کار است، بر اساس همین ادراك 

پذیری جهانی حاکی از این است که در ارکان ثبات اقتصاد کالن، رتبه ایران در ارکان شاخص رقابت.کننداقتصادی خود اقدام می

ا کمترین هآیی بازار نیروی کار و زیرساختنهادها و نوآوری بیشترین نوسان رتبه و در ارکان اندازه بازار، بهداشت و آموزش ابتدایی، کار

شود. ایران در رکن اندازه بازار همواره جایگاه خوبی در جهان و منطقه داشته و روند رو به بهبود مستمری در تغییرات مشاهده می

ای ، پیشرفته بودن بازارههای همیشگی و تقریبا بدون تغییر در ارکان کارآیی بازار کارشود. چالشای مشاهده میآموزش عالی و حرفه

ان از های تجاری نشها و روند نزولی در ارکان نوآوری و پیشرفته بودن بنگاهمالی، کارآیی بازار کاال، آمادگی تکنولوژیک و زیرساخت

( ر )سوئیسپذیری ایران با باالترین کشومقایسه ارکان مختلف رقابت.ها استعدم توجه و تالش موثر دولت در بهبود وضعیت این حوزه

که مجموع بازار « اندازه بازار»دهد که ایران در رکن پذیری جهانی نیز نشان میبندی رقابتیمن( در جدول رده)ترین کشور و پایین

شود همواره باالترین امتیاز را در بین کشورهای منطقه و حتی در بسیاری از کشورهای پیشرو به خود داخلی و صادراتی را شامل می

ایم داده است؛ حتی ایران نسبت به سوئیس در وضعیت بهتری قرار دارد، با این وجود به دلیل ضعف در دیگر ارکان، نتوانستهاختصاص 

پذیری جهانی آنچنان که باید و شاید، ارتقا دهیم. در دو رکن به خوبی از این فرصت بهره ببریم و جایگاه خود را از منظر رقابت

 .اریمپذیری قرار گرفته است، دما کمترین فاصله را با یمن که در انتهای جدول رقابت« کارآیی بازار کاال» و« کارآیی بازار نیروی کار»

ترین مشکل پیش روی کسب و کار از ها مهمبا اختالف قابل توجه به سایر گزینه« دسترسی به منابع مالی»بر اساس این گزارش، 

 «تورم»، «های کافینبود زیرساخت»، «های دولتعدم ثبات در سیاست»، «سی دولتیناکارآمدی بوروکرا».نگاه فعاالن اقتصادی است

اند. مقررات دست و پاگیر نیروی کار، مقررات به ترتیب دومین تا پنجمین مشکل مهم از دید فعاالن اقتصادی ذکر شده« فساد»و 

کافی برای نوآوری، کمبود نیروی کار تحصیلکرده، ارزی، نرخ مالیات، عدم رعایت اصول اخالقی ازسوی نیروی کار، نبود ظرفیت 

های بعدی مشکالت کسب و کار قرار دارند. مقررات مالیاتی، عدم ثبات در دولت، دزدی و خیانت و سالمت عمومی پایین در رده

ری، تورم، گذادهد دسترسی منابع مالی، عدم ثبات در سیاستدوره گذشته نشان می 7همچنین میانگین نتایج سوال ویژه در 

 .اندها به ترتیب در اولویت موانع کسب و کار از دید فعاالن اقتصادی کشور بودهناکارآمدی بوروکراسی دولتی و عرضه ناکافی زیرساخت

http://www.iana.ir/fa/news/48746/%D8%B5%D8% 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۰۵تاریخ: 

 اولین سبز بورس در پاییز

واحدی مجددا  112اسماعیلی: نماگر بورس تهران روز گذشته اولین روز مثبت پاییز را تجربه کرد و با رشد  فاطمه –دنیای اقتصاد 

هزار واحدی عبور کرد. ارزش معامالت سهام نیز با وجود رشد اندك نسبت به روز دوشنبه همچنان در سطوح  85از نیمه کانال 

ها ماه اخیر، شاهد توجه بازار به پاالیشی 26تن قیمت نفت در باالترین سطح در پایینی قرار دارد. در این روز با توجه به قرار گرف

طوری که نمادهای زیرمجموعه این گروه بیشترین نقش در رشد شاخص بازار سهام را داشتند. همچنین دیروز بخش دیگری بودیم به

 .از وضعیت بینابینی داشتهای سهامی روی سامانه کدال قرار گرفت که نشان های ماهانه شرکتاز گزارش

 هارشد نفتی پاالیشی 

ها تا حدودی متعادل شد. این تحوالت دو روز گذشته پس از جهش شدید قیمت نفت در معامالت دوشنبه شب، روز گذشته قیمت

فت به باالترین ماه گذشته افزایش یابد. در بازارهای آمریکا نیز قیمت ن 26بود که سبب شد قیمت نفت برنت به باالترین سطح در 

درصدی روسیه و اعضای اوپک در محدودیت تولید و عرضه 100ماه گذشته رسید. در این خصوص اعالم اوپک مبنی بر تعهد  5سطح 

تقالل پرسی اسجمهور ترکیه مبنی بر توقف صادرات نفت کردستان عراق به علت برگزاری همهنفت و همچنین تهدید اردوغان، رئیس

د شوجهش قیمت نفت بود. بر این اساس از آنجا که بخش مهمی از نفت عراق از مناطق کردنشین عراق صادر می ترین دالیلاز مهم

رود، این موضوع در مجموع سبب شد نمادهای زیرمجموعه گروه و توقف عرضه آن عاملی تاثیرگذار بر بهای نفت برنت به شمار می

های خرید در نمادهای پاالیشی بودیم. با این جایی که دیروز شاهد تشکیل صفهای نفتی در وضعیتی مثبت قرار گیرند تا فرآورده

ها با افزایش ها به رشد سودآوری پاالیشیبینیشوند. در حال حاضر خوشحال همچنان فروشندگان زیادی در این نمادها دیده می

ان عنوهای اخیر بهمت بنزین و نفت جهانی در هفتهای از ابتدای تابستان در کنار افزایش اختالف قیدرصدی نرخ ارز مبادله 3/ 6

 .گذاری پاالیش و پخش عامل تداوم تردیدها استشود اما همچنان نامشخص بودن نرخها شناخته میعامل حمایتی از پاالیشی

 هادو عامل اثرگذار بر فلزی

دهد در این بازه زمانی به واسطه تان تاکنون نشان میهراس از بازارهای جهانی: نگاهی به روند معامالت صنایع بورسی از ابتدای تابس

ها بیشترین بازدهی را در و همچنین معدنی ها در بازارهای جهانی، نمادهای زیرمجموعه گروه فلزات اساسیوضعیت مناسب قیمت

، برخی از نمادهای های جهانیاند. با این وجود در شرایط کنونی هراس از پایداری رشد قیمتکارنامه فصلی خود ثبت کرده

گذاران و انتظار برای کسب اند. برخی نیز به دلیل احتیاط سرمایهها( قدم در مسیر اصالح قیمتی گذاشتهکاالیی)محور کامودیتی

اسبی تواند با تحریک تقاضا، وضعیت منکنند. در این میان نزدیک شدن به فصل سرما میمیاعتماد بیشتر شرایط متعادلی را تجربه 

عنوان بزرگترین بازار مصرف جهان بسیار تاثیرگذار در بازارهای جهانی رقم زند. در این خصوص اما وضعیت عرضه و تقاضای چین به را

است. در حال حاضر میزان عرضه فلزات تحت تاثیر تعطیلی واحدهای قدیمی یا غیرمجاز این کشور قرار گرفته است و کمپین دولت 

ترین زرگعنوان بسختگیرانه زیست محیطی و امنیتی این شرایط را تشدید کرده است. شهر تانگشان به چین در زمینه استانداردهای

آهن خود را به دلیل اجتناب از بروز سطوح خطرناك هاب تولیدی فوالد در چین از روز دوشنبه بیش از نیمی از ظرفیت تولیدی سنگ

سازی و ایجاد سازی، جادهعنوان مرکز استان هنان، اعالم کرد که ساختمانآلودگی هوا، تعطیل کرد. روز گذشته نیز شهر ژنگژو به

ز های اعالمی پکن، ژنگژو نیتاسیسات مرتبط با آب را در زمستان برای مبارزه با آلودگی، متوقف خواهد کرد. همچنین بنا به برنامه

درصد کاهش خواهد داد. طبیعتا تداوم این شرایط  30یزان ظرفیت تولید فوالد خود را به نصف و تولید آلومینیوم و آلومینا را به م

دالر در هر تن رسید.  6464قادر به زیر و رو کردن بازارهای کاالیی خواهد بود.قیمت مس روز گذشته افت ناچیزی را تجربه کرد و به 

http://awnrc.com/index.php


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

20 

ضعیت متفاوتی را تجربه کرد و با رشد دالر در هر تن معامله شد. سرب اما و 2137دالر کاهش یافت و  14بهای آلومینیوم نیز دیروز 

های دالر در هر تن رسید.گزارش 3124دالری به  20دالر در هر تن صعود کرد. روی نیز دیروز با رشد  2492درصدی به سطوح  0/ 25

 ها در بازارهاییمترسد عالوه بر پایداری قاشاره شد، به نظر می« دنیای اقتصاد»های طور که پیش از این نیز در گزارشماهانه: همان

های بزرگ بازار سهام ظاهر شده و سوخت جدید عنوان محرك جدی گروهتوانند بهای هستند که میهای دورهجهانی، این گزارش

ها های ماهانه روی سامانه کدال بودیم. این گزارشطی دو روز گذشته شاهد انتشار بخش زیادی از گزارش.رشد بورس را فراهم آورد

ها است. به عبارتی دیگر، گذاران و فعاالن بازار از اهمیت برخوردار است که حاوی نکات مهمی از عملکرد شرکتبرای سرمایهاز آنجا 

بینی تواند مبنای تحلیل پیششود که میماه نخست سال مشاهده می 6های بورسی، درآمد عملیاتی ماهه شرکت 6های در گزارش

شود، قرار گیرد. بر این اساس در بازه یک ماهه باقیمانده تا روزهای پایانی مهرماه منتشر میها که در درآمد هر سهم این شرکت

طه انتشار گران به واستوانیم شاهد رفتاری بر مبنای تحلیل از سوی معاملهها بر اساس عملکرد شش ماهه، میبینی شرکتانتشار پیش

های قوی از نمادهای وابسته باشیم. شرایط مثبت بازارهای جهانی شاهد گزارشرود به سبب ماهه باشیم. انتظار می 6عملکرد  گزارش

بینی کرده است با انتشار گزارش ماهانه خود خبر از تحقق ریال سود پیش 501در این میان شرکت کالسیمین که برای سال جاری 

نه خود نشان داد روند مناسب فروش را در نیز با انتشار گزارش ماها« فوالد»درصدی فروش طی نیمه نخست سال داده است.  59

درصد مقدار  55و  47ماهه ابتدای سال جاری به ترتیب  6شهریورماه نیز ادامه داده است. بر این اساس شرکت فوالد مبارکه در دوره 

د تابستان این نمادها ها از آنجا برای بازار سهام حائز اهمیت است که رونوضعیت آتی فلزی .و مبلغ فروش بودجه را محقق کرده است

« فوالد»عنوان نمونه ارزش بازار ای از رشد ارزش بازار بورس تهران از جانب این نمادها رقم خورده است. بهدهد بخش عمدهنشان می

« فملی»ت. هزار میلیارد تومان تا معامالت روز گذشته افزایش پیدا کرده اس 14/ 7هزار میلیارد تومان در ابتدای تابستان به  10/ 3از 

« ملیف»، «فوالد»اند )البته باید توجه داشت که نیز در این مدت شاهد رشد حدود یک هزار میلیارد تومانی ارزش بازار بوده« فخوز»و 

اند(. به این ترتیب بخش قابل توجهی از میلیارد تومان سود در مجامع خود تقسیم کرده 580و  1700، 750به ترتیب « فخوز»و 

کننده تواند تعیینها رقم خورده است. بر این اساس نیمه دوم سال میدرصدی ارزش کل بازار سهام به دست فلزی 7رشد حدود 

 .باشد. این در حالی است که در شرایط فعلی عدم اطمینان مانعی بر سر راه ورود نقدینگی جدید به این نمادها است

 گرانبین معاملهواردها؛ زیر ذرهتازه

سازی مثبت روز دوشنبه در مرحله پیش گشایش و گستر عصر نوین با توجه به شفافوارد دادهمعامالتی شرکت تازه روز گذشته نماد

سازی در اطالعیه شفاف« های وب»ها از تقاضای خرید باالیی برخوردار بود. همچنین احتمال عرضه بخشی از سهام توسط حقوقی

میلیارد تومان از محل فروش سهام طی عرضه اولیه را  110کت قصد دارد تا مبلغ خود عنوان کرد یکی از سهامداران عمده این شر

ها یهای خصوصی با دولتبرای تامین سرمایه در گردش بدون کارمزد به شرکت واگذار کند. فعالیتی مثبت که نقطه تمایز شرکت

این موضوع سبب تشکیل صف خرید بیش از یک  است و یادآور این موضوع که بازار سهام، محلی برای تامین مالی است. در مجموع

روز معامالتی حضور در بورس تهران،  12سازان نیز که طی میلیارد سهمی در نماد این شرکت شد. نماد معامالتی شرکت چدن

مت سازی روی سامانه کدال افزایش قیاست، روز گذشته با انتشار شفاف درصدی نصیب سهامداران خود کرده 57بازدهی بیش از 

ی سود بینسهم در روزهای معامالتی اخیر را تنها ناشی از مکانیزم عرضه و تقاضای بازار خواند و اعالم کرد تغییری در مفروضات پیش

رخ نداده است. بر این اساس با وجود تالش سهامداران عمده این شرکت برای ممانعت از روند پرشتاب صعودی « چدن» 96سال 

 .شاهد رشد قیمت بدون توجه به عوامل بنیادی است« دنچ»قیمت این شرکت همچنان 

 هاها زیر چتر حمایت حقوقیخودرویی
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روز گذشته بار دیگر شاهد اختصاص بیشترین حجم و ارزش بورس تهران به نمادهای زیرمجموعه گروه خودرو و ساخت قطعات 

بودیم. در این میان یکی از نکات قابل توجه معامالت این گروه حمایت مناسب بازیگران حقوقی در سمت خرید نماد معامالتی شرکت 

درصد( را خریداری کردند که سیگنالی برای حمایت  81« )خساپا»میلیون سهم  89ها حدود سایپا بود. بر این اساس دیروز حقوقی

میلیارد تومان  10از سهام این شرکت است. موضوعی که سبب شد روز گذشته ارزش معامالت این نماد بار دیگر به ارقام بیشتر از 

ها با وجود بهبود وضعیت جریان ورود نقدینگی است. خودروییها در گرو افزایش افزایش پیدا کند. باید توجه داشت رشد خودرویی

شوند که شاهد افزایش تقاضا باشند. این افزایش تقاضا به عملیاتی و ثابت بودن میزان عرضه، تنها زمانی با رشد قیمتی همراه می

 .تواند پیامدهای منفی در پی داشته باشدها اما میواسطه حمایت حقوقی

 در بازار چه گذشت؟

واحد  628هزار و  85رشد کرد و به رقم  (درصد 0/ 13واحد )معادل  112ستدهای روز گذشته شاخص کل بورس تهران ودر داد

میلیون برگه سهم دست به  570رسید. همچنین دیروز سهامداران بورس تهران )با کسر معامالت بلوکی و اوراق مشارکت( حدود 

درصد از ارزش معامالت در  36لیارد تومان برآورد شد. در عین حال روز گذشته حدود می 116دست کردند که ارزش این مبادالت 

 هایگستر عصر نوین، آسان پرداخت پرشین، فرآوردههای سایپا، دادهدر این میان نماد معامالتی شرکت .نماد قرار گرفت 10اختیار 

ها که طی روزهای اخیر با تفکر ورس تهران همراه شدند. قندینسوز آذر و پاالیش نفت تهران با بیشترین ارزش معامالت این روز ب

بودند، روز گذشته نیز روند مثبتی را تجربه کردند  گران قرار گرفتهسنتی بتای منفی )رابطه معکوس با شاخص کل( مورد توجه معامله

به پایان رساند. عالوه بر این موضوع، ورود به نماد معامالت خود را در بازه منفی  2نماد فعال در این گروه تنها  12طوری که از به

گران به نمادهای زیرمجموعه گروه قندوشکر است. ها از دیگر عوامل توجه معاملهفصل پاییز و آغاز برداشت چغندر بهاره این شرکت

داد. رشدهایی که به  میلیون سهمی تشکیل 4تومانی صف خرید بیش از  1299در قیمت « آپ»ها نیز روز گذشته ایدر میان رایانه

در آستانه سقف تاریخی خود قرار دارد « آپ»کند. در حال حاضر قیمت رسد نوسانات این سهم را از حالت بنیادی خارج مینظر می

 .زنی سهامداران از بهبود سودآوری این سهم استبه دلیل گمانه« آپ»باالی کنونی  P/ E و

http://www.iana.ir/fa/news/48747/%D8%A7%D9%88%D9% 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۰۵تاریخ: 

 های مُرده فرداهای پررونق دیروز، مالمال

 .نامندفروشی میخردهترین اتفاقی است که کارشناسان آن را آخرالزمان از بین رفتن مشاغل محلی بزرگ :تایم

رد اند، دیگر شور و حال سابق را نداهایی در آن فعالمشتریان خیلی کمی دارد و با اینکه هنوز باز است و فروشگاه« کیلاسکویل»مال 

ی فروشگاهش دارای رونق فراوانی بودند و شور زندگ 90سال پیش، این مال با  10کنند. های زیادی از آن، دیگر کار نمیو بخش

هایش فعال و شد. رستورانهای متعددی در آن برگزار میرفتند و جشنوارههای زیادی به آنجا میشد. نوجوانزیادی در آنها دیده می

نوز پرسیدند هها تماس در روز داشتیم که میرستوران پر از آدم بود. ما میلیون»گوید: های آنجا میشلوغ بود. مدیر یکی از رستوران

مانده در این مجتمع را از مدیریت این مال، در ماه می امسال تصمیم گرفت که روزهای تعطیلی مستاجران باقی« یا نه؟باز هستید 

، از هر چهار مال در امریکا یک مال از حوزه فعالیت 2022بینی شده است که تا سال روز افزایش دهد.پیش 90روز در سال به  60

ق اند. طبر ذائقه مشتریان، افزایش شکاف ثروت و استقبال مشتریان از خرید آنالین شدهها قربانی تغییتجاری خارج شود. مال

های فروشگاه بسته شوند که بسیاری از آنها شعبه 600هزار و  8بینی کارشناسان، تنها در سال جاری میالدی ممکن است پیش

های اند که در میان آنها، نامفروشی تعطیل شدهی خردههاشعبه از فروشگاه 300هزار و  5برندهای معتبر هستند. امسال تاکنون 

 هایکه یک هلدینگ مال« سیرز»شوند. در ماه مارس شرکت دیده می« مارتکی»و « پنیسیجی»، «مکیز»، «سیرز»بزرگی مثل 

فروشگاه خود  300ند و وکار باقی بمااست، اعالم کرد که شک بزرگی دارد در این کسب« مارتکی»های ای و مالک فروشگاهزنجیره

فروشگاه کفش خود را به عنوان بخشی از برنامه اعالم  400اعالم کرد که « لسپی»را تعطیل خواهد کرد. در ماه آوریل، شرکت 

ریزی برای تعطیلی آنها انجام اکنون برنامهفروشگاه دیگر است که هم 400ورشکستگی خود تعطیل خواهد کرد که این میزان، جدا از 

فروشی ای خردهفروشگاه زنجیره 9طی دو سال دو بار اعالم ورشکستگی کرده است. امسال « ریدیوشاك»های است. مجموعه مالشده 

ترین اتفاقی است که کارشناسان آن را اند.از بین رفتن مشاغل محلی بزرگملی در امریکا مدارك مربوط به ورشکستگی را پر کرده

هزار شغل، را از دست  448درصد از مشاغل خود، معادل  25ای های زنجیره، فروشگاه2002از سال  نامند.فروشی میآخرالزمان خرده

 1929ها در زمان رکود بزرگ در سال ها در امسال، از بدترین آمار تعطیلی فروشگاهاند و در عین حال، تعداد تعطیلی فروشگاهداده

ف ها را جبران کند و بخش تجارت الکترونیک ظرای آنالین نتوانسته این زیانهفروشینیز پیشی گرفته است. در این بین، رشد خرده

« آمازون»هزار شغل به تعداد مشاغل افزوده است. بخشی از این مشاغل در مراکز بزرگ توزیع شرکت  178سال گذشته، تنها  15

نیست.  اند، دورشدنشان کمک کردهی که به بستههایشوند و مکانشان خیلی از محل مالایجاد شده است که در سرتاسر امریکا باز می

 روند،واقع شده است.اما مراکز توزیع آمازون، مراکز کار به حساب می« کیلاسکویل»کیلومتری مال  72یکی از آنها در پنسیلوانیا، در 

لین مال سربسته در حاشیه سال پیش او 61هایی برای جمع شدن. مال مکانی برای هردوی این منظورها است. از وقتی که نه مکان

های خرید به جایی برای طبقه متوسط امریکایی تبدیل شد که بیش از اینکه در آن خرید کنند، در شهر مینیاپولیس افتتاح شد، مال

کردند، اقیانوسی از خواستند پیدا میها چیزهایی را که میکردند، مادربزرگها بازی میها در مالشدند. بچهآنجا جمع می

شد. خوب یا بد، مال عرصه عمومی مردم این خورد و غذاهای زیادی در آنها سرو میها به چشم میهای بزرگ در کنار مالارکینگپ

رفتید افتد. به مالی که در بچگی میشوند چه اتفاقی میها ناپدید میسال گذشته بود.سؤال اینجاست که وقتی مال 60مناطق طی 

ها در کنار آن آورید که بچهها، پوسترهای رنگارنگ و برندهای معروفی را به یاد میها، فوارهو خوردنی فکر کنید؛ بوی انواع عطرها

هایی ها اکوسیستماند. این مالها سپری کردهسال از قرن جدید را مردم در این مال 20شدند. نیمی از قرن بیستم و تقریبا بزرگ می

ای جربهشد. این تشدند که هرچه شما نیاز داشتید یا نداشتید در آن فروخته میری محسوب میدابودند که ترکیبی از جامعه و سرمایه

http://awnrc.com/index.php
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افتتاح  1956سوتا. این مال در سال در منطقه ادینا در مینه« دیل سنترساوث»بود که سرتاسر امریکا از روی یک الگو تکثیر شد: مال 

ود که جایی در حاشیه شهر به صورت سربسته درست کند که شامل شد و معمارش ویکتور گروئن اتریشی بود. فکر او این ب

های مختلف در کنار هم باشند. در مرکز مجتمع هم یک های مسکونی، بیمارستان و فضای اداری و تجاری باشد و فروشگاهساختمان

 خانه.های دارای فضای باز و همچنین یک پرندهفضای وسیع به سبک اروپایی با یک مجسمه باشد با کافه

اهرام »سرعت با الگو گرفتن از نخستین مال امریکا شروع شد و هکتارها زمین کشاورزی تبدیل به جایی شد که ها بهساختن مال

ی گذاری زیادشد، سرمایهها اعمال میشد. با تسهیالت مالیاتی که در قبال ساختن این مالدر آن ها بنا می« های رونق اقتصادیسال

 رخ داد. 1970و  1960های ایالتی نیز به شکوفایی آنها کمک کرد. این اتفاقات در دههرفت و شبکه بزرگراهی بیندر آنها صورت گ

های زنده تلویزیونی در از فرهنگ پاپ بهره گرفتند و تورهای خوانندگان و برنامه ها تثبیت شدند،، مال1990و  1980های در دهه

، گزارشگر روزنامه 1992رفت. در سال شدند و تعدادشان هم باالتر میتری ساخته میبزرگ هایشد. به تدریج مالآن ها اجرا می

مال را به شمار آورد. در همان سال، مال امریکا به  48نیویورك، « تایمز»رانندگی حوالی میدان  90نیویورك تایمز توانست طی 

تا  1956های فروشگاه داشت. بین سال 500یع بود و بیش از سوتا افتتاح شد که بسیار وسترین مال کشور در مینهعنوان بزرگ

 گرفت.مال در آمریکا ساخته شد و نرخ رشد آن ها اغلب از نرخ رشد جمعیت پیشی می 500، در مجموع هزار و 2005

شروع شد. افزایش  آهستگیبه 2000توانست برای همیشه باقی بماند. کاهش رونق در اواسط دهه ها نیز نمیمثل هر رونقی، رونق مال

 «میسیز»و « پنسیسیجی»ای مثل های بلندآوازهفروشیخرید آنالین و رکورد بزرگ مالی باعث کاهش فروش کاال و غذا در خرده

ها در ایام تعطیالت که ، رفتن به مال2013تا  2010های های امریکا را در مالکیت خود داشتند. بین سالشد که بسیاری از مال

های بزرگ، چیزی است که پی مردن مالدردرصد کاهش یافت.برخی از موارد پی 50رود، تا ایام خرید سال به شمار می ترینشلوغ

که روی « مارکوم»کنند. رونالد فریدمن، یکی از افراد طرف قرارداد موسسه ها به آن به دیده یک اصالح بازار نگاه میاقتصاددان

تخمین زده شده است که برای هر نفر « فروشی هستیم.ما بیش از اندازه دارای خرده»گوید: یکند، مروندهای مصرف کار تحقیق می

 60فروشی اروپا وجود دارد. تقریبا متر مربع سرانه فضای خرده 0.23فروشی در مقابل حدود متر مربع فضای خرده 2.4در امریکا 

 اند.دیگر قرار داشته« میسیز»کیلومتری یک فروشگاه  16اند، در که ناچار به تعطیلی شده« میسیز»های درصد فروشگاه

جیتال های دیدیگر ساخته شود. در زندگی« میسیز»کند که حتی یک فروشگاه ها ایجاب نمیبا این حال، افزایش جمعیت امریکایی

ها برای اوقات فراغت و خرید سر فرصت شود. به عالوه، مالها با یک کلیک در اختیار گذاشته میتر از مالما، بسیاری از امکاناتِ عالی

گذرانی داشته باشید. امروزه، بیشتر این وقت ای برای وقتطراحی شده و طوری هستند که شما باید ماشین را پارك کنید و برنامه

سفارش دهیم به  دهد با آنها غذاشود که به ما اجازه میهایی اختصاص داده میتر ما، مشاغل دوم و اپلیکیشنهای شلوغبه زندگی

 ها برای الگوهایی از تعاملمال»گوید: وکار دانشگاه هاروارد، میجای اینکه به یک فودکورت برویم. لئونارد شلزینگر، استاد کسب

« یوتیوب»را در « های مردهمال»های سازی که سری فیلمدن بل، فیلم«ازپیش دیگر وجود ندارند.اند که بیشاجتماعی ساخته شده

آنها به مال به عنوان یک چیزی  .کنندها به عنوان روشی ازمُدافتاده نگاه میتر به مالهای جوانامریکایی» :گویدکند، میمیتهیه 

 ها به عنوان معابدویدئوهایی درباره اینکه مال« کنند، نه چیزی که متعلق به خود آنهاست.متعلق به دوره پدر و مادرشان نگاه می

د که به کنها بیننده پیدا کرده و او هر هفته صدها پیام از کودکان و نوجوانانی دریافت میافول هستند، میلیون تجاری امریکا به رو

مان زشوید، هموقتی که شما وارد یک مال مرده می»گوید: گویند دوست ندارند پایشان را درون یک مال سنتی بگذارند. او میاو می

ها دارند. مثل این است که دارید غرق شدن کشتی م این احساسی است که خیلی از جوانکنزده. فکر میشوید و غمشوکه می

   «.کنیدتایتانیک را نگاه می

http://www.iana.ir/fa/news/48738/%D9%85%D8%A7%D9%8 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۰۵تاریخ: 

 های مُرده فرداهای پررونق دیروز، مالمال

 .نامندفروشی میترین اتفاقی است که کارشناسان آن را آخرالزمان خردهاز بین رفتن مشاغل محلی بزرگ :تایم

رد اند، دیگر شور و حال سابق را نداهایی در آن فعالمشتریان خیلی کمی دارد و با اینکه هنوز باز است و فروشگاه« کیلاسکویل»مال 

فروشگاهش دارای رونق فراوانی بودند و شور زندگی  90سال پیش، این مال با  10کنند. های زیادی از آن، دیگر کار نمیو بخش

هایش فعال و شد. رستورانهای متعددی در آن برگزار میرفتند و جشنوارههای زیادی به آنجا میشد. نوجوانمیزیادی در آنها دیده 

نوز پرسیدند هها تماس در روز داشتیم که میرستوران پر از آدم بود. ما میلیون»گوید: های آنجا میشلوغ بود. مدیر یکی از رستوران

مانده در این مجتمع را از ل، در ماه می امسال تصمیم گرفت که روزهای تعطیلی مستاجران باقیمدیریت این ما« باز هستید یا نه؟

، از هر چهار مال در امریکا یک مال از حوزه فعالیت 2022بینی شده است که تا سال روز افزایش دهد.پیش 90روز در سال به  60

ق اند. طبیش شکاف ثروت و استقبال مشتریان از خرید آنالین شدهها قربانی تغییر ذائقه مشتریان، افزاتجاری خارج شود. مال

های فروشگاه بسته شوند که بسیاری از آنها شعبه 600هزار و  8بینی کارشناسان، تنها در سال جاری میالدی ممکن است پیش

های اند که در میان آنها، نامهفروشی تعطیل شدهای خردهشعبه از فروشگاه 300هزار و  5برندهای معتبر هستند. امسال تاکنون 

 هایکه یک هلدینگ مال« سیرز»شوند. در ماه مارس شرکت دیده می« مارتکی»و « پنیسیجی»، «مکیز»، «سیرز»بزرگی مثل 

فروشگاه خود  300وکار باقی بماند و است، اعالم کرد که شک بزرگی دارد در این کسب« مارتکی»های ای و مالک فروشگاهزنجیره

فروشگاه کفش خود را به عنوان بخشی از برنامه اعالم  400اعالم کرد که « لسپی»را تعطیل خواهد کرد. در ماه آوریل، شرکت 

ریزی برای تعطیلی آنها انجام اکنون برنامهفروشگاه دیگر است که هم 400ورشکستگی خود تعطیل خواهد کرد که این میزان، جدا از 

فروشی ای خردهفروشگاه زنجیره 9طی دو سال دو بار اعالم ورشکستگی کرده است. امسال « ریدیوشاك»های شده است. مجموعه مال

ترین اتفاقی است که کارشناسان آن را اند.از بین رفتن مشاغل محلی بزرگملی در امریکا مدارك مربوط به ورشکستگی را پر کرده

هزار شغل، را از دست  448درصد از مشاغل خود، معادل  25ای های زنجیره، فروشگاه2002نامند. از سال فروشی میآخرالزمان خرده

 1929ها در زمان رکود بزرگ در سال ها در امسال، از بدترین آمار تعطیلی فروشگاهاند و در عین حال، تعداد تعطیلی فروشگاهداده

ف ها را جبران کند و بخش تجارت الکترونیک ظرن زیانهای آنالین نتوانسته ایفروشینیز پیشی گرفته است. در این بین، رشد خرده

« آمازون»هزار شغل به تعداد مشاغل افزوده است. بخشی از این مشاغل در مراکز بزرگ توزیع شرکت  178سال گذشته، تنها  15

نیست.  اند، دورمک کردهشدنشان کهایی که به بستهشوند و مکانشان خیلی از محل مالایجاد شده است که در سرتاسر امریکا باز می

 روند،واقع شده است.اما مراکز توزیع آمازون، مراکز کار به حساب می« کیلاسکویل»کیلومتری مال  72یکی از آنها در پنسیلوانیا، در 

یه سال پیش اولین مال سربسته در حاش 61هایی برای جمع شدن. مال مکانی برای هردوی این منظورها است. از وقتی که نه مکان

های خرید به جایی برای طبقه متوسط امریکایی تبدیل شد که بیش از اینکه در آن خرید کنند، در شهر مینیاپولیس افتتاح شد، مال

کردند، اقیانوسی از خواستند پیدا میها چیزهایی را که میکردند، مادربزرگها بازی میها در مالشدند. بچهآنجا جمع می

شد. خوب یا بد، مال عرصه عمومی مردم این خورد و غذاهای زیادی در آنها سرو میها به چشم میار مالهای بزرگ در کنپارکینگ

رفتید افتد. به مالی که در بچگی میشوند چه اتفاقی میها ناپدید میسال گذشته بود.سؤال اینجاست که وقتی مال 60مناطق طی 

ها در کنار آن آورید که بچها، پوسترهای رنگارنگ و برندهای معروفی را به یاد میهها، فوارهفکر کنید؛ بوی انواع عطرها و خوردنی

هایی ها اکوسیستماند. این مالها سپری کردهسال از قرن جدید را مردم در این مال 20شدند. نیمی از قرن بیستم و تقریبا بزرگ می

ای جربهشد. این ترچه شما نیاز داشتید یا نداشتید در آن فروخته میشدند که هداری محسوب میبودند که ترکیبی از جامعه و سرمایه

http://awnrc.com/index.php
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افتتاح  1956سوتا. این مال در سال در منطقه ادینا در مینه« دیل سنترساوث»بود که سرتاسر امریکا از روی یک الگو تکثیر شد: مال 

هر به صورت سربسته درست کند که شامل شد و معمارش ویکتور گروئن اتریشی بود. فکر او این بود که جایی در حاشیه ش

های مختلف در کنار هم باشند. در مرکز مجتمع هم یک های مسکونی، بیمارستان و فضای اداری و تجاری باشد و فروشگاهساختمان

 خانه.های دارای فضای باز و همچنین یک پرندهفضای وسیع به سبک اروپایی با یک مجسمه باشد با کافه

اهرام »سرعت با الگو گرفتن از نخستین مال امریکا شروع شد و هکتارها زمین کشاورزی تبدیل به جایی شد که هها بساختن مال

ی گذاری زیادشد، سرمایهها اعمال میشد. با تسهیالت مالیاتی که در قبال ساختن این مالدر آن ها بنا می« های رونق اقتصادیسال

 رخ داد. 1970و  1960های ایالتی نیز به شکوفایی آنها کمک کرد. این اتفاقات در دههیندر آنها صورت گرفت و شبکه بزرگراهی ب

های زنده تلویزیونی در از فرهنگ پاپ بهره گرفتند و تورهای خوانندگان و برنامه ها تثبیت شدند،، مال1990و  1980های در دهه

، گزارشگر روزنامه 1992رفت. در سال ند و تعدادشان هم باالتر میشدتری ساخته میهای بزرگشد. به تدریج مالآن ها اجرا می

مال را به شمار آورد. در همان سال، مال امریکا به  48نیویورك، « تایمز»رانندگی حوالی میدان  90نیویورك تایمز توانست طی 

تا  1956های روشگاه داشت. بین سالف 500سوتا افتتاح شد که بسیار وسیع بود و بیش از ترین مال کشور در مینهعنوان بزرگ

 گرفت.مال در آمریکا ساخته شد و نرخ رشد آن ها اغلب از نرخ رشد جمعیت پیشی می 500، در مجموع هزار و 2005

آهستگی شروع شد. افزایش به 2000توانست برای همیشه باقی بماند. کاهش رونق در اواسط دهه ها نیز نمیمثل هر رونقی، رونق مال

 «میسیز»و « پنسیسیجی»ای مثل های بلندآوازهفروشیآنالین و رکورد بزرگ مالی باعث کاهش فروش کاال و غذا در خرده خرید

ها در ایام تعطیالت که ، رفتن به مال2013تا  2010های های امریکا را در مالکیت خود داشتند. بین سالشد که بسیاری از مال

های بزرگ، چیزی است که پی مردن مالدردرصد کاهش یافت.برخی از موارد پی 50رود، تا ر میترین ایام خرید سال به شماشلوغ

که روی « مارکوم»کنند. رونالد فریدمن، یکی از افراد طرف قرارداد موسسه ها به آن به دیده یک اصالح بازار نگاه میاقتصاددان

تخمین زده شده است که برای هر نفر « فروشی هستیم.دازه دارای خردهما بیش از ان»گوید: کند، میروندهای مصرف کار تحقیق می

 60فروشی اروپا وجود دارد. تقریبا متر مربع سرانه فضای خرده 0.23فروشی در مقابل حدود متر مربع فضای خرده 2.4در امریکا 

 اند.دیگر قرار داشته« میسیز»ه کیلومتری یک فروشگا 16اند، در که ناچار به تعطیلی شده« میسیز»های درصد فروشگاه

جیتال های دیدیگر ساخته شود. در زندگی« میسیز»کند که حتی یک فروشگاه ها ایجاب نمیبا این حال، افزایش جمعیت امریکایی

ت و خرید سر فرصها برای اوقات فراغت شود. به عالوه، مالها با یک کلیک در اختیار گذاشته میتر از مالما، بسیاری از امکاناتِ عالی

گذرانی داشته باشید. امروزه، بیشتر این وقت ای برای وقتطراحی شده و طوری هستند که شما باید ماشین را پارك کنید و برنامه

دهد با آنها غذا سفارش دهیم به شود که به ما اجازه میهایی اختصاص داده میتر ما، مشاغل دوم و اپلیکیشنهای شلوغبه زندگی

 ها برای الگوهایی از تعاملمال»گوید: وکار دانشگاه هاروارد، مینکه به یک فودکورت برویم. لئونارد شلزینگر، استاد کسبجای ای

« یوتیوب»را در « های مردهمال»های سازی که سری فیلمدن بل، فیلم«ازپیش دیگر وجود ندارند.اند که بیشاجتماعی ساخته شده

آنها به مال به عنوان یک چیزی  .کنندها به عنوان روشی ازمُدافتاده نگاه میتر به مالهای جوانیکاییامر» :گویدکند، میتهیه می

 ها به عنوان معابدویدئوهایی درباره اینکه مال« کنند، نه چیزی که متعلق به خود آنهاست.متعلق به دوره پدر و مادرشان نگاه می

د که به کنا بیننده پیدا کرده و او هر هفته صدها پیام از کودکان و نوجوانانی دریافت میهتجاری امریکا به رو افول هستند، میلیون

مان زشوید، هموقتی که شما وارد یک مال مرده می»گوید: گویند دوست ندارند پایشان را درون یک مال سنتی بگذارند. او میاو می

ها دارند. مثل این است که دارید غرق شدن کشتی یلی از جوانکنم این احساسی است که خزده. فکر میشوید و غمشوکه می

   «.کنیدتایتانیک را نگاه می

http://www.iana.ir/fa/news/48738/%D9%85%D8%A7%D9%8 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۰۵تاریخ: 

 های مُرده فرداپررونق دیروز، مالهای مال

 .نامندفروشی میترین اتفاقی است که کارشناسان آن را آخرالزمان خردهاز بین رفتن مشاغل محلی بزرگ :تایم

رد اند، دیگر شور و حال سابق را نداهایی در آن فعالمشتریان خیلی کمی دارد و با اینکه هنوز باز است و فروشگاه« کیلاسکویل»مال 

فروشگاهش دارای رونق فراوانی بودند و شور زندگی  90سال پیش، این مال با  10کنند. های زیادی از آن، دیگر کار نمیو بخش

هایش فعال و شد. رستورانهای متعددی در آن برگزار میرفتند و جشنوارههای زیادی به آنجا میشد. نوجوانمیزیادی در آنها دیده 

نوز پرسیدند هها تماس در روز داشتیم که میرستوران پر از آدم بود. ما میلیون»گوید: های آنجا میشلوغ بود. مدیر یکی از رستوران

مانده در این مجتمع را از ل، در ماه می امسال تصمیم گرفت که روزهای تعطیلی مستاجران باقیمدیریت این ما« باز هستید یا نه؟

، از هر چهار مال در امریکا یک مال از حوزه فعالیت 2022بینی شده است که تا سال روز افزایش دهد.پیش 90روز در سال به  60

ق اند. طبیش شکاف ثروت و استقبال مشتریان از خرید آنالین شدهها قربانی تغییر ذائقه مشتریان، افزاتجاری خارج شود. مال

های فروشگاه بسته شوند که بسیاری از آنها شعبه 600هزار و  8بینی کارشناسان، تنها در سال جاری میالدی ممکن است پیش

های اند که در میان آنها، نامهفروشی تعطیل شدهای خردهشعبه از فروشگاه 300هزار و  5برندهای معتبر هستند. امسال تاکنون 

 هایکه یک هلدینگ مال« سیرز»شوند. در ماه مارس شرکت دیده می« مارتکی»و « پنیسیجی»، «مکیز»، «سیرز»بزرگی مثل 

فروشگاه خود  300وکار باقی بماند و است، اعالم کرد که شک بزرگی دارد در این کسب« مارتکی»های ای و مالک فروشگاهزنجیره

فروشگاه کفش خود را به عنوان بخشی از برنامه اعالم  400اعالم کرد که « لسپی»را تعطیل خواهد کرد. در ماه آوریل، شرکت 

ریزی برای تعطیلی آنها انجام اکنون برنامهفروشگاه دیگر است که هم 400ورشکستگی خود تعطیل خواهد کرد که این میزان، جدا از 

فروشی ای خردهفروشگاه زنجیره 9طی دو سال دو بار اعالم ورشکستگی کرده است. امسال « ریدیوشاك»های شده است. مجموعه مال

ترین اتفاقی است که کارشناسان آن را اند.از بین رفتن مشاغل محلی بزرگملی در امریکا مدارك مربوط به ورشکستگی را پر کرده

هزار شغل، را از دست  448درصد از مشاغل خود، معادل  25ای های زنجیره، فروشگاه2002نامند. از سال فروشی میآخرالزمان خرده

 1929ها در زمان رکود بزرگ در سال ها در امسال، از بدترین آمار تعطیلی فروشگاهاند و در عین حال، تعداد تعطیلی فروشگاهداده

ف ها را جبران کند و بخش تجارت الکترونیک ظرن زیانهای آنالین نتوانسته ایفروشینیز پیشی گرفته است. در این بین، رشد خرده

« آمازون»هزار شغل به تعداد مشاغل افزوده است. بخشی از این مشاغل در مراکز بزرگ توزیع شرکت  178سال گذشته، تنها  15

نیست.  اند، دورمک کردهشدنشان کهایی که به بستهشوند و مکانشان خیلی از محل مالایجاد شده است که در سرتاسر امریکا باز می

 روند،واقع شده است.اما مراکز توزیع آمازون، مراکز کار به حساب می« کیلاسکویل»کیلومتری مال  72یکی از آنها در پنسیلوانیا، در 

یه سال پیش اولین مال سربسته در حاش 61هایی برای جمع شدن. مال مکانی برای هردوی این منظورها است. از وقتی که نه مکان

های خرید به جایی برای طبقه متوسط امریکایی تبدیل شد که بیش از اینکه در آن خرید کنند، در شهر مینیاپولیس افتتاح شد، مال

کردند، اقیانوسی از خواستند پیدا میها چیزهایی را که میکردند، مادربزرگها بازی میها در مالشدند. بچهآنجا جمع می

شد. خوب یا بد، مال عرصه عمومی مردم این خورد و غذاهای زیادی در آنها سرو میها به چشم میار مالهای بزرگ در کنپارکینگ

رفتید افتد. به مالی که در بچگی میشوند چه اتفاقی میها ناپدید میسال گذشته بود.سؤال اینجاست که وقتی مال 60مناطق طی 

ها در کنار آن آورید که بچها، پوسترهای رنگارنگ و برندهای معروفی را به یاد میهها، فوارهفکر کنید؛ بوی انواع عطرها و خوردنی

هایی ها اکوسیستماند. این مالها سپری کردهسال از قرن جدید را مردم در این مال 20شدند. نیمی از قرن بیستم و تقریبا بزرگ می

ای جربهشد. این ترچه شما نیاز داشتید یا نداشتید در آن فروخته میشدند که هداری محسوب میبودند که ترکیبی از جامعه و سرمایه

http://awnrc.com/index.php
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افتتاح  1956سوتا. این مال در سال در منطقه ادینا در مینه« دیل سنترساوث»بود که سرتاسر امریکا از روی یک الگو تکثیر شد: مال 

هر به صورت سربسته درست کند که شامل شد و معمارش ویکتور گروئن اتریشی بود. فکر او این بود که جایی در حاشیه ش

های مختلف در کنار هم باشند. در مرکز مجتمع هم یک های مسکونی، بیمارستان و فضای اداری و تجاری باشد و فروشگاهساختمان

 خانه.های دارای فضای باز و همچنین یک پرندهفضای وسیع به سبک اروپایی با یک مجسمه باشد با کافه

اهرام »سرعت با الگو گرفتن از نخستین مال امریکا شروع شد و هکتارها زمین کشاورزی تبدیل به جایی شد که هها بساختن مال

ی گذاری زیادشد، سرمایهها اعمال میشد. با تسهیالت مالیاتی که در قبال ساختن این مالدر آن ها بنا می« های رونق اقتصادیسال

 رخ داد. 1970و  1960های ایالتی نیز به شکوفایی آنها کمک کرد. این اتفاقات در دههیندر آنها صورت گرفت و شبکه بزرگراهی ب

های زنده تلویزیونی در از فرهنگ پاپ بهره گرفتند و تورهای خوانندگان و برنامه ها تثبیت شدند،، مال1990و  1980های در دهه

، گزارشگر روزنامه 1992رفت. در سال ند و تعدادشان هم باالتر میشدتری ساخته میهای بزرگشد. به تدریج مالآن ها اجرا می

مال را به شمار آورد. در همان سال، مال امریکا به  48نیویورك، « تایمز»رانندگی حوالی میدان  90نیویورك تایمز توانست طی 

تا  1956های روشگاه داشت. بین سالف 500سوتا افتتاح شد که بسیار وسیع بود و بیش از ترین مال کشور در مینهعنوان بزرگ

 گرفت.مال در آمریکا ساخته شد و نرخ رشد آن ها اغلب از نرخ رشد جمعیت پیشی می 500، در مجموع هزار و 2005

آهستگی شروع شد. افزایش به 2000توانست برای همیشه باقی بماند. کاهش رونق در اواسط دهه ها نیز نمیمثل هر رونقی، رونق مال

 «میسیز»و « پنسیسیجی»ای مثل های بلندآوازهفروشیآنالین و رکورد بزرگ مالی باعث کاهش فروش کاال و غذا در خرده خرید

ها در ایام تعطیالت که ، رفتن به مال2013تا  2010های های امریکا را در مالکیت خود داشتند. بین سالشد که بسیاری از مال

های بزرگ، چیزی است که پی مردن مالدردرصد کاهش یافت.برخی از موارد پی 50رود، تا ر میترین ایام خرید سال به شماشلوغ

که روی « مارکوم»کنند. رونالد فریدمن، یکی از افراد طرف قرارداد موسسه ها به آن به دیده یک اصالح بازار نگاه میاقتصاددان

تخمین زده شده است که برای هر نفر « فروشی هستیم.دازه دارای خردهما بیش از ان»گوید: کند، میروندهای مصرف کار تحقیق می

 60فروشی اروپا وجود دارد. تقریبا متر مربع سرانه فضای خرده 0.23فروشی در مقابل حدود متر مربع فضای خرده 2.4در امریکا 

 اند.دیگر قرار داشته« میسیز»ه کیلومتری یک فروشگا 16اند، در که ناچار به تعطیلی شده« میسیز»های درصد فروشگاه

جیتال های دیدیگر ساخته شود. در زندگی« میسیز»کند که حتی یک فروشگاه ها ایجاب نمیبا این حال، افزایش جمعیت امریکایی

ت و خرید سر فرصها برای اوقات فراغت شود. به عالوه، مالها با یک کلیک در اختیار گذاشته میتر از مالما، بسیاری از امکاناتِ عالی

گذرانی داشته باشید. امروزه، بیشتر این وقت ای برای وقتطراحی شده و طوری هستند که شما باید ماشین را پارك کنید و برنامه

دهد با آنها غذا سفارش دهیم به شود که به ما اجازه میهایی اختصاص داده میتر ما، مشاغل دوم و اپلیکیشنهای شلوغبه زندگی

 ها برای الگوهایی از تعاملمال»گوید: وکار دانشگاه هاروارد، مینکه به یک فودکورت برویم. لئونارد شلزینگر، استاد کسبجای ای

« یوتیوب»را در « های مردهمال»های سازی که سری فیلمدن بل، فیلم«ازپیش دیگر وجود ندارند.اند که بیشاجتماعی ساخته شده

آنها به مال به عنوان یک چیزی  .کنندها به عنوان روشی ازمُدافتاده نگاه میتر به مالهای جوانیکاییامر» :گویدکند، میتهیه می

 ها به عنوان معابدویدئوهایی درباره اینکه مال« کنند، نه چیزی که متعلق به خود آنهاست.متعلق به دوره پدر و مادرشان نگاه می

د که به کنا بیننده پیدا کرده و او هر هفته صدها پیام از کودکان و نوجوانانی دریافت میهتجاری امریکا به رو افول هستند، میلیون

مان زشوید، هموقتی که شما وارد یک مال مرده می»گوید: گویند دوست ندارند پایشان را درون یک مال سنتی بگذارند. او میاو می

ها دارند. مثل این است که دارید غرق شدن کشتی یلی از جوانکنم این احساسی است که خزده. فکر میشوید و غمشوکه می

   «.کنیدتایتانیک را نگاه می

http://www.iana.ir/fa/news/48738/%D9%85%D8%A7%D9%8 
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 اقتصاد محصوالت
 فارس - ۹۶/۰۷/۰۱ : اریخت

 هزار تن گندم خوراکی در بورس کاال تاالر محصوالت کشاورزی  263عرضه 
  .تن گندم خوراکی است 750هزار و  263بورس کاالی ایران روز شنبه اول مهر ماه، میزبان عرضه 

تن شکر سفید، یک هزار تن  300هزار تن گندم دوروم،  4، بورس کاالی ایرانبه نقل از روابط عمومی  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .شودهزار قطعه جوجه یک روزه در تاالر محصوالت کشاورزی عرضه می 67شکر خام، 

طرح قیمت تضمینی در تاالر محصوالت کشاورزی عرضه تن گندم خوراکی نیز در قالب  392این گزارش حاکی است، یک هزار و 

 .تن قیر و عایق رطوبتی است 500تاالر صادراتی بورس کاالی ایران نیز شاهد عرضه یک هزار و .شودمی

 .شودمی عرضه پتروشیمی و نفتی هایفرآورده تاالر در تن مواد شیمیایی و مواد پلیمری  327هزار و  17عالوه براین، 

 .تن قند است 100تن آنیلین و متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات و همچنین  54بورس کاالی ایران شاهد عرضه  بازار فرعی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960701000637 
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 اقتصاد محصوالت
 فارس - ۹۶/۰۷/۰۹ : تاریخ

 کنیمروز پرداخت میالتفاوت قیمت تضمینی را بههزار تن ذرت در بورس کاال/ مابه ۱6عرضه 
 التفاوت قیمت تضمینی به کشاورزان را که توسطمدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت: تالش بر این است، امسال پرداخت مابه 

برنامه عرضه ذرت و جو در مورد  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی علیرضا ولی در گفت .روز کنیمدولت باید انجام شود، به

به روش قیمت تضمینی در بورس کاال به جای خرید تضمینی، خاطرنشان کرد: براساس مصوبه دولت قبالً ذرت و جو از کشاورزان به 

کنند، اطمینان حاصل کنند، اما از سال شد، تا کشاورزان از خرید محصول ساالنه خود که کشت میروش خرید تضمینی انجام می

سازی وی به مزایای عرضه محصوالت اساسی در بورس کاال اشاره کرد و گفت: شفاف.ت تضمینی جایگزین این روش شدگذشته قیم

ونقل از مزایای عرضه ذرت و جو در بورس کاال مضاف های مضاعف حملخرید و جلوگیری از افت و کسری محصول و همچنین هزینه

های خرید جو و ذرت در مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام همچنین به روش.کندبر آنکه کشاورز سود خود را نقداً دریافت می

ها است که خود کشاورز ذرت را در بورس ارائه ای کرد و گفت: روش گواهی سپرده و خرید فیزیکی از جمله این روشبورس هم اشاره

آوری کرده و در نماینده کشاورز هستیم که ذرت را جمعگیرد، اما در روش فیزیکی ما التفاوت پول خود را از دولت میکند و مابهمی

هزار تن آن به روش گواهی سپرده  16تا  15هزار تن ذرت در کرمانشاه است که  25تا  20کند که نمونه آن برداشت بورس عرضه می

 .ها هم برداشت ادامه داردتوسط خود کشاورزان در بورس عرضه شده است و در سایر استان

ت قیمت التفاوس پرسید که برخی از کشاورزان نسبت به پرداخت پول جو و ذرت که در سال گذشته دولت بخشی از مابهخبرنگار فار

 شفرو محض به گذشته سال در: گفت دارند، گالیه پرداخت،می آنها به بورس در  عرضه در بورس و قیمت تضمینی پس از فروش

 ،بورس در محصول فروش از پس که کنیممی تالش امسال اما شد، پرداخت دولت توسط التفاوتمابه موعد پس ماه یک تا محصول

آنکه فاصله قیمتی فروش در بورس و قیمت تضمینی زیاد نیست و پرداخت  بر مضاف شود، پرداخت دولت توسط التفاوتمابه فوری

تومان در  950مان است که این روزها تو 1013به گزارش خبرنگار فارس قیمت تضمینی خرید جو .کندتر میرا برای دولت آسان

 .رسدتومان در بورس کاال به فروش می 820تا  800رسد و همچنین جو نیز متوسط بین بورس به فروش می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960706000520 
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 اقتصاد محصوالت
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۰۱تاریخ: 

 کاهش قیمت مرغ و جوجه یكروزه

ای که گذشت، به جز سویا نرخ تمام محصوالت مربوط به طیور گوشتی کاهش یافت که بیشترین مقدار مربوط به مرغ کشتار در هفته

تمام موارد بررسی شده صنعت طیور کاهش یافت. این در حالی شهریور، قیمت  31به گزارش خبرنگار ایانا، در هفته منتهی به .بود

است که از دو هفته قبل، روند کاهشی ادامه داشته و قیمت مرغ برای مصرف کننده سیر نزولی پیدا کرده است. بنابراین گزارش، در 

که نسبت به دو هفته قبل،  تومان خریداری شده 550حال حاضر هر کیلوگرم مرغ زنده از درب مرغداری به قیمت چهار هزار و 

 700درصدی به پنج هزار و  9.5دهد.در همین راستا گوشت مرغ برای مصرف نیز با کاهشی کاهشی هشت درصدی را نشان می

 675تومانی به یک هزار و  100تومان با کاهشی  775تومان در هر کیلوگرم رسید. همچنین قیمت جوجه یکروزه از یک هزار و 

 رود این روند کاهشی که از چند هفته قبل آغاز شده بود، همچنان ادامه داشته باشد.انتظار می تومان تنزل کرد و

درصد رشد  2.6تومان صعود  40ای که افزایش قیمت داشت، سویا بود که نسبت به هفته قبل از آن، با در هفته گذشته تنها نهاده

ای کنجاله سویا و احتمال غ گوشتی، مبنی بر خذف ارز مبادلهبینی رئیس انجمن صنفی پرورش دهندگان مرکرد. برخالف پیش

تواند چندان در دهد که نرخ این محصوالت رو به کاهش بوده و این اتفاق نمیها نشان میافزایش محصوالت طیور، اما روند قیمت

ده، اما به گفته مدیرعامل اتحادیه ای صادر شروند آن تاثیرگذار باشد. در حال حاضر نیز اگرچه دستور لغو ممنوعیت ارز مبادله

 20سراسری مرغداران مرغ گوشتی، هنوز این خطر وجود دارد که با تغییر نرخ ارز، قیمت سویا رو به افزایش گذاشته و تا حدود 

 درصد بر نرخ نهایی مرغ اثرگذار باشد.

iana.ir/fa/news/http://www.48601/%DA%A9%D8%A7 
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 اقتصاد محصوالت
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۰۲تاریخ: 

 برندسازی زعفران و پسته ایرانی با عرضه در بورس کاال

صادرات تواند تحول بزرگی در ورود بورس کاالی ایران به عرضه پسته و زعفران و همچنین سایر محصوالت حوزه کشاورزی می

 .غیرنفتی کشور ایجاد کرده و نه تنها توسعه بخش کشاورزی، بلکه رشد اقتصادی را نیز به همراه داشته باشد

تواند تحول بزرگی در صادرات ورود بورس کاالی ایران به عرضه پسته و زعفران و همچنین سایر محصوالت حوزه کشاورزی می 

 .خش کشاورزی، بلکه رشد اقتصادی را نیز به همراه داشته باشدغیرنفتی کشور ایجاد کرده و نه تنها توسعه ب

درصد  96به گزارش ایانا از پایگاه خبری بورس کاالی ایران ، پسته ارزآورترین محصول صادراتی کشاورزی ایران بوده و بیش از  

تن  300کشور در بازارهای جهانی  که میزان مصرف زعفران تولیدیطوریشود. بهزعفران مصرفی دنیا از طریق کشورمان تامین می

کننده این محصول باشد.با توجه به میزان تولید و عرضه این دو محصول ایرانی تواند تنها تامیناست و با این میزان تولید، ایران می

که طوریو زعفران بود.بهاقدام، ساماندهی بازار پسته  100روز  100های های دولت یازدهم در برنامهدر بازارهای جهانی، یکی از برنامه

کنندگان پسته تولید ترینعنوان یکی از بزرگروزه خود آورده بود، ایران به 100های وزارت اقتصاد دولت قبل طی گزارشی در برنامه

را درصد از کل پسته جهان  40درصد زعفران و  96شود، در حال حاضر کشورمان به تنهایی بیش از و زعفران در دنیا شناخته می

ادرات ترین محصول در سبد صکند و با این میزان تولید و صادرات، محصول پسته بعد از صنایع گاز و پتروشیمی و فرش مهمتولید می

در نتیجه به دلیل حجم باالی تولید پسته و زعفران، ساماندهی این محصوالت در داخل کشور و .شودنفتی ایران محسوب میغیر

ای برخوردار است. در همین راستا، به منظور تنظیم بازار و حضور فعال در بازار جهانی این محصوالت، گرفتن بازار جهانی از اهمیت ویژه

دی بنهای توزیع، بستهمتغیر مهم اثرگذار در تقاضا یعنی محصول، قیمت، کانال 5ه وزارت امور اقتصادی و دارایی به این نتیجه رسید ک

فروشی است و باید منسجم و از استانداردهای روز و تبلیغات را مدیریت کند، چرا که بازار زعفران و پسته در کشور ما مبتنی بر خرده

اند که پسته و زعفران به دلیل بازار نقدی روان، استانداردپذیری، مند شود.به همین منظور کارشناسان اقتصادی بر این عقیدهبهره

وجود انبارهای مناسب برای نگهداری آن، قابلیت نگهداری در مدت زمان معین و وجود مازاد عرضه، قابلیت معامله در قالب معامالت 

ین راستا، در روزهای اخیر بورس کاالی ایران و ای داشته باشد.در همتواند در بورس جایگاه ویژهفیزیکی و گواهی سپرده کاالیی می

تر بازار پسته گام برداشته و درخصوص اندازی هر چه سریعستاد عالی پسته استان کرمان با همکاری بانک کشاورزی در راستای راه

این محصول و هدفمند شدن گذاری کاالیی و معامالت گواهی سپرده کاالیی در راستای ساماندهی بازار های سرمایهاندازی صندوقراه

 .اندو متمرکز شدن صادرات آن اقداماتی به عمل آورده

 رشد درآمدهای ارزی

در همین ارتباط، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی پیرامون عرضه دو محصول زعفران و پسته ایرانی در بورس 

نمونه بوده که زعفران و پسته جزو آنهاست. از این رو اگر برای عرضه  کاال اظهار کرد: بخش کشاورزی ایران در چند محصول در دنیا

توانیم با عرضه در بورس کاال درآمدهای ارزی وابسته صورت متمرکز و یکپارچه عمل کنیم، میاین محصوالت در بازارهای جهانی به

رندسازی توان به بمحصوالت در بورس کاال میبه بخش کشاورزی را توسعه دهیم.سیدناصر موسوی الرگانی ضمن بیان اینکه با عرضه 

پسته و زعفران ایرانی در بازارهای جهانی دست یافت، تاکید کرد: در حال حاضر زعفران تولیدی کشاورزان ایرانی با برند کشورهای 

 ی صادر کرده و در بخششود. اما اگر با عرضه متمرکز از طریق بورس بتوانیم این محصوالت را با برند خاصدیگر به اروپا صادر می

 .شودتری حاصل میبندی نیز بهتر عمل کنیم، نتیجه مطلوببسته

 ایجاد تحول در صادرات غیرنفتی 
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تواند تحول بزرگی در وی افزود: ورود بورس کاالی ایران به عرضه پسته و زعفران و همچنین سایر محصوالت حوزه کشاورزی می

تنها توسعه بخش کشاورزی، بلکه رشد اقتصادی را نیز به همراه داشته باشد.این نماینده صادرات غیرنفتی کشور ایجاد کرده و نه

مجلس شورای اسالمی عرضه در بورس کاالی ایران را در افزایش کیفیت محصوالت کشاورزی موثر دانست و گفت: در راستای 

سازی وارد زی باید در بخش آموزش و فرهنگگسترش فرآیند عرضه محصوالت کشاورزی در بورس کاال در گام نخست جهاد کشاور

رسانی موثرتری را به اجرا درآورد.وی افزود: در حال حاضر به دلیل عدم انسجام فرآیند صادرات عمل شده و برای کشاورزان اطالع

 وع شده استمحصوالت کشاورزی، برخی محصوالت ما به روسیه صادر شده و به دلیل عدم برخورداری از کیفیت الزم به کشور مرج

برد.نماینده فالورجان در و چنین رویدادی برای کشور ما مطلوبیت نداشته و در بازارهای جهانی اعتماد به محصوالت ما را از بین می

های تر در بخش کشاورزی از بابت کیفیت و نوع بذر، سموم مصرفی، نوع کود و سایر ویژگیمجلس شورای اسالمی به لزوم ارزیابی دقیق

موثر بر محصوالت تاکید کرد و گفت: باید این ارزیابی صورت گیرد که چرا بازارهای جهانی و سایر کشورها خواهان مصرف کیفی 

همه محصوالت ما نیستند. در این زمینه نکته مهم این است که بورس کاال با در نظر گرفتن استانداردهای الزم و ارزیابی کیفیت 

باربخشی به صادرات محصوالت تولیدی کشور موثر واقع شود. موسوی الرگانی از امکان تامین تواند در افزایش و اعتمحصوالت می

مالی کشاورزان و وصول پول آنها از طریق عرضه در بورس کاال سخن گفت و افزود: چنانچه خود کشاورزان بتوانند از فضای بورس 

الت تری داشته باشند و ضمن افزایش کیفیت محصوهزینهالی بهتر و کمتوانند تامین مکاال و ابزارهای نوین مالی آن استفاده کنند، می

 .خود به سود بیشتری نیز دست یابند

http://www.iana.ir/fa/news/48634/%D8%A8%D8%B1%D9 
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 اقتصاد محصوالت
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۰۵تاریخ: 

 تن گندم خوراکی در بورس کاال 750هزار و  263هزار قطعه جوجه یک روزه و  ۱57عرضه 

تن گندم خوراکی،  750هزار و  263هزار قطعه جوجه یک روزه،  157تاالر محصوالت کشاورزی هم در روز چهارشنبه، میزبان عرضه 

 .تن شکر سفید است 225تن شکر خام و  تن مرغ منجمد، یک هزار 20هزار تن گندم دوروم،  4

 .تن عایق رطوبتی عرضه می شود 150تن قیر و  430هزار و  24به گزارش ایانا از بورس کاالی ایران، طی این روز و در تاالر مذکور 

هزار تن  24ر، قی تن 100 و هزار 39 عرضه روز این در نیز  شایان ذکر است تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی بورس کاالی ایران

تاالر محصوالت کشاورزی هم در روز .کند می تجربه را شیمیایی مواد تن 198 و هزار 13 و  تن گوگرد 800هزار و  5وکیوم باتوم، 

تن مرغ  20هزار تن گندم دوروم،  4تن گندم خوراکی،  750هزار و  263هزار قطعه جوجه یک روزه،  157چهارشنبه، میزبان عرضه 

تن روغن کارکرده  25بازار فرعی بورس کاال نیز طی این روز شاهد عرضه .تن شکر سفید است 225هزار تن شکر خام و منجمد، یک 

 /.تن ضایعات فلزی و یک هزار تن کنسانتره فسفات است 326لوکوموتیو، 

http://www.iana.ir/fa/news/48727/%D8%B9%D8%B1%D8%B6 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۰۵تاریخ: 

 هزار تنی کودهای کشاورزی 42۱آغاز کشت پاییزه با ذخیره 

فسفاته و پتاسه به استقبال کشت هزارتنی در انواع کودهای ازته،  421مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت: با ذخیره 

 .پاییزه خواهیم رفت

هزارتنی در انواع کودهای ازته، فسفاته  421با ذخیره »رسولی، مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با بیان این موضوع که  

ت پاییزه غه ترین مقاطع کشاظهار کرد: کشت پاییزه امسال یکی از بهترین و بی دغد« و پتاسه به استقبال کشت پاییزه خواهیم رفت

در سال های اخیر خواهد بود، زیرا به میزان مکفی کودهای مورد نیاز کشاورزان تامین و تدارك شده است و خوشبختانه جای هیچ 

وی در ادامه گفت: وفق برنامه ابالغی وزارت متبوع میزان کودهای مورد نیاز کشت پاییزه در مجموع در .گونه نگرانی وجود ندارد

هزار تن آن حمل و تحویل انبارهای منطقه ای و  400هزار تن است که با برنامه ریزی به عمل آمده، تاکنون بیش از  900دود ح

شبکه کارگزاری شرکت خدمات در اقصی نقاط کشور شده است و مابقی نیز وفق برنامه طی ماه های مهر و آبان از مبادی داخلی و 

هزار تن کودهای مورد نیاز کشت پاییزه  900رسولی تاکید کرد که قرارداد تحویل  .خواهد شد خارجی حمل و به شبکه توزیع تزریق

وی ضمن بر شمردن مشکالت تامین این میزان کود در مدت زمان کمتر از سه  .منعقد و با جدیت تمام در حال اجرایی شدن است

ویژه وزیر جهاد کشاورزی و معاونین وی به ویژه معاونت برنامه ماه، تحقق آن را مرهون راهنمایی ها و حمایت های وزارت متبوع به 

 /.ریزی و اقتصادی و زراعت، و همچنین همدلی و تالش وافر مدیریت و کارکنان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی دانست

http://www.iana.ir/fa/news/24873/%D8%A2%D8%BA%D8 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۰۵تاریخ: 

 !یراناآب دزدی ابرها از 

میلیارد مترمکعب آبِ با کیفیت، سوار بر ابرها از ایران خارج می شود و ما همچنان نسبت به فرصتی که از دست می  10ساالنه »

  .مدیرعامل مرکز ملی تحقیقات و مطالعات باروری ابرهاست« فرید گلکار»های از درد و دل این سخنان بخشی« توجهیمرود، بی

به گزارش ایرنا، بحران آب روز به روز چهره واضح تری از خود برای ما آشکار می کند و ابعادی مختلف از زندگی ما را تحت تاثیر  

سازی مصرف، انتقال آب و همچنین شیرین سازی آب دریاها مورد توجه خود قرار می دهد؛ در این شرایط، راهکارهایی مانند بهینه 

قرار می گیرد اما در کنار این راهکارها، روش های دیگری نیز وجود دارد که نسبت به استفاده از آنها غفلت می کنیم؛ یکی از این 

  .راهکارها، استفاده از منابع آب جوی است

ه ای از علم تعدیل وضع هوا، مجموعه ای از فناوری های ایمن، علمی و ثابت شده برای افزایش فناوری بارورسازی ابرها به عنوان شاخ 

 .کشور جهان مورد استفاده قرار می گیرد 40سال در  60بارش، کاهش خسارت های تگرگ و مه است که با قدمتی بیش از 

وسط یک شرکت کانادایی در حوضه آبریز سدهای کرج ت 1357تا  1354این شیوه افزایش بارش برای نخستین بار در ایران از سال 

در وزارت نیرو و با هدف  1357پس از انقالب مرکز ملی تحقیقات و مطالعات باروری ابرها از سال   .و جارجرود به کار گرفته شد

مل، انجام شده است اما در عدستیابی به فناوری افزایش بارش از طریق بارورسازی ابرها تاسیس و تاکنون نیز اقداماتی در این زمینه 

مدیرعامل مرکز ملی تحقیقات « فرید گلکار»  .توجه چندانی از طرف سیاستگذاران و مجریان نسبت به این فناوری دیده نمی شود

ینه کم هزو مطالعات باروری ابرها، در مورد مزیت های این فناوری به ایرنا می گوید: تولید آب با استفاده از فناوری بارورسازی ابرها، 

وی اضافه می کند: در  .ریال است 100ترین روش تامین آب است؛ به طوری که میانگین هزینه استحصال هر متر مکعب آب فقط 

پروژه های استحصال آب با استفاده از روش باروری ابرها، هیچ تخریب زیست محیطی وجود ندارد؛ آب از هیچ نقطه ای به نقطه دیگر 

   .یار با کیفیت و از همه مهمتر، آبی که وجود ندارد تولید می شودمنتقل نمی شود؛ آبی بس

  بارور سازی ابرها، به صرفه ترین روش مقابله با خشکسالی

مدیرعامل مرکز ملی تحقیقات و مطالعات باروری ابرها در مورد هزینه اجرای راهکارهای طبیعی مقابله با خشکسالی می گوید: هزینه 

دالر، تغذیه مصنوعی  400هزار دالر، انتقال بین حوزه ای  2ر مکعب آب از طریق شیرین کردن آبهای شور استحصال هر یک هزار مت

   .دالر است 15دالر و بارورسازی ابرها فقط  230دالر، تصفیه فاضالب ها  230سفره های آبهای زیرزمینی 

قرون به صرفه ترین راهکار در سالهای آینده است. ضمن بنابراین بین راهکارهای طبیعی مقابله با خشکسالی، بارورسازی ابرها م»

اینکه برخی از راهکارهای دیگر، خسارات جانبی گسترده ای به همراه خواهد داشت؛ به عنوان نمونه انتقال آب بین حوضه ای 

 -الن اتفاق می افتدکه ا -پیامدهای زیست محیطی و اجتماعی گسترده ای دارد؛ شیرین سازی آب دریا و برگرداندن نمک به دریا 

   .«تبعاتی زیست محیطی خواهد داشت

  تجربه سایر کشورها

بارورسازی ابرها در حالی در ایران مورد بی توجهی مسووالن قرار گرفته است که کشورهای زیادی از این روش برای جلوگیری از بروز 

  .ر بیشتر از بارش های کنونی ایران استبراب 10بحران آب استفاده می کنند؛ بارش باران در بعضی از این کشورها 

پروژه های بارورسازی را آغاز کرد؛ چین نیز  1947برابر نسبت به ایران از سال  9به عنوان نمونه، استرالیا با متوسط بارش بیش از  

ند داشت و اعتبار هزار کارم 37مرکز تعدیل آب و هوای چین  2003در سال   .1958با بارش سه برابری نسبت به ایران، از سال 
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برابر ایران بارش دارد. اکنون هشت مرکز  9.6درصد مساحت ایران،  30تایلند با  .هزار میلیارد ریال گزارش شد48عملیاتی این مرکز 

  .هواپیما، در این کشور به بارورسازی ابرها اختصاص یافته است 23عملیاتی و چهار مرکز تحقیقاتی با 

  بارورسازی ابرها در ایران 

دهه از آغاز فعالیت های مرتبط با 2چندان پر رنگ نیست؛ با اینکه  -برعکس آنچه ضرورت دارد -استفاده از این فناوری در ایران

بارورسازی ابرها در ایران می گذرد و این فناوری در کشور بومی شده، هنوز نتوانسته است جای خود را در مدیریت منابع آب کشور 

روسی آن هم به صورت استیجاری در اختیار دارد که « آنتونوف»فروند هواپیمای مسن  2ابرها در ایران فقط  مرکز باروری  .باز کند

فروند  6تجهیزات بارورسازی ابرهای این هواپیما نیز قدیمی شده است؛ امارات با پنج روز بارانی و مساحتی بسیار کوچکتر از ایران، به 

   .فرورند هواپیما عملیات های بارورسازی ابرها را اجرایی می کند 26هواپیما مجهز است و تایلند نیز با 

طرحی در استان های آذربایجان شرقی و غربی، تهران،  1393با این حال، پروژه هایی محدود در کشور اجرایی شده است؛ در سال 

ب دانشگاه تهران، بارش ها آن سال در چهارمحال و بختیاری، یزد، فارس، کرمان و اصفهان اجرا شد که بر اساس ارزیابی موسسه آ

میلیون مترمکعب افزایش یافت؛ برآوردهای موسسه آب دانشگاه تهران نشان می دهد در اثر باروری  100میلیارد و  2اثر باروری ابرها 

شد اما اجرای  اجرایی 1389و  1387،1388طرح باروری ابرها در سالهای   .درصد افزایش پیدا کرد 33ابرها، بارش ها در آن سال 

  .به دلیل کمبود منابع مالی مورد نیاز برای عقد قرارداد با شرکت هواپیمایی میسر نشد 1390آن در سال 

  

  .به دلیل کمبود منابع مالی متوقف شد 1392این طرح یک سال بعد نیز اجرا شد اما دوباره درسال 

آذربایجان شرقی و غربی، چهارمحال بختیاری، یزد، فارس، کرمانشاه، خراسان پارسال طرح باروری ابرها تامین اعتبار و در استان های  

   .جنوبی و اصفهان اجرایی شد که نتایج آن در حالی ارزیابی است

  میلیارد متر مکعب آبِ باکیفیت 10خروج سالیانه 

چالش های پیش روی این طرح ها در  مدیرعامل مرکز ملی تحقیقات و مطالعات باروری ابرها محدودیت های اعتباری را بزرگ ترین

ایران می داند: با اینکه نتیجه بخش بودن این طرح ها در بسیاری از مناطق کشور اثبات شده است و می تواند منشا تولید آبی با 

ارد تومان( میلی 10میلیارد ریال) 100در بودجه سالیانه، فقط »  .کیفیت و کم هزینه باشد اما چندان مورد توجه قرار نگرفته است

 .«درصد آن تخصیص پیدا می کند 10برای این طرح در نظر گرفته می شود که در عمل، فقط 

http://www.iana.ir/fa/news/48741/%D8%A2%D8%A8- 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۰۱تاریخ: 

 های کشورکاهش پنج درصدی بارش

 .درصد کاهش داشته است 5، به میزان 94-95با مقایسه سال آبی  95-96های کشور در سال آبی بارش

 95-96سنجی شرکت مدیریت منابع آب ایران، در اتمام سال آبی های بارانبه گزارش ایانا از پاون، بر اساس آخرین اطالعات ایستگاه

متر میلی 230شهریورماه بالغ بر  31های جوی کشور از اول مهر لغایت ( ارتفاع کل ریزش96تا پایان شهریورماه  95)اول مهرماه 

درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه  3متر( میلی 238های مشابه درازمدت )بوده است.این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره

دهد.بر اساس این گزارش، حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان با اهش نشان میدرصد ک 5متر( میلی 241سال آبی گذشته )

 اند.بر پایه همینهای کشور را داشتهمیلیمتر به ترتیب، بیشترین و کمترین بارش 62متر و حوضه آبریز مرزی شرق با میلی 370

میلیمتر بعد از حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان،  208میلیمتر و دریاچه ارومیه با  340های آبریز دریای خزر با گزارش، حوضه

میلیمتر و فالت  181های آبریز قره قوم با افزاید، حوضهاند.این گزارش میهای کشور بودههای دوم و سوم بارشبه ترتیب حائز رتبه

تگاه های کشور در ایس، بیشترین بارشهای کشور هستند.بر مبنای همین گزارشمتر در رتبه چهارم و پنجم بارشمیلی 159مرکزی با 

های کشور در ایستگاه زابل واقع در استان سیستان و بلوچستان میلیمتر و کمترین بارش 1419دینار سرا واقع در استان مازندران با 

 تر مکعب است.میلیون م 46میلیارد و  379شهریور معادل  31های اول مهر تا پایان میلیمتر بارش بوده است.حجم بارش 20.4با 

http://www.iana.ir/fa/news/48614/%DA%A9%D8%A7% 
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 اقلیم و منابع طبیعی

 خبرنگاران جوان – ۱۳۹۶مهر  ۰۲تاریخ: 

 شود؟قطع شده با اجرای طرح تنفس چه میهای کشور/ سرنوشت درختان زنگ خطر قاچاق چوب در جنگل

اچاقچیان ها، قپذیر نیست و انباشت چوب امکان سهولت به طبیعی بالیای اثر بر شکسته درختان خروج جنگل، تنفس طرح اجرای با

و  جنگل خواری ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار .را به فروش آنها ترغیب کرده است

ها سایه انداخته و مسووالن را برآن داشته که در جهت حفظ و قاچاق چوب سالها است که به عنوان یک معضل زیست محیطی بر نابودی جنگل

، اجرای طرح تنفس جنگل اگرچه با.ع ارزشمند طرح تنفس و توقف بهره برداری تجاری و صنعتی از جنگل را اجرا کنندصیانت از این مناب

خروج درختان شکسته و قطع شده بر اثر بالیای طبیعی به سهولت امکان پذیر نیست، اما انباشت چوب در برخی مناطق، قاچاقچیان را به طمع 

براساس اجرای طرح تنفس، برداشت از درختان جنگل برای مصارف صنعتی ممنوع اعالم شد، که به .رده استخارج کردن و فروش آنها ترغیب ک

خداکرم جاللی رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری در گفتگو با . در دستور کار قرار خواهد گرفت طرح زراعت چوب همین سبب

، اظهار کرد: هر ماه بخشی از 95با اشاره به توقف طرح بهره برداری از جنگل های شمال از نیمه دوم سال   صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار

 .داری نخواهیم داشتگونه بهره برقراردادها با مجریان طرح جنگل متوقف می شود ، به طوریکه از ابتدای سال آینده هیچ

 ای که به صورت، افزود: درختان شکسته و قطع شده توقف بهره برداری از جنگل های شمال و  وی با اشاره به اجرای طرح تنفس

کنند ، تحت نظارت ادارات کل منابع طبیعی استان ها تجمعی روی هم قرار دارند و خطر حریق و تکثیر آفات منطقه را تهدید می

 جنگل های شمالمیلیون مترمکعب چوب از  2جاللی ادامه داد: در دودهه اخیر ساالنه حدود .برداری آن صادر می شوندمجوز بهره 

معاون وزیر جهاد از اجرای طرح زراعت چوب خبر داد .هزار متر مکعب تقلیل یافته است 500شد که این رقم اکنون به برداشت می

اری از جنگل های شمال، اراضی مورد تصرف توسط مردم که هنوز از سوی دستگاه قضایی و گفت: با توجه به بحث ممنوعیت بهره برد

رییس سازمان جنگل ها با اشاره به اینکه هر .دیاب می اختصاص چوب زراعت به ندارد، جنگلی کاربرد گونههیچ و نشده تکلیف تعیین 

 10درصد چوب مورد نیاز از منابع داخلی و تنها  90ود آنکه کند، بیان کرد: با وجمتر مکعب چوب تولید می 25هکتار زراعت حدود 

 .درصد از طریق واردات تامین می شود، با توسعه زراعت چوب در آینده ای نزدیک می توان کسری مورد نیاز را تامین کرد

 کشت زراعت :، افزودهزار هکتار زراعت چوب انجام شود 75وی با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه پیش بینی شده که در سطح 

 .هزار هکتار در استان های شمالی و مابقی در استان های غیرشمالی که نیازی به آبیاری ندارد، صورت خواهد گرفت 20

 ابالغ مختلف هایاستان به تسهیالت اعطای  جاللی تصریح کرد: در زمینه توسعه کشت زراعت مساعدت هایی از قبیل تأمین نهال و

 .است شده

 هزار متر مکعب است 300های شمال در جنگل  درختان قطع شدهحجم 

گفت: توقف بهره برداری  صنعت،تجارت و کشاورزی ناصر مقدسی قائم مقام سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری در گفتگو با خبرنگار

 .ها، آن را اجرا کردست که نظام و حاکمیت برای نجات باقی مانده جنگلاز جنگل های شمال یک امر راهبردی ا

 .گونه بهره برداری از درختان قطع شده و سالم صورت نخواهد گرفت، هیچاجرای طرح تنفس جنگل وی افزود: براساس

ی اسازگار با جنگل، باید تمهیداتو پروژه عمرانی ن قاچاق چوببه گفته مقدسی در کنار توقف بهره برداری از جنگل های شمال، برای 

ها و مراتع با بیان اینکه حجم درختان قطع قائم مقام سازمان جنگل.اندیشیده شود تا فشار از روی جنگل های شمال برداشته شود

 هزار متر مکعب برآورده می شود، بیان کرد: طی چهار سال اخیر در اثر وزش باد در برخی 300های شمال حدود در جنگل شده

ها موظف به صیانت از درختان سرپا و قطع شده مناطق با حجم زیاد درختان قطع شده روبرو شدیم که یگان حفاظت سازمان جنگل

به گفته وی درختان قطع شده در مناطقی که به صورت انباشت روی هم قرار دارند به دلیل جلوگیری از شیوع آفات و حریق .است

http://awnrc.com/index.php
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

39 

در محدوده  طرح زراعت چوباین مقام مسوول با بیان اینکه مجاز به اجرای .خارج خواهد شدبا مجوز واحدهای استانی از جنگل 

جنگل نیستیم، گفت: برای تأمین منابع سلولزی مورد نیاز واحدهای صنعتی ، بحث زراعت چوب در اراضی متعلق به اشخاص پیگیری 

توزیع  های فنی و مشاوره ای ،ت چوب اقدام به ارائه کمکها در جهت توسعه زراعوی در خاتمه یادآور شد: سازمان جنگل.می شود

و اعطای تسهیالت ارزان قیمت خواهد کرد تا در اراضی دارای پوشش گیاهی آب و خاك مناسب، کاشت درختان سریع  نهال رایگان

 .رشد توسعه یابد

.yjc.ir/fa/news/http://www6253034/%D8%B2%D9%86% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مهر  ۰۶تاریخ: 

 کمبود بارش فراتر از آمار/اعداد همه حقایق را نمی گویند

 .اصلی ،کمبود ریزش آب بیشتر از این ارقام استآمار بارشی وزارت نیرو نشان دهنده وضعیت واقعی کشور نبوده و در حوزه های 

 مبنی وزارت نیروو اعالم آمار از سوی  سال آبیبا پایان ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان اقتصاد و انرژیبه گزارش خبرنگار  

درصدی بارش نسبت به سال گذشته این سوال در ذهن متبادر می شود که این همه هیایو ، ایجاد کمپین ها و فرهنگ  5بر کاهش 

 سنجیبارانهای درصد است؟بر اساس آخرین اطالعات ایستگاه 5سازی برای مصرف آب به خاطر کمبود بارش، تنها به خاطر 

های ارتفاع کل ریزش( 96تا پایان شهریورماه سال  95  اول مهرماه سال) 95-96تمام سال آبی شرکت مدیریت منابع آب ایران، در ا

های مشابه این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره.متر بوده استمیلی 230شهریورماه بالغ بر  31جوی کشور از اول مهر لغایت 

 .دهددرصد کاهش نشان می 5متر( میلی 241به سال آبی گذشته )درصد کاهش و نسبت به دوره مشا 3متر( میلی 238درازمدت )

میلیمتر به ترتیب،  62متر و حوضه آبریز مرزی شرق با میلی 370خلیج فارس و دریای عمان با  حوضه آبریزبر اساس این گزارش، 

میلیمتر بعد  208میلیمتر و دریاچه ارومیه با  340های آبریز دریای خزر با اند. حوضههای کشور را داشتهبیشترین و کمترین بارش

های آبریز همچنین حوضه.اندهای کشور بودههای دوم و سوم بارشاز حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان، به ترتیب حائز رتبه

همین گزارش، بیشترین  های کشور هستند. برمتر در رتبه چهارم و پنجم بارشمیلی 159میلیمتر و فالت مرکزی با  181قره قوم با 

های کشور در ایستگاه زابل واقع در میلیمتر و کمترین بارش 1419های کشور در ایستگاه دینار سرا واقع در استان مازندران با بارش

 .میلیمتر بارش بوده است 20.4استان سیستان و بلوچستان با 

یأت علمی دانشکده فنی دانشگاه تهران با انتقاد از ارایه آمار با مدل داوودرضا عرب، عضو هاست اعالمی ارقام  کمبود ریزش آب بیشتر از

 آن از یناش گزارش که کرد اذعان باید اما شود می استفاده میانگین میانگین گیری اظهار کرد: با اینکه در تمام گزارش ها از یک منطقی به نام

 به نسبت بارش میزان درصدی 5 کاهش از  ادامه داد:با اینکه وزرات نیرو وی.نیست یکنواخت ایران نواحی در بارش میزان که چرا. نیست دقیق

. هستیم روبرو بارندگی درصدی 2  درصدی و در خلیج فارس باافزایش 36  باکاهش ارومیه دریاچه حوزه در امسال دهداما می خبر گذشته سال

 خپاس حتم طور دهد؟به می ارایه درستی نتیجه آمار دو این از گرفتن میانگین  کشور رقم چشمگیری است. ایا اکنون  مساحت به توجه با که

 نسبت به بارندگی کاهش ،از ها گزارش طبق  این آمار گفت: در شده گنجانده  مهم  این استاد دانشگاه در مورد دیگرموضوع.بود خواهد منفی

 بحث این بر عالوه.شوند می محسوب سال پربارش های حوزه جزو مناطق این  درحالیکه  شود یادمی خشکسالی نام با ، گذشته سال

میلی متر در گیالن یعنی  380به  400با توجه به اقلیم همان منطقه بررسی می شود مثال کاهش میزان بارش از  خشكسالی و ترسالی

 با:افزود ایران در باال تبخیر به  شارهعرب با ا .میلی متر نشان از ترسالی در منطقه فوق دارد 120به  100خشکسالی و افزایش بارش در یزد از 

 فرهس و آب روان و  باالی این امر تنها منتج به تلطیف هوا شده تبخیر و کم حجم اما ایم بوده ای پراکنده های بارش شاهد گذشته سال اینکه

 میانگین بارش محاسبه در ولی گذارد نمی زیرزمینی های آب وضعیت بر تاثیری ها باران نوع این هرچند. گذاشت بهره بی را زیرزمینی های

این استاد دانشگاه با مهم دانستن مکان بارندگی عنوان کرد:بارش های مقطعی در بیابان که در آمارهای ارایه شده نیز . در نظر گرفته می شوند

: بارش در شش ماه اول سال وی در پایان گفت.را افزایش می دهد جذب و تبخیرندارد و فقط نرخ  ذخایر آبیثبت می شود تاثیری برای 

بوده و عی کشور نواق وضعیت دهنده نشان  نیرو وزارت بارشی آمار  کمکی به بخش کشاورزی نمی کند چراکه اسیر تبخیر می شوند، بنابراین

 بیشتر از این ارقام است کمبود ریزش آبدر حوزه های اصلی ،

. 

http://www.yjc.ir/fa/news/6259977/%DA%A9%D9%85%D8% 
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 انگور/کشمش
 فارس - ۹۶/۰۷/۰۵ : تاریخ

 تومان به ازای هر کیلو 500مشوق صادراتی دولت برای کشمش/
دولت با اختصاص پنج هزار ریال یارانه در ازای صادرات هر کیلوگرم کشمش و همچنین تعیین و برخورداری از تعرفه ترجیحی برای  

  .کندواردات موز در ازای صادرات کشمش، از باغداران و صادرکنندگان این محصول حمایت می

به نقل از روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی، محمود حجتی در جلسه مشوری تعیین  خبرگزاری فارسبه گزارش گروه اقتصادی 

 جمله از وری بهره های روش رعایت بر عالوه کشاورزی محصوالت تولید: کرد تصریح  های تولیدی و صادراتی کشمشسیاست

های نوین آبیاری و ارقام پربازده، باید تقاضامحور و بازارپسند باشد و سلیقه مشتری در همه مراحل تولید از جمله استفاده از شیوه

وی بر این نکته تاکید کرد که تولید و عرضه کاالهای کشاورزی باید به صورت .ارقام، فرآوری و بسته بندی مورد توجه قرار گیرد

شود و افزود: نهادسازی برای تولیدات انبوه و اقتصادی بخش کشاورزی ضروری است. در زنجیره تولید محصوالت  انجام« ایزنجیره»

ت گیرد و الزم اسگری در اختیار تولیدکنندگان قرار میهای واسطهها با قیمت مناسب تامین و بدون تحمیل هزینهکشاورزی، نهاده

 .های مفقوده، نسبت به رفع نقایص اقدام شودم و با شناسایی حلقهزنجیره تولید انواع محصوالت کشاورزی ترسی

ی اهای قابل توجه و بازارهای جدیدی برای عرضه محصوالت کشاورزی وجود دارد، تاکید کرد: بخش عمدهوی با بیان اینکه ظرفیت

رد تولید و عرضه این محصوالت شود و ضرورت دااز محصوالت باغی از جمله کشمش، پسته و زعفران با هدف صادرات تولید می

 .متناسب با نیاز بازارهای هدف و در زنجیره صورت گیرد

وزیر جهاد کشاورزی تقویت عرضه محصوالت کشاورزی در بورس کاال را ضروری برشمرد و افزود: درحال حاضر، محصوالت ذرت و 

 .شودی کشاورزی عرضه میجو به طور کامل و همچنین محصوالتی نظیر پسته و زعفران نیز در بورس کاال

 درصدی 15 های حاکم و ناظر اقتصادی دولت، پایین آوردن سود تسهیالت بانکی است، از تعیین سودحجتی با اشاره به اینکه سیاست

 برای یول است اعطایی تسهیالت سود نرخ ترینپایین سود نرخ این: گفت و داد خبر کشاورزی بخش های فعالیت تسهیالت برای

 .و قابل رقابت شدن تولیدات کشاورزی، تسهیالت بخش کشاورزی باید با سود کمتر از این در اختیار بهره برداران قرار گیرد اقتصادی

کاهش  :افزود و کرد عنوان درصد 4 تا 3 وی سود تسهیالت بانکی بخش کشاورزی کشورهای منطقه از جمله آذربایجان و ترکیه را

 .تسهیالت با نرخ تورم از سیاست های اقتصادی دولت استنرخ تورم و تناسب نرخ سود 

وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: دولت با اختصاص پنج هزار ریال یارانه به تولیدکنندگان در ازای هر تولید هر کیلوگرم کشمش 

ران و صادرکنندگان این محصول و همچنین تعیین و برخورداری از تعرفه ترجیحی برای واردات موز در ازای صادرات کشمش، از باغدا

حجتی بر لزوم اصالح روش های تولید انگور و شیوه های نگهداری، فرآوری و فروش محصول کشمش تاکید کرد و .حمایت می کند

گفت: روش سنتی خرید تضمینی کشمش از سوی سازمان تعاون روستایی با مشارکت تولیدکنندگان و تشکل ها و صنایع مرتبط 

وی با بیان اینکه بازار کشمش همچون پسته .سازمان تعاون روستایی نیز باید از تشکیل نهادها در این زمینه حمایت کندباید تغییر و 

ها حرکت کند، اظهار داشت: روسای سازمان های جهاد کشاورزی استان ها باید نسبت به و زعفران باید به سمت تثبیت قیمت

 تولید دنیا در انگور تن میلیون 75 در حال حاضر،.زاررسانی محصول کشمش اقدام کنندشناسایی و رفع مشکالت تولید، فرآوری و با

 .آید می دست به کشمش تن هزار 100 و میلیون یک میزان این از که شودمی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960705001365 
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 بازار و قیمت ها
 فارس - ۹۶/۰۷/۰۱ : تاریخ

 فرآورده پرمصرف لبنی/ شیر مدارس در گیر و دار رایزنی 3گیری ستاد تنظیم بازار درباره افزایش قیمت تصمیم
های کارشناسی سه قلم از محصوالت لبنی را به پایان رسانده و این هفته پس دبیر انجمن صنایع لبنی، گفت: سازمان حمایت بررسی 

وگو با خبرنگار کشاورزی رضا باکری در گفت .رودها برای تأیید نهایی به ستاد تنظیم بازار میاز جلسه با کارخانجات لبنی این قیمت

ماه اخیر در  6، در مورد آخرین وضعیت افزایش قیمت سه قلم از محصوالت اصلی لبنی که در سازمان حمایت طی خبرگزاری فارس

، ای با کارخانجات لبنیدست بررسی است، گفت: کارهای کارشناسی تغییرات قیمت در این سازمان آماده شده و در این هفته جلسه

شود تا نتایج در اختیار کارخانجات قرار گیرد و پس از تعیین نهایی موضوع به ستاد حمایت و انجمن صنایع لبنی برگزار میسازمان 

وی تصریح کرد: از آنجایی که مسئولیت تعیین قیمت نهایی شیر، ماست و پنیر در اختیار ستاد تنظیم  .تنظیم بازار ارجاع داده شود

به گزارش خبرنگار فارس، پس از افزایش خودسرانه .برای تأیید قیمت نهایی موافقت این ستاد اعمال شود بازار کشور قرار دارد، باید

ها را برای تغییر سه قلم کاالی پرمصرف لبنی در دستور کار قرار داد که با قیمت شیر در ایام نوروز امسال سازمان حمایت بررسی

از طرف دیگر با آغاز سال تحصیلی جدید خبرنگار فارس موضوع  .رسی استماه از سال این موضوع همچنان در دست بر 6گذشت 

توزیع شیر مدارس که سال گذشته به صورت نصفه و نیمه اجرا شد را از باکری دبیر انجمن صنایع لبنی پرسید که چه توافقی با 

ی در این باره به خبرنگار فارس، گفت: شود؟باکرآموزش و پرورش در این حوزه صورت گرفته و آیا امسال هم شیر مدارس توزیع می

نوبت شیر مدارس  90ایم و آمادگی خود را برای تأمین مکاتباتی با سازمان برنامه و بودجه و معاونت اول ریاست جمهوری انجام داده

ان وزارت آموزش و وی اضافه کرد: در همین راستا دو جلسه با حضور نمایندگ .ایم تا قراردادهای الزم را منعقد کنیماعالم کرده

ده گیری نشهای لبنی و انجمن صنایع لبنی برگزار شده ولی منجر به تصمیمهای فرآوردهپرورش، جهاد کشاورزی، اتحادیه تعاونی

 .است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=00076713960701 
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 بازار و قیمت ها
 فارس - ۹۶/۰۷/۰۶ : تاریخ

 آوری مرغ تولیدی از سطح بازار برای تنظیم قیمت هزار تومان/جمع 6کاهش قیمت مرغ به زیر 
 گفت: طیها از سطح بازار برای تنظیم قیمت خبر داد و آوری مرغ تولید شده مرغداریمدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام از جمع

  .تومان رسیده است 5900یک هفته اخیر قیمت مرغ به دلیل عرضه زیاد بسیار کاهش یافته به طوری که در میدان بهمن به کیلویی 

از سطح بازار برای تنظیم ها آوری مرغ تولید شده مرغداری، از جمعخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی علیرضا ولی در گفت

قیمت آن خبر داد و گفت: طی یک هفته اخیر قیمت مرغ به دلیل عرضه زیاد بسیار کاهش یافته به طوری که در میدان بهمن به 

وی با تأکید براینکه یکی از وظایف اصلی این شرکت تنظیم بازار مرغ و گوشت برای تعادل قیمت .تومان رسیده است 5900کیلویی 

ایم که این روند حتی در آوری کردهتن مرغ طی یک هفته اخیر از بازار جمع 200، خاطرنشان کرد: در همین راستا روزانه باشدمی

شود مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام به این نکته اشاره کرد که با این کار هم سعی می.ایام تعطیل عاشورا و تاسوعا هم ادامه دارد

به گفته وی، اگر قیمت .ها تکمیل کنیمدر بازار برسد و هم اینکه ذخایر استراتژیک خود را در سردخانه قیمت مرغ به روند تعادلی

ا هولی تأکید کرد: البته به تولیدکنندگان و کشتارگاه.شوندها دچار ضرر و زیان بسیاری میمرغ با همین روند کاهش یابد مرغداری

تومان  6950و  6600وی گفت: مرغ را با دو قیمت کیلویی .غ مازاد تولیدی آنها را داریمآوری تمام مرایم که آمادگی جمعاعالم کرده

هستند  IR های با کیفیت بهتر و آنهایی که دارای کدکنیم که نوع اول مربوط به خط یک و نوع دوم مربوط به مرغخریداری می

 اب ادارات این شده هااستان دام امور پشتیبانی ادارات به که ابالغی طبق دام امور پشتیبانی شرکت مدیرعامل به گفته.شودمی

 .شان را هم تکمیل کنندآوری کرده و در کنار آن ذخایرتا مرغ مازاد هر استان را جمع اندبسته قرارداد هاسردخانه

newstext.php?nn=http://www.farsnews.com/13960706000442 
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 بازار و قیمت ها
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۰۴تاریخ: 

 گذاری روی مرغ به نفع بخش تولید نیستقیمت

اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت در ارتباط با قیمت مرغ در بازار، اعتراض برخی از تولیدکنندگان این صنعت را به همراه داشته 

ای تولید گوشت مرغ در واکنش به اظهارات وزیر صنعت، معدن و های زنجیرهبه گزارش خبرنگار ایانا، دبیر انجمن ملی شرکت.است

 ای سرگشاده واکنش نشان داد.گذاری روی مرغ در نامهتجارت مبنی بر قیمت

سال برای  40ب شکوهمند اسالمی پس از حدود ستاد تنظیم بازار کشور پس از انقال"علی صابری در بخشی از این نامه گفته است: 

اولین بار گوشت مرغ و تخم مرغ را در گروه اول کاالها قرار داد و آن را مشمول قیمت گذاری ستاد تنظیم بازار کرد. در این جلسه 

که قیمت  تومان تعیین شد. در این صورت مواقعی 7100-7800قیمت هر کیلو گوشت مرغ بسته بندی شده برای مصرف کننده 

 شوند کسی به فکر ضرر و زیان تولیدکنندگان نیست اما اگر قیمتکند و تولیدکنندگان متضرر میگوشت مرغ در بازار کاهش پیدا می

 شود.تومان حتی برای چند هفته بشود سر و کله تعزیرات و بگیر و ببندهای معمول و مرسوم آغاز می 7800گوشت مرغ باالی 

های حقوق و دستمزد و های خوراکی در کشور و همچنین افزایش سنواتی هزینها توجه به نوسانات نرخ نهادهاین در حالی است که ب

 "تومان باشد. 8500تورم، در حال حاضر قیمت گوشت مرغ برای مصرف کننده باید حدود 

وازدهم در رفع مشکالت تولید و رونق با توجه به استنباط مردم از راهبرد اقتصادی دولت د"در بخش دیگری از این نامه آمده است: 

های تولید و تک نرخی کردن ارز، چگونه است که این کسب و کار و توجه به بازار رقابتی عرضه و تقاضا با رفع ممنوعیت و محدودیت

ه یک مثاباند. در شرایطی که صنعت طیور به دولت گذشته هیچکدام چنین تصمیمی را نگرفته 10دولت دست به اقدامی زده که در 

ک مرغ و بیش از یاسب زین شده در حرکت، با سرمایه گذاری قابل توجهی، کشور را برای تولید نزدیک به سه میلیون تن گوشت

ور ترین شرایط کشزایی مناسب فراهم آورده و تولید و عرضه گوشت مرغ و تخم مرغ حتی در بحرانیمرغ با اشتغالمیلیون تن تخم

اند که چنین عمل داشته است، چه توجیهی برای تصویب مشمولیت این محصوالت برای نرخگذاری یافتهسال اخیر ادامه  30در 

شد آزاد تدریج کلیه کاالها که بعد از انقالب مشمول نرخگذاری و با حواله فروخته میسال اخیر به 30کردند.یادمان است در طول 

اهش تعداد اقالم باقی مانده مشمول نرخگذاری نشان نداد و اقدامی صورت شد. متاسفانه طی چند سال اخیر دولت هیچ رقبتی برای ک

توان گفت که این تصمیم ستاد تنظیم بازار اصالً جز آرد که آن هم نصفه و نیمه است و ایرادات بسیاری دارد. به جرات مینگرفت؛ به

نظیم در جلسه اخیر ستاد ت"صابری ادامه داد: "اهد شد.تر خوصالح تولید نیست و معتقدم از این پس بر مشکالت این صنعت افزودهبه

های نظارتی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به خدمات وزارت جهاد کشاورزی به عنوان بازار، تصویب اعمال روش

. امیدواریم وزارت جهاد گیریممتولی بخش کشاورزی و تنظیم بازار همانند وزارت صنعت، معدن و تجارت را مغتنم و به فال نیک می

کشاورزی ساز و کار الزم را جهت تشکیل ستاد تنظیم بازار محصوالت کشاورزی جدای از ستاد تنظیم بازار صنعت، معدن و تجارت 

 دمهیا و کلیه امور مربوط به تنظیم بازار کشاورزی که در چهار سال اخیر ابتر مانده در ستاد مزبور مطرح و اتخاذ تصمیم و ابالغ کن

الزم به ذکر است که محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و "و کار این دو ستاد جدای از یکدیگر با مسئولیت وزرا انجام پذیرد.

تومانی هر کیلو مرغ برای عرضه به بازار را کارشناسی و  7500تجارت روز گذشته در جلسه ستاد تنظیم بازار، قیمت تعیین شده 

همچنین در راستای   تومان در نظر گرفته شود. 7800و  7100کف و سقف این قیمت به ترتیب "بود:  معقول ارزیابی کرد و گفته

مصرف مازاد کنسرو مرغ کشور جهت تنظیم بازار، به شهرداری و نهادهای حمایتی برای توزیع این محصول در ایام اربعین نامه نگاری 

 "شود.

http://www.iana.ir/fa/news/48724/%D9%82%DB%8C%D9 
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 بازار و قیمت ها
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۰۵تاریخ: 

ثبات قیمت چای  /هازمینی و پیاز سوار بر بال پرواز قیمتفرنگی، سیبهای تازه بر باند بازار/ گوجهفرود قیمت میوه

 نسبت به مدت مشابه ماه گذشته

، قیمت میوه های تازه و خیار از گروه سبزی های تازه 1396شهریورماه  24بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی در هفته منتهی به 

 1396شهریورماه  24نسبت به سال گذشته سقوط آزاد را تجربه کرد و قیمت گوجه فرنگی، پیاز و سیب زمینی در هفته منتهی به 

به گزارش خبرنگار ایانا و بر اساس آخرین آمار بانک .پرواز قیمت ها با افزایش چشمگیری مواجه شدندنسبت به سال گذشته سوار بر بال 

های سبزی های تازه افزایش یافت، در همین بازه زمانی اکثر اقالم میوه بهای اکثر اقالم گروه 1396شهریورماه  24مرکزی در هفته منتهی به 

های چای بدون تغییر بود.بهای اقالم سبزی جات و میوه های تازه نسبت به هفته مشابه ماه قبل با های تازه با کاهش قیمت مواجه شدند و ب

 کاهش قیمت همراه بود و بهای چای در دو دوره زمانی فوق همچنان ثابت بود.

 
 نمودار ستونی درصد تغییر قیمت سبزی های تازه، میوه های تازه، چای

 
زیر نظر شهرداری لیموشیرین و انار عرضه نمی شد. سایر اقالم میوه و سبزی تازه که تعدادی از در هفته مورد بررسی، در میادین 

عرضه می شد.  آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه فروشی ها متفـاوت بودنـد، بـه نـرخ مصـوب سازمان میادین میوه و تره بار
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درصد،  4.3را عرضـه می کردند که در گروه میوه های تازه بهای انگور معادل میوه فروشی های سطح شهر اقالم میوه و سـبزی تـازه 

درصد کاهش یافت،  20.7درصد تا  2.2درصد افـزایش داشت، ولی قیمت سایر اقالم این گروه بین  1.2درصد و موز  5.6طالبی 

درصد کاهش داشت ولی سایر  3.9عادل همچنین در گروه سـبزی هـای تـازه بهـای سیب زمینی بدون تغییر بود و قیمت پیاز م

و مدت  24/06/96قیمت گالبی دربازه زمانی هفته منتهی به .درصد با افزایش قیمت همراه بود 9.5درصد تا  0.5اقالم این گروه بین 

وند زایش قیمت، رمشابه سال قبل از آن تابع نمودار سینوسی و در نوسان بوده، هلو، انگور و خربزه در بازه زمانی فوق پس از کمی اف

کاهشی داشته اما قیمت هندوانه در همان مدت زمان سوار بر سرسره ای شیبدار شده و روبه کاهش است،همچنین قیمت موز پس 

از افت شدید در مدت مشابه سال گدشته، نسبت به مدت مشابه ماه قبل کمی افزایش یافته اما هنوز به قیمت هفته مشابه سال قبل 

ن سیب زمینی، پیاز، گوجه فرنگی و بادنجان پس از پرواز قیمت ها از مدت مشابه سال قبل تا مدت مشابه ماه نرسیده است.همچنی

شهریور کاهش یافته که البته در این میان بادنجان بیشترین  24قبل، بهای این محصوالت در سطح شهر نسبت به هفته ماقبل از 

 به خود اختصاص داده است. میزان افزایش قیمت و خیار بیشترین کاهش قیمت را

http://www.iana.ir/fa/news/48723/%D9%81%D8% 
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 بازار و قیمت ها
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۰۳تاریخ: 

به سال گذشته/ رشد قابل توجه قیمت حبوبات نسبت سقوط آزاد قیمت قندوشكر و رشد برنج و روغن نباتی نسبت 

 به سال گذشته

 پور:حامد صفری -خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( 

 -10.4نسبت به هفته مشابه سال قبل  96شهریورماه  24در هفته منتهی به  بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی، قیمت قندوشکر

درصد باالترین میزان رشد نسبت به سایر اقالم گروه  16.3مشابه سال گذشته درصد کاهش داشت، بهای حبوبات نسبت به مدت 

درصد رشد یافته است، همچنین در هفته منتهی  2.7درصد و  4.9های مورد بررسی را داشته و بهای روغن نباتی و برنج به ترتیب 

ز تاریخ و هفته مشابه ماه قبالشهریورماه 24قبل از های برنج، حبوبات، نسبت به هفته بهای تمام اقالم گروه 1396شهریورماه  24به 

 در دو دوره زمانی فوق بهای اقالم گروه های روغن نباتی با افزایش قیمت و قندوشکر با کاهش قیمت روبرو شدند.فوق ثابت بود و

http://www.iana.ir/fa/news/48669/%D8%B3%D 
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 بازار و قیمت ها
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۰۵تاریخ: 

 روزه با معامالت سلف بورس کاالکنترل نوسانات کاذب قیمتی جوجه یک

های پس از عرضه کاالهای پرنوسانی همچون طال و سکه و همچنین ورود انواع محصوالت صنعتی و معدنی، پتروشیمی و فرآورده

روزه و عرضه گسترده آن در تاالر کشاورزی رسیده نفتی و شماری از محصوالت کشاورزی در بورس کاال، این بار نوبت به جوجه یک

 .های آن و بازار سنتی و پرالتهاب این کاالی زنده، در بورس کاالی ایران آرام گیردتا روند پرنوسان قیمت

های گذشته بازار محصوالت متنوعی با ورود به بورس کاال سروسامان گرفته که به گزارش ایانا از بورس کاالی ایران، طی سال

های مالیاتی، پوشش، توزیع و انتقال ریسک، تضمین کیفیت و کمیت کاال و مبلغ و مدت معامله، کشف قیمت از طریق حراج معافیت

ایای آن است.تعیین و تضمین مبدأ کاال، سرعت باالی ترین مزحضوری و شفاف و نیز حذف رانت و فسادزدایی از بازار معامالت از مهم

های مرتبط با فروش و بازاریابی کاالها با توجه به ها، حذف بخشی از هزینهانجام معامالت، امنیت جریان معامالت، تامین مالی بنگاه

شود و همچنین شفافیت در یوجود بازار مستقیم و بدون واسطه، حذف هرگونه عاملی که در حوزه فروش منجر به ایجاد رانت م

شود.نکته مهم دیگر این است که با توجه به معامالت، از جمله مزایای دیگر عرضه و فروش کاال در بورس کاالی ایران محسوب می

گذاری بخشی قیمت در بازار است، در این راستا بورس کاال در تنظیم امور اقتصادی به ویژه در قیمتاینکه یکی از وظایف دولت، انتظام

ها برای کند.همچنین یکی از بهترین روشو ارائه خدمات و کاالهایی که با زندگی روزمره مردم سروکار دارد، نقش محوری ایفا می

های کاالیی است و عرضه محصوالت در بورس کاال نیز برقراری نظام طبیعی عرضه و تقاضا در بازار، حرکت در راستای توسعه بورس

های نفتی و کشاورزی تر کردن قیمت کاالهای مهمی همچون فلزات آهنی و غیرآهنی، پتروشیمی و فرآوردهقعیتوانسته است به وا

به این ترتیب طبق نظر کارشناسان، وجود مزایای متعدد .های موجود در بازار این کاالها پایان دهدکمک کند و به بسیاری از رانت

روزه شد تا آنها نیز محصول خود را که به دلیل ماهیت بال تولیدکنندگان جوجه یکعرضه کاالهای مختلف در این بازار، موجب استق

زه رودهنده جوجه یکزنده بودن آن از ریسک باالیی برخوردار است، در بورس کاالی ایران عرضه کنند.در همین ارتباط، یک پرورش

د. کنبورس، بازار را تنظیم کرده و دست دالالن را کوتاه می روزه در بورس کاال اظهار کرد: عرضه این کاال دردرباره عرضه جوجه یک

شد، با عرضه در بورس کاال این سود به ها سرازیر میها سود اصلی به جیب واسطهکه هنگام افزایش قیمتبه این ترتیب، در حالی

ا عرضه روزه در بازار سنتی بیک رسد.مجتبی باقریان درخصوص امکان کنترل نوسانات کاذب قیمت جوجهدست تولیدکننده اصلی می

کند. اما با توسعه این معامالت، در ها کمک کرده و بازار را تنظیم میمدت به نوسان قیمتدر بورس گفت: اجرای این برنامه در کوتاه

نترل تواند به کیتوان به این هدف دست یافت؛ البته در بلندمدت نیز ابزارهایی همچون استفاده از معامالت سلف مبلندمدت نیز می

وی افزود: بر همین اساس، به دلیل شفافیتی که در معامالت بورس کاال وجود دارد، مرغداران از .نوسانات قیمتی کاذب کمک کند

کنند. ضمن اینکه خیال فروشنده راحت است که پول حاصل از انجام معامله را روزه خود در این بازار استقبال میعرضه جوجه یک

یی با روزه کاالکند و این موضوع در امنیت تولید اثرگذار است.وی تاکید کرد: با توجه به اینکه جوجه یکد دریافت میصورت نقبه

شود، این امکان وجود دارد که خریدار معامله خود را لغو کند و به دلیل ماهیت موجود ریسک باالست، روزی که جوجه تولید می

کند که این امر ریسک شود. هر چند در بورس کاال خریدار تضامینی ارائه میآسیب وارد می کنندهزنده بودن این کاال، به عرضه

 .دهدفروشنده را در مقابل لغو خرید پوشش می

http://www.iana.ir/fa/news/48757/%DA%A9% 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مهر  ۰۳تاریخ: 

 جزییات توزیع اقالم اساسی در ایام محرم/ محدودیتی در عرضه وجود ندارد

 .با وجود ذخایر مناسب اقالم اساسی و توزیع سهمیه حمایتی هیئت های مذهبی از آرامش بازار خبر می دهند

در طول سال  بازار کاالی اساسیآشفتگی در  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

خود  به افتد که در ایام محرم با اجرای آداب و رسوم مذهبی دیرینه ایرانیان ، قیمت ها شیب تندتریهای مختلف اتفاق میبه بهانه

و توزیع  ذخایر مناسب اقالم اساسیالبته مسووالن امر با وجود .می گیرد که البته این امر خیلی غیرمنتظره به نظر نمی رسد

 تکان آب از آب که دارند انتظار مردم  سهمیه حمایتی هیئت های مذهبی از آرامش بازار خبر می دهند که با این وعده وعیدها

 .رود می سو و سمت کدام به اساسی اقالم بازار عاشورا و تاسوعا ایام به مانده باقی روز چند در که دید و ماند منتظر باید حال .نخورد

با بیان اینکه محدودیتی   صنعت،تجارت و کشاورزی یوسف جلوخانی مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران در گفتگو با خبرنگار

تنظیم بازار وجود ندارد، اظهار کرد: هیئت ها، تکایا و حسینیه ها با معرفی نامه از سازمان تبلیغات اسالمی  عرضه گوشت و مرغدر 

 وی افزود: عرضه عمده گوشت قرمز منجمد و گرم و گوشت مرغ.توانند، سهمیه خود را دریافت کنندبه میزان سهمیه مورد نیاز می

جلوخانی ادامه داد: براساس هماهنگی های .گیردبا نرخ مصوب جهت تنظیم بازار در تهرانپارس، جاده قدیم کرج، شهرآرا صورت می

وشت گرم گتوانند صورت گرفته هیئت های مذهبی استان با معرفی نامه سازمان تبلیغات و مراجعه به شرکت پشتیبانی امور دام می

ا ب گوساله منجمدگوشتمدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران تصریح کرد: هرکیلو .دریافت کنندمورد نیاز خود را  گوسفندی

 .شودهزار تومان عرضه می 33و استرالیا  500هزار و  31، گوشت قرمز آسیای میانه  700هزار و  5هزار ، مرغ  22نرخ 

 گیردسهمیه بندی تنها برنج و شکر را در بر می

 طبق اظهار کرد: صنعت،تجارت و کشاورزیتوسعه بازرگانی جهاد کشاورزی استان تهران در گفتگو با خبرنگار  علی کوهستانی مدیر

 نرخ با را خود نیاز مورد اساسی اقالم توانند، می اسالمی تبلیغات سازمان مجوز دارای مذهبی های هیئت گذشته هایسال روال

کشور در جهت کنترل قیمت ها برای هر یک از هیئت های مذهبی سهمیه  ستاد تنظیم بازار :وی افزود.کنند دریافت مصوب

گیرد و در سایر اقالم محدودیتی وجود را در بر می برنج و شكر به گفته کوهستانی سهمیه بندی تنها.حمایتی در نظر گرفته است

کیلو  200کشاورزی استان تهران ادامه داد: سهمیه حمایتی هر یک از هیئت های مذهبی تا سقف مدیر توسعه بازرگانی جهاد .ندارد

 .است که در صورت تقاضا امکان تأمین مجدد آن از ذخایر استراتژیک وجود دارد کیلو شكر 200برنج هندی و 

، گوشت منجمد 300هزار و  5، مرغ 650هزار و  2شكر  ،150هزار و  4هندی را  1121این مقام مسوول قیمت هر کیلو برنج 

وجود  عرضه اقالم اساسیوی با بیان اینکه کمبودی در .تومان اعالم کرد 600هزار و  30و گوشت گرم گوسفندی را  23برزیلی 

ندارد، گفت: براساس تقاضای سال گذشته، امسال سهمیه هیئت های مذهبی در نظر گرفته شده است، چراکه بخشی از نذورات مردم 

کوهستانی ادامه داد: برای عرضه این محصوالت ، شش نقطه در شهر تهران و برای هر یک .این ایام از منابع داخلی تأمین می شود در

از شهرستان های استان نیز یک مرکز در نظر گرفته شده تا هیئت های مذهبی دارای مجوز بتوانند، اقالم مورد نیاز خود را دریافت 

نظارت بر این مراکز بر عهده وزارت صنعت و معدن است، یادآور شد: مردم در صورت مشاهده تخلف با شماره وی با بیان اینکه .کنند

 .تماس بگیرند تا در اسرع وقت به شکایت آنها رسیدگی شود 124

http://www.yjc.ir/fa/news/6254939/%D8%AC%D8%B2%DB% 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مهر  ۰۴تاریخ: 

 شود/ نگرانی مردم از بازار سیاهِ قیمت در ایام محرمساز گرانی اقالم پروتئینی در بازار، کوک می

ها یمتشان با نوسان نسبی قبا نزدیک شدن به ایام تاسوعا و عاشورای حسینی بازار اقالم اساسی به سبب سودجویی دالالن و گرانفرو

با نزدیک شدن به ایام تاسوعا و عاشورای  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار.روبرو است

 ایجاد مردم برای های نگرانی با نوسان نسبی قیمت روبرو شده که این امر به سبب سودجویی دالالن و گرانفروشان  اقالم اساسی بازارحسینی 

 .با افزایش و مرغ با کاهش جزیی قیمت در بازار روبرو شده است قیمت گوشت قرمز است آن از حاکی میدانی های گزارش  .است کرده

تا  41هزار تومان، گوشت گوسفندی  43تا  38با افزایش هزار تومانی نسبت به هفته گذشته  گوسالهگوشت براین اساس هر کیلو 

علی اصغر ملکی رییس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفتگو با .تومان در بازار عرضه می شود 200هزار و  7و مرغ  50

ن بدو شقه گوسفندیاز ثبات نرخ گوشت گوسفندی در بازار خبر داد و گفت: اکنون هر کیلو  ت و کشاورزیصنعت،تجار خبرنگار

وی افزود: شرکت پشتیبانی امور دام به .هزار تومان به مشتری عرضه می شود 44تا  43هزار به مغازه دار و  41تا  40دنبه با نرخ 

کند که با نرخ مصوب توزیع می گوشت قرمز و مرغمناسبت ماه محرم برای هیئت های مذهبی دارای مجوز از سازمان تبلیغات 

 هزار و گوساله 33ملکی ادامه داد: هر کیلو گوشت گرم گوسفندی با نرخ .توان انتظار داشت مشکل خاصی در بازار رخ دهدنمی

 .هزار تومان از سوی شرکت پشتیبانی امور دام به هیئت ها و حسینیه ها عرضه می شود 23منجمد 

هزارتومان در  18تا  17در ایام محرم بیان کرد: اکنون هر کیلو دام زنده با نرخ   عرضه دام زندهوی با اشاره به وضعیت مناسب 

رییس اتحادیه گوشت گوسفندی تصریح کرد: با توجه به .ود ندارداطراف تهران توزیع می شود و مشکل خاصی در این زمینه وج

 .فراوانی عرضه و کاهش تقاضا خبری از نوسان قیمت گوشت در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی نیست

 ضرورت افزایش واردات گوشت منجمد

اظهار کرد: با توجه به افزایش تقاضا برای  صنعت،تجارت و کشاورزی منصور پوریان تامین کننده دام و گوشت در گفتگو با خبرنگار

در ستاد تنظیم بازار و دامپزشکی در  افزایش واردات گوشت منجمد :وی افزود.گوشت منجمد، باید میزان واردات افزایش یابد

به گفته پوریان بخشی .و عاشورای حسینی در صورت کمبود بازار دچار تنش خواهد شد حال تصمیم گیری است که در ایام تاسوعا

این تامین کننده دام و گوشت ادامه داد: با توجه به .از گوشت مورد نیاز کشور از طریق داخل و بخش دیگر با واردات تامین می شود

 .ه تقاضا داریم که مجوز انجماد گوشت در داخل را صادر کندهزینه باالی انجماد در خارج از کشور از معاونت امور دام وزارتخان

در کشور توزیع می شود، گفت: با افزایش تقاضا در ایام تاسوعا و عاشورای  گوشت وارداتیتن  120تا  100وی با بیان اینکه روزانه 

 .وشت داخلی باال می رودحسینی باید میزان واردات افزایش یابد، چراکه در غیر این صورت به سبب خأل بازار قیمت گ

هزار تومان توزیع می شود، تصریح کرد: قیمت هر کیلو گردن و ران وارداتی  29پوریان با اشاره به اینکه هر کیلو الشه وارداتی با نرخ 

 .هزار تومان است 42و شقه گوسفندی  30تا  500هزار و  29هزار، میش داخلی  42بسته بندی 

 د قیمت دامن می زندعرضه مرغ منجمد بر کاهش مجد 

با اشاره به روند کاهش  صنعت،تجارت و کشاورزی محمد یوسفی رییس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در گفتگو با خبرنگار

 هزار 5 بهمن میدان ، مرغ آماده به طبخ 300هزار و  4درب مرغداری  نرخ هر کیلو مرغ زندهقیمت مرغ در بازار بیان کرد: اکنون 

 صنعت مرغداریوی با اشاره به شرایط نامساعد .است تومان 350 و هزار 6 شهر سطح بار تره و میوه میدان های غرفه و 900 و
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تومان خریداری می کردند از این  700هزار و  2افزود: با وجود آنکه مرغداران در ماه های گذشته هر قطعه جوجه یکروزه را با نرخ 

در روزهای آتی را پیش  قیمت مرغیوسفی .تومان، زیان هزارتومانی مرغداران را در بردارد 200هزار و  4رو فروش مرغ زنده به نرخ 

رییس انجمن .توجه به شرایط مساعد تولید، ورود حجاج و ایام محرم تأثیری در نوسان قیمت مرغ نخواهد داشتبینی کرد و گفت: با 

شهریور قیمت مرغ با روند کاهشی در بازار روبرو  15پرورش دهندگان مرغ گوشتی در خاتمه یادآور شد: طبق روال همه ساله از 

 .این ایام می تواند بر کاهش مجدد قیمت دامن بزنداز سوی شرکت پشتیبانی در  عرضه مرغ منجمداست که 

http://www.yjc.ir/fa/news/6257162/%D8%B3%D8%A7% 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مهر  ۰۴تاریخ: 

 بازار میوه حاکم است+ قیمت آرامش بر

یک مقام مسوول گفت: با فرارسیدن ایام تاسوعا و عاشورای حسینی به سبب نبود تقاضا، قیمت انواع میوه و صیفی کاهش خواهد 

گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی حسن صابری رییس اتحادیه صنف بارفروشان میدان مرکزی میوه و تره بار تهران در گفتگو با خبرنگار.یافت

با اشاره به رکود حاکم بر بازار اظهار کرد: با توجه به فراوانی عرضه و کاهش تقاضا، بازار از رکود خاصی برخوردار  ،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

 .و بی برنامگی برای صادرات این محصوالت، متضرر شدن کشاورزان را به همراه داشت اوانی تولید میوه های سردرختیفر :وی افزود.است

صابری وضع بازار میوه در روزهای آتی را پیش بینی کرد و گفت: با فرارسیدن ایام تاسوعا و عاشورای حسینی به سبب نبود تقاضا، 

در بازار خبر داد و افزود: اکنون هر کیلو نارنگی  میوه های نوبرانه پاییزوی از عرضه .افتکاهش خواهد ی انواع میوه و صیفیقیمت 

 120 تا 115 را  کارتنی آناناس این مقام مسوول نرخ هرکیلو.هزار تومان است 2و انار  2هزار تومان، لیموشیرین  4تا  3نوبرانه 

 2 مهری انگور ،5 تا 3 قرمز دانه بی انگور ،3 تا 2سیاه انجیر ،10 تا 8 زرد انجیر ،14 تا 12 انبه کیلو هر: گفت و کرد اعالم هزارتومان

رییس اتحادیه صنف بارفروشان میدان مرکزی میوه و تره بار ادامه داد: اکنون .هزار تومان است 3تا  500 شابلون آلو ،500 و هزار 2 تا

، شلیل شبرنگ 2تا  500، سیب لبنانی 15تا  13، توت فرنگی گلخانه 200، خربزه هزار تا هزار و 17تا  13با نرخ   پسته تازههرکیلو 

وی با اشاره به اینکه نرخ هرکیلو .تومان است 500تا  300و هندوانه  500هزار و  3تا  500هزار و  2،گردو تازه 500هزار و  2تا  500

 700 انجیری هلو ،500 و هزار 3 تا 3 موز ،12 تا 3 میوه شاه گالبی کیلو هر نرخ ست، بیان کرد: هزار تومان ا 9تا  4 گالبی بیروتی

تومان اعالم کرد و گفت:  500تا هزار و  500صابری نرخ هرکیلو خیار رسمی را .است تومان 500 و هزار 2 تا هزار زعفرانی هلو و 3 تا

، 500هزار و  5تا  500هزار و  3، لیمو ترش 500تا هزار و  200رنگی هزار و ، گوجه ف800هزار تا هزار و  خیار گلخانههر کیلو 

 .تومان است 700تا هزار و  100و پیاز هزار و  100تا هزار و  800سیب زمینی 

 .تومان است 500تا هزار و  200و سبزی جور)پلو،آش، قورمه( هزار و  100تا هزار و  800 نرخ هر کیلو سبزی خوردنبه گفته وی 

http://www.yjc.ir/fa/news/6256452/%D8%A2%D8%B1%D8% 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مهر  ۰۹تاریخ: 

 خیز قیمت اقالم اساسی در بازار/ یخ کاهش قدرت خرید مردم باز نشد

بازار بنکداران مواد غذایی نشان می دهد که قیمت انواع برنج ایرانی و خارجی، حبوبات، زعفران و... این روزها بی سر و صدا بررسی 

علی رغم تالش همه ساله مسووالن برای  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار.یابدافزایش می

دهد که با آرامش در ایام محرم اما سودجویی دالالن یک لحظه بازار را رها نکرده و به خریداران اجازه نمی اقالم اساسی با نرخ مصوبتوزیع 

  .ج خود را تامین کنندخاطر مایحتا

و خارجی، حبوبات، زعفران و... این روزها بی سر و  قیمت انواع برنج ایرانیبررسی بازار بنکداران مواد غذایی نشان می دهد که 

 .صدا افزایش می یابد

 رفتن روز به روز گوید که علی رغم آب، آشتیانی یکی از فعاالن این صنف میبازار اقالم اساسیهای میدانی از براساس گزارش

 .ها دستخوش تحوالتی قرار گرفته که با جیب مردم همخوانی نداردقدرت خرید مردم، اما نرخ

 . وی افزود: چند ماهی است که رکود شدیدی بازار را فرا گرفته به طوریکه دیگر خبری از مشتریان عمده نیست

با نوساناتی روبرو بوده است به گونه ای سهم آن در سبد خانوار  همچنین گوشت به عنوان یکی از کاالهای اساسی در ماه های اخیر

 .کاهش چشمگیری داشته است

گوید: قیمت دام در این ایام به دنبال افزایش در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی می نرخ دام و گوشت قرمزیکی از قصابان درباره 

 .ردتقاضا، ساعتی است و اکنون نمی توان نرخ دقیقی را اعالم ک

و دمسیاه  700هزار و  14،گیالن  500هزار و  15دهد که هر کیلو برنج هاشمی های زنجیره ای نشان میگزارش از چند فروشگاه

 عمانی یمو ،ل600 و هزار 11 لپه ،800 و هزار 1 عدس و قرمز لوبیا نخود، ،100هزار و  14گرمی  900، لوبیا چیتی  300هزار و  14

 .تومان است 700هزار و  11و زعفران یک گرمی  25تا  23 گرمی 500 چای ،200 و هزار 4 قند ،800 و هزار 3 شکر ،32

 .حال باید منتظر ماند و دید که با کاهش قدرت خرید خانوار، افزایش سرسام آور قیمت در بازار باز هم ادامه می یابد یا خیر

 گوشت قرمز و مرغبا بیان اینکه   صنعت،تجارت و کشاورزی نگارعلیرضا ولی مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام در گفتگو با خبر

هزارتن مرغ  10هزارتن گوشت منجمد گوساله وارداتی و  2گرم داخلی به اندازه کافی در بازار وجود دارد، اظهار کرد: در ایام محرم 

ر توزیع شد که براین اساس تمامی هیئت های مذهبی با مراجعه به ادارات کل پشتیبانی امور دام منجمد از طریق ستاد تنظیم بازا

 .توانند مایحتاج خود را تامین کنندها میاستان

 .، گوشت گرم وارداتی نیز به هیئت ها عرضه می شودمنجمد گوشت گوساله و مرغ به گفته وی در تهران عالوه بر

و  23تومان اعالم کرد و افزود: هر کیلو گوشت گوساله منجمد با نرخ  500هزار و  31را  وارداتی نرخ هر کیلو گوشت گرمولی 

 .تومان در فروشگاه های زنجیره ای و میدان میوه و تره بار توزیع می شود 700هزار و  5مرغ منجمد 

 .اتژیک وجود دارد و مشکلی در این زمینه نداریماین مقام مسوول ادامه داد: به هر میزان که نیاز باشد آمادگی عرضه از ذخایر استر

ت و حاکم است، گفت: برای تنظیم بازار گوش ثبات نسبی قیمت بر بازار گوشت و مرغمدیرکل پشتیبانی امور دام با بیان اینکه 

 .است  مرغ ایام محرم، واردات نیز به میزان کافی صورت گرفته

به دلیل عرضه فراوان در بازار کاهش  قیمت مرغوی از کاهش چشمگیر قیمت مرغ در بازار خبرداد و گفت: طی یک هفته اخیر 

تومان در میدان بهمن عرضه می شود، با این وجود مردم تمایلی به خرید  900هزار و  5یافته به طوریکه اکنون هر کیلو مرغ با نرخ 

 .مرغ منجمد ندارند
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 در توزیع شکر وجود نداردمحدودیتی 

جزییات توزیع برنج و شکر در ایام محرم را   صنعت،تجارت و کشاورزی یزدان سیف مدیرعامل بازرگانی دولتی در گفتگو با خبرنگار

 میان شکر و برنج توزیع به اقدام اسوعا و عاشورای حسینی تشریح کرد و گفت: شرکت غله و خدمات بازرگانی برای تنظیم بازار ایام ت

 .ی کرداسالم تبلیغات سازمان از مجوز دارای و دار شناسنامه مذهبی های هیئت

هندی میان هیئت ها در  pr11 هزارتن برنج 15هزار تومان و  4با نرخ مصوب  1121هزارتن برنج هندی درجه یک  10وی افزود: 

 .زنجیره ای و هیئت های مذهبی توزیع خواهد شدتمامی فروشگاه های 

گونه محدودیتی در این زمینه وجود ندارد به گونه ای که تومان خبر داد و گفت: هیچ 2520سیف از توزیع نامحدود شکر به قیمت 

های زنجیره ای و تمامی هیئت های مذهبی شناسنامه دار با دریافت حواله از سازمان صنعت و معدن استان و مراجعه به فروشگاه 

 .شرکت غله و خدمات بازرگانی می توانند، نیاز خود را دریافت کنند

 ثبات نرخ مرغ در بازار 

ر خبر داد و از ثبات نرخ مرغ در بازا  صنعت،تجارت و کشاورزیمهدی یوسف خانی رییس اتحادیه پرنده و ماهی در گفتگو با خبرنگار

تومان،  400هزار و  6تومان، مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه  600هزار و  4درب مرغداری  نرخ هر کیلو مرغ زندهگفت: امروز 

 .تومان است 200هزار و  7و خرده فروشی  550هزار و  6توزیع درب واحد های صنفی 

 .تومان است 200هزار و  7 قیمت مرغمرغ بدون کمر برابر با و ران  200هزار و  6به گفته وی نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر 

و  500هزار و  13، سینه بدون کتف 500هزار و  12یوسف خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات آن افزود: نرخ هر کیلو سینه با کتف 

 .هزار تومان است 16فیله مرغ 

رای حسینی را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به ازدیاد عرضه، نوسان رییس اتحادیه پرنده و ماهی قیمت مرغ در ایام تاسوعا و عاشو

 .خاصی در بازار رخ نخواهد داد

 گرانی به بازار لبنیات امسال می رسد؟

با اشاره آخرین وضع قیمت   کشاورزیصنعت،تجارت و  علی رجبی رییس اتحادیه فروشندگان لبنیات تهران در گفتگو با خبرنگار

 .تاکنون اتفاق خاصی در بازار صورت نگرفته است افزایش قیمت شیر لبنیات در ایام محرم بیان کرد: علی رغم زمزمه

 .تومان متفاوت است 800هزار و  2تا  500هزار و  2بسته به کیفیت و درصد چربی از  نرخ هر کیلو شیر به گفته وی

با توجه به افزایش تقاضا برای خرید دوغ یک نفره ، ماست ، شیر و کشک جهت نذورات پیش بینی می شود که رجبی ادامه داد: 

 .مشکل خاصی در بازار محرم اتفاق نیفتد

هزار  9و ماست یک کیلویی  500هزار و  3رییس اتحادیه فروشندگان لبنیات تهران در خاتمه گفت: اکنون کشک نیم کیلویی با نرخ 

 .شودتومان در بازار عرضه می 800هزار و  10تا  900و 

news/http://www.yjc.ir/fa/6262012/%D8%AE%DB%8C%D8% 
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 بازار و قیمت ها
 فودپرس - ۱۳۹۶مهر / /  ۰۲یکشنبه , 

 ثبات قیمت گوشت گوسفندی در ایام محرم

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با بیان اینکه قیمت گوشت با شروع ماه محرم ثابت بوده و تغییری نداشته است، گفت: گوشت در 

 ماه ایام در گوشت بازار وضعیت آخرین درباره علی اصغر ملکی.عرضه می شود و مشکلی در این زمینه نیست این ایام به اندازه کافی

وی قیمت هرکیلوگرم شقه بدون دنبه را برای مصرف .است نداشته افزایشی و بوده ثابت گوسفندی گوشت قیمت: اظهارداشت محرم،

اتحادیه گوشت گوسفندی با بیان اینکه شرکت پشتیبانی امور دام به مناسبت رئیس .هزار تومان اعالم کرد 44تا  43کنندگان بین 

ماه محرم برای هیات ها، تکایا و حسینیه ها سهمیه تخصیص داده است، افزود: نمی توانیم انتظار داشته باشیم در این ایام قیمت 

ملکی درباره اینکه آیا واردات گوشت به .نداریم گوشت کاهش پیدا کند اما عرضه به اندازه کافی است و هیچ مشکلی در این زمینه

 .مناسبت ایام محرم افزایش داشته است؟، گفت: میزان واردات افزایش خاصی نداشته و گوشت به میزانی که نیاز هست وارد می شود

گوساله منجمد برزیلی  هزار تومان اعالم و اضافه کرد: عالوه بر این گوشت 33وی قیمت هرکیلوگرم گوشت گرم گوسفندی وارداتی را 

 .نیز در این ایام عرضه می شود

http://iranecona.com/77759/%D8%AB%D8%A8%D8%A7 
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۹۶/۰۷/۰۵ : تاریخ

 ماه آینده/ هزار میلیارد ریال از صندوق توسعه برای اشتغال فراگیر  2ارائه تسهیالت اشتغال پایدار روستایی از 
گذاری بانک کشاورزی با بیان این که از محل منابع صندوق توسعه ملی هزار میلیارد ریال برای مدیرکل اعتبارات و هدایت سرمایه

  .شودماه آینده پرداخت می 2شود، گفت: تسهیالت اشتغال پایدار روستایی از طرح اشتغال فراگیر پرداخت می

، در مورد آخرین وضعیت نرخ تسهیالت و نحوه ارائه تسهیالت این خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی خواه در گفتبهزاد نیک

یالتی که به راحتی در اختیار کشاورزان قرار ، اظهار داشت: یکی از تسه96-97بانک به کشاورزان به ویژه با آغاز سال زراعی 

هایی از جمله کود، های جاری زراعی، باغبانی و تأمین نهادهاست که برای تأمین هزینه عقود مرابحه یا مشارکت مدنی گیرد،می

کرد: بازپرداخت  کنند، خاطرنشانوی با اشاره به اینکه کشاورزان سالی یک بار محصول کشت می.سم، بذر و دستمزد کارگران است

های گوشتی دوره بازپرداخت شود که البته برای مرغداریدر نظر گرفته می درصد و مدت زمان یک سال ۱8با سود این تسهیالت 

  .شودماه در نظر گرفته می 6تا  4بسته به دوره پرورش بین 

 درصد 14.5نرخ تسهیالت محصوالت کشاورزی صادراتی 

گذاری بانک کشاورزی همچنین به این نکته اشاره کرد که برای کاهش قیمت تمام شده محصوالت مایهمدیرکل اعتبارات و هدایت سر

شود درصد استفاده می 11صادراتی کشاورزی از جمله زعفران، کشمش، پسته و خرما از منابع صندوق توسعه ملی با سود نرخ سود 

  .دهیمدرصد در اختیار صادرکنندگان قرار می 14.5ود که این بودجه را با منابع بانک کشاورزی تلفیق کرده و با س

 درصدی برای تسهیالت اشتغال فراگیر 5تا  2یارانه 

خواه همچنین به ارائه تسهیالت در قالب طرح اشتغال فراگیر اشاره کرد و گفت: هزار میلیارد ریال از محل صندوق توسعه ملی نیک

ریال آن در قالب مشوق صادراتی است و هزار میلیارد ریال دیگر نیز از منابع این  برای این طرح اختصاص داده شده که صد میلیارد

  .شوددرصد مشمول یارانه می 5تا  2بانک برای تسهیالت اشتغال فراگیر در نظر گرفته شده که 

  درصد پایین تر از سایر طرحها 3های اولویت دار کشاورزی نرخ تسهیالت طرح

های توسعه کشت گلخانه، پرورش ماهی در قفس، مکانیزاسیون و بذور کید کرد که از آنجایی که طرحوی همچنین بر این نکته تأ

درصد از محل  3شود و درصد محاسبه می 15اصالح شده در اولویت وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد نرخ تسهیالت برای این موارد 

  .یابدمنابع بانک کشاورزی به صورت یارانه اختصاص می

 شودماه آینده اجرایی می 2یالت اشتغال پایدار روستایی از تسه

گذاری بانک کشاورزی همچنین از نهایی شدن طرح اشتغال پایدار روستایی که توسط مجلس مدیرکل اعتبارات و هدایت سرمایه

بانک کشاورزی،  4 های اجرایی این طرح در حال طی شدن است کهنامهشود خبر داد و گفت: جلسات اصالح آیینپیگیری می

  .کنندتوسعه تعاون، پست بانک و صندوق کارآفرینی امید تسهیالت آن را ارائه می

خواه اظهار امیدواری کرد که تا دو ماه آینده تسهیالت اشتغال پایدار روستایی برای ایجاد صنایع تبدیلی در مناطق محروم و نیک

ن محل صندوق توسعه ملی به این طرح اختصاص داده شده که معادل ریالی آمیلیارد دالر از  1.5روستایی اجرایی شود چرا که 

 .اختصاص خواهد داد

 96هزار میلیارد ریال تسهیالت بانک کشاورزی در سال  420
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هزار  334اشاره کرد و افزود:  95های کشاورزی از سوی بانک کشاورزی در سال وی در پایان به آمار ارائه تسهیالت ارائه شده به طرح

 420به  96کنیم، این رقم تا پایان سال بینی میاز سوی این بانک در قالب تسهیالت پرداخت شده که پیش 95میلیارد ریال در سال 

 .هزار میلیارد ریال برسد

n=http://www.farsnews.com/newstext.php?n13960705000669 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۰۳تاریخ: 

 اصالح قانون تعیین تكلیف ثبتی اراضی تصویب نشد ۱کلیات طرح ماده 

وضعیت ثبتی اراضی و قانون تعیین تکلیف  (1عضو کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع طبیعی مجلس گفت: کلیات طرح اصالح ماده)

 .های فاقد سند رسمی پس از تبادل نظر میان نمایندگان در کمیسیون متبوعش تصویب نشدساختمان

به گزارش ایانا از خانه ملت، علی ابراهیمی درباره جلسه امروز کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، گفت: کلیات طرح 

 مرتبط قوانین با اینکه برای رسمی سند فاقد هایساختمان و اراضی ثبتی وضعیت کلیف،ت تعیین قانون( 1)ماده اصالح یک فوریتی

 کمیسیون در داشت تعارضاتی 148 و 147 مالیاتی قوانین قالب در ساختمان اسناد صدرو با مرتبط قوانین با کشاورزی اراضی با

 نشد. تصویب متبوعش

 امروز نیز روستایی عمران و توسعه جامع طرح بررسی ادامه: کرد تصریح اسالمی، شورای مجلس در شازند مردم نماینده 

 . کردند بیان را نظراتشان نمایندگان نیز راستا این در که افتاد  جریان به دیگر بار برای متبوعش  کمیسیون در

http://www.iana.ir/fa/news/48680/%DA%A9%D9%84% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۰۳تاریخ: 

مجتمع تولید شیر و گوشت فعال در  208های دامپروری در اشتغال زایی بخش کشاورزی / درصدی مجتمع ۱.2سهم 

 کشور + جدول

های گاو شیری اند که در این میان مجتمعهزار شغل ایجاد کرده 50های دامپروری در سراسر کشور بیش از در حال حاضر مجتمع

مجتمع فعال تولید شیر و گوشت در کشور  208به گزارش خبرنگار ایانا، در حال حاضر .اندبیشترین افراد شاغل را در خود جای داده

ز حجم کل شاغالن در بخش کشاورزی. در این درصد ا 1.2اند؛ به عبارتی نفر شغل فراهم کرده 466هزار و  50وجود دارند که برای 

هزار نفر از تعداد شاغالن را در خود جای  34گیرد که به موازات آن بیش از مجتمع در ردیف نخست قرار می 227میان گاو شیری با 

 112دست مطالعه و واحد در  39داده است. البته طبق اعالم معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی، در سال گذشته از این تعداد 

 واحد نیز در حال احداث هستند. 32برداری رسیده است. ضمن اینکه واحد نیز به بهره

نفر را فراهم کرده  280مجتمع قرار دارد که اشتغال هشت هزار و  70ها تولید گوشت بره با در ردیف بعدی از لحاظ تعداد مجتمع

 گیرند. برای تولید گوشت بز و شترمرغ نیزین، گاومیش داران و شترداران قرار میهای دام سنگاست. بعد از آن به ترتیب، پرواربندی

 57واحد در کشور در حال فعالیت است و  208اند.به طور کلی شغل ایجاد کرده 200هر کدام تنها یک مجتمع دارند که در مجموع 

واحد نیز به اتمام رسیده و کم کم وارد مرحله ساخت  52کند. امور زیربنایی برداری طی میواحد هم مراحل نهایی را برای بهره

های دامپروری قرار دارند که این تعداد برای بره راس از گاوهای شیری صنعتی در مجتمع 300هزار و  469خواهند شد.بیش از 

های دامپروری ایجاد مجتمعهای وزارت جهاد کشاورزی برای رسد. با توجه به برنامههزار راس می 720پرواری به باالی یک میلیون و 

رسد این واحدها در آینده نزدیک از تعداد بیشتری برخوردار شده و شاغالن آنها و اهداف افزایش تولید شیر و گوشت، به نظر می

 حجم باالتری را نیز در بر بگیرد.

http://www.iana.ir/fa/news/48665/%D8%B3%D9% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۰۲تاریخ: 

 های جدید برای شفافیت/ تعداد واحدهای صنفی ایران هفت برابر معمول در جهانبرداشتن قیمت گام

 :شیرین سعیدی -خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا(

بازار هیچ موضوعی مهم تر از قیمت و تعیین قیمت نیست. قیمت عادالنه و واقعی در بازار و پس از تعادل عرضه و تقاضا در فرایند  

. البته این شیوه و تعریف یک تعریف انتزاعی و تا حدودی غیر واقعی است اما رسدبدون دخالت عوامل خارجی )دولت( به نتیجه می

رکن بازار و تعیین قیمت واقعی و عادالنه است. اما در مورد بسیاری از کاال از جمله کاالهای به هر حال عرضه و تقاضا مهم ترین 

 کمیاب، ارزشمند یا خاص تعیین قیمت کمی متفاوت است. 

 های محسوس و غیر محسوسبه همین دلیل است که در بسیار از کشورها یا به عبارت بهتر اقتصادهای پیشرفته قیمت را با نظارت

تواند قیمت مشخصی شود، هر چند که یک کاال میگذارند. به این معنا که قیمت خاص و مشخصی بر روی کاال درج نمیمیشناور 

اال به کند. کمصرف( به درستی و به شیوه صحیح کار می -توزیع  -دهد که زنجیره مصرف )تولید داشته باشد. این اتفاق نشان می

شود و از تولید تا مصرف راه کوتاهی را طی کرده است. البته عدم درج قیمت ش عرضه میقیمت واقعی و بر اساس ارزش ذاتی خود

. در کندبر روی کاال به خصوص در مورد کاالهای مصرفی که به شدت به زمان و مکان مصرف وابسته هستند، نقش مهمی را ایفا می

ن شود. به ایریخ مصرف و زمان تولید، قیمت نیز تعیین میواقع در بسیاری از موارد برای کاالی خوراکی و مصرفی خاص با درج تا

تواند به شفافیت و بهبود توازن در بازار کمک کند. اما این کار نیاز به این توان گفت که برداشتن قیمت از روی کاالها میترتیب می

اینکه ضمانتی برای اجرای این قانون  دارد که تمامی واحدهای صنفی براساس یک قانون و مقررات خاص بتوانند فعالیت کنند، ضمن

 وجود داشته باشد. ضمانتی که بازدارنده و اجرایی باشد.

این قانون یعنی برداشتن قیمت از روی کاالهای مصرفی نیز قرار است در ایران نیز اجرایی شود. کاری که به گفته مسوالن و 

شود به همین دلیل هم اجرای این قانون بر روی کاالهایی انجام می های ابتدایی و اولیه در حال برداشته شدن است.کارشناسان قدم

 آید. که تاثیر چندانی بر بازار ندارند. کاالهای خرده فروشی و بیشتر خوراکی که جزو کاالهای اساسی نیز به حساب نمی

 چراها، اما و اگر!

ترین ایراد خسرو فروغان گران سایه، رئیس نظمی و آشوب در بازار دامن بزند. این اصلیتواند به بیبرداشتن قیمت از روی کاالها می

ها از روی محصوالت به خصوص در مورد گوید: برداشتن قیمتکمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران به این طرح است. او می

شود. این کار در کشورهای پیشرفته آید، در تمام دنیا انجام میشی که بیشتر جزو مایحتاج عمومی به حساب میکاالهای خرده فرو

پذیری اقتصاد و آزادسازی ها از روی کاال، مصداق رقابتشود و ایده جدیدی نیست. برداشتن قیمتکه سال هاست این کار انجام می

 هاست. قیمت

مورد کشورهای در حال توسعه و کشورهایی مانند ایران که ثبات اقتصادی کمتر وجود دارد، قوانین بر  کند: اما درفروغان اضافه می

واحدهای صنفی زیاد است و جریان توزیع و اصناف نیز چندان قابل کنترل نیستند همین امر باعث د بازار احاطه کمتری دارد، تعدا

  شود که اجرای این طرح با کمی تردید همراه باشد.می

رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران معتقد است نخست باید دید که محمل و قوانین موجود برای چنین کاری 

های مهم اجرای این طرح واحدهای صنفی دهد: در حال حاضر یکی از بخشمناسب است یا خیر، بعد قانون را اجرا کرد. او توضیح می

برابر تعداد معمول در جهان است. از طرف دیگر با توجه به شرایط اشتغال، روی  7ایران حدود  هستند. تعداد واحدهای صنفی در

ها برای احداث و تاسیس واحدهای صنفی بسیار زیاد است. این موضوع باعث شده که قوانین صنفی هم نتواند به شیوه آوردن جوان
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کند: در شرایط کنونی قوانین صنفی هم فقط با اضافه کردن ضافه میکارآمدی نظارت و ساماندهی بر این واحدها را انجام دهد.او ا

تر های تملک، حق تابلو و عوارض گوناگون و... کار را برای فعالیت واحدهای صنفی سختهایی مانند مالیات، سرقفلی، هزینههزینه

کند که یه، به مشکالت و نکاتی اشاره میفروغان گران سا .واحدهای صنفی و مشاغل آن است اش فقط افزایش هزینهکرده و نتیجه

تر های مجازی و اینترنتی این بخش را مغشوشگوید: در دو سال اخیر وجود فروشگاهتر کرده و میتواند به نوعی وضعیت را حساسمی

نترنتی در یک فروشگاه ایکنند و در ممکن است های کمتر و سود بیشتر فعالیت میها با هزینهتر کرده است. این فروشگاهبرنامهو بی

دازه اند و به تنهایی به انهای بزرگ اعتبار هم کسب کردهشماری از کاالها یا محصوالت را هم بفروشند. برخی از این فروشگاهتعداد بی

واحدهای نظمی و حجم دهد: حال ببینید با این بیاو توضیح می .واحد صنفی پاسخگو هستند، این مشکالت را افزایش داده است 500

د. زننده باشزا و آسیبتواند آشوبعرضه کننده صنفی برداشتن قیمت کاالها حتی کاالهای غیر اساسی و خرده فروشی چقدر می

رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق  .نظمی نیز بیش از هر چیزی سیستم توزیع مختل و ناکارآمد استدلیل این آشوب و بی

ه بر و پرهزینتوان تعداد واحدهای صنفی را کاهش داد یا ساماندهی آن ها زمانچنین شرایطی که نمی بازرگانی ایران معتقد است در

حتی  تواندکند: این وضعیت میاست، باید راهکارهای بهتر و دیگری را جایگزین کرد. او در توضیح این کار و مشکالت آن عنوان می

های بهتر به احتمال زیاد به قیمت فروشان برای دستیابیع نابسامان توزیع خردهبرای تولید کننده هم خطرناك باشد. با توجه به وض

به این  آورند.شوند که بتوانند قیمت را بیشتر کاهش دهند و در اینجا به طور حتم به تولید کننده هم فشار میوارد شگردهایی می

کار کم کند. این روند در میان مدت و حتی کوتاه مدت به  فیتتر باید یا از کیترتیب ممکن است که تولید کننده برای قیمت پایین

ضرر تولید کننده و مصرف کننده است ضمن اینکه ممکن صنعت برند سازی را با مخاطره روبرو کرده و برندهای فعلی را نیز با 

 لی در بخش کشاورزی هستند وکند: بیشتر کاالهای مشمول این طرح جزو کاالهای صنایع تبدیمشکالت و روبرو کند. او اضافه می

شوید که این شیوه ممکن است چقدر برای صنایع بیشتر برندهای خرد و خاص هم در همین بخش فعال هستند. حال متوجه می

 کوچک و متوسط تولید کننده در این بخش خطرناك باشد. 

 اول اجرا، بعد تصحیح

توان ن طرح نیاز به بررسی و تصحیح دارد اما تا زمانی که اجرا نشده نمیابراهیم درستی، نایب رئیس اتاق اصناف ایران معتقد است ای

دهد: این طرح موضوع جدیدی نیست و در زمان دولت ای را در این طرح تصحیح کرد. او به خبرنگار ایانا توضیح میهیچ مورد یا نکته

رسد هنوز کمی این ماه نیز قابل اجراست. اما به نظر مییازدهم در حال بررسی این کار بودند و اواخر دولت به تصویب رسید و از مهر

کند: البته به این نکته هم باید توجه کرد که طرح خام است و برای اجرای آن باید بیشتر به جوانب کار توجه کرد. درستی اضافه می

نکه کننده است. البته با توجه به ای ها بین تولید کننده و مصرفبیش ترین دلیل این کار سامان دادن به نظام توزیع و حذف واسطه

تواند به اجرای بهتر و رفع عیوب اصلی آن کمک بیشتر کاالهای مشمول این طرح کاالهای غیر اساسی و خرده فروشی هستند، می

صناف کند. به هرحال قضاوت برای این طرح زود است و باید در حین اجرا، اشکاالت طرح را بررسی و رفع کرد. نایب رئیس اتاق ا

دهد: داند و توضیح میها میایران، اما برداشته شدن قیمت آن هم در مورد کاالهای خرد تمرین خوبی برای بازار و مردم حتی بنگاه

ها را فعال کند و اجازه ندهد که همه به هرحال شاید این موضوع بتواند نهادهای خودکنترلی و مردم نهاد برای توازن بازار و قیمت

رسد باتوجه به اینکه آقای شریعتمداری، وزیر صنعت دولت دوازدهم سابقه کار برنامه رشد کند. اما به نظر میه و بیضابطچیز بی

 داند، این کار را به بهترین شکل هدایت خواهد کرد. اجرایی در حوزه بازار و به طور کلی فضای تولید کننده را می

 فقط سه گروه 
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ن امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ابتدا فقط بر روی سه دسته از کاالها براساس گفته یداهلل صادقی، معاو

های قانون فعلی را پوشش عیب است و همه کاال یا کاستی)کاالهای جزء( قابل اعمال است. اما این به آن معنا نیست که این طرح بی

های شامل این قانون برای نجام شده که اصناف خرده فروشی به خصوص رستهدهد. این طرح نیز با اصرار و بررسی خود اصناف امی

ای اندیشیده شده، چراکه ها در این طرح نیز چارهبرداشتن قیمت از روی کاالهایشان تالش بسیاری کردند. برای کنترل قیمت

های سود مشخصی باید تبعیت کند. سازمان کننده نهایی هم از ضرایبدار موظف به ارائه فاکتور به خریدار است و توزیعکارخانه

فروشی توسط بازرسان به کنند و در صورت مشاهده گرانها نظارت مینظارتی از جمله سازمان حمایت هم در سطح بازار بر قیمت

سیستم دهد، نباید دست آن ها را با یک شود. دولت خدمات و تسهیالتی به واحدهای تولیدی نمیطور قطع با آنها برخورد می

 موظف کننده کاالشود، بلکه عرضهکننده درج نمیبندی قیمت برای مصرفگذاری ببندد. در هیچ جای دنیا روی کاالهای بستهقیمت

است، از طریق تابلو یا نصب برچسب قیمت کاال را در معرض دید خریدار قرار دهد.در حال حاضر در تمام دنیا به خاطر رقابت و 

 ها باکنند. در واقع قیمت در تمام فروشگاهفضای عرضه و تقاضا، از درج قیمت بر روی کاال خودداری میتعیین قیمت واقعی در 

ها و حراج کردن کاالها وجود دارد. نکته مهم دیگر در مورد شود. به این ترتیب امکان تغییر قیمتاتیکت جداگانه بر روی کاال زده می

ق برداشتن قیمت از روی کاالها، تولید کیفی شده و به این ترتیب ارزش برندسازی هم بقای صنعت و واحدهای تولیدی است. از طری

رود. در شرایط فعلی بازار به دلیل نقصان و کمبودهایی که در زنجیره تولید و توزیع وجود دارد، بیشتر کاالها شود و باال میزیاد می

تواند رح میشود. البته این طها تعیین میکننده شود، براساس واسطهقیمت شان بدون اینکه سود واقعی نصیب تولید کننده یا مصرف 

یوه گذاری کاال را به شتواند حتی سیستم قیمتدر ساماندهی واحدهای صنفی و کنترل واقعی قیمت دیگر کاالها نیز کمک کند. می

افتن وکار بازاریابی و یدر مورد فضای کسبببرد. به این ترتیب ای( پیشمعقول و منطقی و براساس شرایط زمانی و مکانی )منطقه

تواند تاثیر بر روی منطقی شدن دیگر کاالهای مصرفی داشته باشد. شود. این شیوه میبازارهای جدید نیز، فضای تازه ای باز می

دهد نشان میشود و کاالهایی مانند برنج که همین االن هم براساس عرضه و تقاضا و بدون درج قیمت بر روی کاالها عرضه می

 شود بازار را بدون کنترل قیمتی هم به سرانجام و نتیجه رساند. می

http://www.iana.ir/fa/news/48652/%D8%A8%D8%B1%D8%AF% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۰۶تاریخ: 

 ابالغ شد 97بخشنامه بودجه 

 دجهبو بینیپیش هادستگاه تا  کرده ابالغ بودجه و برنامه سازمان به روحانی به همراه شش پیوست از سوی  1397بخشنامه بودجه 

 .انجام دهند آن براساس را خود آینده سال

های مندرج ها و سیاستمشیمکلفند در چارچوب خطقانون مدیریت خدمات کشوری  «5»های اجرایی موضوع ماده کلیه دستگاه

های اجرایی ملی، استانی و ریزی مبتنی بر عملکرد و تنظیم بودجه دستگاههای بودجهدر بخشنامه و ضوابط مالی، دستورالعمل

رویکرد اصلی .ه کنندبندی به سازمان برنامه و بودجه ارائهای دولتی برنامه ساالنه و بودجه پیشنهادی خود را مطابق زمانشرکت

جمهوری در این بخشنامه رئیس .گانه اقتصاد مقاومتی استبا رویکرد پنج« رشد اقتصادی فراگیر، اشتغالزا و ضدفقر»بودجه سال آینده 

 های کلیهای دولتی در چند جهت اصلی باشد؛ تصریح در اجرای سیاستتاکید کرده که ضروری است بودجه سال آینده دستگاه

های بالاستفاده اقتصاد، تمرکز در های بخش خصوصی و تعاونی، فعال کردن ظرفیتقاومتی، استفاده گسترده از ظرفیتاقتصاد م

المللی در فضای تعامل سازنده با اقتصاد جهانی، کمک به اشتغال جوانان های بینهای پیشران رشد اقتصادی، استفاده از ظرفیتحوزه

برداری اهرمی از اعتبارات تملک ها، بهرهجویی در هزینهن آموزش عالی، انضباط عالی و صرفهالتحصیالو زنان با تاکید بر فارغ

های با های دولت و کمک به خانوادهای و جلب بیشتر مشارکت بخش خصوصی برای اجرای آنها، ساماندهی بدهیهای سرمایهدارایی

بینی منابع و هزینه خود شده پیشها باید در مدت تعیینه به دستگاهبا ابالغ بخشنامه بودج.درآمد پایین به منظور کاهش فقر باشد

بندی الیحه اقدام کرده و با نهایی در سال آینده را به سازمان برنامه و بودجه اعالم کنند تا این سازمان بتوانند نسبت به چارچوب

 .ی به مجلس تقدیم شودجمهوردر موعد قرر و تا نیمه آذرماه از سوی رئیس 1397شدن آن الیحه بودجه 

سازمان برنامه و بودجه موظف است در صورت عدم دریافت بودجه هر  1397این در حالی است که بر اساس بخشنامه بودجه سال 

های اجرایی خود نسبت به تنظیم بودجه سال بعد آنها اقدام کنند. مسوولیت ارائه بودجه پیشنهادی در قالب دستورالعمل یک از دستگاه

 .های اجرایی برعهده باالترین مقام آن دستگاه استاز سوی دستگاه بودجه

http://www.iana.ir/fa/news/48767/%D8%A8% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۰۲تاریخ: 

 ایران با برگزاری رفراندوم در اقلیم کردستانآینده تجارت محصوالت کشاورزی 

اقتصاد آنالین: قطع روابط ایران با اقلیم کردستان عراق در حالی خواهد بود که این بخش از کشور عراق یکی از بازارهای صادراتی 

صادرات محصوالت شود و در حال حاضر مواد غذایی و محصوالت کشاورزی رتبه اول تا دوم محصوالت کشاورزی ایران محسوب می

به این اقلیم را دارد و تاکنون بیش از ده ها توافقنامه صدور محصوالت کشاورزی میان استان های آذربایجان غربی ، کردستان، 

جاجی  -همچنین مرزهای زمینی و مشترك در سه مرز تمرچین  .کرمانشاه، اصفهان و همدان با اربیل و سلیمانیه منعقد شده است

و پرویز خان در اقلیم کردستان سه مرز اصلی صادرات محصوالت ایران به ویژه صادرات محصوالت کشاورزی به اقلیم  عمران . باشماق

پیش از آغاز بحران اقتصادی .درصد کاالهای ایران از این سه مرز به نقاط دیگر عراق صادر می شود 70کردستان هستند و بیش از 

ایران با اقلیم کردستان همواره روبه گسترش بود و در زمانی که میزان صادرات ایران به  و سیاسی در اقلیم کردستان مبادالت تجاری

 درصد 55 سهم تنهایی به عراق کردستان یافت، افزایش  1392میلیارد دالر در سال  5/7به  1380میلیون دالر در سال  145عراق از 

 حاضر حال در که طوری به گرفت، خود به نزولی سیر رقم این بحران آغاز با  .داشت را عراق به دالر میلیارد 14 از بیش صادرات از

ه است و در صورت باال گرفتن اختالفات، این روند کاهشی ادامه خواهد داشت و ما قسمت مهمی از رسید دالر میلیارد 4 حدود به

 مرز از  ول هفت ماهه ابتدای سال فقطدر ط 2014بر اساس اعالم گمرك در .بازار را در این بخش از عراق از دست خواهیم داد

لیم کردستان عراق صادرات شد که این میزان صادرات بیش از اق به کشاورزی محصوالت تن 628 و هزار 2 از بیش باشماق رسمی

که  هزار تن رسید 759به بیش از  95هزار دالر برای کشور ارزآوری داشت. با کاهش صادرات این میزان در سال  87میلیون و  125

این محصوالت که در مجموع  .دش صادر عراق به خسروی رسمی مرز از نیز تن هزار 170 و پرویزخان رسمی مرز از  هزار تن آن 589

 دستانکر اقلیم سلیمانیه و اربیل در شده ثبت ایرانی هایشرکت و تجار توسط شدند می کشاورزی محصوالت انواع قلم 55  شامل

به بهبود بازار صادراتی محصوالت کشاورزی در اقلیم کردستان با باال گرفتن تنش بین ایران و اقلیم هر چند امیدها .شدند صادر

کردستان کم شده است اما نیمه شهریور سال جاری پایگاه خبری روداو اقلیم کردستان به نقل از شیخ مصطفی عبدالرحمن، رئیس 

اق، اعالم کرد؛ قرار است دفاتر تجاری در اربیل و تهران گشایش یابد و این اتحادیه وارد کنندگان و صادر کنندگان اقلیم کردستان عر

بدان معناست که روابط تجاری دو طرف در حال افزایش است. همچنین مقامات ایرانی به وی اطمینان داده اند که به رغم موضع 

 .اربیل را دارد مخالف تهران در قبال رفراندوم استقالل، ایران آمادگی افزایش مبادالت تجاری با

http://www.iana.ir/fa/news/48653/%D8%A2%DB%8 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۱۰تاریخ: 

 های محیط زیستی ایران و سازمان مللتاکید بر توسعه همكاری

مقیم برنامه عمران سازمان ملل در تهران با عیسی کالنتری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط گری لوئیس نماینده 

به گزارش ایانا به نقل از پایگاه اطالع رسانی محیط .های دو جانبه محیط زیستی گفتگو کردزیست دیدار و پیرامون گسترش همکاری

، برای (UNDP) یام تبریک آخیم اشتاینر مدیر اجرایی برنامه عمران ملل متحدزیست، کالنتری در این دیدار ضمن قدردانی از پ

های مشترك همکاری اجرا شده، وی با اشاره به پروژه.اعالم آمادگی کرد UNDP های محیط زیستی میان ایران وتوسعه همکاری

ا ارتقاء نقش و جایگاه خود در حوزه محیط تواند بهای نوین محیط زیست در جهان، سازمان ملل میبیان کرد: با توجه به چالش

 .ای حضور موثرتری داشته باشدای و زیر منطقهزیست، همچنین ایجاد چارچوب های جدید منطقه

های با سازمان حفاظت محیط زیست ایران، برنامه UNDP هایگری لوئیس نیز ضمن ابراز عالقمندی به توسعه و تعمیق همکاری

 حوزه محیط زیست را تشریح کرد در UNDP های آتیو پروژه

http://www.iana.ir/fa/news/48814/%D8%AA%D8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/news/48814/%D8%AA%D8


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

67 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۰۷تاریخ: 

 کندطرح تنفس مدیریت عملی جنگل را متوقف می

شود. های نیروی انسانی میهای جنگلداری باعث تخریب جنگل، بیکاری و ضربه مهلک وغیر قابل جبران به سرمایهطرحتعطیلی 

گونه عملیات احیایى پرورشى در جنگل صورت نگیرد، به سالمت انها چنانچه در طى دوره دهساله استراحت! هیچ"گویند اینکه می

 .ل و وضعیت تخریبى این منابع مغایرت کامل داردبا اصول حفاظت جنگ "شود آسیبى وارد نمی

 آیند و این ثروت ملی متاسفانه در طول تاریخ بیشتر از سایر منابعها یکی از منابع مهم تجدید شونده کشور به حساب میجنگل

سوخت، دامداران، قاچاق هاى طبیعى عمدتا چراى دام است. عوامل تخریب در جنگل ها قرار گرفتهطبیعى مورد تعرض و تجاوز انسان

هاى کشاورزى، مسکونى و هاى طبیعی به زمینهای عمومی عمرانی است که با تغییرکاربری اراضی عرصهچوب، آتش سوزی، پروژه

 غیره در طول سالیان گذشته، سطوح باالیی از مساحت منابع طبیعی مخصوصا جنگل تخریب و سطح این پوشش تقلیل یافته است.

میلیون هکتار و در حال حاضر به  20میلیون هکتار بوده که در قاجاریه  30های ایران در زمان ساسانیان ، جنگلطبق آمار موجود

افتگی های مهم وسعه یهای ایران بسیار نگران کننده است. یکی از مولفهمیلیون هکتار تقلیل یافته است. وضعیت کاهش جنگل 14

گل الخصوص جننگاه و فرهنگ مردم به مسایل محیط زیست و منابع طبیعی علی کشورها، وضعیت منابع طبیعی آن کشور و نوع

درصد بود اما با اصالح قوانین و تخصیص بودجه، این  7است. روزگاری مساحت جنگل در آلمان نسبت به سطح اراضی این کشور 

با شروع انقالب 18ن آلمان است. در قرن در صد اصالح شد. این ورند نشان دهنده عزم و اراده ملی مردم و دولتمردا 30نسبت به 

ها د. جنگلها بیشتر شصنعتى در کشورهای توسعه یافته و نیاز وافر به چوب، برای تامین نیازهای بشر، توجه جوامع صنعتى به جنگل

کنند. ى را ایفا میاهاى صنعتى نقش بسیار ارزندهبا توجه به رشد کمى و کیفى فزاینده خود در توسعه صنایع و برآوردن نیازمندی

مردم این جوامع، به اهمیت، نجات طبیعت برای حیات بشر، پى بردند و تالش زیادى را برای حفظ و احیاى آن انجام دادند. در 

هاى کشاورزى با افزایش رشد جمعیت مانند گذشته ادامه هاى جنگلى به زمینزدایى و تبدیل عرصهکشورهاى در حال توسعه جنگل

ها هاى صنعتى ، قاچاق چوب و انباشتن زبالهبرداریگیرى، چراى دام، بهرههاى سنتى اعم از زغالصارف روستایى، دخالتپیدا کرد. م

تفاوتی و فقر فرهنگی تعداد زیادی از مردم است، این کند، همگی بیان کننده بیدر جنگل که خاك ارزشمند جنگل را آلوده می

نابع جنگلى در کشورهای مختلف را فراهم کرد. در این راستا الزم به ذکر است مسایل زیست رفتارها زمینه نابودى هرچه بیشتر م

محیطى امروز در کشورهاى در حال توسعه، در واقع مسایل گذشته کشورهاى صنعتى هستند. همان طور که مسایل زیست محیطى 

طورکلى توصیه کارشناسان منابع طبیعی آن است هکنونى کشورهاى صنعتى، مسایل فرداى کشورهاى در حال توسعه خواهند بود. ب

زدایى و یا رها کردن این منابع به حال خود با توجه به عوامل تخریبى که در آنها حضور گسترده دارند، حتى براى یک دوره که جنگل

زه زمانی کم در زمینه کوتاه مدت، تحت هیچ عنوانى قابل توجیه نیست و باید بدون اتالف وقت، اقدامات منطقی و عاجلى در با

ها انجام شود. به عبارتی جنگل باید مدیریت شود و مدیریت جنگل برای انسان، دام و جنگل حفاظت، پایدارى و توسعه این اکوسیستم

هاى متخصصان آگاه جنگل، طلبد. فعالیتباید مانند یک پزشک رفتار کند و نسخه بپیچد. جنگل تیمارهای خاص خود را می

مردم نهاد و فعاالن زیست محیطى و غیره سبب شده است که مسئله پایدارى و تنوع زیستی این منابع، مهمترین اصل  هاىسازمان

بیولوژیکی و فیزیکی جنگل و محیط زیست به حساب آید. نیاز روز افزون صنایع چوب و کاغذ از یک طرف و تصویب  –حفاظت فنی 

گرى برداری چوب مشکالت دیچهارم رشد سالیانه جنگل و شاید در آینده توقف بهرهقوانین مبنى بر محدودیت برداشت به میزان یک 

هاى مناسبى براى برآوردن این نیازها است. وجود آورده است که خود مستلزم دستیابى به راه حلرا براى صنایع چوب این کشورها به

ها را ارتقا بخشد و نیاز روز افزون صنایع چوبى کشور توام با لتواند پایدارى و استمرار تولید در جنگیکى از راه کارهاى مهم که می
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ها است. روشی که ایجاد یک تعادل مناسب افزایش ترسیب کربن را بر آورده سازد، باال بردن میزان رشد سالیانه قطری وحجمی جنگل

ى صحیح عملیات احیایى و پرورشى در کند. این افزایش رویش سالیانه خود مستلزم اجرابین اکولوژى و اقتصاد جنگل فراهم می

های مقام معظم رهبری و دولت تدبیر است را محقق کند. را که از دغدغه "تولید و اشتغال"تواند تحقق شعار ها است که میجنگل

ر تمتاسفانه این سیاست به علت فقر دانش جنگل و نبود تجربه کافی، فرصت سوزی و اجراى نادرست مدیریت علمی جنگل در بیش

های جنگلداری باعث تخریب جنگل، آید.تعطیلی طرحخصوص در کشورهاى در حال رشد و توسعه نیافته، به اجرا در نمىکشورها به

ت! چنانچه در طى دوره دهساله استراح"گویند شود. اینکه میهای نیروی انسانی میبیکاری و ضربه مهلک وغیر قابل جبران به سرمایه

 با اصول حفاظت جنگل و وضعیت "شود یى پرورشى در جنگل صورت نگیرد، به سالمت انها آسیبى وارد نمیگونه عملیات احیاهیچ

رخوردارند هاى باالیى بتخریبى این منابع مغایرت کامل دارد. عرصه این منابع حتى آنهایى که ظرفیت چوب کمی دارند نیز از پتانسیل

توانند در کوتاه مدت احیا و مجددا به منابع تولیدى با تجربه پیشرفته جنگلدارى، میکارگیرى دانش و که با برنامه ریزی مدون و به

ارزش مبدل شوند. یکى از مشکالت اخیر طرح استراحت جنگل تامین اعتبار الزم به منظور اجرایى شدن آن است. این طرح به علت 

داری به طور کامل تعطیل شوند، قاچاق چوب هم بیشتر های جنگلکمبود بودجه دولت با مشکالت زیادى مواجه شده است. اگر طرح

برنامگی نیز دست به گریبان است. ما پیش از تصویب قانون تنفس نیز خواهد شد. این طرح عالوه بر مسائل مالى با مشکل اساسى بى

ت طرح کافی، دچار سرنوشبینی و نقد کرده بودیم. برنامه تنفس به دلیل عدم تخصیص بوجه این روزهای ناخوشایند جنگل را پیش

ها چهار تا پنج ماه حقوق پرسنل خود را پرداخت نکنند. توقف صیانت خواهد شد. اجرای طرح تنفس سبب شده برخی مجریان طرح

ها را در آینده با این وضعیت دچار مشکالت جدی خواهند شد. توجه به اکوسیستم جنگل و نگهدارى درصد ها، جنگلفعالیت طرح

ختان خشکیده سرپا، افتاده، درختان قطور سالم، یا حتى توخالى، آفت زده و الپی از اقدامات الزم برای حفظ و احیاى معینى از در

هاى احیایى و پرورشى دارد. اتخاذ تدابیر الزم برای شناسایى و پیشگیری از عوامل ها است. جنگل نیاز مبرم و جدی به برنامهجنگل

ى و اى به صورت کمو تشکیالت قوی سازمانی در قالب وزارت منابع طبیعی، تنظیم تنوع گونه تخریب جنگل، ایجاد هرم ساختارى

کیفى، مساعد کردن شرایط براى زاد آورى طبیعى و ایجاد بستر الزم برای ساماندهی دام و دامدار از شرایط اساسى و زیربنایی برای 

هاى جهان د. جهانیان به این واقعیت واقفند که هر چه سطح جنگلمدیریت پایدار جنگل است که باید بدون وفقه به اجرا در آی

تر شدن و افزایش رویش سالیانه بیشتر هدایت شوند، میزان ترسیب کربن در تر، متنوع تر و با مدیریت علمی به سمت جوانگسترده

بیشتر خواهد شد. برعکس هر چقدر جنگلى، اى و عامل افزایش دمای هوا ها به عنوان یکى از مهمترین گازهاى گلخانهاین اکوسیستم

تر خواهد بود. ثابت شده است اگر مسن، فرتوت و مخروبه باشد، به همین نسبت نیز در ترسیب گازهاى آلوده کننده هوا ناموفق

د. این ردانگدرختان را قبل از پوسیدن برداشت نکنیم، درخت تمام کربنی را که در حال رشد استفاده کرده بود، به طبیعت باز می

کند. اتخاذ تدابیرى چون اختصاص دادن درختان خشکیده، افتاده و یا غیره به کار به نوعی کمک گرمایش جهانی را تشدید می

کند، بلکه سوزاندن چوب، خود زمینه اى به محیط زیست نمىنشینان و تولید ذغال، خدمت ارزندهمصارف گرمایى روستاییان، جنگل

کند. در ایران با توجه به منابع گسترده و فراوان گاز و نفت و اى را فراهم میآزاد شدن مجدد گازهاى گلخانه بروز مشکالت حاصل از

تواند نیاز روستاییان را تامین کند. تامین هزینه ایجاد استفاده از انرژی تجدید پذیری همچون انرژی خورشیدی و یا منابع گازى می

دولت  های مالیتواند از طریق فروش سهمیه چوب مصرفى آنها به صنایع سلولزى و کمکن میهای خورشیدی برای روستاییاسیستم

. تهیه شودهاى سلولزى نیز بر آورده میهاى کارخانهتامین شود. به این ترتیب عالوه بر ممانعت از سوزاندن چوب، بخشى از نیازمندی

ها راهکاری استراتژیک برای ارتقاء ظرفیت جنگل هستند. ا این طرحهاى احیایى باید به صورت جدی دنبال شود زیرو اجراى طرح

هاى مخروبه باید به صورت جدی پیگیری شود. پرورشى مخصوصا در جنگل-هاى احیایى اقدامات عاجل برای تهیه و اجراى طرح
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اى از نیاز نان، قسمت عمدههای مخروبه و اشتغال روستاییان و جنگل نشیتواند ضمن احیاى جنگلها میاجراى این قبیل طرح

 هستند. هاى غیر صنعتى و هیزمىها عمدتا چوبهاى صنایع سلولزى را نیز بر طرف کند. مصارف این کارخانهکارخانه

اى را توانند ضمن ایجاد اشتغال و ارزش افزوده باال، نقش عمدهتبدیل این مواد به کاغذ، نئوپان، ام دی اف ، فیبر، سلولز و غیره می

ا با توجه ها مخصوصهاى زیست محیطى و انتشار بیشتر دی اکسید کربن ایفا کنند. مصارف روزانه کارخانهنیز برای ممانعت از آلودگی

ها و منبع اقتصادى مهم جهت تر این جنگلتواند باعث احیاى سریعاى مخروبه، میهاى کوهستانی وجلگهبه سطح گسترده جنگل

ها به صندوق دولت باشند. نباید فراموش کرد که جنگل مخروبه احیا نخواهد شد مگر اینکه صنعت عدم وابستگى سازمان جنگل

چوب وکاغذ پشتیبان آن باشد. مشکل بیکارى و فقر در کشور از بین نخواهد رفت، مگر اینکه صنعت نوین در ان کشور رشد کند. به 

ت صنعت باشد. توسعه حفاظت و احیاى جنگل را باید به صورت عبارتی صنعت باید در خدمت جنگل باشد نه اینکه جنگل در خدم

درصد  10های ایران باید از هفت درصد فعلی به جدی دنبال کنیم. برای خروج از لیست کشورهای با پوشش کم جنگل سطح جنگل

شمال  هایال در نهالستانرسد، در حال حاضر ضروری است تا با تخصیص بودجه وامکانات، ظرفیت تولید نهافزایش یابد، به نظر می

افزایش یابد.  هاکاری شود تا سطح جنگلاند نهالهای پایین بند و باالبند که تخریب شدهبرابر فعلی برسانیم تا جنگل 10کشور را به 

 متاسفانه در این زمینه هیچ حساسیتی وجود ندارد.

http://www.iana.ir/fa/news/48779/%D8%B7%D8%B1% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/news/48779/%D8%B7%D8%B1%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

70 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۰۵تاریخ: 

 ایران و مجارستان برای توسعه زنجیره تولید گوشت مرغ و صادرات مشترک همكاری می کنند

گذاری های مشترك برای توسعه زنجیره تولید گوشت مرغ اعالم آمادگی ایران و مجارستان در زمینه همکاری های فنی و سرمایه 

به گزارش ایانا از جهاد کشاورزی، معاون امور تولیدات دامی در دیدار با دستیار معاون وزیر کشاورزی و رییس سازمان دامپزشکی .کردند

و هفت کشور برتر تولید کننده دنیا است و با توجه هزار تن گوشت مرغ جز 200ایران با تولید ساالنه دو میلیون و  :مجارستان گفت

 .به بازار منطقه و تقاضای کشورهای اطراف برای گوشت مرغ ما می خواهیم تولید این محصول در قالب زنجیره تولید توسعه یابد

دکنندگان یز ، تولیدکتر حسن رکنی افزود: شاخص های کشورهای متقاضی برای سفارش گوشت مرغ به ویژه به لحاظ بسته بندی و سا

معاون امور تولیدات دامی وزرات جهاد کشاورزی اظهار داشت: بخش خصوصی .ما را به سمت تولید در قالب زنجیره سوق می دهد

 .ایران و مجارستان می توانند با همکاری و سرمایه گذاری های مشترك، گوشت مرغ تولید و به بازارهای منطقه صادر کنند

درصد  15درصد تولیدکنندگان گوشت مرغ در فرایند زنجیره تولید فعالیت می کنند و این عدد در ایران  85یا وی ادامه داد: در دن

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با بیان این که حلقه های تولید طیور در ایران شامل گله .است که باید گسترش یابد

ی وجود دارد، تصریح کرد: در حال حاضر گله الین ما با آخرین ورژن های موجود در دنیا الین، مرغ اجداد، هیبرید های مادر و تجار

وی در عین حال تبادل دانش و تجربه در مورد تولید بوقلمون را از دیگر محورهای .فاصله دارد که باید در این زمینه به روز شویم

 .رندگان در مجارستان، در صدد واردات جوجه یکروزه بوقلمون هستیمهمکاری دو کشور نام برد و گفت: با کنترل بیماری آنفلوانزای پ

رکنی افزایش تولید گوشت قرمز و شیر را از رویکردهای وزارت جهاد کشاورزی در بخش امور دام عنوان کرد و اظهار داشت: بر اساس 

دو منظوره گاو سمینتال استفاده کنیم ودر این مطالعات کارشناسان مرکز اصالح نژاد وزارتخانه به این نتیجه رسیدیم که از نژادهای 

وی با بیان این که پایین بودن هزینه های .راستا اخیرا سفارش یک گله گاو سمینتال را به یک شرکت اروپایی دو ملیتی داده ایم

 که ندک می کمک مزیت این: گفت است، اروپایی کشورهای سایر به نسبت تولید گوشت مرغ در مجارستان از مزیت های این کشور

در این دیدار مدیر کل دفتر صنایع تبدیلی وزارت جهاد کشاورزی نیز با اشاره به موفقیت های .بگیرد شکل ملیتی چند های شرکت

اخیر ایران در حوزه صنعت دام و طیور، نسبت به همکاری و سرمایه گذاری های مشترك با مجارستان برای تولید کره، بسته بندی، 

دکتر چنگیز اسفندیاری در عین .نیر و بازسازی و نوسازی کشتارگاه ها و تولید فرآورده های نوین گوشتی ابراز تمایل کردتولید انواع پ

در این .حال از آمادگی شرکت های ایرانی برای تولید محصوالت ارگانیک مانند شیر خشک از طریق سرمایه گذاری مشترك خبر داد

زیر کشاورزی و رییس سازمان دامپزشکی مجارستان با اعالم این که بیماری آنفلوانزای پرندگان دیدار الیوس بوگنار دستیار معاون و

آگوست امسال در مجارستان کنترل شده است، گفت: با توجه به کنترل این بیماری ما آماده انعقاد قراردادهای جدید در حوزه  24در 

وی مواد ژنی در بخش دامداری را از .ادهای بوقلمون نیز مشکلی نداریمتجارت طیور با ایران هستیم و در مورد عرضه و انتقال نژ

بوگنار افزود: در حال .موضوع های همکاری میان ایران و مجارستان دانست و اذعان داشت: انتقال این مواد آسانتر از دام زنده است

و در این باره باید از شرایط و قوانین دامپزشکی  حاضر یک شرکت مجارستانی آماده همکاری با ایران در زمینه انتقال دام زنده است

وی دریافت مجوز و پروانه صادرات از سازمان دامپزشکی ایران را نخستین گام برای توسعه روابط تجارت کشاورزی .تبعیت کنیم

ی همکاری مشترك دستیار معاون وزیر کشاورزی مجارستان با بیان این که تولید فرآورده های گوشت مرغ از فرصت ها.عنوان کرد

میان دو کشور است، تصریح کرد: بخش طیور از بخش هایی است که در قالب زنجیره تولید قرار دارد و ما در این حوزه می توانیم از 

وی در عین حال شکل گیری همکاری ها و تجارت در بخش .تولید محصول تا نوسازی کشتارگاه ها با ایران همکاری داشته باشیم
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منوط به آمادگی و تمایل بخش های خصوصی و تجار دو کشور دانست و گفت: دولت ها می توانند از این همکاری ها  دام و طیور را

 .حمایت کنند

http://www.iana.ir/fa/news/48752/%D8%A7%DB% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۰۲تاریخ: 

خصوصی از اجرای بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت/ پایانی برای نظام غلط توزیعی در دفاع تمام قد بخش

 کشور

اد داغ کار و اقتصوگذاری را در میان صاحبان کسببخشنامه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت بار دیگر موضوع پرچالش قیمت

بر اساس  .استکار برانگیخته وهای متفاوتی در فضای بازار و محیط کسباست. این بخشنامه که اخیرا ابالغ شده، واکنش کرده

ی کننده نهایبخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، مسوولیت درج قیمت کاال از عهده تولیدکننده برداشته شده و به عهده عرضه

گذاری چند گروه کاالیی غیرضروری به به گزارش ایانا از اتاق تهران، در مرحله نخست این طرح، قیمت.ستکاالها گذاشته شده ا

کنندگان بر اساس فاکتور خرید شرکت بخش و با اعمال ضریب سود کنندگان واگذار شده است. توزیععنوان طرح آزمایشی به توزیع

 .دهندکنندگان قرار میکاالها را تعیین و در معرض دید مصرف کند، قیمت اینقانونی که هیات عالی نظارت مشخص می

گذاری، تازگی ندارد و در اواخر دولت یازدهم نیز دستور خروج تولیدکنندگان محصوالت شیرینی و شکالت، مصوبه تغییر نظام قیمت

الت به نصب اتیکت قیمت، از چیپس و اسنک و محصوالت سلولزی از شمول قیمتگذاری و الزام عرضه کنندگان نهایی این محصو

سوی وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت صادر شده بود. حال در فاز دوم این طرح، مسوولیت درج قیمت محصوالت کنسروی نیز از 

 .کننده نهایی واگذار شده استتولیدکننده سلب شده و به عرضه

برخی منتقدان آن، منجر شد که این موضوع در دستور کار برانگیز جلوه دادن این بخشنامه طی روزهای اخیر از سوی اما حساسیت

نقد و بررسی کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران قرار گیرد. به این جلسه که جمعی از فعاالن اقتصادی در حوزه صنعت 

در حالی که دعوت  غذا حضور داشتند، نمایندگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز وزارت جهاد کشاورزی دعوت شدند

 .پاسخ ماندکنندگان و تولیدکنندگان برای حضور در این نشست، بیکمیسیون از سازمان حمایت مصرف

گذاری برخی محصوالت غذایی غیراساسی، در حالی در این بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص اصالح نظام قیمت

 .ی و دولتی به اتفاق موافق اجرای آن بودندخصوصجلسه به بحث گذاشته شد که نمایندگان بخش

 گذاریها به ایجاد اصالحات در نظام قیمتامیدواری

 .های آن از سوی کارشناس این کمیسیون ارائه شدگذاری مواد غذایی در ایران و چالشدر ابتدای این نشست، گزارشی از روند قیمت

ا را با هد داخل در ایران مبتنی بر هزینه اضافی است، یعنی آنکه قیمتبر اساس این گزارش، روش قیمتگذاری برای کاالهای تولی

کنند. به این ترتیب، در ایران سود مربوط به شده محصوالت محاسبه میشده به قیمت تماماضافه کردن سطوح سود از پیش تعیین

های های مواد اولیه، تولید و هزینهزینهها شامل جمع هدرصد است و طی این روش، قیمت 17بهای تمام شده کاالهای ساخته شده 

گذاری در اقتصادهای شود. در این گزارش تصریح شده است که از این سیاست قیمتثابت به اضافه درصد مشخصی از سود می

 .شود و این روش در اقتصادهای آزاد بسیار به ندرت دیده شده استمتمرکز و دولتی استفاده می

ای کشور اشاره شد. بر اساس برنامه پنجم توسعه، مقرر های توسعهموضوع قیمتگذاری کاالها در برنامههمچنین در این گزارش، به 

های مربوطه واگذار شود که در این زمینه شد که قیمتگذاری تمام کاالها و خدمات به استثنای کاالهای اساسی و انحصاری، به تشکل

 .دولت تنها باید نقش نظارتی داشته باشد

ه این گزارش به بخشنامه اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره شد و کارشناس کمیسیون افزود: زمان اجرای این طرح در ادام

های صنعت، معدن و کنندگان و تولیدکنندگان با همکاری سازماناعالم شده و سازمان حمایت مصرف 1396از ابتدای مهرماه سال 

 .نجام آن خواهند بودها مسوولیت نظارت بر حسن اتجارت استان
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کننده روی کاالها موظفند با رعایت همچنین بر اساس این طرح، کلیه واحدهای تولیدی مشمول، بدون الزام به درج قیمت مصرف

فروش نیز مکلفند مطابق قوانین موضوعه شرایط رقابتی محصوالت خود را قیمتگذاری و به بازار عرضه کنند و کلیه واحدهای خرده

های این گروه از کاالها به وسیله درج یا نصب برچسب قیمت روی کاالها، در محل عرضه و مستند با رسانی قیمتطالعنسبت به ا

 .کننده فاکتور رسمی صادر کنندفاکتورهای خرید و یا حداقل قیمت رقابتی و رعایت انصاف اقدام و در صورت تقاضای مصرف

 ها و رونق واحدهای تولیدیحذف واسطه

یسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران در واکنش به صدور این بخشنامه، ضمن دفاع از اجرای آن، معتقد است رییس کم

شود. به گفته کاوه زرگران، این طرح قرار نیست منجر کار واحدهای تولیدی با این بخشنامه فراهم میوکه زمینه بهبود وضعیت کسب

تخب شود بلکه مسئولیت درج برچسب قیمت از عهده تولیدکنندگان برداشته شده و به به حذف برچسب قیمت روی کاالهای من

 .کنندگان نهایی این کاالها واگذار خواهد شدعرضه 

ها از واحدهای صنفی مربوط ها از اجرای این طرح، به ناتوانی بازرسیعضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه برخی نگرانی

ا پیشرفت تکنولوژی ابزارهای نظارتی جدیدی در اختیار نهادهای ناظر بر بازار قرار دارد، در حالی که بازرسی به روشی شود، گفت: بمی

های پس از جنگ تحمیلی آغاز شده و همچنان با های گذشته و از سالای است که در دورهکه امروز در کشور ما مرسوم است، شیوه

 .گیردگذرد توسط نهادهای ناظر مورد استفاده قرار میهای زیادی از آن میوجود آنکه سال

انیزه های مکهای نو برای نظارت بر بازار گفت: در صورتی که مطابق قانون، نصب صندوقآوریوی در ادامه با تاکید بر استفاده از فن

 .ها صورت گیرد، گرانفروشی و تخلفات این واحدها قابل پیگیری خواهند بودفروشیدر خرده

های اشتباه شهرسازی عنوان کرد و فروشی در کالنشهر تهران را زیرساختهای نظام توزیعی و خردهرگران همچنین یکی از ضعفز

فروشی در سطح شهر تهران، هزینه توزیع مواد غذایی به این واحدها را افزایش داده است، از افزود: تراکم و تعدد واحدهای خرده

در  ها بزرگقانون برای آن ها در نظر گرفته است نیز راضی نیستند. در حالی که با ایجاد فروشگاهطرفی این واحدها به سودی که 

 .کنندگان برسدتری به دست مصرفتوانست سامان یابد و کاالها با قیمت مناسباین مناطق، وضعیت توزیعی مواد غذایی می

طر ها به خ، با اجرای دقیق طرح فوق منافع بسیاری از واسطهبه گفته رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران

 .خواهد افتاد و جای آنان را شفافیت و رقابت خواهد گرفت

گری در این بازار، نجات تواند کشور را از بحران چند قیمتی کاالهای داخلی و واسطهوی همچنین با بیان اینکه اجرای این طرح، می

توانند با رصد بازار نسبت به کنندگان میکشورهای پیشرفته از سالیان دور اجرایی شده و مصرفدهد، گفت: این طرح در تمامی 

 .دهند، خرید کنندتری را ارائه میخرید کاال از مراکزی که قیمت مناسب

اند، به دلیل افزایش ها معروف شدهها که به هایپرمارکتفروشیدرصدی در برخی از عمده 25تا  20زرگران با اشاره به اینکه تخفیفات 

های مکانیزه فروش در توان در یک بازه زمانی مشخص، صندوقدلیل در کاالها است، افزود: به دنبال اجرای این طرح میقیمت بی

هتری بها را نصب کرد تا قیمت کاالها از این طریق قابل کنترل باشد و عالوه بر این، دریافت مالیات نیز با روند مراکز عرضه و فروشگاه

 .صورت گیرد

 پایانی برای نظام غلط توزیعی در کشور

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی نیز با دفاع از اجرای این طرح، گفت: قرار است فرآیند کاالهای مشمول این طرح، به طور 

 .ها حذف شوندمستقیم کاال را از کارخانه تا بازار برساند و واسطه

ها در بازار مواد غذایی پایان داده شود فروشان و مغازهنمایی خردهود: زمان آن فرا رسیده است که به قدرتمحمدعلی طهماسبی افز

ای ایجاد کنند، به معضلی بزرگی تبدیل شده است و در چرا که تعدد بیشمار این واحدها در سطح شهرها بدون آنکه ارزش افزوده
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کنند اما با حاشیه سود باال با همان قیمت ها دریافت میقیمت ارزان و پایین از کارخانهفروشان اجناس و کاالها را با حالی که خرده

 .فروشندکنندگان میشده روی کاال یا حتی باالتر به مصرفدرج

 به ها در این بخش منجرآپهای مجازی و گسترش روز به روز آن در سطح کشور، افزود: ایجاد استارتوی با اشاره به ایجاد فروشگاه

کننده برسد. معاون وزیر جهاد کشاورزی آن شده است که کاال و خدمات از تولیدکننده به صورت مستقیم و بدون واسطه به مصرف

 .کنندگان نهایی کاال ضروری دانستگذاری به عرضههای بازرگانی از اجرای طرح واگذاری قیمتهمچنین حمایت اتاق

ی وزارت جهاد کشاورزی در این نشست حضور داشت، نیز با دفاع از اجرای این طرح، گفت: اسدالهی که از دفتر امور صنایع کشاورز

ها شد به طوری که بررسیهای این بخش، اجحاف فراوانی میمتاسفانه تا پیش از این، در حق واحدهای تولیدی مواد غذایی و کارخانه

کنند که این اتفاق درصد سود بیشتر روی کاالها می 30درخواست فروشان از صاحبان تولید، دارها و خردهدهد که مغازهنشان می

های دولتی را کاهش دهند تا بتوانند اجناس خود منجر به آن شده است که واحدهای تولیدی سود اعالمی و قانونی از سوی دستگاه

 .ها جای دهندفروشیرا در قفسه خرده

 و تجارتدفاع انجمن صنعت پخش از بخشنامه وزارت صنعت، معدن 

های صنعت پخش ایران نیز طی سخنانی به حمایت از اجرای بخشنامه وزارت صنعت، معدن و رییس هیات مدیره انجمن شرکت

 .محصوالت منتخب خواهد شد تجارت پرداخت و گفت: اجرای این طرح منجر به کاهش قیمت

ی منجر خواهد شد و به این ترتیب، کاالهای مشمول فروشمصطفی خدایی افزود: این طرح همچنین به افزایش رقابت در سطح خرده

 .کنندگان خواهد رسیدتری به دست مصرفبا قیمت مناسب

به گفته وی، هنر صنعت پخش ایران این است که با لحاظ کردن سود فعاالن این بخش، قیمت کاالها در سطح کشور یکسان است. 

گری در کشور و بنکداری در یران، گفت: در حال حاضر شغلی به نام واسطهوی همچنین با اشاره به توسعه فروش مجازی کاالها در ا

 .بخش مواد غذایی عمال وجود ندارد

های آتی حرفه پخش مواد غذایی در کشور نیز به ورطه فراموشی کشیده خواهد شد و این بخش صرفا به به گفته خدایی، طی سال

 .عنوان حرفه لجستیکی عمل خواهد کرد

 ها بوددرخواست انجمن اجرای این طرح

نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت از دفتر تخصصی این وزارتخانه نیز گفت: انتقال مسوولیت درج قیمت محصوالت شیرینی، 

 .کننده نهایی، به دنبال درخواست انجمن شیرینی، شکالت و بیسکویت ایران صورت گرفتشکالت و بیسکویت از تولیدکننده به عرضه

الوندی افزود: این درخواست در حالی از سوی مسووالن این انجمن به وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری و در نهایت مورد خانم 

مه ها متفاوت است و اداشان در تهران و سایر شهرستانموافقت قرار گرفت که به گفته فعاالن این بخش، قیمت تمام شده محصوالت

 .یشتر واحدهای تولیدی شده استرویه قبلی منجر به ضرر و زیان ب

وی با بیان اینکه همین درخواست نیز از طرف واحدهای تولیدی محصوالت کنسروی مطرح و مورد موافقت وزارت صنعت، معدن و 

 ه آنتوان در ادامتجارت قرار گرفت، افزود: این طرح برای کاالهای منتخب اگر به درستی اجرا شود به نفع تولیدکنندگان است و می

 .را به سایر کاالها نیز اشاعه داد

 کنندگانفروشان در مقابل باخت مصرفبرد خرده

کنندگان نهایی کاال، گفت: با اجرای این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با اعالم حمایت از طرح واگذاری قیمتگذاری به عرضه

 .شویمر کشور نزدیک میگذاری کاالها دطرح و توسعه آن، به پایان دوره پر اشتباه قیمت
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 فروشان منتفع بودند در حالی که اصلفرد، گفت: روال گذشته و تا پیش از این چنین بود که در بازار رقابت، صرفاً خردهحسن فروزان

 .اندکنندگان است اما این بخش همواره ضرر کردهبر برد مصرف

درصد رسیده است  6تا  5متوسط سود در صنایع تبدیلی در حال حاضر به وی با انتقاد از نظام توزیع در کشور، افزود: در شرایطی که 

های تولید در صنعت غذا نیز حاکم است حال آنکه تولیدکنندگان درصد باشد. این وضعیت برای سایر بخش 15که این میزان باید 

 .کنندگان سهیم کننداین صنعت باید برای بقای خود سود ناچیز خود را نیز با توزیع

گفته عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، در قانون نیز صراحتا به این موضوع که تولیدکنندگان باید نسبت به درج قیمت روی به 

 ای نشده است.محصوالت خود در هنگام توزیع اقدام کنند، اشاره

ir/fa/news/http://www.iana.48650/%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8 
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 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مهر  ۰۲تاریخ: 

 ذره بین مجلس بر شرکت صنایع مس ایران/وقتی نظارت وزارت صنعت کارساز نشد

 .هنوز بسته نشده است پرونده تحقیق و تفحص از شرکت ملی مس ایران توسط نمایندگان مجلس

را در اختیار  مس جهان، ایران سهم زیادی از گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

مندی از این نعمت خدادادی است و بسیاری دهمی حاکی از ضعف ما در برداشت و بهره 3/2دهم از سهم  1/2دارد اما برداشت تنها 

 سم صنعت در ضعف این اصلی عامل را ایران مس صنایع ملی شرکت در فساد و کاری اهمال از کارشناسان امر و نمایندگان مجلس 

شفاهی و کتبی بارها از تریبون مجلس شورای اسالمی و جلسات متعدد در سال های گذشته ، نمایندگان به صورت .دانند می کشور

در کمیسیون صنایع و معادن با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت و مدیران شرکت ملی صنایع مس ایران به مسووالن شرکت 

ندگان مجلس شورای در گام نخست اما در ادامه این مسیر و با عدم حصول نتیجه موردنظر، نمای.ملی صنایع مس ایران تذکر دادند

برای جلوگیری از ادامه تخلفات در مهمترین شرکت ملی ایران، تقاضای استیضاح وزیر صنعت معدن و تجارت وقت را داشتند، که به 

بررسی نامه داخلی مجلس شورای اسالمی ، تفحص و آیین 214دالیلی این حق قانونی اجرایی نشد و در مرحله بعد با استناد به ماده 

 .از تخلفات این شرکت کلید خورد

رای ماخوذه به تصویب  217رأی ممتنع از مجموع  7رأی مخالف و  26رأی موافق،  126تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت مذکور با 

رسید و محورهای اصلی این تحقیق و تفحص نحوه وصول منابع خارج از کشور، راه اندازی یک شرکت در خارج به شکل شخصی، 

 .های مازاد و جذب نیرو به شکل کامالً غیرکارشناسی بودحوه واگذاری قراردادهای پیمانکاری در داخل، هزینهن

ایران در اقتصاد کشور و نظر به اهمیت آن و نگاه و انتظار مردم از این شرکت به خصوص  شرکت ملی صنایع مسبا توجه به جایگاه 

شرقی و کرمان و همچنین نقش دولت در اداره آن ، سواالت مختلفی از جمله ؛ وضعیت انتظارات و توقع مردم دو استان آذربایجان 

برداری طرحهای توسعه صنعت مس در استانهای آذربایجان شرقی و کرمان، قراردادهای پیمانکاری طرحهای توسعه ، پیمانکاری با بهره

قه، فروش داخلی و خارجی، تملکهای بالعوض در دو استان و استخراج، خریدهای داخلی و خارجی به ویژه تجهیزات و خریدهای متفر

مذکور ، صندوق بازنشستگی مس و شرکتهای وابسته، واگذاری سهام و تطابق آن با قانون، فعالیتهای خارج از حدود اساسنامه مطرح 

ساسی در مشکالت شرکت همچنین بسیاری از مردم و نمایندگان خانه ملت می خواستند، بدانند که آیا مدیران شرکت نقش ا.شد

 .قانون اساسی روند مثبتی به خود گرفته یا بر مشکالت آن اضافه شده است 44اند و آیا شرکت مس پس از واگذاری طبق اصل داشته

از سوی دیگر برخی نمایندگان مجلس شورای اسالمی اتهامات فرعی دیگری را به شرکت صنایع ملی مس ایران وارد می دانستند، از 

 ملی شرکت وقت مدیرعامل غیرمنطقی گذاریهایسرمایه به اشاره با ه نماینده مردم آذربایجان شرقی در دوره نهم مجلس آن جمل

ن ای مسی منابع که رفسنجان و شرقی آذربایجان فرهنگ تقویت و توسعه برای هزینه صرف جای به ؛ کرد ادعا ایران مس صنایع

 .شودسوی این شرکت به هنرمندان کالنشهرها اختصاص داده میکنند، مبالغ هنگفتی از شرکت را تامین می

 دامن شرکت ملی صنایع مس ایران از اتهامات پاك است 

های  صحبتدر پاسخ به صنعت،تجارت و کشاورزیاحمد مرادعلیزاده مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران در گفتگو با خبرنگار  

های گذشته یکی از مدیران شرکت ملی صنایع چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسالمی پیرامون این شرکت ، اظهار کرد: در سال

مس ایران مرتکب تخلفات مالی شد که بعد از دستگیری این فرد، مجلس دستور به تحقیق و تفحص از شرکت ملی صنایع مس ایران 

یک گزارش طوالنی توسط نمایندگان  94ه در ادامه ،توضیح داد: این تحقیق و تفحص موجب شد تا درسال مرادعلیزاد.را صادر کرد

به مجلس ارائه شود و به دلیل برخورد با پایان کار مجلس قبلی، این موضوع به مجلس جدید عودت داده شود و نمایندگان نیز به 
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ت کنیم، بیان کرد:این شرکینکه از کمیته تحقیق و تفحص مجلس استقبال میوی با اعالم ا.شدند مجدد تحقیق به ملزم  قانونی لحاظ

تواند در روند قانون، گونه تخلفی نمیهزار سهامدار بوده و سود و زیان آن براساس قوانین بورس محاسبه می شود و هیچ 38دارای 

التهاب در جامعه پرهیز کنیم، تصریح کرد: ما یک  مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران با تاکید براین موضوع که باید از.رخ دهد

مرادعلیزاده در پایان یادآور شد: اگرچه ممکن است برخی از شرکت .کنیمنهاد دولتی نیستیم و هیچ گونه بودجه دولتی دریافت نمی

بزنند، اما شرکت ملی صنایع مس ایران، صادرات کامالً قانونی داشته و تفاوت  صادرات غیرقانونی مسهای خصوصی دست به 

 .قیمت باعث شده تا هر رانتی بین بازار داخلی و خارجی از بین برود

 زور وزارت صنعت هم به مافیای مس ایران نمی رسد

به حضور افراد سودجو  صنعت،تجارت و کشاورزیعبداهلل رضیان عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسالمی در گفتگو با خبرنگار 

 امکاناتی تا شده موجب های گذشته تا کنون حضور این افراد از سال :در پشت پرده داد و ستدهای صنعت مس اشاره کرد و گفت

ره به رانت هایی که از قبل ایجاد شده، تصریح کرد: متاسفانه رضیان با اشا.، فراهم نشود است الزم مناطق این ساکنان برای که

 راداف این پرده پشت و غیرقانونی اقدامات جلوی حال به تا نهادهای مختلف و حتی خود وزارت صنعت ،معدن و تجارت هم نتوانسته 

 ای نتیجه ،هنوز شهر در خانه ملت ادامه داد: علی رغم تمامی اقدامات و تحقیق و تفحص های مجلس نماینده مردم قائم.بگیرد را

رضیان با بیان چگونگی روند پیگیری کمیته تحقیق و تفحص .آوریم دست به مشخصی و کامل اطالعات نتوانستیم و نشده حاصل

صورت گرفته تا بتوانیم زودتر  وزارت صنعتاین راستا مذاکراتی با وزیر جدید  مجلس از عملکرد شرکت ملی مس ایران ،گفت: در

 .به عملکرد مورد نظر دست یابیم
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 هابرنامه و سیاست 
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مهر  ۰۳تاریخ: 

 های تجاری ایران در مسیر انزوا؟جاده ابریشم جدید،جایگاه کشورمان را تحت الشعاع قرار خواهد داد/شاهراه

 .کننده در توسعه و شکوفایی اقتصادی کشورها به شمار می رودها و محورهای مواصالتی یکی از عوامل تعیینتوسعه راه

کشورهای افغانستان، ترکمنستان، تالش ،جوانگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران صنعت،تجارت و کشاورزیرنگار به گزارش خب

تر در بخش حمل و نقل کاال و محصوالت تجاری، به میزانی شدت یافته که احتمال پاکستان، چین، روسیه و ترکیه برای حضور فعاالنه

 .انزوا و تضعیف جایگاه ایران در عرصه ترانزیتی را بیش از پیش تقویت کرده است

به موقعیت منطقه ای و جغرافیایی کشورها، از حیث کارآمدی تجاری و اقتصادی آن قابل بحث و  به طور کلی یکی از دالیل توجه

ای از موقعیت حساس و تاریخیِ ویژه و خاصی برخوردار بوده، از این منظر کشور ایران، از دیرباز به عنوان گذرگاه منطقه.ارزیابی است

ی این مرز و بوم، ابعاد هر چه بیشتری از واقعیت ها و رخدادهای تلخ و شیرین ظرفیتی که با مطالعه و سیر تحوالت اقتصادی و تاریخ

اگرچه به اعتقاد برخی تحلیلگران سیاسی، اقتصادی و تاریخی، قرارگرفتن در این موقعیت حساس ، در مقاطعی از .آن هویدا می شود

فت این مرز و بوم را با چالش ها و موانع جدی مواجه تاریخ، کشور را درگیر نبردها و تهاجمات ناخواسته ای نموده که مسیر پیشر

و اقتصادی ایجاد شده در طول دهه ها و سده های گذشته، واقعیتی  فرصت های تجاریرغم تمامی این تحلیل ها، ساخته ،اما علی

 .نشده است انکار ناپذیر است که متأسفانه در برخی مقاطع و ادوار گذشته به نحو شایسته و مؤثری از آن بهره گیری

در دوران معاصر، با عمیق تر شدن ارتباطات تجاری و توسعه تجهیزات حمل و نقل در بخش های هوایی، دریایی، زمینی،اهمیت راه 

 .ها و محورهای تجاری و اقتصادی یا همان مسیرهای ترانزیتی کاال، بیش از پیش افزایش یافته است

ی در عرصه مذکور، بصورت پررنگ تری نمایان شده که اشاره مهدی اشرفی ها در سال های اخیر، فرصت سوزبر اساس گزارش

سال و نیم گذشته یکی درصدی ترانزیت ریلی و جاده ای ایران در یک 32)مدیرکل سرمایه گذاری حمل و نقل وزارت راه(، به کاهش 

 .زیت کشور با بحران مواجه خواهد شدوی معتقد است با استمرار وضعیت موجود، حوزه تران.از نشانه های آن به شمار می رود

نگرانی ها در این خصوص زمانی شدت می یابد که بنابر اخبار منتشر شده ، حجم کل جابجایی کاال در ایران اعم از صادرات، واردات 

 12قم، تنها رسد که در خوشبینانه ترین حالت ممکن، سهم ترانزیت کشور از این عدد و رمیلیون تن می 30و ترانزیت به کمتر از 

 .میلیون تن برآوُرد می شود

 کندوقتی راه الجورد، فرصت ترانزیتی کشور را تهدید می

تر شود، به همان میزان اهمیت مسیرهای بدون تردید هر آنچه مَسافتّ مسیر ترانزیتی برای جابجایی کاالها و محصوالت تجاری کوتاه

 .زآینده تری همراه خواهد شدچنینی برای کشورهای مبداء و مقصد با افزایش فاین

 .گرددبه واقع یکی از شاخص های اهمیت مسیرهای ترانزیتی به همین اصل )بُعد مسافت( و البته ضریب امنیتی حاکم بر آن باز می

رای بدر دهه های گذشته، توافقنامه های بسیاری میان دو یا چند کشور منعقد شده که مبنا و هدف اصلی آن بر کوتاه تر شدن مسیر 

ای که در توافقنامه میان پنج کشور افغانستان، آذربایجان، ترکمنستان،گرجستان و جابجایی کاالهای تجاری استوار بوده است، قاعده

از آن یاد می شود و به موجب آن، مسیری کم هزینه تر برای ارتباط  "راه الجورد"توافقنامه ای که تحت عنوان .ترکیه نیز جاری است

ای مرکزی، حوزه قفقاز، دریای مدیترانه و اروپا فراهم می شود که البته افغانستان از این حیث بیشترین منفعت را کسب تجاری با آسی

 کاال ترانزیت به تعبیر دیگر راه الجورد را می توان به مسیری اطالق کرد که با بهره برداری از آن،کشورهای مذکور برای.خواهد نمود

 .بی نیاز می شوند که به واقع می توان آن را به مثابه محوری برای دور زدن ایران تلقی و قلمداد نمود تا حدود بسیاری ، از ایران
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کند: با امضای توافقنامه اشاره شده افغانستان از طریق می که اشرفی مدیرکل سرمایه گذاری حمل و نقل وزارت راه بیان چنانآن

باکو در دریاچه خزر، تا حدود بسیاری از ظرفیت جاده ای ایران بی نیاز -باشیخط ریلی ترکمنستان و سپس مسیر دریایی ترکمن 

 .می شود و با بهره گیری از موقعیت منطقه ای ترکیه، قادر به ارتباط هر چه بیشتر تجاری و اقتصادی با قاره اروپا خواهد بود

 .آن است به میزان شدیدی تنزل پیدا می کندهرات که ایران در حال احداث -با چنین اوصافی در عمل، اهمیت خط ریلی خواف

تحرکات کشورهای منطقه خاورمیانه و آسیای میانه برای توسعه راه ها و نقش آفرینی مؤثر در این عرصه، تنها به کشور افغانستان و 

اری با هدف افزایش راه الجورد خالصه نمی شود، بلکه ترکمنستان نیز در حال رایزنی و مذاکره برای خرید چندین فروند شناور ب

باکو است که در صورت به نتیجه رسیدن آن، ضریب جابجایی کاال در بنادر ترکمنستان و آذربایجان در -ظرفیت دریایی ترکمن باشی

 .میلیون تن افزایش می یابد که در نوع خود رقم خیره کننده ای به نظر می رسد 50سال آینده به  10

 ر توسعه منطقه ای را تحت الشعاع قرار خواهد دادجاده ابریشم جدید، جایگاه ایران د

تالش کشورهای مستقر در اطراف و اکناف ایران و همچنین دُوَلِ متحد و دوستِ با ایران، تنها به پنج کشور اشاره شده خالصه نمی 

رتباطات راهی و مواصالتی شود، زیرا روسیه و چین به عنوان دو متحد عمده تجاری و اقتصادی ایران نیز به نوعی در صدد توسعه ا

میلیون دالر( برای احداث خطوط ریلی شمالِ دریای خزر از دیگر پروژه  850سرمایه گذاریِ قابل توجه روس ها ).میان خود هستند

هایی به شمار می رود که در سایه آن،کشور چین را به اروپا متصل خواهد کرد، مسیری که به جاده ابریشم جدید شهره است و در 

 .ت بهره برداری کامل از آن، سهم ایران از کِیکِ شیرینِ توسعه منطقه ای، بسیار محدود خواهد شدصور

میلیارد دالری چین در بندر گوادر پاکستان یکی دیگر از تهدیدهایی است که به اعتقاد برخی کارشناسان، موید  46سرمایه گذاری 

 .نطقه منتهی خواهد شددر م حذف سهم ایران از ترانزیت کاالتالشی است که به 

 هزار میلیارد تومانی بودجه ای در توسعه راه ها تا ابتدای امسال 80عقب ماندگی 

هزار میلیارد تومان برآورد می  190بر اساس گزارش ها میزان اعتبار تعیین شده برای توسعه راه ها در برنامه ششم توسعه، قریب به 

هزار میلیارد تومان تخمین  40 از بیش به سالیانه بخش این در نظر مورد اهداف تحقق برای نیاز مورد بودجه اوصافی، چنین با شود.

هزار میلیارد تومانی سه  38گذاری در صورت استناد به گزارش خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران )ایرنا(مبنی بر سرمایه.زده می شود

هزار میلیارد تومان  80بریم که تا ابتدای امسال، بیش از خ پی میسال گذشته در زیرساخت های حوزه حمل و نقل به این واقعیت تل

از بودجه ای که باید بصورت میانگین تزریق می شد، عقب مانده ایم و با عنایت به محدودیت های پولی و اعتباری که دولت با آن 

 .کند، بعید است بتوان این میزان از عقب ماندگی را تامین کرددست و پنجه نرم می

ون تردید نقش آفرینی و تالش هر چه بیشتر وزارت راه و شهرسازی و تامین بودجه و اعتبارات مورد نیاز برای تحقق دستورکارهای بد

ای در فضا و شرایطِ موجود اقتصادی کشور، امری سخت و دشوار خواهد از پیش تعیین شده و همچنین پیشی گرفتن از رقبای منطقه

ر رسد و دمدهای آن در انزوای ترانزیتی ایران در منطقه )حوزه های اشاره شده( انکارناپذیر به نظر میبود، موضوعی که تبعات و پیا

 .صورت استمرار این رقابت سنگین و نفس گیر، تحمیل خسارت جدی به حمل و نقل تجاری کشور دور از انتظار نخواهد بود

http://www.yjc.ir/fa/news/6255918/%D8%AC%D8%A7% 
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 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مهر  ۰۴تاریخ: 

 ممنوعیت افزایش قیمت قبل از ابالغ رسمی کارگروه تنظیم بازار

خدمات قبل از ابالغ رسمی رییس کنندگان و تولیدکنندگان گفت: هرگونه افزایش قیمت کاال و سخنگوی سازمان حمایت مصرف

به نقل از سازمان حمایت مصرف کنندگان و  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش .کارگروه تنظیم بازار غیر قانونی است

دمات توسط و خ قیمت کاال تولیدکنندگان گفت: قبل از ابالغ رسمیتولیدکنندگان، غالمرضا کاوه، سخنگوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و 

کنندگان و تولیدکنندگان افزود: براساس سخنگوی سازمان حمایت مصرف.رئیس کارگروه تنظیم بازار، هرگونه افزایش قیمتی غیر قانونی است

 75,000مرغ درب مغازه در واحدهای صنفی معادل حداکثر قیمت مصرف کننده هر کیلوگرم  کارگروه تنظیم بازار 96/7/3تصمیمات مورخ 

ریال، شرکت پشتیبانی امور دام برای جلوگیری از ضرر و زیان  71،000ریال تعیین گردید و مقرر شد در صورت کاهش عمومی قیمت در سطح 

ریال  78،000ومی قیمت در سقف واحدهای تولیدی و استمرار تولید، نسبت به خرید و ذخیره سازی گوشت مرغ اقدام و در صورت افزایش عم

 .نیز متقابالً نسبت به عرضه گوشت مرغ برای تنظیم و تعادل قیمت در بازار اهتمام نماید

 45،600درب واحدهای تولیدی معادل  حداکثر قیمت هر کیلوگرم تخم مرغوی تصریح کرد: همچنین براساس تصمیمات متخذه، 

عمده فروشی و خرده فروشی و هزینه های مترتب در شبکه های توزیع حداکثر قیمت  ریال تعیین گردید که با توجه به ضرائب سود

کاوه خاطرنشان ساخت: بدیهی است تصمیمات متخذه پس از تصویب و .ریال خواهد بود 52،500مصرف کننده هر کیلوگرم معادل 

 .افزایش قیمتی غیر قانونی است ابالغ رسمی توسط رئیس کارگروه تنظیم بازار قابلیت اجراء داشته و قبل از آن، هر

http://www.yjc.ir/fa/news/6259046/%D9%85%D9%85%D9%86%D 
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 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مهر  ۰۸تاریخ: 

 گذاران خارجی برای حضور در منطقه ویژه/مناطق ویژه اقتصادی، سكویی برای صنعتی شدنسرمایهاستقبال 

 .های خارجی شوندنزدیکی به آبهای آزاد و منابع انرژی ارزان قیمت، موجب شده تا مناطق ویژه اقتصادی مستعد جذب سرمایه

بسیاری از مردم و حتی سرمایه گذاران، تفاوت  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

اما هنوز شناخت منطقه ویژه اقتصادی در کشور تاسیس شده  26میان مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد را نمی دانند. در حالیکه 

های خارجی، با رویکرد رشد صنعت و اشتغال، جذب سرمایه مناطق آزاد و ویژه اقتصادیهر دوی .کاملی در این حوزه وجود ندارد

های شغلی جدید، کسب درآمد ارزی و افزایش صادرات، دستیابی به فناوری پیشرفته، جذب نقدینگی سرگردان داخلی ایجاد فرصت

ذاران گهایی که در این مناطق به سرمایهاند. با این حال کمیت و کیفیت مشوقزدایی تاسیس شدهم و محرومیتو کمک به مهار تور

 .تر از مناطق ویژه استهای فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد بسیار جذابای که مشوقشود، باهم متفاوت است؛ به گونهارائه می

گذاری تشویق گمرکی و مالیاتی صفر یا بسیار پایین در نظر گرفته شده تا افراد برای سرمایههای عنوان مثال در مناطق آزاد، معافیتبه

سال در مناطق آزاد وجود دارد، اما در مناطق ویژه اقتصادی تنها  15شوند. بر این اساس در ایران معافیت مالیاتی کامل به مدت 

 .مناطق ویژه برخالف مناطق آزاد از معافیت کامل برخوردار نیستندشود؛ یعنی تخفیف مالیاتی طبق مقررات داخل کشور ارائه می

نیز بخشودگی کامل سهم دولت در نظر گرفته  واردات کاال از سوی دیگر در مناطق آزاد برای عوارض گمرکی و صادرات و همچنین

در تفاوت  .کندمنطقه فرق میشده است، اما این موضوع درباره مناطق ویژه صد درصد نیست و بسته به موضوع فعالیت تخصصی 

فروشی کاال در مناطق ویژه اقتصادی فقط برای اتباع فروشی اشاره کرد. خردهتوان به بحث خردهدیگر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می

یافت ویزا همچنین مقررات در.پذیر استفروشی برای اتباع خارجی و داخلی امکانپذیر است، اما در مناطق آزاد، خردهخارجی امکان

برای اتباع خارجی در مناطق آزاد براساس مقررات مرزی در نظر گرفته شده است؛ در حالیکه در مناطق ویژه اقتصادی، این امر طبق 

های اجتماعی برای فعالیت افراد خارجی در مناطق آزاد، قوانین و مقررات داخل کشور است. در خصوص اشتغال و همچنین بیمه

ر گرفته شده، اما در مناطق ویژه اقتصادی قوانین یادشده به صورت ثابت، از قانون کار اتباع خارجی در داخل تسهیالت خاصی در نظ

توانند در مناطق آزاد به صورت صد درصدی مالکیت واحدهای تولیدی می گذاران خارجیسرمایهبراین اساس .کندکشور تبعیت می

، فرهنگی و مالکیت معنوی نیازی به ثبت موسسات صنعتیای بر ه نیز آزاد است.را در اختیار داشته باشند و ورود و خروج سرمای

 .ترین زمان ممکن این کار انجام خواهد شددوندگی زیادی نیست و در کوتاه

گیرد. همچنین مقررات آسان برای امکان ورود و خروج کاال از منطقه آزاد به خارج از کشور بدون تشریفات اداری زیادی صورت می

آالت صنعتی واحدهای تولیدی معافیت ود قانونی تمامی کاالها در نظر گرفته شده ، به طور مثال برای واردات مواد اولیه و ماشینور

تسهیالت خاصی در نظر گرفته شده تا این مناطق نیز   مناطق ویژه اقتصادیاز حقوق گمرکی یک اصل است، در حالیکه برای 

 .صنعت و تجارت کشور شوند، اما سطح این تسهیالت از مناطق آزاد کمتر است بتوانند موجب رشد اقتصادی و رشد

به طور مثال به منظور تشویق تولید در مناطق ویژه اقتصادی، معافیت گمرکی در نظر گرفته شده، اما این معافیت تا سقف ارزش 

افزوده قطعات خارجی در تولیدات، باید انجام  شود. همچنین پرداخت عوارض گمرکی مازاد بر ارزشافزوده کاالی تولیدی ارائه می

آالت، خط تولید و ابزار و اثاثیه اداری در مناطق ویژه بدون عوارض گمرکی صورت گرفته و صدور شود از سوی دیگر واردات ماشین

 .یچ محدودیتی نیستشود، همچنین متروکه شدن کاال در این مناطق نیز شامل همجوز ساخت و پایان کار به صورت رایگان انجام می

http://awnrc.com/index.php
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

82 

با این حال آن آزادی عمل که به مناطق آزاد به نسبت قوانین داخل کشور داده شده، درباره مناطق ویژه اقتصادی وجود ندارد و 

برای شناخت بیشتری از کارکرد مناطق ویژه اقتصادی پای گفتگو با .آید، یکی آزاد است و دیگری ویژهها برمیگونه که از نامهمان

 :شاهرخی مدیر منطقه ویژه اقتصادی نشسته ایم که به شرح زیر استحسن 

 ضرورت ایجاد مناطق ویژه اقتصادی چیست؟

ایجاد می شود. اکنون که یکی از مشکالت اصلی کشور ما کمبود  جذب سرمایهشاهرخی: مناطق ویژه اقتصادی در تمام دنیا با فرض 

 .ییرات شگرفی در بهبود شرایط اقتصادی کشور ایجاد کندتواند تغسرمایه است، عملکرد درست این مناطق می

 .در مورد ویژگی های منطقه ویژه پارسیان توضیح دهید

هزار هکتاری تاسیس شده و در عین داشتن نزدیکترین  10شاهرخی: منطقه ویژه اقتصادی پارسیان در استان هرمزگان در وسعت 

 .کیلومتری یکی از مزایای اصلی این منطقه به حساب می آید 14برخورداری از ساحل فاصله مکانی با استان های بوشهر و فارس و 

 مزیت اصلی منطقه ویژه پارسیان نسبت به سایر مناطق ویژه کشور چیست؟

شاهرخی: منطقه ویژه اقتصادی پارسیان به منظور استقرار صنایع انرژی بر تاسیس شده است و نزدیکی این منطقه به مخزن گاز 

گذارن به راحتی بتوانند خوراك اولیه تولید خود را که همان گاز است تهیه کرده ایران و قطر و عسلویه باعث شده تا سرمایه مشترك

و به مواد دیگری تبدیل کنند و در صورتیکه نتوانیم گاز استخراجی را به مواد با ارزش افزوده باالتر تبدیل کنیم، مجبور به خام فروشی 

 .خواهیم شد

 انرژی بر، به کدام صنایع گفته می شود؟ صنایع

، صنایعی هستند که بیشترین سهم در تولید محصول را انرژی دارد مانند صنایع فوالد و پتروشیمی صنایع انرژی بر :شاهرخی

 .وآلومینیوم سازی

 چه مزیت های قانونی برای سرمایه گذاران مناطق ویژه توسط قانون گذار در نظر گرفته شده است؟

شدۀ  خود را با قیمت تمام صنایعتوانند های مالیاتی و عوارض گمرکی میخی: تولیدکنندگان در این مناطق با توجه به معافیتشاهر

راحتی و با هزینه کم تأمین کنند. از طرف دیگر مزیت های صادراتی ویژه ای تری تولید و آب و برق و گاز مورد نیاز خود را بهپایین

 .ی شده که موجب افزایش سهولت در صادرات می شوددر این مناطق پیش بین

 کدام یک از صنایع کشور قابلیت تولید بیشتر در منطقه آزاد پارسیان را دارد؟

شاهرخی: بدون شک مزیت های تولید فوالد بر سایر صنایع بیشتر است، زیرا در این منطقه دارای منابع آبی عظیمی هستیم و 

الش پیش روی تولیدکنندگان فوالد در کشور تامین آب مورد نیاز کارخانه های فوالدسازی همانطور که مشخص است مهمترین چ

است که با شرایطی که در منطقه آزاد پارسیان فراهم شده، فوالدسازان به راحتی می توانند سنگ آهن مورد نیاز خود را از خارج 

 .قبولی را به بازار عرضه کنندوارد کرده و با استفاده از آب وگاز با قیمت مناسب، محصول قابل 

 آیا تا به حال پیشنهاد سرمایه گذاری مشترکی از طرف کارخانه های بزرگ داخلی یا خارجی داشته اید؟

گذار وارد همکاری شرکت سرمایه 4ایم ولی در زمینه پتروشیمی با گذاری نداشتهشاهرخی: در حوزه فوالد پیشنهاد جدی برای سرمایه

عالقمندی خود به سرمایه گذاری مشترك را اعالم کرده اند،  BAS شرکت اروپایی توتال، شل و 3من اینکه مشترك شده ایم. ض

 .البته ادامه همکاری را مشروط به احداث بندر در این منطقه می دانند

 آیا مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با هم تفاوت دارند؟
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اصلی ما در مناطق ویژه ایجاد بسترهای مناسب برای تسهیل تولید داخلی  شاهرخی: مناطق ویژه با مناطق آزاد تفاوت دارد، هدف

سرمایه است .در هیچ جای دنیا به اندازه ایران در کنار منابع ارزان انرژی، آبهای آزاد وجود ندارد و این موضوع موجب اشتیاق 

 .و صادرکنندگان در مناطق ویژه ای همچون پارسیان می شود گذاران

 چیست؟  مناطق ویژه بزرگترین مشكل

محتاط  گذار بسیارشاهرخی: بزرگترین مانع فعلی برای ما در جذب سرمایه، تامین خدمات زیربنایی است. باید توجه داشت که سرمایه

ه کگذاران به ما اعتماد کنند توان توقع داشت که سرمایهاست و تا زیرساخت های الزم را در یک منطقه را به وجود نیاورده ایم، نمی

البته وظیفه تأمین این زیرساخت ها به عهده دولت است که در مرحله بعد خود دولت می تواند از منافع رونق این نوع مناطق ،کسب 

 .درآمد کند

 مشكالت تولید کشور مربوط به مسائل خارجی است یا داخلی؟ 

نشأ ود مانند مشکالت بانکی، اما برخی دیگر مشاهرخی: بخشی از مشکالت بیرونی است و باید توسط دستگاه دیپلماسی کشور حل ش

 .داخلی دارند، بنابراین فضای کسب و کار در کشور باید بهبود پیدا کند و همچنین نرخ ارز واقعی شود

 حضور شرکت های خارجی برای سرمایه گذاری در مناطق ویژه چه تاثیراتی را در پی داشته است؟

های کنند، شرکتگذاری میمیلیارد دالر در ایران سرمایه 5همچون توتال و شل ،  های بزرگ اروپاییشاهرخی: زمانیکه شرکت

ی کنند و این موضوع می تواند نقطه عطفکوچکتر هم به دنبال آنها برای بستن قرارداد و شکستن تحریم ها جرأت بیشتری پیدا می

 .در از سرگیری روابط اقتصادی با کل دنیا باشد

http://www.yjc.ir/fa/news/6254535/%D8%A7%D8%B3%D8%A 
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 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مهر  ۰۹تاریخ: 

 عامل نوسان قیمت محصوالتمیزان ضایعات کشاورزی نگران کننده است/ نبود زنجیره تولید 

در سال های اخیر به دلیل نبود مدیریت مناسب در زنجیره تولید، میزان ضایعات محصوالت کشاورزی در کشور بصورت سرسام آوری 

در سال های اخیر به دلیل نبود  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار.افزایش یافته است

با وجود محدودیت منابع .در کشور روند صعودی به خود گرفته است ضایعات محصوالت کشاورزی  مدیریت مناسب در زنجیره تولید،میزان

ولیدات کشاورزی برای بهره برداران صرفه اقتصادی ندارد به همین دلیل درجهت افزایش کیفیت محصول آبی و افزایش هدر رفت محصول، ت

وزیر جهاد کشاورزی بر لزوم تشکیل و تقویت زنجیره تولید تا .هستیم ایجاد زنجیره تولیدنیازمند برنامه برای تغییر ساختار بخش کشاورزی و 

ی محصوالت کشاورزی تنها از طریق توسعه سردخانه، صنایع تبدیلی،ایجاد و تکمیل زنجیره تولید مصرف تاکید دارد و معتقد است که ماندگار

رد: اظهار ک،صنعت،تجارت و کشاورزیعباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با خبرنگار. امکان پذیر است

 خشب در تولید زنجیره قالب در کشورهای توسعه یافته تامین به موقع نهاده ها، انجام پروسه تولید، درنهایت بازاریابی و توزیع محصول در 

 ایجاد زنجیره در بخش کشاورزی وی افزایش بهره وری،کاهش هزینه های تولید و ضایعات را از جمله مزایای.شود می پیگیری کشاورزی

به وزارت جهاد واگذار شد تا براساس آن در میزان  کنترل بازار محصوالت کشاورزیاده ادامه داد: طبق مصوبه، قانون تمرکز برپاپی ز.دانست

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: قبل از اجرای قانون تمرکز .تولید و مصرف محصوالت مدیریت جامعی صورت گیرد

 ینیب پیش قابل غیر بازار و ها نهاده تامین در تاخیر امر این رتخانه و تولید در وزارتخانه دیگر صورت می گرفت که تامین نهاده ها در یک وزا

 .شد مرتفع برداران بهره مشکالت از برخی تمرکز، قانون اجرای با که داشت همراه به را محصوالت برای

 با ایجاد زنجیره تولید خبری از نوسان قیمت محصوالت نیست

 گفت: اکنون بهره برداران،صنعت،تجارت و کشاورزیعلی خان محمدی مدیرعامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی در گفتگو با خبرنگار

 . روبرو هستندل بدون داشتن بازار محصو تولید نظیر بخش کشاورزی به سبب نبود زنجیره تولید با چالش های متعددی 

ه کوی افزود: با ایجاد زنجیره تولید، کشاورزان دیگر دغدغه تامین به موقع نهاده ها، تولید، بازاریابی و توزیع محصول را ندارند در حالی

 .امسال به سبب نبود بازار بخش قابل توجهی از میوه های سردرختی از بین رفت

 بازار در رضه مستقیم دیگر نگرانی از حیث نوسان قیمت محصوالت کشاورزی وع ایجاد زنجیره تولید با  به گفته خان محمدی

تولید را در نظر می گیرد که  100صفر تا  بخش کشاورزیمدیرعامل مجمع ملی نخبگان تصریح کرد: ایجاد زنجیره در .ندارد وجود

 .شوندهمین امر موجب شده تا کشاورزان یکسال با مازاد و سال بعد با کاهش تولید روبرو ن

 نبود زنجیره تولید، افزایش ضایعات را رقم زد

 پیوسته هم هب مدیریت ضرورت ،با اشاره به صنعت،تجارت و کشاورزیعنایت اهلل بیابانی قائم مقام خانه کشاورز در گفتگو با خبرنگار 

رد: با توجه به محدودیت منابع آبی و افزایش کیفیت محصوالت کشاورزی باید هر چه اظهار ک محصوالت کشاورزی تولید زنجیره

وی افزود: با وجود بحران منابع آبی و خشکسالی های اخیر، تولیدات .سریع تر به سمت و سوی ایجاد زنجیره تولیدی گام برداریم

 .اردد اختصاص ما کشور به تولید  آمار هدر رفت کشاورزی ما اقتصادی نیست، چرا که به سبب نبود زنجیره تولیدی باالترین

حذف واسطه ها و دالالن دیگر نگران نوسان قیمت عرضه مستقیم محصوالت کشاورزی،به گفته بیابانی با ایجاد زنجیره تولید 

 .محصوالت در بازار نیستیم

http://www.yjc.ir/fa/news/6248677/%D9%85%DB%8C%D8 
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 برنامه و سیاست ها
 ایران اکونا - ۱۳۹۶مهر / /  ۰۲یکشنبه , 

 های پرمصرف جلوگیری شود/ادامه تنش آب در حوضه ماروناز کشت

کشت بیش از میزان تعیین معاون سازمان آب و برق خوزستان از وجود تنش آبی در حوزه مارون خبر داد و جهاد کشاورزی را از 

هوشنگ حسونی زاده عصر امروز در نشست شورای کشاورزی استان خوزستان اظهار کرد: در سال .شده در این حوزه بر حذر داشت

گذشته یک سال پر فراز و نشیب و با کمترین بارش )آخرین استان کشور( را پشت سر گذاشتیم ولی با تمهیدات در نظر گرفته شده، 

های وی افزود: در حال حاضر حجم آب.به تولید محصوالت اشاره شده توسط رئیس سازمان جهاد کشاورزی دست پیدا کنیمتوانستیم 

میلیون آن مفید است؛ این رقم نسبت به سال  581میلیارد مترمکعب هست که چهار میلیارد و  12ذخیره شده در سدهای استان، 

میلیارد نسبت به طول آمار کاهش  11ورد مخازن سدهای استان نیز در حال حاضر گذشته حدود دو میلیارد مترمکعب کمتر است. آ

حسونی .میلیون مترمکعب و معادل سال گذشته بوده است 800میلیارد و  18پیدا کرده است. خروجی آب از مخازن تا روز گذشته 

شود؛ در حوزه کارون بر اساس جزو آمار محسوب نمیزاده بیان کرد: به دلیل اینکه بارش باران در مهرماه ناچیز است؛ معموالً خیلی 

درصد  20ماه تا درصد زیر نرمال خواهیم بود. همچنین در آذرماه نزدیک به نرمال و در دی 10های سازمان هواشناسی تا بینیپیش

دار است چون باالدست و های غرب کشور برای ما از اهمیت باالیی برخورزیر نرمال خواهیم بود. شرایط بارشی در زاگرس و استان

معاون سازمان آب و برق خوزستان بیان کرد: در سال جاری و آینده، حجم مفید مخازن هر کدام از .برای ما تعیین کننده خواهد بود

بینی میلیون پیش 300میلیارد و  15میلیون مترمکعب و میزان آورد نیز  400سدها را تعیین و به صورت کلی چهار میلیارد و 

شده ولی بیش از میزان کشت تعیین شده اراضی استان به زیر کشت های انجامحسونی زاده عنوان کرد: با وجود هماهنگی.یمکنمی

میلیون مترمکعب اضافه بر برنامه از سد حوزه کرخه آب رهاسازی کردیم و در حوزه مارون هم با توجه به  400رفت. تا روز گذشته 

وی افزود: سطوح کشت شلتوك در .ایممیلیون مترمکعبی نسبت به سال گذشته بوده 40کاهش پرتنش بودن و منابع آبی کم شاهد 

دست و تلف هزار بوده و باعث کاهش کیفیت آب در پائین 32تا  30هکتار بود در حالی که توافق ما بین  300هزار و  65سال جاری 

ای برای درآمد کشاورزان بر اساس الگوی کشتی درآمدزا چارهحسونی زاده تأکید کرد: باید به فکر .شودشدن منابع آبی استان می

پذیری نیست؛ باید نوع کشتی را برای کشاورزان جایگزین کنیم باشیم چون با قوه قهریه برخورد کردن با کشاورزان کار ساده و امکان

د: همه مخازن سدهای ما منفی و معاون سازمان آب و برق خوزستان اظهار کر.های پرمصرف مثل شلتوك خودداری کندتا از کشت

از برنامه عقب هستند؛ شروع کشت پائیز که عمدتاً گندم و جو هستند را از آبان ماه شروع کنند چون اگر از مهرماه باشد از تأمین 

در هزار هکتار و چغندرقند  30آب معذور خواهیم بود و واقعاً آب بر هست. مسئوالن جهاد کشاورزی موضوع کشت کلزا در سطح 

هزار هکتار را عنوان کردند. بارها اعالم کردیم که در حوزه کارون، دز و کرخه برای تأمین آب این سطح زیر کشت چغندرقند  20سطح 

و کلزا مشکل نداریم ولی برای حوزه مارون به دلیل مشکالت شدید امکان تأمین آب برای این محصول را نداریم و خواستار انجام 

نامه تبصره و گفت: این آیین 11نامه ماده حسونی زاده در خصوص آیین.آبان به بعد شروع شود 15که از کشت محصوالتی هستیم 

بندهای مختلفی دارد و در صورت خواستار اجرایی شدن ماده فوق باید همه بندها اجرایی شود نه اینکه به صورت انتخابی خواستار 

های ممنوعه نباشد سازمان آب هرجایی که کشاورز چاه حفاری کرده و جزو شبکهوی با اعالم این خبر که .اجرایی شدن بندها باشیم

دهد، گفت: منابع طبیعی در برخی نقاط سدهایی ایجاد و آب ذخیره شده ولی با فشار را میو برق آمادگی صدور اجازه آبیاری تحت

 .اری روی آنها اصالً توجیه نداردگذکاهش بارندگی، میزان ذخیره آنها کاهش پیدا کرده و با این شرایط سرمایه

 تبعات اجتماعی ممنوعیت کشت
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این در حالی است که استاندار خوزستان خطاب به حسونی زاده گفت: در کشت تابستانه امسال در حوزه مارون اجازه کشت برنج و 

شت وجه اجازه کهیچو اگر بخواهیم بهها نیز افزایش پیدا کرد ذرت صادر نشد و تبعات اجتماعی برای ما به دنبال داشت و نارضایتی

 .شودچغندرقند و کلزای پاییزه هم به آنها ندهیم آن وقت مشکالت دوچندان می

غالمرضا شریعتی بیان کرد: هرچند دغدغه آب و برق برای حوزه مارون مهم است و نسبت به آن اهتمام داریم ولی در حد امکان باید 

هزار هکتار از  20وی خطاب به فرماندار کارون برای تقاضای تحت پوشش قرار گرفتن .کردبرای کشاورزان امکان کشت را ایجاد 

داریم هزار هکتاری با وزارت نیرو مشکل 550هزار هکتاری گفت: هنوز در زمینه اجرای فاز دوم طرح  550اراضی کشاورزی در طرح 

 .کشت در این طرح بدون کارشناسی و بررسی وجود نداردکه طرح برای فاینانس نرفته است؛ امکان مصوب کردن افزایش سطح زیر 

ه هایی هستیم کهوشنگ حسونی زاده در جواب به استاندار گفت: برای این حوزه ممنوعیت کشت نداریم فقط خواستار انجام کشت

 .آبان ماه شروع شود و فقط خواستار به زیرکشت نرفتن چغندرقند و کلزا هستیم 15بعد از 

http://iranecona.com/77754/%D8%A7%D8%B 
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 برنج
 فارس - ۹۶/۰۷/۰۳ : تاریخ

 واردات برنج آری یا خیر؟ 
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس رغم قول وزیر جهاد کشاورزی تنظیم بازار در دست دالالن/ واردات برنج در فصل برداشت علی

گفت: وزیر جهاد کشاورزی هنگام رای اعتماد به ما قول داده بود که اجازه واردات برنج خارجی را در فصل برداشت برنج داخلی 

تیتر خبر شبکه خبر که با عنوان واردات برنج محمد شاعری در برنامه ، علیخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی  .دهدنمی

در فصل برداشت آری یا خیر؟ برگزار شد، با اظهار تأسف از واردات این محصول در فصل برداشت، گفت: درست در زمانی که فصل 

ادماه و همزمان با برداشت بود، شاهد سیل واردات برنج در مازندران و گیالن بودیم و باید پرسید، چرا وقتی قرار است، از اول مرد

 .دهیمبرداشت برنج، محصول خارجی را وارد نکنیم، قانون را به اول شهریور تغییر می

؛ ها آلوده بودوی افزود: اینکه از اول مردادماه اعالم کنیم که از اوروگوئه یا از فالن جا برنج وارد شد و بعد مجلس اعالم کند که برنج

 .نیست ایرسانه شوك یک جز موضوع این گفت باید و کنیم بازار وارد ماه 4-5  رداتی را بعدهای واتوانیم برنجدر حالی که می

 ای برای واردات داشته باشند، به این نکته اشارهکنند تا بهانهشاعری در مورد میزان مصرق سرانه برنج که برخی آن را بیشتر اعالم می

کیلوگرم است و اینکه  37تا  36مصرف سرانه برنج ما کالً  ایم،ان مرتبط داشتهسازم 40که با حضور نمایندگان  بندیکرد: طبق جمع

کیلو رسیده بود، اما تولید برنج در یکی،  42کیلو یعنی بازگشت به عقب است؛ چراکه زمانی وزارت بازرگانی هم به رقم  40بگوییم 

 .هزار تن نیاز به واردات داریم 800ست و در نهایت هزار تن ا 250هزار تن تا دو میلیون و  200دو سال اخیر دو میلیون و 

دهیم و به چرا وقتی قرار است از اول مرداد برنج وارد نشود، آن را تغییر می :جمیل علیزاده شایق دبیر انجمن برنج ایران هم گفت

 هایی در بازار برنج داریمشفتگیکنیم؟ چرا برخی اصرار دارند بگویند که برنج در حال واردات است؟ اکنون آاول شهریور موکول می

هزار تومان درب کارخانه در  11تا  10وی اضافه کرد: قیمت برنج از !گیرد یا خیرو معلوم نیست که اختالط در انواع برنج صورت می

 .رسدهزار تومان هم می 16کننده روند افزایشی دارد و به کیلویی شمال تا مصرف

 دهدنمیحجتی قول داده بود اجازه واردات 

شاعری سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس در پاسخ به این سوال که نمایندگان مجلس چه اقداماتی را برای پیگیری این موضوع 

ایم و ایشان موقع رأی اعتماد به ما قول داده اند، گفت: جلساتی را با مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی و آقای حجتی داشتهانجام داده

دهند و ما هم قول همکاری دادیم و به آقای شریعتمداری رئیس ستاد تنظیم بازار گفتیم عنوان اجازه واردات را نمی بودند که به هیچ

 .ماهه بازی کردند و آن را با یک ماه تأخیر یعنی از ابتدای شهریور به اجرا درآوردندیک گویند شما مقصرید، اما با وقفهکه می

 رفته انددالالن تنظیم بازار را در دست گ

اند، گوییم به جای آنکه وزارت جهاد کشاورزی بازار را تنظیم کند، دالالن بازار را به دست گرفتهوی در ادامه خاطرنشان کرد: اینکه می

االن هم که واردات متوقف شده به خاطر فشار مجلس بوده  .رسدزنیم به جایی نمیدرست است؛ چرا که ما هرچه داد و فریاد می

اهشم از ستاد تنظیم بازار این است که این موضوع را جدی بگیرد؛ چراکه برنج داخلی برای نیاز داخل کافی است و نیازی است و خو

 .به واردات نداریم

 افتد نه سر شالیزارختالط برنج ایرانی و نامرغوب در تهران اتفاق میا

د شوهای داخلی مخلوط میهای شمال با برنججی سر زمینهای نامرغوب خارشود برنجشایق هم در پاسخ به این سوال که گفته می

افتد و اگر هم موردی مشاهده شده در خارج شود، با رد این موضوع گفت: این اتفاق در شمال نمیو به عنوان برنج ایرانی عرضه می

شخص شد، اختالط برنج در شد که بعد ماین موضوع داشت تبدیل به حادثه خیلی بدی می 92از استان بوده کما اینکه در سال 

http://awnrc.com/index.php
http://www.farsnews.com/
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ای به گزراش خبرنگار فارس، طی چند سال گذشته برای جلوگیری از واردات بی رویه دولت طبق مصوبه.تهران اتفاق افتاده است

واردات و ثبت سفارش برنج خارجی را هر ساله از اول مرداد تا پایان برداشت ممنوع کرده بود، اما امسال با دستور وزارت جهاد 

 .زی ممنوعیت واردات برای یک ماه دیگر به تعویق افتاد و دهم تیرماه اعالم شد که تا اول شهریور واردات برنج امکانپذیر استکشاور

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960703000318 
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 برنج
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مهر  ۰۵تاریخ: 

 عرضه برنج خارجی در کیسه ایرانی/کشاورز: آمار تولید و کسری برنج وزارتخانه صحیح نیست

سال بیش از  هزارتن اعالم کرده،در حالی که با توجه به آمار گمرك از ابتدای 700تا  500نایب رییس انجمن برنج نیاز به واردات را 

ممنوعیت ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار.یک میلیون تن برنج به کشور وارد شده است

با توجه به آنکه اتخاذ سیاست ممنوعیت .ی شهریور تا پایان فصل برداشت با واکنش برنج کاران روبرو شده استاز ابتدا واردات و ترخیص برنج

 واردات با هدف حمایت از تولید از سوی وزارتخانه صورت گرفت، اما تجار بخش معتقدند که این امر بدون در نظر گرفتن منافع مصرف کنندگان

 هایی در بازار ایجاد کرده که در صورت استمرار ایننابسامانی واردات بیش از یک میلیون تن برنجبتدای سال البته ناگفته نماند که از ا. است

 حمایت از برنج کاران در حد شعار باقی ماند .روند کشاورزان انگیزه ای برای تولید نخواهند داشت

از نابسامانی واردات برنج خبر داد و گفت: علی  صنعت،تجارت و کشاورزی،علی اکبریان نایب رییس انجمن برنج در گفتگو با خبرنگار

 بود، کرده اعالم ممنوع را آبان آخر تا  همزمان با فصل برداشت محصول از اول مرداد واردات برنجرغم آنکه وزارت جهاد کشاورزی 

به گفته وی طبق دستور وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت عالوه بر تاخیر یک .کرد تغییر آبان پایان تا شهریور اول به تاریخ این اما

روز دیگراین تاریخ تمدید شد که این امر برای تولید برنج ایرانی دردسر ساز خواهد  47ماه ممنوعیت واردات، از اول شهریور مجددا 

بیش از یک میلیون تن برنج به کشور وارد شده،در حالیکه کسری کشور  اکبریان ادامه داد: براساس آمار گمرك از ابتدای سال.شد

در فصل برداشت مشکل ساز خواهد  واردات بی رویه برنجنایب رییس انجمن برنج با بیان اینکه .تن برآورد می شود 700تا  650

 رد را کاران برنج سال چهار الی سه دتم برای  ، بیش از دو میلیون تن برنج وارد شد که پیامدمنفی این امر92شد، گفت: در سال 

در کیسه های ایرانی بیان کرد: علی رغم اظهارات استاندار مازندران مبنی بر  عرضه برنج های خارجیوی با اشاره به .برگرفت

 .یمممنوعیت عرضه برنج خارجی در سایه کمبود نظارت ها در این استان شاهد عرضه برنج های خارجی در کیسه های ایرانی هست

در حد شعار باقی ماند، گفت: براساس واردات بیش از حد برنج خارجی ، بخش قابل  حمایت از برنج کاران اکبریان با بیان اینکه

نایب رییس انجمن برنج ادامه داد: با توجه به آنکه برنج ایرانی سالم ترین و با کیفیت ترین .توجهی از برنج ایرانی در انبارها دپو شدند

ار می رود از این رو ذائقه ایرانیان به مصرف این نوع برنج تغییر کرده است که با واردات بی رویه نابسامانی هایی در بازار برنج به شم

 2با کشت رتون به  تولید برنج وی تصریح کرد: با توجه به شرایط مساعد آب و هوا برآورده شده است که.داخل رخ خواهد داد

 واردات بی رویه برنج صحت ندارد.هزارتن برسد 350میلیون و  2تا  300میلیون و 

ه گفت: آمار پنج ماه گمرك بیانگر آن است ک،صنعت،تجارت و کشاورزیمسیح کشاورز دبیر انجمن واردکنندگان در گفتگو با خبرنگار

درصد و حذف  26به  40از  کاهش تعرفه واردات برنج :وی افزود.شده استیک میلیون تن برنج دوبرابر سال گذشته وارد کشور 

تومانی برای واردات هر کیلو برنج موجب شد تا دیگر شاهد واردات برنج از طریق کانال غیر رسمی  500دریافت مابه التفاوت 

 طریق از  ممنوعیت دوره از بعد برنج دیگر  هزارتن 500کشاورز ادامه داد: با توجه به نیاز کشور براورد می شود که حدود .نباشیم

هزارتن اعالم  800وی در پاسخ به این سوال که نایب رییس انجمن برنج کسری برنج کشور را .شود وارد باید مرزنشین های تعاونی

 .ستح نیداخل و کسری نیاز کشور صحی تولید برنجکرده است، بیان کرد: بررسی سال های گذشته بازار نشان می دهد که آمار 

دبیر انجمن .هزار تومان را ندارند 15و  10، 8به گفته این مقام مسوول تمامی آحاد جامعه توان خرید برنج ایرانی با نرخ های 

صحت ندارد، افزود: واردات برنج در صورت نبود تقاضا برای هیچ یک از  واردات بی رویه برنجواردکنندگان برنج با بیان اینکه 

 .اقتصادی ندارد واردکنندگان توجیه

http://www.yjc.ir/fa/news/6256355/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9% 
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 برنج
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مهر  ۰۷تاریخ: 

 درصدی قیمت برنج خارجی در بازار ۱6وزارت جهاد عامل گرانی برنج خارجی است/ افزایش 

تری اقدام به خرید برنج هندی مناسب شد، واردکنندگان با قیمتکشاورز گفت: اگر واردات برنج در آذرماه سال گذشته آزاد اعالم می

با  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیمسیح کشاورز دبیر انجمن واردکنندگان برنج در گفتگو با خبرنگار .کردندمی

در بازار اظهار کرد: امسال مجوز واردات برنج با تأخیر دو ماهه از سوی دولت صادر شد که  قیمت برنج خارجیدرصدی  16بیان دالیل افزایش 

 .به سبب کمبود وقت تا زمان ممنوعیت موجب شد که واردکنندگان نتوانند به موقع واردات را انجام دهنداین امر 

 داشته همراه به را جهانی بازارهای در دالری هر تن برنج  300به گفته وی محدودیت زمان ثبت سفارش به طور متوسط افزایش نرخ 

در آذر ماه سال گذشته آزاد اعالم می  واردات برنجزی دانست و افزود: اگر کشاورز مقصر اصلی گرانی را وزارت جهاد کشاور.است

 .شد، واردکنندگان با قیمت های مناسبی می توانستند اقدام به خرید برنج هندی کنند

 هب را ركگم و ای جاده کشتیرانی، مختلف های هزینه افزایش غیرعادی، شرایط در واردات دبیر انجمن واردکنندگان برنج ادامه داد: 

 .ندگان چاره ای جز سرشکن کردن هزینه ها بر قیمت تمام شده ندارندواردکن و دارد همراه

 افزایش رغم علی: گفت و داد خبر قبل سال مشابه مدت به نسبت در پنج ماه نخست سال   برنج واردات درصدی صد افزایش از وی 

و قیمت برنج خارجی در بازار روند روبه کیل هر ازای به تومانی 500 التفاوت مابه حذف و درصد 26 به 40 از تعرفه کاهش و واردات

 .تومان رسیده است 400هزار و  5تا  200هزار و  5به  800هزار و  4رشدی را تجربه کرد، به طوریکه قیمت برنج خارجی از 

 افراد ممکن است که برنج با نرخ های باالتری به گفته کشاورز با افزایش تقاضا در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی و سودجویی برخی

خارجی تنها موجب شد که انگیزه قاچاق از بین رود،  کاهش تعرفه واردات برنج :این مقام مسوول ادامه داد.در بازار عرضه شود

د ت، که انتظار می روهای گذشته به سبب تعرفه باالی واردات و اخذ مابه التفاوت ، واردات برنج صرفه اقتصادی نداشچراکه در سال

دبیر انجمن واردکنندگان برنج با انتقاد از استدالل مسووالن وزارتخانه در .روند کاهش تعرفه واردات برنج از واردکنندگان ادامه یابد

 ه باالیجهت جلوگیری از واردات برنج بیان کرد: وزارت جهاد کشاورزی در جهت حمایت از برنج ایرانی در نظر دارد که با اعمال تعرف

 .کنندگان این دو برنج کامال متفاوت هستندواردات نگذارد که برنج خارجی ارزان قیمت وارد بازار شود، در حالیکه مصرف

وی در ادامه افزود: وزارت جهاد کشاورزی با اعمال محدودیت و ممنوعیت واردات و افزایش برنج خارجی در بازار قصد دارد که مردم 

افرادی که  :کشاورز با اشاره به تفاوت زیاد قیمت برنج ایرانی با وارداتی تصریح کرد.برنج ایرانی سوق دهد را به سمت و سوی مصرف

هزار تومان را جایگزین مصرف خود  15تا  8کنند، نمی توانند برنج ایرانی با قیمت هزار تومان خریداری می 5برنج خارجی با نرخ 

تا آنها برنج خارجی را با قیمت باالتری خریداری کنند که این امر آنها را در تامین کنند و تنها اعمال محدودیت ها موجب شده 

 .کندمعیشت خود با مشکالتی مواجه می

http://www.yjc.ir/fa/news/6259547/%D9%88%D8%B2%D8% 
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 پسته
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۰۴تاریخ: 

 بسترسازی ورود پسته به بورس کاال/ تعریف استانداردها برای عرضه چند واریته پسته

رو الزم است تسهیالتی در جهت تجارت پسته در کشور ایجاد شود و با تشکیل پسته یکی از کاالهای استراتژیک کشور است و از این

  .صول پسته در سطح جهانی فراهم شودبازاری منسجم شرایط برای مرجعیت قیمت روزانه مح

حضور بازار منسجم داخلی دلیل مهمی برای سکوت به گزارش ایانا از پایگاه خبری بورس کاالی ایران ، این در حالی است که عدم

الملل است و ایجاد بورس پسته، ایران را به کشور مرجع درخصوص گذاری محصول پسته در سطح بینایران در حوزه قیمت

صورت روزانه از ای است که از طریق آن بتوان بهگذاری این محصول تبدیل خواهد کرد. لزوم ایجاد بازاری منسجم به گونهمتقی

کننده دوم پسته در سطح جهانی است، از طریق امکاناتی که بورس از آنجا که ایران تولید  .خبر شدقیمت استراتژیک این محصول با

های جهانی نیز مذاکراتی داشته باشیم. روزشماری برای شروع فعالیت بورس پسته توانیم در مورد قیمتمی دهد،در اختیار ما قرار می

توان برای بازار آینده نگر این محصول نیز کار گرفتن ابزارهای مالی همچون فیوچرز یا آپشن میدر حالی آغاز شده که پس از آن با به

 .ریزی کردبرنامه

 کارانمعضل کشاورزان و پسته ترینتامین مالی، مهم

رئیس اول کمیسیون تخصصی اتاق بازرگانی ایران در تشریح مزایای عرضه پسته در بورس کاال، یکی از در همین ارتباط، نایب

 مشکالت در حوزه ترینترین اهداف ورود این محصول به بورس کاال را توسعه و شفافیت معامالتی بازار دانست و درخصوص مهماصلی

کاران، بحث تامین مالی است و مشکل نقدینگی همواره صادرکننده و مشکل کشاورزان و همینطور پسته ترینپسته اظهار کرد: مهم

راوری با اشاره به عرضه پسته در بورس کاال در آینده نزدیک، گفت: ورود پسته به بورس جلیل کاربخش .دهدتولیدکننده را آزار می

ی تواند در حل مشکل نقدینگگذاری به پشتوانه کاال میهای سرمایهواهی سپرده کاالیی و تشکیل صندوقکاال از طریق انتشار گ

وی با بیان اینکه عرضه پسته در بورس کاال تاکنون در دنیا تجربه نشده و  .کاران و صادرکنندگان این محصول موثر واقع شودپسته

بورس یعنی شفافیت در معامالت و فضای رقابتی حاکم بر آن در افزایش کیفیت و شود، گفت: بار در ایران عملیاتی میبرای اولین

نیا شود که پسته کشور ما در دبار در ایران تجربه میتمرکز بر صادرات منسجم و هدفمند اثرگذار است. این اتفاق در حالی برای اولین

ه در ایران بوده و چند سالی است که به این بازار ورود پیدا رقیبی جدی مثل آمریکا دارد که میزان تولیداتش بیشتر از تولید پست

 .کرده است

 تعریف استانداردها برای عرضه چند واریته پسته

نوع واریته پسته وجود دارد، تاکید کرد: با توجه به وجود این میزان  70این صادرکننده پسته ایرانی با اعالم اینکه در ایران حدود 

توان این برنامه را به کمک ورود چند ها دشوار است. با این حال میریف استانداردها برای عرضه تمام واریتهتنوع محصول در ایران، تع

راوری با اشاره به اینکه استانداردهای الزم برای ورود پسته به بورس کاال تعریف شده کاربخش .اجرا درآوردواریته به بورس کاال به

ه فندقی که نیمی از واریته محصول پسته در کشور را شامل شده و عمده محصول تولیدی صادراتی است، افزود: در ابتدای امر، واریت

های توان براساس نیاز کشورهای اروپایی برای ورود دیگر رقمدهد، وارد بورس خواهد شد. در ادامه، میبه چین و روسیه را تشکیل می

خوبی مدیریت کرد توان این اقدام را بهبه مرور زمان و برنامه ریزی مناسب، میپسته سطح استانداردها را افزایش داد. وی ادامه داد: 

 .شودصورت هم به نفع اقتصاد ملی است و هم منافع تولید و باغداران تامین میکه در این

 رسانی به بازار پستهابزارهای مالی بورس کاال درصدد کمک

http://awnrc.com/index.php
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زرگانی کرمان درخصوص وجود ابزارهای نوین مالی در بورس کاال و نقش آنها در رئیس کمیسیون بانک، بیمه و امور مالیاتی اتاق با

ویژه در بازه زمانی بلندمدت عنوان کرد: قطعا این ابزارها به تامین مالی این صنعت کمک تسهیل روند تامین مالی باغداران پسته به

که اجرای این برنامه یک کار علمی بوده و در شت زمان است چراکند اما برای آشنایی فعاالن این صنعت با این ابزارها نیاز به گذمی

هایی از سوی فعاالن این حوزه در تجارت خرد و کالن پسته برای ورود به بورس مشاهده شود. مدت ممکن است مقاومتکوتاه

ندوق ان تخصیص اعتباراتی از صهای مالی بانک کشاورزی برای تخصیص اعتبار به باغداران پسته و امکراوری پیرامون حمایتکاربخش

توسعه ملی به این حوزه گفت: در صادرات محصوالت کشاورزی در کشور یک رقیب جدی به نام آمریکا وجود دارد که نرخ بهره پول 

درصد و در صندوق توسعه ملی به حدود  16ها حداقل به حدود درصد است. حال آنکه در کشور ما این رقم در بانک 2آن حداکثر 

ها درصد و حتی باالتر از شبکه بانکی به صادرات، تاکید کرد: این نرخ 18رسد. وی با اشاره به تخصیص تسهیالت با نرخ درصد می 14

های اعتباری جدیدی که در جهت حمایت از صنعت تخصیص گیرد و اگر خطامکان رقابت را از فعاالن و صادرکنندگان این حوزه می

 .کندباشد، کمک چندانی نمی هاشود با همین نرخداده می

http://www.iana.ir/fa/news/48696/%D8%A8%D8%B3%D8%AA 
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 پنبه
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۰۱تاریخ: 

پنبه/ کنجاله تخم پنبه و سویای داخلی از  تداوم کاهش قیمت جو داخلی و افزایش قیمت کنجاله سویای داخلی و تخم
 گران قیمت ترین علوفه های زراعی

از میان علوفه های زراعی مورد بررسی گزارشگر ایانا، قیمت جو داخلی همچنان روند کاهشی و قیمت کنجاله سویای داخلی و تخم 

ت ترین علوفه های زراعی مورد بررسی در این پنبه روند صعودی داشته، همچنین کنجاله تخم پنبه و سویای داخلی از گران قیم

به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( و بر اساس آمار شرکت سهامی پشتیبانی اموردام وزارت جهاد .گزارش بوده است

روز قبل از تاریخ فوق  2نسبت به  25/06/96کشاورزی، میانگین قیمت کنجاله سویای داخلی، گندم و کنجاله تخم پنبه در تاریخ 

روز قبل از تاریخ فوق کاهش یافته است. این در حالی است که میانگین  2افزایش داشته و میانگین قیمت ذرت و جو داخلی نسبت به 

روز  2، میانگین قیمت ذرت داخلی نسبت به  25/06/96قیمت سبوس گندم تغییری نداشته است. بر اساس این گزارش در تاریخ 

درصد رشد داشته، میانگین قیمت کنجاله سویای داخلی  4درصد کاهش و نسبت به مدت مشابه ماه قبل  0.2ریخ فوق قبل از تا

درصد رشد یافته است.همچنین میانگین قیمت  2.9درصد و نسبت به مدت مشابه ماه قبل  0.6روز قبل از تاریخ فوق  2نسبت به 

درصد کاهش یافته است، میانگین  2.9رصد و نسبت به مدت مشابه ماه قبل د 0.6روز قبل از تاریخ فوق  2جو داخلی نسبت به 

درصد کاهش روبرو بوده  0.1درصد رشد و نسبت به مدت مشابه ماه قبل با  1.5روز قبل از تاریخ فوق با  2قیمت گندم هم نسبت به 

درصد  2.7نسبت به مدت مشابه ماه قبل روز قبل از تاریخ فوق تغییری نداشته و  2است. میانگین قیمت سبوس گندم نسبت به 

درصد و نسبت به مدت مشابه ماه قبل  0.2روز قبل از تاریخ فوق  2رشد داشته، همچنین میانگین قیمت کنجاله تخم پنبه نسبت به 

قیمتی  درصد افزایش قیمت نسبت به مدت مشابه ماه قبل باالترین رشد 4درصد رشد داشته است.در این میان؛ ذرت داخلی با  0.1

 درصدی، بیشترین کاهش قیمت را در میان علوفه های زراعی مورد بررسی داشته است. 2.2و جو داخلی با کاهش 

http://www.iana.ir/fa/news/48599/%D8%AA%D8%AF%D 
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 تامین منابع مالی
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۰۴تاریخ: 

 میلیارد ریال بانک سینا برای مناطق روستایی 4800

 10های اجتماعی و کمک به رونق اشتغال در مناطق روستایی، نسبت به اعطای تسهیالت با بانک سینا در راستای ایفای مسوولیت

گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران)ایانا( از روابط به  .های اشتغالزا در این مناطق اقدام کرده استدرصد یارانه سود بابت توسعه طرح

جمهوری، بنیاد علوی و عمومی بانک سینا، براساس توافقنامه این بانک با معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست

ور باشد، ی کشهایی که زمینه ساز اشتغال در مناطق روستایهای کشور با محوریت بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی، طرحاستانداری

میلیارد  4820طرح به مبلغ  836شهریورماه جاری تعداد  19گیرند که تا پایان روز از طریق اعطای تسهیالت مورد حمایت قرار می

  .هزار شغل ایجاد شود 10رود از محل پرداخت این مصوبات بیش از ریال مصوب شده که انتظار می

http://www.iana.ir/fa/news/48704/%D9%A4%D9% 
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 تامین منابع مالی
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۰۶تاریخ: 

 تسهیالت ایجاد صنایع تبدیلی و تكمیلی کشاورزی بدون محدودیت پرداخت می شود

تسهیالت برای ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی بدون محدودیت ارائه می وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد: موافقت اصولی و 

هکتاری  830شودبه گزارش ایانا از وزارت جهاد کشاورزی، محمود حجتی در آیین بهره برداری از پروژه آبیاری کم فشار و تحت فشار 

 تسهیالت برای ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزیمیدانک در شهرستان فریدونشهر استان اصفهان اعالم کرد: موافقت اصولی و 

وزیر جهاد کشاورزی در جمع کشاورزان و بهره برداران شهرستان فریدونشهر نیز گفت: اختصاص .بدون محدودیت ارائه می شود

توسعه بخش کشاورزی درصد می تواند منبع مناسبی برای  10میلیارد دالر تسهیالت از منابع صندوق توسعه ملی با سود کمتر از 1.5

وی تاکید کرد: فریدونشهر ظرفیت مناسبی در کشت موسیر،کرفس و باریجه دارد و کشت این .و مناطق روستایی و عشایری باشد

حجتی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به این که .محصوالت باید از مرتعی به شیوه زراعی تبدیل و با برنامه ریزی انجام شود

ی در چند سال اخیر به پایین تر از قیمت خرید تضمینی نرسیده و کشاورزان محصوالت خود را با قیمت مناسب قیمت سیب زمین

به فروش رسانده اند، اظهار کرد: هر زمان قیمت سیب زمینی به پایین تر از قیمت خرید تضمینی برسد، دولت برای جلوگیری از 

وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: دولت در راستای حمایت .اری می کندزیان کشاورزان این محصول را با قیمت تضمینی خرید

 .از سیب زمینی کاران، نسبت به تحریک تقاضا، توسعه صنایع تبدیلی و گسترش صادرات با تخصیص یارانه صادراتی اقدام کرده است

http://www.iana.ir/fa/news/48772/%D8%AA%D8%B3%D9%87 
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 تامین منابع مالی
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۰۳تاریخ: 

 کندهای حفاظتی جنگل را با مشكل مواجه میعدم تامین اعتبارات طرح تنفس، تداوم فعالیت

های جنگلداری را خاتمه ها تا پایان سال قرارداد تمام مجریان طرحجنگلبا تصویب قانون تنفس در مجلس شورای اسالمی، سازمان 

های حفاظتی خود های بزرگ فعال در جنگل، با وجود عدم تامین اعتبارات طرح تنفس، همچنان به فعالیتدهد اما برخی شرکتمی

اما بدون شک عدم تامین اعتبارات طرح تنفس، اند. گیری از شمشاد کردهدهند و در همین راستا اقدام به قلمهدر جنگل ادامه می

 .کندها را با مشکل مواجه میتداوم این همکاری

های های شمال و حفاظت بیشتر از این اکوسیستم در ماهبرداری از جنگلبه گزارش خبرنگار ایانا، طرح تنفس با هدف توقف بهره

های اس مصوبه مجلس، از این پس هر گونه قطع درخت در جنگلپایانی سال گذشته به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید. بر اس

ها، مراتع میلیارد تومان به منظور اجرای عملیات اجتناب ناپذیر در جنگل به سازمان جنگل 80شمال کشور باید متوقف شود و ساالنه 

جه، تا کنون این رقم را به سازمان یابد اما دولت به دلیل کسری بودهای ایران اختصاص میو آبخیزداری به عنوان متولی جنگل

میلیارد تومان اعتبار  30ترین حالت اند در خوشبینانهها تخصیص نداده است. مسئوالن سازمان برنامه و بودجه نیز اعالم کردهجنگل

ا هایی ببردار جنگل به عنوان بخش خصوصی در قالب قراردادهای بهرهتا پایان سال به طرح تنفس اختصاص خواهد یافت.شرکت

های مدیریتی جنگل هستند، با نظر های جنگلداری که برنامهکنند. طرحهمکاری می ها در زمینه مدیریت جنگلسازمان جنگل

شود. مجریان بخش خصوصی پس از گذراندن ها به مجریان بخش خصوصی واگذار میها نوشته شده و این طرحسازمان جنگل

گیرند و از محل درآمد حاصل از فروش چوب گلداری مدیریت بخشی از جنگل را به عهده میهای جنتشریفات قانونی در قالب طرح

های اجتناب ناپذیری نظیر ترمیم جاده، جنگلکاری، حفاظت فیزیکی و اقدامات مشابه را بر و همچنین تامین اعتبارات دولتی، فعالیت

 دهند. های جنگلداری انجام میاساس مندرجات طرح

های اجتناب ناپذیر در جنگل نیازمند تامین بودجه از منابع دولتی است که به دولت برای اجرای طرح تنفس، انجام فعالیتبا تصمیم 

دلیل خلف وعده سازمان برنامه و بودجه، در مسیر تامین اعتبارات اختالل ایجاد شده است. از سوی دیگر برخی حوادث رخ داده در 

د، انجام اقدامات حفاظتی، ذخیره سازی بذر و نهال شمشاد و اقداماتی از این دست را بیش از جنگل نظیر شیوع آفت شب پره شمشا

گذشته ضروری کرده است. با وجود آنکه دولت در زمینه تامین اعتبار طرح تنفس با مشکل روبرو است اما رئیس اداره جنگلکاری و 

ها های جنگلی با سازمان جنگلآوری بذر گونهگیری و جمع، قلمهحفاظت شرکت فریم از ادامه همکاری این شرکت برای تولید نهال

 200خبر داد.به گفته سید مهدی جعفری با وجود آنکه قرارداد شرکت فریم با دولت تمام شده است اما این شرکت در سال جاری 

 شود.لستان شرکت فریم نگهداری میها در نهاهزار قلمه شمشاد به منظور حفظ ذخایر ژنتیکی این گونه تهیه کرده است. این نهال

های تولید شده توسط شرکت فریم شادابی الزم را ندارد اما تالش این مجموعه برای مشارکت در نگهداری از شمشاد اگرچه نهال

ت ظهیرکانی که به دلیل حمله آفت شب پره شمشاد در معرض خطر نابودی قرار دارد، قابل تقدیر است.رئیس اداره جنگلکاری و حفا

 آوری شده و به صورت استراتیفه نگهداریهای شمشاد شادابی الزم را ندارند، بذر این گونه نیز جمعشرکت فریم گفت: از آنجا که قلمه

گویند. تر را استراتیفه میهای تولید شده را به عرصه باز گردانیم.خیساندن بذر قبل از کاشت جهت جوانه زنی سریعکنیم تا نهالمی

شود تا بذرهای سبز شده در بهار سال بعد، به های چوبی نگهداری میهای شن داخل جعبهریم بذر شمشاد در زیر الیهدر شرکت ف

های حفاظتی شرکت فریم با وجود اتمام قراردادهای این گلدان منتقل شود.این فعال بخش خصوصی همچنین درباره سایر فعالیت

هکتار،  100نگلکاری توسط این شرکت در سال گذشته انجام شده است که به جز شرکت با دولت، بیان کرد: هشت هزار هکتار ج

 ها وضعیت مناسبی دارند.تمام سطح جنگلکاری شده موفق بوده و گونه

http://awnrc.com/index.php
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هکتار از   53جعفری اضافه کرد: بر اساس قراردادهایی که قبل از اجرای طرح تنفس منعقد شده بود، شرکت فریم تعهد داشت در 

بینی شده عملیات زراعی در جنگل لی، عملیات زراعی انجام دهد که تا پایان مهرماه سال جاری، بیش از برنامه پیشهای جنگعرصه

های موجود در نهالستان این مجموعه ایم.وی بیان کرد: از آنجا که حفظ پوشش جنگل برای شرکت اهمیت باالیی دارد، نهالانجام داده

دهیم تا در مناطق مورد نظر خود بکارند و به این ترتیب سطح سبز منطقه تلف جامعه قرار میرا به رایگان در اختیار قشرهای مخ

هزار هکتار جنگلکاری در مناطق باالدست سری سه سنگده  450افزایش یابد.رئیس اداره جنگلکاری و حفاظت شرکت فریم از اجرای 

 ایم.زاد کردن انجام دادهدر قالب طرح صیانت خبرداد و افزود: امسال در این سطح عملیات آ

های گذشته اداره کل منابع طبیعی دو هزار هشت هکتار روستاهای داخل جنگل را خریداری کرده بود وی همچنین گفت: طی سال

 که عملیات جنگلکاری در این مناطق توسط شرکت فریم انجام شده است.

و معتقد است: اگر روند عدم تامین اعتبارات ادامه یابد و در جریان هایی نیز درباره عدم تامین اعتبارات دولتی دارد جعفری نگرانی

ها به جمع بیکاران افزوده های بخش خصوصی اندیشیده نشود، پرسنل این شرکتطرح تنفس، راهی برای تداوم فعالیت شرکت

رفته است. تالش برای تولید گیاهان هایی نیز برای تداوم فعالیت خود در نظر گخواهند شد. البته وی یادآور شد: این شرکت برنامه

ریزی در زمینه توسعه گردشگری در منطقه راهکارهایی است که توسط این شرکت برای تداوم فعالیت در نظر گرفته دارویی و برنامه

شده است.شرکت چوب فریم واقع در بخش دو دانگه ساری که توسط وزارت جهاد کشاورزی به بانک ملی واگذار شده است، در 

 نفر رسیده است. 110نفر پرسنل داشت که در حال حاضر این رقم به  200های نه چندان دور بیش از یک هزار و الس

http://www.iana.ir/fa/news/48678/%D8%B9%D8% 
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 تامین منابع مالی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مهر  ۰۴تاریخ: 

 هزارتن می رسد ۱05درصد مطالبات چایكاران/ تولید برگ سبز چای به  67پرداخت 

 .درصد بهای کل برگ سبز به حساب چایکاران واریز شده است 67میلیارد تومان معادل  121رییس سازمان چای گفت:تاکنون 

از  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیخبرنگارمحمد ولی روزبهان رییس سازمان چای در گفتگو با 

میلیارد  177رزش بالغ بر با ا برگ سبز چایهزارتن  90آغاز برداشت چین برگ سبز پاییز خبر داد و گفت: از ابتدای فصل برداشت 

به حساب چایکاران  بهای کل برگ سبزدرصد  67میلیارد تومان معادل  121وی افزود: تاکنون .تومان از چایکاران خریداری شد

درصد بهای برگ سبز  42به گفته روزبهان .واریز شده است و مابقی پس از پرداخت قدر السهم کارخانه ها پرداخت خواهد شد

 .درجه یک و مابقی درجه دو استخریداری شده 

بیان کرد: علی رغم افزایش کیفیت، میزان تولید برگ  تولید برگ سبز چای درصدی 22رییس سازمان چای با اشاره به کاهش 

 .سبز چای به سبب شرایط اقلیمی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته تقلیل یافته است

تولیدی هستند، افزود: تابه امروز از  خرید تضمینی برگ سبز چایای سازی مشغول کارخانه چ 38این مقام مسوول با بیان اینکه 

 .هزارتن چای خشک استحصال شده است 20مجموع بهای برگ سبز تولیدی حدود 

 .برسد هزارتن 105 به تولید نهایی میزان که شود می بینی پیش روزبهان گفت: با توجه به شرایط کنونی آب و هوا، 

http://www.yjc.ir/fa/news/6256838/%D9%BE%D8%B1%D 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/6256838/%D9%BE%D8%B1%25D


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

99 

 تامین منابع مالی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مهر  ۰۹تاریخ: 

 گذاری در توسعه صنعت زنبورداریعملكرد موثر صندوق حمایت از سرمایه

های اخیر معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، عملکرد صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور را در سال

 .ترین عامل توسعه این صنعت دانستمثبت ارزیابی کرد و اقدامات آن را مهم

به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، حسن رکنی در حاشیه بازدید خبرنگاران جوان روه اقتصادی باشگاه به گزارش گ

نعت صموندیا در استانبول ترکیه، گفت: خوشبختانه در چند سال اخیر، المللی آپیهای ایران در چهل و پنجمین کنگره بیناز غرفه

ز گذاری در این بخش، یکی امثبت صندوق حمایت از توسعه سرمایه ، پیشرفت قابل قبولی داشته که عملکردزنبورداری کشور

های مالی در مواقع خاص هستند، افزود: به وی با اشاره به اینکه گاهی زنبورداران نیازمند کمک.رودترین عوامل آن به شمار میمهم

ر جزئی باشد، اما اهمیت زیادی دارد که چنانچه عنوان مثال، تامین دارو یا غذا برای گذران کندوها در زمستان اگرچه شاید به مقدا

های های جبران ناپذیری به زنبوردار وارد کند. بنابراین صندوق با خروج از بروکراسیبه موقع و سریع تامین نشود، ممکن است خسارت

معاون امور تولیدات .ندهای گذشته توانست این موضوع را به درستی مدیریت کهای خود، طی سالسازی فعالیتغیرضروری و چابک

های تولید فراوردههای صورت گرفته توسط مدیران صندوق، نخستین زنجیره دامی وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد: با تالش

رکنی .تواند موفقیت بیشتر زنبورداران در بازار را به همراه داشته باشددر استان اصفهان شکل گرفت و چنین حرکتی می زنبور عسل

موندیای ترکیه اظهار کرد: آموزش و ارتقای المللی آپیه به حضور پرقدرت زنبورداران ایرانی در چهل و پنجمین کنگره بینبا اشار

سطح علمی زنبورداران، یکی دیگر از اقدامات مثبت و قابل تقدیری است که صندوق در اجرای آن از هیچ اقدامی فروگذار نکرد. حتی 

وی .وقفه صندوق و تسهیل روند کارها بوده استهای بیموندیا در سال جاری، مرهون تالشپیحضور ایرانیان در نمایشگاه آ

روزترین تجهیزات این صنعت بسیار موثر باشد و افزایی زنبورداران ایرانی و آشنایی با بهتواند در راستای دانشافزود:همین عمل می

رکنی یادآور شد: البته مراودات با دیگر کشورها از جمله آفریقای جنوبی .فتاداشاید اگر اقدام صندوق نبود، این اتفاق به راحتی نمی

معاون امور .های دو کشور، از دیگر تسهیالتی است که صندوق برای زنبورداران فراهم کرده استو ایجاد ارتباط بین تولیدکننده

ی استانی بر اساس نیازشان، با کمترین بروکراسی و هااتحادیه تامین نیاز مالیتولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، معتقد است 

وری در کل صنعت را به گیری از جمله اقدامات صندوق است که ارتقای توان مالی تولیدکنندگان و در نتیجه افزایش بهرهسخت

صنعت زنبورداری گذاری های زیربخش دام، صندوق حمایت از توسعه سرمایههمراه داشته به طوری که در مقایسه با دیگر صندوق

هایی که صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور به گفته وی، یکی از برنامه.تر عمل کرده استهنگامتر و بهبسیار چابک

 .های اصالح نژاد ملکه زنبورعسل در راستای افزایش عملکرد کندوها استکند، تجاری سازی دستاوردهای ایستگاهدنبال می

دهد؛ در را در دستور کار داشته و آنها را در اختیار تولیدکنندگان قرار می تولید ملكه زنبور عسل هااین ایستگاهرکنی اضافه کرد: 

های روز برای تولید ملکه بهره نژادی هستند و یا قصد دارند از ژنمند به استفاده از خون جدید برای بهعین حال، فعاالنی که عالقه

 .پذیر خواهد بودیته فنی دفتر طیور، واردات ملکه یا مواد ژنی برای آنها امکانهای کمببرند، بعد از بررسی

هزار تن عسل در کشور تولید شد، گفت:  80معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه در سال گذشته بیش از 

برداران، اما با ورود صندوق به این عرصه و آموزش بهرهدر کندوهای ایران بسیار ناچیز بود،  تولید ژل رویالهای گذشته در سال

درصد زنبورداران به ازای هر کندو،  10کیلوگرم در سال رسیده است. بنابراین حتی اگر  200اکنون تولید این محصول به بیش از 

 .کندیک کیلوگرم ژل رویال به بازار عرضه کنند، ارزش افزوده ایجاد شده با کل عسل تولیدی برابری می

http://www.yjc.ir/fa/news/6263508/%D8%B9%D9%85%D9% 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۰۵تاریخ: 

 دنیا ایران را در نانو به رسمیت شناخت

 و داخلی اخبار و روزنامه تا گرفته پاساژها و ها مغازه و مترو از شنویم؛ می جا همه را نانو کلمه روزها این  به گزارش زیست آنالین،

 نعتی،ص انقالب چهارم موج نانو، فناوری. است کوتوله معنی به «نانس» یونانی ریشه با کلمه یک «نانو» که است آن جالب. خارجی

 .های علمی راه یافته استکه در تمامی گرایش رود می شمار به بزرگ ایپدیده

نانو، مقیاس کوچکی است که نه تنها با چشم، بلکه با قویترین میکروسکوپ های نوری هم قابل دیدن نیست. امروزه این مقیاس 

جای خود را در کوچک، با وجود اینکه مقیاس های بزرگتر و کوچکتر از آن هم وجود دارد به یک علم تبدیل شده است. اخیرا نانو 

میان همه اقشار عمومی و متخصصان باز کرده در حدی که اکنون محصوالتی که با این فناوری به تولید رسیده را به راحتی استفاده 

می کنیم. فناوری نانو در میان سایر فناوری ها شاید بیشتر مورد توجه قرار گرفته زیرا مردم می توانند مخاطب اصلی آن باشند و بعد 

 .مردم، صنایع مختلف از محصوالت تولید شده مبتنی بر فناوری نانو بهره می برنداز 

همچنین بهتر است بدانیم که تا کنون ایران توانسته نانو را در صنایع مختلفی همچون نساجی و پوشاك، لوازم خانگی، تجهیزات، 

و نقل، رنگ و رزین، آب و محیط زیست، نفت و دارو و تجهیزات پزشکی، بهداشت و سالمت، عمران و ساختمان، خودرو و حمل 

 اصنایع وابسته، نیرو و انرژی، کشاورزی و غذا و نانو کامپوزیت به کار گیرد. با توجه به اهمیت فناوری نانو در دنیا در صدد آمدیم تا ب

ور ز متولیان فناوری نانو در کشدکتر سعید سرکار، دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری که ا

آقای دکتر سرکار، با توجه به اینکه مقام معظم رهبری فناوری نانو را به عنوان یک تجربه موفق در * .است، مصاحبه ای داشته است

فناوری  این کشور دانسته اند و فرمودند که جهشی در این حوزه در کشور به وجود آمده بفرمایید که چه اقداماتی تاکنون برای ترویج

 ،در کشور به ثمر رسانده اید؟ما از همان ابتدای فعالیت هایمان، تمام حلقه ها و زنجیره های ارزش از منابع انسانی تا تولید علم، توسعه

 رسوخ فناوری نانو در صنعت و در عین حال تجاری سازی را برای تحقق اهدافمان مدنظر قرار داده ایم به طوریکه در سند چشم انداز

البته باید در این مسیر همزمان به ایجاد زیرساخت .ستاد توسعه فناوری نانو، بیشتر بر ترویج این علم به صورت وسیع تمرکز داشتیم

های الزم در بحث توسعه علم و فناوری و در عین حال به صنعتی سازی و تجاری سازی می پرداختیم؛ به دلیل اینکه ستاد نانو در 

انه و اقتصاد دانش بنیان مبتنی بر فناوری نانو پیشگام بوده بنابراین زیرساخت هایی که در کشور وجود نداشته رابطه با توسعه فناور

 ای یژهو توجه نانو فناوری بر مبتنی شده تولید محصوالت بازار به نانو فناوری انداز چشم دوم سند در را در برنامه خود گنجانده ایم؛ 

 .اهداف ما دانش آموزان هستند لذا در نظر داریم آن ها را با فناوری های نوین آشنا کنیماز سوی دیگر یگی از .داریم

 دارد؟ ضرورت چقدر نانو فناوری مانند نوظهور های فناوری با مردم و به نظر شما آشنایی جامعه * 

است که جامعه و مردم پایه این را  هر فناوری نوظهوری که نتواند با جامعه ارتباط برقرار کند با شکست مواجه می شود و ضروری

 .درك کند. رابطه فناور با جامعه یک رابطه پیوندی است چون فناوری مخاطب اصلی جامعه محسوب می شود

 فكر می کنید تا کنون کارنامه درخشانی در این زمینه داشته باشید و در ترویج نانو موثر بوده اید؟*

و اگر آمار بگیریم از میزان آگاهی قشرهای مختلف جامعه نسبت به فناوری نانو در بین کارنامه ما در این زمینه قابل قبول است 

سیاستمداران، دانشگاهیان، دانش آموزان می بینیم که کارنامه درخشانی است. کشور ما در زمینه ترویج از کشورهای تراز اول محسوب 

 .می شود که توانسته اطالعات را به عموم مردم هم ارائه دهد
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ا توجه به اینكه تنها ترویج در داخل کشور نمی تواند مثمر ثمر باشد و باید با کشورهای خارجی نیز در ارتباط بود؛ ب*

 چقدر تاکنون توانسته اید به این حیطه وارد شوید تا ارتباطات چندجانبه باشد؟

کشور برتر حضور دارند، شرکت  10المللی که بیندر زمینه فناوری نانو ارتباطات مستمر است به گونه ای که ایران هر ساله در مجمع 

می کنند. ایران به عنوان یک عضو تأثیرگذار در این مجمع حضور دارد زیرا دنیا جایگاه ایران را در بین کشورهای برتر در حوزه نانو 

کشور ها ارائه می کنیم، مورد به خوبی به رسمیت می شناسد. وقتی در این مجامع برنامه ها و فعالیت هایمان را در حوزه نانو به 

 .توجه بسیاری از کشورها قرار می گیرد

 چه کشورهایی فناوری نانو ایران را برتر می دانند؟*

 گفتند و بودند شده زده شگفت ما ترویجی های برنامه و ایران در نانو علم پیشرفت از مجمع، این در امریکایی تیم پیش، چند سال 

دانشگاهی است و تاکنون برای دانش آموزان برنامه ای نداشتیم؛ ولی ایران توانسته برنامه جامعی در این ع مقط از ما های برنامه

 .خصوص برای دانش آموزان داشته باشد

برخی کشورها نیز الگوی تأسیس آزمایشگاه ها را از ما درخواست کردند تا آزمایشگاه های مجهزی با دستگاه هایی مبتنی بر فناوری 

 .در ایران طراحی و ساخته شده اند را در کشورشان تأسیس کنندنانو که 

 آیا تا به حال این تعاریف به عمل تبدیل شده و کشورهای خارجی درخواستی برای انتقال فناوری داشته اند؟*

نانو  ات آزمایشگاهیبله. اخیرا آن ها قراردادی به میزان یک میلیون دالر با شرکتی که در ایران به صورت برند تبدیل شده و تجهیز

 .است را به فروش می رساند؛ منعقد کردند که تاکنون براساس این قرارداد دو آزمایشگاه در گوانژو و سوژوی چین راه اندازی شده 

 برنامه ریزی خاصی برای گسترش همكاری با سایر کشورها دارید؟ *

ل مذاکره هستیم که آزمایشگاه هایی مبتنی بر فناوری نانو را در سالهای آتی تاسیس این آزمایشگاه ها شتاب می گیرد و ما در حا

راه اندازی کنیم. مالزی، آکوادور، فیلیپین و کوبا از جمله کشورهایی هستند که از ما درخواست داشتند تا در آینده نزدیک آزمایشگاه 

 .مجهز به فناوری نانو را برایشان تأسیس می کنیم

کردید که آمریكایی ها از پیشرفت ایران در حوزه نانو شگفت زده شدند آیا ما در در بخشی ازصحبت های خود اشاره *

 زمینه ترویج نانو واقعا از آنها جلوتریم؟

قطعاً همینطور است. در اقشار مردم و در بخش دانش آموزی در زمینه ترویج نانو از آمریکا جلوتر هستیم. زیرا آنها موضوع ترویج نانو 

 .شروع می کنند ولی این امر نیاز است که از مقطع دانش آموزی مورد سرمایه گذاری قرار بگیرد را از مقطع دانشگاهی

از پیشرفت های دیگر در زمینه فناوری نانوی ایران اختصاص یک روز در چین به نام روز فناوری نانوی ایران است؛ در *

 این روز چه اتفاقی می افتد؟

وی ایران در چین برگزار و بحث های تبادل تکنولوژی در آن مطرح می شود. در این روز می بله. هر ساله یک روز مختص فناوری نان

نشست تبادل تکنولوژی  3 برگزاری به توان می ها نشست این نتایج جمله از. برسیم توان در نهایت به تبادل و صادرات تکنولوژی 

 .والت خود را ارائه کردند و همین به عقد قرار داد منجر شده استاشاره کرد که در آن شرکت های دانش بنیان و فناوران ایرانی محص

این نشست های تبادل فناوری فقط در چین است یا کشورهای دیگر نیز مد نظر هستند تا تبادالت نانو گسترده تر *

 شود؟
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ست نیم؛ همچنین بنا داریم دو نشطبق برنامه ریزی ها در مالزی، کره جنوبی، اندونزی این نشستهای تبادل تکنولوژی را برگزار می ک

چین داشته باشیم. البته که کشورهای ارمنستان و روسیه از کشورهای هدف ما هستند و درصدد « سوژو»و « هاربین»دیگر در 

 .هستیم با اتحادیه اروپا و بلژیک برای تبادل تکنولوژی نانو و صادرات محصوالتمان نشست هایی داشته باشیم

زمینه این کشورها مشکل تر است زیرا این کشور ها به سایر کشورها مانند آلمان که صاحب برند هستند به راحتی  البته که کار ما در

 .اعتماد می کنند و با اطمینان خاطر محصول می خرند اما ما تالشمان را می کنیم

سالیان سال هزینه و زحمت آنهاست. متأسفانه آلمان، چین و ... جایگاه خود را در اذهان مردم ایجاد کرده اند و این برندسازی حاصل 

 ریزی برنامه به نیاز این و نرسیده جایگاهی به هنوز «تک های»  حوزه در اما ایران به نفت و گاز، فرش و صنایع دستی شناخته شده 

به دقت باال و تالش نیاز برنامه ریزی و سرمایه گذاری شود و این موضوع « ساخت ایران» برند روی استانداردها با متناسب تا است

 .دارد. این برند شدن یک شبه اتفاق نمی افتد

 این موضوع یک نقطه ضعف محسوب می شود برای رفع این معضل باید چكار کرد؟*

قطعاً نشست هایی که برگزار می کنیم می تواند در تغییر نگاه دنیا به ظرفیت های تکنولوژیک و فناورانه ایران تأثیرگذار باشد و 

 .بایستی در دنیا این تغییر نگرش را ایجاد کنیم

 چقدر زمان نیاز است برای شناخته شدن ایران به عنوان یک برند در فناوری های پیشرفته مانند نانو؟*

یک تا دو دهه زمان می برد؛ ولی وقتی به چنین تغییر دیدگاهی دست پیدا کنیم قطعاً محصوالت معمولی ما هم توسعه می یابد. 

کشورها ببینند ایران در محصوالت پیشرفته حرف برای گفتن دارند و محصوالت با کیفیت و فناوری باال در دنیا عرضه می کند وقتی 

طبیعتا یخچال و کولر و بخاری و سایر محصوالت ایرانی را بهتر خریداری می کنند؛ چون می پندارند وقتی ایران در سطح تکنولوژی 

 .است جامع برنامه یک نیازمند موضوع این باالخره حصوالت نیز قابل اعتماد است. سهم دارد در سایر م« های تک»

 چرا تاکنون نتوانسته ایم برند باشیم تا فناوری های پیشرفته ما برای سایر کشور ها قابل توجه باشد؟* 

تواند به راحتی محموله ای از محصوالت متأسفانه در صادرات محصوالت معمولی ایرانی هیچ نظارت و دقتی وجود ندارد و هر کسی می 

بی کیفیت ساخت ایران را صادر کند و به آینده ایران صدمه وارد کند؛ دقتی که در صادرات محصوالت ایران به سایر کشورها باید 

 .وجود داشته باشد باید بیشتر از کیفیت محصوالت وارداتی باشد

 بوده است؟ لطفا بفرمایید که تا کنون صادرات در چه حوزه ای*

کشور جهان را هدف برای صادرات محصوالت نانو قرار دهیم؛ تجهیزات آزمایشگاهی بیشتر از سایر محصوالت  21تاکنون توانسته ایم 

 به باید ها کشور سایر. کند می ایجاد اعتبار ما برای جنوبی کره نانو در مرحله صادرات قرار گرفته اند. قرارداد فروش با کشور چین و 

 .صوالت نانو در کشورهای خارجی ایجاد شودمح بازار نهایت در تا  کنند عتمادا ما

اکنون ما به کره جنوبی، استرالیا، مالزی، روسیه، آلمان، اسپانیا، ایتالیا و ترکیه صادرات محصوالت نانویی داریم. چون فناوری، های 

نو را دارند قطعاً این فناوری را نمی توانیم به کشورهای تک است کشورهای پیشرفته متقاضی هستند و ظرفیت فعالیت در عرصه نا

 .عقب مانده افریقایی صادر کنیم. ضروری است ظرفیت محصوالت نانویی در کشور مورد نظر وجود داشته باشد

اگر توضیح بفرمائید که داشتن دفتر نمایندگی در یک کشور خارجی چه اهمیتی می تواند داشته باشد مخاطبان بهتر *

 ه اهمیت فناوری نانو و صادرات آن خواهند شد؟متوج

وقتی بخواهیم وارد بازار یک کشور شویم حتما باید متولی داشته باشیم؛ بدین واسطه می توان با مشتریان ارتباط برقرار کرد. ایجاد 

 هداف این دفاتر نمایندگییک پایگاه یا یک دفتر نمایندگی برای کشور هویت می آورد. توسعه بازار و فروش محصوالت ایرانی از ا
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درصدد هستیم میزان صادراتمان افزایش یابد و جغرافیای کشورهای هدف برای صادرات نیز مد نظرمان قرار بگیرد. .محسوب می شود

پیش بینی می کنیم تا دوسال آینده تعداد کشورهایی که محصوالت نانو را به آنها صادر می کنیم دو برابر شود؛ رشد فزاینده در 

 .لهای آتی برای صادرات محصوالت مبتنی بر فناوری نانو سرلوحه کار ماستسا

 دارید؟ نانو محصوالت صادرات چه برنامه ای برای افزایش *

دو سال پیش در چین یک دفتر با هدف توسعه صادرات به چین راه اندازی کردیم؛ هرچند که در کشور ما این باور وجود ندارد که 

چین به کاالهایی با قیمت پائین و قابل رقابت معروف است ما چین را در اولویت قرار دادیم زیرا اگر در  به چین صادر کنیم. چون

 .چین جاپایی باز کنیم بازار خوبی برایمان فراهم می شود

ای ما کشور است و این بر 40کشور سرمایه گذاری کرده ایم؛ چین معادل  40وقتی در کشور چین سرمایه گذاری کنیم انگار روی 

نتوانیم خود را توسعه دهیم شرکت های دانش بنیان به بن بست می « های تک» اولویت داشت چون اعتقاد داریم اگر در عرصه

 .خورند؛ بنابراین امروز باید در رابطه با توسعه بازار شرکت ها تالش کنیم

 پیشنهاد شما به شرکت های دانش بنیان برای پیروزی در عرصه صادرات چیست؟*

اگر بخواهیم در این عرصه موفق باشیم باید به شرکت ها آموزش دهیم که جهانی فکر کنند و طراحی کنند؛ مطابق با استانداردهای  ما

با محصوالت معمولی خیلی تفاوت دارد حتما امروز هم دیر « های تک»معتبر جهانی محصوالت خود را بسازند. مارکینگ محصوالت 

 .ینه تربیت کنیماست و باید تُجاری در این زم

 برای تجاری سازی محصوالت نانو در شرکت های دانش بنیان چه اقداماتی نیاز است؟*

حوزه صنعتی کاربرد دارد و رسوخ کرده ؛ این موضوع روز به روز جامعیت می یابد.برای تجاری  10فناوری نانو اکنون در بیش از 

به ثروت تبدیل کنیم. ما در تبدیل ثروت به دانش خوب عمل کرده ایم ولی  سازی یک اکوسیستم نیاز داریم تا بتوانیم دانش خود را

 .از نظر کمی باید به تولید علم با کیفیت دقت کنیم و با تغییر نگرش در دانشگاه ها این موضوع را تقویت کنیم

 به راستا این در همچنین . هستند تأثیرگذار بنیان دانش های شرکت محصوالت سازی تجاری مسیر ابزار، بودجه، امکانات در 

 .اه هایی با تجهیزات پیشرفته نیاز داریم تا متخصصان بتوانند در مرز دانش به کار تحقیقاتی برسانندآزمایشگ

متأسفانه ما در این کشور مخالفانی می بینیم که با انتشار مقاله و تحقیقات علمی مخالفت می کنند. مقاله شاخص تولید علم است و 

مقام معظم رهبری تأکید دارند باید ایران به  .توانیم آن را نفی کنیم. دنیا در عرصه علمی ما را با انتشار این مقاالت می بینندما نمی 

وقتی دانشمندان تراز اول به یافته های علمی ما رجوع کنند، عالی .مرجعیت علمی برسد که تنها با این رویه قابل دستیابی است

ی خوب نمی توانیم در توسعه تکنولوژی موفق باشیم اگر ما در مرز دانش نظریه های جدید نداشته باشیم در است؛ ما بدون بنیه علم

توسعه تکنولوژی موفق نخواهیم بود و تنها یک کپی بردار خوب می شویم؛ ما زمانی حرفی برای گفتن داریم که محصوالت پیشرفته 

بنابراین  .زمان است که کشورهای پیشرفته ایران را به رسمیت می شناسند در آن.مبتنی بر یافته های علمی خودمان عرضه کنیم

اگر می خواهیم پیشرفت کنیم و به رسمیت شناخته شویم و اقتصاد دانش بنیان در این کشور شکل بگیرد باید بنیه علمی با کیفیت 

مایه اصلی که نیروی انسانی متخصص و زبده است ما سر.خود را تقویت کنیم که این امر به برنامه ریزی و سرمایه گذاری نیاز دارد

داریم ولی این مغزها را فرآوری نکرده ایم تا از آنها بهره برداری کنیم. این جای تأسف دارد چون این سرمایه ها به رسمیت شناخته 

 .نمی شود و این شایسته جامعه ما نیست
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ه آموزش ها و تجهیزات نیاز به بودجه می تواند یک عامل البته که عالوه بر نیروی انسانی و مقاله و مسائلی مربوط ب*

اصلی برای توسعه یک فناوری در هر کشوری باشد؛ بفرمایید که ایران در مقایسه با سایر کشورها به چه میزان روی 

 فناوری نانو سرمایه گذاری می کنند؟

ی کند این بودجه بخش دولتی به غیر از بخش خصوصی است. امریکا بالغ بر یک و نیم میلیارد دالر روی فناوری نانو سرمایه گذاری م

میلیون دالر بودجه به صورت ساالنه صرف فناوری نانو می  700میلیارد دالر، ژاپن یک میلیارد دالر، کره جنوبی  1.2کشور چین 

میلیون دالر به فناوری  20یر ولی در کشور ما ز .این بودجه ها برای خاص فناوری نانو است چون به اهمیت نانو پی برده اند.کنند

 .نانو اختصاص می یابد و این جای تأسف دارد

 با این میزان بودجه در کشور ما در حوزه نانو پیشرفت این تكنولوژی را چگونه ارزیابی می کنید؟*

ن ه اصلی ما نیروهای جوابا این میزان سرمایه گذاری، بسیاری از کشورها را پشت سر گذاشته ایم و رتبه خوبی در نانو داریم. سرمای

هستند. ما در دیداری که مقام معظم رهبری با محققان نانو داشتند به ایشان عرض کردیم در بحث نانو از دامنه کوه باال رفته ایم 

ولی اکنون وارد صخره نوردی شده ایم و در حال رقابت با کشورهای آلمان، کره جنوبی، چین و آمریکا هستیم؛ این رقابت شوخی 

صخره نوردی ابزار و امکانات خاص خودش را می خواهد. اگر یکی بدون ابزار و ملزومات صخره نوردی وارد این کار شود و .یستن

من نگران هستم که با این تزریق منابع مالی در عرصه فناوری نانو حتی در حفظ رتبه دچار  .سقوط کند؛ سقوط خطرناکی خواهد بود

برابر این بودجه را داریم تا بتوانیم تأثیرگذاری شگرفی در بحث علم  5این ظرفیت ها کشش حداقل  مشکل شویم؛ اعتقاد دارم ما با

 .و فناوری و تولید محصوالت متنوع داشته باشیم و بازار صادراتی خود را توسعه دهیم

مردم بهره برداری کنیم. اگر امروز ما در سند چشم انداز گفته ایم که می خواهیم از فناوری نانو برای تولید ثروت و ارتقاء زندگی 

 .امروز زمان سرمایه گذاری است .سرمایه گذاری نکنیم باید در آینده با هزینه بسیار زیاد برای واردات محصوالت نانو تالش کنیم

 برند سازی در حوزه فناوری نانو به چه صورتی است؟ آیا در این زمینه اقدامی صورت گرفته است؟*

وزه برنامه ریزی هایی داریم. به طوریکه در برندسازی منسوجات اقداماتی در دست بررسی است. این برند سازی به بله.قطعا در این ح

 .رسند می فروش به خاص برند یک با شرکت یک در مختلف شرکتهای از حوزه این محصوالت که است گونه ای 

محصوالت تاثیر بسزایی دارد تا بدین وسیله سبد یک محصول تکمیل و ایجاد این برند که در بر گیرنده چندین برند است، در بازار 

این نوع برند سازی  «صنعتیآالت نیمهتجهیزات و ماشین»و « منسوجات»، «تجهیزات»اعتماد مشتری نیز جلب شود. تاکنون در

 .صورت گرفته است

در  «نانو»از محصوالتی که تحت عنوان  برخی از مردم ذهنیت اشتباهی نسبت به فناوری نانو دارند و این ذهنیت هم *

 مترو و اماکن عمومی توسط دستفروش ها تبلیغ می شود به وجود آمده برای این اعتماد سازی اقداماتی انجام داده اید؟

ری مواد ااز جمله اقداماتی است که می تواند تاییدیه محصوالت نانو را ثابت کند. نانونماد مانند برچسب گذ« نانو نماد»بله. موضوع 

 .است که محصوالت را از سوی سازمان غذا و دارو تایید می کند« سیب» غذایی و آشامیدنی با عنوان

مطرح شد. علی رغم اینکه نانونماد تأیید شده « نانو نماد»برای جلوگیری از فروش محصوالت تقلبی در مترو و جاهای دیگر بحث 

 .ده تا این طرح اجرایی شود اقدامی نکرده استولی سازمان استاندارد که باید وارد میدان می ش

این سازمان کند و بروکرات است و ما این دلخوری را داریم و نگران هستیم که با افزایش اجناس تقلبی که با نام نانو در بازار به فروش 

شتباه مردم تغییر کند و در نهایت می رسد دیدگاه مردم عوض شود. ما هرچه سریعتر می خواهیم نانو نماد را معرفی کنیم تا دیدگاه ا

http://awnrc.com/index.php
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نانونماد بازار محصوالت نانو را نظم می دهد و باعث حذف سودجویان در این عرصه می .محصوالت نانوی واقعی بدست مردم برسد

 .شود

 برخی نیز فكر می کنند فناوری های جدید ضررهایی دارند، آیا تاکنون ضرری در فناوری نانو به اثبات رسیده است؟*

ا مقاومت نسبت به فناوری های جدید که آثار سوئی دارند وجود دارد اما به یقین عرض می کنم که تاکنون تحقیقی اثرات سوء قطع

ولی اعتقاد داریم هر فناوری که مفید است آثار سوء هم دارد اما باید منافع و مضرات را در کفه .را در فناوری نانو ثابت نکرده است

ا فناوری نانو محصوالت با ویژگی های مفید تولید می شوند. مثال آفت کش هایی که با فناوری نانو تولید می ترازو بگذاریم؛ در کل ب

شوند سمی نیستند؛ با فناوری نانو از اتالف انرژی در صنایع مختلف جلوگیری می شود؛نیترات، ارسنیک و فلزات به طور قابل توجهی 

 .نمونه هایی از ویژگی های خوب در فناوری نانو به شمار می رود با فناوری نانو از آب حذف می شود و اینها

 چشم انداز نانو در سالهای آینده از نظر شما چگونه است؟*

بیشتر تمرکز ما در فناوری نانو صنعتی سازی و تجاری سازی است. شکوفایی اقتصاد نانو منجر به تحول اقتصادی، ثروت افزایی، 

ادارت محصوالت نانو می توانیم دیدگاه کشورهای خارجی را به ایران عوض ص با. شود می رای ایران اشتغال زایی، افزایش صادرات ب

 .کنیم

 اگر بخواهید به حوزه فناوری نانوی ایران نمره بدهید چه عددی مد نظر شماست؟*

توانم بگویم راضی هستیم از آنچه من به سختی نمره می دهم. البته که نمی توانیم نمره ای به ایران در این زمینه بدهیم. ولی می 

 .که فناوری نانو در ایران بوده و خوشحالیم تیم زبده ای نانو را در کشور پیش می برند

 آن ضمن  و شد اشاره نانو فناوری زمینه در ایران افتخارات به شما های صحبت در که جدایی از بحث های تخصصی *

 ک از حوزه های فناوری نانو عالقه دارید؟کدامی به بدانیم است جالب ما برای داشتید فناوری این در هم هایی گله

فناوری نانو در حوزه های سالمتی، کاالهای خانگی، نساجی و پوشاك، عمران و ساختمان، نانو مواد، حمل و نقل، محیط زیست، 

 .که به همه حوزه های نانو عالقه دارم پلیمر و کامپوزیت، انرژی، رنگ و رزین و...قابل کاربرد هستند. به جرات می توانم بگویم

 برای ما جالب تر است که بدانیم چه محصوالتی نانویی را مصرف می کنید؟* 

داروی نانوکورکومین که از ماده موثر زردچوبه )کورکومین( گرفته شده و فرموالسیون آن منحصر به فرد و مخصوص ایران است را 

مصارف زیادی دارد و به عنوان ضد التهاب، ضد سرطان، آنتی اکسیدان استفاده می شود  استفاده می کنم. زردچوبه در طب سنتی ما

اما مشکل اینجاست که میزان جذب کورکومین و سایر مواد گیاهی در بدن بسیار پایین است به همین منظور از این نانو دارو استفاده 

مولی شده پوشاك و حوله نانویی است؛ اگر ساختمان نانویی از دیگر محصوالتی که در زندگی بنده جایگزین محصوالت مع.می کنم

 .هم بسازند از آن استفاده می کنم

http://www.iana.ir/fa/news/48742/%D8%AF%D9% 

 

 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/news/48742/%D8%AF%D9%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

106 

 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۰۴تاریخ: 

درصدی آب در بخش کشاورزی کمک می کند/ مزایای فناوری نانو در کشاورزی توسط  50نانوتكنولوژی، به کاهش 

 مشتریان مورد تایید قرار گرفته است

یک شرکت تخصصی اسپانیایی در زمینه فناوری نانو اعالم کرد ، نانوتکنولوژی ، فناوری است که می تواند در بخش کشاورزی به 

، صرفه جویی در مصرف آب و افزایش تولید دو هدف اساسی "فرش پالزا"به گزارش ایانا از سایت  آب کمک کند. درصدی 50کاهش 

در بخش کشاورزی است. در حالی که فناوری نانو می تواند این امکان را به وجود آورد، در عین حال منافع دیگری نیز به همراه دارد. 

انرژی کوانتومی ایجاد می کند که باعث تحریک پیوندهای هیدروژنی می این فناوری، به صورت فیزیکی بر روی آب عمل می کند و 

یجه شده و در نت "کوچکتر"شود. در نتیجه، آن ها فعال تر شده وخواص فیزیکی مولکول های آب تغییر می یابد، به طوری که آن ها 

در زمینه فناوری نانو، مزایای  ، یک شرکت تخصصیNanolabsجذب آن ها توسط گیاه بهبود می یابد.این در حالی است که، 

 استفاده از این فناوری را در بخش کشاورزی اعالم کرده است:

به صرفه جویی آب حدود  Nanolabs ASARدرصد. استفاده از تکنولوژی و راه اندازی سیستم های  50. ماهش مصرف آب تا 1

 ه دارد.درصد کمک می کند؛ که البته این امر بستگی به نوع خاك مزرع 50تا  20

در سیستم آبیاری روی داده است، به طوری  ASAR Nanolabs. افزایش تولید به دلیل استفاده از سیستم های نانو تکنولوژی 2

 درصد تولید خود را در مزارع مختلف افزایش دهد.40که این شرکت توانسته است تا 

 . کاهش استفاده از آفت کش و کود 3

درصدی تولید  40هبود خواص ارگانولپتیک )خواص ظاهری( آن. عالوه بر آن، منجر به افزایش . بهبود کیفیت تولید از طریق ب4

 زیست توده شده است.

. از بین بردن مواد آهکی و رسی در سیستم یاد شده، به طوری که مشاهده شده است که مقدار لجن جمع آوری شده کاهش می 5

 یابد و به صرفه جویی اقتصادی آن منجر می شود.

در دسترس بودن مواد مغذی و رطوبت خاك بهبود می یابد. فناوری نانو امکان می دهد تا انتقال بهتر مواد مغذی برای محصوالت  .6

 و همچنین استفاده موثر مواد در بستر انجام شود.

کند و موفقیت آن در این هدف را دنبال می  Nanolabs. کاهش هزینه های برق مرتبط با پمپاژ. کاربرد فناوری نانو با سیستم 7

 پروژه های خارج از آزمایشگاه نشان داده شده است.

، مزایای استفاده از فناوری نانو در بخش کشاورزی توسط مشتریان مورد تایید Nanolabsبه گفته خاویر کلنز، مدیر عامل شرکت 

ا کاهش و همچنین حجم و کیفیت تولید را قرار گرفته است. به طوری که با راه حل های ما، آن ها توانسته اند مصرف آب خود ر

 افزایش دهند. 

http://www.iana.ir/fa/news/48700/%D9%86%D8%A7%D9% 
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 تولیدات باغی
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۰۵تاریخ: 

دارشدن تولیدکنندگان از سود زنجیره تولید و تجارت سیب/ شفاف سازی قیمت ها از مزایای زنجیره تولید و سهام 
 تجارت سیب

معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: با راه اندازی زنجیره تولید و تجارت سیب تولید کنندگان از مزایا و سود حاصله از صادرات 

ی طهماسبی، معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی محمد عل.سیب بهره مند می شوند

ایران )ایانا( با بیان این مطلب افزود: تولید و تجارت سیب در زنجیره ای قرار می گیرد که تولیدکنندگان، صاحبان صنایع و تجار در 

مدادشدن تولیدکنندگان به عنوان محور این زنجیره منفعت زیادی به تولیدکنندگان آن فعالیت خواهند کرد.وی با اشاره به اینکه با قل

دار و ذی نفع شده و خود می توانند می رسد، تصریح کرد: با تحقق این امر تولیدکنندگان در زنجیره تولید و تجارت سیب سهام

 ا فعالیت در این زنجیره از ارزش افزوده ناشی از ارزآوریمسائل مربوطه را پیگیری کنند.طهماسبی با اشاره به اینکه تولیدکنندگان ب

 و تجارت آن شریک می شوند، گفت: راه اندازی این زنجیره نقش بسزائی در تنظیم بازار و کنترل قیمت ها دارد.

رف زمانی که بازار مصمعاون وزیر جهاد کشاورزی راه اندازی این زنجیره را به نفع تولیدکنندگان و صادرکنندگان دانست و اظهار کرد: 

با کمبود مواجه می شود، این زنجیره بازار را به تعادل رسانده و مصرف کنندگان از پرداخت پول بیشتر مصون می ماند، همچنین 

زمان کاهش قیمت ها در بازار محصوالت کشاورزی ضرری متوجه تولیدکنندگان نمی شود، به طوری که شرکت تعاونی پسته 

تعیین حداقل قیمت، این پیام را به تولیدکنندگان می رساند که درصورت کاهش قیمت پسته، محصول خود را  رفسنجان هر سال با

 به تعاونی بفروشند تا از ضررهای احتمالی پسته کاران جلوگیری شود.

د، وجود راه تولیوی شفاف سازی و تعیین حداقل قیمت ها را یکی از مزایایی زنجیره تولید و تجارت سیب دانست و گفت: با این 

 تجارت و صادرات برای تولیدکنندگان، صاحبان صنایع تبدیلی و تکمیلی و تجار، هموار می شود.

طهماسبی راه اندازی این زنجیره را کاری دشوار دانست و افزود: این طرح در دراز مدت جواب می دهد، اما باید از نظر فرهنگی و 

 د و مدیران شرکت های موجود باید آشنا به مسائل روز، بازرگانی و تجارت باشند.مهارت آموزی، بین تولیدکنندگان ترویج شو

http://www.iana.ir/fa/news/48737/%D8%B3%D9%87% 
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 تولیدات باغی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مهر  ۰۷تاریخ: 

 کشورها از ایران زردآلو تازه می خرند؟کدام 

تن زردآلو تازه، از کشور صادر شده  257هزار و  10، قریب به  1396ماهه نخست سال  5طبق آمار منتشر شده توسط گمرك در 

 .است

 5در  آمار منتشر شده توسط گمرکطبق  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

 .، از کشور صادر شده استتازه زردآلوتن  257هزار و  10، قریب به  1396ماهه نخست سال 

 .بوده است 207882920912و ارزش ریالی آن  6371168 صادراتارزش دالری این میزان  

http://www.yjc.ir/fa/news/6261432/%DA%A9%D8%AF% 
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 تولیدات زراعی
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۰۱تاریخ: 

 میلیون تن گندم در برنامه ششم ۱3گذاری تولید بیش از هدف

میلیون تن گندم 13گذاری وزارت جهاد کشاورزی برای تولید بیش از مشاور وزیر جهادکشاورزی و مجری طرح گندم کشور از هدف

پور امروز در همایش کشت پاییزه گندم که در جهادکشاورزی به گزارش ایانا، اسماعیل اسفندیاری.در برنامه ششم توسعه خبر داد

- 1397هزارتن گندم در برنامه ششم توسعه سال زراعی  400میلیون و  13، گفت: برای تولید استان آذربایجان غربی برگزار شد

درصد 45وی با تاکید بر اینکه سطح پوشش مزارع گندم دیم در کشور باید افزایش یابد، تصریح کرد: .گذاری شده استهدف 1396

بینی میزان نیاز کشور ری طرح گندم کشور با اشاره به پیشمج.درصد به کشت آبی تعلق دارد 65اراضی به کشت گندم از نوع دیم و 

های اسفندیاری پور با اشاره به اینکه در سال.هزار تن نیاز تولید گندم کشور است 800میلیارد و 14، 1404به گندم افزود: تا سال 

ساله خرید گندم مازاد بر مصرف  هزارتن گندم خریداری شده است، اظهار کرد: متوسط چهار 800میلیون و  4معادل 90-92زراعی 

 8/ 5مشاور وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه برای تامین آرد خبازی نانوایان در حدود .هزار تن بوده است 800میلیون و  8

  .رویکرد جهادکشاورزی صادرات گندم نبوده، بلکه تامین نیاز داخلی است :نشان کردمیلیون تن آرد نیازمندیم، خاطر

هزار تن بذر ناخالص افزایش  468به  92هزار تن در سال  290درباره تولید بذر گندم نیز گفت: میزان تولید بذر گندم در کشور از وی 

 .یافته است

http://www.iana.ir/fa/news/48625/%D9%87%D8%AF%D9%81 
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 تولیدات زراعی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مهر  ۰۸تاریخ: 

 درصد افزایش یافت 50آخرین تحوالت بازار میوه و صیفی/ نرخ گالبی 

جربه تهای اخیر با ثبات نسبی همراه بوده و تنها در اقالمی نظیر گالبی و آناناس افزایش دوبرابری قیمت را بار در هفتهو تره بازار میوه

در مقایسه با  قیمت انواع میوه و تره بار ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار .کرده است

 .ثبات نسبی همراه بود و تنها در اقالمی نظیر گالبی و آناناس افزایش دوبرابری قیمت را تجربه کرد هفته های اخیر در بیشتر اقالم با

 8تا  3، نارنگی 6تا  4 لیمو شیرین، 7تا  5آخرین بررسی از روند بازار نوبرانه های پاییز حاکی از آن است که هر کیلو انار با نرخ 

 .هزار تومان در مغازه ها عرضه می شود

تا  10،آناناس 5تا  2،هلو انجیری 7تا  3،سیب 12تا 8،گالبی 4تا  2، شبرنگ 10تا 8 نرخ هر کیلو انگور بی دانه قرمزین همچن

 .هزار تومان است 5تا  500هزار و  3و موز  14

درصد نرخ گالبی و  50از افزایش   صنعت،تجارت و کشاورزیحسین مهاجران رییس اتحادیه میوه و سبزی در گفتگو با خبرنگار 

هزار  11 تا 4 بیروتی ،گالبی14 تا 3 میوه شاه گالبی ،125تا  115آناناس در بازار خبر داد و گفت: اکنون هر کارتن آناناس با نرخ 

، 500هزار و  8تا  500هزار و  3دانه قرمز انگور بی، 5تا  2، انجیر سیاه ۱5 تا 8 نرخ با انجیر زرد  کیلو هر :وی افزود.تومان است

هزار تومان  5، شلیل شبرنگ هزار تا 15تا  14، انبه 6تا  500هزار و  3، آلو شابلون 3، آلو زرد هزار تا 3تا  500انگور مهری هزار و 

تا  4نرخ هر کیلو گردو تازه  :و گفت هزار تومان اعالم کرد 22تا  12مهاجران نرخ هر کیلو پسته تازه را .در میدان عرضه می شود

 3، سیب لبنانی قرمز هزار تا 500هزار و  4، سیب لبنانی زرد هزار تا 5، هلو انجیری هزار تا 18تا  14، توت فرنگی 500هزار و  5

هندوانه نو  و 500 هزار و 2، طالبی هزار تا 600وی نرخ هر کیلو خربزه هزار تا هزار و .هزار تومان است 4تا  3و موز  500هزار و 

تومان گفت:  700هزار و  2رییس اتحادیه میوه و سبزی با اعالم نرخ هر کیلو خیار رسمی را هزار تا .تومان اعالم کرد 600تا  ۱00

، 500هزار و  تا هزار گلخانه فرنگی ،گوجه800 و هزار تا 200 و هزار نو فرنگی گوجه ،2 تا هزار گلخانه خیار کیلو هر نرخ همچنین 

 500هزار و  4،لیمو ترش سنگی 800، سیب زمینی هزار تا هزار و 800تا هزار و  100، پیاز زرد هزار و 500پیاز سفید هزار تا هزار و 

و سبزی جور)پلو،آش، قورمه(  700تا هزار و  700به گفته وی نرخ هر کیلو سبزی خوردن .هزار تومان است 11تا  8و لیمو ریز  6تا 

در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی پیش بینی کرد و افزود: با  قیمت انواع میوه و سبزیمهاجران .تومان است 500ا هزار و ت 700

 .توجه به رکود حاکم بر بازار و کاهش تقاضا به دلیل ازدیاد سفر نوسان خاصی در بازار رخ نخواهد داد

 3تا  500، نارنگی هزار و 6تا  500در میدان گفت: هر کیلو انار با نرخ هزار و وی با اشاره به آخرین وضع نرخ میوه های نوبرانه پاییز 

 .تومان در میدان عرضه می شود 500هزار و  3تا  2و لیمو شیرین  500هزار و 

http://www.yjc.ir/fa/news/6262148/%D8%A2%D8%AE%D8% 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۰۵تاریخ: 

 شرکت خصوصی در پرورش گاو سمینتال تاکنون 3گذاری سرمایه

اند، اما باید سیستم با وجود اینکه نژاد هلشتاین در ایران به طور کامل شناخته شده و بیشتر دامدارها به پرورش آن اقدام کرده

 .خارج شودپرورشی از تک نژادی 

ها را امروزه تمام دنیا برای تأمین نیازهای پروتئینی و شیری خود نژادهای مختلف را بررسی کرده و بهترین"به گزارش خبرنگار ایانا، 

عنوان مثال نژاد جرزی در تولید شیر، هِرفورد در تولید گوشت و پرتولیدی خاص یک نژاد نیست، به .کنندبرای پرورش انتخاب می

برداری رسید، اما بار در ایران در سطحی وسیع به بهرهنژاد سمینتال اگرچه برای نخستین .یلیارد و سمینتال دومنظوره هستندبمونت

سمینتال حیوانی قانع در امر  .ها پرورش داده شده و امتحان خود را پس داده استها قبل در برخی استانبه تعداد محدود از مدت

این  .توان پنج گوساله گرفت؛ در صورتی که این تعداد در هلشتاین کمتر استاز هر رأس ماده آن می طور متوسطتغذیه است و به

تواند بخش بزرگی از نیاز واردات گوشت به کشور را کاهش دهد؛ بنابراین اگر دامداران خواهان پرورش چنین نژادی باشند، نژاد می

امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در مراسم افتتاح نخستین پروژه بزرگ این بخشی از سخنان معاونت ".کنیمآنها را یاری می

ر یک ها را دمرغاند که نباید تمام تخمپرورش نژاد سمینتال در ایران بود. بنابراین مسئوالن عرصه دامپروری، به این نتیجه رسیده

، ستفاده کرد. زیرا این نژاد عالوه بر تولید باکیفیت بیشترسبد گذاشت. بلکه باید از ظرفیت نژادهای دیگری مانند سمینتال نیز ا

توان آن را برای تولید شیر و گوشت در کنار هم محسوب کرد. این در حالی است که نژاد هلشتاین شود و میدومنظوره نیز تلقی می

 شود.برداری میدر ایران بیشتر به منظور تولید شیر پرورش یافته و کمتر از گوشت آن بهره

ای خود، برای پرورش گاو سمینتال، اهدافی را در نظر گرفته که در نهایت به در همین راستا وزارت جهاد کشاورزی در برنامه توسعه

 گسترش این نژاد در سراسر کشور خواهد انجامید؛ این توسعه در راستای تغییر ترکیب جمعیت دامی به نژادهای پربازده بوده است.

های جدید توسط بخش خصوصی راه دف تولید و تکثیر دام مولد سنگین دو منظوره و تامین مواد ژنی، گلهبرای این منظور، با ه

 توان به موارد زیر اشاره کرد:ترین آنها میاندازی شده است که از مهم

ان کشاورزی، با های دانش بنیرأس گاو دو منظوره از نژاد سمینتال در استان قزوین توسط یکی از شرکت 2000ایجاد ظرفیت -1

    1395و  1394های رأس تلیسه آبستن نژاد سمینتال در سال 986واردات مجموع تعداد 

 شده است. (LC)    راس گاو دو منظوره از نژاد سمینتال در استان خراسان رضوی گشایش اعتبار 1000برای ایجاد ظرفیت -2

رأس گاو نر  15ظرفیت   هزار دز اسپرم در سال و 500با ظرفیت تولید راه اندازی مرکز پشتیبانی مواد ژنی در استان مازندران -3

هزار دوز اسپرم گاو سیمنتال شد که این اقدام  98هزار دوز و توزیع  143موفق به تولید  1394مولد سمینتال. این شرکت در سال 

ا کرد.بنابراین با توجه به چراغ سبز مسئوالن ارتقا پید  هزار دوز اسپرم 128هزار دوز اسپرم و توزیع  231به تولید  1395در سال 

ای نه چندان دور از استقبال بیشتری در رسد پرورش این نژاد در آیندهوزارت جهاد کشاورزی برای پرورش نژاد سمینتال، به نظر می

 گذاران برخوردار شده و تعداد واحدهای مربوط به آن، رو به افزایش باشد.میان تولیدکنندگان و سرمایه

http://www.iana.ir/fa/news/48725/%D8%B3%D8%B1%D9% 
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 چای
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۰۶تاریخ: 

 هزار تن برگ سبز چای در چین پاییزه 90خریداری 

 90چین سوم و پایانی چای شروع شده و از آغاز این چین، حدود معاون بازاریابی و تنظیم بازار سازمان چای گفت: در حال حاضر 

 .هزار تن برگ سبز از کشاورزان چایکار خریداری کرده ایم

به گزارش روز پنجشنبه روابط عمومی سازمان چای، گودرز خردادپور اظهار کرد: از اول مهرماه چین سوم و پایانی برگ سبز شروع 

هزار تن چای سبز  90وی افزود: تاکنون و با شروع چین سوم، بیش از .و اوایل آبان ماه ادامه داردشده است و این چین تا اواخر مهر 

خردادپور ارزش اقتصادی برگ سبز .محسوب می شود 2درصد درجه  58درصد آن درجه یک و  42از چایکاران خریداری شده که 

کرد: میزان چای خشک تولید شده از این برگ سبز نیز، از هر میلیون تومان عنوان و اضافه  900میلیارد و  176خریداری شده را 

 20وی خاطرنشان کرد: بنابراین از میزان برگ سبز خریداری شده، حدود .گرم، یک کیلوگرم چای خشک است 450چهار هزار و 

ان پرداخت شده، گفت: درصد از مطالبات چایکار 68خردادپور با یادآوری اینکه تاکنون .تن چای خشک تولید می شود 400هزار و 

میلیارد تومان از مطالبات چایکاران را که به صورت میانگین  121کارخانه قرارداد منعقد کرده ایم و این کارخانه ها تاکنون  150با 

مان به گفته معاون بازاریابی و تنظیم بازار سازمان چای، از این میزان حدود یکصد میلیارد تو .درصد است ، پرداخت کرده اند 68

سهم دولت و مابقی سهم کارخانجات بوده است ضمن اینکه تا پایان فصل چین پاییزه، مطالبات چایکاران به صورت کامل پرداخت 

 .درصد این باغ ها در گیالن قرار دارد 90هزار هکتار باغ چای دارند که  28تا  25استان های گیالن و مازندران بین .خواهد شد

ور معمول در سه مرحله بهاره، تابستانه و پاییزه انجام و مراحل آن از اردیبهشت ماه آغاز شده و تا اوایل برداشت برگ سبز چای، به ط

کیفی ترین برگ سبز چای مربوط به چین بهاره است و این چای بیشترین طرفدار را در میان مصرف کنندگان  .آبان ماه ادامه می یابد

ریال و  242هزار و  26را  96نی هر کیلوگرم برگ سبز چای درجه یک در سال زراعی شورای عالی اقتصاد، قیمت خرید تضمی .دارد

تن برگ سبز چای با  228هزار و  139سال گذشته  .ریال تعیین کرده است 695هزار و  14را  2هر کیلوگرم برگ سبز چای درجه 

  .تن چای خشک بدست آمدهزار  31درصد درجه یک از باغ های شمال کشور برداشت شد که از این میزان  29

  .کیلومتری شرق مرکز استان گیالن واقع شده و سازمان چای کشور در این شهرستان مستقر است 40الهیجان در 

http://www.iana.ir/fa/news/48769/%D8%AE%D8%B1%DB%8C% 
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 چای
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مهر  ۰۴تاریخ: 

 هزارتن می رسد ۱05درصد مطالبات چایكاران/ تولید برگ سبز چای به  67پرداخت 

 .درصد بهای کل برگ سبز به حساب چایکاران واریز شده است 67میلیارد تومان معادل  121رییس سازمان چای گفت:تاکنون 

از  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیگفتگو با خبرنگارمحمد ولی روزبهان رییس سازمان چای در 

میلیارد  177با ارزش بالغ بر  چای برگ سبزهزارتن  90آغاز برداشت چین برگ سبز پاییز خبر داد و گفت: از ابتدای فصل برداشت 

به حساب چایکاران  بهای کل برگ سبزدرصد  67میلیارد تومان معادل  121وی افزود: تاکنون .تومان از چایکاران خریداری شد

درصد بهای برگ سبز  42به گفته روزبهان .واریز شده است و مابقی پس از پرداخت قدر السهم کارخانه ها پرداخت خواهد شد

 .داری شده درجه یک و مابقی درجه دو استخری

بیان کرد: علی رغم افزایش کیفیت، میزان تولید برگ  تولید برگ سبز چای درصدی 22رییس سازمان چای با اشاره به کاهش 

 .سبز چای به سبب شرایط اقلیمی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته تقلیل یافته است

تولیدی هستند، افزود: تابه امروز از  خرید تضمینی برگ سبز چایکارخانه چای سازی مشغول  38این مقام مسوول با بیان اینکه 

 .هزارتن چای خشک استحصال شده است 20مجموع بهای برگ سبز تولیدی حدود 

 .برسد هزارتن 105 به تولید نهایی میزان که شود می بینی پیش روزبهان گفت: با توجه به شرایط کنونی آب و هوا، 

http://www.yjc.ir/fa/news/6256838/%D9%BE%D8%B1%D 
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 خرید تضمینی/خدمات
 فارس - ۹۶/۰۷/۰۳ : تاریخ

 نرخ خرید تضمینی گندم همچنان روی میز شورای اقتصاد/ یک بام و دو هوای کشاورزان برای کشت گندم
الزم برای تصویب نرخ خرید تضمینی را در شورای  عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: وزارت جهاد کشاورزی باید پیگیری 

  .دانند که باید گندم بکارند یا محصول دیگری را جایگزین کننداقتصاد انجام دهد؛ چرا که کشاورزان اکنون نمی

، در مورد آخرین پیگیری نمایندگان مجلس برای پرداخت مطالبات خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی علی ابراهیمی در گفت

و شروع کشت پاییزه، اظهار داشت: روز  96-97د گندم با وجود آغاز سال زراعی معوق گندمکاران و اعالم نشدن نرخ تضمینی خری

های سردسیر مانند استان مرکزی، کردستان و گذشته در جلسه کمیسیون کشاورزی مجلس پرداخت نشدن پول گندمکاران استان

هایشان را دریافت ناطق هنوز پول گندمآذربایجان غربی و شرقی در دستورکار قرار داشت؛ چراکه بسیاری از کشاورزان در این م

وی با تأکید بر اینکه اعالم نشدن نرخ خرید تضمینی گندم ممکن است، منجر به کاهش سطح زیر کشت این محصول شود، .اندنکرده

زارت وتصریح کرد: اکنون زمانی است که کشاورز باید تصمیم بگیرد که گندم بکارد یا محصول دیگری که این موضوع پیگیری جدی 

خبرنگار فارس گفت که وزارت جهاد کشاورزی مردادماه پیشنهاد افزایش قیمت خود را به دولت ارائه .جهاد کشاورزی را نیاز دارد

شاید شورای  :کرده، اما موضوع در شورای اقتصاد مسکوت مانده است که مردم نماینده شازند در مجلس شورای اسالمی اظهار داشت

موضوعات و مشکالت تخصصی کشاورزان نباشد و این وظیفه وزارت جهاد کشاورزی است که موضوع را پیگیری اقتصاد در جریان 

ابراهیمی در ادامه سخنانش با اشاره به کاهش قیمت جهانی گندم طی یکی دو سال اخیر، گفت: با توجه به اینکه قیمت جهانی .کند

طور که باید لحاظ نکردند و امسال نیز هنوز این آن افزایش درصد سالیانه راسال گذشته  تر از قیمت تولید داخل است،گندم پایین

 .گیری کشاورز ایجاد کند و منجر به کاهش سطح زیر کشت گندم شودها اعالم نشده که ممکن است خللی در تصمیمقیمت

و ر از نیاز واقعی کشور است که عضکنند، خرید تضمینی گندم با این قیمت بسیار باالتخبرنگار فارس گفت که برخی عنوان می

شود و شاید میلیون تن است که از محل داخل تأمین می 11کمیسیون کشاورزی مجلس اظهار داشت: مصرف گندم در کشور حدود 

این برداشت بشود که تأخیر در اعالم نرخ خرید تضمینی و پرداخت مطالبات عمدی و برای کاهش سطح زیرکشت بوده است، ولی 

به گفته ابراهیمی گندم کاالی .خواهد از میزان تولید کم کندن گفت دولت با اعالم دیرهنگام یا عدم پرداخت مطالبات میتوانمی

به گزارش خبرنگار فارس طبق قانون مصوب مجلس دولت .توان با آن شوخی کرداستراتژیکی است که نیاز اساسی خانوار بوده و نمی

و قبل از آغاز کشت پاییزه نرخ خرید تضمینی کاالهای اساسی ازجمله گندم، جو، ذرت و کشمش موظف است، هر ساله در شهریور ماه 

زارت جهاد رغم پیشنهاد ورا اعالم کند که برای افزایش باید نرخ تورم نیز لحاظ شود. موضوعی که سال گذشته نیز اتفاق نیفتاد و علی

ماه اعالم درصد افزایش در آبان 2.2حصول با دو سه ماه تأخیر تنها با درصدی قیمت تضمینی گندم، این م 9کشاورزی برای افزایش 

 .رسد قرار است، این مسئله امسال نیز تکرار شودقیمت شد و به نظر می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960703000614 
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 خرید تضمینی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مهر  ۰۶تاریخ: 

 یابددغدغه کشاورزان با اجرای سیاست قیمت تضمینی ذرت پایان می

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت: اجرای سیاست قیمت تضمینی پرداخت مطالبات کشاورزان در اسرع وقت را به همراه 

از  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیعلیرضا ولی مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام در گفتگو با خبرنگار .دارد

 پردهس روش دو به  بورس کاال خبر داد و گفت: از ابتدای شهریور سیاست قیمت تضمینی ذرت در قیمت تضمینی ذرت آغاز اجرای سیاست

 .شد آغاز کاال بورس در فیزیکی و کاالیی

 .وی افزود: اجرای سیاست قیمت تضمینی برحسب عرضه و تقاضا، شفافیت قیمت را به همراه دارد

توسط شرکت پشتیبانی امور دام برای عرضه در بورس کاال جمع  کشاورزانذرت مازاد هزارتن  26ولی با اشاره به اینکه تاکنون 

تومان در بورس کاال  815تن ذرت با قیمت  38تن و در مرحله دیگر  16آوری شده است، بیان کرد: از این میزان در یک مرحله 

 ینی اظهار کرد: اجرای این سیاستمدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام با اشاره به مزیت های نسبی سیاست قیمت تضم.عرضه شد

 .در اسرع وقت را به همراه دارد مطالبات کشاورزانعالوه بر کاهش بار مالی دولت،شفافیت قیمت و پرداخت 

درصدی مابقی ظرف مدت یکماه پرداخت خواهد  30درصد پول کشاورزان به صورت نقد و  70به گفته وی براساس این سیاست 

در بورس کاال صورت می گیرد، تصریح  ذرت تولید داخلاین مقام مسوول با بیان اینکه براساس اجرای این مصوبه، مجموع .شد

کرد: براین اساس ذرت دانه ای استان های کرمانشاه،قزوین، فارس و خوزستان در قالب سپرده کاالیی و فیزیکی در بورس عرضه 

 .خواهد شد

http://www.yjc.ir/fa/news/6255104/%D8%AF%D8%BA% 
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 خرید تضمینی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مهر  ۰۸تاریخ: 

 نگرانی مسووالن از تأخیر در اعالم نرخ خرید تضمینی گندم/کشاورزان سرگردان هستند

هفته های ابتدایی را پشت سر می گذراند که هنوز هیچ خبری از اعالم قیمت خرید تضمینی گندم  در حالی 97-96سال زراعی 

روزهای پایانی شهریورماه هر سال، زمانی است که  ،جوانگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار.نیست

گیرند که در این میان قیمت خرید تضمینی بر مبنای تورم از جمله سیاست های تاثیرگذار زارعان تصمیم خود را برای انتخاب نوع محصول می

 97-96سال زراعی .منفی بر کشت را به همراه دارد دولت در تولید محصوالت به شمار می رود و تأخیر در اعالم آن دلسردی کشاورزان و تبعات

نیست و در ظاهر دولت با تأخیر  قیمت خرید تضمینی گندمگذراند که هنوز هیچ خبری از اعالم در حالی هفته های ابتدایی را پشت سر می

د که تیم اقتصادی دولت با تاخیر در اعالم نرخ حال باید منتظر ماند و دی.در اعالم این نرخ قصد دارد که نتیجه سال زراعی گذشته را تکرار کند

 .خرید تضمینی این محصول اساسی قصد در پایین نگه داشتن نرخ و عدم اجرای قانون خرید تضمینی بر مبنای نرخ تورم ساالنه را دارند یا خیر

با انتقاد از تأخیر اعالم  صنعت،تجارت و کشاورزی علی خان محمدی مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی در گفتگو با خبرنگار 

میلیون تن رسید که به یکباره با تأخیر در  14تولید گندم به بیش از  95-94اظهار کرد: سال زراعی  نرخ خرید تضمینی گندم

أخیر در اعالم نرخ خرید تضمینی و سرگردانی کشاورزان در وی افزود: ت. میلیون تن رسید 9اعالم نرخ خرید تضمینی رقم تولید به 

 افزایش و جدید زراعی سال آغاز به توجه با: گفت خان محمدی .برنامه ریزی تولید، پایداری تولید را تحت تأثیر خود قرار خواهد داد

 جامعه بین در هایی نگرانی امر این و ندارند را خود نیاز مورد بذر تهیه قدرت خالی، دست با گندمکاران بذر، قیمت درصدی 30

مدیرعامل مجمع ملی نخبگان با اشاره به بی محلی دولت نسبت به بخش کشاورزی بیان کرد: شنیده ها .ستا کرده ایجاد کشاورزی

 .در اعالم نرخ خرید تضمینی تعلل کرده است توسعه کشت دانه های روغنی حاکی از آن است که دولت در جهت ترغیب

اد: اگر تمامی کمیسیون های مجلس به شورای اقتصاد تذکرات الزم را دهند که قیمت تضمینی محصوالت را یک ماه وی ادامه د

به گفته خان محمدی دولت سیاست خود .مانده به آغاز سال زراعی جدید اعالم کند، کشاورزان با سردرگمی تولید روبرو نخواهند بود

مدیرعامل مجمع ملی .ند تا گندمکاران بتوانند برای آیندۀ تولید خود برنامه ریزی کنندبه صراحت اعالم ک تولید گندم را در زمینه

نخبگان با اشاره به ضرورت اجرای الگوی کشت، تصریح کرد: با توجه به خشکسالی های اخیر، عبور از بحران منابع آبی تنها با اجرای 

 خودکفایی گندم تدوامی نخواهد داشت.زیر سوال می رود خودکفایی تولیدصورت الگوش کشت شدنی خواهد بود، در غیر این

با اشاره به اینکه   صنعت،تجارت و کشاورزی عباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با خبرنگار 

توجهی به کشاورزان وارد کرده است، اظهار کرد: براساس قانون خرید تضمینی تا  تاخیر در اعالم نرخ خرید تضمینی، خسارت قابل

پاپی .پایان شهریور هر سال نرخ خرید محصوالت باید اعالم شود تا کشاورزان برای کشت سال زراعی آینده دچار سردرگمی نشوند

رنامه ریزی صحیحی برای تولید داشته باشند و این امر به توانند بزاده در ادامه افزود: با تأخیر در اعالم نرخ گندم، کشاورزان نمی

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی .سبب کاهش سطح زیر کشت می تواند خسارت قابل توجهی به کشاورزان وارد کند

امر در کنار تاخیر در ادامه داد: در چند سال اخیر علی رغم افزایش هزینه های تولید، قیمت افزایش چندانی نداشته است، که این 

به گفته وی علی رغم پیگیری های کمیسیون کشاورزی و .اعالم نرخ خرید خودکفایی محصول را تحت تاثیر خود قرار می دهد

نرخ  اعالمپاپی زاده با بیان اینکه نمی توان پیش بینی دقیقی از زمان .تذکرهای الزم تا کنون نرخ های جدید اعالم نشده است

ت، گفت: با توجه به اهمیت این موضوع در تولید گندم انتظار می رود که هر چه سریع تر نرخ های جدید اعالم داش خرید گندم

 .شود

http://www.yjc.ir/fa/news/6261873/%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8% 
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 خدمات
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۰۳تاریخ: 

  پایداری تولید، هدف صندوق بیمه کشاورزی است

بیمه محصوالت کشاورزی از کلیدی ترین ساز و کارهای حمایتی برای کاهش آسیب های ناشی از وقوع حوادث طبیعی است که با 

 .کشاورزی برنامه ریزی کرد توجه به تنوع اقلیمی ایران و وقوع مستمر این گونه حوادث در کشور، باید برای بیمه تمام عرصه های

نوع  31نوع حوادث طبیعی ثبت شده در جهان  40به گزارش ایرنا، بر اساس گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو( از 

 گذاری به اعتقاد کارشناسان ، بیمه کشاورزی یکی از مهم ترین ساز و کارهای ایجاد امنیت در سرمایه .آن در ایران امکان وقوع دارد

 .های انجام شده و مقابله با ریسک های فراوانی است که سرمایه گذاری ها در این بخش را تهدید می کند

به تصویب رسید؛ در این قانون، بیمه به  1355ماده و یک تبصره در سال  6قانون بیمه محصوالت کشاورزی مشتمل بر  50در دهه 

  .زی در شرکت سهامی بیمه ایران پیش بینی شده بودصورت صندوق ویژه ای به نام صندوق بیمه کشاور

توسعه واقعی بیمه محصوالت کشاورزی پس از انقالب اسالمی با تصویب قانون تاسیس صندوق بیمه محصوالت کشاورزی در سال 

ر سال زراعی عملکرد صندوق بیمه از آغاز تاسیس تا شروع برنامه پنجساله اول د .آغاز شد 1363و اساسنامه قانونی سال  1362

استان خراسان و مازندران زیر پوشش بیمه  2هزار هکتار در  89محصول پنبه و چغندرقند در سطح معادل  2فقط  1364-1363

تعداد محصوالت زیر  1384 - 1385هزار نفر بود؛ در سال زراعی  30تعداد بیمه گذاران در این سال زراعی حدود  .قرار گرفته بود

هزار نفر و سطح محصوال ت زراعی زیر  782د؛ تعداد بیمه گذاران در همین سال بیش از یک میلیون و محصول رسی 82پوشش به 

با توجه به شرایط اقلیمی ایران و تولید محصوالت مختلف و متنوع در چهار فصل  .هزار هکتار بود 370پوشش حدود پنج میلیون و 

قانون برنامه سوم توسعه در بند  .نعت بیمه کشاورزی را افزایش داده استوالگوهای بهره برداری کشاورزی در کشور، انتظارات از ص

تکلیف کرده بود که برای افزایش سهم صنعت بیمه در جبران خسارت های ناشی از حوادث غیرمترقبه، دولت مجاز به 181ج ماده 

ی عمومی و تاسیسات شهری و روستایی درصد محصوالت کشاورزی، دامداری، شیالت، بناها 50فراهم آوردن شرایطی است که حداقل 

درصد کل بهره  50میلیون نفر )بیش از  2براساس اطالعات موجود اکنون تعداد بیمه گذاران به بیش از  .زیر پوشش بیمه قرار گیرند

د شهرستان شاهرو .محصول افزایش یافته است 165برداران و فعاالن بخش کشاورزی کشور( و تعداد محصوالت زیرپوشش بیمه 

درصد از باغ های  32هزار هکتار و  18درصد زمین های کشاورزی استان به مقدار  24قطب کشاورزی استان سمنان است، یعنی 

عالوه بر این، میزان تولید محصوالت زراعی شاهرود ساالنه  .هکتار، در این شهرستان واقع شده است 500هزارو  14استان معادل 

  .درصد از تولید باغی استان را شامل می شود 50هزار تن است که  155هزار تن و محصوالت باغی آن  230

بر اساس آمار موجود ، بخش کشاورزی تامین کننده حدود یک پنجم تولید ناخالص داخلی و یک سوم از سهم کل اشتغال بیش از 

در معیشت سه میلیون خانوار کشاورز چهار پنجم از نیازهای غذایی و نه دهم نیاز صنایع از این بخش است و سهم مهم و چشمگیری 

را با  'بیمه محصوالت کشاورزی ، چالشها و راهکارها 'در همین راستا ، خبرگزاری جمهوری اسالمی دفتر شاهرود میزگرد .کشور دارد

ی محضور، احمد حسنی رییس بانک کشاورزی شعبه شاهرود، محمد حسین خنکال دبیر خانه کشاورز استان سمنان و محمدرضا قاس

این کارشناسان با اشاره به ضرورت امنیت سرمایه گذاری و جلوگیری از خسارت .مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شاهرود برگزار کرد

 .ناشی از حوادث طبیعی در بخش کشاورزی، فرهنگ سازی و بازنگری قوانین بیمه محصوالت را ضروری دانستند

  پایداری تولید، هدف صندوق بیمه کشاورزی است **

به گزارش ایرنا، رییس بانک کشاورزی شهرستان شاهرود هدف صندوق بیمه کشاورزی را حمایت از پایداری تولید دانست و گفت : 

  .این صندوق از تولید کننده آسیب دیده بخش کشاورزی برای تامین منابع مالی و جبران خسارت، حمایت می کند
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بر جامعه، بیمه هم دستخوش حوادث ناشی از سیاست ها، مدیریت های نادرست احمد حسنی افزود : در پی شرایط اقتصادی حاکم 

  .و معضالت اقتصادی شده و هرکجا تنگنای اقتصادی مطرح می شود، بانک ها و بیمه ها هم درگیر هستند

 بیمه خودکفا و وی با اشاره به تفاوت ذاتی بیمه در بخش های صنعتی و کشاورزی، خاطرنشان کرد : نمی توان در بخش کشاورزی

سودآور داشت و بزرگ ترین کشورهای تولیدکننده محصوالت کشاورزی هم صندوق بیمه کشاورزی خوداتکا یا سودآور ندارند بلکه 

  .این صندوق، برای آن ها راه مطمئن تزریق یارانه دولت به بخش کشاورزی است

  زمان، عامل اصلی در پرداخت خسارت **

د معضل بیمه را در سه بخش مشکالت اقتصادی، قانونی و مدیریتی تقسیم بندی کرد و گفت: انرژی رییس بانک کشاورزی شاهرو

صرف شده برای همسو سازی سازمان های مرتبط با صندوق بیمه کشاورزی در کل استان ضعیف است چرا که هیچ حرکتی را نمی 

در بررسی و پرداخت غرامت به تولیدکننده مطرح و تاکید  حسنی زمان را عامل اصلی .توان به تنهایی توسط یک نهاد، به پیش برد

وی با بیان این که  .کرد : این مهم در آیین نامه ها و دستورکارهای اجرایی فراموش شده و جامعه هدف از این موضوع ناراحت است

حاکم بر صندوق، سبب می شود  خسارت انگورکاران شاهرودی از پارسال تاکنون پرداخت نشده است ، افزود : فرایند اداری پیچیده

درصد موارد پرداخت به موقع به کشاورز برای کشت دوباره عملی نشده و در بخش باغبانی زمانی غرامت  90که در حوزه زراعت، در 

  .پرداخت می شود که دیگر همه چیز تمام شده است

  تعرفه های بیمه کشاورزی بر مبنای هزینه است **

ان شاهرود گفت : تعرفه های بیمه بر مبنای هزینه های تولیدکننده بوده و درآمد او را پوشش نمی مدیر جهاد کشاورزی شهرست

محمدرضا قاسمی بر ضرورت تقویت صندوق بیمه  .دهد، در حالی که امرار معاش کشاورز با بروز خسارت دچار تهدید می شود

بتوان پرداخت خسارت را به موقع انجام داد؛ کشاورزان تصور می کشاورزی تاکید واضافه کرد : این صندوق باید تامین مالی شود تا 

کنند اگر محصول خود را بیمه کنند حتما باید به آنان خسارت پرداخت شود در حالی که بیمه برای باالبردن ضریب اطمینان در برابر 

ین که ایجاد یک فرهنگ مناسب برای وی با بیان ا .خطر عوامل طبیعی بوده و به طور الزامی منجر به پرداخت خسارت نمی شود

این فرهنگ سازی نیاز به زمان و انرژی بیشتری داشته و باید کشاورزان  :بیمه در بین کشاورزان و تولیدکنندگان ضروری است، افزود 

سمنان هم با  دبیرخانه کشاورز استان .را به سوی استفاده از پوشش بیمه به عنوان ضریب اطمینان در مواقع بروز خسارت، سوق داد

اشاره به مشکل تعرفه های بیمه کشاورزی، تصریح کرد : حق بیمه کشاورز متناسب با سقف پرداخت خسارت، به صورت پلکانی 

محمدحسین خنکال با بیان این که برخی از مواردی که منجر به خسارت  .افزایش می یابد اما سهم دولت همچنان ثابت می ماند

سال پیش سله بندی چغندر قند از پوشش بیمه  2یتی صندوق بیمه حذف شده، افزود : برای نمونه بیشتری می شد، از سبد حما

  .خارج شده در حالی که با این کار ضربه بزرگی به کشاورزی شهرستان های شاهرود و میامی وارد شد

سارتی بیش از این میزان الزم است درصد هم مالك عمل صندوق بیمه قرار نمی گیرد و خ 20خسارت های کمتر از  : وی ادامه داد

هکتاری خود را  2دبیرخانه کشاورز شهرستان شاهرود یادآور شد : فردی در شاهرود باغ  .تا کشاورز مشمول پرداخت خسارت شود

باغ خود هزار تومانی برای او درنظر گرفتند، در حالی که این باغدار از یکی از درختان  300بیمه کرده و با بروز سرمازدگی خسارت 

  هزار تومان فروش داشته باشد؛ آیا این مبلغ ها با یکدیگر همخوانی دارند؟ 500که از سرما مصون مانده بود، توانست 

  قانون گذاران به کشاورزان توجه بیشتری داشته باشند **

ان دلگیریم چرا که برخی از خنکال بر ضعف قانونگذاری در حوزه کشاورزی تاکید کرد و گفت : ما کشاورزان به شدت از نمایندگ

  .قوانین را خوب می نویسند اما متاسفانه بر اجرای صحیح آن ها نظارتی ندارند
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وی به موضوع استمهال وام های بانکی اشاره کرد و افزود : بانک کشاورزی شاهرود حدود هفت هزار پرونده استمهال دارد در حالی 

استمهال می کنیم، می گویند با قانون کاری نداشته و آیین نامه های داخلی خود  که وقتی به بانک های دیگر مراجعه و درخواست

دبیرخانه کشاورز استان سمنان بیان داشت : معنی مالیات بر ارزش افزوده برای کشاورزان چیست؟ آن هم وقتی  .را اجرا می کنند

ت و یا تقویت بخش کشاورزی کار انجام شده که که بخش کشاورزی طبق قانون از مالیات معاف است، مگر چقدر در حوزه صادرا

  کشاورزان آنقدر درآمد داشته باشند که مالیات بپردازند؟

میلیارد تومان به اقتصاد شاهرود  250امسال  : خنکال همچنین با انتقاد از حذف بخش کشاورزی از ستاد بحران کشور ، اظهارداشت

  .درت در این شهرستان استخسارت وارد شد و این مانند خسارت یک زلزله پرق

وی اضافه کرد : در چهار سال گذشته وزیر جهاد کشاورزی چندین بار به استان سمنان سفر کرده اما حتی یک بار هم به شاهرود به 

  .عنوان قطب کشاورزی نیامده است و این انتظار از نماینده شهرستان است که برای حضور مسووالن در شرق استان تالش کند

ته مسووالن امر سرمازدگی امسال باغ های شاهرود چنان تاثیری بر اقتصاد مردم منطقه خواهد گذاشت که پس لرزه هایش تا به گف

سال ها گریبان مردم زحمتکش منطقه را خواد گرفت و در صورتی که فکری به حال این مشکل نشود، آمار بیکاری افزایش یافته و 

کارشناسان امر عالوه بر بازنگری قوانین بیمه محصوالت کشاورزی ، بر ضرورت اطالع  .هد کردتبعات اجتماعی آن به تدریج بروز خوا

به اعتقاد آنان پرداخت دیرهنگام خسارت .رسانی و فرهنگ سازی برای گسترش بیمه در عرصه های کشاورزی کشور تاکید می کنند

مالی، مشکالت مروبط به قوانین و مقررات موجود ، اطالع رسانی به کشاورزان آسیب دیده، غیرواقعی بودن تعرفه بیمه، کمبود منابع 

درصد باغ  32 .ناکافی و آگاهی نداشتن کشاورزان از جمله دالیل اصلی استقبال کمرنگ تولیدکنندگان بخش کشاورزی از بیمه است

  .هکتار از آن در شهرستان شاهرود واقع است 500هزار و  14های استان معادل 

موجود ساالنه حوادث طبیعی میلیاردها ریال خسارت به محصوالت کشاورزی ایران وارد می کند که می شود با برنامه  بنابر آمارهای

 .ریزی اصولی و کارشناسانه و بازنگری قوانین موجود بیمه در بخش کشاورزی ، جلوی این خسارتها را گرفت

  .هزار تن انگور تولید می شود 130 هزار تن زردآلو و 80ساالنه در شهرستان شاهرود از جمله حدود 

  .هزار نفر جمعیت دارد 240شهرستان شاهرود حدود 

http://www.iana.ir/fa/news/48677/%D9%BE%D8%A7% 
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 خدمات
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۰۹تاریخ: 

 از موضوع سپرده گذاران کاسپین و فرشتگان گزارشتازه ترین 

های گذشته پشت سر گذاشت اکنون مدتی است که در سکوت قرار گرفته و از جریان موسسه کاسپین با تمام حواشی که طی ماه

 ت در جلسه پیشهای مربوطه خبری نیست، اما ظاهرا قرار اسهای آن و پرداختیهای زیرمجموعهگذاران تعاونیتعیین تکلیف سپرده

ماه از  9به گزارش ایسنا، حدود .گذاران آن به طور ویژه مورد بررسی قرار گیردروی شورای پول و اعتبار موضوع کاسپین و سپرده

نی گذرد. کاسپیها در موسسه کاسپین و پیش آمدن مسائل مختلفی که موجب بهم ریختگی شرایط عادی آن شد، میآغاز درگیری

دریافت کرده و قرار بود  1394که با هشت تعاونی منحل شده گرد آمده و مجوز رسمی بانک مرکزی برای فعالیت را در پایان سال 

انک ترین مسائل بانکی دولت و بول باشد، با سرانجام خوبی مواجه نشد و طولی نکشید که به پرحاشیهپنجمین موسسه مجاز بازار پ

عام کشاورزان مازندران، حسنات اصفهان، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، الزهرا مشهد، بدو توس، امید جلین، ".مرکزی تبدیل شد

ل در مجموعه کاسپین قرار گرفتند و قرار شده بود تا هیات مدیره کاسپین بر هشت تعاونی بودند که بعد از انحال "پیوند و فرشتگان

 .ها اقدام کننداساس ضوابطی که از سوی بانک مرکزی تعیین شد، نسبت به تعیین وضعیت این تعاونی

ان در رابطه با بدهی ها، اعالم دادستان تهربه هر حال با رخ دادن مسائلی همچون قصور هیات مدیره کاسپین در ساماندهی تعاونی

چهار هزار میلیاردی فرشتگان و ناهماهنگی تعاونی زیرمجموعه شرایط را به سمتی پیش برد که توان بازپرداخت منابع برای سپرده 

های پی در پی برای های این موسسه بودند، از دست داد و از آن زمان اعتراضگذارانی که نگران سرانجام سرمایه خود در تعاونی

 500گی به وضعیت کاسپین از سرگرفته شد. در این بین تعاونی فرشتگان به عنوان بزرگ ترین زیرمجموعه کاسپین با حدود رسید

 .گرددهزار سپرده گذار در راس اختالفات موسسه قرار گرفت و عمده حواشی آن به این تعاونی باز می

های قابل توجه از های غیرقانونی و خرید امالك با قیمتمحل تخلفات عمده مالی در فرشتگان، سرمایه گذاری وجوه دریافتی در

در عین حال  .گذاران شدسوی مدیران فرشتگان از جمله مواردی بود که مانع از وجود نقدینگی کافی برای پاسخگویی به نیاز سپرده 

زیرمجموعه کاسپین تکمیل نشده و خود عاملی های های این تعاونی و البته سایر تعاونیکه در این بین کار ارزیابی و انتقال دارایی

 .ها و مشخص شدن وضعیت اموال و امالك این تعاونی هاشد برای جاماندن از پرداختی

های ذیربط قرار بر این شد تا با طی شدن فرآیند تصفیه در به هر حال با تصمیم مشترك قوه قضاییه و بانک مرکزی و سایر دستگاه

واخر ای در دستور کار قرار گیرد. براین اساس از اژه فرشتگان تعیین تکلیف سپرده گذاران آنها به طور مرحلههای کاسپین به ویتعاونی

میلیون  200اردیبهشت ماه فرآیند تعیین تکلیف حساب ها و پرداخت وجوه فرشتگان در موسسه کاسپین آغاز و از سه میلیون تا 

های دالیل متفاوتی برای عدم ادامه پرداخت سپرده.انجام نشد متوقف و دیگر پرداختیتومان در اواخر مردادماه پیش رفت، اما زمانی 

های موسسه کاسپین از سوی قوه قضاییه که همچنان عمده فرشتگان از سوی منابع مختلفی اعالم شد. از جمله مسدود شدن حساب

رود، ولی موارد دیگری نیز وجود دارد از جمله توقف یها به شمار مها مسدود است و این خود عاملی برای کند شدن پرداختیحساب

رشتگان های تعاونی فاختصاص خط اعتباری بانک مرکزی برای کاسپین، چرا که در تعیین تکلیف سپرده گذاران باید امالك و دارایی

طی آخرین .ها انجام شودرداختباید در وثیقه بانک مرکزی قرار گرفته تا براساس آن خط اعتباری در اختیار کاسپین قرار داده و پ

میلیارد تومان خط اعتباری از سمت بانک مرکزی برای کاسپین اختصاص پیدا کرد، اما از توافقات جدید  1200آمار اعالمی حدود 

مجلس اختصاص داشت. براساس این ماده  236دلیل دیگر توقف تعیین تکلیف سپرده گذاران فرشتگان به تصویب ماده .خبری نیست

ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف نفر از نمایندگان و یا هر کدام از کمیسیون 10یین نامه داخلی مجلس، هر گاه حداقل از آ

های زیرمجموعه آنان را اعالم کنند، از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس جمهوری و یا وزیر و یا مسئوالن دستگاه
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شود. بر این اساس کمیسیون حداکثر ظرف ربط ارجاع مییأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذیموضوع بالفاصله از طریق ه

 .دهدرئیسه به مجلس ارائه میروز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت  10

ج شود تا خارصالح ارسال میی به قوه قضاییه و سایر مراجع ذیاما چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگ

 هس وزیران از یک هر یا جمهوری رئیس مورد در مجلس که صورتی در از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی کند. همچنین 

قانون اساسی در دستور کار ( 89) نهم و هشتاد اصل مفاد رعایت صورت در استیضاح طرح بدهد گزارش بودن وارد به رأی نوبت

با این وجود رییس کل بانک مرکزی هیچ یک از دالیل را چندان مورد تایید قرار نداده است. سیف تاکید .مجلس قرار خواهد گرفت

ن حجم ایها و میزان و های تعاونیتر داراییها مربوط به بررسی و ارزیابی کاملدارد که اقدامات بانک مرکزی در رابطه با این تعاونی

توانند در مورد اینکه چه اقدامی انجام دهند تصمیم گیری کنند. وی هاست که در نتیجه آن مسیر مشخص شده و میمنابع و دارایی

البته گفته که بانک مرکزی و مرجع قضایی اقدامات الزم را انجام داده و در حال پیگیری هستند و به زودی به نتایج مورد نظر رسیده 

و سرانجام کاسپین نظر خود را اعالم نکرده و سپرده  236وه قضاییه در رابطه با ماده ق هنوز حال این با. برد پیش را روند و می توان 

های زیرمجموعه در اما در رابطه با سایر تعاونی.های کاسپین منتظر اعالم نظر دستگاه قضایی در این رابطه هستندگذاران تعاونی

ها در حال پیشرفت بوده و حتی در مواردی هایی اعالم کرد که کار نقل و انتقال حسابکاسپین در اطالعیهاوایل شهریورماه موسسه 

های مربوطه از جمله بانک مرکزی و قوه قضاییه در رابطه با زمان ورود به تعیین تکلیف سپرده به پایان رسیده از این رو دستگاه

ای انجام شد از جمله تعاونی بدر های شعبه. با این حال حتی در مواردی پرداختگذاران و پرداخت منابع آنها تصمیم گیری کنند

ها انجام شوند به دالیلی توقف ایجاد شد که اخیرا کاسپین اعالم کرد مسائل مربوطه از توس که در شعبه ابهر قرار بود این پرداخت

 .فته خواهد شدها دوباره از سر گراند و پرداختها برطرف شدهجمله مسدودیت حساب

های دریافتی حاکی از آن است که شورای پول و اعتبار در نظر دارد در جلسه این هفته خود در روز با این حال تازه ترین گزارش

شنبه موضوع سپرده گذاران کاسپین و فرشتگان را بررسی کرده و در مورد آن تصمیم گیری کنند. در این شرایط سپرده گذاران سه

 .در انتظار تصمیم شورای پول و اعتبار در هفته آینده باشدکاسپین باید 

http://www.iana.ir/fa/news/48795/%D8%AA%D8%A7% 
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 خدمات
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۰۵تاریخ: 

 97-96وفناوری در بخش کشاورزی در سال  افزایش سرمایه صندوق حمایت از توسعه پژوهش

درنشست مجمع عمومی و فوق العاده صندوق حمایت از توسعه پژوهش وفناوری در بخش کشاورزی افزایش سرمایه این صندوق در 

دکتر مجید ولدان  به گزارش ایانا از سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،.مورد موافقت و تصویب قرار گرفت 97-96سال 

سازی این سازمان با تشریح عملکرد هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه پژوهش وفناوری در بخش کشاورزی مدیرکل دفتر تجاری

شرکت دانش بنیان از آنان برای عضویت در صندوق دعوت به عمل آورد و  31اظهار داشت: هیات مدیره صندوق با درج فراخوان به 

 51ا واریز حق عضویت خود و با کمک سازمان تحقیقات، سرمایه اولیه ای را فراهم نمودند که به ترتیب سهم این اعضاء هریک ب

سازی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی مدیرکل دفتر تجاریدرصد برای سازمان منظور گردید.  49درصد برای شرکت ها و 

هزار تومان از طریق سازمان  300میلیون و  263ن توسط شرکت های دانش بنیان و میلیون توما 274در مجموع با واریز مبلغ  افزود:

ویگفت: هیات مدیره صندوق امیدوار است از طریق .میلیون تومان شروع به کار کرد 537با سرمایه   صندوق مجموعاً  تحقیقات،

نین مساعدت سایر دستگاه ها از جمله سازمان فراخوان جدید و عضویت تعداد بیشتری از شرکت های کشاورزی و دانش بنیان و همچ

تحقیقات کشاورزی، معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفائی بتواند سرمایه صندوق را به میزان قابل 

صندوق های مالحظه ای افزایش دهد و از این نظر سرمایه صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی را به سایر 

ولدان با بیان اینکه چنانچه صندوق بتواند سرمایه خود را افزایش دهد طبیعتاً با تغییر آئین نامه .مشابه در سطح کشور نزدیک سازد

اعطای تسهیالت خواهد توانست سقف اعطای تسهیالت به شرکت های دانش بنیان را باال ببرد، یادآور شد: راه اندازی سامانه 

ت های دانش بنیان توسط سازمان تحقیقات می تواند رسالت اطالع رسانی و افزایش فعالیت های اعضاء را به دنبال الکترونیکی شرک

وی همچنین در پایان خاطرنشان ساخت: بحث افزایش سرمایه صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش .داشته باشد

ن طی سه سال آینده در مجمع مطرح شد که این پیشنهاد نیز با اکثریت آراء به کشاورزی از پانصد میلیون تومان به سه میلیارد توما

 تصویب اعضاء رسید

http://www.iana.ir/fa/news/48758/%D8%A7%D9%81% 
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 خدمات
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۰۳تاریخ: 

 های بانكی کردکشاورزی فناوری تشخیص چهره را جایگزین کارتبانک 

های خودپرداز خود، به تغییر سیستم تشخیص هویت اقدام کرده و سیستم تشخیص چهره را بانک کشاورزی در تعدادی از دستگاه

چین در تعداد محدودی  های منتشر شده، بانک کشاورزیبه گزارش شینهووا نت، بر اساس گزارش.جایگزین کارت بانکی کرده است

های خودپرداز خود، برای انجام و ارائه خدمات بانکی، بجای دریافت کارت های بانکی از فناوری تشخیص چهره استفاده از دستگاه

چهره  توانند با فناوری تشخیصکرده است. با بکارگیری این روش دیگر نیازی به همراه داشتن کارت بانکی نخواهد بود و مشتریان می

مشتریان و کاربران برای استفاده از این .های خودپرداز استفاده کنندوارد حساب بانکی خود شده و از تمام امکانات و خدمات دستگاه

خودپردازها تنها کاری که باید انجام دهند، فشار دادن کلید دریافت پول با استفاده از تشخیص چهره است. پس از فشردن کلید مورد 

کند و در صورت مثبت بودن شناسایی، کاربر باید شماره تلفن و اه خودپرداز اقدام به اسکن چهره مشتری مینظر، دوربین دستگ

بعدی، مشتری باید عدد و میزان پول مورد نیاز خود را برای برداشت در کنار رمز  شماره شناسایی خود را وارد کند. سپس در مرحله

دالیل جایگزین سازی .توانند پول خود را دریافت کنندام این مراحل، مشتریان میعبور وارد کند. پس از موفقیت تراکنش و اتم

رسد. این بانک چینی اعالم کرده است که با استفاده نظر میاستفاده از کارت های بانکی با فناوری تشخیص چهره بسیار منطقی به

منظور سوء استفاده ایجاد کرد. همچنین در صورت  های بانکی بهتوان مانعی برای کپی کردن کارتاز سیستم تشخیص چهره می

های خودپرداز، شانس گیر کردن کارت در دستگاه و مشکالت بعدی آن به مراتب کاهش استفاده از فناوری تشخیص چهره در دستگاه

اره با دریافت شمیکی از کارکنان بانک کشاورزی چین بر این باور است که استفاده از سیستم تشخیص چهره همزمان .کندپیدا می

شناسایی، شماره تلفن و رمز عبور از امنیت بیشتری در مقایسه با کارت های بانکی برخوردار است. همچنین با توجه به در اختیار 

توانند بسرعت مشتریان خود را شناسایی کنند و بدین ترتیب شده در بانک میهای امنیتی تعبیهداشتن تصاویر مشتریان، دوربین

 در را بانک کشاورزی چین در نظر دارد فناوری تشخیص چهره .کندهای بانکی غیرقانونی بسیار کاهش پیدا مینجام فعالیتاحتمال ا

های خودپرداز خود قابل دسترس عموم قرار دهد. البته الزم به ذکر است که سقف برداشت از دستگاه خودپرداز به این دستگاه  تمام

در اینجا باید گفت که بانک کشاورزی چین نخستین بانکی نیست که از فناوری تشخیص چهره .دالر محدود شده است 457روش به 

 .های خودپرداز خود استفاده کرده است و پیش از این، بانک بازرگانی چین این فناوری را بکار گرفته بوددر دستگاه

دهد. ها و دولت این کشور قرار میپیش روی بانک ها و مشکالت زیادی را نیزهرچند این سیستم مزایای بسیاری دارد، اما چالش

های های مجهز به فناوری تشخیص چهره و اعتماد مشتریان از جمله مهمترین چالشباالی نگهداری از دستگاه بعنوان مثال هزینه

 .های چینی، مشکل اعتماد مردم را قابل حل می داننداستفاده از این روش هستند که البته بانک

http://www.iana.ir/fa/news/48692/%D8%A8%D8% 
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 خدمات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مهر  ۰۳تاریخ: 

 آخرین آمار شیوع تب کریمه کنگو/ هشدار به مردم در ایام محرم

نفر از آنها جان خود  8نفری که مبتال به تب کریمه کنگو شدند،  120از یک مقام مسوول گفت:براساس آخرین آمار وزارت بهداشت 

صنعت،تجارت و   کریم امیری معاون دفتر بهداشت و مدیریت بیماری دامی سازمان دامپزشکی در گفتگو با خبرنگار.را از دست داده اند

اظهار کرد: طبق روال همه ساله بیماری از اوایل  شیوع مجدد تب کریمه کنگوبا اشاره به ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزی

 . اردیبهشت ماه آغاز و تا اواخر تابستان ادامه دارد

نفر از آنها جان خود را  8نفری که مبتال به این بیماری شدند  120از  وی افزود: براساس آخرین آمار وزارت بهداشت تا پایان شهریور

آمار فوتی ها تنها مربوط به استان های  :استان کشور درگیر این بیماری بودند،گفت 13امیری با اشاره به اینکه .از دست داده اند

استان یزد، گیالن،  5ان است و خوشبختانه در کرمانشاه، مازندران، اصفهان، هرمزگان،خراسان رضوی، فارس و سیستان و بلوچست

معاون دفتر بهداشت و مدیریت بیماری دامی سازمان دامپزشکی ادامه داد: از مردم .لرستان، اردبیل و کرمان مورد فوتی نداشتیم

در معابر  مجاز دام کشتار غیرتقاضا داریم که در ایام محرم گوشت مورد نیاز خود را از قصابی و مراکز مجاز خریداری کنند و از 

مورد نیاز را از  گوسفندبه گفته وی در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی انتظار می رود که مردم جهت نذورات خود .اجتناب کنند

 .ساعته در پیشسرد اقدام به توزیع کنند 24کشتارگاه های مجاز خریداری کرده و پس از نگه داری 

در دامداری ها عالوه بر شیوع تب کریمه  ذبح غیر مجاز دام شدارها را جدی بگیرند، افزود: بااین مقام مسوول با بیان اینکه مردم ه

 .کنگو احتمال انتقال بیماری تب مالت وجود دارد

http://www.yjc.ir/fa/news/6255641/%D8%A2%D8%AE%D8%B1 
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 دانه های روغنی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مهر  ۰۸تاریخ: 

 شوددرصد روغن کشور در داخل تولید می 7افزایش سطح زیر کشت کلزا در سال زراعی جدید/ 

های روغنی صورت گرفت که این هزار هکتاری برای سطح زیر کشت دانه 250برنامه ریزی  97-96مهاجر گفت: در سال زارعی 

گروه  صنعت،تجارت و کشاورزیعلیرضا مهاجر مجری طرح دانه های روغنی در گفتگو با خبرنگار .برابر سطح زیر کشت کنونی است 2.5میزان 

 و گرم مناطق در آذر 15 تا و آغاز شهریور  15خبر داد و گفت: کشت پاییزه از  کشت پاییزه کلزا از آغاز ،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

صورت  دانه های روغنیسطح زیر کشت  برای هکتاری هزار 250 ریزی برنامه  96-96وی با اشاره به اینکه در سال زارعی .دارد ادامه معتدل

برابر سطح زیر کشت کنونی است که در صورت تحقق پیش بینی می شود که تولید  2.5گرفته است، بیان کرد: این میزان سطح زیر کشت 

ک هزار و افزود: برای سال زراعی جدید ی کشت کلزامهاجر با اشاره به تامین نهاده های مورد نیاز .هزارتن برسد 500های روغنی کلزا به دانه

 .تن بذر دانه روغنی کلزا آماده و در اختیار کشاورزان قرار خواهد گرفت 500

تصریح کرد: یارانه بذر، ادوات  تولیدکنندگان دانه های روغنیمجری طرح دانه های روغنی با اشاره به برنامه های حمایتی از 

کارشناسان خارجی در بخش، خرید تضمینی و پرداخت به  کشاورزی، یارانه بیمه،کمک به آموزش، انتقال تکنولوژی، به کارگیری

 .موقع مطالبات از مهم ترین برنامه های حمایتی در جهت توسعه دانه های روغنی به شمار می رود

هزارتن کلزا با  181به پایان رسیده است، گفت: از ابتدای فصل برداشت بیش از  برداشت کلزا این مقام مسوول با اشاره به اینکه

 ،95 سال در هزارتن، 46 ، 94 زراعی درسال مهاجر ادامه داد: . میلیارد ریال از کشاورزان خریداری شد 975هزار و  4ش بالغ بر ارز

وی با اشاره به .برابری تولید است 3از کشاورزان خریداری شد که این امر بیانگر رشد  کلزا182 از بیش امسال و تن 500 و هزار 68

هزارتن آفتابگردان و گلرنگ از کشاورزان خریداری شده  20در حال انجام است، افزود: تاکنون  ن و گلرنگآفتابگردا خریداینکه 

در هفته جاری خبر داد و  برداشت سویامشاور وزیر جهاد کشاورزی از آغاز .که در هفته آینده آمار نهایی تولید مشخص می شود

ز خواهد شد، ضمن آنکه کاهش بارندگی در افت سطح زیر کشت این گفت: برداشت سویا به سبب خشکسالی با کمی تأخیر آغا

سویا،  خرید انواع دانه های روغنیبه گفته وی تا پایان فصل برداشت پیش بینی می شود که .محصول تأثیر بسزایی داشت

های های روغنی وارد کارخانهدانهاین مقام مسوول با اشاره به اینکه مجموع تولید .هزارتن برسد 320آفتابگردان،کنجد،گلرنگ و کلزا به 

گیری های محلی های حلواسازی و یا از طریق روغنروغن نمی شود، بیان کرد: برخی از دانه های روغنی نظیر کنجد وارد کارخانه

رار ه قدر چرخه خانوار مصرف می شود و بخش قابل توجهی از آفتابگردان به عنوان آجیل و گلرنک در بخش دام و طیور مورد استفاد

درصد نیاز کشور از  7پیش بینی می شود که امسال  های روغنیتولید دانهمهاجردر خاتمه گفت: با توجه به افزایش .گیردمی

 .درصد بوده است 3طریق منابع داخلی تامین شود، در حالیکه این رقم سال گذشته 

http://www.yjc.ir/fa/news/6259854/%D8%A7%D9%81%D8%B2 
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 زعفران
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۰۶تاریخ: 

 غفلت ایران در صادرات طالی سرخ

کند، گفت: درصد از زعفران جهان را تولید می90مجری طرح ملی توسعه گیاهان دارویی با بیان اینکه ایران حدود  :خبرگزاری مهر

آذر سطح زیر کشت، تولید و عملکرد جهانی زعفران در با وجود این جایگاه ایران در تجارت جهانی آن هفدهم است. پیمان یوسفی

تن در رتبه دوم، یونان  22تن زعفران در رتبه اول تولید، هند با تولید  336ایران با تولید  را مورد اشاره قرار داد و افزود: 2016سال 

 2/ 3تن در رتبه پنجم، اسپانیا با تولید  2/ 6تن در رتبه چهارم، مراکش با تولید 6تن در رتبه سوم، افغانستان با تولید  7/ 2با تولید 

تن در رتبه نهم  0/ 23های هفتم و هشتم و جمهوری آذربایجان با تولید تن در رتبهتن در رتبه ششم، ایتالیا و چین با تولید یک 

میلیون دالر  286میلیارد دالر است؛ متاسفانه کل صادرات ما  8/ 2وی ادامه داد: میزان تجارت جهانی زعفران در دنیا،  .اندقرار داشته

های اخیر آذر با بیان اینکه طی سالان و دیگر کشورهای اروپایی است. یوسفیاست. همین االن کل بازار در اختیار اسپانیا، ایتالیا، آلم

ها رشد داشته اما روند رشد آن کند بوده که این صادرات زعفران طی این سال :روند رشد صادرات زعفران کند بوده است، افزود

های سازی زعفران؛ نبود ارتباط با کانالتوجه به جهانی تواند به چند دلیل باشد؛ نبود یک برند معتبر در عرصه جهانی و عدممساله می

تامین و توزیع جهانی زعفران و فقدان تولید و فرآوری منطبق بر استانداردهای جهانی. وی با بیان اینکه در نتیجه موارد فوق، زعفران 

ته و اسپانیا، ایتالیا، امارات، افغانستان و... رففروشی)فاقد کیفیت الزم( به کشورهایی مانند های بزرگ و فلهبندیایران در قالب بسته

شود، گفت: این مسائل در بلندمدت باعث کاهش بندی مجدد در قالب برندهای معتبر جهانی به بازار ارائه میدر این کشورها با بسته

 .قیمت و ضربه خوردن برند زعفران ایران خواهد شد

http://www.iana.ir/fa/news/48762/%D8% 
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 زیتون
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۰۲تاریخ: 

میلیون اصله نهال برای توسعه باغات  5.5هزارهكتار باغ زیتون در برنامه ششم توسعه/ 46اصالح و بازسازی بیش از 
 زیتون نیاز است

هکتار از باغات زیتون اصالح و بهسازی می  441هزار و  46برنامه ششم توسعه  مجری طرح زیتون وزارت جهاد کشاورزی گفت: در

 .شود

به گزارش ایانا از وزارت جهاد کشاورزی، احمد مستخدمی با اعالم این مطلب به خبرنگار ما گفت: در طرح اصالح و بازسازی باغات 

هکتار هرس بازجوانسازی  4850رس فرم و باردهی و هکتار ه5085هزار هکتار هرس درختان،  5زیتون در برنامه ششم توسعه، 

هزار اصله  350هزار هکتار تغذیه باغات و  20هکتار اصالح باغات آفت زده،  4800وی افزود: طی این پنج سال .پیش بینی شده است

م توسعه سهم اشتراك مجری طرح زیتون وزارت جهاد کشاورزی با بیان این که در برنامه شش.پیوند درختان کم بازده خواهیم داشت

دولت در اصالح و بهسازی باغات زیتون کاهش و سهم خودیاری باغداران افزایش می یابد، اظهار کرد: در سال نخست برنامه ششم 

مستخدمی درباره توسعه باغات زیتون نیز در برنامه .درصد است 50توسعه، سهم مشارکت دولت در اصالح و بهسازی باغات زیتون 

هزار هکتار در اراضی شیبدار و غیر شیبدار پیش بینی شده که با  15ت: در این برنامه توسعه باغات زیتون در سطح ششم توسعه گف

وی اعتبار مورد نیاز برای .شناسایی و گزینش مناطق مستعد زیتون و استفاده از ارقام تجاری و سازگار هر منطقه صورت می گیرد

مجری طرح زیتون ادامه داد: ما به دنبال آن هستیم .میلیارد تومان عنوان کرد 18بیش از  توسعه و اصالح و بهسازی باغات زیتون را

درصد زیتون کشور،  70وی با اذعان به این که در حال حاضر .هزار تن برسد 16که تولید روغن زیتون تا پایان برنامه ششم توسعه به 

این است که تا پایان برنامه ششم توسعه استحصال روغن زیتون درصد آن به روغن تبدیل می شود، گفت: سیاست ما  30کنسرو و 

مستخدمی افزود: در این راستا در توسعه و بهسازی و اصالح باغات زیتون، ارقام تجاری روغنی و ژنوتیپ .درصد افزایش یابد 40به 

 .بومی، روغن بیشتری دارند های امید بخش جایگزین می شود و این ارقام زودبازده با عملکرد باال هستند و نسبت به رقم

هزار اصله نهال شامل ارقام تجاری روغنی و کنسروی و  500میلیون و  5وی اعالم کرد: برای توسعه باغات در برنامه ششم توسعه 

 130مجری طرح زیتون، افزایش سرانه مصرف روغن زیتون از .سازگار با مناطق و با اولویت ژنوتیپ های امید بخش داخلی نیاز است

گرم را از دیگر هدفگذاری ها در برنامه ششم توسعه خواند و تصریح کرد: دستیابی به این هدف به فرهنگسازی و  190گرم فعلی به 

  .ترویج نیاز دارد

http://www.iana.ir/fa/news/48643/%D8%A7%D8%B5%D9 
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 سالمت
 فارس- ۹۶/۰۷/۰۴ : تاریخ

 آغاز واکسیناسیون سراسری تب برفكی 

سازمان دامپزشکی کشور اعالم کرد: برنامه واکسیناسیون همزمان و سراسری تب برفکی در جمعیت دامی کشور به صورت رایگان در 

، برنامه واکسیناسیون همزمان و خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی  .مهرماه سال جاری به اجرا گذاشته خواهد شد

سراسری تب برفکی در جمعیت دام سنگین کشور با استفاده از واکسنهای وارداتی به صورت رایگان در مهرماه سال جاری به اجرا 

گاومیش( با استفاده از توان بخش خصوصی و دولتی گذاشته خواهد شد و طی این فاز عملیاتی جمعیت دام سنگین )گاو و گوساله و 

همچنین واکسیناسیون دام سبک در مناطق و نواحی خاص و  .روز کاری تحت پوشش واکسیناسیون قرار خواهد گرفت 20طی 

  .عشایری با استفاده از واکسن های تولید داخل با هماهنگی این سازمان نیز در مهر ماه به اجرا گذاشته خواهد شد

امه واکسیناسیون در دام سبک به صورت متمرکز در آبان ماه اجرا خواهد شد و جزئیات کامل برنامه واکسیناسیون تب برفکی از برن

 .طریق دستورالعمل مربوطه به استانها ابالغ خواهد شد

m/newstext.php?nn=http://www.farsnews.co13960621000371 
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 سالمت
 فارس - ۹۶/۰۷/۰۱ : تاریخ

 آمادگی اعزام رایگان دامپزشک برای نظارت بر ذبح نذورات/ از ذبح دام در معابر خودداری شود 
توانند می 1512مدیرکل دامپزشکی استان تهران گفت: برای نظارت بیشتر بر ذبح دام و نذورات مردم از طریق تماس با شماره 

  .درخواست کارشناس دامپزشکی به طور رایگان در محل را داشته باشند

رای شده توسط این سازمان ب، درباره تمهیدات در نظر گرفتهخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی نژاد در گفتسیداصغر برائی

هایی که با سازمان تبلیغات اسالمی و هیأت نظارت بهداشتی بر ذبح دام و نذورات مردم در ایام محرم اظهار داشت: طی هماهنگی

 .ایم که مردم از کشتار دام در معابر عمومی خودداری کننداخوان داده و تأکید کردهایم فرامنای مساجد تهران انجام داده

های مشترك بین انسان و دام ممکن است از طریق جاری شدن خون دام در معابر و باقیمانده وی اضافه کرد: بسیاری از بیماری

 پس باید نکات بهداشتی را قبل و هنگامو وجود دارد،احشام منتقل شود و همچنان نگرانی نسبت به انتقال بیماری تب کریمه کنگ

مدیرکل دامپزشکی استان تهران با اشاره به اینکه مراکز عرضه دام شهرداری تهران در این ایام به طور ویژه دام .ذبح دام رعایت کرد

تهران فعال است، مضاف بر آنکه خاطرنشان کرد: سه نقطه مرکز عرضه دام زنده در شهر کند،مورد تأیید این سازمان را عرضه می

های مذهبی و تهیه نذورات اعالم های تهران و شرکت پشتیبانی امور دام هم برای عرضه گوشت موردنیاز هیأتانجمن کشتارگاه

اینه معهای مذهبی، تکایا، مساجد و مردم بخواهند برای ذبح و نژاد همچنین به این نکته اشاره کرد چنانچه هیأتبرائی.آمادگی کردند

تماس گرفته و پیام صوتی خود را  1512توانند با شماره دام خود در این ایام از کارشناسان سازمان دامپزشکی استفاده کنند می

 .بگذارند تا تیم سیار کارشناسان دامپزشکی برای ذبح بهداشتی و معاینه دام در محل به طور رایگان حاضر شوند

رسانی کارشناس و دامپزشک برای خدمت 110ران این سازمان برای ایام محرم آمادگی اعزام به گفته مدیرکل دامپزشکی استان ته

وی به هموطنان توصیه کرد تا در صورت امکان، .به عزاداران حسینی را دارد که در صورت نیاز این تعداد تا دو برابر قابل افزایش است

های عزاداری هم قبل از استفاده از اسب و شتر در تعزیه و همچنین تعزیهنذورات دام خود را برای ذبح به مراکز خیریه اهداء کنند 

به گزارش خبرنگار فارس هر ساله همزمان با آغاز ماه محرم و افزایش .های کارشناسی این سازمان بسپارندمعاینه آن را به تیم

 .دهدهای دامی را افزایش میعرضه دام و فرآوردههای بهداشتی خود بر های این ماه سازمان دامپزشکی به صورت ویژه نظارتعزاداری

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960701001262 
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 سالمت
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۰۴تاریخ: 

خانگی / کارگاه آموزش هاری در دانشگاه علوم پزشكی زاهدان فردا برگزار واکسیناسیون رایگان هاری برای حیوانات 

 شودمی

مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های دامی سازمان دامپزشکی کشور ، اقدامات انجام شده مرتبط با روز جهانی هاری را 

های دامی سازمان فتر بهداشت و مدیریت بیماریبه گزارش ایانا از روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور، مدیرکل د.تشریح کرد

 .دامپزشکی کشور با اشاره به فرارسیدن روز جهانی هاری، اقدامات انجام شده مرتبط با این روز را تشریح کرد

ا ببرابر پنجم مهر امسال )داریوش جهان پیما گفت: به همین مناسبت با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در تاریخ 

 .کارگاه یک روزه آموزش هاری در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان برگزار خواهد شد( 2017سپتامبر  27

های دامی سازمان دامپزشکی کشور در ادامه افزود: همچنین به مدت یک هفته از طریق مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری

واکسن هاری  96مهرماه  12تا چهارشنبه  96شنبه پنجم مهرماه های منتخب دامپزشکی شهرستان تهران از تاریخ چهارکلینیک

 .صورت رایگان انجام خواهد شدرایگان توزیع و واکسیناسیون حیوانات خانگی به

های دامی سازمان دامپزشکی کشور با انستیتو پاستور ایران در برگزاری کنگره جهان پیما به همکاری دفتر بهداشت و مدیریت بیماری

در انستیتو پاستور شهرستان آمل ( 1396مهر  27تا  16) 2017اکتبر سال  19اکتبر تا  8آموزشی کنترل هاری از تاریخ و کارگاه 

نیز اشاره کرد.وی در پایان تاکید کرد: در طول دوره برگزاری کنگره، توزیع واکسن هاری و همچنین واکسیناسیون حیوانات خانگی 

 انجام خواهد شدصورت رایگان در شهرستان آمل به

http://www.iana.ir/fa/news/48719/%D9%88%D8%A7%DA 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹6مهر ماه  6پنج شنبه 

 معرفی دمنوش سرماخوردگی+ روش تهیه

های های پاییز و زمستان بسیار مفید است و نقش موثری در پیشگیری از ابتال به بیماریفصلها در نوشیدن دمنوش <مواد غذایی

 .ویروسی مختلف دارند

کنند. ها مصرف میآویشن از نظر طب سنتی طبعی گرم و خشک دارد. آویشن را به صورت تازه یا خشک و پودر شده در انواع غذا

خواص آویشن و شود. این دمنوش حاوی تمامیکرده آویشن تهیه میاست که از دَمسالمیدمنوش آویشن یا چای آویشن نوشیدنی 

 .العاده این دمنوش با ما همراه باشیدبسیار مفید است. پس برای آشنایی با خواص فوق

 ویژگی دمنوش آویشن

 .کندمصرف دمنوش آویشن به هضم غذا، رفع درد شکم و نفخ کمک بسزایی می

 فنی کنیدی را با مصرف دمنوش آویشن ضربهویروس سرماخوردگ

 .آویشن ضد سرفه، خلط آور و در درمان برونشیت و آسم موثر است

 .کنداستفاده از دمنوش آویشن، سیاه سرفه و التهاب دستگاه تنفس فوقانی را رفع می

 ای گیاهی برای درمان سردردنسخه

 .میگرن، سردرد و سرگیجه است کننده حافظه، ضدبخش، خواب آور، تقویتاین دمنوش آرام

 عروقی –تاثیر دمنوش آویشن بر دستگاه قلبی 

 .شودمصرف دمنوش یا چای آویشن سبب رفع تپش قلب می

 درد مفاصلتان را با مصرف دمنوش آویشن آرام کنید

 .اگر دچار درد مفاصل، نقرس، ورم مفاصل و سیاتیک هستید دمنوش یا چای آویشن را بنوشید

 .مفید استهای عضالنی، مفصلی و روماتیسمیبرای مبتالیان به دردحمام آویشن 

 پوست صورتتان را با بخور آویشن روشن کنید

 .شود همچنین مصرف آویشن برای جلوگیری از ریزش مو مفید استبخور آویشن برای روشن شدن پوست صورت استفاده می

 روش تهیه دمنوش آویشن

 .لیوان آب جوش بریزید2شده را داخل رباخوری آویشن خشکبرای تهیه دمنوش آویشن، یک قاشق م

 .قوری را روی شعله غیرمستقیم قرار دهید تا دم بکشد؛ سپس به مقدار دلخواه، عسل به آن اضافه و میل کنید

 .کشیدن، به آن لیمو عمانی نیز بیفزائیدتوانید موقع دمهمچنین می

 موارد منع مصرف آویشن

 هایتواند احتمال سقط جنین را افزایش دهد؛ بنابراین توصیه شده که خانمره آن در دوران بارداری میمصرف زیاد آویشن یا عصا

تواند روند انعقاد خون حامله از مصرف این گیاه خودداری کنند. بر اساس تحقیقات صورت گرفته مشخص شده است که آویشن می

هفته قبل از عمل جراحی نباید آویشن استفاده کنند؛  2ر پیش دارند، از را به تاخیر بیندازد؛ بنابراین افرادی که عمل جراحی د

های شود همچنین برخی اشخاص ممکن است به آویشن و فرآوردهمصرف آویشن به مبتالیان به اختالالت غده تیروئید توصیه نمی

 .تفاده کنندآن حساسیت داشته باشند، در این صورت نباید از این گیاه به صورت خوراکی یا موضعی اس

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=4386fa7cf5f340ee 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹6مهر ماه  ۳دو شنبه 

 ریزدهای روده را به هم میخوراکی های خطرناک که تعادل باکتری

توانند مواد مغذی مورد نیاز بدن شما را تامین کنند، افرادی که دچار عدم تحمل لبنی میدر حالی که محصوالت  <غذا و تغذیه

 .ها اجتناب کنندالکتوز هستند، باید از مصرف آن

ها در حقیقت برای هضم موثر مواد غذایی الزم و مسئول تجزیه مواد غذایی کنند. آنها باکتری در روده شما زندگی میمیلیون 

ها همچنین منجر به تقویت انرژی و سیستم ایمنی بدن شما تواند به تنهایی هضم کند. این باکتریبدن شما نمی خاصی هستند که

ها را دچار مشکل کرده و کیفیت زندگی شما تواند عملکرد این باکتریشوند. مشکل این است که گاهی اوقات عادات بد غذایی میمی

این عضو بدن را تحت تاثیر قرار  (Health)های روده را بهم زده و سالمتباکتری ها که تعادلخطرناکترین غذا.را کاهش دهد

 :دهند از این قرارندمی

 :های با گلوتن باالدانه

تواند منجر به برخی مشکالت گوارشی های تصفیه شده میبخشد، گلوتن دانهها عملکرد روده را بهبود میاگرچه فیبر موجود در دانه 

د. های جانبی را به همراه دارشود و در نتیجه عوارضی مانند آلرژی یا واکنشور صحیح هضم نشده یا متابولیزه نمیشود. گلوتن به ط

های خودایمنی مانند شود و اگر این التهاب کنترل نشود، با بیماریمصرف بیش از حد گلوتن منجر به افزایش سطح التهاب می

 .، فیبرومیالژیا، ام اس و بیماری کرون همراه خواهد بود، آرتروز، آلزایمر، لوپوس(Diabetes)دیابت

 :گوشت قرمز 

تواند با افزایش التهاب در بدن، عملکرد دهد، بلکه میها خطر ابتال به نقرس را افزایش میخوردن گوشت قرمز به طور منظم نه تن 

تواند منجر به التهاب شکم و نفخ هضم است و می ها را نیز مختل کند. گوشت قرمز در مقایسه با گوشت مرغ یا بوقلمون دیرروده

 .برددهد و خطر ابتال به عفونت را باال میهای خوب روده را کاهش میشود. عالوه بر این گوشت قرمز میزان باکتری

 :غذاهای سرخ شده 

 شوند. در کوتاه مدتمشکالت وزن میها که بسیار خاصیت اعتیاد آور دارند، در طوالنی مدت باعث اختالالت متابولیکی و این غذا 

دهند. همچنین مشکالتی از قبیل: ریفالکس کنند و اسید معده را افزایش میها از این قرار است: روده را تحریک میعارضه این نوع غذا

 .ها به شدت اجتناب کنندکنند. افراد مبتال به سندرم روده تحریک پذیر، گاستریت و دیگر اختالالت گوارشی باید از این غذاایجاد می

 :لبنیات 

توانند مواد مغذی مورد نیاز بدن شما را تامین کنند، افرادی که دچار عدم تحمل الکتوز هستند، در حالی که محصوالت لبنی می 

گذارند و میها تاثیر های لبنیات به طور مستقیم بر سالمت رودهها اجتناب کنند. چربی، الکتوز و سایر پروتئینباید از مصرف آن

تال شوند. افراد مبدهند. لبنیات پرچرب همچنین منجر به التهاب و سایر مشکالت گوارشی در بدن میها را تغییر میمیکروبیوم آن

 .به عدم تحمل الکتوز باید نوع بدون الکتوز و حاوی پروبیوتیک این محصوالت را انتخاب کنند

 :غذاهای تند 

با  کند.های آزاد محافظت میهای ناشی از رادیکالخاصیت آنتی اکسیدانی دارد و از شما در برابر آسیبفلفل از جمله غذاهایی که  

شود و این روند برای افرادی که مشکالت این حال مصرف بیش از حد غذاهای تند سبب التهاب جدی در پوشش معده و روده شما می

 .د و گاستریت از جمله عالئم مصرف بیش از حد غذاهای تند استگوارشی دارند خطرناك است. سوزش سر دل، ریفالکس اسی

 :قهوه و نوشابه 
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ها با مقادیر باالی شکر و مواد افزودنی، باعث اسهال قهوه و سودا با افزایش ریفالکس اسید و التهاب روده ارتباط دارند. این نوشیدنی 

 .شوندو دردهای شدید شکمی می

 :همواد غذایی کنسرو و پردازش شد 

آنچه صنعت تمایلی ندارد که مردم بدانند این است که مواد مغذی غذهای کنسرو و پردازش شده بسیار کم هستند. در عوض این  

دهند. مواد افزودنی این محصوالت خطر ابتال به ها سرشار از مواد افزودنی هستند که سالمت روده را تحت تاثیر منفی قرار میغذا

 .برندها را باال میندرم روده تحریک پذیر و انواع مختلف سرطانهای متابولیک، سبیماری

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=0daeb64f236347cdb20385ce 
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 سیب زمینی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مهر  ۰۹تاریخ: 

 هزارتنی تولید سیب زمینی/صنایع تبدیلی جهت رونق صادرات توسعه یافت 53افزایش 

یک مقام مسوول گفت: علی رغم کاهش سطح زیر کشت سیب زمینی،پیش بینی می شود که تولید نسبت به مدت مشابه سال 

ونت زارعت وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو حسین اصغری مدیر کل دفتر محصوالت علوفه ای و جالیزی معا.هزارتن افزایش یابد 53گذشته 

ر یکی از مهم ترین محصوالت د سیب زمینیبا اشاره به اینکه  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی با خبرنگار

با توجه به محدودیت منابع آبی، افزایش عملکرد و کاهش مصرف آب در واحد سطح در دستور  :جهت تامین امنیت غذایی کشور است، اظهار کرد

هزار هکتار سطح زیر  150خبر داد و گفت: سال گذشته از مجموع  سطح زیر کشت سیب زمینیهزار هکتار  4وی از کاهش .کار قرار گرفت

هزارتن محصول بدست آمد که امسال پیش بینی می شود علی رغم کاهش سطح زیر کشت تولید نسبت به مدت  940یون و میل 4کشت حدود 

 .درصد سیب زمینی در فصل پاییز و مابقی سایر فصول تولید می شود 70به گفته اصغری  .هزارتن افزایش یابد 53مشابه سال گذشته 

از سال گذشته تاکنون بیان کرد:براساس آمار اخذ شده از میدان مرکزی  سیب زمینی قیمت  این مقام مسوول با اشاره به تغییرات

تومان بود، در حالیکه این رقم امسال  600میوه و تره بار هفته اول مرداد ماه سال گذشته میانگین قیمت عمده هر کیلو سیب زمینی 

یک راهکار حمایتی در زمانی است که قیمت محصول  محصول تضمینی خریدوی با بیان اینکه .تومان افزایش یافته است 800به 

افت می کند، افزود: باتوجه به گسترش صنایع تبدیلی و انبارهای سرد در استان های اصلی تولید برای مدیریت عرضه محصول از 

انه درباه آخرین مدیرکل دفتر محصوالت علوفه ای و جالیزی وزارتخ.سوی کشاورزان به خرید تضمینی سیب زمینی نیازی نیست

تن سیب زمینی با ارزش بالغ  6هزار و  79تصریح کرد: براساس آمار گمرك تا پایان مرداد ماه امسال صادرات سیب زمینی وضع 

 . میلیون دالر به بازارهای هدف صادر شد 19.4بر 

.yjc.ir/fa/news/http://www6254083/%D8%A7%D9%81%D8%B2% 
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 شیالت
 فارس - ۹۶/۰۷/۰۴ : تاریخ

 خزر مهرماه/ پساب کارخانجات عامل تلفات ماهیان دریای 20خزر از آغاز صید ماهیان استخوانی دریای

مهرماه کار صید ماهیان  20استان شمالی کشور از  3هزار صیاد در  10مدیرکل امور صید و صیادی سازمان شیالت ایران گفت:  

، در مورد آخرین وضعیت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی مختار آخوندی در گفت .کنندخزر را آغاز می استخوانی در دریای

صید مرکز سه استان شمالی قرار است تا صید ماهیان استخوانی  صید ماهیان در دریای خزر اظهار داشت: طبق مصوبه مدیریت

شرکت تعاونی پره صیادی در سه استان شمالی مازندران، گیالن و گلستان  120وی اضافه کرد: .مهرماه شروع شود 20خزر از دریای

 دلیل به مازندران میانکاله و گلستان استان که دارند صید اجازه شب 9 تا مهرماه از طلوع خورشید 20هزار صیاد از  10با حدود 

گونه ماهی که  14مدیرکل امور صید و صیادی سازمان شیالت با بیان اینکه صید .است امکانپذیر صید شب 11 تا استثنایی شرایط

 هایگونه  جزء صوفی کپور، کفال، سفید، همچون هاییماهی: کرد خاطرنشان ،است  خزر آزادشود در دریاینامه مشخص میدر آئین

 صورت در خاویاری ماهیبچه مثال عنوان به است، ممنوع صیدشان است، فشار تحت ذخایرشان که آنهایی اما هستند، صید قابل

 .ود و ماهیان خاویاری باید در صورت صید به مراکز تکثیر شیالت تحویل داده شوندش رهاسازی باید صید

نامه صید ماهیان خاویاری در این تفاهم برای صید تجاری ماهیان اشاره کرد و گفت:خزر کشور حوزه دریای 5نامه آخوندی به تفاهم

 .دهندممنوع است که ایران و روسیه بیشترین حمایت و رعایت را در این زمینه انجام می

میلیون  300نه خزر هم خاطرنشان کرد: ساالوی در مورد کارهای انجام شده شیالت برای کمک به حفاظت از ذخایر ماهیان دریای

شود، ولی از آنجایی که شرایط مناسبی در این دریا نداریم، بخش خزر رهاسازی میهای منتهی به دریایماهی سفید در رودخانهبچه

خزر را از عوامل مهم بازگشت حداقلی بچه آخوندی صید غیرمجاز و آلودگی آب دریای.رسدزیادی از این رهاسازی به سرانجام نمی

ایم تا بتوانیم های مختلفی را به همراه سازمان محیط زیست انجام دادهپیگیری ها دانست و گفت:رهاسازی شده در رودخانههای ماهی

مدیرکل .خزر زیاد استها به دریایهای کشاورزی، صنایع، فاضالب خانگی را بگیریم، چرا که حجم ورودی این آبجلوی ورود پساب

های صیادی برای تکثیر طبیعی بچه ماهی در ها و تعاونیت همچنین به مشارکت برخی تشکلامور صید و صیادی سازمان شیال

کنند، تا بچه ماهی به صورت طبیعی رشد کند و پس از ای را قرق میها هم اشاره کرد و افزود: برخی از این صیادان رودخانهرودخانه

به  .رودکنند که در این حالت ماهی مقاوم شده و به راحتی از بین نمیقل میها را باز کرده و ماهی را به دریا منتآنکه بزرگ شد دریچه

  .درصد از برداشت صید کل کشور است 6خزر برای صید ماهی گفته آخوندی، کل سهم دریای

p?nn=http://www.farsnews.com/newstext.ph13960704000171 
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 شیالت
 فارس - ۹۶/۰۷/۰۹ : تاریخ

 های بوشهر و خوزستان در مرز هشدار/ مشكلی در ذخایر ماهیان خلیج فارس نداریم زیان در آبذخایر کف
گویند ذخایر ماهیان خلیج فارس به خطر افتاده درست نیست، چرا که مدیرکل امور صید و صیادی سازمان شیالت گفت: اینکه می

  .روندشود که در صورت برداشت نشدن و عمر کوتاه از بین میمتری داده می 200ماهیان در عمق تنها مجوز برداشت فانوس

، به وضعیت صید در آبهای جنوبی کشور از جمله خلیج فارس و خبرگزاری فارساقتصادی  وگو با خبرنگارمختار آخوندی در گفت

هزار تن آبزی از آبهای جنوبی کشور صید  600درصد از مجموع صید کشور یعنی رقمی حدود  94دریای عمان اشاره کرد و گفت: 

  .دهندمایلی از ساحل کشورمان و در دریای عمان کار صید را انجام می 800د در فاصله فروند ناوگان صی 800شود که می

ایران  :دهند، تصریح کردبرداری و صید را انجام میکشور دنیا از جمله ایران در آبهای اقیانوس هند امر بهره 40وی با اشاره به اینکه 

  .دونزی رتبه دوم را داردبرداری و صید در اقیانوس هند بعد از اندر حوزه بهره

چینی،  هایرویه از ذخایر خلیج فارس توسط کشتیکنند که به دلیل صید بیخبرنگار فارس پرسید که برخی از صیادان ادعا می

هزار فروند شناور داریم که با پرچم ایران  11وضعیت ذخایر این حوزه مطلوب نیست که آخوندی با رد این موضوع گفت: همین االن 

درصد سهم چین دارند که  49درصد سهم ایرانی و  51شود، هایی که عنوان میسازمان بنادر ثبت شده است و حتی همان چینیدر 

متری آب صید  200شده است که در عمق ماهیان و ذخایر کمتر برداشتکنند و وظیفه آنها صید فانوسبا پرچم ایران فعالیت می

هزار  500ماهی برداشت کنیم که سال گذشته فقط هزار تن فانوس 300توانیم ساالنه برآوردها ما میوی اضافه کرد: طبق  .شوندمی

  .رودمدت دارد که اگر برداشت نشود از بین میتن صید کردیم، مضاف بر آنکه این این گونه ماهی عمر کوتاه

ن از نظر ذخایر تحت فشار هستند که عواملی زی در استان های بوشهر و خوزستاآخوندی اذعان داشت که یکسری ماهیان کف

  .های صنایع نفتی و پتروشیمی سبب این مسئله شده استهمچون صید غیرمجاز، آلودگی آب به دلیل ورود پساب

های مرداد و شهریور خبر درصدی صید میگو در بوشهر طی ماه30مدیرکل امور صید و صیادی سازمان شیالت همچنین از افزایش 

  .: با مدیریتی که روی صید این محصول انجام شده، ذخایر همچنان در حد مطلوب برآورد شده استداد و گفت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960706000516 
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مهر  ۰۹تاریخ: 

 واردات تیالپیا خیانت ملی است/بازار ناخوش ماهیان گرم آبی

های باالی تولید و کاهش سرانه مصرف، صدور مجوز واردات تیالپیا یک مدیرعامل اتحادیه ماهیان گرم آبی گفت:با توجه به هزینه

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزیخبرنگار  حسن آقازاده مدیرعامل اتحادیه ماهیان گرم آبی در گفتگو با.خیانت ملی است

درصد بازار این  40بیان کرد: سال گذشته به سبب افت صادراتی حدود  شرایط نامساعد بازار ماهیان گرم آبی به  با اشاره ،خبرنگاران جوان

 . ماهیان را از دست دادیم، به گونه ای که اکنون در برخی استان ها ماهیان سال گذشته در استخرها موجود است

 انی برای تولید ندارند که درمدیرعامل اتحادیه ماهیان گرم آبی ادامه داد: براساس دیدگاه سال گذشته، پرورش دهندگان انگیزه چند

 .صورت ادامه این روند مطمئنا وضع نسبت به سال گذشته بدتر خواهد شد

تولید شد، افزود: البته به سبب شرایط نامساعد صادراتی و  ماهیان گرم آبیهزارتن انواع  165وی با اشاره به اینکه سال گذشته 

 آقازاده با اشاره به دالیل کاهش.درصدی تولید مواجه شویم 15تا  10ال با افت نبود تقاضا در بازار داخل پیش بینی می شود که امس

بیان کرد: شرایط نابسامان سیاسی و امنیتی عراق ، کاهش قدرت خرید خانوار در کنار به چرخه درآمدن  صادرات ماهیان گرم آبی

مدیرعامل اتحادیه ماهیان گرم آبی با بیان اینکه .تتولید این گونه ماهیان در عراق از جمله دالیل اصلی کاهش میزان صادرات اس

ضربه مهلکی به آبزیان داخلی وارد می کند، افزود: تغییر ذائقه مردم نسبت به ماهیان بومی، جایگزینی ماهیان بی  واردات تیالپیا

تا  9به ازای هر نفر از  ف ماهیسرانه مصروی ادامه داد: براساس آمارهای موجود .کیفیت وارداتی در سبد خانوار را به همراه دارد

آقازاده با انتقاد از .کیلو متفاوت است که واردات تیالپیا و جایگزینی آن در سبد خانوار بیش از پیش به این امر دامن می زند 10.5

ه ساسی اقدام بمجوز بی رویه واردات تیالپیا اظهار کرد: با توجه به انباشت تولید داخل جای سوال است که سازمان شیالت بر چه ا

 .می کند در حالیکه چین اجازه صادرات یک کیلو قزل آال را نمی دهد صدور مجوز واردات تیالپیا

این مقام مسوول با بیان اینکه واردات تیالپیا یک خیانت ملی است، گفت: با وجود هزینه های باالی تولید و کاهش سرانه مصرف 

 .ین بخش قائل نیستند که این امر اجحاف در حق تولیدکنندگان استماهی در کشور، مسووالن امر انحصاری برای ا

http://www.yjc.ir/fa/news/6258323/%D9%88%D8%A7%D 
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 شیر و فرآورده ها
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 صادرات و واردات
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۰۳تاریخ: 

 ماهه نخست سال جاری 4درصدی کشاورزی در صادرات غیرنفتی ایران به عراق طی  37سهم 

درصد افزایش داشته که عمده آن  5/6صادرات ایران به عراق در چهارماهۀ نخست امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 

عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، دبیر میز  صنایع غذایی است.به گزارش ایانا به نقل از روابطمربوط به محصوالت کشاورزی و 

عراق با اشاره به صادرات رو به رشد ایران به عراق گفت: بر خالف ایران، صادرات دیگر کشورها به دالیل لجستیکی و سیاسی به عراق 

 4.5درصد افزایش و صادرات ترکیه حدود  19.7به  9ات ایران از که طی سه سال صادرکاهش محسوسی داشته است؛ همچنان

ابراهیم محمد رضازاده، افزود: عمده افزایش صادرات مربوط به دو سال اخیر و به ویژه محصوالت کشاورزی .میلیارد دالر کاهش داشت

رضازاده یکی از الزامات توسعۀ .دهدمیدرصد از کل حجم صادرات غیر نفتی ایران به عراق را تشکیل  37و مواد غذایی است که 

ریزی ها جذاب بوده است که برای صادرات برنامهسازی خواند و عنوان کرد: بازار داخل آنقدر برای اکثر شرکتصادرات را فرهنگ

داف توان به اهاند و از طرفی قدرت رقابت افزایش و قیمت تمام شده نیز باید کاهش داشته باشد تابدقیق و بلند مدت انجام نداده

دبیر میز عراق و رایزن بازرگانی سابق ایران در عراق با اعالم اینکه امور بانکی بدون هیچ .صادراتی مورد نظر در بازار هدف رسید

گذاری کشورهای موفق و با حضور پررنگ بخش گیرد، افزود: با بررسی مدل سرمایهمشکلی در معامالت تجاری ایران و عراق انجام می

 توانیم الگوی مناسبی برای پیشرفت در بازار عراق داشته باشیممی خصوصی

http://www.iana.ir/fa/news/48694/%D8%B3%D9%87%D9% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/news/48694/%D8%B3%D9%87%D9%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

147 

 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مهر  ۰۴تاریخ: 

 واردات پودر تخم مرغ دردسر ساز شد/ ثبات نسبی قیمت در بازار

یک مقام مسوول گفت: واردات پودر تخم مرغ از سوی صنایع غذایی مختلف موجب شده تولیدکنندگان دلگرمی در این صنعت 

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی فرزاد طالکش دبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار در گفتگو با خبرنگار.نداشته باشند

هزار تومان  4درب مرغداری  قیمت هر کیلو تخم مرغاز ثبات نسبی بازار تخم مرغ خبر داد و گفت: اکنون متوسط  ،باشگاه خبرنگاران جوان

تومان در خرده فروشی ها توجیه اقتصادی ندارد، افزود:  400وی با اشاره به اینکه عرضه تخم مرغ با نرخ باالی .تومان است 266ل دانه ای معاد

به گفته طالکش هر عدد تخم مرغ بسته بندی، شناسنامه دار و زرده .است تومان 400 تا 350 ها مغازه در فله نرخ منطقی هر عدد تخم مرغ 

کاهش مصرف تخم  :وی با پیش بینی قیمت تخم مرغ در روزهای آتی گفت.تومان در خرده فروشی ها عرضه می شود 400ا نرخ باالی طالیی ب

 .در ایام محرم و واردات پودر تخم مرغ از سوی صنایع غذایی موجب شده تولیدکنندگان دلگرمی در این صنعت نداشته باشند مرغ

رخ ندبیرکل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار ادامه داد: علی رغم بازگشایی مدارس و دانشگاه ها ،به سبب افزایش نیافتن 

 .درصد از سوی شورای اقتصاد،تقاضای چندانی برای خرید تخم مرغ از مرغدار وجود ندارد 40به  15از  واردات پودر تخم مرغ

تنی از  70خم مرغ در کشور تولید می شود که کاهش تقاضا از سوی صنایع غذایی موجب مازاد تن ت 600هزار و  2وی گفت: روزانه 

به گفته طالکش تا دو ماه آینده در صورت ادامه .این میزان تولید شده که این امر ضربه مهلکی را به صنعت تخم مرغ وارد کرده است

دبیرکانون پرورش دهندگان .در بازار افزایشی نداشته باشد نرخ تخم مرغ روند تولید و واردات به شکل کنونی پیش بینی می شود که

متوقف شده است، افزود: اکنون مقدار جزئی تنها به افغانستان صادر می شود  صادرات تخم مرغمرغ تخم گذار با بیان اینکه عمال 

تن تخم مرغ به بازارهای  500هزار و  6ل حدود وی تصریح کرد: از ابتدای سا. که نمی توان آن را جز آمار صادراتی به حساب آورد

 .هدف صادر شده که در صورت نبود مشوق صادراتی امکان رقابت و ورود به بازارهای اصلی صادراتی وجود ندارد

http://www.yjc.ir/fa/news/6255386/%D9%88%D8%A7%D 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مهر  ۰۸تاریخ: 

 درآمد کشور از صادرات عناب به کانادا و هلند چقدر است؟

 .تن عناب تازه، از کشور صادر شده است 34، قریب به  1396ماهه نخست سال  5طبق آمار منتشر شده توسط گمرك در 

 5در  آمار منتشر شده توسط گمرکطبق ، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

 .، از کشور صادر شده استعناب تازهتن  34، قریب به  1396ماهه نخست سال 

 .بوده است 6299151447و ارزش ریالی آن  193304 صادراترزش دالری این میزان ا 

http://www.yjc.ir/fa/news/6262173/%D8%AF%D8% 
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 صنایع غذایی
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۰۴تاریخ: 

های غذایی آینده/ کربوهیدرات طبیعی کمتر و توسعه صنایع غذایی روی تغییر عادتهای تحقیق و تحرک شرکت
 ای بیشترپروتئین کارخانه

 ازپیش به استقبال غذاهای بدونکنندگان بیشسرعت تغییر کرده است چراکه مصرفطی پنج سال گذشته، رژیم غذایی غربی به

 .اندت رفته، بدون لبنیات و بدون گوش(گلوتن )پروتئین آرد گندم

  :گر اقتصادی گاردینهری والوپ/ تحلیل

های صنعت غذایی دانمارك واقع ترین شرکتها یکی از قدیمیدرست در بیرون محوطه آهوس در دانمارك، در مرکز جدید نوآوری

انه در ماه می امسال شروع کرد. مرکز نوآوری این کارخ 1880، یک تعاونی لبنیاتی که کار خود را در دهه «آرال»شده است: شرکت 

افتتاح شد با هدف اینکه برای همکاری با یک شرکت سنتی لبنیات برای تولید مواد غذایی جدید، به این شرکت نزدیک باشد. این 

در کنار  های آزمایشگاهی در آن ها،های مختلفی دارد و محققان با روپوشای است که بخشمرکز دارای دیوارهای تماما شیشه

های اند مشغول کارند. در بخشی از این مرکز، چند کارشناس در حال دیدن و امتحان کردن تکهای که به هم پیوستهلوله کیلومترها

جای کارخانه مدیر ارشد مرکز نوآوری و تحقیق است که همه ساله، 38مت واکر، .گذارندبزرگ پنیر هستند و روی آن ها عالمت می

های معمولی ه چرا این مرکز همانند یک کارخانه استاندارد فرآوری لبنیات نیست. در کارخانهکند کدهد و تشریح میرا نشان می

گوید که در این مرکز تجهیزات مدرنی وجود دارد تا تقریبا آن ها. او میکنند، نه هردوی لبنیات، کارشناسان روی شیر یا پنیر کار می

بهترین » :ای از آبراهام لینکلن نوشته شده استدیوار هال اصلی کارخانه، جملهرسد روی لبنیات انجام شود. روی هرکاری به فکر می

سرعت تغییر کرده است چراکه طی پنج سال گذشته، رژیم غذایی غربی به«.بینی آینده، خلق کردن آن استراه برای پیش

اند. بسیاری، بنیات و بدون گوشت رفته، بدون ل(ازپیش به استقبال غذاهای بدون گلوتن )پروتئین آرد گندمکنندگان بیشمصرف

خود  تنها برایاند، به دلیل اینکه معتقدند این محصوالت نهشده در کارخانه رها کردههای ساختهها را به نفع پروتئینکربوهیدرات

گوید: ، می«تلمین»زار گر صنعت غذا در موسسه تحقیقات بازیست نیز بهترند. اما کلیفورد، تحلیلآنها بهتر هستند بلکه برای محیط

های اجتماعی کنند اما رسانهها و روندهای غذایی همواره تغییر میرونق زیادی در عالقه به زندگی سالم ایجاد شده است. رژیم»

 روی اینستاگرام موجب شده است که بسیاری «خوردن تمیز»اصطالح گوید که ظهور بهاو می« اند.سرعت این تغییرات را افزایش داده

ژه ویاند و پروتئین، بهشدت از محبوبیت افتادهشده بههای تصفیهکربوهیدرات»های غذایی دیگر هوادار نداشته باشند: از عادت

های غذایی بزرگ و این تغییرات باعث شده است که برخی از شرکت«.اندای، با استقبال زیادی مواجه شدههای کارخانهپروتئین

درصد  47خورند، از ای نان میهایی که روزانه تکه، درصد بریتانیایی«مینتل»رو شوند. طبق گزارش شرکت نام با بحران روبهصاحب

 هادهد که مدتای غذایی نشان میدرصد در سال گذشته کاهش یافته است که یک سقوط شدید را برای ماده 34، به 2014در سال 

درصد کاهش یافت و  5بیش از  2016و گوشت کنسروشده در سال  مصرف ثابتی بین مردم داشت. فروش گوشت استیک، سوسیس

اعتی بمب س»آید، گفته است که با یک ها به حساب میهای فرآوری شیر و دامداریکه تشکل صنعت شرکت« دیری یوکی»موسسه 

 .نوشندیر میسال ش 55توجهی کمتر از افراد باالی سال، به طور قابل 35مواجه شده است چراکه افراد زیر « جمعیتی

 

دادید؟ فروختید، چطور خود را با بازار انطباق میفروختید یا بیشتر پاستا میاگر شما یک شرکت مواد غذایی داشتید و بیشتر شیر می

سال آینده بیشتر خورده خواهد شد؟ در مرکز  15سال یا  10بینی کرد چه نوع غذایی در آیا روش معتبری وجود دارد که بتوان پیش

های لبنیاتی کمی به بزرگی این شرکت تعاونی شود. شرکتکه جدیدا تاسیس شده است روی این مسئله تحقیق می« آرال»ری نوآو

http://awnrc.com/index.php
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ه شیر کنندترین تامینبزرگ« آرال»لبنیات وجود دارند که دامنه کارش از کشورهای زیر خط صحرای افریقا تا چین، گسترده باشد. 

اند که در صنعت غذایی در کارشناسان این شرکت دریافته.ند مطرح لبنیات را تحت تملک داردهای انگلیس است و دو برسوپرمارکت

بینید که مصرف لبنیات اگر به روند مصرف در سرتاسر اروپا نگاه کنید، می»گوید: هایی وجود خواهد داشت. واکر میآینده چالش

خورند، دهد: مردم کمتر در خانه خودشان صبحانه مییل رخ میثابت مانده یا حتی کمی کاهش یافته است. این اتفاق به چند دل

حانه کاهش وعده صب« مالند.ریزند. همچنین کمتر پنیر یا کره روی نان تست خود میبنابراین کمتر در کورن فلیکس خود شیر می

دم بیشتر در مسیر رفتن به سر کار ها بپرهیزند اما تا حدی هم به این دلیل رخ داده که مرتا حدی باعث شده مردم از کربوهیدرات

 .هستند و بنابراین وقت کمتری برای صبحانه خوردن دارند. این یک مثال از روند پیچیدگی صنایع غذایی در آینده است

ان کنندگکند که چقدر از مصرفهای بدون لبنیات است و روی این مسئله کار میبسیار زیاد نگران افزایش رژیم« آرال»شرکت 

به همین ترتیب، میزان افرادی که «. چه میزان ثابت شده است که خوردن روزانه شیر یا لبنیات برای فرد مفید است»ند گویمی

ده خوار در انگلستان به نیم میلیون نفر رسیشدت افزایش یافته است؛ طی یک دهه گذشته، تعداد افراد گیاهخوار هستند نیز بهگیاه

اند و خوار شدهزیستی یا اخالقی گیاههای محیطدهد. بیشتر این افراد به دلیل دغدغهشان میدرصدی را ن 350است که افزایشی 

های غذایی باید چگونه خود را با آن ها ای مردم در حال تغییر است و شرکتدهد که چطور روندهای تغذیههمین مسئله، نشان می

 .سازگار کنند

http://www.iana.ir/fa/news/48708/%D8%AA%D8%AD% 
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 صنایع غذایی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مهر  ۰۴تاریخ: 

 افزایش قیمت نان رد شد

نان در سه سال اخیر،  های حجیم و نیمه حجیم صنعتی گفت: علی رغم افزایش هزینه های تولید و ثبات قیمترییس اتحادیه نان

محمدجواد کرمی رییس اتحادیه نان های حجیم و نیمه حجیم صنعتی در گفتگو .ستاد تنظیم بازار برنامه ای برای افزایش قیمت نان ندارد

ای برای افزایش قیمت نان با اشاره به اینکه ستاد تنظیم بازار برنامه ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبا خبرنگار

 .تا کنون تغییری نداشته است 93ندارد، اظهار کرد: علی رغم افزایش هزینه های سربار و کارگری قیمت نان از سال 

توان پرداخت مابه التفاوت قیمت تمام شده با فروش نان را از جیب خود ندارند، بنابراین برای  نانوایانزود: با توجه به آنکه وی اف

 .جبران هزینه های خود چاره ای جز کاهش کیفیت ندارند

یمت انوایان مبنی بر افزایش قکرمی با اشاره به ضرورت افزایش قیمت نان بیان کرد: اگر دولت هر چه سریع تر نسبت به درخواست ن

 .های مصرف کنندگان روبرو خواهیم بوداقدام نکند، بدون تردید با کاهش روزافزون کیفیت و گالیه

را  کنندگانگفت: دولت با افزایش یارانه نان می تواند دغدغه خاطر مصرف افزایش قیمت نانوی با اشاره به نگرانی های دولت از 

تومان از  1350نان های حجیم و نیمه حجیم صنعتی ادامه داد: از آنجا که دولت هر کیلو گندم را با نرخ رییس اتحادیه .کاهش دهد

تومان آزاد پز قرار می دهد،  800تا  750و  نانوایی های یارانه پز تومان در اختیار 650کند و سپس با نرخ کشاورزان خریداری می

یكسان سازی آرد و به گفته وی با وجود گالیه های نانوایان، دولت و مردم .یکسان سازی قیمت گندم و آرد امری ضروری است

بیانگر ایجاد فضای  89در سال  آزاد سازی قیمت آرد و گندم :وی در خاتمه یادآور شد.تنها نسخه شفابخش کیفیت است گندم

 .یافت خواهد افزایش نان کیفیت دوباره افراد به مستقیم یارانه پرداخت با که  رقابتی میان نانوایان است

http://www.yjc.ir/fa/news/6258650/%D8%A7%D9%81%D8% 
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 صنایع غذایی
 فودپرس ۱۳۹6مهر ماه  5چهار شنبه 

 تشكیل کارگروه امنیت غذایی در کمیسیون بهداشت

کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از تشکیل کارگروهی در این کمیسیون برای بررسی وضعیت امنیت غذایی خبر داد و یک عضو 

رو را برگزار گفت که این کمیسیون امروز اولین جلسه از سلسله جلسات بررسی وضعیت امنیت غذایی در راستای برداشتن موانع پیش

توضیح جلسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: کمیسیون بهداشت میزبان وگو با ایسنا در بهروز بنیادی در گفت.کرد

ها، سازمان دامپزشکی، وزارت کشور، وزارت بهداشت و سازمان استاندارد بود تا موضوع امنیت غذایی را کارشناسانی از مرکز پژوهش

 .مورد بررسی قرار دهد

های مربوطه بود که قرار شد کارگروهی به ریاست بنده تشکیل شود تا به گفته وی، این جلسه حول محور ارائه گزارش از دستگاه

 .رو برای بهبود وضعیت امنیت غذایی در کشور مورد بررسی قرار گیردموانع پیش

بنیادی گفت که این کارگروه به دنبال آن است تا قوانین موجود را مورد بررسی قرار داده تا اگر تعارضاتی در قوانین فعلی درباره 

منیت غذایی وجود دارد، مشخص شود تا بتوانیم با تنقیح قوانین گام موثری در این راستا برداریم. البته این جلسه اول بود و قرار ا

 .های علمی دعوت به عمل آورده شوداست جلسات بعدی تشکیل شود و در آن از مسووالن مربوطه همچون امور گمرك و انجمن

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=abaa784560a94697818 
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 صنایع غذایی
 فودپرس ۱۳۹6مهر ماه  4سه شنبه 

 دست به کار شد  PET نستله ایران برای بازیافت بطری

 برای ایران نستله شرکت اجتماعی تعهد 21 به بخشیدن تحقق با همگام ایرانیان، واترز نستله شرکت -اقتصاد غذا  <صنایع غذایی

اقدام به امضاء   موجود در بازار، PET هایمحیطی بطریهدف بهبود کارایی زیست با و ایرانی جامعه در مشترك ارزش یجاد

زیست دانشگاه علوم ، با پژوهشکده محیط PET هایبطریمحیطی برای بازیافت ای پژوهشی با رویکرد توسعه پایدار زیستنامهتفاهم

شرکت نستله واترز ایرانیان طی مراسمی که در پژوهشکده  ،«فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصادغذا .پزشکی تهران کرده است

 محیطیزیست پایدار توسعه راستای در پژوهشکده این با پژوهشی نامهتفاهم شد، برگزار تهران پزشکی علوم دانشگاه زیست محیط

تعهد اجتماعی شرکت نستله  21جلو در راستای تحقق بخشیدن به نامه قدمی روبهامضاء کرد. این تفاهم PET بطری بازیافت برای

محیطی، ازجمله طور که شرکت نستله ایران در اوایل سال جاری اعالم کرد، توسعه پایدار زیستایران به جامعه ایرانی است. همان

  .منظور ارتقاء استانداردهای موجود در آن، اقداماتی انجام خواهد دادهایی است که این شرکت بهوزهح

زیست پژوهشکده محیط»نامه اظهار داشت: زیست، ضمن ابراز خرسندی از امضاء این تفاهمدکتر کاظم ندافی، رئیس پژوهشکده محیط

که درزمینه آلودگی هوا، کیفیت آب و مدیریت پسماند جامد فعالیت دارد  بخش پژوهشی است 3دانشگاه علوم پزشکی تهران دارای 

  .«کننده است، بسیار دلگرمPET هایاترز ایرانیان در زمینه بازیافت بطریو نستله شرکت و پژوهشی مرکز این بین همکاری این  و

بر طبیعت تمرکز دارند، این مرکز پژوهشی را  PET شرکت نستله واترز ایرانیان درزمینه تحقیقاتی که بر تأثیر مثبت بازیافت بطری

و عرضه آن به صنایع مرتبط  PET تواند از طریق پژوهش پایدار برای بازیافت بطریزیست میکند. تأثیر مثبت بر محیطیاری می

تواند باعث وهش میدرصد قابل بازیافت هستند، این پژ PET ،100 هایکه بطریعنوان مواد خام حاصل شود، و ازآنجاییدیگر به

بندی کیفیت بسته»جوزپه کارال، مدیرعامل شرکت نستله ایران گفت:  .کاهش ماندگاری ضایعات پالستیکی در طبیعت شود

کند. رسانی به طبیعت نیز جلوگیری میمحصوالت، ازجمله استاندارهایی است که برای ما از اهمیت باالیی برخوردار است و از آسیب

ده، کنندانیم ضمن حفظ سالمت و کیفیت محصول و نیز در نظر گرفتن سلیقه و خواست مصرفخود را متعهد می براین، ماعالوه

عالوه همواره در حد امکان تالش خواهیم کرد از مواد قابل زیست را کاهش دهیم. بهبندی محصوالتمان بر محیطتأثیرات منفی بسته

 .«.یمبندی محصوالتمان استفاده کنبازیافت در بسته

ای ما در راست»نامه ابراز خوشنودی کرد و گفت: همچنین در رابطه با امضاء این تفاهم« نستله واترز ایرانیان»اظهر عثمان، مدیرعامل 

ای بهتر در جوامعی که در آن حضور تعهدات جهانی خود و فراهم کردن ارتقای کیفیت زندگی مردم و سهیم شدن در ساخت آینده

 .«زیست کمک کنیمکوشیم تا کیفیت و امنیت محصوالتمان را ارتقاء داده و نیز به پایداری محیطداریم همواره می

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=82866e3e769142ada5c 
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 عسل
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۰۹تاریخ: 

 گذاری در توسعه صنعت زنبورداریهزارتن عسل در کشور/ نقش موثر صندوق حمایت از سرمایه 80 تولید بیش از

موندیا در استانبول ترکیه، گفت: المللی آپیهای ایران در چهل و پنجمین کنگره بینحسن رکنی امروز پس از بازدید از غرفه

بل قبولی داشته که عملکرد مثبت صندوق حمایت از توسعه خوشبختانه در چند سال اخیر، صنعت زنبورداری کشور، پیشرفت قا

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، عملکرد .رودترین عوامل آن به شمار میگذاری در این بخش، یکی از مهمسرمایه

ترین عامل توسعه این را مهم های اخیر مثبت ارزیابی کرد و اقدامات آنصندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور را در سال

های ایران در چهل و پنجمین کنگره به گزارش ایانا از وزارت جهاد کشاورزی، حسن رکنی امروز پس از بازدید از غرفه.صنعت دانست

اشته د موندیا در استانبول ترکیه، گفت: خوشبختانه در چند سال اخیر، صنعت زنبورداری کشور، پیشرفت قابل قبولیالمللی آپیبین

وی با اشاره به .رودترین عوامل آن به شمار میگذاری در این بخش، یکی از مهمکه عملکرد مثبت صندوق حمایت از توسعه سرمایه

های مالی در مواقع خاص هستند، افزود: به عنوان مثال، تامین دارو یا غذا برای گذران کندوها اینکه گاهی زنبورداران نیازمند کمک

های رچه شاید به مقدار جزئی باشد، اما اهمیت زیادی دارد که چنانچه به موقع و سریع تامین نشود، ممکن است خسارتدر زمستان اگ

های خود، طی سازی فعالیتهای غیرضروری و چابکجبران ناپذیری به زنبوردار وارد کند. بنابراین صندوق با خروج از بروکراسی

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد: با .ه درستی مدیریت کندهای گذشته توانست این موضوع را بسال

های زنبور عسل در استان اصفهان شکل گرفت و های صورت گرفته توسط مدیران صندوق، نخستین زنجیره تولید فراوردهتالش

رکنی با اشاره به حضور پرقدرت زنبورداران ایرانی .اشدتواند موفقیت بیشتر زنبورداران در بازار را به همراه داشته بچنین حرکتی می

آموزش و ارتقای سطح علمی زنبورداران، یکی دیگر از اقدامات  :موندیای ترکیه اظهار کردالمللی آپیدر چهل و پنجمین کنگره بین

در  موندیاایرانیان در نمایشگاه آپیمثبت و قابل تقدیری است که صندوق در اجرای آن از هیچ اقدامی فروگذار نکرد. حتی حضور 

افزایی تواند در راستای دانشوی افزود:همین عمل می.وقفه صندوق و تسهیل روند کارها بوده استهای بیسال جاری، مرهون تالش
رکنی .افتادن اتفاق به راحتی نمیروزترین تجهیزات این صنعت بسیار موثر باشد و شاید اگر اقدام صندوق نبود، ایزنبورداران ایرانی و آشنایی با به

های دو کشور، از دیگر تسهیالتی است که یادآور شد: البته مراودات با دیگر کشورها از جمله آفریقای جنوبی و ایجاد ارتباط بین تولیدکننده

های استانی بر ن نیاز مالی اتحادیهمعاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، معتقد است تامی.صندوق برای زنبورداران فراهم کرده است

گیری از جمله اقدامات صندوق است که ارتقای توان مالی تولیدکنندگان و در نتیجه افزایش اساس نیازشان، با کمترین بروکراسی و سخت

گذاری از توسعه سرمایههای زیربخش دام، صندوق حمایت وری در کل صنعت را به همراه داشته به طوری که در مقایسه با دیگر صندوقبهره

هایی که صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری به گفته وی، یکی از برنامه.تر عمل کرده استهنگامتر و بهصنعت زنبورداری بسیار چابک

رکنی اضافه .است های اصالح نژاد ملکه زنبورعسل در راستای افزایش عملکرد کندوهاکند، تجاری سازی دستاوردهای ایستگاهکشور دنبال می

دهد؛ در عین حال، فعاالنی که ها تولید ملکه زنبور عسل را در دستور کار داشته و آنها را در اختیار تولیدکنندگان قرار میکرد: این ایستگاه

یته فنی های کم، بعد از بررسیهای روز برای تولید ملکه بهره ببرندنژادی هستند و یا قصد دارند از ژنمند به استفاده از خون جدید برای بهعالقه

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه در سال گذشته .پذیر خواهد بوددفتر طیور، واردات ملکه یا مواد ژنی برای آنها امکان

ان بسیار ناچیز بود، اما با ورود صندوق های گذشته تولید ژل رویال در کندوهای ایرهزار تن عسل در کشور تولید شد، گفت: در سال 80بیش از 

درصد  10کیلوگرم در سال رسیده است. بنابراین حتی اگر  200برداران، اکنون تولید این محصول به بیش از به این عرصه و آموزش بهره

 .کندسل تولیدی برابری میزنبورداران به ازای هر کندو، یک کیلوگرم ژل رویال به بازار عرضه کنند، ارزش افزوده ایجاد شده با کل ع

http://www.iana.ir/fa/news/48796/%D8%AA%D9%88%D9%8 
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 عسل
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۰۶تاریخ: 

نوع محصول تولید  223با المللی شرکت بین ۱49شود / حضور موندیا جمعه در استانبول افتتاح میکنگره بزرگ آپی

 شده در صنعت زنبورداری

های زنبورداران سازماندهی شد، بعد توسط فدراسیون جهانی انجمن 1897که از سال  (Apimondia) موندیاالمللی آپیکنگره بین

مهر  7)  2017چهار اکتبر سپتامبر تا  29موندیا، از )فردا( سال این فرصت را به ترکیه داده است. چهل و پنجمین کنگره آپی 120از 

 .شودمهرماه جاری( در استانبول برگزار می 12تا 

رود، با سخنرانی پیشروان کنگره معتبر دنیا در صنعت زنبورداری به شمار می 10موندیا که یکی از به گزارش خبرنگار ایانا، کنگره آپی

ن کنگره عبارتند از: اقتصاد زنبور عسل، سالمت زیستی صنعت زنبورداری طی تاریخ گفته شده، ادامه خواهد داشت. محورهای ای

  .زنبور عسل، پرورش زنبورعسل، تاثیر فناوری و کیفیت در تولید عسل، زنبور درمانی و نقش زنبور در توسعه روستایی

ار خود را آغاز شرکت کننده از کشورهای مختلف جهان مانند ایران، آمریکا، چین و انگلیس در حالی ک 105این کنگره با بیش از 

نوع محصول تولید شده صنعت زنبورداری در این رویداد بزرگ حضور دارند. ایران در کنگره  223شرکت با  149کند که می

ها مقام سوم را بعد از چین و ترکیه کسب کرده است. موندیای شهر استانبول، حضوری بسیار پررنگ داشته و از لحاظ تعداد غرفهآپی

اند.به طور کلی ترکیه بعد از چین از لحاظ تعداد کلونی مقام دوم جهان زنبوردار ایرانی در این کنگره شرکت کرده 300چراکه بیش از 

میلیون کلونی، ساالنه  7.9را داشته و در زمینه تولید عسل جایگاه چهارم یا پنجم دنیا را به خود اختصاص داده است. این کشور با 

ها رتبه چهارم و از نظر حجم تولید عسل، رتبه کند. در حالی که ایران، به لحاظ شمار کلونیمیهزار تن عسل تولید  105.7حدود 

 .هزار تن عسل تولید کرد 81.5هشتم جهان را به خود اختصاص داده و در سال گذشته حدود 

در منطقه داجون واقع در  2015سپتامبر  20تا  15موندیا در تاریخ المللی آپیشایان ذکر است که چهل و چهارمین کنگره بین

اقداماتی است که با پیگیری  موندیای ترکیه، یکی ازالمللی آپیجنوبی برگزار شدحضور پررنگ ایران در چهل و پنجمین کنگره بینکره

 محقق شده است کشور گذاری صنعت زنبورداریهیات مدیره و مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه سرمایه

http://www.iana.ir/fa/news/48768/%DA%A9% 
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 عسل
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۰۳تاریخ: 

 تولید عسل در هرات افزایش یافت

 .است تن رسیده 80اند که میزان تولید عسل دراین والیت به مسئوالن کشاورزی والیت هرات در غرب افغانستان اعالم کرده

ذشته سی گفته که سال گبیبه گزارش ایانا از بی بی سی، صبور رحمانی رئیس زراعت والیت هرات به محمد قاضی زاده، خبرنگار بی

  .سطح تولید عسل در هرات به مرز شصت تن رسید ولی امسال حدود هشتاد تن عسل خالص تولید خواهد شد

ا در زمستان گذشته باعث شد که پنجاه درصد زنبورهای عسل از بین بروند و اگر این تغییرات او گفت که تغییرات ناگهانی آب و هو

اهلل رحیمی، یکی از زنبورداران هرات در ولسوالی انجیل هرات بسم.رسیدتن می 100آمد تولید عسل در والیت هرات به پیش نمی

 .کیفیت و تقلبی از خارج افغانستان استدن عسل بیکند، وارد شگوید که آنچه اقتصاد زنبورداران را تهدید میمی

مقدار زیادی سرمایه کار دارد ولی تولیدش اندك است. او مدعی است که عسل  .شودگوید که عسل طبیعی با زحمت تولید میاو می

  .شود و مردم باید بفهمند که این مواد اصال عسل نیستتقلبی بیشتر از پاکستان به افغانستان وارد می

رحیمی از مردم خواست عسل را از فارم داران بخرند. به گفته او واردات عسل تقلبی باعث زیان به فارم داران و بخش زنبورداری  

روزه سیستان و بلوچستان قرار دارد ولی وزش تندبادها نیز باعث از رونق  120اگرچه هرات در معرض بادهای .شودافغانستان می

 .شودتر از سال قبل میافتادن زنبورداری در این والیت نشده و هر سال این حرفه گسترده

ند. اداره کنزنبوردار به صورت مستقیم در ساختار دو انجمن کار می 500تولید عسل در هرات کمتر از دو دهه سابقه دارد. حدود 

 .گوید تالش دارد تا وسایل ابتدایی زنبورداری را به قیمت ارزان در اخیتار زنبورداران قرار دهدزراعت هرات می

http://www.iana.ir/fa/news/46635/%D8%AA%D9% 
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 عسل
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مهر  ۰۵تاریخ: 

 کدام کشورها صبحانه عسل ایرانی می خورند؟

 .تن عسل طبیعی، از کشور صادر شده است 272، قریب به  1396ماهه نخست سال  5طبق آمار منتشر شده توسط گمرك در 

 5در  آمار منتشر شده توسط گمرکطبق  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزیصنعت،تجارت و به گزارش خبرنگار 

 .، از کشور صادر شده استعسل طبیعیتن  272، قریب به  1396ماهه نخست سال 

 .بوده است 35722531626و ارزش ریالی آن  1099844 صادراتارزش دالری این میزان  

http://www.yjc.ir/fa/news/6258713/%DA%A9%D8%AF%D8 
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 گل و گیاهان صنعتی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مهر  ۰۵تاریخ: 

های میلیارد دالری گل در جهان چقدر است؟ /توسعه صادرات گیاهان، انقالبی در ایجاد فرصت 20سهم ایران از بازار 
 شغلی

میلیون دالر  24شود، رقمی که سهم ایران از این بازار تنها میلیارد دالر برآورد می 20میزان گردش مالی صادرات گل در جهان، 

، تولید گل از نمونه فعالیت های اقتصادی درآمدزا به گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار . است

البته طرح این موضوع به معنای نادیده انگاشتن  .تچنانکه باید مورد مطالعه و حمایت قرار نگرفته اسشمار می ورد که متاسفانه در ایران آن

میلیون دالری گل در کشور )اعم از بازار داخلی و خارجی( به این  24مطلق این ظرفیت ویژه و بالقوه نیست و با در نظر گرفتن گردش مالی 

صه مد نظر قرار گرفته، اما با احتساب گردش واقعیت پی خواهیم برد که به هر ترتیب اقدامات و دستورکارهایی برای حصول توفیق در این عر

میلیارد دالری بازار گل در جهان و فرصت ها و توانمندی های مرتبط با این بخش در ایران به عمق نارسایی موجود در بهره وری  20مالی 

 2نتی در کشور وجود دارد که بیش از هکتار مزرعه گل و گیاه زی 500هزار و  6طبق آمار اکنون حدود .حداکثری از این ظرفیت پی خواهیم برد

ا ب تولید گل و گیاه کشور کل در اگرچه شود.هزار هکتار نیز بصورت فضای باز تعریف می 4هزار هکتار از این میزان در قالب گلخانه و بیش از 

های تولید گل و گیاه زینتی به شمار می رود و در طول سالیان ضعف هایی همراه است اما در این میان استان مازندران به عنوان یکی از قطب

 یتر هفزآیند شکوفایی و توسعه نیازمند ها در این عرصه با افزایش هر چه بیشتری همراه شده، امری نوید بخش که البته اخیر میزان فعالیت

به اعتقاد فعاالن این عرصه، یکی از مشکالت موجود برای توسعه فعالیت ها در این حوزه )بخصوص در بخش صادرات( به فقدان سیستم .است

گردد، امری که با عنایت به عمر کوتاه گل و شرایط خاص و نگهداری آن، ضرورت تامین و فراهم ها باز میحمل و نقل مناسب برای جابجایی گل

کنندگان گل در غرب استان تهران، در گفت و گو با خبرنگار فرخ عشایر پور، یکی از توزیع.ناسب آن اجتناب ناپذیر به نظر می رسدسازی م

هزینه تمام شده باالی این محصول در با اشاره به معضل قیمت تمام شده باالی تولید گل در کشور، اظهار کرد:  ،صنعت،تجارت و کشاورزی

ظ حامقایسه با کشورهای صاحب نامِ تولید گل، باعث قدرت مانور محدود ایران در بازارهای جهانی می شود و انتظار می رود با رویکرد علمی و ل

طور قطع در چنین شرایطی، ربط، هزینه های مذکور با کاهش قابل توجهی همراه شود که به شدن حمایت مضاعف از سوی دستگاه های ذی

تر برای نقش آفرینی ایران در بازار گلِ جهان ، به نحو شایسته تری تامین و فراهم خواهد های افزونامکان رقابت هر چه بیشتر و ایجاد ظرفیت

یسه آن با سرانه شاخه( و مقا 150) میزان سرانه مصرف گل در جهانهای منتشر شده در خصوص وی افزود: با نیم نگاهی به گزارش.شد

 بیشتری چه هر رونق گل، مصرف میزان شاخه در سال( به عمق تفاوت ها می رسیم که در صورت افزایش  20مصرف گل در کشور )قریب به 

 میان زیادی فاصله که کندها به گل، این تفاوت در شرایطی بروز پیدا میعشایر پور گفت: با توجه به عالقه ایرانی.ودش می حاصل حوزه این در

 .دش خواهد مشخص و روشن بیشتر چه هر مطالعه و شناسی آسیب با که است موضوعاتی از شده برآورد ایران در که آنچه و جهانی موجود سرانه

 به ل،گ مصرف سرانه میزان در جدی فاصله و تفاوت این اصلی دالیل از یکی این توزیع کننده گل در غرب استان تهران بیان کرد: 

 عنوان به را گل خرید اقتصادی، موجود شرایط در ایرانی خانوار زیرا گردد،می باز اقتصادی مشکالت و مردم خرید قدرت کاهش

زمره کاالهای تشریفاتی قرار گرفته و ضرورت جدی برای تهیه آن به شمار  در محصول این نوعی به و کندنمی تلقی اصلی اولویتی

 .نمی رود

 زینتی احساس می شود بازنگری در کشت گل و گیاه

، با اشاره به لزوم بازنگری در صنعت،تجارت و کشاورزیهادی ایزدی،کارشناس حوزه زراعت و کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار 

فعاالن این حوزه به شیوه های سنتی باعث کندی متاسفانه تمایل قابل توجهی از  :شیوه کشت گل و گیاه زینتی در کشور اظهار کرد

 .رشد و پیشرفت در توسعه فعالیت ها، نتایج و ثمرات سازنده هر چه بیشتر در این عرصه شده است
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تولیدکنندگان این عرصه نیز درآمد هر چه بیشتری خواهند  شیوه های نوین کشتِ گل و گیاه،وی افزود: در صورت فراگیری 

ایزدی در تشریح دیگر مشکالت و نارسایی های موجود در این .این خصوص، ضریب آموزش ها تقویت شود داشت که می طلبد در

یگر از د صادرات گل و گیاه زینتیعدم آشنایی کافی به بازاریابی حرفه ای برای نقش آفرینی مطلوب در عرصه  :عرصه بیان کرد

های هر چه بیشتر در این خصوص شاهد اشتغالزایی فزآینده تری  مشکالتی است که در صورت حل و فصل آن و دستیابی به موفقیت

کارشناس کشاورزی گفت: حضور در نمایشگاه های بین المللی و به موازات آن تالش برای کاهش هزینه .در این بخش خواهیم بود

می توان در فروش و عرضه گل و گمان در سایه تحقق این امر های تولید دو مؤلفه ای است که باید در دستور کار قرار گیرد و بی

صورت با توجه به فضای حاکم اقتصادی کشور و عدم گیاه زینتی در آن سوی مرزها به توفیقات هر چه بیشتری نائل شد، در غیراین

 اقبال عمومی مناسب برای خرید این محصول در بازارهای داخلی و فقدان توان کافی برای رقابت در بازارهای جهانی، افق و چشم

وی افزود: بدون تردید در صورت حمایت هر چه بیشتر دستگاه های متولی از این .انداز روشنی برای این فعالیت پیش بینی نمی شود

عرصه فعالیتی، شاهد تحولی خیره کننده در توسعه فرصت های شغلی مرتبط با کشت گل و گیاهان زینتی )بصورت مستقیم و غیر 

ایزدی گفت: البته نباید از نظر دور .ت این رویکرد به عنوان اولویتی ضروری در دستور کار قرار گیردمستقیم( خواهیم بود که امید اس

کند در مقایسه با گذشته به توفیقات هایی سازنده در این خصوص برداشته شده و انصاف حکم میداشت که در سالیان اخیر،گام

ره شود، اما انتظار می رود ضریب چنین حمایت ها و پشتیبانی هایی گذاری در بخش مذکور اشاحاصل شده همچون افزایش سرمایه

 .با تقویت فزآینده تری همراه شود که به طور قطع کلیت اقتصاد کشور از منافع آن بهره مند خواهند شد

 وقتی تداخل صنفی،برای تولیدکنندگان گل و گیاه چالش برانگیز می شود

های صنفی برای فعاالن حوزه گل و گیاه مشکل ساز معتقد است وجود برخی از تداخلاکبر شاهرخی، رئیس اتحادیه گل فروشان 

وی در تشریح جزییات هر چه بیشتری از این نارسایی می گوید: تهیه گل توسط باغ تاالرها )برای انجام مراسم عروسی .شده است

ضه ای که رفع آن مستلزم ورود دستگاه های نظارتی و...( باعث بروز مشکالتی برای فروشندگان و فعاالن این عرصه شده است. عار

 .ربط این مشکل مرتفع شودرود با برخورد جدی دستگاه ها و نهادهای ذیاست و انتظار می

شاهرخی در ارتباط با جایگاه ایران در حوزه صادرات گل وگیاه در جهان نیز می افزاید: از حیث تولید گل و گیاه، ایران در رتبه 

 .قرار دارد اما از منظر صادرات، حائز رتبه صد و هفتمی جهان هستیمهفدهم دنیا 

های دولتی،گام های جدی تری برای توسعه فعالیت ها و بخصوص امید آن می رود با اتخاذ تدابیر مؤثر و اصولی و اختصاص یارانه

سیاست های اقتصاد مقاومتی بیش از  تقویت صادرات گل و گیاه زینتی در ایران برداشته شود،که در صورت حصول این امر،تحقق

پیش تسهیل خواهد شد و از سوی دیگر در بخش اشتغالزایی و کاهش بحران بیکاری نیز به توفیقات شایسته تری دست خواهیم 

 .یافت

http://www.yjc.ir/fa/news/6258693/%D8%B3%D9%87% 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://www.yjc.ir/fa/news/6258693/%D8%B3%D9%87%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

161 

 گندم
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۰۲تاریخ: 

 تن گندم خوراکی در قالب طرح قیمت تضمینی در تاالر محصوالت کشاورزی 392عرضه یک هزار و 

 .تن گندم خوراکی در قالب طرح قیمت تضمینی در تاالر محصوالت کشاورزی عرضه می شود 392یک هزار و 

تن عایق رطوبتی در تاالر صادراتی بورس کاالی ایران  100تن قیر و  400هزار و  19این روز به گزارش ایانا از بورس کاالی ایران، در 

تن شکر سفید، یک هزار  300هزار تن گندم دوروم،  4تن گندم خوراکی،  750هزار و  263این گزارش حاکی است، .عرضه می شود

 .زی بورس کاالی ایران عرضه می شودهزار قطعه جوجه یک روزه در تاالر محصوالت کشاور 233تن شکر خام و 

 .تن گندم خوراکی در قالب طرح قیمت تضمینی در تاالر محصوالت کشاورزی عرضه می شود 392عالوه براین، یک هزار و 

، تن انواع مواد پلیمری، شیمیایی 485هزار و  66تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی بورس کاالی ایران نیز در این روز شاهد عرضه 

  .وکیوم باتوم، لوب کات و سالپس واکس است

http://www.iana.ir/fa/news/48639/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9% 
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 گندم
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۰۱تاریخ: 

 هزار تن گندم خوراکی در تاالر محصوالت کشاورزی 263عرضه 

تن گندم خوراکی  750هزار و  263تاالر معامالت تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران روز شنبه اول مهر ماه، میزبان عرضه 

فید، یک هزار تن شکر خام و تن شکر س 300هزار تن گندم دوروم،  4به گزارش ایانا از بورس کاالی ایران، امروز در این تاالر .است

تن گندم خوراکی نیز در قالب طرح قیمت تضمینی در تاالر  392هزار قطعه جوجه یک روزه عرضه می شود.همچنین یک هزار و  67

 .تن قیر و عایق رطوبتی است 500تاالر صادراتی بورس کاالی ایران نیز شاهد عرضه یک هزار و .محصوالت کشاورزی عرضه می شود

 .تن مواد شیمیایی و مواد پلیمری در تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی عرضه می شود 327هزار و  17عالوه براین، 

 .تن قند است 100تن آنیلین و متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات و همچنین  54بازار فرعی بورس کاالی ایران شاهد عرضه 

http://www.iana.ir/fa/news/48606/%D8%B9%D8% 
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 گندم
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مهر  ۰۷تاریخ: 

 یكسان سازی نرخ گندم درمان درد بازار نان

ثبات در بازار نان کشور خواهد رئیس اتحادیه نان های حجیم و نیمه حجیم گفت: یکسان سازی نرخ گندم سبب بهبود وضعیت و 

صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه محمد جواد کرمی رئیس اتحادیه نان های حجیم و نیمه حجیم در گفت و گو با خبرنگار  .شد

تا به  93از سوی دولت به واحدهای صنعتی و سنتی اعالم نشده،گفت: از سال با اشاره به اینکه نرخ مصوبی در این سه ساله خبرنگاران جوان 

در واحد های آزادپز سنتی به دست خود این واحدها تعیین شده، اما قیمت نان واحدهایی که به صورت یارانه ای گندم دریافت  قیمت ناناکنون 

و یارانه برخوردارند که  گندم دولتیاحدهای تولیدکننده نان سنتی از درصد و 85وی افزود: حدود .کرده اند طبق مصوبه های دولت بوده است

 وبراساس قیمت مصوب دولت اقدام به عرضه می کنند، اما در مقابل این ثبات قیمتی هزینه های مالیات، بیمه، اجاره بها روندی صعودی داشته 

دیگر هم به صورت آزاد به فعالیت می پردازند البته نرخ نان واحدهای  می کاهند و بخش وزن خمیر ناناین امر موجب شده این واحد باالجبار از 

با اشاره به مبحث حذف قیمت از  نان های حجیم و نیمه حجیم رئیس اتحادیه.آزاد پز براساس وضعیت بازار توسط خودشان تعیین می شود

ساس هزینه های تولید و وضعیت بازار تعیین شود و بازار روی کاالها عنوان کرد: عدم درج قیمت بر روی کاالها موجب می شود تا قیمت برا

 .رقابتی آزادی برای افراد تشکیل شود همچنین به دنبال این امر نرخ کاال نه تنها صعودی نشده بلکه کاهش می یابد

موجب ثبات در بازار نان خواهد شد. اکنون دولت گندم را از کشاورزان با  یكسان سازی نرخ گندم :کرمی در این راستا ادامه داد

نرخی معین خریداری کرده و به صورت متغیر میان واحدهای صنعتی و سنتی عرضه می کند در حالیکه اگر نرخ گندم براساس 

وی در خصوص کیفیت گندم .ند بودقیمت جهانی خریداری و عرضه شود تولیدکنندگان هم ملزم به ارائه ی کاالی با کیفیت خواه

داخلی اظهار کرد: گندم های داخلی کیفیت پائینی دارند،به طوریکه این گندم از کیفیت مناسبی برای عرضه نان در فصل های سرد 

 مناسب نبوده و تولیدکنندگان صنعتی و صنتی مجبور استفاده بیشتر نمک در نان شده که این امر سالمت نان را تحت شعاع قرار

میزان مصرف نان های  :محمد جواد کرمی درباره وضعیت تولیدکنندگان صنعتی نان های حجیم و نیمه حجیم بیان کرد.می دهد

در کشور نسبت به نان های صنعتی باال بوده در حالیکه در عمده مناطق دنیا افراد به تولید نان های حجیم و نیمه حجیم  سنتی

وی با اشاره به اینکه طبق برنامه پنجم و .جیم نسبت به تولیدات سنتی در رده باالتری قرار داردپرداخته اند، زیرا سالمت نان های ح

درصد تولید نان های کشور به سمت تولید نان های حجیم برود، عنوان کرد: بخش زیادی از توجه دولت برای  40ششم توسعه باید 

بب اکثر کارخانجات تولیدی نان های حجیم در آستانه تعطیلی قرار ارائه تسهیالت به واحدهای سنتی بوده تا صنعتی، به همین س

 .با بسته بندی زده اند تولید سنتی نانگرفته و یا بخشی از این تولیدکننده ها دست به 

http://www.yjc.ir/fa/news/6257253/%DB%8C%DA%A9% 
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 گندم

 ایران اکونا – ۱۳۹۶مهر / /  ۰۱شنبه , 

 آغازکشت پاییزه گندم در کشور

 .مجری طرح گندم کشور از آغاز کشت پاییزه گندم در کشور خبر داد

 ربه گزارش ایران اکونا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، اسماعیل اسفندیاری پور در همایش آغاز همزمان کشت پائیزه گندم در سراس

پیش بینی شده است، افزود:  1404هزار تنی گندم در سال  800میلیون و  14کشور، با بیان اینکه طبق برآوردهای انجام شده تولید 

سال  4هزار تن بود در حالی که متوسط خرید گندم در  800میلیون و  4به  92تا  90متوسط خرید گندم از کشاورزان در سال های 

میلیون تن گندم برای تهیه آرد خبازی در کشور نیاز داریم که در  8.5وی با بیان اینکه .هزار تن رسید 800میلیون و  8گذشته 

هزار تن بذر از کشاورزان خریداری شد که با روند صعودی و رو به رشد،  290، 92داخل کشور تامین می شود، ادامه داد: در سال 

 .رسید و خوشبختانه کشاورزان از خرید بذر اصالح شده استقبال می کنندهزار تن بذر  468این رقم در سال زراعی گذشته به 

دالر وارد کشور شد، گفت: این واردات  385میلیون تن گندم با قیمت هر تن  7نزدیک به  91اسفندیاری پور با اعالم اینکه در سال 

 .از کشاورزان کشور خودمان می شد میلیارد دالر هزینه برای کشور به ارمغان داشت که این رقم باید صرف حمایت 2.6

میلی متر بارندگی دارند و برخی از آنها  300هزار هکتار از اراضی دیم کشور کمتر از  25وی اظهار کرد: در حال حاضر یک میلیون و 

: شهرستان شهرستان کشور کشت می شود، بیان کرد 405این مقام مسئول با اعالم اینکه گندم دیم در سطح .از چرخه خارج شده اند

مجری طرح گندم کشور گفت: .هزار تن رتبه اول کشت را در این زمینه به خود اختصاص داده است 318شوش با تولید بیش از 

استراتژی بازار در بخش کشاورزی از مهمترین دغدغه های کشاورزان بوده و از موضوعاتی است که باید در اولویت توجه قرار گیرد. 

 . ، رویکرد ما تأمین نیاز داخلی است و صادرات را در اولویت قرار نداده ایمهمچنین در برنامه گندم

درصد است، گفت: هر چند کشت کلزا در برخی شهرستانها برای تناوب گندم  0.7وی با بیان اینکه سطح زیر کشت کلزا در کشور 

صورت می گیرد اما باید سطح زیر کشت این محصول استراتزیک در کشور به جهت عدم وابستگی به کشورهای بیگانه بیش از گذشته 

کشور، اعالم کرد: سطح ابالغی در سال زراعی اسفندیاری پور با اشاره به نحوه اجرای طرح انتقال یافته های گندم در .افزایش یابد

 .هکتار است 500هزار و  74پیش رو برای آذربایجان غربی 

وی در پایان به الزامات حمایتی در کشت گندم اشاره و اظهار کرد: توجه به سیاستگذاری درست در سطوح ملی، حمایت و پشتیبانی، 

 .وامل تولید گندم، می تواند در خودکفایی گندم به نتایج مطلوب تر بیانجامددرآمد مناسب برای کشاورز و پیگیری و پشتکار همه ع

http://iranecona.com/77714/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8 
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 گوجه فرنگی
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 گوشت قرمز
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۰۴تاریخ: 

 دهه + نمودار 3درصدی تولید گوشت قرمز در طول  ۱05رشد 

 .رسیده است 95هزار تن در سال  815درصدی به  105هزار تن با رشد  397سال گذشته، تولید گوشت از  30طی 

وحید زندی فخر:اگرچه هنوز کشور به خودکفایی در تولید گوشت دست نیافته، اما روند تولید  –خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( 

این محصول طی حدود سه دهه تقریبا همیشه مثبت بوده و سال به سال بر حجم آن افزوده شده است. با این حال، رشد جمعیت 

است. بنابراین در سطح کالن، با وجود افزایش حجم تولید، اما ایران نیز به موازات رشد تولید گوشت و دیگر اقالم کشاورزی، مشهود 

 درصد نیاز کشور به این محصول پروتئینی به واردات از کشورهای خارجی مانند برزیل است. 10هنوز حدود 

گذشت هزار تن گوشت قرمز تولید شد که این مقدار بعد از  397به میزان  1357طبق آمارهای موجود در بانک مرکزی، در سال 

هزار تن رسید. سیر  525درصد افزایش به  32.2یک دهه و با وجود مشکالت و مسائلی که جنگ تحمیلی به ارمغان آورده بود، با 

 1387هزار تن رسید، همچنان ادامه داشت. در سال  769که تولید گوشت به  1377سال بعد از آن یعنی در  10صعودی تولید تا 

هزار تن افزایش تولید مواجه  175هزار تن رسید، ولی دوباره در سال بعد از آن با  691درصدی به  10تولید این محصول، با افت 

هزار تن از این ماده پروتئینی را به بازار عرضه کردند.  815و  806نیز به ترتیب،  95و  94های شد.دامداران داخل کشور طی سال

 درصد رشد داشته است. 105دود سه دهه، توان گفت که تولید گوشت قرمز در طول حبه عبارتی می

دهد و ساالنه مقداری از این محصول به همانطور که پیش از این نیز گفته شد، هنوز تولید گوشت در کشور، کفاف نیاز داخل را نمی

به ثبت  که حجم واردات 78از میزان واردات گوشت در دسترس نیست، اما از سال  60شود. اگرچه آمارهای دهه کشور وارد می

 108.8درصدی به  288این مقدار با افزایش  88هزار تن گوشت به کشور وارد شده است. این در حالی است که در سال  28رسیده، 

شود. در سال گذشته نیز طبق گزارش اتاق هزار تن برآورد می 100کمتر از  88های بعد از هزار تن رسید.حجم واردات در سال

 17بیش از  95تن گوشت قرمز به کشور وارد شد. با اینکه حجم کل واردات محصوالت کشاورزی در سال  هزار 50بازرگانی تهران، 

درصد بوده است. درحالی که سهم واردات گوشت قرمز در  0.28هزار تن بود، سهم گوشت قرمز از این مقدار تنها  591میلیون و 

 درصد رسید. 0.58به باالی  88سال 

http://www.iana.ir/fa/news/48714/%D8%B1%D8% 
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 گوشت مرغ
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 مكانیزاسیون/ماشین آالت
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۰۵تاریخ: 

 المللی کوهستانمسابقه ویدئویی روز بینمندان ایرانی برای شرکت در دعوت فائو از عالقه

المللی روز بین»کند تا به مناسبت مندان دعوت میدفتر نمایندگی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد)فائو( در ایران از تمام عالقه

ر دارند: اقلیم، گرسنگی، ها تحت فشار قراکوه»ای با موضوع آذر( در مسابقه فیلم ویدئویی یک دقیقه 20 –دسامبر  11« )کوهستان

 .شرکت کنند« مهاجرت

 مندانقهعال  ای نیست.به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( از این دفتر، شرکت در این رقابت نیازمند هیچگونه تجهیزات حرفه

ی و در آن توضیح دهند که برا ها )یک دقیقه یا کمتر( ضبط کردههمراه خود پیامی ویدئویی درباره کوه هایتلفن با حتی توانندمی

های اطرافشان داشته است، یا اینکه با یک نفر از ساکنین مناطق روستایی کوهستانی مثال تغییرات اقلیمی چه تأثیری بر کوهستان

 .کنند را در ویدئوی خود مطرح نمایندها را تهدید میدرباره مشکالتشان مصاحبه کرده و یا سایر عواملی که کوهستان

 سایت یوتیوبدر وب (1396آبان  8) 2017اکتبر  30توانند آثار خود را حداکثر تا روز مندان به شرکت در این مسابقه میهعالق

(YouTube) بارگذاری کنند. در عنوان این فیلم از هشتگMountainsMatter#    استفاده کنید. پس از بارگذاری، فرم شرکت

  your-contest/upload-day/video-mountain-http://www.fao.org/international-در مسابقه، لینک

video/en/ 
المللی روز بین»مراسم  آذر( در 20دسامبر ) 11برندگان در هر کدام از موضوع ها به رم سفر خواهند کرد تا در روز .را پر کنید 

 .شرکت کنند. ویدئوهای برندگان نیز در این مراسم به نمایش گذاشته خواهند شد« کوهستان

کنند و بیش از نیمی از جمعیت جهان نیز برای بر اساس اطالعات موجود، تقریبا یک میلیارد نفر در مناطق کوهستانی زندگی می

ها اما عواملی چون تغییرات اقلیمی، تخریب خاك و بالیای طبیعی، کوهستان .ازمند هستندها نیتأمین آب، غذا و انرژی پاك به کوه

 /.کندها و مردم سایر نقاط جهان تحمیل میرا تهدید کرده و عواقب گسترده و مخربی بر جوامع ساکن در کوهستان

http://www.iana.ir/fa/news/48759/%D8%AF%D8%B9%D9%88 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۰۲تاریخ: 

 در ایران کمک می کند PET نستله به توسعه فرآیند بازیافت بطری

ارزش مشترك در جامعه تعهد اجتماعی شرکت نستله ایران برای ایجاد  21شرکت نستله واترز ایرانیان، همگام با تحقق بخشیدن به 

ای پژوهشی با رویکرد توسعه نامهموجود در بازار، اقدام به امضاء تفاهم PET هایمحیطی بطریایرانی و با هدف بهبود کارایی زیست

 .زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران کرده است، با پژوهشکده محیطPET هایمحیطی برای بازیافت بطریپایدار زیست

تعهد اجتماعی شرکت نستله ایران به جامعه  21جلو در راستای تحقق بخشیدن به نامه قدمی روبهبه گزارش خبرنگار ایانا، این تفاهم

هایی است محیطی، ازجمله حوزهطور که شرکت نستله ایران در اوایل سال جاری اعالم کرد، توسعه پایدار زیستایرانی است. همان

ارتقاء استانداردهای موجود در آن، اقداماتی انجام خواهد داد. دکتر کاظم ندافی، رئیس پژوهشکده  منظورکه این شرکت به

 3زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران دارای پژوهشکده محیط»نامه اظهار کرد: زیست، ضمن ابراز خرسندی از امضاء این تفاهممحیط

مدیریت پسماند جامد فعالیت دارد و این همکاری بین این مرکز پژوهشی  بخش پژوهشی است که در زمینه آلودگی هوا، کیفیت آب و

 «. کننده است، بسیار دلگرمPETهای و شرکت نستله واترز ایرانیان در زمینه بازیافت بطری

ز پژوهشی را بر طبیعت تمرکز دارند، این مرک PETشرکت نستله واترز ایرانیان در زمینه تحقیقاتی که بر تأثیر مثبت بازیافت بطری 

و عرضه آن به صنایع مرتبط  PETتواند از طریق پژوهش پایدار برای بازیافت بطری زیست میکند. تأثیر مثبت بر محیطیاری می

تواند باعث درصد قابل بازیافت هستند، این پژوهش می PET، 100های که بطریعنوان مواد خام حاصل شود، و از آنجاییدیگر به

بندی کیفیت بسته»ایعات پالستیکی در طبیعت شود. جوزپه کارال، مدیرعامل شرکت نستله ایران گفت: کاهش ماندگاری ض

کند. رسانی به طبیعت نیز جلوگیری میمحصوالت، ازجمله استاندارهایی است که برای ما از اهمیت باالیی برخوردار است و از آسیب

ده، کننمت و کیفیت محصول و نیز در نظر گرفتن سلیقه و خواست مصرفدانیم ضمن حفظ سالبراین، ما خود را متعهد میعالوه

عالوه همواره در حد امکان تالش خواهیم کرد از مواد قابل زیست را کاهش دهیم. بهبندی محصوالتمان بر محیطتأثیرات منفی بسته

 «.بندی محصوالتمان استفاده کنیم.بازیافت در بسته

ای ما در راست»نامه ابراز خشنودی کرد و گفت: همچنین در رابطه با امضاء این تفاهم« واترز ایرانیان نستله»اظهر عثمان، مدیرعامل 

ای بهتر در جوامعی که در آن حضور تعهدات جهانی خود و فراهم کردن ارتقای کیفیت زندگی مردم و سهیم شدن در ساخت آینده

 «.زیست کمک کنیمرا ارتقاء داده و نیز به پایداری محیطکوشیم تا کیفیت و امنیت محصوالتمان داریم همواره می

http://www.iana.ir/fa/news/48651/%D9%86%D8%B3% 
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 مرکبات
 فارس - ۹۶/۰۷/۰۴ : تاریخ

 میلیون تن مرکبات در کشور/ تدابیر جدید برای پیشگیری از سرمازدگی باغات مرکبات  5بینی تولید پیش
ت بینی ما این اسهای گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی گفت: با وجود سرمازدگی سال گذشته پیشمدیرکل میوه

  .شودات در کشور تولید میمیلیون تن مرکب 5که امسال با افزایش تولید مرکبات مواجه باشیم و حدود 

، در مورد آخرین وضعیت تولید مرکبات در کشور به ویژه با توجه به خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی پور در گفتحسن

ب دیده بود اما در کل درختان سالم های درختان آسیسرمازدگی سال گذشته خاطرنشان کرد: بر اثر سرمازدگی، برخی از شاخه

ها، استفاده از برنامه تغذیه و رعایت مسائل بهداشتی برای مبارزه با آفات با باغی، عملیات اصالح باغماندند و با انجام کارهای به

ای باغداران مرکبات های دورهوی همچنین از آموزش.بینی ما این است که با افزایش تولید مرکبات روبرو باشیمهای نوین پیشروش

شود میلیون تن انواع مرکبات در کشور تولید می 5توسط دفتر ترویج وزارت جهاد کشاورزی خبر داد و گفت: امسال طبق آمار حدود 

هزار تن پرتقال در  730کنیم یک میلیون بینی میهزار تن آن در استان مازندران خواهد بود که از این رقم پیش 450میلیون  2که 

های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی همچنین به راهکارهای پیشگیری و مدیرکل میوه.استان تولید شود این

های مخصوص های بخش خصوصی اقدام به ساخت بخاریای کرد و اظهار داشت: شرکتمقابله از سرمازدگی درختان مرکبات هم اشاره

موقع تواند از سرمازدگی درختان جلوگیری کند اما برداشت بهکردند که تا حد زیادی میو متحرك که قابل استفاده در باغات باشد، 

 .مرکبات و نگهداری آن در سردخانه نیز از دیگر نکاتی است که مورد توجه قرار گرفته است

محصول برای استفاده  سازی اینهزار تن خرما اشاره کرد و گفت: ذخیره 150بینی برداشت یک میلیون و پور همچنین به پیشحسن

 .هزار تن خرما صادر خواهد شد 170ها نیز آغاز شده و از سایر فصول سال در سردخانه

های وی در بخش دیگری از مصاحبه خود با خبرنگار فارس به این نکته هم اشاره کرد که به دلیل سرمازدگی سال گذشته در استان

 .است که تولید انار نسبت به سال گذشته کاهش یابدبینی ما این مرکزی، اصفهان، خراسان جنوبی پیش

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960704000933 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۰۴تاریخ: 

 زنند / قاچاق میوه غیرممكن استجهاد کشاورزی را دور میها وزارت برخی دولتی

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی اعتقاد دارد واردات محصوالت کشاورزی خالف قانون است و با 

وگو با خانه ده در گفتبه گزارش ایانا، عباس پاپی زا.دهدهای دولتی رخ میدور زدن وزارت جهاد کشاورزی توسط برخی دستگاه

جمله نارگیل، انبه، موز و آناناس مجوز واردات   چهار محصول کشاورزی از  ملت، در خصوص قاچاق محصوالت کشاورزی عنوان کرد:

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی ادامه داد: اما طبق قانون، .این محصوالت نیست  دارند چراکه ایران تولیدکننده عمده

شود با این حال شاهد هستیم در زمان برداشت محصوالت کشاورزی از واردات محصوالت کشاورزی و باغی دیگر تخلف محسوب می

نماینده مردم دزفول در مجلس .شودجمله سیب زمینی و پیاز و حتی پرتقال حجم زیادی از محصوالت وارداتی در بازار عرضه می

به عدم هماهنگی بین وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی در خصوص  دهم شورای اسالمی ادامه داد: با توجه

واردات محصوالت کشاورزی، نمایندگان مجلس تصمیم گرفتتد اختیار واردات محصوالت کشاورزی را به وزارت جهاد کشاورزی بدهند 

 .تا در صورت افزایش تولید، واردات محصوالت کشاورزی متوقف شود

های دولتی از جمله شورای اقتصاد، وزارت جهاد کشاورزی را دور زده و با رسد که دستگاهمجلس گفت: اما به نظر می این نماینده

 .شودگذارند و با واردات محصوالت کشاورزی آسیب زیادی به کشاورزان وارد میصدور مجوزها عمال اجرای قانون مجلس را ابتر می

قاچاق میوه و محصوالت کشاورزی اعتقاد ندارد، توضیح داد: قاچاق برای محصوالت کم حجم و این نماینده مجلس با بیان اینکه به 

زاده در ادامه گفت: بنابراین واردات میوه که نیاز به نگهداری در پاپی.با قیمت باال مانند انواع گوشی موبایل و قطعات کامپیوتر است

و کوله بر ممکن نیست بلکه تنها از مبادی رسمی کشور میوه وارداتی در شرایط خاص و کانتینرهای بزرگ دارد از طریق چهار پا 

ها صورت می گیرد که این نماینده مجلس تاکید دارد که میوه وارداتی تنها با چراغ سبز برخی دستگاه.شودبازارهای کشور عرضه می

زی، آب و منابع طبیعی با بیان اینکه در سال عضو کمیسیون کشاور .باید گمرك جمهوری اسالمی ایران در این زمینه پاسخگو باشد

گیرد که انجام می  میلیارد دالر قاچاق کاال 15شود میلیارد دالر محصوالت قاچاق وارد کشور می شود، اظهار کرد: اخیراً گفته می 25

 محصوالت کشاورزی سهم بزرگی از این آمار را دارد

http://www.iana.ir/fa/news/48705/%D8%A8% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۰۵تاریخ: 

 شودشرکت واردکننده، نابود می 4تولید داخلی به خاطر منافع 

نده کرد و آن را برخالف منافع تولیدکننماینده بخش خصوصی تولیدکنندگان دام نسبت به کاهش تعرفه واردات گوشت گاو اعتراض 

وگو با خبرنگار ایانا گفت: به تازگی از طرف وزارت صنعت، مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران ایران، امروز در گفت.داخلی دانست

ن نتیجه آن به شود که به هیچ عنوابه پنج درصد فشارهایی وارد می 26معدن و تجارت برای کاهش تعرفه واردات گوشت گوساله از 

نفع تولیدکننده نیست.علیرضا عزیزاللهی، با اشاره به اینکه وزارت جهاد کشاورزی با این موضوع مخالف است، افزود: به خاطر منافع 

ترین چهار شرکت واردکننده که تنها به دنبال سود بیشتر از بازار هستند، نباید معیشت تولیدکنندگانی را که در دل روستا و با سخت

کنند، به خطر انداخت.به گفته وی، اگرچه از واردات گوشت منجمد گوساله تا حدودی برای تنظیم بازار استفاده رایط کار میش

شود، اما با توجه به اقبال بیشتر مردم نسبت به مصرف گوشت دام سبک، افزایش قیمت گوشت گاو و گوساله، تاثیر چندانی در می

کند. این در حالی است که مدعیان کاهش تعرفه، با و بازار روند طبیعی خود را طی میمصرف این ماده پروتئینی نداشته 

های مختلف به ویژه آغاز ماه محرم، سعی دارند اهداف خود را عملی سازند.عزیزاللهی عنوان کرد: این افراد خواسته خود جوییبهانه

ای خاص را دنبال ماجرا چیز دیگری است و تنها منافع عدهاند در صورتی که بطن را در پوشش حمایت از مصرف کننده پیچیده

درصد رشد داشته، اما واقعیت اینجاست  38.5ها تا بیش از کند.وی ادامه داد: در طول چهار سال گذشته اگرچه قیمت انواع نهادهمی

قیمت گوساله زنده مشهودتر به نظر درصد افزایش داشته است. این موضوع به ویژه در ارتباط با  20که نرخ گوشت گوساله کمتر از 

ای برای تولید باقی نخواهد ماند.این نماینده بخش رسد. بنابراین با اتفاقی که برخی به دنبال افتادن آن هستند، دیگر انگیزهمی

تولید  ه برایهایی کخصوصی با بیان اینکه قیمت گوشت گوساله در بازار چندان زیاد نیست، اظهار کرد: در حال حاضر حتی گاوداری

کنند و امکانات زیادی از جمله علوفه، فضای کافی و گوساله برای پرواربندی دارند، حاضر نیستند برای تولید گوشت شیر فعالیت می

 د وقتی گوسالهدهناند که چنین فعالیتی برای آنها صرفه اقتصادی ندارد. بنابراین آنها ترجیح میهزینه کنند. زیرا به این یقین رسیده

هزار تن در سال دانست و گفت: اکنون  350خود را از شیر گرفتند، بفروشند.عزیزاللهی، تولید گوشت گوساله و گاو در کشور را حدود 

که قیمت جهانی گوشت گاو کاهش یافته، واردکننده سود بیشتری از این بازار خواهد برد و به طور متوسط در هر کیلوگرم چهار یا 

کند.به گزارش ایانا چندی پیش ای فراهم میانگیزی را برای عدهسود خواهد کرد. بنابراین موقعیت وسوسه پنج هزار تومان بیشتر

با توجه به شرایط فعلی تأمین گوشت گوساله "های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت گفته بود: مدیرکل امور اقتصادی و سیاست

تان و بلوچستان مهمترین موضوع، ترمیم کسری نیاز کشور به گوشت گرم گوساله به ویژه توقف تأمین این کاال از مسیر استان سیس

ت. بنابراین وزارت جهاد کشاورزی حتی اگر با تعدیل تعرفه و تخصیص ارز به گوشت منجمد گوساله موافق نباشد باید در خصوص گوشت اس

جای ارز آزاد، ای بهدرصد به پنج درصد کاهش یافته و ارز مبادله 26به عبارتی باید، تعرفه واردات از  .گرم گوساله پیشنهاد فوق را اجرایی کند

با توجه به قیمت جهانی گوشت گرم گوساله عدم تعدیل تعرفه و تخصیص ارز به "محمدرضا کالمی بجستان افزوده بود: "در نظر گرفته شود.

د و پذیرش پیشنهاد نه تنها تهدیدی برای تولید داخل نیست بلکه از ادامه افزایش نرخ گوشت گوساله معنی عدم توجیه اقتصادی واردات خواهد بو

الحجه لزوم های محرم و صفر و ذیهای آتی همزمان با ماهبه هر ترتیب، تشدید افزایش تقاضای گوشت گوساله در ماه .جلوگیری خواهد کرد

شهریور(، در  24طبق آخرین گزارش بانک مرکزی )هفته منتهی به "کند.را دو چندان می تصمیم عاجل جهت تأمین و عرضه مکفی این کاال

 360هزار و  41ها فروشیتومان و در خرده 300هزار و  39استخوان، در میادین به طور متوسط حال حاضر هر کیلوگرم گوشت گاو و گوساله بی

 درصد افزایش داشته است. 0.5شهریور( حدود  17فته قبل از آن )منتهی به رسد که نسبت به هتومان به ازای هر کیلوگرم به فروش می
http://www.iana.ir/fa/news/48726/%D8%AA%D9%88%D9% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۰۳تاریخ: 

 م هیات نمایندگان اتاق ایران چه گذشت؟وهشتدر نشست بیست

بیست و هشتمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد و در این جلسه ضمن اشاره به 

رسیدگی به حضور فعاالنه هیات ایرانی در دهمین کنگره اتاق های بازرگانی جهان، بر اهمیت اعتمادسازی در بخش خصوصی و 

به گزارش ایانا از اتاق ایران، فرهاد احتشام زاد، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران به عنوان .ای در کشور تاکید شدمعضالت توسعه

ارائه داد. وی به روند تولید خودرو در داخل طی سالیان « آدرس غلط در مراودات خودرو»سخنران پیش از دستور گزارشی با عنوان 

ه کرد و با بیان این نکته که در دوران تحریم علیه ایران، میزان تولید این محصول به میزان یک سوم کاهش پیدا کرد، گذشته اشار

این فعال اقتصادی در مورد واردات این محصول نیز، گفت: به .ها، مجددا روند صعودی در تولید خودرو آغاز شدگفت: با لغو تحریم

هزار دستگاه براورد می شود که پیش بینی می شود این رقم در سال جاری  65تا  60سال بین  طور متوسط میزان واردات خودرو در

احتشام زاد در ادامه تاکید کرد: بخش قابل توجهی از نیاز داخل به خودرو از طریق محصوالت تک .هزار دستگاه افزایش یابد 75به 

شود، اختصاص دارد. از طرفی تولیدکنندگان نتوانسته اند با ارائه سال قبل مربوط می  30ستاره ای که تکنولوژی آنها به بیش از 

های تولیدکننده داخلی شرکت مطرح، شرکت 10خدمات پس از فروش مناسب، رضایت مشتری های خود را جلب کنند. در بین 

بودن دو ماهه ثبت سفارش این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در ادامه به بسته .رتبه های پایین را به خود اختصاص می دهند

درصدی بهای خودروهای وارداتی در همین بازه زمانی، تشریح 40واردات خودرو اشاره و با انتقاد از بی توجهی دولت نسبت به افزایش 

 کرد: طبق قانون، وزارت صنعت، معادن و تجارت حق توقف ثبت سفارش را ندارد اما متاسفانه با بی توجهی نسبت به این مسئله دو

 .دهدهای مختلف اجازه فعالیت سایت ثبت سفارش را به فعاالن این عرصه نمیماه است که این وزارتخانه با بهانه

 دولت به بخش خصوصی واقعی اعتماد کند

غالمحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از دست رفتن اعتماد در بخش خصوصی و بی اعتقادی 

بت به بخش های غیر دولتی را به عنوان یک چالش جدی در کشور مطرح کرد و گفت: دولت تحت هیچ شرایطی نمی تواند دولت نس

 .به تنهایی و بدون کمک بخش خصوصی واقعی به اهداف خود دست پیدا کند

 خش خصوصی واقعی بهوی تصرح کرد: تمام سوابق تاریخی تصمیمات کالن اقتصادی طی ادوار گذشته نشان می دهد که اعتماد ب

 .ها، بی تفاوتی آنها با صدمات جدی مواجه شده استدلیل تصمیمات کالن دولت

شافعی همچنین به مصادیق عینی موجود در این رابطه اشاره کرد و گفت: دولت به بخش خصوصی اعتماد ندارد. وقتی درآمدهای 

ی کاهش می یابد، بخش خصوصی عزیز می شود. عدم اعتقاد نفتی باالست، بخش خصوصی جایگاهی ندارد اما وقتی درآمدهای نفت

رئیس اتاق ایران معتقد است بسیاری از مفاهیمی که در کشور از .واقعی به بخش خصوصی، ریشه همه مسائل اقتصادی بوده و هست

یشتر فاده قرار می گیرند، بقبیل بخش خصوصی، تولید، قانون، نهادهای مبارزه با فساد و رانت، بانک مرکزی و غیره به کرات مورداست

وی درادامه به بحران بیکاری اشاره کرد و ریشه .جنبه تشریفاتی داشته و هیچگاه جنبه واقعی کارکرد خود را به دست نیاورنده اند

صاد تاصلی مشکالت در این رابطه را ناشی از بدفهمی عمیق از این واقعیت دانست و افزود: در دنیا بخش خصوصی بازیگر اصلی در اق

و اشتغال زایی شناخته می شود، بی توجهی به این عناصر، آسیب های جدی بر اقتصاد وارد کرده تا آنجا که روند اشتغال زایی در 

متوقف بود. این واقعیت برای همه قطعی و مشخص است که اشتغال پایدار، وابستگی به سرمایه گذاری  1390تا  1385سال های 

شافعی تصریح کرد: با توجه به تجارب به دست آمده مشخص شد که هیچ دولتی مسئولیت اثرات مخرب .بلند مدت را به دنبال دارد

ناشی از تصمیمات کالن اتخاذ شده دولت های قبلی را نمی پذیرد و در مورد آنها سکوت می کند. در این وضعیت چگونه می توان 
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ارلمان بخش خصوصی کشور، در حالت کلی کاهش اعتماد اعتماد بخش خصوصی واقعی را جلب کرد؟بر اساس اظهارات رئیس پ

بخش خصوصی موضوع بسیار با اهمیتی است که تنها راه خروج از این وضعیت چیزی جز اعتماد واقعی به بخش خصوصی سالم و 

 .بازگشت اعتماد از دست رفته به این بخش و حرکت در مسیر صنعتی شدن صحیح در کشور نیست

 ر خدمت ارتقای صنعتی کشور باشندابزارها و دستگاه ها د

وی در ادامه به وضعیت صنعت نگاهی داشت و تاکید کرد: صنعت، صرفا با اعطای مجوز ورود، رشد پیدا نمی کند، توسعه مراودات 

هیم اتجاری و سرمایه گذاری بین المللی به صرف برجام تحقق نخواهد یافت، از اعطای وام به طرح های ضربتی به تنهایی نتیجه نخو

 .گرفت. کما اینکه بانکداری را آزاد کردیم و نتیجه آن مصائبی شد که گریبانگیر کشور شده است

شافعی افزود: با تقلید از واژه کوچک سازی و عدم درك پایه ریزی رابطه خوشه ای بنگاه های بزرگ در برابر بنگاه های کوچک و 

ان در تحقیق و توسعه و فناوری به دلیل کوچک مقیاس بودن و هزینه های متوسط کشور را گرفتار واحدهای غیرقابل رقابت و ناتو

به باور رئیس اتاق ایران زمان آن رسیده که سقراط وار سئوال هایی را از خود بپرسیم و به دنبال پاسخ های واقعی .باالی تولید کردیم

انرژی را هدفمند کردیم اما به درد بزرگ و مخرب  آنها باشیم چراکه به دنبال خصوصی سازی رفتیم ولی خصولتی شدیم، حامل های

رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور تاکید کرد: وقتی هدف ارتقای صنعتی و تولیدی .حاشیه نشینی شهرهای بزرگ گرفتار شدیم

قق ر خدمت تحکشور، ایجاد اشتغال و دست یابی به اقتصاد مقاومتی باشد سایر اهداف، ابزارها و دستگاه ها باید به صورت مکمل د

این هدف باشند. همچنان که وقتی تمامیت ارضی کشور مورد هجوم واقع شد همه ابزارها در خدمت دفاع قرار گرفت. امروز در تولید 

وی معتقد است باید علم و منطق را زمام امور اقتصادی قرار دهیم. تشخیص .و اشتغال و اقتصاد مقاومتی باید این چنین عمل کرد

هیختگان واقعی و بازیگران اصلی جامعه محول کنیم و آنان را در صدر بنشانیم. از مطبوعات مستقل، دانشگاهیان، اصحاب امور را به فر

 .حرفه و فن و کارآفرینان واقعی و سالم کشور کمک بخواهیم

 ایران پدیده دهمین کنگره اتاق های بازرگانی جهان

ذشته در صدر هیاتی از اتاق ایران راهی استرالیا شده بود و در دهمین کنگره پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق ایران که طی هفته گ

وی در مورد روند برگزاری کنگره اتاق های .اتاق های بازرگانی جهان حضور داشت، گزارشی از روند برگزاری این اجالس ارائه داد

های اتاق های جهانی برگزار می شود، تشریح کرد: بازرگانی جهان که هر دو سال یکبار با هدف بیان دغدغه ها و تشریح نوآوری 

اجالس گذشته خالی بود، برای نخستین بار ایران توانست به عنوان یکی از حامیان برتر  9خوشبختانه علی رغم اینکه جای ایران در 

ت بال خوبی قرار گرفت و در نهایکنگره در این رویداد بزرگ بین المللی حاضر باشد. غرفه ایران به دلیل ارائه ایده های نو مورد استق

نایب رئیس اتاق ایران از حضور دو اتاق استانی کشور در فینال رقابت های این .کشورمان به عنوان پدیده کنگره دهم شناخته شد

ر نهایت، اجالس خبر داد و افزود: در ابتدا این باور وجود نداشت که کشورمان بتواند در این رویداد حضور موثری داشته باشد اما د

توانستیم موفق عمل کنیم و مدل پیشنهادی اتاق ایران در مورد توسعه پایدار و چارچوب حرکتی اتاق های جهانی مورد استقبال قرار 

اتاق حضور پیدا کردند و نقطه مشترك همگی آنها دراین بود که ابتکارعمل در کشورداری  180کشور،  108دراین کنگره از .گرفت

بیفتد. سلطانی در این مورد گفت: آنچه تغییر نکرده تکنولوژی کشورداری است. ما معتقدیم جامعه مدنی  به دست بخش خصوصی

 .می تواند به عنوان پیشران دراین وادی حضور یابد. حتی کشورهای توسعه یافته نیز بر این امر اذعان داشتند

 لحص ایجاد در نتوانستند ها دولت: گفت و داد خبر صلح برای  سلطانی همچنین از پیشنهاد اتاق ایران در مورد ایجاد جنبش اتاق ها

 ییها نشست منطقه این های اتاق است قرار راستا همین در. نبودند موفق ها ملت بین ارتباط ایجاد در چون دهند انجام موثر اقدامی

وی در ادامه به استقبال تجار استرالیایی برای کار با ایران خبر داد و تصریح کرد: اثر گذاری حضور و فعالیت .باشند داشته یکدیگر با را
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های جهانی بخش خصوصی در گشایش مناسبات ایران با سایر کشورها اگر بیشتر از دولت نباشد به طور حتم کمتر از آن هم نخواهد 

 .ی می تواند زمنیه ساز ورود هیات های اقتصادی از کشورهای مختلف به ایران باشدبود. از طرفی این حضور در مجامع بین الملل

های اتاق ایران در مورد وضعیت اقتصاد کالن کشوررئیس کمیسیون انرژی، صنایع پاالیشی و پتروشیمی اتاق ایران نظرات کمیسیون

صصی های تخبندی نظرات کمیسیونبه عنوان جمع  شوردر ادامه نشست هیات نمایندگان مواردی را پیرامون وضعیت اقتصاد کالن ک

علی شمس اردکانی گفت: متغیرهای متنوعی در روند تولید ملی موثر هستند که شامل نیروی انسانی، سرمایه، .اتاق ایران عنوان کرد

افزود: با توجه به اهمیت شمس اردکانی .های آن در تعامل با تولید هستندانرژی، طبیعت ، دانش و همچنین دولت و زیر مجموعه

ایم؟ ایم؟ چه بر سر طبیعیت و آب و زمین و نیروی انسانی آوردهاین موارد باید ببینم در سال تولید ملی با این عوامل تولید چه کرده

ردکانی در شمس ا.اندشده کشور  همه این متغیرها به عنوان عوامل تشویق کننده تولید، تبدیل به بار و مشکلی بر اشتغال و تولید

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، .بخش دیگری از سخنانش مواردی را برای فعال کردن بیشتر بخش خصوصی عنوان کرد

 نقش دادن و  شورا این کار و ساز تغییر و  صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: افزایش نقش بخش خصوصی در شورای رقابت

رئیس کمیسیون انرژی، صنایع پاالیشی و پتروشیمی اتاق ایران لزوم اصالح روند اخذ مالیات .ارد استمو ترینمهم از اتاق به بیشتر

شمس اردکانی در مورد .است شده سرمایه فرار باعث و  را در کشور مورد توجه قرار داد و گفت: مالیات در کشور ضد انباشت سرمایه

اند و در این مورد هم باید بررسی کنیم ببینم اهداف ابتدایی خود نرسیده به 44های کلی اصل گفت: سیاست 44های اصل سیاست

 .ها به هدف خود نرسیدند و نتوانستند بخش خصوصی واقعی را تقویت کنندچرا این سیاست

اید دید . بای استتر از آن داشتن دید توسعهای تأکید کرد و گفت: تحریک تقاضا مهم است اما مهماو همچنین بر داشتن دید توسعه

 .ای داشته باشیم تا همه متغیرهای تولید فعال شوند و بتوانیم کار و سرمایه ایرانی را فعال کنیمتوسعه

شمس اردکانی همچنین اصالح ترتیبات سازمان تأمین اجتماعی و از بین بردن فساد در جامعه را برای افزایش نقش بخض خصوصی 

نظمی در جامعه امروز فراری بی :پاالیشی و پتروشیمی اتاق ایران همچنین افزود رئیس کمیسیون انرژی، صنایع.ضروری دانست

گذارند ما از دانش به روز ترین مسالی که در معادله تولید مغفول مانده این است که نمیدهنده فعاالن اقتصادی است و یکی از مهم

های کوچک و بزرگ باید همگن گفت: حمایت از بنگاهبندی از سخنان خود شمس اردکانی در جمع.به نحو احسن استفاده کنیم

های هایی بزرگی داشته باشیم که نتوانند این بنگاهکنیم و بعد بنگاههای کوچک و متوسط را حمایت میباشد؛ اگر بگوییم که بنگاه

 .نیست ممکن هم کوچک هایبنگاه همان از حمایت  بزرگ را تغذیه کنند،

 .افتد که تغییر در همه ارکان به صورت همگن اتفاق افتدزمانی اتفاق میبه باور شمس اردکانی توسعه 

 توانیم مشكالت را حل کنیمبدون تغییر پارادایم اقتصاد سیاسی نمی  

ور ها در کشترین موضوعی که باید در دستور کار همه بخشجمهور در امور اقتصادی در این نشست پیرامون مهمدستیار ویژه رئیس

رقمی و اشتغال باال و رشد مسعود نیلی گفت: اقتصاد ما دو چهره دارد یک چهره خوب که شامل تورم تک.، صحبت کردقرار بگیرد

 .کدام نیستند یا وجود ندارندتوان گفت هیچهایی وجود دارند که نمیاقتصادی خوب است، اما درست در نقطه مقابل ابر چالش

بودجه »، «صندوق بازنشستگی»، «محیطیمسائل زیست»، «بحران منابع آب کشور»از  ازاین دریکی از جلسات اتاق ایراننیلی پیش

 .ابر چالش اقتصاد ایران یادکرده بود 6عنوان به« بیکاری»و « نظام بانکی»، «دولت

بندی ه طبقهکنیم در دو گروویژه در میان سیاسیون مشاهده میدبیر ستاد هماهنگی اقتصادی افزود: آنچه ما در عرصه بیرونی و به

دهند و از وضع موجود ابراز رضایت شود یک دسته کسانی هستند که با شوق زیادی آماری از عملکرد مثبت اقتصادی نشان میمی

م که هردوی بینیصورت کارشناسی نگاه کنیم میکنند. یک دسته هم منکر این دستاوردها شده و روی مشکالت تأکیددارند. اگر بهمی
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های این وضعیت، حلنیلی در مورد راه.جمع استگویند و این دو تصویر از اقتصاد ما تا حدی قابلحدودی درست میها تا این گروه

تواند سوخت الزم را برای یک اقتصاد خوب فراهم تغییر ساختار اقتصاد کشور را موردتوجه قرارداد و گفت: ساختار فعلی اقتصاد ما نمی

دستیار ویژه .قبول در شرایط اقتصادی کشور برسیم باید همه ساختار اقتصاد را اصالح کنیمخواهیم به رشد قابلکند؛ اگر می

ارد تعریف گذهای کنشگران اقتصادی اثر میجمهور در امور اقتصادی، ساختار را قوانین بلندمدت حاکم بر اقتصاد که روی انگیزهرئیس

کننده عالمت داده است که با ها در این حوزه حاکم بوده به مصرفکه سال مثال در حوزه بازار آب آیا قوانینیعنوانکرد و گفت: به

را  هاایم؟ آیا رفتار تولیدکننده همسو با این بحران آب بوده است؟نیلی افزود: آن چیزی که امروز این ابر چالشبحران مواجه شده

ها به خاطر تصمیماتی ا تحمیل نکرده، همه این ابرچالشآید. این موارد را کسی به مایجاد کرده از درون ساختار اقتصادی کشور می

ای کنند چراکه ریشهشده هم کمکی نمیهای ارائهحلایم راهایم. تا زمانی که نپذیریم خودمان اشتباه کردهبوده که خودمان گرفته

مبتنی  ، یک پارادایم اقتصاد سیاسیشودعنوان ساختار اقتصادی مطرح میهای تکنسینی هستند؛ آن چیزی که بهحلنیستند بلکه راه

نیلی اضافه کرد: قوانین مبتنی بر رفاه همراه با هدر رفت منابع کشور بر این .بر مصرف منابع است که هیچ کاری به ورود منابع ندارد

ها منابع در دولت ها حاکم است؛ در مورد اینکه آیا دولت رفاه خوب است یا خیر نظرات متفاوتی وجود دارد اما هدر رفتن اینچالش

جمهور افزود: بدون دستیار ویژه رئیس.شوندها تا زمانی که هدر رفت منابع کشور اصل باشد، حل نمیخوب نیست. این ابر چالش

توانیم مشکالت را حل کنیم و باید بدانیم که پارادایم اقتصاد سیاسی فعلی که مبتنی بر اضمحالل تغییر پارادایم اقتصاد سیاسی نمی

ن وبیش در ایحل گفت: باید بدانیم تمام کنشگران سیاسی کمنیلی در مورد راه.منابع طبیعی است، به انتهای راه خویش رسیده است

به گفته این اقتصاددان، منابع .اند و در این شرایط باید یک وفاق ملی حول محور پذیرش اشتباهات شکل بگیردوضعیت نقش داشته

نیلی همچنین در بخش دیگری از .دهد و باید تغییر پارادایمی در این زمینه انجام دهیمه کشور را نمیما کفاف شکل فعلی از ادار

صادی کشور های اقتسخنانش گفت: نظام بانکی و نرخ باالی سود بانکی بزرگترین مشکل اقتصادی است که باید در اولویت سیاست

اصالح نظام  93نیلی افزود: در سال .ل است که آن عوامل باید درست شوندقرار بگیرد؛ نرخ سود بانکی معلول یک سری دیگر از عوام

بانکی را شروع کردیم اما با کاهش قیمت نفت نتوانستیم آن پروژه را جلو ببریم. امیدواریم به زودی بتوانیم دوباره این پروژه را شروع 

وم استقالل بانک مرکزی گفت: استقالل بانک مرکزی یک نیلی با اشاره به صحبت یکی از اعضای هیات نمایندگان در مورد لز.کنیم

تدا کنیم که ابهدف بزرگ است که برای رسیدن به آن باید زمینه سازی کنیم؛ ما برای رسیدن به این هدف باید در جهتی حرکت 

 .ریزی کنیممند کنیم و سپس برای آن برنامهرابطه دولت و بانک مرکزی را قاعده

http://www.iana.ir/fa/news/48681/%D8%AF% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۰۳تاریخ: 

 بازار کاالهای پایه در کالس جهانی

طور ها در چند سال گذشته بههمان کامودیتی گذاری نهادهای اقتصادی در تجارت کاالهای پایه یاعلی مختاری: اشتیاق سرمایهمحمد

دهنده سمت و سوی نیروهای قدرتمند و افزون گرایش به این بازار، از یکسو نشانمحبوبیت روز .قابل توجهی افزایش یافته است

خصی های شگذاریهکنند و از سوی دیگر نیاز به تنوع سرمایبنیادی در تولید جهانی است که به نفع این بازارهای کاالیی عمل می

تواند های اقتصادی بازار کاالهای پایه که میدر گزارش زیر مروری داریم بر ویژگی .دهدخرد، در محصوالت محبوب آینده را نشان می

 .گذاران خرد با ساختار این بازار مفید باشدبرای آشنایی سرمایه

 بازدهی بازار کاالهای اساسی در جهان 

کنند. این کاالها نه های خاص خود را طلب میریسک و بازگشت سرمایه جالب توجهی هستند و طبعا تحلیلکاالهای پایه دارای 

روند، بلکه اغلب بازدهی بیشتری نیز نسبت به سهام دارند. اخیرا تنها برای تنوع بخشیدن به مجموعه سهام و اوراق قرضه به کار می

در معامالت نقدی و آتی پرداخته است که  1959ی بازار کاالهای پایه از سال یک تحقیق توسط پژوهشگران دانشگاه ییل به بررس

دهنده بازدهی ساالنه باالتر بازار کاالهای پایه نسبت به بازدهی سهام و اوراق قرضه بوده است. نتایج این نتایج این پژوهش نشان

میالدی معامالت کاالهای پایه دارای بازدهی به مراتب  70 های اخیر خصوصا در دههعنوان نمونه در اکثر دههپژوهش نشان داد که به

میالدی تنها این روند به نفع بازار سهام تغییر کرده است. یکی دیگر از  80باالتری نسبت به سهام بوده که البته استثنائا در دهه 

ار های رشد قیمت بازاین معنی که در دورهدهد. به بین بازدهی بازار سهام و کاالها را نشان می« همبستگی منفی»نتایج این پژوهش 

 .یابدها، بازدهی سهام کاهش میهای شرکتهای تولید و افزایش هزینهکاالهای پایه به دلیل افزایش قیمت نهاده

های گذشته چنین هرچند این یک قانون کلی و همیشگی و برای تمامی کشورها نیست و موارد استثنا زیاد دارد، اما در دهه

ها مشاهده شده است. یکی دیگر از نتایج این پژوهش نشان داد بازدهی کاالهای پایه با تورم های منفی بارها در دادهگیهمبست

دارد. به این معنی که چنانچه آحاد اقتصادی انتظارات تورمی باالیی برای آینده داشته باشند، تقاضا برای کاالهای « همبستگی مثبت»

شود. حال های پر رونق بازارهای کاال یاد میعنوان دورههای تورمی بهیابد در این رابطه از دورهفزایش میپایه و به تبع قیمت آنها ا

تاثیر متغیرهای روانی بر نرخ تورم همواره مورد توجه .پذیر باشندآنکه در شرایط تورمی سهام و اوراق قرضه ممکن است بسیار آسیب

های بینی کنند پولها را در آینده پیشست. بر این اساس هرگاه صاحبان درآمد، افزایش قیمتاقتصاددانان و تحلیلگران بازار بوده ا

شود. از سوی افزایش تقاضای فعلی کاالها موجب افزایش قیمت آنها در زمان حال می .خود را به سرعت به کاال تبدیل خواهند کرد

عرضه  افزایند وها را داشته باشند به ذخیره انبار خود میافزایش قیمتدیگر، تولیدکنندگان و بازرگانان نیز در مواقعی که انتظار 

دهد. نتایج پژوهش کنند که این موضوع تورم را نیز از طریق کاهش عرضه، افزایش میکاالها و خدمات خود را به آینده موکول می

وده است هایی بسه برابر بازدهی آن دسته از شرکت طور میانگیندهد در شرایط تورمی بازدهی کاالهای پایه بهدانشگاه ییل نشان می

 .توانند یک پناهگاه امن در شرایط تورمی باشنداند و از این رو کاالهای پایه میکه این کاالها را تولید کرده

 های اقتصادی کاالهای پایهویژگی

تر االها هستند که معموال در تولید کاالهای پیچیدهشوند، آن دسته از کها که در اکثر متون فارسی کاالهای پایه ترجمه میکامودیتی

توان این کاالها را در سه گروه اصلی سازی میروند. هرچند که گوناگونی این کاالها بسیار باالست اما برای سادهو خدمات به کار می

محصوالت گروه انرژی  ترینزی. مهمبندی کرد. کاالهای پایه گروه انرژی، گروه فلزات و مواد معدنی و گروه محصوالت کشاوردسته

مهمترین فلزات در بازار محصوالت فلزی طال، نقره،  .شودهای پتروشیمی میشامل: نفت، گاز طبیعی، صنایع باالدستی و فرآورده
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عنی ترین محصوالت گروه سوم یهای روغنی مهممس، فوالد، آلومینیوم و نیکل هستند و گندم، ذرت، شکر، قهوه و سویا و دانه

 .شوندکشاورزی را شامل می

 شود؟ها چگونه تعیین میقیمت کامودیتی

عامل اصلی تعیین قیمت در بازار کاالهای پایه مانند بسیاری بازارهای دیگر، میزان عرضه و تقاضای هر کاالست. طبعا این عرضه و 

ند های کاالیی تعیین کد عرضه و تقاضا را در بازارتوانهایی که میگیرد. مهمترین شاخصهتقاضا تحت تاثیر موارد متعددی قرار می

کند. همچنین ها که هریک مانند شوکی بر عرضه یا تقاضا عمل میها و جنگعبارتند از: آب و هوا، رویدادهای ژئوپلیتیک، توفان

 این گروه از کاالها درجه تواند یک شوك مثبت عرضه قلمداد شود. از نظر اقتصادیتر میهای تولید مدرنکشف منابع جدید یا روش

ود. شهای رقابتی جهانی تعیین میهای آنها در بازارشوند. از این رو قیمتشباهت باالیی به یکدیگر داشته و همگن محسوب می

 دهند قیمت کاالهای پایه به جز بخش انرژی و کشاورزی، وابستگیهای انجام شده و نظرات کارشناسان در ایران نیز نشان میپژوهش

 .های جهانی داشته استباالیی به قیمت

http://www.iana.ir/fa/news/48659/%D8%A8%D8% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۰۵تاریخ: 

 ایرانکشاورزی و زمین داری در غرب 

های تولید عشایری دنیای اقتصاد: قدرت بالمنازع در غرب ایران، ایالت و عشایر بودند و جوامع کوچک کشاورزی زیر سیطره شیوه

نشینی بود و این پدیده با شرایط جغرافیایی و اقلیمی غرب ایران قرار داشتند. شیوه تولید کشاورزی در غرب ایران مبتنی بر کوچ

)منظور از غرب ایران در این پژوهش مناطق ایالم، لرستان و کرمانشاه است(. از مشروطه به بعد به موازات عدم حمایت انطباق داشت 

دولت از نظام ایلی و سرکوب ایالت و عشایر در دوره پهلوی اول کشاورزی از زیر یوغ خوانین رها شد. در دوره پهلوی اول این دید 

یه توسعه کشور قرار گیرد. بنابراین برنامه کالن ادغام شیوه تولید عشایری در شیوه تولید تواند پاشکل گرفت که کشاورزی می

کشاورزی معروف به اسکان عشایر با سرکوب قهرآمیز جامعه عشایری در غرب ایران به اجرا درآمد. این برنامه با هدف توسعه کشاورزی 

گونه مالکیتی نداشتند در نظام ارباب رعیتی ایران پایی که زنان حق هیچبرخالف نظام فئودالیسم ارو.موفقیت چندانی به دست نیاورد

زنان ارباب و مالک بودند. قبل از این پژوهشگران متعددی مانند خانم لمبتون، محمدرضا سوداگر، احمد اشرف، فرهاد نعمانی، اریک 

یده اند. این پدای به اربابان زن نکردهاند، اما اشارهههوگالند و دیگران که به موضوع کشاورزی و نظام مالکیت زمین در ایران پرداخت

های بنیادی نظام ارباب رعیتی را با ویژگی خاص نظام ارباب رعیتی در ایران و شاید در حوزه جهان اسالم است و یکی دیگر از تفاوت

ی برداری از زمین به شکل غصبود. بهرهکند. در نظام مالکیت زمین در غرب ایران قدرت معیار مالکیت بفئودالیسم غربی آشکار می

 ترین اقسام مالکیت زمین در غرب ایرانبرای فرد قدرتمند مجاز بود. پس از تیول زمین خالصه، سلطنتی، تعویضی، اربابی و ... از مهم

الکیت نظام مالکیت زمین )مبود. پس از انقالب مشروطه و الغای تیول و تسعیر )امتیازات خوانین( زمینداری )بزرگ مالکی( در ایران به 

لغو تیول و تسعیر،  .خرد( تغییر مسیر داد. در همین راستا ساختمان نظام ارباب رعیتی در چند مرحله به لرزش درآمد و سقوط کرد

رباب اهایی بود که یکی پس از دیگری بر پیکر فرتوت نظام ترین کوبهادغام و اسکان عشایر، مارکسیسم و باالخره اصالحات ارضی مهم

ها است. به دلیل وجود آب به اندازه نیاز، نظام دقیق و منظمی ترین منابع آب در غرب ایران باران و رودخانهعمده.رعیتی فرود آمد

برداری از آب قنات بنه شکل گرفت. در برداری از آب در غرب ایران شکل نگرفت. در نواحی مرکزی و شرق ایران برای بهرهبرای بهره

 برداری از زمینعنوان نظام بهرهنژاد بنه را بهها تشکیل شد. صفیبرداری از آب رودخانهنظام نامنظم میرآبی برای بهرهغرب ایران 

برداری از آب و نه زمین بود. تجاری شدن کشاورزی و کاشت محصوالت معرفی کرده، این در حالی است که بنه در ابتدا نظام بهره

ورزی تترین محصوالت کشکشت سنتی در غرب ایران شد. تریاك، پنبه، چغندر، توتون و ... از مهم آفرین سبب تغییر الگوینقدینه

وسازها در مناطق ایالم و لرستان در ارتباط تنگاتنگ با تجاری شدن کشاورزی و نیاز به انبارهای ذخیره تجاری بود. اولین ساخت

برداری ، شیوع قاچاق و تخصصی شدن دانش بهره(بود محصوالت اصلی )گندم و جوکم ها به وجود آمد.ها و کارخانهاستاندارد و کارگاه

در نظام مالیات ارضی دوره قاجاریه و پهلوی اول تسعیر مالیات یک مساله .از زمین از جمله پیامدهای تجاری شدن کشاورزی بود

ات شد. مالیتیازات موروثی زمینداران محسوب میگذاری محصوالت کشاورزی از جانب دولت یکی از اممهم بود. تسعیر به معنای نرخ

تر از بازار آزاد بود مالکان همیشه تا اعالم تسعیر از شد و چون نرخ تسعیر بسیار پایینزمین معموال به روش تسعیر پرداخت می

لت بود. پس از انقالب کردند. تسعیر یکی از معضالت نظام مالیاتی و از عوامل اصلی کاهش درآمد دوپرداخت مالیات خودداری می

مشروطه به همراه تیول تسعیر نیز ملغی اعالم شد اما فشار مالکان، کمبود غله و عوامل دیگر دولت را مجبور کرد قانون تسعیر را 

مبود دلیل بافت ایلیاتی، کصورت محدود مجددا تصویب کند. تسعیر یکی از موانع خروج مازاد تولید از روستا بود. در غرب ایران بهبه

ها و... کشاورزی توسعه چندانی نیافت. امراض قارچی و نباتی، ملخ، العبور بودن راهوساز، نبود انبار ذخیره غله، خرابی و صعبساخت
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های مبارزه با آن برای کشاورزان مشکل بود. غارتگری و ناامنی از عوامل برداری بهینه از زمین بود و راهآتش، باد و... از موانع بهره

 .نیافتگی بخش کشاورزی بود که در تار و پود فرشینه تاریخ غرب ایران بافته شده استده توسعهعم

http://www.iana.ir/fa/news/48754/%DA%A9%D8%B4 
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 بازدیدهامصاحبه، سخنرانی، 
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۰۵تاریخ: 

 درصدی تسهیالت بانكی بخش کشاورزی کشورهای منطقه از جمله آذربایجان و ترکیه 4تا  3سود 

محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی گفت: در حال حاضر، محصوالت ذرت و جو به طور کامل و همچنین محصوالتی نظیر پسته و 

به گزارش خبرنگار ایانا، محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی تقویت عرضه .زی عرضه می شودزعفران نیز در بورس کاالی کشاور

 «زنجیره ای»محصوالت کشاورزی در بورس کاال را ضروری دانست و تاکید کرد: تولید و عرضه کاالهای کشاورزی، باید به صورت 

شمش در سال جاری که با حضور معاونین وزیر، حجتی در جلسه هم اندیشی و اتخاذ تصمیم الزم برای محصول ک.انجام شود

نمایندگان مجلس شورای اسالمی و روسای سازمان های جهاد کشاورزی تولیدکننده انگور و کشمش و همچنین نمایندگان تشکل 

ه بهرهای تولیدکننده و کارخانه های فرآوری این محصول برگزار شد، گفت: تولید محصوالت کشاورزی عالوه بر رعایت روش های 

وری از جمله استفاده از شیوه های نوین آبیاری و ارقام پربازده، باید تقاضامحور و بازارپسند باشد و سلیقه مشتری در همه مراحل 

وی تقویت عرضه محصوالت کشاورزی در بورس کاال را ضروری .تولید از جمله ارقام، فرآوری و بسته بندی مورد توجه قرار گیرد

درحال حاضر، محصوالت ذرت و جو به طور کامل و همچنین محصوالتی نظیر پسته و زعفران نیز در بورس کاالی برشمرد و افزود: 

نجام ا« زنجیره ای»وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر این که تولید و عرضه کاالهای کشاورزی باید به صورت .کشاورزی عرضه می شود

وی با اشاره به این که در زنجیره تولید محصوالت .قتصادی بخش کشاورزی ضروری استشود، افزود: نهادسازی برای تولیدات انبوه و ا

کشاورزی، نهاده ها با قیمت مناسب تامین و بدون تحمیل هزینه های واسطه گری در اختیار تولیدکنندگان قرار می گیرد،گفت: الزم 

وی با بیان این .ای مفقوده، نسبت به رفع نقایص اقدام شوداست زنجیره تولید انواع محصوالت کشاورزی ترسیم و با شناسایی حلقه ه

که ظرفیت های قابل توجه و بازارهای جدیدی بر ای عرضه محصوالت کشاورزی وجود دارد،تاکید کرد: بخش عمده ای از محصوالت 

حصوالت متناسب با نیاز باغی از جمله کشمش، پسته و زعفران با هدف صادرات تولید می شود و ضرورت دارد تولید و عرضه این م

حجتی با اشاره به این که سیاست های حاکم و ناظر اقتصادی دولت،پایین آوردن سود .بازارهای هدف و در زنجیره صورت گیرد

درصدی برای تسهیالت فعالیت های بخش کشاورزی خبر داد و گفت: این نرخ سود پایین  15تسهیالت بانکی است، از تعیین سود 

سهیالت اعطایی است ولی برای اقتصادی و قابل رقابت شدن تولیدات کشاورزی، تسهیالت بخش کشاورزی باید با ترین نرخ سود ت

وی، سود تسهیالت بانکی بخش کشاورزی کشورهای منطقه از جمله آذربایجان و .سود کمتر از این در اختیار بهره برداران قرار گیرد

ش نرخ تورم و تناسب نرخ سود تسهیالت با نرخ تورم از سیاست های اقتصادی دولت درصد عنوان کرد و افزود:کاه 4تا  3ترکیه را 

دولت با اختصاص پنج هزار ریال یارانه به تولیدکنندگان در ازای هر تولید هر کیلوگرم  :وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد.است

ازای صادرات کشمش، از باغداران و صادرکنندگان کشمش و همچنین تعیین و برخورداری از تعرفه ترجیحی برای واردات موز در 

حجتی بر لزوم اصالح روش های تولید انگور و شیوه های نگهداری، فرآوری و فروش محصول کشمش .این محصول حمایت می کند

 تاکید کرد و گفت: روش سنتی خرید تضمینی کشمش از سوی سازمان تعاون روستایی با مشارکت تولیدکنندگان و تشکل ها و

وی با بیان این که بازار کشمش .صنایع مرتبط باید تغییر و سازمان تعاون روستایی نیز باید از تشکیل نهادها در این زمینه حمایت کند

همچون پسته و زعفران باید به سمت تثبیت قیمت ها حرکت کند،اظهار کرد: روسای سازمان های جهاد کشاورزی استان ها باید 

 .مشکالت تولید،فرآوری و بازاررسانی محصول کشمش اقدام کنندنسبت به شناسایی و رفع 

http://www.iana.ir/fa/news/48733/%D8%B3%D9%88% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۰۱تاریخ: 

 ای عیادت کردمحیط بان مجروح ساوهرئیس سازمان حفاظت محیط زیست از 

عیسی کالنتری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست صبح امروز با حضور در بخش آی سی یو بیمارستان 

به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی محیط زیست، رئیس .ای عیادت کردشهریار تهران از سید علی لنگرودی محیط بان مجروح ساوه

بان لنگرودی صحبت و از نزدیک در جریان مراحل درمانی وی ازمان حفاظت محیط زیست در این مالقات، با پزشک معالج محیطس

قرار گرفت. معاون رئیس جمهور در حاشیه این مالقات، درخصوص الیحه حمایت از محیط بانان که هم اکنون در انتظار طرح و 

امیدواری کرد: با تصویب این الیحه، شرایط محیط بانان به ویژه در مورد حمایت های  بررسی در مجلس شورای اسالمی است، ابراز

قضایی بهبود یابد و محیط بانان نیز از امتیازات نیروهای مسلح برخوردار شوند.وی با تقدیر از شجاعت و ایستادگی محیط بان ساوجی 

اده این حافظ طبیعت بیان کرد: سازمان حفاظت محیط زیست در برابر متخلفان شکار و صید، خطاب به محیط بان مجروح و خانو

 برای بهبودی و سالمت شما از انجام هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.

 کالنتری با اشاره به شناسایی خودرو ضاربان، گفت: پیگیری برای دستگیری متخلفان در حال انجام است.

نجشنبه در برخورد با شکارچیان متخلف در منطقه پلنگ آباد نوبران گفتنی است، سید علی لنگرودی محیط بان ساوجی عصر روز پ

از توابع شهرستان ساوه واقع در استان مرکزی مجروح شد. این محیط بان که به دلیل بی توجهی شکارچیان متخلف به دستور ایست 

حاضر از شرایط جسمی مساعدی و زیر گرفته شدن توسط خودرو پراید متخلفان از ناحیه سر به شدت صدمه دیده بود در حال 

 شود.برخوردار است و در صورت عدم تشنج به زودی به بخش عمومی منتقل می

http://www.iana.ir/fa/news/48612/%D8%B1%D8%A 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مهر  ۰۴تاریخ: 

 علت افزایش قیمت کاالهای اساسی بررسی می شود

 .شریعتمداری گفت: مداخله در بازار با پیش بینی افزایش تقاضای یک محصول در فصل خاص مصرف آن، ضرورت دارد

 در به نقل از وزارت صنعت، محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت، ،جوان گروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

مداخله در بازار با پیش بینی  :با مطلوب ارزیابی کردن وضعیت اقالم و کاالهای اساسی کشور، اظهار کرد ستاد تنظیم بازار جلسه

های توزیع کاال و نظارت بر بازار را از جمله وی اصالح روش.افزایش تقاضای یک محصول در فصل خاص مصرف آن، ضرورت دارد

های ابالغی اقتصاد مقاومتی دانست و تصریح کرد: رئیس جمهور دستور رسیدگی را درباره کاالهایی که موارد مورد تأکید در سیاست

درصد افزایش قیمت داشتند، صادر کرد و از بانک مرکزی انتظار دارم در بررسی علت افزایش قیمت اقالم ضروری که  20بیش از 

سازمان حمایت وزیر صنعت، معدن و تجارت، .های الزم را انجام دهددولت مسوولیت تنظیم بازار آنها را بر عهده دارد، همکاری

مان تخصصی کنترل و بررسی قیمت معرفی کرد و گفت: در مجمع عمومی سازمان را تنها ساز کنندگان و تولیدکنندگانمصرف

های نظارتی این سازمان بر خدمات وزارت جهاد کشاورزی همانند وزارت حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعمال روش

، بیان کرد: 96ماهه  6ت برنج در شریعتمداری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به واردا.صنعت، معدن و تجارت تصویب شد

 نیمک جدی توجه برنج بازار تنظیم به باید از واردات بی رویه این محصول به خصوص در فصل عرضه آن جلوگیری شود، همچنین

کشورهای پاکستان و هند را در تعیین  ترانزیت برنج وی بررسی.نمی رود های وارداتیبرنج سمت به داخلی کننده مصرف که چرا

 .ان قاچاق این محصول در کشور تأثیرگذار دانست و افزود: دبیرخانه ستاد تنظیم بازار این موضوع را باید در دستور کار قرار دهدمیز

 و تولیدکننده ای شود که مصرف کنندهوزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر این موضوع که افزایش قیمت محصوالت نباید به گونه

ربط پیش بینی شود، همچنین ستاد تنظیم بازار در پاسخ به های ذی، ادامه داد: این موضوع باید ازجانب دستگاههمزمان زیان ببینند

 .درخواست رییس جمهور درخصوص رسیدگی به کاالهای دارای افزایش قیمت را با تفکیک نوع و علت افزایش قیمت ارایه دهد

برای عرضه به بازار را کارشناسی و معقول ارزیابی کرد و  هر کیلو مرغتومانی  7500پایان قیمت تعیین شده  شریعتمداری در

تومان در نظر گرفته شود. همچنین در جهت مصرف مازاد کنسرو مرغ کشور  7800و  7100گفت: کف و سقف این قیمت به ترتیب 

 .مه نگاری شودجهت تنظیم بازار، به شهرداری و نهادهای حمایتی برای توزیع این محصول در ایام اربعین نا

http://www.yjc.ir/fa/news/6258282/%D8%B9%D9% 
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 نهاده
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۰۲تاریخ: 

نوع بین رفتن تسوءمدیریت زمین همراه با اثرات تغییرات اقلیمی عوامل اصلی نابودی اراضی کشاورزی اند/تخریب، از 
 زیستی و تغییرات آب و هوایی تهدیدات منفی بر سالمت بشر اند

سازمان ملل متحد در جدیدترین گزارش خود اعالم کرده است سوءمدیریت زمین همراه با اثرات تغییرات اقلیمی عوامل اصلی نابودی 

درصد از گازهای گلخانه  25زمین در انتشار حدود  اراضی باارزش کشاورزی اند. شیوه های مدیریتی حال حاضر در بخش استفاده از

کشور جهان بر بیابان زایی تأثیر می گذارند که در این میان چین، بزرگترین جمعیت  169ای جهان نقش دارد. در مقیاس جهانی، 

سازمان ملل متحد در جدیدترین گزارش خود اعالم کرده است سوءمدیریت زمین همراه با اثرات .جهان، بیشترین تأثیر را دارد

تغییرات اقلیمی عوامل اصلی نابودی اراضی باارزش کشاورزی اند. شیوه های مدیریتی حال حاضر در بخش استفاده از زمین در انتشار 

کشور جهان بر بیابان زایی تأثیر می گذارند که در  169س جهانی، درصد از گازهای گلخانه ای جهان نقش دارد. در مقیا 25حدود 

از جهانی ، در چشم اند"اگریکالچر این نیوز"این میان چین، بزرگترین جمعیت جهان، بیشترین تأثیر را دارد. به گزارش ایانا از سایت 

و در یکی از کنفرانس های بزرگ آن ها در  ( منتشر کردUNCCD)1زمین که کنوانسیون مبارزه با بیابان زایی سازمان ملل متحد 

 چین ارائه شد؛ تخریب، از بین رفتن تنوع زیستی و تغییرات آب و هوایی تهدیدات منفی بر سالمت بشر اند.  (Ordos)شهر اُردوس 

صرف و باال م نویسندگان این گزارش می گویند که رشد فشارهای کاسته نشده فعلی بر زمین به علت افزایش جمعیت، افزایش میزان

، وزیران اهداف خود برای (UNCCD COP13)رفتن رقابت بر سر منابع کمیاب ادامه دارد. در نشست سازمان ملل متحد در چین 

بازسازی زمین را اعالم کردند، درباره معیارهای مرتبط با تهدیدات در حال ظهور ناشی از مهاجرت اجباری، طوفان شن و گرد و غبار، 

کشور، در پیشرفتی قابل توجه،  110تی برای تقویت مقاومت جوامع در برابر خشکسالی به توافق رسیدند. بیش از و همچنین اقدما

پیوستند. اهداف چنین تالش هایی  2030به کمپین جهانی دستیابی به اهداف توسعه پایدار و بی طرفی در تخریب زمین تا سال 

فر از مردم جهان برای به دست آوردن غذا، آب، انرژی و امنیت شغلی در برابر حفظ حاصلخیزی زمین، کمک به بیش از یک میلیارد ن

از سوی کنوانسیون مبارزه با بیابان زایی در سپتامبر امسال  (GLO)2تغییرات اقلیمی است. اولین نسخه چشم انداز جهانی زمین 

ه اهمیت اساسی کیفیت زمین برای رفاه انسان، منتشر شد. چشم انداز جهانی زمین، پلت فرم و نشریه ارتباطات راهبردی است ک

ارزیابی روند فعلی تبدیل زمین، تخریب و نابودی، شناسایی عوامل محرك و تحلیل اثرات و ارائه زمینه ای برای چالش ها و فرصت 

ی و عمل در مقیاس های آینده را نشان می دهد. همچنین، دیدگاه جدید و تحول گرایانه ای برای سیاست مدیریت زمین، برنامه ریز

ملی و جهانی را ارائه می دهد. جی ال اُ، با جمع آوری گروهی از کارشناسان و همکاران بین المللی، به چالش ها و فرصت های آینده 

 مدیریت و بازسازی زمین در زمینه توسعه پایدار، شامل موارد زیر، می پردازد:

 امنیت غذایی، آب و انرژی؛ · 

 حفاظت از تنوع زیستی؛تغییرات اقلیمی و · 

 توسعه شهری و محیط های پیرامون شهرها و زیرساخت ها؛· 

 مالکیت زمین، حکومتداری و جنسیت؛ و· 

 مهاجرت، درگیری و تهاجم انسانی.· 

1 .United Nations Convention to Combat Desertification 

2 .Global Land Outlook 

http://www.iana.ir/fa/news/48637/%D8%B3%D9%88% 
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 نهاده
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مهر  ۰۲تاریخ: 

 ها بعد از حذف یارانهها برای کشاورزان دردسرساز شد/ افزایش سرسام آور نرخ نهادهتوزیع نامناسب نهاده

های حمایتی از بهره برداران بوده که حذف یارانه چالش هایی را در این بخش ایجاد روشهای تولید یکی از پرداخت یارانه به نهاده

یکی از  پرداخت یارانه به نهاده های تولید ،انگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جو صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار .کرده است

البته .روش های حمایتی برای تقویت بنیه بهره برداران در این بخش به شمار می رود که حذف یارانه چالش هایی را در این زمینه ایجاد کرده است

سایه کمبود نظارت مشکالت کشاورزان را دو چندان مشکالت کشاورزان تنها به این موضوع ختم نمی شود چرا که توزیع نامناسب نهاده ها در 

کارشناسان بخش معتقدند که ایجاد سامانه نظارت بر فروشگاه های عرضه و کددار کردن نهاده ها می تواند از توزیع نهاده های بی .کرده است

 صنعت،تجارت وایران در گفتگو با خبرنگارهدایت اصغری مدیرعامل شرکت بازرگانی تعاونی کشاورزی . کیفیت و نوسان قیمت ها جلوگیری کند

است، اظهار کرد: برای سهولت دسترسی کشاورزان  بخش کشاورزی با اشاره به اینکه توزیع نامناسب نهاده ها یکی از چالش های بزرگ کشاورزی،

 .دولت نهاده های تولیدی با کمترین هزینه عرضه شود باید سامانه ای طراحی شود تا با اعمال نظارت

وی افزود: کشاورزان با چالش هایی از قبیل تامین نهاده ها و فروش محصوالت در بازار روبرو هستند در حالیکه تولیدکنندگان سایر 

 .کشورها تنها دغدغه تولید را دارند

 .حیث افزایش هزینه های تولید به کشاورزان وارد می کند،ضربه مهلکی از بی سامانی توزیع نهاده هابه گفته اصغری 

مدیرعامل شرکت بازرگانی تعاونی کشاورزی تصریح کرد: با توجه به مشکالت متعدد تامین نهاده ها، وجود واسطه ها و نوسان قیمت 

 .چه سریع تر این امر اجرا شود در بازار امکان طراحی سیستم توزیع از سوی سازمان نظام مهندسی وجود دارد که انتظار می رود هر

 حذف یارانه نرخ کود را باال برد

: توزیع گفتصنعت،تجارت و کشاورزی،محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفتگو با خبرنگار 

 .ا و سموم از طریق شرکت خدمات حمایتی و فروشگاه های سموم صورت می گیردشامل انواع کوده نهاده های بخش کشاورزی

وی با انتقاد از نبود نظارت بر فروشگاه های عرضه نهاده های کشاورزی افزود: تعداد فروشگاه های سموم در برخی شهرستان ها به 

 .حد نصاب نرسیده که بتوانند تحت نظارت اتحادیه به فعالیت خود ادامه دهند

و قاچاق را به همراه دارد که امکان تشخیص آن  عرضه سموم بی کیفیتملک زاده ادامه داد: نبود نظارت کافی در فروشگاه ها،   

 .به گفته وی نظام صنفی تنها مجموعه ای است که می تواند به تخلفات فروشگاه ها رسیدگی کند.از سوی کشاورزان وجود ندارد

طبیعی با اشاره به ضرورت کددار بودن تمامی نهاده ها بیان کرد: این امر سهولت بهره برداران  رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع

 .در شناسایی و ردیابی نهاده ها و اعمال نظارت از سوی دستگاه های مربوطه را به همراه دارد

ود: در برخی مناطق کشاورزانی هستند بزگترین چالش کشاورزان به شمار می رود، افز توزیع نهاده های نامناسب وی با بیان اینکه

که یک پنجم سهمیه خود نهاده دریافت نکردند و در مقابل میزان قابل توجهی نهاده در اختیار افرادی که فعالیتی در این حوزه 

صدمه جبران ملک زاده ادامه داد: از آنجا که توزیع بذور بی کیفیت، .ندارند، قرار می گیرد که این امر اجحاف در حق کشاورز است

این مقام مسوول درباه .ناپذیری به کشاورزان وارد می کند از این رو کددار کردن بذور جهت ردیابی و نظارت امری ضروری است

درصد افزایش می یابد که این امر به  17در بازار بیان کرد: همه ساله نرخ نهاده های اصلی تولید حداقل  نوسان قیمت نهاده ها

 .مت محصول با هزینه های تولید مشکالتی ایجاد می کندسبب ناهمخوانی قی
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 هعرض اخیر سال دو در وی با بیان اینکه بعد از هدفمندی یارانه قیمت نهاده ها به طور سرسام آوری افزایش یافت، تصریح کرد: 

 ساماندهی نیازمند امر این که یافت افزایش درصد 15 تا 10 حداقل پتروشیمی و حمایتی خدمات شرکت سوی از شیمیایی کودهای

 .یابد کاهش کشاورزان مشکالت از بخشی تا هاست نهاده کننده توزیع و تولیدکننده

http://www.yjc.ir/fa/news/6247168/%D8%AA%D 
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 نوغان
 فارس - ۹۶/۰۷/۰۳ : تاریخ

 ایران هشتمین تولید کننده پیله و نخ ابریشم دنیاست 

میلیارد تومان رییس مرکز توسعه نوغانداری کشور گفت: امسال تولید پیله تر ابریشم به  20تن پیله تر ابریشم به ارزش  850تولید 

  .شودتحصال میتن نخ ابریشم اس 136تن به ارزش بالغ بر دویست میلیارد ریال رسید که از این مقدار حدود  850

به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، علی اصغر داداش پور با بیان اینکه  خبرگزاری فارسبه گزارش گروه اقتصادی 

است، اظهار کرد: علی رغم افول تولید در نوغانداری به عنوان یکی از مشاغل جانبی بخش کشاورزی از قدمت بسیار طوالنی برخوردار 

 .دهه هشتاد دوباره احیا و توسعه این صنعت در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت

وی با بیان اینکه با تاسیس مرکز توسعه نوغانداری در وزارت جهاد کشاورزی برخی اقدامات حمایتی صورت گرفته است، افزود: 

ینی پیله تر ابریشم در مقایسه با سال قبل ، هماهنگی با بخش غیردولتی در زمینه خرید پیله تر درصدی قیمت تضم 65افزایش 

ابریشم نوغانداران به صورت توافقی و باالتر از قیمت تضمینی، تامین تخم نوغان هیبرید کیفی مورد استفاده نوغانداران با استفاده از 

 .زیعی جهت ایجاد انگیزه بیشتر در بین نوغانداران انجام شده استیارانه ها و ثابت نگه داشتن قیمت تخم نوغان تو

در دو سال گذشته در راستای اصالح و ایجاد توتستان  :داداش پور از توزیع نهال توت اصالح شده در بین نوغانداران خبر داد و گفت

 .ل در بین نوغانداران صورت گرفتها با تاکید بر کشت در حاشیه مزارع و نهرها با استفاده از یارانه ها، توزیع نها

رییس مرکز توسعه نوغانداری با اشاره به دیگر اقدامات اساسی در جهت توسعه نوغانداری بیان کرد: اعطای تسهیالت بانکی و کمک 

ه ریزی امبالعوض پس از تاسیس مرکز به نوغانداران، توانمند سازی کارشناسان با برگزاری دوره های متعدد آموزشی و ترویجی و برن

گذاری در نوغانداری و ابریشم از ایجاد زنجیره ابریشم با اخذ موافقت تاسیس صندوق حمایت از توسعه سرمایهبرای 

 .وری و توسعه نوغانداری به شمار می رودکشاورزی از جمله اقدامات اساسی در جهت افزایش بهره وزیر جهاد

استان کشور توزیع شد، بیان کرد: انتظار  20عبه تخم نوغان در بین نوغانداران ج 28162این مقام مسئول با اشاره به اینکه امسال 

تن  850تن پیله تر ابریشم تولید شود که به دلیل شیوع بیماری در برخی مناطق میزان تولید پیله تر ابریشم به  950می رفت که 

 .نخ ابریشم استحصال خواهد شدتن  136به ارزش بالغ بر دویست میلیارد ریال رسید و از این مقدار حدود 

 .تن پیله تر ابریشم تولید شد 923جعبه تخم نوغان توزیع شد که از این میزان  28024به گفته داداش پور سال گذشته 

وی با بیان اینکه ایران رتبه هشتم جهان را به لحاظ تولید پیله و نخ ابریشم به خود اختصاص داده است، افزود: وزارت جهاد کشاورزی 

مسوولیت نوغانداری را در حوزه وظایف بخش کشاورزی یعنی تا تولید پیله تر ابریشم برعهده دارد و همواره وظایف مربوط به حوزه 

 .صنعت ابریشم اعم از صنعتی و خانگی بر عهده وزارت صنعت و معدن و میراث فرهنگی است

م فیت باالیی در کشور برخوردار است، گفت: ماده اولیه صنایع ابریشرییس مرکز توسعه نوغانداری با بیان اینکه پیله تر ابریشم از کی

درصد در فرش ابریشم و تولید شال و روسری، لباس ابریشم و صنایع دستی مورد  90کشی و تولید محصوالت ابریشمی به ویژه 

ز خاطرنشان کرد: تاکنون آمار دقیقی از میزان وی با انتقاد از نبود آمار ساالنه میزان پیله و نخ ابریشم مورد نیا.گیرداستفاده قرار می

رود دستگاه های متولی مصرف کننده پیله و نخ ابریشم به ویژه پیله و نخ ابریشم مورد نیاز ساالنه در دسترس نیست که انتظار می

 .مرکز ملی فرش ایران میزان مصرف ساالنه خود را اعالم کند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960703000840 
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 نوغان
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۰۳تاریخ: 

 ایران، هشتمین تولیدکننده پیله و نخ ابریشم در جهان

 .ابریشم به خود اختصاص داده استرییس مرکز توسعه نوغانداری کشور گفت: ایران رتبه هشتم جهان را به لحاظ تولید پیله و نخ 

به گزارش باشگاه خبرنگاران، علی اصغر داداش پور با بیان اینکه نوغانداری با وجود افول تولید در دهه هشتاد، دوباره احیا و توسعه 

زارت جهاد وی با بیان اینکه با تاسیس مرکز توسعه نوغانداری در و.این صنعت در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت

درصدی قیمت تضمینی پیله تر ابریشم در مقایسه با سال  65کشاورزی برخی اقدامات حمایتی صورت گرفته است، افزود: افزایش 

قبل ، هماهنگی با بخش غیردولتی در زمینه خرید پیله تر ابریشم نوغانداران به صورت توافقی و باالتر از قیمت تضمینی، تامین تخم 

فی مورد استفاده نوغانداران با استفاده از یارانه ها و ثابت نگه داشتن قیمت تخم نوغان توزیعی جهت ایجاد انگیزه نوغان هیبرید کی

در دو سال  :داداش پور از توزیع نهال توت اصالح شده در بین نوغانداران خبر داد و گفت.بیشتر در بین نوغانداران انجام شده است

توتستان ها با تاکید بر کشت در حاشیه مزارع و نهرها با استفاده از یارانه ها، توزیع نهال در بین گذشته در راستای اصالح و ایجاد 

رییس مرکز توسعه نوغانداری با اشاره به دیگر اقدامات اساسی در جهت توسعه نوغانداری بیان کرد: اعطای .نوغانداران صورت گرفت

نوغانداران، توانمند سازی کارشناسان با برگزاری دوره های متعدد آموزشی  تسهیالت بانکی و کمک بالعوض پس از تاسیس مرکز به

 گذاری در نوغانداری وو ترویجی و برنامه ریزی برای ایجاد زنجیره ابریشم با اخذ موافقت تاسیس صندوق حمایت از توسعه سرمایه

 .ری و توسعه نوغانداری به شمار می رودابریشم از وزیر جهاد کشاورزی از جمله اقدامات اساسی در جهت افزایش بهره و

استان کشور توزیع شد، بیان کرد: انتظار  20جعبه تخم نوغان در بین نوغانداران  28162این مقام مسوول با اشاره به اینکه امسال 

تن  850م به ابریشتن پیله تر ابریشم تولید گردد که به دلیل شیوع بیماری در برخی مناطق میزان تولید پیله تر  950می رفت که 

به گفته داداش پور سال .تن نخ ابریشم استحصال خواهد شد 136به ارزش بالغ بر دویست میلیارد ریال رسید و از این مقدار حدود 

وی با بیان اینکه ایران رتبه هشتم .تن پیله تر ابریشم تولید شد 923جعبه تخم نوغان توزیع شد که از این میزان  28024گذشته 

به لحاظ تولید پیله و نخ ابریشم به خود اختصاص داده است، افزود: وزارت جهاد کشاورزی مسوولیت نوغانداری را در حوزه  جهان را

وظایف بخش کشاورزی یعنی تا تولید پیله تر ابریشم بر عهده دارد و همواره وظایف مربوط به حوزه صنعت ابریشم اعم از صنعتی و 

رییس مرکز توسعه نوغانداری با بیان اینکه پیله تر ابریشم از کیفیت .دن و میراث فرهنگی استخانگی بر عهده وزارت صنعت و مع

درصد در فرش ابریشم  90باالیی در کشور برخوردار است، گفت: ماده اولیه صنایع ابریشم کشی و تولید محصوالت ابریشمی به ویژه 

وی با انتقاد از نبود آمار ساالنه میزان پیله و نخ .فاده قرار می گیردو تولید شال و روسری، لباس ابریشم و صنایع دستی مورد است

ابریشم مورد نیاز یادآور شد: تاکنون آمار دقیقی از میزان پیله و نخ ابریشم مورد نیاز ساالنه در دسترس نیست که انتظار می رود 

 .ان میزان مصرف ساالنه خود را اعالم کنددستگاه های متولی مصرف کننده پیله و نخ ابریشم به ویژه مرکز ملی فرش ایر

http://www.iana.ir/fa/news/48691/%D8%A7%DB% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۰۳تاریخ: 

 میلیارد تن نابود می شود 24فرسایش یک سوم خاک کره زمین توسط کشاورزی / خاک حاصلخیز زمین ساالنه 

با توجه به یک مطالعه جدید که توسط سازمان ملل متحد که خواستار تغییر رویه ی کشاورزی به شدت مخرب است مورد حمایت 

میلیارد تنی نابود می  24می شوند و خاك حاصلخیز ساالنه با نرخ  قرار گرفته است، یک سوم زمین های این سیاره به شدت تجزیه

، این کاهش هشدار دهنده که پیش بینی می شود به دلیل افزایش تقاضا برای غذا و زمین "د گاردین"به گزارش ایانا از سایت .شود

ود اضافه خواهد کرد مگر اینکه اقدامات های تولیدی ادامه یابد، به خطرات درگیری هایی مانند آنچه در سودان و چاد دیده می ش

اصالحی اجرا شود و در پس گزارش ها به موسسات هشدار دهد.مونیک باربوت، دبیر اجرایی کنوانسیون سازمان ملل متحد برای 

با خشک شدن زمین های بهره ور آماده برای عرضه "گفت:  چشم انداز زمین جهانیدر راه اندازی  UNCCD)مبارزه با بیابان زایی )

برای به حداقل رساندن این "."ی محصوالت سالم، و رشد جمعیت، رقابت برای زمین بین کشورها و در سطح جهانی تشدید می شود

را  چگونه فشارها و رقابتاز بین رفتن ها، این چشم انداز پیشنهاد می کند که به نفع ماست که به عقب برگردیم و در مورد اینکه 

.چشم انداز جهانی زمین به عنوان جامع ترین مطالعه در نوع خود از نظر نقشه برداری از تاثیرات "مدیریت می کنیم بازنگری کنیم

متقابل شهرنشینی، تغییرات آب و هوا، فرسایش خاك و از دست رفتن جنگل ها ثبت شده است. اما بزرگترین عامل توسعه، کشاورزی 

نعتی است.کشاورزی سنگین، برداشت های متعدد و استفاده فراوان از مواد شیمیایی در کشاوزی به قیمت پایداری دراز مدت، ص

کمیسیون  JRC)بازده را افزایش داده است. با توجه به مقاله ای در چارچوب این چشم انداز که توسط مرکز تحقیقات مشترك )

تولیدات کشاورزی سه برابر شده است و میزان زمین های نیازمند آبیاری دوبرابر شده است. سال گذشته  20اروپایی تهیه شده ، در 

با این حال، با گذشت زمان، این مسئله، حاصلخیزی را کاهش می دهد و می تواند منجر به رهاسازی زمین و در نهایت بیابان زایی 

درصد جنگل ها،  16درصد زمین های زراعی جهان،  20د در شود. این مرکز تحقیقات مشترك توجه کرد که کاهش تولید می توان

کشاورزی "درصد مرتع ها مشاهده شود. لوئیس بیکر، رئیس روابط خارجی سازمان ملل متحد می گوید:  27درصد علفزارها و  19

اقعیت . او این و"صنعتی در تامین غذای جمعیت ها موفق است اما پایدار نیست. کشاورزی صنعتی شبیه یک صنعت استخراجی است

را گفت که یک سوم زمین ها که اکنون فروساییده شده اند باید به سرعت مورد اقدامات فوری بیشتری برای رسیدگی به این مشکل 

هکتار زمین را بازسازی کرده است  7قرار گیرند.بیکر می گوید باید به پیشرفت های مثبتی که توسط کشورهایی چون اتیوپی که 

توجه شود.این تاثیرات از منطقه ای به منطقه ی دیگر بسیار متفاوت است. منطقه ای که بیشترین آسیب را دیده ایجاد می شود 

است صحرای بزرگ آفریقا است، اما هم چنین تخمین زده می شود که مدیریت ضعیف خاك در اروپا نیز ساالنه موجب از دست 

تنها بر تولید غذا بلکه بر تنوع زیستی، از دست دادن کربن و برگشت پذیری میلیون تن خاك بر اثر فرسایش باشد، که نه  970رفتن 

فاجعه تاثیر می گذارد. سطوح باالی مصرف غذا در کشورهای ثروتمند مانند انگلستان نیز یک عامل عمده فروساییدگی خاك اطراف 

زایی در اردوس چین، جایی که کشورهای امضا دریاهاست.این مقاله که در نشست کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با بیابان 

کننده اهداف داوطلبانه را برای کاهش تخریب و احیای زمین های بیشتر پذیرفته اند ارائه شد. برزیل و هند آخرین کشورهایی بودند 

شد است که فشار به ر ارائه کردند.با این حال، این مطالعه تاکید کرده« بی طرفی در تخریب زمین»که برنامه خود برای رسیدن به 

، این نویسندگان تاکید کردند که صحرای 2050خود ادامه خواهد داد. در مجموعه ی پیش بینی ها در مورد استفاده از زمین تا سال 

بزرگ آفریقا، جنوب آسیا، خاور میانه و آفریقای شمالی با بزرگترین چالش ها روبه رو خواهند شد مگر اینکه جهان سطح مصرف خود 

 گوشت را کاهش دهد، از زمین استفاده بهتری شود و بهره وری کشاورزی افزایش یابد. در

http://www.iana.ir/fa/news/48686/%D9%81%D8%B1%D8%B 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۰۳تاریخ: 

 درجه سانتیگراد کشت می شوند 74وب/ سبزیجات در منفی مزرعه ای در قطب جن

زمستان های بدون توقف در قطب جنوب، تولید مواد غذایی در فضای باز را غیرممکن می کند. در عوض، تنها سالی چند بار، میوه 

یو کی بیزینس این "به گزارش ایانا از سایت ها و سبزیجات از مسیرهای بسیار دور و کشورهای خارجی وارد این منطقه می شود.

، به زودی مزرعه بسیار پیشرفته ای برای برداشت محصول در قطب جنوب (GAC)1، اما، مهندسان مرکز هوا فضای آلمان "سایدر

 Neumayer)نئومایر  3تأسیس می کنند. این مزرعه یک گلخانه ساالنه است که مواد غذایی محققان را در ایستگاه قطبی شماره 

III polar Station)  در طبقات یخی اکستروم(Ekstrom Ice Shelf) آی اس اس  -تولید می کند. این مزرعه، به نام اِدن

(Eden-ISS) داخل یک کانتینر قابل حمل با آب و هوای کنترل شده قرار دارد. گلخانه مذکور، به فن کاشت عمودی متکی است ،

ا و یا ماژول های آویزان در زیر نور المپ های ال ای دی، به جای نور طبیعی خورشید، قرار که محصوالت غذایی بر روری سینی ه

آی اس اس، ماه اکتبر به قطب جنوب می رود.گاس، قبل از آغاز به کار مزرعه کانتینری قابل حمل در قطب جنوب،  -دارند. اِدن

فوت  135آلمان آزمایش می کند. مزرعه ای به وسعت  (Bremen)تولید میوه و سبزیجات را در سازمان مرکزی خود در شهر برمن 

متر مربع( که می تواند تمامی انواع محصوالت را در داخل خود پرورش دهد. تنها راه بردن تولیدات به ایستگاه  12.5مربع )حدود 

ا هواپیماست. طبق اعالم ، که تمامی محققان قطب جنوب در آنجا مستقر اند، از طریق کشتی ی(McMurdo)امریکایی مک موردو 

، در ماه ژانویه، کشتی از مواد غذایی خشک و یخ زده به آنجا رفت و در تابستان، (Atlas Obscura)سایت خبری آبسکیورا اطلس 

عه ، به مزر(Paul Zabel)حدوداً هر هفته، هواپیماها مواد غذایی تازه را به قطب جنوب بردند. دانشمندی از گاس، به نام پائول زابل 

المپ ال ای دی رشد می کنند، خواهد رفت. از آنجایی که آب و هوای  42قطب جنوب، جایی که میوه ها و سبزیجات در زیر نور 

درجه سانتی گراد(  74درجه فارنهایت )حدود منفی  100این مزرعه کنترل شده است، می توان محصوالت ساالنه را در دمای زیر 

یک کشاورز پیشرفته، برخی مناطق زیر قطب، به دلیل تغییرات آب و هوایی تا حدی رونق کشاورزی  در این مکان پرورش داد. به گفته

سال گذشته، دمای قطب شمال، تقریباً دو برابر میانگین جهانی افزایش یافته که امکان پرورش  100را مشاهده کرده اند. در طول 

را فراهم می کند.  (Greenland)کانادا و گرین لند  (Yellowknife)محصوالت در مکان های متروك و منفردی مانند یلو نایف 

درجه  24درجه فارنهایت )حدود  75محققان، برای کمک به رشد گیاه، دی اکسید کربن اضافی به آن تزریق می کنند و دما را به 

زیرا فرکانس نور مطلوب برای  سانتی گراد( می رسانند. المپ های ال ای دی با طول موج های آبی و قرمز رنگ تنظیم می شوند،

رشد محصول است. محصوالت بر روی سینی قرار می گیرند. هر چند دقیقه یکبار، رطوبتی از مواد مغذی روی آنها پاشیده می شود. 

 هنوع گونه مختلف از محصوالت غذایی شامل سبزیجات پهن برگ، انواع فلفل، توت فرنگی ها، تربچ 50تا  30برنامه محققان، پرورش 

گرم و  96ها، گوجه فرنگی ها و همچنین و سبزی هایی مانند ریحان و جعفری است. گروه کاری در ماه جوالی، اولین خیار به وزن 

سانتی متر را در اِدن، آی اس اس آلمان تولید کردند. در ماه فوریه، گاس، سکوی کف مزرعه در قطب جنوب را ساخت و  14طول 

آی اس اس، ایجاد سیستمی است که فضانوردان بتوانند در فضا  -واهد رسید. هدف بزرگتر پروژه اِدنماه آینده همه چیز به آنجا خ

محصوالت غذایی را برداشت کنند. اگر محققان بتوانند فرآیند رشد را در شرایط سخت قطب جنوب کامل کنند، شاید شانس پرورش 

 محصوالت در کره ماه یا مریخ را داشته باشند. 

1 .German Aerospace Center 

 ترجمه: مهشید جاللیان

http://www.iana.ir/fa/news/48670/%D9%85%D8% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا ۱ - ۱۳۹۶مهر  ۰۱تاریخ: 

 کننده گندم در منطقهآمار جدید فائو/ ایران، پس از ترکیه، دومین تولید

 37سازمان غذا و کشاورزی جهان )فائو( در گزارشی وضعیت تولید مواد غذایی در جهان را بررسی کرده است. طبق این گزارش، 

 .المللی برای تامین مواد غذایی مورد نیازشان محتاج هستندهای بینکشور به کمک

 .در کشورمان ارائه شده است هایی از این گزارش آمار و اطالعاتی درخصوص وضعیت تولید مواد غذاییدر بخش

متحده عربی، مکزیک و ایران، حجم معامالت بازار ذرت جهان به رکورد طبق این گزارش، با افزایش واردات ذرت از سوی چین، امارات

  .های قبلی فراتر رفته استبینیمیلیون تن خواهد رسید. میزان واردات ذرت در این کشورها از پیش 144

غم شروع رکننده گندم در منطقه معرفی شده است. وضعیت کشت گندم در ایران بهان، پس از ترکیه، دومین تولیددر این گزارش ایر

میلیون تن  13/ 5شود با برداشت بینی میدیرهنگام فصل کشت در غرب و شمال غرب کشور، مناسب ارزیابی شده است و پیش

درصد رشد را  25سال گذشته  5ید گندم امسال در مقایسه با میانگین گندم، حجم محصول نسبت به سال گذشته کاهش نیابد. تول

  .عنوان یکی از مناطق ناامن غذایی در جهان مطرح استدهد. افغانستان بهنشان می

میلیون  1/ 6اکنون بیش از طوری که همموج بازگشت پناهجویان از پاکستان و ایران، موجب افزایش ناامنی غذایی نیز شده است. به

 نفر در افغانست

http://www.iana.ir/fa/news/48624/%D8%A2%D 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۰۸تاریخ: 

دامپزشكی به خطرات آنتی بیوتیک ها مشكالت مربوط به مقاومت ضد میكروبی نباید نادیده گرفته شود/ همه فعاالن 

 آگاه باشند

به گفته عضو ایرلندی و معاون رئیس پارلمان اروپا ، همه کسانی که در بخش پزشکی و دامپزشکی فعالیت می کنند، باید از خطرات 

 .استفاده نامناسب از آنتی بیوتیک ها آگاهی داشته باشند

، در گفتگو با اگری  Mairead McGuinnessیس پارلمان اروپا، میرید مک گینس ، معاون رئ"اگری لند"به گزارش ایانا از سایت 

قطعا، برای بخش دام، باید از آنتی بیوتیک هایی که مناسب هستند استفاده کنیم. درحالی که همیشه "(، گفت:  AgriLandلند) 

ز کند، اختالف نظر وجود داشته است و از سویی با کشاورزان در این مورد که چه کسی باید مجوز آنتی بیوتیک ها را صادر و تجوی

البته از سویی آنتی بیوتیک ها از سالمت ما محافظت می کنند و "وی افزود:"کشاورزان توان پرداخت هزینه های اضافی را ندارند.

این  کشاورزان برای منصفانه نیست که"این مسئول همچنین گفت :"باید هزینه ای را برای محافظت جامعه و سالمت افراد بپردازیم.

مشکل سرزنش شوند، بلکه باید در این زمینه آگاهی خود را افزایش و تحقیقات الزم را انجام دهیم؛ البته چالش بزرگی نیز در این 

ما باید از این مسائل آگاه باشیم و نباید این "گینس یادآور شد:"زمینه وجود دارد که صنعت با آنتی بیوتیک های جدید مواجه است.

مسایل نادیده گرفته شوند. کسانی که محصوالت ما را خریداری می کنند، از ما در مورد این مسائل سوال می کنند، بنابراین درا ین 

در سرتاسر اروپا، مناطق کشاورزی به صورت فشرده "وی ادامه داد: "زمینه ما نیاز به آگاهی داریم و باید آماده پاسخگویی باشیم. 

ترین توجه را به خود جلب کرده اند. به طوریکه نیاز است تا دراین روش ، از بهداشت حیوانات محافظت وجود دارند، که بیش

اولین چیزی که ما باید انجام دهیم ، تشخیص مواد مورد استفاده است و همچنین باید "معاون رئیس پارلمان اروپا گفت:"شود.

ر مورد استفاده از آنتی بیوتیک با آن ها گفتگو کنیم و به طوری که آگاه کشاورزان را به صورت جداگانه یا جمعی تشویق کرده تا د

 "شوند که تنها این چالش مربوط به مزرعه نیست؛ بلکه عواقبی در خارج از مزرعه هم به دنبال دارد.

ساله پیش از این که این م به باور وی ، همه ما دراین زمینه مسئول هستیم ، و البته دامپزشکان نقش مهمی دارند .بنابراین بهتر است

 "واقعا به مشکل جدی تبدیل شود، بهتر عمل کرده و آن را جدی بگیریم.

http://www.iana.ir/fa/news/48787/%D9%85%D8%B4%DA 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۰۸تاریخ: 

 های خانوادگی هستنددرصد از مزارع کشاورزی آمریكا، مزرعه 99سهم صنعت کشاورزی در اقتصاد آمریكا / 

کشاورزی در این  20ای داشت. در قرن از زمانی که امریکا به عنوان یک کشور شناخته شد، کشاورزی در آن نقش و اهمیت ویژه

 .کردندها به عنوان بخش بزرگی از جمعیت این کشور آنها را اداره میاییکشور به معنی مزارع کوچک و متنوعی بود که روست

کشاورزی در این  20ای داشت. در قرن از زمانی که امریکا به عنوان یک کشور شناخته شد، کشاورزی در آن نقش و اهمیت ویژه 

 .کردندعیت این کشور آنها را اداره میها به عنوان بخش بزرگی از جمکشور به معنی مزارع کوچک و متنوعی بود که روستایی

اما شکل کشاورزی ( 1379میالدی )زمستان  2000مردم مجبور بودند کار فشرده و سنگین را تحمل کنند. از آغاز سال  20در قرن 

ع در آغاز رواقدر این کشور تغییر کرد و تولید کشاورزی متمرکز بر تعداد بسیار کمتری مزرعه شد که از نظر اندازه بزرگتر شدند. د

های خانوادگی هستند. درواقع بخش های کشاورزی مزرعهمزارع در امریکا بزرگ و تخصصی شدند. در امریکا بیشترین مزرعه 21قرن

درصد مزارع در امریکا هستند. کشاورزی، غذا و 99های خانودگی ها است. مزرعهوکارها دراختیار خانوادهبزرگی از این نوع کسب

میلیارد دالر به تولید ناخالص ملی این کشور کمک کرد و سهم 992( 1393-1394میالدی )2015با آن در سال صنایع مرتبط 

البته سهم کل بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی بیشتر از اینها .ها را به خود اختصاص داددرصدی از کل اقتصاد امریکایی5/5

های مرتبط، غذا و نوشیدنی، تنباکو، گیری و فعالیتداری، ماهیهای مربوط به این صنعت مهم ازجمله جنگلاست چون بخش

خدمات غذایی و امکانی که غذا دهنده های عرضه مواد غذایی و نوشیدنی، مراکز ارائهمنسوجات، پوشاك و محصوالت چرمی فروشگاه

افزوده به اقتصاد این کشور وابسته به صنعت کشاورزی هستند. شود، همگی برای نقش داشتن در اضافه کردن ارزشدر آنها ارائه می

وقت در بخش کشاورزی و مواد غذایی میلیون شغل تمام و پاره21در امریکا تعداد  (1393-1394)میالدی 2015همچنین در سال 

کردند، ها کار میطور مستقیم در مزرعهگرفت. اما کسانی که بهدرصد از کل اشتغال امریکا را در برمی11/1یجاد شد که این ا

درصد کل اشتغالزایی در امریکا.در همین سال، بخش تولید مواد غذایی و نوشیدنی در این 1/4میلیون نفر بودند که این یعنی 2/6

درصد کل اشتغال در امریکا را در آن سال به دوش نفر شغل ایجاد کرد. این بخش کمی بیشتر از یکمیلیون 1/5کشور برای بیش از 

ی انداز کلترین محصوالت کشاورزی در امریکا هستند.اما کشاورزی در امریکا از چشمذرت، سویا، گندم، یونجه و پنبه از عمده.کشید

اند. ها گاهی مایه دردسر شدهه باشد. اما تردیدی نیست که این موفقیتهمواره صنعتی موفق بوده که توانسته خروجی خوبی داشت

های زمانی از تولید بیش از حد ضربه دیده است. تولید بیش از اندازه باعث شده درواقع بخش کشاورزی در امریکا در برخی دوره

اند آنها کمک کشاورزان آمده و اجازه ندادهبحران بههای ها البته در تمام دورههای بلندمدت کاهش پیدا کنند. دولتها در دورهقیمت

اند کمتر دست به اقداماتی برای کشاورزان بزنند که این ها ترجیح دادهها در این سالضرر کنند، مگر در چند سال گذشته. دولت

کند.کشاورزان امریکایی اما  های خود کاسته و نفوذ سیاسی خود را در بخش کشاورزی کمدهد دولت تمایل داشته از هزینهنشان می

خیر و غنی دارد که در جهان از امکانات طبیعی بسیار خوبی برخوردارند. برای نمونه، غرب میانه این کشور خاکی بسیار حاصل

های زیرزمینی به ها و آبکن نیست و رودخانههای بیش از حد و محصول خراباش را یافت. خبری از بارشتوان نمونهسختی میبه

دهد آبیاری را با خیال راحت انجام دهند. البته چنین شرایطی به این معنی نیست که کشاورزان امریکایی هیچ کشاورزان اجازه می

در برابر آنها نیز مانند بسیاری از کشورهای دیگر نیروهایی فراتر از کنترل وجود دارد که قدرت آب و هوا در این میان .مشکلی ندارند

کنند. تغییرات آب و هوایی باعث شده کشاورزی در این . آنها همچنین گاه با سیل یا خشکسالی هم مبارزه میاز همه بیشتر است

کشور چرخه اقتصادی ویژه خود را داشته باشد و بیشتر از چرخه کل اقتصاد این کشور پیروی نکند. کشاورزان امریکایی حاال چندسالی 

تورهای شود و فاکدارها حاصل نمیاند اما هر زمان که موفقیتی برای مزرعهیشتری رسیدهاست که با دخالت کمتر دولت به خودکفایی ب
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های کمک کنند. در مواردی که هر یک از عوامل موفقیت کشاورزان سر جای خود نباشد درخواستمهم برخالف منافع آنها عمل می

آژانس خدمات »مک به کشاورزان است نهادی است به نام از سوی آنها بسیار زیاد است. یکی از نهادهایی که در امریکا کارش ک

که با در دسترس قرار دادن ابزارها و خدمات الزم برای کشاورزان  (Agriculture Marketing Services) «بازاریابی کشاورزی

نندگان کرای مصرفکند. این نهاد همچنین دسترسی به غذای باکیفیت و محصوالت کشاورزی سالم را بفرصت بازاریابی ایجاد می

کند. یکی از دیگر وظایف مهم این نهاد خرید مازاد محصوالت کشاورزی آن چه داخلی و چه خارجی )بازارهای صادراتی( فراهم می

شود که کشاورزان در عین اینکه دخالت دولت در کارشان کمتر شده، حمایت دولت را از کار و این باعث می.هم در حجم باال است

اش رو در محصوالت ارگانیک، سبز و سالم است که همین آژانس دربارهببینند. امریکا همچنین یکی از بازارهای پیش محصوالت خود

بته شان است. الدهد که تاییدکننده سالم و واقعی بودن محصوالتای میهای ارگانیک پرور گواهینامهوظایفی دارد. این نهاد به مزرعه

ر هایی که با حضوها دارد.همچنین دگرگونیای بر کار این مزرعهرسد و نظارت پیوستهمه به پایان نمیکار این نهاد با دادن گواهینا

پیشرفت در مکانیزاسیون و  .ها نقش مهمی را ایفا کرده استپررنگ فناوری در صنعت کشاورزی ایجاد شده در تغییر مدیریت مزرعه

یدات کشاورزی شده است. درواقع با کمترین هزینه بیشترین تولید را داشتن افزایش دسترسی به مواد شیمیایی منجربه افزایش تول

تا ( 1326-1327میالدی )1948درواقع تولید کل مزارع امریکایی از سال .رهاورد فناوری برای صنعت کشاورزی در امریکا است

یر زیاد فناوری در صنعت کشاورزی امریکا برابر افزایش پیدا کرده است که این نشان از تاث2به میزان ( 1391-1392میالدی )2013

ای در تالش هستند کمبود از پس مشکل بزرگی به نام هایی چون آبیاری قطرهدارد. امروزه کشاورزان امریکایی با استفاده از روش

گر دوشادوش صنایع دیترین صنایع در امریکا بوده و همین حاال نیز کمبود آب نیز برآیند.به هر حال کشاورزی از دیرباز یکی از مهم

قیمت موفق بوده همچنان در این مسیر به راه ها است در تولید محصوالت سالم و به نسبت ارزانکند. این صنعت که در سالکار می

 .دهدخود ادامه می

http://www.iana.ir/fa/news/48783D/%8%B3%D9%87%D9% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۰۸تاریخ: 

 تولید بلندترین برنج جهان در هند

به گزارش تسنیم، نوعی برنج باسماتی در هند وجود   .نوعی برنج هندی، عنوان بلندترین برنج دنیا را به خود اختصاص داده است

، ویجی پال سینگ و «پادما شری»شود. این گونه، توسط میلیمتر )حدود یک سوم اینچ( بالغ می 8.2های آن به دارد که طول دانه

 .تولید شده و ارتقا یافته است« آشوك کومار»دانشجوی او 

http://www.iana.ir/fa/news/48782/%D8%AA%D9%88% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۰۴تاریخ: 

 گام های مورد نیاز برای توسعه سریع بخش کشاورزی پاکستان

، روز پنج شنبه گذشته، خواستار گام هایی برای توسعه سریع کشاورزی به دلیل ارتباط (PEW)1سازمان دیده بان اقتصاد پاکستان 

درصد صادرات پاکستان به کشاورزی متصل است، در حالی که تعدادی  8اکثریت مردم با این بخش شد.آنان اعالم کردند که حدود 

 از صنایع این کشور نیز به این بخش وابسته اند. 

رفاه جوامع کشاورزی با توسعه این بخش مرتبط و شایسته "، رئیس پی ای دبلیو، گفت:(Murtaza Mughal)دکتر مرتضی مقال 

وی گفت که علیرغم بسته های اعالم شده از سوی دولت های مختلف، تولیدات کشاورزی ترقی نداشته و علت  "توجه کامل است.

ده سود می رساند. دکتر مقال گفت که مدت های طوالنی است آن انگیزه هایی است که به جای کشاورزان فقیر به زمین داران زب

تولیدات کشاورزی و صادرات آن ها تأثیرگذار نیست و این امر به توجه مقامات نیاز دارد؛ در غیر این صورت، این بخش بحرانی با 

االها، فروپاشی محصوالت و مشکالت بسیاری مواجه خواهد شد. وی بیان کرد که کاهش درآمد کشاورزان به دلیل کم شدن قیمت ک

دیگر عوامل؛ تلفات زیادی را در این بخش به همراه دارد و در انتظار مداخالت کامل دولت است. او اضافه کرد که قیمت اوره تولید 

ار پر زشده داخلی همیشه باالتر از قیمت بازار بین المللی است و سایر ورودی های کشاورزی نیز افزایش قیمت داشته در حالی که با

از آفت کش ها و حشره کش های تقلبی است. همچنین دکتر مقال گفت که توسعه کشاورزی با کاهش قیمت ورودی ها، برابری بذر 

 و آفت کش ها و وام های بانکی مرتبط است، زیرا کشورش فاقد سیستمی شفاف و مؤثر است. 

 فزایش سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی شد. وی خواستار بهبود کیفیت زندگی کشاورزان از طریق مداخله برای ا

 پانوشت:

1 .Pakistan Economy Watch 

 ترجمه: مهشید جاللیان

http://www.iana.ir/fa/news/48712/%DA%AF%D8%A7 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۰۴تاریخ: 

 رشد مبتنی بر کشاورزی را ترویج می دهد"تغذیه آینده"برنامه 

 درصد از جمعیت جهان را تأمین می کند. 40کشاورزی، بزرگترین کارفرمای منفرد جهان است که معیشت حدود 

درصد از نیروی کار  43درصد مردم فقیر جهان به کشاورزی متکی است. زنان،  78تغذیه و معیشیت  cgiarبه گزارش ایانا از سایت 

بخش کشاورزی در کشورهای در حال توسعه را شامل می شوند و عامل اصلی توسعه کشاورزی و رشد اقتصادی اند که به منابع 

دولت امریکا در زمینه گرسنگی و امنیت غذایی جهانی، مسئله  ، برنامه خالقانه"تغذیه آینده"حیاتی دسترسی ندارند. هفته گذشته، 

 امنیت غذایی جهان را برجسته کرد تا توجه بشریت را به اهمیت بیشتر این چالش جلب کند. 

میلیون نفر از مردم به شدت و به طور مداوم دچار سوءتغذیه اند. دو میلیارد نفر از مردم جهان با  800در مقیاس جهانی، بیش از 

میلیارد نفر دیگر، چاقی مفرط و یا اضافه وزن دارند. افزایش بازده محصوالت غذایی اصلی  2کمبود مواد مغذی رو به رو هستند و 

، ممکن است یک میلیارد نفر و یا بیشتر از آن دچار گرسنگی 2050میلیاردی جمعیت جهان تا سال 10ثابت مانده و با توجه به رشد 

با هدف کاهش فقر، بهبود تغذیه و ایجاد  (CGIAR)1نامه گروه مشورتی تحقیقات بین المللی کشاورزی شوند. مراکز تحقیقاتی بر

عالیت همکاری می کند. این ف "تغذیه آینده "انعطاف پذیری با دانشگاه های امریکایی در زمینه انجام تحقیقات برای آزمایشگاه برنامه 

انجام می  (USDA)و وزارت کشاورزی امریکا  (USAID)عه بین المللی امریکا ها با مشارکت سایر بخش ها از جمله سازمان توس

و حضور آن در کشورها به ارائه راه حل های جهانی برای چالش های داخلی کمک می کند.  CGIARشود. شبکه گسترده جهانی 

 ر مأموریت های خاص ایجاد می شود. با مشارکت آنها، سیستم های علمی تغذیه و غذا از طریق پروژه های تحقیقاتی مشترك و سای

در زمینه  CGIARمثالً، برنامه تغذیه آینده در همکاری با مأموریت سازمان توسعه بین المللی امریکا در سنگال، با برنامه تحقیقاتی 

ای به موقع مشارکت و به بهبود بهره وری کشاورزی بوسیله خدمات توسعه  (CCAFS)2تغییرات اقلیمی، کشاورزی و امنیت غذایی 

 و ارائه اطالعات صحیح و مناسب آب و هوایی به تصمیم گیرندگان و تولیدکنندگان کشاورزی کمک می کند. 

، با پشتیبانی صندوق جهانی تغییرات اقلیمی، پروژه اطالعات آب و هوایی را گسترش می دهد که هدف آن ظرفیت CCAFSبرنامه 

اسی سنگال و ارائه اطالعات مناسب به کشاورزان، ماهیگیران و گله داران است تا به سازی سازمان های مربوطه مانند خدمات هواشن

 (Kansas)افزایش بهره وری کشاورزی و انعطاف پذیری کمک کند. در بنگالدش، پروژه جدیدی به رهبری دانشگاه ایالت کانزاس 

بالقوه تولیدی در زمین های کم ارتفاع محصور شده امریکا و مؤسسه بین المللی تحقیقات برنج اجرا شد که هدف آن گشودن توان 

( نامیده می شود، با بهبود بهره وری استفاده از منابع Poldersمناطق پُلدر )، که با پشته های خاکی و اطراف رودخانه های جزری

دف یه آینده است و هو سیستم های مختلف کشت است. این تحقیق، تحت حمایت آزمایشگاه تشدید نوآوری های پایدار برنامه تغذ

آن افزایش درآمد کشاورزان و امنیت غذایی با تشدید سیستم های کشاورزی پُلدر و اجرای شیوه های اقتصادی قابل قبول و پایدار 

( CGIAR)بخشی از گروه  (WorldFish)است. در سیرالئون، پروژه افزایش آبزی پروری برنامه تغذیه آینده به رهبری وورد فیش 

 است که از توسعه بخش آبزی پروری و افزایش تولید ماهی، مصرف و درآمد خرده مالکان کشاورز حمایت می کند. اجرا شده 

متمرکز شده که از فقیرترین و ناامن ترین مناطق این کشور از نظر تغذیه ای است.  (Tonkolili)این پروژه بر محدوده تونکولیلی 

کیلوگرم و افزایش درآمد خانواده های  30فزایش مصرف ساالنه ماهی برای هر خانوار تا هدف اصلی در میان سایر اهداف این پروژه، ا

درصد است. هیچ تردیدی وجود ندارد که سرمایه گذاری در بخش تحقیقات کشاورزی برای رشد پایدار سیستم  40ماهیگیران تا 

لکان کشاورز در جهان فراهم می کند. در حقیقت، های غذایی سالم، فرصت های رشد اقتصادی بزرگی را برای بسیاری از خرده ما

 دالر دارد.  17، بازگشت سرمایه ای به ارزش CGIARهر دالر سرمایه گذاری مادام العمر در پروژه های 
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تحقیقات کشاورزی همچنان یکی از سرمایه گذاری های مؤثر برای کاهش فقر و سوءتغذیه است. ادامه همکاری های گروه مشورتی 

تحقیقات بین المللی کشاورزی با برنامه تغذیه آینده؛ قدرت کشاورزی را در اختیار پیشبرد توسعه اقتصادی قرار خواهد داد، ثبات را 

 ده های بیشتری کمک می کند تا خود را از فقر و گرسنگی نجات دهند. افزایش می دهد و به خانوا

 پانوشت:

1 .Consultative Group for International Agricultural Research  

2 .Climate Change, Agriculture and Food Security 

 ترجمه: مهشید جاللیان

http://www.iana.ir/fa/news/48706/%D8%A8%D8% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۱تاریخ: 

کشور را برگشت داد/ شیر تازه در بسیاری از کشورها عمدتا به صورت محلی  ۱9، محصوالت لبنی 20۱6چین در سال 

 تولید می شود

مزارع لبنیات در منطقه جینشان شانگهای، با استفاده از روش های استاندارد تبدیل به یکی از شرکت های لبنی در مقیاس یکی از 

بزرگ چین شده است. جین دانجی، رئیس مزرعه جینشان با اشاره به این که شیر خوب باید از مکانی نزدیک به محل مصرف 

رآورده های لبنی جهان نشان می دهد که در بسیاری از کشورها شیر تازه عمدتا به واردات و صادرات ف"کنندگان عرضه شود، گفت: 

یکی از مزارع لبنیات در منطقه جینشان شانگهای، با استفاده از روش های استاندارد تبدیل به یکی از ".صورت محلی تولید می شود

نشان با اشاره به این که شیر خوب باید از مکانی شرکت های لبنی در مقیاس بزرگ چین شده است. جین دانجی، رئیس مزرعه جی

واردات و صادرات فرآورده های لبنی جهان نشان می دهد که در بسیاری از "نزدیک به محل مصرف کنندگان عرضه شود، گفت: 

اتی ه شیر وارد، این درحالی است ک"چاینا دیلی"به گزارش ایانا از سایت "کشورها شیر تازه عمدتا به صورت محلی تولید می شود.

همیشه با کیفیت باالتر نیست. چراکه به منظور طوالنی تر کردن عمر مفید آن، برای حمل و نقل به مسیرهای دور، اغلب درجه 

حرارت فوق العاده باال )و غیره( به شیر وارد می شود که در نتیجه مواد مغذی و آنزیم آن به حداقل می رسد.وانگ جیاکی، مدیر مرکز 

سطح پروتئین فعال در شیرهای وارداتی کمتر از شیر های "فیت تولید فرآورده های لبنی تحت وزارت کشاورزی، گفت: بازرسی کی

کشور نتوانستند با استانداردهای  19مارك مختلف از محصوالت لبنی وارد شده از  10بسته با  154، حدود 2016داخلی است، در سال 

این موضوع به دلیل وجود مقادیر بیش از حد قارچ و "برگشت داده شدند یا نابود شدند.ملی چین مطابقت پیدا کنند و در نتیجه 

باکتری ها کلی فرم ، بود که به دلیل افزودنی های غیر قانونی و یا منقضی شدن تاریخ ، در این محصوالت یافت شد.گزارش منتشر 

درصد از شیر تازه ، در داخل کشور تولید شده و  99.8که شده توسط انجمن لبنی چین و وزارت کشاورزی در ماه گذشته نشان داد 

تایید شده اند.این درح الی است که در مزرعه جینشان ، فایل های  2016درصد از محصوالت لبنی براساس استاندارد در سال  99.5

از برنامه )اپلیکیشن ها(  استفاده"جین دانجی گفت: دقیق اطالعات در مورد تاریخ هر گاو از تولد، وزن و سالمت ثبت می شود.

مدیریت اطالعات پیشرفته به نظارت بر سالمت گاوها کمک می کند. و کارگران می توانند از طریق نوسانات داده ، رفتار غیر عادی 

 مطلوب تغذیه ارائه سالم، خوراك برای بندی فرمول دارای مزرعه حال عین در "و یا حتی بیماری را در مراحل اولیه تشخیص دهند.

موج گرمای تابستان، بوی خوبی در مزرعه وجو دارد. چراکه با استفاده از ماشین آالت به جدا سازی زباله  در حتی. است ها گاو برای

های جامد و مایع اقدام می شود. به طوری که مواد )زباله( جامد به کود و سوخت آلی تبدیل شده و مایعات به طور مستقیم به 

 افزایش سال در تن هزار 11 حدود به تن 6 از گاو هر شیر تولیدالب شهر راه می یابند.به گفته وی، متوسط سیستم بازیافت فاض

 اروپا اتحادیه استانداردهای از نیز تازه شیر کیفیت حال عین در.  است رسیده یافته توسعه کشورهای سطح به همچنین است، یافته

امیدواریم که که پس از سال ها تالش مداوم، در نهایت بتوانیم از اعتماد و حمایت از مشتریان ما ".جین دانجی گفت: کند می پیروی

من ترجیح می دهم شیر تازه تولیدی داخل کشور را خریداری کنم ، تا آنجا "یکی از ساکنان شانگهای گفت: "داخلی برخوردار شویم.

 "شود تا تازگی و مواد مغذی شیر حفظ شود.که من می دانم، زمان کوتاه از تولید تا مصرف ، باعث می 

برای حمل و نقل از کشورهای خارج و بازرسی گمرکی زمان ماندگاری  "کائو مینگشی، معاون دبیر کل انجمن لبنی شانگهای، گفت :

همچنین  "ندارد.طوالنی تر برای محصوالت لبنی وارداتی نیاز است؛ به طوریکه این کار هیچ مزایایی برای مصرف کنندگان به همراه 

 وی معتقد است که صنایع لبنی چین در مسیر درستی قرارگرفته است.

http://www.iana.ir/fa/news/47762/%DA%86%DB%8C% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۰۱تاریخ: 

 مرد سبز انگشتی بزرگ ترین هویج جهان در دستان

 .کریس کوآلِی مردی است که در مینه سوتا به سبز انگشتی مشهور بوده و هنرش پرورش میوه ها و سبزیجات غول پیکر است

ساله ملقب به سبز انگشتی نام مردی است که در مینه سوتا مشغول پرورش میوه ها  34کریس کوآلِی  :باشگاه خبرنگاران جوان

 .و برای همین به چنین نامی شهرت یافته است و سبزیجات غول پیکر است

کریس در امور مالی یک شرکت بازاریابی کار می کرد، اما به خاطر عالقه و داشتن اطالعات بسیار در زمینه کشاورزی از سه سال 

ال تمام مانند س 2وی برای پروش یک هویج غول پیکر برنامه ریزی کرد و .پیش به طور جدی فعالیتش را در این زمینه آغاز کرد

کریس به غیر از هویج، دستاوردهای عظیم الجثه .یک کودك از آن مراقبت نمود تا سرانجام به آن چیزی که مدنظرش بود رسید

آقای سبز انگشتی مشهور، موفقیت خود را در زمینه کشاورزی .دیگری مانند گوجه فرنگی، کدوتنبل و هندوانه های بزرگ نیز دارد

 .ون از شهرت فراوانی برخوردار استهم اثبات کرد و اکن

با وزن و وزن گیاه ریشه  -اما کریس مجبور شد یک قدم جلوتر برود و در حال حاضر بزرگ ترین هویج دنیا را به دست آورده است 

تعلق مرکورد قبلی که در رابطه با بزرگ ترین هویج جهان در گینس ثبت شده بود مربوط به پیترگالزبروك .کیلوگرم است 22.4ای 

گرم( اما کریس تصمیم  453.56پوند وزن داشت )هر پوند معادل  20بود که چیزی حدود  2014به نیوآرك در نیوجرسی سال 

پوند  22سانتی متر( و  30.5گرفت پایش را از آن رکورد فراتر بگذارد، برای همین یک هویج با دو فوت ارتفاع) هر فوت معادل برابر 

 .وزن پرورش داد

http://www.iana.ir/fa/news/48595/%D8%A8%D8%B2%D8% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۵تاریخ: 

 نبور ها، در الیه ی حفاظتی خود دارای نقص ژنتیكی استزکنه واروآ، دشمن اصلی 

 CCDکنه واروآ که به نظر نابود نشدنی می آید جمعیت زنبورهای عسل را تار و مار می کند و علت اصلی اختالل فروپاشی کلنی یا 

دانشمندان دانشگاه میشیگان نقص های ژنتیکی ای در الیه حفاظتی این آفت یافته اند  "ساینس دیلی"است.به گزارش ایانا از سایت 

ند جمعیت این مهاجمان غارتگر را کاهش دهد یا از بین ببرد. نتایج کار این تیم که در نسخه آخر مجله علوم که به طور بالقوه می توا

ژن اصلی برای زنده ماندن و دو ژن را که مستقیما بر بازتولید این آفت تاثیر دارند  4( منتشر شده است insect scienceحشرات )

کنه واروآ بدترین تهدید برای سالمت زنبورهای عسل "دانشگاه میشیگان می گوید: شناسایی کرده است.زاکاری هوانگ حشره شناس 

آن ها در مقابل بسیاری از آفت کش ها مقاوم شده اند، بنابراین بسیار اضطراری است که ما در مورد این ". "در سراسر جهان است

 ."دهیم ژن ها تحقیق کنیم و آن ها را برای توسعه روش های بهتر کنترل، هدف قرار

این کنه خون زنبورهای عسل را می مکد و ویروس های کشنده ای را انتقال می دهد. چرخه زندگی آن ها دو فاز دارد: یکی جایی 

است که آن ها از زنبورهای بالغ تغذیه می کنند که به آن فاز فورتیک می گویند، و یک فاز تولید مثل که درون اتاق مهر و موم شده 

 اتفاق می افتد، جایی که این کنه تخم های خود را بر روی الروهای در حال رشد زنبور قرار می دهد.شانه ی عسل 

انجام دو اتفاق بد همزمان یعنی خوردن زنبورها و انتشار بیماری، کنه واروآ را متهم درجه اول کاهش جمعیت زنبورهای عسل در 

ه نابود کردن آن ها و هم کاهش توانایی آن ها برای تولید مثل موفقیت سراسر جهان می کند.کنترل آفاتی چون واروآ هم در زمین

استفاده کرد تا ژن های کلیدی را که با استفاده از آن ها می توانستند به این تنایج  RNAآمیز بوده است. این تیم از دخالت در 

 د.تزریق کردن dsRNAدو رشته ای یا  RNAدست یابند شناسایی کند. آن ها به کنه ها 

است. این  DNAاین دخالت، کپی برداری از یک ژن خاص را کاهش داد؛ اولین قدم برای تبدیل یک ژن به پروتئین که بخشی از 

شناخته شده، موفق به کاهش میزان موفقیت در جفت گیری و تعداد تخم های  "از پای درآورنده ژن"فرآیند که هم چنین با عنوان 

 در گوساله ها که گاوها و سایر دام ها در سراسر جهان را تهدید می کند شده است.تولید شده توسط کنه های موجود 

. Pros26sو  DAاین تیم با استفاده از این رویکرد، دو ژنی را که موجب مرگ و میر باال در کنه واروآ می شود شناسایی کرده اند؛ 

ژن را شناسایی کرده اند که تولید مثل را کنترل می  4درصد کنه ها را می کشد.آن ها هم چنین  96بیش از DAدر حقیقت، ژن 

می تواند در سطح کلنی به  dsRNA. تحقیقات پیشین نشان داده اند که کنه ترکیب RpS13و  RpL8, RpL11, RpP0کند؛ 

ش یابد. پژوه زنبور خورانده شود. کنه واروآ این کوکتل ژنتیک را از طریق خون زنبور می نوشد و در نتیجه جمعیت آن ها کاهش می

های آینده در مورد این تحقیق خواهند کرد که آیا یک رویکرد تک ژنی می تواند گسترش یابد و همان تاثیر تنظیم گسترده را در 

 کلنی بدست آورد یا خیر. استفاده از یک ژن با یک مکانیزم شناخته شده، برای زنبورها مقرون به صرفه تر و امن تر است.

تولید مثل را در گونه های پشه و دروسوفیال  DAژن  "کاربردی ورای زنبورها نیز داشته باشد.هوانگ می گوید:  این نتایج ممکن است

پژوهش های آینده نه تنها می توانند به حفاظت از زنبورها کمک کنند بلکه هم چنین پشه های ناقل بیماری ". "نیز کاهش می دهد

 ."نیز کاهش دهند یا آفات آسیب زننده به محصوالت کشاورزی را

http://www.iana.ir/fa/news/47906/%DA%A9%D9%8 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۰۲تاریخ: 

دخترم می توانم زنبورداری به زنان افغان و خانواده هایشان کمک کرده است/ مارزیا: رییس خودم هستم/ برای 

 شكالت بخرم

 کارآفرینان زن افغان برای حمایت از خانواده، به پرورش و تولید عسل به عنوان منبع درآمد روی آورده اند.

، با پشتیبانی شماری از سازمان های غیردولتی و کمک های خارجی، چهار تعاونی "د مایگرینت پروجکت"به گزارش ایانا از سایت 

فرصت شغلی ایجاد کرده که  400ر والیت بامیان افغانستان ایجاد شده است؛ به طوری که این اقدام بیش از پرورش زنبور عسل د

وزارت کشاورزی، ترویج پرورش زنبورداری را آغاز کرد و به منظور احیای  2012در سال تقریبا نیمی از افراد را زنان تشکیل می دهند.

 تن عسل در سال تولید می کنند. 14ه در حال حاضر چهار تعاونی این بخش پروژه هایی انجام شده، به طوری ک

جمیال، مادربزرگی که تنها زندگی می کند و فرزندانش خانه را ترك کرده اند، یک سال پیش پرورش زنبور عسل را آغاز کرد و اولین 

افغانی )واحد پول  800ام. هر کیلو عسل، برای خودم درآمد ایجاد کرده "کلنی اش را از همسایه اش گرفت. وی با افتخار می گوید: 

جمیال با داشتن یک کندو، اکنون می تواند از خودش حمایت  "افغانی در کابل برای من درآمد دارد. 1000افغانستان( در بامیان و 

 "رم.من برای دیدن دخترم ، می توانم پول اتوبوس را بپردازم و یا برای دخترم شکالت بخ"کند.جمیال اضافه می کند: 

توسط طالبان کشته شد، تولید عسل را به عنوان منبع درآمد برگزید،  2000زنبوردار زن دیگر، مارزیا، هنگامی که شوهرش در سال 

 او اکنون چهار کندو دارد.

 "با عسل می توانم از خانواده ام حمایت کنم، من رئیس خودم هستم."مارزیا توضیح می دهد: 

سب و کار پایدار برای افغان ها فراهم می کند و در عین حال کاری جذاب برای زنان افغان به شمار پرورش زنبورداری یک راه حل ک

این باور که زنان می تواننداز خانواده حمایت کنند، در جامعه "می رود. عبدالوهاب محمدی، یکی از مقامات کشاورزی استان گفت: 

 "تری مشتاق خواهند شد.پذیرفته شده است و با مشاهده موفقیت ها ، افراد بیش

http://www.iana.ir/fa/news/46542/%D8%B2%D9%86%D8% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۰۱تاریخ: 

 آیندافشانی میزنبورهای مكانیكی به کمک گرده

رای کارهای جایگزینی بهای کارشناسان را برانگیخته است، اما محققانی هستند که راههای زنبور عسل، نگرانیکلونیاگرچه کاهش 

، امروزه کاهش جمعیت زنبورعسل در جهان بر کسی پوشیده goshennews.comبه گزارش ایانا از .انداین منظور ابداع کرده

رهای اساسی برای جلوگیری از این روند هستند، اما آنا هالدوانگ، یکی از محققانی کااندرکاران این بخش به فکر راهنیست و دست

های آمریکا به شکلی دیگر دنبال کرد. این پژوهشگر دستگاهی ابداع کرده که است که پروژه تحقیقاتی خود را در یکی از دانشگاه

 ای جایگزین به کار رود.مقولهعنوان تواند تا حدودی خطر افت جمعیت زنبورها را کاهش داده و بهمی

افشانی تواند به کمک طبیعت آمده و کار گردهاین طراحی که از هواپیماهای بدون سرنشین الگوبرداری شده، می"گوید: هالدوانگ می

ندازه کف که به ادستگاه مورد نظر  "گیرد.را انجام دهد. این دستگاه قابلیت انتقال گرده گل از یک گیاه به گیاه دیگر را بر عهده می

کند و بعد از شناسایی، با مکیدن گرده گل، به دست است، با استفاده از نور ماوراء بنفش در دوربین خود، گیاهان را شناسایی می

ود را توانند موقعیت خریزد. این زنبورهای کوچک مکانیکی، با انتقال هوا و تنظیم آن میسمت گیاه دیگر رفته و گرده را روی آن می

های قابل توجهی در این زمینه کسب کند و همین امر توجه فعاالن کشاورزی و محیط غییر دهند. طرح مورد نظر توانست موفقیتت

افشانی ای است که باعث رشد گیاهان شده و نیاز آنها را به گردهزنبور مکانیکی وسیله"افزاید: زیست را به سوی خود جلب کرد.وی می

 "افشانی متقابل نیز نیاز دارند.یباً تمام گیاهان به غیر از آب، خاك و نور به گردهکند؛ زیرا تقرمرتفع می

پخش شد،  2009که در سال  )لینک تیزر معرفی و تبلیغ مستند( "ناپدید شدن زنبورها"به گفته این محقق، تماشای مستند 

ای خالء جمعیت زنبورها را جبران کند؛ زیرا حتی تصور دنیایی که در آن میوه و سبزیجات گونهای در ذهن وی ایجاد کرد تا بهجرقه

سفانه این واقعیت دارد که زنبورها در جهان به دالیل مختلف ازجمله استفاده سموم متأ"کند: نباشد، سخت است.هالدوانگ تأکید می

روند؛ بنابراین ایده ساخت دستگاهی کوچک که تا حد امکان به یکی رو به نابودی میهای محیط زیستی یکیخطرناك و تخریب

 "رسید.نظر میجالب بهمقیاس زنبورها نزدیک باشد و بتواند توازن موجود در اکوسیستم را حفظ کند، 

های نمونه اولیه سرانجام به طراحی نهایی رسید. البته با توجه به آزمایش 50وی با روش آزمون و خطا در طول چهار هفته و امتحان 

کمی  ای قلمداد کرد که بسیار سریع اجرا شده و از ایده تا محصول، زمانتوان آن را پروژهزمان انجام کار، میگرفته و مدتصورت

این ابزار مکانیکی تنها در مواقع   برده است.این محقق با طراحی این هواپیمای بدون سرنشین قصد دارد به جهان نشان دهد که

توان از این علم برای بهبود طبیعت و تولید محصوالت کشاورزی با الهام گرفتن از های نظامی نیست، بلکه میجنگ و برای استفاده

برد؛ بنابراین شاید چنین دستگاه کوچکی توانایی تغییر نگرش مردم نسبت به هواپیماهای بدون سرنشین را داشته رفتار زنبورها بهره 

ی باشد بخشد، تلنگرها را نسبت به کشاورزی بهبود میباشد!هالدوانگ امیدوار است که ابداع چنین دستگاهی عالوه بر اینکه دیدگاه

های های زنبورعسل.وی قصد دارد این پروژه را تا حدی گسترش دهد که دستگاههش جمعیتآمیز کابرای اندیشیدن به خطرات فاجعه

 سادگی در دسترس عموم کشاورزان قرار گیرد./افشان مکانیکی بهگرده

http://www.iana.ir/fa/news/46501/%D8%B2%D9% 

 
 جهانیگزارشات 

 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۰۱تاریخ: 

 کشاورزان آفریقایی پیام مهمی را برای رهبران جهان در زمین های کشاورزی شان حک کردند
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کشاورزان آفریقایی روستای دورافتاده ای در شمال زامبیا به رهبری صندوق بین المللی توسعه کشاورزی سازمان ملل متحد، و 

به فقر و گرسنگی پایان  2030اگر می خواهید تا سال "نیویورك هفته گذشته پیام مهمی را فرستادند: گردهمایی رهبران جهان در 

 ".دهید، در بخش کشاورزی بیشتر سرمایه گذاری کنید

بر  زامبیا، برای آن که پیام خود را شایسته توجه قرار دهند، (Kasama)، شانزده کشاورز از کازاما "ایفاد"به گزارش ایانا از سایت 

مهمی را به شکل نمودارهای پایه و اعداد حک کردند تا توضیح دهند  "گزارش میدانی"روی خاك های زراعی شان سرمایه گذاری و 

 .Gilbert F)چرا سرمایه گذاری های متحول کننده و طوالنی مدت در بخش کشاورزی بسیار مهم است.گیلبرت اف هونگبو 

Houngbo) :ش میدانی مورد مهمی برای توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی است که در بسیاری گزار"، رئیس ایفاد می گوید

از زمین ها مورد نیاز است. ما از قدرت مطلق و توان بالقوه کشاورزی برای کاهش فقر و گرسنگی، مشارکت در جوامع پرجنب و جوش 

پیام کشاورزان کازاما در  "رو به رشد جهان الهام گرفتیم. و خودپایدار و افزایش چشمگیر مواد غذایی مورد نیاز برای تغذیه جمعیت

زمانی بحرانی منتشر شد. طبق گزارشی که هفته گذشته ایفاد با همکاری سازمان ملل متحد منتشر کرد، گرسنگی جهانی دوباره 

زمان، اشکال مختلفی از سوءتغذیه درصد از جمعیت جهان، تحت تأثیر قرار گرفته اند. هم 11میلیون نفر از مردم،  815افزایش یافته و 

میلیون نفر افزایش  243سالمت میلیون ها نفر در سراسر جهان را تهدید می کند. جمعیت گرسنه ترین مردم جهان در افریقا به 

ده شیافته است. در سراسر منطقه، ناامنی غذایی به دلیل درگیری های خشونت بار و اتفاقات ناگهانی مرتبط با آب و هوا شدیدتر 

 است. در کازاما، کشاورزان مجبور شدند با بارندگی های نامنظم و خشکسالی که از نتایج تغییرات اقلیمی است مواجه شوند. 

ساله ای که ذرت و لوبیا کشت می کند و در این پروژه مشارکت داشته  60، کشاورز (Augustine Chilumba)آگوستین کیلومبا 

شکسالی، محصوالت آب کافی ندارند و بازده آن ها کاهش می یابد و ما دچار کمبود غذا می در اثر آسیب های ناشی از خ"گفت:

کشاورزان آفریقایی به حمایت های بیشتری نیاز دارند. ما "همچنین او اضافه کرد: "شویم. ما نمی توانیم کودکان مان را تغذیه کنیم.

بخشی از کمپین گسترده اطالع رسانی جهانی  "گزارش میدانی""م.به کودها، بذرهای باکیفیت و ماشین های شخم زنی نیاز داری

است که در حال حاضر توسط ایفاد راه اندازی شده و هدف آن باال بردن آگاهی درباره اهمیت توسعه بلند مدت کشاورزی برای کاهش 

گزارش میدانی در عکس هوایی فقر، ایجاد اقتصادهای محلی، کم شدن مهاجرت و تغذیه جمعیت رو به رشد جهان است. محتویات 

درصد زمین  25که ایفاد تهیه کرده بهتر دیده می شود. در یک نما، نمودار دایره ای بزرگی در خاك حک شده که نشان می دهد 

میلیارد دالر  35درصد از خروجی کشاورزی جهان را تولید می کند. این قاره، در سال، 10های زراعی جهان در آفریقاست، اما تنها 

رای واردات مواد غذایی هزینه می کند. اگر این مبلغ برای توسعه کشاورزی خرده مالکان و زیرساخت های روستایی هزینه شود، ب

آفریقا می تواند خود را تغذیه کند. عالوه بر این، نمودار میله ای با شاخ و برگ های تهیه شده که رشد جمعیت شهری را به وضوح 

ادی از افراد نواحی روستایی آفریقا را ترك می کنند. بسیاری از جوانان به امید یافتن شغل در شهرها و نشان می دهد. هر ساله، تعد

، نیمی از آفریقایی ها در شهرها زندگی می کنند. سرمایه گذاری در بخش توسعه روستایی، 2030کشورهای خارجی اند. تا سال 

 ر سال فراهم می کند تا وارد بازار کار شوند. میلیون جوان آفریقایی د 18تا  12فرصت هایی را برای 

میلیارد 10به حدود  2050نمودار خطی پایه روی زمین نیز نشان دهنده رشد پایدار و رو به باالی جمعیت جهان است که تا سال 

 میلیارد نفر تا اواسط این قرن، تولیدات کشاورزی باید دو برابر شود. 2نفر خواهد رسید. با افزایش بیش از 

خرده کشاورزان بزرگترین گروه تولید کنندگان داخلی مواد غذایی در جهان اند. سرمایه گذاری بر روی روش های کشاورزی پایدار و 

 از خرده کشاورزان حمایت می کند، زیرا آنان نقش اساسی در تغذیه جوامع شان بر عهده دارند.  سازگار با آب و هوا

http://awnrc.com/index.php
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س نشان می دهد که رشد کشاورزی در مناطق جنوب صحرای آفریقا در مقایسه با رشد سایر بسیار بزرگ در عک 11در نهایت، عدد 

مرتبه در کاهش فقر شدید مؤثرتر واقع شود. سرمایه گذاری های عظیم در بخش کشاورزی برای خروج  11بخش ها، می تواند 

 وء تغذیه اند حیاتی است. میلیون نفر که تحت تأثیر س 815میلیون ها نفر از مردم جهان از فقر و تغذیه 

http://www.iana.ir/fa/news/48603/%DA%A9%D8%B4%D8% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۰۲تاریخ: 

 زنان روستایی ایران منابع مالی بالعوض اختصاص داد "صنایع لبنیتجهیز کارگاه تولید "فائو در 

برای زنان روستایی عضو تعاونی در شهرستان بهاباد با همکاری مشترك سازمان فائو و دفتر  "تجهیز کارگاه تولید صنایع لبنی"پروژه 

 .تصویب و راه اندازی شد 95الر در سال هزار د 10معادل  Telefood امور زنان روستایی و عشایری از محل منابع مالی برنامه

به گزارش ایانا، این پروژه با هدف توانمندسازی زنان روستایی و ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی و حمایت از فرآوری تولیدات لبنی 

 ده است.به عنوان کسب و کار مناسب برای گروه های زنان روستایی شهرستان بهاباد توسط شرکت تعاونی زنان طوبی اجرا ش

بر اساس این گزارش، این طرح در پی بازدید خانم دکتر قوچانی کارشناس مسوول امور زنان روستایی وقت از فعالیت های زنان 

به دفتر امور زنان روستایی ارسال شد. با همت و پیگیری  1393روستایی منطقه در شهرستان بهاباد پیشنهاد و طرح آن در سال 

میلیون ریال معادل  305به تصویب رسید و اعتبارات آن به مبلغ  1394فود دیگر در سال طرح تله 6همراه های دفتر، این طرح به 

عدد مخزن  2تخصیص و به استان پرداخت شد که از محل این کمک برخی تجهیزات کارگاه مانند  1395هزار دالر در سال  10

مدیرعامل کنونی کارگاه از سالیان قبل به همراه زنان روستایی منطقه استیل یک تنی، آسیاب، دستگاه کره گیر و غیره خریداری شد.

به کار تولید سنتی کشک و انواع فرآورده های لبنی که توسط مادران و مادر بزرگان انجام می شده، مشغول بوده اند.خانم محبوبه 

 منابع مالی بالعوض فائو این کارگاه به یک کارگاهبا تجهیز این کارگاه با استفاده از  "محمدی در گفت و گویی به خبرنگار ما گفت: 

بهداشتی دارای مجوز بهداشت برای تولید انواع فرآورده های لبنی از قبیل : شیر تازه، انواع کشک، کره تازه، روغن زرد، دوغ، پنیر، 

ت خانوار نیز هستند به صورت نفر از زنان کم درآمد را که سه نفرشان سرپرس 5"او افزود: "ماست و قره قوروت تبدیل شده است.

محصوالت کارگاه دارای نشان "محمدی در ادامه با اشاره به این که "دائم و تحت پوشش بیمه در کارگاه مشغول به کار کرده ایم.

عرضه و فروش "و شناسه بهداشت و عالمت سیب سالمت است، در باره نحوه فروش محصوالت این کارگاه گفت:  "اسبال"تجاری 

به صورت فروش در فروشگاه مستقر در کارگاه و همچنین به صورت سفارش گیری از سطح استان یزد و نیز کرمان انجام  محصوالت

 "به معنای نوعی کشک محلی است.« اسبال» "."می شود و کارگاه هیچگونه مشکل عرضه و بازاریابی برای محصوالت خود ندارد

کیلو شیر گاو با کیفیت و بهداشتی توسط زنان فرآوری و به انواع فرآورده ها  500نه تن و روزا 3روز از هفته،  6در این کارگاه در 

 کیلومتر است. ایستگاه جمع آوری شیر در خود شهر بهاباد وجود ندارد. 200تبدیل می شود. فاصله یزد تا شهر بهاباد حدود 

روستایی منطقه خواهد بود و در آینده با توسعه فعالیت  ترویجی برای سایر تشکل ها و گروه های زنان-این پروژه، یک پروژه الگویی

 های کارگاه تعداد زنان بیشتری تحت پوشش اشتغال کارگاه قرار خواهد گرفت./

http://www.iana.ir/fa/news/46569/%D9%81%D8%A7%D8% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۰۲تاریخ: 

 70سال سن دارند/  20تا  ۱5درصد از آفریقایی ها  40راه اندازی برنامه کارآموزی کشاورزی برای فارغ التحصیالن/ 

 دالر در روز زندگی می کنند 2درصد جوانان آفریقایی با مبلغ کمتر از  60درصد از 

، یک شبکه مشارکت (Africa Lead)2با همکاری برنامه آفریکا لید  (USAID)1ه امریکا آژانس بین المللی توسعه ایاالت متحد

  را آغاز کرده است. (EOpAct)3کارآموزی به نام کارآفرینی برای به روزرسانی به فرصت ها 

 این برنامه مهارت های کارآفرینی و حرفه ای را برای بهره برداری از فرصت های موجود در صنعت برای جوانان فراهم می کند. 

در حال اجراست  (ASNAPP)4برنامه ای اُپ اَکت، توسط سازمان کشاورزی تولیدکننده محصوالت گیاهی طبیعی و پایدار آفریقایی 

 میان صنعت، دانشگاه و فارغ التحصیالن را پر کند.و در نظر دارد شکاف مهارت های 

همچنین تالش می کند مهارت های جوانان را با صنعت سازگار کند و همزمان مهارت های کارآفرینان کوچک و متوسط را پربار، 

اورزی ا بر روی کشسودآور و رقابتی سازد. کارآفرینی برای به روزرسانی فرصت ها، مختص برنامه های مرتبط با صنعت است که صرف

 و زنجیره ارزش کسب و کار کشاورزی به ویژه بخش های باغبانی، دامداری و غالت هدف گذاری شده است. 

جوانان غنایی فرصتی برای کارآموزی و تالش در زمینه های مختلف کشاورزی تحت هدایت یو اس دی آ و همکاری با آفریکا لید به 

، (Accra)، گفت که ای اُپ اَکت در آکرا (ASNAPP)، مدیر اجرایی اَسنآپ (Dan Acquaye)دست آورده اند.آقای دان آکوآیا 

درصد از آفریقایی ها به کشاورزی  70درصد از تولید ناخالص داخلی آفریقا و معیشت  30پایتخت غنا، اجرا شده است که حدود 

 4تصاص دارد و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی درصد از مبادالت خارجی آفریقا به کشاورزی اخ 40بستگی دارد. وی گفت که 

برابر اثرات اقتصادی بیشتری نسبت به سرمایه گذاری در سایر بخش ها دارد. آکوآیا گفت که آفریقا جوان ترین جمعیت جهان را 

سال  20و  15از درصد از آنان کمتر  40میلیون نفر به جمعیت جوانان افزوده می شود، در حالی که سن  12تا  10دارد و هر سال 

درصد از آنان با مبلغ  70درصد از جمعیت بیکاران آفریقا را تشکیل می دهند که حدود  60است. به هر حال، او اشاره کرد که جوانان 

دالر در روز زندگی می کنند. وی به وضوح اعالم کرد که این برنامه فقط مخصوص دانش آموزان، کارآفرینان کوچک تا  2کمتر از 

فارغ التحصیالنی با سابقه کشاورزی نیست و دیگر مشاغل و آنانی که پیش زمینه های دانشگاهی دارند نیز می توانند از آن  متوسط و

 استفاده کنند. 

 پانوشت: 

1 .United States Agency for International Development 

 آفریقا اجرا می شود.  برنامه ظرفیت سازی اولیه برای تغذیه آینده که در منطقه جنوب صحرای. 2

3 .Entrepreneurship for Opportunity Actualization 

4 .Agribusiness in Sustainable Natural African Plant Products  

 ترجمه: مهشید جاللیان

http://www.iana.ir/fa/news/48636/%D8%B1%D8% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۰۲تاریخ: 

 نمای پاییزی دالرقطب

 دنیای اقتصاد: دالر پاییز را کاهشی آغاز کرد؛ هرچند فعاالن بازار معتقدند رویکردهای افزایشی قدرت بیشتری در بازار دارند. البته از

که  تواند نکته مثبتی باشد. اتفاقیجهت کاهش دامنه نوسان قیمتی مینظر کارشناسان، قرار گرفتن رویکردهای کاهشی در اقلیت از 

ها در بازار حکایت از سه دسته بندی نگاهدر قالب کاهش ارتفاع و دامنه نوسانات بروز و نمود داشت. جمع 96در نیمه ابتدای سال 

ند. در نگاه این دسته روند فعلی قیمت تغییر خاصی نوسان دالر داررویکرد افزایشی دارد. گروهی اعتقاد به رشد تدریجی، مستمر و کم

نخواهد کرد. دسته دوم، رویکرد فصلی دارند، یعنی باور دارند قیمت دالر در پاییز با افزایش نوسانات مواجه خواهد شد؛ ولی با تغییر 

اند. هنقاط مقاومتی خاصی دانست فصل، مسیر قیمتی آن نیز تغییر خواهد کرد. گروه آخر، صعود بهای دالر را مشروط به شکسته شدن

آنها باور دارند در صورت شکسته شدن این نقاط، موج بلندمدت افزایشی در بازار شکل خواهد گرفت. اکثر بازیگران باتجربه بازار 

مان سعی گران تا زمانی که دامنه نوسانات محدود است، در انجام خرید و فروش محتاط خواهند بود و همزاند، معاملهعنوان کرده

واسطه کنند با توجه به روند بازار صحت احتمالی وقوع رویکردهای خود را بررسی کنند. در واقع آنها به یکباره دامن احتیاط را بهمی

در اولین روز از نیم سال دوم سال، قیمت دالر کاهش یافت، ولی سکه راه .انتظاری که برای سه ماه آینده دارند، رها نخواهند کرد

 3تومان به کار خود خاتمه داده بود، روز شنبه را با نرخ  898هزار و  3شنبه با قیمت را در پیش گرفت. دالر که روز پنج افزایشی

تومان روز اول مهر  896هزار و  3تومان آغاز کرد. با این حال، شروع افزایشی این ارز ادامه نیافت و در نهایت با قیمت  899هزار و 

شنبه را به فراموشی سپرد و با هزار تومانی روز پنج 13قابل، روز شنبه، سکه تمام بهار آزادی کاهش قیمت را به پایان برد. در م

دالر در حالی در اولین روز پاییز کاهش قیمت را  .هزار تومان قرار گرفت 240هزار تومانی روی کف کانال یک میلیون و  6افزایش 

عبارت دیگر، رویکرد د دارند قیمت این ارز در سه ماهه سوم سال باال خواهد رفت. بهگران ارزی اعتقاتجربه کرد که بیشتر معامله

کاهشی در حال حاضر در بازار در اقلیت قرار دارد. به باور کارشناسان، این موضوع از یک جهت مثبت است، چرا که از نظر آنها کاهش 

ماه ابتدایی سال بود. این در حالی است که در گذشته دامنه  6گذاری در واسطه شفافیت بیشتر مسیر سیاستانتظارات کاهشی به

نوسانات رفت و برگشتی زیاد بود، ولی در سال جدید این دامنه کمتر شد و به تبع آن ارتفاع نوسان کاهش یافت. در مقابل اقلیت 

عودی های صیگر تفاوت نظر دارند. گروهکاهشی بازار، نیروهای افزایشی وجود دارند که از نظر نوع نوسان و میزان صعود قیمت با یکد

 .قابل تقسیم هستند« تدریجی، فصلی و مشروط»گران افزایشی دسته معامله 3بازار به

 افزایشی تدریجی

طور مستمر افزایش پیدا خواهد کرد. با این وجود این گروه گران ارزی باور دارند، قیمت دالر در نیم سال دوم سال بهبخشی از معامله

د که قیمت این ارز به آرامی باال خواهد رفت و میزان دامنه نوسانات تغییر زیادی نخواهد کرد. آنها باور دارند که قیمت دالر معتقدن

طور ظرفیت رشد بیشتر را دارد، ولی قدرت بازارساز و بهبود روابط بانکی موجب خواهد شد که نوسانات قیمت تغییر خاصی نکند. به

ین عده انتظار دارند روند افزایشی نیم سال اول با همان سرعت در نیم سال دوم نیز تکرار شود. با توجه به توان گفت که اخالصه می

هزار  4سال دوم، قیمت دالر از مرز درصد باال رفت، در صورت همین میزان رشد در نیم 3/ 8ماه ابتدایی سال  6اینکه قیمت دالر در 

وسه بازی وسبازان ارزی را به حضور سفتهگیران و سفتهای نیست که نوسانفزایش به اندازهتومان عبور خواهد کرد. ولی این میزان ا

 .کند

 افزایش فصلی
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تاثیر افزایش تقاضای فصلی باال خواهد رفت، ولی پس از آن در گران بیشتر باور دارند که قیمت دالر در پاییز تحتدسته دوم معامله

نکته است؛ اول میزان دامنه نوسانات و دوم مسیر  2. تفاوت این دسته با گروه اول در زمستان با کاهش قیمت مواجه خواهد شد

ای است گران افزایشی فصلی، باور دارند که شدت تقاضا در سه ماه پاییز به اندازهقیمت در سه ماه پایانی سال. به گفته فعاالن، معامله

هزار تومان  4هد برد و به تبع آن قیمت نیز قادر است به راحتی سطوح باالی که میزان نوسانات را از نیم سال ابتدای سال فراتر خوا

را به ثبت برساند. با این حال، این عده باور دارند که قیمت دالر به هر سطحی برسد، در انتهای پاییز با کاهش تقاضا و به تبع آن افت 

اند آنها عنوان کرده .دالر را از قله پاییزی به زیر خواهد کشیدقیمت مواجه خواهد شد. در واقع، در نظر آنها زمستان فصلی است که 

نیز این گونه بوده است؛ یعنی سه ماهه پاییز قیمت رشد را تجربه کرده و در سه ماه  95و  94، 93های که روند قیمت در سال

 .زمستان بیشتر در فاز کاهشی قرار داشته است

 افزایشی مشروط

بازار وجود دارند که معتقدند قیمت دالر در صورت عبور از سطوح مقاومت خاصی وارد موج افزایشی بلندمدت گروه افزایشی دیگری در 

هزار تومان را  4گران برای افزایش قیمت دالر عنوان شده است. دسته اول، مرز خواهد شد. دو نقطه متفاوت از سوی این معامله

ها و باال رفتن دامنه نوسانات خواهد شد. این دسته دلیل خاصی فزایش خریداند که شکست آن موجب اعنوان سطحی مطرح کردهبه

اند و بیشتر به بحث روانی مرز یاد شده توجه عنوان نقطه حساس و اثرگذار بازار عنوان نکردههزار تومانی به 4را برای معرفی نقطه 

اند. این تومان عنوان کرده 130هزار و  4مت دالر را نقطه کننده روند آینده قیاند. دسته دوم در بازار سطح حساس و تعیینداشته

ز ترین مراند که شاخص ارزی تا این لحظه از نقطه یاد شده عبور نکرده است و شکست آن به معنای گذر از مهمدسته عنوان کرده

ت دالر شکل خواهد گرفت. مقاومتی دالر خواهد بود. به گفته آنها در صورت شکست یاد شده، موج صعودی بلندمدتی برای قیم

 .گران فنی و تکنیکال بازار نیز همسو با نگاه این دسته هستندبخشی از معامله

 گرانعوامل اثرگذار در عملیات معامله

تند از آن هس ترهای بازار محتاطگران بازار ارز معتقد به افزایش قیمت دالر هستند؛ با این حال، به گفته فعاالن، افزایشیبیشتر معامله

د شوند، ولی با دقت رونای افزایشی وارد بازار میزمینهها با پیشهای خود، معامالت را آغاز کنند. در واقع، افزایشیکه براساس دیدگاه

کنند تا براساس آن موقعیت خرید یا فروش خود را تعیین کنند. در این مسیر اگر آنها مشاهده کنند که مسیر معامالت را رصد می

عنوان شود، تالش خواهند کرد که برای محقق شدن بیشتر این انتظارات تالش کنند. بهجا میحدی مطابق انتظارات آنها جابهقیمت تا 

هزار تومان با افزایش نوسان مواجه خواهد شد، در صورت وقوع این  4گری که باور دارد قیمت دالر پس از عبور از مرز مثال، معامله

ه واسطه انتظاری کگری در شرایط فعلی حاضر نیست به یکباره بهخواهد شد. این در حالی است که معامله اتفاق با قدرت وارد بازار

گران افزایشی به عواملی که انتظار دارند قیمت دالر را در نیم سال برای سه ماه آینده دالر دارد، وارد بازار شود. در این میان، معامله

کند، نحوه مدیریت نوسانات بازار گذار صادر میهایی که سیاستها و المانکنند. عالمتجه میتاثیر قرار دهد، به دقت تودوم تحت

ارز، ورود و خروج تقاضای جدید و تصمیم ترامپ در مورد برجام و واکنش بازار به آن از جمله عواملی هستند که در نیم سال دوم به 

یری معامالتی تعیین خواهد شد. تقاضای زیارتی محرم و اربعین، افزایش گگران رصد و با توجه به آنها جهتدقت از سوی معامله

های ساالنه در آستانه پایان سال میالدی از جمله تقاضاهای واقعی های تجاری در پاییز، افزایش خرید ارز برای تسویهتقاضای شرکت

ی این طور سنتتر شویم، بهر، هر چقدر به آذرماه نزدیککند. به گفته فعاالن بازاهای افزایشی در بازار را تقویت میهستند که نگاه

 هایانتظار در بازار وجود دارد که میزان تقاضای تجاری افزایش پیدا کند. هم زمان با نزدیک شدن به پایان سال میالدی شرکت

قیمت  96. به گفته فعاالن، پاییز تواند تقاضا را تحریک کندکنند، عامل دیگری که میتجاری اقدام به تسویه معامالت دالری خود می

 .هزار تومانی نیز عبور کرد 4تاثیر چنین متغیرهایی حتی از مرز دالر تحت

http://awnrc.com/index.php


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

211 

 مانور بر تقاضای واقعی

عاالن، از اند. به گفته برخی فگران بازار بیشتر انتظارات افزایشی خود را مبتنی بر باال رفتن تقاضای واقعی در بازار شکل دادهمعامله

سال ازی در نیمبگران اعتقاد دارند که تقاضای سفتهه مانور افزایشی این دسته روی تقاضای واقعی سوار شده است، بیشتر معاملهآنجا ک

اند که در صورت رشد قیمت در نیم سال دوم، تقاضای های بازار نیز عنوان نکردهدوم نیز در بازار رشد نخواهد داشت. در واقع، افزایشی

وارد بازار خواهد شد. یکی از دالیل این موضوع احتماال آن است که آنها انتظار دارند بازدهی بازار ارز از بقیه بازارها در بازی نیز سفته

ای که در نیم سال اول نیز اتفاق افتاد و بازدهی دالر از نرخ سود سپرده بانکی کمتر بود. به گفته نیم سال دوم بیشتر نشود، حادثه

 هایی که در معامالتر حتی بازدهی دالر در نیم سال دوم به اندازه بازارهای رقیب باال برود، با توجه به ریسکبرخی کارشناسان، اگ

ای است که بیشتر گونهگذاران کم خواهد بود. جنس بازار ارز بهارزی وجود دارد، مهاجرت زیاد به این بازار از سوی سرمایه

اال پذیری بگذاران را از ریسکند؛ ولی نرخ سود سپرده تا حدودی بخش زیادی از سرمایهپذیر باید وارد آن شوگذاران ریسکسرمایه

بازی زیادی نبودیم و افزایش تقاضا پاییز سال قبل نیز با وجود افزایش زیاد قیمت، شاهد ورود تقاضای سفته  .نیاز کرده استبی

تواند عنوان یک سپر عمل کند. در دوره اخیر نیز نرخ سود سپرده میمقطعی بود. در واقع نرخ سود سپرده در آن مقطع نیز توانست به

 های سیاسی و سرایت نااطمینانی به بازار پول موجب تضعیفاین خاصیت را حفظ کند، البته به شرط آنکه متغیرهای دیگر مانند تکانه

 .متغیر یاد شده نشود

http://www.iana.ir/fa/news/48632/%D9%82%D8%B7%D8%A8 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۰۵تاریخ: 

اطالعات کشاورزی زیمباوه الكترونیكی می شود/ هزینه تشكیل بانک اطالعات کشاورزی توسط بانک جهانی تامین 

 می شود

برای جمع آوری داده های جامع، بررسی گسترده ای را در زمینه کشاورزی در سطح ملی آغاز کرده که اطالعات زیمباوه در تمرینی 

 الکترونیکی حال حاضر کشور را در تمامی جنبه های متمرکز بر کشاورزی نشان می دهد.

 ین می کند که دومین و آخرین بررسی پسمنابع مالی این بررسی را بانک جهانی تأم "اگریکالچر این نیوز"به گزارش ایانا از سایت 

از اولین دوره تمرینی انجام شده بین ماه های آوریل تا ژوئن امسال است. با وجود آنکه بخش کشاورزی ستون اقتصاد و منبع معیشت 

طمینان از داده های میلیون ها نفر از مردم زیمباوه است، نگرانی هایی از سوی ذینفعان مختلف از جمله سرمایه گذاران درباره عدم ا

نشان می دهد که دور دوم بررسی نمونه  (Sunday Mail)کشاورزی این کشور مطرح است. اطالعات بدست آمده از ساندی میل 

 ، هفته گذشته راه اندازی و تا پایان ماه نوامبر اجرا خواهد شد. (APM)1بهره وری کشاورزی 

نیزاسیون و توسعه آبیاری؛ زمین و اسکان مجدد روستایی؛ و سازمان ملی آمار طبق اظهارات مشترك وزارتخانه های کشاوررزی، مکا

 ، آخرین بررسی، اطالعات خرده مالکان کشاورز را جمع آوری خواهد کرد. (ZIMSTAT)زیمباوه 

رف و هزینه برای جمع آوری داده ها، بخشی از بررسی فقر، درآمد، مص (GPS)2این بررسی، با بکارگیری سیستم مکان یابی جهانی 

همچنین این نمونه بررسی، اطالعات جزئی از "را نیز نشان می دهد. در بخشی از این اظهارات می خوانید که  2017های سال 

تولیدات خرده مالکان کشاورز در زیمباوه را جمع آوری خواهد کرد و داده های آ پی ام بر اساس دو بازدید منطبق بر دوره های مهم 

عالوه بر این، اطالعاتی درباره وضعیت فقر در ""در زیمباوه، پس از کاشت و پس از برداشت، طراحی شده است. فصل کشاورزی اصلی

این امر، ارزیابی اثرات اقدامات این ""خانواده ها، آموزش، بهداشت، مسکن و همچنین دیگر منابع درآمدی جمع آوری خواهد شد.

کرد و طراحی سیاست ها و برنامه هایی با هدف بهبود زندگی خرده مالکان کشاورز در سیاست بر رفاه خانوارها را امکان پذیر خواهد 

بررسی مذکور ظرفیت جمع آوری داده های کشور را تقویت و راه تفسیر علمی اطالعات را هموار می  "زیمباوه را اصالح می کند.

شت مجدد تمرین موفق تملک ثانویه زمین در دوران کند. این تحقیق زمانی رخ می دهد که بخش کشاورزی زیبماوه به دنبال بازگ

میلیون دالری واردات مواد  200هزاره جدید است. فصل گذشته، برداشت بسیار بزرگی در ذرت به ثبت رسید که در نهایت کاهش 

 غذایی و موقعیت بخش کشاورزی به عنوان یکی از ستون های اصلی اقتصاد این کشور را نشان می دهد.

 پانوشت:

1 .Agricultural Productivity Module 

2 .Global Positioning Systems 

 ترجمه: مهشید جاللیان

http://www.iana.ir/fa/news/48730/%D8%A7%D8% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۰۴تاریخ: 

 در توسعه صنایع کوچک و متوسط ایران مشارکت کندتواند اسپانیا می

نفره اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران که به سرپرستی غالمحسین شافعی، رئیس اتاق ایران، به مادرید  30هیات 

 .وگو کردندگفت اسپانیا دیدار و (CESCE) اسپانیا سفر کرده است در ادامه سفر با مسئوالن آژانس بیمه صادراتی سسه

نفره اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران که به سرپرستی غالمحسین شافعی رئیس اتاق ایران، به مادرید اسپانیا  30هیات 

ین به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران)ایانا( از اتاق ایران، در ا.سفر کرده است با رئیس آژانس بیمه صادراتی این کشور دیدار کردند

های تجدید پذیر، پتروشیمی، صنایع دارویی و آهن و صنایع ریلی، صنایع غذایی و کشاورزی، انرژیسفر فعاالن حوزه گردشگری، راه

اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران، در دومین .آالت صنعتی حضور دارندسازی و ماشینپزشکی، بانک و بیمه، صنایع خودرو و قطعه

اسپانیا دیدار کردند. این  (CESCE) یایی، با خایمه گارسیا لگاز پونسه، رئیس آژانس بیمه صادراتی سسهجلسه با مقامات اسپان

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این .شرکت، مدیریت بیمه صادراتی را از طرف دولت اسپانیا بر عهده دارد

ور ویژه کشورهای اروپایی را در دستهای تجاری با کشورهای دیگر بهزایش فعالیتنشست گفت: در شرایط جدید دولت ایران موضوع اف

غالمحسین شافعی افزود: هم تمایل سیاسی .کار قرارداده و این مسئله باعث شده، بخش خصوصی ایران نیز در این مسیر وارد شود

پانیا ویژه اساقتصادی با کشورهای اروپایی و بهدولت و هم تمایل بخش خصوصی ایران، آغازگر فصل جدیدی برای توسعه مناسبات 

ته های مؤثری در مسیر بهبود روابط اقتصاد برداشباز کرده است. امیدواریم با پیگیری مسئوالن و فعاالن اقتصادی ایران و اسپانیا، گام

اهراه تواند شرهای آفریقایی، میشافعی تصریح کرد: در شرایط جدید، کشور اسپانیا به لحاظ حضور در اروپا و همکاری با کشو.شود

 .تواند مزیت خوبی در ارتباط ما و فعاالن اقتصادی اسپانیا باشدای بین ایران، اروپا و آفریقا باشد. این مسئله میجانبهآغاز فعالیت سه

خصوصی  کردند برای بخشهای اسپانیایی حتی در شرایط تحریم نیز روابط خود را با شرکای ایرانی حفظ او تأکید کرد: اینکه شرکت

ا با هایم، هنوز نیز توسعه همکاریعنوان شرکای تجاری که دوستی و نزدیکی دو کشور را شاهد بودهایران مسئله مهمی است. ما به

ترین ریسک ترین و کمرئیس اتاق ایران با اشاره به اینکه ایران در کل منطقه خاورمیانه باثبات.دانیمهای خود میاسپانیا را جزو اولویت

های ناعادالنه اقتصادی علیه ایران، ما کشوری هستیم که در باوجود اعمال تحریم :شود، گفتگذاری محسوب میکشور برای سرمایه

 .ایمایم، اکثر معوقات خود را با اسپانیا تسویه کردهسطح جهانی کمترین بدهی را داریم در شرایط سختی که داشته

 های اقتصادیهای خوبی برای همکاریای ایجاد شده، فرصتجدید نیز که پس از موفقیت مذاکرات هسته شافعی ادامه داد: در شرایط

توان امیدوار بود که در های قبلی، میبه گفته او، بر اساس سوابق همکاری.است آمده فراهم گاز و ویژه در حوزه توسعه صنعت نفتبه

 .ایران و اسپانیا شکل بگیرد ای بینهای تازهشرایط مساعد امروز نیز همکاری

از  ونقل ریلی، به یکیویژه حملونقل، بهای است که توسعه صنعت حملگونهرئیس اتاق ایران افزود: وضعیت جغرافیایی ایران به

ع وهای دولت ایران است. با توجه به تنهای جدی دولت تبدیل شده ضمن اینکه توسعه صنایع کوچک و متوسط نیز از سیاستبرنامه

شافعی ادامه داد: توسعه صنایع کوچک و متوسط و توسعه .ها امیدوار بودتوان به همکاری دو کشور در این حوزهصنایع اسپانیا، می

های اسپانیا، زمینه مناسبی برای همکاری دو کشور های دولت ایران است که با توجه به توانمندیونقل ریلی ازجمله اولویتحمل

های مساعد و مهندسی در حوزه صنعت خودرو، کشاورزی و گردشگری را ازجمله زمینه همچنین خدمات فنی شافعی.آوردفراهم می

که ای با اسپانیاست؛ درحالیاو تصریح کرد: مشکل جدی ما در حال حاضر بحث روابط بانکی و بیمه.برای همکاری دو کشور عنوان کرد

اند و این های بزرگ اسپانیا هنوز برای تجدید روابط پا پیش نگذاشتهران دارند، بانکانگلیس، آلمان و ایتالیا روابط بانکی خوبی با ای

او افزود: در دو سال گذشته مقامات سیاسی و اقتصادی دو .شودهای اقتصادی دو کشور محسوب میمانع بزرگی برای توسعه فعالیت
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خود  هایعنوان بخش خصوصی همگام با دولتابط دارند ما هم بهاند و عزم جدی برای برقراری روهایی با یکدیگر داشتهکشور مالقات

رئیس اتاق ایران با اشاره به امضای قرارداد ایران با توتال و ایرباس، .توانیم اقدامات مشابهی برای توسعه روابط تجاری انجام دهیممی

 عنوان شریک تجارید و ما امیدواریم که اسپانیا نیز بهانهای اروپایی همکاری خود را با ایران آغاز کردهاظهار کرد: بسیاری از شرکت

شافعی ادامه داد: آقای فدایی فرد، سفیر ایران در اسپانیا توصیه کرد که شرایط .تری را با ایران داشته باشدقدیمی ما همکاری گسترده

روابط اقتصادی دو کشور باشد؛ حدود  عنوان آغاز فصل جدید دروگوهای بیشتر مهیاست و ما امیدواریم که این سفر بهبرای گفت

 .ها به اسپانیا برسدمیلیارد دالر پروژه در ایران داریم و امیدواریم سهم خوبی از این طرح 200

 گذاری در ایرانیک تریلیون دالر، ظرفیت سرمایه

 اتفاقاتی که در شرایط فعلی در حالکیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران نیز در ادامه این نشست ابراز امیدواری کرد بعد از 

گذاری رخ دادن است و عزم عمومی دولت و بخش خصوصی برای توسعه روابط اقتصادی ایجاد شده، بتوانیم روند جذب سرمایه

کاشفی تصریح کرد: در دوران جدید، بسیاری .های خود با شرکای تجاری قدیمی را گسترش دهیمخارجی را تصحیح کنیم و همکاری

او .ها به نحو مطلوبی در ایران انجام شودگذاریشوند و سعی بر این است که سرمایهها رصد میگذاریانین اصالح شده، سرمایهاز قو

گذاری در ایران انجام شده، تأکید کرد: برای مثال تحقیقات موسسه هایی که در ارتباط با ظرفیت سرمایهبا اشاره به نتایج پژوهش

رغم مشکالت امکان جذب حدود یک تریلیون دالر سرمایه را دارد و اکنون نیز شاهدیم به 2025ان تا سال دهد ایرمکنزی نشان می

اری گذکاشفی ضمن ابراز امیدواری نسبت به حضور فعال اسپانیا برای سرمایه.گذاری شتاب خوبی داردحوزه ارتباط بانکی، روند سرمایه

دهیم و امیدواریم در آینده نزدیک شاهد ارتباط های اسپانیایی قرار میاختیار شرکتدر ایران، گفت: در این سفر اطالعاتی را در 

محمدحسن فدایی فرد، سفیر جمهوری اسالمی ایران در اسپانیا نیز در این نشست ضمن .گسترده فعاالن اقتصادی دو کشور باشیم

ش خصوصی در توسعه اقتصادی کشور قائل شده است و تشکر از حضور هیات ایرانی، تأکید کرد: دولت ایران جایگاه خاصی برای بخ

اد تر باشد، اقتصکند سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران افزایش یابد چراکه اعتقاد داریم هرچه نقش این بخش پررنگتالش می

ش روابط اقتصادی فدایی فرد با ابراز امیدواری نسبت به اینکه هر دو کشور برای ترمیم و گستر.رسدبیشتر و بهتر به توسعه می

مقام وزارت اقتصاد اسپانیا نیز بوده است به خاطر عنوان مدیرعامل بیمه سسه که در گذشته قائمدوجانبه تالش کنند، از لگاز به

به گفته سفیر ایران، قرارداد جدیدی بین اسپانیا و ایران با دخالت سسه و با تضمین .های امروز تشکر کردهای گذشته و تالشفعالیت

حمایت این بیمه انجام شده که مشکالتی در ارتباط با آن به وجود آمده است اما این امیدواری وجود دارد با کمک این شرکت و  و

 .نفوذی که دارد، این مسائل رفع شود

 در توسعه روابط با ایران عقب نمانید

ویژه های ایران در دوران پسابرجام بهگسترش همکاریالملل اتاق ایران نیز در این نشست، با اشاره به محمدرضا کرباسی، معاون بین

کرباسی تصریح کرد: در یک ماه گذشته .گذاری، آمارهایی به میزبان ارائه داد که در تصمیمات آنها مؤثر باشددر حوزه جذب سرمایه

که هم بخش خصوصی و هم دولت های کوچک و متوسط اعتبار در اختیار ایران گذاشته میلیارد یورو برای توسعه بنگاه 8کره جنوبی 

توانند از آن استفاده کنند؛ این در شرایطی است که همگان از رابطه نزدیک آمریکا و کره جنوبی اطالع دارند اما این روابط باعث می

د ا باشتواند شاهدی برای شمکرباسی تأکید کرد: همکاری نزدیک ایران و کره جنوبی می.نشده که این خط اعتباری دچار مشکل شود

 .بردارید قدم ایران با اقتصادی روابط توسعه و بانکی موانع رفع ٔ  که بدون ترس و واهمه از آمریکا بتوانید در زمینه

ی چین هاها اتریشی، خط اعتباری یک میلیارد یورویی در اختیار ایران قرارداده و بانکاو ادامه داد: در هفته گذشته نیز یکی از بانک

الملل اتاق ایران با اشاره به روابط اقتصادی ایران و اسپانیا در معاون بین.اندهای مشابه ابراز عالقه کردهانجام فعالیتو ژاپن نیز برای 
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المللی است و هیچ مشکلی برای استفاده آنها وجود ندارد، گذشته، گفت: تمام این خطوط اعتباری مورد تائید بیمه گران معتبر بین

 .کاری کند که در توسعه روابط با ایران از سایر کشورها عقب نمانددولت اسپانیا نیز باید 

 اسپانیا محدودیتی برای فعالیت در ایران ندارد

ها و نقش بیمه سسه، کمک به توسعه اسپانیا، گفت: اراده (CESCE) خایمه گارسیا لگاز پونسه، رئیس آژانس بیمه صادراتی سسه

 .ای در همکاری با ایران را آغاز کرده استهای بیمهشوری بوده که پوشش فعالیتها است و اسپانیا اولین کو رشد فعالیت

ها تاکنون با توجه به شرایط بانکی او ادامه داد: ما شجاعانه باوجود مخالفت آمریکا با شما وارد کار شدیم و از زمان آغاز همکاری

وگو های اسپانیا گفتلگاز تصریح کرد: شخصاً با یکی از بانک.ایممیلیارد یورو پوشش اعتبارات صادراتی را انجام داده 2.7موجود، 

های بزرگ اسپانیا نیز وارد این راه های ایران همکاری کند و امیدوار هستم بقیه بانکهای اقتصادی در پروژهام تا برای فعالیتکرده

آژانس بیمه صادراتی سسه از مذاکره با یک بانک  رئیس.شوند هرچند آن ها خصوصی هستند و ما ابزاری برای فشار به آن ها نداریم

هایی که در ایران وجود دارد فعال ایم که آن ها هم بتوانند در پروژهروسی نیز خبر داد و گفت: ما با یک بانک روسی نیز مذاکره کرده

میلیون یورویی را در ایران  400ژه میلیون یورو از یک پرو 200لگاز با اشاره به اینکه سسه اخیراً حدود .شوند و به شما کمک کنند

پوشش داده است، افزود: در این قرارداد مشکلی رخ داد که برای حل آن پیگیری خواهیم کرد ضمن اینکه پیگیر قرارداد دیگری نیز 

 .گونه محدودیتی برای فعالیت با ایران نداریمکنیم هیچهستیم و اعالم می

http://www.iana.ir/fa/news/48718/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۰۷تاریخ: 

، بیوتیکپیامدهای منفی کشاورزی در آسیا ، سرمایه گذاران جهانی را محتاط کرده است/ استفاده بیش از حد از آنتی 

 خطرات پایدار ایجاد کرده است

(به سرمایه گذاران جهانی هشدار داده است که امنیت غذایی 1یک گزارش جدید درباره ریسک سرمایه گذاری و برگشت سرمایه دام )

ت زیست یدر بخش گوشت، لبنیات و غذاهای دریایی آسیا با ریسک همراه است. همچنین استفاده بیش از حد از آنتی بیوتیک و مدیر

 .محیطی ضعیف، به عنوان خطرات پایدار، احتماال بر روی ارزش و پایداری زنجیره تامین مواد غذایی جهانی اثر می گذارد

(به سرمایه گذاران جهانی هشدار داده است که امنیت غذایی 1یک گزارش جدید درباره ریسک سرمایه گذاری و برگشت سرمایه دام )

های دریایی آسیا با ریسک همراه است. همچنین استفاده بیش از حد از آنتی بیوتیک و مدیریت زیست در بخش گوشت، لبنیات و غذا

 محیطی ضعیف، به عنوان خطرات پایدار، احتماال بر روی ارزش و پایداری زنجیره تامین مواد غذایی جهانی اثر می گذارد.

، این گزارش از مشکالت اخیر، مانند تخم مرغ آلوده به دیوکسین در تایوان در سال جاری، "ایریش اگزماینر"به گزارش ایانا از سایت 

 آنفلوآنزای مرغی اشاره کرد که موجب مرگ و میر در چین شد. H7N9همچنین به 

اقبت از خطرات بهداشتی در جنوب شرقی آسیا به کار بندند. بنابراین در راستای این مساله، مصرف کنندگان قطعا باید راهی برای مر

که این میزان بیش از  –نفر در منطقه می شود  175،000این درحالی است که مسمومیت غذایی ساالنه باعث مرگ و میر بیش از 

هشدار دهنده مصرف آنتی سایر نقاط جهان است.در عین حال، مهمترین موضوع برای سرمایه گذاران در این گزارش جدید ، افزایش 

بیوتیک در بخش دامداری آسیا است.سازمان بهداشت جهانی اعالم کرده است که افزایش مقاومت آنتی بیوتیکی یکی از بزرگترین 

با این حال در آسیا میزان مصرف آنتی بیوتیک در بخش های طیور و گوشت خوك تا سال  -تهدیدات بهداشت جهانی امروز است 

شهروند امریکایی در طول سال از  23000درصد افزایش خواهد یافت.این درحالی است که حدود  124و  129 به ترتیب 2030

مقاومت آنتی بیوتیک ها جان خو درا از دست می دهند و افزایش مزارع فشرده در آسیا، باعث شده تا تاثیر تالش های جهانی از 

 گذاری برای مقابله با افزایش مقاوم در برابر آنتی بیوتیک ها کاهش یابد. سوی تنظیم کنندگان، سازمان ملل متحد و جامعه سرمایه

در مورد تولید  2017باید اشاره کرد که استفاده از آنتی بیوتیک در آبزی پروری آسیا مانند پرورش میگو افزایش یافته است. مطالعه 

درصد از این باقی مانده  10درصد از نمونه های آزمایش شده دارای باقی مانده ضد میکروبی بودند، که  52میگو در چین نشان داد 

، براساس گزارش ساالنه اداره غذا و داروی امریکا ، واردات میگوهای آسیایی ، به علت آلوده 2016ی بود.در سال ها بیش از حد قانون

بودن به آنتی بیوتیک های غیرقانونی ، ممنوع اعالم شد.الزم به یادآوری است که مزارع فشرده در آسیا، خطرات محیط زیستی را به 

درصد کل تولید سویا در برزیل در چین مورد استفاده قرار  35قاضای غذای حیوانات ، حدود همراه دارند. به طوری که با افزایش ت

گرفته است. که این امر به محیط زیست آسیب می زند چراکه تولید سویا یکی از دالیل اصلی جنگل زدایی آمازون به شمار می 

تولید کننده بزرگ جهانی خوراك  10پ و گروه ون در میان رود.باید گفت، تولید کنندگان گوشت و خوراك چینی مانند گروه نیو هو

 MacDonalds، ، مانند مک دونالد ) Fujian Sunner Developmentدام قرار دارند. همچنین شرکت های بزرگ چینی مانند 

مواد غذایی آسیایی  ( ، فعالیت دارد.با این حال، سرمایه گذاران باید به گونه ای مسئوالنه با شرکت هایWalmart(و وال مارت )

برای بهبود ایمنی مواد غذایی و استانداردهای زیست محیطی کار کنند.که این موارد از تقلب به ایمنی مواد غذایی گرفته تا انتشار 

 بیماری همه گیر، مسائلی هستند که می تواند به سالمت جهانی و محیط زیست آسیب بزنند.

 ترجمه: فرحناز سپهری

 پی نوشت:
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1- Farm Animal Investment Risk & Return Initiative  ریسک سرمایه گذاری یک طرح سرمایه گذاری است که :

عنوان سه عامل  اشاره به محیط زیست، اجتماع و حکومت به ESG .است ESG هدف آن قرار دادن کشاورزی فشرده در دستور کار

 یک شرکت یا کسب و کار دارد. اصلی در اندازه گیری پایداری و قانونی بودن سرمایه گذاری در

توسط جرمی کولر، مؤسس  FAIRR ارائه شد. Farm Animal Investment Risk and Return (FAIRR)این طرح توسط 

توسط جرمی کلر تاسیس شد، یکی از پیشروان  1990: در سال Coller Capital( ،Coller Capitalو مدیر ارشد سرمایه گذاری 

 بازار است و مقر آن در لندن قرار دارد( ایجاد شده است.سرمایه گذاری جهانی در 

http://www.iana.ir/fa/news/48780/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۰۲تاریخ: 

روی کشاورزی  "جان دیر"سازنده آمریكایی ماشین آالت کشاورزی سهام شرکت فناوری را خرید/ سرمایه گذاری 

 برای تكنولوژی کشاورزی دقیق "جان دیر "مقصد  "بلو ریور تكنولوژی"دقیق/ 

 305زمینه فناوری کشاورزی دقیق، ( به تازگی اعالم کرد ، در John Deere ) "جان دیر "شرکت امریکایی ماشین آالت کشاورزی 

  (، را خریداری کرده است. Blue River Technology) "بلو ریور تکنولوژی"میلیون دالر سهم شرکت 

فراهم و موقعیت اش را به عنوان یک رهبر در کشاورزی  "دیر"، این اقدام می تواند رقابتی را برای "نزدك"به گزارش ایانا از سایت 

واقع در کالیفرنیا، پیشگام در زمینه فناوری یادگیری ماشین  "بلو ریور تکنولوژی"این درحالی است که شرکت دقیق تقویت کند. 

برای تجهیزات پاشش )اسپری( کشاورزی است. در واقع، این شرکت ادعا می کند که فناوری کشاورزی دقیق می تواند هزینه های 

 های سنتی ، کاهش دهد.درصد در مقایسه با رویکرد 90مواد شیمیایی را تا 

 به کاهش هزینه های مواد شیمیایی، افزایش درآمد مزرعه کمک می کند "بلو ریور تكنولوژی"

در روش های سنتی با استفاده بیش از حد از مواد شیمیایی باعث شده تا علف های هرز نسبت به علف کش ها مقاوم شوند به طوری 

مبارزه با این علف های هرز بر محصوالت و در نتیجه سودآوری کشاورزان تاثیر می که به یک نگرانی تبدیل شده است. از سویی 

در این باره کارهایی انجام داده است. فناوری بینایی کامپیوتر، رباتیک و هوش  "بلو ریور تکنولوژی"گذارد. درحالی که شرکت 

در مورد هر گیاه در این زمینه مورد استفاده قرار  مصنوعی می تواند برای کمک به شناسایی هوشمند و تصمیم گیری های مدیریتی

 یگیرد. به عنوان مثال، ربات های بلو ریور، با عالمت گذاری می توانند تنها گیاهانی را که نیاز به اسپری مواد شیمیایی دارند ، شناسای

مورد استفاده در کشاورزی کمک می کند ،  کنند.فناوری بلو ریور، به کاهش استفاده از مواد شیمیایی، هزینه های ورودی )نهاده ها(

 سودمند "جان دیر"همچنین به کشاورزان اجازه می دهد که بیشتر برای تجهیزات کشاورزی هزینه کنند. این به نوبه خود برای 

 خواهد بود.

 اضافه کردن فناوری به کشاورزی 

در زمینه خرید سهام شرکت ناوکام موافقت  "ن دیرجا"(و NavCom بین شرکت ناوکام ) 1999الزم به یادآوری است که در سال 

، ماهواره های ارتباطی و ارتباط بی سیم برای به دست GPSاز ماهواره های  NavComشد. در حالی که سیستم و محصوالت 

ولوژی ده از تکنآوردن ، پردازش و تحویل داده های دقیق استفاده می کنند. دیر با این اقدام، موفق به کسب موقعیت رهبری در استفا

GPS  در بخش کشاورزی و اتصال سریع دستگاه و همچنین بهینه سازی شده است.در چند سال گذشته به دلیل درآمدهای پایین

کاهش یافت و این شرکت به کاهش تولید و اخراج  "دیر "مزارع ، کشاوزان توانایی خرید تجهیزات را نداشتند. درنتیجه فروش 

سویی با پذیرش برنامه های عملیاتی و مدیریت هزینه های نظارتی توانست براین شرایط غلبه کند.این سناریو کارگران اقدام کرد. از 

درصد افزایش یابد و درآمد خالص در  11در سال جاری بهبود یافته است. دیر پیش بینی می کند که فروش خالص ساالنه در حدود 

پیش بینی کرده  2017.این درحالی است که وزارت کشاورزی امریکا در سال میلیارد دالر برسد 2.075به حدود  2017سال مالی 

(، 1که مصرف جهانی دانه ها برای بیست ودومین سال متوالی افزایش می یابد. همچنین پیش بینی گزارش عرضه و تقاضای جهانی)

ه قابل توجه این است که درآمد کشاورزان از میزان عرضه قابل توجه ذرت و سویا در مناطق کشاورزی بزرگ تولید، حکایت دارد.نکت

، برای اولین بار افزایش یابد. در عین حال، تجارت مواد غذایی و 2013پیش بینی می شود که پس از اوج در سال  2017در سال 

بهتر  2019و  2018کشاورزی همچنان با وجود رشد آهسته تولید ناخالص داخلی رو به افزایش است، اما چشم انداز برای سال 

دارد، در عین حال این  در تالش های رو به رشد دیر برای افزودن فناوری به کشاورزی نقش برجسته ای " بلو ریور"خواهد بود.
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انتظار می  جدید و موقعیت یاب خوش بین است. به طوری که شرکت در زمینه سرمایه گذاری های پایدار بلند مدت برای محصوالت

سطح زندگی،  برای غذا و زیرساخت افزایش یابد. عالوه بر این، روند رشد جمعیت همراه با ا افزایش قاضارود که سودآوری با افزایش ت

 فرصتی مناسب را برای رشد طوالنی مدت فراهم می آورد

http://www.iana.ir/fa/news/48644/%D8%B3%D8%A7%D8 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۰۳تاریخ: 

غنا سرشماری کشاورزی انجام می دهد/ جمع آوری اطالعات اندازه و مالكیت زمین، استفاده از زمین، برداشت 

 محصول، مقدار آبیاری، تعداد حیوانات و نیروی کار

در اکرا )پایتخت غنا( اعالم کرد، در ر استای ایجاد  "گرافیک آنالین"نوره گیله، در مصاحبه ای با  وزیر غذا و کشاورزی غنا ، دکتر

 بانک اطالعاتی جامع کشاورزان ، تمام کشاورزان در سراسر کشور تحت سرشماری کشاورزی قرار می گیرند.

می شود: اندازه زمین، مالکیت زمین، استفاده از زمین، ، از جمله اطالعاتی که جمع آوری "گرافیک آنالین "به گزارش ایانا از سایت 

برداشت محصول، مقدار آبیاری، تعداد حیوانات و نیروی کار است.پس از تکمیل این سرشماری، انتظار می رود اطالعات قابل اطمینانی 

ین بخش برنامه ریزی و اجرا کند. در بخش کشاورزی ایجاد شود تا وزارت کشاورزی بتواند برنامه ها و اولویت بندی خود را برای ا

انجام شد.این در حالی است که اداره آمار، تحقیق و  1986همچنین دکتر گیله اشاره کرد که آخرین سرشماری کشاورزی در سال 

اطالعات وزارت کشاورزی، برای حل این مساله، با نظرسنجی ساالنه کشاورزی برای تهیه برآوردهای محصوالت کشاورزی و تولید 

، کشور از سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد )فائو( خواستار کمک 2011ام، اقدام کرده است.باید به این نکته اشاره کرد، در سال د

فراهم شد و تیمی از متخصصان آمار کشاورزی برای آماده  2012در حوزه حمایت فنی شد به طوری که این حمایت در سپتامبر 

 شد ، اما به دلیل کمبود بودجه، این اقدام متوقف شد .مشخص  2013سازی سرشماری در سال 

 جمع آوری اطالعات و اهمیت آن 

این اقدام به دولت کمک می کند تا مکان کشاورزان و آنچه را که آن ها کشت "وزیر کشاورزی با تاکید برانجام سرشماری گفت :

عاتی را درباره اندازه مزارع و اینکه چه میزان محصول تولید می کرده اند بداند و همچنین دولت می تواندبه منظور برنامه ریزی ، اطال

سرشماری دوره ای کشاورزی مهم هستند، زیرا این اطالعات مربوط به ویژگی های اساسی عملیاتی مانند کاربری "شود، دریافت کند.

شماری در سه ماهه آخر سال آغاز سرقرار است زمین و الگوهای کشت، وضعیت آبیاری، جزئیات مالکیت و شرایط اجاره می شود.

( و بخش آمار وزارت غذا و کشاورزی انجام Ghana Statistical Serviceشود و به طور مشترك توسط سرویس آماری غنا )

آغاز شد. این یک پروسه جمع آوری داده ها در مقیاس وسیع  2016خواهد شد.دور جدید از سرشماری های کشاورزی جهان در سال 

عات در مورد بخش کشاورزی جهان را جمع آوری می کند.برای حمایت از این روند، سال گذشته فائو، مجموعه ای از است که اطال

 دستورالعمل های به روز شده را برای کمک به دولت ها در انجام سرشماری کشاورزی شان در سطح ملی طراحی کرد.

های مبتنی بر شواهد در راستای تقویت توسعه کشاورزی و روستایی، گفته شده، این سرشماری ها نزد دولت ها برای اجرای سیاست 

اطمینان از دسترسی به زمین، بهبود امنیت غذایی و کاهش اثرات نامطلوب زیست محیطی ناشی از فعالیت های کشاورزی ضروری 

زمینه تجارت و کسب و  است.داده های سرشماری همچنین برای بخش خصوصی برای تصمیم گیری های آگاهانه سرمایه گذاری در

 کار کشاورزی اهمیت دارند.

http://www.iana.ir/fa/news/48682/%D8%BA%D9% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۰۳تاریخ: 

 آپ موفق جهاناستارت 20

 بیزینس اینسایدر

های های مختلف کاری به موفقیتها در حوزهآپاند. استارتپاکردهها در سال جاری توفان بزرگی در صنعت فناوری بهآپاستارت

های اند. اریک اشمیت، رئیس هیات مدیره آلفابت به برخی ویژگیاند و تحوالت چشمگیری را ایجاد کردهقابل توجهی دست یافته

و یادگیری ماشینی، از جمعیت  iOSیک شرکت خوب با استفاده از اندروید، »گوید: کرده است. او میهای موفق اشاره آپاستارت

او در این باره مثال جالبی را مطرح « گیرد.کند و از این اطالعات چیزی یاد میعموم مردم اطالعات جزئی و معمولی دریافت می

متخصصان پوست متعددی رفت و با پرداخت یک دالر به هر پزشک، توان برای تشخیص یک مشکل پوستی، به سراغ می»کند: می

توان او ادامه داد که سپس با استفاده از یادگیری ماشینی می .بندی کننداز آنها خواست نمونه پوست را بر اساس تشخیص خود دسته

با استفاده از عکس سلول پوستی،  های پوستی ساخت که بتواندای برای تشخیص بیماریبر اساس اطالعات به دست آمده، سامانه

توان این خدمات را به متخصصان پوست فروخت. چون این نوع تشخیص از تشخیص انفرادی هر بیماری را تشخیص دهد. سپس می

تر است. این الگو، یعنی جمع سپاری اطالعات، یادگیری از آن و فروش نتیجه، برای تبدیل شدن صورت جداگانه دقیقیک از آنها به

روشم ای را بفمیلیارد دالری شانس بسیار زیادی دارد. اگر من بتوانم از کاربرانم چیزی یاد بگیرم و نتیجه 100ه یک شرکت بزرگ ب

 های موفق از مدیرانآپبه منظور شناسایی و انتخاب تعدادی از استارت« که از دانش هر یک از آنها برتر باشد، همه برنده خواهند بود.

. ها را معرفی کنندآپترین استارتترین و موفقایم ضمن ارزیابی آخرین تحوالت حوزه فناوری، جذاببنیان خواستههای دانششرکت

در  های گوناگون سعیها است که با به کارگیری تکنیکآپآنها در نهایت لیست زیر را ارائه کردند که شامل طیف مختلف استارت

 .المللی و... دارندورزی، امنیت سایبری، حمل و نقل دریایی بینهای مالی، کشاایجاد تحول در تکنولوژی

1. Exabeam: کنی هکرهای جاسوسیریشه 

 میلیون دالر 35گذاری: میزان سرمایه

Exabeam های شما از سوی افراد جلوگیری کند. سهولت کند تا از هک شدن و تخریب سیستمرفتار انسانی را در شبکه بررسی می

کند، پذیری وی را مشخص میچنین تحلیل رفتار کاربر در فضای مجازی که ضریب آسیبو هم Exabeam افزارنرمدر استفاده از 

دارد و به همین  (data science) داده-های این مجموعه است. این شرکت در یافتن تهدیدهای شبکه، رویکردی علماز جمله قابلیت

 .تواند بسیار موفق عمل کنددلیل می

2. Viptela:هاراهی بهتر برای مدیریت شبکه 

 میلیون دالر 108.5گذاری: میزان سرمایه

Viptela آپی است که از سوی شرکتنام استارت Eschenbach میلیون دالر، تالش دارد تا  108 آلمان طراحی شده و با سرمایه

 10ای و ارتقای امنیت کمک کند. های رایانهشبکهها را برای مدیریت بهتر ، شرکت(Cloud)افزاری در سیستم ابری عنوان نرمبه

 تولید شده WAN .شودگذاری میها و لوازم این عرضه سرمایهکام، در بخش امنیت شبکهتله ها در زمینهشرکت درصد کل هزینه

زین کنیم، عالوه بر های قدیمی جایگMPLS داخلی است که اگر آن را با افزار تعریف شدهدارای یک نرم Viptelaاز سوی شرکت 

 .جویی خواهد شدها صرفهدرصد هم در هزینه 50اثربخشی بیشتر شبکه، تا حدود 

3. Domino Data Lab: هوش مصنوعی ابزار توسعه علم داده 

 میلیون دالر 10/ 5گذاری: میزان سرمایه
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دی که در زمینه فروش محصول و خدمات هوش مصنوعی مشغول به کار است و برای توسعه فعالیت فروش افرا این شرکت در زمینه

افزار در واقع ها در فضای ابری است. این نرممربوط به مدیریت سیستم Domino Data Labکنند، فعالیت دارد. فعالیت کار می

آپ نامی این استارت Data science سال آینده با گسترش 10است که طی  GitHub ها بر پایهیک سیستم جامع ثبت داده

 .رح در این صنعت خواهد بودمط

4. Clari:کندهوش مصنوعی که به فروشندگان کمک می 

 میلیون دالر 26گذاری: میزان سرمایه

هوش مصنوعی مشغول به کار است و برای توسعه فعالیت فروش افرادی که در زمینه فروش محصول و خدمات  این شرکت در زمینه

ای را برای های به روز و مصور و چند رسانهای است که تالش دارد تا تحلیلری، مجموعهآپ کالاستارت .کنند، فعالیت داردکار می

در فضای رایانش ابری  (system of engagement) های مشارکتیافزار به سمت ایده سیستمبینی فروش ارائه دهد. این نرمپیش

 افزار اطالعاترتر از قبل کند. هر اندازه به این اپلیکیشن و نرموحرکت دارد و تالش دارد تا افراد را در کارهای مختلف فروش، بهره

 .گیری و تحلیل اطالعات آن افزایش خواهد یافتبهتری داده شود، قدرت تصمیم

5. World View:ها به استراتوسفرارسال بالون 

 میلیون دالر 15.25گذاری: میزان سرمایه

 Space) کند تا تصاویر مختلفی دریافت کند. عکاسی هواییزمین ارسال می هایی به جو کرهبالون World Viewآپ استارت

Photography) تا گردشگری فضایی (Space Tourism) جذاب عرصه هوا فضا است این مجموعه های آیندهاز جمله برنامه. 

 .میلیون دالر برآورد شده است 15اندازی این سیستم چیزی حدود راه هزینه

6. Spoke: گیری هوش مصنوعی برای پشتیبانیاربه ک 

 گذاری: نامشخصمیزان سرمایه

Spoke کند. با داشتن چنین سیستمیهای پشتیبانی رسیدگی میقرار است یک سرویس اطالعاتی ایجاد کند که به درخواست 

ازسوی یک فرد هندی  Spoke .تیکت ارسال کنید یا از بخش منابع انسانی سوال بپرسید IT صورت اتوماتیک به بخشتوانید بهمی

چند سال بعد  Appurify .را تاسیس کرده بود Appurify اندازی شده که پیش از این هم شرکتراه Jay Sirinvasan به نام

 .ازسوی گوگل خریداری شد

7. Periscope Data: تبدیل دیتابیس به یک ابزار تجزیه و تحلیل تجاری 

 میلیون دالر 34/ 5گذاری: میزان سرمایه

Periscope Data میلیون دالر  34این شرکت با بیش از  .کندهای اطالعاتی عظیم را به ابزار تحلیل کسب و کار تبدیل میبانک

اطالعات  Periscope Data .خوب تحلیلی برای مدیران باشد سرمایه شکل گرفت و قصد دارد تا یک راهنمای دیجیتالی و مشاوره

ند. گذرد آگاه کها را از آنچه در تجارتشان میکند تا شرکتهای مالی دریافت میها و سیستمیسرا مانند یک اپلیکیشن از دیتاب

شما  های شرکت درآمد بیشتری نصیبتوانید به راحتی درك کنید که کدام یک از بخشعنوان مثال با داشتن این سیستم شما میبه

 .ستکند یا وفادارترین مشتریان را برای شما ایجاد کرده امی

8. InfluxData:  های زمانیسری»مدیریت موج جدید» 

 میلیون دالر 24/ 89گذاری: میزان سرمایه

InfluxData اندازی شده است. این شرکت چیزی به ناممیلیون دالر راه 25ای نزدیک به با سرمایه «TICK stack» اندازی را راه

هایی که در طول زمان اینترنت اشیا یا همان داده «time-series» ایهفرم دادهفرم متن باز است. این پلتکرده که یک پلت
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، Cisco ،eBay ،AXA های مطرحی مثلکند. این سیستم در حال حاضر در شرکتشوند را مدیریت میگیری میمشخصی اندازه

Solar City و Telefonica عنوان بخشی از رار است بهها سنسور که قگیرد. با توجه به حضور میلیونمورد استفاده قرار می

 .شوداحساس می time-series فعال بشوند، نیاز بزرگی برای مدیریت اطالعات (IOT) اینترنت اشیا

9. QUBOLE: های بزرگدسترسی ابری سریع به داده 

 میلیون دالر 50گذاری: میزان سرمایه

Qubole با این سیستم یک فرد متخصص در  .اندازی شده استبوك راهشرکتی است که از سوی تیم مدیریت اطالعات سابق فیس

های سازی را در یک چشم بر هم زدن دریافت کند و روی سیستمهای ذخیرهتواند اطالعات ذخیره شده روی سیستمها میداده زمینه

 .ابری مثل گوگل و آمازون قرار بدهد و آنها را تجزیه و تحلیل کند

10. Sisense: ها برای تاجرانادهتجزیه و تحلیل ابر د 

 میلیون دالر 94گذاری: میزان سرمایه

Sisense آنالیز اطالعات بزرگ غیر فنی که از منابع مختلف  .اندازی شده استمیلیون دالر و با مدیریت امیر اراد راه 94 با سرمایه

شرکت دنیا  50های تحلیل اطالعاتش را در اختیار مشتریانی در آید، از سوی شرکت سایسنس مدیریت شده و خروجیبه دست می

 .دهد. سایسنس در حال ایجاد انقالبی در بازار تحلیل کسب و کارهاستتارگت و سامسونگ قرار می

11. Prospera: گیری هوش مصنوعی در کشاورزیبه کار 

 میلیون دالر 7گذاری: میزان سرمایه

 7به سرعت در حال ایجاد تغییر و تحول در صنایع مختلف هستند. شرکت  (Deep-Learning) های یادگیری عمیقتکنولوژی

ری وا کمک هوش مصنوعی بازده و بهرههم قصد دارد تا از این تکنولوژی در صنعت کشاورزی بهره ببرد و ب Prospera میلیون دالری

از تعدادی متخصص کامپیوتر، فیزیکدان و متخصصان امور کشاورزی تشکیل  Prospera های کشاورزی را افزایش بدهد. تیمزمین

 .شده است تا تمام جوانب کار به درستی پیش برود

12. Rubrik: های شرکتیراهی بهتر برای حمایت از داده 

 میلیون دالر 112اری: گذمیزان سرمایه

Rubrik اندازی این شرکت کند. برای راهها و اطالعاتشان کمک میبک آپ گرفتن، آرشیو و محافظت از داده ها در زمینهبه شرکت

 .تاسیس شده است GOOGLE FILE SYSTEM گذاری شده و از سوی موسسان سیستممیلیون دالر سرمایه 112حدود 

 .های محلی دریافت کرده و آنها را مدیریت کندهای ابری و چه از سیستماطالعات را چه از سیستمتواند می Rubrik سیستم

13. Gladly Software: افزارهای ارائه دهنده خدماتنسل آینده نرم 

 میلیون دالر 27گذاری: میزان سرمایه

Gladly های اجتماعی ساخته شده است. مشتریان راه و شبکهافزار متعلق به نسل آینده است که برای دنیای امروز تلفن همیک نرم

مدیریت  Gladly افزارنرم .تر هستند با آنها تعامل داشته باشددوست دارند که برند محبوبشان آنها را بشناسد و از طریقی که راحت

 .مند شوندکند تا مشتریان از خدمات بهتری بهرهصورت هوشمند و خالقانه مدیریت میروابط با مشتریان را به

14. Cato Networks: ای در فضای ابریشبکه 

 میلیون دالر 50گذاری: میزان سرمایه
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Cato Networks کند. در واقع این سیستم هم متصل میدفاتر و کارمندهایی که در فواصل دور نسبت به هم قرار دارند را به

تواند شعب مختلف، دفاتر مرکزی یک کمپانی می Cato فاده ازای قدیمی است. با استهای شبکهای برای سیستمجایگزین پیشرفته

 .هم متصل کندصورت مستقیم در فضای ابری بهو کارمندانش را به

15. Spilt: افزاری جدید به مشتریانراهی مناسب برای ارسال مشخصات نرم 

 گذاری: نامشخصمیزان سرمایه

ای خدمات خالقانه ارائه های رایانهافزار و تست سیستمزمینه کنترل نرمهایی است که در از جمله شرکت spilt softwareشرکت 

 .رودشمار میهای نوآورانه اسپیلت بهدهد. ارتباط با مشتریان و مدیریت روابط فنی با آنان از جمله ظرفیتمی

16. Security scorecard: اطمینان از عدم ایجاد امنیتی از سوی شرکا 

 میلیون دالر 34/ 7گذاری: میزان سرمایه

افزارهایی که با مشتریان سر و کار دارد. خدمات این شرکت ها و سختافزارخدمات امنیت اطالعات و مدیریت نرم شرکتی در زمینه

میلیون دالر است و از سوی کریم فاریس  34داده مفید خواهد بود. ارزش شرکت مند به امنیتها و موسسات عالقهبرای سازمان

 .زی شده استانداراه

17. Align Commerce: المللی برای کسب و کارهاهای بینشدن پرداختآسان 

 گذاری: نامشخصمیزان سرمایه

های اقتصادی مختلف المللی به واحد پول محلی را برای مراکز تجاری و بنگاههای بیناین شرکت امکان دریافت و ارسال پرداخت

میلیون دالر تاسیس شده است. کریم فاریس،  20ر دنیای پرداخت مجازی با سرمایه آپ مشهوایجاد کرده است. این استارت

های تر از سیستمصرفهایجاد کرده، بسیار کارآمدتر و به Align گذار این شرکت معتقد است که سیستم جامع انتقال پولی کهسرمایه

 .انتقال سنتی است

18. Mist: ندفای هوشمند برای عصر ابزارهای هوشموای 

 میلیون دالر 42/ 4گذاری: میزان سرمایه

ها و همچنین فعاالن کسب و فروشها، خردهمیلیون دالری تاسیس شده و خدمات وای فای را برای هتل 42 این شرکت با سرمایه

 .کند تا با مشتریان تعامل بهتری داشته باشندکار فراهم می

19. Prevedere: ی بهتربینکسب اطالعات بیرونی برای پیش 

 میلیون دالر 9/ 55گذاری: میزان سرمایه

دهد و یکی انجام می Preverde ، فعالیتی است کهتحت رایانش ابری هوشمند ها داده در فضای سایبریدسترسی آسان به میلیون

اندازی شده و تالش دارد تا راهمیلیون دالری  9/ 5آپ با سرمایه است. این استارت 2017سال  (VC)های خطرپذیرگذاریاز سرمایه

بینی بهتری از عملکردهای تجاری خود با مدیریت اطالعات هایی به مدیران تجاری بدهد تا پیشعالوه بر میزبانی اطالعات، قابلیت

 .مجازی در اختیار داشته باشند

20. Lattice Data: گذاری: نامشخصهای خاموشمیزان سرمایهانقالبی در داده 

Lattice های خاموشبندی دادهکس و متن و ویدئوهایی که در دستهع (Dark Data) های ساختاریگیرند را به دادهقرار می 

(Structured Data) کند. این شرکت از سوی یکی از اساتید دانشگاه معروف دانشگاه استنفورد آمریکا، پروفسور تبدیل میChris 

Re و Mike Cafarella  کار گرفته شده استاندازی آن بهباز استنفورد در راهاندازی شده و فناوری متنراهاز دانشگاه میشیگان. 

http://www.iana.ir/fa/news/48661/20%D-8%A7%D8%B3%D8%A 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۰۸تاریخ: 

 انی گاز متان ناشی از کشاورزی بیشتر از میزان گزارش شده استانتشار جه

، انتشار جهانی متان و  Carbon Balance and Managementبراساس مطالعه منتشر شده در مجله با دسترسی آزاد به نام 

، طی پروژه ای همراه با "Phys.org "میزان کربن تولید شده توسط دام، بیش از میزان گزارش شده است.به گزارش ایانا از سایت 

حمایت مالی طرح تحقیقاتی سیستم نظارت بر کربن سازمان ملی هوا و فضا امریکا )ناسا(، محققان از موسسه تحقیقاتی تغییر اقلیم 

بیشتر از تخمین هایی است که  درصد، 11،  2011در سال  (CH4)( دریافتند که میزان انتشار جهانی گاز متان JGCRIجهانی )

ارایه شد.به طوری که این  2006( در سال 2( ) (IPCCاس دستورالعمل ها توسط هیأت بین المللی تغییرات آب و هوایی )بر اس

 36.7درصدی متان مربوط به تخمیر روده )روند هضم غذا( در گاوهای شیری و سایر گاو ها و افزایش  8.4میزان شامل افزایش 

 2011است. بازنگری در باره انتشار متان ناشی از کود حیوانی در سال  IPCCا برآورد درصدی در مدیریت کود حیوانی، در مقایسه ب

دکتر جولی ولف، از وزارت کشاورزی ایاالت متحده بود. IPCCدرصد بیشتر از تخمین های مبتنی بر  71.8در ایاالت متحده 

(USDA :پژوهشگر بخش تحقیقات کشاورزی ، نویسنده ارشد این مطالعه گفت ،)"بسیاری از مناطق جهان، تعداد حیوانات در  در

حال تغییر است و پرورش دام به افزایش حیوانات بزرگتر با مصرف غذایی بیشتر منجر شده است. این، مساله همراه با تغییرات در 

از مین است. این گمتان مهمترین عامل افزایش دمای اتمسفر ز"وی افزود:"مدیریت دام، می تواند منجر به انتشار بیشتر متان شود.

حدود چهار برابر پتانسیل گرم شدن جو را نسبت به دی اکسید کربن دارد. این درحالی است که اندازه گیری های مستقیم از انتشار 

گازهای متان برای همه منابع متان در دسترس نیست .. بنابراین، میزان انتشار بر اساس روش ها و مفروضات مختلف گزارش می 

در این مطالعه، فاکتورهای جدیدی برای هر فاکتور مربوط به انتشار حیوانی ایجاد شده است، که مقدار "ژوهشگر گفت:این پ"شود.

اندازه گیری می کند و در عین حال به عنوان برآوردهای ، که توسط حیوانات به جو برگشت داده می شود ) (CH4متوسط متان 

همچنین نویسندگان به بررسی مجدد فاکتورهای مورد استفاده "دام به شمار می رود. جدیدی از انتشار جهانی گاز متان ناشی از 

( پرداخته اند، عواملی  IPCCهیات بین المللی تغییرات آب و هوایی ) 2006مربوط به برآورد  CH4برای محاسبه عوامل انتشار گاز 

 مربوط به گاوهای شیری، انواع گاوها و خوك بودند. که ناشی از تخمیر روده در گاوهای شیری و سایر گاو ها ، مدیریت کود 

آن ها نشان می دهند که برآورد انتشار گاز متان حیوانی با فاکتورهای تولید شده در این مطالعه، در مقایسه با محاسبات انجام شده 

 ختلف ، متفاوت خواهد بود.در اکثر مناطق باالتر است ، البته این میزان انتشار برحسب مناطق م IPCCتوسط  2006، در سال 

در میان مناطق جهان، طی دهه های اخیر تغییرات قابل "و یکی از نویسندگان این مطالعه گفت:  JGCRIدکتر قاسم عاصر، مدیر 

توجهی در روند تخمین میزان انتشار گازها وجود داشته است. به عنوان مثال، ما دریافتیم که انتشار متان مربوط به دام در مناطق 

حال افزایش است. در مقابل، میزان انتشاردر ایاالت متحده و کانادا کمتر درحال توسعه آسیا، آمریکای التین و آفریقا به سرعت در

شد و در اروپای غربی کمی کاهش یافته است. همچنین دریافتیم که بیشترین افزایش تولید انتشار ساالنه در مناطق گرمسیری 

درصد بیشتر از از  15ن مطالعه همچنین تخمین های ارائه شده در ای"شمال، و سپس مناطق گرمسیری جنوبی روی می د هد.

درصد بیشتر از میزان  4( است، در عین حال EPAبرآوردهای جهانی ارائه شده توسط آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا )

درصد بیشتر از پیش بینی  3( است، به طوری که EDGAR( )3برآورد پایگاه داده انتشار گازهای گلخانه ای تحقیقات جو زمین )

برای ایالت کالیفرنیا است. این درحالی است که  EDGARدرصد بیشتر از تخمین های 54برای ایاالت متحده و  EDGARهای 

EPA  وEDGAR  در ارائه برآوردشان استفاده کرده ، 2006سال از اطالعات پیش فرض هیأت بین المللی تغییرات آب و هوایی

 اند.

http://awnrc.com/index.php
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 ترجمه: فرحناز سپهری

 پی نوشت:

1- Joint Global Change Research Institute (JGCRI) 

توسط دو  1988(، در سال  (Intergovermental Panel on Climate Change: IPCCهیأت بین دولتی تغییر اقلیم -2

( و برنامه World Meteorological Organization: WMOسازمان وابسته به سازمان ملل شامل؛ سازمان جهانی هواشناسی )

(تاسیس شد. همچنین اعضای این هیأت از  United Nation Environment Program: UNEPملل ) محیط زیست سازمان

 هستند. UNEPو  WMOتمامی کشورهای عضو 

3- EDGAR: Emissions Database for Global Atmospheric Research بانک انتشار گازهای گلخانه ای تحقیقات :

یک  EDGARتوسعه فعلی ی هوا را بر اساس کشور و مختصات فضایی ارایه می دهد. جو زمین، تولید گازهای گلخانه ای و آلودگ

 پروژه مشترك توسط بخش تحقیقات کمیسیون اروپا و سازمان ارزیابی محیط زیست هلند انجام شده است.

http://www.iana.ir/fa/news/48786/%D8%A7%D9 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۰۴تاریخ: 

دانشمندان و کشاورزان با یكدیگر همكاری می کنند تا علف های هرز آفریقایی را پاک سازی کنند/ دانش محلی در 

 کنار روش های دانشمندان به مهار علف هرز آفریقایی می انجامد

فنی کوئینزلند، ایالت ولز جنوبی جدید در استرالیا و کشاورزان می تواند منجر به ریشه کن کردن نهایی علف  همکاری بین دانشگاه

 .های هرز به شدت تهاجمی آفریقایی شود که چراگاه ها و چمنزارهای طبیعی در سراسر استرالیا را تهدید می کنند

اند این است که اطالعات محلی کلیدی برای یک رویکرد مدیریتی  به گزارش ایانا از سایت ساینس دیلی، آنچه آن ها کشف کرده

موفق است.نتایج این پژوهش که با همکاری پروفسور جنیفر فرن از دانشکده علوم زمین، محیط زیست و بیولوژیک ، اما الدوکور از 

جدید انجام شده است، در مجله ی بین دانشگاه ایتالیایی پاویا و دکتر جاش دورو از دفتر محیط زیست و میراث ایالت ولز جنوبی 

 ( منتشر شده است.applied ecologyالمللی محیط زیست کاربردی )

ر تاثیر گونه های گیاهی غی"پروفسور فرن که پیش از این روش های کنترل علف ها در جنوب کوئینزلند را آزمایش کرده می گوید: 

گونه های بومی آفریقای جنوبی بسیار پرطاقت ". "فزاینده ای افزایش داشته استبومی مهاجم مانند علف های هرز آفریقایی به طور 

هستند و برای تولیدات حیوانات و حفظ خاك ارزشمند هستند، اما در استرالیا باور بر این است این گونه ها که برای اولین بار در 

ی به عنوان گونه ای آفت در نظر گرفته شده اند، زیرا به آن جا رسیده اند، توسط بسیاری از صاحبان زمین های زراعت 1800دهه 

این گیاه توسط دام ها برای چریدن انتخاب نمی شوند و گیاه مذکور تمایل دارد که بر مراتع بومی غلبه کرده که باعث کاهش تنوع 

 زیستی و عملکردهای ضروری اکوسیستم می شود.

قرار دارند که می توانند در مورد گونه هایی که بر مراتع چیره می شوند  صاحبان زمین های زراعتی در یک موقعیت منحصر به فرد

 شهادت دهند و همچنین از موفقیت ها و شکست های خود در تالش برای مدیریت علف های تهاجمی بیاموزند.

لت ولز جنوبی جدید کار صاحب زمین زراعتی در منطقه بیگا در ایا 15برای این مطالعه، ما از نزدیک با "پروفسور فرن می افزاید:

کردیم تا تغییرات ویژگی های بوم شناسانه ی جنگل های مرتعی و اثراتی که به دنبال وجود علف های هرز غیر بومی آفریقایی که 

ما سپس یک مطالعه میدانی را برای آزمایش هفت فرضیه در مورد تولیدات زمین های ". "بر آن ها گذاشته می شود، آزمایش کنیم

 ."زمین زراعی دارای مالک ، راه اندازی کردیم که بسیاری از برداشت های مدیریتی را تایید می کرد 15منطقه در  57در زراعی 

سال عمر کنند و با چریدن حیوانات، ریزش، وسایل  17پروفسور فرن می گوید دانه های علف های آفریقایی می توانند حتی بیشتر از 

شوند. آنها شرایط خشکسالی را تاب می آورند و چراگاه های با پوشش کمی از خاك نسبت به این  نقلیه، آب، علوفه و باد پراکنده

علف های هرز آفریقایی عالوه بر اینکه علف های بومی را از توان می اندازند، می توانند به  "تهاجم مستعد تر هستند.او می گوید: 

و تبدیل به خطر برای کشاورزانی شوند که تالش می کنند ملک خود را اندازه ای بزرگ شوند که حرکات دام ها را محدود کنند 

پروژه ما اطالعات به شدت کمک کننده ای را تولید کرد و واقعا ارزش تالش تیمی در میان دانشمندان، دولت، "."مکان یابی کنند

که ما آزمایش کردیم این بود که آیا بریدن یک تئوری ".او در ادامه می گوید: "گروه های مراقبت از زمین و کشاورزان را نشان داد

علف های هرز آفریقایی و سپس قرار دادن تعداد زیادی دام در مرتع همانطور که بعضی کشاورزان فکر می کردند موثر خواهد بود یا 

همچنین آزمایش خیر. ما دریافتیم که خالف آن صحیح است و این کار تنها باعث می شود این علف ها فراوان تر شوند. این کار 

برعکس، ما کشف کردیم که یک تکنیک کنترل جایگزین مانند غلتک کردن یا اسپری کردن منطقه ای "."گرانی برای کشاورزان بود

 ."توسط علف کش، حتی با وجود هجوم سنگین و مقرون به صرفه بودن آن علی رغم امکان ضعیف تکرار آن موثر است

http://awnrc.com/index.php
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محلی در کنار روش های دانشمندان می تواند به عنوان یک رویکرد هوشمندانه برای توسعه راه  به طور کلی، ما دریافتیم که دانش"

حل های مدیریتی برای کنترل و مهار علف هرز آفریقایی عمل کند، اما این رویکرد به احتمال زیاد برای فهم و مدیریت سایر گیاهان 

 ."و حیوانات تهاجمی نیز مفید خواهد بود

http://www.iana.ir/fa/news/48720/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶شهریور  ۰۸تاریخ: 

 ارگانیک داردپیاز ارگانیک آنتی اکسیدان بیشتری نسبت به پیاز غیر 

( نشان می دهد که پیاز ارگانیک دارای آنتی اکسیدان بیشتر و میزان 1مطالعه منتشر شده در مجله کشاورزی و شیمی مواد غذایی )

دو نوع پیاز، از ارقام  2014تا  2009(، باالتری نسبت به پیاز معمولی است. برای تحقیق، تیم تحقیقاتی بین سال های 2فالونول )

Red Baron  )(را در شرایط مختلف، مورد آزمایش قرار دادند.نوعی پیاز با پوست طالیی رنگو هیشکین))نوعی پیاز قرمز 

شرایط ، از جمله کامال آلی، کامال معمولی و دو حالت  4محققان پیازها را تحت ، "cas-twas-coebio "به گزارش ایانا از سایت 

با توجه  "کشاورزی متعارف"بالعکس( آزمایش کردند. به این نکته باید اشاره کرد، ترکیبی )خاك آلی با کنترل آفات کش معمولی و 

به اعمال سنتی )معمول( روی خاك )به عنوان مثال، کود معدنی، بدون محصوالت چرخشی ( با استفاده از آفات کش های معمول 

با استفاده از اعمال ارگانیک روی  "ارگانیک کشاورزی")علف کش های شیمیایی و سایر آفت کش ها( تعریف شده است. درحالی که 

خاك )به عنوان مثال، کود آلی، چرخش محصول، محصوالت پوششی( و روش های ارگانیک برای کنترل آفات )به عنوان مثال، روش 

 .های مکانیزه برای از بین بردن علف هرز، روش های مکانیکی یا روش های گواهی شده برای کنترل آفات( انجام می شود

محققان در این آزمایش ها ، سطوح آنتی اکسیدان ها و سایر ترکیبات مرتبط با سالمت را تجزیه و تحلیل کردند و سطح آنتی 

اکسیدان باالتری را در دو نوع پیازی یافتند که به روش ارگانیک رشد یافته بود. همچنین پیاز ارگانیک دارای محتوای فالونول باالتر 

شتر نسبت به محصول معمولی بود. به باور محققان این میزان اختالف عمدتا به شیوه های مختلف مدیریت درصد بی 20و در حدود 

خاك مربوط می شود.نویسندگان همچنین نشان دادند که متغیرهای خارجی مانند آب و هوا و حتی میزان تابش نیز بر محتویات 

ت قبلی ارزیابی محصوالت ارگانیک و سنتی این موارد در نظر گرفته نشده فالونوئید تاثیر گذار است، این درحالی است که در مطالعا

نشان می دهد که چگونه اقدامات انجام شده روی خاك، می تواند "بود.کیم ریلی، از نویسندگان مطالعه، نتیجه گرفت که این مطالعه 

 ."دبر میکروبیوم خاك ، مواد غذایی و در عین حال سالمت انسان ها تاثیر گذار باش

 ایرلند  گفتنی است، نویسندگان مطالعه، فیو رن از مرکز تحقیقات غذایی تی جاسک

 (Teagasc Food Research Centre(و دانشگاه کرك ایرلند) University College Cork  ؛) کیم ریلی از مرکز تحقیقات

حقیقات غذایی تی جاسک ، محمد حسینی از ، میکائیل گافنی از مرکز ت دانشگاه کرك ایرلندغذایی تی جاسک؛ جوزف پ.کری از 

 مرکز تحقیقات غذایی تی جاسک و دیلیپ ك.رای از مرکز تحقیقات غذایی تی جاسک بودند.
-more-have-may-onions-organic-coebio.org/index.php/news/8173-twas-http://www.cas

content-flavonol-higher-activity-antioxidant 
 ترجمه: فرحناز سپهری

1-Journal of Agricultural and Food Chemistry 

هیدوروکسی فالون به طور  -3است که در آن ساختار  ای از ترکیبات فالونوید(، دسته Flavonols ها )به انگلیسیفالونول -2

فالونول ها مانند بسیاری از ترکیبات گیاهی  .ها و سبزیجات وجود داردمشترك وجود داشته باشد. این ترکیبات در بسیاری از میوه

ن از سالمت بدن محافظت می آنتی اکسیدان های فعالی هستند که توانایی مبارزه با التهاب و رادیکال های آزاد را دارند، همچنی

 های سبز بیرونی آن هابیشتر است؛ پیاز زرد بهترین منبع فالونولکنند. میزان فالونول موجود درمیوه ها و سبزیجاتدر پوست و برگ

 ، انگورسیاه ولوبیا سبز هستند.است.منابع دیگر شاملتره فرنگی، زردآلو، سیب

http://www.iana.ir/fa/news/48054/%D9%BE%DB%8C% 

 گزارشات جهانی
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 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۱۰تاریخ: 

 کشف یک قاره گمشده زیر آب

ی کاوش به این سرزمین سفر کردند، با اسرار قاره هشتم زمین را فاش کرد؛ دانشمندانی که برا "زیالندیا"یک سفر تحقیقاتی به 

ستر های رسوبی باطالعات فراوانی درباره این هشتمین قاره بازگشتند. در اینجا اکتشافات دانشمندان را که بر اساس مطالعه هسته

، این قاره "دیازیالن"به گزارش ایسنا و به نقل از تک تایمز، دانشمندانی که برای کاوش   .کنیماقیانوس به دست آمده، بیان می

   .کندگمشده در بستر دریا سفر کرده بودند، با اطالعات مهمی بازگشتند که برخی از اسرار آن منطقه را عیان می

شده زیر آب اقیانوس است که هایی غرقشود و در شرق استرالیا قرار دارد، زمینکه نیوزلند و جزایر کالدونیا را شامل می "زیالندیا"

 3280های آن )حدود دانشمندان در اوایل سال جاری بحث کردند که این نوار باریک که عمده زمین .زه هند استتقریبا به اندا

، "نیک مورتیمر"در ماه فوریه سال جاری،   .تواند برادر گمشده هفت قاره شناخته شده تا کنون باشدفوت( زیر آب قرار دارد، می

محققان نوشتند: جدایی   .واجد شرایط شناخته شدن به عنوان یک قاره است "ندیازیال"شناس و همکارانش، مدعی شدند که زمین

 "دیازیالن"کند. میلیون کیلومتر مربع(، از تعریف شدن آن به عنوان یک قاره پشتیبانی می 4.5از استرالیا و وسعت آن ) "زیالندیا"

ای است که پس از تقسیم ابرقاره نام ابر قاره "گوندوآنا"  .است درصد آن زیر آب 94بوده و امروزه  "گوندوآنا"قبال بخشی از بر قاره 

کرد پر می "تتیس"تشکیل شد. فاصله بین این دو ابرقاره جدید را دریایی به نام دریای  "لوراسیا"و  "گوندوآنا"به دو ابرقاره  "آپانگه"

آفریقا، اقیانوسیه، آمریکای جنوبی، قطب   .دانندبزرگ میهای این دریای که دریای خزر، دریای سیاه و دریای مدیترانه را بازمانده

آغاز به  "کرتاسه"میلیون سال پیش و در دوره  115هستند که در  "گوندوآنا"هایی از شبه جزیره هند، همان قاره جنوب و بخش

  .منطقه را بررسی کردند، برای دو ماه (IODP) المللی اقیانوس اطلسدانشمند از برنامه کشف بین 32  .تقسیم شدن کرد

ی راجع هایها سال پیش هستند و یافتن سرنخهای رسوب که حاوی سابقه و تاریخچه زندگی میلیونمحققان برای رسیدن به هسته 

   .در طول زمان تکامل یافته است، بستر اقیانوس آرام را حفاری کردند "زیالندیا"ها، جغرافیا و آب و هوای ه اینکه چگونه آتشفشان

یک قاره غرق شده در اقیانوس است که تا کنون  "زیالندیا"شناسی بخش علوم ملی آمریکا، گفت: ، مدیر برنامه اقیانوس"جیمی آلن"

  .کندمیلیون ساله خود را از طریق حفاری علمی اقیانوس فاش می 60به عنوان یک قاره شناخته نشده بود و اسرار 

اما اکنون  .میلیون سال پیش از جنوبگان و استرالیا جدا شده، غرق شده است 80ه از حدود زمانی ک "زیالندیا"شود که تصور می 

شود که ای گفته میجنوبگان به قاره  .بینیمای شده است که امروزه میگیری قارهمشخص شده که رویدادهای بعدی باعث شکل

ه کره زمین است و کمابیش تمام سطح آن با یخ پوشیده شده پیرامون قطب جنوب، زمین را دربر گرفته است. این قاره سردترین نقط

جنوبگان پنجمین قاره بزرگ کره زمین   .صورت گرفت "جیمز کوك"توسط کاپیتان  1820است. کشف این قاره در اواخر ژانویه 

ها دارد. همچنین ه قارهپس از آسیا، آفریقا، آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی است؛ ولی با این وجود کمترین جمعیت را میان هم

  .دارد های جهان به این قاره تعلقترین میانگین دما در میان همه قارهبلندترین میانگین بلندی، کمترین میانگین رطوبت و پایین

وسکوپی رهای میکای زیر آب نبوده که امروزه هست. صدفهمیشه و از ابتدا به اندازه "زیالندیا"اکتشافات جدید فسیلی نشان داد که  

دهد که آب و هوا و جغرافیای های گیاهان زمینی نیز نشان میها و گردهکنند، هاگعمق زندگی میکه در دریاهای گرم و کم

گیری دهد شکلدانشمندان همچنین دریافتند که شواهد نشان می  .در گذشته به طور چشمگیری متفاوت بوده است "زیالندیا"

های آتشفشانی و عمق اقیانوس و میلیون سال پیش باعث تغییرات چشمگیر در فعالیت 50تا  40 اقیانوس آرام بین "حلقه آتش"

های آتشفشانی ها و فورانلرزهای است که در آن شمار زیادی از زمینمنطقه "حلقه آتش"  .شده است "زیالندیا"همچنین تغییر شکل 

ها، ای از درازگودالهزار مایلی( با مجموعه 25)هزار کیلومتری  40ب دهد. این حلقه در یک نعل اسدر حوضه اقیانوس آرام رخ می

های فعال و درصد از آتشفشان 75آتشفشان و خانه بیش از  452ای همراه است. حلقه آتش دارای قوس آتشفشانی و حرکات پوسته
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وشن شدن نحوه گسترش حیوانات و گویند که تغییرات جغرافیایی بزرگ ممکن است سبب ردانشمندان می  .نهفته در جهان است

های قدیمی نشان داد که گیاهان و حیوانات چگونه خود را با گیاهان در اقیانوس آرام جنوبی شود. کشف دریاهای کم عمق و زمین

 .اندتغییرات وفق داده

http://www.iana.ir/fa/news/48830/%DA%A9%D8%B4% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۰۵تاریخ: 

 کنوانسیون سازمان ملل، نابودی زمین های با ارزش کشاورزی جهان را تأیید کرد

بیابان ها و در نتیجه آن نابودی زمین های باارزش کشاورزی جهان را تأیید کنوانسیون سازمان ملل در مبارزه با بیابان زایی، پیشرفت 

، سازمان ملل متحد در جدیدترین گزارش خود اعالم کرده است سوءمدیریت "اگریکالچر این نیوز"به گزارش ایانا از سایت .می کند

ی اند. شیوه های مدیریتی حال حاضر در بخش زمین همراه با اثرات تغییرات اقلیمی عوامل اصلی نابودی اراضی باارزش کشاورز

کشور جهان بر بیابان  169درصد از گازهای گلخانه ای جهان نقش دارد. در مقیاس جهانی،  25استفاده از زمین در انتشار حدود 

 زایی تأثیر می گذارند که در این میان چین، بزرگترین جمعیت جهان، بیشترین تأثیر را دارد.

( منتشر کرد و در یکی از کنفرانس UNCCD)1در چشم انداز جهانی زمین که کنوانسیون مبارزه با بیابان زایی سازمان ملل متحد 

چین ارائه شد؛ تخریب، از بین رفتن تنوع زیستی و تغییرات آب و هوایی تهدیدات منفی  (Ordos)های بزرگ آن ها در شهر اُردوس 

این گزارش می گویند که رشد فشارهای کاسته نشده فعلی بر زمین به علت افزایش جمعیت، افزایش  بر سالمت بشر اند. نویسندگان

، (UNCCD COP13)میزان مصرف و باال رفتن رقابت بر سر منابع کمیاب ادامه دارد. در نشست سازمان ملل متحد در چین 

ای مرتبط با تهدیدات در حال ظهور ناشی از مهاجرت اجباری، وزیران اهداف خود برای بازسازی زمین را اعالم کردند، درباره معیاره

کشور،  110طوفان شن و گرد و غبار، و همچنین اقدماتی برای تقویت مقاومت جوامع در برابر خشکسالی به توافق رسیدند. بیش از 

 پیوستند.  2030زمین تا سال در پیشرفتی قابل توجه، به کمپین جهانی دستیابی به اهداف توسعه پایدار و بی طرفی در تخریب 

اهداف چنین تالش هایی حفظ حاصلخیزی زمین، کمک به بیش از یک میلیارد نفر از مردم جهان برای به دست آوردن غذا، آب، 

از سوی کنوانسیون مبارزه با  (GLO)2انرژی و امنیت شغلی در برابر تغییرات اقلیمی است. اولین نسخه چشم انداز جهانی زمین 

زایی در سپتامبر امسال منتشر شد. چشم انداز جهانی زمین، پلت فرم و نشریه ارتباطات راهبردی است که اهمیت اساسی  بیابان

کیفیت زمین برای رفاه انسان، ارزیابی روند فعلی تبدیل زمین، تخریب و نابودی، شناسایی عوامل محرك و تحلیل اثرات و ارائه زمینه 

ینده را نشان می دهد. همچنین، دیدگاه جدید و تحول گرایانه ای برای سیاست مدیریت زمین، ای برای چالش ها و فرصت های آ

برنامه ریزی و عمل در مقیاس ملی و جهانی را ارائه می دهد. جی ال اُ، با جمع آوری گروهی از کارشناسان و همکاران بین المللی، 

 مینه توسعه پایدار، شامل موارد زیر، می پردازد:به چالش ها و فرصت های آینده مدیریت و بازسازی زمین در ز

 امنیت غذایی، آب و انرژی؛ · 

 تغییرات اقلیمی و حفاظت از تنوع زیستی؛· 

 توسعه شهری و محیط های پیرامون شهرها و زیرساخت ها؛· 

 مالکیت زمین، حکومتداری و جنسیت؛ و· 

 مهاجرت، درگیری و تهاجم انسانی.· 

 پانوشت:

1 .United Nations Convention to Combat Desertification 

2 .Global Land Outlook 

 ترجمه: مهشید جاللیان

http://www.iana.ir/fa/news/48734/%DA%A9%D9%86%D9%88% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۰۱تاریخ: 

 زیست با کاهش فقررابطه احیای محیط

یواخیم لوی، کارشناس ارشد بانک جهانی و وزیر سابق اقتصاد برزیل در یادداشتی به بررسی رابطه شرایط محیط زیست با فقر پرداخته 

های نمحیطی جزو زمیکنند که از لحاظ زیستدرصد از فقیرترین مردم جهان در مناطقی زندگی می 42دهد حدود که نشان می

 .آیندشده به شمار میتخریب

 ترجمه: محمد اشرفی 

 .ها قائل استبومای برای احیای زیستهای خود برای کاهش فقر و بهبود سطح رفاه در جهان، اهمیت ویژهبانک جهانی در برنامه

 دهد و موجب ماندگاریقرار می ناپذیرگر و جبرانپذیر را بیش از سایرین در معرض خسارات ویرانزیست، اقشار آسیبتخریب محیط

 .شودفقر در جهان می

ای همحیطی جزو زمینکنند که ازلحاظ زیستدرصد از فقیرترین مردم دنیا در مناطقی زندگی می 42دهند که حدود آمارها نشان می

میلیون هکتار زمین در  12 از بیش  شود ومیلیارد تن خاك در جهان دچار فرسودگی می 24آیند. ساالنه شده به شمار میتخریب

 .گیردشدن به بیابان قرار میسراسر جهان به دلیل خشکسالی در آستانه تبدیل

ر سوزی چندماهه دطور مثال، یک آتشتوان با خسارات بالیای طبیعی مقایسه کرد. بهزیست را میهای ناشی از تخریب محیطهزینه

 .به اقتصاد این کشور خسارت وارد کرد 2004سال  های اندونزی بیش از سونامی وحشتناكمراتع و جنگل

های سنگینی دیر نشده است. کشورهای جهان این وجود، خوشبختانه هنوز هم برای تغییر شرایط و پیشگیری از چنین زیانبااین

و مولد را به وجود آورند؛  هایی پرفایدهبومشده را احیا کنند و زیستهای تخریبمیلیارد هکتار از جنگل 2ظرفیت را دارند که ساالنه 

ه اواخر ماه ها کبومتوانند به توسعه پایدار جوامع کمک شایانی بکنند. هفتمین کنفرانس جهانی احیای زیستهایی که میبومزیست

 .ها و سایر نهادها از انگیزه کافی برای تحقق این هدف برخوردارندگذشته میالدی در برزیل برگزار شد، نشان داد که دولت

ها در مقیاس وسیع جامه عمل بپوشانیم؟ پیش بومهای بعدی را برداریم و به آرزوی احیای زیستدر چنین شرایطی چگونه باید گام

ای نو بنگریم؛ در وهله اول ما باید اقتصاد جنگل و منابع طبیعی را از زاویه:از هر اقدامی باید چند اصل کلیدی را مدنظر قرار دهیم

ها فراتر روند. باید بتوانیم بین ا در مقیاس مدنظر بانک جهانی مستلزم این است که کشورها از حد حفظ جنگلهبوماحیای زیست

محیطی از سوی دیگر توازن برقرار کنیم. باید از کشورهایی مانند های زیستسو و مدیریت بحرانتولید الوار، غذا و انرژی از یک

های های ارزش مبتنی بر جنگل و با کمک گرفتن از فناوریتاهایشان را بر پایه زنجیرهاتریش، آلمان و کره جنوبی که اقتصاد روس

اند، الگو بگیریم. بانک جهانی از ترویج این رویکرد در سایر کشورها پشتیبانی کرده است. اخیراً در محیطی بنا نمودهپیشرفته زیست

ر شده لوئس دنی به مرحله اجرا رسید و طی آن جلگه تخریبکشور چین یک طرح جلوگیری از فرسایش خاك با حمایت بانک جها

خیر و پررونق تبدیل شد تا کشاورزی پایدار را برای مردم منطقه میسر نموده و زندگی حاشیه رود زرد بار دیگر به یک جلگه حاصل

حال هزینه و درعینراهکارهایی کمها در مقیاس گسترده، بومدوم اینکه ما باید برای احیای زیست.میلیون نفر را تأمین کند 2.5

های مستحکم علمی باشند زیرا صحبت از اجرای طرح در یک مقیاس وسیع در میان کارآمد بیابیم. این راهکارها باید مبتنی بر روش

مختلفی  هایاست و هزینه اشتباهات در چنین مقیاسی بسیار سنگین خواهد بود. همچنین این راهکارها باید بتوانند پاسخگوی چالش

. باشند -دست این از مسائلی و طرح انجام بندیزمان تا گرفته زمین احیای برای غیربومی یا بومی گیاهی هایگونه بین انتخاب از–

های تحقیقاتی مشترك، ازلحاظ اند با اجرای پروژهتوانسته برزیل در هابوم زیست احیای حوزه در فعال خصوصی هایشرکت

ها را سوم اینکه ما باید رعایت حقوق جنگل.شده پیشرو باشندهای تخریبمنظور احیای زمینسازی فرآیند کشت گیاهان بهتجاری
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سنتی(  ی بومیان و قبایلتضمین کنیم. اقتصاد جنگل هرگز بدون وجود قوانین مستحکم در خصوص تصرف اراضی جنگلی )حتی برا

اند. مثالً در کشور نیکاراگوئه با حمایت بانک جهانی های خوبی در این زمینه داشتهرونق نخواهد گرفت. البته برخی کشورها پیشرفت

های سال قبل آغاز گردید، اکنون کل قلمرو تحت سکونت بومیان جنگل 15و به لطف اصالحات قانونی، نهادی و سیاستی که از 

 .گذاری شده استبرداری و عنوانطقه کارائیب با دقت نقشهمن

کارگیری یک نظام حسابداری توانند با بهکشورها می .های اطراف خود داشته باشیمچهارم اینکه ما باید درك بهتری از ارزش جنگل

ها های اقتصادی ناشی از تخریب جنگلها و منابع معدنی خود نموده و هزینهها، جنگلگذاری زمینهای طبیعی، اقدام به ارزشثروت

آمده از احیای آن ها را برآورد و در محاسبات تولید ناخالص داخلی لحاظ نمایند. بدین ترتیب وزرای اقتصاد و دستو یا منافع به

زارهای ها ابد و دولتتوانند با تکیه بر آمارهایی که در اختیار دارند، نقش مهمی در احیای منابع طبیعی ایفا کنندارایی کشورها می

که طور مثال، در کاستاریکا پس از آنبه .محاسباتی مناسبی را برای اتخاذ یک رویکرد هوشمند در این حوزه در اختیار خواهند داشت

اد شد، در اقتصبرابر بیش از آنچه قبالً تصور می 10ها اندازی یک نظام حسابداری جنگل نمود، مشخص شد جنگلدولت اقدام به راه

ها است. ما باید تأمین بومهای احیای زیستای که نباید از آن غافل شد، بحث تأمین مالی طرحآخرین مسئله.کاستاریکا نقش دارند

های کوچک و متوسط فعال در این حوزه، در اولویت تأمین مالی مالی را در تمامی سطوح مدنظر قرار دهیم و البته بهتر است بنگاه

 از. ندک پیدا جذابیت -جوانان و زنان ویژهبه –ها و کشاورزی جامع، برای کارآفرینان کاری کنیم که توسعه جنگلقرار گیرند. باید 

 ابعمن از عظیمی سیل ها،بومزیست احیای برای هافناوری و راهکارها بهترین یافتن منظوربه قوی پژوهشی هایطرح اجرای با طرفی

 .خواهد شد سرازیر حوزه این سمت به نیز مالی

که که در ابتدا نیز اشاره شد، احیای اکوسیستم نقشی بسیار حیاتی در توسعه پایدار جوامع و کاهش فقر در جهان دارد. امروز چنان

ها با استفاده از رویکردهای نوین وجود دارد و بانک جهانی نیز به درك مناسبی از بومهای متعددی در حوزه احیای زیستفرصت

بانک جهانی آماده است تا با استفاده از ابزارهای .کنند، رسیده استهای احیا کمک میآمیز بودن طرحدی که به موفقیتاصول و قواع

شود، از نامیده می PROFOR اختصارکه به« هاطرح ویژه جنگل»های مشارکتی مانند مالی در اختیار خود و نیز در قالب طرح

زیست منجر تنها به بهبود وضعیت محیطهای مشترك نهاین تالش .خود حمایت کند هایهای کشورها برای احیای جنگلتالش

 .ها انسان فقیر را در سراسر جهان بهبود خواهد بخشیدشود، بلکه کیفیت زندگی میلیونمی

http://www.iana.ir/fa/news/48611/%D8%B1%D8% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۰۳تاریخ: 

 راه حل های مبتنی بر داده/تصمیم گیری خرده مالكان کشاورز بر اساس آب و هوای هوشمند پشتیبانی می شود

( به منظور مقابله با چالش های اطمینان از تغذیه جمعیت رو به رشد جهان و نیاز به داده DBTاخیراً، سازمان بیوتکنولوژی هند )

های قابل اعتماد و خاص برای کاهش خطرات تغییرات اقلیمی بر کشاورزی و مشارکت خرده مالکان کشاورز به عنوان ذی نفعانی در 

 د.را راه اندازی کر (FarmerZone)انقالب داده ها، قلمرو کشاورزی 

قلمرو کشاورزی، به عنوان پلت فرم )الگوی( داده ای مبتنی بر یک منبع باز جمعی، بصری و رایانه  icrisatبه گزارش ایانا از سایت 

ای پیش بینی شده است که راه حل های پیشرفته ای را بر اساس آب و هوای هوشمند به خرده مالکان کشاورز ارائه می دهد. هدف 

بهبود زندگی کشاورزان با تهیه نیازهای مختلف کشاورزی شامل مقابله با تغییرات اقلیمی، پیش بینی وضعیت از ایجاد این قلمرو، 

 خاك و آب و هوا، احتیاجات دانه و آب، و ارتباط مستقیم تولیدات مزرعه با فروش است. 

بر امسال در شهر دهلی نو برای راه آگوست تا یک سپتام 29سازمان بیوتکنولوژی هند، کنفرانس کشاروزی هوشمند را در تاریخ 

اندازی این پلت فرم و دعوت از متخصصان بین المللی پیشرو و همکارانشان در این زمینه برگزار کرد. در این کنفرانس، کارشناسی از 

آنها در طراحی بخش دولتی، خصوصی، ان جی او ها همراه با کشاورزان راه حل های اجراشدنی را تحسین کردند و درباره نقش بالقوه 

کشاورزی -و توسعه قلمرو کشاروزی گفتگو کردند. هدف اصلی این پلت فرم طراحی مدلی است که در سراسر تعدادی از مناطق اقلیمی

، از مؤسسه تحقیقات بین المللی محصوالت زراعی در (Suhas Wani)مختلف در ابعاد وسیع به اجرا درآید. دکتر سوهاس وانی 

، نیازها و چالش های خرده مالکان کشاورز را برجسته می کند و نحوه مقابله با این (ICRISAT)1سیری نواحی نیمه خشک گرم

مشکالت با استفاده از داده های خاص و با کیفیت را توضیح می دهد. مثالً، داده های تحلیل خاك، برای ابزارهای پیشتیبان تصمیم 

رای بسیاری از آنان، کشاورزی به باران بستگی دارد و از بارش های موسمی و گیری و مشاوره به موقع به کشاورزان حیاتی است. ب

نامنظم رنج می برند. دانشمندان آیکریست با همکاری مایکروسافت، یک برنامه کابردی )اپلیکیشن( کاشت را که بهترین زمان برای 

اپلیکیشن بهترین زمان کاشت بر اساس داده های کاشت را اطالع می دهد، به طور موفقیت آمیزی اجرا کرده اند. در حال حاضر، 

کشاورز برای تصمیمات مبتنی بر آب و هوای هوشمند پیشتبانی می کند. در حالی که بسیاری از این ابتکارات،  150شبکه ای از 

اورزی است، به ( برای افزایش بهره وری در کشICT( که اهرم قدرت فنّاوری ارتباطات و اطالعات )Krishidootمانند کریشیدوت )

چالش ارائه راه حل های کشاورزی هوشمند برای  ؛طور جداگانه و یا از همکاری مشترك بخش خصوصی و دولتی به وجود می آید

میلیون خانواده های کشاورزان نیازمند تالش های متمرکزانه ای از سوی فعاالن مختلف در این بخش است.همچنین هدف  46

جاد سایت های نگهبان و سیستم های تحویل با استفاده از هوش مصنوعی و ماشین های آموزش دیده سازمان بیوتکنولوژی هند، ای

 برای تسهیل در صحت راه حل هایی جهت پاسخگویی به نیازهای کشاورزان در زمان واقعی است. 

 (BBSRC)کنولوژی و شورای تحقیقات علوم زیستی و بیوت (RCUK)کنفرانس مذکور با همکاری شورای تحقیقات انگلستان 

انگلستان برگزار شد. قلمرو کشاورزی سازمان بیوتکنولوژی هند، نوعی ابتکار و پلت فرمی مبتنی بر داده های شبکه ای است که جمع 

آوری، تطبیق و تصحیح داده های مزرعه ای و از راه دور را با هوش بازار همراه می کند تا راه حل های کشاورزی هوشمند را برای 

 تولیدات مزارع را به بازارهای قابل اعتماد متصل خواهد کرد.  (MarketZone)مالکان کشاورز ایجاد کند. قلمرو بازار خرده 

؛ مرکز بین المللی تحقیق و (USDA)؛ وزارت کشاورزی آمریکا (FAO)شرکای بین المللی این برنامه ابتکاری شامل سازمان فائو 

آمریکا، مرکز جان  (Penn State)، دانشگاه پن استیت (GODAN)2، گدان (ICRISAT)کانادا؛ آکریست   (IDRC)توسعه

 (Reading)، دانشگاه دولتی ریدنیگ (Innovate UK)، سازمان ابداعات انگلستان (John Innes Center)اینس انگلستان 

http://awnrc.com/index.php
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و دانشگاه آبریستویث  (BEIS) اسکاتلند، سازمان تجارت، انرژی و صنایع انگلستان (Roslin)انگلستان، مؤسسه روسلین 

(Aberystwyth)  .ولز می باشند 

http://www.iana.ir/fa/news/48676/%D8%B1%D8% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۰۳تاریخ: 

درصدی هزینه های نشاء برنج شد/ میزان  30به بهبود بهره وری کشاورزان ژاپنی/ تویوتا باعث کاهش  کمک تویوتا

 درصد کاهش یافت 90ضایعات 

( ، شرکت ژاپنی ، از سیستم مدیریت تولید خود در سطح جهانی برای بهبود بهره وری  .Toyota Motor Corp) تویوتا موتور

(، یک شرکت Nabehachi Nousan، شرکت نبهاچی نوسان )"جاپان تایمز"ش ایانا از سایت کشاورزان استفاده می کند.به گزار

کشاورزی در یاتومی، استان آیکی ژاپن، سیستم مدیریت تولید را که توسط تویوتا طراحی شده ، مورد استفاده قرار داده است به 

ونیکی می دهد.شرکت نبهاچی نوسان، متشکل از کشاورزان صورت الکتره طوری که به آن امکان نظارت بر فعالیت های کشاورزی را ب

قطعه پراکنده دارد.  2000هکتار زمین شامل حدود  200کوچک است که در زمینه های کشاورزی فعالیت می کنند. در حدود 

 استفاده می کند. GPSنبهاچی نوسان، برای حل چالش افزایش بهره وری، به سیستم تویوتا روی آورده که از 

م تویوتا، بر اساس اطالعات پایه ای، یک طرح تولید بهینه را تولید می کند. به طوری که برای کاشت برنج، این طرح به صورت سیست

رنگ های مختلف نشان داده می شود و میزان پیشرفت در گوشی های هوشمند و صفحه نمایش کامپیوترمنعکس می شود و این 

 ه افراد دیگر سریع تر برنامه ریزی کنند.امکان را به کشاورزان می دهد تا نسبت ب

همچنین مدیریت مزرعه به مراتب ساده تر شده است و کارگران از طریق تلفن هوشمند اطالعاتی را در مورد پیشرفت کارشان به 

 د.دست می آورند. عالوه بر این، سیستم تویوتا به طور خودکار، گزارش های روزانه را در اختیار کشاورزان قرار می ده

درصدی هزینه های نشاء برنج  30از سوی سازنده خودرو، سیستم باعث کاهش  "فقط در زمان"با پیروی از استراتژی ساخته شده 

 زیرا نبهاچی نوسان ، دیگر نیازی به کنار گذاشتن نشاء مازاد ندارد. ؛شده است

 درصد کاهش داده است. 90به گفته کیهارو یاگی، رئیس نبهاچی نوسان، سیستم تویوتا میزان ضایعات را 

 عالوه بر این، افراد برای اجرای بهبود مستمر در عملیات روزانه خود، دستورالعمل های کارمندان تویوتا را دریافت می کنند.

کارگران نگرش خود را نسبت به شغل خود تغییر داده اند، آن ها از داده های جمع آوری شده برای بهبود فعالیت "یاگی گفت: 

با توجه به پیری کشاورزان ژاپنی، اعطای زمین های زراعی به شرکت های کشاورزی مانند نبهاچی "ی استفاده می کنند.کشاورز

نوسان افزایش می یابد، به طوری که تقاضای بیشتری برای مدیریت کارآمد ایجاد می شود.در پایان ماه جوالی، سیستم تویوتا توسط 

انند هوکایدو، فوکوشیما و ناگانو تصویب شد. تویوتا، با به دست آوردن نتایج موفقیت آمیز، شرکت کشاورزی در مراکز پرجمعیت م 35

قصد دارد طی مدت سه سال ، سیستم را برای فروش عمومی بگذارد.شیگکی تومویاما، مدیر ارشد شرکت تویوتا در زمینه این سیستم 

 "ته کشاورزی در آینده آماده می کنیم.ما چالشی برای کشاورزان برای دستیابی به فناوری پیشرف"گفت: 

http://www.iana.ir/fa/news/48667/%DA%A9%D9% 
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 گزارشات جهانی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مهر  ۰۶تاریخ: 

 بر تولید داخل تاثیری نداردتوزیع بذر بوجاری در مناطق سردسیر/نرخ پایین گندم جهانی 

 .هزارتن بذر بوجاری برای کشت زراعی سال آینده در حال توزیع در مناطق سردسیر است 468مجری طرح گندم گفت:

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزیاسماعیل اسفندیاری پور مجری طرح گندم در گفتگو با خبرنگار

را ضروری خواند و گفت: توجه به سیاست گذاری درست در سطوح ملی، ایجاد درآمد مناسب  کشت گندماقدامات حمایتی در ،جوان

کود ازوته در دیم جارها می تواند در خودکفایی گندم  برای کشاورزان، استفاده از بذور اصالح شده،کشت با دستگاه خطی و استفاده از

به گفته وی مدیریت دقیق قبل و حین کاشت، فرآیند تناوب، تاریخ کشت،مقدار کود مصرفی، عمق .به نتایج مطلوب تری منجر شود

 .دارد کشت دیم گندمکشت بذر، مبارزه و کنترل علف های هرز و آفت و رعایت اصول فنی تاثیر بسزایی در 

هزارتن بذر بوجاری برای کشت زراعی سال آینده در حال توزیع در مناطق سردسیر است،  468اسفندیاری پور با اشاره به اینکه 

 بذر گندم آبی و دیم مناطق گرمسیریو  630افزود: اکنون هر کیلو بذر گواهی شده گندم دیم مناطق سردسیری با نرخ هزار و 

 .کارگزاری های بخش خصوصی تحت نظارت جهاد کشاورزی شهرستان ها توزیع می شودتومان از طریق  760با نرخ هزار و 

میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده است، اظهار کرد: این میزان خرید بیش از  9مجری طرح گندم با بیان اینکه حدود 

را به شورای  خرید تضمینی گندمت پیشنهادی مشاور وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: وزارتخانه قیم.مصرف نیاز یکسال کشور است

وی با اشاره به اینکه پایین بودن نرخ جهانی گندم تاثیری در خودکفایی تولید .اقتصاد اعالم کرده و حال باید منتظر نرخ نهایی ماند

 یت همه جانبه ازبر حسب تورم کشور تعیین می شود، از این رو حما نرخ خرید تضمینی گندمداخل ندارد، تصریح کرد: اکنون 

 .گندمکاران امری ضروری است تا آنها به جز تولید دغدغه خاطر دیگری نداشته باشند

http://www.yjc.ir/fa/news/6256632/%D8%AA%D9%88%D 
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 گزارشات جهانی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مهر  ۰۶تاریخ: 

 درآمد کشور از صادرات خوراک آماده آبزیان چقدر است؟

تن خوراك آماده آبزیان، از کشور صادر شده  585، قریب به  1396ماهه نخست سال  5طبق آمار منتشر شده توسط گمرك در 

 .است

 5در  توسط گمرکطبق آمار منتشر شده  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

 .، از کشور صادر شده استخوراک آماده آبزیان تن 585، قریب به  1396ماهه نخست سال 

 .بوده است 11131430985زش ریالی آن و ار 342646 صادراتارزش دالری این میزان  

http://www.yjc.ir/fa/news/6260230/%D8%AF%D8%B1%D8 
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	ذره بین مجلس بر شرکت صنایع مس ایران/وقتی نظارت وزارت صنعت کارساز نشد
	دامن شرکت ملی صنایع مس ایران از اتهامات پاک است
	زور وزارت صنعت هم به مافیای مس ایران نمی رسد


	جاده ابریشم جدید،جایگاه کشورمان را تحت الشعاع قرار خواهد داد/شاهراههای تجاری ایران در مسیر انزوا؟
	وقتی راه لاجورد، فرصت ترانزیتی کشور را تهدید میکند
	جاده ابریشم جدید، جایگاه ایران در توسعه منطقه ای را تحت الشعاع قرار خواهد داد

	عقب ماندگی 80 هزار میلیارد تومانی بودجه ای در توسعه راه ها تا ابتدای امسال

	ممنوعیت افزایش قیمت قبل از ابلاغ رسمی کارگروه تنظیم بازار
	استقبال سرمایهگذاران خارجی برای حضور در منطقه ویژه/مناطق ویژه اقتصادی، سکویی برای صنعتی شدن
	میزان ضایعات کشاورزی نگران کننده است/ نبود زنجیره تولید عامل نوسان قیمت محصولات
	با ایجاد زنجیره تولید خبری از نوسان قیمت محصولات نیست
	نبود زنجیره تولید، افزایش ضایعات را رقم زد

	از کشتهای پرمصرف جلوگیری شود/ادامه تنش آب در حوضه مارون

	برنج
	واردات برنج آری یا خیر؟
	عرضه برنج خارجی در کیسه ایرانی/کشاورز: آمار تولید و کسری برنج وزارتخانه صحیح نیست
	وزارت جهاد عامل گرانی برنج خارجی است/ افزایش ۱۶ درصدی قیمت برنج خارجی در بازار

	پسته
	بسترسازی ورود پسته به بورس کالا/ تعریف استانداردها برای عرضه چند واریته پسته

	پنبه
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	مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
	برخی دولتیها وزارت جهاد کشاورزی را دور میزنند / قاچاق میوه غیرممکن است
	تولید داخلی به خاطر منافع 4 شرکت واردکننده، نابود میشود
	در نشست بیستوهشتم هیات نمایندگان اتاق ایران چه گذشت؟
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	کشاورزی و زمین داری در غرب ایران
	سود 3 تا 4 درصدی تسهیلات بانکی بخش کشاورزی کشورهای منطقه از جمله آذربایجان و ترکیه
	رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از محیط بان مجروح ساوهای عیادت کرد
	علت افزایش قیمت کالاهای اساسی بررسی می شود
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	سوءمدیریت زمین همراه با اثرات تغییرات اقلیمی عوامل اصلی نابودی اراضی کشاورزی اند/تخریب، از بین رفتن تنوع زیستی و تغییرات آب و هوایی تهدیدات منفی بر سلامت بشر اند
	توزیع نامناسب نهادهها برای کشاورزان دردسرساز شد/ افزایش سرسام آور نرخ نهادهها بعد از حذف یارانه
	حذف یارانه نرخ کود را بالا برد
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	ایران، هشتمین تولیدکننده پیله و نخ ابریشم در جهان

	گزارشات جهانی
	فرسایش یک سوم خاک کره زمین توسط کشاورزی / خاک حاصلخیز زمین سالانه ۲۴ میلیارد تن نابود می شود
	مزرعه ای در قطب جنوب/ سبزیجات در منفی 74 درجه سانتیگراد کشت می شوند
	آمار جدید فائو/ ایران، پس از ترکیه، دومین تولیدکننده گندم در منطقه
	مشکلات مربوط به مقاومت ضد میکروبی نباید نادیده گرفته شود/ همه فعالان دامپزشکی به خطرات آنتی بیوتیک ها آگاه باشند
	سهم صنعت کشاورزی در اقتصاد آمریکا / 99 درصد از مزارع کشاورزی آمریکا، مزرعههای خانوادگی هستند
	تولید بلندترین برنج جهان در هند
	گام های مورد نیاز برای توسعه سریع بخش کشاورزی پاکستان
	برنامه "تغذیه آینده"رشد مبتنی بر کشاورزی را ترویج می دهد
	چین در سال 2016، محصولات لبنی 19 کشور را برگشت داد/ شیر تازه در بسیاری از کشورها عمدتا به صورت محلی تولید می شود
	بزرگ ترین هویج جهان در دستان مرد سبز انگشتی
	کنه واروآ، دشمن اصلی زنبور ها، در لایه ی حفاظتی خود دارای نقص ژنتیکی است
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