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 بنام خداوند متعال

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

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

 کلیک فرمائید  Bookmarkاخبار صرفا برروی عناوین در 

 

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

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

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

 .شودای بازنشر میرسانه

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

 اهم اخبار کشاورزی و آب

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

 بهره مند فرمائید.

جوابگو خواهند بود 02188346720و فاکس   02188346726در این راستا تلفن    
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 آب
 آیانا - 1۳۹۶مهر  1۷تاریخ: 

 های حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمانکاهش محسوس روان آب

 .های حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان خبردادآبمدیر کل حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان ازکاهش محسوس روان

بندرعباس، تکمیل کننده روند مثبت  جوی در زیرحوضه آبریز میلیمتر ریزش 307ارسالن هاشمی گفت: ثبت به گزارش ایانا از پاون، 

 42ها نسبت به مدت مشابه سال آبی قبل و افزایش درصدی بارش 41های این منطقه بوده است به طوری که حاکی از رشد بارش

 های آبریز خلیج فارس و دریای عمان ادامه داد:پیوسته حوضهمدیرکل دفتر مدیریت به هم.درصدی نسبت به متوسط بلندمدت دارد

ها در شرایط مساعدی قرار ها و اثربخشی آنهای متوالی این حوضه آبریز متاسفانه از نظر روان آببا این وجود با توجه به خشکسالی

 .ها مواجه هستیمنداریم و غالبا در حوضه با کاهش روان آب

 رغم محدویت منابع آبیافزایش سطح زیرکشت حوضه آبریز کرخه به

ای به منظور تعیین سطح زیرکشت حوضه آبریز کرخه، عنوان کرد: بررسی اطالعات به دست ه از تصاویر ماهوارهوی با اشاره به استفاد

 .ها داردرغم محدودیت منابع آبی و ذخایر روان آبآمده حاکی از افزایش و توسعه سطح زیرکشت این منطقه به

کید کرد و گفت: در بخش دیگری از این اطالعات به دست آمده های صحرایی و میدانی در این بخش تاهاشمی بر لزوم افزایش پایش

 های آبیاری مدرن برایهای منصوبه در زیرحوضه آبریز فزونی یافته و نه تنها شاهد عدم استفاده از شیوهمشخص شده است که پمپ

دا قابی مزارع در باالدست نیز افزایش پیهای آبیاری غرایم بلکه استفاده از روشافزایش اثربخشی و راندمان کشاورزی این منطقه بوده

های مختلف این حوضه آبریز افزایش یافته است تا افراد بتوانند سهم وی گفت: متاسفانه رقابت مصرف آب در بخش.کرده است

 .بیشتری از منابع آبی این بخش را به خود اختصاص دهند

 ها تغییر کرده استتوزیع زمانی و مکانی بارش

ان های سازمهای آبریز خلیج فارس و دریای عمان با تاکید بر اینکه بر اساس گزارشپیوسته حوضهیریت به هممدیرکل دفتر مد

ست. ها تغییر کرده اهواشناسی وضعیت نرمالی را در سال آبی پیش رو خواهیم داشت، تصریح کرد: امروزه توزیع زمانی و مکانی بارش

ها به های جوی برای افزایش راندمان محصوالت کشاورزی هستیم معموال بارشد ریزشبه طور مثال در مقاطع زمانی که ما نیازمن

هاشمی بیان کرد: ممکن است در اعداد و .شونددهد و کارایی الزم را ندارند و بخار میمیلیمتر رخ می 5صورت سیل و یا تنها زیر 

ه اثربخشی چندانی ندارند. متاسفانه این شرایط نهادینه شده ها رقم باالیی باشد؛ ولی به دالیل ذکرشدارقام ارائه شده حجم بارش

گیرد که آبی شکل نمیهای در مقیاس سیل، روانشود چرا که در صورت بارشها آب از دسترس خارج میاست و در اغلب حوضه

ی منابع آب، کاهش روان وی ادامه داد: بروز چنین روندی باعث بروز مشکالت متعددی از قبیل افزایش آلودگ.بخواهد ذخیره شود

های رویه شده است. بنابراین در چنین وضعیتی بایستی باال و پایین دست بخش کشاورزی حوضههای بیها و افزایش برداشتآب

ر بخش ای داند به هماهنگی مناسبی برسند تا نگرش حوضهآبریز که بیشترین سهم استفاده از منابع آبی را به خود اختصاص داده

های آبریز خلیج فارس و دریای عمان با تاکید بر اینکه شاهد مصرف آب پیوسته حوضهمدیرکل دفتر مدیریت به هم.بدهد مصرف رخ

شود و مطمئنا اگر چنین روندی اصالح ای انجام میها معموال به صورت نقطهفاقد اثرگذاری الزم در حوضه هستیم، بیان کرد: مصرف

های آبیاری غرقابی در باالدست وی با تاکید بر اینکه استفاده از روش.سامان خواهد یافت های این بخشگردد بسیاری از چالش

حوضه آبریز کرخه افزایش پیدا کرده است، گفت: بررسی اطالعات به دست آمده حاکی از افزایش و توسعه سطح زیرکشت این منطقه 

حوضه آبریز خزر، دریاچه ارومیه، فالت مرکزی،  6ر را دارای هاشمی، کشو.ها داردعلی رغم محدودیت منابع آبی و ذخایر روان آب

 424.209قره قوم، مرز شرقی و خلیج فارس و دریای عمان دانست و افزود: در این بین حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان با 
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لیج فارس و دریای عمان وی عنوان کرد: حوضه آبریز خ.درصد مساحت کل کشور را به خود اختصاص داده است 26کیلومترمربع 

ها، حله و مسیرهای حوزه فرعی درجه دو شامل: کرخه، کارون بزرگ، جراحی و زهره، مرزی غرب، موند و کفه 9همچنین دارای 

های آبریز خلیج فارس پیوسته حوضهمدیرکل دفتر مدیریت به هم.مهران و جزایر، بندرعباس و بلوچستان جنوبی است-کوچک، کل

( را 96تا شهریورماه  95های حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان در سال آبی گذشته )ابتدای مهرماه میزان بارش و دریای عمان

رشد مثبت دو درصدی و نسبت  94میلمیتری مدت مشابه سال آبی  364 میلیمتر دانست و افزود: این رقم در مقایسه با بارش 370

هاشمی حداکثر میزان بارش در حوضه آبریز خلیج فارس و دریای .دهددی را نشان میساله افزایش سه درص 48به متوسط بلندمدت 

میلیمتر برای اهواز برشمرد و گفت: در این بین حوضه آبریز  84میلیمتر برای استان لرستان و کمترین آن را با  898عمان را با 

درصدی  23و کاهش  95-94ها نسبت به سال آّبی درصدی بارش 20میلیمتر بارش در سال آبی گذشته افت  496کارون بزرگ با 

متری در سال میلی 375وی اضافه کرد: حوضه آبریز کرخه نیز با ثبت بارش .دهدساله را نشان می 48نسبت به متوسط بلند مدت 

ن از آآبی گذشته شاهد کاهش محسوسی نسبت به وضعیت گذشته خود بوده است به طوری که بررسی این و اعداد ارقام حاکی 

درصدی  13درصدی و نسبت به متوسط بلند مدت افت  34است که این حوضه آبریز در مقایسه با مدت مشابه سال قبل خود کاهش 

های آبریز خلیج فارس و دریای عمان بیان کرد: حوضه پیوسته حوضهمدیرکل دفتر مدیریت به هم.را در این دوره به ثبت رسانده است

میلیمتری این بخش حکایت از افت  353های جوی مواجه بوده است به طوری که حجم بارش فت ریزشآبریز مرزی غرب نیز با ا

ساله  48درصدی در مقایسه با متوسط بلندمدت  22درصدی نزوالت این زیر حوضه نسبت به مدت مشابه سال قبل و کاهش  41

 .دارد

جراحی نیز به مراتب وضعیت مساعدتری نسبت به سه حوضه هاشمی در تکمیل این بخش از سخنان خود گفت: حوضه آبریز زهره و 

درصدی  31درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل و افت  23میلمتری کاهش  280قبلی این بخش نداشته است و با ثبت بارش 

 11کاهش میلیمتری،  264 نسبت به متوسط بلندت مدت را به ثبت رسانده است. در این بین حتی حله رود نیز با وجود بارش

های آبریز خلیج فارس و وی ادامه داد: بررسی اعداد و ارقام سایر حوضه.ساله داشته است 48درصدی نسبت به متوسط بلندمدت 

تری نسبت به دیگر موارد اشاره شده دارد به طوری که تنها در زیر حوضه بلوچستان جنوبی عمان حکایت از شرایط به مراتب متفاوت

 23های جوی این منطقه نسبت به مدت مشابه سال گذشته و رشد درصدی ریزش 171یمتری شاهد افزایش میل 111با ثبت بارش 

های آبریز خلیج فارس و پیوسته حوضهمدیرکل دفتر مدیریت به هم.ایمدرصدی در مقایسه با مدت مشابه متوسط بلند مدت بوده

درصدی نسبت به مدت  92نیز حکایت از رشد  "مند و کاریان"ضه میلیمتری زیرحو 563های دریای عمان افزود: در این بین بارش

های جنوبی در مقایسه با متوسط بلندمدت داشته است. زیرحوضه کل، مهران و درصدی ریزش 58مشابه سال گذشته و افزایش 

درصدی  94و رشد ها نسبت به سال آبی قبلی خود درصدی بارش 114میلیمتری توانسته است افزایش  435جزایر هم با بارشی 

 ساله را به ثبت برساند 48های جوی نسبت به بلندمدت ریزش

http://www.iana.ir/fa/news/49034/%DA%A9%D8%A 
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 آب
 آیانا - 1۳۹۶مهر  1۶تاریخ: 

 گری نادرستنجات ارومیه، حاصل مطالبههای انتقال آب برای حرکت به سمت اجرای پروژه

هایی تغییر رفتار مصرف های ایران تنها راه پایدار برای نجات دریاچه ارومیه، اجرای روشبه گفته مدیر طرح ملی حفاظت از تاالب

ند سریع به نتیجه خواهای ندارد. مردم میبر هستند و کسی به اجرای آنها عالقهها زماناین پروژه .کننده و کاهش مصرف آب است

 .رودهای انتقال آب میبرسند و دولت هم برای پاسخ به این مطالبات به دنبال روش

های متعدد انتقال آب برای نجات دریاچه ارومیه بیان کرد: اجرای طرح ابوالفضل آبشت در گفتگو با خبرنگار ایانا درباره تعریف پروژه

رسد. این طرح در حد مطالعاتی است. همچنین مطالعاتی در زمینه انتقال بعید به نظر میانتقال آب از دریاچه وان ترکیه به ارومیه 

آب از خزر و رودخانه ارس به ارومیه نیز در حال انجام است. تنها پروژه در دست انجام، همان انتقال آب سد کانی سیب )رودخانه 

 کیلومتر آن ساخته شده است. 12ود کیلومتری، حد 35تا  30زاب( به دریاچه ارومیه است. از یک تونل 

وی افزود: از نگاه محیط زیست با اجرای هرگونه پروژه انتقال آب برای نجات دریاچه ارومیه مخالفیم. حتی با انتقال آب زاب هم 

بی آنها آ های کشور بیش از ظرفیتمخالفیم. مدیریت یک حوضه آبریز باید بر اساس ظرفیت آن باشد. در ارومیه و بسیاری از تاالب

های ایران اضافه کرد: بعد از شود.مدیر طرح ملی حفاظت از تاالبها مشکل ایجاد میکنیم و در نتیجه برای تاالبآب برداشت می

های کنیم تا این کمبود آب را جبران کنیم. به این ترتیب به حوضههای آبریز دیگری مراجعه میها، به حوضهایجاد مشکل برای تاالب

زنیم زیرا حوضه مجاور هم نیاز آبی و سیکل هیدرولوژیکی خود را دارند. اگر بخشی از آب حوضه دیگر را گر هم آسیب میآبریز دی

شوند. بنابراین ما از نگاه محیط زیست با موضوع انتقال آب موافق نیستیم. وارد حوضه دارای مشکل کنیم، هر دو حوضه مختل می

های کشور و از های دیگری هم برای نجات تاالببه گفته وی راه.ن به برخی شرایط بدهیدشوید تولی شرایطی هست که ناچار می

 برتر هستند.ها نظیر انتقال آب زمانها نسبت به سایر روشجمله دریاچه ارومیه وجود دارد. اما این راه

دهد و این پروژه چهار سال ژاپن انجام میهای ایران با حمایت مالی آبشت ادامه داد: یکی از کارهایی که دفتر طرح حفاظت تاالب

است که در حال انجام است، تغییر رفتار مصرف کنندگان آب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه است. وی گفت: بر اساس هدفگذاری 

صالح شده پروژه، قرار است راندمان آبیاری در بخش کشاورزی به عنوان مهمترین مصرف کننده آب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه ا

های ایران افزود: درصد کاهش مصرف در بخش کشاورزی داشته باشیم.مدیر طرح ملی حفاظت از تاالب 35ها، و با اجرای برخی برنامه

های ای نظیر برگزاری کارگاههای سادهدرصد است. با تکنیک 40تا  30در حال حاضر راندمان آبیاری در بخش کشاورزی حداکثر 

ایی ها، استفاده از کود آلی به جای شیمیای، صرفا با تغییر ابعاد کرتستفاده از تکنولوژی آبیاری بارانی و قطرهظرفیت سازی بدون ا

ایم راندمان کشاورزی را به بخشد و تغییر رفتار کشاورزان، در برخی مناطق توانستهکه ظرفیت نگهداری آب در خاک را بهبود می

 11روستا از مجموع سه هزار روستای حاشیه دریاچه ارومیه در  110کرد: این طرح در درصد افزایش دهیم.وی بیان  50میزان 

ها بار مالی نداشته و محیط شهرستان مختلف حاشیه این دریاچه اجرا شده و نتایج مطلوبی داشته است.آبشت ادامه داد: این روش

هایی را اجرا کند. مردم و ی عالقه ندارد که چنین برنامهبر است. بنابراین کسکند. اما اجرای آنها زمانزیست را هم تخریب نمی

خواهند به سرعت به نتیجه برسند. اگر کنشگران محیط زیست از مسئوالن سرعت عمل ها در مورد احیای دریاچه ارومیه میرسانه

 سازان به دنبال راهکارهای سریع نظیر انتقال آب خواهند رفت.بخواهند، تصمیم

درستی  گرها مطالبهموضوع را به درستی درک کنیم و کنشگران محیط زیست پیام را خوب منتقل کنند. مطالبه وی تاکید کرد: اگر

داشته باشند و نقش خودشان در حل بحران را ایفا کنند، همچنین از مسئوالن نخواهند کاری انجام دهند که نه تنها اتفاق خوبی 

 سایل حل خواهد شد.نیفتد، بلکه شرایط را بدتر هم بکند، بخشی از م

http://awnrc.com/index.php
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 دریاچه ارومیه به شرایط تثبیت رسیده است

های ایران تغییر عمق دریاچه ارومیه در فصول خشک جزء رفتار طبیعی این اکوسیستم به گفته مدیر طرح ملی حفاظت از تاالب

دگی بوده است. اما با وجود بارن ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته کمتر بوده و تبخیر هم بیشتراست. در سال جاری مقدار بارندگی

 کمتر و تبخیر بیشتر، کاهش ارتفاع آب دریاچه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل وضعیت بهتری داشته است.

وی گفت: به لحاظ فنی دریاچه به مرحله تثبیت رسیده است. آرتمیا در دریاچه حضور دارد و امسال بعد از چندین سال شاهد حضور 

ی آل نیست اما بحرانایم.آبشت عنوان کرد: وضعیت حیات در دریاچه اگرچه در حالت ایدهمینگو در دریاچه ارومیه بودهتعداد زیادی فال

 50زند.وی یادآور شد: وضعیت دریاچه زمانی بحرانی بود که سطح هم نیست. بحران اتفاقی ناگهانی است که همه چیز را به هم می

کیلومتر مربع رسیده بود. یعنی سطح آن یک دهم کل وسعت آبی دریاچه بود. در حال حاضر  500کیلومتر مربعی دریاچه ارومیه به 

کیلومتر مربع وسعت داشت.  2350کیلومتر مربع وسعت دارد. ابتدای سال آبی گذشته، این دریاچه  1800دریاچه ارومیه نزدیک به 

ای طبیعی است.مدیر طرح ملی حفاظت از صل آبی، مسئلهکیلومتر مربعی سطح دریاچه از ابتدا تا انتهای ف 500تا  400کاهش 

 ها شروع شده است و سطح دریاچه افزایش خواهد یافت.های ایران بیان کرد: در حال حاضر بارشتاالب

http://www.iana.ir/fa/news/48998/%D8%AD%D8%B1%DA% 
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 آب
 خبرنگاران جوان - 1۳۹۶مهر  22تاریخ: 

 وری آب در بخش کشاورزی تنها ناجی منابع آبی کشوربهره

پایین بودن بهره وری آب در بخش کشاورزی به دالیل مختلف از جمله تغییرات اقلیمی، مدیریت غیرصحیح آب در مزرعه و کاهش 

 .تحوالتی قرار گرفته استمنابع تجدید پذیر، دستخوش تغییر و 

وری آب در بخش بهره پایین بودن ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

 کاهش و مزرعه در آب غیرصحیح مدیریت اقلیمی، تغییرات جمله از مختلف دالیل به که است روز موضوعات جمله از کشاورزی

 .ستر و تحوالتی قرار داده اتغیی دستخوش را بشر زندگی کشور، آبی نیاز کننده تامین ترین اصلی عنوان به پذیر تجدید منابع

های زیرزمینی، برداشت از چاه های غیرمجاز بدون استفاده برخی از کارشناسان وزارت نیرو معتقدند که مصرف بی رویه آب از سفره 

میلیارد متر مکعب تقلیل داد که این  90میلیارد متر مکعب به  130از روش بهره برداری نوین، میزان منابع تجدیدپذیر ساالنه را از 

 .امر بیانگر بحران جدی و غیرقابل جبران در برخی مناطق و دشت های ممنوعه است

درصد اعالم کرد و گفت: ایران در بین  90سی کالنتری وزیر اسبق کشاورزی مصرف آب در بخش کشاورزی را حدود همچنین عی

 .درصد مصرف منابع تجدید پذیر را به خود اختصاص داده که این امر نگران کننده است 50کشورهای جهان 

ه گلخانه ها، سیستم های نوین آبیاری ، کشاورزی حفاظتی، البته ناگفته نماند که مجموعه های مختلف وزارت جهاد کشاورزی با توسع

استفاده از بذور اصالح شده و اجرای عملیات آبخیزداری در صدد تعادل اکوسیستم ، حفظ منابع آب و خاکی و جلوگیری از برداشت 

با  صنعت،تجارت و کشاورزی رخداکرم جاللی رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری در گفتگو با خبرنگا.های بی رویه هستند

بیان اینکه اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوان داری در حفظ پوشش گیاهی و حفاظت خاک نقش مهمی دارد، اظهار کرد: برداشت 

رده که اجرای عملیات آبخیزداری هدایت بخشی از غیرمجاز از سفره های زیرزمینی بسیاری از دشت ها را با بحران جدی روبرو ک

 .نزوالت آسمانی به سفره های زیر زمینی را به همراه دارد

در برخی مناطق و دشت های ممنوعه بیالن منفی  درصد آب های استراتژیک از سفره های زیرزمینی 80برداشت  :وی افزود

تاثیر بسزایی در تعادل بخشی سفره های زیرزمینی، حفظ اشتغال و آب را رقم زد که اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوان داری 

به گفته جاللی ممنوعیت بهره برداری از چاه های غیرمجاز و کنترل برداشت از چاه های مجاز .جلوگیری از مهاجرت روستاییان دارد

 توسعه ششم برنامه در آب منفی بیالن صد،در 25این مقام مسوول با بیان اینکه کاهش  .باید مورد توجه جدی وزارت نیرو قرار گیرد

 زا بخشی بتواند تا گیرد صورت آبخیزداری عملیات باید هکتار میلیون 2 در ساالنه اساس براین: گفت است، گرفته قرار کار دستور در

درصد اعتبار به این امر تخصیص داده شده و مابقی منابع برای اجرای این پروژه را در  50چالش موجود را مرتفع کند، بدین منظور 

میلیون هکتار نیاز به عملیات آبخیزداری  125معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه .صدد هستیم تا با مشارکت مردم انجام دهیم

میلیون هکتار عملیات آبخیزداری پیشنهاد شد که  3اس مطالعات صورت گرفته از سوی کارشناسان ، ساالنه اجرای دارند، افزود: براس

وی .سال زمان نیاز دارد 30میلیون هکتار این عملیات انجام شده است، مابقی اجرای این پروژه حدود  26با وجود آنکه تاکنون تنها در 

افزود:  مصرف می شود، درصدآب در بخش کشاورزی 80سان وزارت نیرو معتقدند که در پاسخ به این سوال که برخی کارشنا

کنند و در البته کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی میزان بهره برداری از آب های سطحی و زیرزمینی را کمتر از این رقم اعالم می

داری ادامه داد: میزان مصرف آب مورد نیاز در کشاورزی، رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیز.این باره اختالف نظرهایی وجود دارد

 اجرای که است شده برآورد درصد 55 حدود کشور سطح در زمینی زیر های سفره صنعت، خانگی، شهری و روستایی از محل 

رویه  از برداشت بی جلوگیری و خاک و آب حفظ و اکوسیستم تعادل روستاها، توسعه تولید، پایداری در تواند می آبخیزداری عملیات
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وی تصریح کرد: در صورت عدم اجرای عملیات آبخیزداری و غنی سازی سفره های زیرزمینی با کاهش سطح آب سفره .اثر گذار باشد

ها مواجه خواهیم شد که در این صورت بسیاری از زمین های های زیرزمینی، خشک شدن چاه ها، کیفیت پایین و شور شدن آب چاه

 .لید ساقط خواهند شدحاصلخیز از تو

 درصد آب در بخش کشاورزی مصرف می شود 45

با اشاره به اینکه کمترین  صنعت،تجارت و کشاورزی علی اشرف منصوری رییس جهاد کشاورزی استان تهران در گفتگو با خبرنگار

افزایش بی  به استان تهران است، گفت: اظهار نظر کارشناسان وزارت نیرو مبنی برمیزان مصرف آب در بخش کشاورزی مربوط 

درصد آب در این بخش مورد استفاده قرار می گیرد و مابقی در  45تا  40صحت ندارد، چرا که تنها  رویه آب در بخش کشاورزی

کاهش مصرف آب زمینه افزایش بهره وری و وی با بیان اینکه اقدامات گسترده ای در .فضای سبز، صنعت و شرب مصرف می شود

هزار هکتار اراضی به سیستم های نوین آبیاری مجهز بود که تا  29تنها  92صورت گرفته است، افزود: تا سال  در بخش کشاورزی

خانه ها را از منصوری توسعه گل.هزار هکتار فراتر خواهیم رفت ، این امر در طول تاریخ بی سابقه بوده است 60پایان امسال از مرز 

برابر است، از این  10دیگر برنامه های بهره وری مصرف آب اعالم کرد و گفت: با توجه به آنکه بهره وری گلخانه نسبت به فضای آزاد 

رییس جهاد کشاورزی استان تهران کشاورزی حفاظتی، استفاده از بذور .هکتار گلخانه جدید احداث خواهد شد 190رو تا پایان سال، 

 کاهش و وری بهره افزایش راستای در مهم امری را شده و اجرای عملیات آبخیزداری از سوی ادره کل منابع طبیعی استان  اصالح

 .دانست بخش در آب مصرف

http://www.yjc.ir/fa/news/6276509/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9 
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 آب
 ایران اکونا - 1۳۹۶/ مهر /  22شنبه , 

 وری آب در بخش کشاورزیتنها ناجی منابع آبی کشور بهره

پایین بودن بهره وری آب در بخش کشاورزی به دالیل مختلف از جمله تغییرات اقلیمی، مدیریت غیرصحیح آب در مزرعه و کاهش 

 .تحوالتی قرار گرفته استمنابع تجدید پذیر، دستخوش تغییر و 

وری آب در بخش کشاورزی از جمله موضوعات روز است که به دالیل مختلف از جمله تغییرات اقلیمی، مدیریت پایین بودن بهره 

غیرصحیح آب در مزرعه و کاهش منابع تجدید پذیر به عنوان اصلی ترین تامین کننده نیاز آبی کشور، زندگی بشر را دستخوش تغییر 

برخی از کارشناسان وزارت نیرو معتقدند که مصرف بی رویه آب از سفره های زیرزمینی، برداشت از چاه .والتی قرار داده استو تح

میلیارد  90میلیارد متر مکعب به  130های غیرمجاز بدون استفاده از روش بهره برداری نوین، میزان منابع تجدیدپذیر ساالنه را از 

 .ن امر بیانگر بحران جدی و غیرقابل جبران در برخی مناطق و دشت های ممنوعه استمتر مکعب تقلیل داد که ای

درصد اعالم کرد و گفت: ایران در بین  90همچنین عیسی کالنتری وزیر اسبق کشاورزی مصرف آب در بخش کشاورزی را حدود 

 .ر نگران کننده استدرصد مصرف منابع تجدید پذیر را به خود اختصاص داده که این ام 50کشورهای جهان 

البته ناگفته نماند که مجموعه های مختلف وزارت جهاد کشاورزی با توسعه گلخانه ها، سیستم های نوین آبیاری ، کشاورزی حفاظتی، 

استفاده از بذور اصالح شده و اجرای عملیات آبخیزداری در صدد تعادل اکوسیستم ، حفظ منابع آب و خاکی و جلوگیری از برداشت 

خداکرم جاللی رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی با .بی رویه هستندهای 

برداشت  :بیان اینکه اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوان داری در حفظ پوشش گیاهی و حفاظت خاک نقش مهمی دارد، اظهار کرد

از دشت ها را با بحران جدی روبرو کرده که اجرای عملیات آبخیزداری هدایت بخشی از  غیرمجاز از سفره های زیرزمینی بسیاری

 .نزوالت آسمانی به سفره های زیر زمینی را به همراه دارد

درصد آب های استراتژیک از سفره های زیرزمینی در برخی مناطق و دشت های ممنوعه بیالن منفی آب را  80وی افزود: برداشت 

ای عملیات آبخیزداری و آبخوان داری تاثیر بسزایی در تعادل بخشی سفره های زیرزمینی، حفظ اشتغال و جلوگیری رقم زد که اجر

به گفته جاللی ممنوعیت بهره برداری از چاه های غیرمجاز و کنترل برداشت از چاه های مجاز باید مورد .از مهاجرت روستاییان دارد

 .توجه جدی وزارت نیرو قرار گیرد

درصد، بیالن منفی آب در برنامه ششم توسعه در دستور کار قرار گرفته است، گفت: براین  25مقام مسوول با بیان اینکه کاهش این  

میلیون هکتار باید عملیات آبخیزداری صورت گیرد تا بتواند بخشی از چالش موجود را مرتفع کند، بدین منظور  2اساس ساالنه در 

خصیص داده شده و مابقی منابع برای اجرای این پروژه را در صدد هستیم تا با مشارکت مردم انجام درصد اعتبار به این امر ت 50

میلیون هکتار نیاز به عملیات آبخیزداری دارند، افزود: براساس مطالعات صورت  125معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه .دهیم

 26کتار عملیات آبخیزداری پیشنهاد شد که با وجود آنکه تاکنون تنها در میلیون ه 3گرفته از سوی کارشناسان ، ساالنه اجرای 

 .سال زمان نیاز دارد 30میلیون هکتار این عملیات انجام شده است، مابقی اجرای این پروژه حدود 

افزود:  درصدآب در بخش کشاورزی مصرف می شود، 80وی در پاسخ به این سوال که برخی کارشناسان وزارت نیرو معتقدند که 

کنند و در البته کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی میزان بهره برداری از آب های سطحی و زیرزمینی را کمتر از این رقم اعالم می

رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری ادامه داد: میزان مصرف آب مورد نیاز در کشاورزی، .این باره اختالف نظرهایی وجود دارد

 اجرای که است شده برآورد درصد 55 حدود کشور سطح در زمینی زیر های سفره ، شهری و روستایی از محل صنعت، خانگی

 رویه یب برداشت از جلوگیری و خاک و آب حفظ و اکوسیستم تعادل روستاها، توسعه تولید، پایداری در تواند می آبخیزداری عملیات
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عملیات آبخیزداری و غنی سازی سفره های زیرزمینی با کاهش سطح آب سفره وی تصریح کرد: در صورت عدم اجرای .ثر گذار باشدا

ها مواجه خواهیم شد که در این صورت بسیاری از زمین های های زیرزمینی، خشک شدن چاه ها، کیفیت پایین و شور شدن آب چاه

 .حاصلخیز از تولید ساقط خواهند شد

 درصد آب در بخش کشاورزی مصرف می شود 45

ف منصوری رییس جهاد کشاورزی استان تهران در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی با اشاره به اینکه کمترین علی اشر

میزان مصرف آب در بخش کشاورزی مربوط به استان تهران است، گفت: اظهار نظر کارشناسان وزارت نیرو مبنی بر افزایش بی رویه 

درصد آب در این بخش مورد استفاده قرار می گیرد و مابقی در فضای  45تا  40نها آب در بخش کشاورزی صحت ندارد، چرا که ت

 .سبز، صنعت و شرب مصرف می شود

وی با بیان اینکه اقدامات گسترده ای در زمینه افزایش بهره وری و کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی صورت گرفته است، افزود: 

هزار هکتار فراتر خواهیم  60ستم های نوین آبیاری مجهز بود که تا پایان امسال از مرز هزار هکتار اراضی به سی 29تنها  92تا سال 

 .رفت ، این امر در طول تاریخ بی سابقه بوده است

منصوری توسعه گلخانه ها را از دیگر برنامه های بهره وری مصرف آب اعالم کرد و گفت: با توجه به آنکه بهره وری گلخانه نسبت به 

 .هکتار گلخانه جدید احداث خواهد شد 190برابر است، از این رو تا پایان سال،  10فضای آزاد 

رییس جهاد کشاورزی استان تهران کشاورزی حفاظتی، استفاده از بذور اصالح شده و اجرای عملیات آبخیزداری از سوی ادره کل 

 .آب در بخش دانست امری مهم در راستای افزایش بهره وری و کاهش مصرف را منابع طبیعی استان 

http://iranecona.com/78380/%D8%AA%D9%86%D9%87%D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://iranecona.com/78380/%D8%AA%D9%86%D9%87%25D


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

10 

 اقتصاد کالن
 آیانا - 1۳۹۶مهر  22تاریخ: 

 بینی کرد: تداوم شتاب اقتصاد ایران در سه سال آیندهپیش «بانک جهانی »

 2017انداز اقتصاد جهان در گزارش چشم (IMF)المللی پولپس از آنکه هفته گذشته صندوق بین : اقتصاددنیاینیما صبوری 

جدیدترین « بانک جهانی»چاپ شد، دیروز « اقتصاددنیای» بینی مثبت خود از آینده اقتصاد ایران را منتشر کرد و در روزنامهپیش

در  ایراندهد این گزارش جدید نیز نشان می . منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا )منا( منتشر کردای خود را برای گزارش منطقه

، «بانک جهانی»بینی خواهد داشت. بنا به پیش کشورهای منطقهترین رشدهای اقتصادی را در میان های آتی یکی از سریعسال

نیز رشد اقتصادی ایران به ترتیب  2019و  2018های درصدی را تجربه خواهد کرد. در سال 3/ 6رشد  2017ایران در سال  اقتصاد

درصد خواهد بود.  3/ 4اقتصادی منطقه منا  رشدمیانگین  2017درصد خواهد رسید، این در حالی است که در سال  4/ 3و  4/ 0به 

بینی شده است را نیز تشریح کرد. در این رابطه پیش اقتصاد ایرانروی های پیشانداز و ریسکاین نهاد در گزارش خود چشم

گیرد، های آینده شتاب میایران در سال رشد اقتصادیگذاری و ثبات سیاسی و اقتصادی، تاثیر بازگشت مثبت رشد سرمایهتحت

 .پردازیمهای میهایی نیز همراه است. در این گزارش به تشریح هر یک این چالشالبته اقتصاد ایران با چالش

 گذار از گذشته دشوار

خود بررسی جامعی از اقتصادهای این منطقه انجام داده است. « مانیتورینگ اقتصادی منطقه منا»در گزارش جدید « بانک جهانی» 

به سطح قبل  صادرات نفتالمللی و بازگشت تولید و های بینتاثیر لغو تحریمتحت 2016به گزارش این نهاد، اقتصاد ایران در سال 

به  2016، در سال 2015درصد در سال  -1/ 3ها، بهبودی چشمگیری را تجربه کرد. پس از رشد اقتصادی ناامیدکننده از تحریم

غیرنفتی تقریبا موفق  درصد رسید. در این سال اما بخش 13/ 4رشد اقتصادی به  نفت و گازدرصدی در تولیدات  62لطف جهش 

سابقه بوده است. به گزارش بی سال گذشته 5 در غیرنفتی بخش درصدی 3/ 3 رشد البته. کرد تجربه را درصدی 3/ 3 رشد و  بود

، 2016در سال  .اندگذاری افزایشی بودهدر یک سال گذشته تمام اجزای بخش تقاضای اقتصاد ایران به جز سرمایه« بانک جهانی»

ود، اما در ب -12/ 0گذاری نرخ تغییرات سرمایه 2015تر )در سال البته با روندی مالیم گذاری به روند کاهشی خود ادامه داد،سرمایه

وساز بخش مسکن )بعد از گذاری در ایران ناشی از کاهش ساخترسید(. بخش عمده کاهش سرمایه -3/ 7این نرخ به  2016سال 

وساز این بخش بود( بوده است. یکی دیگر که نتیجه آن کاهش سختبه شدت افزایش یافت  مسکنبازی تقاضای سفته 2012سال 

صاد ایران در بهار اقت بیکاریرغم رشد بخش غیرنفتی، نرخ نرخ بیکاری است. به «بانک جهانی»از آمارهای ارائه شده در گزارش 

. در این رابطه بخش عمده وضعیت نامناسب بیکاری، 2016ماه دوم سال  6درصد  12/ 4درصد رسید، باالتر از  12/ 6به سطح  2017

 .گرددکننده رشد اقتصادی برمیهای تعیینبه محدودیت در ظرفیت تولید شغل در بخش

 انداز اقتصاد ایرانچشم

های اضافی بخش نفتی، رشدی متوسط را تجربه خواهد کرد. بر این اساس، کارگیری ظرفیتبا توجه به به مدت،اقتصاد ایران در میان

با توجه به انتظار بازگشت رشد مثبت  2019و  2018های رسد. در سالدرصد می 3/ 6رشد اقتصاد ایران به سطح  2017در سال 

جمهور روحانی(، رشد قدرتمندتری تجربه خواهد شد و تاثیر انتخاب مجدد رئیستحت )اقتصادی و سیاسیگذاری و ثبات سرمایه

تاثیر کاهش شکاف تولید و شوک درصد خواهد رسید. از طرفی تحت 4/ 3و  4 /0ها به ترتیب به سطح رشد اقتصادی در این سال

تاثیر رود این نرخ در سه سال آینده تحتبا شیب مالیمی شروع به افزایش خواهد کرد. البته انتظار می تورمکاالها، نرخ  خارجی قیمت
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  (CBI)جمهوری اسالمی ایرانرود بانک مرکزی می نکند.انتظار تجاوزدرصد  12نرخ بیکاری باال و نبود فشار تقاضا به بیش از 

ورتر و افزایش رشد اقتصادی های بهرهمنظور هدایت اعتبارات به بخشاهش نرخ سپرده )بههای پولی مناسب برای کاز سیاست

رسمی و بازار پایبند خواهند  نرخ ارزسازی استفاده کند. این بانک همچنین بر سر تعهدات خود برای یکسان (های غیرنفتیبخش

گذاری شده ممکن است باعث تشدید فشارها بر مقامات پولی برای کاهش ارزش ریال ماند.نرخ ارزش واقعی بیش از حد ارزش

های هی یارانپذیری در صادرات و کاهش فشار بر منابع ارزی خارجی( شود. گرچه ناتوانی در تعیین ارزش واقعمنظور افزایش رقابت)به

 .در این کشور بشتابد فقرنقدی ممکن است اثرات ناگواری بر فقر بگذارد، اما رشد اقتصادی متوسط ممکن است به کمک 

 ایران اقتصاد  چالش ۱۲ها: ها و چالشریسک

ود های آمریکا است. چنین ریسکی ورای و بازگشت تحریمترین ریسک اقتصاد ایران، ریسک سیاسی ناشی از بقای توافق هستهمهم

و چالش اصالح  جهانهای ایرانی برای ارتباط با نظام بانکداری رو خواهد ساخت. ناتوانی بانکهای خارجی را با چالش روبهسرمایه

ای تا حدودی موفق عمل در مبارزه با بانکداری سایهایران  بانک مرکزینظام بانکی از دیگر مخاطرات مهم اقتصاد ایران است. گرچه 

انداخته است.  های معوق همچنان بر نظام بانکداری ایران سایههای بلوکه شده و حجم زیاد وامهای سپرده باال، داراییکرده اما نرخ

صورت اوراق بهادار ها را بهرا مشخص کند و بدهی دولت هایبدهی سطح تا است تالش در ایران اقتصاد  در بخش مالی، وزارت

انداز همچنین چشم .شودهای مالی احساس میدرآورد. در این وضعیت نیاز به چارچوب جامع مدیریت بدهی به همراه اتخاذ سیاست

سازی و متنوع بازار کاروری، انعطاف وکار، بهرهایران وابسته به اجرای اصالحات ساختاری گسترده همچون بهبود فضای کسباقتصاد 

 .تر در آینده را به همراه داردشود که در نهایت رشد اقتصادی باثباتگذاری میجب تسهیل سرمایهصادرات است. چنین اصالحاتی مو

http://www.iana.ir/fa/news/49134/%D8%A8%D8%A7% 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - 1۳۹۶مهر  18تاریخ: 

 فرصت پرش از تله ارزی

ای است که های خودساختهجایی سطح قیمتی دالر در دو روز گذشته، فرصت مناسبی برای دور شدن از تلهدنیای اقتصاد : جابه

آن،  ها که پشتوانه استداللیای و اقتصادی نقش بسته است. این تلهنظران و حتی فعاالن رسانهگذاران، صاحبها بر ذهن سیاستسال

های علمی و تجربیات عبور از حبس ارزی در سایر کشورها به چالش کشیده شده است، موجب از دست دادن فرصت پژوهش در

ها شده است. ترس از تابوهای قیمتی گرچه برای مدتی و با هزینه باال تقویت مصنوعی ریال را اصالحات سیاستی و قیمتی در بزنگاه

ای سازان قرار داده است. برتر پیش روی تصمیمشدن را به شکل پرهزینهیل نرخ ارز به واقعیبه دنبال داشته است اما خیلی زود تما

مثال لمس محدوده چهار هزار تومان توسط متغیر ارزی در زمستان سال گذشته فرصت مناسبی برای به رسمیت شناختن نرخ ارز و 

سنگین برای  هایتومانی موجب تحمیل هزینههزار دالر چهار تعیین مسیر در کانال جدید بود. اما تابوهای خودساخته و فوبیای 

های سنگینی که فقط سه فصل مساله را به تاخیر انداخت. با وجود تبعات نامطلوب هزینه .بازگرداندن دالر به کانال سه هزار تومان شد

ا توجه به تجربیات پیشین داخلی و خارجی تواند فرصتی برای پرش از تله ارزی باشد. عبور از این تله بنوسان وضعیت کنونی می

 .بخشی به بازار ارز تبدیل شودتواند به مبدایی برای مدیریت و ثباتمی

هزار تومان عبور کرد. با وجود عبور دالر از این مرز روانی،  4جاری از مرز روز گذشته ارزش دالر در بازار برای نخستین بار در سال

ت واقعی این شاخص ارزی حکایت از این دارد که نرخ حاکم بر بازار ارز در چهار سال گذشته منجر مقایسه قیمت اسمی دالر با قیم

به تضعیف مستمر و مصنوعی دالر در مقابل پول ملی شده است. بررسی برآیند اثر عوامل خارجی و داخلی بر ارزش پولملی حکایت 

ن در حالی است که طی این بازه زمانی ارزش اسمی ریال در مقابل درصدی ارزش واقعی ریال در مقابل دالر دارد. ای 54از کاهش 

، ارزش ریال 1392توان گفت پس از عبور موج نوسانی شدید از بازار ارز در سال بنابراین می .درصد کاهش یافته است14دالر حدود 

ر طی این بازه زمانی رویکرد توان گفت علت تقویت مصنوعی دالدرصد افزایش یافته است. می 31در مقابل دالر در حدود 

سال گذشته  4های آن در روند گذار در مقابل واقعی شدن نرخ ارز بوده است. رویکردی که نشانهزده سیاستگرایانه و سیاستسرکوب

نندگی شک اقتصادی،زده و غیرهای ارزی، ضمن اصرار بر منطقی سیاستنرخ ارز نیز قابل مشاهده است. رویکردی که با عبور از بزنگاه

در این گزارش به بهانه حضور مجدد متغیر ارزی در « دنیای اقتصاد»اقتصادی کشور را در مقابل نوسانات ارزی افزایش داده است. 

 .ها و ابزارهای واقعی کردننرخ ارز را بررسی کرده استهزارتومانی، ضمن ردیابی ارزش واقعی دالر، برخی از فرصت4محدوده 

 واقعی؟عبور دوباره از ارز 

 هایمنطبق بر منطق و واقعیتزده و غیربررسی مسیر حرکت نرخ ارز در چند دهه گذشته، حکایت از برقراری رویکردی سیاست

کند با هدف حفظ ارزش پول ملی، منابع ارزی گذار تالش میاقتصادی در مواجهه با نوسانات نرخ ارز دارد. در این رویکرد سیاست

ار گذار در برابر نیروی بازداشتن نرخ ارز کند. رفتاری که به گواه تجربه در نهایت منجر به شکست سیاستعمومی را خرج پایین نگه

و  1390توان در ابتدای دهه ای را میای از چنین تجربهدر شرایط نوسان شدید نرخ ارز یا کمبود در منابع ارزی خواهد شد. نمونه

ی گذاران در قبال متغیرهاشور مشاهده کرد. یکی دیگر از نقاط مشترک رفتار سیاستپس از باز شدن فنر فشرده شده نرخ ارز در ک

هایی که عبور هر یک از توانستند مبدا تحول ارزی در کشور باشند. فرصتهای اخیر میهایی است که طی دههارزی عبور از فرصت

ماه سوزی در زمینه تعادلی کردن نرخ ارز به دیرین فرصتتوان گفت آخآنها به معنای تجمیع مخاطره نوسان نرخ ارز خواهد بود. می

گذار بار دیگر در اثر واهمه هزار تومانی توسط متغیر ارزی. با این وجود سیاست 4گردد؛ یعنی دوره لمس محدوده سال گذشته باز می

صرف سرکوب نرخ ارز کرد. منابعی که بر واقعی اقتصاد با دالر چهارهزار تومانی، بخش عظیمی از منابع ارزی را ناشی از تصویر غیر
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به دنبال صعود قیمت دالر در « دنیای اقتصاد» .ها میلیارد ریال از منابع ارزی را صرف تقویت مصنوعی ریال کردها دهاساس شنیده

گذار ر همیشگی سیاست، از رفتا95دی4در تاریخ « هزار تومانی4فوبیای دالر »ها با عنوان آغاز زمستان سال گذشته، دریکی از گزارش

ه از سوی گذار و چای که چه از سوی سیاستگذاران را به کنار گذاشتن رویه سابق توصیه کرده بود. توصیهارزی انتقاد کرد و سیاست

کارشناسان و منتقدان چندان جدی گرفته نشد آن هم در شرایطی که برآوردهای صورت گرفته از نرخ واقعی ارز، احتمال برخورد با 

 .هزار تومانی را در آینده نزدیک به یک قطعیت تبدیل کرده بود 4الر د

 تقویت مصنوعی ریال 

 3500در محدوده  1392نرخ ارز در اردیبهشت سال  1392بر مبنای آمارهای موجود پس از فروکش کردن نوسانات ارزی در سال 

تومان ارزشی در حدود یک دالر داشته است.  3500هر  1392کرد. بر این اساس طی هفته ابتدایی اردیبهشت سال تومان نوسان می

توان گفت ارزش ریالی دالر )مانند هر کاالی دیگر( متناسب با نرخ تورم اگر به دالر به چشم یک کاال نگاه کنیم، در این صورت می

ش تاثیر تغییر ارزبر تورم داخلی تحتوهدر ایران افزایش خواهد یافت. اما دالر یک تفاوت عمده با سایر کاالها دارد؛ ارزش این کاال عال

یابد و از سوی تاثیر تورم در خارج از کشور کاهش میگیرد. در واقع ارزش دالر از یکسو تحتدالر در اثر تورم خارجی نیز قرار می

غیر اثرگذارترین مت یابد. به همین دلیل تفاوت تورم در دو سوی مرزهای یک کشورتاثیر تورم در داخل کشور افزایش میدیگر تحت

)تثبیت نسبی  1392کننده آمریکا از ابتدای سال بر ارزش واقعی ارز خواهد بود. بر مبنای آمارهای بانک جهانی شاخص قیمت مصرف

واحد رسیده است. این بدان معناست که طی چهار  246واحد به  234/ 6دالر در ایران پس از یک دوره نوسان شدید( تاکنون از 

درصد بوده است. این در حالی است که طی این بازه زمانی بر 1/ 1گذشته، میانگین تورم ساالنه در این کشور در حدود  سال ونیم

است. این تغییر واحد رسیده 107/ 7واحد به حدود  64/ 7کننده در ایران از مبنای آمارهای بانک مرکزی شاخص قیمت مصرف

کنیم در این عنوان یک کاال نگاهدر چهارسال و نیم گذشته است. اگر به واحد ارز به درصدی شاخص قیمت 11معادل افزایش ساالنه 

است. در سوی دیگر طی این ای خود را از دست دادهدرصد از ارزش مبادله 1/ 1توان گفت هر واحد دالر در آمریکا ساالنه صورت می

د کاهش یافته است. بنابراین طی چهار سال گذشته، ارزش واقعی درص 11بازه زمانی قدرت خرید هر ریال در ایران ساالنه در حدود 

 1392این در حالی است که مقایسه ارزش کنونی قیمت دالر در سال  .ریال با سرعت بیشتری در مقایسه با دالر کاهش یافته است

که نیروی محرکه آن از منابعی ناشی روندی  .و ارزش فعلی دالر در بازارهای ارز کشور حکایت از برقراری روندی کامال معکوسی دارد

دهد است. محاسبه برآیند اثر تورم داخلی و خارجی بر نرخ ارز نشان میشود که بازارساز خرج مسیرسازی برای متغیر ارزی کردهمی

/ 4ر حدود که با فرض اثرگذاری صرف عوامل بنیادین بر نرخ ارز، ارزش هر ریال در مقابل دالر طی چهار سال گذشته باید چیزی د

درصد رشد کرده است.  14یافت. این در حالی است که طی این بازه زمانی ارزش اسمی ریال در مقابل دالر تنها درصد کاهش می 55

 41گذار طی چهار سال گذشته باعث تقویت مصنوعی ریال در حدود شود که برآیند بازارسازی سیاستبه این ترتیب مالحظه می

 .درصد شده است

 در تله ذهنی حبس ارز

گذار به تغییرات نرخ ارز است. بر این اساس کننده نحوه واکنش سیاستبه مشاهده رفتار متغیر ارزی تا حدود زیادی منعکس

گذار تمایل به حفظ ارزش پول ملی داشته باشد، در مواقع نوسان ارزی از منابع موجود برای کنترل نرخ ارز که سیاستصورتیدر

گذار که نرخ واقعی ارز تفاوت معناداری با نرخ اسمی داشته باشد، نیروی ناشی از دخالت سیاستصورتی. اما دراستفاده خواهد کرد

تاثیر نیروی ناشی از عوامل بنیادین، بار دیگر مسیر صعودی را در پیش خواهد گرفت. به همین دلیل در مواردی پس از مدتی تحت

شکلی است که در یک مسیر ایدایرهنیم هایوارهصورت سیکلرد، نمودار نرخ ارز بهگذار تمایل به سرکوب نرخ ارز داکه سیاست

ون است. افزاند. تصویری که به روشنی در روند تغییرات نرخ ارز طی چهارسال گذشته جاخوش کردهصعودی در کنار هم قرار گرفته
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گذار جاری، واکنش سیاستتا نیمه نخست سال 1392های الدهد که طی بازه زمانی بین سبر این بررسی تغییرات نرخ ارز نشان می

س از رسد پهای قیمتی بوده است.البته به نظر میصورت پایین کشیدن نرخ ارز هنگام عبور از کانالبه تغییرات نرخ ارز عموما به

شود. ارزی در رفتار بازارساز دیده می هایی از تغییر رویکرد نسبت به متغیرگرفته در معاونت ارزی بانک مرکزی، نشانهتغییرات صورت

ای در زمان صعود نرخ ارز بازار با شیب کمتری ، در بقیه فصول، نرخ ارز مبادله1394طی چهار سال گذشته به جز تابستان سال 

است. این یافتهتومان افزایش  140ای حدود دهد طی یک ماه و نیم گذشته نرخ ارز مبادلهها نشان میافزایش یافته است. اما بررسی

جاری است. همچنین طی روزهای سپری شده از نیمه دوم سال 1396ای در سال درصد کل افزایش نرخ ارز مبادله 87افزایش معادل 

درصد  4/ 4ای طی این بازه زمانی حدود درصد افزایش یافته است. این در حالی است که نرخ ارز مبادله 3/ 3نرخ ارز در بازار حدود 

 .افته استافزایش ی

 های ارز واقعیفرصت

ترین دالیل تثبیت نرخ ارز و تقویت مصنوعی پول ملی گذار از تاثیر تورمی نرخ ارز یکی از مهمدهد واهمه سیاستها نشان میبررسی

نی با داها تطابق چنگذاران از شناورسازی قیمتگرفته، میزان ترس سیاستهای صورتاست. این در حالی است که بر مبنای پژوهش

گذاران های آماری ندارد. این بدان معناست که نرخ ارز شناور اثر تورمی به مراتب کمتری در مقایسه با تصویر ذهنی سیاستواقعیت

گیری برای واکنش به تغییرات نرخ ارز گذاران باید در تصمیمپس از تعادلی کردن نرخ ارز در پی خواهد داشت.افزون بر این سیاست

کنند. مطالعات علمی و تجربیات کشورهایی چون چین و برزیل رفته در اثر تثبیت نرخ ارز به چشم هزینه نگاهاز دست هایبه فرصت

تواند باعث دهد شناورسازی نرخ ارز باعث افزایش توان رقابتی محصوالت تولیدی خواهد شد. موضوعی که در نهایت مینشان می

افزون بر این با افزایش پتانسیل رقابتی محصوالت صادراتی در نهایت تقاضا برای واحد افزایش رشد اقتصادی و کاهش بیکاری شود. 

یابد. افزایشی که به معنای تقویت واقعی ارزش پول ملی است. همچنین به علت ماهیت تعادلی نرخ ارز در پول ملی نیز افزایش می

دهد که در کسری و مازاد تراز تجاری شود.تجربه نشان میتواند منجر به کاهش چنین شرایطی، آزادسازی نرخ ارز در نهایت می

بر از دست گذار در نهایت مجبور به پذیرش نیروی بازار خواهد شد. جنگ با قیمت واقعی ارز، عالوهشرایط سرکوب ارزی، سیاست

 بازان شود؛ بنابراین ممکنگذاران ارزی به جیب سفتهجایی بخشی ازسرمایه سپردههای یاد شده، ممکن است باعث جابهدادن فرصت

هم در شرایطی که هیچ تناسبی ای با وجود پذیرش ریسک ارزی عمال ضرر کنند. آن گذاران عموما غیرحرفهاست بخشی از سرمایه

 .گذاری در بانک وجود نداردگذاری در بازار ارز با آلترناتیوهایی چون سپردهبین بازده و ریسک سرمایه

 نالگوریتم پاسخ به نوسا

دا ای بروز پیکننده فوبیای ارز واقعی به شیوه تشدیدشدهمقاومت در مقابل نیروی بازار در نهایت باعث خواهد شد که عوامل ایجاد

های ارزی بررسی بحران .گذار باید به جای مقابله با نرخ تعادلی ارز، با نوسانات شدید در نرخ ارز مقابله کندکنند. بنابراین سیاست

ها عموما با نوسان شدید در بازار تواند منجر به استخراج الگوریتمی برای برخورد با نوسانات شدید ارزی شود. چرا که این بحرانمی

نرخ  تدهد کنترل انتظارات در زمان نوسانااند. بررسی تجربه وقوع بحران ارزی در کشورهای شرق آسیایی نشان میارز اتفاق افتاده

ارز بعضا از اهمیت بیشتری نسبت به کنترل فیزیکی نرخ ارز برخوردار است. در تجربه بحران ارزی در کشورهای جنوب شرق آسیا 

های مرکزی از ذخایر خود برای کنترل بازار استفاده کردند. اما این نسخه تنها تا زمانی های افزایش نرخ ارز، بانکهمزمان با آغاز نشانه

شت که انتظارات تورمی با قیمت ارز قابل کنترل بود. به این ترتیب با افزایش تقاضا برای خرید ارز در حال صعود و از بین کاربرد دا

مرکزی  هایرفتن کارآیی نسخه کنترل فیزیکی بازار ارز، بحران ارزی در این کشورها وارد مرحله جدیدی شد. در چنین شرایطی بانک

ای نرخ ارز جلوگیری کنند. به این ترتیب یک نرخ ارز مبنای قابل کنترل ارات جامعه از تغییر لحظهتصمیم گرفتند با کنترل انتظ

ات تورمی، گذار در انتظارانداز سیاستبینی شد. افزون بر این با توجه به اثرگذاری چشمتعریف و منبع الزم برای دفاع از این نرخ پیش
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زدایی از تصویر اقتصادی این کشور با ارائه آمارها و برآوردهای رسمی اقدام به ابهام نهادهای رسمی در این کشورها در دوره بحران

 مدت در شرایطدهد نرخ سپرده کوتاههای ارزی نیز نشان میکردند. بررسی تجربیات کشورهایی چون مکزیک در برخورد با تکانه

 .بازی پول و کاهش نوسان در بازار ارز ایفای نقش کندعنوان عاملی برای کاهش تقاضای سفتهتواند بهنوسان شدید ارزی می

http://www.iana.ir/fa/news/49051/%D9%81%D8%B1%D8%B5% 
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1۶ 

 اقتصاد کالن
 آیانا - 1۳۹۶مهر  22تاریخ: 

 اندازی رینگ صادراتی محصوالت کشاورزی در بورس کاال هستیمراهدرصدد 

ه و کنندمعاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی گفت: با عرضه محصوالت کشاورزی در بورس کاال تولید

یابد؛ همچنین ز کاهش میکند و هزینه مبادالت نیکننده به یکدیگر وصل شده و عوامل واسطه به شدت کاهش پیدا میمصرف

شف ها کها براساس مکانیزم عرضه و تقاضا و بدون تاثیر واسطهمحصول در یک فضای رقابتی و شفاف خرید و فروش شده و قیمت

کننده معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی گفت: با عرضه محصوالت کشاورزی در بورس کاال تولید.شودمی

 یابد؛ همچنینکند و هزینه مبادالت نیز کاهش میکننده به یکدیگر وصل شده و عوامل واسطه به شدت کاهش پیدا میفو مصر

شف ها کها براساس مکانیزم عرضه و تقاضا و بدون تاثیر واسطهمحصول در یک فضای رقابتی و شفاف خرید و فروش شده و قیمت

، به عرضه محصوالت کشاورزی در بورس کاالی ایران «پایگاه خبری بورس کاالی ایران»وگو با علی اکبر مهرفرد در گفت   .شودمی

در بورس کاالی ایران است که  کشاورزیو وزارت جهاد کشاورزی گسترش عرضه محصوالت  دولتاشاره کرد و گفت: سیاست کلی 

کنندگان و خریداران صورت گیرد تا آنها با نحوه خرید و فروش، مکانیزم سازی الزم برای تولیدبرای گسترش این موضوع باید فرهنگ

در حال حاضر انواع محصوالت همچون گندم، ذرت،  ایران آشنا شوند. وی افزود: با توجه به مزایای بورس کاالی و مقررات بورس کاال

با  نیز در بورس کاال آغاز خواهد شد؛ همچنین زعفرانشود و عرضه پسته و جو، شکر، مرغ و جوجه در این بازار عرضه و معامله می

جهاد وزیر  معاون .اندازی رینگ صادراتی محصوالت کشاورزی در این بورس هستیمهای بورس کاال درصدد راهتوجه به ظرفیت

ننده کبه مزایای عرضه محصوالت کشاورزی در بورس کاال اشاره کرد و گفت: با عرضه این محصوالت در بورس کاال، تولید کشاورزی

ها در گیرند و با روشی کارآمد یعنی کشف قیمتر مقابل هم قرار میها دطور مستقیم و بدون حضور مخرب واسطهکننده بهو مصرف

مهرفرد در ادامه به اجرای سیاست قیمت تضمینی در بورس کاال اشاره کرد و گفت: اجرای .پردازندتقابل عرضه و تقاضا به معامله می

اکنون سه این طرح باعث شد تا همصورت آزمایشی و پیامدهای مثبت اجرای به 94سیاست قیمت تضمینی جو و ذرت از سال 

محصول اساسی جو، ذرت و گندم را در قالب طرح قیمت تضمینی در بورس کاال داشته باشیم که توسعه این شیوه در دستور کار 

تواند با فروش محصولش در بورس کاال، پول قرار دارد. وی درخصوص طرح قیمت تضمینی توضیح داد: در این سیاست کشاورز می

کشاورز بالفاصله و در مدت زمان کوتاهی پرداخت  پولطوری که با معامله محصول در بورس کاال ا به سرعت دریافت کند بهخود ر

ی اعالمی از سوی دولت نیز به محض تامین منابع از شود و مابه التفاوت قیمت کشف شده روی تابلوی بورس با نرخ خرید تضمینمی

معاون وزیر جهاد کشاورزی در پایان با بیان اینکه امکان عرضه آرد در بورس کاال نیز وجود دارد، گفت: .شودسوی دولت پرداخت می

ی نیز وارد تضمینورت غیرصتواند بهصورت خرید تضمینی در بورس کاال عرضه شود بلکه میحتما الزم نیست محصوالت کشاورزی به

بورس کاال شده و فعاالن بازار مختلف از مزایای بورس استفاده کنند؛ بنابراین باید بازارهای سنتی را کاهش داده و بازارهای مدرنی 

 .کند را توسعه دهیم و از مزایای آن استفاده کنیمکه امروز دنیا از آن استفاده می

http://www.iana.ir/fa/news/49136/%D8%AF%D8%B1%D8%B5 
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1۷ 

 اقتصاد کالن
 آیانا - 1۳۹۶مهر  2۳تاریخ: 

 حضور بانک کشاورزی در همایش بزرگ تجارت ایران و عراق

جاری در محل اجالس سران آغاز شد مشارکت مهر سال  23بانک کشاورزی در همایش بزرگ تجارت ایران و عراق که روز یکشنبه 

به گزارش ایانا از روابط عمومی بانک کشاورزی، این همایش دو روزه با مشارکت اتاق مشترک بازرگانی ایران و ستاد توسعه .کرد

هران برگزار اه تاقتصادی ایران و عراق به عنوان بزرگ ترین رویداد اقتصادی و تجاری بین دو کشور توسط دانشکده کارآفرینی دانشگ

 .شده است

بانک کشاورزی در این همایش که با حضور مقامات دو کشور ایران و عراق برگزار شده، ضمن بهره برداری از فضای تبلیغاتی، نسبت 

 .به استفاده از محتوای آموزشی کارگاه ها از طریق اعزام کارشناس اقدام کرده است

http://www.iana.ir/fa/news/49206/%D8%AD%D8% 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - 1۳۹۶مهر  22تاریخ: 

 اعالم حمایت بانک کشاورزی از بازار سرمایه

 .حمایت کردبانک کشاورزی و صندوق یکم کارگزاری این بانک از بازار سرمایه و تصمیم های مرتبط با آن 

مرتضی شهیدزاده، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی با حضور در نشست مشترک وزارت اموراقتصادی و دارایی، سازمان 

بورس و اوراق بهادار و شبکه بانکی کشور، حمایت کامل بانک کشاورزی و صندوق یکم کارگزاری این بانک را از بازار سرمایه و 

 نکبا حمایت ادامه راهکارهای "بررسی منظور به کشاورزی، بانک عمومی روابط از ایانا گزارش به.کرد اعالم آن با  تصمیمات مرتبط

مهر جلسه ای با حضور ندیمی بوشهری معاون بانک و بیمه وزیر امور اقتصادی و دارایی، شاپور  22روز شنبه  "بازار سرمایه از ها

مدیران عامل هفت بانک بزرگ کشور در محل وزارت امور اقتصادی و داریی برگزار  محمدی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار و

شد و طی آن مرتضی شهیدزاده رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی حمایت کامل بانک کشاورزی و صندوق یکم کارگزاری 

 مددرآ با های صندوق شد مقرر جلسه این در گزارش این اساس بر.کرد اعالم آن با  این بانک را از بازار سرمایه و تصمیمات مرتبط

خرید سهام ادامه دهند و بانک ها هم به نسبت، واحدهای خود  به نسبت خود، دارایی درصد 5 سقف تا چنان هم ها بانک بزرگ ثابت

ن ذکر است حسین خزلی در صندوق توسعه بازار را افزایش دهند تا این صندوق بتواند به حمایت های خود از سهام ادامه دهد.شایا

 مدیر صندوق یکم کارگزاری بانک کشاورزی در این نشست شهیدزاده را همراهی می کرد.

http://www.iana.ir/fa/news/49165/%D8%A7%D8%B9%D9%84% 
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1۹ 

 اقتصاد کالن
 آیانا - 1۳۹۶مهر  2۳تاریخ: 

 رونمایی از وب سایت عربی بورس کاالی ایران

وب سایت عربی بورس کاالی ایران با بخش هایی همچون تقویم کاری، فهرست کاالها، شرایط پذیرش، نحوه پذیرش مشتریان و 

از جمله بازار فیزیکی، مشتقه و فرعی و همچنین فرآیندهای اخذ کد بورس کاال، معرفی کارگزاران فعال، قراردادها و بازارهای معامالتی 

حضور موثرتر و پررنگ تر ایران در بازار استراتژیک و ارزشمند عراق، به گزارش ایانا از بورس کاالی ایران، .اخبار این حوزه فعال شد

ل کاالی ایران نیز به دلی همواره یکی از مباحث با اهمیت در میان مدیران بخش دولتی و خصوصی کشورمان بوده است. شرکت بورس

میزبانی از عرضه های داخلی و صادراتی انواع محصوالت صنعتی و معدنی، پتروشیمی و فرآورده های نفتی و کشاورزی از مدت ها 

پیش بررسی های تحقیقاتی خود را در راستای توسعه روابط تجاری و استفاده از ظرفیت های بازارهای مالی برای افزایش حجم و 

در این زمینه تشکیل کارگروه توسعه صادرات به عراق در بورس کاال، حضور . صادرات کاالهای ایرانی به عراق آغاز کرده است تسهیل

هیات تجاری بورس کاالی ایران در عراق و بررسی شرایط بازار این کشور، برگزاری نشست بورس کاال و اتاق مشترک بازرگانی ایران 

عراقی برای توسعه روابط اقتصادی دو کشور با استفاده از ظرفیت های بورس کاال از جمله اقدامات اخیر و عراق و مذاکره با مقامات 

بورس کاال به شمار می رود. در ادامه این اقدامات امروز همزمان با برگزاری همایش تجارت ایران و عراق به عنوان بزرگترین گردهمایی 

ت عربی بورس کاالی ایران به منظور ارائه خدمات و سرویس دهی به تجار و بازرگانان فعاالن اقتصادی و تجار دو کشور از وب سای

توضیحاتی در خصوص بورس کاالی  http://ar.ime.co.ir در وب سایت عربی بورس کاالی ایران به آدرس. عرب رونمایی شد

ری، فهرست کاالها، شرایط پذیرش، نحوه پذیرش ایران، راهبرد، اهداف و خدمات این بورس قرار گرفته و بخش هایی همچون تقویم کا

مشتریان و فرآیندهای اخذ کد بورس کاال، معرفی کارگزاران فعال، قراردادها و بازارهای معامالتی از جمله بازار فیزیکی، مشتقه و 

 .فرعی و همچنین اخبار این حوزه فعال شده است

http://www.iana.ir/fa/news/49216/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - 1۳۹۶مهر  22تاریخ: 

 رینگ صادراتی محصوالت کشاورزی در بورس کاالی ایران راه اندازی می شود

 .محصوالت کشاورزی در بورس کاالی ایران راه اندازی می شودمعاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی گفت: رینگ صادراتی 

 مصرف و کننده تولید کاال بورس در کشاورزی محصوالت عرضه با: کرد  به گزارش ایانا از بورس کاالی ایران، علی اکبر مهرفرد اظهار

 بد؛ همچنین محصولیا می کاهش نیز مبادالت هزینه و کند می پیدا کاهش شدت به واسطه عوامل و شده وصل یکدیگر به کننده

در یک فضای رقابتی و شفاف خرید و فروش شده و قیمت ها براساس مکانیسم عرضه و تقاضا و بدون تاثیر واسطه ها کشف می 

وی به عرضه محصوالت کشاورزی در بورس کاالی ایران اشاره کرد و گفت: سیاست کلی دولت و وزارت جهاد کشاورزی گسترش .شود

ت کشاورزی در بورس کاالی ایران است که برای گسترش این موضوع باید فرهنگ سازی الزم برای تولید کنندگان و عرضه محصوال

مهرفرد افزود: با توجه به مزایای .خریداران صورت گیرد تا آن ها با نحوه خرید و فروش، مکانیسم و مقررات بورس کاال آشنا شوند

صوالت همچون گندم، ذرت، جو، شکر، مرغ و جوجه یک روزه در این بازار عرضه و معامله بورس کاالی ایران در حال حاضر انواع مح

می شود و عرضه پسته و زعفران نیز در بورس کاال آغاز خواهد شد؛ همچنین با توجه به ظرفیت های بورس کاال درصدد راه اندازی 

کشاورزی به مزایای عرضه محصوالت کشاورزی در بورس معاون وزیر جهاد .رینگ صادراتی محصوالت کشاورزی در این بورس هستیم

کاال اشاره کرد و گفت: با عرضه این محصوالت در بورس کاال، تولید کننده و مصرف کننده به طور مستقیم و بدون حضور مخرب 

مهرفرد  .مله می پردازندواسطه ها در مقابل هم قرار می گیرند و با روشی کارآمد یعنی کشف قیمت ها در تقابل عرضه و تقاضا به معا

 94اجرای سیاست قیمت تضمینی جو و ذرت از سال  :در ادامه به اجرای سیاست قیمت تضمینی در بورس کاال اشاره کرد و گفت

به صورت آزمایشی و پیامدهای مثبت اجرای این طرح باعث شد تا هم اکنون سه محصول اساسی جو، ذرت و گندم را در قالب طرح 

وی در خصوص طرح قیمت تضمینی توضیح .ر بورس کاال داشته باشیم که توسعه این شیوه در دستور کار قرار داردقیمت تضمینی د

داد: در این سیاست کشاورز می تواند با فروش محصولش در بورس کاال، پول خود را به سرعت دریافت کند، به طوری که با معامله 

مدت زمان کوتاهی پرداخت می شود و مابه التفاوت قیمت کشف شده روی تابلوی  محصول در بورس کاال پول کشاورز بالفاصله و در

معاون وزیر جهاد .بورس با نرخ خرید تضمینی اعالمی از سوی دولت نیز به محض تامین منابع از سوی دولت پرداخت می شود

حتما الزم نیست محصوالت کشاورزی به صورت  کشاورزی در پایان با بیان اینکه امکان عرضه آرد در بورس کاال نیز وجود دارد، گفت:

خرید تضمینی در بورس کاال عرضه شود بلکه می تواند به صورت غیر تضمینی نیز وارد بورس کاال شده و فعاالن بازار مختلف از 

ن استفاده می کند را مزایای بورس استفاده کنند؛ بنابراین باید بازارهای سنتی را کاهش داده و بازارهای مدرنی که امروز دنیا از آ

 .توسعه دهیم و از مزایا آن استفاده کنیم

http://www.iana.ir/fa/news/49175/%D8%B1%DB%8C% 
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 اقتصاد کالن
 خبرنگاران جوان - 1۳۹۶مهر  22تاریخ: 

 و پای صادرات را بست سیاست بازار در ازای بازار، دست

وان تیک مقام مسوول گفت: سیاست گذاری بازار در ازای بازار، بدون مشارکت بخش خصوصی تدوین و ابالغ شده، بنابراین نمی

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی رضا نورانی رییس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی در گفتگو با خبرنگار.صادرات پایداری داشت

 726هزارتن محصوالت کشاورزی با ارزش بالغ بر یک میلیارد و  15میلیون و  20، اظهار کرد: در پنج ماه نخست سال باشگاه خبرنگاران جوان

 درصد 10 ارزشی و درصد 3 وزنی نظر از گذشته سال مشابه مدت هزارتنی  86میلیون و  2میلیون دالر صادر شد که در مقایسه با صادرات 

باالترین میزان صادرات را به خود اختصاص داده است، افزود: از مجموع صادرات محصوالت باغبانی، ینکه وی با اشاره به ا.است داشته کاهش

 .درصد را دام و طیور به خود اختصاص داده است 25.5درصد زراعی و  27.5درصد محصوالت باغی،  38.5پنج ماه نخست سال 

هزارتن از عمده  79و سیب زمینی  97آردگندم ،  136.5وجه فرنگی تازه ،گ 503نورانی ادامه داد: در پنج ماه نخست سال هندوانه با 

، هندوانه 104، بستنی و سایر شربت یخ زده 128به گفته وی پسته با .صادرات محصوالت کشاورزی از نظر وزنی به شمار می رود

رات از نظر ارزش را در پنج ماه نخست میلیون دالر باالترین صاد 72.5با  و پنیر و سایر محصوالت لبنی 73، رب گوجه فرنگی 98

 .سال به خود اختصاص داده است

  سیاست ناکارآمد وزارت جهاد کشاورزی بازار در ازای بازار

رییس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی با انتقاد از این مسئله که تصمیم گیری های صادراتی در اتاق در بسته اخذ می شود، گفت: 

سیب در ازای واردات موز از سوی وزارت جهاد کشاورزی جهت تقویت صادرات مطرح شد که کاهش سال گذشته سیاست صادرات 

 .چمشگیر صادرات سیب در پنج ماه نخست سال، نشان از ناکارآمدی این سیاست گذاری را دارد

وی ادامه داد: سیاست گذاری بازار در ازای بازار، یک شبه و بدون مشارکت بخش خصوصی تدوین و ابالغ شده، بنابراین نمی توان 

و  و تره بارمحصوالت میوه  صادراتصادرات پایداری داشت، در حالیکه با استفاده از فرصت های پیش رو می توان رتبه خوبی در 

جایزه صادرات سیب در ازای واردات موز را نادرست دانست و افزود: فراهم کردن زیر ساخت های  این مقام مسوول.سبزی کسب کرد

صادراتی، کاهش هزینه های حمل و نقل امری اساسی در صادرات به شمار می رود، چراکه پس از کسب بازارهای جدید به یکباره 

ونه ای که دیگر صادرات برای کشاورزان صرفه اقتصادی بدون نظارت مسووالن هزینه های حمل و نقل افزایش می یابد، به گ

رییس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی در ادامه افزود: شرکت های صادراتی با حمایت دولت باید به ماشین آالت و دستگاه .ندارد

تعرفه باالی محصوالت مانعی وی با اشاره به اینکه . های روز تجهیز شوند تا بتوان در بازارهای هدف حرفی برای گفتن داشته باشند

بر سر راه صادرکنندگان است، تصریح کرد: اخذ تعرفه باالی صادرات محصوالت کشاورزی، افزایش قیمت تمام شده صادرات را در بر 

ندی نورانی با بیان اینکه بسته ب.دارد ،که درنهایت این امر موجب شده آن چنان که باید، نتوانیم در بازارهای جهانی حضور یابیم

مکانیزه در کاهش هزینه های تولید نقش اساسی دارد، گفت: البته در کشور ما صادرات متولی ندارد و تصمیمات پراکنده در وزارت 

جهاد کشاورزی، بازرگانی، سازمان توسعه تجارت و سازمان حفظ نباتات نمونه بارز این امر است که برای بهبود این مشکالت تمامی 

 .یر یک سقف به تصمیم جامعی راجع به صادرات دست یابندوزارتخانه ها باید ز

 کمبود زیرساخت های جاده ای معضل پیش روی صادرکنندگان 

زی بیان کرد: از سال های گذشته کشاور محصوالت صادرات زمینه در ای جاده های زیرساخت کمبود این مقام مسوول با انتقاد از 

وی با بیان .روبرو هستیم که این امر موجب شده تا به جایگاه اصلی صادرات دست نیابیمتاکنون با معضل کمبود کانتینرهای یخچالی 

اینکه روان سازی و توسعه صادرات تنها با حل مشکالت پیش روی صادرات تحقق می یابد، افزود: البته وزارت جهاد کشاورزی جهت 
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شان می دهد این سیاست کارایی چندانی نداشته کند که شواهد نرا مطرح می سیاست بازار در ازای بازار رونق صادرات

 می  نورانی تصریح کرد: دولت با واگذاری صادرات به تشکل های خصوصی و استفاده از این بخش در تصمیم گیری های صادراتی.است

 .کند مرتفع را صادرات معضالت تواند

http://www.yjc.ir/fa/news/6274672/%D8%B3%DB%8C%D8 
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 اقتصاد محصوالت
 فارس - ۹۶/0۷/1۹ : تاریخ

 پیشنهاد نرخ خرید تضمینی گندم بر اساس تورم/ همچنان منتظر تصمیم دولت هستیم
معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی گفت: ما نرخ پیشنهادی تضمینی خرید گندم و سایر محصوالت کشاورزی را بر اساس میزان تورم  

  .ایم که باید شورای اقتصاد برای آن تصمیم بگیرد و ما منتظر تصمیم دولت هستیمساالنه ارائه کرده

نامه سامانه پایش ارزیابی محصوالت ، عباس کشاورز در حاشیه مراسم امضای تفاهمخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

کشاورزی با فائو در مورد آخرین وضعیت نرخ خرید تضمینی گندم که با گذشت یک ماه از آغاز سال زراعی جدید هنوز اعالم نشده، 

ود را به دولت ارائه کرده اما دولت هنوز آن را تصویب نکرده است؛ چراکه اطالعات و گفت: وزارت جهاد کشاورزی رقم پیشنهادی خ

معاون حجتی اظهار امیدواری کرد تا هرچه زودتر .شودزمان تعیین نرخ تضمینی محصوالت کشاورزی توسط شورای اقتصاد انجام می

ضمینی گندم و سایر محصوالت کشاورزی بر اساس نرخ نرخ تضمینی خرید گندم مشخص شود و افزود: پیشنهاد ما برای نرخ خرید ت

وری و حمایت از تولید به های روغنی نیز پیشنهاد ما با رویکرد ارتقای بهرهطور که در مورد شکر و دانهتورم موجود بوده است، همان

ای نامهطرنشان کرد: امروز تفاهمنامه همکاری بین ایران و فائو خاکشاورز همچنین در مورد جزئیات تفاهم.دولت پیشنهاد شده است

، زنجان و مازندران منعقد شد تا از طریق تصاویر های خوزستانهزار دالر برای پایش محصوالت کشاورزی استان 498به ارزش 

رده و رل کای بتوانیم روند زراعت محصوالت اعم از میزان سطح تولید، ارتفاعات اقلیمی و نوع آفات را برای برخورد سریع کنتماهواره

بینی و معاون وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد: با استفاده از این سامانه امکان داشتن اطالعات دقیق و قابل پیش.استفاده کنیم

وی .طور جداگانه خواهیم داشت تا در آینده این موضوع در سایر مناطق کشور نیز ارائه شوداطالعات دقیق برای هر محصول را به

 نی،های روغهای دیگری با کمک سازمان جهانی فائو در کشورمان خبر داد و افزود: افزایش سطح کشت دانهی پروژههمچنین از پیگیر

هایی است که امیدواریم در آینده نزدیک همکاری در بخش جنگل و مرتع، شیالت و اثرات اقلیم در بخش کشاورزی از دیگر پروژه

به گزارش خبرنگار فارس، تاخیر اعالم نرخ تضمینی محصوالت کشاورزی از جمله گندم در .طور مشترک انجام دهیمبتوانیم با فائو به

حالی اتفاق افتاده که برخی از کارشناسان معتقدند که دولت امسال قصد افزایش بهای خرید تضمینی گندم را ندارد و اعالم عدم 

جهانی گندم با گندم تولید داخل سبب شده تا برخی از  تفاوت قیمت.افزایش قیمت برای آن است تا کشاورزان گندم را کشت کنند

دولتمردان سخن از واردات گندم و کشت نکردن این محصول به دلیل مصرف اب زیاد و بهای دوبرابر قیمت جهانی گندم عنوان کنند 

 .ر استهای اقتصاد مقاومتی تولید محصوالت استراتژیک در داخل یک ضرورت اجتناب ناپذیدر حالیکه طبق سیاست

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960719000834 
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 اقتصاد محصوالت
 آیانا - 1۳۹۶مهر  1۷تاریخ: 

 کشاورزیهزار قطعه جوجه یک روزه نیز در تاالر محصوالت  57هزار تن گندم و  ۲5عرضه 

هزار قطعه جوجه یک روزه نیز در تاالر محصوالت  57تن گندم و  750هزار و  25تن شکر، یک هزار تن کنجاله سویا،  225یک هزار و 

 300هزار و  3مهر ماه میزبان عرضه  17تاالر محصوالت صنعتی و معدنی بورس کاالی ایران روز دوشنبه .کشاورزی عرضه می شود

به .است B تن ورق سرد 500تن ورق قلع اندود و  200تن ورق گالوانیزه،  C ،500 تن ورق گرم 300هزار و  3و  B تن ورق گرم

کیلوگرم  10تن شمش روی صانع روی زنجان و  100گزارش ایانا از روابط عمومی و امور بین الملل بورس کاالی ایران، در این روز 

 60تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی بورس کاالی ایران نیز عرضه .شود شمش طالی معدن زرشوران نیز در این تاالر عرضه می

تاالر صادراتی بورس کاالی ایران نیز در .تن قیر، مواد پلیمری، وکیوم باتوم، اسالک واکس و روغن پایه را تجربه می کند 706هزار و 

 25تن شکر، یک هزار تن کنجاله سویا،  225یک هزار و  عاله براین.تن قیر و عایق رطوبتی است 198هزار و  3این روز شاهد عرضه 

  .هزار قطعه جوجه یک روزه نیز در تاالر محصوالت کشاورزی عرضه می شود 57تن گندم و  750هزار و 

http://www.iana.ir/fa/news/49037/%D8%B9%D8%B1%D8%B6% 
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 اقتصاد محصوالت
 آیانا - 1۳۹۶مهر  2۳تاریخ: 

 امکان تکمیل زنجیره گندم با عرضه آرد سبوس و دانه مرغی در بورس کاال

گذاری رسمی یکی از دالیلی است که دالالن به معامالت محصوالت کشاورزی و سایر غالمرضا میخ، تولیدکننده آرد گفت: نبود قیمت

به گزارش ایانا از بورس کاالی ایران ، این موضوع از آن جهت .زنندکنند و قاچاق و رانت را در این محصوالت رقم میمی اقالم ورود

دهد که هر محصول استراتژیک کشاورزی که کشف قیمت واقعی نشود و عرضه آن از مبادی قانونی صورت نگیرد، قطعا فساد رخ می

ف تواند به کشرسد عرضه محصوالت کشاورزی به خصوص گندم در بورس کاالی ایران مینظر میدر آن ایجاد خواهد شد. بنابراین به 

رود با عالوه اینکه با این کار دیگر شاهد حضور دالالن در این بخش نخواهیم بود. ضمن اینکه انتظار میواقعی قیمت منجر شود. به

ت تضمینی اهدافی نظیر کوچک شدن دولت، ارائه خدمات بهتر به به کار گرفتن راهکارهای مناسب و با استمرار اجرای طرح قیم

کشاورزان، کاهش بار مالی دولت و سرعت در پرداخت مطالبات گندمکاران محقق شود.در همین ارتباط، یک تولیدکننده آرد گندم 

در بورس کاال در قالب قیمت عرضه گندم  :در استان کرمانشاه پیرامون عرضه آرد و گندم در بورس کاال و مزایای آن اظهار کرد

کند تا آردسازان نیاز خود را به گندم به سهولت تامین کنند. گسترش این تضمینی طرح بسیار خوبی است و این امکان را فراهم می

کند اقتضا میغالمرضا میخ بر به مشکل تامین مالی آردسازان اشاره کرد و افزود: .ها در آینده مزایای زیادی داردطرح به تمام استان

های که ارائه تسهیالت بانکی ارزان قیمت در اختیار خریداران گندم از بورس کاال قرار گیرد تا معضل تامین منابع مالی کارخانه

استان در بورس کاال شروع خوبی برای عرضه آرد  4وی با بیان اینکه عرضه آزمایشی ندم در  .آردسازی برای خرید گندم، مرتفع شود

ها ادراتی است، گفت: بورس بهترین عملکرد را در بازار محصوالت کشاورزی دارد و با توجه به اینکه در کل مراکز استانو گندم ص

سیار پذیر بوده و اقدام بشعب کارگزاری و تاالرهای معامالتی بورس کاال فعال هستند، یقینا عرضه کل گندم تولیدی در کشور امکان

 انجام ها از طریق بورس کاالننده آرد، االن زمان آن فرارسیده که عرضه گسترده گندم در کل استانمثبتی است.به گفته این تولیدک

وی درخصوص تکمیل زنجیره تولید آرد و گندم در بورس کاال گفت: آرد و سایر استحصاالت گندم از جمله سبوس گندم و .شود

های مویرگی در این صنعت وجود دارد. د چرا که در حال حاضر شبکهتوانند در بورس کاال عرضه شونمرغی نیز همانند گندم میدانه

شود و برای کنندگان آرد عرضه میها و مصرفکه آرد تولیدی در استان کرمانشاه پس از حمل در استان تهران به نانواییطوریبه

میخ .ها، در بورس عرضه کنندتک نانواییهای آردسازی بهتر است تا آرد تولیدی خود را به جای مراجعه حضوری به در تککارخانه

های الزم از جمله سیلو و انبارهای استاندارد برای ذخیره آرد جهت عرضه در بورس کاال، اظهار کرد: باید بر درخصوص زیرساخت

سجم و های مورد نیاز این امر با انجمن صنفی آردسازان تعامالت الزم شکل گرفته و تشکیالت منبرای فراهم کردن زیرساخت

این تولیدکننده آرد در بیان اثرات عرضه آرد و .تواند بسیار موثر واقع شودای شکل گیرد؛ در این صورت، این تعامالت میگسترده

گندم در بورس کاال برای ایجاد شفافیت قیمتی و تنظیم بازار گفت: وقتی هر محصولی از جمله گندم و آرد وارد بورس شود، روند 

های مهم بورس کاال این است که بازار بورس یعنی شفافیت و یکی از ویژگی .شودخود به خود شفاف می معامالت و قیمت آن

شود. آرد و گندم نیز در این بازار شفافیت قیمتی خود را پیدا ای دور میمحصوالت مختلف از یکسری رانت و مسائل خاص حاشیه

 .تواند ارتقا یابدکرده و از نظر کیفیتی می

http://www.iana.ir/fa/news/49180/%D8%A7%D9%85% 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/news/49180/%D8%A7%D9%85%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

2۶ 

 اقتصاد محصوالت
 آیانا - 1۳۹۶مهر  22تاریخ: 

 عرضه انواع محصوالت کشاورزی در بورس کاال

 500تن جو دامی، یک هزار و  225تن شکر سفید،  500تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران نیز در این روز شاهد معامله 

 .تن گندم خوراکی بود 750هزار و  13تن گندم دورم و 

تن مواد  573یک هزار و تن مواد شیمیایی،  155هزار و  13به گزارش ایانا از بورس کاالی ایران، طی این روز و در تاالر مذکور 

 .تن گوگرد معامله شد 50هزار تن لوب کات و یک هزار و  6وکیوم باتوم، هزار تن  41تن قیر ،  319هزار و  4پلیمری، 

 .تن عایق رطوبتی نیز در تاالر صادراتی بورس کاال دادوستد شد 734تن انواع قیر و  25هزار و  4شایان ذکر است 

 .فروش رسید تن سبد میلگرد مخلوط هم در تاالر محصوالت صنعتی و معدنی به 420هزار و  2بر اساس این گزارش 

 500تن جو دامی، یک هزار و  225تن شکر سفید،  500تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران نیز در این روز شاهد معامله 

تن کنسانتره  600بازار فرعی بورس کاالی ایران نیز در این روز معامله .تن گندم خوراکی بود 750هزار و  13و  تن گندم دورم 

 .روغن کارکرده لوکوموتیو را تجربه کرد تن  25تن ضایعات آهنی و  350یعات فلزی، تن ضا 414فسفات، 

http://www.iana.ir/fa/news/49147/%D8%B9%D8%B1%D 
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2۷ 

 اقتصاد محصوالت
 آیانا - 1۳۹۶مهر  18تاریخ: 

 تن شکر سفید در تاالر معامالت ۲۲5خوراکی و یک هزار و  هزار تن گندم 3دادوستد 

به .تن شکر سفید بود 225هزار تن گندم خوراکی و یک هزار و  3تاالر محصوالت کشاورزی نیز طی امروز سه شنبه شاهد دادوستد 

تن سالپس  یک هزارتن روغن پایه،  46تن قیر ،  428و هزار  4گزارش ایانا از بورس کاالی ایران، طی این روز و در تاالر مذکور 

تن عایق رطوبتی  124تن انواع قیر و  950هزار و  60شایان ذکر است، .هزارتن گوگرد معامله شد 7تن مواد شیمیایی و  44واکس، 

هزار تن گندم خوراکی و  3 تاالر محصوالت کشاورزی نیز طی این روز شاهد دادوستدنیز در تاالر صادراتی مورد معامله قرار گرفت.

را تجربه  cهزار تن تختال  40براساس این گزارش، تاالر محصوالت صنعتی و معدنی نیز معامله .تن شکر سفید بود 225یک هزار و 

 .تن کنسانتره فسفات نیز دربازار فرعی بورس کاالی ایران به ثبت رسید 25از سویی معامله .کرد

http://www.iana.ir/fa/news/49078/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%  
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - 1۳۹۶مهر  22تاریخ: 

 الیروبی رودخانه، اقدام پیشگیرانه از سیلی که فراموش شد

های اخیر شدت و دفعات وقوع سیل در کشور افزایش یافته است. به اعتقاد کارشناسان، الیروبی انهار یکی از راهکارهای سالدر 

کاهش خسارت ناشی از سیل است اما این مسئله در میان مشکالت ریز و درشت وزارت نیرو به دست فراموشی سپرده شده و متاسفانه 

به گزارش خبرنگار ایانا، سیل همواره خسارات زیادی به بخش کشاورزی وارد .، سرعت الزم را نداردریزی برای الیروبی نهرهابرنامه

ها تن خاک حاصلخیز کشاورزی را شستشو داده و امکان کشت و کار کند. سیل میلیونکرده و جان و مال کشاورزان را تهدید می

برد. خسارات ناشی از سیل هر محصوالت کشت شده روی زمین را از بین میکند. از سوی دیگر روی زمین را از کشاورزان سلب می

ها همچنین الیروبی نشدن انهار، رو به افزایش است. برخی روز به دلیل تغییر اقلیم، عدم رعایت حریم و تجاوز به بستر رودخانه

و کوچک ، متناسب نبودن نهرها با حجم آب های بزرگ های باالدست، الیروبی نشدن رودخانهگویند جاری شدن آبکارشناسان می

ویژه بخش کشاورزی وارد های مختلف بههای هنگفتی به بخشورودی آب به هنگام بارندگی، موجب وقوع سیالب شده و خسارت

آمارهای  توانیم خسارات ناشی از سیل را کاهش دهیم.به گواهها، میهای اندک و الیروبی رودخانهکند. بنابراین با صرف هزینهمی

های اصلی منتهی به دریاچه ارومیه ساماندهی کیلومتر از رودخانه 412منتشر شده توسط وزارت نیرو، در ابتدای امسال به دلیل اینکه 

درصد کاهش یافت. اما با این وجود در اغلب  50و الیروبی شده بود، میزان خسارت ناشی از سیل در استان آذربایجان غربی به میزان 

درصد اعتبارات ساالنه طرح کاهش اثرات بالیای طبیعی و ستاد حوادث غیر مترقبه کشور، صرف جبران خسارات  70بیش از  ها،سال

گیرد. کمبود اعتبارات وزارت نیرو و عدم تزریق اعتبارات از سایر ها تعلق نمیشود و اعتباری به الیروبی رودخانهناشی از سیل می

نامه الیروبی متناسب با نیازهای کشور نبوده و سرعت اجرای این اقدام پیشگیرانه، بسیار کند باشد. شود که اجرای برمنابع سبب می

به حدی که سال گذشته در زمان وقوع سیل در استان مازندران رستم زرودی مدیر کل مدیریت بحران این استان ،از تعلل نهادهای 

های کشاورزی و استقرار نوار شمالی کشور از نظر تراکم زمین.ندران انتقاد کردهای شهری استان مازمرتبط با عملیات الیروبی رودخانه

های خاصی برخوردار است. این منطقه نیز مانند سایر نقاط کشور شاهد افزایش تعداد جمعیت، در زمان وقوع سیل از حساسیت

دامات پیشگیرانه از وقوع سیل نظیر الیروبی دفعات وقوع سیل است اما از آنجا که جمعیت زیادی در این ناحیه ساکن هستند، اق

هایی در این رابطه در های محافظ برای این مناطق، بسیار ضروری است. به همین خاطر وزارت نیرو برنامهها و ساخت دیوارهرودخانه

گرگان و آق قال  ای گلستان، محسن جدیدی مدیر امور منابع آبدست اجرا دارد. بر اساس گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه

های قره سو در محدوده روستای قربان آباد درصدی عملیات الیروبی و ساماندهی رودخانه زیارت و سرشاخه 50از پیشرفت فیزیکی 

منظور جلوگیری از ورود سیالب به روستای قربان آباد آق قال و جاده گرگان به آق قال، با خبر داده است. وی اعالم کرده است: به

میلیون ریال در حال انجام است.به گفته جدیدی در صورت تخصیص به موقع،  150درصد و اعتبار یک میلیارد و 50فیزیکی پیشرفت 

، در اولویت کاری واحد 96کیلومتر تا پایان سال  30های شهرستان گرگان و آق قال، با حجم عملیات الیروبی و ساماندهی رودخانه

هایی برای مقابله با سیالب نیز در استان مازندران توسط وزارت نیرو ساخت دیواره.ره قرار داردها و سواحل این ادامهندسی رودخانه

ها، خود به ابزاری برای تجاوز به حریم در حال پیگیری است اما فعاالن محیط زیست این استان بر این باورند که ساخت این دیواره

قاعده به اندازه خسارات طبیعی این استان شده است. خسارات گردشگری بیهای رودخانه و بارگذاری بیش از حد گردشگر در عرصه

 ای استان مازندران، فعاالن محیط زیست این استان را نگران کرده است.ناشی از سیل بوده و این رویکرد آب منطقه

/fa/news/http://www.iana.ir49160/%D9%84%D8%A7%DB%8C 
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2۹ 

 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - 1۳۹۶مهر  22تاریخ: 

 توسعه شهرنشینی، تغییر اقلیم و حکمرانی غلط آب، عامل مرگ روستاهای ایران

الی ین خشکسخشکسالی که چندین سال است دامان این دیار را گرفته نیز سهم خود را در نابودی روستاها به انجام رسانیده است. ا

که خود بخشی از فرآیند تغییر اقلیم و به عبارتی سوغات زندگی صنعتی است، باعث کاهش و تغییر الگوی بارش شد و در کنار عوامل 

 .دیگری چون فرسایش خاک، کاهش کیفیت هوا و افزایش دما موجب شد، بسیاری از روستاها ویژگی زیستی خود را از کف بدهند

 ایران )ایانا(: مسعود امیرزاده، فعال محیط زیستخبرگزاری کشاورزی 

کرد جفرافیای این سرزمین و مختصات های انسانی را تعیین میدرفالت ایران مهمترین عاملی که پراکندگی جمعیت و فرم سکونتگاه

وعشایری در این سرزمین ها هزار آبادی، وادی، روستا و یا جمعیت قومی اقلیمی آن بود. برهمین اساس در طول تاریخ طوالنی، ده

های پراکنده دارای هویت و پیشینه مستقلی است ند.هریک از این سکونتگاهتجمع یافته وبه حیاتی پربرکت وآبرومندانه ادامه داده 

تواند عمر پژوهشی چندین محقق را به خود اختصاص دهد. مردمانی که تحت چتر سامان سنتی خودد که بررسی تک تک آنها می

مند هایی بودند که امکان زیستی خود بسا،اخالقها، هنرها و سنتانسجام اجتماعی خویش راحفظ کرده بلکه آفریننده تکنیک نه تنها

های آنان در همزیستی با اقلیم سرسخت این کرد. قطعا شرح هریک از این روستاها و خالقیتو طبیعت سازگار را برای آنها فراهم می

کنیم که تا پیش از این روستاهای این کهنه فالت با یازمنداست اما دراینجا به همین گزاره بسنده میدیار به چندین مجلد کتاب ن

کشیدند. کم ترین آلودگی و تولیدات کشاورزی، دامی و صنایع کوچک خود حتی بار مایحتاج هموطنان شهری خود را بدوش می

تاهای های روساری و مهم تر ازهمه پیراستگی اخالقی و اجتماعی از ویژگیتر از نرخ پایدبرداری پایینهای طبیعی، بهرهتخریب داشته

ملت تصمیم گرفت از کاروان توسعه و تمدن -قصه از آنجا مسیر دیگری یافت که شکل جدید قدرت سیاسی، یعنی دولت .ایران بود

ینی و تحقیر پیشینه سنتی توام با ولع تجدد های دولت در این راستا قرار گرفت. توسعه شهرنشها و برنامهغرب باز نماند و سیاست

شدت تحت تاثیر قرار داد. آنچه که امروز با آن مواجهیم کثیری از روستاهایی است که یا تخلیه شده و یافتگی جوامع روستایی را به

جا سعی برآن است به برخی از اند که باید از طرف دولت در اختیار آن ها قراربگیرد. در اینیا برای ادامه حیات به امکاناتی وابسته

اثر فرسایشی توسعه یافتگی: مناطق توسعه یافته نسبت به مناطق پیرامونی .عوامل اضمحالل این جوامع، مروری کوتاه داشته باشیم

 گذارند. این تظاهرات توسعه یافتگی نه تنها باعث آشفتگی ذهنی جوامع این مناطق شده بلکهخود تاثیرات مخربی را بر جای می

ای و کند. شهرها خصوصا در کنار امکانات رسانهعنوان عاملی فرسایشی عمل میتاثیرات محیطی و مداخالت غیر مستقیم آنها نیز به

دار آن ها نسبت به های خود را در معرض دید روستاییان گذاشته و باعث برهم خوردن بینش ریشهحمل و نقل سریع، موجودی

های گسترده روستاییان خصوصا نسل جوان اند. پیامدهای چنین تغییر نگرشی، مهاجرتی شدهزندگی و مفاهیمی همچون خوشبخت

و یا تمایل به تبدیل سکونتگاه روستایی به ظاهری شهری و حتی تغییر الگوی کار و زندگی بر همین اساس بود. روستاها شهری زده 

دند، بلکه همواره در معرض تقلید تغییرات دایمی آنها قرار نه تنها جمعیت مولد و جوان خود را به همسایگان متجدد واگذارکر

 عنوان جبر روزگار و تنها عامل روی آنناپذیر بخشی از ماجرا است، بخشی که توسط بسیاری بهاین اثر القایی و شاید اجتناب.گرفتند

 .ار بودسترده وسازمان یافته نیز در دستور کگرایی به این سرایت کُند وغیرفعال بسنده نکرد بلکه هجومی گشود. اما توسعهتاکید می

های مدرنیت نفی بنیان برافکنانه گذشته بود وهمین ویژگی در مواجهه با روستاهای ایرانی تجلی یکی از ویژگی نازل انگاری روستا:

ر شد. نواع واژه سازی تحقیهای تولید آنها عقب افتاده و ناکارآمد تلقی شد. فرهنگ اصیل روستا با اهای زیست و تکنیکیافت. شیوه

این برداشت غلط، از سر ناآشنایی ویا سودا زده باعث شد منادیان توسعه با چنین نگاهی به سراغ مداخله در روستا بروند. متاسفانه 

ها آن ازسوی دیگر همین برداشت به ذهن خود جوامع محلی نیز القا شد و آنها را دچار آنچنان خود ناباوری کرد که در پیشینه کهن
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هایی را پذیرفت که حتی صادر کنندگان پرمدعای آن از عوارض هولناکش سابقه نداشت. روستایی منفعل شده به سادگی نسخه

 .خبربودندبی

ها در راستای منافع ملی و یا سیاسی خود به روستا نگاه ابزاری داشته دولت یکسان انگاری روستا درپیشگاه برنامه ریزی کالن:

الواقع عنوان هویتی مستقل که فیعبارتی روستا نه بهکنند. بههای سرزمین جهت اهداف کالن تلقی میوان یکی از داشتهعنو آن را به

عنوان یک قطعه درسیستم ایفا کند. این درحالی است که اساس تشکیل ای جمعیتی یا جغرافیایی است که باید نقش خود را بهپاره

های طبیعی سرزمینی خود بوده است. برخی از این جوامع روستایی با قرار ر سازگاری با داشتهاین جوامع بر مبنای بقای جمعیت د

گرفتن در چنین نظم برنامه محور، دچار ازهم گسیختگی محیطی و یا فرهنگی شدند که به از دست رفتن زادآوری سرزمین و 

های بومی این ن شناختی دقیقی از روستاهای و سکونتگاههای مدرن ایراکدام از دولتهای اقلیمی آنها منتهی شد. هیچسازگاری

ریزان نتایج پرداختند. هیچ یک از برنامهسرزمین نداشته و به صرف تعاریفی ذات گرایانه و ناکافی به تصمیم برای روستاها ویا اقوام می

 .ودندهای متفاوت جوامع بومی نسبت به تعرضات خود را از پیش لحاظ نکرده بنامطلوب و واکنش

های از دگرگونی ساختاری و یا هایی چون اصالحات ارضی و شعار خودکفایی در محصوالت کشاورزی پس از انقالب، نمونهبرنامه

شعارهایی است که برقامت جوامع روستایی ایران پوشانده شد وبرای تحقق آنها پیامدهای سنگینی بر بوم وفرهنگ این سرزمین 

الت دیوان ساالر و طبقه روشنفکر آنچنان مفتون رفاهیات مدرن جهان غرب شدند که سعادت را با تحمیل شد.سعادت اهدایی: تشکی

داشتن چنین امکاناتی یکسان انگاشتند. پس از آنکه در جهدی بلیغ شهرها شکلی توسعه یافته پیداکرد، حال نوبت روستاها شده بود 

ای شیری هم طراحان توسعه وهم فن ساالرن سوداگر، فقدان عناصر سازهبهره نمانند. درچنین رسالت تبکه ازاین تحفه خوشبختی بی

دریک پهنه سرزمینی را معادل فقر و نگون بختی معنا کردند و همین را هم به ذهن جوامع بومی تزریق کردند. آنان که خود هنوز 

ن مفاهیم های ایواه به تببین شاخصبرداشت درستی از مفاهیمی چون خوشبختی، پیشرفت و یا عدالت نداشتند با مانیفستی دلخ

پرداختند. میزبان این توسعه رایگان و خوشبختی اهدایی در واقع منابع نفتی این سرزمین بود که در اختیار طراحان و پروژه بگیران 

مطالبات فراتر ترشد، درعوض سطح رغم واریز امکانات روستاها هم از جمعیت وهم از محتوا تهیقرارداده شد. هرچه زمان گذشت علی

گری شد که برای هر نیاز چشم به بیرون خصوصا دولت مرکزی رفت. روستایی قانع و خودبسای دیروز تبدیل به هموطن مطالبه

یابی به منابع مالی و عناصر توسعه یافتگی روستاها چندین گام در پس شهرها بودند، داشت. از آنجایی که همواره در رقابت دست

وستا جای آنکه موجبات پایداری رماند. به عبارتی سرنگبین امکانات بهی بهانه کمبود امکانات و مهاجرت باقی میهمیشه برای روستای

 .و پایبندی روستایی را فراهم کند، صفرای مهاجرت را تیزتر کرد

ری شدند، وجود ندارد. بسیاهای توسعه نابود هیچ آماری دقیقی از تعداد روستاهایی که مستقیما در مسیر پروژه توسعه روستاخوار:

روستا را در مخزن نمکی  41طور مثال سد بدنام گتوند، اند بههای کهن در مخازن سدها برای همیشه تاریخ محو شدهاز این سکونتگاه

طور شوند. همینخود جای داده است و اینها عالوه بر مناطقی است که در پایین دست دچار بحران شده و مجبور به ترک زادگاه می

اشتهای سیری ناپذیر توسعه شهری باعث شد بسیاری از روستا یا خود تبدیل به شهرستان شده و یا در معده فراخ شهری بزرگ هضم 

دفرجام های بشوند. داستان تلخ روستاهای )سده ( و تبدیل آن به شهرستان )همایون شهر( و نهایتا )خمینی شهر( از چنین دگردیسی

 پایانهای آن ها در غوغایی بیئله روزگاری شامل هفده روستای سرسبز و زایا بود که در حال حاضر نشانهاست. همین تهران پرمس

های سنتی این سرزمین را قطع کرد، عوارض محیط زیستی ها که گردن بسیاری سکونتگاهجز از تیغ مستقیم پروژهگم شده است. به

 .دگی بسیاری از جوامع روستایی وعشایری بوده استگرایی عامل بعدی نابودی و تهی شو اجتماعی توسعه
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های جوان و قطع ارتباط با پیشینه ارزشمند روستایی، این جوامع دچار یک انقطاع بین نسلی و نهایتا بحران بامهاجرت نسل انقطاع:

اقع شدند و در سیر های ضمنی و تاریخ شفاهی این جوامع مورد غفلت وهویتی شدند. در هجوم نازل انگاری بسیاری از دانش

که بسیاری ازاین جوامع ازگذشته پربار خود اطالع کمی داشته و دچار نوعی طوریطورکلی ازمیان رفتند، بهرخدادهای بعدی به

های ازدست رفته باعث شده که ارتباط سالم بین انسان و سرزمین دچار نقصان اند. این بحران هویت و دانشبارگشتهفراموشی زیان

 .مندی هجومی و نهایتا نابودی سرزمین و ترک آن خواهد بودی شده که حاصل آن بهرهو آشفتگ

ه اند. این سکنی گزیدگان کچندسالی خصوصا پس از جنگ و موشک باران برخی از روستاها ساکنین جدیدی یافته خوش نشینان:

ایب رند. آنها خوش نشینانی موقتی هستند که از مصحتی اگر اصالتا مربوط به همان روستا باشند کمترین مشابهتی به پیشینیان ندا

اند چند روزی درسال را به روستا پناه آورند. نه تولیدی دارند و نه ارتباطی با فرهنگ و سلوک روستا را شهر گریخته و تصمیم گرفته

دی برجای نخواهند گذاشت. اتفاقا ورخواری و تاثیر منفی بر منش و اخالق روستا ره دارا هستند و معموال جز انباشت زباله، زمین

 .گونه بافت جمعیتی کمک شایانی کرده استتوسعه گرایی روستایی و سیر ارایه امکانات به روستا در جهت تقویت این

ان عنوپیوستگی جوامع در دنیای مدرن و نیز وقوع یکپارچگی ملی باعث شد روستا آن ویژگی خود را به تکانه های بیرونی:

تقل از دست بدهد. دیگر روستا محلی با ارتباطات معلوم و محدود نبود. رخدادها در شهرهای بزرگ خصوصا مرکز سکونتگاهی مس

هایی چون کودتا، انقالب، جنگ، رکود و رونق اقتصادی عواملی برای ایجاد ای بر زندگی روستاییان داشت. تکانهاثرات تعیین کننده

ر های نابجا عامل دگرگونی دطور تصمیمات غلط در سطوح مدیریت کالن ویا پیامهمین اند.تغییر یا تنش در زیست روستایی بوده

طور مثال بسیاری روایت مسکن رایگان و به قیمت صفر در تهران پس از پیروزی انقالب وهجوم مسیر زندگی آنها را فراهم کردند. به

 .سابقه به این کالن شهر را بخاطر دارندبی

خشکسالی که چندین سال است دامان این دیار را گرفته نیز سهم خود را در نابودی روستاها به انجام  :ای دیگرخشکیدگی ضربه

رسانیده است. این خشکسالی که خود بخشی از فرآیند تغییر اقلیم و به عبارتی سوغات زندگی صنعتی است، باعث کاهش و تغییر 

کاهش کیفیت هوا و افزایش دما موجب شد، بسیاری از روستاها  الگوی بارش شد و در کنار عوامل دیگری چون فرسایش خاک،

زیرزمینی  هایویژگی زیستی خود را از کف بدهند. البته هرگز در کنار عوامل طبیعی نباید نقش حکمرانی ناصواب آب در تخلیه سفره

ناشی از خست طبیعت باشد، حاصل های سطحی را فراموش کرد. به عبارتی این خشکسالی بیش از آنکه و مهار خارج از قاعده آب

جهل و طمع آدمی است. درهمین بحران پیش آمده نیز مبشران سعادت یعنی دیوان ساالران و فن ساالرن بر سر بیمار حاضر شده 

وسیله روستا آبرسانی کنند. آبادی پرآب و آباد دیروز مقررشده که به 5200اند و قرار است بالغ بر بار لباس احیا برتن کردهو این

هایی دشوار نیست لیکن فعالباید گفت بینی فرجام چنین طرحآبی نجات یابد. پیشهایی مبهم و پرمساله از محرومیت بیپروژه

اند که به سرم وصل شوند و باید که دوباره سیری از مداخالت و روستاهای این ملک آنچنان درمانده گشته که نیاز به این داشته

 د.ای دوردست شورود که افسانهتو گویی حماسه روستاهای ایران می. ها کلید بخوردنسخه

http://www.iana.ir/fa/news/49143/%D8%AA%D9%88% 
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۳2 

 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - 1۳۹۶مهر  1۷تاریخ: 

 کندتعارضات را خونبار میبیگانه بودن مردم با حیات وحش، 

به فاصله کمتر از یک روز دو خرس به  .چندی است تعارضات ناشی از ورود حیات وحش به محدوده روستاها، خبر ساز شده است

روستاهای گلستان نزدیک شدند که یکی از آنها به ضرب چوب محیط بانان، کشته شد. این نخستین باری نیست که تعارضات بین 

شود. هوشنگ ضیایی کارشناس حیات وحش در این رابطه گفت: به دلیل بیگانه بودن وحش به مرگ حیوان منجر می انسان و حیات

 .شودمردم با حیات وحش، تعارضات بین این دو منجر به کشته شدن حیوانات می

عه ن حیوان به روستاها به دلیل توسبه گزارش خبرنگار ایانا، تلفات ناشی از تعرض حیات وحش به مزارع و باغات ایران و یا نزدیک شد

های مناطق روستایی و افزایش جمعیت، رو به گسترش است. در فصل برداشت انگور، خبرهای زیادی درباره کشته شدن شغال یا روباه

شوند گیری میهای نزدیک شده به روستاها اگر خوش شانس باشند، زندهرسد. خرس، گراز و پلنگوارد شده به مزارع به گوش می

شوند. وجود این تعارضات در سراسر جهان و با توجه به شرایط دنیای امروز در غیر این صورت، با شلیک گلوله محیط بانان کشته می

تری و جمعیت هشت میلیارد نفری کره زمین، امری طبیعی است اما قطعا کشورهای پیشرفته برای این مشکالت راهکارهای منطقی

رایج است، دارند. هوشنگ ضیایی کارشناس حیات وحش در گفتگو با ایانا درباره دالیل کشته شدن تعداد نسبت به آنچه در ایران 

طور کلی ایران از نظر تنوع زیستی جزء کشورهای تراز اول دنیا زیادی از حیوانات در تعارضات بین انسان و حیات وحش بیان کرد: به

گیرد. مردم ما با حیات وحش بیگانه هستند. با جانوران وحشی بیگانه بوده و نه تنها ها قرار میاست اما از نظر حفاظت در آخرین رده

 آنها را دوست ندارند، بلکه گاهی با آنها احساس کینه و دشمنی هم دارند.

دانند ید، مکنند. اگر مردم آموزش دیده باشنوی افزود: این مسئله در فرهنگ ما مشهود است. افراد بزهکار را به خفاش شب تشبیه می

د. این شونهای بد به کفتار و غیره تشبیه میکه خفاش شاید بتواند دو هزار پشه را بخورد و بسیار هم مفید است. در فرهنگ ما آدم

های درسی به مردم کند: اگر رسانه و کتابآورد. ضیایی اضافه میوجود میتشبیهات ذهنیت خیلی بدی در ارابطه با حیوانات به

ها رها یابیم که کفتار حیوان بسیار مفیدی است. وقتی روستاییان حیوانات اهلی مُرده خود را داخل درهند ، در میآموزش بده

ته کند. اگر این حیوانات وجود نداشبرد. یا الشخورها نیز چنین نقشی در طبیعت ایفا میکنند، کفتار نصفه شب این الشه را میمی

زش کند: بنابراین هر حیوانی ارشوند.این کارشناس حیات وحش تاکید میآیند، آلوده میی چرا میباشند، گوسفندانی که روز بعد برا

شود ای در طبیعت دارد. مار نماد سالمتی است. اگر آزمایش پزشکی و داروسازی را نگاه کنید، تصویر ماری که از آن دارو تهیه میویژه

ترحم بر پلنگ "هایی نظیر کنند و در مقابل، ضرب المثلرا به مردم یادآوری نمی را خواهید دید. اما در ایران هیچ وقت این مسایل

ن ها تصویر خیلی بدی از حیواشود. این ضرب المثلمرور می "مار در آستین پروراندن"و یا  "تیزدندان، ستمکاری بود بر گوسفندان

خردسالی، افراد با حیات و حش در ارتباط هستند. هر شهر  گذارد.به گفته وی در سایر نقاط جهان از دوراندر ذهن مردم باقی می

ها یک قفس برای دهند. در این باغ وحشکوچک یک باغ وحش اختصاصی دارد که حیوانات بومی آنجا را در باغ وحش نمایش می

ا در آورد . اما موجود میبهتوانند بچه شیر را بغل کنند. این کار احساس مثبتی نسبت به حیوان در انسان ها هست که افراد میبچه

ایران باغ وحش، پارک طبیعی و غیره نداریم. چند باغ وحشی هم که داریم، مسئولی که در کنار قفس حیوانات ایستاده به مردم 

جاد دزد و به این ترتیب تصویر بدی از حیوان، در ذهن مردم ایها را میها و زنگوید خرس خطرناک است. آدمآموزش غلط داده و می

کند.ضیایی معتقد است: برای کاهش تعارض بین انسان و حیات وحش، نباید اجازه دهیم که حیوانات به شهر نزدیک شوند.وی می

ر این آیند. اگها به دلیل کوچک شدن زیستگاه و کم شدن غذا، با هدف استفاده از زباله به حاشیه روستاها میادامه داد: بیشتر خرس

شود.این کارشناس حیات وحش کم شدن جمعیت، کل، بز، شد، خرس هم به مراکز زندگی مردم نزدیک نمیزباله وجود نداشته با
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های پیر که توان شکار ندارند، قوچ و میش به عنوان غذای پلنگ را عامل نزدیک شدن این حیوان به شهرها دانست و افزود: پلنگ

های پیر است و بارها شاهد شکار ه کرد: سگ غذای مورد عالقه پلنگآیند.وی اضافهای ولگرد به اطراف شهرها میبرای شکار سگ

 ام.سگ توسط پلنگ بوده

 کشته شدن حیوان، در برخی موارد اقدامی ناگزیر است

گیرند و اگر ماموران محیط زیست هم مثل مردم به محض نزدیک شدن حیوان به مناطق مسکونی، مردم با محیط زیست تماس می

عادی اقدام به کشتن حیوان کند، هیچ تفاوتی بین نیروهای یگان حفاظت محیط زیست و مردم وجود نخواهد داشت. بخشی از فعاالن 

ند داننان را عاملی برای کشته شدن حیات وحش در تعارضات بین انسان و حیوانات میمحیط زیست آموزش ندیده بودن محیط با

مامور در تمام ایران وجود  500تواند انجام دهد. دو هزار و اما ضیایی در این رابطه گفت: محیط زیست با تعداد کم نیرو، کاری نمی

دانند از تفنگ چگونه استفاده کنند. گاهی صاحبان اند و نمیهزار تفنگ دست مردم است که آموزش ندیده 500دارد، یک میلیون و 

کنند. باید این مسایل حل شود و باید مردم خودشان ای به عنوان هدف استفاده کرده و به آن تیراندازی میها از هر جنبدهتفنگ

 عالقمند باشند که به کمک محیط زیست بیایند. 

ربات چوب محیط بانان در استان گلستان، عنوان کرد: من فیلم اتفاق رخ داده در وی در ارتباط با حادثه کشته شدن خرس با ض

بور بان مجدهید؟ طبیعی است که محیطپارک ملی گلستان را دیدم. اگر خودتان گرفتار خرس باشید چه عکس العملی نشان می

بله با کشته شدن حیوان عنوان کرد: به محض باشد با چوب خرس را بزند.ضیایی درباره امکان استفاده از سالح بیهوشی برای مقا

کشد. درد ناشی از سالح بیهوشی باعث دقیقه این فرآیند طول می 15رود. پنج تا استفاده از سالح بیهوشی، حیوان از هوش نمی

دنش به سمت شود، مردم برای دیشود. باید دور حیوان را خلوت کرد اما وقتی حیوانی به روستا نزدیک میحمله خرس و پلنگ می

تواند آنها را متفرق کند.وی گفت: در اظهار نظر درباره حوادث مختلف باید شرایط یک مامور کنند و محیط بان نمیمحل حرکت می

 ها است. انتقاد کردنرا در نظر بگیرید. اما متاسفانه طوری شده که هر کس دنبال انتقاد از کارشناسان محیط زیست و محیط بان

روزها حتی کسانی که پایشان را از آسفالت بیرون نگذاشته و در طبیعت نبودند، درباره حیات وحش اظهار نظر  راحت است. این

گناه نیستند و خیلی جاها اهمال صورت کنند. کسی باید انتقاد کند که از نزدیک مسایل را لمس کرده باشد. محیط بانان بیمی

 تفاوت بود.م بیها هتوان نسبت به جان انسانگیرد اما نمیمی

http://www.iana.ir/fa/news/49033/%D8%A8%DB%8C%DA% 
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۳4 

 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - 1۳۹۶مهر  1۶تاریخ: 

 تهدید اقتصاد ایران با شکار پرندگان مهاجر

های جدیدی از بیماری آنفلوانزای پرندگان به ایران وارد شود. پرندگان مهاجر رود سویهبا ورود پرندگان مهاجر به ایران احتمال می

تواند صنعت مرغداری های مختلف به کشورهای محل زمستان گذرانی خود هستند. این مسئله میمخزن خوبی برای انتقال ویروس

مواجه کرده و به اقتصاد کشور لطمه بزند. به دلیل شیوع این بیماری، شکار پرنده در استان فارس در سال ایران را با مخاطرات جدی 

های به گزارش خبرنگار ایانا، آنفلوانزای فوق حاد پرندگان بیماری مشترک بین انسان و حیوان است و در دسته بیماری.ممنوع شد 96

های بهداشتی قرار ندارند، ممکن است حامل ویروس این بیماری دلیل آنکه تحت کنترلگیرد. پرندگان مهاجر، به خطرناک قرار می

های جدید بیماری آنفلوانزای پرندگان در بین کشورهای مختلف، پرندگان های انتقال سویهبوده و انسان را مبتال کنند. یکی از راه

صنعت  کنند بلکهها را تهدید میبه کشورها، نه تنها سالمت انسان های جدید آنفلوانزایمهاجر هستند. این پرندگان با انتقال ویروس

های صنعتی در نتیجه تماس با پرندگان توانند با خسارات جبران ناپذیر مواجه کنند. ابتالی یک مرغ در مرغداریطیور را نیز می

سایر مزارع پرورش مرغ باشد. عموما بعد از  تواند عامل گسترش بیماری بهمهاجر تمام ظرفیت آن واحد پرورشی را آلوده کرده و می

ی هاهای واحد آلوده، تا شعاع چندین کیلومتری، مرغداریگزارش ابتالی یک مرغداری به آنفلوانزای، عالوه بر معدوم کردن تمام مرغ

، 96آبزی در سال شوند.خبر رسیده است که در تمام سطح استان فارس، شکار پرندگان ای میدیگر نیز مشمول قوانین قرنطینه

ممنوع است. نبی اله مرادی سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست فارس این خبر را اعالم کرده و گفت: مهمترین راه انتقال 

بیماری آنفلوانزای تماس با پرندگان است. به منظور پیشگیری از شیوع بیماری الزم است شکار و صید و نگهداری پرندگان وحشی 

 اهلی خودداری شود.در کنار پرندگان 

وی اضافه کرد: برای کنترل بیماری آنفلوانزای، گشت و کنترل مستمر مناطق تاالبی و ممنوعیت شکار پرندگان آبزی در دستور کار 

 ها هنوزهای شمالی از مناطق پر مخاطره در زمینه شکار پرندگان مهاجر هستند. در این استاناین اداره کل قرار گرفته است.استان

 کنند. استان مازندران و شهر فریدونکنار پرها وضعیت مطلوبی داشته و پرندگان برای زمستان گذرانی به این نواحی مراجعه میبتاال

شود، دست سازمان حفاظت هایی که از شکارچیان این منطقه میمخاطره ترین منطقه برای حضور پرندگان مهاجر است اما حمایت

ها، مهرداد بائوج الهوتی عضو مجمع نمایندگان استان ترین واکنشبنند.در تازهز پرندگان را میمحیط زیست برای شکار غیر مجا

 گیالن در گفتگو با خانه ملت تاکید کرد: استفاده از اهرم زور و فشار تاثیری در مقابله با صید غیرقانونی پرندگان مهاجر ندارد. تشدید

توان با شکارچیان حش است.وی افزود: با استفاده از اقدامات سختگیرانه و زور نمیمجازات صیادان راهکاری مقطعی در حفظ حیات و

ها استفاده شود؛ باز هم نمی توان از شکارهای و شکارهای غیرقانونی مقابله کرد، حتی اگر از مامور دولتی نیز در حفاظت از این تالب

 .بحث فرهنگ سازی است غیرقانونی جلوگیری کرد، بنابراین مهم ترین اقدام دراین خصوص

نماینده مردم لنگرود درمجلس شورای اسالمی، با اشاره به اینکه محیط زیست باید برای حفظ حیات وحش فرهنگ سازی کند، بیان 

های فریدونکار در برخی فصول سال به مردم آن منطقه نیز کمک اساسی می کند، از این رو برای کرد: مهاجرت این پرندگان به تاالب

له با شکارهای غیر قانونی باید از مردم به عنوان اعضای سازمان محیط زیست نیز استفاده کرد؛ هرچند که فرهنگ شکار طی مقاب

وی با بیان اینکه درصد بسیاری از افراد دارای تفنگ و خواهان شکار .سالیان گذشته کمرنگ شده و میزان آن کاهش پیدا کرده است

ل هستند، گفت: بسیاری از شکارچیان در حال حاضر به محیط بان و حافظان محیط زیست به مشاغل دیگری درحال حاضر مشغو

تبدیل شدند، بنابراین مهم ترین موضوع در کاهش میزان شکار فرهنگ سازی به جای تشدید برخورد است؛ ضمن اینکه استفاده از 

ی با تاکید براینکه ریشه کنی فرهنگ صید و شکار بائوج الهوت.مجازات های شدید نیز تنها برای مقطعی درکاهش شکار موثر است
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در طی چندین سال رخ خواهد داد، یادآور شد: محیط زیست باید با استفاده از ظرفیت نهادهای مردمی درحفظ محیط زیست و 

نها با تحیات وحش موفق عمل کند، به طورحتم این مردم هستند که باید از محیط زیست نگهبانی کرده و محیط زیست نمی توان 

 اقدامات سخت و زور تنها با شکارچیان و صیادان مقابله کند

http://www.iana.ir/fa/news/49004/%D8%AA%D9%87% 
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 انگور/کشمش
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۳8 

 بازار و قیمت ها
 آیانا - 1۳۹۶مهر  2۳تاریخ: 

 ثبات قیمت مرغ زنده / نرخ جوجه یکروزه افزایش یافت

های اصلی صنعت مرغ گوشتی ای که گذشت، اگرچه قیمت مرغ زنده ثابت ماند، اما تقریبا بهای تمام محصوالت و نهادهدر هفته

تومان به طور  350مهرماه، هر کیلوگرم مرغ زنده به قیمت چهار هزار و  20منتهی به نوسان داشت.به گزارش خبرنگار ایانا، در هفته 

های پایتخت به فروش رسید که این نرخ نسبت به هفته قبل از آن، هیچ تغییری نکرد. این در حالی است که میانگین در مرغداری

درصد سقوط کرد. همچنین  5.5تومان یعنی  300میزان  مهر ماه، به 13بهای مرغ کشتار در هفته گذشته نسبت به هفته منتهی به 

رو بود.با توجه به کاهش نرخ مرغ کشتار و گوشت مرغ برای مصرف، در درصدی روبه 4.2گوشت مرغ برای مصرف کننده نیز با افتی 

ای بازار بر آن نیز اثر گذار هرود تا پایان هفته جاری، نرخ مرغ زنده نیز روندی نزولی داشته و تکانهای که گذشت احتمال میهفته

درصدی نرخ جوجه یکروزه را نباید از نظر دور داشت. اگر این روند  3.1درصدی قیمت ذرت و  2.5باشد. البته در عین حال افزایش 

ه در نکدار باشد، ممکن است برای جلوگیری از کاهش سود، مرغداران از افت قیمت مرغ زنده جلوگیری کنند.به هر ترتیب، با ایادامه

تومان افزایش، این خط را شکست و  52های اخیر، قیمت جوجه یکروزه سیر نزولی پیدا کرده بود، اما دوباره در هفته گذشته با هفته

شیب نرخ را تغییر داد. باید دید که اتفاقات بازار، آینده قیمت این نهاده اصلی و در مجموع، محصوالت صنعت مرغ را چگونه رقم 

 خواهد زد.

http://www.iana.ir/fa/news/49190/%D8%AB%D8%A8%D8% 
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۳۹ 

 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - 1۳۹۶مهر  1۷تاریخ: 

 آخرین تحوالت بازار میوه و صیفی/لیموترش گران شد

 .استقبال مردم برای خرید لیمو ترش و کاهش عرضه،افزایش قیمت این محصول را در بازار رقم زد :یک مقام مسوول گفت

از ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیحسن صابری رییس اتحادیه بارفروشان در گفتگو با خبرنگار 

به .افزایش قیمت لیمو ترش در بازار خبر داد و گفت: افزایش تقاضا در برابر کاهش عرضه نوسان قیمت لیمو ترش در بازار را رقم زد

در فضاهای مجازی موجب استقبال مردم برای خرید لیمو ترش در  لیمو ترش گفته وی برخی تبلیغات نظیر خواص ضد سرطانی

عرضه میوه در صابری بازار سایر میوه ها را راکد و ساکت و بی رونق دانست و گفت: با توجه به ایام محرم و صفر و ازدیاد .بازار شد

هزار تومان اعالم کرد و افزود: 3تا 2انار را وی نرخ هر کیلو .نمی توان پیش بینی خاصی از شرایط بازار در روزهای آتی داشت بازار

هزار و 4تا 3هزار، گردو تازه 19تا 16هزار ، پسته 4تا 3تومان،لیمو شیرین 500هزار و 3تا 2تخم ژاپنی با نرخ  نارنگیهر کیلو 

ر،گالبی شاه میوه هزا9تا4 گالبی بیروتیرییس اتحادیه بارفروشان ادامه داد: نرخ هر کیلو  .تومان در میدان عرضه می شود500

این مقام مسوول نرخ .تومان است500هزار و 3هزار و هلو زعفرانی هزار تا 3تا2، هلو انجیری 500هزار و 3هزار، شبرنگ هزار تا 13تا3

هزار تومان، 5تا3 انگور بی دانه قرمزهزار تومان اعالم کرد و افزود: همچنین نرخ هر کیلو 125تا 110هر کیلو آناناس کارتنی را 

تومان 500هزار و3تا3تا دو هزار وموز 500هزار،سیب لبنانی 16تا12، توت فرنگی گلخانه 500هزار و 2تا 500نگور کندری هزار و ا

تومان اعالم کرد و افزود: هر کیلو گوجه فرنگی 500را هزار تا هزار و خیار گلخانهرییس اتحادیه اصناف بارفروشان نرخ هر کیلو .است

،سیب 3تا 500هزار و 2، لوبیا سبز 500هزار و 6تا 5، فلفل دلمه 600تا هزار و 800هزار،گوجه فرنگی نو 2تا 500گلخانه هزار و 

به گفته وی نرخ .هزار تومان در میدان عرضه می شود13تا11و لیمو ریز500هزار و6تا 5،لیمو ترش سنگی 200تا هزار و 800زمینی 

 .تومان است200تا هزار و 800و سبزی خوردن 500تاهزار و 200پلو،آش،قورمه(هزار و)سبزی جورهر کیلو 

http://www.yjc.ir/fa/news/6273739/%D8%A2%D8%AE% 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - 1۳۹۶مهر  18تاریخ: 

 پای پرتقال های رنگ شده به بازار رسید

یک مقام مسوول گفت: باغداران برای جلوگیری از بروز سرما اقدام به برداشت زودهنگام پرتقال کرده و در نهایت دالالن پس از رنگ 

 .کنندآمیزی با قیمت گزافی در بازار عرضه می

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی محمد رضا شعبانی مدیر عامل اتحادیه باغداران مازندران در گفتگو با خبرنگار

به بازار اظهار کرد: باغداران برای جلوگیری از بروز سرمای شدید و برف  عرضه پرتقال رنگ شده، با انتقاد از خبرنگاران جوان

 .زودهنگام محصول کردند که این امر اختالالتی در بازار ایجاد کرده استاحتمالی اقدام به برداشت 

آبان ماه است، افزود: البته پرتقال با کیفیت  20وی با اشاره به اینکه حداقل زمان برداشت پرتقال جهت ذخیره و انبار در مازندران 

 .ت و مزه مناسبی برخوردار باشندجهت عرضه به بازار باید از ابتدای آذر ماه صورت گیرد تا از طعم و کیفی

روز زودتر از موعد تنها موجب شده که عده ای دالل پس از رنگ آمیزی با قیمت های گزافی  45 برداشت پرتقال به گفته شعبانی

 طعم  بی های پرتقال این مصرف و خرید  افراد پس از :مدیرعامل اتحادیه باغداران مازندران ادامه داد.محصول را در بازار عرضه کنند

 ریجلوگی برای ابزاری ها اتحادیه کشورها، سایر برخالف جاکه آن از و کردند مطرح اتحادیه به را خود شکایات شده، رنگ کیفیت و

 نند،ک جلوگیری بازار سطح در ها پرتقال این عرضه از  براین از متولیان امر تقاضا داریم کهبنا ندارند، اختیار در دالالن سودجویی از

 زودهنگام برداشت وی . هستند ها پرتقال زدگی یخ نگران استان در اخیر هفته سرمای وقوع سبب به کنندگان مصرف چراکه

در پی ترس از وقوع سرما و یخبندان امری نادرست دانست و گفت: وقوع عوامل طبیعی در همه جای دنیا اتفاق می افتد  باغداران

نارس به بازار در جهت ترس از وقوع سرما و خسارت استدالل نادرستی است، چرا که ضربه  و برداشت زودهنگام و عرضه پرتقال های

 .مهلکی به تولید وارد می شود

 اجرای بیمه کارآمد محصوالت کشاورزی، تنها مرهم باغداران 

، برخی افراد  لعاب دار میوه های رنگ واین مقام مسوول ادامه داد: علی رغم اطالع رسانی رسانه ها مبنی بر جلوگیری از خرید 

وی در پاسخ به این سوال که امکان کاهش خسارت ناشی از وقوع سرما و یخبندان باغداران . نسبت به خرید این میوه ها تمایل دارند

 سرما وانت می درصد دو تا یک تنها وجود دارد، تصریح کرد: با به کارگیری تمامی توان علمی و تجربی و اقداماتی نظیر اصالح تغذیه 

شعبانی با انتقاد از نبود بیمه کارآمد در بخش گفت: با توجه به آنکه با وقوع سرما و یخبندان نمی توان مقابله کرد ، از .کرد کنترل را

 .مسووالن امر تقاضا داریم که برای آسودگی خاطر باغداران تمامی محصوالت آنها را تحت پوشش بیمه کارآمد قرار دهند

http://www.yjc.ir/fa/news/6274870/%D9%BE%D8%A7%DB% 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - 1۳۹۶مهر  1۹تاریخ: 

 حاکم است آخرین تحوالت بازار میوه و صیفی/ آرامش در بازار میوه

 .مقایسه با هفته های اخیر همچنان از ثبات نسبی قیمت برخوردار استقیمت انواع میوه و تره بار در 

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

حاکی از آن است  بازار میوه های نوبرانه پاییز آخرین بررسی از روند.هفته های اخیر همچنان از ثبات نسبی قیمت برخوردار است

 4و لیمو شیرین  500هزار و  4تا  4هزار تومان، نارنگی رسمی  6تا  5، نارنگی تخم ژاپنی 500هزار و  6تا  6که هر کیلو انار با نرخ 

 براساس گزارش های میدانی یکی از مغازه داران می گوید که علی رغم فراوانی میوه ، تقاضای چندانی.هزارتومان عرضه می شود 5تا 

هزار تومان در میدان رسید که مغازه داران  11به  7همچنین قیمت لیمو آبگیری در روزهای اخیر به یکباره از .در بازار وجود ندارد

صنعت،تجارت و  حسین مهاجران رییس اتحادیه میوه و سبزی در گفتگو با خبرنگار.کاهش عرضه را دلیل اصلی این امر دانستند

تا  4هزار، نارنگی تخم ژاپنی  6تا  3 نرخ هر کیلو انار  با اشاره به آخرین وضع بازار میوه های نوبرانه اظهار کرد: اکنون  کشاورزی

هزار  120ا ت 110وی نرخ هر کارتن آناناس را .است تومان  500هزار و  3تا  2ولیمو شیرین  3تا  500هزار،نارنگی رسمی هزار و  5

 پسته هزار، 2تا  500، انگور مهری هزار و 500و  هزار 8 تا 500 و هزار 4 نرخ با تومان اعالم کرد و افزود: هر کیلو انگور بی دانه قرمز 

در میدان عرضه می  تومان 500هزار و  4سیب لبنانی هزار تا  هزار، 6 تازه گردو و هزار 19 تا 14 فرنگی توت ، هزار  24 تازه

تا  500هزار، هلو زعفرانی هزار و  6هزار ، هلو هزار تا  5هزار،شلیل شبرنگ هزار تا  4تا  3مهاجران ادامه داد: نرخ هر کیلو موز .شود

تومان  600تا  400هزار و هندوانه  2هزار،خربزه هزار تا  15تا  12هزار و گالبی شاه میوه  11تا  9، گالبی بیروتی 500هزار و  4

تومان اعالم کرد و گفت: همچنین نرخ هر کیلو  500هزار و  3تا  800رییس اتحادیه میوه و سبزی نرخ هر کیلوخیار رسمی را  .است

 800هزار، سیب زمینی  2تا  800، گوجه فرنگی نو 500هزار و  2تا  500 گوجه فرنگی گلخانه، 500هزار و  2خیار گلخانه هزار تا 

هزار  15تا  11و لیمو ریز آبگیری  500هزار و  7تا  5، لیمو ترش سنگی 800تا هزار و  800ز )زرد،شیری،قرمز( ، پیا600تا هزار و 

هزار تومان  2تا  500و سبزی خوردن هزار و  800به گفته وی نرخ هر کیلو سبزی جور)پلو، آش،قورمه( هزار تاهزار و .تومان است

 لامسا مازندران غرب  یش بینی کرد و گفت: با توجه به فروانی پرتقال و نارنگیرا پ در روزهای آتی قیمت میوهمهاجران .است

 .داشت نخواهیم قیمت زمینه در خاصی نوسان

http://www.yjc.ir/fa/news/6276856/%D8%A2%D8%AE%D8 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - 1۳۹۶مهر  21تاریخ: 

 بازی دالالن و قصابان برای گرانی بازار گوشت/ صنعت مرغ رو به سوی ورشکستگی است

 .هزار تومان نیز عبور کرده است 54ها قیمت آن از مرز علی رغم وعده مسووالن مبنی بر کنترل قیمت در بازار گوشت، این روز

به عنوان یکی از کاالهای اصلی  بازار گوشت ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

بر کنترل قیمت، این روزها قیمت آن از مرز سبد مصرفی خانوار از اهمیت باالیی برخوردار است که علی رغم وعده مسووالن مبنی 

در ماه های اخیر قیمت باالی گوشت قرمز دهک های پایین جامعه را برای خرید این محصول .هزار تومان نیز عبور کرده است 54

ه افتپروتیینی با مشکل مواجه کرده و کار را به جایی رسانده که سهم این محصول در سبد خانوار به طور چشمگیری کاهش ی

گوید: علی رغم کاهش قدرت براساس گزارش های میدانی از بازار محصوالت پروتیینی حسنی یکی از فعاالن این صنف می.است

وی کمبود و عرضه دام در دامداری .خرید خانوار، قیمت گوشت قرمز در ماه های اخیر با افزایش افسار گسیخته ای روبرو بوده است

 پروتیینی محصوالت از دیگر در مقابل نرخ برخی .دانست نوسانات این اصلی دلیل را ها در قصابی گوشت وارداتی عدم توزیعها و 

ای که رییس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی معتقد است که صنعت در بازار روبرو بود، به گونه چشمگیری کاهش با مرغ نظیر

نماند که در پی سودجویی برخی قصابان انواع محصوالت پروتیینی البته ناگفته .مرغداری با سرعت زیادی در حال ورشکستگی است

بررسی از چند سوپر پروتیینی سطح شهر حاکی از آن است که هر کیلو گوشت .نندگان عرضه می شودبا قیمت های گزافی به مصرف 

فیله  ،900هزار و  7تا  500و هزار  7هزار، مرغ  51تا  50هزار، شتر  53تا  52هزار، گوشت گوساله  56تا  55گوسفندی داخلی 

همچنین .تومان عرضه می شود 800هزار و  13و بوقلمون  800هزار و  13هزار ، ران مرغ  11، مرغ ارگانیک 500هزار و  17 مرغ

هزار تومان  23و هامور جنوب  14،کپور 34، شیر جنوب 28، سالمون فیله شده 15، سالمون 14، قزل آال22نرخ هر کیلو تیالپیا 

با بیان اینکه قیمت گوشت  صنعت،تجارت و کشاورزیمنصور پوریان یک تامین کننده دام و گوشت در گفتگو با خبرنگار . است

ن عرضه می شود، توما 500هزار و  37با نرخ  الشه داخلیگوسفندی در بازار همچنان باالست، اظهار کرد: علی رغم آنکه هر کیلو 

هزار تومان در قصابی ها فروخته می شود که این امر ناشی از مشکالت سیستم توزیع  55تا  54اما هر کیلو گوشت گوسفندی با نرخ 

وبرو ر گوشت منجمد محدودیت واردات دروی با اشاره به اینکه نیاز بازار تنها گوشت گرم نیست، افزود: در شرایط کنونی با .است

پوریان در پاسخ به این سؤال که در برخی قصابی های سطح .این امر موجب شده فشار بر بازار گوشت گرم افزایش یابدهستیم که 

نها در ت گوشت های گرم وارداتی، شهر خبری از گوشت گرم وارداتی نیست، بیان کرد: سیاست ستاد تنظیم بازار بر آن است که

 .رنهایت این امر خأل گوشت گرم وارداتی ارزان قیمت در قصابی را به همراه داردگیرد که د اختیار شرکت های بسته بندی قرار

 .به گفته وی تنوع واردات گوشت قرمز تنها نسخه درمان کاهش قیمت شقه داخلی در بازار خرده فروشی است

 فقدان نظارت سازمان حمایت بر قصابی ها

اکنون هر کیلو گوساله نر  :اظهار کرد صنعت،تجارت و کشاورزیاحمد مقدسی رییس انجمن صنفی گاوداران در گفتگو با خبرنگار 

 35قل و سود قصابان با هزار تومان عرضه می شود که با احتساب هزینه های کشتار، حمل و ن 14پرواربندی در دامداری ها با نرخ 

 53تا  50به گفته وی فروش گوشت گوساله با نرخ .هزار تومان در قصابی ها باید عرضه شود 43تا  42درصد افزایش، حداکثر با نرخ 

 :مقدسی با انتقاد از فقدان نظارت سازمان حمایت بر قصابی ها بیان کرد.در قصابی ها ناشی از دالل بازی و سودجویی دالالن است

کند و این زیان تولید داخل و واردات بیش از حد گوشت قرمز را کننده از دالالن حمایت میسازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف

 توجیه اقتصادی ندارد واردات گوشت قرمزرییس انجمن صنفی گاوداران ادامه داد: با توجه به نوسانات نرخ دالر، .به دنبال دارد

وی با بیان اینکه واردات گوشت قرمز مُسکنی برای .اران داخلی به سهولت می توان به خودکفایی دست یافتو تنها با حمایت از دامد
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 90هزارتن، معادل  920گیرد که حدود ساالنه حدود یک میلیون تن گوشت در داخل مورد استفاده قرار می :بازار است، تصریح کرد

دات تامین می شود که در صورت به صرف بودن تولید برای دامدار نیازی به درصد از طریق وار 10درصد از منابع داخلی و تنها 

، نرخ تمام شده فروش هرکیلو دام زنده برای دامدار افزایش قیمت نهاده های دامیبه گفته این مقام مسوول با وجود .واردات نیست

 .، گوساله نر پرواربندی عرضه می شودتومان درب دامداری 900تومان تمام می شود، در حالیکه با زیان  900هزار و  14

 آخرین تحوالت بازار مرغ و ماهی 

از ثبات نرخ مرغ در بازار خبر داد   صنعت،تجارت و کشاورزی مهدی یوسف خانی رییس اتحادیه پرنده و ماهی در گفتگو با خبرنگار

هزار ، توزیع درب  6، مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه  400هزار و  4درب مرغداری با نرخ  مرغ زنده و گفت: امروز نرخ هر کیلو

 5کمر   مرغ ران کیلو نرخ هربه گفته وی .تومان عرضه می شود 750هزار و  6و خرده فروشی  150هزار و  6واحد های صنفی 

هزار  30یوسف خانی نرخ هر کیلو شیر جنوب را .تومان است 750و هزار  6و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  750هزار و 

، هامور جنوب 9، آزاد دزفولی 19 تیالپیا ،17، شیر نیزه ای 13، قزل آال 13تومان اعالم کرد و افزود: همچنین هرکیلو کپور با نرخ 

 .هزار تومان اعالم کرد 15و سنگسر شهری را  9،کیش 42، سالمون نروژ 22، سرخو 37، شوریده 26، حلوا سیاه 22

 صنعت مرغداری در آستانه ورشکستگی است

با بیان اینکه صنعت   صنعت،تجارت و کشاورزیمحمد یوسفی رییس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در گفتگو با خبرنگار

هزار  4حال پیش روی است، گفت: امروز نرخ فروش دو ماهه هر کیلو مرغ زنده مرغداری با سرعت زیادی به سمت ورشکستگی در 

هزار و  6و غرفه های میدان میوه و تره بار سطح شهر  600هزار و  5و مرغ آماده به طبخ در میدان بهمن   700هزار و  3، نقدی 

 .تومانی مرغداران است تا هزار 800به گفته وی نرخ کنونی مرغ در بازار بیانگر زیان .تومان است 180

با توجه به وضعیت کنونی تولید پیش بینی می شود که این روند تا  :در روزهای آتی را پیش بینی کرد و گفت قیمت مرغیوسفی 

ی ستگتن مرغ مازاد مرغداران از سوی شرکت پشتیبانی تنها می تواند از ورشک 500آذر ماه در بازار ادامه یابد و تنها خرید روزانه هزار و 

 .مرغداران جلوگیری کند

وی در پاسخ به این سوال که مرغ در برخی مغازه ها با نرخ باالتر از قیمت مصوب عرضه می شود، بیان کرد: این امر به هزینه سرقفلی، 

نرخ مصوب توزیع تومان کمتر از  700 و هزار 5 نرخ با مرغ کیلو هر  ها مغازه برخی در البته اجاره بها و قیمت ملک بستگی دارد و 

تومان عرضه  800هزار و  7به گفته این مقام مسوول نرخ مرغ آماده به طبخ در مغازه های سطح شهر نباید با نرخ باالتر از .می شود

با نرخ های باالیی عرضه می  مرغ ارگانیکرییس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در خصوص اینکه در برخی مغازه ها .شود

: تولید مرغ ارگانیک در کشور صحت ندارد و تنها مرغ سبز) بدون آنتی بیوتیک( در صورت تاییده سازمان دامپزشکی شود، تأکید کرد

 .تولید شده و هزار تومان باالتر از قیمت مرغ معمولی در بازار عرضه می شود

jc.ir/fa/news/http://www.y6275331/%D8%A8%D8%A7%D8%B 
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۹۶/0۷/2۳ : تاریخ

 کند اشتغال زنان روستایی به کاهش فقر و امنیت غذایی کمک می
نشان درصد از تأمین غذا در کشورهای در حال توسعه بر عهده زنان روستایی است و تحقیقات  43نماینده موقت فائو در ایران گفت: 

  .کنندداده زنانی که درآمد دارند، آن را صرف امنیت غذایی، لباس، آموزش و بهداشت کودکان خود می

، استرکیش الروش امروز در نخستین همایش کارآفرینی زنان روستایی و عشایر در خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

دار که همزمان با روز جهانی زنان روستایی در وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، اظهار داشت: زنان و ساکنان مناطق توسعه پای

 .دهندگیرند، در حالی که یک چهارم از جمعیت جهان را این قشر تشکیل میروستایی به ندرت مورد توجه قرار می

درصد از  43کنند، خاطرنشان کرد: تقریباً روستایی نقش مهمی را ایفا میوی با اشاره به اینکه در کشورهای در حال توسعه زنان 

 76توان نادیده گرفت. همچنین با توجه به اینکه تأمین غذا در این کشورها بر عهده زنان روستایی است، از این رو نقش آنها را نمی

تواند به توانمندسازی، کاهش فقر و امنیت غذایی کنند، فعالیت زنان میدرصد از قشر فقیر جهان در منطقه روستایی زندگی می

اکتبر را  15نماینده موقت فائو در ایران با توجه به اهمیت نقش زنان روستایی، اظهار داشت: فائو هر سال در تمام جهان .کمک کند

قشر  هد که بیشتر به مشکالت ایندکند و این فرصت مناسبی در اختیار ما قرار میالمللی زنان روستایی برگزار میبه عنوان روز بین

طور که در ایران امروزه زنان روستایی در تولید غذا، محصوالت کشاورزی، شیالت، پرورش دام و به ویژه طیور نقش توجه کنیم، همان

 2011ت: از سال های مؤثر کشور اشاره کرد و اظهار داشوی به ذکر مثالی از حضور زنان روستایی ایران در پروژه.کندمهمی را ایفا می

های ها و مراتع در استانهای احیای اراضی جنگلی و تخریب یافته تحت فرسایش باد و خاک شور با کمک سازمان جنگلپروژه

الروش همچنین به نقش کلیدی .خراسان جنوبی و کرمان و همچنین کمک و حضور مؤثر زنان روستایی این منطقه در حال اجراست

د اما کنناعت و کشاورزی پرداخت و افزود: بعضی از زنان در روستاها به عنوان سرپرست خانوار فعالیت میزنان روستایی در بخش زر

علیرغم نقش حیاتی آنها در نقاط مختلف جهان دسترسی آنها به خدمات ترویجی، تأمین اجتماعی، زمین کشاورزی و اطالعات و 

های تر از مردان و حتی به طور رایگان در زمینن زنان با دستمزد پاییننوین بسیار محدود است تا جایی که برخی از ای فناوری

به گفته نماینده موقت فائو در ایران، تحقیقات بسیاری نشان داده است که هر گاه زنان روستایی .کنندکشاورزی خانوادگی فعالیت می

وی اظهار .کنندهداشت، لباس و آموزش کودکان خود میاند درآمد خود را نسبت به مردان بیشتر صرف تأمین غذا، بدرآمدزایی داشته

 وری خود را افزایش دهند تا با فروشامیدواری کرد: با توجه به دسترسی زنان روستایی به منابعی مانند زمین، وام و منابع تولید بهره

 .آن در راستای توانمندسازی و مبارزه با فقر پیش بروند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960723000970 
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۹۶/0۷/2۳ : تاریخ

 درصد  ۶تا  4نامه وام مشاغل روستایی امروز در هیأت دولت/ وام روستایی با کارمزد تصویب آیین
هزار میلیارد تومانی که از صندوق توسعه ملی برای اشتغال پایدار در روستاها  11جمهور در مورد وام رئیسمعاون توسعه روستایی 

به گزارش  .درصد است 6تا  4شود که کارمزد آن بین نامه امروز در هیأت دولت تصویب میاختصاص یافته خبر داد و گفت: این آیین

 آفرینی زنان روستایی و عشایری، ابوالفضل رضوی پیش از ظهر امروز در نخستین همایش نقشخبرگزاری فارسخبرنگار اقتصادی 

هزار میلیارد تومانی که از  11نامه استفاده از وام در توسعه پایدار به اهمیت دولت برای توسعه روستاها اشاره کرد و گفت: امروز آیین

درصد  6وی در مورد کارمزد این وام، گفت: متوسط کارمزد  .شوداختصاص یافته در هیأت دولت تصویب میمحل صندوق توسعه ملی 

های پایدارتری مانند کشاورزی، صنایع دستی، گردشگری، دوخت لباس یا صنایع فرآوری معدنی اختصاص خواهد بود که به شغل

التحصیالن کارشناسی ارشد هایی مانند روستاها مرزی و فارغبرای بخش رضوی به این نکته هم اشاره کرد که کارمزد این وام.یابدمی

آفرینی روستاها برای توسعه و معاون توسعه روستایی رئیس جمهور به نقش.درصد خواهد بود 4و دکترا که در روستاها اقامت کنند 

جهانی شده است و آن هم به دلیل دوخت لباس اشتغال پایدار اشاره کرد و گفت: اکنون روستایی در سیستان و بلوچستان داریم که 

شود، لباس لویی هفدهم برگرفته از لباس زنان روستایی سیستان و بلوچستان نظیر است و حتی گفته میمحلی است که در دنیا بی

خاطرنشان ای کرد و عشایری در شهرهای کشور هم اشاره -های روستایی ها و جشنوارهوی همچنین به برگزاری نمایشگاه .است

کنند که تنوع غذایی در روستاها و عشایر به مراتب ها اذعان میها پس از بازدید از این نمایشگاهساخت: تمام شهرنشینان و خارجی

های رضوی همچنین بازار مصرف را یکی دیگر از دغدغه.های شهری با کیفیت باالتر استبیشتر از تنوع شهرها و رستوران

استان کشور با هماهنگی انجمن قماش ایران بازار  10دانست که برای آن هم فکری شده و افزود: اکنون در  تولیدکنندگان روستایی

ایم که در صورت تولید لباس روستایی مطابق با استانداردهای این انجمن تمام محصوالت خریداری خواهد مصرف لباس تعیین کرده

 وسمعک مهاجرت شاهد شودمی انجام لباس دوخت که روستاهایی تمام در اینکه به اشاره  معاون توسعه روستایی رئیس جمهور با.شد

اتفاق رخ داده است که البته باید  این مرزی هایاستان حتی و سمنان مرکزی، همدان، مانند هاییاستان در: کرد تصریح ایم،بوده

ان کرد: باید مردان را برای مشارکت در کارها وی خطاب به زنان روستایی خاطرنش.بندی را هم حمایت کنیمبحث آموزش و بسته

 .تشویق کنیم، چرا که توسعه مشاغل در روستاها به کاهش فقر و توسعه کشور کمک شایانی خواهد کرد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960723000685 
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۹۶/0۷/2۳ : تاریخ

 جانبه برای اشتغال زنان روستایینامه سهامضای تفاهم
ای بین سازمان ملی استاندارد، امور زنان نهاد ریاست جمهوری و وزارت جهاد کشاورزی برای توسعه اشتغال نامه سه جانبهتفاهم 

تین همایش ، صبح امروز نخسخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی  .زنان روستایی و عشایری صبح امروز به امضا رسید

اکتبر روز جهانی زنان روستایی با حضور نماینده فائو در  15زمان با آفرینی زنان روستایی و عشایری در توسعه پایدار که همنقش

جمهور در امور زنان و مسئوالن مرتبط حوزه عشایر و روستایی در وزارت جهاد کشاورزی ایران، وزیر جهاد کشاورزی، معاون رئیس

زنان  سال تجربه توانمندی 23»این مراسم از زنان فعال در حوزه روستایی و عشایری تقدیر شد و همچنین از کتاب  در.برگزار شد

ای در زمینه ترویج محصوالت سالم و استاندارد جانبهنامه سهدر بخش دیگری از این برنامه تفاهم.رونمایی شد« عشایری  روستایی و

بین وزارت جهاد کشاورزی، سازمان ملی استاندارد و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با مشارکت زنان روستایی و عشایری 

در بخش دیگری از این همایش اسکندر زند رئیس سازمان تحقیقات، .به امضای محمود حجتی، معصومه ابتکار و نیره پیروزبخت رسید

درصد کشاورزی  70شود، زنان در بیش از صنعتی تقسیم می آموزش و ترویج کشاورزی گفت: کشاورزی به دو بخش خانوادگی و

وی حضور .خانوادگی دنیا نقش کلیدی دارند که در صورت آسیب دیدن کشاورزی خانوادگی، کشاورزی صنعتی نیز آسیب خواهد دید

ار که باید آنها را در دستورک و کاهش فقر برشمردمزنان در اشتغال روستایی را عاملی برای افزایش درآمد خانوار، تأمین امنیت غذایی 

 .قرار داده و به آن اهمیت ویژه داد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960723000513 
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۹۶/0۷/2۳ : تاریخ

 مغفول روستا  کشاورزی خانوادگی در روستاها باید احیا شود/ زنان روستایی عامل پیوند ظرفیت
توانند به عنوان عاملی برای پیوند این ها در روستا مغفول مانده که زنان روستایی میوزیر جهاد کشاورزی گفت: بسیاری از ظرفیت

  .ی ایفا کنندها افزایش تولید و روانه آن به بازار نقش مؤثرظرفیت

آفرینی زنان روستایی و عشایری ، محمود حجتی صبح امروز در نخستین همایش نقشخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

اره کرد و گفت: امروزه در در توسعه پایدار که در محل وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، به اهمیت توسعه کشاورزی در روستاها اش

های اخیر بسیاری از آداب، فرهنگ و دهند، ولی ما متأسفانه در دهههمه جای دنیا به بحث کشاورزی خانوادگی اهمیت زیادی می

طر مان را به خاوی اضافه کرد: چگونگی زندگی، رفتار اجتماعی و رفتار خانوادگی .ایمهای تاریخی خودمان را مفت از دست دادهسنت

وزیر .گیر جامعه شده است، ناشی از همین اهمال استهایی که اکنون دامنایم و بسیاری از گرفتاریهای کاذب از دست دادهنوگرایی

جهاد کشاورزی مجددا به اهمیت ترویج کشاورزی خانوادگی تأکید کرد و خاطرنشان ساخت: اهمیت این موضوع تا بدان جاست که 

ها نسل به نسل کشاورزی خانوادگی و امروز آمریکایی شعار خود را کشاورزی خانوادگی نامگذاری کردفائو یکی، دو سال قبل 

حجتی به نقش مؤثر زنان در ایجاد ارتباط و تعاون و پیشبرد کشاورزی خانوادگی اشاره کرد و افزود: در جامعه .کنندرا دنبال می

 .را شاهدیمروستایی و عشایری هم اگر خوب دقت کنیم، همین مسأله 

درصد بود و اکنون به  70شود که در اوایل انقالب جمعیت روستایی گفته می :وی با اشاره به کاهش جمعیت روستایی، اظهار داشت

شهر داشتیم اما  300درصد رسیده است، اما باید گفت که علت آن فقط مهاجرت نیست، بلکه در ابتدای انقالب ما فقط  30تا  26

وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: استفاده از .شهر رسیده است و بسیاری از شهرهای ما شهر روستا هستند 1800اکنون این رقم به 

ز تواند بسیاری اهای روستایی و حمایت از خانوارهای روستایی بسیار مؤثر است که میهای خرد برای پشتیبانی فعالیتصندوق

تواند نهادسازی و با همکار کردن در یک صندوق مجموعه کاری بحثی است که میهای مغفول را اصالح کند. نکته مهمتر آنکه ظرفیت

توان ای از استفاده از ظرفیت مغفول روستایی اشاره کرد و گفت: نمونه آن فرآوری زباله تر است که میحجتی به نمونه .مفید باشد

توان یا موضوع ایجاد گلخانه در کنار باغات روستایی که میالعاده ارزشمند است آن را به کود ارگانیکی تبدیل کرد و این موضوع فوق

با استفاده از اوقات بیکاری روستاییان بدون آنکه هزینه کالنی شود، محصول تولید کرد که هم برای مصرف روستاییان مفید باشد و 

 .هایی است که باید شناسایی کنیمهم روانه بازار شود که اینها ظرفیت

 بندی شده و روانه بازارهای هدف شود، بایدروستایی و عشایری، گفت: چرا نباید محصوالت تولید روستا بسته وی خطاب به مسئوالن

 .ریزی کنیم تا با پوشش روستاییان این ظرفیت نیز فعال شوددر این زمینه برنامه
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۹۶/0۷/1۹ : تاریخ

 با همکاری سازمان فائو و وزارت جهاد کشاورزی آغاز شد
ای بین معاونت زراعت وزارت جهاد ای زمین کشاورزی در سه منطقه کشور طی امضای تفاهم نامهاجرای آزمایشی پایش ماهواره 

 ای به صورت آزمایشیکشاورزی و نماینده فائو در ایران پروژه ارتقاء سامانه پایش محصوالت کشاورزی با استفاده از تصاویر ماهواره

، عباس کشاورز صبح امروز در نشست تفاهم خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی  .ایران، آغاز شددر سه منطقه آب و هوایی 

دی های جنامه سامانه پایش محصوالت کشاورزی که با حضور نماینده فائو در ایران برگزار شد، خاطرنشان کرد: باوجود آنکه چالش

ها توان با مدیریت این چالشمان مناسب است و میآب داریم و تغییر اقلیم هم به وجود آمده، اما باز هم وضعیت کشاورزی در حوزه

ای را از جمله عوامل اثرگذار در کشاورزی ها و گازهای گلخانهمعاون حجتی افزایش درجه دما پدیده کمی بارش.را مدیریت کرد

شود تا تقاضا برای مصرف و استفاده آب به ویژه در بخش کشاورزی افزایش یابد و از آنجا که برشمرد و گفت: این شرایط سبب می

ریزی ها به دلیل همین عوامل کاهش یافته سال گذشته سال بسیار ناهنجاری داشتیم که این شرایط نیازمند برنامهمیزان بارندگی

سال گذشته هر سال این  20با همکاری فائو اشاره کرد و افزود: از کشاورز به پروژه ارتقاء سامانه پایش محصوالت کشاورزی .است

یازمند های بلند مدت نکردیم و برای رسیدن به آن با مشکالت زیادی روبرو بودیم. چراکه برای گرفتن تصمیمموضوع را پیگیری می

معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی .ی نیستاستراتژی، اطالعات دقیق و تحلیل به روز هستیم که داشتن دیتا و آمار به تنهایی کاف

های زیاد توانستیم با پس از پیگیری :گیرد، تصریح کردهاست که این روش علمی در دنیا مورد استفاده قرار میبا بیان اینکه سال

وی همچنین  .خواهد بود ای را به صورت آزمایشی آغاز کنیم که انتقال فناوری در این پروژه بر عهده سازمان فائوموافقت فائو پروژه

گفت: با توجه به حساسیت امنیت قضایی و لزوم دسترسی افراد به محصوالت کشاورزی باید با استفاده از این سامانه بتوانیم ضمانت 

فاده از کشاورز همچنین در مورد جزئیات است.بینی و تحلیل باشدای باید قابل پیشهای ماهوارهتولید ایجاد کنیم و استفاده از سامانه

آبیاری،  شود تا حدی که میزان تراکم،این نوع سامانه، گفت: از روز کاشت محصول اطالعات از طریق سامانه، مانیتور و کنترل می

گیرد. مضاف بر اینکه بر اساس این سامانه احتمال خشکسالی، سیل، طوفان، زا مورد بررسی قرار میزا و بیماریتغذیه، عوامل خسارت

معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: این پروژه .ای بیندیشیمبینی است تا قبل از وقوع آن بتوانیم چارها هم قابل پیشگرما و سرم

به صورت پایلوت در سه استان کشور در ابتدا اجرا شد که از لحاظ تجربه نتایج خوبی در بر داشت که یکی از این مناطق استان زنجان 

تواند در سایر مناطق کشور د و تحت تاثیر کشاورزی دیم قرار دارد که تجربیات اجرای این پروژه میاست که به عنوان منطقه سر

ای ساحلی، کم ارتفاع و با باران مناسب عنوان کرد که وی همچنین مازندران را منطقه پایلوت دوم به عنوان منطقه.استفاده شود

و محصوالت باغبانی در این منطقه کشت  اجرا شده و اظهار داشت: برنجسامانه پایش محصوالت کشاورزی به صورت پایلوت در آن 

استان دیگر  6تا  5شده و با توجه به فشار جمعیتی که در مازندران وجود دارد تجارب به دست آمده در این طرح قابلیت استفاده در 

ت ومنطقه گرمسیر هم در نظر گرفته شد که کشت به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی جیرفت به عنوان منطقه سوم پایلو.را هم دارد

سبزی و صیفی و مرکبات در این منطقه مدنظر قرار گرفت، تا تجارب این منطقه نیز در نقاط دیگر کشور با آب و هوای مشابه مورد 

قویت نیروی انسانی و بهبود وی اظهار امیدواری کرد تا نماینده فائو در ایران از این فرصت به وجود آمده امکان ت .استفاده قرار گیرد

های موجود در کشور استفاده کنیم. چرا که امکان بررسی کیفیت محصوالت تکنولوژی را برای ایران فراهم کند تا بتوانیم از ظرفیت

ترین سریع را درای قابل انجام است تا بتوانیم راهکارهای مقابله با آفات مختلف در نقاط مختلف کشور با سامانه پایش و ارزیابی ماهواره

 .زمان انجام دهیم

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960719000613 
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4۹ 

 برنامه و سیاست ها

 آیانا - 1۳۹۶مهر  1۶تاریخ: 

 موافقت کردمجلس با دو فوریت طرح استخدام مهندسین ناظر کشاورزی 

 .موافقت کردند 97نمایندگان مردم در خانه ملت با دو فوریت استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی تا پایان سال 

مهرماه( مجلس شورای اسالمی به عنوان طراح دو  16زاده در نشست علنی امروز )یکشنبه، به گزارش ایانا از خانه ملت، عباس پاپی

مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی اظهار کرد: در شرایطی که کشور از جهات مختلف مورد هجوم قرار گرفته فوریت تمدید استخدام 

است، تأمین امنیت غذایی اهمیت بسیاری دارد، در این شرایط متأسفانه ما به عنوان بزرگ ترین واردکننده محصوالت کشاورزی 

شود، ادامه درصد خوراک دامی کشور وارد می 70می با بیان اینکه نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسال.شویممحسوب می

شود، بنابراین باید به دنبال راهکاری برای برون رفت های روغنی و روغن خام از خارج وارد کشور میدرصد دانه 96داد: متأسفانه 

ها برای برون رفت از واردات محصوالت وی گفت: استفاده از نیروهای توانمند یکی از راهکار.واردات محصوالت کشاورزی باشیم

های اخیر شاهد بودیم که حضور مشاورین کشاورزی و ورود تکنولوژی به مزارع باعث افزایش میزان تولید کشاورزی است، در سال

، ادامه استخدام مهندسین کشاورزی قانونی بوده است 93این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه تا سال .کشاورزی شده است

های کشاورزی در بازه زمانی کوتاهی انجام شد، بر این اساس داد: بر اساس مصوبه مجلس استخدام مهندسین ناظر و تحصیلکرده

درصد از این عزیزان به دلیل اتمام بازه  10درصد مهندسین ناظر کشاورزی جذب شدند و امروز شاهد هستیم که جذب  90نزدیک 

ضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی تأکید کرد: بنابراین اگر بازه زمانی قانون مذکور تا ع.زمانی دچار مشکل شده است

درصدی باقی مانده را نیز انجام دهیم، از آنجایی که بار مالی استخدام این مهندسین  10توانیم جذب تمدید شود می 97پایان سال 

نمایندگان مجلس شورای اسالمی با دو فوریت طرح .لی نخواهد داشتدر قانون اصلی دیده شده است، تمدید آن هیچگونه بار ما

نماینده حاضر در 223رأی ممتنع از مجموع  10رأی مخالف و  20رأی موافق،  152استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی با 

 /.جلسه موافقت کردند

://www.iana.ir/fa/news/http48992/%D9%85%D8% 
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 برنامه و سیاست ها

 آیانا - 1۳۹۶مهر  22تاریخ: 

 هزار هکتاری خوزستان به کشاورزان واگذار شد / در انتظار ابالغیه برای اجرای فاز دوم 550هزار هکتار از طرح 270

هزار هکتاری کشاورزی خوزستان موسوم به طرح مقام معظم  550هزار هکتار از طرح  270وزیر جهاد کشاورزی گفت:آماده سازی 

به گزارش ایرنا محمود حجتی در جریان بازدید از چند طرح کشاورزی .رهبری اجرا و اکنون در اختیار کشاورزان قرار گرفته است

  .انجام شده استهزار هکتار تامین آب  318شهرستان آبادان در جمع خبرنگاران افزود:در فاز نخست این طرح برای 

وی گفت: مردم رنجدیده شهرهای آبادان و خرمشهر در جنگ تحمیلی بیشترین آسیب را چه به لحاظ مالی و چه جانی متحمل 

وی گفت: در هنگام آغاز به کار طرح یاد شده مشکالت خاص و  .شدند و ما نسبت به مردم این دو شهر دین بزرگی به گردن داریم

  .ا اقداماتی را در قالب اجرا و بهره برداری و نوسازی و بازسازی نخیالت به انجام رساندیمعدیده ای وجود داشت ام

هزار هکتاری تعریف و اجرا شده با مشارکت و همراهی خود  550وزیر جهاد کشاورزی افزود: آنچه که تاکنون در چارچوب طرح 

دان و خرمشهر سالها به دلیل وجود مشکالت نخیالتشان را رها بگفته وی بسیاری از کشاورزان در شهرهای آبا .کشاورزان بوده است

  .کرده بودند و زمین ها حالت خشکیده و یا باتالقی پیدا کرده بود و نیزارها نیز رشد زیادی کرده بودند

هر هکتار به میلیون ریال برای  40بگفته وی با مشارکت کشاورزان بخشی از عملیات بازسازی به صورت دریافت تسهیالت به میزان 

انجام می رسد و تمامی مراحل به ترتیب توسط خود کشاورزان و با نظارت مهندسان و ناظران انجام و در نهایت عملیات تسطیح و 

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه کار احیاء نخیالت و اراضی کشاورزی این منطقه  .زهکشی و آبیاری در باغات انجام می گیرد

هکتار  200های مختلفی از سال گذشته آغاز شده است افزود:به طور مثال تمامی مراحل آماده سازی حدود دو هزار و  در قالب بلوک

حجتی اظهار .از اراضی کشاورزی در روستای شلهه حاج حسین آبادان تا یک ماه دیگر به اتمام می رسد و تحویل کشاورزان می شود

هکتاری که عملیات آن آغاز شده طبق برنامه ریزیهای انجام شده کار تا پایان  200ار و کرد: در روستای حیر آبادان نیز از یک هز

وی گفت: برای جلوگیری از ورود آب شور به مزارع این شهرستان ابتدا باید عملیات  .سال جاری به اتمام و تحویل کشاورزان می شود

ز طریق پمپاژ آب از رودخانه مارد و به وسیله کانال ایزوله شده از زهکشی انجام شود تا ارتباط مزارع با جزر و مد قطع شود و آب ا

هزار هکتاری گفت: برای اجرای آن  550وزیر جهاد کشاورزی در مورد فاز دوم طرح  .طریق لوله در بخشی دیگر به مزارع وارد شود

و نوبخت نیز آن را صورت جلسه کرد و این از روز نخست به دنبال تخصیص آب بودیم و رئیس جمهور نیز قولش را به مردم داده بود 

موضوع همچنان از طریق وزارت نیرو در حال پیگیری است و مراحل نهایی آن در حال طی شدن است اما هنوز هیچ ابالغی در این 

اید تاکنون وی گفت: اگر در همان سال اول در مورد فاز دوم نیز تخصیص آب انجام و ابالغیه اعالم می شد ش .باره صادر نشده است

وزیر جهاد کشاورزی روز .بخشی از فاز دو را نیز کار کرده بودم اما در زمان حاضر در این باره عقب هستیم و منتظر ابالغیه مانده ایم

هزار هکتاری  550پنجشنبه به استان خوزستان سفر کرد تا ضمن پیگیری طرحهای مقابله با ریزگردهای این استان از روند طرح 

 .ام معظم رهبری بازدید کندکشاورزی مق

http://www.iana.ir/fa/news/49137/270%D-9%87%D8%B2%D 
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 برنامه و سیاست ها

 آیانا - 1۳۹۶مهر  18تاریخ: 

 عملکرد وزارت جهاد کشاورزی بر اساس برنامه ششم بررسی شد

سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی، گفت: عملکرد وزارت جهاد کشاورزی بر اساس برنامه 

محمد شاعری درخصوص تشریح نشست پیش از به گزارش ایانا از خانه ملت ،علی  .ششم توسعه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت

ریزی و امور اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی، شورای اسالمی با حضور معاون برنامه مهرماه( کمیسیون عمران مجلس 18ظهر امروز)

سخنگوی کمیسیون کشاورزی، .اظهار داشت: محور جلسه ارزیابی عملکرد وزارت جهاد کشاورزی بر اساس برنمامه ششم توسعه بود

گزارشی از اقدامات وزارت جهاد کشاورزی بر  آب و منابع طبیعی مجلس شوریا اسالمی با بیان اینکه معاون وزیر جهاد کشاورزی

ها توسط آقای بخشنده تمامی اعضای کمیسیون نظرات و نقدها و اساس برنامه ششم توسعه را ارائه کرد، گفت: بعد از ارائه برنامه

ین موضوعاتی که در نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: مهمتر.پیشنهادات خود را مطرح کردند

جلسه مطرح شد شامل ساماندهی صادرات محصوالت کشاورزی، اختصاص جوایز مناسب برای صادرات، کنترل واردات و جلوگیری 

رویه محصوالت های محصوالت وارداتی در بخش کشاورزی، ساماندهی صنعت بیمه کشاورزی، جلوگیری از واردات بیاز کاهش تعرفه

ف های نویسن آبیاری با هدبر افزایش عملیات آبخیزداری و اجرای دقیق طرح تنفس جنگل و توسعه شیوه در فصل برداشت، تاکید

شاعری در پایان، خاطرنشان کرد: مقرر شد در جلسه بعدی اقداماتی .وری و ایجاد اشتغال بیشتر در بخش کشاورزی بودافزایش بهره

زراعت، دام و طیور، منابع طبیعی، شیالت و بخش بازرگانی انجام داده است های مختلف باغبانی، که وزارت جهاد کشاورزی در بخش

 .صورت دقیق و کمی بر اساس برنامه ششم در جلسه ارائه کنندرا به

http://www.iana.ir/fa/news/49081/%D8%B9%D9%85% 
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 ه و سیاست هابرنام
 آیانا - 1۳۹۶مهر  1۷تاریخ: 

 تبصره از طرح توسعه سازمان روستایی و عشایری تصویب شد ۲0

تبصره از طرح توسعه سازمان روستایی و  20عضو کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس ،گفت: با رای موافق نمایندگان 

از خانه ملت، علی ابراهیمی درباره جلسه امروز کمیسیون کشاورزی، آب به گزارش ایانا .عشایری در کمیسیون کشاورزی تصویب شد

ومنابع طبیعی مجلس، گفت: دستور کار ویژه امروز کمیسیون متبوعش درباره طرح تشکیل سازمان توسعه عشایری و روستایی در 

 اسالمی، شورای مجلس در شازند دممر نماینده .شد بررسی نمایندگان میان نظر  تبادل با که بود مذکور طرح  5راستای تبصره 

 به اشاره  که بود روستایی و عشایری توسعه سازمان تشکیل طرح 11 تبصره درباره کشاورزی کمیسیون امروز جلسه: کرد تصریح

 بررسی نمایندگان میان تی روستایی دارد که با تبادل نظرمواصال های راه و  مزارع بین های جاده نگهداری و احداث و ریزیبرنامه

تبصره از طرح توسعه سازمان روستایی و عشایری در کمیسیون کشاورزی بهارستان  20.وی ادامه داد: با رای موافق نمایندگان شد

تصویب شد.عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، یادآور شد: معتقدم تصویب چنین سازمانی عمال غیر اجرایی است 

 ایی نخواهد داشت./و در توسعه روستایی نقش بسز

http://www.iana.ir/fa/news/49031/%DB%B2%DB%B0%- 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 1۳۹۶مهر  22تاریخ: 

 خواهد بود؟مواجهه بازار سهام با ریسک برجام چه « / ترامپ»گیر بورسی جوّ ضربه

شود که موضع ترامپ در برابر برجام تعیین شده معامالت این هفته بورس تهران در شرایطی آغاز می : دنیای اقتصادسلیمان کرمی 

د. شونها بر دادوستدها اثرگذار باشد، اما عواملی در مقابل این هیجان منفی رصد میاست. گرچه ممکن است همچنان برخی نگرانی

درصدی شاخص بورس و همچنین، درک اینکه سخنان ترامپ  0/ 8خور شدن بخشی از این نگرانی با افت هفتگی پیشدر این میان، 

 6های های جهانی و انتظار گزارشبه معنای پایان برجام نیست، از جمله موارد حمایتی هستند. رشد اخیر نرخ دالر، بهبود قیمت

/ 8شاخص کل بورس تهران در هفته گذشته با افت  .رخش مسیر بورس خواهند بودهای چها نیز از دیگر محرکماهه مناسب کاالیی

هزار واحدی وارد شد و تا ابتدای هفته گذشته  85از هفته پایانی شهریور به کانال  بورس تهراندرصدی مواجه شد. دماسنج  0

کل و افت این  شاخصنوسانات اندکی را در این کانال تجربه کرد. با این حال هراس از بازگشت ریسک سیستماتیک عامل فشار بر 

تر بود. تا ساعت تنظیم این گزارش ترامپ موضع رسمی خود را درخصوص برجام اعالم نکرده است. با این نماگر به یک کانال پایین

ها های احتمالی ترامپ تاکید دارد. بررسیحال سناریوهای پیش رو و اتفاق نظر کارشناسان عمدتا به بقای برجام با تداوم کارشکنی

هایی کی از این است که گرچه همچنان احتمال حضور هیجان منفی در معامالت مطابق با هفته گذشته وجود دارد اما پتانسیلحا

و عملکرد  بینیبرای خودنمایی عوامل بنیادی در پیش های جهانی کاالها در کنار انتظارنرخ دالر، سطوح باالی قیمت رشدمانند 

شود. عالوه بر این انتظار عدم تایید برجام از ها طی روزهای آتی عوامل حمایتی قدرتمند در برابر شیوع هیجان محسوب میشرکت

ه مهم دیگری که مورد توجه خور کرد. نکتسوی ترامپ از ابتدای هفته گذشته وجود داشت و بازار با افت خود بخشی از آن را پیش

است عملکرد آمریکا در برابر برجام از زمان اجرای رسمی آن است. مقایسه سناریوهای پیش رو از رویه آمریکا درخصوص برجام با 

 .تشهای آمریکا در مقایسه با گذشته تفاوتی نخواهد دادهنده این است که کارشکنیآنچه تاکنون این کشور انجام داده است نیز نشان

 کینه ترامپ به برجام 

های مختلف های وی در بخشجمهوری نظرات تند وی نگرانی زیادی را درخصوص سیاستاز ابتدای انتخاب ترامپ به عنوان ریاست

آمریکا پایمال کردن  ریاست جمهوریرسد یکی از اهداف اصلی ترامپ از تصدی کرسی به وجود آورد. طی این مدت به نظر می

المللی رسیده است. در حوزه بین اوباماترین دستاوردهای جمهور قبلی بود. در شرایط کنونی نوبت به یکی از مهمدستاوردهای رئیس

  (Obama care)درمانو  سالمتدر حوزه  وبامااکه طی روزهای اخیر ترامپ موفق شد شرایطی را برای دور زدن طرح در حالی

گیری ترامپ درخصوص برجام نیز فرارسیده است. برجام هر سه ماه یک بار باید به تایید به وجود آورد، سرانجام موعد تصمیم

شود. گرچه ترامپ از ماه تمدید می 3برای مدت  ایرانای های هستهجمهور آمریکا برسد و به این ترتیب طرح تعلیق تحریمرئیس

روز نخست مخالفت خود را با برجام اعالم کرده و نگرانی از اتخاذ تصمیم غیرمنطقی درخصوص این توافق ایجاد کرده بود، اما  همان

بار مخالفت خود با برجام را رسمی اعالم خواهد اینالمللی به این موضوع اشاره کردند که ترامپ های بیناز دو هفته قبل خبرگزاری

کا است و تنها آمری تاکید کرده ایرانهای درگیر در توافق برجام به غیر از آمریکا کامال بر پایبندی این در حالی است که طرف.کرد

تراشی به دنبال کارشکنی در برجام است. این رفتار غیرمنطقی ترامپ تا جایی پیش رفته که فشارهای خارجی از سمت که با بهانه

و همچنین سیاستمداران داخلی آمریکا طی روزهای اخیر علنی شده و خروج این کشور از برجام یک اشتباه بزرگ  5+1سایر اعضای 

صورت رسمی اعالم شده و در ساعت تنظیم این گزارش اطالع نهایی ترامپ درخصوص برجام شب گذشته بهعنوان شده است. تصمیم 

ای از کارشناسان از عدم تایید برجام از سوی ترامپ و واگذاری برجام دقیقی از تصمیم احتمالی در این خصوص وجود نداشت. عده

http://awnrc.com/index.php
http://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5
http://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5
http://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B1%D8%B4%D8%AF
http://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B1%D8%B4%D8%AF
http://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA+%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA+%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7
http://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7
http://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7
http://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
http://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
http://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

54 

عید کار نیز بهای ترامپ از یک سیاستمدار تازهرچه رفتارها و صحبتکنند. برخی همچنان معتقد هستند که گبه کنگره اشاره می

که طرف مقابل دانند و در حالیالمللی میعنوان یک قطعنامه بیناست اما وی را دارای حداقل شعور سیاسی برای حفظ برجام به

 .کنندکامال به آن پایبند بوده است بر آن تاکید می

 قبال برجام دار و مریز آمریکا درمسیر کج 

گران در معامالت آغاز هفته گذشته و بورس تهران مهم است. رفتارهای هیجانی معامله اقتصاد کشورتصمیم ترامپ کامال برای 

داشت. در این شرایط نیز تصمیم شب گذشته ترامپ به تایید یا رد برجام اثرات  سهاممال موید شدت اثر این موضوع بر معامالت کا

در شرایطی که همچنان خبر دقیقی از  بورس تهرانن تصمیم بر مختلفی را بر معامالت امروز بورس خواهد داشت. بررسی اثر ای

د نوع برخورد ترامپ با برجام تغییری نخواه رسد، با این حال باید توجه داشتتصمیم ترامپ منتشر نشده است کاری دشوار به نظر می

کرد. در این میان تایید احتمالی برجام به منزله پایان فشار سیاسی بر برجام از جانب آمریکا نیست و از سوی دیگر عدم تایید آن نیز 

در پیش  اقتصاد ایرانبر  باید توجه داشت که ترامپ تمام تالش خود را برای افزایش فشار.به معنی پایان کار برجام نخواهد بود

ن کارشناسان احتماال ایخواهد گرفت. در نتیجه ممکن است این بار نیز مطابق با گذشته ترامپ برجام را تایید کند اما به عقیده 

کشور گرچه در شرایط  اقتصاد .تصمیم ترامپ نیز جهت ایجاد ساز و کارهایی برای ایجاد فشار بر ایران با وجود حفظ برجام است

های آمریکا و دیگر عوامل دخیل مانع از آن شده که انتظارات موجود ینی از برجام داشته است اما کارشکنیکنونی دستاوردهای شیر

های که رفتار کنونی سایر طرفدرخصوص برجام برآورده شود.عدم تایید برجام از سوی ترامپ نیز پایان کار نخواهد بود و در صورتی

ای برای عدم تایید برجام نخواهد یافت و بعضا هم در فکر ایجاد ساز و کاری از کنگره بهانه درگیر در این توافقنامه تداوم یابد احتماال

جمهوری آمریکا نیز خواهد بود.گرچه رفتارهای ترامپ خارج از منطق باشد اما سوی کنگره برای خارج کردن برجام از کنترل رئیس

المللی دور از انتظار است. با این حال احتماال کنگره عنامه بیندر کنگره احتمال اتخاذ چنین تصمیم غیرعقالنی درخصوص یک قط

رسد هر ینظر منیز به دنبال تشدید فشار بر ایران خواهد بود و رویه کنونی تقابل آمریکا با برجام ادامه خواهد یافت. بر این اساس به

اعضای درگیر در این توافقنامه از جمله کشورمان، تاثیر  تصمیمی که ترامپ در برابر برجام اتخاذ کند با فرض ادامه رفتار کنونی سایر

تایید آن چه تاثیری شود که تایید یا عدممدت نخواهد داشت.در این شرایط این سوال مطرح میخاصی بر برجام حداقل برای کوتاه

 .در بورس تهران دارد سهامبر روند قیمتی 

 اثرپذیری بورس از هیجان ترامپی 

کشد. این موضوع از اوایل هفته تصمیم احتمالی ترامپ در عدم تایید برجام حالتی است که بازار از هفته گذشته انتظارش را می

جمعی نماگرهای بورسی را به دنبال افزایش داد و ریزش دسته خودروهایی مانند گذشته فشار را بر قیمت سهام به خصوص در گروه

اطی و ها در روزهای نخست هفته معامالت بورس، معامالت نیمه دوم هفته گذشته کامال در فضای احتیداشت. پس از افت قیمت

خصوص گرچه فشار فروش در معامالت محسوس بود اما این فشار فروش قدرت روزهای قبل را نداشت و انتظاری دنبال شد. در این

توان گفت بخشی از انتظارات بازار از عدم از طرفی تقاضا در سطوح قیمتی نیز مانع از ادامه افت قیمت سهام شد. بر این اساس می

 .خور شده استمپ، پیشتایید برجام ازسوی ترا

 برای کنترل نوسانات ارزتالش بازارساز  

در میانه هفته  دالر .وجو کردتوان در بازارهای موازی مانند ارز جستبازارها به تصمیم ترامپ را می نکته دوم درخصوص واکنش

شتاب دالر در ادامه هفته نیز وجود داشت اما پر رشدهزار تومانی شد. گرچه انتظار تداوم  4گذشته موفق به عبور از سقف روانی 

بازی به در کنترل نرخ موثر واقع شد و دالر از تداوم مسیر پرشتاب صعودی پیشین بازماند. افزایش نگاه سفته ارزهای بازارساز عرضه
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ر کنترل های اخیتواند این بازار را به رقیبی برای بازار سهام تبدیل کند اما باید توجه داشت که سیاست بانک مرکزی در سالمی دالر

و در این راه نیز تا حدود زیادی موفق بوده است. در شرایط کنونی بازی در بازار ارز بوده نوسانات شدید قیمتی و سرکوب نگاه سفته

گذار ارزی تمام تالش خود را برای سرکوب هیجانات موجود بازار ارز در پیش بگیرد. در این میان اظهارات رسد سیاستنظر میبه

در اجرای این سیاست  رکزیبانک مهای اخیر رسد مطابق با سالنظر مینیز کامال موید این موضوع است و به بانک مرکزیرئیس 

 بازارهای محسوس رونق فضای در بلکه نیست بورسی گذارانسرمایه برای منفی عامل تنهانه دالر نرخ رشد شرایط این در  موفق باشد.

تواند در لباس یک عامل بنیادی قدرتمند به حمایت از بازار سهام آید. در رشد نرخ دالر می فلزات بخش در خصوصبه کاالها جهانی

های فلزی و همچنین گروه شیمیایی در اساسی، کانه فلزاتهای کاالیی مانند ها در گروهشرکت بودجهشرایطی که مفروضات 

ه تواند با کاهش نسبت قیمت بقرار دارد، انتظار برای تعدیل مثبت آتی سودآوری میهای کنونی سطوح کمتری نسبت به واقعیت

ختص نبوده و نرخ دالر در بازار مبادالت حامی قدرتمند قیمت سهام باشد. البته رشد نرخ دالر تنها به بازار آزاد م  (P/ E)بازار درآمد

ای با افزایش تومان رسیده است. رشد نرخ ارز مبادله 3415های اخیر در پیش گرفته و به سطح ارزی نیز مسیر صعودی را طی ماه

ر بازار خ دالر دها باشد که البته رشد نرتواند عامل فشار بر سودآوری این شرکتشده تولید در صنایع مختلف بورسی میبهای تمام

چندان قدیمی بورس ای برای فعاالن نهمبادله نرخ ارزتواند در بسیاری از صنایع اثر آن را خنثی کند. از سوی دیگر رشد آزاد می

گذاری محصوالت و مواد کند. با فرض تکرار رویه اخیر در نرختوجه سودآوری گروه پاالیشی را زنده میقابلتهران خاطره رشدهای 

 .فضا را برای رشد سودآوری این گروه فراهم آوردتواند ای میمبادله نرخ ارزهای پاالیشی رشد اولیه شرکت

 خودنمایی عوامل بنیادی در معامالت بورس 

بینی دیگر در برابر ها عامل خوشمشاهده اثر رشد قیمتی کاالها در بازار جهانی و همچنین رشد نرخ دالر در عملکرد واقعی شرکت

ها باقی مانده است، برآورده شدن انتظارات تعدیل مثبت ئه عملکرد شرکتروز معامالتی دیگر تا موعد ارا 8که هیجانات است. در حالی

عنوان یک عامل بنیادی در معامالت خودنمایی کند. عالوه بر تواند بههایی مانند فلزات اساسی میخصوص در گروهدر بورس تهران به

جاری باید در انتظار انتشار عملکرد ماهانه ها برای سالبینی شرکتروز کردن پیشاین پس از انتشار عملکرد نیمه نخست و احتماال به

زمان نرخ دالر و همچنین سطوح باالی قیمتی کاالها در بازار جهانی بود. خودنمایی ها در مهرماه با توجه به رشد همچشمگیر شرکت

 .انداز مثبت برای فعاالن بازار بسیار موثر باشدتواند در ایجاد چشمعوامل بنیادی می

 گذار خارجی در تالطم برجامسک سرمایهری 

گیرهای هیجانی معامالت بورس تهران معرفی شد برجام اثرات مثبتی در جذب شرکای عنوان ضربهعالوه بر آنچه پیش از این به

های بزرگی مانند شیمیایی و همچنین پاالیشی داشته و همچنین قراردادهای تامین مالی در گروه خودروهایی مانند خارجی در گروه

خصوص در گروه خودرویی که پس از برجام به واسطه آینده های اصلی فعاالن بازار سهام را بهاست. بر این اساس یکی از نگرانی

که آمریکا قصد توجه سهام مواجه شدند، ایجاد کرده است. در صورتیبا حضور شرکای خارجی با رشدهای قابل صنعتروشن این 

برای بررسی برجام  روز کنگره60خصوص پس از اظهار نظر ترامپ باید در انتظار مهلت خروج کامل از برجام را داشته باشد )در این

طور المللی در صنایع داخلی مواجه شود. البته همانگذاران و شرکای بینها احتماال با واکنش منفی سرمایهبود( بازگشت دوباره تحریم

که اشاره شد فرض رد کامل برجام از سوی آمریکا یک حالت بسیار بدبینانه بود که بسیاری از کارشناسان وقوع آن را محتمل 

های خارجی با دار و مریز آمریکا در قبال برجام این امید وجود دارد که همکاری شرکتدانند. در این شرایط با ادامه مسیر کژنمی

طور که اشاره شد رخداد چنین شرایطی با وضعیت کنونی کشور تفاوت چندانی ندارد و رفتار اخیر صنایع داخلی تداوم یابد. همان

روی برجام با فرض اینکه این توافقنامه ج از این رویه نبوده است. بر این اساس سناریوهای احتمالی پیشآمریکا )پس از برجام( خار
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دهد. با همه اینها باید در انتظار واکنش ترامپ به برجام و صورت کامل از سمت آمریکا لغو نشود، شرایط را چندان تغییر نمیبه

قید و شرط برجام توسط بینانه تایید بیهای درگیر در برجام بود. حالت بسیار خوشهمچنین در ادامه احتماال واکنش کنگره و طرف

چنینی برجام توسط ترامپ نیز مورد انتظار نیست، با این حال طور که لغو برجام دور از انتظار است، تایید اینترامپ است که همان

ر رونق وجود خواهد داشت )این تصمیم بر خالف انتظارات بینانه احتماال بازگشت معامالت بورس به مسیدر این سناریوی خوش

 .(موجود در بازار است

http://www.iana.ir/fa/news/49133/%D8%B6%D9%8 
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5۷ 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 1۳۹۶مهر  18تاریخ: 

 پرسی اقلیم کردستان و مساله صدور مواد غذایی و محصوالت کشاورزی ایرانهمه

قطع روابط ایران با اقلیم کردستان عراق درحالی خواهد بود که این بخش از عراق یکی از بازارهای صادراتی محصوالت کشاورزی 

ا دوم صادرات محصوالت به این اقلیم را دارد و حاضر مواد غذایی و محصوالت کشاورزی رتبه اول تشود و درحالایران محسوب می

 .نامه صدور محصوالت کشاورزی نیز منعقد شده استها توافقتاکنون بیش از ده

 جمال رازقی 

 رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز

های مختلف دولت ایران و بخش گیری حکومت محلی اقلیم کردستان عراق، روابط اقتصادی و تجاریبعد از سقوط صدام و شکل

های مختلف دولتی و خصوصی شکل جدید به خود گرفت. مرزهای زمینی و صورت رسمی با بخشاقلیم از تعامل سنتی گذشته به

درصد کاالهای صادراتی  70مشترک در سه مرز تمرچین جاجی عمران، باشماق و پرویز خان در اقلیم کردستان فعال شده و بیش از 

 .شداین سه مرز به نقاط دیگر عراق صادر می ایران از

دلیل پیوندها و مشترکات تاریخی، فرهنگی و زبانی همواره مورد توجه مسووالن قرارگرفته و دارای روابط مثبت و کردستان عراق به

ری لیم و گشایش سرکنسولگای با جمهوری اسالمی ایران بوده است. ایران اولین کشوری بود که اقدام به برقراری روابط با اقسازنده

های سیاسی و اقتصادی و مقامات دو طرف در رفت و آمد بوده است. عالوه بر در شهرهای اربیل و سلیمانیه کرد و هر ساله هیات

ونقل ریلی، فنی و مهندسی و امور ساختمان و جاده و سد در این اقلیم های بزرگ برق، مخابرات و حملبخش دولتی که در پروژه

های زیادی نیز متقاضی ها فعالیت دارند و تجار و شرکتهای خصوصی نیز در اربیل و سلیمانیه در همه زمینهت دارد بخشفعالی

سال  40دلیل همجواری و فعالیت تجاری و اقتصادی در کردستان عراق هستند. با توجه به اهمیتی که اقلیم کردستان برای ایران به

تواند پیامدهای قابل می ایران دارد، رای مثبت به استقالل این اقلیم، از منظر اقتصادی نیز میروابط مستمر از زمان انقالب اسال

توجهی داشته باشد. کشور کردستان کشوری جدید و محصور در خشکی و محصور در چهار کشور ایران، ترکیه، سوریه و عراق خواهد 

ت نفت و انرژی و از سویی وارداتکاالهای ضروری خود، نیازمند آن است که بود و به اجبار و با توجه به وابستگی به خارج برای صادرا

کم یکی از همسایگانش داشته باشد و از طریق این مالحظات بتواند مشکالت مالحظات کامال جدی در قبال همسایگان خود و دست

پرسی در منطقه ایجاد هایی که بعد از همهها و کشمکشدرحال حاضر بروز تنش.خود را مرتفع کرده و به روند حیات خود ادامه دهد

ر کشور اثرگذار گذاری دتواند برای سرمایهتواند به یکپارچگی استراتژیاقتصاد منطقه آسیب بزند و به لحاظ روانی نیز میشده است، می

ه عراق طعا بر ترانزیت کاالی ایران بگذار را در کشورها و البته ایران باال ببرد. این تنش قتواند ریسک و مخاطره سرمایهباشد. تنش می

مرز بودن کشور با منطقه کردستان عراق، های مرزی مشترک با کردستان عراق اثرگذار خواهد بود. با توجه به همو همچنین بازارچه

رزها، شدن مبستهبسا در صورت ها افزایش یابد چهتوجهی از صادرات از مسیر اقلیم به عراق وارد شده است و چنانچه تنشبخش قابل

تجارت با اقلیم به صفر برسد و صادرات کامال به سمت مرزهای عربی با عراق سوق پیدا کند. از طرف دیگر قطع روابط ایران با اقلیم 

شود و کردستان عراق درحالی خواهد بود که این بخش از عراق یکی از بازارهای صادراتی محصوالت کشاورزی ایران محسوب می

ها مواد غذایی و محصوالت کشاورزی رتبه اول تا دوم صادرات محصوالت به این اقلیم را دارد و تاکنون بیش از ده حاضردرحال

از آنجا که هنوز واکنشی از طرف دولت مرکزی عراق صورت نگرفته است .نامه صدور محصوالت کشاورزی نیز منعقد شده استتوافق

د. ای داشته باشصادرات ایران به عراق از مسیر اقلیم کردستان کاهش قابل مالحظه مدت حجمشود در یک دوره کوتاهبینی میپیش

های سال طول خواهد کشید تا در های نسبی کمتری که دارد سالبا به وجود آمدن کشور مستقل کردستان و با توجه به مزیت

http://awnrc.com/index.php
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راق بخشی از مناطق شمالی خود را که شامل میدان مناسبات اقتصادی منطقه حضور پیدا کند. از منظر دیگر با استقالل کردستان، ع

درصد  10دهد کرکوک نفتی کرکوک و ذخایر پیرامون آن است، از دست خواهد داد. این در حالی است که آمارهای رسمی نشان می

ودی ست به زدهد، در نتیجه استقالل کردستان به معنای آن است که بغداد ممکن ااز کل ظرفیت تولید نفت عراق را تشکیل می

کننده بزرگ اوپک به ایران واگذار کند و به چهارمین یا پنجمین دارنده ذخایر نفتی دنیا تبدیل عنوان دومین تولیدموقعیت خود را به

دلیل تبعات منفی در سطح منطقه در ابعاد سیاسی و امنیتی، مخالف استقالل کردستان است و شود. نکته مهم آن است که ایران به

اندازد. با توجه به اینکه بخش شود و ثبات و امنیت منطقه را به خطر میهای جدید در منطقه میست که این امر باعث بحرانمعتقد ا

در شرایط فعلی با .ناپذیری برای کشورمان رقم بزندتواند پیامدهای جبرانشود، میتوجهی از صادرات ایران به عراق انجام میقابل

که چرا گو در این جریان پادرمیانی کند،وتوسعه روابط اقتصادی هستیم، این انتظار وجود دارد که ایران با گفتدنبال توجه به اینکه به

افتد، اما این اتفاق افتاد و رفراندوم مساله و کالف سردرگمی شود و اتفاق نمیرفت برگزاری رفراندوم لغو میبا وجود اینکه گمان می

لت در امور داخلی کشورهای دیگر همواره یکی از اصول سیاست خارجی ایران بوده است اما از طرف شده است. از یک طرف عدم دخا

داخلی  هعنوان یک مسالتواند صرفا بهدیگر برخی از موضوعات داخلی کشورهای همسایه با توجه به پیوستگی آن با مناطق دیگر نمی

 .تفسیر شود

http://www.iana.ir/fa/news/49073/%D9%87%D9%85%D9%87%E2%8 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 1۳۹۶مهر  2۳تاریخ: 

 در بانک کشاورزی "بانوی ایرانی"طرح  اجرای

های اقتصادی و اجرای مسئولیت های اجتماعی خود، طرح کردن زمینه مشارکت بانوان در فعالیتبانک کشاورزی با هدف فراهم 

به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا(، با اجرای این طرح که گسترش اشتغال و ایجاد فرصت .را اجرا می کند« بانوی ایرانی»

ز دیگر های بانکی ازنان، آشنایی زنان شهری و روستایی با فعالیت های مستقل برای بانوان، کمک به اقشار آسیب پذیر، فقرزدایی

  .اهداف آن است، شرایط جدیدی برای بانک پذیری زنان کشور فراهم می شود

حساب سپرده سرمایه »بر اساس این گزارش، همه بانوان با مراجعه به شعب بانک کشاورزی در سراسر کشور، می توانند ضمن افتتاح 

از مزایای این حساب که شامل دریافت تسهیالت مرابحه با نرخ سود ویژه است ) به شرح جدول ذیل( « ( بانوی ایرانیدرصد1گذاری )

 .بهره مند شوند

http://www.iana.ir/fa/news/49185/%D8%A7%D8%AC%D8%B1 
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۶0 

 برنامه و سیاست ها

 خبرنگاران جوان – 1۳۹۶مهر  1۷تاریخ: 

 کشاورزی حفاظتی، دروازه ورود به تولید پایدار

در حالیکه کشاورزی حفاظتی معنایی جز تولید پایدار با حفظ منابع پایه ندارد اما اکنون ناپایداری در تولید به یکی از چالش های 

 .بخش کشاورزی کشور تبدیل شده است

از مشکالت حوزه زراعی است که  خاک ورزی، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی گزارش خبرنگاربه 

 .یگر به مکانیزاسیون بر می گرددبخشی از آن به مدیریت خاک و برنامه های تناوب و بخش د

ا باید در ر اجرای کشاورزی حفاظتی نیز خصوصی بخش و  البته ناگفته نماند که مسئله خاک ورزی فقط بر عهده دولتی ها نیست

 .یابد افزایش  تولیدات تنوع  دستور کار خود قرار دهد تا

ره وری در کشت دیم، به افزایش سبب پایداربه حفاظتی ورزی خاک بر کشاورزی جهاد وزارت  عباس کشاورز معاون امور زراعت

تاکید داشته و همواره معتقد است که تا چند سال آینده خاک  توسعه مکانیزاسیونمصرف بذر مناسب و کمک به کم آبی از طریق 

 . ورزی تنها در مورد محصوالتی نظیر سیب زمینی و چغندر قند امکان پذیر خواهد بود

در سه میلیون هکتار از اراضی کشور در برنامه ششم  اجرای کشاورزی حفاظتی ول طرح کشاورزی حفاظتی ازهمچنین این مسو

 زج معنایی  حفاظتی  ناپایداری در تولید است و شاورزی چالش های بخش کشاورزیبا توجه به اینکه یکی از  .توسعه خبر داد

اوب و توجیه اقتصادی ندارد اما تحقق تن ورزی، خاک عملیات حداقل انجام گیاهی، بقایای ،مدیریت پایه منابع حفظ با پایدار تولید

 .این مهم در کشور با محدودیت هایی دست به گریبان است

میلیون هکتار اراضی به شیوه حفاظتی مدیریت می شود اما در ایران طی سال های گذشته کمتر از یک  155در حالیکه در دنیا 

عباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شورای  .یات به انجام رسیده استمیلیون هکتار از این نوع عمل

با بیان اینکه یکی از چالش های بخش کشاورزی ناپایداری تولید است،    صنعت،تجارت و کشاورزیاسالمی در گفتگو با خبرنگار

 تیکشاورزی حفاظ نبود ماشین آالت، ادوات و تکنولوژی کافی در مکانیزاسیون موجب شده که وضعیت مساعدی در زمینهاظهار کرد:

وی با اشاره به اینکه کشاورزی حفاظتی هزینه بر است، افزود: کشاورزی حفاظتی با کمترین انرژی و دستکاری در بافت .نداشته باشیم

 .د تکنولوژی و حمایت دولت در بحث یارانه هاستکشت انجام می شود که این امر نیازمن

 .ترغیب و تشویق کند کشت حفاظتی پاپی زاده ادامه داد: دولت با تخصیص مشوق های الزم می تواند کشاورزان را به

ایه، بیان کرد: حفظ منابع پ کشاورزی حفاظتیعضو کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی با اشاره به مزایای 

مرتفع ساختن هزینه های کاشت، داشت و برداشت، کاهش هزینه های مبارزه با علف های هرز و آفات، کاهش هزینه های کشاورزی 

 .رود می شمار به حفاظتی کشاورزی دستاوردهای مهمترین از  با ورود ماشین آالت به مزرعه و فرسایش آبی و بادی

 در سایه کشاورزی حفاظتیحفظ منابع پایه  

گفت: نبود زیرساخت  صنعت،تجارت و کشاورزیعلی خان محمدی مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی در گفتگو با خبرنگار

اجرای به گفته وی ایجاد مکانیسم الزم برای .های الزم و فنی اجرای کشاورزی حفاظتی ،بحران منابع آبی و خاکی را رقم می زند

خان محمدی با انتقاد ازعدم اجرای کشاورزی حفاظتی .حفظ رطوبت و منابع تغذیه کننده خاک را به همراه دارد کشاورزی حفاظتی

ی در این در چند سال اخیر راهکارهای مناسب توسعه کشاورزی حفاظتی،تصریح کرد: با وجود ادعای معاون امور زراعت در بحث 

مدیرعامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی با بیان اینکه مرکز توسعه مکانیزاسیون باید براساس اقلیم .زمینه به کار گرفته نشده است
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۶1 

های متفاوت و محصوالت مختلف در هر منطقه ساختار مکانیزاسیون دقیقی برای آنها تعریف کند،افزود:پس از آن معاونت تولیدات 

 3  چرا که در شرایط کنونی امکان خاک ورزی درستی در  .وزش های الزم در این زمینه را به کشاورزان ارائه دهدگیاهی هم باید، آم

وی افزایش بهره وری، صرفه جویی سوخت ، تناوب زراعی مناسب ، مدیریت بقایای .ندارد وجود کشور در موجود دیم هکتار میلیون

 ثراک اروپایی کشورهای  جمله مزیت های توسعه کشاورزی حفاظتی دانست و گفت:را از  جلوگیری از بحران منابع آب گیاهان و

 .دارد وجود زمینه این در هایی محدودیت ایران در حالیکه در کنند می مدیریت حفاظتی شیوه به را خود اراضی

http://www.yjc.ir/fa/news/6265514/%DA%A9%D8%B4%D8%A7 
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۶2 

 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - 1۳۹۶مهر  1۹تاریخ: 

 شودسامانه پایش محصوالت کشاورزی با همکاری فائو ایجاد می

ای با همکاری مشترک فائو و ایران انجام تصاویر ماهوارهالروش گفت: پروژه توسعه سامانه پایش تولید محصوالت کشاورزی از طریق 

نامه پروژه توسعه سامانه استرکویش الروش امروز در مراسم امضای تفاهم ، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان  به گزارش خبرنگار .شودمی

ای اظهار کرد: هدف اصلی این پروژه استقرار نمونه اولیه یک سیستم پایش کشاورزی از طریق تصاویر ماهواره تولید محصوالت کشاورزیپایش 

وی افزود: در پروژه .استان دارای اولویت ایران است تا کیفیت اطالعات و گزارشهای کشاورزی با با استفاده از فناوری جغرافیایی بهبود دهیم 3در 

آوری شده توسط دفاتر استانی های جمعهای میدانی را شناسایی خواهیم کرد تا با استفاده از دادهآوری دادهجمعحاضر روشهای پایدار برای 

 .آمارهای اصالح شده هماهنگ و در عین حال منسجمی تولید شود

ای های ماهوارهبه داده نماینده موقت سازمان فائو در ایران ادامه داد: در این راستا جدیدترین فناوریهای دسترسی لحظه به لحظه

های سنجش از راه دور های تولید محصول براساس شاخص( برای تهیه اطالعات مزارع، ارزیابی کیفیت داده2)مانند ماهواره سنتینل

 تدوین از حمایت پروژه این نهایی هدف الروش  به گفته.و شناسایی فرایندهای فصلی محصوالت در سطح ملی به کار گرفته شود

وی افزود: همچنین در این .گذاری برای دستیابی به توسعه پایدار در کشاورزی استها و شرایط مناسب سرمایهها، سیاستنیکتک

الروش ادامه داد: .در استانهای منتخب یاد شده بهره خواهیم گرفت محصوالت کشاورزیای برای پایش پروژه از تصاویر ماهواره

ای چند منظوره توانند با به کارگیری تصاویر ماهوارههای دولتی فعال در حوزه کشاورزی میوزارت جهاد کشاورزی ایران و نهاد

 .اطالعات لحظه به لحظه را به صورت آنالین دریافت کرده و االن در پایش مزارع استفاده کنند

 کشاورزی محصوالت پایش های سیاست اجرای با ایران غذای بازار  ثباتیبهبود وضعیت بی 

و پایش آن مستلزم تهیه سریع آمار دقیق و جامع در حوزه  بهبود تولیدات کشاورزیهای جدید برای وی افزود: تصویب استراتژی

نماینده موقت فائو در ایران گفت: با این کار عالوه بر اصالح روشهای پایش کشاورزی به ایجاد یک نظام بازار کشاورزی  .کشاورزی است

 ثباتی در بازار را ارتقاءنوبه خود بر شفافیت بازرا غذا افزوده و هماهنگی در سیاستهای مقابله با بیمنتهی خواهد شد که به 

در این پروژه تدوین رویکردهای نوآورانه در پایش کشاورزی در اولویت قرار گرفته و برای شناسایی جدیدترین الروش گفت:.بخشدمی

 .شودروشهای نوین پایش و سنجش از راه دور متمرکز می روشهای تخمین میزان مساحت و بازدهی از طریق

ای در سازمانهای گوناگون در سطوح مختلف، دولت حمایت خواهد به گفته وی در این پروژه از ایجاد یک ظرفیت ملی در مجموعه

د استفاده قرار داده و به سطح کرد تا کارکنان خود را قادر سازد روشهای ایجاد شده تحت تاثیر این پروژه را به صورت کارآمدتری مور

ش های پایهای پروژه توسعه سامانهنماینده موقت سازمان فائو در ایران در پایان با تاکید بر اینکه دستاوردها و آموخته.ملی بکشاند

شود سترده میشود در سطح ملی گای که باهمکاری مشترک ایران و فائو انجام میتولید محصوالت کشاورزی از طریق تصاویر ماهواره

 .هایی تهیه شده تا برای تداوم پایداری در بلندمدت مفید باشدگفت: استراتژی

ای برای پروژه بزرگتر با حمایت مالی دولت خواهد بود که در جریان آن رویکردهای این پروژه وی در پایان گفت: این پروژه مقدمه

 .استفاده قرار خواهد گرفتبرای تخمین مساحت و بازدهی زمین در سطح ملی مورد 

http://www.yjc.ir/fa/news/6276531/%D8%B3%D8%A7%D9 
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۶۳ 

 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - 1۳۹۶مهر  22تاریخ: 

 ضرورت برچسب گذاری محصوالت تراریخته

گفت:همکاران ما در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع برچسب محصوالت تراریخته وارداتی را وزیر جهاد کشاورزی 

واردات محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در باره نحوه  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش.دنبال می کنند

 .به کشور گفت: در قانون مراحلی پیش بینی شده است تا محصوالت تراریخته طبق آن وارد کشور شود راریختهمحصوالت ت

وی در توضیح مراحل قانونی واردات محصوالت ترایخته گفت: محصوالت تراریخته باید در کشور مبدا مراحلی را طی کرده باشد و 

 .ت سربگذارندپس از آن نیز باید مراحلی را در داخل کشور نیز پش

،تصریح کرد: همکاران ما در وزارت بهداشت، درمان و آموزش برچسب گذاری محصوالت تراریختهحجتی با اشاره به ضرورت 

 .پزشکی موضوع برچسب محصوالت تراریخته وارداتی را دنبال می کنند

yjc.ir/fa/news/http://www.6279473/%D8%B6%D8%B1% 
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۶4 

 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - 1۳۹۶مهر  2۳تاریخ: 

 نامه سه جانبه ترویج محصوالت سالم با مشارکت زنانامضای تفاهم

 .رییس سازمان ملی استاندارد خبر دادنامه سه جانبه بین معاونت امور زنان رییس جمهور، وزیر جهاد کشاورزی و زند از تفاهم

، اسکندر زند رییس سازمان تحقیقات، آموزش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

در توسعه پایدار با بیان اینکه کشاورزی در دنیا به  اولین همایش نقش آفرینی زنان روستایی و عشایریو ترویج کشاورزی در 

کیل می درصد کشاورزی دنیا را تش 70دو مقوله کشاورزی خانوادگی و صنعتی تقسیم می شود، اظهار کرد: کشاورزی خانوادگی، 

وی افزود: با توجه به تاثیر کشاورزی خانوادگی بر صنعتی نمی توان از این نوع .دهد که نقش زنان در این زمینه بسیار پررنگ است

زند با بیان اینکه زن ها در کشاورزی خانوادگی و .کندکشاورزی غافل شد و در نتیجه این امر به کشاورزی صنعتی آسیب وارد می

دارند،گفت: در دنیا پرداختن به کشاورزان بیش از کشاورزی اهمیت دارد و بنابراین توجه به زنان روستایی و  عشایری نقش کلیدی

 نقش مهم کشاورزان زن در توسعه پایدارمعاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به .عشایری جز اولویت ها در دنیا به شمار می روند

ای دارند، از این رو کم توجهی به زنان در بخش کشاورزی، ما کیل داده و نقش سازندهبیان کرد: زنان نیمی از جمعیت جامعه را تش

هدف برای توسعه پایدار دیده  17این مقام مسوول تصریح کرد: در کشاورزی هزاره سوم، .را از رسیدن به اهدافمان دور خواهد کرد

همچنین تفاهم .ش مهمی در توسعه پایدار کشاورزی داردشده که افزایش درآمد و کاهش فقر کشاورزان و پایداری اکو سیستم نق

نامه سه جانبه استفاده زنان در توسعه پایدار و نقش آفرینی در فرآیند توسعه و استفاده از جوامع روستایی بین معاونت امور زنان 

 .رییس جمهور، وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان ملی استاندارد به امضا رسید

 از مشاغل سبز و فناوری در جهت توسعه پایدار روستاهاضرورت استفاده 

پسماندهای معاون رییس جمهور در امور زنان در حاشیه این همایش اظهار کرد: امروزه یکی از مشکالت ما طبیعت روستایی و وجود 

 .ها بوده که منظره روستاها را همانند مناطق شهری دگرگون کرده استبر اماکن و تفریحگاه پالستیکی

وی افزود: از مشاغل سبز و فناوری می توان برای اشتغال زایی، رفع مشکالت اقتصادی در روستاها و بهبود شرایط محیطی استفاده 

 .کرد

و استفاده مجدد از فاضالب روستایی می تواند، منابع آب را احیا و بحران آب  حفاظت از قنات ها، بازیابی آب بارانبه گفته ابتکار 

ون رئیس جمهور در امور زنان ادامه داد: زنان روستایی با استفاده از صفحات خورشیدی می توانند در روستاها برق معا.را حل کند

 کنند، نیز توانایی فروش آن رامورد نیاز خانوار خود را تولید کنند و همواره با صفحه های خورشیدی که برای روستاها برق تولید می

: زنان روستایی درک عمیقی از طبیعت و منابع طبیعی دارند که این نگاه عمیق در توسعه پایدار این مقام مسوول تصریح کرد.دارند

صندوق توسعه ملی اشتغال ابتکار در خاتمه گفت: با ظرفیت سازی دولت یک و نیم میلیارد دالر از .روستاها نقش بسزایی دارد

 .به روستاها اختصاص خواهد یافت زایی

http://www.yjc.ir/fa/news/6281048/%D8%A7%D9%85%D8% 

 

 

 

 

 

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/6281048/%D8%A7%D9%85%D8%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

۶5 

 برنامه و سیاست ها
 ایران اکونا - 1۳۹۶/ مهر /  22شنبه , 

 راهکار برون رفت از موانع صادراتی چیست؟

وان تمشارکت بخش خصوصی تدوین و ابالغ شده، بنابراین نمییک مقام مسوول گفت: سیاست گذاری بازار در ازای بازار، بدون 

 15میلیون و  20رضا نورانی رییس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی اظهار کرد: در پنج ماه نخست سال .صادرات پایداری داشت

 86میلیون و  2صادرات میلیون دالر صادر شد که در مقایسه با  726هزارتن محصوالت کشاورزی با ارزش بالغ بر یک میلیارد و 

 .است داشته کاهش درصد 10 ارزشی و درصد 3 وزنی نظر از گذشته سال مشابه مدت هزارتنی 

وی با اشاره به اینکه محصوالت باغبانی، باالترین میزان صادرات را به خود اختصاص داده است، افزود: از مجموع صادرات پنج ماه 

 .درصد را دام و طیور به خود اختصاص داده است 25.5درصد زراعی و  27.5درصد محصوالت باغی،  38.5نخست سال 

هزارتن از  79و سیب زمینی  97، آردگندم  136.5،گوجه فرنگی تازه  503نورانی ادامه داد: در پنج ماه نخست سال هندوانه با 

، 104ستنی و سایر شربت یخ زده ، ب128به گفته وی پسته با .عمده صادرات محصوالت کشاورزی از نظر وزنی به شمار می رود

میلیون دالر باالترین صادرات از نظر ارزش را در پنج ماه  72.5و پنیر و سایر محصوالت لبنی با  73، رب گوجه فرنگی 98هندوانه 

 .نخست سال به خود اختصاص داده است

  سیاست ناکارآمد وزارت جهاد کشاورزی بازار در ازای بازار

الت کشاورزی با انتقاد از این مسئله که تصمیم گیری های صادراتی در اتاق در بسته اخذ می شود، گفت: رییس اتحادیه ملی محصو

سال گذشته سیاست صادرات سیب در ازای واردات موز از سوی وزارت جهاد کشاورزی جهت تقویت صادرات مطرح شد که کاهش 

 .این سیاست گذاری را داردچمشگیر صادرات سیب در پنج ماه نخست سال، نشان از ناکارآمدی 

وی ادامه داد: سیاست گذاری بازار در ازای بازار، یک شبه و بدون مشارکت بخش خصوصی تدوین و ابالغ شده، بنابراین نمی توان 

صادرات پایداری داشت، در حالیکه با استفاده از فرصت های پیش رو می توان رتبه خوبی در صادرات محصوالت میوه و تره بار و 

این مقام مسوول جایزه صادرات سیب در ازای واردات موز را نادرست دانست و افزود: فراهم کردن زیر ساخت های .سبزی کسب کرد

صادراتی، کاهش هزینه های حمل و نقل امری اساسی در صادرات به شمار می رود، چراکه پس از کسب بازارهای جدید به یکباره 

و نقل افزایش می یابد، به گونه ای که دیگر صادرات برای کشاورزان صرفه اقتصادی  بدون نظارت مسووالن هزینه های حمل

رییس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی در ادامه افزود: شرکت های صادراتی با حمایت دولت باید به ماشین آالت و دستگاه .ندارد

وی با اشاره به اینکه تعرفه باالی محصوالت مانعی . باشندهای روز تجهیز شوند تا بتوان در بازارهای هدف حرفی برای گفتن داشته 

بر سر راه صادرکنندگان است، تصریح کرد: اخذ تعرفه باالی صادرات محصوالت کشاورزی، افزایش قیمت تمام شده صادرات را در بر 

نورانی با بیان اینکه بسته بندی .دارد ،که درنهایت این امر موجب شده آن چنان که باید، نتوانیم در بازارهای جهانی حضور یابیم

مکانیزه در کاهش هزینه های تولید نقش اساسی دارد، گفت: البته در کشور ما صادرات متولی ندارد و تصمیمات پراکنده در وزارت 

مامی ت تجهاد کشاورزی، بازرگانی، سازمان توسعه تجارت و سازمان حفظ نباتات نمونه بارز این امر است که برای بهبود این مشکال

 .وزارتخانه ها باید زیر یک سقف به تصمیم جامعی راجع به صادرات دست یابند

 کمبود زیرساخت های جاده ای معضل پیش روی صادرکنندگان 

در زمینه صادرات محصوالت کشاورزی بیان کرد: از سال های گذشته  ای جاده های زیرساخت کمبود این مقام مسوول با انتقاد از 

وی با بیان .عضل کمبود کانتینرهای یخچالی روبرو هستیم که این امر موجب شده تا به جایگاه اصلی صادرات دست نیابیمتاکنون با م

اینکه روان سازی و توسعه صادرات تنها با حل مشکالت پیش روی صادرات تحقق می یابد، افزود: البته وزارت جهاد کشاورزی جهت 

http://awnrc.com/index.php


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

۶۶ 

نورانی .کند که شواهد نشان می دهد این سیاست کارایی چندانی نداشته استار را مطرح میرونق صادرات سیاست بازار در ازای باز

اند تو می تصریح کرد: دولت با واگذاری صادرات به تشکل های خصوصی و استفاده از این بخش در تصمیم گیری های صادراتی 

 .معضالت صادرات را مرتفع کند

http://iranecona.com/78382/%D8%B1%D8%A7%D9%87% 
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 برنج
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 پنبه
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 تامین منابع مالی
 خبرنگاران جوان - 1۳۹۶مهر  2۳تاریخ: 

 های پایدارهزار میلیارد تومان تسهیالت به شغل ۱۱رداخت پ

های پایدار در بخش کشاورزی در حال هزار میلیارد تومانی برای پرداخت به شغل 11رضوی گفت: آیین نامه استفاده از تسهیالت 

توسعه ابوالفضل رضوی معاون  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان یصنعت،تجارت و کشاورزبه گزارش خبرنگار .تصویب است

رییس جمهور در اولین همایش نقش آفرینی زنان روستایی و عشایری در توسعه پایدار با بیان اینکه  روستایی و مناطق محروم

درصد درحال تصویب است، اظهار کرد: این تسهیالت به  6هزار میلیارد تومانی در هیأت دولت با کارمزد  11استفاده از تسهیالت 

ایع دستی، گردشگری، دوخت لباس و فراوری معدنی پرداخت می های پایدار و مطمئن در بحث های کشاورزی، صنتمامی شغل

درصد است، افزود: تمامی فارغ التحصیالن دانشگاهی فوق  4 تسهیالت در روستاهای مرزی وی با اشاره به اینکه کارمزد این.شود

 .هد گرفتلیسانس و دکترا که در روستاهای کشور اقامات بگیرند نیز این تسهیالت در اختیار آنها قرار خوا

 و ها شهرنشین تمامی شد، برگزار گذشته سال که اسفندماه  نمایشگاه توانمندی روستایی و عشایریرضوی ادامه داد: در 

 بازار راغس به و ساخته پرونده آنها برای باید که داشتند، عشایر و روستاها نظیر غذایی تنوع بر مبنی اظهاراتی خارجی های توریست

توسعه روستایی رییس جمهور با اشاره به اینکه بحث آموزش باید مورد توجه وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت معاون .رفت مصرف

میلیون  5و میراث فرهنگی و گردشگری قرار گیرد، یادآور شد: روستای گل سفید در چهارمحال بختیاری ظرف مدت سه روز توانست 

 موزشآ نیازمند امر این  از نیاز این بازار به بسته بندی مناسب بوده و البته تومان عروسک های تولیدی به فروش رساند که نشان

 .است

http://www.yjc.ir/fa/news/6281255/%D9%BE%D8%B1%D8% 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - 1۳۹۶مهر  22تاریخ: 

 شودزیست سدها برگزار می های سازگار با محیطآوریالمللی رفتار بلندمدت و فنچهارمین کنفرانس بین

 8از ساعت  2017( LTBD) زیست سدها های نوسازی سازگار با محیطآوریالمللی رفتار بلندمدت و فنچهارمین کنفرانس بین

دنبال برگزاری گزارش ایانا از پاون، بهبه.شودسالن همایش صدا و سیما برگزار میجاری در محل مهر ماه سال 25شنبه صبح روز سه

رفتار »المللی صورت ادواری در کشورهای اتریش و چین، چهارمین کنفرانس بینبه LTBD المللیموفق سه دوره کنفرانس بین

های مهندسین ها، مراکز تحقیقاتی، شرکتی دانشگاهبا همکار «2017زیست سدها، های نوسازی سازگار با محیطآوریبلندمدت و فن

در محل سالن همایش صدا و سیما تهران و به میزبانی کمیته  1396مهرماه  27تا  25مشاور و پیمانکار صنعت آب کشور در تاریخ 

هندسین مشاور و های مها، مراکز تحقیقاتی، شرکتاین همایش با همکاری دانشگاه.ملی سدهای بزرگ ایران برگزار خواهد شد

المللی ضمن ارائه مقاالت در این کنفرانس بین .در تهران برپا خواهد بود 1396مهرماه  27تا  25پیمانکار صنعت آب کشور در تاریخ 

های آموزشی برای آشنایی با آخرین دستاوردهای تحقیقاتی، میزگردهای تخصصی به منظور بحث و علمی پذیرفته شده، دو کارگاه

آوردهای فناورانه ملی مطالعاتی و نمایشگاهی از دست -های مختلف مهندسی سد، بازدیدهای فنی های توسعه حوزهشبررسی چال

 .صنعت سدسازی نیز ارائه خواهد شد

 مراجعه کنند.http://ltbd2017.irبرای اطالع بیشتر به تارنمای کنفرانس به آدرس 

http://www.iana.ir/fa/news/49154/%DA%86%D9%87%D8%A7% 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - 1۳۹۶مهر  2۳تاریخ: 

 تاسیس شبکه بازار مجازی کاال و خدمات دانش بنیان، نیاز بخش کشاورزی

دفتر تجاری سازی وزارت جهاد کشاورزی گفت: یکی از دغدغه های مهم شرکت های دانش بنیان، بازار است که با ایجاد مدیرکل  

 .شبکه بازار مجازی کاال و خدمات محصوالت دانش بنیان در بخش کشاورزی می توان آن را کاهش داد

از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی در پارک به گزارش ایرنا، مجید ولدان روز یکشنبه در نشست معرفی صندوق حمایت 

علم و فناوری البرز، افزود: یکی از رویکردهای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی حمایت از شرکت های دانش بنیان در 

این حوزه، حمایت وی ادامه داد: یکی از زیرساخت های مورد نیاز برای حمایت از شرکت های دانش بنیان  .حوزه کشاورزی است

ولدان گفت: به این منظور صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری  .مالی از فعالیت های تولیدی یا خدماتی بخش کشاورزی است

درصدی بخش خصوصی تاسیس  51درصدی دولت و حداقل سرمایه گذاری  49در بخش کشاورزی با حداکثر سرمایه گذاری 

قی دانش بنیان مورد تایید در سامانه دانش بنیانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وی افزود: تنها شرکت های حقو .شد

همین طور شرکت های فناور عضو یکی از پارک های علم و فناوری و مراکز رشد، امکان خرید سهام در این صندوق و بهره مندی از 

ولدان خاطرنشان  .م و تنها از طریق ارائه چک و سفته را دارندهای مرسومزایا و دریافت تسهیالت از صندوق بدون نیاز به ضمانت

کرد: یکی از هدف گذاری های صندوق در حوزه اجتماعی حمایت از بازار محصوالت دانش بنیان در بخش کشاورزی است. از آنجا که 

د طرف دولتی صندوق است، می سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با امکانات، تجهیزات و زیرساخت های بسیار زیاد خو

تواند امکانات خود را در اختیار شرکت های دانش بنیان بخش کشاورزی بگذارد و واسطه برقراری این مشارکت صندوق خواهد 

وی تاکید کرد: رشد و بالندگی صندوق درگرو افزایش بهره وری بخش کشاورزی و مشارکت و توانمندسازی هرچه بیشتر و  .بود

دراین نشست شرکت کنندگان به ارائه پرسش و پاسخ و بیان نقطه نظرات خود  .ها و سایر فعالین این بخش استکلاثربخش تر تش

  .در خصوص بهره وری بهتر صندوق غیردولتی حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی پرداختند

http://www.iana.ir/fa/news/49193/%D8%AA%D8%A7%D8% 
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۷۳ 

 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - 1۳۹۶مهر  22تاریخ: 

 زمینیزا در سیبشناسایی نوعی ماده سرطان

سمی  شناسایی نوعی مادهپژوهشگر دانشگاه تهران با همکاری دانشگاه تکنولوژی مالزی، نانوکامپوزیتی را عرضه کردند که قادر به 

 .زمینی و نان سوخاری استزا در ترکیبات غذایی پرمصرف مانند سیبسرطان

یک دانشمند سوئدی نشان  2002زا در برخی از مواد غذایی است که در سال یکی از ترکیبات سرطان "آمید اکریل"به گزارش ایسنا، 

کربوهیدرات از جمله سیب زمینی، نان و چغندر به وسیله حرارت دادن و سرخ کردن تواند در مواد غذایی حاوی داد این ماده می

زا محققان دانشگاه تهران با همکاری پژوهشگران دانشگاه تکنولوژی مالزی به منظور تشخیص این ماده سرطان.تولید شود

 .گیری کنداندازهنانوکامپوزیتی را عرضه کردند که قادر است میزان آن را در ترکیبات غذایی پرمصرف 

دکتر حمید رشیدی نوده، پژوهشگر پسا دکترای دانشگاه تهران و از محققان طرح با بیان اینکه وجود اکریل آمید در ترکیبات غذایی 

تهدید جدی برای سالمت مصرف کنندگان است، ادامه داد: بر این اساس الزم است میزان اکریل آمید در مواد قبل از ورود به زنجیره 

وی از اجرای مطالعاتی در این زمینه خبر داد و یادآور شد: در این تحقیق نانوکامپوزیت هیبریدی .گیری شودف شناسایی و اندازهمصر

رای تواند بمعدنی تهیه شد که به عنوان جاذب عمل کرده و می-با استفاده از نانوذرات مغناطیسی، گرافن و نانوذرات هیبریدی آلی

های گیری و سنجش مقدار این ماده در نمونهرشیدی نوده اندازه.آمید به کار گرفته شودعیین ترکیب اکریلحذف ماتریکس نمونه و ت

 آمید در انواعهایی سریع و ارزان برای تعیین اکریلبر توصیف کرد و افزود: از این رو معرفی روشمورد آزمایش را پیچیده و هزینه

در  آمیدگیری ترکیب اکریللیل در این تحقیق تالش شد تا روشی نوین برای اندازهمواد غذایی الزم و ضروری است؛ به همین د

وی با اشاره .زمینی معمولی، شیرین بنفش و شیرین نارنجی، چیپس، پفک، موز، بادمجان و نان سوخاری معرفی شودهای سیبنمونه

ر مواد غذایی آمید دگیری ترکیب اکریلنانوجاذب قابلیت اندازهبه مزایای استفاده از این جاذب نانوکامپوزیتی، اظهار کرد: به کمک این 

این محقق .متوالی از دیگر مزایای این روش است با حد تشخیص کمتر از یک پی پی ام وجود دارد. قدرت بازیابی باال و امکان استفاده

های مبتنی بر ایزوتوپ بسیار ها در قیاس با روشنمونه آنالیز اضافه کرد: از طرف دیگر به دلیل استفاده از نانومواد ارزان قیمت، هزینه

شود که بسیار گران است، ضمن آنکه به دلیل مغناطیسی کمتر است. در حال حاضر ایزوتوپ به عنوان استاندارد داخلی استفاده می

یز نیز نجر به کاهش زمان آنالبودن نانوکامپوزیت نیازی به فیلتر و سانتریفیوژ نیست که به این ترتیب عالوه بر کاهش هزینه، م

های صحت و دقت و نیز از دستگاه آمید و انجام آزمونرشیدی با بیان اینکه در این تحقیق از ترکیب استاندارد اکریل.شودمی

کروماتوگرافی گازی طیف سنج جرمی برای تأیید نتایج حاصل استفاده شد، گفت: بر اساس نتایج به دست آمده بیشترین میزان 

پی پی ام  5پی پی ام و کمترین میزان در نان سوخاری با غلظت  900آمید در سیب زمینی سرخ کرده با غلظت ب اکریلترکی

های کنترل سازی در اختیار آزمایشگاهتواند بعد از تجاریاین محقق روش ارائه شده در این کار می به گفته.شناسایی شده است

این .نتایج حاصل در تدوین استانداردهای ملی مواد غذایی نیز قابل کاربرد خواهد بودکیفیت مواد غذایی قرار گیرد. همچنین، 

تحقیقات از سوی دکتر حمید رشیدی نوده، پژوهشگر پسا دکترای دانشگاه تهران و همکارانش از دانشگاه تکنولوژی مالزی اجرایی 

 .شر شده استمنت 4.52با ضریب تأثیر  Food Chemistryشده است و نتایج آن در مجله 

http://www.iana.ir/fa/news/49151/%D8%B4%D9%86%D8%A7 
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۷4 

 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - 1۳۹۶مهر  22تاریخ: 

سویه های ذخیره شده طی شش ماه درصدی  ۶4های بزرگ برای نخستین بار / افزایش راه اندازی خطوط آنالیز داده

 نخست امسال

های بزرگ برای نخستین بار در این رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی از راه اندازی خطوط آنالیز داده

 .پژوهشکده خبر داد

رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی  به گزارش ایانا از سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، دکتر نیراعظم خوش خلق سیما

کشاورزی درجلسه شورای تحقیقات کشاورزی این سازمان از راه اندازی خطوط آنالیز داده های بزرگ برای اولین بار توسط محققان 

رماتیک واین پژوهشگاه خبر داد و گفت: این پژوهشگاه در راستای تعامالت بین المللی پژوهشی اقدام به راه اندازی اولین مرکز بیوانف

کشاورزی کرده است که این امر می تواند زمینه ساز تحوالت چشمگیر پژوهشی در بخش تحقیقات کشاورزی کشور باشد.وی 

کارآمدسازی، جریان سازی و تحول سازی را از شاخص های مهم برنامه ریزی تحقیقاتی سال جاری در این پژوهشگاه برشمرد و 

یادی و سالم سازی، مکمل های خوراک دام و تولید الین های دابل هاپلوئید را از پروژه های (، ریزازد1پروژه های انتقال ژن )نسل 

اثربخشی توصیف کرد و افزود: اجرای موفق این پروژه ها توانسته محققان را در ادامه مسیر تحقیقاتی خود به اجرای موفق پروژه های 

رئیس .نباتات مبتنی بر توالی یابی ژنوم و سنتتیک بیولوژی هدایت کند(، اصالح 2جریان ساز و تحول بخش مانند انتقال ژن )نسل 

درصدی سهم طرح های کاربردی از کل طرح های پژوهشی پژوهشگاه در مقایسه با  210پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی رشد 

طی شش ماه نخست امسال،  درصدی سویه های ذخیره شده 64را یاد آورشد و گفت: ایجاد سایت بانک میکروبی، افزایش  92سال 

درصدی ضریب تاثیر مقاالت را از دیگر موفقیت های  250از کل مقاالت انگلیسی و رشد  Q 1درصدی سهم مقاالت  245رشد 

 چهارسال اخیر این پژوهشکده به شمار می رود.

تار ل به خشکی با مهندسی ساخخوش خلق سیما در پایان تولید برنج و پنبه مقاوم به آفت، برنج متحمل به علف کش، برنج متحم

ریشه )با انتقال همزمان چندین ژن(، تولید پنبه مقاوم به ورتیسیلیوم و فوزاریوم ،اصالح معکوس در خیار با هدف تولید الین های 

سید باال، ااینبرد، دستیابی به دانش فنی تولید گیاهان عاری از ویروس در سیب و گالبی، تولید گلرنگ ویرایش شده ژنومی با اولئیک 

تولید شیر تخمیری فراسودمند، انعقاد قرارداد صنعتی سامانه تولید انرژی و گرما براساس ریزجلبک ها، تولید نانوسیلیکا از کلش برنج، 

ارائه برنامه جامع کشاورزی هالوفیتی )سالیکورنیا( و کشاورزی ملکولی در گیاه هویج را از دیگر دستاوردهای محققان بیوتکنولوژی 

 اورزی نام برد.کش

http://www.iana.ir/fa/news/49157/%D8%B1%D8%A7% 
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۷5 

 تخم مرغ
 آیانا - 1۳۹۶مهر  1۶تاریخ: 

عدد  ۲50باید به هزار تن تخم مرغ در سال جاری/سرانه مصرف تخم مرغ تا پایان برنامه ششم  950پیش بینی تولید 

 برسد

به .هزار تن برسد 950دبیر کل کانون سراسری مرغ تخم گذار ایران پیش بینی کرد امسال میزان تولید تخم مرغ در کشور به حدود 

 مینهز در شده انجام بهداشتی های کنترل با: گفت ما خبرنگار با گو و گفت در طالکش فرزاد کشاورزی، جهاد وزارت  گزارش ایانا از

 تن هزار 100 حدود و صنعتی مرغ تخم تن هزار 850 به نزدیک جاری سال پایان تا کنیم می برآورد پرندگان آنفوالنزای یماریب

عدد تخم مرغ عنوان و تصریح کرد:  198وی سرانه مصرف مستقیم خانوار و صنعتی در ایران را حدود .شود تولید بومی مرغ تخم

طالکش .عدد افزایش یابد 250تخم مرغ تا پایان برنامه ششم توسعه سرانه مصرف باید به طبق مصوب ستاد کشوری ترویج مصرف 

افزود: برای افزایش سرانه مصرف داخلی این محصول، بخش دولتی و اصناف باید تالش کنند باورهای غلط نسبت به تخم مرغ را 

ن می شود زیرا سالم ترین و ارزانترین نوع پروتیین است و اصالح کنند چراکه امروزه در دنیا تامین پروتیین از طریق تخم مرغ جبرا

عدد عنوان کرد و اذعان داشت: با اثبات  270وی سرانه مصرف تخم مرغ را در اروپا برای هر نفر .برای همه ی سنین مناسب می باشد

عدد رسیده  265سال به  10 علمی عدم تاثیر کلسترول تخم مرغ بر بدن انسان در آمریکا نیز سرانه مصرف این محصول بعد از

واحد تولید مرغ تخم گذار در کشور وجود دارد، گفت: ظرفیت اسمی تولید این  1670طالکش با بیان این که طبق آخرین آمار .است

درصد این واحدها به علت داخل شدن در حریم شهری و یا  15هزار تن تخم مرغ است، اما  100واحدها ساالنه حدود یک میلیون و 

وی با بیان این که بعد از برنامه چهارم توسعه، تشویق وزارت جهاد کشاورزی برای تولید در همه بخش .ت وراثتی غیر فعالندمشکال

ها به ویژه بخش مرغ و تخم مرغ، در بخش مرغ تخم گذار و امنیت خوب پیش رفته است، اظهار داشت: ما هم به لحاظ تولید صنعتی 

دبیر ستاد .قرار داریم به طوری که ضریب تبدیل و میزان تولید در این بخش افزایش نشان می دهدو هم بهره وری در جایگاه خوبی 

کیلوگرم است و این در حالی  2.2کشوری ترویج مصرف تخم مرغ افزود: ضریب تبدیل خوراک به ازای تولید یک کیلوگرم تخم مرغ 

وی ادامه داد: .کیلوگرم رسانده اند که عدد قابل توجهی است 1.9است که بعضی از واحد های تولیدی در کشور ضریب تبدیل را به 

کیلوگرم تولید می  24با انجام روش های بهنژادی در ایران برخی از واحدهای مرغداری در یک دوره تخم گذاری برای یک مرغ تا 

طالکش درباره وضعیت .می باشد کیلوگرم 20کنند در صورتی که این عدد در شرایط معمولی در یک دوره تخم گذاری برای یک مرغ 

ی مشکل قیمت -به علت بیماری آنفوالنزا-صادرات این محصول نیز گفت: از اردیبهشت امسال با رفع ممنوعیت صادرات تخم مرغ 

را سال پر رونق صادرات تخم مرغ دانست و  94وی سال .هزار تن بوده است 7پیش آمد و از این رو کل صادرات ما تا امروز حدود 

درصد تولید تخم مرغ  10طالکش با اشاره به این که ساالنه .هزار تن از این محصول صادر شد 95ر نشان کرد که در آن سال خاط

هزار تن  40باید صادر شود، تصریح کرد: در سال گذشته به علت بیماری آنفوالنزای پرندگان، این هدف محقق نشد و کل صادرات به 

رفتن پایه قیمت این محصول در داخل بر اثر تلف شدن مرغ ها به علت بیماری آنفوالنزای پرندگان وی ادامه داد: به علت باال.رسید

، فاصله مان با کشورهای رقیب مانند ترکیه، پاکستان و هند زیاد شده و از این رو دولت باید از صادرات تخم مرغ حمایت 95در سال 

عان به این که سازمان دامپزشکی کشور با شروع سرما اطالع رسانی خوبی در دبیر کل کانون سراسری مرغ تخم گذار ایران با اذ.کند

زمینه بیماری آنفوالنزای پرندگان کرده است، ابراز امیدواری کرد که مرغداران از هم اکنون آمادگی بهداشتی و قرنطینه ای داشته 

ما در روز جهانی تخم مرغ تغذیه مناسب، شادابی و  مهر ماه، گفت: امسال شعار 17وی با اشاره به روز جهانی تخم مرغ در .باشند

 .سالمت پالس نامگذاری شده است

http://www.iana.ir/fa/news/49005/%D9%BE%DB%8 
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۷۶ 

 تخم مرغ
 خبرنگاران جوان - 1۳۹۶مهر  1۷تاریخ: 

 مرغ در حال نابودیمرغ، دردسر ساز شد/ صادرات تخمتخممازاد تولید 

ای تنظیم کرد تا به قیمت اصلی مرغ ناشی از نبود صادرات، نظام عرضه و تقاضا را به گونهیک مقام مسوول گفت: مازاد تولید تخم

صنعت،تجارت و  رنگارفرزاد طالکش دبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار در گفتگو با خب.مرغ دست نیابیمتخم

مازاد تولید  :با انتقاد از گالیه های مرغداران از شرایط نامساعد بازار اظهار کرد ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزی

 .ناشی از نبود صادرات، نظام عرضه و تقاضا را به گونه ای تنظیم کرد تا به قیمت اصلی تخم مرغ دست نیابیم تخم مرغ

معدوم شد اما بحران خاصی در زمینه  شیوع آنفوالنزا حادپرندگان میلیون مرغ در اثر 12وی افزود: علی رغم آنکه سال گذشته 

نبود صادرات به سبب  :مه جانبه دولت از مازاد تولید را امری ضروری دانست و گفتطالکش حمایت ه.تولید و عرضه به بازار رخ نداد

شرایط مناسب تولید، مرغداران را از حیث قیمت با مشکالتی مواجه کرده است که به همین خاطر اخذ تسهیالت و مشوق صادراتی 

کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار ادامه داد: همه  دبیرکل.به صادرکنندگان در رونق صادرات و کاهش مازاد تولید تاثیرگذار است

ساله در فصل سرما تقاضا برای تخم مرغ به سبب ازدیاد مصرف در صنایع غذایی به اوج خود می رسد، در حالیکه این امر امسال 

ین واردات پودر تخم درباه تعرفه پای مرغدارانوی با اشاره به گالیه مندی .محقق نشده است واردات پودر تخم مرغ تحت تاثیر

درصد را به شورای اقتصاد داد که  40به  15مرغ افزود: سال گذشته وزیر جهادکشاورزی پیشنهاد افزایش تعرفه واردات تخم مرغ از 

وی با اشاره به .متاسفانه این مصوبه در شورای اقتصاد به تصویب نرسید و درنهایت آسیب جدی بر پیکره صنعت تخم مرغ وارد کرد

مسووالن امر به ساختار تولید بی توجه هستند، بیان کرد: افزایش تعرفه واردات پودرتخم مرغ باید در دستور کار قرار گیرد،  اینکه

 .چراکه این امر موجب خواهد شد تا واردات برای تجار صرفه اقتصادی نداشته باشد

 آینده روشنی برای صادرات تخم مرغ ترسیم نمی شود

تومان اعالم کرد و گفت: در شرایط  100هزار و  4را  قیمت تمام شده هر کیلو تخم مرغطالکش در بخش دیگر سخنان خود 

تومان عرضه می شود که این امر به معنای زیان انباشته مرغداران  700هزار و  3کنونی هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری با نرخ 

با زیان های متعددی روبرو بودند، تصریح کرد: ادامه فعالیت  مرغدارانطول دو سال گذشته این مقام مسوول با بیان اینکه در .است

مرغدار در استان تهران به سبب کمبود نقدینگی، بدهی به بانک  70گونه ای که حدود برای بسیاری از مرغداران امکان پذیر نبود، به

وی قیمت تخم مرغ در روزهای آتی را پیش .بیمه خانه نشین شدندو عدم دریافت خسارت آنفوالنزا حاد پرندگان از سوی صندوق 

بینی کرد و گفت: با توجه به ایام محرم و صفر در صورت استمرار شرایط کنونی امکان افزایش قیمت تخم مرغ در بازار وجود 

ارتن هز 7 تنها سال نخست ماه شش در موجود آمار براساس: کرد بیان  طالکش با انتقاد از شرایط نامساعد صادرات تخم مرغ.ندارد

 .بود صادرات تخم مرغتخم مرغ به بازارهای هدف صادر شد، در حالیکه این میزان در سال های گذشته رقم یک ماه 

دبیرکل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار در خاتمه گفت: با توجه به شرایط کنونی صادرات و پیش بینی شیوع آنفوالنزا حاد 

 .روشنی برای صادرات تخم مرغ تا پایان سال ترسیم نمی شود پرندگان آینده

http://www.yjc.ir/fa/news/6271734/%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8% 
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۷۷ 

 تولیدات باغی
 فارس - ۹۶/0۷/22 : تاریخ

 جایگزینی ارقام تجاری گالبی، علت قطع درختان سیب در دماوند 
های ارقام تجاری سازمان جهاد کشاورزی استان تهران علت قطع درختان سیب توسط باغدار دماوندی را اصالح و جایگزینی با نهال

در پی انتشار خبر و فیلم درختان ، وزارت جهاد کشاورزیبه نقل از پایگاه اطالع رسانی  خبرگزاری فارسبه گزارش  .گالبی اعالم کرد

قطع شده باغ سیب در شهرستان دماوند در فضای مجازی و برخی رسانه ها، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران ضمن حضور 

سال از باغ دو هکتاری توسط آقای محمود  15اصله درخت سیب پایه بذری با سن  50در محل و بررسی موضوع،عنوان کرد: تعداد 

نی وطنی باغدار محله هومند کیالن شهرستان دماوند قطع شده که علت آن اصالح و جایگزینی با نهال های ارقام تجاری گالبی محس

علی اشرف منصوری اضافه کرد: این باغدار، جایگزینی درختان سیب را با کاشت ارقام گالبی در سال گذشته آغاز و سپس .بوده است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با بیان این که بخش اعظمی از .ان سیب کرده استدر سال جاری اقدام به قطع درخت

محصول این باغ پیش از قطع درختان جمع آوری شده بوده است، اظهار داشت: در راستای سیاست وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر 

 ی و سایر تسهیالت برای ایجاد باغ های جدید پایه رویشیتجاری سازی و اصالح و احیای باغ ها، تامین نهال های یارانه دار تجار

GF،GN ،GIZ  ،MM  و همچنین باغ های سیب پایه مالینگ به منظور اصالح و جایگرینی باغ ها و تجاری سازی تولید در دستور

 .کار این سازمان قرار دارد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960717000516 
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۷8 

 تولیدات باغی
 خبرنگاران جوان - 1۳۹۶مهر  1۹تاریخ: 

 هزار تن هلو و شلیل تولید شد ۱53امسال یک میلیون و 

هزار  153شلیل به یک میلیون و های سردسیری و خشک معاونت امور باغبانی گفت: امسال میزان تولید هلو و مدیرکل امور میوه

مدیرکل امور میوه های سردسیری و خشک معاونت امور باغبانی با اعالم  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش.تن رسید

درصد  6.8هزارتن در کشور تولید شده، اظهار کرد: این میزان تولید نسبت به سال قبل از آن  153این خبر که امسال یک میلیون و 

ها به سیستم های اره و همچنین تجهیز باغحاجی وند، شرایط مناسب اقلیمی و نبود یخبندان و سرمازدگی به.افزایش داشته است

های مختلف کشور بیان کرد و افزود: استان های البرز، در استان تولید محصول هلو و شلیل نوین آبیاری ای را از عومل افزایش

رتر تولید کننده استان ب 10مازندران، فارس، گلستان، همدان، آذربایجان غربی، مرکزی، قزوین، چهارمحال و بختیاری و کرمانشاه، 

وی ادامه داد: براساس .هم کشوری قرار داردسیزد رتبه در شلیل و هلو تن هزار 25 تولید با اصفهان  هلو و شلیل در کشور هستند و

بررسی به عمل آمده، باغدارعلویجه ای قسمت عمده محصول درجه یک خود را به فروش رسانده و آنجه منجر به خسارت وی شده، 

به گفته حاجی وند گزارش اتحادیه .هلوی رقم کاردی بوده که بازار پسندی الزم را نداشته است 4و درجه  3محصول درجه مربوط به 

باغداران کشور حاکی است که در مناطق عمده تولید هلو و شلیل از جمله استان های مازندران، البرز و گلستان قیمت فروش محصول 

هزار ریال به فروش رسیده  60هزار ریال تا  25وت بوده و محصول با کیفیت مناسب، از با توجه به کیفیت و زمان عرضه متفا

های رویشی متحمل به با پایه جایگزینی باغ های قدیمیمدیرکل امور میوه های سردسیری و خشک معاونت امور باغبانی، .است

زمان رسیدن متفاوت برای عرضه محصول در مواقع  ( و کشت ارقام متنوع تجاری با2تنش ها، اصالح باغ های غیراقتصادی )درجه 

مختلف سال را از سیاست های معاونت امور باغبانی در زمینه باغ های هلو و شلیل اعالم کرد و افزود: ترویج به کارگیری سردخانه 

ر ی( به منظودر زیر پوشش )کشت گلخانه ا توسعه کشت هلو و شلیلجهت ذخیره بخشی از محصول و عرضه آن در زمان مناسب،

تولد محصول خارج از فصل،توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و همچنین ساماندهی بازار میادین میوه و تره بار داخل کشور و شناسایی 

بازارهای هدف صادراتی با تقویت و تکمیل زنجیره تولید تا عرضه نیز از سیاست های معاونت امور باغبانی در تولید محصوالت 

 .است شلیل و هلو

http://www.yjc.ir/fa/news/6276376/%D8%A7%D9%85%D8%B3% 
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۷۹ 

 تولیدات باغی
 فارس - ۹۶/0۷/1۹ : تاریخ

 میلیون تن هلو و شلیل در سال جاری/ تکمیل زنجیره تولید در دستور کار ۱.۱تولید 
را یک میلیون و  1396های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی، میزان تولید هلو و شلیل کشور در سال مدیرکل امور میوه 

، مدیرکل امور میوه های وزارت جهاد کشاورزیبه نقل از پایگاه اطالع رسانی  خبرگزاری فارسبه گزارش  .هزار تن اعالم کرد 153

هزارتن در کشور تولید شده، اظهار داشت:  153عالم این که در سال جاری یک میلیون و سردسیری و خشک معاونت امور باغبانی با ا

شکراله حاجیوند، شرایط اقلیمی مناسب و نبود یخبندان و .درصد افزایش داشته است 6.8این میزان تولید نسبت به سال قبل از آن 

های ای را از عومل افزایش تولید محصول هلو و شلیل در استانها به سیستم های نوین آبیاری سرمازدگی بهاره و همچنین تجهیز باغ

مختلف کشور عنوان کرد و افزود: استان های البرز، مازندران، فارس، گلستان، همدان، آذربایجان غربی، مرکزی، قزوین، چهارمحال و 

هزار تن هلو و شلیل در  25صفهان با تولید استان برتر تولید کننده هلو و شلیل در کشور هستند و استان ا 10بختیاری و کرمانشاه، 

وی خاطرنشان کرد: براساس بررسی به عمل آمده، باغدار علویجه ای مورد اشاره در گزارش پخش .رتبه سیزدهم کشوری قرار دارد

درجه و  3شده، قسمت عمده محصول درجه یک خود را به فروش رسانده و آنجه منجر به خسارت وی شده، مربوط به محصول درجه 

حاجیوند یادآور شد: گزارش اتحادیه باغداران کشور حاکی است که در .هلوی رقم کاردی بوده که بازار پسندی الزم را نداشته است 4

مناطق عمده تولید هلو و شلیل از جمله استان های مازندران، البرز و گلستان قیمت فروش محصول با توجه به کیفیت و زمان عرضه 

مدیرکل امور میوه های سردسیری .هزار ریال به فروش رسیده است 60هزار ریال تا  25ول با کیفیت مناسب، از متفاوت بوده و محص

های رویشی متحمل به تنش ها،اصالح باغ های غیر اقتصادی )درجه و خشک معاونت امور باغبانی، جایگزینی باغ های قدیمی با پایه

تفاوت برای عرضه محصول در مواقع مختلف سال را از سیاست های معاونت امور و کشت ارقام متنوع تجاری با زمان رسیدن م (2

باغبانی در زمینه باغ های هلو و شلیل اعالم کرد و افزود: ترویج به کارگیری سردخانه جهت ذخیره بخشی از محصول و عرضه آن در 

 ولد محصول خارج از فصل،توسعه صنایع تبدیلیزمان مناسب،توسعه کشت هلو و شلیل در زیر پوشش )کشت گلخانه ای( به منظور ت

و تکمیلی و همچنین ساماندهی بازار میادین میوه و تره بار داخل کشور و شناسایی بازارهای هدف صادراتی با تقویت و تکمیل زنجیره 

 .است شلیل و تولید تا عرضه نیز از سیاست های معاونت امور باغبانی در تولید محصوالت هلو

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960719000264 
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80 

 تولیدات باغی

 آیانا - 1۳۹۶مهر  18تاریخ: 

عرضه میوه در دستور تولید شد/ تقویت و تکمیل زنجیره تولید تا  ۱39۶هزارتن هلو و شلیل در سال  ۱53میلیون و  1

 کار وزارت جهاد کشاورزی

را یک میلیون و  1396مدیرکل امور میوه های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی،میزان تولید هلو و شلیل کشور در سال 

یجه ای )استان به گزارش ایانا از جهاد کشاورزی،در پی انتشار خبری مبنی بر خسارت میلیاردی باغداران علو.هزارتن اعالم کرد 153

اصفهان( در خبرگزاری صدا و سیما و شبکه خبر، مدیرکل امور میوه های سردسیری و خشک معاونت امور باغبانی با اعالم این که 

درصد 6.8هزارتن در کشور تولید شده، اظهار کرد: این میزان تولید نسبت به سال قبل از آن  153در سال جاری یک میلیون و 

شکراله حاجیوند، شرایط اقلیمی مناسب و نبود یخبندان و سرمازدگی بهاره و همچنین تجهیز باغ ها به سیستم .افزایش داشته است

های نوین آبیاری ای را از عومل افزایش تولید محصول هلو و شلیل در استان های مختلف کشور عنوان کرد و افزود: استان های البرز، 

استان برتر تولید کننده  10ان غربی، مرکزی، قزوین، چهارمحال و بختیاری و کرمانشاه، مازندران، فارس، گلستان، همدان، آذربایج

وی خاطرنشان  .هزار تن هلو و شلیل در رتبه سیزدهم کشوری قرار دارد 25هلو و شلیل در کشور هستند و استان اصفهان با تولید 

در گزارش پخش شده، قسمت عمده محصول درجه یک خود  کرد: براساس بررسی های به عمل آمده،باغدار علویجه ای مورد اشاره

هلوی رقم کاردی بوده که بازارپسندی  4و درجه  3را به فروش رسانده و آنجه منجر به خسارت وی شده، مربوط به محصول درجه 

هلو و شلیل از جمله  حاجیوند یادآور شد: گزارش اتحادیه باغداران کشور حاکی است که در مناطق عمده تولید.الزم را نداشته است

استان های مازندران، البرز و گلستان قیمت فروش محصول با توجه به کیفیت و زمان عرضه متفاوت بوده و محصول با کیفیت مناسب، 

مدیرکل امور میوه های سردسیری و خشک معاونت امور باغبانی، جایگزینی .ریال به فروش رسیده است 60000ریال تا  25000از 

و کشت ارقام متنوع تجاری با زمان  (2دیمی با پایه های رویشی متحمل به تنش ها،اصالح باغ های غیر اقتصادی )درجه باغ های ق

رسیدن متفاوت برای عرضه محصول در مواقع مختلف سال را از سیاست های معاونت امور باغبانی در زمینه باغ های هلو و شلیل 

خانه جهت ذخیره بخشی از محصول و عرضه آن در زمان مناسب،توسعه کشت هلو و شلیل اعالم کرد و افزود:ترویج به کارگیری سرد

در زیر پوشش )کشت گلخانه ای( به منظور تولد محصول خارج از فصل،توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و همچنین ساماندهی بازار 

ت و تکمیل زنجیره تولید تا عرضه نیز از سیاست های میادین میوه و تره بار داخل کشور و شناسایی بازارهای هدف صادراتی با تقوی

 .است شلیل و معاونت امور باغبانی در تولید محصوالت هلو

http://www.iana.ir/fa/news/49079/1%D-9%85%DB%8C%D9%84 
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 تولیدات باغی

 خبرنگاران جوان - 1۳۹۶مهر  18تاریخ: 

 هزار هکتار گلخانه جدید در کشور 48احداث 

میلیارد مترمکعب در مصرف آب کشاورزی صرفه جویی خواهد  4ها در برنامه ششم توسعه، نزدیک به سیدپور گفت: با توسعه گلخانه

مصطفی سید پور مجری طرح گلخانه ها در معاونت امور باغبانی اظهار کرد:   قتصادی باشگاه خبرنگاران جوانگروه ا  به گزارش.شد

میلیارد متر مکعب در مصرف آب کشاورزی صرفه جویی  4در برنامه ششم توسعه نزدیک به  توسعه گلخانه هاطبق برآوردها، با 

بندی، عمده گلخانه ها در مناطق گرمسیری، نیمه گرمسیری و معتدل احداث وی با بیان این که بر اساس مطالعات بهینه .خواهد شد

هکتار، سیستان و بلوچستان  2835در استان فارس با  سطح افزایش گلخانه هامی شود، افزود: در برنامه ششم توسعه، بیشترین 

 .هکتار پیش بینی شده است 1567هکتار و هرمزگان  2580

ی کشور محدود محصوالت تولیدی در گلخانه ها :محصوالت در محیط های گلخانه ای گفتسیدپور درباه ضرورت تنوع کشت 

بود به پنج تا شش قلم از جمله سبزی و صیفی و گل های زینتی، اما یکی از برنامه های ششم توسعه، ایجاد تنوع در تولیدات گلخانه 

مانند انگور، هلو و شلیل در گلخانه ها برنامه  محصوالت باغی تولیداین مقام مسوول ادامه داد: در این برنامه توسعه ای، .ای است

به گفته وی در برخی استان ها مانند خراسان رضوی، سطوحی از محیط های گلخانه ای برای محصوالت باغی .ریزی کرده ایم

سبک گلخانه ای مانند  سید پور درباره سازه های گلخانه ها نیز بیان کرد: ما چهار نوع تیپ سازه ای.اختصاص داده شده است

مجری طرح توسعه گلخانه ها با اشاره به اجرای شیدهاوس .پیش بینی کرده ایم محصوالت کشاورزیشیدهاوس و توهاوس برای 

هکتار اراضی برای کشت آلوورا در استان فارس گفت: این دو سازه  40هکتار باغات سیب آستان قدس رضوی و توهاوس در  20در 

سوختگی محصوالت و کاهش گرما و تبخیر و همچنین مصرف آب به مقدار قابل توجه ای می شود ضمن آن که  سبک مانع از آفتاب

 .درصد تگرگ را می گیرد 100جلوی خسارت 

سید پور از ساخت دوسازه توری دار ارزان قیمت .میلیون تومان اعالم کرد 60تا  40وی هزینه شیدهاوس و توهاوس در هر هکتار را 

برای مناطق گرم کشور و سازه سبک تر و ارزان تر بینابینی مناسب برای جایگزینی سازه های چوبی خبر داد و گفت: سازه و مناسب 

های بینابینی توسط کارگروه فنی سازه معاونت امور باغبانی ارایه شده و در استان اصفهان در شهرستان دهاقان به صورت پایلوت 

های کشور کرد: بر در بخش گلخانه های مرزیاستفاده از آبوی درباره .زی اجرا شده استبرای تبدیل گلخانه های چوبی به فل

استان مرزی کشور با همکاری وزارت نیرو در حال تاسیس آب برای توسعه  10هزار هکتار از اراضی کشاورزی در  220اساس برنامه 

مجری طرح گلخانه .ار را با اولویت توسعه گلخانه ها انجام دهیمهزار هکت 220کشاورزی است و قرار شده تا مطالعات میدانی برای این 

 انتقال  هستیم، افزود: با توجه به آنکه در برنامه ششم توسعه تولیدات گلخانه ایهای معاونت امور باغبانی با بیان اینکه به دنبال بازار 

به ویژه روسیه و کشورهای  خارجی بازارهای رو این از رود می شمار به اهداف جمله از ای گلخانه های محیط به باز فضای از تولید

برای صادرات  واحدهای بازرگانیکنند، وی ادامه داد: شرکت های بزرگی که گلخانه احداث می.مشترک المنافع مد نظر قرار دارد

در خود ایجاد کرده اند اما واحدهای کوچک مشکل دارند که امیدواریم با تشکیل اتحادیه های تولیدی و بازرگانی و تشکل ها بتوانند 

تولیدات  سید پور درباره سالمت تولیدات گلخانه ای نیز گفت: برخالف آنچه که گاهی اظهار می شود،.تولیداتشان را بازارمحور کنند

ای سالم تر از تولیدات فضای باز هستند، زیرا شرایط اقلیم گلخانه ها مانند حرارت و رطوبت و بیماری ها قابل کنترل و امکان  نهگلخا

 .مبارزه بیولوژیک بیشتر است

http://awnrc.com/index.php
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 تولیدات دام و طیور
 ایران اکونا – 1۳۹۶/ مهر /  20پنجشنبه , 

 کردستان به تنهایی ظرفیت تولید گوشت قرمز مورد نیاز کشور را دارد

ت به تنهایی می تواند گوش نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی گفت: استان کردستان با عرصه ها و موقعیت زیستی که دارد

 حضرت کردستان، استان کشاورزی جهاد سازمان عمومی روابط  از نقل به اکونا به گزارش ایران.قرمز مورد نیازکشور را تولید کند

 پایین آمد در و درصدی 29 بیکاری معضل دو کردستان، استان کشاورزی جهاد سازمان اداری شورای جلسه در عالمی حسن اهلل آیت

ن به ویژه در بخش مولدی کردستا مثل هایی استان در مقاومتی اقتصاد شدن شکوفا: وگفت بارخواند تاسف را استان مردم سرانه

 بخصوص کشور در مرزی های آب مهار های سیاست باید اینکه بر تاکید با وی .است هزینه کم هم و مانند کشاورزی هم زودبازده 

 مدیران و کنند پیدا ورود جد به تولید های عرصه در کشاورزی بخش های تشکل باید: افزود شود، پیگیری جد به کردستان استان در

نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی اظهارداشت: توانایی دولت .د کشاورزی تنها حامیان و هموار کنندگان این مسیر باشندجها

 .ختیار مردم استدرصدی است که در ا 50در اجرا و سرمایه گذاری کمتر از 

برابر فضای باز محصوالت کشاورزی تولید کرد، اضافه  18وی با عنوان اینکه می توان با میزانی از آب و خاک در فضای گلخانه ای 

 2.3 آب مکعب متر یک هر ازای به استان این در امروزه که کرد: جای تقدیر و خدا قوت به متولین بخش کشاورزی کردستان دارد 

درصد از تمام  20رییس سازمان جهادکشاورزی کردستان هم در این جلسه گفت: بیش از .شود می تولید کشاورزی محصول کیلوگرم

کریم ذوالفقاری بیان کرد: در کردستان به ازای هر یک .رفع تداخالت اراضی صورت گرفته در کشور از در استان کردستان بوده است

وی .کیلو گرم است 1.5زی تولید می شودواین در حالی است که میانگین کشوری کیلو گرم محصوالت کشاور 2.3متر مکعب آب 

میلیارد تومان هزینه  100هکتار از اراضی دیم استان را شروع کرده ایم که در عرض یک سال  710هزارو  17ی کردن آب بیان کرد: 

د در استان خبرداد و افزود: در فروردین ماه سال هکتار گلخانه جدی 20تا  15وی از احداث .درصد پیشرفت فیزیکی داریم 38شده و 

 .فاز اول کارخانه فراوری محصوالت کشاورزی برای محصول توت فرنگی راه اندازی می شود 97

http://iranecona.com/78348/%DA%A9%D8%B1%D8%AF% 
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 تولیدات دام وطیور

 آیانا - 1۳۹۶مهر  22تاریخ: 

 هزار میلیارد تومان سرمایه دامی در کشور وجود دارد / سرمایه دامی در کشور، رتبه دوم بعد از صنعت نفت 135

گردش هزار میلیارد تومان سرمایه دامی در کشور وجود دارد که با توجه به  135رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: هم اکنون 

هزار میلیارد  135رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: هم اکنون .منظم روزانه در رتبه دوم بعد از صنعت نفت قرار گرفته است

به گزارش .تومان سرمایه دامی در کشور وجود دارد که با توجه به گردش منظم روزانه در رتبه دوم بعد از صنعت نفت قرار گرفته است

سرمایه دامی موجود در کشور مولد، دایمی و پایدار است  :یعی پور، در گفت و گو با خبرنگاران در بیرجند، افزودایرنا،دکتر علیرضا رف

وی با بیان .اما نفت تمام شدنی است پس این سرمایه می تواند نقش موثری در تولید و اشتغال پایدار داشته باشد و باید تقویت شود

یار حایز اهمیت است، عنوان کرد: اگر امنیت غذایی مردم را بتوانیم تامین کنیم بزرگترین خدمت اینکه امروزه اتکا در حوزه غذایی بس

وی تصریح کرد: امروز دشمن در حوزه بیوتروریسم می تواند دخالت کند و جامعه را مورد هدف قرار دهد اما اگر .را به آنها کرده ایم

 .اقتصاد و تجارت بین المللی را در ایران شکوفا خواهیم کرد در این بحث به خودکفایی برسیم در کنار اشتغالزایی،

 لزوم توجه به محصوالت سبز عشایر

دکتر رفیعی پور، اظهار کرد: خیلی وقت ها نگران تولید و کیفیت آن هستیم اما واقعیت این است که محصوالتی پاک تر از محصول 

به گفته وی در همین ارتباط باید با تاسیس شرکت تعاونی ها .داشته باشیمعشایر نداریم و باید به این فرآورده های سبز توجه ویژه 

عشایری، فرآورده های پاک و سبز این تولید کننده ها را به مردم معرفی و عرضه کنیم تا عشایر نتیجه  -و بازارچه های روستایی 

ران و عشایر امری اساسی است، گفت: اگر در چند سال وی با اشاره به اینکه تقویت دامدا.زحماتشان را با ارزش افزوده بیشتر بگیرند

گذشته در استان هایی مثل خراسان جنوبی به جای تسهیالت خرید خودرو، شتر و بز در اختیار دامداران قرار می دادیم امروز هیچ 

و دامرئیس سازمان خراسان جنوبی الگو در بحث عاری از بیماری های مشترک انسان .مشکلی در بحث تولید و اشتغال نداشتیم

دامپزشکی کشور با بیان اینکه خراسان جنوبی در بحث عاری بودن از بیماری های مشترک بین انسان و دام در سراسر کشور الگوست، 

به گفته وی در .افزود: اقدام های دامپزشکی در حوزه های مختلف استان قابل تقدیر است و امیدواریم این روند هموار پابرجا بماند

حاکمیت، تولید کننده و مصرف کننده هم در بحث امنیت غذایی مسئولند و اگر قرار باشد غذای مردم از مزرعه تا سفره، سالم  کنار

 .و پاک در اختیارشان قرار گیرد همت همه این مجموعه الزامی است

 لزوم تقویت آزمایشگاه و پست قرنطینه ای در خراسان جنوبی

ویت آزمایشگاه و پست قرنطینه در این استان امری بسیار ضروری است که امیدواریم با تخصیص دکتر رفیعی پور، تصریح کرد: تق

اعتبار ملی و استانی آزمایشگاه مورد نیاز هر چه سریعتر تکمیل و تجهیز شود و پست های قرنطینه ای از چهار پست به هشت پست 

ی قرنطینه ای باعث جلوگیری از ورود بیماری ها خواهد شد و در به گفته وی وجود آزمایشگاهی مجهز و ارتقا پست ها.ارتقا یابد

وی در ادامه نقش بخش خصوصی در کنار بخش دولتی در حوزه دامپزشکی را .نتیجه کیفیت محصوالت غذایی ارتقا خواهد یافت

لتی و خصوصی فعالیت هزار نفر در حوزه های مختلف دامپزشکی به خدمترسانی در بخش دو 36مهم عنوان کرد و گفت: هم اکنون 

 .می کنند

http://www.iana.ir/fa/news/49139/135%D-9%87%D8%B2% 
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 تولیدات دام و طیور

 آیانا - 1۳۹۶مهر  22تاریخ: 

 راس گوساله نژاد شاروله به ایران وارد شد310

 .نژاد گوشتی شاروله با حمایت بانک کشاورزی امروز )شنبه( از فرانسه وارد فرودگاه پیام شدراس گوساله  310

به گزارش ایانا از روابط عمومی بانک کشاورزی، دولت دوازدهم با هدف تکمیل زنجیره تولید گوشت قرمز در کشور و خوداتکایی در 

براساس این گزارش، واردات این نژاد در مقایسه با نژادهای .کرده استتامین این محصول نسبت به واردات گوساله نژاد شارله اقدام 

 .دیگر دام گوشتی به صرفه تر بوده و ضایعات حاصل از ذبح آن به میزان قابل توجهی کاهش می یابد

 ت های بانکداریمیلیارد ریال در فضای تعامالت بین المللی پسابرجام و با استفاده از ظرفی 30این محموله دامی به ارزش تقریبی 

های تابعه این وارد کشور شده و به شرکت مهرگستران سیمرغ زیاران از شرکت (LC)بین الملل بانک کشاورزی و گشایش ال سی 

این شرکت با در اختیار داشتن زنجیره تولید از جمله پرواربندی، کشتارگاه، بسته بندی، فرآوری پوست و ساالمبور، .بانک تحویل شد

، (Charolais cattle) گوساله نژاد شاروله.تئینی و سردخانه سهم قابل توجهی در تولید گوشت قرمز کشور داردمحصوالت پرو

بخش زیادی از گاوهای گوشتی فرانسه را تشکیل می دهد و یکی از بهترین نژادهای گوشتی گاو است؛ از جمله خصوصیات این نژاد 

 .الشه اشاره کرددرصدی  70می توان به سرعت باالی رشد و بازدهی 

http://www.iana.ir/fa/news/49164/310%D-8%B1%D8 
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8۶ 

 چای
 آیانا - 1۳۹۶مهر  1۷تاریخ: 

 درصد مطالبات چایکاران تاکنون پرداخت شده است 70

 .درصد مطالبات چایکاران تاکنون پرداخت شده است 70یک نماینده مجلس اعالم کرد: رئیس سازمان چای کشور با رد ادعای 

به گزارش ایانا از وزارت جهاد کشاورزی، رئیس سازمان چای کشور در واکنش به انتشار خبری به نقل از نماینده مردم لنگرود در 

 ابتدای از: کرد تصریح ادعا، این رد ضمن «است مانده باقی چایکاران مطالبات درصد 70» مجلس در خبرگزاری خانه ملت با تیتر

کاران استان های گیالن و مازندران پرداخت شده و خبر انتشار یافته به نقل چای مطالبات درصد 70 مجموع در تاکنون، برداشت فصل

 .نیستاز آقای مهرداد بائوج الهوتی نماینده مردم شریف شهرستان لنگرود در مجلس شورای اسالمی صحیح 

 .درصد بوده است 76 از بیش لنگرود شهرستان در چایکاران سبز برگ مطالبات پرداختی میزان: کرد خاطرنشان محمدولی روزبهان

http://www.iana.ir/fa/news/49019/70%D-8%AF% 
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8۷ 

 

 چای 
 آیانا - 1۳۹۶مهر  15تاریخ: 

 هزار تن برگ سبز چای در سال جاری ۱05اجرا می شود/ پیش بینی تولید  97بیمه فراگیر باغات چای کشور در سال 

خبر داد و گفت: قصد داریم در سال  97رییس سازمان چای کشور از برنامه ریزی برای اجرای بیمه فراگیر باغات چای کشور در سال 

 .بت از چایکاران و از محل صندوق توسعه چای، باغات را بیمه کنیمآینده به نیا

به گزارش ایانا از وزارت جهاد کشاورزی، محمد ولی روزبهان اظهار کرد: با توجه به پدیده خشکسالی که امسال شاهد بودیم و قرار 

 .در اجرای بیمه فراگیر همکاری کنند داشتن اغلب باغات چای در ارتفاعات و کمبود منابع آبی، انتظار داریم بهره برداران

وی افزود: برای اجرای بیمه فراگیر، چایکاران پول نقد پرداخت نمی کنند بلکه سهم بیمه آنان از محل تولیدشان و از وامی که از 

کشور  درصد باغات چای 95رییس سازمان چای کشور با اشاره به این که .صندوق توسعه چای دریافت می کنند، پرداخت می شود

به گفته .درصد چایکاران، باغات خود را بیمه کرده اند 30نفر معادل  85هزار و  11دیم است، تصریح کرد: به علت باال بودن نرخ بیمه 

روزبهان در عین حال ابراز امیدواری کرد با ادامه روند حمایت .هکتار است 6400وی سطح باغات چای بیمه شده در حال حاضر 

 .و انجام عملیات بهزراعی و تغذیه باغات، تولید این محصول در سال های آینده نیز روند صعودی را طی کند دولت از چای داخلی

میلیارد تومان تولید شده است، برآورد کرد که در چین سوم  177هزارتن برگ سبز چای به ارزش  92روزبهان با بیان این که تاکنون 

وی پیش بینی کرد که  .هزار تن برگ سبز چای از باغات برداشت شود 12تا  10ذرد یا چین پاییزه که چند روز از آغاز آن می گ

رییس سازمان چای .هزار تن برگ سبز چای تولید شود 105تا  100امسال با وجود خشکسالی در استان های شمالی نزدیک به 

تومان به کشاورزان پرداخت شده که از میلیارد  122.5درصد بهای برگ سبز چای به ارزش  70کشور اذعان داشت: تاکنون حدود 

 .درصد قدر سهم کارخانجات است 55درصد قدر سهم دولت و  80این میزان 

وی ابراز امیدواری کرد با افزایش مصرف و تقاضای چای سالم و طبیعی داخلی در فصل سرما، کارخانجات چای سازی مابقی قدر 

با اذعان به این که تولید برگ سبزچای در سال جاری نسبت به دوران بارندگی  روزبهان.سهم خود را به بهره برداران پرداخت کنند

روند صعودی داشته است، خاطر نشان کرد: به علت افزایش بارندگی در سال گذشته و همچنین آفتاب  94و  93، 92در سال های 

هزار تن و سال  63حدود  93ا در سال وی تولیدات برگ سبز چای کشور ر .هزار تن رسید 139مناسب، تولید برگ سبز چای به 

 هزار تن اعالم کرد 87نزدیک به  94

http://www.iana.ir/fa/news/48953/%D8%A8%DB%8C%D9%8 
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88 

 
 

 چای
 خبرنگاران جوان - 1۳۹۶مهر  1۶تاریخ: 

 97هزار تن فراتر رفت/ اجرای بیمه فراگیر باغات چای در سال  9۲چای از خرید برگ سبز 

میلیارد تومان از چایکاران خریداری  180تن برگ سبز چای با ارزش بالغ بر  796هزار و  92روزبهان گفت: از ابتدای فصل برداشت 

از اجرای  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی محمد ولی روزبهان رییس سازمان چای در گفتگو با خبرنگار.شد

از محل صندوق توسعه چای، باغات بیمه خواهد شد و سپس سهم چایکاران از  97خبر داد و گفت: برای سال زراعی  بیمه فراگیر باغات چای

وی افزود: با توجه به پدیده خشکسالی ، سرمازدگی و کمبود منابع آبی در ارتفاعات انتظار می رود که بهره برداران، .بهای برگ سبز کسر می شود

روزبهان با اشاره به اینکه .فراگیر را داشته باشند تا درصورت افت تولید کشاورزان متحمل ضرر و زیان فراوان شوند همکاری الزم در اجرای بیمه

 اتحادیه تعاونی چایکاراندوباره از  96-95باغات چای تحت پوشش بیمه فراگیر قرار گرفتند، بیان کرد: برای سال زراعی  94آخرین بار سال 

 .فت که به سبب کمبود منابع این امر استمرار نیافتپیگیری های الزم صورت گر

 حمایت دولت از چای ایرانی ادامه دارد

رییس سازمان چای در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به آخرین وضع خرید تضمینی برگ سبز چای گفت: از ابتدای فصل برداشت 

میلیارد  123وی ادامه داد: تاکنون .از چایکاران خریداری شد میلیارد تومان 180تن برگ سبز چای با ارزش بالغ بر  796هزار و  92

پرداخت و مابقی پس از دریافت قدرالسهم کارخانه ها و دولت به حساب  چایکاراندرصد بهای برگ سبز تحویلی از  70تومان معادل 

 چای خشکتن  879هزار و  20این مقام مسوول با بیان اینکه از مجموع برگ سبز خریداری شده .چایکاران واریز خواهد شد

هزارتن برگ سبز چای تا پایان فصل برداشت پیش بینی می شود که میزان  105استحصال شده است، افزود: با توجه به برداشت 

روند صعودی دارد، بیان  94و  92،93نسبت به سال های  تولید برگ سبزوی با اشاره به اینکه .هزارتن برسد 24چای خشک به 

زان تولید چای در سال زراعی گذشته به سبب شرایط استثنایی بارندگی با هیچ سالی قابل قیاس نیست که همین امر کرد: البته می

 .درصدی تولید چای نسبت به مدت مشابه سال گذشته را رقم زده است 23کاهش 

اعی و تغذیه باغات در سال های آینده انجام عملیات به زر :روزبهان با بیان اینکه روند حمایت دولت از چای داخلی ادامه دارد، گفت

 .روند صعودی را حفظ خواهد کرد

میلیون تومان تسهیالت در  3میلیون تومان و کمر بر  6وی در خاتمه یادآور شد: سال زراعی گذشته به ازای هر هکتار هرس کف بر 

 .هزار تومان افزایش خواهد یافت 500میلیون و  3و  7گرفت که این امر به ترتیب امسال به اختیار چایکاران قرار می

http://www.yjc.ir/fa/news/6272121/%D8%AE%D8B%8C% 
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8۹ 

 
 

 چای
 جوان خبرنگاران - 1۳۹۶مهر  2۳تاریخ: 

 پرداخت شد درصد مطالبات چایکاران 70هزارتن برگ سبز چای/ 95خرید تضمینی 

میلیارد تومان از چایکاران خریداری  186هزارتن برگ سبز چای با ارزش بالغ بر  95رییس سازمان چای گفت: از آغاز فصل برداشت 

 ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی محمد ولی روزبهان رییس سازمان چای در گفتگو با خبرنگار.شد

با ارزش  برگ سبز چایهزارتن  95با اشاره به اینکه تا پایان مهر برداشت چین پاییزه ادامه دارد، اظهار کرد: از آغاز فصل برداشت 

 .میلیارد تومان از چایکاران خریداری شد 186بالغ بر 

 .پرداخت شده است مطالبات چایکاراندرصد  70میلیارد تومان معادل  123.5فته وی تا کنون به گ

چای هستند، افزود: از مجموع برگ سبز خریداری  کارخانه چای سازی مشغول خرید برگ سبزواحد  71روزبهان با بیان اینکه 

رییس .درصد کاهش یافت 20استحصال شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل تولید  چای خشکتن  700هزار و  21شده حدود 

درصد قدرالسهم خود را به چایکاران پرداخت کردند، گفت: مابقی  55درصد و کارخانجات  80سازمان چای با بیان اینکه دولت 

درالسهم کارخانه ها در اسرع وقت به حساب مطالبات چایکاران پس از تامین اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه و دریافت ق

 .درصد برگ سبز خریداری شده درجه یک و مابقی درجه دو است 39به گفته وی .چایکاران واریز خواهد شد

درصد چای به صورت دیم کشت می شود، بیان کرد: شرایط اقلیمی و بارندگی تاثیر بسزایی  90این مقام مسوول با اشاره به اینکه 

وی با بیان .ولید دارد به گونه ای که سال گذشته به سبب شرایط استثنایی جوی تولید از رشد قابل توجهی برخوردار بوددر میزان ت

روند صعودی تولید برگ سبز  هزارتن خواهد رسید، یادآور شد: اگرچه 105اینکه تا پایان فصل میزان برداشت برگ سبز چای به 

 .ارد، اما در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از کاهش چشمگیری برخوردار استدر مقایسه با سال های قبل ادامه د چای

http://www.yjc.ir/fa/news/6279653/%D8%AE%D8%B1%DB% 
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۹1 

 خاک
 آیانا - 1۳۹۶مهر  1۷تاریخ: 

 فرسایش خاک ایران. باالتر از میانگین جهانی

 .رئیس انجمن آبخیزداری ایران گفت: فرسایش خاک در کشوراز میانگین قاره ای و جهانی باالتر است

ا ایرنا در گفت و گو ب به گزارش ایرنا سید حمید رضا صادقی عصر دوشنبه در جریان بازدید از بادشکن های غیرزنده کویر میقان اراک

میلیارد تن فرسایش خاک در کشور صورت می گیرد و این مهم نشان از بهره برداری نامناسب و غیرجامع  2افزود: ساالنه یک و نیم تا 

رئیس انجمن آبخیزداری ایران ادامه داد: فرسایش خاک به محل رخداد فرسایش ختم نمی شود بلکه پیامدهای آن به .از منابع است

صادقی اظهار کرد: مسائل و مشکالت ریزگردها .ها کیلومتر پس از آن تاثیر گذار است 100ارج از منطقه وقوع و در بسیاری مواقع تا خ

به واسطه فرسایش خاک کشور یا کشورهای همسایه ایجاد شده است و از سویی دیگر تنگناهای موجود در حوزه داشته های آبی و 

اعتبارات و گستردگی طرح های  :رئیس انجمن آبخیزداری ایران اضافه کرد.یریت جامع منابع استطبیعی کشور به دلیل نبود مد

صادقی .آبخیزداری از حدود چهار دهه از عمر انقالب تاکنون افزایش یافته اما مهمترین تنگنا، نبود جامعیت اجرای طرح ها است

ای آبخیز قرار می گیرد و در بسیاری مواقع وسعت اجرای طرح ها عنوان کرد: ساالنه بیش از یک میلیون هکتار تحت پوشش حوزه ه

 .بیش از این میزان است

رئیس انجمن آبخیزداری کشور ادامه داد: اعتبارات حوزه آبخیزداری در کشور مناسب است اما به سبب نبود همگونی بین عملکرد 

از استان های پیشگام در اجرای طرح های آبخیزداری  صادقی اظهار کرد: استان مرکزی.سازمان ها، نتیجه الزم حاصل نمی شود

 530هزار و  29استان مرکزی با .است و تاکنون جانمایی های مناسبی را انجام داده اما هنوز فضا برای فعالیت بیشتر وجود دارد

ا عرصه های منابع درصد آن ر 70صدم درصد از مساحت کشور را به خود اختصاص داده که  82کیلومتر مربع وسعت، حدود یک و 

 .طبیعی تشکیل می دهند

http://www.iana.ir/fa/news/49046/%D9%81%D8%B1%D8 
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 خرما
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۹۳ 

 خرید تضمینی/خدمات
 خبرنگاران جوان - 1۳۹۶مهر  18تاریخ: 

 تأخیر در اعالم نرخ خرید تضمینی گندم/ گندمگاران دلسرد شدند انتقاد از

نرخ خرید تضمینی گندم از سوی شورای اقتصاد اعالم نشده  97-96نوری گفت: علی رغم آغاز کشت پاییزه گندم برای سال زراعی 

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی راضی نوری عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با خبرنگار.است

، 97-96اظهار کرد: علی رغم آغاز کشت پاییزه گندم برای سال زراعی  مطالبات گندمگارانبا انتقاد از تأخیر در پرداخت  ،خبرنگاران جوان

 کشاورزی جهاد وزارت مجموعه بل توجهی از مطالبات گندمکاران پرداخت نشده که این امر عالوه بر کاهش اعتماد کشاورزان نسبت به بخش قا

 .داشت خواهد منفی اثر استراتژیک محصول این تولید میزان بر

نرخ جدید خرید تضمینی گندم نیز اعالم نشد که این امر بر میزان سطح  کشت پاییزه گندم،وی افزود: با گذشت هجده روز از آغاز 

زیر کشت محصول تأثیرگذار است، چراکه گندمکاران در شرایط کنونی با مشکالتی در پرداخت هزینه های اجاره بها زمین ، آب و 

دت شده است، گفت: با وجود آنکه براساس عا نرخ خرید تضمینی گندم نوری با بیان اینکه تأخیر در اعالم.نهاده ها روبرو هستند

قانون خرید تضمینی، نرخ محصوالت تا پایان شهریور ماه باید از سوی شورای اقتصاد اعالم شود اما در سال های گذشته نرخ این 

 .محصول استراتژیک با تأخیرهای طوالنی مدت همراه بوده است

و نرخ خرید تضمینی این محصول استراتژیک، کاهش قابل توجه تولید  رانمطالبات گندمکابه گفته وی استمرار تأخیر در پرداخت 

 .را به همراه خواهد داشت

 واردات گندم در راه است

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی ادامه داد: علی رغم تمامی پیگیری های کمیسیون کشاورزی مجلس تاکنون شورای 

 .گندم برای سال زراعی آینده اعالم نکرده استاقتصاد، نظر خاصی راجع به قیمت تضمینی 

وی با بیان اینکه نرخ خرید تضمینی محصوالت باید تابع میزان تورم باشد، افزود: البته سال گذشته نرخ گندم کمتر از میزان تورم 

 13رود که امسال حداقل بود که با پیگیری های وزیر جهاد کشاورزی در پی گالیه های گندمکاران به جایی نرسید، حال انتظار می 

 .تومانی سال گذشته اضافه شود 1300درصد به نرخ  15تا 

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه دولت به دنبال جایگزینی قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی 

 .نخواهد بود گندمکاران نیاز است، بیان کرد: اگر زیر ساخت های این طرح آماده نباشد ، قیمت تضمینی جوابگوی

را به همراه داشته باشد یا خیر،  واردات گندمنوری در خاتمه در خصوص استمرار تاخیر در پرداخت مطالبات و اعالم نرخ می تواند  

میلیون  14گفت: کاهش انگیزه کشاورزان از زراعت گندم بر میزان تولید تاثیر مستقیمی خواهد داشت، همانگونه که میزان تولید از 

 .میلیون تن امسال رسید 9تن سال گذشته به 

http://www.yjc.ir/fa/news/6275020/%D8%A7%D9%86%D 
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۹4 

 خدمات

 آیانا - 1۳۹۶مهر  18تاریخ: 

 دام میان ایران و ارمنستانسند یادداشت همکاری در زمینه پزشکی و بهداشت 

در پی سفر کارن کاراپتیان نخست وزیر ارمنستان به کشورمان دیروز سه سند همکاری به امضا رسید که یکی از آن ها در زمینه 

ری جمهو به گزارش ایانا دیروز در مراسمی که در مجموعه کاخ سعدآبادبرگزار شد سه سند همکاری بینپزشکی و بهداشت دام است.

می ایران و جمهوری ارمنستان در زمینه های دامپزشکی، فرهنگی، هنری و علمی و فناوری امضا شد.در این نشست سه سند اسال

همکاری به امضا رسیدکه نخستین سند یادداشت همکاری در زمینه پزشکی و بهداشت دام بود که از طرف ایران محمود حجتی وزیر 

دومین سند همکاری برنامه مبادالت  آراکلیان وزیر کشاورزی آن را به امضا رساندند. جهاد کشاورزی و از طرف ارمنستان ایگناتی

فرهنگی و هنری بود که از طرف ایران سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و از طرف جمهوری ارمنستان آرمن آمیریان 

علمی و فناوری ریاست جمهوری اسالمی ایران و وزارت سومین یادداشت تفاهم همکاری نیز بین معاونت  .وزیر فرهنگ امضا شد

گذاری جمهوری ارمنستان بود که از طرف جمهوری اسالمی ایران سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست توسعه و سرمایه

 گذاری آن را امضا کردندجمهوری و از طرف جمهوری ارمنستان سورن کارایان وزیر توسعه اقتصادی و سرمایه

http://www.iana.ir/fa/news/49075/%D8%B3%D9%86 
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۹5 

 خدمات
 آیانا - 1۳۹۶مهر  05تاریخ: 

 تمدید دو هفته ای طرح ضربتی پرداخت تسهیالت قرض الحسنه ازدواج در بانک کشاورزی

پرداخت تسهیالت قرض الحسنه ازدواج و در اجرای دستورالعمل بانک مرکزی، تسهیالت پرداختی در شعب با تمدید طرح ضربتی 

به گزارش ایانا از بانک کشاورزی، درپی ابالغ دستوربانک مرکزی مبنی بر تمدید دوهفته ای .هزار فقره رسید 53بانک کشاورزی به 

هزار فقره تسهیالت بیش  53ین بانک که از ابتدای شهریور با پرداخت طرح ضربتی پرداخت تسهیالت قرض الحسنه ازدواج، شعب ا

درصد تعهدات خود را به انجام رسانده اند، همچنان به پرداخت ضربتی تسهیالت قرض الحسنه ازدواج با اولویت مناطق کمتر  85از 

میلیارد  5460ر بیش از مه چهارم روز تا  طمیزان تسهیالت پرداختی توسط بانک کشاورزی به واجدان شرای.برخوردار ادامه می دهند

 .مهر ادامه خواهد داشت 15ریال بوده و این روند تا روز 

http://www.iana.ir/fa/news/48755/%D8%AA%D9%85%D8%AF% 
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۹۶ 

 خدمات
 آیانا - 1۳۹۶مهر  15تاریخ: 

 هزار تن برگ سبز چای در سال جاری ۱05اجرا می شود/ پیش بینی تولید  97بیمه فراگیر باغات چای کشور در سال 

خبر داد و گفت: قصد داریم در سال  97رییس سازمان چای کشور از برنامه ریزی برای اجرای بیمه فراگیر باغات چای کشور در سال 

 .بت از چایکاران و از محل صندوق توسعه چای، باغات را بیمه کنیمآینده به نیا

به گزارش ایانا از وزارت جهاد کشاورزی، محمد ولی روزبهان اظهار کرد: با توجه به پدیده خشکسالی که امسال شاهد بودیم و قرار 

 .در اجرای بیمه فراگیر همکاری کنند داشتن اغلب باغات چای در ارتفاعات و کمبود منابع آبی، انتظار داریم بهره برداران

وی افزود: برای اجرای بیمه فراگیر، کاران پول نقد پرداخت نمی کنند بلکه سهم بیمه آنان از محل تولیدشان و از وامی که از صندوق 

ور دیم است، درصد باغات چای کش 95رییس سازمان چای کشور با اشاره به این که .توسعه چای دریافت می کنند، پرداخت می شود

به گفته وی سطح .درصد چایکاران، باغات خود را بیمه کرده اند 30نفر معادل  85هزار و  11تصریح کرد: به علت باال بودن نرخ بیمه 

روزبهان در عین حال ابراز امیدواری کرد با ادامه روند حمایت دولت از چای .هکتار است 6400باغات چای بیمه شده در حال حاضر 

روزبهان با بیان  .انجام عملیات بهزراعی و تغذیه باغات، تولید این محصول در سال های آینده نیز روند صعودی را طی کندداخلی و 

میلیارد تومان تولید شده است، برآورد کرد که در چین سوم یا چین پاییزه  177هزارتن برگ سبز چای به ارزش  92این که تاکنون 

وی پیش بینی کرد که امسال با وجود  .هزار تن برگ سبز چای از باغات برداشت شود 12تا  10 که چند روز از آغاز آن می گذرد

رییس سازمان چای کشور اذعان داشت: .هزار تن برگ سبز چای تولید شود 105تا  100خشکسالی در استان های شمالی نزدیک به 

درصد  80ان به کشاورزان پرداخت شده که از این میزان میلیارد توم 122.5درصد بهای برگ سبز چای به ارزش  70تاکنون حدود 

وی ابراز امیدواری کرد با افزایش مصرف و تقاضای چای سالم و طبیعی .درصد قدر سهم کارخانجات است 55قدر سهم دولت و 

اذعان به این که تولید روزبهان با .داخلی در فصل سرما، کارخانجات چای سازی مابقی قدر سهم خود را به بهره برداران پرداخت کنند

روند صعودی داشته است، خاطر نشان کرد: به  94و  93، 92برگ سبزچای در سال جاری نسبت به دوران بارندگی در سال های 

وی تولیدات برگ سبز  .هزار تن رسید 139علت افزایش بارندگی در سال گذشته و همچنین آفتاب مناسب، تولید برگ سبز چای به 

 هزار تن اعالم کرد 87نزدیک به  94هزار تن و سال  63حدود  93سال  چای کشور را در

http://www.iana.ir/fa/news/48953/%D8%A8%DB%8C%D9%8 
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۹۷ 

 خدمات
 آیانا - 1۳۹۶مهر  2۳تاریخ: 

 خدمات دانش بنیان بخش کشاورزی تاسیس شبکه بازار مجازی کاال و

مدیر کل دفتر تجاری سازی وزارت جهاد کشاورزی گفت: یکی از دغدغه های مهم شرکت های دانش بنیان، بازار است که با ایجاد 

 .شبکه بازار مجازی کاال و خدمات محصوالت دانش بنیان در بخش کشاورزی می توان آن را کاهش داد

ارت جهاد کشاورزی گفت: یکی از دغدغه های مهم شرکت های دانش بنیان، بازار است که با ایجاد مدیر کل دفتر تجاری سازی وز
 .شبکه بازار مجازی کاال و خدمات محصوالت دانش بنیان در بخش کشاورزی می توان آن را کاهش داد

وزه، حمایت مالی از فعالیت های وی ادامه داد: یکی از زیرساخت های مورد نیاز برای حمایت از شرکت های دانش بنیان این ح

ولدان گفت: به این منظور صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی با  .تولیدی یا خدماتی بخش کشاورزی است

  .درصدی بخش خصوصی تاسیس شد 51درصدی دولت و حداقل سرمایه گذاری  49حداکثر سرمایه گذاری 

انش بنیان مورد تایید در سامانه دانش بنیانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و همین وی افزود: تنها شرکت های حقوقی د

طور شرکت های فناور عضو یکی از پارک های علم و فناوری و مراکز رشد، امکان خرید سهام در این صندوق و بهره مندی از مزایا و 

  .تنها از طریق ارائه چک و سفته را دارندهای مرسوم و دریافت تسهیالت از صندوق بدون نیاز به ضمانت

ولدان خاطرنشان کرد: یکی از هدف گذاری های صندوق در حوزه اجتماعی حمایت از بازار محصوالت دانش بنیان در بخش کشاورزی 

 طرف دولتی است. از آنجایی که سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با امکانات، تجهیزات و زیرساخت های بسیار زیاد خود

صندوق است، می تواند امکانات خود را در اختیار شرکت های دانش بنیان بخش کشاورزی بگذارد و واسطه برقراری این مشارکت 

وی تاکید کرد: رشد و بالندگی صندوق در گرو افزایش بهره وری بخش کشاورزی و مشارکت و توانمندسازی  .صندوق خواهد بود

دراین نشست شرکت کنندگان به ارائه پرسش و پاسخ و بیان  .ها و سایر فعالین این بخش استکلهرچه بیشتر و اثربخش تر تش

 .نقطه نظرات خود در خصوص بهره وری بهتر صندوق غیردولتی حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی پرداختند

http://www.iana.ir/fa/news/49188/%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB 
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۹8 

 خدمات
 آیانا - 1۳۹۶مهر  1۷تاریخ: 

 جای خالی استارت آپ های کشاورزی در کشور

وده بفعالیت های استارت آپی در حوزه کشاورزی در کشورمان تاکنون تنها در سطح برگزاری چند استارت آپ ویکند در چند شهر 

استبه گزارش ایانا از اتاق تهران، کشاورزی یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور را تشکیل می دهد که هم از نظر استراتژیک و امنیت 

غذایی از اهمیت ویژه برخوردار است و هم از نظر اقتصادی، اشتغال و... جایگاه ویژه ای دارد. بر پایه آخرین گزارش مرکز پژوهش 

اسالمی، جایگاه دوم را در رشد مثبت اقتصادی ایران پس از نفت در سال گذشته به دست آورد. همچنین گزارش های مجلس شورای 

) شروع کار  1392نسبت به سال  1395های منتشر شده از ستاد اقتصاد مقاومتی نشان می دهد تولیدات بخش کشاورزی در سال 

 درصد 14.1 زراعی، محصوالت درصد 20.4 باغی، محصوالت درصد 28.1 شامل رشد این  درصدی داشته است. 21.6دولت(، رشد 

خش کشاورزی چقدر شاهد نوآوری ب در استعداد و پتانسیل این باوجود اما. شود می آبزیان تولیدات درصد 16.7 و طیور و دام تولیدات

کشورما استارت آپ های و خالقیت به خصوص در بخش فروش هستیم؟در سال های گذشته به خصوص در بخش خدمات در 

متعددی راه اندازی شده اند که هر روز به هزاران مشتری خود در رقابت با دیگران خدمات ارائه می کنند، ولی متاسفانه تاکنون در 

حوزه کشاورزی استارت آپ های موفقی شکل نگرفته اند و راه اندازی نشده اند. استارت آپ هایی که بتوانند به خصوص در بخش 

محصوالت کشاورزی، دامپروری و... فعالیت کنند و بتوانند خدمات به مشتریان ارائه دهند و در نهایت به توسعه و پیشرفت  فروش

کشاورزی ایران منجر شوند. در واقع آن چه تاکنون در حوزه کشاورزی و فعالیت های خالقانه و استارت آپی رخ داده است تنها 

آپ ویکند در این حوزه می شود که در شهرهایی مانند تبریز، گرگان و شیراز برگزار شده اند  محدود به برگزاری چند دوره استارت

ولی ایده های مطرح شده در آن ها نیز هنوز به مرحله اجرایی نرسیده اند و یا آنچنان که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته اند. 

هت دیگر نیاز به اشتغال در کشور و همچنین آمار باالی تحصیلکردگان حوزه باتوجه به توسعه روستاها و مناطق حاشیه شهرها و از ج

کشاورزی به نظر می رسد که راه اندازی و حمایت از شکل گیری استارت آپ های حوزه کشاورزی در کشور می تواند به اشتغال و 

از استارت آپ های مشهور کشاورزی در کارآفرینی و همچنین توسعه حوزه کشاورزی کمک بسیاری کند.در زیر به معرفی تعدادی 

 سطح جهان می پردازیم:
Farmers Web 

 2012کند. این استارتاپ در سال این استارت آپ یک بازار اینترنتی است که کشاورزان را به خریداران محصوالت کشاورزی وصل می

 Farmersاندازی استارتاپ د راس برای راهاندازی شد. دیویاش راه( و دو تن از شرکای تجاریDavid Rossتوسط دیوید راس )

Web عنوان ابزاری گذاران جمع آوری کرد. او در ابتدا او از وبسایت استارتاپ خود بهرقمی نزدیک به یک میلیون دالر از سرمایه

 ولی بعد کار راکرد ها استفاده میها و سوپرمارکتفروشی مستقیم محصوالت کشاورزی به آشپزان و صاحبان رستورانبرای عمده

توسعه داد و زمان ارائه خدمات را به شکل معناداری کوتاه کرد. این استارت آپ شبیه سایت های زود فود عمل می کنند و با گرفتن 

مشتری در شهرهای نیویورک، نیوجرسی و... رابط بین کشاورزان با خریداران می شود و محصوالت را در کمترین زمان ممکن تحویل 

 ) گوجه فرنگی قرمز( هم فعالیت می کنند. Red Tomatoی دهد. در این حوزه استارت آپ های مشابهی همچون مشتریان م

FreshDirect 
ع آورد. این استارتاپ در واقاین استارت آپ محصوالت تازه و باکیفیت کشاورزی را مستقیما از باغات و مزارع بر سر میز مشتریان می

کنندگان نهایی ایجاد کرده و واسطه ها را حذف کرده و خود به یک واسطه اینترنتی تبدیل شده پلی بین تولیدکنندگان و مصرف

 است. استارت آپی که زمان و در قیمت صرفه جویی می کند و محصوالت تازه را به دست مشتریان می رساند./

//www.iana.ir/fa/news/http:49041/%D8%AC%D8%A7%DB8%D-C8 
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 دانه های روغنی
 آیانا - 1۳۹۶مهر  22تاریخ: 

فشار سیاسی برای واردات از عوامل تهدیدکننده کشت کلزا / هزینه ایستادگی در مقابل فشار واردات را می دهیم/ 

 درصد برسد 30باید به  سال آینده 3خوداتکائی کلزا تا 

معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: فشار واردات در این حوزه نامرئی، قوی، گسترده، قابل نفوذ و از عوامل تهدید کنده تولید 

 .کلزا است و در کنترل و اداره بازار، ایجاد گرانی، قانون، آئین نامه ها، صدور حکم و حتی رفتارهای ما اعمال نظر دارد

گزارش خبرنگار ایانا، عباس کشاورز، معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی در گردهمایی یک روزه مدیریت تغذیه کلزا گفت: تولید به 

درصد نیاز را برطرف می کند، اما فشار واردات در این حوزه نامرئی، قوی، گسترده، قابل نفوذ و از عوامل تهدید کنده  16فعلی کلزا 

نترل و اداره بازار، ایجاد گرانی، قانون، آئین نامه ها، صدور حکم و حتی رفتارهای ما اعمال نظر دارد. وی با تولید کلزا است و در ک

بیان اینکه مسئولین سیاسی کشور به طور کامل درجریان فشار واردات این بخش هستند، تصریح کرد: برای توسعه کشت و تولید 

ور قطع برای ما هزینه دارد، اما با تالش و پشتکار به کار خود ادامه می دهیم.معاون کلزا ایستادگی می کنیم که این ایستادگی به ط

درصد  30سال آینده به  3زراعت وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه برای ایستادگی مقابل فشار واردات باید خود اتکائی کلزا تا 

د اجازه برگشتن به آن داده شود، چون در گذشته خود اتکائی کلزا برسد، افزود: خود اتکائی کلزا مثل فنر جمع شده ای است که نبای

درصد رساندند.وی عنوان کرد: مهم تر از  5درصد رساندیم، اما مسئولین بعد از ما با رها کردن این فنر، خود اتکائی را به  16را به 

کتار و نشان دهنده تاثیر کلزا در تناوب تن دره 2.7به  3.8درصد، کاهش عملکرد گندم از  5به  16کاهش خوداتکائی کلزا از 

محصوالت کشاورزی است.کشاورز با بیان اینکه طبق بررسی های انجام شده جهت کاهش وابستگی به واردات مشخص شد، واردات 

میلیون تن گندم و  7محصول اختصاص دارد، به طوری که در گذشته بیش از  8درصد محصوالت کشاورزی در گروه زراعت،به  93

هزار تن شکر وارد می شد و واردات روغن و کنجاله نیز کماکان ادامه دارد که برای کاهش وابستگی به واردات  600میلیون و  یک

اقدامات خوبی انجام شده است.معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه برای پایداری کشاورزی باید کلزا کشت کنیم، تصریح 

یطی که تولید روغن در کشور کافی و صادرات کنجاله در جریان باشد، بازهم برای پایداری زراعت باید کرد: با فرض رسیدن به شرا

 محصولی مثل کلزا تولید شود.

 درصدی مصرف آب نیشکر در تناوب با کلزا ۱7کاهش 

هزار هکتار ( باید  750سال آینده ) معادل  5میلیون هکتاری گندم و جو آبی تا  3درصد سطح زیر کشت  25وی با اشاره به اینکه 

 17به کشت کلزا اختصاص یابد، تصریح کرد: طبق بررسی صورت گرفته در تناوب کشت نیشکر با کلزا، نیاز آبی نیشکر در هر هکتار 

درصد  80لیتر آب ) معادل  500هزار و  4هزار متر مکعبی آب در هر هکتار، حدود  30ساب مصرف درصد کاهش یافته که با احت

مصرف آب درهکتار گندم در خوزستان ( صرفه جویی می شود.کشاورز در ادامه اضافه کرد: تناوب کشت کلزا، هزینه آماده سازی 

اراضی کشاورزی کشور از لحاظ حاصلخیزی قابل قبول  درصد کاهش می دهد.به گفته وی خاک های 40زمین برای نیشکر را تا 

نیست و با این وضعیت تغییری در تولید ایجاد نمی شود، اما معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی برای حل این مشکل به دنبال 

عیت ا خاک به وضاصالح تناوب محصوالت کشاورزی با استفاده از روش های کشاورزی حفاظتی و کشت محصوالتی مانند کلزا است ت

مناسب تری احیا شود.معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه بررسی های الزم با مبنای علمی روی بذور عرضه شده کلزا 

گونه نگرانی بابت عملکرد بذور عرضه شده وجود ندارد و بهترین فرمول تغذیه باید برای کشت کلزا اعمال صورت گرفته، افزود: هیچ

سال گذشته نشان دهنده درست نبودن باورها در مورد کلزا است، بیان  2ورز با اشاره به اینکه بررسی های انجام شده طی شود.کشا
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 8تن و  7کرد: ایران در همه محصوالت کشاورزی باهمه کشورها مقایسه می شود، به عنوان مثال مصر و آلمان به ترتیب با عملکرد 

تن در هکتار  2.2تن درهکتار پنبه در ترکیه با عملکرد  4.8لستان مقایسه می شوند یا عملکرد تن گندم در هکتار با خوزستان و گ

 500این محصول در ایران مقایسه می شود، این در حالی است که ظرفیت ایران در کشت کلزا از اروپا بیشتر است، چون حدود 

 جود دارد.تن در هکتار در کشور و 9تا بیش از  4مزرعه کلزا با عملکرد بین 

گردهمایی یک روزه مدیریت تغذیه کلزا امروز با حضور عباس کشاورز معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی، علیرضا مهاجر مجری 

، کامبیز بازرگان رئیس مشاور معاون زراعت در ساماندهی کود و بهبود تغذیه گیاهی طرح دانه های روغنی، شمس اهلل مالزاده

مدیران زراعت و کارشناسان تغذیه از سراسر کشور، همچنین محققان ستادی و استانی موسسه  موسسه تحقیقات خاک و آب،

 تحقیقات خاک و آب در این موسسه برگزار شد.

http://www.iana.ir/fa/news/49172/%D9%81%D8%B4%D8%A7 
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 روغن
 فارس - ۹۶/0۷/1۶ : تاریخ

 های اقتصاد مقاومتی کشی/ اجرای نیم بند سیاستواردات روغن با وجود کارخانجات نیمه تعطیل روغن
ی های روغنکشی به جای واردات روغن خام، باید دانههای روغنکشی با بیان این که برای تکمیل ظرفیت کارخانهدبیر انجمن روغن

  .دهیمبا واردات روغن خام، پول کارگران برزیلی و آرژانتینی را می وارد شود، گفت:

هزار  30، در واکنش به فراخوان شرکت بازرگانی دولتی برای خرید خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی اکبر سبقتی در گفت

های خارجی، اظهار داشت: اگرچه در کشور شعار اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید تن روغن خام سویا از محل واردات و شرکت

  .ها به گونه دیگری استریزیشود، اما در عمل، برنامهداخل داده می

وی در پاسخ به ادعای یزدان سیف مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی که روز گذشته در پاسخ به فارس گفته بود بخش خصوصی 

ایم، تصریح کرد: هزار تن دانه روغنی نیاز روغن کشور را تأمین کند و در نتیجه مجبور به واردات شده 500است، با واردات نتوانسته 

 گفتند، سال گذشته بیش ازای کاش ایشان علت اینکه چرا امسال واردات دانه روغنی نسبت به سال گذشته کاهش داشته را هم می

انی کند، باید پرسید، چرا شرکت پشتیباز وارد کشور شده بود و اگر کشوری ادعا دارد، از تولید دفاع میهزار تن کنجاله مازاد بر نی 600

های خالی کارخانجات کشی ایران با اشاره به ظرفیتدبیر انجمن روغن کند؟امور دام بدون توجه به تولید داخل کنجاله وارد می

 30کشی در کشور وجود دارد که تنها با گذاری مسکوت و کارخانجات روغنرمایهکشی در کشور گفت: این همه نیروی بیکار، سروغن

 35کنند و اگر دانه روغنی برای تولید روغن در کشور وارد شود، با استفاده از ظرفیت این صنایع بیش از درصد ظرفیت خود کار می

ا به جای آنکه اشتغال ایجاد کنیم، باید با واردات روغن وی افزود: باید پرسید چر .توانیم تأمین کنیمدرصد روغن خام کشور را می

تومانی برای  200و  50سبقتی با اشاره به موضوع دیگری در مورد گذاشتن تعرفه  پول کارگر برزیلی و آرژانتینی را ما بپردازیم؟

ها حالوت خرید گذاشتن این تعرفهکنند که مجلس با اگر آقایان ادعا می :واردات دانه روغنی و روغن خام توسط مجلس، اظهار کرد

دانه روغنی را از بین برده، از ایشان باید پرسید این پیشنهاد توسط کدام بخش به مجلس رفته است؟ وقتی خود وزارت جهاد کشاورزی 

مانطور که اکنون وی اظهار امیدواری کرد، تا ه خواهیم به خوداتکایی برسیم؟توانیم بگوییم که میدهد، چگونه میاین پیشنهاد را می

های روغنی از جمله کلزا را تقویت کند، از اکنون فکری هم به فکر صنایع تبدیلی آن بکند، تا در دولت مدنظر دارد که کشت دانه

فرنگی، آینده نه چندان دور، با مشکل فرآوری و از بین رفتن محصول مواجه نشویم، اتفاقی که در بسیاری از محصوالت از جمله گوجه

 30ای برای خرید به گزارش خبرنگار فارس، طی هفته گذشته شرکت بازرگانی دولتی، فراخون مناقصه .دهدو مرکبات رخ می میوه

روز گذشته نیز یزدان سیف در نشست  .هایی در پی داشتهای خارجی را اعالم کرد که واکنشهزار تن روغن خام سویا از شرکت

ای هکشی در داخل، به جای واردات کنجاله و دانهبنی بر اینکه چرا با وجود ظرفیت روغنخبری در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس م

اند نیاز وارداتی کشی در شش ماهه ابتدایی سال نتوانستهخواهید وارد کنید؟ ادعا کرد که کارخانجات روغنروغنی، روغن خام می

  .تراتژیک مجبور به این کار شدیمکشور برای تأمین روغن را برآورده کنند و برای تأمین ذخیره اس

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960716000603 
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 زعفران
 خبرنگاران جوان - 1۳۹۶مهر  20تاریخ: 

 های گذشته تکرار می شودسالخرید توافقی زعفران اقدامی نگران کننده/ تجربه تلخ 

چند روزی از ماجرای خرید توافقی زعفران از سوی معاونت امور باغبانی می گذرد که با واکنش های متعدد و ابراز نگرانی از سوی 

 .صادرکنندگان روبروست

 خرید توافقی زعفرانچند روزی از ماجرای  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی  به گزارش خبرنگار

 .از سوی معاونت امور باغبانی می گذرد که با واکنش های متعدد و ابراز نگرانی از سوی صادرکنندگان روبروست

البته ناگفته نماند که طبق اظهارات شورای ملی زعفران این نگرانی ها ناشی از تجربه تلخ سال های گذشته است که هنوز ترکش 

ادرات درحال پرتاب است، چرا که نه تنها تورم و قیمت زعفران در بازار را کنترل نکرد بلکه مشکالتی در صادرات ص سمت به آن های 

صادرکنندگان از مسووالن وزارتخانه خواستار اعطای منابع و تسهیالت الزم به تشکل ها هستند تا با این براین اساس .ایجاد کرد

راهکار جدید منافع تولید کننده، مصرف کننده و صادرکننده حفظ شود و دیگر با اجرای این امر از سوی سازمان تعاون روستایی 

ست که حسین صفایی مدیر عامل سازمان تعاون روستایی از ورود سازمان در این درحالی ا.تجربه تلخ سال های گذشته تکرار نشود

مهر ماه خبر داد و گفت: از این تاریخ مراکز خرید ما در حاشیه بازار برای خرید زعفران اقدام می کنند به گونه ای  20بازار زعفران از 

در شیوه دیگر زعفران را به امانت از بهر برداران می  در شیوه نخست با قیمت توافقی این محصول از زارعان خریداری می شود و

همچنین محمد علی طهماسبی معاونت امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی معتقد است که مشکل .گیریم و در بورس عرضه می کنیم

بازار این محصول می اصلی در حوزه زعفران مربوط به بازار است و از این رو تمام تالش و توانمندی هایمان را بر روی توسعه 

حال باید منتظر ماند و دید که مسووالن اقدام دیگری برای کنترل و مهار بازار به کار می گیرند یا همچنان به روند اجرای .گذاریم

 خرید توافقی از سوی سازمان تعاون روستایی ادامه می دهند؟

بازار ،با اشاره به اینکه خرید توافقی و امانی  صنعت،تجارت و کشاورزی علی حسینی عضو شورای ملی زعفران در گفتگو با خبرنگار 

را ملتهب می کند، اظهار کرد: با توجه به آنکه زعفران یک محصول سرمایه بر است از این رو امکان کنترل بازار با سرمایه  زعفران

 .تن زعفران وجود ندارد 400مانی برای تولید گذاری تنها یک الی دو میلیارد تو

راهکارهای دیگری خرید توافقی و امانی زعفران وی افزود: از معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی انتظار داریم به جای اجرای 

تولید زعفران بیان کرد :با حسینی با انتقاد از نبود زیرساخت های الزم برای اجرای خرید توافقی . جهت هدایت بازار به کار گیرند

کیلو را در اختیار دارند، اجرای خرید  10وجود آنکه هزاران زعفران کار در کشور مشغول فعالیت هستند که تولید محصول از نیم تا 

نصر عضو شورای ملی زعفران ادامه داد: برای اجرای این طرح انتظار سه ع.توافقی بدون ایجاد زیر ساخت ها و سامانه شدنی نیست

 .اصلی تولیدکننده، مصرف کننده و صادرکننده باید مد نظر قرار گیرد

 خرید توافقی زعفران کارگشا نیست ***

وافقی د تبا بیان اینکه اجرای خریصنعت،تجارت و کشاورزی،غالمرضا میری نائب رییس شورای ملی زعفران در گفتگو با خبرنگار 

زعفران کارگشای کنترل و مدیریت بازار نیست، گفت: تمامی جوانب برای اجرای این امر باید در نظر گرفته شود چرا که در غیر این 

وی افزود: از معاونت امور باغبانی تقاضا داریم که خرید توافقی و امانی .صورت ضربه مهلکی به تولید، مصرف وصادرات وارد می شود

واگذار نکند چرا که ترکش های چند سال گذشته این سازمان ناشی از خرید محصول هنوز  سازمان تعاون روستاییبه زعفران را 

میری ادامه داد: اگرچه در چند سال گذشته سازمان تعاون روستایی با هدف تنظیم و تثبیت .به سمت صادرکنندگان پرتاب می شود
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نائب رییس شورای ملی زعفران با اشاره .ران کرد اما هیچ یک از این اهداف تحقق نیافتبازارو کمک به تولیدکننده اقدام به خرید زعف

از سوی تعاون روستایی در بازارهای صادراتی بیان کرد: زعفران های عرضه شده از سوی  خرید توافقی زعفرانبه تبعات منفی 

ر اختیار صادر کنندگان قرار می گرفت که در صورت سازمان تعاون روستایی دارای رنگ های افزودنی در بسته بندی های پلمپ د

وزارت  وی تصریح کرد: از معاونت امور باغبانی.عدم ورود زعفران جدید به بازار مطمئنا بازارهای صادراتی را از دست داده بودیم

تیار تشکل ها قرار دهد چرا انتظار داریم که در جهت حمایت صادرات و کنترل بازار منابع و تسهیالت الزم را در اخ جهاد کشاورزی

 .که در غیر این صورت موانعی سد راه صادرات طالی سرخ ایرانی خواهد شد

http://www.yjc.ir/fa/news/6272392/%D8%AE%D8%B1%DB%8C% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://www.yjc.ir/fa/news/6272392/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

105 

 زیتون
 ایران اکونا - 1۳۹۶/ مهر /  1۹چهارشنبه , 

 هزار تن زیتون در کشور 85بینی تولید پیش

شود ی میبینهای اخیر رسیده است، گفت: پیشمجری طرح زیتون با بیان اینکه خسارت مگس میوه زیتون به کمترین میزان در سال

 .هزار تن زیتون در کشور تولید شود 85امسال 

ر یوه زیتون در کشوم مگس شیوع وضعیت آخرین درباره یه بازدید از باغات نمونه زیتون در شهرستان طارماحمد مستخدمی در حاش

هایی های اجرا با همراهی سازمان حفظ نباتات و معاونت باغبانی در استانهایی که همکاران ما در بخشاظهار داشت: امسال با تالش

 .ایمهای اخیر شاهد بودهخوشبختانه تاکنون کمترین خسارت را نسبت به سالکه این آفت وجود دارد، انجام دادند؛ 

برداران و تولیدکنندگان زیتون اگر قرار است بهره :وی با بیان اینکه افزایش دما نیز در این زمینه به ما کمک کرده است، گفت

ده است، باید دقت الزم را روی نگهداری آن داشته کِشی برسانند و هنوز زیتون آنها روی درخت مانمحصول خود را به مرحله روغن

های سازمان حفظ نباتات در زمینه مقابله با آفات گوش ندهند، امکان اینکه این محصول باشد؛ چرا که هوا سرد شده و اگر به توصیه

گیرد ضمن اینکه سال مجری طرح زیتون کشور اضافه کرد: خسارت آفتی تحت پوشش بیمه قرار نمی.دچار خسارت شود، وجود دارد

خیز )قزوین، گیالن، زنجان و قسمتی از گلستان( زیر سه درصد های مهم زیتونگذشته میزان خسارت ناشی از این آفت در استان

 .بوده است

 50هزار هکتار است، گفت: بیش از  85مستخدمی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه مساحت باغات زیتون کشور حدود 

وی با بیان اینکه در سال جاری به خاطر بحث تغییرات اقلیمی و سرمازدگی، میزان تولید مقداری .این باغات بارور هستند درصد

کاهش پیدا کرد، اظهار داشت: امسال به همین دالیل میانگین عملکردمان در واحد سطح کاهش یافت و میزان تولید در سال جاری 

 .شوددرصد تبدیل به روغن ی 35تا  30درصد آن تبدیل به کنسرو و  70دود کنیم که حهزار تن برآورد می 85را 

ای گذشته همجری طرح زیتون تصریح کرد: علیرغم اینکه میزان تولید در سال جاری کاهش یافته، اما کیفیت محصول نسبت به سال

 .تری به بازار عرضه شودسبافزایش پیدا کرده و باعث شده ارزش افزوده محصول تولیدی باال برود و با قیمت منا

آغاز شده است،  72گرم تا پایان برنامه ششموی با بیان اینکه طرح توسعه باغات زیتون از سال  190افزایش مصرف روغن زیتون به 

گرم رسیده و تا پایان برنامه ششم این عدد به  130به  30سالی که این طرح اجرا شده، مصرف روغن زیتون از  24در طول  :گفت

شود تا پایان بینی میهزار تن رساندیم و پیش 85تن به  770گرم خواهد رسید؛ ضمن اینکه میزان تولید را طی این مدت از  190

این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: در ابتدای طرح ما در .هزار تن تولید دست پیدا کنیم 200برنامه ششم به 

زود: تبیین اف مستخدمی .شوداستان اجرا می 26ان گسترش باغات را داشتیم، اما در حال حاضر در های قزوین، گیالن و زنجاستان

 .و ارائه نقشه راه جدید با توجه به تغییرات اقلیمی در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی است

غات داشته باشیم؛ ضمن اینکه اصالح و هزار هکتار توسعه با 15ایم که در برنامه ششم توسعه حدود وی تصریح کرد: ما برآورد کرده

 .بازسازی باغات موجود و توسعه باغات با ارقام سازگار و مناسب هر منطقه در دستور کار ما است

میلیارد  3.3ایم که باید برای اصالح باغات برآورد کرده 96مجری طرح زیتون اظهار داشت: ما بر اساس برنامه ششم توسعه طی سال 

 .هکتار جوانسازی باغات انجام خواهد شد 430م؛ ضمن اینکه در این راستا تومان هزینه کنی

هکتار مشارکت در تغذیه را  1100مستخدمی با بیان اینکه یکی از معضالت بخش زیتون، بحث تغذیه است، گفت: برای سال جاری 

 .ایمدر نظر گرفته

http://awnrc.com/index.php
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 تن در پایان برنامه ششم 3افزایش عملکرد تولید زیتون به بیش از 

تن در پایان برنامه ششم  3تن در هکتار به بیش از  2.1مجری طرح زیتون با بیان اینکه متوسط عملکرد تولید زیتون قرار است از 

 .گانه )گیالن، قزوین و زنجان( حدود چهار تن در هکتار استبرسد، گفت: البته در حال حاضر عملکرد تولید در مناطق سه

ی وزارت جهاد کشاورزی، عالوه بر تولید اقالم کنسروی، تولید روغن زیتون است، تصریح کرد: احداث وی با اشاره به اینکه هدف نهای

برابر مصرف سرانه  2.5مستخدمی با بیان اینکه مصرف کنسرو زیتون .متراکم، یکی از راهکارهای این امر استباغات متراکم و فوق

در کشور داریم، اما به منظور افزایش سالمت جامعه، رشد تولید روغن  جهان است، گفت: اقالم کنسروی و دو منظوره بسیار خوبی

مجری طرح زیتون گفت: به رغم اینکه امسال تولید .زیتون در کشور و توسعه باغات با ارقام تجاری روز دنیا در دستور کار ما است

 .بازار کمبود محصول نداریم زیتون مقدار کاهش پیدا کرده اما چون از سنوات گذشته ذخایری به امسال رسیده، در

 افزایش واردات روغن زیتون در سال جاری

شده، ممنوع است و واردات روغن زیتون مطابق قوانین  های گذشته به شکل خام و فرآوریوی ادامه داد: واردات زیتون همچون سال

هزار تن است، افزود: میزان واردات در  12مستخدمی با بیان اینکه مصرف روغن زیتون در کشور بیش از .جاری انجام خواهد شد

 .تن واردات داشته باشیم 8000شود تا حدود بینی میتن بوده، اما امسال پیش 5700سال گذشته حدود 

مجری طرح زیتون تأکید کرد: ما باید نظارت و رصد کاملی بر روی واردات روغن زیتون داشته باشیم تا شاهد اختالط آن با سایر 

وب نباشیم؛ در همین راستا تصمیم داریم این مسئولیت مهم را بر عهده شورای ملی زیتون قرار دهیم تا این شورا های نامرغروغن

 .نظارت و رصد کامل بر روی این مسئله داشته باشد

http://iranecona.com/78293/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2% 
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 سالمت
 فودپرس 1۳۹۶مهر ماه  22شنبه 

 مواد غذایی که هرگز نباید شسته شوند

 .خواهید بخورید اول بشوییداز کودکی به ما آموخته اند هرچه را که می <غذا و تغذیه

 .تواند نادرست باشدها این عادت میاما افراد کمی اطالع دارند که بعضی وقت

 تخم مرغ

ها جلوگیری کنند. آب این ماده حفاظت کننده را از بین زنند تا از فساد آن به وسیله باکتریمخصوصی را به تخم مرغ می ماده

 .برد، پس نباید آن را بشوییدمی

 مرغ

م فکر مرد ها سالمونال است. عده زیادی ازترین این باکتریهای روی مرغ تازه برای سالمتی ما بسیار خطرناک هستند. معروفباکتری

سیله آب ها به وکنند. با شستن مرغ، باکتریکند، اما آنها اشتباه میکنند که شستن مرغ پیش از پختن آن این مشکل را حل میمی

ای شوند. آشپزهای حرفهها کشته میاگر شما یک راست آن را بپزید تمامی باکتری.شوندبه دست و سینک دستشویی منتقل می

دوبار جوشانده شود: بعد از اولین جوش آمدن آب، شما باید آب را عوض کنید و به جوش (Chicken) ست مرغگویند که بهتر امی

 .دادن ادامه دهید

 گوشت

های یها به باکتردرست مانند مرغ، شما نباید گوشت را بشویید، زیرا شستن گوشت باعث آلوده شدن سینک دستشویی و دست

 .ها را بکشیدپختن در درجه حرارت باال باکتریتوانید با شود. شما میخطرناک می

 .را با دستمال کاغذی خشک کنید. بعد از آن دستان را با آب گرم و صابون بشویید(Meat) نکته: قبل از پختن آب سطح گوشت

 ماکارونی

شوید نشاسته آن را از آن میگویند شستن ماکارونی ای میدانیم چه کسی شستن ماکارونی را پیشنهاد کرده است. آشپزهای حرفهنمی

 .خواهید آن را با ساالد بخورید و یا سرخ کنیدتوانید بعد از پختن ماکارونی آن را بشویید اگر میشما می.شودو سس آن خوب نمی

 قارچ

ش درست پی کند.توانید قارچ را برای مدت طوالنی زیر آب بگیرید و یا در آب خیس کنید، قارچ به راحتی آب را جذب میشما نمی

ن کند و باعث از بین رفتاز پختن بهتر است آن را سریع بشویید و با دستمال کاغذی خشک کنید. خیساندن قارچ آنها را خراب می

 .شودنرمی آن می

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=a214c8bafe1e4854b98d352 
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 سالمت
 فودپرس 1۳۹۶مهر ماه  1۹چهار شنبه 

 دو میوه مفید در پیشگیری از بیماری قلبی

 .تواند در پیشگیری از بیماری قلبی مفید باشدافزودن موز و آووکادو به رژیم غذایی می <غذا و تغذیه

تواند از عارضه سخت عدد موز و یک عدد آووکادو در روز میاند که خوردن یک گروهی از متخصصان قلب و عروق در آمریکا دریافته

 .شدن عروق که عامل ابتال به بیماری قلبی و در نهایت مرگ ناشی از آن است جلوگیری کند

ها این دو ماده خوراکی غنی از پتاسیم هستند و این ماده معدنی به کاهش عارضه تجمع بر اساس آزمایشات انجام شده روی موش

 .کندعروق که مشکل مشترک در بروز بیماری قلبی و کلیوی است، کمک می کلسیم در

ق خونی های نرم به جز بافت استخوانی مانند عروافتد که کلسیم در بافتزمانی اتفاق می "کلسیفیکاسیون"تجمع کلسیم در بافت یا 

 .سازددشوار کرده و مختل می کند و این عارضه انجام فرآیندهای طبیعی بدن راهای بدن تجمع مییا سایر بافت

 کاهش است عروقی –رژیم غذایی غنی از پتاسیم در عین حال خطر سخت شدن سرخرگ آئورت را که از عوامل اصلی بیماری قلبی 

پاول ساندرز، استاد دانشگاه آالبامای آمریکا در این باره گفت: دریافت مقدار کافی پتاسیم در پیشگیری از سختی عروق و .دهدمی

تواند به دلیل اینکه منابع غنی از پتاسیم هستند می موثر است و استفاده از این دو خوردنی (Arterial arthritis)صلب شرائینت

هایی که رژیم غذایی غنی از پتاسیم دارند کمتر با در این آزمایش مشخص شد موش.کمبود این عنصر مهم در بدن را جبران کند

 .شوندعروق روبرو میاحتمال ابتال به عارضه سختی 

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=75c48e198bc74803b5454e 
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 سالمت
 فودپرس 1۳۹۶مهر ماه  1۷دو شنبه 

 میان عده هایی برای کاهش اشتهای کاذب

کنیم بخوریم که معموال هم ارزش غذایی ندارند. اما حرکتی به سادگی انتخاب یک ی ما چیزهایی را هوس میهمه <غذا و تغذیه

 .های بهتری در تغذیه داشته باشیدتواند به شما کمک کند، همیشه انتخابی مناسب میهمیان وعد

کند. خورید، بیشتر از هر چیز دیگری، اهمیت پیدا میمی آید، چیزیی کهاین یک حقیقت آشکار است: وقتی پای سالمتی به میان می 

تان را زیبا و سالم نگه دارد و حتی به شما کمک کند ها را از شما دور کند، پوست و موهایتواند بیماریانتخاب غذای درست می

 .های کاذب را از بین ببردتواند اشتی شما، میبیشتر عمر کنید. شواهد بسیار فراوانی نشان داده که رژیم غذایی روزانه

 قدرت پروتئین در رژیم غذایی

هستند، دلیل دارد؛ وقتی شما سیر و راضی (Weight Loss) های غذایی پُر پروتئین، متدهایی موثر در کاهش وزناینکه رژیم

وتئین موجود نی است. پرگیرید خیلی کمتر از روی وسوسه یا یک میل ناگهاکنید و بنابراین تصمیماتی که میهستید، بهتر فکر می

شود تا رشد کنید و عملکرد خوبی داشته باشید. پروتئین، در طیف بسیار متنوعی تان مصرف میهای بدندر غذا، توسط تمام بخش

ن یتوانید در هر نوع رژیمی که هستید، به مقدار کافی پروتئشود، هم منابع حیوانی و هم منابع گیاهی، بنابراین میاز غذاها یافت می

 .مصرف کنید

 کند؟پروتئین، چگونه اشتها را کم می

رید های بد غذایی بگیکنید، احتمال اینکه گرسنه شوید و تصمیمتری احساس سیری میساده است؛ وقتی شما برای مدت طوالنی

پروتئین .خواهد آمد مخیلی کمتر خواهد شد. وقتی گرسنه باشید، یک برش بزرگ پیتزا یا کیک شکالتی، بسیار وسوسه برانگیز به چش

ی موجود در کند. اسید آمینهتان را بهتر میکند: قند خون را تثبیت کرده و خلق و خویتان را کم میاز دو راه دیگر هم اشتهای

تان را تثبیت کرده و به عنوان یک داروی طبیعی ضد هایی که خلقها ضروری است، یعنی هورمونپروتئین، برای تعدیل هورمون

 .های سالم غذایی داشته باشیدتوانید انتخابتر میکنند. وقتی شما آرام و خونسرد هستید، خیلی راحتاب عمل میاضطر

 ی شگفت انگیزمیان وعده

ای بسیار عالی ، آنها را به عنوان میان وعده(Nutritionists)مغزها، سرشار از پورتئین هستند و مدتهاست که متخصصین تغذیه

 .ای جدید روی مغز، گردو برای غلبه بر گرسنگی و اشتها، کامل و شگفت انگیز استاما طبق مطالعهکنند. توصیه می

های ترکیب شده با گردو خورده بودند نسبت به گروهی که این مطالعه که در نوع خود، اولین است نشان داد افرادی که اسموتی 

مورد آزمایش قرار  MRI گی کرده بودند. این افراد با استفاده ازشان گردو نداشت، در طول روز کمتر احساس گرسنهایاسموتی

گرفتند و معلوم شد گروهی که اسموتی با گردو مصرف کرده بودند، نسبت به گروهی که گردویی مصرف نکرده بودند، واکنش بسیار 

ترل رده بودند، آن بخش از مغز که به کنکمتری نسبت به تصاویر پیتزا و دسر نشان دادند. محققان دریافتند وقتی این افراد گردو خو

 .اشتها مربوط است، فعال شده بود

 دالیل دیگری که باید گردو بخورید 

تان فوق العاده مفید و فیبرهای غذایی زیادی که دارد، برای 3، امگا E گردو، منبعی بسیار مغذی است که به ویژه از نظر ویتامین

تم تنفسی سودمند است و حتی خواص ضد سرطانی دارد. توانایی گردو برای فریب است. خوردن گردو برای سالمت قلب و سیس

ای ی هوشمندانهتواند میان وعدهگردو می.توان به راحتی از آن گذشتتر، امتیازی است که نمیدادن مغز جهت انتخاب غذاهای سالم
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توانید یتان اضافه کنید، حتی مهایرا به ساالد، ماست و اسموتیتوانید آن باشد اما برای اینکه از فواید آن بیشترین بهره را ببرید می

 .ی گردو درست کنیدخودتان کره

 ها را دست کم نگیریدمیان وعده

چیزی که برای غلبه بر اشتها، هرگز نباید فراموش کنید این است که به خوردن میان وعده اهمیت بدهید. شاید فکر کنید خوردن 

های آل، مناسب نیست، اما واقعیت این است که خوردن میان وعدهی، برای کاهش وزن و حفظ وزن ایدههای اصلی غذایبین وعده

ذاهای قرار نگیرید، احتمال اینکه غ« گرسنه بودن»تواند بهترین راه غلبه بر اشتها و گرسنگی باشد. وقتی در شرایط سالم حتی می

 .راغ اولین چیزی که برای خوردن در دسترس دارید نخواهید رفتشود و سسالم و مغذی را انتخاب کنید خیلی بیشتر می

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=45d92b263be14f6682655aa 
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 سالمت
 ایران اکونا - 1۳۹۶/ مهر /  1۶یکشنبه , 

 میلیارد تومان اعتبار برای شیر مدارس ۲00در انتظار 

های ماه سال گذشته در حال بررسی و حسابرسی شرکتدبیر انجمن صنایع لبنی گفت: سازمان حمایت مصرف کنندگان از بهمن

 .ستاد تنظیم بازار برود تاکنون است تا نتیجه برای تعیین قیمت به 93شده محصوالت از سال لبنی برای برآورد قیمت تمام

: گفت رسید، کجا به باالخره لبنی پرمصرف محصول سه قیمت تعیین بررسی ماه 7 از پس که سوال این به پاسخ در رضا باکری

 93شده واقعی از سال های لبنی را برای رسیدن به بهای تمامت مصرف کنندگان و تولید کنندگان اسناد مالی شرکتحمای سازمان

گذاری کاالهای سال اخیر دستورالعمل قیمت 4وی اضافه کرد: پیش از این و در .بررسی کرده است که این امر زمان بر استتاکنون 

شد، اما اکنون های لبنی داده میدرصد مجوز افزایش قیمت به شرکت 6یا  5الحساب تولید داخل برای محصوالت لبنی به صورت علی

دبیر انجمن صنایع .گیری شودمحصول برآورد شود تا بر اساس آن در ستاد تنظیم بازار تصمیم شده هرقرار است قیمت واقعی تمام

لبنی همچنین در مورد آخرین وضعیت اختصاص اعتبار الزم برای توزیع شیر مدارس با آغاز سال تحصیلی جدید هم گفت: طبق 

جمهور که برای اختصاص ریم در بخشنامه جدید معاون اول رئیسمیلیارد تومان بودجه برای این امر الزم است که امیدوا 200برآوردها 

سال .های دولت ابالغ شده، سازمان برنامه و بودجه این اعتبار را هم برای شیر مدارس اختصاص دهدهای عمرانی و برنامهاعتبار پروژه

آغاز سال تحصیلی همچنان خبری از روز از  15گذشته طرح شیر مدارس به صورت نصفه و نیمه اجرا شد و امسال نیز با گذشت 

 .آموزان نیستاجرای طرح شیر مدارس برای تأمین سالمت دانش

http://iranecona.com/78187/%D8%AF%D8%B1%D-8%A7%D9% 
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 سیب زمینی
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 شیالت
 آیانا - 1۳۹۶مهر  22تاریخ: 

 افتتاح خط تولید تور بدون گره ویژه قفس های پرورش ماهی

 های پرورش ماهی به بهره برداری رسید.برای نخستین بار در کشور، خط تولید تور بدون گره ویژه قفس

های پرورش ماهی برای نخستین گره ویژه قفسبه گزارش ایانا به نقل از سازمان شیالت ایران، بهره برداری از خط تولید تور بدون 

 .بار در کشور با حضور حسن صالحی معاون وزیر و رییس سازمان شیالت ایران آغاز شد

براساس این گزارش، همزمان خط آنتی فولینگ )آغشته کردن تورهای مخصوص قفس های پرورش ماهی به ماده ضد جلبک( در 

این خط، تحت لیسانس یک شرکت معتبر اروپایی و برای نخستین بار در کشور راه اندازی شده .کارخانه توربافان نیز آغاز به کار کرد

پیش از این معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر از برنامه توسعه دانش فنی کسب شده تورهای بدون گره .است

 با توجه به"حد صنعتی امیرکبیر خبر داده و گفته بود: های پرورش ماهی در دریا و تولید صنعتی آن در جهاددانشگاهی واقفس

های محدودیت منابع آبی داخل کشور و وجود سواحل دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان، پرورش ماهی در قفس از اولویت

در حفاظت های اصلی قفس پرورش ماهی در دریا است که نقش مؤثری شود. تور یکی از بخشوزارت جهاد کشاورزی محسوب می

ترین مشکلی در تورهای بدون از سرمایه گذاری انجام شده و بهره وری پرورش ماهی، در این روش دارد. به طوری که با بروز کوچک

تاکنون این تورها از "گره مصرفی، کل سرمایه، امکانات و زمان مصرف شده برای پرورش آبزیان محصور در قفس، از بین خواهد رفت.

شد که مشکالتی را برای فعاالن صنعت شیالت به وجود آورده بود. تورهای وارداتی از اروپا، قیمت و چین وارد می کشورهای اروپایی

ش های پرورباالیی داشته و زمان تحویل آنها طوالنی است. همچنین اغلب تورهای چینی کیفیت مناسبی برای استفاده در قفس

 یابد.های تولید صنعتی ماهی به روش پرورش در قفس، افزایش میحالت ریسک و هزینه آبزیان در دریا را ندارد، بنابراین در هر دو

http://www.iana.ir/fa/news/49170/%D8%A7%D9%81%D8%AA 
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 شیالت

 آیانا - 1۳۹۶مهر  18تاریخ: 

 میلیارد دالری تجارت ماهیان زینتی در جهان ۲0نفر در بخش ماهیان زینتی / سهم  8700اشتغال 

های اخیر از این طریق درآمدزایی صورت شود که در دههتولید و پرورش ماهیان زینتی از دیر باز یکی از عالیق ایرانیان محسوب می

 مشغولند.وکار نفر به این کسب 700اکنون بیش از هشت هزار و گرفته و هم

های اخیر ماهی قرمز یکی از اجزای سفره هفت سین در بین ایرانیان بوده است، اما حضور به گزارش خبرنگار ایانا، اگرچه در سده

ربوطه های ممستمر ماهیان زینتی در منازل و محل کار، طی چند دهه گذشته رواج یافته و با توسعه مراکز تکثیر و پرورش و فروشگاه

شود. بنابراین با توجه به تاثیر روانی وجود ( در بین مردم شناخته میpetوع از ماهیان، به عنوان یک حیوان خانگی )امروز این ن

 ای دارد.های انسانی، تقاضا برای ماهیان زینتی در کشور روند فزایندهآکواریوم در محیط

 میزان اشتغال ایجاد شده 

مرکز تولید آبزیان زینتی در سراسر کشور  400حدود یک هزار و  95ایران، تا سال طبق آمار و اطالعات موجود در سازمان شیالت 

میلیون قطعه انواع ماهیان زینتی، زمینه  220به کار تکثیر، وزن رسانی و پرورش اشتغال دارند و در سال گذشته با تولید حدود 

های اشتغال متعددی در حوزه اسطه این تولید، فرصتاند. ضمن اینکه به ونفر را فراهم کرده 700اشتغال مستقیم هشت هزار و 

شود گونه از انواع ماهیان زینتی در سطح تجاری در کشور تولید می 100خدمات فروشگاهی و خرده فروشی مهیا شده است.بیش از 

اندازی هان گیالن و تهران راو عالوه بر آن در دو سال گذشته تولید گیاهان زینتی نیز در کشور توسعه یافته و دو واحد تولیدی در است

 شود، تقریبا به صفر رسیده است.با توجهها محسوب میاند. به این ترتیب واردات گیاهان آبزی زینتی که جزء الینفک آکواریومشده

عه مراکز توس اندازی مراکز تولید ماهیان زینتی کامال متغیر است،به اینکه ظرفیت تولید و میزان سرمایه گذاری مورد نیاز برای راه

آموخته و ماهیان زینتی در قالب مشاغل خانگی و خرد فراهم بوده و این امر اشتغال اقشار کم سرمایه جامعه از جمله بانوان دانش

  کند.زنان سرپرست خانوار را فراهم می

 تجارت ماهیان زینتی در ایران و جهان

درصد کاهش  47ه کشور وارد شده که در مقایسه با سال قبل از آن هزار دالر ب 930تن ماهی زینتی به ارزش  62در سال گذشته 

میلیون دالر صادر شده که دو برابر میزان صادرات سال  2.2تن انواع آبزیان زینتی به ارزش بیش از  315داشته است. از سوی دیگر 

شود. عراق، ترکیه، ر دالر برآورد میهزا 270است. بنابراین تراز تجاری در این بخش مثبت بوده و به میزان یک میلیون و  94

آذربایجان و برخی کشورهای عربی، بازارهای اصلی صادرات تولیدکنندگان ایرانی هستند. با توجه به وجود ذخایر طبیعی ماهیان 

عه ن، توسهای تجاری خوبی برای توسعه صادرات این آبزیان وجود دارد. از این رو شیالت ایرازینتی آب شور در جنوب کشور، فرصت

گونه  600کند.در حال حاضر نیز بیش از دو هزار و مراکز تولید آبزیان زینتی آب شور را در دستور کار داشته و از آن حمایت می

های مهم تجارت محصوالت شیالتی جهان را تشکیل مختلف از ماهیان زینتی در دنیا وجود دارد و تولید و تجارت آنها یکی از بخش

ای از شاغالن در این عرصه شود و طیف گستردهمیلیارد دالر برآورد می 20رت ماهیان زینتی در دنیا بیش از دهد. سهم تجامی

 80مشغول فعالیت هستند. کشورهای مهم تولید کننده عبارتند از مالزی، سنگاپور، تایلند، اندونزی و چین. این کشورها بیش از 

 اند.درصد تجارت را به خود اختصاص داده

http://www.iana.ir/fa/news/49074/%D8%A7%D8%B4%D8% 
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 شیالت

 آیانا - 1۳۹۶مهر  1۶تاریخ: 

تکذیب صید آبزیان توسط کشتی ها و شناورهای چینی /کشتی های صیادی در سواحل جنوب، ایرانی و دارای مجوز 

 شیالت هستندصید از 

سرپرست معاونت صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیالت، صید آبزیان توسط کشتی ها و شناورهای چینی را رد کرد و گفت: در حال 

 .حاضر تمام کشتی های صیادی فعال در آب های تحت حاکمیت جمهوری اسالمی ایران، مالکیت و پرچم ایرانی دارند

کشتی های صیادی در سواحل جنوب کشور با دریافت گواهینامه  :اورزی، شاپور کاکولکی اعالم کردبه گزارش ایانا از وزارت جهاد کش

ثبت از سازمان بنادر و دریانوردی و همچنین مجوز صید از شیالت به فعالیت صید در چارچوب مقررات مشغولند و خبر وجود 

وی .تواند مکان تامین شناورها، خارج از کشور بوده باشد شناورهای چینی در صیادی ایران کامال غیر مستند است و احتماال می

افزود: صید این کشتی ها برای گونه فانوس ماهیان که دارای سایز کوچک حداکثر هفت سانتی متری با وزن چهار تا پنج گرم و عمر 

می کنند و از این رو امکان متر زیست  200کوتاه حدود یکسال است که به صورت گله ای و در حجم زیاد در مناطق عمیق بیش از 

صید این ماهی با شناورهای کالس لنج و قایق )صیادان سنتی( که جامعه بهره بردار سنتی را تشکیل می دهد وجود نداشته و تداخل 

رست سرپ.با صید خرد ندارد و تنها به روش صید ترال میان آبی توسط کشتی های توانمند با برداشت از آب های عمیق امکان پذیر است

معاونت صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیالت ایران اضافه کرد: با توجه به بیولوژی این آبزی و عمر کوتاه در صورت عدم برداشت 

سال پیش  50کاکولکی درباره ذخیره فانوس ماهیان تصریح کرد: ذخیره این ماهیان نزدیک به .به طور طبیعی از بین خواهند رفت

و طی اقدامات موثر و صرف هزینه هایی در طول این سال ها ذخایر ارزیابی و تکنولوژی صید از آب های در دریای عمان شناسایی 

 2.3وی ادامه داد: بر اساس اعالم موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور، ذخیره فانوس ماهیان حدود .عمیق شناسایی شده است

سرپرست معاونت صید و بنادر ماهیگیری .تن در هر سال است 300تا  200میلیون تن و حداکثر میزان مجاز قابل برداشت آن 

درصد از میزان مجاز قابل برداشت، توسط کل کشتی های فعال برداشت می  10سازمان شیالت ایران تصریح کرد: امروزه کمتر از 

ازمان شیالت است که اشتغال وی اذعان کرد: برنامه توسعه بهره برداری از این ذخایر از جمله برنامه های اقتصاد مقاومتی س.شود

کاکولکی با بیان این که تجهیزات نظارتی مانند سیستم کمترل از راه .مستقیم و غیر مستقیم قابل توجهی را نصیب کشور می کند

و اف الین بر روی تمام کشتی ها نصب است، خاطرنشان کرد: از سوی دیگر با نظارت دقیق بر تخلیه، پایش مستمر تمام  VMS دور

 .ی ها صورت می گیرد و با کوچک ترین تخلف برابر ضوابط و مقررات برخورد می شودکشت

http://www.iana.ir/fa/news/48988/%D8%AA%DA%A9% 
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 شکر
 آیانا - 1۳۹۶مهر  1۷تاریخ: 

 چغندرکاران؛ چالش پیش روی خوداتکایی ایران در شکرحذف سهمیه قند و تفاله 

اهرم های حمایتی از کشاورزان برای توسعه کشت چغندر از گذشته تا کنون وجود داشته و حذف اعطای تفاله چغندر و قند، آن هم 

ول انگیزه تولید این محصدر زمانی که وزارت جهاد کشاورزی عزم خود را برای خوداتکایی به شکر جزم کرده است، بیشتر باعث کاهش 

 .نزد کشاورزان خواهد شد که با هدف مسووالن ارشد متولی امنیت غذایی کشور منافات خواهد داشت

 :پورحامد صفری -خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( 

 رای اقتصاد، این اهرمحذف سهمیه تفاله چغندر و قند از سبد عایدات کشاورزان از جمله تصمیم هایی بود که با اتخاذ آن از سوی شو

حمایتی از کشاورزان چغندرکار ستانده شد تا بر اساس محاسبه ای ساده هر کشاورز به طور متوسط بابت حذف این سهمیه در هر 

 150با صفر شدن تعرفه هکتار بیش از یک میلیون تومان افت درآمد داشته باشد. این در حالی است که چند سال پیش از این، 

هزار تن شکر در سال  527میلیون و  2هزارتنی کشور به واردات این محصول،  600شکر در دولت نهم و نیاز ساالنه  درصدی واردات

وارد کشور شده بود و متعاقب این امر شکر تولید داخل روی دست کارخانجات باقی ماند و نبود نقدینگی در این واحدها،  1385

تسویه حساب کشاورزان به تاخیر انداخت. اقدامی که منجر به این شد تا زارعین چعندرقند نسبت به کشت این محصول عقب نشینی 

جهانی شکر، قیمت این محصول در ایران افزایش یافت و کارخانجات تا حدودی از حالت شوک کردند. اما به مرور با افزایش قیمت 

خارج شدند، اما با تالش کشاورزان و حمایت مسئولین وزارت جهاد کشاورزی در دولت یازدهم، میزان تولید شکر در سال جاری به 

اما از آنجا که  شت و صنعت چغندرقند محسوب می شود.ساله ک 120هزارتن رسید که رکورد جدیدی در تاریخ  643یک میلیون و 

هزارتن است و با ادامه روند کنونی تولید نیشکر و چغندرقند در کشور، خودکفائی  100میلیون و  2کل نیاز ساالنه شکر کشور حدود 

خودکفایی در تولید شکر حال برای تداوم کشت چغندر و نیشکر و رسیدن به  ،محقق خواهد شد 1400در تولید این محصول تا سال 

باید از کشاورزان حمایت کرد تا رغبت بیشتری به کشت چغندر داشته باشند، اما درست در زمانی که ماشین تولید شکر به حرکت 

درآمده و باید با سرعت بیشتری به راه خود ادامه دهد، به جای تشویق کشاورزان، حذف این اهرم حمایتی یعنی همان قند و تفاله 

  کام کشاورزان را تلخ کرده است. چغندر

بنابراین موضوع را از سه ضلع مثلثی درگیر با این ماجرا یعنی چغندرکاران، انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر و رئیس کمیسیون 

 کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس پیگیری کردیم تا چرایی حذف تفاله چغندر و قند و نگرش کمیسیون کشاورزی مجلس را در

برنگار امروز در گفتگو با خعلی اکبری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی این خصوص جویا شویم.

خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( گفت: اهرم های حمایت از کشاورزان برای توسعه کشت چغندر از گذشته تا کنون وجود داشته و 

ره به اینکه هر از گاهی بخشی از امتیازات داده شده به کشاورزان به بهانه های مختلف حذف می تداوم آن ضروری است.وی با اشا

شود، تصریح کرد: اعطای قند و تفاله چغندر توسط کارخانجات به کشاورزان از گذشته تاکنون رایج بوده و حق مسلم کشاورزان است 

خانجات دریافت کنند، این در حالی است که نه تنها قند و تفاله چغندر که با سختی های فراوان تولید، تفاله چغندر و قند از کار

کشاورزان حذف شده، بلکه مطالبات چغندرکاران هم با تاخیر چندماهه تا یک ساله پرداخت می شود.اکبری تاخیر در پرداخت ها و 

نون هیچ گونه درخواستی برای پیگیری حذف حذف اهرم های حمایتی کشاورزان را باعث کاهش انگیزه آنان دانست و اظهار کرد: تا ک

قند و تفاله چغندر از هیچ مرجعی به کمیسیون کشاورزی نرسیده است.وی در پاسخ به این پرسش که تذکر کتبی رسول خضری 

نماینده پیرانشهر مجلس شورای اسالمی به رئیس جمهوری و وزیر صنعت، معدن و تجارت در این باره تا چه مرحله ای پیشرفت 
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اشته و آیا این تذکر در کمیسیون کشاورزی مجلس پیگیری شده، گفت: هر یک از نمایندگان مجلس می توانند هر مشکلی را به د

صورت مستقیم دنبال کنند، اما این تذکر تاکنون به دست ما نرسیده و اگر به کمیسیون کشاورزی مجلس ارجاع شود، به طور حتم 

در پاسخ به موافقان حذف تفاله چغندر و رزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی رئیس کمیسیون کشاوپیگیری خواهد شد.

قند گفت: محصول اصلی مورد نیاز و تولیدی کارخانه، قند است نه ضمائم آن و اگر روزی این ضمائم، ارزش پیدا کرد؛ کارخانجات 

مقرون به صرفه نبودن اعطای تفاله چغندر و قند به کشاورزان نباید این حق مسلم کشاورزان را از آن خود بدانند، اما جهت حل مشکل 

دولت در پرداخت بهای خرید تضمینی برای کارخانجات، باید تدابیری برای قیمت تمام شده قند اندیشیده شود.اکبری افزود: 

پول گندمکاران و چغندرکاران  محصوالت کشاورزی با یک وقفه مواجه شده که مدام در حال تکرار است، به عنوان مثال هنوز قسمتی از

 پرداخت نشده است.

وی با اشاره به تذکری که روز گذشته در مجلس درباره تعجیل در پرداخت مطالبات کشاورزان به رئیس جمهوری داشته است، گفت: 

ما اورزان داشته، ابه تازگی صحبت هایی با وزیر جهاد کشاورزی که عضو شورای اقتصاد است، درباره تاخیر در پرداخت مطالبات کش

 تامین اعتبار این پرداخت ها باید توسط سازمان برنامه و بودجه انجام شود که این پیگری هم تا کنون موثر واقع نشده است.

 حذف قند و تفاله چغندر کشاورزان با مصوبه شورای اقتصاد

ات قند و شکر ایران در گفتگو با خبرنگار ایانا این در حالی است که بهمن دانائی، دبیر و عضو هیئت مدیره انجمن صنفی کارخانج

 20کیلو قند و  2  معتقد است: طبق مصوبه شورای اقتصاد در سال های گذشته بابت بخشی از وجه محصول، به ازای هر تن چغندر،

ه کشاورزان اعطا و تن( به عنوان ترمیم نرخ ب 24کیلو تفاله چغندر به دلیل پایین بودن عملکرد این محصول در هر هکتار )حدود 

 تومان با چغندرکاران محاسبه می شد. 2تومان و هرکیلو تفاله  50هرکیلو قند 

تن در هکتار در سال های اخیر تصریح کرد: طی سال گذشته قیمت هرکیلو تفاله به  90وی با اشاره به افزایش عملکرد چغندرقند تا 

یده بود که کارخانجات عالوه بر پرداخت پول چغندر به کشاورزان، این هزینه هزار تومان در بازار رس 3تومان و هرکیلو قند به  800

را متحمل می شدند. انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر ایران پیشنهادی مبنی بر ترمیم قیمت قند و تفاله چغندر یا حذف آن از 

غندر در سال گذشته، قند و تفاله چغندر کشاورزان مصوبه فوق به شورای اقتصاد ارائه کرد که این شورا پس از اعالم نرخ تضمینی چ

 را از این مصوبه حذف کرد.

 تفاله چغندر به جای پول، سیاست کارخانجات قندوشکر

ابوذر آریافر یکی از کشاورزان چغندرکار استان خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار ایانا گفت: پرداخت پول چغندرکاران طی چند 

انجام نمی شود و کارخانجات قندوشکر در سال های اخیر به جای پرداخت پول به چغندرکاران، پیشنهاد  سال گذشته طبق قرارداد

خرید تفاله چغندر یا قند می دهند که کشاورزان برای دستیابی سریع به پول خود مجبور به خرید محصول این کارخانجات هستند. 

رضوی، سال گذشته به چغندرکاران اعالم کرد که به جای دریافت نقدی  به عنوان مثال یکی از کارخانجات قند در استان خراسان

 .طلب خود می توانند قند یا تفاله چغندر از کارخانه خریداری کرده یا در انتظار پرداخت پول بمانند

 ز کارخانجات می شوندوی در ادامه اضافه کرد: چغندرکاران برای رسیدن بدون وقفه به پول خود مجبور به خرید تفاله چغندر یا قند ا

این .درصد کمتر از قیمت تضمینی از کشاورزان خریداری می کنند 20تا  15که البته دالالن و واسطه ها قند یا تفاله چغندر را 

ماهه پرداخت کرده و کارخانه  4تا  3کشاورز گفت: یکی از کارخانجات قند استان خراسان رضوی، طلب برخی چغندرکاران را با تاخیر 

 دیگری در همین استان هنوز مطالبات سال گذشته برخی چغندرکاران را پرداخت نکرده است. قند
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همچنین میثم حسینی از دیگر کشاورزان چغندرکار استان خراسان رضوی در گفتگو با ایانا گفت: قند و تفاله چغندر اعطایی 

اورزان را تامین می کرد که حذف آن مشکل بزرگی برای کارخانجات به کشاورزان عالوه بر وجه پرداختی، گوشه ای از مایحتاج کش

کیلو تفاله چغندر به کشاورزان  20کیلو قند و  2این قشر به وجود می آورد.وی افزود: کارخانجات قندوشکر بابت هرتن چغندر هرسال 

تومان در بازار خرید و  850ر تومان و هرکیلو تفاله چغند 500هزار و  2می دادند که بر اساس قیمت های سال گذشته هرکیلو قند 

فروش می شد.با این اوصاف، محاسبه دریافتی کشاورزان از تفاله چغندر و قند اعطایی کارخانجات کار سختی نیست و با انجام یک 

هزار تومان عاید  22حساب سرانگشتی می توان دریافت که اگر از فروش تفاله چغندر و قند به ازاء تحویل هر تن چغندر، حدود 

هزار تومان از هرهکتار  100تنی داشت، حدود یک میلیون و  50کشاورزان می شد و این محصول در هر هکتار میانگین عملکرد 

میلیون تومانی ضرر بزرگی  11هکتاری چغندر توسط یک کشاورز، کاهش درآمد  10نصیب چغندرکاران می شد که با فرض کشت 

ها حاکی از این است که به جای حذف تفاله چغندر و قند کشاورزان، قرار است  برای این قشر محسوب می شود.اما برخی شنیده

کارخانجات به ازاء هر تن چغندر تحویلی، عالوه بر پرداخت مطالبات چغندرکاران، مبلغی برای جبران به حساب آن ها واریز کنند که 

 یمی اتخاذ خواهد شد./باید دید در نهایت برای جایگزینی مصوبه حذف تفاله چغندر و قند چه تصم

http://www.iana.ir/fa/news/49045/%D8%AD%D8%B0% 
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 شکر
 آیانا - 1۳۹۶مهر  22تاریخ: 

 تچغندر برای انتخاب نوع کششکرهای انبار شده منتظر اعالم قیمت جدید دولتی/ کشاورزان در انتظار قیمت تضمینی 

روز گذشته اعالم نشدن قیمت جدید این محصول توسط دولت باعث انبارشدن شکر در کارخانجات  40با وجود آغاز تولید شکر طی 

بهمن دانائی، دبیر و عضو هیئت مدیره انجمن صنفی کارخانجات قند .و سرگردانی این واحدها برای فروش محصول خود شده است

هزارتن چغندر تحویل  800روز گذشته بیش از یک میلیون و  40ان در گفتگو با خبرنگار ایانا با بیان این مطلب افزود: طی و شکر ایر

کارخانجات و شکر آن تولید و انبار شده، اما به دلیل اعالم نشدن نرخ جدید شکر توسط دولت کارخانجات نمی توانند محصول تولیدی 

ودن افزایش قیمت چغندر و شکر را یکی از مشکالت این بخش دانست و اظهار کرد: میزان افزایش خود را بفروشند.وی متناسب نب

قیمت چغندر بسیار بیشتر از شکر بوده و باعث متضرر شدن کارخانجات و کاهش انگیزه این واحدها می شود. عضو هیئت مدیره 

ندر بدون هماهنگی این انجمن افزایش می یابد، اما زمان انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر ایران گفت: قیمت خرید تضمینی چغ

 افزایش قیمت شکر هیچ گونه حمایتی از این انجمن صورت نمی گیرد.

دانائی با بیان اینکه قیمت خرید تضمینی چغندر برای سال جاری هنوز اعالم نشده، تصریح کرد: قیمت خرید تضمینی هرکیلو چغندر 

تومان بوده و هرچقدر میزان عیار چغندر بیشتر باشد، قیمت خرید تضمینی آن افزایش می  309 درصد در سال گذشته 16با عیار 

یابد. وی عنوان کرد: دولت بر اساس قانون مکلف شده هرسال نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی را زودتر اعالم کند تا کشاورزان 

ال گذشته قبل از آغاز فصل زراعی قیمت تضمینی چغندر اعالم بتوانند در مورد کشت محصول مورد نظر تصمیم گیری کنند که س

هنوز اعالم نشده است، همچنین دولت مکلف است درصورت کاهش  97-96شد، اما قیمت تضمینی این محصول برای سال زراعی 

 قیمت چغندرقند، محصول چغندرکاران را بر اساس نرخ تضمینی خریداری کند.

و شکر ایران در پاسخ به اظهارات یکی از چغندرکاران استان خراسان رضوی مبنی بر کمبود بذر  دبیر انجمن صنفی کارخانجات قند

سال گذشته به دلیل محدودیت واردات، کمبود بذر چغندر وجود داشت، اما در دولت یازدهم با برداشته شدن  4چغندر گفت: تا 

ندارد و کارخانجات، چغندرکاران را از لحاظ بذر سم و کود  محدودیت واردات بذر چغندر، هیچ گونه کمبودی در این زمینه وجود

 حمایت می کنند، همچنین میزان بذر تحویلی به کشاورزان بر اساس قرارداد آن ها و میزان کشت چغندر خواهد بود.

با چند کارخانه هزارتومانی کشاورزان بابت تحویل ندادن چغندر افزود: برخی چغندرکاران در گذشته  40دانائی در خصوص جریمه 

ها قرارداد می بستند و ضمن استفاده از تسهیالت کود، سم و بذر چند کارخانه، محصول خود را به کارخانه دیگری می فروختند که 

این جریمه به دلیل جلوگیری از سوء استفاده احتمالی برخی چغندرکاران درنظرگرفته شده و جریمه ای بابت تاخیر در قراردادها 

 .وجود ندارد

http://www.iana.ir/fa/news/49171/%D8%B4%DA%A9%D 
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 شیر و فرآورده ها
 فارس - ۹۶/0۷/1۶ : تاریخ

 مدارسمیلیارد تومان اعتبار برای شیر  ۲00سال/ در انتظار  4برآورد قیمت واقعی محصوالت لبنی پس از 
بنی های لماه پارسال در حال بررسی و حسابرسی شرکتدبیر انجمن صنایع لبنی گفت: سازمان حمایت مصرف کنندگان از بهمن 

  .تاکنون است تا نتیجه برای تعیین قیمت به ستاد تنظیم بازار برود 93شده محصوالت از سال برای برآورد قیمت تمام

ماه بررسی تعیین قیمت سه  7در پاسخ به این سوال که پس از  خبرگزاری فارسشاورزی وگو با خبرنگار کرضا باکری در گفت

های لبنی محصول پرمصرف لبنی باالخره به کجا رسید، گفت: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان اسناد مالی شرکت

وی اضافه کرد: پیش از این .تاکنون بررسی کرده است که این امر زمان بر است 93ه واقعی از سال شدرا برای رسیدن به بهای تمام

درصد مجوز  6یا  5الحساب گذاری کاالهای تولید داخل برای محصوالت لبنی به صورت علیسال اخیر دستورالعمل قیمت 4و در 

شده هر محصول برآورد شود تا بر اساس آن در ست قیمت واقعی تمامشد، اما اکنون قرار اهای لبنی داده میافزایش قیمت به شرکت

دبیر انجمن صنایع لبنی همچنین در مورد آخرین وضعیت اختصاص اعتبار الزم برای توزیع شیر .گیری شودستاد تنظیم بازار تصمیم

ین امر الزم است که امیدواریم در میلیارد تومان بودجه برای ا 200طبق برآوردها  :مدارس با آغاز سال تحصیلی جدید هم گفت

های دولت ابالغ شده، سازمان برنامه و های عمرانی و برنامهجمهور که برای اختصاص اعتبار پروژهبخشنامه جدید معاون اول رئیس

فه و به گزارش خبرنگار فارس، سال گذشته طرح شیر مدارس به صورت نص.بودجه این اعتبار را هم برای شیر مدارس اختصاص دهد

روز از آغاز سال تحصیلی همچنان خبری از اجرای طرح شیر مدارس برای تأمین سالمت  15نیمه اجرا شد و امسال نیز با گذشت 

 .آموزان نیستدانش

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=69513960716000 
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 شیر وفرآورده ها
 آیانا - 1۳۹۶مهر  1۶تاریخ: 

 سال 4برآورد قیمت واقعی محصوالت لبنی پس از 

نی های لبماه پارسال در حال بررسی و حسابرسی شرکتدبیر انجمن صنایع لبنی گفت: سازمان حمایت مصرف کنندگان از بهمن

 .تاکنون است تا نتیجه برای تعیین قیمت به ستاد تنظیم بازار برود 93شده محصوالت از سال برای برآورد قیمت تمام

 :گفت رسید، کجا به باالخره لبنی پرمصرف محصول سه قیمت تعیین بررسی ماه 7 از پس که پرسش این به پاسخ در رضا باکری 

 93شده واقعی از سال های لبنی را برای رسیدن به بهای تمامشرکت مالی اسناد کنندگان تولید و کنندگان مصرف حمایت سازمان

گذاری کاالهای سال اخیر دستورالعمل قیمت 4تاکنون بررسی کرده است که این امر زمان بر است.وی اضافه کرد: پیش از این و در 

شد، اما اکنون های لبنی داده میه شرکتدرصد مجوز افزایش قیمت ب 6یا  5الحساب تولید داخل برای محصوالت لبنی به صورت علی

گیری شود.دبیر انجمن صنایع شده هر محصول برآورد شود تا بر اساس آن در ستاد تنظیم بازار تصمیمقرار است قیمت واقعی تمام

ق طب لبنی همچنین در مورد آخرین وضعیت اختصاص اعتبار الزم برای توزیع شیر مدارس با آغاز سال تحصیلی جدید هم گفت:

جمهور که برای اختصاص میلیارد تومان بودجه برای این امر الزم است که امیدواریم در بخشنامه جدید معاون اول رئیس 200برآوردها 

های دولت ابالغ شده، سازمان برنامه و بودجه این اعتبار را هم برای شیر مدارس اختصاص دهد.به های عمرانی و برنامهاعتبار پروژه

روز از آغاز سال تحصیلی  15، سال گذشته طرح شیر مدارس به صورت نصفه و نیمه اجرا شد و امسال نیز با گذشت گزارش فارس

 آموزان نیست.همچنان خبری از اجرای طرح شیر مدارس برای تأمین سالمت دانش

ana.ir/fa/news/http://www.i49008/%D8%A8%D8%B1%D8 
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 شیر و فرآورده ها
 خبرنگاران جوان - 1۳۹۶مهر  1۷تاریخ: 

 درصد جمعیت مرغ تخمگذار معدوم شد ۱8درصد افزایش یافت/  ۲5صادرات لبنیات 

درصد از جمعیت مرغ تخمگذار  18درصد افزایش یافت،گفت:  25وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که صادرات لبنیات در سال جاری 

محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی امروز در   ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش .کشور را به دلیل آنفلوانزا از دست دادیم

های خاص خود را دارد سیما اظهار کرد: مسائل دامپزشکی پیچیدگی و ظرافتالمللی صدا و همایش روز ملی دامپزشکی در مرکز همایشهای بین

 .و با کوچکترین غفلت آثار زیانباری را به همراه خواهد گذاشت

 .های دولتی و خصوصی بسیار باال استهای دامپزشکی در بخشدهد که حساسیت فعالیتوی افزود: این امر نشان می

وجود داشت  تولیدات کشاورزی دام و طیوروزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در سالهای اول پیروزی انقالب اسالمی چند ده هزار تن 

حجتی تصریح کرد: در حالیکه در سالهای گذشته ایران جزو تولیدکنندگان شتر مرغ .که اکنون به چندین میلیون تن رسیده است

های خود با اشاره به تهدیدات وزیر جهاد کشاورزی در ادامه صحبت.وشت شتر مرغ در دنیا هستیمنبود اکنون دومین تولیدکننده گ

کاران اندرهای مهاجر چه گرفتاریهایی را برای تولیدکنندگان و دستبیماریهای دام و طیور گفت: در سال گذشته دیدید که پرونده

 .های مسئوالن نبود اکنون چه وضعیتی داشتیمسازمان دامپزشکی کشور ایجاد کردند و اگر تالش و حساسیت

 درصد از جمعیت مرغ تخمگذار کشور را به دلیل آنفلوانزا از دست دادیم 18

درصد جمعیت مرغ تخمگذار ایران به دلیل بیماری آنفلوآنزای پرندگان از بین رفت که در صورتی که  18تا  17وی ادامه داد: 

کشور با امکانات  سازمان دامپزشکی حجتی گفت: پیگیریهای.اکنون چه وضعیتی داشتیمهای الزم نبود معلوم نیست که مراقبت

محدود آن صورت گرفته است این در حالیست که منشاء بسیاری از بیماریهای دام و طیور از پرندگان مهاجر بود که هیچ کدام از ما 

آنفلوآنزای  ام تالش خود را برای مقابله با بیماریوی گفت: مسئوالن دامپزشکی کشور تم.زمینیان در شیوع آن نقشی نداشتیم

انجام دادند اما باید توجه داشت که این بیماری از آسمان آمد و با تالشهایی که انجام دادیم مانع از گسترش بیشتر آن  پرندگان

که به خاطر بیماری لکه پروری مشکالت زیادی داشتیم به طوریاز لحاظ آبزی 92وزیر جهاد کشاورزی یادآور شد: در سال .شدیم

های حجتی گفت: در برخی از موارد مالحظات بهداشتی را رعایت و بیشتر از حد از ظرفیت.سفید حجم زیادی از طیور از بین رفت

ت آال وضعیهای الزم را لحاظ نکردیم اما امروزه شاهد هستیم که در بحث بیماری ماهی قزلطبیعی استفاده کردیم و فرهنگ مراقبت

 .بی داریممناس

 های دامپزشکی باعث افزایش دو برابری میگو شدفعالیت

وی افزود: در خصوص بیماری لکه سفید تقریبا منفعل بودیم که اکنون نیز کمی منفعل هستیم اما وضعیت این بیماری به شکل قابل 

وزیر .سال اخیر افزایش یافته است 4ن در هزار ت 27تن به  12تا  10از  تولید میگو پرورشیمالحظه یا بهبود یافته است به طوریکه 

ار آفرینی ملی و درآمد خانودهد که نقش دامپزشکی تا چه اندازه در اقتصاد کشور، ثروتجهاد کشاورزی تصریح کرد: این امر نشان می

شکی کشور به صورت وزیر جهاد کشاورزی گفت: نظام دامپزشکی کشور در کنار سازمان دامپز.وری و اشتغال موثر استو افزایش بهره

وی .شوددهد که با کمک این نظام و سایر تشکالت به مردم خدمات ارائه میآزاد به تولیدکنندگان طرف قرارداد خود خدمات ارائه می

یابد گفت: صادرات غذا بویژه در حوزه مواد پروتئینی با اشاره به اینکه مراودات جهانی در حوزه دامپزشکی روز به روز افزایش می

بی در های مناسایم پیشرفتشود که ما توانستهساسیت باالیی دارد که در برخی از اوقات این صادرات به صورت زنده نیز انجام میح

 .این زمینه داشته باشیم

 درصد افزایش یافت 50درصد و آبزیان  25صادرات لبنیات 
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 60تا  50ربه کرده است و در صادرات آبزیان نیز باالی درصدی را تج 25وی یادآور شد که صادرات لبنیات در سال جاری نرخ رشد 

 .درصد پیشرفت داریم که این امر نشاندهنده تالش دامپزشکان کشورمان است

شود در بازار مصرف داریم اقدام به واردات می گوشت گرم سبکوزیر جهاد کشاورزی گفت: با توجه به مشکالتی که برای تامین 

وی افزود: روز به روز به تعداد واحدهای تولیدکننده .شودهای مهم این امر نیز توسط دامپزشکان کشورمان انجام میکه مراقبت

خوراک دام سازی در اختیار صنعت شود و حتی ضایعات محصوالت کشاورزی با تبدیل و غنیخوراک بهداشتی، دام افزوده می

های امکانات، ابزار، ادوات و حتی نیروی انسانی وجود دارد اما با این حجتی گفت: در دامپزشکی محدودیت.گیردکشورمان قرار می

وی یادآور شد: وضعیت کشورمان از لحاظ کیفیت نیروی انسانی .دهدوجود دولت بر تالش خود برای پیگیری مشکالت انجام می

 .ا امکانات ما نارسایی و مشکالتی دارد که در تالش برای رفع آنها هستیموضعیت مناسبی دارد ام

 توجهی یا مشغله زیاد ما از بین نرودمراقب باشیم که سرمایه مردم به دلیل بی

د انهای خود را در این بخش گذاشتهافراد زیادی سرمایه :وی با تاکید براهمیت پاسخگویی به ارباب رجوع در حوزه دامپزشکی گفت

 .های زیاد از بین نرودتوجهی ما یا مشغلهو باید خیلی نگران باشیم که وقت و سرمایه مردم به دلیل کم

گذاشته باید بتوانیم رضایت آنها را با خدمات خود تامین  بخش دام و طیور اش را دروزیر جهاد کشاورزی گفت: کسی که سرمایه

 .ما خواهد شدکنیم که این امر منجر به رضایت خداوند نیز از 

http://www.yjc.ir/fa/news/6273284/%D8%B5%D8%A7%D8% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://www.yjc.ir/fa/news/6273284/%D8%B5%D8%A7%D8%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

124 

 شیر و فرآورده ها
 خبرنگاران جوان - 1۳۹۶مهر  21تاریخ: 

 !لیست کشورهایی که دوغ ایرانی می نوشند

تن دوغ، شیر و خامه، از کشور صادر  254هزار و  47، قریب به  1396ماهه نخست سال  5توسط گمرک در طبق آمار منتشر شده 

 .شده است

 5در  آمار منتشر شده توسط گمرکطبق  ،برنگاران جوانگروه اقتصادی باشگاه خ صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

 .، از کشور صادر شده استخامهشیر و  ,دوغتن  254هزار و  47، قریب به  1396ماهه نخست سال 

 .بوده است 988616637801و ارزش ریالی آن  30419711 صادراتارزش دالری این میزان  

http://www.yjc.ir/fa/news/  6275478/%D9%84%DB%8C%D 
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 شیر و فرآورده ها
 ایران اکونا - 1۳۹۶/ مهر /  18سه شنبه , 

 عامل اصلی افزایش قیمت شیرخام وزارت جهاد کشاورزی است

فرآورده های لبنی گفت: وزارت جهاد کشاورزی خود عامل اصلی افزایش روز افزون قیمت رئیس هیئت مدیره اتحادیه تولید کنندگان 

به  200علی احسان ظفری ضمن اشاره به این جمله که قیمت شیر خام در دو ماهه گذشته از یک هزار و .شیر خام در کشور است

یا حمایتی را در فصلی از سال آغاز کرده که بحث تومان رسیده است، افزود: وزارت جهاد کشاورزی خرید تضمینی  440یک هزار و 

وی همچنین با اعالم اینکه در شرایط حاضر تولید شیر خام در کشور کم ولی تقاضا باالست، .عرضه و تقاضا با یکدیگر همخوانی ندارد

ی ه خرید تضمینی یا حمایتاظهارداشت: وزارتخانه مربوطه در فصل کمبود تولید شیر خام به وسیله سازمان تعاون روستایی اقدام ب

رئیس هیئت مدیره اتحادیه تولید کنندگان فرآورده های لبنی گفت: این اقدام غیر کارشناسی .شیر خام از دامداران اقدام کرده است

 .وزارت جهاد کشاورزی به دنبال خود تبعات منفی زیادی به دنبال دارد

ه سبب کمبود مواد اولیه )شیرخام(، افزایش قیمت محصوالت لبنی، کاهش وی در ادامه افزود: تعطیلی برخی از کارخانجات لبنی ب

ظفری اظهارداشت: متاسفانه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به .سرانه مصرف و غیره از جمله این تبعات است

وی گفت: این اتحادیه نیز مکاتباتی .استرغم افزایش قیمت برخی از محصوالت لبنی تاکنون اقدام خاصی در این زمینه انجام نداده 

با سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار کشور داشته متاسفانه تاکنون نتیجه ای حاصل نشده 

روز در  هرئیس هیئت مدیره اتحادیه تولید کنندگان فرآورده های لبنی افزود: هم اکنون شیر خام بصورت افسار گسیخته روز ب.است

 .حال افزایش و همینطور محصوالت لبنی گران تر به دست مصرف کنندگان می رسد

زمانیست که مازاد شیر مصرفی در کارخانجات  (ظفری تصریح کرد: اجرای مناسب طرح خرید شیر خام بصورت تضمینی )حمایتی

 .شده و شیر های مازاد را خریداری کند لبنی کشور وجود داشته باشد در چنین مواقعی تعاون روستایی باید وارد بازار

 .وی افزود: در حال حاضر سازمان تعاون روستایی نیاز کارخانجات را خرید می کند که یک تصمیم غیر کارشناسی است

http://iranecona.com/78265/%D8%B9%D8%A7%D9%85% 
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 صادرات و واردات
 فارس - ۹۶/0۷/20 : تاریخ

 رومانی در صدر صادرکنندگان جو به ایران قرار گرفت  ۲0۱7در جوالی 
ترین وارد کنندگان رومانی اعالم کرده که بازار عربستان و ایران در صادرات محصول جو بسیار مهم بوده و ایران در ماه جوالی از مهم

  .جو از رومانی بوده است

، ایران و عربستان مهمترین بازار جو 2017، در جوالی «گرینسیبلک»، به نقل از خبرگزاری فارسالملل به گزراش گروه اقتصاد بین

همی را در بازارهای ترین صادرکنندگان غالت در جهان است که بر اساس این گزارش نقش مبرای کشور رومانی بود، رومانی از بزرگ

ترین صادرکننده گندم به سه کشور شده است. فصل گذشته این کشور در بین صادرکنندگان اتحادیه اروپا بزرگ .اتحادیه اروپا دارد

  .این کشور پا به پای آلمان توانسته در صادرات غالت عمل کند

بستان، ایران، تونس، ترکیه، در صادرات به این کشورها با آلمان رومانی انتظار دارد که در این فصل با توجه به تقاضای بیشتر در عر

 .رقابت جدی و تنگاتنگی داشته باشد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960720000418 
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 صادرات و واردات

 آیانا - 1۳۹۶مهر  1۶تاریخ: 

 ماه امسال 9درصدی صادرات غالت روسیه به ایران در  30افزایش 

درصد افزایش یافته و  30ماه نخست امسال تقریبا  9صادرات گندم، گندم سیاه و ذرت ایران از طریق بندر تجاری ماخاچ قلعه، در 

باط با رسانه های وزارت کشاورزی و مواد غذایی داغستان روسیه به گزارش خبرگزاری تاس، بخش ارت.هزار تن رسیده است 220به 

درصد افزایش  30ماه نخست امسال تقریبا  9اعالم کرد صادرات گندم، گندم سیاه و ذرت ایران از طریق بندر تجاری ماخاچ قلعه، در 

ماه نخست امسال  9دم سیاه و ذرت در هزار تن گندم، گن 220بیش از »بر اساس این گزارش، .هزار تن رسیده است 220یافته و به 

درصدی را نسبت به مدت مشابه پارسال نشان می  30از طریق بندر تجاری ماخاچ قلعه به ایران ارسال شده است که افزایش تقریبا 

 .در گزارش این وزارتخانه آمده است انتظار می رود صادرات غالت روسیه از طریق این بندر افزایش یابد«.دهد

http://www.iana.ir/fa/news/48993/%D8%A7%D9%81%D8% 
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 صادرات و واردات
 آیانا - 1۳۹۶مهر  18تاریخ: 

 رونق صادرات« بسته»گلوگاه  3

ت های بسته حمایت از توسعه صادراتجارت خارجی کشور گلوگاهخصوصی در نشستی با حضور متولیان دنیای اقتصاد : فعاالن بخش

گذاری بانک برای سپرده 3غیرنفتی را شناسایی کردند. نرخ باالی سود تسهیالت ارزی، حذف کارت بازرگانی حقیقی و تعیین تنها 

ردن مطرح شد که حاکی از مشورت نک هایی نیز از سوی فعاالن اقتصادیخصوصی از این بسته بود. البته گالیهانتقادهای فعاالن بخش

ه ونقل کشور و ضعف در فرماندهی واحد برای توسعهای لجستیک و حملخصوصی برای تدوین بسته، نادیده گرفتن پتانسیلبا بخش

ل شهریور ماه امسا 21این بسته از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مصوب شده است. .خصوص صادرات غیرنفتی بودتجارت و به

جمهوری ابالغ شد. البته پیش از این در اردیبهشت ماه از این بسته بود که این بسته ازسوی اسحاق جهانگیری، معاون اولرئیس

جمهوری و پس از آن تغییر کابینه ماهه در ابالغ این بسته به دلیل انتخابات ریاست 4رسد تاخیر حدود نظر میرونمایی شد. اما به

ماه فرصت باقی است که اهداف آن محقق  6حال این بسته با گذشت حدود نیمی از سال ابالغ شده و تنها  دولت بوده است. به هر

دولتی،  هایای و اختالقات موجود میان دستگاههای سلیقهشود. از سویی برخی از فعاالن اقتصادی بر این باورند که به دلیل برداشت

الش مواجه خواهد شد. کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در سرنوشت این مصوبات روشن نیست و در اجرا با چ

جلسه اخیر خود میزبان رئیس سازمان توسعه تجارت و مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات بود و این موضوع را به بحث گذاشت. در 

طرح کردند و آن را مانعی برای رقابت کاالهای هایی را ماین جلسه، برخی فعاالن اقتصادی نسبت به سود تسهیالت ارزی باال انتقاد

المللی دانستند. چراکه به گفته آنها، سایر کشورها تسهیالت را با سود صفر درصد در اختیار صادرکنندگانشان های بینایرانی در بازار

ندگان حمایت از صادرکن خصوصی و صادرکنندگان در تدوین بستهخصوصی به نادیده گرفتن بخشدهند. انتقاد دیگر بخشقرار می

خصوصی تاکید داشته و دارند. از سوی دیگر ضعف گشت. این درحالی است که دولتمردان همواره بر مشورت کردن با بخشبر می

ونقل هم نقد دیگری بود که از سوی حاضران مطرح شد. آنها بر این باور بودند که ایران در این زمینه دارای ایران در لجستیک و حمل

ترین موضوعاتی که در این نشست مورد توجه متولیان های باالیی است که باید مورد حمایت قرار گیرد. اما یکی از مهمنسیلپتا

در بحث  هاای که اعتقاد بر این بود که پراکندگی مسوولیتگونهگیری در تجارت بود. بهتجارت بود، نبود نهادی واحد برای تصمیم

خصوصی خواستار آن شدند های جدی به دنبال داشته باشد. بنابراین بخشتواند آسیبرات میخصوص صادتجارت خارجی و به

براساس گزارشی که ازسوی کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه .عنوان تنها مسوول این بخش ایفای نقش کندسازمان توسعه تجارت به

گذاری مبلغ سپرده» :ته حمایت از صادرات غیرنفتی آمده استصادرات اتاق بازرگانی تهران تهیه شده بود، در بخش منابع ریالی بس

 های عامل تا تاریخ ابالغ اینهای ویژه صادراتی صندوق توسعه ملی نزد بانکهزار میلیارد ریال به اضافه مانده جذب نشده سپرده 11

بر این اساس، نرخ سود « صادراتی. های عامل توسط صندوق توسعه ملی برای اعطای تسهیالتبسته در یک دوره دو ساله در بانک

صورت میانگین نرخ سود تسهیالت صندوق توسعه ملی و نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار خواهد بود، همچنین تسهیالت فوق به

 تای صندوق ضمانت صادرانامهها برای مواردی که پوشش ضمانتنرخ سود مصوب شورای پول و اعتباردر محاسبه منابع داخلی بانک

میلیارد دالر سپرده  2»شود. همچنین منابع ارزی در نظر گرفته شده به این صورت است: میدرصد کمتر لحاظ  2را دارا هستند، 

ارزی دو ساله در چند بانک عامل ازسوی صندوق توسعه ملی برای ارائه تسهیالت ارزی به خریداران خارجی کاالها و خدمات ایرانی 

های صادراتی فعال در زمینه صادرات مجدد کاال و صادرات خدمات فنی نیز تامین سرمایه در گردش شرکت در قالب اعتبار خریدار و

آن دسته از صادرکنندگان کاال »میزان جوایز صادراتی براساس این بسته حمایتی نیز تعیین شده است. به این ترتیب، « و مهندسی.

اند، متناسب با یا برای اولین بار اقدام به صادرات کرده شده 1395ه سال نسبت ب 1396که موفق به افزایش صادرات خود در سال 

http://awnrc.com/index.php
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« مند خواهند شد.درصد از جایزه صادراتی بهره 3تا  0/ 5میزان صادرات خود و مطابق با درصدهای جداول پیوست در این بسته، بین 

آالت صنعتی، نساجی و پوشاک، چرم و صنایع ات و ماشینبنیان، تجهیزهای کاالیی با فناوری باال و دانشاین درحالی است که گروه

دست درصد، بیشترین جوایز صادراتی را به 3دستی و فرش دستباف، دارو و تجهیزات پزشکی، خودرو و قطعات یدکی با وابسته، صنایع

کاال، یک میلیون دالر تعیین  برای برخورداری از جوایز صادراتی 96خواهند آورد. همچنین بر این اساس، کف ارزش صادرات در سال 

اشاره  96شده است. در گزارش کارشناس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، به نکات مهم بسته حمایتی سال 

ای که تامین مواد اولیه موردنیاز گونههای صادراتی بهشده است، از جمله الزام وزارت صنعت، معدن و تجارت به پرداخت مشوق

های دهای تولید داخلی با مشکل مواجه نشود. همچنین مشخص بودن بازارهای هدف صادراتی و درصد جوایز به تفکیک گروهواح

کاالیی و نیز کاهش سقف منابع اختصاص یافته برای اعطای جوایز صادراتی به صادرات غیرنفتی و غیرپتروشیمی با اولویت صادرات 

 .ریال میلیارد 1200 به ریال میلیارد هزار 3 بنیان از محل بودجه از دانش

 فرصت محدود برای اجرای مصوبه

اقدس، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، با انتقاد از تاخیر در صدور این مصوبه، گفت: ارضمحسن بهرامی

شت روشنی در انتظار این مصوبات نبوده و های دولتی، سرنوای و نیز اختالفات موجود میان دستگاههای سلیقهبه دلیل برداشت

اجرای آن را با چالش مواجه کرده است. از سویی بسته حمایت از صادرات غیرنفتی در شرایطی ابالغ شده که نیمی از سال گذشته 

، انددست نیاوردههای دولتی هنوز برای ورود به دولت دوازدهم آمادگی کافی را بهها و دستگاهاست و این درحالی است که وزارتخانه

های این مصوبه بسیار محدود باشد و دولت و ستاد فرماندهی اقتصاد العملرسد که فرصت برای اجرای دستورنظر میبنابراین به

 .مقاومتی باید تصمیمات اتخاذ شده در این مصوبه را دائمی کنند

 انتقاد از نرخ باالی سود تسهیالت ارزی

صندوق ضمانت صادرات ایران درباره این بسته حمایتی، به ارزیابی آن از سوی این صندوق و ارسال  در ادامه این نشست، مدیرعامل

نظرات و پیشنهادها به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: نرخ سود تسهیالت اعالم شده در این بسته حمایتی باید 

یدعلی با بیان اینکه موارد اصالحی از سوی صندوق ضمانت صادرات در هیات امنای صندوق توسعه ملی تصویب شود. سیدکمال س

ایران تبیین و برای مسوالن ارسال شده است، افزود: نرخ سود در نظر گرفته شده در این بسته حمایتی برای تسهیالت ارزی 

رفته نرخ سود تسهیالت درنظر گصمدی، دیگر عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات نیز با انتقاد از علیرضا کالهی.باالست

 های خودشده در این بسته حمایتی گفت: نرخ سود تسهیالتی که رقبای صادرکنندگان ایرانی در بازار کشورهای هدف از دولت

و هیات آقامیری، عضتوانند با آنان رقابت کنند. سیدرضی حاجیکنند نزدیک به صفر است و صادرکنندگان ایرانی نمیمیدریافت 

یندگان اتاق تهران نیز به این نکته اشاره کرد که این بسته حمایتی باید پیش از تدوین و تصویب از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد نما

 .شدمیخصوصی به شور و مشورت گذاشته مقاومتی، با صادرکنندگان و فعاالن بخش

 نبود بودجه برای تخصیص جایزه صادراتی

و رئیس سازمان توسعه تجارت نیز به موضوع جوایز صادراتی اشاره کرد و گفت: تنها رقمی که معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت 

خدمات فنی و میلیارد تومان برای پرداخت جایزه صادراتی در بخش  42موفق شدیم در بودجه امسال برای آن ردیف تعیین کنیم، 

های تبی خسروتاج افزود: امروزه در کشورهای دنیا، از روشمج .صورت غیرمستقیم تعریف شده استمهندسی بود و مابقی جوایز به

 .شودمیغیرمستقیم برای حمایت از صادرات و پرداخت جوایز صادراتی استفاده 

 .ای برای پرداخت جوایز صادراتی به بخش کاالیی تخصیص نیافته استوی در ادامه تصریح کرد: برای سال جاری، بودجه
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گیرد، کمتر از میهای گمرک ایران، عمده صادرکنندگان ایرانی که حجم باالیی را در برطبق بررسیخسروتاج در عین حال افزود: 

شرکت  200میلیون دالر در سال صادرات داشته باشند کمتر از  10هایی که بیش از بنگاه .یک میلیون دالر در سال صادرات دارند

شرکت هستند. رئیس سازمان توسعه تجارت  500داشته باشند نیز کمتر از  هایی که بیش از یک میلیون دالر صادرات در سالو بنگاه

فرماندهی صادرات غیرنفتی کشور  :ایران با بیان اینکه مدیریت واحد در نظام حمایت از صادرات غیرنفتی کشور وجود ندارد، گفت

 .باید در یک نهاد متمرکز شود و متولی این بخش باید سازمان توسعه تجارت باشد

 قاد از تصمیم برای حذف کارت بازرگانی حقیقیانت

هایی از بسته حمایت از توسعه عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رئیس کنفدراسیون صادرات ایران نیز در این نشست به بخش

اشاره شده های بازرگانی حقیقی انتقاد کرد. محمد الهوتی گفت: در این بسته حمایتی، به حذف کارت 96صادرات غیرنفتی سال 

های حقوقی بزرگ است. همچنین قرار بر این است حال آنکه صادرات اشخاص حقیقی دارای کارت بازرگانی به مراتب باالتر از شرکت

 .اندها انجام گیرد اما در این بسته تنها سه بانک مکلف به این کار شدهها از طرف تمام بانکگذاریبود که سپرده

 ضعف لجستیک کشور

ونقل را در رونق و افزایش صادرات غیرنفتی کشور دخیل دانست هیات نمایندگان اتاق تهران نیز مقوله لجستیک و حمل دیگر عضو

یاز نقل نوهای کافی به بخش حملو گفت: صادرات کاالیی کشور برای رونق و توسعه بیشتر، به حمایت جدی دولت و ارائه مشوق

میلیارد دالر برای  1/ 5صوالت پتروشیمی اشاره کرد و افزود: سال گذشته رقمی معادل نفس به صادرات محنیکدارد. مهدی شریفی

های خارجی صورت گرفت. وی با بیان اینکه ونقل محصوالت صادراتی بخش پتروشیمی هزینه شد که عمده آن از طریق کشتیحمل

ها، این میزان باید به ریزیاست و طبق برنامهمیلیون تن  35درحال حاضر ارزش وزنی صادرات محصوالت پتروشیمی کشور معادل 

ونقل میلیون تن در سال برسد، گفت: برای استفاده از توان لجستیک کشور برای صادرات محصوالت پتروشیمی، بخش حمل 50

 .فروند کشتی دارد 150دریایی نیاز به 

به موضوع رصد و پایش نحوه اجرای بسته حمایت  در پایان این نشست،رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران،

ها در بخش صادرات غیرنفتی خصوصی اشاره کرد و افزود: پراکندگی مسوولیتاز سوی بخش 96از توسعه صادرات غیرنفتی سال 

. او برعهده گیردهای این بخش را عنوان متولی صادرات کشور، مسوولیترو سازمان توسعه تجارت باید بهبار است از اینکشور، زیان

ار خصوصی قرافزود: با توجه به نیاز جدی کشور به ایجاد اشتغال و رونق دادن به تولید، صادرات باید در مرکز توجه دولت و بخش

ین اقدس همچنارضخصوصی همراه باشد. بهرامیگیرد و الزم است نهاد متولی در این حوزه اختیارات بیشتری داشته باشد و با بخش

 ونقل نیز تقویت شود. رئیسهایی چون بخش لجستیک و حملرد که برای توسعه صادرات غیرنفتی الزم است زیرساختتاکید ک

زه ها و جلسات خود مسائل مختلف حوکمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران تاکید کرد که این کمیسیون در نشست

د. او کنخصوصی و تعامل با دولت برای حل مشکالت موجود اقدام میادهای بخشکند و با استفاده از پیشنهصادرات را پیگیری می

خصوصی از برخی های متفاوت میان صندوق ضمانت صادرات، بانک توسعه صادرات و همچنین بخشضمن تاکید بر وجود برداشت

ه و زبان واحد در این خصوص تاکید مفاد و محتوای دستورالعمل حمایت از صادرات، بر ضرورت تالش برای دستیابی به یک دیدگا

ربط با محوریت سازمان توسعه تجارت و همکاری اتاق کرد. بهرامی افزود: الزم است نحوه اجرای این مصوبه از سوی نهادهای ذی

ت ابازرگانی رصد و پایش شود تا مشکالت احتمالی آن در زمان اجرا به دولت منتقل شود. ضمن اینکه الزم است بودجه این مصوب

 .افزایش یابد

http://www.iana.ir/fa/news/49055/%DB%B3 
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 صادرات و واردات
 آیانا - 1۳۹۶مهر  1۶تاریخ: 

 ها در مرز کردستان عراق/ هزینه بازار، هزینه سربارصف کامیون

بسته شدن مرزهای ایران به روی  .راق در بخش اقتصادی، خودش را نشان دادنخستین پس لرزه همه پرسی استقالل کردستان ع

های نخستین این چالش هستند که به زودی شود همچنان پشت مرز بسته شده، نشانهاقلیم کردستان و صف طویلی که گفته می

های حامل سوخت و مواد غذایی ز کامیونها تا پایان هفته به برخی اتر خواهد شد. هفته گذشته با همه کشمکشتر و گستردهعمیق

 ....فاسد شدنی اجازه عبور از مرز داده شد. اما

همه پرسی استقالل کردستان عراق در بخش اقتصادی، خودش را نشان داد. بسته شدن مرزهای ایران به روی  نخستین پس لرزه

های نخستین این چالش هستند که به زودی شود همچنان پشت مرز بسته شده، نشانهاقلیم کردستان و صف طویلی که گفته می

ای بود به اقتصاد نیمه جان شهرهای مرزی و صادر کنندگان وک تازهتر خواهد شد. بسته شدن ناگهانی مرزها شتر و گستردهعمیق

اند و امروزه بدون هیچ اعالم قبلی راه صادرات وارد کرد. صادر کنندگانی که در تنگناهای داخلی و بروکراسی اداری ایران درگیر شده

های حامل سوخت و مواد غذایی فاسد شدنی ها تا پایان هفته به برخی از کامیونبسته شده است. هفته گذشته با همه کشمکش

اجازه عبور از مرز داده شد. اما هنوز هم سایه اخبار ضد و نقیض برای بسته شدن مرزهای هوایی و زمینی بر سر صادرات ایران سایه 

م کرد. توان اعالنمیافکنده است. بسیاری از مسوالن دولتی معتقدند که این آینده و زمان خاصی را برای پایان دادن به این وضعیت 

های کالن و کلی جامعه )سیاسی، اقتصادی، اجتماعی( در مقابل مسوالن بخش خصوصی نیز معتقدند که بخش خصوصی تابع سیاست

ی هاهای وضع موجود کمک کرده و به طور حتم پوششتوانند ریسک کنند. دولت نیز باید در کاهش خسارتاست، بنابراین نمی

ت شود. اهمیای به اقلیم کردستان و عراق انجام میبینی کند. امروزه حجم زیادی از صادرات منطقهاین منظور پیشای و... برای بیمه

تجارت با عراق و کردستان عراق از آنجایی اهمیت دارد که تراز تجاری ایران و کردستان عراق مثبت بوده و این به معنای آن است 

ات کاال بوده تا واردات کاال. به همین دلیل نیز ارزآوری این مقصد صادراتی بیش از هر که عراق بیشتر به منزله یک مقصد صادر

ارد. ای نامعلوم دچیزی برای بازرگانان ایرانی اهمیت داشته است. اما حاال این مقصد تجاری و ارزآور برای بازرگانان و تجار ایرانی آینده

زهای ایران و عراق در قسمت کردستان صادرات بیش از هر زمان دیگری ضمن آنکه در حال حاضر تا روشن شدن کامل وضعیت مر

 فقط هزینه برای صادرکنندگان خواهد داشت. 

 هزینه بازار، هزینه سربار

سعید شهروز، تولید کننده مواد پروتئینی و لبنی و صادر کننده آن به اقلیم کردستان و عراق است. او مشکل صادرات ایران به کشور 

ه داند که فقط بداند. بسته شدن مرز ایران و کردستان عراق را نیز مشکل کوچکی مییم کردستان را یکی و دوتا نمیعراق و اقل

گوید: مشکل بسته شدن یا محدودیت تردد در مرز باره به خبرنگار ایانا میمشکالت ریز و درشت قبلی اضافه شده است.او در این

بل حل است. البته از این تصمیم ناگهانی یکباره بیش از همه صادرکنندگان ایرانی لطمه زمینی ایران و کردستان عراق موقت و قا

دهند، هم ضرر هنگفت از دست دادن بازار فروش و اشغال آن توسط ترکیه. او اضافه بینند. هم ضرر و تاوان پشت مرز ماندن را میمی

های لبنی ترکیه در تر است. امروز با توجه به وجود فراوردهیچیدهتر و پکند: در مورد مواد غذایی و لبنیات وضع خیلی بغرنجمی

 های ایرانی نیست.کردستان عراق، باتوجه به حجم و کیفیت آن ها جایی برای محصوالت و فرآورده

دهد: سود یم کند که قیمت محصوالت ایرانی با توجه به کیفیت آن ها بسیار باالست. او توضیحاین تولیدکننده مواد غذایی اشاره می

صادرات به عراق فقط در صادرات مواد اولیه است. که ماهم در تولید مواد اولیه نیستیم. برای مثال شیرخشک یکی از بهترین مواد 

که قیمت جهانی آن در حدود دو هزار دالر دالر است، در حالی 2500اولیه برای صادرات است. اما قیمت ما برای صادرات حدود 
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کند: این بخشی از مشکالت است. وجود استانداردهای ریز و درشت که از طرف اقلیم کردستان وضع شده )و افه میاست. شهروز اض

شود وضعیت صادرات به این منطقه هر کنند هم باعث میهمچنان درحال وضع شدن است( و نکاتی که صادر کنندگان رعایت نمی

 ای مواجه شود. روز با چالش تازه

 ا ایرانترجیح مراودات ب

گیرد. البته از بازرگانان ایرانی بیشتر اما به هر حال برای هر دو طرف موضوع بالتکلیفی مرزهای ایران و عراق از هر دو طرف قربانی می

ای از هایی را دارد. این موضوع غیر از مواد سوختی یا محصوالت معدنی و ... است. محصوالت غذایی و کشاورزی بخش عمدههزینه

در کردستان عراق است که متاسفانه فقط بخش کوچکی از آن توسط ایران اشغال شده است. یکی از مهم ترین دالیل آن واردات 

های فراوان در داخل تولید شده اما در پشت مرزها بدون ایجاد رعایت نکردن استانداردهای کاالهاست. کاالهایی که امروزه با چالش

هاست با ایران مراودات تجاری دارد. او هم فتن است. یاد، بازرگان اهل سلیمانیه است که سالای در حال از بین رهیچ ارزش افزوده

هایی دارد که پشت مرزها مانده و حاال هایی بسیاری دارد. او خودش سفارشاز وضعیت نامطمئن مرزهای هوایی و زمینی دل نگرانی

هاست که با ایران گوید: سالهای کوچک و بزرگی دارد و میو گالیهباید جواب کسانی را که به آن ها قول جنس داده را بدهد. ا

توانیم روی آمدن اجناس دانیم میمان سود داشته است. اما حاال نمیکنم. این تجارت هم برای ما و هم برای دوستان ایرانیتجارت می

 حساب کنیم یانه؟

های اخیر بنا به دالیلی حجم واردات ت کشاورزی است. هرچند در سالکند: بیشتر کار ما در حوزه مواد غذایی و محصوالاو اضافه می

ما در این بخش کاهش داشته است. مهم ترین دلیل آن هم یکی افزایش تولید کاالهای کشاورزی در داخل کردستان عراق است و 

 دیگر عدم رعایت استانداردهای الزم برای تولید محصوالت و مواد غذایی است. 

یعنی  دهد: اوایل کارداند. او توضیح میعراقی به دلیل ثابت بودن نرخ برابری دالر و ریال، تجارت با ایران را به صرفه میاین بازرگان 

شدند. اما بعد از مدتی به دلیل ورود کاالهای نامرغوب و با بعد از جنگ، کاالهای خارجی از جمله ایرانی به راحتی وارد عراق می

لیم کردستان مجبور به وضع استانداردهای خاص خود شد. در این بین بیشتر، کاالهای ایرانی به دلیل رعایت استانداردهای پایین، اق

 کردن نکردن این استانداردها از ورود به اقلیم کردستان منع شدند و تعداد محدودی توانستند همچنان وارد شوند. 

یی وارد شده پیش از حمل تاریخ مصرفشان دستکاری شده بود. اما کند: حتی مواردی هم مشاهده شد که محصوالت غذااو اضافه می

شوند. ترجیح ما همکاری با ایران است اما مشکل اینجاست که هر روز با این همه باز هم بخشی از کاالهای ایرانی همچنان وارد می

 باید منتظ یک اتفاق تازه در حوزه صادرات و واردات از این ایران باشیم. 

 وثرموقت، اما م

تجارت در حالت عام یک ارتباط دو جانبه و دو سویه است. امروزه که شیوه سیاستمداری و کشورداری در تمام دنیا تغییر کرده گره 

 خوردن منافع اقتصادی کشورها بهترین راه برای جلوگیری از جنگ و رشد و توسعه اقتصادهای ملی است. 

های سال در ایران زندگی کرده است. او هم به کار واردات از ایران اشتغال که سالش یکی از بازرگانان اقلیم کردستان است  -محمد

شود و البته موقت هم کند. او معتقد است که بسته شدن مرزها بدون قرار و قانون نمیدارد و هم برای صادرات به ایران فعالیت می

ه در رسد کشود. اما بعید به نظر میبته برای کردستان سخت میشود و الگوید: شرایط برای ایران سخت میباره میهست. او در این

شرایط فعلی اقتصادی، ایران از سود صادرات و معامله با کردستان صرف نظر کند. در حال حاضر ارزش مبادالت ایران و اقلیم کردستان 

ادالت بین ایران و اقلیم کردستان را باید در کند: ارزش واقعی و اهمیت صادرات و مباو اضافه می .میلیارد دالر است 12تا  10بین 

های کوچک و متوسط در شهرهای مرزی به شدت وابسته به تجارت با کردستان عراق شهرهای مرزی دید. اینکه بیشتر شرکت
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دهد: ح مییکند. او توضهستند. این بازرگان اقلیم کردستان در توضیح شرایط به نکته مهم دیگری از جمله وجود رقبا نیز اشاره می

های عبور و مرور یا بازرگانی تا این مراوده با ایران به نفع کردستان اما ایران باید در حفظ منافع خودش هم دقیق باشد. محدودیت

او  .لحظه فقط از طرف ایران اعمال شده است. خود اقلیم کردستان یا رقیب سرسختی مانند ترکیه چنین کاری را انجام نداده است

دهند که منافع آن ها با مخاطره روبرو شود. و این های بزرگ ترکیه که در کردستان فعالیت دارند، اجازه نمیکند: شرکتاضافه می

های کند. همانطور که در بخش نفت و گاز بیشترین سود نصیب شرکتهای ایرانی را تهدید میخطر بزرگی است که منافع شرکت

علی نادِب، فعال اقتصادی .کردستان عراق است که با کمترین تنش و چالش مراوده داشته باشندشود. بنابراین به نفع ایران و ترک می

داند. اما نکته و آمد مرزی میو صادر کننده خدمات فنی و مهندسی به اقلیم کردستان است. او کارش را تاحدودی وابسته به رفت

گوید: شرایط بسته شدن مرزها به طور قطع مقطعی در این باره میهای کنونی است. او مهمتر برای او مشکالت مزید شده بر چالش

ا زند. امها به خصوص به صادر کنندگان کاالهای فیزیکی ضربه مهلکی میو موقت است. اما همین موقت بودن هم به صادرکننده

ریزی مدون و کند: برنامهفه میاو اضا.آوردریزی صحیح و آماده نشدن بسترهای صادرات به وجود میضربه اصلی را نبود برنامه

تواند یکی از بهترین بازارهای کاالی ایرانی باشد وجود ندارد. عالوه بر این ما بعد از مشخصی برای صادرات به اقلیم کردستان که می

رد. حال موضوع این همه سال اطالعاتی از بازار هدف نداریم. بانک مدونی از تجار و بازرگانان اقلیم کردستان برای ما وجود ندا

 .کندهای بیشتری را به صادرکنندگان تحمیل میگیری ناگهانی و بسته شدن مرزها نیز مزید بر علت شده و هزینهتصمیم

 بسته شدن مرز فقط یکی از مشکالت

اظهار نظر های بسیاری دارد و شود باز شدن یا نشدن مرزهای ایران به سمت کردستان عراق موضوعی است که هنوز ابهامگفته می

کردن برای آن بسیار زود است. مشکل توقف ناگهانی صادرات یک چیز است و مشکالتی که هر روز برای صادرات به خصوص در 

دهد، چیز دیگری است. هرچند که این خطر هم تا حدودی از سر صادرکنندگان کشورهای منطقه برای صادر کنندگان ایرانی رخ می

های مختلف ادامه ها همچنان در بخشتهدید برای قطع مراودات وجود دارد. ضمن اینکه نابسامانی ایرانی گذشت، اما همچنان این

دِل صادرکننده مواد و مصالح به خصوص کاشی و سرامیک به عراق و اقلیم کردستان است. او هم با مشکالت و دارد. جعفر دِل

 گوید: بدترین و در عینباره میی اخیر یکی از آنهاست. او در اینهای ریز و درشتی روبروست که فقط بسته شدن مرز در روزهاچالش

حال مهم ترین تاثیر باز یا بسته شدن مرزها تاثیر روانی بر صادر کننده است. شرایط صادرات به خصوص در مورد کاالهای سنگین 

 شود؛مت مرز کردستان اجناس حمل میوزن به کردستان عراق نابسامان است. در شرایط عادی وقتی از دورترین نقطه ایران به س

او  .رسند. اما برای وارد شدن به کردستان عراق شاید تا یک ماه هم در انتظار باشندها پشت مرز میساعت کامیون 48طی حداکثر 

مرز  کشد تا بهروز طول می 45شوند و بین یک ماه تا کند: مشکل اینجاست که برخی اجناس از چین یا هند حمل میاضافه می

ماند و حاال هم که با یک های ایرانی مدت ها پشت مرز میرسد. اما محمولهشود و میعراق برسد. طی دو روز تمام محموله تخلیه می

دل به یک دل .شودشود. مرز باز شد اما این ترس وجود دارد که چه زمانی دوباره بسته میخبر ناگهانی همه چیز به هم ریخته می

و چندان هایی دهای ما وضعیت خاصی دارند و تعلیق صادرات برایشان هزینهکند. اینکه برای تولید کنندهز اشاره مینکته مهم تر نی

دهد: تولید کردن در کشور ما کار دشواری است صادر کردن هم همین طور. بسیاری از تولید کنندگان ما فقط با دارد. او توضیح می

کنند. در این صورت با بسته شدن مرزها فکر کنید که چه مشکالتی ز محصول را تولید میتوجه به بازارهای خارجی نوع خاصی ا

هایی از ها بخشهرچند این صحبت .اید؟ صادرات کردن با شرایط کنونی بیشتر شبیه به خودکشی استبرای آن ها به وجود می

دس زد که بسته شدن ناگهانی مرزها بدون هماهنگی یا توان حهای صادر کنندگان به کشور عراق و اقلیم کردستان بود اما میحرف

در حال حاضر اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق  .اطالع به صادرکنندگان چه ضربه مهلکی به اقتصاد نحیف و رنجور تولید زده است
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حمید حسینی دبیر  تاریکی است. شود اما این فضا برای بازرگانان همچنان پر ابهام و اعالم کرده که خسارت بازرگانان پرداخت می

تجار ایرانی که به صورت رسمی به اقلیم کردستان صادرات داشتند »کل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق چندی پیش اعالم کرد 

کامیون از  500نگران نباشند، چون صندوق ضمانت صادرات خسارات احتمالی را جبران می کند. در زمان بسته شدن مرزها فقط 

دانند این محدودیت بودند. این در حالی است که هنوز هیچ یکی از صادر کنندگان کاال به عراق نمی های نفتی در مرز ماندهرآوردهف

 «های احتمالی این موضوع را از کجا باید پیگیری کنند.شود یا جبران خسارتکی و چگونه برداشته می

http://www.iana.ir/fa/news/49003/%D8%B5%D9%81 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/news/49003/%D8%B5%D9%81


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

1۳5 

 گزارشات جهانی
 آیانا - 1۳۹۶مهر  1۶تاریخ: 

 جدیدترین رتبه بندی گمرکات جهان اعالم شد

 .مبارزه با قاچاق کاال کسب کرده استگمرک ایران رتبه نخست جهان را در مبارزه با مواد مخدر و رتبه دوم را در 

و تا پایان  2017ماهه سال  9به گزارش ایانا از سازمان جهانی گمرک، این سازمان در رتبه بندی جدید، عملکرد گمرکات جهان را در 

رده کاال و تخلفات منتشر کماه سپتامبر بررسی و نتایج ارزیابی عملکرد گمرکات را در دو بخش مبارزه با مواد مخدر و مبارزه با قاچاق 

گمرک ایران موفق شده است تا پایان  (RILO) بر اساس تازه ترین گزارش دفتر اطالعات منطقه ای سازمان جهانی گمرک.است

مورد عملیات کشف مواد مخدر را با موفقیت انجام دهد که در مقایسه با سایر گمرکات باالترین امتیاز  288، 2017ماه سپتامبر سال 

آخرین عملکرد گمرکات کشورها در مبارزه و کشف انواع مواد مخدر سنتی و صنعتی، .سب کرده و بهترین عملکرد را داشته استرا ک

قرص های مخدر و روان گردان ها و پیش سازها ارزیابی شده است. همچنین اقدامات گمرکات در جلوگیری از ترانزیت مواد مخدر و 

نیز در این ارزیابی بررسی شده است. در گزارش قبلی دفتر اطالعات منطقه ای  ( NPS) نوظهورپیش سازها و به ویژه کشفیات مواد 

این دفتر عملکرد .نیز گمرک ایران رتبه نخست را در مبارزه با مواد مخدر به خود اختصاص داده بود (RILO)سازمان جهانی گمرک 

رده که در این بخش گمرک ایران رتبه دوم را کسب کرده است. گمرکات در بخش مبارزه با قاچاق کاال و تخلفات را هم بررسی ک

این ارزیابی شامل آخرین روشهای مبارزه با قاچاق سوخت، گونه های درحال انقراض، جرائم زیست محیطی، قاچاق دارو، کاالهای 

ده و در نهایت رتبه دوم در این بخش ها نیز بررسی ش 2017تقلبی وسایرموارد مرتبط می شود که عملکرد گمرک ایران در سال 

بر اساس ارزیابی کارشناسان سازمان جهانی گمرک، گمرک ایران توانسته است پروژه .جهانی به گمرک ایران اختصاص یافته است

گمرک الکترونیک را با موفقیت پیاده سازی کند و این اقدام نقش مهمی در مبارزه با قاچاق و تخلفات ایفا کرده است. هم اکنون 

ت کاالهایی که به کشور وارد می شود به صورت هوشمند با بارنامه الکترونیک، مانیفست الکترونیک، فاکتور الکترونیک، عدل اطالعا

بندی الکترونیک، اظهار الکترونیک، گواهی مبدا، قبض انبار الکترونیک و مجوزهای الکترونیکی سازمان های همکار گمرک در ایران 

یرت سامانه جامع گمرکی به صورت خودکار از ادامه مراحل انجام تشریفات گمرکی جلوگیری می تطبیق و در صورت هر گونه مغا

درصدی کاالهای ورودی با سامانه های پیشرفته گمرک الکترونیک یکی از مهم ترین موفقیت های گمرک ایران در  100کند. رصد 

م به رایلو هم اکنون عملیات های مشترک منطقه ای دفتر اطالعات منطقه ای سازمان جهانی گمرک موسو.بوده است 2017سال 

 Sky) علیه جرائم سازمان یافته و زیست محیطی را در گمرکات دنیا به دست گرفته است. عملیاتی از قبیل پروژه ترمیم الیه ازن

Hole) برای کنترل ونظارت بر قاچاق وترانزیت مواد مخرب الیه ازن وضایعات خطرزا، پروژه (Sesha)  حمایت از گونه های برای

قاچاق اسلحه های کوچک ازطریق  (IRENE)مبارزه باقاچاق سیگارت و مواد دخانی، پروژه  (Crocodile) ناب ازچوب والوار، پروژه

قاچاق مواد روان گردان و نوظهور از مهم ترین اقدامات رایلو برای  (CAT alyst)و  (Smart CAT ) پیک سریع وپست، پروژه

 .ا قاچاق مواد مخدر و دیگر جرائم سازمان یافته در دنیا به شمار م ی رودمبارزه مشترک ب

http://www.iana.ir/fa/news/48991/%D8%AC%D8%AF%DB%8C% 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - 1۳۹۶مهر  20تاریخ: 

 ماه 5هزار تن ژالتین از فرانسه و کلمبیا در  واردات

 .قریب به هزار تن ژالتین، وارد کشور شده است 1396ماهه نخست سال  5بر اساس آمار گمرک در 

ماهه نخست سال  5در  آمار گمرک بر اساس، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

 .وارد کشور شده است 6082168و ارزش دالری  197623593329، به ارزش ریالی ژالتینقریب به هزار تن  1396

و همچنین کشور کلمبیا  2802839و ارزش دالری  91151749097تن ژالتین ، با ارزش ریالی  392 صادراتکشور فرانسه با  

جزو کشورهایی هستند که  46107604112و ارزش ریالی  1421012تن ژالتین ، به ارزش دالری  221نیز با صادر کردن قریب به 

 .این محصول را به ایران صادر می کنند

jc.ir/fa/news/http://www.y6275382/%D9%88%D8%A7%D8%B1 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - 1۳۹۶مهر  22تاریخ: 

 ایران از کدام کشورها نارگیل می خرد؟

 .تن نارگیل ، وارد کشور شده است 167هزار و  3قریب به  1396ماهه نخست سال  5بر اساس آمار گمرک در 

ماهه نخست سال  5در  آمار گمرکبر اساس  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

کشور .وارد کشور شده است 5057979و ارزش دالری  164452864405الی ، به ارزش ری نارگیلتن  167هزار و  3قریب به  1396

 سری النکاو همچنین کشور  1759837و ارزش دالری  57216938765، با ارزش ریالی  نارگیلتن  202هزار و  صادراتهند با 

جزو کشورهایی هستند  55221937550و ارزش ریالی  1697628تن نارگیل ، به ارزش دالری  23نیز با صادر کردن قریب به هزار و 

 .که این محصول را به ایران صادر می کنند

http://www.yjc.ir/fa/news/6280220/%D8%A7%DB%8C%D8%B1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/6280220/%D8%A7%DB%8C%D8%B1


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

1۳8 

 صنایع غذایی
 آیانا - 1۳۹۶مهر  22تاریخ: 

 ماه انتظار 9نخستین فدراسیون تشکل های بخش کشاورزی و صنایع غذایی در کشور؛ پس از ثبت رسمی 

های صنایع غذایی، تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی به عنوان نخستین فدراسیون تشکل های بخش کشاورزی در فدراسیون تشکل

 .کشور از سوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری به ثبت رسید

در سخنرانی مراسم خورشیدی شخص محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی  95دی ماه  17خبرنگار ایانا، پس از اینکه در  به گزارش

ل و روز ، ایجاد زنجیره تولید را امری ضروری و اجتناب ناپذیر برای خروج کشاورزی ایران از حاهای برتر کشاورزیانتخاب نمونه

برگزاری مجمع عمومی، مبادرت به تاسیس فدراسیون کنونی دانست و بر ایجاد آن توصیه اکید کرد؛ جمعی از فعاالن این صنعت با 

ماه کش  9حال پس از گذشت اما به دلیل برخی مسائل نامعلوم،  .های صنایع غذایی، تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی کردندتشکل

و قوس و انتظار سرانجام این تشکل با عنوان نخستین فدراسیون تشکل های بخش کشاورزی در کشور به ثبت رسمی رسیده است. 

به این ترتیب در حوزه تشکل ها از این پس باید شاهد فعالیت این تشکل در حوزه کشاورزی ایران با شکل و شمایلی متفاوت از سایر 

رئیس گروه تامین و سازماندهی تشکل های صنفی تخصصی دفتر امور تشکل های کشاورزی در این  .های صنایع غذایی بودتشکل 

ی های غیردولتی حوزه صنایع غذایی، تبدیلرابطه می گوید: سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به دنبال درخواست و تقاضای تشکل

تشکیل فدراسیون را در دستور کار خود قرار داد که پس از اخذ موافقت وزارت جهاد و تکمیلی تولیدات بخش کشاورزی، موضوع 

سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران(، مراحل تشکیل پرونده انجام شد و مجمع عمومی هیات موسس این تشکل با حضور )کشاورزی 

کشاورزی برگزار شد و طی آن هیات مدیره و بازرس نفر از نمایندگان صنایع غذایی ،تبدیلی و تکمیلی تولیدات بخش  30بیش از 

فدراسیون انتخاب شدند. در این راستا با هماهنگی و انجام مراحل قانونی در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری، در تاریخ 

 روند در: افزاید می  نبی سپهریان.رسید ثبت به تجاری غیر تشکل یک عنوان به فدراسیون این  با تخصیص شناسه ملی1396/7/11

رتجلسات و امور حقوقی فدراسیون در تطبیق با بخشنامه ها و صو اساسنامه، بررسی و ثبت اداره با جلسات برگزاری مجوز، صدور

های وی اظهار می کند: فدراسیون تشکل.شیوه نامه های اجرایی ثبت شرکت ها مورد بررسی و نهایتاً مورد تایید و ثبت قرار گرفت

ایی، تبدیلی و تکمیلی محصوالت کشاورزی با هدف ایجاد مدیریت مناسب برای هماهنگی، برنامه ریزی،تعیین سیاست ها صنایع غذ

واستراتژی های توسعه ای وتعامل درون سازمانی بخش و ایجاد تعامالت بین المللی در حوزه صنایع غذایی سازماندهی شد و امید 

صوصی فعال در این زمینه، با مدیریت یک نهادحقوقی غیر دولتی در کنار بخش دولتی های بخش خمی رود با تجمیع و اتحاد تشکل

 /.زمینه تحقق برنامه های بخش کشاورزی و صنایع غذایی کشور فراهم آید

http://www.iana.ir/fa/news/49152/%D8%AB%D8%A8%D8%%D-AA8 
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 صنایع غذایی
 فودپرس 1۳۹۶مهر ماه  2۳یک شنبه 

کیفیت آرد ونان داخلی خوب نیست و باید گندم خارجی وارد شود/ برای خودکفایی گندم هم باید یارانه بدهیم وهم 

ا و مضر زسرطان نمک به نانها بزنیم/ برخی افراد به اشتباه در جامعه تبلیغ کردند که مصرف روغن پالم در مواد غذایی،
 است

وزیر بهداشت گفت: اقدامات و اختیارات مربوط به حوزه غذا، صرفا بر عهده وزارت بهداشت نیست و وزارت صنعت، جهاد کشاورزی و 

به گزارش گروه بهداشت و درمان خبرگزاری فارس، سید حسن .سازمان مبارزه با قاچاق کاال و ارز، نقش مهمی در این زمینه دارند

اده هاشمی در مراسم روز جهانی غذا و اعطای نشان ایمنی و سالمت، اظهار داشت: وزارت بهداشت وظیفه نظارت بر غذا در زقاضی

مبادی ورودی رسمی کشور را بر عهده دارد و مردم به این نظارت به ویژه در حوزه برنج و غالت اطمینان و اعتماد داشته باشند و به 

ه فشارهایی در حوزه غذا وجود دارد اما وزارت بهداشت ثابت کرد که در مقابل این فشارها و آسیب شایعات توجه نکنند البته همیش

وزیر بهداشت تصریح کرد: ممکن است در حوزه غذا، قاچاق  .به سالمتی مردم، بدون هیچ رودربایستی ایستاده و اهل مسامحه نیست

هاشمی با اشاره به تشکیل  .ارج است اما مطالبه گری خواهیم کردوجود داشته باشد از نگاه و حوزه مسئولیت وزارت بهداشت خ

مجمع ملی سالمت به ریاست دکتر روحانی، یادآور شد: آیین نامه ای تهیه و تدوین شد تا مجمع سالمت با حضور تمام دستگاه های 

اشت محیط، بهداشت حرفه ای و توجه اجرایی در استانها تشکیل شود. یکی از مهمترین وظایف مجامع استانی سالمت، نظارت بر بهد

نفر از  9هاشمی اضافه کرد: شورای عالی سالمت و امنیت غذایی نیز با حضور  .به غذای مردم در کارخانه های تولید و توزیع است

ار یاعضای کابینه و ریاست دکتر روحانی به طور مداوم تشکیل می شود و توانسته در کاهش مصرف نمک، قند و روغن تصمیمات بس

مصرف نمک در ایران،  :درصد کاهش یافته است، افزود 10وزیر بهداشت با بیان اینکه مصرف نمک در کشور،  .مهم و موثری بگیرد

هاشمی خاطرنشان کرد: .بیش از دو برابر میزان مصرف نمک در کشورهای پیشرفته و استانداردهای سازمان جهانی بهداشت است

گرم کاهش  25گرم شکر مصرف می کنند در حالی که حتما باید مصرف شکر در کشور، حداقل  85 مردم ایران به طور متوسط روزانه

وزیر بهداشت یکی از مهمترین تصمیمات شورای عالی سالمت و امنیت غذایی را کاهش اسیدهای چرب ترانس در روغن به  .یابد

آینده به این هدف برسیم و با کمک صنایع غذایی، تحقق  سال 4صفر درصد عنوان کرد و گفت: بر اساس تصمیمات این شورا، باید تا 

در مورد روغن پالم به آنچه گفتیم عمل کردیم و استفاده از آن در محصوالت لبنی  :هاشمی تاکید کرد.این هدف، امکان پذیر است

اضر رسیده که موفقیت بزرگی هزار تن در حال ح 400هزار تن در ابتدای کار دولت یازدهم به کمتر از  750حذف و واردات پالم از 

وزیر بهداشت افزایش قایل توجه تعرفه گمرکی را در کاهش واردات پالم به کشور موثر دانست و اظهار داشت:  .برای نظام سالمت است

د آن ازا و مضر است در حالی که مصرف زیبرخی افراد به اشتباه در جامعه تبلیغ کردند که مصرف روغن پالم در مواد غذایی، سرطان

مانند مصرف زیاد قند، نمک و چربی، مضر است و تولید برخی از محصوالت مانند شیرینی، بستنی و شکالت بدون پالم، امکان پذیر 

هاشمی تصریح کرد: غنی سازی آرد ادامه دارد و تقویت خواهد شد و شرایط بهتر از گذشته شده است اما نانوایان در مورد  .نیست

رانی که باعث استفاده بیشتر از نمک می شود، اعتراض دارند و معتقدند که حتما گندم خارجی باید به کشور کیفیت نامناسب آرد ای

وزیر بهداشت یادآور  درصد مورد استفاده قرار گیرد تا شاهد کاهش استفاده از نمک در نان باشیم 40به  60وارد و به صورت ترکیبی 

از حد از نمک ستفاده می کنید، عنوان می کنند که کیفیت آرد و گندم ایرانی مناسب  شد: وقتی به نانوایان می گوییم که چرا بیش

  .نیست و باید گندم خارجی به کشور وارد شود

تومان است در حالی که در ایران هر کیلوگرم گندم به قیمت  650تا  600هاشمی اضافه کرد: نرخ جهانی هر کیلوگرم گندم حدود 

ی خریداری می شود و به ازای خرید تضمینی، ما به التفاوت پرداخت می کنیم و نانوا نیز مجبور است تومان به صورت تضمین 1300

http://awnrc.com/index.php
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برای بهبود کیفیت پخت نان، مقدار زیادی نمک به آن اضافه کند که در این صورت هزینه زیادی را برای مردم، سالمت آنها و نظام 

وابستگی به خارج از کشور، بسیار خوب است اما شاید بهتر باشد که بخشی خودکفایی و عدم  :هاشمی گفت .سالمت ایجاد کرده ایم

وزیر  .از گندم تولید داخل را صادر و در مقابل آن، گندم خارجی را وارد کنیم تا میزان نمک موجود در نان، کاهش قابل توجهی یابد

های آسیب رسان به سالمتی مردم را برای وضع بهداشت در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: وزارت بهداشت لیستی از کاال

مالیات و عوارض تهیه کرده است اما ساز و کار پیش بینی شده در مجلس برای وضع عوارض بر کاالهای آسیب رسان، مناسب نیست 

یری تصمیم گ زیرا در ترکیب تصمیم گیری، بخش مهمی از اعضا، اقتصادی هستند و به ما اجازه نمی دهند که به نفع سالمت مردم،

وزیر بهداشت از تالش ها و اقدامات سازمان غذا و دارو برای نصب چراغ های راهنما بر روی محصوالت غذایی تقدیر کرد و  .کنیم

افزود: امیدوارم روابط عمومی این سازمان در جهت آگاهی بخشی به مردم تالش کند و مردم نیز باید بدانند که مصرف محصوالتی با 

ز و زرد برای سالمتی آنها مضر است و اگر نخواستند که مصلحت را بر ذائقه خود ترجیح دهند، باید هزینه های آن را چراغ های قرم

، به عنوان یکی از اهداف اختصاصی ایران یاد 2018درصدی مصرف نمک در شور تا سال  25هاشمی از کاهش .نیز پرداخت کنند

هده سیاست گذاران و تصمیمات آنها و بخش دیگر مربوط به خانواده ها و رفتارهای کرد و گفت: تحقق بخشی از این هدف گذاری بر ع

درست است اما نقش رسانه ها، دستگاه های فرهنگی و صدا و سیما بسیار مهم و موثر است و تکرار این آموزشها باعث تغییر رفتار 

درصد کاهش  12ی و نوشیدنی های صنعتی باید به گفته وزیر بهداشت، میزان قند موجود در فرآورده های غذای .خواهد شد

هاشمی در پایان یکی از راهکاری ارتقای کیفیت در حوزه های مختلف از جمله غذا را توجه به صنایع و ایجاد مشوق هایی برای  .یابد

ت ت زیرا در رقابصادرات عنوان کرد و یادآور شد: وقتی محصولی صادر شود مردم باور می کنند که کیفیت این محصول، مناسب اس

 .با رقبای بین المللی و خارجی خود، توانسته بازارهای خارجی را به خود اختصاص دهد

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=a21d770fd9ca45e98391cd 
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 صنایع غذایی
 ایران اکونا - 1۳۹۶/ مهر /  1۷دوشنبه , 

 گزارش متوسط اقالم خوراکی منتخب در شهریورماه

بر اساس اعالم گزارش مرکز آمار ایران، متوسط قیمت یک کیلوگرم برنج ایرانی)هاشمی( درجه یک در شهریورماه سال جاری برابر با 

قیمت مناطق شهری کل کشور برای اقالم خوراکی منتخب در  مرکز آمار ایران گزارش متوسط.تومان بوده است 465هزار و  13

اعالم شد. بر این اساس، متوسط قیمت یک کیلو گرم برنج ایرانی)هاشمی(درجه یک در شهریور ماه سال جاری  1396شهریور ماه 

 134650جاری برابر  متوسط قیمت یک کیلوگرم برنج ایرانی)هاشمی(درجه یک در شهریور ماه سال. ریال بوده است 134650برابر 

درصد افزایش داشته است.همچنین در گروه گوشت  1.39ریال(  132799)ریال بوده است که باتوجه به این اطالع در مرداد ماه 

ریال رسیده است که نسبت  402804قرمز وسفید وفرآورده های آن ها، متوسط قیمت یک کیلوگرم گوشت گوسفند دراین ماه به 

 .درصد افزایش داشته است 1.91ریال( 39569به ماه قبل )

 .اطالعات بیشتر از طریق فایل پیوست که بر روی سایت مرکز آمار ایران قرار دارد، قابل دستیابی است

http://iranecona.com/78233/%DA%AF%D8%B2%D8%A7% 
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 صنایع غذایی
 آیانا - 1۳۹۶مهر  18تاریخ: 

 غذایی در اولویت نوسازی صنایع

 .معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد که صنایع غذایی در اولویت نوسازی تجهیزات قرار دارند 

استان  خصوصی-با فعاالن اقتصادی بخش نشست اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس»نیا در ، محسن صالحی«ایسنا»گزارش به

غذایی ایجاد واحد جدید نیست، بلکه باید واحدهایی ، اظهار کرد: سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه صنایع «کرمانشاه

« غذایی ایعصن»نیا را که وجود دارند از نظر امکانات و تجهیزات نوسازی شوند تا به ظرفیت کامل تولید دست یابند. به گفته صالحی

در اولویت حمایت و پرداخت تسهیالت برای نوسازی تجهیزات قرار دارند. وی افزود: صنایع غذایی اگر « صنایع تبدیلی کشاورزی»و 

روز و با کیفیت تولید کنند، تعطیل خواهند شد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارتسپس به مشکل تامین مواد نتوانند محصول به

ها برای عرضه کافی مس و ه مس و آلومینیوم که برای برخی واحدها ایجاد شده، اشاره کرد و گفت: از تمام ظرفیتاولیه از جمل

ل ماهه امساشود و در پنجنیا خاطرنشان کرد: عرضه مس اکنون در بورس انجام میآلومینیوم در بورس استفاده خواهیم کرد. صالحی

 :هزارتن برسد. وی یادآوری کرد 140کنیم این میزان تا پایان سال به بیش از می هزارتن مس در بورس عرضه شده که تالش 50

 .زودی روش مناسبی هم برای عرضه آلومینیوم در بورس اتخاذ خواهد شدبه

را رد کرد و عملکرد آن را در بازار ضد رقابتی ندانست. این شورا در بررسی وضعیت « سیاسنپ و تپ»شورای رقابت شکایت از  

های رسیده به شورا در مورد ابهامات عملکرد این سی( شکایتگذاری خدمات تاکسی اینترنتی آنالین )اسنپ و تپالیت و قیمتفع

شهری در دو سال گذشته منجر به ایجاد ونقل مسافران درونآپ در بخش حملها را رد کرد. افزایش ضریب نفوذ دو استارتشرکت

رای حذف آنها از بازار شده است. چندی پیش اتحادیه تاکسیرانان از این دو شرکت رقیب، در ابعاد جدیدی از تقابل طیف سنتی ب

سازی علیه پرونده .فروشی یا دامپینگ قیمتی به شورای رقابت شکایت کردزمینه ارائه خدمات تاکسی اینترنتی آنالین به دلیل ارزان

شهری، با حذف ونقلمسافران درونهای جدید در بخش حملآپاین دو شرکت در حالی در شورای رقابت بررسی شد که استارت

رائه تری ااند برای جلب مسافران، محصوالت و خدمات خود را با قیمت و کیفیت مناسبانحصار بازار و طراحی سیستمی تالش کرده

ی و فروش محصول با قیمت کمتر فروشدهد که ارائه قیمت کمتر از سوی این دو شرکت نه به معنای ارزانها نشان میکنند. بررسی

 نضم رقابت شورای حال از هزینه نهایی است، بلکه به معنای کاهش قیمت به علت کاهش هزینه نهایی در بازاری رقابتی است. 

 ینا درباره شده منتشر خبر در. است کرده اتخاذ «سیتپ و اسنپ» مورد در نیز را تصمیماتی پرونده، این خصوص در خود رای اعالم

رات طرفین، نخست آنکه صالحیت ورود شورای رقابت به این شکایت، صرفا اظها و مستندات مجموعه براساس که است آمده پرونده

های کرایه تاکسی سنتی و محصول سی و اسنپ، رقیب آژانسگذاری تهاجمی است. دوم؛ دو شرکت تپاز جنبه بررسی ادعای قیمت

 .آنها جانشین یکدیگر هستند

های کرایه سی و آژانسهای اسنپ و تپشرکت .دلیل خدمات تکرارشونده مشتریان مختص خود را داردهای کرایه بهآژانسخدمات 

سی در زمینه کنند. سوم؛ دو شرکت اسنپ و تپدر دو بازار راننده و مشتری رقابت می (platform)دلیل ماهیت بستری خود به

کنندگان از جمله شاکی است؛ کنند و عمال رقیب سایر عرضهاز بستر مجازی فعالیت میشهری با استفاده نقل درونوخدمات حمل

بر اینکه زمینه فعالیت آنان با زمینه فعالیت شاکی متفاوت است، پذیرفته نیست. چهارم؛ از زمان ورود این بنابراین ادعای آنان مبنی

نشده و رقبای جدیدی مانند آژانس و کارپینو نیز به این فعالیت وارد  ها مانع ورود سایر رقبا به بازاردو شرکت، فعالیت این شرکت

شهری که براساس میزان ترافیک، عرضه رانندگان، تقاضای بازار، محدوده ترافیک ونقل درونگذاری پویا در حملاند. پنجم؛ قیمتشده

شود. چراکه هم ام شود، موجب افزایش رفاه جامعه میکه در بازار رقابتی انجشهر، زمان سفر، نوع خودرو و جنسیت راننده، درصورتی
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دهد. بنابراین ترافیک است و هم میزان مصرف را افزایش می (Externality) ریزکند که کاهنده برونجا میتقاضا را بین زمان جابه

تکنولوژی متفاوت ازسوی  ششم؛ با عنایت به.نوسان قیمت درون روز حتی اگر منجر به کمیسیون صفر شود لزوما ضدرقابتی نیست

سی و اسنپ در یافتن مشتریان جدید در مناطق مختلف شهر، استفاده از صرفه به مقیاس در کاهش زمان انتظار های تپشرکت

تر از ای و متوسط این دو شرکت پایینرانندگان، عدم نیاز به هزینه سربار مغازه و پارکینگ؛ در تمام مقادیر تولید، هزینه حاشیه

ی باشد. گذاری تهاجمتواند مصداق قیمتتر این دو شرکت نمیهای کرایه تاکسی سنتی است و بنابراین متوسط قیمت پایینسآژان

نقل به صورت روزانه تکرار شونده و بخش مهمی از سبد خانوار است، در نتیجه تقاضا نسبت به قیمت پرکشش است واز آنجا که حمل

شوند؛ بنابراین مجازی باعث ایجاد بازار جدید شده و مشتریان جدیدی جذب این بازار میونقل های حملو کاهش قیمت شرکت

سی های کرایه تاکبخش بزرگی از مشتریان این دو شرکت حداقل در بلندمدت ناشی از توسعه بازار هستند و لزوما مشتریان آژانس

قیت ای است. شرط موفبر اقتصاد مشارکتی و شبکهمبتنی شهری روی بستر مجازینقل درونونیستند.هفتم؛ ماهیت و کارکرد حمل

ای از رانندگان و مسافران دائمی است تا بستر مجازی بتواند این دو گروه را به یکدیگر وصل کند. آثار مثبت این فناوری ساختن شبکه

ها نیاز به ساختن این شبکه شرکت برای.شودوری میها و افزایش بهرهناشی از شبکه موجب کاهش هزینه (Externalityریز)برون

هایی مانند تبلیغات و تحقیقات مقطعی از لحاظ حسابداری هزینه گذاری گسترده دارند بنابراین گرچه ممکن است هزینهسرمایه

ی از ربرداشده بلندمدت که حداکثر بهرهگذاری است؛ بنابراین ضروری است به هزینه تمامقلمداد شوند ولی در واقع نوعی سرمایه

پیوندد مالک محاسبه قرار گیرد. هشتم؛ درخصوص این ادعا که تشویق، جایزه وقوع میشبکه و حداکثر سفر راننده در ساعت به

 گذاری تهاجمی باشد. اوال اینشود دلیلی بر رفتار قیمتپذیرش مشتری یا یارانه که در ساعات پرترافیک یا مسیر خاص انجام می

شده یا کنند. ثانیا هزینه تمامصورت شخصی فعالیت میندگانی است که در صورت نبود این یارانه احتماال بهمنظور جذب راناقدام به

دهد. با عنایت به آنکه ای باید در کل سفر روزانه محاسبه شود و کل محدوده ارائه خدمت، بازار شرکت را تشکیل میهزینه حاشیه

ثالثا ایجاد .شده مصداق نداردگذاری زیر قیمت تمامفی است؛ بنابراین ادعای قیمتکل درآمد ناخالص روزانه این دو شرکت غیرمن

تواند پرداخت یارانه در مسیر خاص یا زمان خاص را ضروری سازد. برداری از این فناوری است و میای از رانندگان ضرورت بهرهشبکه

ها مستقر باشد، مشتریان به صورت دائمی از این ها و همه زماننای از رانندگان که در همه مکاعبارت دیگر در صورت نبود شبکهبه

گذاری تهاجمی موضوع ای دال بر وقوع قیمتکنندهبنابر کلیه موارد مذکور در حال حاضر شواهد قانع .فناوری استفاده نخواهند کرد

این دو شرکت مالحظه نشده و شکایت قانون اساسی از سوی  44های کلی اصل قانون اجرای سیاست 45بند د ماده  2و 1اجزای 

 .شودواصله رد می

http://www.iana.ir/fa/news/49054/%D8%B5%D9%86%D8%A7% 
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 صنایع غذایی
 آیانا - 1۳۹۶مهر  1۷تاریخ: 

 استاندارد محصوالت غذاییهزار مورد  3تجدید نظر در 

 .هزار مورد استاندارد محصوالت غذایی صادر شده است 3رییس سازمان ملی استاندارد خبر داد: دستور تجدیدنظر در 

به گزارش ایانا، نیره پیروزبخت امروز در نشستی با خبرنگاران به مناسبت روز جهانی استاندارد، در خصوص نظارت های این سازمان 

غذایی در زمینه آالینده ها، باقی مانده های سموم، نیترات و نیتریت، گفت: اقدامات مناسبی در دست اجرا داریم و یکی بر محصوالت 

 .هزار مورد از استانداردهای محصوالت غذایی است 3از مهم ترین اقدامات ما تجدیدنظر در

ن المللی گفت: در زمینه ارتقای استاندارد مواد غذایی رییس سازمان ملی استاندارد با اشاره به حضور ایران در مدیریت کدکس بی

همکاری های گسترده ای با سازمان های بین المللی و داخلی داشتیم و سازمان ملی استاندارد فعالیت های گسترده مجزایی را نیز 

ه ما را در گزارشی منتشر انجام داد. در مجموع ارتقای کف استانداردهای محصوالت غذایی باعث شد تا کدکس فعالیت های ارزند

وی ادامه داد: پس از ابالغ سیاست های کلی سالمت و مصوبه شورای عالی سالمت همچنین تاکید رییس جمهوری بر کاهش .کند

 .قند، نمک و بهینه سازی روغن، سازمان ملی استاندارد اقدامات مهم و گسترده ای را انجام داد

این زمینه، ارتقای استانداردهای مختلف کاالهایی که مواد قندی و نمکی دارند مانند آب پیروزبخت گفت: مهم ترین اقدامات ما در 

 .میوه ها، نوشابه ها، کنسروها، نان و سایر محصوالت غذایی بود که موفق شدیم ترانس اشباع روغن ها را کاهش دهیم

 نوع روغن گیاهی در کدکس 7سازمان ملی استاندارد مسئول تجدیدنظر 

نوع روغن گیاهی انتخاب کرد و  7بر اساس همین عملکردهای مثبت، کدکس ما را به عنوان مسئول تجدیدنظر استاندارد  وی افزود:

رییس .خواستار استفاده از تجربه های ما در عرصه های بین المللی شد. این موارد بخش هایی از خدمات زیرساختی سازمان است

صوالت کشاورزی وارداتی را نیز مورد تاکید قرار داد و گفت: بر اساس سیاست های سازمان ملی استاندارد همچنین نظارت بر مح

کالن کشور، امنیت و ایمنی مواد غذایی از مزرعه تا دهان )سفره(، بر عهده ما گذاشته شده است و همکاری های مناسبی با سایر 

 .دستگاه های مربوط مانند وزارت جهاد کشاورزی و بهداشت داریم

کرد: در زمینه پایش آالینده ها و باقی مانده های سموم با وزارت جهاد کشاورزی همکاری می کنیم و تفاهم نامه هایی نیز وی اظهار 

امضا کردیم. نظارت در پروژه از مزرعه تا دهان که شامل محصوالت وارداتی نیز می شود، به آن سوی مرزها و مزارع کشورهای مبدا 

 .د و نظارت ها باید به صورت زنجیره ای انجام شودکه محصول وارد می کنیم، می رس

http://www.iana.ir/fa/news/49042/%D8%AA%D8%AC%D 
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 عسل
 آیانا - 1۳۹۶مهر  22تاریخ: 

 چه مزارعی برای کندوها ارگانیک است؟

 .ارگانیک در ایران یکی از مباحثی است که کارشناسان در ارتباط با آن اختالف نظر دارندموضوع تولید عسل 

به گزارش خبرنگار ایانا، تولید عسل ارگانیک نیاز به شرایط خاصی دارد که در مقایسه با عسل معمولی بسیار متفاوت است. برخی 

ان شود، بیشتر عسل تولید شده در ایروعی که در مزارع کشور دیده میکارشناسان بر این باورند که با توجه به نوع اقلیم ایران و تن

حتمال کنند و اارگانیک است. در مقابل، کارشناسان دیگری نیز هستند که برخالف این ادعا تولید این نوع عسل در کشور را رد می

مومی اتحادیه زنبورداران ایران، امروز در دانند.محسن موسویان، رئیس روابط عتوزیع چنین محصولی در بازار داخلی را ضعیف می

عسل ارگانیک نیاز به شرایط خاص دارد و تولید این نوع عسل در ایران بسیار کم است. مناطقی که "وگو با ایلنا گفته است: گفت

مزارع و باغات ما پاشی در پاشی شود اما متاسفانه در ایران موضوع سمهای آن مناطق سمکند نباید گلزنبور عسل در آن کوچ می

این در حالی است که معاون وزیر جهاد کشاورزی در "برند.بسیار شدید است و این مسائل بحث ارگانیک بودن عسل را زیر سوال می

 اقلیم در 11اقلیم شناخته شده در جهان، حداقل  13با توجه به اینکه از "امور تولیدات دامی، پیش از این به خبرنگار ایانا گفته بود: 

تواند از تنوع گیاهی نهایت بهره را ببرد. هر کدام از شود، بنابراین زنبوردار ایرانی با دو یا سه کوچ در طول سال میایران یافت می

های درمانی متنوعی برخوردار است. ضمن اینکه به دلیل شرایط خاص ها نیز خواص خود را داشته و عسل تولید شده از ویژگیگونه

های تولید شده در ایران ارگانیک هستند. این موضوع یکی از امتیازات ویژه عسل داخلی محسوب شور، تقریبا عسلحاکم بر مراتع ک

شود و اگر بتوان مستندات آن را به خریداران خارجی ارائه داد، قطعا این محصوالت با چند برابر ارزش فعلی قابل صادرات خواهد می

عسلی که در تمامی مراحل تولید و فرآوری آن از هیچ نوع ماده سمی و "ک آمده است: به طور کلی در تعریف عسل ارگانی"بود.

شیمیایی و آنتی بیوتیکی استفاده نشده باشد؛ یعنی زنبوردار از هیچ نوع ماده برای عمل آوری عسل به زنبوهای عسل نخورانده باشد 

های احتمالی در فرایند تولید استفاده نکرده باشد، ارگانیک نامیده ها و آفتها و داروها هم برای مبارزه با بیماریو حتی از آفت کش

ای که اند که امکان تولید عسل ارگانیک در ایران غیرممکن نیست. زیرا بسته به نوع منطقهبرخی صاحبنظران بر این عقیده"شود.می

ارعی استفاده کنند که به طور وحشی و طبیعی روییده کند. اگر زنبورها از گیاهان مزدهد، شرایط فرق میزنبوردار کندوها را کوچ می

باشد و همزمان زنبوردار نیز در نگهداری کندوها اصول ارگانیک را رعایت کند، بدون شک تولید عسل، ارگانیک خواهد شد. در حالی 

 برد.ین میها و سموم شیمیایی آغشته است، امکان تولید ارگانیک را از بکشکه مزارع کشاورزی که اغلب به آفت

http://www.iana.ir/fa/news/49162/%DA%86%D9% 
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 گل و گیاهان صنعتی
 فارس - ۹۶/0۷/1۹ : تاریخ

 هزار گونه گیاه در ایران است  8میلیارد دالر/  ۱00حجم تجارت گیاهان دارویی دنیا 
هزار گونه مختلف گیاهی دنیا است و حجم تجارت جهانی  422گونه از  8000های وزارت جهاد کشاورزی، ایران دارای بر اساس یافته

ریزی و اقتصاد به نقل از موسسه پژوهشهای برنامه خبرگزاری فارسبه گزارش  .میلیارد دالر است 100گیاهان دارویی در جهان سالی 

های ترین عرصهالمللی گیاهان دارویی یکی از مهمکشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی، تولید فرآوری و تجارت بین

گیرد. یکی از ابعاد مهم این پدیده فرآوری و صنایع مرتبط با گیاهان صورت میاقتصادی است که در عصر حاضر توجه خاصی به آن 

شناخت موقعیت ایران در این زمینه و دست یافتن به  .گذاری مناسب در این عرصه نیازمند استدارویی است که رونق آن به سرمایه

باشد که با روش توصیفی ـ تحلیلی به انجام رسیده گذاری در صنایع فرآوری، هدف این گزارش میرویکردهای مناسب برای سرمایه

 :اختصار عبارتند ازاست. نتایج حاصل از این پژوهش به

طور انحصاری فقط در ایران گونه به 1728هزار گونه آن در ایران وجود دارد که تعداد  8هزار گونه گیاهی جهان حدود  422از  -

 .رویدمی

سازی و توسعه استفاده از گیاهان دارویی و ع گیاهان دارویی در وهله اول منوط به زمینهگذاری در زمینه صنایتوسعه سرمایه -

گذاری در ای در توسعه سرمایهکنندههای آن نقش تعیینصادرات گیاهان دارویی و فرآورده -.های آن در داخل کشور استفرآورده

دهد و بقیه صادر دارویی را مصرف داخلی کشور تشکیل می درصد سهم تولید گیاهان 95بیش از  -.صنایع گیاهان دارویی دارد

 تواند در افزایشهای آن در ایران قابل احیا و توسعه است و میظرفیت مغفول مانده تولید و صادرات گیاهان دارویی و فرآورده.شودمی

 .های شغلی و افزایش صادرات اثربخش باشدتولید ناخالص داخلی و ملی، ایجاد فرصت

های گذاری است که هر یک با چالشبندی و بازاریابی نیازمند سرمایههای تولید، فرآوری و بستهگیاهان دارویی در حوزه صنعت -

درصد مردم کشورهای در حال توسعه  75بهداشت جهانی گویای این است که بیش از  آمار سازمان -.خاص خود مواجه هستند

های اخیر استفاده از کنند و در سالا استفاده از گیاهان دارویی و مواد طبیعی مرتفع مینیازهای اولیه بهداشتی و درمانی خود را ب

پژوهی ندهرو با نگاه آیگیری افزایش یافته است، ازاینیافته نیز به شکل چشمداروهای گیاهی و سنتی در کشورهای صنعتی و توسعه

ی آتی و بازار روبه توسعه گیاهان دارویی، توسعه صنایع فرآوری گیاهان های اقتصادی و تولیدریزی برای استفاده از فرصتو برنامه

بر اساس گزارشات رسمی یازدهمین کشور جهان پس از  2014اگرچه ایران در سال  -.دارویی باید مورد توجه خاص قرار گیرد

در زمینه پژوهش و ارائه مقاالت علمی در  کشورهای چین، هند، آمریکا، ژاپن، آلمان، برزیل، کره جنوبی، انگلستان، فرانسه، ایتالیا

کننده و صادرکننده گیاهان دارویی و های آن قرار داشته، اما متأسفانه در بین کشورهای مطرح تولیدمورد گیاهان دارویی و فرآورده

 .سازی محصوالت خود توفیقی نداشته استهای آن جایی ندارد و در زمینه تجاریفرآورده

هزار  173هکتار و مجموع تولید آنها  339هزار و  156می وزارت جهاد کشاورزی، سطح زیرکشت گیاهان دارویی بر اساس آمار رس -

تن از محصوالت جنگلی و مرتعی در زمره گیاهان دارویی قرار داشته و به  3500شود، حدود تخمین زده می.تن بوده است 605و 

میلیارد دالر  60حدود  1996حجم تجارت گیاهان دارویی در جهان در سال  -.شودشکل وحشی و خودرو ساالنه در ایران تولید می

میلیارد دالر  5000به  2050بینی کرده که این رقم در سال میلیارد دالر رسیده و بانک جهانی پیش 100به  2010بوده که در سال 

ن عدم شفافیت و نقایص آماری در گزارشات دهی گمرک ایران از صادرات و واردات و همچنیبه دلیل نظام گزارش -.خواهد رسید

طور دقیق جایگاه ایران را از نظر تجارت خارجی و مقدار صادرات گیاهان دارویی در جهان مشخص توان بههای مسئول نمیسازمان

هان هستند. این های آن در جکشورهای چین، هند، آمریکا و آلمان بازیگران اصلی تولید و تجارت گیاهان دارویی و فرآورده -.نمود

http://awnrc.com/index.php
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

148 

ظرفیت  -.باشندزمان در واردات آن جزو کشورهای نخست جهان میتنها در تولید گیاهان دارویی بلکه در صادرات و نیز همکشورها نه

 .هزار تن است 200اسمی تولید اسانس و عصاره گیاهی کشور حدود 

 هاچالش

اری گذیی فقدان تقاضای کافی و مؤثر برای تشویق و توجیه سرمایهگذاری در زمینه صنایع گیاهان داروسرمایه ترین چالشمهم -

 .است

رف عنوان نهاده اولیه برای مصگذاری در صنایع گیاهان دارویی ناکافی و ناپایدار بودن تولید گیاهان دارویی بهدومین چالش سرمایه -

 .در صنایع فرآوری است

گذاری مشترک المللی ایران برای صادرات و سرمایهبین ی ناکافی بودن همکاریگذاری در صنایع گیاهان دارویسومین چالش سرمایه -

 .های بانکی و اقتصادیو مشکل تحریم

تولید خرد و کوچک مقیاس کشت زراعی گیاهان دارویی و در برخی موارد تکیه صرف بر ذخایر طبیعی آنها و پایین بودن کیفیت  -

ترین معضالت و موانع شده گیاهان دارویی در ایران از مهمبودن هزینه تولید و قیمت تمامماده مؤثره برخی از آنها، همچنین باال 

 .گذاری در زمینه صنایع گیاهان دارویی هستندسرمایه

 .گذاران و صنایع مرتبط با گیاهان دارویی ناکافی و مؤثر هستندهای حمایتی از تولیدکنندگان، سرمایهسیاست -

 :ده استدر این گزارش پیشنهاد ش

های شیمیایی و فرآیند تولیدی های آن و استانداردسازی ویژگیمستندسازی علمی و دقیق استفاده از گیاهان دارویی و فرآورده -

پذیر در بازارهای داخلی و خارجی این محصوالت ها و داروهای گیاهی برای توسعه تولید و حضور رقابتگیاهان دارویی و فرآورده

 .وری است که تاکنون توجه الزم به آن نشده استاقدامی الزم و ضر

ار تری قرکننده سالمت و پایداری تولید و عرضه محصوالت گیاهان دارویی به بازار باید مورد اهتمام جدیایجاد فرآیند تضمین -

 .گیرد

های آن اهان دارویی و فرآوردهسازی گیگذاری موفق مستلزم و نیازمند عاریهرگونه سرمایه با توجه به اهمیت سالمت محصوالت، -

های فیزیکی و محیطی است، اما در حال حاضر برخی از هر نوع باقیمانده کود شیمیایی و سم و فلزات سنگین و سایر آلودگی

 .الزم در این موارد برای عرضه به صنایع فرآوری هستند محصوالت و مواد اولیه گیاهان دارویی فاقد تضمین

 .ی و داروهای گیاهی غیرترکیبی با مقدار ماده مؤثره باال باید مورد تأکید و اهتمام قرار گیردعرضه گیاهان داروی -

های قانونی آن و تجویز باید برای استانداردسازی، ترویج مصرف استفاده از داروهای گیاهی و گیاهان دارویی و فراهم آوردن زمینه -

ی ریزی عملیاتریزی عملیاتی صورت گیرد، محورهای این برنامهپزشکان برنامهاستفاده از داروهای گیاهی و گیاهان دارویی توسط 

 :عبارتند از

 .سازی آنهاالف ـ توسعه کشت گیاهان دارویی و تجاری

 .هاب ـ ثبت گیاهان دارویی و داروهای گیاهی در فارماکوپه

 .های درمانیداروهای گیاهی و گیاهان دارویی توسط بیمه ج ـ پذیرش هزینه

های گیاهان دارویی و ایجاد واحدهای کشت و صنعتی که قادر باشند ذخایر شیمیایی دارویی خاص ـ حمایت از کشت و صنعت د

 .تری تولید نمایندهای علمی افزایش دهند و ارقام و بذرهای مرغوبکارگیری اصول و شیوهموجود در گیاه را با به
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گذاری در دصنایع گیاهان تمامی صنایع گیاهان دارویی و اولویت دادن به سرمایهگذاری بر روی ـ پرهیز از پراکندگی در سرمایه

ن گذاری بر روی پرتقاضاتریدارویی که بیشترین بازار و ارزش افزوده و زمینه توسعه و ارتقای تولید را دارند و توجه خاص به سرمایه

 .محمدی استیره، آنغوزه، باریجه، گشنیز، آویشن، مرزه و گلبیان، زگیاهان دارویی ایران که در حال حاضر شامل زعفران، شیرین

 :آوری از طریقهای مالی از واحدهای موجود جهت ارتقا فنـ حمایت

 .های اعتباری صنعت گیاهان داروییهای پولی و مالی در جهت تأمین نیازمندیالف( اتخاذ سیاست

 آالتسنتی جهت تجهیز و نوسازی ماشینقیمت به واحدهای فراوری ب( ارائه تسهیالت بانکی ارزان

ها و تخفیفات عوارضی و مالیاتی و ارائه های تولیدکننده داروهای گیاهی از طریق برخورداری آنها از معافیتج( حمایت از شرکت

 .های واردکننده داروتراز با شرکتتسهیالت صادراتی؛ حداقل مشابه و هم

هیل المللی دارویی و تسهای بیندکنندگان گیاهان دارویی و داروهای گیاهی در نمایشگاهد( ایجاد تسهیالت و کمک برای حضور تولی

 .المللیدسترسی آنها به فناوری موردنیاز و تحوالت بازار بین

 .های تولید داروهای گیاهی در کشورـ حمایت از ایجاد واحدهای فرآوری پیشرفته جدید و توسعه قطب

ت ها، باقیمانده سموم( جهت تولید محصوالهای استاندارد جهت کنترل کیفی )کیفیت مواد مؤثره، آلودگیآزمایشگاهـ کمک به توسعه 

گونه آزمایشات برای تولیدکنندگان مقرون های انجام اینسالم و عاری از باقیمانده سموم و کودهای شیمایی به صورتی که هزینه

 .صرفه باشدبه

 .اهان دارویی در مراحل کشت، داشت و برداشتـ مکانیزه کردن مزارع گی

 .فرد داخلی و نیز توسعه کشت گیاهان دارویی بر تقاضای غیربومی قابل کشت در ایرانهای بومی منحصربهـ توسعه کشت زراعی گونه

های با شرکت های مشترکسازی زمینه تشکیل شرکتگذاری خارجی و مشترک و فراهمـ حمایت و تسهیل مقررات مربوط به سرمایه

 .المللی فعال در زمینه گیاهان دارویی و داروهای گیاهینام بینصاحب

 .های اقتصادی و بانکیـ اتخاذ راهکارهای مؤثر برای رفع یا مقابله با تحریم

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960719000533 
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 گل و گیاهان صنعتی

 آیانا - 1۳۹۶مهر  18تاریخ: 

معرفی دو  / هزار هکتار گلخانه جدید در کشور ایجاد می شود/ توسعه کشت انگور، هلو و شلیل در گلخانه ها 48

 تبخیر سازه سبک مانع آفتاب سوختگی محصوالت و کاهش گرما و

هکتار  760هزار و  16ساله پیش بینی شده که  10هکتار برنامه ریزی شده طی برنامه ای  355هزار و  48توسعه گلخانه ها در سطح 

به گزارش ایانا از وزارت جهاد کشاورزی، مجری طرح گلخانه ها در معاونت امور باغبانی با .آن باید در برنامه ششم توسعه محقق شود

میلیارد متر مکعب در مصرف آب  4ب گفت: طبق برآوردها، با توسه گلخانه ها در برنامه ششم توسعه نزدیک به اعالم این مطل

سید مصطفی سید پور با بیان این که بر اساس مطالعات بهینه بندی، عمده گلخانه ها در مناطق  .کشاورزی صرفه جویی خواهد شد

ظهار کرد: در برنامه ششم توسعه، بیشترین سطح افزایش گلخانه ها در استان گرمسیری، نیمه گرمسیری و معتدل احداث می شود، ا

وی در مورد تنوع کشت .هکتار پیش بینی شده است 1567هکتار و هرمزگان  2580هکتار، سیستان و بلوچستان  2835فارس با 

به پنج تا شش قلم از جمله سبزی  محصوالت در محیط های گلخانه ای تصریح کرد: محصوالت تولیدی در گلخانه های کشور محدود

سید پور ادامه داد: در .و صیفی و گل های زینتی بود، اما یکی از برنامه های ششم توسعه، ایجاد تنوع در تولیدات گلخانه ای است

گلخانه ها در مجری طرح .این برنامه توسعه ای، تولید محصوالت باغی مانند انگور، هلو و شلیل در گلخانه ها برنامه ریزی کرده ایم

معاونت امور باغبانی گفت: در بعضی استان ها مانند خراسان رضوی، سطوحی از محیط های گلخانه ای برای محصوالت باغی اختصاص 

وی درباره سازه های گلخانه ها نیز اذعان داشت: ما چهار نوع تیپ سازه ای سبک گلخانه ای مانند شیدهاوس و .داده شده است

هکتار باغات سیب آستان قدس  20سید پور با اشاره به اجرای شیدهاوس در .ت کشاورزی پیش بینی کرده ایمتوهاوس برای محصوال

هکتار اراضی برای کشت آلوورا در استان فارس گفت: این دو سازه سبک مانع از آفتاب سوختگی محصوالت  40رضوی و توهاوس در 

درصد تگرگ را می  100ل توجه ای می شود ضمن آن که جلوی خسارت و کاهش گرما و تبخیر و همچنین مصرف آب به مقدار قاب

سید پور از ساخت دو سازه توری دار ارزان .میلیون تومان در هر هکتار عنوان کرد 60تا  40وی هزینه شیدهاوس و توهاوس را .گیرد

گزینی سازه های چوبی خبر داد و قیمت و مناسب برای مناطق گرم کشور و سازه سبک تر و ارزان تر بینابینی مناسب برای جای

تصریح کرد: سازه های بینابینی توسط کارگروه فنی سازه معاونت امور باغبانی ارایه شده و در استان اصفهان در شهرستان دهاقان به 

های  وی درباره استفاده از آب های مرزی در بخش گلخانه.صورت پایلوت برای تبدیل گلخانه های چوبی به فلزی اجرا شده است

استان مرزی کشور با همکاری وزارت نیرو در حال  10هزار هکتار از اراضی کشاورزی در  220کشور اظهار کرد: بر اساس برنامه 

هزار هکتار را با اولویت توسعه گلخانه ها انجام  220تاسیس آب برای توسعه کشاورزی است و قرار شده تا مطالعات میدانی برای این 

نه های معاونت امور باغبانی در پاسخ به پرسشی در زمینه بازار محصوالت گلخانه ای نیز چنین توضیح داد: مجری طرح گلخا.دهیم

ما به دنبال بازار تولیدات گلخانه ای هستیم و با توجه به برنامه ششم توسعه که هدفش انتقال تولید از فضای باز به محیط های 

وی افزود: شرکت های بزرگی که .ه و کشورهای مشترک المنافع مد نظر قرار داردگلخانه ای است، بازارهای خارجی به ویژه روسی

گلخانه احداث می کنند، واحدهای بازرگانی برای صادرات در خود ایجاد کرده اند، اما واحدهای کوچک مشکل دارند که امیدواریم با 

سید پور درباره سالمت تولیدات گلخانه ای .بازارمحور کنند تشکیل اتحادیه های تولیدی و بازرگانی و تشکل ها بتوانند تولیداتشان را

نیز گفت: برخالف آنچه که گاهی اظهار می شود تولیدات گلخانه ای سالم تر از تولیدات فضای باز هستند، زیرا شرایط اقلیم گلخانه 

 .ها مانند حرارت و رطوبت و بیماری ها قابل کنترل و امکان مبارزه بیولوژیک بیشتر است

http://www.iana.ir/fa/news/49070/48%D-9%87%D8%B2% 
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 گندم
 آیانا - 1۳۹۶مهر  22تاریخ: 

 هزارتن گندم دوروم برای نخستین بار به ایتالیا صادر شد 3۱

هزار تن گندم دورم با کیفیت، به کشور ایتالیا که مهد  31نخستین بار در کشور مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: برای 

 .پاستای جهان است صادر شد

هزارتن آرد، از ایران به کشورهای منطقه و  120به گزارش صدا و سیما، یزدان سیف با اشاره به اینکه در شش ماه نخست امسال 

 . هزار تن بوده است 27میزان آراد صادراتی از کشور  اروپا صادر شده است افزود: سال گذشته در مجموع

مدیر شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: براساس گزارش های موجود در شش ماه اول امسال میزان صادرات آراد، مشتقات اراد و 

سیف با بیان . بوده است هزار تن گندم 65هزار تن صادر شده است که از این میزان  400گندم شامل انواع شیرینی و نان به میزان 

اینکه برای صادرات یک میلیون تن گندم مازاد به کشورهای منطقه و اروپا برنامه ریزی شده است افزود: در صورت افزایش میزان 

صادرات گندم مازاد شاهد رونق کارخانجات آردسازی در کشور خواهیم بود و می توانیم از تمام ظرفیت آرد سازی موجود در 

مدیرشرکت بازرگانی دولتی . میلیون تن آراد در کارخانجات کشور تولید می شود 22وی افزود: هم اکنون .استفاده کنیم کارخانجات

ایران همچنین از اجرای پروتکل سه جانبه ایران، روسیه و قزاقستان در زمینه افزایش صادرات گندم خبرداد و گفت: با همکاری سه 

سیف ابراز امیدواری کرد: در شش ماه دوم امسال .هزار تن خواهد رسید 700گندم دورم ساالنه به جانبه امکان صادرات گندم به ویژه 

وی میزان خرید .هزار تن گندم دورم صادر کنیم 300با اجرای پروتکل سه جانبه صادرات شتاب بیشتری بگیرد و بتوانیم به میزان 

هزار  116کرد و گفت: کل ارزش گندم خریداری شده از کشاورزان هزار تن اعالم  870میلیون  8تضمینی گندم را تا روزگذشته 

میلیارد ریال از  300هزار و  85میلیارد ریال است که با همکاری دولت و سازمان برنامه و بودجه و شرکت بازرگانی ایران تا کنون 

هزار میلیارد تومان از مطالبات  3: وی در خصوص پرداخت مابقی مطالبات گندم کاران گفت.مطالبات گندم کاران پرداخت شده است

مدیرعامل شرکت .گندم کاران باقی مانده است که براساس برنامه ریزی های انجام شده حداکثر تا دو ماه آیند پرداخت خواهد شد

صاد قتبازرگانی دولتی همچنین درباره زمان اعالم نرخ جدید خرید تضمینی گندم گفت: پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی در شورای ا

 .ارائه و بررسی شده است و نرخ خرید تضمینی گندم تا هفته آینده اعالم خواهد شد

http://www.iana.ir/fa/news/49155/%DB%B3%DB% 
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 گندم
 فارس - ۹۶/0۷/22 : تاریخ

 هزار تن گندم به ایتالیا برای نخستین بار  3۱صادرات 
  .هزار تن گندم دوروم با کیفیت به ایتالیا صادر شد 31مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: برای نخستین بار 

صادرات  :شرکت بازرگانی دولتی ایران، یزدان سیف اظهار داشت به نقل از روابط عمومی خبرگزاری فارسبه گزارش گروه اقتصادی 

 .ریزی شده استیک میلیون تن گندم مازاد به کشورهای منطقه و اروپا برنامه

وی همچنین از اجرای پروتکل سه جانبه ایران، روسیه و قزاقستان در زمینه افزایش صادرات گندم خبر داد و افزود: با همکاری سه 

 .هزار تن خواهد رسید 700ت ساالنه گندم به جانبه، صادرا

 .هزار تن آرد به کشورهای منطقه و اروپا در شش ماه نخست سال خبر داد 120معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین از صدور 

 .به گزارش خبرنگار فارس، دولت با افزایش تولد گندم در کشور، صادرات گندم و آرد را در دستور کار قرار داده است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960722000598 
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15۳ 

 گندم
 آیانا - 1۳۹۶مهر  2۳تاریخ: 

 ژن کمک کننده به تولید گندم پیوندی شناسایی شد

گرده -دانشگاه آدالید یک ژن طبیعی گندم را شناسایی کرده اند که زمانی که غیر فعال می شود، خودپژوهشگران استرالیایی در 

 افشانی را از بین می برد، اما همچنان اجازه گرده افشانی متقابل را می دهد و مسیری را برای تولید گندم پیوندی با بازده باال باز می

-ید یک ژن طبیعی گندم را شناسایی کرده اند که زمانی که غیر فعال می شود، خودپژوهشگران استرالیایی در دانشگاه آدال.کند

گرده افشانی را از بین می برد، اما همچنان اجازه گرده افشانی متقابل را می دهد و مسیری را برای تولید گندم پیوندی با بازده باال 

مکاری منتشر شده و با ه ارتباطات طبیعیژوهشگران که در مجله ی ، مقاله این پ"ساینس دیلی"به گزارش ایانا از سایت باز می کند.

انجام شده، می گوید این پژوهش و تکنولوژی های مرتبط با تولید، پتانسیل  "دو پوند"با شرکت پیشرو ژنتیک گیاهی امریکایی، 

 تغییر بنیادی مسیری که گندم به آن شکل در استرالیا و در جهان کشت می شود را دارد.

صولی گندم مح"رایان ویتفورد سرپرست برنامه گندم پیوندی در دانشکده کشاورزی و مواد غذایی دانشگاه آدالید می گوید:  دکتر

اما "."درصد کل کالری ها و پروتئین جمعیت جهان را تامین می کند 20است که به طور گسترده در جهان تولید می شود و حدود 

درصد افزایش  60، 2050فته غذا در رشد پیش بینی شده جمعیت جهانی، تولید باید تا سال برای پاسخ دادن به تقاضای افزایش یا

یابد. یکی از گزینه های امیدوارکننده برای پاسخگویی به این تقاضا این است که کشاورزان گونه هایی از گندم پیوندی را پرورش 

ایی که به طور معمول پرورش می یابند و در بازارها هستند درصد افزایش عملکرد نسبت به گونه ه 15تا  10دهند که می تواند 

در استرالیا گندم پیوندی احتماال بهترین خدمت را در باال بردن بازده به آن دسته از تولید کنندگان گندم در مناطق با "داشته باشد.

ثبات عملکرد را در مناطق چالش برانگیز بارش باال در امتداد ساحل شرقی خواهد کرد، اما گندم پیوندی همچنین می تواند بهبود 

بیشتر در استرالیا فراهم کند.گندم پیوندی نتیجه ی پیوند بین دو نوع گندم خاص به دقت گزینش شده است. با این حال چالش 

رحالیکه دبرای تولید گندم پیوندی، در تولید و تکثیر تجاری دانه های والد گونه ی پیوندی است. گندم یک خود گرده افشان است 

رای ذرت پیوند به طور گسترده ب "تولید گندم پیوندی نیازمند گرده افشانی متقابل در مقیاس بزرگ است.دکتر ویتفورد می گوید: 

و برنج استفاده می شود اما توسعه یک سیستم موفقیت آمیز گندم پیوندی برای گندم نان به دلیل پیچیدگی ژنوم گندم یک چالش 

ون ژن الزم برای گرده افشانی متقابل در گندم را شناسایی کرده ایم، که می تواند در مقیاس وسیع، تولید کم ما اکن". "بوده است

یک  "دو پوند".در ایاالت متحده، شرکت "هزینه نسبت به گیاه والد که برای تولید دانه گندم پیوندی ضروری است استفاده شود

( می گویند و برای بزرگ شدن گونه های SPTست که به آن تکنولوژی تولید دانه )تکنولوژی نوآورانه برای کشت ذرت ایجاد کرده ا

 والد برای تولید پیوندی استفاده می شود. 

این ژن گرده افشان کشف شده، یک گام کلیدی برای تکنولوژی "می گوید:  "دو پوند"دکتر مارک آلبرستن، مدیر تحقیق در شرکت 

 ."ه طور گسترده ای بهره وری تولید دانه ی گندم پیوندی را افزایش دهدمشابه برای گندم است و می تواند ب

http://www.iana.ir/fa/news/49205/%DA%98%D9%86%DA%A-9 
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 گندم
 آیانا - 1۳۹۶مهر  18تاریخ: 

طراحی سایت  /از شرکت بازرگانی دولتی به اجزای زنجیره آرد و نان قطعی شدواگذاری مسوولیت عرضه خرید گندم 

 اختصاصی شناسایی کشاورزان مورد تایید جهاد کشاورزی/ اصالحات در جدول شاخص های خرید گندم

 بزرگداشت ها، بررسی نحوه همکاری در خرید گندم،ششمین همایش ساالنه صنعت آرد ایران با محورهای بررسی مشکالت و راه حل

پیشکسوتان صنعت آرد و تقدیر از واحدها و مسئولین فنی نمونه با حضور دست در کاران بخش های دولتی و خصوصی و تشکل های 

به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( ، یزدجردی رئیس هیأت مدیره کانون .صنفی صنعت آرد و نان کشور برگزار شد

نرخی برای آرد مصوب گردید که چندان  93در آذرماه  :آرد ایران در جایگاه سخنرانان قرار گرفت و گفتهای صنفی صنعت انجمن

خوشایند صنعت نبود و از همان موقع کانون شروع به جبران این ناسپاسی کرد، منتهی در سیستم دولتی مشکالتی برای تغییر 

وی ادامه داد: مصوبه افزایش نرخ آرد درحال حاضر اعالم .کردندیه میها وجود داشت، اما مسئولین دولتی صبر را به ما توصقیمت

در ادامه .شده اما هنوز اجرایی نگردیده است و امیدواریم مسئولین از این مصوبه حمایت کنند و هرچه زودتر این سیستم اجرایی شود

کشور خبر داد و گفت: حضور متصدیان دولت  سیف، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی از تصمیم های مهم تازه در صنعت آرد و نان

در صنعت گندم، آرد و نان نحوه چیدمان منابع اثرگذار و تخصیص منابع را از نظام عادی بازار خارج می کند، لذا با هدایت ما و 

سالی را، سیف های جهادکشاورزی و دولت، سال آینده، سالی بزرگ برای صنعت آرد و نان پیش رو خواهد بود ؛ این که چه حمایت

در سال آینده شرکت بازرگانی دولتی از عرصه خرید گندم خارج و این کار بزرگ به اجزای زنجیره آن واگذار  "چنین تشریح کرد: 

ترین چالش آن شناسایی می شود. در این راستا از خرداد ماه امسال نیز جلساتی بسیار کارشناسی شده و خوب برگزار شد که مهم

لوگیری از سوءاستفاده از موضوع خرید تضمینی گندم بود که امروز با طراحی سایتی که به منظور ثبت نام کشاورزان جهت ج

ها و روستاها قرار خواهند گرفت و این شود، کشاورزان مورد تأیید جهادکشاورزی در شهرها، استانکشاورزان در فصل پاییز انجام می

های مصوب عرضه کنند. این سایت توانند مقادیر گندم شان را به قیمتاز تأیید میچالش دیگر وجود نخواهد داشت و کشاورزان پس 

هزار تن آرد از کشورمان صادر شده است، اظهار کرد: این  100سیف با بیان اینکه قریب به .اکنون در مراحل نهایی طراحی است

در بخش بعدی این همایش ایزدیار، دبیرکل .برسد هزارتن 300 به سال پایان تا امیدواریم که بوده تن هزار23  مقدار در سال گذشته

 شود و خوشبختانه نقشکانون صنایع آرد ایران با اشاره به اینکه مدتی است که در جلسات برای صنعت گندم و آرد از ما دعوت می

ها و عدم نقش حصار یارانهشود، گفت: مادر همه مشکالت این صنعت انها دیگر زینتی نیست و از نظرات ما هم استفاده میانجمن

خوشبختانه برای سال  :ست و افزوددان مهم منفی نکات از یکی را  هاوی تخصیص نیافتن درست گندم.ها در اقتصاد استکارخانه

ری ن کاتریترین و راحتترین، ارزانآتی این شرایط ایجاد شده که ما خودمان مستقیم گندم را از کشاورز خریداری کنیم که این ساده

رت مهندس حجتی وزا دوره در  در ادامه مهرفرد، قائم مقام وزیرجهاد کشاورزی نیز خاطرنشان کرد:.توانیم انجام دهیماست که می

ایم و در این زمینه اقدامات خوبی صورت گرفته و شاهد توسعه در بخش اراضی و وری بخش کشاورزی بودهشاهد افزایش بهره

هزار هکتار  550هزار هکتار اراضی جدید توسعه یافته و در خوزستان و ایالم هم  100دولت جدید  در.ایمهای آبیاری بودهسیستم

 96تا  92وی ادامه داد: از سال .درصد رسیده است 43درصد به  36وری آب در بخش کشاورزی از توسعه یافته است و امروز بهره

تی بوده که در داخل کشور تولید و صرف شده و این یکی از تبعات ایم که این ثرومیلیارد دالر صرفه جویی ارزی داشته 5حدود 

گویند دولت دخالتش را در این صنعت کمتر کند و اگر قرار است به کشاورز مهرفرد افزود: با توجه به اینکه می.اقتصاد مقاومتی است

ها جدا ن تجارت گندم را از تخصیص یارانهاالمکاهای دیگر استفاده شود، به عقیده من باید حتیای پرداخت شود از روشیارانه

مژگان خانلو، رئیس امور بازرگانی و خدمات مالی سازمان برنامه و بودجه کشور و مفتح رئیس فراکسیون صنایع غذایی مجلس  .کرد

http://awnrc.com/index.php
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ن عامل در ادامه مهندس مرتضوی، رئیس انجمن آردسازان ایران به نمایندگی از مدیرا.از دیگر سخنرانان این همایش بودند

های آرد حاضر در همایش در جایگاه سخنرانان قرار گرفت و به دفاع از صنف، به ارائه توضیحاتی در راستای موانع و مشکالت کارخانه

است و هرچه خاک در  "جدول ناپاکی و نجاست"پیش روی صنعت گندم و آرد کشور پرداخت از جمله اینکه جدول پاکی گندم، 

مرتضوی خواهان آزادسازی نرخ آرد و نان و واگذاری .خرند و این جدول باید حتماً اصالح شودتر میگرانگندم بیشتر باشد، آن را 

های مرتضوی، سیف مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی مجدد در جایگاه سخنرانان پس از صبحت.آن به بخش خصوصی و مردم شد

 GTC هایی که در دوره جدیدخاطرنشان کرد: بر مبنای سیاست های رئیس انجمن آردسازان ایرانقرار گرفت و در ادامه صحبت

تعبیه شده است، کیفیت، سند باالدستی مجموعه بازرگانی است. از ابتدای سال جاری دو اقدام در این صنعت صورت گرفت. نخستین 

ین اتفاق هم این بود که مسیر های سن زده را برطرف کرده ایم و دوماقدام این بود که معضالت آرد و نان یا همان تداخل گندم

وی در واکنش به اظهارات مرتضوی پیرامون اصالح جدول پاکی گندم تصریح کرد: .ایمتر کردهتسویه حساب از مراکز خرید را دقیق

 تماه پیش این موضوع را در جهادکشاورزی و شرکت بازرگانی دولتی مطرح کردیم و اعتقاد ما بر این است که باید گندم باکیفی 3

 /.باشد "کیفیت"های مان از کشاورز بر مبنای را از کشاورز خریداری کنیم و حمایت

http://www.iana.ir/fa/news/49067/%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0 
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 گوجه فرنگی
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 گوشت قرمز
 خبرنگاران جوان - 1۳۹۶مهر  22تاریخ: 

 ایران به دنبال واردات گوشت گوساله از بالروس

 .معاون وزارت کشاورزی و مواد غذایی بالروس اعالم کرد: ایران نسبت به واردات گوشت گوساله از بالروس ابراز تمایل کرده است

و مواد غذایی  وزارت کشاورزیبه نقل از پایگاه خبری بلتا، ایگور بریلو، معاون  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

وی افزود: ما با نمایندگان خدمات .بالروس اعالم کرد: ایران نسبت به واردات گوشت گوساله از بالروس ابراز تمایل کرده است

 وزارت کشاورزیمعاون .مورد بحث قرار دادیم عرضه گوشت گوساله در ایرانکشور، در مورد  2دامپزشکی ایران و معاونان وزرای 

ا و ها مشغول دریافت مجوز برای محصوالتشان هستند تا در بازارهای غرب آسیبسیاری از شرکت :و مواد غذایی بالروس توضیح داد

 .آسیا و اتحادیه اروپا فعالیت خود را شروع کنند

 .مینسک روز گذشته میزبان چهارمین نشست تولیدکنندگان دام بالروس بود

http://www.yjc.ir/fa/news/6280429/%D8%A7%DB%8C%D8% 
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 گوشت قرمز
 خبرنگاران جوان - 1۳۹۶مهر  22تاریخ: 

 گوشت گوسفندی ارزان شد/ کاهش تقاضا علت اصلی افت قیمت

 .تومانی نرخ گوشت طی یک هفته اخیر در بازار خبر داد 500رییس اتحادیه گوشت گوسفندی از کاهش هزار و 

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی رنگارعلی اصغر ملکی رییس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفتگو با خب

طی یک هفته اخیر در بازار خبر داد و گفت: اکنون هر کیلو شقه گوسفندی بدون  نرخ گوشت تومانی 500از کاهش هزار و  ،جوان

 .هزار تومان به مشتری عرضه می شود 43تا  42هزار تومان به مغازه دار و  39دنبه با نرخ 

 .دانست کاهش قیمت گوشتوی عرضه مناسب دام ، کاهش تقاضا و رکود حاکم بر بازار را دلیل اصلی 

هشیار باشند، افزود: با توجه به افزایش نرخ دالر، انگیزه برای قاچاق دام از  قاچاق دامملکی با اشاره به اینکه مسووالن نسبت به 

 .سوی قاچاقچیان افزایش می یابد، که این امر در کنار کاهش واردات گوشت از آسیای میانه بازار را به چالش خواهد کشید

م اربعین حسینی را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به عرضه مناسب دام، احتمال کاهش قیمت در ایام در ایا بازار دام زندهوی 

اربعین حسینی در میادین وجود دارد و تنها افزایش نرخ دالر به سبب خروج غیرمجاز دام، نگرانی هایی ایجاد کرده، چراکه اگر 

رییس اتحادیه گوشت گوسفندی در .ر دستخوش تحوالتی قرار خواهد گرفتمسووالن تمهیداتی برای این موضوع به کار نگیرند، بازا

از استرالیا وجود ندارد، بیان کرد: با توجه به مشکالتی نظیر ترابری و بارگیری  کمبود گوشت داخلیپاسخ به این سوال که تامین 

 .تا دوباره بازار گوشت دچار نوسان نشود انتظار می رود که مسووالن نسبت به تخصیص هواپیما ،مبادالت ارزی و... اقدام کنند

http://www.yjc.ir/fa/news/6279906/%DA%AF%D9%88% 
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 گوشت مرغ
 فارس - ۹۶/0۷/22 : تاریخ

 بر روی تنظیم بازار هزار تومان/ اثر کمرنگ ناظران دولتی ۶کاهش قیمت مرغ به مرز 
آوری مرغ مازاد از بازار با قیمت باالتر اجازه ورشکستگی مرغداران را کند با جمعدر حالی که شرکت پشتیبانی امور دام ادعا می

  .هزار تومان رسیده است 5گوید قیمت هر کیلوگرم مرغ به مرز دهندگان مرغ گوشتی میدهد رئیس انجمن پرورشنمی

، طی دو ماه اخیر قیمت مرغ به عنوان یکی از کاالهای پرمصرف در کشور افت فاطمه بیات-  گروه اقتصادی - خبرگزاری فارس

هایی بیماریو خیزهای زیادی داشته است. عوامل مختلفی از جمله قیمت جوجه یک روزه، قیمت ذرت و کنجاله و همچنین وجود 

شود اما از طرف دیگر به دلیل همچون آنفلوآنزای حاد پرندگان در فصول سرد سال سبب باال و پایین شدن قیمت تمام شده مرغ می

اگر چه  .وجود واحدهای پرورش مرغ گوشتی و تولید این محصول بیش از نیاز بازار گاهی شاهد افزایش قیمت این محصول هستیم

آوری دام به عنوان بازوی اجرایی دولت برای تنظیم بازار هنگام ارزان شدن مرغ آن را با قیمت باالتر از بازار جمع شرکت پشتیبانی امور

کند اما ظاهراً این ای عرضه میهای زنجیرهکرده و هنگام گران شدن این محصول، محصوالت منجمد را با قیمت زیر بازار در فروشگاه

هزار تومان هم رسید اما به مرور  8در اوایل شهریور ماه قیمت هر کیلوگرم مرغ تا مرز  .نداشته است کار هم تأثیر چندانی در بازار

هزار تومان در هر کیلوگرم رسیده است. دو هفته گذشته علیرضا ولی مدیرعامل شرکت  6سیر نزولی گرفت و این روزها به مرز 

و الین دو را به  6600وگرم مرغ کشتار شده الین یک را به قیمت کیلویی پشتیبانی امور دام به خبرنگار فارس گفته بود که هر کیل

اما امروز محمد یوسفی رئیس انجمن  .کنیم تا قیمت زیاد در بازار افت نکندتومان از مرغداران خریداری می 6950قیمت 

گوید: ظرف دو هفته هد و میددهندگان مرغ گوشتی به خبرنگار فارس، از کاهش شدید قیمت هر کیلوگرم مرغ خبر میپرورش

هزار تومان  5گذشته قیمت مرغ روند نزولی گرفته تا حدی که صبح امروز هر کیلوگرم مرغ کشتار شده در میدان بهمن به کیلویی 

های شرکت پشتیبانی امور دام در وی با انتقاد از سیاست .تومان است 3500رسیده است و هر کیلوگرم مرغ زنده در درب مرغداری 

آوری محصول مازاد را به درستی انجام دهد باید قیمت مرغ افزایش پیدا نظیم قیمت مرغ، تصریح کرد: قاعدتاً اگر این شرکت جمعت

این سخنان در حالی  .کند نه کاهش و برداشتمان این است که این شرکت باید روش دیگری را برای تعادل قیمت در بازار اتخاذ کند

ویه برای تأسیس مرغداری از اقصی نقاط کشور و نبودن بازار صادراتی مناسب باعث شده تا عرضه بیش راست که دادن مجوزهای بی

یوسفی  .شود تا قدرت خرید مردم کاهش یافته و تقاضا کم شوداز تقاضا باشد. مضاف بر آنکه افزایش بیش از حد قیمت سبب می

کنند و در نتیجه در دو ماه آینده با کاهش ریزی نمیرغداران اصالً جوجهکند که اگر قیمت مرغ همچنان روند نزولی بگیرد متأکید می

شدید عرضه و کمبود مرغ و افزایش قیمت مواجه خواهیم شد و این گونه مواقع دولت از سوی وزیر کشاورزی یا معاون رئیس جمهور 

خبرنگار فارس پرسید که  .اکنون رخ نداده استداد تا مرغداران را از ورشکستگی نجات دهند. اتفاقی که انعطاف بیشتری نشان می

شود قیمت تمام شده مرغ در کشور بسیار باالست که یوسفی با رد این آیا مردم باید هزینه باالی تولید مرغداران را بدهند و گفته می

فاصله دارد مضاف بر آنکه تومان  200تا  100های ما با مشابه برزیلی فقط در هر کیلوگرم موضوع، گفت: قیمت تمام شده مرغداری

ای را دالر هزینه بدهیم در حالی که طرف برزیلی چنین هزینه 70تا  50برای حمل ذرت و کنجاله از برزیل به کشور باید در هر تن 

 دهد که هر کیلوگرم مرغ تازه در خیابان خورشید و میدان شهداهای میدانی خبرنگار فارس از سطح پایتخت نشان میگزارش.ندارد

ها از درج قیمت روی تابلو خودداری فروشیرسد و نکته جالب توجه اینکه مرغتومان به فروش می 6350هزار تا  6بین 

گوییم تومان قیمت خورده و وقتی به فروشنده می 6550اللهی بار خیابان نجاتتر آنکه هر کیلوگرم مرغ در میدان ترهجالب .کنندمی

گوید که خودش رسد و چرا باید تفاوت قیمت اینقدر زیاد باشد در جواب میار تومان به فروش میهز 5که در میدان بهمن کیلویی 
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هزار  7آباد همچنین هر کیلوگرم مرغ تازه در منطقه یوسف .تومان از میدان بهمن خریداری کرده است 5620هر کیلوگرم مرغ را 

  .رسدتومان به فروش می 7200تومان و در منطقه تجریش 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960722001269 
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 گوشت مرغ
 خبرنگاران جوان - 1۳۹۶مهر  1۷تاریخ: 

 می یابدثبات نسبی قیمت مرغ در بازار/نرخ مرغ باز هم کاهش 

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

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

 درب مرغ مرغ زندهروز گذشته تقریبا تغییری نداشته است،اظهار کرد: امروز نرخ هر کیلو  10با بیان اینکه نرخ مرغ نسبت به  ،جوان

و خرده فروشی  350هزارو 6تومان،توزیع درب واحدهای صنفی 200هزار و 6تومان،مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه 400هزارو 4داری 

هزار و 6و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  950هزار و 5با کمر ران مرغ به گفته وی نرخ هر کیلو.تومان است950هزار و 6

و فیله مرغ 14،سینه بدون کتفهزارتومان13یوسف خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات افزود: هر کیلو سینه با کتف.تومان است950

رییس اتحادیه پرنده و ماهی ادامه داد:ازدیاد عرضه در برابر کاهش شدید تقاضا ثبات نسبی قیمت در بازار را ایجاد .هزارتومان است16

ا نده بوی قیمت مرغ در روزهای آتی را پیش بینی کرد و گفت: باتوجه به شرایط کنونی بازار قیمت مرغ در روزهای آی.کرده است

 .تومانی قیمت در بازار روبرو می شود200تا100کاهش 

http://www.yjc.ir/fa/news/6273649/%D8%AB%D8%A8% 
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 گوشت مرغ
 خبرنگاران جوان - 1۳۹۶مهر  1۹تاریخ: 

 تومان 750هزار و  ۶چیده شد/ قیمت هر کیلو مرغ  پر و بال نرخ مرغ

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

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

تومان،  400هزار و  4در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  تومانی نرخ مرغ ۲00کاهش از  ،جوان

تومان  750هزار و  6و خرده فروشی  150هزار و  6صنفی هزار تومان، توزیع درب واحدهای  6مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه 

یوسف .تومان است 750هزار و  6و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  750هزار و  5به گفته وی نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر .است

و  13تومان، سینه بدون کتف  500هزار و  12 قیمت هر کیلو سینه با کتفخانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات افزود: همچنین 

روند نزولی درصدی تقاضا در برابر ازدیاد عرضه را دلیل اصلی  50رییس اتحادیه پرنده و ماهی کاهش .هزار تومان است 15فیله مرغ 

وی قیمت مرغ در روزهای آتی را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به خرید مازاد مرغ از سوی .در روزهای اخیر دانستقیمت مرغ 

 .شرکت پشتیبانی امور دام و افزایش تقاضا در اواخر ماه پیش بینی می شود که تا حدی نرخ مرغ در بازار افزایش یابد

http://www.yjc.ir/fa/news/6276334/%D9%BE%D8%B1%D- 
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1۶۳ 

 گوشت مرغ
 خبرنگاران جوان - 1۳۹۶مهر  21تاریخ: 

 محدودیتی در خرید مرغ مازاد از مرغداران وجود ندارد

یک مقام مسوول گفت: شرکت پشتیبانی امور دام به صورت شبانه روزی آماده خریداری مرغ مازاد مرغداران است تا تولیدکنندگان 

صنعت،تجارت و  مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام در گفتگو با خبرنگارعلیرضا ولی .بیش از پیش متحمل ضرر و زیان نشوند

همچنان باال است،  در قصابی ها قیمت گوشت قرمز، در پاسخ به این سوال که گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزی

اظهار کرد: با وجود واردات و ذخایر مناسب با نوسان قیمت گوشت در داخل روبرو هستیم که در جلسه ستاد تنظیم بازار تصمیم کلی 

تن گوشت،  70تا  60روزانه  :درصد گوشت وارداتی از استرالیا است، افزود 50وی با اشاره به اینکه .در این زمینه اخذ خواهد شد

 .تنظیم بازار از کشورهای آسیای میانه و استرالیا وارد می شودجهت 

هزار تومان و ران  32هزار تومان، آسیای میانه)قرقیزستان،ارمنستان، قزاقستان، گرجستان(  33را  گوشت استرالیاولی نرخ هر کیلو 

با نرخ  گوشت منجمدهزارتن  20تا  10زانه این مقام مسوول ادامه داد: رو.هزار تومان اعالم کرد 43خالص پاک شده بسته بندی را 

خرید مازاد مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام در بخش دیگر سخنان خود از آغاز .هزار تومان در سطح کشور عرضه می شود 22

تن مرغ  600از مرغداران خبر داد و گفت: با توجه به کاهش شدید قیمت مرغ، شرکت پشتیبانی امور دام اقدام به خرید روزانه  مرغ

 600هزار و  6خط یک ) مرغ در کشتارگاه به صورت دستی پاک شده( را  نرخ خرید هر کیلو مرغولی .از مرغداران کرده است

 .تومان اعالم کرد 950هزار و  6 (تومان، و خط دو ) مرغ پاک شده مکانیزه

وجود ندارد، تصریح کرد: شرکت پشتیبانی امور دام به صورت شبانه روزی  مرغدارانوی با بیان اینکه محدودیتی در خرید مرغ مازاد 

 .آماده خریداری مرغ مازاد مرغداران است تا تولیدکنندگان بیش از پیش متحمل ضرر و زیان نشوند

http://www.yjc.ir/fa/news/6275937/%D9%85%D8%D 9% 
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1۶4 

 گوشت مرغ
 خبرنگاران جوان - 1۳۹۶مهر  22تاریخ: 

 آخرین تحوالت بازار مرغ/ مرغداران به خاک سیاه نشستند

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

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

تومان،  200هزار و  4در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  تومانی قیمت مرغ 400کاهش  از ،جوان

 450هزار و  6و خرده فروشی  850هزار و  5تومان، توزیع درب واحد های صنفی  700هزار و  5مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه 

تومان  450هزار و  6و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  450هزار و  5به گفته وی نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر .تومان است

و  13هزار تومان، سینه بدون کتف  12یوسف خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات افزود: همچنین نرخ هر کیلو سینه با کتف .است

رافیک بار عرضه از سوی مرغداران رییس اتحادیه پرنده و ماهی کاهش شدید تقاضا در برابر ت.تومان است 500هزار و  14فیله مرغ 

و کشتارگاه  مرغداران کنونی های قیمت وجود با اینکه به اشاره با وی .در روزهای اخیر دانست نوسان قیمت مرغرا دلیل اصلی 

تا یک میلیون  500تومان و کشتارگاه در هر بار ماشین  500ها به خاک سیاه نشستند، افزود: اکنون مرغداران در فروش هر کیلو مرغ 

 .تومان زیان می کنند و در این میان تنها سود عاید مردم می شود

ار می رود که در روزهای پایانی ماه تقاضا برای خرید یوسف خانی قیمت مرغ در روزهای آتی را پیش بینی کرد و گفت: گرچه انتظ

 .افزایش یابد اما با وجود شرایط فعلی بازار روند نزولی قیمت ادامه خواهد داشت

http://www.yjc.ir/fa/news/6279600/%D8%A2%D8%AE%D8% 
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 مکانیزاسیون/ماشین آالت
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1۶۶ 

 متفرقه
 آیانا - 1۳۹۶مهر  1۷تاریخ: 

 گویی برای آموزش محیط زیست و میراث فرهنگیاهمیت قصه

های محیط زیست و میراث فرهنگی سخنران این نشست با تاکید بر اهمیت قصه و بازی در در نشست لزوم آشنایی کودکان با ارزش

مفاهیم به کودکان این ابزار را راهی برای آموزش میراث فرهنگی ملموس و ناملموس ایران و حفظ و نگهداری محیط زیست  انتقال

الملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، در ادامه کل روابط عمومی و امور بینگزارش ایانا ازادارهبه .به کودکان برشمرد

یست های محیط زلزوم آشنایی کودکان با ارزش"، دومین روز این هفته با نشست تخصصی ی ملی کودکهای تخصصی هفتهنشست

با سخنرانی فرهاد نظری آغاز شد.نظری، مدیر کل دفتر ثبت آثار تاریخی و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی  "و میراث فرهنگی

های علمی پژوهشی دانشگاه هنر اصفهان است. او مقاله سازمان میراث فرهنگی و دارای دکترای مرمت و احیای بناهای تاریخی از

به عضویت در کانون  کند.نظری در این نشست با اشارهمتعددی در این حوزه به نگارش درآورده است و در دانشگاه نیز تدریس می

کانون به بررسی  ترین خاطرات آن دوران درپرورش فکری در دوران کودکی و نوجوانی و درک اهمیت کانون و گذراندن خوش

های محیط زیست و میراث فرهنگی و ارتباط آن با پرورش کودکان پرداخت و رویکردهای کالن انسان ایرانی با محیط زیست ارزش

که مسایل در این حوزه بسیار گسترده است؛ چراکه میراث فرهنگی به در طول تاریخ را با ذکر مثال توضیح داد. او با اشاره بر این

ست؛ ای نیشود که از گذشته به ما رسیده است، گفت: میراث فرهنگی فقط اشیا موزهی وجوه فرهنگی میکلمه شامل همهمعنی عام 

چه که یک بعد از میراث های ناملموس میراث فرهنگی مانند زبان، موسیقی، قصه، بازی، آثار و بناهای تاریخی و هر آنبلکه جنبه

تاکید  گیرد.نظریی تعامل با محیط زیست را هم در بر میمیراث طبیعی، محیط زیست و نحوهکند، حتی فرهنگی ما را نمایندگی می

او ضمن اشاره "ی گذشتگان استفاده کنیم.که حتما از تجربهتوانیم با محیط زیست تعامل درستی برقرار کنیم مگر اینما نمی"کرد: 

های مختلف در این زمینه و با تاکید و هشدارهای جدی مسوالن و انجمنی خشکسالی و بیابانی شدن ایران درباره به اخبار هر روزه

های مرتبط در این حوزه که وضعیت محیط زیست به ویژه آب بحرانی است، این پرسش را ی مسوالن و انجمنبر این که طبق گفته

ی منقطع نشده است؛ چراکه بسیاری از هزار ساله، حیات و زندگ8یا  7مطرح کرد که چگونه در کشور ایران با حداقل ردپای تمدن 

 200بندی سازمان ملل از کشورهای جهان حدود ی نظری در تقسیماند.به گفتهها به دلیل کمبود منابع طبیعی منقرض شدهتمدن

سوم  دوبندی کنیم باید گفت کشور رسمی در جهان امروز وجود دارد. اگر بخواهیم این کشورها را از نظر تاریخی و فرهنگی تقسیم

ای اند. حدود یک سوم کشورها سدههای بزرگ به وجود آمدهای و تازه استقالل یافته هستند که از تجزیه امپراتوریاین کشورها دهه

ی تمدن و حیات دارند که یکی از این کشورها ایران است. او با تاکید بر این که در ها سابقههستند و فقط چهار یا پنج کشور قرن

یرانی اما آثار ا"کنند، اظهار کرد: اث فرهنگی جهانی بسیاری از کشورها آثارشان را برای کسب اعتبار در یونسکو ثبت میی میرحوزه

دهد. شود به آن فهرست وزن و اعتبار میمانند شاهنامه یا جشن نوروز زمانی که در فهرست میراث فرهنگی جهانی یونسکو ثبت می

 "های بشری در فهرست ناملموس میراث فرهنگی جهانی ثبت شده است. ترین جشنز بزرگامروز جشن نوروز به عنوان یکی ا

بدیلی برشمرد که امروز های بیها را ظرفیتمدیرکل دفتر ثبت آثار تاریخی و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی این نمونه

عات کردن منابع طبیعی و محیط زیست بسیار ضروری است؛ مرا"مان استفاده کنیم و افزود: ها برای تربیت کودکانتوانیم از آنمی

دهد و شوخی ندارد. ما حق نداریم منابعی که در طول هزاران سال در اختیار ما قرار چراکه محیط زیست رفتار نابخردانه را پاسخ می

ین کار را توانیم اش که چگونه میاو با طرح این پرس"گرفته است خودخواهانه استفاده کنیم و برای نسل بعدی چیزی باقی نگذاریم.

کافی است به گذشته و رفتار در برابر محیط زیست، چه محیط زیست مصنوع و چه غیر مصنوع بنگریم و تجربه "انجام دهیم، گفت: 

و باید  تجا منظور من استفاده نکردن از تکنولوژی نیست بلکه رویکرد ما به محیط زیست اسمان را ببینیم. در اینو رفتار گذشتگان
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1۶۷ 

ید چگونه گوکه تنها معلم در این حوزه میراث فرهنگی است که به ما مینظری با تاکید بر این"مان را بشناسیم. های سرزمینظرفیت

وند شسال در مناطق یا نواحی پیدا میبرای مثال در اکثر کشورهای جهان درختان کهن"با محیط زیست رفتار کنیم، توضیح داد: 

اند. اما در ایران کامال قضیه برعکس است. چراکه ایران کشور جا نرسیده است. یعنی از خطر انسان در امان بودهبه آنکه پای انسان 

ادآور او ی "تواند چند هزار سال باقی بماند.کم آبی است و اگر مراقبت و نگهداری نباشد برای مثال درخت سرو ابرقوه )ابر کوه( نمی

 شان است. این مسالهدانستند حیات خودشان در گرو حیات سرزمینگذاشتند چون میطبیعت احترام میها به نوامیس ایرانی"شد: 

ه ثبت در ادامه این استاد دانشگاه ب"های نهفته و بالقوه بتوانیم به بهترین شکل استفاده کنیم.خواهد تا از ظرفیتقدری خردمندی می

گرفت و پیام قنات را در بر می 11ال گذشته اشاره کرد که یکی از آن ثبت دو پرونده در فهرست میراث فرهمگی ناملموس طی س

ها چگونه توانستند در سرزمین کم آبی به این وسعت و در جایی مانند طبس یا یزد شهر بسازند و همین کار آن این بود که ایرانی

ها و ها در فهرست میراث طبیعی به قصهبت درختساز پرونده بعدی یعنی ثبت جهانی شهر یزد شد. نظری در مثال بعدی از ثزمینه

شود سالشان دارند که گاهی عجیب است اما از این نکته ناشی میباورهایی اشاره کرد که مردم هر منطقه یا شهر نسبت به درخت کهن

ه د حق و حقوق طبیعت را بکه بایاند. او با تاکید بر اینکردهی ارکان طبیعت را به یکدیگر درک میکه گذشتگان ما ارتباط همه

رای ی ما بمایهتوانند دستهای واقعی و حقیقی این آثار فرهنگی ملموس و ناملموس میهر کدام از قصه"رسمیت بشناسیم گفت: 

سخنران این نشست با اشاره به اهمیت آموزش به کودکان در قالب "آموزش کودکان قرار بگیرند؛ چراکه هر کدام روایت جالبی دارند.

اند. ترین آثار ادبی ما آثاری است که در قالب قصه روایت شدهصه و بازی یادآور شد: خوشبختانه فرهنگ ما پر از قصه است و مهمق

نه گوشب، مثنوی، داستان سمک عیار و حتی قرآن هم ساختار قصهمانند شاهنامه، کلیله و دمنه، خمسه نظامی گنجوی، هزار و یک

ان توانیم با کودکنظرم یکی از دالیلی که امروز نمیبه"ی بسیاری از آثار ادبی ما است. نظری گفت: ایهمهای قرآن دستدارد. قصه

های ارتباط برقرار کنیم نداشتن قصه است. قصه و روایت نقش موثری در ایستادگی ما در طول تاریخ داشته است. بسیاری از قصه

اند و حتما قبل از آن ما یک شکست تاریخی را تجربه گاه تاریخی پدید آمدهبینیم در یک بزنحماسی و آثار ادبی حماسی را می

هایمان قهرمان نداریم توضیح ها است در قصهکه مدتوی با تاکید بر این"را بازیابی کردیم. ایم که بعد از آن به مدد قصه آنکرده

هایمان ها ارزشی آنتوانیم به واسطهیکدیگر هم نیستند و می ترین ابزارهایی است که قابل تفکیک ازقصه و بازی دو تا از مهم"داد: 

 "کند.ها تاکید میمان منتقل کنیم. سازمان یونسکو به جد بر مساله آموزش و انتقال ارزشرا به کودکان

گان تمرین رزم های جهان و هنوز هم جاری است. چوترین بازیاو برای مثال در این حوزه به بازی چوگان اشاره کرده که از کهن

های دیگری هم دارد. جنسیت در این بازی نقشی ندارد و زن و مرد در آن با هم برابر بینیم پیامتر نگاه کنیم میبوده اما اگر دقیق

ر معتقدم ه"های غربی هستند، گفت: ها و بازیکه امروز کودکان ما چه اندازه تحت تسلط مطلق قصههستند.نظری با اشاره به این

ی خوبی را باید دید و شنید، فرقی ندارد کجا تولید شده است. اما چرا ما از این همه ظرفیتی که در اختیار داریم ون و قصهکارت

این استاد دانشگاه از فرهنگ ایران به عنوان یک فرهنگ مردم محور یاد و تاکید کرد: "ها را به دنیا معرفی نکنیم. استفاده نکنیم و آن

نگی تاکنون کارهای زیاد و مهمی انجام داده است اما متاسفانه عضو شورای انقالب فرهنگی نیست. از سوی دیگر سازمان میراث فره"

بخش "اند. ها تبعیت کردهو دولت ها نباید داشت. خود مردم خیلی کارها در این زمینه انجام دادهی انتظارها را از دولت و سازمانهمه

ها را برای یک تجربه میدانی در صاص داشت. او در پاسخ به این پرسش که اگر بخواهیم بچهپایانی نشست به پرسش و پاسخ اخت

ت از بهتر اس"ی شروع در کانون کجا باید باشد، گفت: عمل و آشنایی با محیط زیست و احترام به محیط زیست آماده کنیم نقطه

ازی، ثبت و گردآوری اطالعاتی از میراث فرهنگی ملموس و ها بخواهیم حتما در مستندسها و شهرستانتمامی همکاران در استان

ای که در این زمینه در دنیا انجام شده پرورش فکری کودکان و نوجوانان همکاری کنند. چون تجارب مشابه ناملموس ایران با کانون

 "خیلی ارزشمند است. 
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ای عظیم گردآوری کرده های قدیمی را در مجموعهو قصهآموزان متل او برای مثال به کشور دانمارک اشاره کرد که با کمک دانش

 ی جغرافیایی دارایها یک محدودههای سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایجاد ژئو پارک است. ژئوپارکاست. یکی دیگر از تجربه

انی های جهی ژئوپارکبکهی نظری در کشور ما فقط یک ژئوپارک به ششناسی و معموال خودگردان هستند.به گفتههای زمینارزش

ی زیستی مشخص، رابطه مردم با محیط زیست در آن تعریف شده و در ملحق شده که آن هم در قشم است و به عنوان محدوده

اد کند تا محافظ محیط زیست باشند. نظری پیشنهدست توسعه است. در همین راستا تعریف همیار ژئوپارک نیز کودکان را تشویق می

ها و منابع طبیعی را مطرح کرد. یکی دیگر از ها یا سازمان محیط زیست، سازمان جنگلن با کارگروه ملی ژئوپارکارتباط کانو

اسی شنهایی که به صورت محدود در سازمان میراث فرهنگی انجام شده آشنایی کودکان با مفاهیم میراث فرهنگی و باستانتجربه

شود شناسان ایجاد شده و به کودکان آموزش داده میهای مصنوعی زیر نظر باستانیتی نظری بر همین اساس سابوده است. به گفته

های مصنوعی در کاخ نیاوران، معبد آناهیتا در کنگاور و تخت جمشید است و چگونه حفاری و اشیاء باستانی را پیدا کنند. این سایت

 ینهشود. در همین زمشناسی به کودکان ارایه میی باستانر زمینهتاریخی و ابزار حفاری همراه با آموزش مفاهیمی کلی دی شبهاشیاء

در استان تهران در شهرری اشاره کرد که سایت حفاری کوچکی  1383ی کانون در سال یکی از مربیان حاضر در این نشست به تجربه

ادامه دارد. شرکت  1396مهر  20کودک تا  ی ملیهای علمی و تخصصی هفتهاندازی شده بود. نشستها با عنوان تور ری راهبرای بچه

 مندان آزاد است. ها برای عموم عالقهدر این نشست

http://www.iana.ir/fa/news/49030/%D8%A7%D9%87%D9%85% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فارس- ۹۶/0۷/22 : تاریخ

 قیمت داد صنایع شکر هم از اعالم نشدن نرخ خرید تضمینی درآمد/ انبارها پر از شکر بی
روز از آغاز تحویل چغندرقند، دولت هنوز قیمت خرید تضمینی چغندر  45دبیر انجمن صنایع قند و شکر ایران گفت: با وجود گذشت 

  .قیمت باشداعالم نکرده و این امر سبب شده که انبارها پر از شکر بیقند را 

شهریور کار  5های فرآوری چغندر قند از ، با اشاره به اینکه کارخانهخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی بهمن دانایی در گفت

هزار  350ایم که هزار تن چغندر قند تحویل گرفته 400میلیون و  2ن کرد: از فصل برداشت تا کنون اند، خاطر نشاخود را آغاز کرده

تن شکر از آن تولید شده و در انبارها روی هم انباشت شده است؛ چرا که دولت تا این لحظه متاسفانه نرخ خرید تضمینی چغندر را 

 .گذاری شوداعالم نکرده است که بر اساس آن شکر قیمت

لید ربط سبب شده تا تداوم توهای ذیهای قند اتفاق بیفتد و اهمال دستگاهوی اضافه کرد: این کار اصوالً باید قبل از آغاز کار کارخانه

 .اند تولید داخل را در راس کارها قرار دهیدبا مشکل مواجه شود. این در حالی است که مقام معظم رهبری بارها گفته

 92سال اخیر اشاره کرد و اظهار داشت: سال  4درصد تولیدی شکر طی  60و شکر ایران همچنین به افزایش دبیر انجمن صنایع قند 

هزار تن رسید و امیدواریم امسال  650به یک میلیون و  95هزار تن شکر تولید کرده بودیم که این رقم در سال  100یک میلیون و 

 .هزار تن برسیم 800 هزار تن تا یک میلیون و 700رقمی بین یک میلیون و 

میلیون و  2دانایی به آمار مصرف شکر در کشور هم اشاره کرد و گفت: با احتساب مصرف شکر صنایع شیرینی و شکالت رقمی بین 

 .هزار تن شکر وارد شود 350تا  300هزار تن شکر نیاز داریم که امسال فقط باید بین  200میلیون و  2هزار تا  100

موقع قیمت شکر بکند؛ چرا که این مسئله کار را مختل کرده  کرد، تا دولت هرچه زودتر فکری به حال اعالم بهوی اظهار امیدواری 

 .است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960717000690 
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 سخنرانی، بازدیدهامصاحبه، 
 آیانا - 1۳۹۶مهر  2۳تاریخ: 

 تاریخ سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تغییر یافت

سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه به منظور جلوگیری از تداخل این همایش با دیگر کنفرانس ها در اسفند ماه برگزار می 

، به منظور جلوگیری  1396همایش های متعدد حوزه آب در شش ماهه دوم سال  به گزارش خبرنگار ایانا، با توجه به برگزاری.شود

از تداخل سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه با بعضی از همایش ها و کنفرانس های داخلی و خارجی و در پی درخواست 

 .تغییر یافت 1396اسفندماه  8و  7برخی از انجمن ها، اساتید، دانشجویان و متقاضیان، تاریخ برگزاری همایش به روزهای 

به دبیرخانه این همایش ارسال کنند، همچنین  1396دی ماه  30بنا براین گزارش متقاضیان می توانند مقاالت خود را تا تاریخ 

آخرین فرصت ثبت نام متقاضیان برای شرکت در این همایش .اعالم می شود 1396بهمن ماه  15نتیجه داوری مقاالت ارسالی تا 

 نشانی سایت همایش .تعیین شده است 1396بهمن ماه  30ریخ تا

http://www.iana.ir/fa/news/49200/%D8%AA%D8%A7%D8% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 1۳۹۶مهر  22تاریخ: 

 شودآفرینی زنان روستایی و عشایری در توسعه پایدار فردا در تهران برگزار مینخستین همایش ملی نقش

همزمان با روز جهانی زن روستایی فردا )بیست و سوم  "آفرینی زنان روستایی و عشایری در توسعه پایدارنقش"نخستین همایش ملی

هاشم دبیر السادات بنیایانا از معاونت ترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی فروغبه گزارش .شودمهر ماه( در تهران برگزار می

در زمینه اهداف این همایش اظهار داشت: روز جهانی زن « آفرینی زنان روستایی و عشایری در توسعه پایدارنقش»همایش ملی 

ستایی و عشایری کشور و تالش برای متناسب کردن های زنان روها و ظرفیتروستایی، فرصتی است برای توجه بیشتر به توانمندی

 ها قرار گیرد.ها و منابع مادی و غیرمادی که باید در اختیار آنها با امکانات، فرصتهای آنها و ظرفیتتوانمندی

به  نسبتوی افزود: این همایش با هدف معرفی و تبیین نقش زنان روستایی و عشایری در توسعه پایدار، ایجاد حساسیت و توجه 

ها از منابع مادی و غیرمادی در سطوح افزایی این گروه و در نظر گرفتن سهم آنحضور و مشارکت زنان در توسعه، ضرورت توان

های زنان روستایی و عشایری جهادکشاورزی در پایان گفت: مدیر کل دفتر توسعه فعالیت.شودگذاری برگزار میریزی و سیاستبرنامه

افزایی زنان روستایی و عشایری در روند سازی در زمینه توانهمایش فرصتی مناسب برای ایجاد حساسیت و جریانانتظارمی رود این 

 های توسعه باشد.برنامه

http://www.iana.ir/fa/news/49150/%D9%86%D8%AE%D8 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 1۳۹۶مهر  2۳تاریخ: 

 کشاورزی صنعتی نمی تواند جای کشاورزی خانوادگی را بگیرد

آفرینی زنان روستایی و عشایری در توسعه پایدارگفت: کشاورزی صنعتی نمی معاون وزیر جهادکشاورزی در نخستین همایش نقش

 نقش آفرینی زنان روستایی»به گزارش ایانا، اسکندر زند امروز )یکشنبه( در نخستین همایش .بگیردتواند جای کشاورزی خانوادگی را 

که در محل وزارت جهادکشاورزی برگزار شد، افزود: امروزه در دنیا به دو مقوله کشاورزی خانوادگی و « و عشایری در توسعه پایدار

وی با بیان اینکه .درصد کشاورزی دنیا نقش کلیدی دارد 70وادگی در صنعتی اهمیت می دهند به شکلی که زنان و کشاورزی خان

پرداختن به زنان روستایی و عشایری از مهم ترین مقوله های بخش کشاورزی در دنیاست؛ گفت: زنان روستایی و عشایری نقش بسیار 

رئیس سازمان تحقیقات، .خود اهمیت دهیم مهمی در توسعه پایدار به خصوص در بخش کشاورزی دارند، بنابراین ما باید به کشاورزان

 دارد، بنابراین ما نمی توانیم از این نوعآموزش و ترویج کشاورزی اظهارداشت: کشاورزی خانوادگی بر کشاورزی صنعتی تأثیر فراوانی 

 .کشاورزی غافل شویم؛ زیرا در غیر این صورت به کشاورزی صنعتی آسیب وارد می شود

هدف برای توسعه پایدار کشاورزی هزاره سوم شامل افزایش درآمد، کاهش فقر کشاورزان، پایداری  17ظور به گفته وی، به همین من

 .اکوسیستم از زیرمجموعه های توسعه پایدار و زنان دیده شده است

ل به همین دلی جهان پرداختن به زنان روستایی و عشایری دانست و تصریح کرد: زنان نیمی از جامعه هستند وی از اولویت های مهم

 کم توجهی به زنان در بخش کشاورزی ما را از رسیدن به اهدافمان دور می کند.

نخستین همایش  نقش آفرینی زنان روستایی و عشایری در توسعه پایدار با حضور وزیر و مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی، معاون 

در محل وزارت جهاد کشاورزی برگزار  -یکشنبه  -دارد ایران امروز امور زنان و خانواده رئیس جمهوری و رئیس سازمان ملی استان

 شد.

http://www.iana.ir/fa/news/49208/%DA%A9%D8%B4%D8% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 1۳۹۶مهر  2۳تاریخ: 

 درصد کشاورزی جهان خانوادگی است / زنان روستایی و عشایری در توسعه پایدار نقش مؤثری دارند70

آفرینی زنان روستایی و عشایری در توسعه پایدارگفت: زنان روستایی و عشایری در وزیر جهاد کشاورزی در نخستین همایش نقش

 .ر و تامین درآمد خانوارها نقش مؤثری دارندافزایش تولید و ارزش افزوده، ایجاد ثروت ملی، توسعه پایدا

آفرینی زنان روستایی و به گزارش خبرنگار ایانا، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی امروز )یکشنبه( در نخستین همایش نقش

 ه کشاورزی،عشایری در توسعه پایدار که در محل این وزارت خانه برگزار شد، با اشاره به نقش زنان روستایی و عشایری در توسع

العاده اهمیت پیدا افزایش تولید، افزایش ارزش افزوده و تأمین درآمد خانوار گفت: امروزه موضوع کشاورزی خانوادگی در جهان فوق

های اخیر از دست رفته است و بسیاری های فرهنگی و تاریخی خودمان طی دههکرده است. متأسفانه خیلی از آداب و سنن و ارزش

ی امروز کشور، ناشی از نوگرایی کاذب است.وی با بیان اینکه باید با کمک گرفتن از تجارت، علم و دانش روز جامعه هااز گرفتاری

ریزی کنیم، افزود: طی دو، سه سال گذشته سازمان خواربار جهانی )فائو( همایشی با عنوان همین همایشی که امروز برگزار نوینی پایه

کشاورزی خانوادگی قرارداد که این نشان از اهمیت این موضوع دارد.وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به شود، برپا کرد وشعار خود را می

دهد در این نوع های منتشرشده نشان میاهمیت دادن کشورهای اروپایی و آمریکایی به موضوع کشاورزی خانوادگی گفت: گزارش

برند. نقش و مدیریت زنان در این آرامش بسیار بی نیز به سر میکشاورزی افراد خانواده ضمن کسب درآمد مناسب، در آرامش خو

های گذشته یادآور شد: در برخی موارد در ارائه مهم بوده است.وی با انتقاد از انتشار برخی آمار در زمینه جمعیت روستایی در دهه

درصد بوده است،  25درصد و جمعیت شهری  75شود جمعیت روستایی در ابتدای انقالب شویم، مثالً گفته میآمار دچار اشتباه می

 900هزار و یا یک 800هزار و شهر وجود داشت، اما در حال حاضر این آمار به یک 300در صورتی که در ابتدای انقالب در کشور 

 اند.شهر افزایش یافته است. خیلی از روستاها هم به روستاشهر تبدیل شده

وانند تها، زنان روستایی و عشایری میدر روستاها خاطرنشان ساخت: با توجه به این ظرفیتهای ایجادشده حجتی با اشاره به ظرفیت

با  زا هستند، نقش بسزایی ایفاء کنند.ویبندی و غذایی که اشتغالدر تأمین درآمد خانوار و تولید ملی، صنایع دستی، صنایع بسته

ل در روستاها ایجاد صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی و عشایری است، بیان اینکه یکی از ابزارهای مفید در ایجاد درآمد و اشتغا

تر نهادسازی و با هم کار کردن در صندوق و در یک مجموعه کاری است. امیدواریم با حمایت وپشتیبانی از این گفت: نکته مهم

 صندوق ها محصوالت کشاورزی را به بازار هدف برسانیم.

هزار متری در توان با ایجاد گلخانه یکهای مغفول در پیرامون روستاها افزود: برای مثال میه ظرفیتوزیر جهاد کشاورزی با اشاره ب

کنار باغ، روستایی در اوقات بیکاری خود آن را پیرایش و نگهداری کند و هم نیاز مصرفی خود را تأمین نماید و هم مازاد محصول را 

 ا کمترین سرمایه ایجاد کرد.توان ببه بازار عرضه کند. این فعالیت را می

حجتی با بیان اینکه صنایع دستی سابقه دیرینی در مناطق روستایی و عشایری دارد، گفت: بودجه خوبی هم سازمان عشایر کشور به 

 ها در این زمینه در مناطق مختلف کشور استفاده کرد.توان از تمام ظرفیتصنایع دستی اختصاص داده است و می

 http://www.iana.ir/fa/news/49199/70%D-8%AF% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 1۳۹۶مهر  22تاریخ: 

های وزیر جهادکشاورزی : محصوالت تراریخته براساس قانون وارد کشور می شود/ وزارت بهداشت برچسب تراریخته

 را دنبال می کند وارداتی

 .وزیر جهاد کشاورزی تاکید دارد که واردات محصوالت تراریخته طبق قانون انجام می شود

وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص نحوه واردات محصوالت تراریخته به کشور توضیح داد: در محمود حجتی در گفت

عضو کابینه دولت دوازدهم در توضیح مراحل .ه طبق آن وارد کشور شودقانون مراحلی پیش بینی شده است تا محصوالت تراریخت

محصوالت تراریخته باید در کشور مبدا مراحلی را طی کرده باشد و پس از آن نیز باید  :قانونی واردات محصوالت ترایخته گفت

شود، بیان داشت: همکاران ما در وزارت  وی با بیان اینکه باید به محصوالت تراریخته برچسب زده.مراحلی را در داخل کشور طی کند

 /.بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع برچسب محصوالت تراریخته وارداتی را دنبال می کنند

http://www.iana.ir/fa/news/49153/%D9%88%D8%B2%DB%8C 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 1۳۹۶مهر  22تاریخ: 

تراشی گذشته؛ ستاد پاسخگو باشد/محمودزاده: کنند/بهادری: زمان بهانهتجریشی: وزرا مصوبات ستاد را اجرا نمی

 شوددریاچه ارومیه با اقدامات چکشی احیا نمی

ها و کمبود اعتبارات را عامل عدم موفقیت ستاد خوانده اما نمایندگان دستگاهسخنگوی ستاد احیای دریاچه ارومیه عدم همکاری 

به گزارش ایانا از خانه ملت، در بخش اول مناظره دریاچه ارومیه که با حضور .دانندتحرکی ستاد احیا میضعف اقدامات را ناشی از کم

نده مردم ارومیه و جالل محمودزاده نماینده مردم مهاباد مسعود تجریشی سخنگوی ستاد احیای دریاچه ارومیه، هادی بهادری نمای

در مجلس شورای اسالمی در خانه ملت برگزار شد به بررسی آخرین وضعیت دریاچه ارومیه و عملکرد چهار ساله ستاد احیای ارومیه 

یاچه ارومیه اشاره کرد و نمایندگان سخنگوی ستاد احیای دریاچه ارومیه به اقدامات انجام شده از سوی ستاد برای تثبیت در .پرداختیم

نیز به طرح دیدگاه های خود پرداختند. محمودزاده اقدامات ستاد برای احیای دریاچه ارومیه را تنها فشار بر دوش کشاورزان خواند 

ه یای دریاچه ارومیو بهادری هم اگرچه اقدامات ستاد را مثبت ارزیابی کرد اما تاکید داشت که زمان برگزاری سمینار و جلسه برای اح

 :بخش دوم مناظره را در ادامه می خوانید .گذشته و ستاد باید وارد فاز اجرایی شود

رسد بر این باورید که ستاد در همه بخش ها به درستی به وظایف خانه ملت: آقای تجریشی با توضیحاتی که ارایه کردید به نظر می

سال نیاز به بازتعریف سیاست های خود داشته  4ه، فکر نمی کنید ستاد بعد از خود عمل کرده و هیچ کاستی در عملکرد خود نداشت

باشد؟تجریشی: این طور نیست که ما بر این باور باشیم که ستاد هیچ خطایی نداشته است، ستاد نقاط ضعف عملکردی هم داشته 

 د را به عنوان پایلوت انتخاب و اعالم کردیم اگریعنی ما رفتیم بدترین نقطه یعنی تکاب که سد داشته اما زمین برای کشاورزی ندار

بتوان مسئله تکاب را حل کرد حتما مسئله حسن لو و میاندوآب هم قابل رفع است. با این حال در ستاد احیای دریاچه ارومیه چند 

وان با معنی که چگونه می ت خواهیم تکاب را به الگوی موفق تبدیل کنیم به ایننهاد داخلی غیردولتی را شناسایی و اعالم کردیم می

 .دامپروری و کشت دیم بدون وابستگی به کشت آبی، اقتصاد محلی را گسترش داد

حدود دو ماه پیش هم در جلسه با آقای دکتر همایون هاشمی نماینده میاندوآب در مجلس نشستی برگزار کرده و گفتیم ستاد در 

جمله تخصیص آب موافقت خواهد کرد به شرطی که درآمدزا باشد. آن ها  تکاب با هر آنچه که توسعه منطقه را موجب می شود از

مجموعه را انتخاب و تأکید کردیم که منابع  5مجموعه مشاوره گرفتیم که در نهایت  40قبول کردند و برای مشخص شدن الگو از 

با آموزش و توانمند کردن مردم  ای تحت عنوان خانه توسعه ایجاد کردیم که تمام مزیت های منطقه NGO مالی وجود ندارد و

ای که وظیفه توانمندسازی را برعهده دارد در حال در حال حاضر بانک قرض الحسنه رسالت با همکاری مجموعه.منطقه را انجام دهد

ح طرانجام بررسی هایی هستند تا مشخص شود چگونه معیشت ها را می توان سامان داد و به طول مثال سوالی که اقای محمودزاده م

کردند زنان چگونه می توانند بخشی از معیشت خانواده را داشته باشند؟ چگونه می توانیم گردشگردی را در منطقه فعال کنیم؟ 

چگونه می توانیم دامداری و کشت دیم را افزایش دهیم؟در بخش بین المللی هم مرکزی به نام ایکاردا داریم که قبال در حلب سوریه 

ه کشاورزی دیم در مناطق خشک و نیمه خشک است. طی هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی، افرادی را از بوده که کارشان در حوز

المللی دعوت کردیم و سوال ما از گروه مذکور این بود که چگونه می توانیم در باالدست حوزه ای آبریزمان معیشت این مرکز بین

وجود کشت دیم برای محصوالتی که ارزش اقتصادی دارد ایجاد کنیم. ضمن پایدار داشته باشیم تا بتوانیم به کمک مردم و دانش م

اینکه خواستیم تا بذرها و شیوه استفاده را به ما آموزش دهند. پس ستاد تالش کرده تا از ظرفیت ها در بخش های مختلف برای 

نش منطقه به کار گرفته شود بر همین اساس یکی از درخواست های آقای کالنتری از ستاد این بود که دا.احیای دریاچه استفاده شود

درصد مصرف آب بود بنابراین مشاوران بین المللی را وارد کردیم  40و با توجه به اینکه اولویت اقدامات ما برای احیای دریاچه کاهش 
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داخلی هم یک مهندس  که دولت ژاپن با منابع مالی خود)جایکا( مطالعات بیالن آب هیدرولوژیکی حوزه را انجام می دهد. در بخش

میلیارد تومان  1.6مشاور داخلی در جنوب دریاچه و دانشگاه ارومیه و تبریز را در شرق و غرب دریاچه فعال کردیم که بودجه ای 

میلیون  3.8عالوه بر این قرارداد .شان در سال جاری در نظر گرفته شده که همگی در قالب یک کنسرسیوم فعال هستندبرای مطالعات

ی فائو است که دولت ژاپن به ایران داده و در آن خواستار شدیم اطالعات حوزه زنجیره ارزش و کشت دیم، حکمرانی آب، دالر

درصد مصرف  40سال  5تخصیص آب و معیشت مردم و اینکه محصوالت چه زمانی به چه میزان آب نیاز دارند ارایه کنند تا ظرف 

بندی ما این است که آب مصرفی کشاورزی را با اقدامات هم اکنون جمع.ایش دهیمآب را کاهش داده و همزمان تولیدات را افز

شود بنابراین وزارت جهاد کشاورزی باید با کشاورزان وارد مذاکره شود که مدیریتی می توان کاهش داد ولی بعد از آن تنش وارد می

ک چالش مطرح است. همین نقطه ضعف باعث شده طی چه الگوی کشتی انجام دهند اما متاسفانه این بخش هم اکنون به عنوان ی

هزار هکتار برسد. سوال این است که اگر جمع بندی حاکمیت این است که  36هزار هکتار به  29دو سال، کشت چغندر قند از 

ی باعث م افزایش سطح زیر کشت محصوالت آب بر به ضرر مردم و اقتصاد منطقه و دریاچه است چرا این اتفاق می افتد؟ چه عاملی

 هکتار کشت آبی چغندر قند افزایش دهد؟ 200شود وزارت نیرو برود پایین دست حسن لو 

 کنندهای دولتی بسیاری از مصوبات ستاد را اجرا نمیدستگاه

مسئله این است که مصوبات ستاد از سوی دستگاه ها اجرایی نمی شود. واقعیت آن است که اگر قرار است مشکل کشاورزی و دریاچه 

از  های دولتی بسیاریارومیه حل شود ما باید در جاهایی سقف برداشت تعیین کنیم. ما با کشاورزان مشکلی نداریم ولی دستگاه

مصوبات ستاد را اجرا نمی کنند حتی در بسیاری از موارد عکس مصوبات اتفاق می افتد. بنابراین اگر بتوانیم جواب این سوال را پیدا 

ات که به نفع کشاورز و دریاچه ارومیه است از سوی دستگاه های دولتی اجرایی نمی شود شاید بتوان گفت کنیم که چرا برخی مصوب

 .می توان مشکل دریاچه را حل و فصل کرد

 شوددریاچه ارومیه با اقدامات چکشی ستاد، احیا نمی

ت از بخش کشاورزی البته به شرط اصالح الگوی آقای محمودزاده، آقای تجریشی بر این باورند که اولویت ستاد احیا حفاظ -خانه ملت

 کشت و درآمدزایی بوده است، آیا اقدامات موثری در این زمینه صورت گرفته است؟

محمودزاده: آن چیزی که امروز ما شاهد آن هستیم این است که ستاد احیای دریاچه برای تحویل چغندرقند آذربایجان غربی 

هزار تن چغندر در آذربایجان غربی داریم.  80چغندر مازاد جلوگیری می کند. در حال حاضر محدودیت ایجاد کرده یعنی از خروج 

هزار هکتار رسیده است چرا؟ باید ریشه یابی  36هزار هکتار به  29آقای دکتر تجریشی اشاره کردند که سطح زیرکشت چغندر از 

ندر جلوگیری کنیم برخورد چکشی است که نتیجه ای از آن کنیم نه اینکه چکشی با این موضوع برخورد کنیم. اینکه از خروج چغ

نگرفتیم. ما سال گذشته و حتی دو سال گذشته خروج چغندر مازاد از آذربایجان غربی را ممنوع کردیم، چه اتفاقی افتاد؟ نتیجه این 

منتقل کند پس ببینید فقط هزینه بود که کشاورز با پرداخت هزینه مجبور بود بار چغندر را از کوره راه ها به استان های دیگر 

به نظر می رسد به جای اقدامات چکشی باید اشتغال .ای حل کنیمسرباری را بر کشاورز تحمیل کردیم به جای اینکه مسئله را ریشه

ای ندارد همان طور که عرض را از بخش کشاورزی به بخش صنعت و خدمات هدایت کنیم اما ستاد حتی برای این بخش هم برنامه

ها مجوز حتی یک لیتر آب به بخش صنعت ندادند، با این وضعیت آیا سال گذشته ستاد احیا، وزارت نیرو و سایر دستگاه 4کردم در 

انتظار این است که جوانان بیکار به سمت کشت چغندر قند که آب بر است نروند؟ آیا اشتغالی برای آنان در بخش صنعت ایجاد شده 

 نروند؟که به سمت کشاورزی آب بر 
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میلیارد مترمکعب آب را وارد دریاچه ارومیه کنیم  12آقای بهادری دغدغه های خوبی را اشاره کردند اما اینکه اگر طبق گفته ایشان 

هزار هکتار باغات داریم که نمی توانیم بگوییم امسال آب نمی دهیم چون  460تکلیف کشاورزی چیست؟ ببینید ما در حوزه آبریز 

واقعیت .بنابراین اگر ما با هدف حفظ آب مورد نیاز دریاچه دست به اقدامات این چنینی بزنیم قابل اجرا نیست باغ خشک می شود.

درصد در بخش صنعت و شرب مورد استفاده قرار می گیرد ما اگر  10درصد آب شیرین استان در بخش کشاورزی و  90آن است که 

فه جویی کنیم بسیار تاثیرگذار خواهد بود اما چرا تاکنون نتوانسته ایم. درصد آب مصرفی صر 40براساس اظهارات دکتر تجریشی 

درصد مواد برنامه ششم به بخش محیط  20یک دلیل آن مربوط به بحث قانونگذاری است که مجلس باید وارد شود، البته نزدیک به 

هزار هکتار  2500ن از ابتدای پیروزی انقالب زیست، آب و خاک اشاره دارد که تاکنون سابقه نداشته است. برای نمونه در کل ایرا

اراضی تحت پوشش آبیاری تحت فشار داریم که ما در برنامه ششم دولت را موظف کردیم این مساحت را به سه میلیون هکتار برسد 

 .که این دیدگاه مجلس را در زمینه استفاده بهینه از آب نشان می دهد

 ها فراهم شودنیم که زیرساختتوانیم سقف برداشت آب را کم کزمانی می

های استان آذربایجان غربی به ها فراهم شود، هم اکنون بیشتر دشتتوانیم سقف برداشت آب را کم کنیم که زیرساختما زمانی می

شده  هزار هکتار اراضی زیر سد مهاباد است اما چقدر آبیاری تحت فشار در این منطقه اجرایی 12صورت سنتی آبیاری می شود، مثال 

هکتار نرسیده است اگرچه دو الی سه هزار هکتار  200درصد برساند به  30به  70است؟ هنوز آبیاری تحت فشار که پرت آب را از 

هکتار را در دشت مهاباد زیر پوشش  100در حال اجرا داریم. چهار سال است که ستاد احیا شروع به کار کرده اما هنوز نتوانستیم 

از طرف دیگر من به آبیاری تحت .هزار هکتار را پوشش دهیم 12دهیم، با این اوصاف چه زمانی می توانیم  آبیاری تحت فشار قرار

فشار اجرا شده هم نقد دارم، آبیاری تحت فشار بارانی و قطره ای که هم اکنون در حال انجام است در دنیا منسوخ شده زیرا مقدار 

د روی آبیاری زیرزمینی که حتی یک قطره آب هم هدر نرود کار کنیم. خدمت دکتر زیادی پرت آب و تبخیر دارد، در این زمینه بای

درصد خدمات ایجاد کرده ومازاد  12درصد صنعت و  17درصد کشاورزی،  70خواهند توازنی بین کنم که اگر میتجریشی عرض می

ا دید باز با مساله روبرو شده و سهم آب نیروهای بخش کشاورزی را به صنعت و خدمات هدایت کنند الزمه اش این است که ما ب

صنعت و خدمات را بدهند. ضمن اینکه آب مصرفی بخش کشاورزی را مدیریت کنند، مطمئنا اگر صنایع آب بر و کشاورزی را به 

 .سمت کشاورزی مدرن سوق دهیم دریاچه مشکلی از نظر تامین آب نخواهد داشت

درصد سهم دولت  85ری تحت فشار اختصاص دهد، هم اکنون برای آبیاری تحت فشار ضرورت دارد دولت اعتبارات مناسبی برای آبیا

درصد را هم در اختیار ندارد که معضلی جدی است. انتظار این است که کل  15درصد سهم کشاورز است اما کشاورز همین  15و 

 ت بالعوض داده شود. مسئوالن باید بپذیرند کهاعتبارات آبیاری تحت فشار که برای احیای دریاچه ارومیه بسیار حیاتی است به صور

خانه ملت: .تالش ما برای احیای دریاچه ای در سطح ملی است بنابراین باید اعتبارات به اندازه و در زمان الزم اختصاص داده شود

های  اینکه دستگاه آقای بهادری آقای تجریشی تاکید داشتند برخی وظایف برای احیای دریاچه در حیطه اختیارات ستاد نیست یا

 اجرایی در انجام وظایف کوتاهی می کنند به همین دلیل ستاد نتوانسته در دستیابی به اهداف خود موفق عمل کند نظر شما چیست؟

بهادری: قبل از پاسخ به سوال شما مایلم اشاره ای به صحبت های آقای محمودزاده درباره صحبت های ابتدایی خودم داشته باشم 

میلیارد مترمکعب بارش در استان  17میلیارد مترمکعب آب برای احیا نیاز دارد. بنده عرض کردم ما ساالنه  12ینکه دریاچه مبنی بر ا

میلیارد مترمکعب آب  12میلیارد وارد دریاچه شود احیا خواهد شد؛ به طور قطع  12داریم )البته کاریکاتور را عرض کردم( که اگر 

رد دریاچه شود بلکه باید در یک برنامه زمان بندی و افق کوتاه مدت رخ دهد. دریاچه یک روزه خشک قرار نیست در طول یک سال وا

سال احیا  20تا  10سال زمان برده که به این روز افتاده پس انتظار این است که در بازه زمانی  20نشده که یک روزه احیا شود، 
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 25بهبود وضعیت دریاچه را شاهد بودیم اما امسال نسبت به پارسال افت واقعیت آن است که ما طی دو الی سه سال گذشته .شود

سانتیمتری تراز دریاچه را داریم. پارسال نگاه ها نسبت به وضعیت دریاچه مثبت بود اما امسال به دلیل کاهش تراز دریاچه، روزنامه 

کردند اینکه پارسال وضعیت دریاچه ارومیه بهتر  آقای دکتر تجریشی اشاره.ها، مردم، عالقمندان به محیط زیست و... حساس شدند

شد به دلیل بارش ها نبوده بلکه در پی اقداماتی بوده که در ستاد انجام و منجر به افزایش تراز آب دریاچه شده است، با این اوصاف 

درصد بارش ها کاهش  40ه پس امسال که تراز دریاچه کاهش پیدا کرده نباید آن را به گردن کاهش بارش ها انداخت. درست است ک

پیدا کرده اما اینکه کاهش تراز آب دریاچه را به آن ارتباط دهیم برای مردم قابل قبول نیست زیرا این استنباط را مطرح می کنند 

ن، که سال گذشته که تراز آب باال رفت به دلیل بارش بود پس ستاد احیا چه کرده است؟ این رفتارها و اظهارات را مردم از مسئوال

 .دولت و مجلس نمی پذیرند

 ها هم اجرا نکردند، پذیرفتنی نیستگوید ما مصوبات خوبی داشتیم اما دولت اعتبار ندارد و وزارتخانهاینکه ستاد می

های خوبی در این نشست مطرح می شود. آقای دکتر تجریشی از اساتید حوزه محیط زیست کشور هستند منتهی ما در کار صحبت

احیای دریاچه ارومیه واقعا مشکل داریم؛ آقای تجریشی اعالم می کنند که بخش اجرای مصوبات احیا بر عهده دستگاه اجرایی برای 

های اجرایی بوده و از حیطه اختیارات ستاد خارج است اما اینکه ما ستاد را تبدیل کنیم به محلی برای تصویب یکسری مصوبات که 

قابل قبول نیست. اینکه ستاد بگوید ما مصوبات خوبی داشتیم اما دولت اعتبار ندارد و در اجرای آن هیچ دخالتی نداشته باشیم 

وزارتخانه های مربوطه هم اجرا نکردند، پذیرفتنی نیست. نگاه ما به ستاد فراتر از اقداماتی است که در حال انجام است، نگاه ما به 

ار فعال باشد اما اینکه فعالیت های ستاد محدود به چند جلسه و مصوبه ستاد تنها یک اتاق فکر نیست اگرچه اتاق فکر ستاد باید بسی

 .شود قابل قبول نیست

 سال شکی نیست که ستاد باید رویکرد خود را تغییر دهد 4با گذشت 

ی دریاچه اافتخار دوستان در ستاد احیا این است که بگویند ما وارد فاز اجرایی نمی شویم، این افتخار نیست. ما وقتی اسم ستاد احی

وزیر در آن عضویت دارند. دکتر تجریشی نمی تواند از دولت انتقاد  8ارومیه را می بریم یعنی از مجموعه ای صحبت می کنیم که 

کند، انتقاد ستاد از دولت قابل قبول نیست چون ستاد وظیفه هیات دولت را برعهده دارد و اجرای مصوبات ستاد وظیفه دولت است. 

سال قبل فقط بنشیند با فائو جلسه  3سال شکی نیست که ستاد باید رویکرد خود را تغییر دهد اینکه با رویکرد  4 امروز و با گذشت

بگذارد و ایکاردا و جایکا را بیاورد و قرارداد منعقد کند، قابل قبول نیست و اصال اقدامات ستاد فقط محدود به اینها نیست. ما باید 

 .ز فاز فکری بیرون بیاوریمستاد احیای دریاچه ارومیه را ا

 زمان کلی گویی برای احیای دریاچه گذشته است

باور  بینندپذیرند بلکه آنچه را میتواند نقش منتقد را برای وزارت جهاد کشاورزی ایفا کند، مردم این توجیهات را نمیستاد نمی

انجام داده است؟ بنده یک سال است هشدار  کنند. سوال مردم این است دریاچه که خشک شد پس ستاد احیا چه اقداماتیمی

شود. احساس می کنم ستاد احیا یک ستاد طور جدی تغییراتی در کار خود داشته باشد اما توجهی نمیدهم که باید ستاد بهمی

که ت. اینهای تلگرامی دیده می شود تا میدان عمل. زمان کلی گویی برای احیای دریاچه گذشته اسمجازی شده و بیشتر در کانال

 .ها اختصاص دادیم تا اقدامات الزم را انجام دهند واقعا قابل پذیرش نیستشود اعتبارات را به استانداریگفته می

نفر از  15الی  10نکته دیگر اینکه هم اکنون محل ستاد احیای دریاچه ارومیه کجاست؟ در گذشته ما در ارومیه دفتری با حضور 

که در حوزه احیای دریاچه ارومیه مشغول فعالیت بودند اما در یک سال اخیر همه آنجا اخراج شدند و کارشناسان ایجاد کرده بودیم 

دو نفر باقی ماندند. در تبریز همین دو نفر هم وجود ندارد که آنها هم داخل استانداری مستقر هستند. وقتی شما ستاد احیای دریاچه 
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گر در ها اوضوع را سیاسی می شود. محل ستاد احیا باید مستقل باشد. استانداریرا داخل استانداری مستقر می کنید خود به خود م

در شرایط فعلی برای احیای دریاچه ارومیه فقط رهبری و فرماندهی باید از .این حوزه فعال بودند که دریاچه به این روز نمی افتاد

ه حضور داشته باشد و آنجا با کمک مردم کار را پیش ببرد. گان 22های تهران انجام شود و ستاد باید به صورت مستقیم در شهرستان

هزار هکتار زمین زیر کشت چغندر قند افزایش پیدا کرد و اظهار تعجب می کند واقعا جای  10اینکه ستاد انتقاد می کند که امسال 

 قرار بود کشت چغندر افزایش سوال است پس ستاد چه کاره است که این میزان سطح زیر کشت چغندر افزایش پیدا کرده است؟ اگر

پیدا کند و وضعیت آبیاری تحت فشار اینگونه باشد و صحبت ها درباره فاضالب همچنان مطرح باشد، پس ستاد چه کاره است؟ 

 سازمان حفاظت محیط زیست چه کاره است که فاضالب تصفیه نشده وارد طبیعت می شود؟

یان شده در ستاد احیا برای احیای دریاچه ارومیه را متزلزل کرد اما امروز ستاد باید از اگرچه عمیقا بر این باورم که نباید پایه های بن

موضع مطالبه گری به موضع پاسخگویی وارد شود. امروز ستاد باید پاسخگو باشد نه اینکه مطالبه گر نباشد که اعتبار نبود و کار انجام 

 .اساسی تشکیل شده و وظایف، تصمیمات و مصوبات آن وظایف دولت استقانون  138نشد. ستاد احیای دریاچه ارومیه مطابق اصل 

 های ضعیف بر ستاد احیا حاکم شده استمدیریت

رئیس جمهور با شعار احیای دریاچه ارومیه از منطقه ما رأی گرفت و واقعا در دولت دوازدهم مردم به خاطر دریاچه ارومیه از رئیس 

بیشتر نسبت به دور اول به وی دادند، مطمئن باشید اگر امروز انتخابات بود با وضعیت فعلی  درصد 10جمهور قدردانی و رأی حتی با 

دریاچه ارومیه، مردم به آقای روحانی رأی نمی دادند چون زمان انتخابات بعد از زمستان بود و دریاچه وضعیت خوبی داشت که منجر 

ه گونه ای است که نمی توان به مردم پاسخ داد. وقتی ستادی که ما با به رأی مردم به آقای روحانی شد ولی امروز واقعا وضعیت ب

زحمت تاسیس کرده بودیم، تعطیل کردند. وقتی مشاهده می کنیم که مدیریت های ضعیف بر ستادها حاکم شده و کارها با جدیت 

ید تابلوی مشخص داشته باشد و همه دنبال نمی شود نمی توان دفاعی از عملکرد ستاد احیا داشت. ستاد احیای دریاچه ارومیه با

 کارها در آنجا متمرکز شود. واقعیت این است که ما نمی دانیم محل و تابلوی ستاد کجاست؟

تجریشی: آقای دکتر بهادری نکات بسیار ارزشمندی را مطرح می کنند. ببینید ما قبول داریم فاز اول کار در ستاد احیای دریاچه 

خشک شدن دریاچه و اینکه آیا دریاچه قابل احیا است یا خیر به پایان رسیده اما واقعیت آن است که  ارومیه که درباره بررسی علل

در زمینه احیای دریاچه یکسری تقابالت وجود دارد. من شما را به اولین جلسه هیات دولت ارجاع می دهم. در آن زمان در جلسه 

ش اجرا در احیای دریاچه متعهد می شوند و تأکید کردند هر آنچه هیأت دولت آقای حجتی و چیت چیان اعالم کردند برای بخ

کنند. وزیر کشور و استاندران هم اعالم کردند از بعد فرهنگی و اجتماعی شود را به عنوان دستگاه اجرایی، عملیاتی میمصوب می

د. اما دهنا در استان آذربایجان غربی تشکیل میاقدامات الزم را در دستور کار قرار داده و کمیته فرهنگی متناظر با اقدامات اجرایی ر

 .متاسفانه آنچه در عمل اتفاق افتاد مطابق مصوبات ستاد نبود

 کننددر گزارش محرمانه ای به رئیس جمهور اعالم کردیم که وزاری شما مصوبات ستاد احیا را اجرا نمی

های اجرایی به تعهدات خود م کردیم که وزاری شما و دستگاهما اواخر سال گذشته در گزارش محرمانه ای به آقای رئیس جمهور اعال

در قالب مصوبات ستاد احیا عمل نکرده و از آن تخطی کردند به طور مثال وزارت نیرو متعهد شده بر اساس مکانیزمی که خود 

نبوده یعنی سدی  carry over دهد اما جالب است با وجود اینکه سدهاوزارتخانه متعهد شده مقداری آب برای دریاچه اختصاص 

دهد که وزارت نیرو نتوانسته حکمرانی نیستند که باید آبی را برای سال آینده خود ذخیره نگه دارد اجرا نشده است. آمارها نشان می

خوبی داشته باشد، همچنین برخالف مصوبه ستاد احیا توسعه کشاورزی صورت گرفته که نشان می دهد مشکلی در وزارت جهاد 

بر این اساس و با مشاهده چنین نقاط ضعفی ما هم به عنوان مسئوالن ستاد اتفاقا بر این باوریم که اگر ستاد وارد .زی داریمکشاور

http://awnrc.com/index.php


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

181 

فاز اجرا نشود در احیا موفق نخواهد بود، حال اگر بخواهیم وارد فاز اجرا شویم باید یک تابلو به عنوان یک هویت داشته باشیم. هویت 

 گوییم ستاد دستگاه اجراییکند میشود، ببینید هم اکنون وقتی سازمان بازرسی به ما مراجعه میری داده میهم از طریق قانونگذا

اما .نیست و ردیف ندارد. شما باید به وزیر مربوطه مراجعه کنید که سازمان بازرسی هم برای نظارت هم دچار سردرگمی شده است

ده اشاره کردند باید بگویم ما منابعی را به این بخش از صندوق توسعه اختصاص در زمینه آبیاری تحت فشار هم که آقای محمودزا

ها ابالغ کرده که آذربایجان شرقی و غربی هیچ دهیم، برای این بخش نامه رسمی به وزیر نیرو نوشتیم و وزیر هم به همه دستگاهمی

خانه ملت: در زمینه اعتبارات .نجومی هم هزینه شده استکرد در بخش آبیاری تحت فشار نداشته باشند که اعداد سقفی برای هزینه

شود و هیچ کس از این شود اعتبارات تخصیص داده به ستاد حیف ومیل شده و معلوم نیست کجا هزینه میاختصاصی گفته می

که  نشست و... کردند کردها اطالعاتی ندارد. یا اینکه گفته می شود مسئوالن ستاد اعتبارات را صرف برگزاری چند سمینار وهزینه

شود باید گفت سازمان بازرسی و دیوان محاسبات شود اعتبارات حیف و میل میتجریشی: اینکه گفته می.هیچ خروجی نداشته است

هایی داده شده که مثال این مبلغ پول برای این دستگاه اجرایی به این شکل هزینه شده است. به این موضوع ورود کرده و گزارش

ای به آمریکا رفتند که ما یک ریال هم خرج نکردیم. هم اکنون هم در دانشگاه ما، شد با پول ستاد عدهکردها گفته میینهدرباره هز

کند که ما هم در پاسخ اعالم کردیم سازمان بازرسی مستقر است و دو ماه پیش سازمان بازرسی سوال کرد که چرا کسی شکایت نمی

چگونگی هزینه کرد اعتبارات جدولی را خدمت نمایندگان دادیم که در آن مشخص شده اعتبارات  در زمینه.حتما مشکلی وجود ندارد

کجا هزینه شده است. در این جدول هزینه کردها به صورت برنامه ای هم تشریح شده عالوه بر این از بعد توزیع جغرافیایی نیز 

آذربایجان شرقی و غربی هزینه شده است و حتی اعالم کردیم  مشخص کردیم که به طور مثال چه مبلغی در کردستان، چه مقدار در

 40درصد در کاهش  34درصد در بسته تسهیل ورود آب،  13ها چه اعتباری اختصاص داده شده است مثال به هر کدام از بسته

درصد در بخش  31های سطحی و زیرزمینی بوده و درصد در اقداماتی که کاهش برداشت غیرمجاز از آب 15درصدی مصرف آب و 

گزارشی که ما ارائه کردیم بسیار شفاف است از این نظر .انتقال آب و مقدار کمی در کارهای فرهنگی و نرم افزاری هزینه شده است

هایی هزینه شده و اینکه عملکرد هر دستگاه در هر استانی چطور هایی و در چه دستگاههایی، در چه استانکه اعتبارات در چه بسته

ست. ولی به لحاظ اینکه اعتبارات در جای خود هزینه نشده ممکن است در سال اول این طور باشد اما در سال دوم و سوم ما بوده ا

حل کرد اعتبارات در میک سیستم پایش طراحی کرده و با سازمان برنامه و بودجه به این توافق رسیدیم تا برای جلوگیری از هزینه

ارات مان برای تخصیص اعتبریزی دقیق تری داشته باشیم. بر این اساس هم اکنون آدرس دهید برنامهدیگر که در سال اول اتفاق افتا

 .به هر شهرستان است البته ایده ما این است که نحوه تخصیص اعتبارات را به زیر حوزه برسانیم

 به نکته خاصی نرسیدندهای نظارتی وارد شدند شبهه ای به هزینه کرد اعتبارات ستاد احیا وارد نیست/ دستگاه

درصد اعتبارات مصوب را جذب کرده که یک سوم آن به یک پروژه اختصاص و دو سوم آن توزیع شده  26با توجه به اینکه ستاد 

های نظارتی هم که وارد شدند به نکته خاصی نرسیدند اما درست است مثال در واقعا شبهه ای به هزینه کردها وارد نیست، دستگاه

میلیون را برداشت  650خواهند گندم بکارند اختصاص یافت که دستگاه مربوطه ک میلیارد اعتبار برای چغندرکارانی که میسال اول ی

 .و لباس ورزشی و کابینت و ... خریداری کرد به همین دلیل ما سیستم مذکور را طراحی کردیم

دانید، نحوه تخصیص اعتبارات را چطور ارزیابی می منطقی میکردها را خانه ملت: آقای بهادری و آقای محمودزاده آیا نحوه هزینه

 .درصد اعتبارات مصوب تخصیص پیدا کرده است 26کنید. آقای تجریشی عنوان کردند که تنها 

طور که رئیس جمهور وعده داد که به هر قیمتی دریاچه بهادری: اگر مجموعه کشور بپذیرند که دریاچه ارومیه باید احیا شود و همان

کند را هم خود دولت حل و فصل ا احیا خواهند کرد طبیعی است که باید مشکالت اجرایی که آقای دکتر تجریشی به آن اشاره میر
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اسفند  28میلیارد برای ستاد مصوب شده که تا  1800کند. هم اکنون در بخش اعتبارات جای تاسف است که می بینیم سال گذشته 

میلیارد  30میلیارد تنها  300میلیارد تومان تخصیص می دهند که از این  300اسفند  28ه در یک ریال هم داده نشده است. یکبار

آن پول و بقیه از محل فروش اوراق و اسناد است، با این حال معتقدم ستاد احیای دریاچه نباید از این مشکالت انتقاد کند، درست 

هیات دولت است اما به نظر می رسد نمی تواند از ظرفیت خود است که ستاد احیا مسئول برنامه و بودجه نیست ولی در سطح 

 1800وزیر زیرمجموعه ستاد بوده و رئیس ستاد معاون اول رئیس جمهور است از اعتبار مصوب  8استفاده کنند یعنی با اینکه 

ام وزیر کشور پای کنون ندیدهمیلیارد اختصاص می یابد این نشان می دهد یک جای کار ایراد دارد. من تا 300میلیاردی ستاد تنها 

 .کار باشد و در بحث دریاچه اظهارنظری کرده باشد و یا حضوری در منطقه داشته باشد

به نظر من مشکل اصلی این است که تمرکز در مباحث فنی و دانشگاهی و اتاق فکر قرار گرفته، در این زمینه نه اطالع رسانی درستی 

ستاد مشخص است، بر این باورم که ستاد باید خود را بازیابی کند و همت جدی را روی تامین  به مردم می شود و نه کارهای اجرایی

محل است که هر سه محل صاحب  3که تامین اعتبار از اعتبارات ستاد در حال حاضر مغشوش است به طوری.اعتبارات قرار دهد

 12و  10بودجه دستگاه ها و یک سوم هم از محل ماده دارد؛ یعنی یک سوم اعتبارات از محل صندوق توسعه، یک سوم از محل 

مدیریت بحران قرار است تامین شود که هر کدام مشکالت خاص خود را دارد بنابراین باید یک رویکرد و ساز وکار اجرایی جدید در 

تبارات ستاد نمی تواند کار محمودزاده: در رابطه با اعتبارات ستاد احیا، واقعیت این است که با این اع.بخش اعتبارات لحاظ شود

درصد است نمی توان انتظار بیشتری داشت. اگر به  26چشمگیری انجام دهد. وقتی میانگین اعتبارات اختصاص داده شده به ستاد 

رای ب دنبال اقدام تاثیرگذار برای احیای دریاچه هستیم باید با پیگیری زمینه اختصاص کامل اعتبارات ستاد احیا را فراهم کنیم. مثال

اجرای آبیاری تحت فشار اگرچه آقای تجریشی عنوان می کنند هیچ محدودیتی برای اختصاص اعتبار وجود ندارد ولی کمبود وجود 

دارد که باید برای آن چاره ای اندیشید. پیشنهاد مجمع نمایندگان استان آذربایجان غربی این است که ستاد احیا همکاری بیشتری 

 .اعتبارات مورد نیاز را تامین کنیم تا سیستم آبیاری مدرن اجرایی شود با مجمع داشته باشد که

 شودبا بودجه قطره چکانی دریاچه ارومیه احیا نمی

بهادری: اضافه کنم که در بخش تامین اعتبارات در تیرماه نمایندگان استان آذربایجان غربی در جلسه ای با دکتر جهانگیری تاکید 

برای احیای دریاچه ارومیه روشن شود. در این زمینه دو پیشنهاد مطرح کردیم مبنی بر اینکه خدمت مقام کردند که تکلیف اعتبارات 

میلیارد  6میلیارد دالر از رهبری اذن بگیریم. طبق برآوردها دریاچه ارومیه  2یا  1معظم رهبری برویم و برای احیای دریاچه ارومیه 

یارد دالر قرار نیست یک ساله پرداخت شود بلکه در یک بازه زمانی اختصاص می یابد. یا اینکه میل 6دالر برای احیا نیاز دارد البته این 

میلیارد دالر با سود  6برای تامین اعتبارات فاینانس خارجی بگیریم؛ اخیرا یک شرکت انگلیسی اعالم آمادگی کرده که حاضر است 

 کند. آقای دکتر جهانگیری گفتند اولویت ما صندوق است اگر نتوانستیمدرصد فاینانس کند فقط دولت باید بازپرداخت را تضمین  1.4

مجبوریم به سمت فاینانس برویم. به نظر می رسد ستاد احیا باید یک تیم خبره در بحث اعتبارات مشخص کنند و به سمت حل 

امه ششم در مجلس، ما گزارشی تجریشی: قبل از شروع بررسی برن.اساسی مساله بروند با بودجه قطره چکانی مشکل حل نمی شود

خدمت دکتر شاعری دادیم و اعالم کردیم تنها راه تامین اعتبارات برای احیای دریاچه این است که اعتبارات ستاد در بودجه های 

د رسنواتی دیده شود و یک ردیف برای آن در نظر گرفته شود. آقای شاعری پیگیری کرد اما از آنجا که هنوز ساختار ستاد مشکل دا

متاسفانه هر سه محل اختصاص اعتبار ستاد با مشکالتی روبرو است به طور مثال یک سوم اعتبارات ستاد احیا .موفقیتی حاصل نشد

از محل بودجه دستگاه ها است اما از آنجا که بودجه دستگاه ها پایدار نیست نمی توان به اختصاص آن امید داشت، تخصیص اعتبارات 

مدیریت بحران هم مشکالت خاص خود را دارد بنابراین اگر  12و  10معظم رهبری را می خواهد و ماده  از صندوق هم مجوز مقام
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سال موظف کنند این امکان وجود دارد که بخش خصوصی و  4الی  3دوستان در مجلس، دولت را برای تامین منابع مالی به مدت 

ایر کشورها جذب کنیم که منجر به تحول اقتصاد و منطقه خواهد سرمایه گذاران خارجی را برای صادرات محصوالت کشاورزی به س

 .شد

 ای راجع به ورود فاضالب های صنعتی به دریاچه ارومیه نداشته استستاد هیچ مصوبه

ه های تصفیه نشده شهری و صنعتی بخانه ملت: آقای تجریشی یکی دیگر از انتقاداتی که به عملکرد ستاد وجود دارد ورود فاضالب

 .ها حیات دریاچه را به خطر انداخته و تبعات جبران ناپذیری خواهد داشتچه است. گفته می شود ورود این فاضالبدریا

میلیون مترمکعب است و در  300شهرستان که ساالنه حدود  14تجریشی: ببینید مصوبه ستاد این بوده که پساب تصفیه شده 

ی وارد دریاچه ارومیه شود. دقت کنید ما درباره فاضالب تصفیه شده شهری ها می شده از طریق لوله گذارگذشته وارد رودخانه

درصد آن آب است و از آب شربی که در بسیاری از نقاط کشور مصرف می شود تمیزتر است. در این  99.99صحبت می کنیم که 

تصفیه شده نیز بهره گرفتیم.  زمینه از اطالعات مشاوران داخلی و خارجی برای مشخص شدن استانداردهای الزم برای فاضالب

موضوعی که آقای قاضی پور نماینده ارومیه به آن اشاره و فیلم هم تهیه کردند مربوط به فاضالب های صنعتی است، ایشان بارها 

دیم زهای صنعتی را بدون تصفیه داخل دریاچه می ریزد، در این زمینه سه بار به آقای قاضی پور نامه مطرح کردند که ستاد فاضالب

 .که ستاد هیچ برنامه ای برای ورود فاضالب صنعتی به دریاچه نداشته و نخواهد داشت

ایی به هجالب است بدانید ستاد راجع به فاضالب های صنعتی هیچ مصوبه ای نداشته چون بر این باور است که ورود چنین فاضالب

که از گذشته های دور فاضالب صنعتی وارد رودخانه ها می اما موضوعی که وجود دارد این است .هیچ وجه به صالح دریاچه نیست

 .شده که هم اکنون هم انجام می شود اما این موضوع به حوزه سازمان محیط زیست مرتبط است که باید جلوگیری می کرده است

 شود؟خانه ملت: شما اعالم می کنید که فاضالب های صنعتی از گذشته وارد می شده و هم اکنون هم می

شود که فاصله زیادی تا دریاچه دارد که بسیاری از این یشی: ببینید هم اکنون فاضالب ها داخل رودخانه آجی چای ریخته میتجر

ما بر این باوریم به لحاظ زیست محیطی نباید .شودرسد و در طول مسیر از سوی کشاورزان برداشت میفاضالب ها به دریاچه نمی

برای کشاورزی استفاده شود، در این بخش سازمان محیط زیست باید نظارت کند. این موضوع هیچ پساب آلوده وارد رودخانه شده و 

 های صنعتی به دریاچه ندارد.ای برای ورود پسابارتباطی به ستاد نداشته و ستاد هیچ برنامه

ana.ir/fa/news/http://www.i49161/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%DB% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 1۳۹۶مهر  22تاریخ: 

 آیدالمللی خوراک دام به ایران میهیات رئیسه فدراسیون بین

دام دعوت شده بود، از سفر المللی خوراک عنوان میهمان ویژه به اجالس سالیانه فدراسیون بینرئیس انجمن خوراک دام ایران که به

برای بررسی توسعه مناسبات  2018اعضای هیات رئیسه این فدراسیون به ایران خبر داد. به گفته موافق قدیری، این هیات اوایل سال 

انجمن به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران)ایانا( از اتاق ایران، رئیس .تجاری و تولید مشترک با ایران به کشورمان سفر خواهد کرد

، المللی خوراک دامعنوان میهمان ویژه و سخنران افتتاحیه اجالس ساالنه فدراسیون بینصنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران، به

مجید موافق قدیری، همچنین از سفر اعضای هیات رئیسه .به ایران خبر داد 2018از سفر هیات رئیسه این فدراسیون در اوایل 

واسطه عملکرد خوب کارشناسان و گان خوراک دام اروپا تا یک ماه آینده به ایران خبر داد و گفت: ایران بهفدراسیون تولیدکنند

عنوان دبیر ایزوی خوراک دام انتخاب شده بود و در این هایی که در صنعت خوراک دام داشته، از قبل بهمحققان ایرانی و پیشرفت

موافق قدیری، تصریح کرد: در .انداردسازی کدکس و ایزوی خوراک دام تأکید شدنشست به نقش مهم ایران در پیشبرد اهداف است

هایی که ایران در چند سال اخیر در صنعت تولید خوراک داشته و المللی خوراک دام، به دلیل فعالیتاجالس سالیانه فدراسیون بین

عنوان پدیده نوظهور آینده مدنظر قرار داده است، بههایی که برای توسعه صنعت خوراک دام در چند سال واسطه برنامههمچنین به

ترین تولیدکننده خوراک دام در این فعال صنعت تولید خوراک دام، با اشاره به اینکه قاره آسیا بزرگ.این صنعت جهانی مطرح شد

تشکلی محروم بود اما با های جهان فدراسیون خوراک دام دارند، آسیا از داشتن چنین جهان است، گفت: در شرایطی که همه قاره

وراک المللی خاندرکاران این مهم طرح و موافقت شفاهی فدراسیون بینپیشنهاد و رایزنی دوساله ایران در این اجالس، موضوع با دست

هان، کشور برتر تولیدکننده خوراک دام ج 10کشور از  4به گفته موافق قدیری، .دام، با تشکیل فدراسیون خوراک دام آسیا گرفته شد

زنی کشورهای آسیایی در صنعت خوراک دام جهان تقویت شود قدرت چانهآسیایی هستند و تشکیل این فدراسیون در آسیا باعث می

ها که مقام اول تولید خوراک دام در جهان را یدک رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران ادامه داد: البته چینی.شود؛

گی در این صنعت دارند، چندان رغبتی برای تشکیل این فدراسیون نداشتند اما رایزنی ایران با دیگر کشورهای کشند و نقش پررنمی
موافق قدیری اظهار کرد: در .المللی خوراک دام آسیا مهیا کردآسیایی مطرح و کسب موافقت آنها زمینه را برای موافقت با تشکیل فدراسیون بین

المللی خوراک دام که رئیس انجمن خوراک دام آمریکاست، انجام شد که محور اصلی آنها برای رئیس فدراسیون بین های را بااین اجالس، رایزنی

او همچنین از برگزاری جلساتی با رئیس .زیست بودتوسعه مناسبات تجاری و صنفی در راستای توسعه پایدار و امنیت غذایی و حفظ محیط

وپا و جلسات مشترکی با رئیس انجمن خوراک دام کشورهای برزیل، آفریقای جنوبی، استرالیا، کانادا، ژاپن فدراسیون تولیدکنندگان خوراک دام ار

رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران اظهار کرد: مسائلی مانند اطمینان از غذا و خوراک دام سالم و پایدار، .و چین خبر داد

نظر درباره آنها از محورهای اصلی اجالس سالیانه فدراسیون شود که بحث و تبادلی آینده تلقی میهاموضوع و چالش اصلی جهان در سال

 ٔ  میلیارد نفر خواهد شد، مسائل و مشکالتی که درزمینه 9جمعیت دنیا به  2050موافق قدیری با اشاره به اینکه تا سال .المللی خوراک دام بودبین

 تتقوی برای را زمینه و گرفته قرار بررسی دست در دام خوراک المللیبین فدراسیون و فائو بین مشترک صورتبه است مطرح غذا تأمین

های جدی برای عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تأکید کرد: چالش.است آورده فراهم غذا صنعت و دارم خوراک صنعت مشترک هایهمکاری

های رو، با کاهش زمینرای انسان و دام، الیاف و سوخت در پی خواهد داشت ازاینکشاورزی جهان در رابطه با تولید و تأمین غذای کافی ب

های شدید ناشی از شرایط آب و هوایی شدید و تغییرات اقلیمی، برای حفظ پایداری باید کشاورزی و منابع طبیعی و همراه شدن آن با استرس

 .زمان عملکرد کافی، سودآوری و تقویت منابع طبیعی برآورده شودور همطپذیری مزارع و مراتع افزایش یابد تا بهوری و انعطافبهره

http://www.iana.ir/fa/news/49167/%D9%87%DB%8C%D8% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 1۳۹۶مهر  22تاریخ: 

 روز 3هزار نفر بازدیدکننده در ۲0اولین نمایشگاه و انجمن فنّاوری کشاورزی آسیا در تایوان/برپایی موفقیت آمیز 

تایوان، روز سی اُم سپتامبر امسال، در مرکز  2017نمایشگاه انجمن فنّاوری کشاورزی آسیا و نمایشگاه انجمن دامداری و کشاورزی 

کشور جهان داشت، در حالی که کل  37هزار نفر بازدید کننده از 20بیش از نمایشگاهی تایپه نانگانگ خاتمه یافت. این نمایشگاه ها 

نمایشگاه انجمن فنّاوری کشاورزی آسیا و نمایشگاه انجمن دامداری و .میلیون دالر تخمین زده شد 17میزان فروش آنها حدود 

خاتمه یافت. این  (Taipei Nangang)گ تایوان، روز سی اُم سپتامبر امسال، در مرکز نمایشگاهی تایپه نانگان 2017کشاورزی 

میلیون دالر  17کشور جهان داشت، در حالی که کل میزان فروش آنها حدود  37هزار نفر بازدید کننده از 20نمایشگاه ها بیش از 

، (COA)1با همکاری شورای کشاورزی تایوان  (UBM Asia)، یو بی اِم آسیا "آسیا تودی"تخمین زده شد.به گزارش ایانا از سایت 

این نمایشگاه دوجانبه را برگزار کردند. اولین نمایشگاه مربوط به انجمن فنّاوری کشاورزی آسیا، وضعیت فنّاوری پیشرفته در بهینه 

هزار بازدید انجام شد. 6جلسه همایشی با  40مالقات همکاری در محل و  50سازی و ارتقاء ساختار صنعتی را نشان داد. بیش از 

اقیانوسیه و ضرورت تبدیل مجدد و فرصت های اتحاد میان صنایع را نشان -، توسعه کشاورزی در منطقه آسیانخستین نتیجه برجسته

 Sabine)داد. می توان انتظار داشت که تایوان، مرکز فنّاوری کشاورزی و مروّج سرمایه گذاران و استارت آپ ها باشد. خانم سابین لیو 

Liu)شعبه تایوان، موفقیت های کلی این نمایشگاه را به این صورت بیان کرد که تغییرات  ، مدیر عامل شرکت یو بی اِم آسیا در

، (Land Green)اقلیمی و ایمنی مواد غذایی، فرصت های کسب و کار کشاروزی را به سمت اوج آن افزایش داده است. لند گریین 

د که مراحل گل دهی و میوه دهی را بهبود می بخشد و یکی از شرکت کنندگان نمایشگاه، مایع جلبک دریایی ارگانیکی را ارائه کر

، دستگاهی به (Phansco)همچنین مقاومت گیاه در برابر شرایط سخت آب و هوایی، آفات و بیماری ها را افزایش می دهد. فَنسکو 

لیل می کند. هر دو را معرفی کرد که بقایای آفت کش ها در محصوالت کشاورزی و کاالها را شناسایی و تح (Raman)نام رامان 

یکی  (IoT)2محصول بسیار محبوب بودند و پرس و جوی بسیاری درباره آنها در محل نمایشگاه صورت گرفت. فنّاوری های اینترنتی 

دیگر از نقاط کانونی این نمایشگاه دوجانبه بود. بسیاری از شرکت کنندگان، راه حل های کاملی از سیستم های کنترل اتوماتیک 

، سیستم های نظارت از راه دور، مدل های کشاورزی هوشمند و غیره را به نمایش گذاشتند و توجه اکثریت خریداران محیط زیست

واحد تجهیزات ماشین آالت فروخت و برای معامالت  100را به دست آورند. براساس اعالم رسانه ای ژاپنی؛ یکی از غرفه ها، بیش از 

جزئی از فروش ناخالص به واکسن های حیوانی و افزودنی های خوراکی مربوط بود. آقای بسیاری بحث و گفت و گو کرد. همچنین، 

، مدیر سازمان دامپزشکی، مواد دارویی و شیمیایی چین، هدف از کاربرد داروهای دامپزشکی را (Jason Wang)جیسون وانگ 

واد غذایی زمانی تضمین می شود که دامپروران حفظ سالمت حیوانات و بهبود بهره وری دام ها اعالم کرد. از نظر وی، ایمنی م

شرکت کننده و  194را اجرا کنند. در پایان این نمایشگاه دوجانبه، حضور  3دستورالعمل های تجویزی دامپزشکی و دوران بازگیری

هزار بازدید کننده 12انجمن و نمایشگاه داخلی و خارجی، بیش از  17کشور اعالم شد. اولین نمایشگاه، با حمایت  16غرفه از  292

را جذب کرد. ترکیب صنعت، بخش های رسمی و دانشگاه ها بسیار رضایت بخش بود. دومین نمایشگاه مربوط به انجمن دو جانبه 

، در سالن شماره یک مرکز تجارت جهانی تایپه برگزار خواهد شد. طبق گزارشی 2018جوالی  26-28فناوری کشاورزی و دامداری، 

، (AGB)نام تجاری شامل بیوتکنولوژی پیشرفته سبز  12کننده برای حضور در نمایشگاه آینده ابراز تمایل و شرکت  120آماری، 

، (Lican Alimentos)، لیکان آلیمنتوز (MIC Meter)، میک مِتِر (Yoan Trading)، یوآن تریدینگ (Shiuh Ger)شیو گِر 

 و غیره قرارداد رزرو مجدد را امضاء کرده اند.  (PT. Dwijaya Perkasa Abadi)پی تی دویجایا پرکاسا آبادی 

UBM آسیا 
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در بازار سهام لندن است که بزرگترین سازمان دهنده نمایشگاه  (UBM plc)یو بی ام آسیا متعلق به شرکت یو بی ام پی ال سی 

 در هنگ کنگ کسب کرده است.  2016را در سال  "افتخارآورترین برگزارکننده نمایشگاهی آسیا"های تجاری در آسیاست و جایزه 

 شورای کشاورزی تایوان

 شورای کشاورزی تایوان، مقام صالحیت دار در زمینه کشاورزی، جنگلداری، شیالت، دامپروری و امور غذایی در تایوان است. 

 پانوشت:

1 .Council of Agriculture of Taiwan 

2 .Internet of Things (IoT) technology 

زمان مورد نیاز پس از تجویز دارو به هر حیوان برای اطمینان از اینکه بقایای دارو در بدن و محصوالت به دست آمده از آن )گوشت، . 3

 شیر، تخم مرغ و غیره( کمتر از حد مجاز است. 

 ترجمه: مهشید جاللیان

://www.iana.ir/fa/news/http49146/%D8%A8%D8%B1%D9% 

 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - 1۳۹۶مهر  1۷تاریخ: 

 اندهیئت دولت اعتقاد قلبی به توانمندسازی بخش خصوصی ندارد/ فعاالن اقتصادی در مشکالت غرق شده

به .شود از روی اعتقاد و باور قلبی نیستبخش خصوصی زده می هایی که از سوی هیات دولت برای توانمندسازیشافعی گفت: حرف

ل بخش وفصبه نقل از اتاق بازرگانی ایران، غالمحسین شافعی، رئیس اتاق ایران با نگاه به حل، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانگزارش 

رود که ، انتظار میدولت یازدهم در آغاز کار با آنها مواجه بود، گفت: در این شرایط که بسیاری از مشکالت حل شدهتوجهی از مشکالتی که قابل

 .دولت دوازدهم متفاوت از آنچه در دولت قبل انجام داد، حرکت کند

ه به نتیجه نرسید؛ اجرای قانون وی افزود: در سال اول دولت یازدهم در کنفرانس اقتصاد ایران موضوعی را مطرح کردیم که متأسفان

ای است که بارها از سوی بخش خصوصی مورد تأکید قرار گرفته اما همچنان روی زمین مانده وکار مسئلهبهبود مستمر محیط کسب

توان به اجرای این قانون امید داشت که متولی برای آن در نظر کشور، در صورتی می رئیس پارلمان بخش خصوصی به اعتقاد.است

جمهور جمهور داشته باشد که در همین راستا، بخش خصوصی معاون اول رئیسبگیریم. این متولی باید اتصال بدون فصلی با رئیس

ها گریقانون اساسی و واگذاری تصدی 44های اصل رئیس اتاق ایران اجرای سیاست.داندرا متولی خوبی برای اجرای این قانون می

یح کرد: از آنجا که این مسئله بارها از سوی رهبری مورد تأکید قرارگرفته و دولت نیز به آن اذعان دارد، از دولت را خواستار شد و تشر

الزم است در این مورد اقدام متفاوتی صورت گیرد،  .برای همین باید راهی اندیشیده شود که این قانون به بهترین شکل عملیاتی شود

 .ده توفیقی نداشته استچرا که شاهد بودیم آنچه در گذشته انجام ش

هم که  هاییای برای توانمندسازی بخش غیردولتی وجود ندارد و حرفشافعی تصریح کرد: البته بخش خصوصی معتقد است که اراده

شود. اینکه از بخش خصوصی شود از روی اعتقاد و باور قلبی نیست. چون درعمل تغییری دیده نمیاز سوی هیات دولت زده می

قاد شدت موردانتشود که این مورد بهخوبی احساس میشود کافی نیست. در بسیاری از مواقع غیبت بخش خصوصی بهحرف زده می

ها در دریای مشکالت غرق بر اساس اظهارات وی تعداد زیادی از فعاالن اقتصادی در این سال.پارلمان بخش خصوصی کشور است

رفته خود را به دست آورد تا بتواند است؛ بخش خصوصی باید اعتماد ازدست شدند. اعتماد و اعتقاد به بخش خصوصی از دست رفته

http://awnrc.com/index.php
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توجهی شد. وی گفت: برای رئیس اتاق ایران در ادامه به مصادیقی اشاره کرد که در آنها نسبت به بخش خصوصی بی.مؤثر عمل کند

رینان مطرح نشد یا در مراسم تحلیف رئیس جمهور ها نام برده شد اما نامی از کارآفجمهور از همه بخشمثال در مراسم تنفیذ رئیس

وی همچنین به حضور .که از اقشار مختلف جامعه دعوت به عمل آمده بود اما جایی برای بخش غیردولتی در نظر گرفته نشد

ین افعی در اجمهور ترکیه در ایران و به قرارداد تجارت ترجیحی که در همین سفر بین دو کشور به امضا رسید، اشاره کرد. شرئیس

میلیون دالر  32بر یک میلیارد دالر خواهد بود، اما عایدی ایران  آورد رقمی بالغمورد گفت: آنچه ترکیه از این قرارداد به دست می

ها اشاره رئیس پارلمان بخش خصوصی در ادامه به موضوع فاینانس.است. متأسفانه در این مورد هم نظر بخش خصوصی گرفته نشد

گیرد، تواند از منابعی که از طریق فاینانس در اختیار ایران قرار گرفته و در آینده نیز قرار مید: بخش غیردولتی چگونه میکرد و افزو

 .استفاده کند؟ از طرفی نگرانیم که اگر دولت از این منابع بهره ببرد، در آینده دچار مشکالت بیشتری از منظر اقتصادی شود

 خصوصی جدی استدولت در میدان دادن به بخش 

جمهور را بر عهده جمهور که پیش از این در دولت یازدهم مسئولیت ریاست دفتر رئیسمحمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس

تواند با بخش خصوصی ارتباط داشته باشد و این فرصتی است که باید مغتنم داشت معتقد است که در سمت جدید بیشتر می

ای در دنیا هستند که ها سخن گفت و افزود: عدهردهای دولت قبل و اهمیت حفظ و نگهداری از آنوی در ادامه به دستاو.شمرد

تالطم ایجاد کنند. آنها با نفی برجام در پی از بین بردن آرامش و ثبات در ایران هستند؛ بدون اینکه  اقتصاد ایران خواهند درمی

برند. برای همین ما باید این آرامش و ثبات را حفظ کرده و مراقب باشیم بین می ای پرداخت کنند، آرامش را در اقتصاد ایران ازهزینه

نهاوندیان خاطرنشان کرد: البته در این مورد مراقبت صرف از آنچه داریم کافی نیست بلکه باید مسیر .راحتی از دستش ندهیمکه به

البته این  .ال کرده و در شاکله اقتصادی کشور تغییر ایجاد کنیمپیشرفت را نیز تعریف کنیم. باید ارتقای جایگاه اقتصاد کشور را دنب

گویید در بدنه دولت به بخش خصوصی جمهور تأکید کرد: اینکه میمعاون اقتصادی رئیس.شودمهم در لحظه و با دستور محقق نمی

ه و بروکراسی کشور مشکل داشتاعتقادی نیست، صحت ندارد چراکه همه وزرا و کابینه معتقد به بخش خصوصی هستند اما سیستم 

 هایوی گفت: باید برای اصالح این روند مسیر را تغییر داده و با استفاده از فناوری.شود خواسته اصلی دولت به اجرا نرسدموجب می

ا هولتیهای به وجود آمده را مورداستفاده قرار دهیم. روحانی در کنار گذاشتن دولت و شبه دجدید از طریق مدیریت تحول، فرصت

داری جدی است اما این روند به فضایی فراتر از تصمیم یک مقام ارشد نیاز دارد. این مسئله به عزم بدنه دولت نیاز دارد؛ از بنگاه

بر اساس اظهارات نهاوندیان از نظر تحلیلی و فکری، دولت در .موضوعی که حتی مقام معظم رهبری هم نسبت به آن تأکید دارند

 .تصاد به یقین رسیده و الزم است که بخش خصوصی هم به توانمندی الزم برسد تا این بار سنگین را به دوش بکشدمورد تحول در اق

جمهور، رفع بیکاری و محو فقر مطلق را دو برنامه اصلی دولت عنوان کرد و گفت: اتاق ایران نیز در هر دوی معاون اقتصادی رئیس

های سراسر کشور خواست که برای حل این دو مسئله راهکارهای عملی از روسای اتاقوی .تواند به دولت کمک کنداین مسائل می

های سراسر کشور از سیاست زدگی مسئله دیگری بود که از سوی معاون اقتصادی اجتناب اتاق.خود را در اختیار وی قرار دهند

مات اقتصادی از دولت حمایت کنند و از هرگونه فعالیت ها باید از طریق اقداجمهور مورد تأکید قرار گرفت. به اعتقاد وی اتاقرئیس

 .سیاسی در راستای حمایت از دولت دوری گزینند

 .تر و متحدتر باشند اثرگذاری بیشتری خواهند داشتتر، تخصصیها فنینهاوندیان تصریح کرد: هر چه اتاق

http://www.yjc.ir/fa/news/6273836/%D9%87%DB%8C%D8%A6 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - 1۳۹۶مهر  2۳تاریخ: 

 توسعه شهرها، علت اصلی مهاجرت روستاییان است/نقش پررنگ کشاورزی خانوادگی در دنیا

به .توسعه شهرها یکی از دالیل مهم این امر به شمار می رودحجتی گفت: مهاجرت علت اصلی کاهش جمعیت روستایی نیست، بلکه 

محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در اولین  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیگزارش خبرنگار 

بر توسعه پایدار با بیان اینکه امروزه در دنیا کشاورزی خانوادگی از اهمیت به سزایی  زنان روستایی و عشایریهمایش نقش آفرینی 

راحتی از دست برخوردار است، اظهار کرد: طی دهه های اخیر متاسفانه ما بسیاری از ارزش های تاریخی و فرهنگی خود را به 

وی در ادامه افزود: چگونگی زندگی کردن، رفتار خانوادگی، رفتار اجتماعی از جمله ظرفیت هایی بود که به دلیل نوگرایی .دادیم

کاذب آنها را از دست داده ایم و هم اکنون بسیاری از گرفتاری هایی که جامعه با آن مواجه است را می توان به از دست دادن ارزش 

کشاورزی وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه امروزه در کشاورزی آمریکایی و اروپایی .خی و فرهنگی خود نسبت دادهای تاری

از موضوعیت جدی برخوردار است، گفت: در این زمینه همه افراد خانواده، نسل به نسل در کنار هم حضور دارند و نقش  خانوادگی

حجتی در .وی این وضع را می توان در جوامع روستایی و عشایری تا حدی مشاهده کردبه گفته .کنندموثری در این زمینه ایفا می

بخش دیگر سخنان خود با انتقاد از برخی آمار مطرح شده درباره مهاجرت روستاییان بیان کرد: جمعیت روستایی ما اوایل انقالب 

رسیده است، بنابراین باید توجه کنیم که در این  درصد 30تا  26درصد بوده که هم اکنون این جمعیت به حدود  70تا  60حدود 

 .زمینه دچار اشتباه کالمی نشویم، چراکه مهاجرت علت اصلی این کاهش نیست

مورد رسیده  1800شهر در کشور داشتیم، در حالیکه االن تعداد شهرها به حدود  300این مقام مسئول ادامه داد: اوایل انقالب حدود 

وزیرجهاد کشاورزی اظهار امیدواری کرد و گفت: با توجه به .ها یکی از دالیل این امر به شمار می روداست، بنابراین توسعه شهر

توانند در تولید ملی بخش کشاورزی، صنایع تبدیلی مقدمات فراهم شده و ظرفیت های موجود، نقشی که زنان روستایی و عشایری می

حجتی ادامه داد: یکی از ابزارهایی که می توان در اختیار آنها قرار داد .عه یابدو تکمیلی و همچنین صنایع دستی ایفا کنند، باید توس

صندوق های خرد و پشتیبانی است. در گذشته دست ما خالی بود، اما هم اکنون با منابعی که کم و بیش تزریق شده انتظار می رود 

ورزی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به اینکه در زمینه وزیر جهاد کشا.که بتوانیم این پشتیبانی را به بهترین نحو انجام دهیم

مورد اشاره قرار داد و گفت: الزم نیست که  افزایش درآمد روستاییانها برای  استفاده از ظرفیت هایی همچون زباله تر و گلخانه

هزار متری در کنار باقی که خانواده تا  500گلخانه بزرگ احداث کنند، بلکه با ایجاد یک گلخانه   حتما خانواده های روستایی یک

روستایی دارند، می توانند به منبع درآمد مناسبی برای آنها تبدیل شود به گونه ای که با کمترین سرمایه گذاری محصول خود را به 

 .بازار عرضه کنند

.ir/fa/news/http://www.yjc6281085/%D8%AA%D9%88%D8%B3% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 ایران اکونا - 1۳۹۶/ مهر /  1۷دوشنبه , 

 درصد افزایش یافت ۲5هزارتن رسید/صادرات لبنیات  ۲7تولید میگو به 

 .درصد رشد را تجربه کردیم 60تا  50آبزیان درصد و در صادرات  25تا  20وزیر جهاد گفت: به رغم محدودیت ها در صادرات لبنیات 

به گزارش ایران اکونا به نقل از صدا و سیما، محمود حجتی در همایش روز ملی دامپزشکی با اشاره به بیماری های دامی سختی که 

گذار را از دست دادیم هزار قطعه مرغ تخم  18پارسال کشور را تهدید کرد، اظهارداشت: سال گذشته بر اثر آنفلوآنزای پرندگان حدود 

 .که منشاء آن پرندگان مهاجر بود و با وجود همه مراقبت ها و پیشگیری ها، از مازندران گسترش یافت

 نگرانی رفع و برطرف  شده، انجام های مراقبت با ها بیماری این: گفت آال، قزل مانند آبزیان های بیماری وزیر جهاد با اشاره به 

 تا 10 از آن تولید میزان حجتی افزود : بیماری لکه سفید، میگوی پرورشی ما را تهدید کرد که با مقابله مناسب بیماری رفع و .شد

وزیر جهاد کشاورزی تاثیر اقدامات دامپزشکی را در درآمد و اقتصاد خانوارها، اقتصاد .رسید تن هزار 27 به قبل سال 4 تن هزار 12

 .سرمایه گذاران و نیز اشتغال را از دیگر دستاورد تالش مداوم دامپزشکان و دامپزشکی برشمردملی، افزایش بهره وری 

وی همچنین گسترش ارتباطات جهانی را موجب توسعه مبادالت کاال و مواد غذایی خواند و گفت: به رغم محدودیت ها 

حجتی ادامه داد : گوشت قرمز دام سبک را با .است داشته رشد درصد 60 تا 50 آبزیان درصد و صادرات  25تا  20 لبنیات صادرات 

مراقبت های خوب وارد می کنیم و نمی توانیم به روش های سنتی عمل کنیم بلکه منطبق با قراردادهای بین المللی حرکت می 

زی آن با نظارت دامپزشکان وی افزود: تغذیه دام و روی آوردن دامپروران به استفاده از کنستانتره، ضایعات کشاورزی و غنی سا.کنیم

انجام می شود ضمن اینکه باید مواظب هم باشیم که گرفتاری ها یا کوتاهی ما وقت تولیدکنندگان را تلف نکند و سرمایه آنان را به 

 .خطر نیندازد

http://iranecona.com/78229/%D8%AA%D9%88%D9 
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 گزارشات جهانی
 فارس - ۹۶/0۷/2۳ : تاریخ

 طرح ویژه پاکستان برای افزایش تولید گندم
گذاری تولید گندم این کشور برای سال محوری در حمایت از کشاورزان هدف 6کمیته ملی کشاورزی پاکستان با ارائه یک طرح  

پنجاب اعالم سروزیر ایالت « شهباز شریف»آباد،در اسالم خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار  .میلیون تن اعالم کرد 26.5جاری را 

 .کرد: کشاورزان تولید گندم را افزایش دهند و دولت آمادگی دارد گندم را از آنها خریداری کند

بابت مشکلی وجود مرکز برای ذخیره گندم ساخته شده است و از این  377، وی افزود: در ایالت پنجاب رادیو پاکستانبه گزارش 

از سوی دیگر کمیته ملی کشاورزی پاکستان با ارائه یک طرح شش محوری در حمایت از کشاورزان هدف گذاری تولید گندم .ندارد

میلیون تنی  26کمیته ملی کشاورزی پاکستان برای سال گذشته تولید .میلیون تن اعالم کرد 26.5این کشور برای سال جاری را 

 هدف از که شودمی  بینیمیلیون تن پیش 26.3در حال حاضر میزان تولید گندم پاکستان در حدود .کرده بود گندم را هدف گذاری

 .ملی کشاورزی در سال گذشته بیشتر است کمیته گذاری

نظر میلیون هکتار به منظور تولید گندم در این کشور در  9طبق اعالم کمیته ملی کشاورزی پاکستان در سال جاری زراعی بیش از 

کنند در نظر گرفته که شامل که شش کمیته ملی کشاورزی تسهیالت ویژه برای کشاورزانی که گندم تولید می.گرفته شده است

مواردی همچون ارائه تسهیالت بانکی بیشتر به کشاورزان، در دسترس قرار دادن بذر با کیفیت، در دسترس قرار .محور اساسی دارد

ه برنامه برای استفاده از کود به کشاورزان، کمک و مشاوره در استفاده از سموم ضد آفت و همچنین دادن کود در زمان مناسب، ارائ

 از یکی سال در گندم تن میلیون 24٫2پاکستان با تولید .کمک به ارتقاء فناوری مورد استفاده از سوی کشاورزان را شامل می شود

در بین تمامی کشورهای تولید کننده گندم،  2013در سال  FAO آمار طبق. است جهان در گندم کننده تولید کشورهای مهمترین

میلیون نفر اغلب گندم تولیدی خود را به مصرف  188پاکستان به دلیل داشتن جمعیت زیاد بالغ بر .پاکستان در رتبه هفتم قرار دارد

 .کندرساند ولی در این بین، بخشی از تولید گندم خود را صادر میمی

کند تا به جای واردات از کشورهای غربی پاکستان برای کشورهای همسایه از جمله ایران فرصت مناسبی را فراهم میتوان صادراتی 

کیلومتری با  2240افغانستان به جهت مرز مشترک .که فاصله جغرافیایی زیادی با این کشور دارند، گندم را از این کشور وارد کند

 .ت گندم از پاکستان را به خود اختصاص داده استهزار تن بیشترین سهم واردا 500واردات 

هزار تن گندم به کشورهایی از قبیل افغانستان، سریالنکا، قطر، عمان، امارات، کنیا، یمن و  700به میزان  2013پاکستان در سال 

 .بنگالدش صادرات داشته که نشان از ظرفیت صادرات گندم این کشور در منطقه دارد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960723000094 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 1۳۹۶مهر  1۶تاریخ: 

 اصالحات برای کشاورزی سنتی در شرق هند / هند بساط کشاورزی معیشتی را جمع می کند

هند در انتظار انقالب سبز است تا امنیت غذایی را بهبود بخشد و فقر را کاهش دهد. سهم قابل توجهی از جمعیت هند در این شرق 

بخش از کشور، برای تأمین غذا و امنیت معیشت خود به کشاورزی وابسته اند. این منطقه باالترین تراکم روستائیان فقیر جهان را 

هکتار زراعت  0.5میان کارگران و حاشیه نشینان کشاورزی است که در زمین هایی به وسعت کمتر از  دارد و بیشترین میزان فقر در

، شرق هند، با وجود تالش های بسیار زیاد دولت در گذشته، هنوز هم در "فایننشیال اکسپرس"به گزارش ایانا از سایت می کنند.

ک کشور، آب فراوان، آفتاب و نیروی کار را دارد؛ عملکرد کشاورزی توسعه کشاورزی عقب مانده است. گرچه این منطقه بهترین خا

آن فقط در سطح معیشت مردم است. اکثریت خانواده های کشاورز این منطقه فقیراند و کشاورزی برای افزایش درآمد خالص آنها و 

ان های شمال غربی، بسیار کمتر کاهش فقر ضروری است. به هر حال، درآمد حاصل از کشاورزی در شرق هند، در مقایسه با است

برابر کمتر از استان های هاریانا و پنجاب است. بازده محصول در این منطقه، در  5-7است. مثالً، میانگین درآمد برنج استان بهار،

تن  2-2.5ود حد مقایسه با بخش شمال غرب و سایر نقاط این کشور تقریباً کم و ثابت است. مثالً، میانگین بازده برنج در استان بهار،

تن در هکتار است. در مورد گندم، در  6و در پنجاب  5است )مشابه دیگر استان های این بخش(؛ در حالی که این میزان در هاریانا 

تن در هکتار است که به طور قابل مالحظه ای کمتر از میانگین کل کشور و خیلی کمتر از  2.5استان بهار، بازده محصول حدود 

 تن در هکتار( است.  4.5-5این محصول در استان های هاریانا و پنجاب ) میزان بازده

فشار بیش از حد جمعیت بر اراضی با بازده نسبتاً کم محصول آمیخته می شود؛ در نتیجه، میانگین سرانه درآمد هر خانوار کشاورز 

ن های شرقی هند حدوداً نصف میانگین کل کشور در این منطقه کاهش می یابد. میانگین ساالنه درآمد حاصل از کشاورزی ر در استا

است. همچنین، این منطقه نسبت به تغییرات اقلیمی بسیار آسیب پذیر است و از تغییرات بلند مدت بازده محصول در سال های 

ذیرتر ب پمختلف رنج می برد؛ این موضوع کشاورزی این منطقه را در برابر تشدیدهای آب و هوایی از قبیل خشکسالی و سیل آسی

که خشکسالی بود، بازده محصول برنج در مقایسه با بازده معمول ساالنه این محصول در استان بهار  2009می کند. مثالً، در سال 

درصد کاهش یافت و منجر به اثرات اقتصادی و اجتماعی جدّی شد. چنین وضعیتی در سایر استان های این منطقه نیز رخ داد؛  15

حصول برنج در استان های شمال غرب، مانند هاریانا و پنجاب، همانند بازده معمول ساالنه کل کشور بود. بنابراین، در حالی که بازده م

چالش اصلی در سیاست این بخش، تشدید ترویج پایدار کشاورزی است تا سودآورتر باشد و در برابر تغییرات اقلیمی مقاومت کند. 

، برخی بررسی ها را در استان های اصلی هند انجام داد تا پذیرش انواع )(1IFPRIمؤسسه بین المللی تحقیقات سیاست غذا 

محصوالت بهبودیافته و فنّاوری های جدید را نشان دهد. بررسی های صورت گرفته در استان های شرقی نشان داد که اغلب کشاورزان 

وه بازده شان کاهش یافته و حساسیت باالیی به تنش های استفاده می کنند که توان بالق 25-30این مناطق از انواع بذرهایی با عمر 

به صفر رساندن میزان شخم زدن و تسطیح - (CA)2حیاتی و غیرحیاتی دارند. عالوه بر این، در شرق هند، فنون کشاورزی حفاظتی 

از فنّاوری های پیشرفته اند. تقریباً نادیده گرفته می شود. در مقابل، استان های هاریانا و پنجاب، در حال پذیرش انواعی  -زمین

گزارش شده است که عدم دسترسی و کمبود دانش مهمترین محدودیت ها در پذیرش انواع فنّاوری های پیشرفته است. همچنین، 

فقدان چارچوبی قانونی برای اجاره زمین، محدودیتی در پذیرش آخرین فنّاوری ها و تأمین سرمایه گذاری جهت توسعه دارایی های 

است. تجربیات جهانی نشان داده است که اجاره قانونی زمین، سبب بهبود بهره وری و کاهش فقر می شود. در سال های اخیر،  مزارع

با وجود تمام محدودیت ها، تحول کشاورزی در شرق هند آغاز شده؛ اما تسریع آن نیازمند سرعت بخشیدن به اصالحات در سیاست 

خت های کشاورزی است. تنوع کشاورزی جهت تولید محصوالت باارزش در شرق هند، گام بعدی ها، نهادها، بازارها و توسعه زیرسا
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در زمینه افزایش درآمد کشاورزان است. قلمرو وسیعی برای لبنیات، باغبانی و شیالت در این منطقه وجود دارد. شیوه کشت مخلوط، 

ری نیز برای کشاورزان ایجاد می کند. تحقیقات نشان می دهد همراه با بهره وری بیشتر در بازده محصول و مصرف آب، درآمد بیشت

که سیستم های کشت مخلوط، قابل اعتمادترین روش کسب باالترین درآمد برای کشاورزان است. این روش نیازمند سرمایه گذاری 

زی و زنجیره سرد و همچنین در توسعه مالی و فیزیکی زیرساخت از جمله بخش های فرآوری کشاورزی، انبارداری روستایی، ذخیره سا

گسترش مؤسسات مالی است. مورد قابل مالحظه دیگر، دسترسی به بازارهاست. اغلب کشاورزان، به دلیل فقدان تسهیالت بازاریابی 

مناسب در شرق هند، سریعاً مازاد محصوالتشان را پس از برداشت با قیمت هایی بدون سود می فروشند. همچنین، توانایی بازاریابی 

و مذاکره بر سر قیمت های مناسب تر برای تولیدات بسیار محدود است. بنابراین، در بخش روستایی، باید امکانات کافی از طریق 

مشارکت بخش دولتی و خصوصی با ارائه مزیت قیمت گذاری، کاهش هزینه های معامله و دسترسی به بازارهای ورودی و خروجی 

در مقایسه با سایر مناطق، سرمایه گذاری کمتری جهت توسعه کشاورزی را در بخش های کارآمد ایجاد شود. منطقه شرق هند، 

زمین، آب، بازارها و خدمات رفاهی تجربه کرده است. پژوهش های مؤسسه بین المللی تحقیقات سیاست غذا نشان می دهد که 

منطقه خواهد شد. موفقیت همه این تالش  تشویق بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در توسعه آبیاری سبب رشد کشاورزی در این

ها به این موضوع متکی است که کشاورزان به کمک گروه های خودآموز و یا سازمان های پرورش دهنده کشاورزان و یا تعاونی ها از 

، نهادها و زیرساخت مزایای اقتصادی این منطقه بهره مند شوند. در نهایت و هم اکنون، رویکرد جامعی از ادغام فنّاوری ها، سیاست ها

 های کشاورزی برای آغاز انقالب سبز جدیدی در شرق هند نیاز است. 

http://www.iana.ir/fa/news/48999/%D8%A7%D8%B5%D9% 
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 گزارشات جهانی

 آیانا - 1۳۹۶مهر  15تاریخ: 

 دانشمندان می گویند کشاورزی آفریقا به تحوالت فنّاورانه نیاز دارد

 دانشمندان خواستار تحوالت فنّاورانه در تولیدات کشاورزی آفریقائیان شده اند تا به بهبود امنیت غذایی در این قاره کمک کند.

خطر شکست کارهایی در زمینه تغذیه مردم این قاره در آینده و توقف توسعه را  ، آنان"مای جوی اون الین"به گزارش ایانا از سایت 

هشدار دادند. دانشمندان فقدان پیشرفت های سریع در بخش کشاورزی در طول سالیان را به دلیل عدم تمایل ذی نفعان در پذیرش 

 نوآوری های جدید، که آنان می گویند باید تغییر کند، سرزنش می کنند. 

، مدیر اجرایی انجمن تقویت تحقیقات کشاورزی در شرق و مرکز آفریقا (Cyprian Ebong)کیپریان اِبونگ دکتر 
1(ASARECA)  مدعی است شواهد کافی وجود دارد که دولت و کشاورزان آفریقایی تعهدی به استفاده از علم در بخش کشاورزی

ندارند. وی در همایشی با باالترین سطح در زمینه کاربرد علم، فنّاوری و نوآوری در تحقق تحوالت کشاورزی آفریقا سخنرانی کرد که 

کشور اوگاندا برگزار شد.وزارت علوم،  (Munyonyo)شهر مونیونیو  (Speke Resort)در مرکز همایش های اسپک رسورت 

، این "ادغام مسیر در تحول کشاورزی آفریقا"، با موضوع (AATF)2فنّاوری و ابداعات کشور اوگاندا و بنیاد فنّاوری کشاورزی آفریقا 

و مقامات دولتی از سراسر قاره آفریقا در این همایش نفر از دانشمندان، نمایندگان جوامع مدنی  100همایش را برگزار کردند. حدود 

حضور داشتند تا درباره چگونگی کاربرد فنّاوری برای کمک به تحول کشاورزی در این قاره گفت وگو کنند. اگر چه قاره آفریقا ظرفیت 

ت را وارد می کند. این مسئله به رغم میلیارد دالر از این محصوال 35تولید مقدار بسیار زیادی مواد غذایی را دارد، ساالنه بیش از 

درصد از نیروی کار این قاره است که به تولیدات کشاورزی برای امرار معاش خود مشغول اند. برآورد شده است که بیش  70بیش از 

 Joseph) میلیاردی این قاره همچنان در فقر و سوءتغذیه زندگی می کنند.جوزف اُپُکو گاکپو 1.2میلیون نفر از جمعیت  200از 

Opoku Gakpo)  از خبرگزاری جوی(Joy news)  در گزارشی از این همایش اعالم می کند که دانشمندان درباره افزایش میزان

 استفاده از مواد شیمایی جهت کنترل آفات در این قاره نگران اند. 

ت و همین طور پاکسازی بخش وسیعی همچنین آنان درباره گسترش مزارع کشاورزی آفریقا که با تخریب محیط زیست مرتبط اس

از جنگل ها برای تبدیل به مزارع ابراز نگرانی کرده اند. مشکل دیگر، میزان زیاد تلفات پس از برداشت محصول است که سبب می 

ه کشود هزینه های انجام شده برای ورودی ها جهت تولید محصوالت کشاورزی در سراسر این قاره تلف شود. دانشمندان می گویند 

، ورزیر علوم، (Elioda Tumwesigye)پذیرش نوآوری های فنّاورانه به حل این مشکالت کمک می کند. دکتر اِلیودا تاموسیگی 

ناامنی فزاینده غذایی به دلیل ناتوانی بخش کشاورزی و سیاست های ضعیف آفریقا "فنّاوری و ابداعات اوگاندا در این همایش گفت: 

  "اقلیمی و پیدایش بیماری های جدید محصوالت زراعی مانند کرم برگخوار، پیچیده تر شده است. و همچنین تأثیرات تغییرات

وی افزود؛ بنابراین، مسیر اصلی مورد نیاز  "مطمئناً، چنین چالش هایی نیازمند بکارگیری علم و فنّاوری برای کاهش اثرات آن است."

، (Rose Maxwell)در آفریقا، بکارگیری علم، فنّاوری و نوآوری ها برای تحول کشاورزی است. همچنین دکتر رُز مکس ول 

ژی کشاورزی نیجریه، از اثرات منفی گرمایش جهانی بر تولیدات کشاورزی قاره آفریقا ابراز نگرانی هماهنگ کننده انجمن بیوتکنولو

تغییرات اقلیمی سبب تشدید آفات و شیوع بیماری ها می شود ... ما مسئولیم تا آفریقا را از فقر، "کرد. وی در کنفرانس مذکور گفت: 

  "بخش علوم و پذیرش آن را تشویق کنیم.گرسنگی و سوءتغذیه خارج کنیم. سرمایه گذاری در 

به طور کلی، پیشرفت ها در "، مدیر اجرایی بنیاد بیوتکنولوژی کشاورزی آفریقا، ذکرکرد: (Denis Kyetere)دکتر دنیس کایتر 

های  فنّاوریعلوم زیستی و فنّاوری های کشاورزی بی حد و اندازه اند، باید از نزدیکی علوم زراعی، زیست شناسی، مهندسی شیمی و 

پیشرفته سپاسگذار باشیم. برای بهره مندی از مزایای کامل تحوالت هیجان انگیز و جدید در بخش کشاورزی، خطی مشی های 
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، معاون اسبق وزیر غذا و کشاورزی غنا، (Ahmed Alhassan Yakubu)دکتر احمد الحسن یاکوبو  "سیاسی نیازمند تغییر است.

نّاوری های جدید از سوی دولت، کشاورزان و ذینفعان در بخش کشاورزی حمایت کرد. سارا داویدسون از افزایش سرمایه گذاری در ف

ما باید اطمینان یابیم که این "، مدیر انجمن علوم، در سخنان خود در این کنفرانس گفت: (Sarah Davidson Evanega)اِوانگا 

  "جتماعی است.نوع فنّاوری از فقرا عبور نمی کند. این به معنای عدالت ا

http://www.iana.ir/fa/news/48960/%D8%AF%D8%A7%D9% 
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 گزارشات جهانی

 آیانا - 1۳۹۶مهر  2۳تاریخ: 

 2.1درصد از  99اهمیت مزارع خانوادگی برای کشاورزی ایاالت متحده امریکا/ مزارع خانوادگی کشاورزی شامل 
 درصد تولید کشاورزی است 89میلیون مزرعه و 

میلیون  2.1درصد از  99مزارع خانوادگی یکی از ویژگی های اساسی کشاورزی در ایاالت متحده به شمار می روند. مزارع خانوادگی 

درصد  90درصد تولید کشاورزی را تشکیل می دهند. همچنین اکثر مزارع در ایاالت متحده کوچک هستند با این وجود،  89زرعه و م

 مزارع کوچک خانوادگی ، تقریبا نیمی از زمین های کشاورزی آمریکا را درا ختیار دارند.

رع به طور گسترده در اندازه و سایر ویژگی ها با یکدیگر متفاوت ، با این حال، مزا"وزارت کشاورزی امریکا"به گزارش ایانا از سایت 

هستند. همچنین مزارع ایاالت متحده از مقیاس کوچک ،مزارع مسکونی تا کسب و کارها با فروش چند میلیون دالری متغیر 

قات اقتصادی وزارت هستند.همچنین به منظور کمک به عموم مردم برای درک بهتر بخش کشاورزی ایاالت متحده، اداره تحقی

( را منتشر کرد: این گزارش مزارع را بر اساس چندین 2درباره مزارع خانوادگی آمریکا ) 2016(، گزارش نسخه 1کشاورزی امریکا )

ا خانوادگی ی –عامل تقسیم می کند، که می توان به این موارد اشاره کرد: درآمد ساالنه مزرعه، وجود اپراتور اصلی و مالکیت مزرعه 

، مبلغ فروش محصوالت کشاورزی و دام، پرداخت های دولت و (3)(GCFI)درآمد ساالنه با درآمد ناخالص مزرعه  یر خانوادگی.غ

 سایر درآمد مربوط به مزرعه، از جمله هزینه قراردادهای تولید، محاسبه می شود.

 کوچک خانوادگی اختصاص داشت. به طوریبه مزارع  2015درصد از تولیدات کشاورزی کشور در سال  24این در حالی است که 

همچنین تحت  -درصد(  57بیش از دو کاال تولید کردند: طیور و تخم مرغ ) یا بزرگکه این مزارع نسبت به مزارع خانوادگی متوسط 

از کل تولید درصد  65و بزرگ درصد(.به این نکته باید اشاره کرد که مزارع خانوادگی در مقیاس متوسط  52علوفه ) -قرارداد 

درصد از مزارع را شامل می شوند. در عین حال مزارع غیر  9محصوالت کشاورزی ایاالت متحده را دراختیار دارند، درحالی که تنها 

 درصد تولید را به خود اختصاص می دهند. 11درصد از مزارع(  1خانوادگی )

، تولید کشاورزی به سمت مزارع چند میلیون دالری پیش رفته است؛ همچنین کسانی که 1991الزم به یادآوری است که از سال 

بودند ، شامل مزارع خانواگی و غیر خانوادگی ، برآورد شده اند. در 2015با میزان یک میلیون دالر یا بیشتر، در سال  GCFIدارای 

 1991حال حاضر نیمی از کل تولید مزارع ایاالت متحده را تشکیل می دهند به طوری که در سال  واقع، مزارع میلیون دالری در

این میزان یک سوم بود. هنگامی که درباره مزارع بزرگ فکر می کنید، ممکن است مزارع خانوادگی را به حساب نیاورید . با این حال، 

درصد به شرکت های غیر خانوادگی اختصاص دارد. که با  3هستند و تنها درصد( مزارع خانوادگی  90بیشتر مزارع میلیون دالری )

سهامدار ندارند.به طور خالصه، مزارع کوچک خانوادگی بر تعداد سایر مزارع  10درصد( بیش از  80توجه به گزارشات بیشتر آن ها )

درباره  2016گزارش ولید غالب هستند. همچنین و بزرگ در تدر ایاالت متحده غلبه می کنند، در حالی که مزارع خانوادگی متوسط 

 نشان می دهد که مزارع خانوادگی هنوز هم در اقتصاد کشاورزی نقش دارند.  مزارع خانوادگی امریکا

http://www.iana.ir/fa/news/49202/%D8%A7%D9%87%D9%85 
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 گزارشات جهانی

 آیانا - 1۳۹۶مهر  2۳تاریخ: 

ن وپا دانشجویاغذا را چه کسانی تامین می کنند؟/ کشاورزان جوان بیشتر سرمایه گذاری کنند / با حمایت اتحادیه ار

 کشاورزی افزایش می یابند

دارند و این بدان معنی است که به کشاورزان نیاز است. کشاورزی یکی از اولین حرفه های بشریت بوده، یه نیاز همه انسان هابه غذا 

کشاورزی دارای اهمیت طوری که برای پاسخگویی به نیازهای اساسی هر یک از افراد در این سیاره به وجود آمده است . امروزه 

 "در واقع، با افزایش چشمگیر جمعیت جهان، تقاضا برای مواد غذایی هم افرایش یافته است .به گزارش ایانا از سایت  -زیادی است 

European Commission"  اما چرا هر کسی به یک کشاورز تبدیل نمی شود؟ آری، این حرفه یک زندگی دشوار است، چراکه ،

ای طوالنی کارکردن دربرابر پاداش کم است. حتی امروز این تصویر کلیشه ای از کشاورزان وجو د دارد. اما از سویی دارای ساعت ه

کشاورزی هنوز حرفه ای جذاب برای بسیاری از جوانان محسوب می شود. اما آیا این بخش به اندازه کافی جذاب است تا اطمینان 

 ای تامین غذای نسل های آینده وجود خواهد داشت؟حاصل شود که در آینده، کشاورزان کافی بر

سال اداره می شود؛ در مقابل،  35میلیون مزارع در اروپا توسط کشاورزان زیر  11درصد از  5این درحالی است که تنها کمتر از 

میلیون نفر را  3.2حدود  و یا -درصد از تمام کشاورزان اتحادیه اروپا  31سالگی را گذرانده اند،  65کشاورزانی که سن بازنشستگی 

درصد از کشاورزان باالی  45تشکیل می دهند. البته این رقم با توجه به کشورهای اتحادیه اروپا متفاوت است، در حالی که رومانی با 

سال رو به رو است. همچنین پرتغال کشوری که شکاف نسل ها به طور قابل توجهی در آن وجود دارد ، زیرا دارای نیمی از  65

 65درصد از کشاورزان شان بیش از  10سال سن دارند. در مقابل، آلمان، اتریش و لهستان کمتر از  65کشاورزانی است که باالی 

 سال سن دارند.

 دسترسی به زمین یک مشکل اساسی است

اموش کنند و به جای آن سال سن دارند به طور ناگهانی فردا تصمیم می گیرند تراکتور خود را خ 65اگر همه این افراد که بیش از 

کار دیگری انجام دهند؟ آیا اروپا با کمبود مواد غذایی مواجه می شود؟درحالی که کسی به حال کشاورزان تازه بازنشسته فکری می 

یانگین هکتار در مقایسه با م 6.3به طور متوسط  -کند؟با نگاهی به اطالعات ، اکثر کشاورزان سالخورده دارایی های نسبتا کمی دارند 

در حالی که کشاورزان جوان به طور کلی سهم بیشتری از زمین موجود را در اختیار دارند )زیرا تعدادشان هکتار . 16.2اتحادیه اروپا 

هکتار( است. این درحالی است که ،  16.1نسبتا کم است(، اندازه واقعی مزارعی که آن ها اداره می کنند نزدیک به میانگین کلی )

میلیون هکتار  20سال، حدود  65ا و مزارع توسط کشاورزان میانسال اداره می شوند.در واقع با بازنشستگی افراد باالی اکثر زمین ه

زمین های کشاورزی آزاد ، به طوری که چشم انداز جذابی برای کشاورزان جوانی ایجاد می شود که دسترسی به زمین های کشاورزی 

 ین حرفه می دانند.را یکی از بزرگترین موانع ورود به ا

 کشاورزان جوان بیشتر سرمایه گذاری کنند

با این حال، کشاورزان جوان در اروپا از نظر نوآورانه ترین و پیشروترین روش ها پیشرو هستند. بخش بزرگی از تحصیالت عالی در 

که این میزان  -زی را دنبال می کننددرصد از کشاورزان جوان به نوعی دوره های کشاور 20اختیار کشاورزان جوان تر است: تقریبا 

سال است.همچنین کشاورزان جوان بیشتر احتمال دارد که نسبت به همتایان سالخورده  55درصد برای افراد باالی  4در مقایسه با 

ا این ی کنند. بتر در کسب و کار ، به ویژه در فناوری ها، تکنیک ها و تجهیزات برای بهبود بهره وری، رقابت و پایداری سرمایه گذار

حال، به نظر می رسد با کمبود نسبی زمین های موجود و میزان نسبتا کم سرمایه ، بسیاری از کشاورزان جوان در آینده برای 

 دسترسی به اعتبار برای سرمایه گذاری های بیشتر با چالش هایی مواجه شوند.
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 حمایت اتحادیه اروپا از کشاورزان جوان 

حتمال بیشتری دارند مطالعات کشاورزی را نسبت به همتایان مسن تر خود دنبال کنند، اما تعداد نسبی اگرچه کشاورزان جوان ا

افراد این کار بسیار پایین تر از سایر حرفه هایی است که بیشتر جوانان به آن روی می آورند.اما شواهد حاکی از آن است که شمار 

مر شاید به خاطر حمایت های اتحادیه اروپا است که در آغاز کار برای ان ها دانشجویان کشاورزی در حال افزایش است، که این ا

انجام می دهد. به عنوان مثال، تحت طرح پرداخت مستقیم سیاست مشترک کشاورزی، کمک های مالی می تواند به مدت پنج سال 

ی است که این امر در سطح منطقه ای هم سال یا کمتر هستند برای شروع کار داده شود.این درحال 40برای کشاورزانی که دارای 

درصد از کل میزان بودجه را به جوانان کشاورز اختصاص  2انجام می شود: به طوریکه مقامات کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید تا 

 درصد از تامین مالی آن ها برای پنج سال اول کار شان در این بخش ، فراهم شود. 25دهند تا 

( فقط برای حمایت از درآمد کشاورزان طراحی  CAP :common agricultural policyمشترک کشاورزی )با این حال، سیاست 

نشده است. بخش قابل توجهی از هزینه های سیاست مشترک کشاورزی ، در قالب توسعه روستایی در سطح منطقه ای است و برنامه 

هدف آن تأمین بودجه ای است که بیشتر برای تشویق رشد پایدار های متنوعی برای وضعیت هر کشور اتحادیه اروپا طراحی شده که 

و رقابت در مناطق روستایی است.تشویق جوانان به کشاورزی همچنین نیاز به اطمینان از محیطی دارد که در آن زندگی و کار می 

آنچه جوامع شهری امروز، از امکانات به طوری که از  -کنند که البته این امر بیشتر باید برای مناطق روستایی در نظر گرفته شود 

مدرن و در دسترس گرفته تا پهنای باند و وای فای برخوردار شوند. درحالی که بسیاری از برنامه های توسعه روستایی برای تشویق 

برای اولین یا گسترش این نوع خدمات در مناطق روستایی طراحی شده اند، که از آن جمله می توان به ارائه مشاوره به کشاورزان 

بار اشاره کرد.همچنین اتحادیه اروپا برای تشویق بیشتر کشاورزان به سرمایه گذاری از طریق تحقیقات و نوآوری شیوه های کشاورزی، 

(برای کمک به تشویق استفاده 1) (EIP- AGRIاین کار را انجام می دهد. تعدادی از برنامه ها توسط همکاری های نوآوری اروپایی )

 های ابتکاری برای افزایش تولید و کاهش هزینه ها طراحی شده اند. از تکنیک

http://www.iana.ir/fa/news/49178/%D8%BA%D8%B0%D 
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 گزارشات جهانی

 آیانا - 1۳۹۶مهر  18تاریخ: 

جای چالش  "تضاد ساختاری"افزایش می یابد، اما مانعی در چشم انداز کشاورزی باقی است/ درآمد روستائیان چینی 

 را در چین گرفت "فقدان تدارکات"

پول و جستوی کار، مردم را از مزارع و روستاها به شهرهای مختلف می برد. اما روستائیان چینی که بزرگترین مهاجرت اقتصادی 

گذاشته اند، الزاماً از لحاظ مادی شرایط بسیار بدی ندارند. طبق اظهارات کارشناس مشهور  کشورشان در طول تاریخ را پشت سر

یوآن در  220هزارو2، میانگین درآمد خالص ساالنه روستائیان چینی از (Chen Xiwen)کشاورزی و اقتصاددان چینی، چن شیوِن 

زایش یافته است.به گزارش ایانا از سایت شانگهای دیلی، اگر دالر( در سال گذشته اف 858یوآن )یکهزارو 336هزارو12به  2003سال 

تورم و باال رفتن هزینه های نیروی کار را نیز در این افزایش تأثیرگذار بدانیم، باز هم میزان رشد درآمد آنان چشمگیر است. چن، 

ین امر نباید سبب آرامش ما شود؛ زیرا مدیر دفتر کارگروه مرکزی روستایی، می گوید که رشد این ارقام آرزوی بزرگی است، اما ا

، سخنان (Fudan)کشاورزی چین با چالش های بزرگی مواجه است.وی، طی بحث اخیری در انجمنی به میزبانی دانشگاه فودان 

، را نقل کرد که او استدالل کرده است چالش اصلی کشاورزی چین، دیگر (Xi Jinping)پیشین رئیس جمهوری، شی جینپینگ 

تقاضای انواع خاصی از غالت مشاهده شده است. مثالً، تقاضای -در معادله عرضه "تضاد ساختاری"دارکات نیست. در عوض،فقدان ت

داخلی دانه سویا همچنان باقی است، اما عرضه آن در نوساناتی کاهشی قرار دارد. برای تأمین این تقاضا، باید مقادیر بسیاری دانه 

میلیون تن دانه سویا وارد شده که محاسبه ای سرانگشتی نشان می دهد  84قط در سال گذشته، سویا وارد شود. چن می گوید که ف

میلیون تن است. بنابراین، چن اشاره می کند که  12که دو سوم عرضه جهانی است. در مقابل، کل تولید داخلی دانه سویا، فقط 

تصویر دیگری از تضاد ساختاری، رشد موجودی ذرت است. درصد به جهان وابسته است.  90کشور چین، برای تأمین سویا، حدود 

میلیون تن بوده و باالتر از دو غالت اساسی دیگر، گندم و ذرت، است؛ عمده انبارهای  225گرچه تولید ذرت در سال گذشته حدود 

.عوامل بسیاری در این ذخائر این محصول خالی شده است. چن می گوید که برای تأمین تقاضای داخلی، باید ذرت خارجی وارد شود

تضاد ساختاری نقش دارند، اما چن معتقد است که آنها همیشه به نتیجه گیری یکسانی می رسند: کیفیت و رقابت تولیدات چینی و 

محصوالت کشاورزی به عنوان به طور کل بسیار مورد توجه قرار گیرد. وی افزود: این مسئله ای سرسام آور است و برای توسعه بیشتر 

ورزی باید به آن توجه کرد. چن در پاسخ به پیشنهادات برخی ناظران مبنی بر اینکه به جای هزینه های بیشتر برای افزایش کشا

تولید، چین محصوالت کشاورزی بیشتری را وارد کند؛ می گوید که این مسئله پذیرفتنی است، اما مشکل ساز خواهد بود. در طول 

 700میلیون تن رسیده است که به یک واحد اندازه گیری چینی برابر با  350ه غالت به حدود ده سال گذشته، صادرات جهانی ساالن

میلیارد جین غالت در چین است. چن می  300میلیارد جین تبدیل شده است. این میزان به مراتب کمتر از تقاضای ساالنه یکهزارو

د، بازهم تقاضا فراتر از عرضه است. عالوه بر این، واردات نامحدود، گوید اگر ذخائر عظیم ارز خارجی چین بتواند واردات را تأمین کن

می تواند پیامدهای منفی سیاسی نیز داشته باشد. قطعاً افزایش تقاضای چین، نظم پابرجای تجارت جهانی دانه را، با مشارکت در 

ره با نظریه پردازان توطئه گری پر خواهد افزایش قیمت ها، مختل خواهد کرد. وی هشدار می دهد که در چنین وضعیتی، دنیا دوبا

 شد که شکم پرستی چینی ها را عامل مشکالت غذایی برخی کشورها می دانند. 

 صالحدید سیاسی

مشکل دیگر پیشنهاد خرید عمده غالت آن است که چین به عنوان یکی از اعضای سازمان تجارت جهانی حق قانونی دارد که جریان 

محصوالت خارجی کشاورزی را فراتر از سهمیه اعطایی از سوی این سازمان برای واردات غالت محدود کند. سهمیه واردات جدید 
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درصد انجام می شود. تعرفه مقادیری که درون  65با تحمیل تعرفه ای به شدت باال و در حدود افزایش می یابد و این کار معموالً 

سهمیه قرار دارند فقط یک درصد است.اشخاصی که از افزایش واردات غالت حمایت می کنند باید بدانند که این امر فقط می تواند 

دد مذاکرات با سازمان تجارت جهانی بر سر سهمیه خاموش صورت با چشم پوشی داوطلبانه از سهیمه واردات چین و یا بازنگری مج

به هر "گیرد. در هر صورت، این مسئله ای سیاسی نیست، بلکه موضوعی فنی است و به اختیارات عظیمی نیاز دارد. چن می گوید:

، این احساس ناامنی تأکیدی بر در واقع "حال، محدودیت های وارداتی نباید مانعی برای احساس ناامنی کارگران کشاورزی ما باشد.

مسئله تولیدات غیررقابتی چینی، از نظر کیفیت و قیمت، است. قیمت های انواع محصوالت کشاورزی چینی اغلب از قیمت های 

درصد گرانتر از غالت خارجی بود.  50تا  30، غالت اساسی چینی 2015جهانی مشابه همان محصوالت باالتر است. مثالً؛ در سال 

درصد  80تا  70درصد؛ گوشت گوساله و گوسفند  60درصد؛ شکر  40تا  30درصد گرانتر؛ پنبه  50تا  40دانه سویا "گوید: وی می

را  -کمتر از میانگین جهانی در دهه گذشته تا باالتر از میانگین جهانی در حال حاضر-افزایش سریع قیمت غالت چینی "گرانتراند.

، بسیاری از 2008یژه شرایط اقتصادی به شدت متفاوت، شرح داد. در پی بحران مالی سال می توان با یک سری از عوامل، به و

کشورها سیاست های محرک اقتصادی را افزایش دادند تا فشار تورمی را افزایش دهند. در نتیجه، قیمت کاالها اوج گرفت.گرچه 

جلوگیری از تورم تنها تا حدی مؤثر بوده است. هزینه قیمت ها از آن زمان کاهش یافته، چن اقرار کرد که تالش های چین برای 

های تولید محصوالت کشاورزی چند برابر شده است. به منظور حمایت از کشاورزان، مقامات مجبور بودند حداقل قیمت ها را افزایش 

خت های زیستی اختالف میان قیمت های غالت چینی و خارجی را می توان به کاهش تقاضای غالت برای سو، دهند. همچنین

نسبت داد که به جلوگیری از تورم قیمت های جهانی کمک می کند؛ همچنان که کاهش قیمت های نفت، حمل و نقل جهانی را 

بسیار ارزانتر می کند. چن نسبت به واردات مقادیر بسیار زیادی غالت هشدار داد، زیرا امنیت کشاورزی چین و معیشت میلیون ها 

 شور را به خطر می اندازد.نفر از کشاورزان این ک

سطوح شهرنشینی و صنعتی شدن ما هنوز به مرحله ای نرسیده است که ظرفیت داشته باشد نیروی کار روستایی بیشتری "وی گفت:

 "را که از کارهای کشاورزی آزاد شده، جذب کند.

ana.ir/fa/news/http://www.i49066/%D8%AF%D8%B1% 
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 گزارشات جهانی

 آیانا - 1۳۹۶مهر  18تاریخ: 

 تولید انواع علوفه در بالروس برای نیاز دامداران ایران/ همکاری های ایران و بالروس در صنایع پروتئینی توسعه می یابد

به گزارش ایانا از وزارت جهاد .آبزیان و تجارت کشاورزی توسعه می دهند ایران و بالروس همکاری های خود را در بخش دام، طیور و

کشاورزی، معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در دیدار معاون وزیر خواربار و کشاورزی بالروس که در راس هیات شش 

کشورها از جمله بالروس هستیم و در این راستا  نفره به ایران سفر کرده است، گفت: ما عالقه مند به توسعه روابط تجاری با سایر

حسن رکنی در زمینه صادرات محصوالت ابزی پروری   .مزیت های دو کشور برای تعامل و تجارت کشاورزی باید مد نظر قرار بگیرد

د: در بخش دام، بخش وی افزو.در کوتاه مدت و انتقال تکنولوژی فعالیت های آبزی پروری به بالروس در دراز مدت اعالم آمادگی کرد

آماده سرمایه گذاری و موسسه تحقیقات علوم دامی و مرکز اصالح نژاد در مورد اصالح  -به شرط فراهم بودن بسترها  -خصوصی ما 

رکنی ادامه داد: موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی نیز برای .نژادی، تولید مثل و نحوه پرورش آماده مبادله دانش هستند

وی با بیان .فارش و صادرات واکسن و همچنین صنایع غذایی و مکانیزاسیون ایران برای همکاری های متقابل آمادگی دارندگرفتن س

این که ایران در بخش های مختلف دام و طیور دارای مزیت ها و برخی محدودیت های تولید است، اظهار داشت: در حوزه محصوالت 

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد .دودیت تولید داریم، واردات انجام می دهیممزیت دار صادرات و در بخش هایی که مح

هزار تن گوشت قرمز تولید می شود و واردات گوشت قرمز مورد  820میلیون تن شیر و  10کشاورزی تصریح کرد: در ایران ساالنه 

ت می گیرد و هر کشوری که حایز شرایط بهداشتی و هزار تن است بر اساس پروتکل بهداشتی صور 100تا  80نیاز کشور که ساالنه 

وی در عین حال گفت: تولید انواع علوفه در بالروس برای نیاز دامداران ایران .دامپزشکی ما باشد، می تواند این واردات را انجام دهد

: در ایران هر سال نزدیک به دو رکنی به سایر ظرفیت های تولید دامی کشور نیز اشاره کرد و اذعان داشت.نیز می تواند صورت گیرد

وی با بیان این که .هزار تن گوشت مرغ و تخم مرغ صادر شد 100هزار تن مرغ تولید می شود و سال گذشته حدود  100میلیون و 

 15کیلوگرم است، تصریح کرد: این در حالی است که میانگین سرانه تولید دنیا نزدیک به  26سرانه تولید گوشت مرغ در ایران 

معاون وزیر جهاد کشاورزی در مورد تولید عسل نیز گفت: ساالنه .یلوگرم است و کشور ما در رتبه هفتم دنیا به لحاظ تولید استک

زنبور عسل( که هفته گذشته در استانبول )هزار تن عسل تولید می کنیم و بر اساس آخرین ارزیابی کنگره بین المللی آپی موندیا  80

در این دیدار ایگور بریلو، معاون وزیر خواربار و .لحاظ کیفیت عسل تجاری، رتبه سوم را در جهان کسب کرداعالم شد، ایران به 

کشاورزی بالروس نیز خواستار افزایش سطح مبادالت تجارت کشاورزی میان دو کشور شد و گفت: موضوع همکاری ما بیشتر به 

ش و آماده سازی متقابل کارکنان در زمینه کشاورزی را از زمینه های وی پرورش ماهی قزل آال و آموز.حوزه دامی مربوط می شود

همکاری میان ایران و بالروس عنوان و اظهار کرد: با سرمایه گذاری های شرکت های ایرانی در بالروس، در حال حاضر مصرف داخلی 

درصد  40های جدید، تولید ماهی قزل آال را تا  ما به این گونه ماهی تامین شده، اما ظرفیت آن را داریم که با انجام سرمایه گذاری

کشور  68وی از آمادگی کشورش برای ورود به بازارهای جدید در حوزه محصوالت دامی خبر داد و اذعان کرد: ما به .افزایش دهیم

 .ممقصد را داری دنیا، محصوالت کشاورزی صادر می کنیم و آمادگی رعایت کلیه ضوابط و مقررات در حوزه محصوالت کشاورزی کشور

بریلو با اشاره به این که در بالروس پیشرفت های خوبی در حوزه کشاورزی انجام شده است، میزان تولید انواع گوشت دام و طیور را 

ما در زمینه صادرات تولید شیر خشک بدون چربی، رتبه سوم را در  :وی اظهار کرد.هزار تن عنوان کرد 700حدود یک میلیون و 

معاون وزیر خواربار و کشاورزی بالروس در عین حال در مورد واردات محصوالت کشاورزی مورد نیاز کشورش از ایران، .مجهان داری

 /.اعالم آمادگی کرد

http://www.iana.ir/fa/news/49069/%D8%AA%D9%88% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 1۳۹۶مهر  1۶: تاریخ

بخشی به مردم برای خرید عسل درصد درآمد زنبورداران آمریکایی از طریق خدمات گرده افشانی است / آگاهی 75

 محلی

اگرچه هنوز در ایران، استقرار کندوها در یک مزرعه، درآمدی برای زنبوردار ندارد، اما هستند زنبورداران کشورهایی که سه چهارم 

اگرچه هنوز در ایران، استقرار کندوها در یک مزرعه، درآمدی برای زنبوردار ندارد، اما .کنندا از این طریق کسب میدرآمد خود ر

ها کنند.به گزارش خبرنگار ایانا، شرکت در نمایشگاههستند زنبورداران کشورهایی که سه چهارم درآمد خود را از این طریق کسب می

تواند مفید باشد. زیرا انتقال بخش قابل توجهی از دانش فنی و تجربه ی از فعاالن اقتصادی میهای تخصصی برای هر گروهو کنگره

موندیا که هفته گذشته در استانبول ترکیه برگزار شد، برای ایرانیان المللی آپیگیرد. کنگره بینجهانی در این عرصه صورت می

ها و ارائه مقاالت دانشمندان کشورهای دیگر بود.در همین راستا به انیهای فراوانی داشت که یکی از آنها شرکت در سخنراستفاده

موندیا که پیش از این یکی از مدیران ارشد وزارت رئیس کمیسیون بهداشت زنبور عسل آپی "جفری پتیس"صورت کامال تخصصی، 

که به صورت دوطرفه و پرسش و در جمع شرکت کنندگان کنگره حاضر شد. در این جلسه  ( نیز بوده، USDAکشاورزی آمریکا )

موندیا نکات درخور توجهی برای پرورش زنبور پاسخ بین سخنران و حاضران به اجرا درآمد، رئیس کمیسیون بهداشت زنبورعسل آپی

 شود.ای از سخنان وی مطرح میو تولید محصوالت مختلف عنوان کرد که در ادامه، چکیده

بیوتیک و سموم شیمیایی در محصوالت حاصل ای آن باید نسبت به وجود باقیمانده آنتیه***برای رونق صادرات عسل و فراورده 

ر شود. بنابراین اگاز زنبور، حساس بود. زیرا حتی مقدار کمی از این ماده، مانع از صادرات به کشورهای دیگر به ویژه اتحادیه اروپا می

اف آن در گرو کشاورزی باشد، حتی در صورت استفاده نکردن از داروهایی های اطرشما کندوهای خود را در مکانی نگه دارید که زمین

تان بسیار زیاد است. این در حالی است که پرورش زنبور در مناطق بکر و طبیعی، به بیوتیک، احتمال برگشت محصولمانند آنتی

وضوع به قدری است که برخی تولیدکنندگان کند. اهمیت این مبیوتیک، توانایی شما برای صادرات را دوچندان میهمراه حذف آنتی

دهند محصول تولید شده از های آفریقا رفته و ترجیح میلوازم آرایشی و بهداشتی، برای خرید موم خالص و بدون آلودگی، به جنگل

؛ صنایعی که ا تامین کنیدها رتوانید با تولید چنین محصوالت سالمی، نیاز این کارخانهمناطق بکر و پاکیزه باشد. بنابراین شما هم می

 ارزش افزوده بسیار باالیی در دنیا دارد.

افشانی بود، اما اخیرا این موضوع برعکس درصد درآمد زنبورداران آمریکایی از طریق خدمات گرده 25ها قبل تنها ***اگرچه سال

روند که  زنبورداران این کشور به جایی میآید. در همین راستا معموالدرصد درآمد آنها از این طریق به دست می 75شده و اکنون 

کشاورزی وجود دارد. بنابراین اتفاقی اینچنینی، با تاکید بر استفاده از منابع بکر برای تولید عسل، در تناقض است. زیرا تقریبا تمام 

ن پیدا کرد و تصمیم نهایی با توان برای آای نمیبرند. به همین دلیل جواب سادهها در مزرعه خود بهره میکشکشاورزان از آفت

تواند به کشاورز دستور دهد که از زنبوردار خواهد بود که کدام راه را انتخاب کند. زنبوردار معموال زمینی برای خودش ندارد و نمی

ال طور کلی در حکنند. به داران، از اهمیت گرده افشانی مطلع باشند، قطعا با شما همکاری میکش استفاده نکند، اما اگر مزرعهآفت

دالر به ازای هر کندو  75تا  50کند( بین درصد بادام دنیا را تامین می 80های بادام کالیفرنیا )که حاضر هزینه گرده افشانی در باغ

دالر هم برسد. یا به عنوان مثال تولیدکنندگان سیب،  200است، اما این هزینه در برخی مناطق با توجه به شرایط، ممکن است به 

پردازند. به عبارتی در مجموع زنبوردار در طول هر سال به طور متوسط دالر می 40تا  20ها بین دالر و ملون 40ه ازای هر کندو ب

کند. این در حالی است که هنوز در ایران چنین قراردادهایی پنج قرارداد برای ارائه خدمات گرده افشانی با کشاورزان مختلف منعقد می
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ها وجود ندارد و باید با آگاهی بخشی به کشاورزان، این موضوع را ساماندهی کرد. حتی از گرده افشانی زنبورهای یبرای اجاره کلون

  شود.ها استفاده میعسل در کشورهایی مانند کره و ژاپن در داخل گلخانه

بته باید توجه داشت که این دو ماده شود. الهای زنبور، استفاده از اسیدهای اگزالیک و فرمیک توصیه می***برای کنترل بیماری

ر ای نداشته و زنبورداممکن است برای زنبوردار مضر باشد. اگرچه اسید فرمیک، بوی تندی دارد، اما اسید اگزالیک چنین مشخصه

ده از آن در زند. بنابراین استفاگراد به نوزادان و ملکه آسیب میدرجه سانتی 35شود. فرمیک اسید در دمای باالی متوجه آن نمی

روزهای بسیار گرم تابستانی مفید نخواهد بود. در ارتباط با اگزالیک هم باید دقت کرد که در زمان به کارگیری آن کندوها از نوزاد 

 رسد اواخر پاییز، زمان مناسبی باشد.خالی باشند؛ به عبارتی به نظر می

رود و پتانسیل زیادی برای استفاده دارد. در صورت به به شمار می***پروبیوتیک، یکی از مواد بسیار مفید در صنعت زنبورداری  

زا ماریتوان با بیشتر عوامل بیهای پروبیوتیک در تغذیه زنبور، سیستم ایمنی این حشره را بهبود بخشیده و میکار بردن باکتری

 مقابله کرد.

وردار کنم که زنبترند. من توصیه میها موفقکه آنها از آمریکایی دهدها برای مبارزه با کنه واروا نشان میساله اروپایی 30***تجربه  

هایی با ایجاد تحمل در زنبورها در مقابل این کنه بایستد. بهتر است شما نیز در این مسیر کمی صبر به خرج دهید و بگذارید کلونی

های آتی خواهید دید که با د، اما در سالهای نخست ممکن است متحمل ضرر شویکه ضعیف هستند، از بین بروند. اگرچه در سال

ها نخواهید داشت. این روش از درمان دارویی بسیار بهتر است. زیرا های مقاوم، مشکلی با کنهاصالح نژاد زنبورها و انتخاب حشره

ار قرار داد. اما همانطور که ها نسبت به هر دارویی بعد از دو تا پنج سال، مقاوم شده و باید در استفاده از آنها تنوع را چاشنی ککنه

توان گفته شد، راهکار درازمدت برای این منظور، انتخاب و نگهداری زنبورهای مقاوم طی چند نسل است. هرچند هیچ کلونی نمی

ار دپیدا کرد که در عین حال، تمام صفات برتر را در خود جای داده باشد. بنابراین باالنس بخشیدن به این صفات، به مدیریت زنبور

 وابسته است.

کنه باشد، مشکل خاصی وجود  10زنبور انتخابی کمتر از  300سال گذشته اعتقاد بیشتر کارشناسان بر این بود که اگر در  10***تا 

درصد یا بیشتر  10ندارد. به نظر من هم اگر کمتر از پنج درصد زنبورهای بالغ آلوده باشند، جای نگرانی نیست، اما اگر این تعداد به 

 300تا  200برم. به این صورت که بین ای را به کار میبرسد، آلودگی تهدید کننده است. من برای امتحان این موضوع، روش ساده

های موجود در زنبور را به صورت تصادفی انتخاب کرده و به همراه شکر، داخل ظرفی مخصوص گذاشته و بعد از مدتی تعداد کنه

توان ای برای خودش شرایط خاصی دارد و نمیشود. اگرچه هر منطقهدو بار در سال تکرار می کنم؛ این عملظرف را شمارش می

 ها زیاد شده و باید کندوها از این نظر کنترل شوند.ای یکسان برای آن پیچید، اما معموال در اواخر تابستان و اوایل پاییز، کنهنسخه

کیلوگرم به ازای هر کندو است. این مقدار کمی نیست و ارزش آن  11بیش از شود که میانگین تولید عسل در ایران ***گفته می 

های ارزان قیمت از کشورهای شود. حال شاید در کنار آن عسلدالر برای هر کیلوگرم تخمین زده می 15ها حدود نیز در خرده فروشی

ها اتفاق خواهد افتاد. ود غیرقانونی در تمام سرزمیندیگر مانند چین وارد کشور شود. حتی اگر واردات ممنوع هم باشد، قاچاق و ور

تر محلی را به محصول ارزان وارداتی ترجیح دهد. در چنین شرایطی، مصرف کننده باید به قدری آگاهی داشته باشد که عسل گران

ور، ، اما مردم این دو کشبه عنوان مثال، اکنون قیمت عسل سوئیسی و ژاپنی در هر کیلوگرم، تقریبا دو برابر نرخ عسل چینی است

یت دانم ذهناند که ارزش عسل محلی باالتر از نوع وارداتی است. حال نمیکنند. زیرا به طور کامل قانع شدهعسل محلی را انتخاب می

تضمین  دارها نسبت به عسل داخلی تولید شده در ایران چگونه است، اما به هر حال با آموزش این مسئله به مردم، منفعت زنبورایرانی

 ای که زنبوردار را به طور مستقیم به بازار متصل کند.خواهد و زنجیرهشود. این هوش بازاریابی میمی
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***واردات ملکه همیشه با ریسک همراه است، اما اگر قصد واردات دارید، باید تحت نظارت دقیق و قرنطینه مطمئن باشد. البته  

خواهد داشت. اما به هر ترتیب، حفظ ایمنی و رعایت ضوابط بسیار ضروری است. در عین  وارد کردن اسپرم بهتر است و خطر کمتری

ها مقاوم شده باشند، نگرانی خاصی وجود ندارد. باید این نکته را نیز در حال، چنانچه زنبورها از طریق اصالح نژاد نسبت به بیماری

نژادی خواهید رسید، ولی واردات اسپرم و تلقیح مصنوعی آن به نظر داشت که با واردات مستقیم ملکه، زودتر به اهداف اصالح 

 های محلی، به کمی زمان بیشتر احتیاج دارد.ملکه

http://www.iana.ir/fa/news/49011/75%D-8%AF%D8%B1%D8 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 1۳۹۶مهر  2۳تاریخ: 

 درصدی سهم انرژی خورشیدی در جهان 50افزایش 

های تجدیدپذیر بویژه در بخش انرژی خورشیدی در سال در سال جاری گزارش داد سهم انرژی (IEA) آژانس بین المللی انرژی

 .گیگاوات ساعت رسیده است 74درصد افزایش یافته و به  50گذشته 

های تجدیدپذیر بویژه در بخش انرژی خورشیدی در سال در سال جاری گزارش داد سهم انرژی (IEA) آژانس بین المللی انرژی

در سال جاری گزارش داد  (IEA) المللی انرژیآژانس بین.گیگاوات ساعت رسیده است 74درصد افزایش یافته و به  50گذشته 

گیگاوات ساعت رسیده  74درصد افزایش یافته و به  50انرژی خورشیدی در سال گذشته  ویژه در بخشهای تجدیدپذیر بهسهم انرژی

ها حاکی از این است در سال جاری انرژی خورشیدی بیش از به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو )پاون(، گزارش.است

بخش اعظمی از این رشد مدیون توجه چین به توسعه انرژی های فسیلی از جمله زغالسنگ در جهان رشد داشته است که سایر انرژی

های پیش رو با شتاب های تجدیدپذیر در سالشود رشد انرژیافزاید؛ پیش بینی میاین گزارش می.خورشیدی در این سال بوده است

موجود از انرژی های براساس گزارش.درصدی تولید انرژی در جهان برسد 43به سهم  2022بیشتری صورت پذیرد و در سال 

درصد برسد که بسیار بیشتر  12های تجدیدپذیر به شود در سال جاری نرخ رشد انرژی، تخمین زده می2017تجدیدپذیر در سال 

براساس گزارشات موجود، اساساً رشد پیش بینی شده برای .های آژانس بین المللی انرژی برای سال گذشته بوده استاز پیش بینی

شود های هند و چین بویژه در بخش توسعه انرژی خورشیدی است، البته تخمین زده میسال جاری مرهون تالشهای نو در انرژی

فاتح بیرول، مدیر اجرایی آژانس .های تجدیدپذیر در جهان را در بر بگیردحدود توسعه انرژی 2022همچنان ایاالت متحده تا سال 

گیگاوات برسد؛ که تقریباً  1000به  2022های تجدیدپذیر تا سال رشد انرژیشود پیش بینی می»بین المللی انرژی معتقد است: 

سال گذشته ساخته شده  80شود؛ ظرفیتی که در طول برابر با نیمی از توسعه رایج ظرفیت جهانی انرژی در بخش زغالسنگ می

نرژی خورشیدی است. انتظار ما این است های نو بویژه امجموعه این عوامل گواه آغاز یک عصر جدید در زمینه توسعه انرژی.است

بنابراین پیش بینی این است «.بیش از هر تکنولوژی انرژی پاک دیگری در جهان باشد 2022رشد ظرفیت انرژی خورشیدی در سال 

 24های درصد از تولید کل انرژی در جهان برسد که اندکی بیشتر از پیش بینی 30های تجدیدپذیر به سهم انرژی 2022تا سال 

ترین منبع تولید به عنوان بزرگ 2022های گذشته است. البته باید گفت که زغالسنگ همچنان تا پایان سال درصدی رشد در سال

سال آینده فاصله کنونی تولید برق  5با این حساب براساس برآوردهای آژانس بین المللی انرژی تا  .انرژی در جهان باقی خواهد ماند

گیگاوات  360رسد چین با سنکرون کردن حدود کند. با این حساب به نظر میغالسنگ به نصف کاهش پیدا میهای نو با زاز انرژی

همچنین آژانس بین المللی انرژی برآورد کرده سهم هندوستان .رکورددار تولید انرژی پاک در جهان باشد 2022انرژی پاک در سال،

های نامطمئن پا فراتر خواهد رفت، این در حالی است که آمریکا علیرغم سیاستاز سهم اتحادیه ارو 2022های پاک تا سال از انرژی

 .های تجدیدپذیر در دنیا باقی بماندرسد بعنوان دومین تولید کننده انرژیدولت فعلی، به نظر می

http://www.iana.ir/fa/news/49201/%D8%A7%D9%81%D8%B 

 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/news/49201/%D8%A7%D9%81%D8%25B


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

20۷ 

 گزارشات جهانی
 آیانا - 1۳۹۶مهر  2۳تاریخ: 

تعاونی های کشاورزی در سراسر جهان/ ساختار سازمانی تعاونی ها در کشورهای درحال توسعه پیشرفت کمتری داشته 

 میلیون کشاورز عضو ۲تعاونی در امریکا با بیش از  ۲000است/

در تعریف کلی؛ تعاونی به معنای کسب و کاری است که در آن افراد برای خودشان کار و به طور دموکراتیک آن را کنترل می کنند 

و بر اساس استفاده، مزایای ناشی از آن را به صورت برابر بین خود توزیع می کنند. این ساختار سازمانی فقط محدود به بخش 

قرن نوزدهم، کشاورزان کشورهای توسعه یافته به طور مؤثری برای تجمیع منابع شان در انطباق با کشاورزی نیست، اما از ابتدای 

 .اهداف مشترک، و یا خرید ورودی ها و خدمات بازاریابی و فرآوری محصوالت شان از این ساختار استفاده کرده اند

خودشان کار و به طور دموکراتیک آن را کنترل می کنند در تعریف کلی؛ تعاونی به معنای کسب و کاری است که در آن افراد برای 

و بر اساس استفاده، مزایای ناشی از آن را به صورت برابر بین خود توزیع می کنند. این ساختار سازمانی فقط محدود به بخش 

منابع شان در انطباق با کشاورزی نیست، اما از ابتدای قرن نوزدهم، کشاورزان کشورهای توسعه یافته به طور مؤثری برای تجمیع 

اهداف مشترک، و یا خرید ورودی ها و خدمات بازاریابی و فرآوری محصوالت شان از این ساختار استفاده کرده اند. این مدل، در طول 

چند دهه اخیر، به طور موفقیت آمیزی در کشورهای در حال توسعه پذیرفته شده؛ اما در هر کشوری به دالیل مختلف به خوبی رشد 

، این مدل سازمان دهی کشاورزان، در دوردست 1851، اولین بار در سال "اگریکالچر این نیوز"به گزارش ایانا از سایت نکرده است.

مجارستان ظهور کرد و از ابتدا بر ارائه اعتبار به اعضای کشاورز خود تمرکز داشت. اولین تعاونی در -های قلمرو امپراتوری اتریش

تأسیس کرد که یک شرکت بیمه آتش سوزی  1752در سال  (Benjamin Franklin)را بنجامین فرانکلین ایاالت متحده امریکا 

شرکت تعاونی کشاروزی در ایاالت متحده امریکا به  134، 2014دوجانبه بود و امروزه نیز به فعالیت خود ادامه می دهد. تا سال 

در ایالت  (Sunkist)دیمی ترین آن تولیدکنندگان سانکیست سال از کسب و کارشان می گذشت و ق 100وجود آمد که حداقل 

 (Iowa)تأسیس شد. عمده تعاونی های کشاورزان با سابقه در امریکا در ایاالت کالیفرنیا، فلوریدا و یوآ  1893کالیفرنیاست که در سال 

 Capper)قانون کاپر والستد - تأسیس شده است. تعاونی های کشاورزان امریکا تحت دو قانون فدرال بلند مدت کار می کند

Volstead) (1922( و قانون بازاریابی تعاونی )1926)-  که تا زمانی که اعضای تعاونی ها به الزامات مشخصی پایبند باشند از آنان

میلیون  2تعاونی در امریکا وجود دارد که تقریباً  100هزارو2در برابر قوانین انحصاری و بی اعتماد محافظت می کند. در حال حاضر 

 6.5، درآمد خالص این تعاونی ها 2015اری از کشاورزان عضو بیش از یک تعاونی اند(. در سال کشاروز عضو آن ها هستند )بسی

میلیارد دالر بود که تحت ساختار قانونی آن ها بین اعضایشان توزیع شد. پنج تعاونی کشاورزان با باالترین درآمد در این کشور سی 

، گرومارک (Land O’Lakes)، لند اُ لِیکز (Dairy Farmers of America)، کشاورزان لبنی امریکا (CHS)اچ اس 

(GROWMARK)  و مؤسسه فرآوری محصوالت کشاورزی(Agri Processing Inc)  بودند. سایر تعاونی های امریکایی که

؛ 1ries)(Cranber، کرَنبری ها (Ocean Spray)نام های تجاری شناخته شده ای برای مصرف کنندگان اند عبارتند از: اُشِن اسپری 

، انواع (Tillamook)؛ تیالموک (American Crystal Sugar)، بادام ها؛ بلور شکر امریکا (Blue Diamond)بلو دایموند 

، کشمش. اغلب این تعاونی ها متعلق به سازمان حمایتی شورای ملی تعاونی های کشاورزان (SunMaid)پنیر؛ و سان مِید 
2(NCFC)  ن تأسیس شد و منافع تجاری و سیاسی اعضای خود را نشان می دهد.تعاونی های در واشنگت 1929است که در سال

که اساساً  (Credit Agricole)3کشاورزان در بخش کشاورزی بسیاری از کشورهای های جهان برجسته است. کردیت اَگریکول 

درآمد  2011جهان تبدیل شد و در سال یک تعاونی اعتباری کشاورزی بود، در طول سال های بسیار به یکی از بزرگترین بانک های 

هلند؛  (Rabobank)5ژاپن؛ رابوبانک  4Noh)-(Zenنو  -میلیارد دالری داشت. دیگر تعاونی های بزرگ کشاورزی جهان زِن 103
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نیوزلند هستند. این ساختار سازمانی  (Fonterra)6کره جنوبی؛ و شرکت فونترا  (NACF)6فدراسیون تعاونی های ملی کشاورزی 

ر کشورهای درحال توسعه پیشرفت کمتری داشته است. بخشی از آن در اوایل پیدایش، به جای آنکه اساساً توسط خود کشاورزان د

توسعه یابد، از سوی مقامات دولتی در حومه شهرها اجرا شد. مثالً، اولین تعاونی های تأسیس شده در آغاز قرن بیستم در هند، برای 

ی با بهره های باال بود. به هر حال، راه اندازی تعاونی های کشاورزی با بنیان هایی وسیع تر، از اجزای رهایی کشاورزان از وام های

درصد جمعیت روستائیان هند در این تعاونی ها خدمت  75بود. گرچه  1950ضروری طرح توسعه ملی دولت مرکزی هند در سال 

شاورزان نقش های کوچکی در آنها دارند. این رویکرد باال به پایین، در می کنند، اغلب آنها همچنان توسط دولت اداره می شود و ک

بسیاری از جنبه های تعاونی های کشاورزی بیشتر کشورهای جنوب صحرای آفریقا که در اوایل قرن بیستم به استقالل دست یافتند 

 د )کشاورزان( به علت نگرانی از این مسئلهنیز پذیرفته شده است. فقدان مشارکت مستقیم در مدیریت تعاونی ها از سوی اعضای خو

بود که بسیاری از آنان بی سواد بوده و واجد شرایط چنین نقشی نبودند. به هر حال، در بسیاری موارد این تصمیم منجر به عدم 

 اعتماد و تردید درباره به خدمت گرفتن اعضای این سازمان ها در منافع واقعی آنها شد. 

ونی، برخی موفقیت های واقعی را با مدیریت مستقیم کشاورزان در سازمان های خودشان در چند دهه گذشته با وجود این؛ مدل تعا

در کشورهای در حال توسعه داشته، هر چند که با کمک های خارجی از طرف دولت و یا سازمان های چندجانبه و ان جی او ها 

در کنیا به ثبت رسید، در ابتدا شیر خود را به تعاونی  1961در سال  که (Githunguri)همراه بوده است. تعاونی لبنی گیثونگوری 

به بعد، آنها کارخانه فرآوری محصوالت خود را احداث کردند و در حال حاضر محصوالت  2004لبنیات کنیا می فروخت؛ اما از سال 

عضو کار خود  31ئه می دهند. این تعاونی با لبنی تازه مانند ماست، کره و شیرهای بسته بندی شده مدت دار را در سراسر کشور ارا

در گواتماال که در سال  (Cuatro Pinos) -کاج4-هزار نفر عضو دارد. تعاونی کوآترو پینوز  23را آغاز کرد و هم اکنون بیش از 

عضو و  200هزارو4، آغاز به کار کرد، تولید و بسته بندی سبزیجات تازه به امریکا و اروپا را بر عهده دارد. در حال حاضر 1979

 درصد افزایش داده است.  50کارمند دارد و درآمد کشاورزان عضو خود را بیش از  200یکهزارو

و صندوق بین  (FAO)را سال بین المللی تعاونی ها اعالم کرد و سازمان های غذا و کشاورزی ملل متحد  2012سازمان ملل، سال 

را در این زمینه دو برابر کردند. دیگر سازمان های توسعه ای در این بخش، بنیاد تالش های خود  (IFAD)المللی توسعه کشاورزی 

بودند که بخش  (Heifer International)با همکاری هیفر اینترنشنال  (Bill and Melinda Gates)بیل و ملیندا گیتس 

رزان را به سازمان دهی تعاونی ها برای کمک لبنیات آفریقای شرقی را تقویت کردند. یکی از اجزای تالش هایشان این بود که کشاو

به جمع آوری شیر و سرمایه گذاری در ساخت تأسیسات بزرگ سردسازی شیر تشویق کردند. از دیگر تعاونی های موفق، تعاونی 

 کشور اوگاندا واقع در ساحل دریاچه ویکتوریاست.  (Masaka)در منطقه ماسکا (Aggali Awamu)لبنی آگالی آوامو 

 پانوشت:

میوه ریز، قرمز رنگ و ترش مزه که در امریکا و کانادا به صورت تجاری کشت می شود و برای تهیه انواع آبیموه، سس و مربا از آن . 1

 استفاده می شود. 

2 .National Council of Farmer Cooperatives 

یه ای است و به دلیل تالش های تاریخی خود در زمینه بانک ناح 39شبکه ای فرانسوی از بانک های تعاونی و دوجانبه که شامل . 3

به یک گروه بانکی کامل بین المللی تبدیل شد که رتبه  1990نامیده می شود. این مجموعه از سال  "بانک سبز"کشاورزی گاهی 

 (CAC)کک  40پاریس شاخص سهام  (Euronext)دوم در اروپا و رتبه هشتم در جهان را داراست و در بازار بورس یورونکست 

 را دارد. 
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4 .National Federation of Agricultural Co-operative Associations فدراسیون ملی انجمن های شرکت های :

فدراسیون و تعاونی های کشاورزی است. یکی از بزرگترین  173تشکیل شده و شامل یکهزارو 1973تعاونی کشاورزی ژاپن که در سال 

ات و کودهای کشاورزی در جهان است و همچنین از بزرگترین تولیدکنندگان تجهیزات کشاورزی به واردکنندگان غذای حیوان

 خصوص تراکتورهاست. 

عنوان بزرگترین مؤسسه تأمین مالی در صنعت کشاورزی و یکی از بزرگترین اندازی شد و در حال حاضر به راه 1972در سال . 5

 شرکت برتر خدمات مالی و بانکداری جهان قرار دارد.  30ر می رود و در فهرست گذاران محصوالت غذایی جهان به شماسرمایه

6 .National Agricultural Cooperative Federation تأسیس شد و نقش مؤثری در توسعه متعادل اقتصاد  1961: در سال

 تعاونی داشت.  306هزارو3، 2011ملی کره جنوبی داشت. این مجموعه در پایان سال 

از ادغام دو شرکت  2001کشاورز نیوزلندی تعلق دارد و در سال  500هزارو10کت تعاونی چندملیتی در نیوزلند که به حدود شر. 7

درصد صادرات لبنیات جهان را بر عهده دارد و با درآمدی بیش از  30تعاونی بزرگ لبنی در این کشور به وجود آمد. فونترا، حدود 

 ت نیوزلند است. میلیارد دالر بزرگترین شرک 17.2

http://www.iana.ir/fa/news/49189/%D8%AA%D8%B9%D8% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 1۳۹۶مهر  1۷تاریخ: 

کشاورزی/ترکیب دانش سنتی امرار معاش کشاورزان با دانش درک خرده مالکان کشاورز جهت تدوین سیاست مناسب 

 علمی، کلید اصلی تولید محصوالت بهتر

درصد از محصوالت کشاورزی  80کشاورزی ستون اصلی اقتصاد کشور غناست و خرده مالکان کشاورزی به ویژه زنان، در تولید حدود 

، با وجود آن که کشاورزان با مشکالت تغییرات اقلیمی مانند تخریب زیست "غنا نیوز ایجنسی"به گزارش ایانا از سایت مشارکت دارند.

محیطی و ضعف حاصلخیزی خاک مواجه اند، شگفت آور است که خرده مالکان کشاورز می توانند به کمک دانش خود اثرات این 

اورزان، تجربیات غیر علمی در زمینه حاصلخیزی خاک، انتخاب نوع محصول برای تغییرات بر معیشت شان را کاهش دهند. اغلب کش

کاشت، الگوهای بارش، زمان کاشت گیاهان و شیوه های بومی کنترل آفات و بیماری ها دارند. شاید این شیوه ها در آزمایشگاه های 

ت شده است و به همین دلیل امروزه کشور غنا از تضمین علمی ثابت نشده اند، اما پایداری خرده مالکان کشاورز در طول سال ها اثبا

سطح امنیت غذایی خود خشنود است. ترکیب دانش سنتی امرار معاش کشاورزان با دانش علمی، کلید اصلی تولید محصوالت بهتر 

خش کشاورزی برای تأمین نیازهای جمعیت در حال رشد جهان است و می تواند به سیاستگزاران در تدوین سیاست های بهتر ب

کمک کند. معیشت میلیون ها نفر از مردم جهان که در سیستم های کشاورزی خرده مالکی زندگی می کنند به محصوالتی که آنان 

از زمین ها برداشت می کنند بستگی دارد.خرده مالکان کشاورز درباره آنچه کشت می کنند بسیار مطلع اند، زیرا آنان باید در انتخاب 

ی که ماندگاری خانواده هایشان را تضمین می کند کارآمد باشند. به هر حال؛ در غنا، شکاف دانش موجود میان خرده انواع محصوالت

مالکان کشاورز و سیاستگزاران سبب ایجاد چنین ضعفی شده است که در طول سال های زیاد، بسیاری از برنامه ها و سیاست ها 

هنوز باور نکره اند که خرده مالکان کشاورز دانش فراوانی دارند که به آنان در شکل  نتایج مطلوبی نداشته است. شاید سیاستگزاران

، (Ben Y. Guri)دهی سیاست ها و برنامه های بهتر کمک می کند و بهترین موقعیت برای افزایش تولید است. آقای بن وای گوری 

دانشمندان تحصیلکرده ما باید طرز فکر خود را تغییر غنا، گفت که  (CIKOD)1مدیر اجرایی مرکز دانش بومی و توسعه سازمانی 

دهند و فکر نکنند که خرده مالکان کشاورز هیچ دانشی درباره شیوه های مورد استفاده خود در طول سالیان ندارند. او گفت: 

 ای غلبه بر آن مشکالت. وی توضیح داد که آنان در هر شرایط سختی روش های تجربی و بومی خود را بر"کشاورزان نیز دانشمنداند"

بنابراین عاقالنه است که هر شخصی قبل از اتخاذ هر تصمیم سیاسی اثرگذار بر فعالیت های آن ها، "داشته اند. آقای گوری گفت: 

 گروهی از محققان مؤسسه بین المللی"دیدگاه ها و تجربیات مرتبط با آن تصمیم را بفهمد تا بتواند تصمیمات بهتری اتخاذ کند.

اثبات کردند که با تغییرات اقلیمی، رشد جمعیت و تغییر رژیم های غذایی؛ فشار وارده  (IIED)2زیست و توسعه انگلستان  محیط

بر منابع پایه افزایش می یابد و خرده مالکان کشاورز با انتخاب های سختی برای تخصیص دارایی های شان )زمین، نیروی کار، دانش 

به اهداف چندگانه خانواده هایشان مواجه اند. همچنین، اغلب برنامه هایی که با هدف افزایش بهره سرمایه و غیره( برای دستیابی 

وری کشاورزی در نظر گرفته می شود، ادارک کشاورزان در مورد سازش، همکاری و عالوه بر این ها، دخالت های متعدد نسبت به 

ر نمی گیرد. با وجود این، کشاورزان هنوز هم می توانند با تشدید تولیدات فقیرترین و آسیب پذیرترین کشاورزان از جمله زنان را در ب

خود به شیوه های پایدار و با کمترین ورودی، بیشترین میزان محصول را داشته باشند و انعطاف پذیری خود نسبت به تنش ها و 

رها قیق و توسعه کشاورزی کار می کنند باید خانوافشارها را افزایش دهند. بنابراین واضح است که تصمیم گیرندگانی که در زمینه تح

در سطح جامعه و داخل خانواده باشد و  (SIA)3را بهتر درک کنند و فرآیندهای تصمیم گیری شان برای تقویت کشاورزی پایدار 

های  ایه گذاریچگونگی تأثیرگذاری بر محیط را به منظور طراحی سیاست های حمایتی بیشتر در بخش کشاورزی، برنامه ها و سرم

است؛ پروژه تحقیقاتی عملی  (SITAM)4شان بفهمند. به همین دلیل، تشدید پایدار به معنای پروژه مدیریت سازش در کشاورزی 
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که تالش می کند نحوه مدیریت آفریقا توسط خرده مالکان کشاورز با سازش میان تولیدات، پایدار و سایر عوامل اقتصادی و محیطی 

 را درک کند و گفته می شود که زمان انجام آن رسیده است. 

فرصت ها و چالش های خرده  ( به رهبری مؤسسه بین المللی محیط زیست و توسعه است که به2016-19ساله ای ) 4سیتام، پروژه 

اجتماعی و -مالکان کشاورز، به ویژه کشاورزان فقیر و زنان کشاورز، می پردازد و سازش میان تولیدات، پایداری و عوامل اقتصادی

محیطی را مدیریت می کند. همچنین، این پروژه امیدوار است که یافته هایی از تحقیقات مشترک میان جوامع و ذی نفعان محلی 

شرق بورکینافاسو، شمال غرب غنا و مرکز ماالوی با استفاده از فرآیندهایی در سطح خانوارها و جوامع را به دست آورد. این امر  در

مربوط است تا تغییراتی در دانش، آگاهی، نگرش ها  (NLAs)5بیشتر به مشارکت تصمیم گیرندگان در اتحادیه های ملی یادگیری 

کشاورزی  -، مدیر تحقیق و رهبر گروه بوم شناسی(Barbara Adolph)ورد. دکتر باربارا آدولف و ظرفیت های شان به همراه آ

مؤسسه بین المللی محیط زیست و توسعه شرح می دهد که سیتام با همکاری ده سازمان به اجرا درآمده است و دیدگاه مشترکی را 

ر خود، به اشتراک می گذارد. وی در مصاحبه ای با خبرگزاری درباره کشاورزی پایدار، بدون رها کردن هیچ کس به تنهایی پشت س

پشتیبانی تصمیم گیرندگان از خرده مالکان کشاورز: مدیریت سازش و "روزه ای با موضوع  4غنا در مراسم افتتاحیه کارگاه آموزشی 

 ، سخنرانی کرد. "همکاری در پروژه تشدید پایدار )سیتام(

سیتام آن است که تصمیم گیرندگان و سایر کارکنان در سطح محلی و ملی دانش، آگاهی، نگرش وی گفت که نتیجه مورد انتظار از 

و ظرفیت خود در حمایت از رویکردهایی به نفع فقرا برای سرعت بخشیدن به تشدید پایدار را ثابت کنند تا ادراک کشاورزان از سازش 

امر سه خروجی را به همراه دارد و شامل تولید مشترک یافته های  و همکاری را به رسمیت بشناسند. خانم آدولف شرح داد که این

تحقیقاتی به کمک جوامع و تصمیم گیرندگان در سطوح مختلف بر اساس روش هایی دقیق و جامع است. وی گفت که مشارکت با 

ری برای پیشبرد روند تصمیم گی اتحادیه های ملی یادگیری به آن ها فرصت می دهد تا در طول فرآیند تحقیق به طور مداوم از نتایج

استفاده کنند و دانش، ادراک و سرمایه گذاری را برای دستیابی به کشاورزی پایدار به نفع خرده مالکان کشاورز تغییر دهند. دکتر 

در غرب  (Groundswell)، مدیر مرکز بین المللی تحقیقات و حمایت از اقدامات گروندزول (Peter Gubbels)پیتر گوبلس 

ریقا، گفت که تحقیق و بررسی درباره کارهای خرده مالکان کشاورز و علت انجام آنها به این منظور است که بدانیم مسیر آنها در آف

راستای کشاورزی پایدار است و یا فقط اقدامی کوتاه مدت و قابل توجه است؟ وی گفت که در واقع بررسی ها کمک می کند برخی 

یرندگان توسط خرده مالکان کشاورز و نحوه حمایت از آن ها مشخص شود و روش های کشاورزی که عوامل تأثیر گذار بر تصمیم گ

نیازهای فوری آن ها را برطرف می کند و همچنین پایداری های بلند مدت زیست محیطی را به همراه دارد پذیرفته شود. دکتر 

به تصمیم گیری های سیاستگزاران، درک نیازهای آنان را افزایش گوبلس اشاره کرد یافتن راه هایی برای اتصال خرده مالکان کشاورز 

خواهد داد و منجر به تدوین برنامه ها و سیاست های بهتر با استفاده از بهترین شیوه ها برای ترویج کشاورزی پایدار می شود. دکتر 

اتحادیه های ملی یادگیری، در صورت "، تسهیل گر اتحادیه های ملی یادگیری غنا، گفت:(Naaminong Karbo)نامینونگ کاربو 

این امر سبب می شود سیاستگزاران از  "وجود شواهد مشخصی در پایان تحقیقات، مشارکت با سیاستگزاران را تسهیل می کنند.

نقش خرده مالکان کشاورز در تصمیم گیری های سیاسی قدردانی کنند که موجب توانمندسازی محیط زیست و بهره مندی از منافع 

 دید کشاورزی پایدار می شود. تش

، تأمین مالی پروژه سیتام را بر عهده دارد و این برنامه نیز با (SAIRLA)6برنامه آموزش و تحقیق تشدید کشاورزی پایدار آفریقا 

سرمایه گذاری سازمان بین المللی توسعه انگلستان و مدیریت شرکت حرفه ای خدمات مشاوره ای و مدیریتی دبلیو وای جی 

(WYG)  و مؤسسه منابع طبیعی دانشگاه گرینویچ لندن در آفریقا اجرا می شود. پروژه سایرال، به دنبال ایجاد شرایط و ابزارهای

طراحی جهت توانمندی دولت ها، سرمایه گذاران و سایر عوامل اصلی برای ارائه سیاست های مؤثرتر جهت سرمایه گذاری در زمینه 
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ظرفیت خانواده های فقیر، به ویژه زنان و جوانان، را برای دستیابی به منافع تشدید پایدار در تشدید کشاورزی پایدار است که 

کشورهای بورکینافاسو، اتیوپی، غنا، ماالوی، تانزانیا و زامبیا تقویت می کند. مؤسسه بین المللی محیط زیست و توسعه انگلستان، 

و مؤسسه محیط زیست  (AND)7رایی خود؛ انجمن تغذیه بدون تخریب سازمانی است که رهبری این پروژه را به کمک شرکای اج

 (UDS)در بورکینافاسو بر عهده دارد. مرکز دانش بومی و توسعه سازمانی غنا و دانشگاه مطالعات توسعه  (INERA)8و تحقیقات 

و  (LUANAR)ی لیونگ وی این کشور، شرکای اجرای این پروژه در غنا هستند، در حالی که دانشگاه کشاورزی و منابع طبیع

مرکز مشاوره عملی و مراقبت کامل از زمین نیز، شرکای اجرای این پروژه در کشور ماالوی اند. سایر همکاران اجرایی این پروژه، 

 و مؤسسه بین المللی گروندزول ایاالت متحده آمریکا هستند.  (Wageningen University)دانشگاه واگنینگن هلند 

 پانوشت: 

1 .Center for Indigenous Knowledge and Organisational Development 

2 .International Institute for Environment and Development 

3 .Sustainable Intensification of Agriculture 

4 .Sustainable Intensification Trade-offs Agriculture Management 

5 .National Learning Alliances 

6 .Sustainable Agricultural Intensification Research and Learning in Africa 

7 .Association Nourrir sans Detruire (feeding without destroying) 

8 .Institute of Environment and Research 

 ترجمه: مهشید جاللیان

http://www.iana.ir/fa/news/49025/%D8%AF%D8% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 1۳۹۶مهر  22تاریخ: 

 هاهای برنده جایزه نوبل اقتصاد برای مدیران شرکتهایی از اندیشهدرس

کسب و کار و نویسنده همکار مجله فوربس، به مناسبت اعطای جایزه نوبل اقتصاد به پرفسور ریچارد تیلر، دکتر بیل کانرلی، مشاور 

های ریچارد به گزارش ایانا از اتاق ایران، اندیشه.نام را از نگاهی متفاوت مورد بررسی قرار داده استهای این اقتصاددان صاحباندیشه

وکار در بر دارند؛ نکات بسیار مفیدی برای صاحبان کسب 2017برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال  کار آمریکایی وتیلر، اقتصاددان کهنه

ها معموالً برای آنچه دارند بیش از آنچه ندارند ارزش قائل گوید انسانباشد که می« اثر موهبت»نکاتی که شاید بارزترین آن ها مقوله 

تب اقتصاد رفتاری بیشتر مطالعات خود را به اثبات غیرعقالیی بودن تصمیمات عوامل عنوان یکی از بزرگان مکریچارد تیلر به.هستند

واکنش  گیرند،ها( معطوف ساخته است. به عقیده وی، افراد ممکن است بسته به موقعیتی که در آن قرار میاقتصادی )خانوارها و بنگاه

فرض :دکنبرای اثبات این گفته از یک مثال کالسیک استفاده میمتفاوتی در قبال دو گزینه کامالً یکسان از خود نشان دهند. او 

صورت که بندی کنید؛ بدینشود که روی شیر یا خط بودن نتیجه پرتاب یک سکه شرطکنید که در حالت اول به شما پیشنهاد می

دالر از دست بدهید. بسیاری از افراد  10تان اشتباه از آب در آمد، بینیدالر برنده شوید و اگر پیش 10بینی کردید اگر درست پیش

شود: فرض کنید به شما ای دیگر برای شما توصیف میبندی به گونهدر حالت دوم اما شرط.کنندبندی اجتناب میاز این شرط

ان زی بینی صحیح نتیجه پرتاب سکه، ایندارید که با پیش 50-50اید اما یک شانس دالر باخته 10فرض صورت پیشگویند که بهمی

دالر برسد.  20بینی شما باشد و زیانتان به را به صفر برسانید و البته این احتمال نیز وجود دارد که نتیجه پرتاب سکه برخالف پیش

ای تعریف شده است که پای اجتناب از زیان در میان گونهاین حالت ازلحاظ آماری و منطقی هیچ تفاوتی با حالت اول ندارد اما به

های بزرگتر را برای اجتناب از بندی شرکت کنند؛ درواقع افراد ریسکدهند در شرطری از افراد در این حالت ترجیح میباشد. بسیا

از  افتد. بسیاریها اتفاق میویژه در ماههای پایانی سال مالی شرکتوکار نیز بهاین مثال ساده در دنیای واقعی کسب.پذیرندزیان می

های مالی سال آینده انتقال بدهند. اگرچه کنند بخشی از درآمدهای سال جاری را به صورتا تالش میمدیران فروش در این ماه ه

ها اغلب تنبیه برای عملکرد در حالت عادی شناسایی درآمد بهتر است زودتر انجام شود اما ظاهراً به دلیل اینکه مدیران ارشد شرکت

حقق دهند، مدیران فروشی که از تق برای عملکرد فراتر از انتظار در دستور کار قرار میشده را بیش از تشویریزیتر از حد برنامهپایین

کنند بخشی از درآمد سال جاری را به سال آینده منتقل نمایند تا شانس اند، سعی میهای فروش در سال جاری اطمینان یافتهبرنامه

ون فرض کنید که مدیر فروش یک شرکت در اوایل سال مالی از اکن.بیشتری برای تحقق اهداف فروش در سال آینده داشته باشند

 50کند با استفاده از یک رویکرد جدید در بخش فروش، محقق شدن اهداف فروش شرکت اطمینان حاصل نموده است و فکر می

رح، وی حتی حال این احتمال وجود دارد که در صورت شکست خوردن طدرصد شانس دارد که فروش را سه برابر نماید؛ درعین

شده را محقق سازد. در این شرایط آیا مدیر فروش دست به این ریسک قمارگونه خواهد زد؟ منطق حکم ریزینتواند فروش برنامه

تواند به سه برابر شدن فروش شرکت که می 50-50کند که مدیران ارشد شرکت، مدیر فروش را برای پذیرفتن این ریسک می

اند دهد و مدیران ارشد معموالً از مدیران فروشی که نتوانستهر دنیای واقعی اما چنین اتفاقی رخ نمیبیانجامد، تشویق نمایند. د

توانسته است در صورت کنند حتی اگر بدانند که طرح ابتکاری آن ها میشدت انتقاد میهای شرکت را محقق نمایند، بهبرنامه

های اقتصادی باید انتظارات خود از مدیران میانی را برحسب د بنگاهمدیران ارش.موفقیت، درآمد سرشاری را نصیب شرکت کند

توجه هایشان موجب بهبود قابلپذیری که طرحهای موجود تنظیم کنند و به این بیاندیشند که آیا به مدیران میانی ریسکریسک

ی که ریچارد تیلر به آن اشاره نموده، یکی دیگر از نکات مهم.اند یا خیرعملکرد شرکت شده است، پاداشی متناسب با ریسک داده

 ایگوید افراد معموالً سبدهای مصرف مجزایی در ذهن خود دارند؛ مثالً ممکن است ما بودجهاست. تیلر می« حسابداری ذهنی»بحث 

http://awnrc.com/index.php
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شند. در ل نداشته باهای تعمیرات خانه در نظر بگیریم و تالش کنیم تا این مبالغ مجزا با هم تداخمجزا برای سفر و تفریح و یا هزینه

شده را به  جوییقیمت برای سفر به هاوایی به دستمان برسد، مبلغ صرفهاین صورت اگر مثالً یک بلیط رفت و برگشت بسیار ارزان

های خانه اختصاص نخواهیم داد، بلکه سعی خواهیم کرد این مبلغ را در سبد ذهنی مربوط به خودش حفظ نموده شستشوی فرش

گیری به این شیوه شاید ازلحاظ منطق اقتصادی، تصمیم.تری را در هاوایی تجربه نماییماز آن، تفریحات بهتر و باکیفیتو با استفاده 

ایی به کار ههای اقتصادی باید منابع خود در بخشانتظار است. البته بنگاهغیربهینه باشد اما برای یک خانواده پرجمعیت کامالً قابل

باید های مختلف نهای بودجه مجزا برای دپارتمانی را برای کل مجموعه در پی داشته باشد. تعریف ردیفگیرند که بیشترین سودآور

یکی دیگر از مباحثی است که تیلر « انصاف»مقوله .صورت بهینه تبدیل شودگیری و تخصیص بودجه بهبه محدودیتی برای تصمیم

صادی های اقتات خود ثابت کرده است که مردم اغلب در برابر زورگویی بنگاهها و مقاالتش به آن پرداخته است. وی در تحقیقدر کتاب

تر رانهایی پر از کاالهایی گهای خالی مواجه شوند تا اینکه در مقابل قفسهدهند با قفسهکنندگان ترجیح میکنند. مصرفمقاومت می

افته های تولیدشان افزایش یکاالهای تولیدکنندگانی که هزینهوجود، آنها پرداخت مبالغ بیشتر برای از حد عادی قرار بگیرند. بااین

فرض کنید شما صاحب یک کارخانه تولید مصالح ساختمانی هستید و در پی بروز یک طوفان شدید در .پذیرندتر میاست را راحت

ت پیام را به آنها مخابره کنید که قیمهایشان به محصوالت شما احتیاج دارند. اگر شما این منطقه شما، افراد بسیاری برای تعمیر خانه

اید. اید تا فقط آنهایی که بیشتر احتیاج دارند اقدام به خرید نمایند، درواقع شیوه خوبی را در پیش نگرفتهمحصوالت را افزایش داده

ود ولید بوده و حاشیه سهای تاما اگر مشتریان این پیام را از شما دریافت کنند که افزایش قیمت محصوالت به دلیل افزایش هزینه

یکی دیگر از مباحثی که تیلر آن را در قالب یک کتاب مطرح نموده، بحث .شما ثابت مانده است، بهتر با موضوع کنار خواهند آمد

م توانستند با پر کردن یک فرمنظور اصالح رفتارهای غیرعقالیی است. در گذشته کارکنان جدید یک شرکت میبه« سقلمه زدن»

ر فرض دصورت پیشانه مبلغی از درآمدشان را به پرداخت هزینه بیمه بازنشستگی اختصاص دهند. امروز اما کارکنان بهخاص، ماه

شود، مگر اینکه خودشان درخواست لغو عضویت دهند. های بازنشستگی عضو هستند و مبلغ مربوطه از درآمدشان کسر میصندوق

های بیمه بازنشستگی برخوردار هستند یار تام برای مشارکت یا عدم مشارکت در طرحدرست است که در هر دو حالت، کارکنان از اخت

های بازنشستگی شده و برای اما شواهد تجربی حاکی از این است که در حالت دوم تعداد بسیار بیشتری از کارکنان عضو صندوق

توان هزینه ضمانت و خدمات نیز استفاده کرد؛ مثالً می توان در حوزه فروشاز این استراتژی می.کنندانداز میتأمین آینده خود پس

تری را خریداری کند. البته باید ای معقول، محصول مطمئنپس از فروش را به قیمت محصول اضافه کرد تا مشتری با پرداخت هزینه

مقابل هزینه کمتری بپردازد، پوشی کند و در این امکان برای مشتری فراهم باشد که از دریافت ضمانت و خدمات پس از فروش چشم

چراکه تحمیل خدمات به مشتریان و درنتیجه اخذ هزینه بیشتر از آنها ممکن است درنهایت باعث کاهش تقاضای محصوالت شرکت 

شویم که اتخاذ تصمیمات کامالً درست در دنیای پیچیده امروز کار بسیار طورکلی ما با مطالعه آثار ریچارد تیلر متوجه میبه.شود

 هایاند؛ شیوهگیری در پیش گرفتههای دیگری را برای تصمیمها برای فائق آمدن بر این دشواری، شیوهدشواری است و انسان

وکار نیز ما باید بدانیم که در دنیای کسب.بندی کنندکنند تا مسائل مهم پیرامون خود را بهتر اولویتتری که به افراد کمک میساده

 .لزوماً بهترین شیوه نیست و بهتر است برای اتخاذ تصمیمات بهتر، بیشتر به جزئیات توجه کنیمترین شیوه تفکر رایج

http://www.iana.ir/fa/news/49158/%D8%AF%D8%B1%D8%B 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 1۳۹۶مهر  18تاریخ: 

هند به کمک افزایش بهره وری در کشاورزی می آید/ با هدف تحقق اقتصاد بدون پول، این بانک با تلفن همراه  بانک

 کار می کند

 ( در راستای بهبود بهره وری کشاورزی، سرمایه گذاری در زمینه کشاورزی انجام دهد.Indian Bank) قرار است بانک هند

در راستای بهبود " ( گفت:(Indian Bankخارات، مدیر و مسئول اجرایی بانک هند  ، کیشور"د هیندو"به گزارش ایانا از سایت 

)منطقه ای در شرق شهر ولور(، خارات  در مراسم افتتاح شعبه مجتمع بانک هند در ساتوواچاری"بهره وری کشاورزی اقدام می کنیم.

ولوژی کشاورزی و افزایش بهره وری کشاوری اقدام می این بانک به زودی برای سرمایه گذاری در زمینه تکن "به خبرنگاران گفت: 

ما نه تنها تامین مالی می کنیم، بلکه تکنیک ها یی را نیز اجرا خواهیم کرد تا بهره وری در طی دو فصل برداشت "وی گفت: "کند.

ین بانک طی سه تا شش ، فراهم می شود . ا"2022مسکن برای همه تا سال "با کمک دولت مرکزی  "خارات افزود:"دو برابر شود.

مرکز پردازش منطقه ای برای وام های  35ما "وی خاطر نشان کرد:"ماه آینده تمرکز خود را روی مسکن ارزان قیمت قرار می دهد.

مسکن داریم و به زودی، از طریق اوراق قرضه زیربنایی )اوراقی که توسط شرکتهای غیر بانکی صادر می شود( برای مسکن ارزان 

این در حالی است که بانک از همه بخش ها پشتیبانی می کند، که البته تمرکز بیشتر روی شرکت های خرد،  "م می کنیم.قیمت اقدا

درصدی  18.5در سه ماهه نخست، رشد " ( کشاورزی و خرده فروشی ها است.این مسئول گفت:MSME ( )1 )کوچک و متوسط 

صد در بخش وام های خرده فروشی داشتیم و در سه ماهه دوم، رشد در 10درصد در بخش کشاورزی و  MSME ،14.5وام دهی 

ما می خواهیم تمرکزخود را روی شرکت های خرد ، کوچک و "مدیر بانک هند یادآور شد:"مشابه یا شاید بهتری خواهیم داشت.

کوچک و متوسط بخش تخصصی در حوزه شرکت های خرد و  73متوسط کشاورزی و وام های خرده فروشی قرار دهیم . چراکه 

(MSME  و نزدیک به )واحد پردازش در حوزه وام های  20MSME  .همچنین با هدف انتقال به سمت  " وی ادامه داد:"داریم

مدیر  همچنین به گفته این"اقتصاد بدون پول، این بانک با چندین محصول دیجیتال از جمله برنامه پرداخت تلفن همراه کار می کند.

رقمی برای  12)کارت شناسایی با شماره منحصر به فرد و  Aadhaarای عملیاتی بانک هند با کارت های بانک، بیشتر حساب ه

افراد است( مرتبط شده است.در این مراسم، اِن. باالجی، مدیر و معتمد بیمارستان و مرکز تحقیقات نارایانتی؛ پی. کارتیکییان عضو 

 منطقه بانک هند در ولور حضور داشتند. مجلس قانونگذاری ولور؛ راجان چاندراشکهار، مدیر

http://www.iana.ir/fa/news/49058/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 1۳۹۶مهر  22تاریخ: 

 ترکیه اختالف نداریمروسیه: در مورد محصوالت کشاورزی با 

آرکادی دوروکوویچ معاون نخست وزیر روسیه ضمن تکذیب هرگونه اختالفی در موضوع خرید محصوالت کشاورزی از ترکیه گفت 

آرکادی دورکوویچ، معاون نخست :خبرگزاری آناتولی مسکو/ امره گورکان آبای/.شرط آنکارا، یک مشکل جدی در این زمینه نیست

گو با خبرنگاران در شهر ورونژ ضمن اشاره به عدم اختالف با ترکیه در خصوص تجارت محصوالت کشاورزی اظهار وزیر روسیه در گفت

وی .شرط ترکیه مبنی بر صدور تاییدیه برای صادرات برخی از محصوالت کشاورزی به این کشور مشکل جدی به شمار نمی رود :کرد

ادامه دارد. در مورد واردات گوجه فرنگی باید گام های ملموسی برداشت. واردات  مذاکرات ما با مقامات ترکیه به طور منظم»افزود: 

بلند توفکچی، وزیر گمرک و تجارت ترکیه چندی پیش  .«این محصول تاحدی که کشاورزان روس متضرر نشوند، انجام خواهیم داد

شاورزی از روسیه منوط به تایید کنسولگری یا اکتبر واردات برخی از محصوالت ک 9اعالم کرد به دستور وزارت اقتصاد کشور از 

این پیش شرط اقالمی مانند گندم، روغن آفتابگردان خام، ذرت، نخودفرنگی خشک، برنج، دانه آفتابگردان .وابسته تجاری سفارت است

  .و آرد ماکارونی را نیز دربرمی گیرد

http://www.iana.ir/fa/news/49173/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 1۳۹۶مهر  22تاریخ: 

 مقاومت آفات نسبت به محصوالت زراعی بیوتکنولوژیک افزایش می یابد

 از پروتئین های بی تی برای سم پاشی استفاده کرده اند، برخی دانشمندانبا اینکه کشاورزان ارگانیک برای بیش از نیم قرن با موفقیت 

نگرانند که استفاده گسترده از پروتئین های بی تی در محصوالتی که از نظر ژنتیکی مهندسی شده اند باعث تکامل سریع مقاومت 

 .در آفات شود

لیون هکتار( ذرت، پنبه و سویای اصالح ژنتیکی شده را می 98میلیون جریب ) 240کشاورزان سرتاسر جهان بیش از  2016در سال 

تولید می کنند، پرورش  Bt( یا bacillus thuringiensisکه پروتئین های حشره کش را از باکتریوم باسیلوس تورنجینسیس )

 ا بی ضرر هستند ودادند. این پروتئین های بی تی برخی هزارپاهای سیری ناپذیر و آفات سوسکی را می کشند، اما برای انسان ه

دوستدار محیط زیست محسوب می شوند. با اینکه کشاورزان ارگانیک برای بیش از نیم قرن با موفقیت از پروتئین های بی تی برای 

سم پاشی استفاده کرده اند، برخی دانشمندان نگرانند که استفاده گسترده از پروتئین های بی تی در محصوالتی که از نظر ژنتیکی 

 شده اند باعث تکامل سریع مقاومت در آفات شود.مهندسی 

پژوهشگران در دانشگاه آریزونا در توسان، اقداماتی برای رسیدگی به این نگرانی انجام دادند و کشف کردند که چرا آفات در برخی 

مقاومت، بروس تاباشنیک موارد و نه در همه موارد به سرعت خود را با موقعیت سازگار می کنند. برای آزمایش پیش بینی در مورد 

و ایو کریر در دانشگده کشاورزی و علوم زیستی، داده های جهانی در مورد استفاده از محصوالت کشاورزی حاوی بی تی و پاسخ آفات 

 به آنها را تحلیل کردند. نتایج کار آنها در شماره اخیر مجله ی بیوتکنولوژی طبیعت منتشر شده است.

زمانی که محصوالت حاوی بی تی برای اولین بار در سال "نشکده حشره شناسی دانشگاه آریزونا می گوید: تاباشنیک استاد و مدیر دا

بیلیون  2اکنون ما مجموعا بیش از ". "معرفی شدند، هیچ کس نمی دانست که آفات با چه سرعتی با آن سازگار می شوند 1996

و نظارت گسترده بر داده ها را در اختیار داریم، بنابراین می توانیم جریب از این محصوالت کاشته شده را در طول دو دهه گذشته 

 ."یک درک علمی از اینکه با چه سرعتی این آفات مقاومت خود را تکامل می بخشند و چرا، بسازیم

وب را که کشور در هر قاره به جز قطب جن 10گونه آفت در  15مورد از پاسخ های  36این پژوهشگران داده های منتشر شده برای 

مورد در  16گزارش شده است تحلیل کردند. آنها مقاومتی را کشف کردند که اساسا بهره وری محصوالت بی تی در مزرعه را، در 

مورد، آفات مقاومت خود را  16کاهش کاهش داده است. در این  2005، در مقایسه با تنها سه مورد این چنینی در سال 2016سال 

مورد دیگر، مقاومت  17یک روزنه ی امید این است که در "ج سال تکامل بخشیدند.تاباشنیک می گوید:به طور متوسط در طول پن

، او اضافه می کند که برخی محصوالت بعد از بیست سال به بهره ور باقی "آفات نسبت به محصوالت حاوی بی تی تکامل نیافته است

دست بندی شوند، جایی که مقاومت از لحاط « شدار اولیه در مورد مقاومته»ماندن ادامه می دهند. سه مورد باقی مانده تحت عنوان 

آماری معنادار است ولی به اندازه ی کافی شدید نیست که پیامدهای عملی داشته باشد.فرد گولد، استاد برجسته ی حشره شناسی 

والت از نظر ژنتیکی مهندسی شده مطالعه که بر محص 2016در دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی و رهبر آکادمی ملی علوم در سال 

این مقاله شواهدی قوی مبنی بر اینکه دوز باال / استراتژی پناهگاه در به تاخیر انداختن مقاومت نسبت به "می کردند اظهار می کند:

ن داده وند ایمحصوالت حاوی بی تی واقعا کار می کند فراهم می کند. هرچه محصوالت بیشتری برای تولید سم بی تی مهندسی ش

.بر اساس این مقاله، هم بهترین و هم بدترین نتایج حاصله، از پیش بینی اصول "ها تبدیل به اطالعات حیاتی مهمی خواهند شد

همانطور که از تئوری تکامل انتظار می رود، عوامل موثر بر اثربخشی پایدار محصوالت "تکاملی حمایت می کنند.کریر می گوید: 

. پناهگاه ها شامل گیاهان استاندارد و غیر بی "رث مغلوب از مقاومت در آفات و وجود پناهگاه های فراوان استحاوی بی تی، یک ا
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تی می باشد که آفات می توانند بدون قرار گرفتن در معرض سموم بی تی آنها را مصرف کنند. گیاهان پناهگاه نزدیک به گیاهان 

یکدیگر آمیزش کنند را کاهش می دهد و بیشتر احتمال این را ایجاد می کنند که  حاوی بی تی، شانس اینکه دو حشره ی مقاوم با

آنها با یک جفت آسیب پذیر رشد کنند. با این ارث مغلوب، جفت گیری بین یک آفت مقاوم و یک آفت آسیب پذیر فرزندانی را تولید 

مدل های کامپیوتری نشان دادند که گیاهان " خواهد کرد که توسط گیاهان حاوی بی تی کشته می شوند.کریر توضیح می دهد:

هان . ارزش گیا"پناهگاه باید به ویژه برای به تاخیر انداختن مقاومت زمانی که ارث مقاومت در یک آفت مغلوب وجود دارد خوب باشند

اه کم کرده پناهگاه بحث برانگیز بوده است و آژانس محافظت از محیط زیست درخواست های خود برای کاشت گیاهان پناهگ

شاید متقاعدکننده ترین شاهد مبنی بر اینکه پناهگاه ها کار می کنند به کرم غوزه ی صورتی بازگردد که "است.تاباشنیک می گوید:

 ."مقاومت خود را نسبت به پنبه ی حاوی بی تی در هند به سرعت تکامل بخشید، اما در آمریکا نه

( و دپارتمان EPAدانشگاه ها، صنایع، آژانس حمایت از محیط زیست ایاالت متحده ) در جنوب غربی آمریکا کشاورزان با دانشمندان

کشاورزی ایاالت متحده برای اجرای استراتژی پناهگاه موثر همکاری کردند. اگرچه هند نیز به همین ترتیب به استراتژی پناهگاه نیاز 

حصوالت یکسان، پروتئین بی تی یکسان، اما نتایج بسیار آفات یکسان، م"دارد، پذیرش کشاورزان کم بود.تاباشنیک می گوید: 

.این مطالعه جدید نشان داد که مقاومت آفات نسبت به محصوالت حاوی بی تی اکنون سریع تر از گذشته تکامل می یابد، "متفاوت

ی که توسط های بی تنخست به دلیل اینکه مقاومت نسبت به برخی پروتئین های بی تی موجب مقاومت متقابل نسبت به پروتئین 

محصوالتی که متعاقبا معرفی شدند تولید شده بود می شد.یک توسعه ی تشویق کننده، تجاری سازی اخیر محصوالت تکنولوژیکی 

تولید می کنند. تمام پروتئین های دیگر در  VIPاست که نوع جدیدی از پروتئین بی تی به نام پروتئین حشره کش گیاهی یا 

طبق گفته های نویسندگان این Cry.یکی مهندسی شده در گروه دیگری هستند به نام پروتئین های بلورین یا محصوالت از نظر ژنت

مطالعه، به دلیل اینکه این دو گروه از پروتئین های بی تی بسیار متفاوت هستند، مقاومت متقابل بین آنها کم است یا اصال 

ررسی این ب"ز گیاهان در دانشگاه کشاورزی نانجینگ در چین می گوید: نیست.ییدونگ وو، پروفسور برجسته ی دانشکده حمایت ا

یک به روز رسانی به موقع را در مورد وضعیت جهانی مقاومت نسبت به محصوالت حاوی بی تی و بینشی منحصر به فرد فراهم می 

حاوی بی تی کمک می کند.اگرچه این کند که به بهبود استراتژی های مدیریت مقاومت به منظور استفاده ی پایدارتر از محصوالت 

گزارش جدید جامع ترین ارزیابی در مورد مقاومت آفات نسبت به محصوالت حاوی بی تی تا امروز است، تاباشنیک اشاره می کند 

 که این کار تنها نشان دهنده آغاز استفاده از تحلیل های سیستماتیک داده ها برای افزایش درک و مدیریت مقاومت است.او می

. "این گیاهان به طور قابل توجهی مفید هستند و مقاومت عموما کندتر از چیزی که بیشتر مردم انتظار دارند تکامل می یابد"گوید: 

من این گیاهان را به عنوان بخش به طور فزاینده مهم آینده کشاورزی می بینم. پیشرفت حاصله، انگیزه ای برای جمع آوری داده "

ما همچنین شروع به ".تاباشنیک می گوید: "ها در برنامه ریزی های آینده تولید محصول فراهم می کند های بیشتر و ترکیب آن

مبادله ایده ها و اطالعات با دانشمندانی که با چالش های مشابهی مانند مقاومت نسبت به علف کش ها در علف های هرز و مقاومت 

.اما آیا کشاورزان هرگز قادر خواهند شد تا با کمک یکدیگر از مقاومت "کردیمنسبت به داروها در سلول های سرطانی روبه رو هستند 

ما همیشه انتظار داریم که آفات خودشان را سازگار کنند. با این حال، اگر ما " جلوگیری کنند؟ تاباشنیک اینگونه فکر نمی کند:

 ."پیروزی بزرگ استبتوانیم این مقاومت را از چند سال به چند دهه به تاخیر بیندازیم، یک 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 1۳۹۶مهر  1۶تاریخ: 

ترتیب گذاری شده کامل آن ها  DNA سیب زمینی به جمع محصوالتی پیوست که /سیب زمینی بی رگ نیست

 درصد سیب زمینی جهان را تولید می کند 70نیجریه  /است

ژاپن برای نخستین بار در یک همکاری بین المللی،  Iwateموسسه های ارلهام، نورویچ، انگلستان، و مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی 

یک توالی ژنومی برای سیب زمینی گینه ای سفید، یک محصول کشاورزی اساسی با تاثیرات بزرگ اقتصادی و فرهنگی در قاره آفریقا 

عمده از غذای مردم ، سیب زمینی ها بخشی "ساینس دیلی"و رگ حیاتی میلیون ها انسان فراهم کردند.به گزارش ایانا از سایت 

درصد سیب زمینی جهان را تولید می کند، اما با توجه به میزان مصرف فعلی، تقاضا در  70نیجریه هستند، با اینکه نیجریه حدود 

 حال پیشی گرفتن از عرضه ی این محصول از نظر اقتصادی مهم است که تاثیرات فرهنگی بزرگی دارد.

اتی مهم است زیرا برخالف سایر محصوالت اساسی مانند گندم، ذرت و برنج، این محصول افشای سر ژنوم سیب زمینی به شکلی حی

تقریبا غیر اهلی مانده است. زمانی که مسئله به کشاورزی برمی گردد محصوالت اهلی شده در مقایسه با خویشاوندان وحشی خود 

شف ژنوم این گیاه حیاتی به کشاورزان کمک خواهد کرد بازده و برتری هایی دارند، از جمله قابلیت استفاده آسان تر و بازده باالتر. ک

 پایداری سیب زمینی ها را افزایش دهند.

ترتیب گذاری ژنوم یک محصول غذایی اساسی، سیب زمینی گینه ای سفید، ایجاد یک نشانگر مولکولی "این پژوهش جدید با عنوان 

آزاد است نشان می دهد که  BMCن برای عموم در مجله بیولوژی که دسترسی آ "برای تعیین جنسیت را امکان پذیر می کند

در  NCBIو  DDBJچگونه این مسئله می تواند محتمل باشد. پیش نویس توالی ژنومی با کیفیت باال در پایگاه داده های عمومی 

پن و نیجریه در زمینه دسترس است.این کشف مهم بر اثر یک همکاری بین المللی از موسسات مختلف در انگلستان، آلمان، ژا

شناسایی مناطقی از ژنومی که جنسیت را در سیب زمینی ها تعیین می کند انجام شده است و دانش این ویژگی نادر برای بهبود 

 سرعت پروژه های کشاورزی حیاتی است. 

از جمله سیب زمینی ها و مارچوبه درصد از گیاهان گلدار  6-5گیاهانی که جنس نر و ماده جداگانه دارند نسبتا نادر هستند و تنها 

را تشکیل می دهند. بنابراین، کشف این فرآیند در سیب زمینی ها می تواند به بهبود سایر محصوالتی که از نظر تجاری مهم هستند 

د رمو "یتیم"کمک کند.از همه مهمتر برای آفریقای مرکزی و غربی، این دانش جدید به تغییر سیب زمینی ها از از یک محصول 

غفلت واقع شده کمک خواهد کرد. با کمک برنامه های کشاورزی، این محصول می تواند بهتر اهلی شود و امنیت غذایی و رفاه 

اقتصادی را در منطقه ای که دستخوش سریع ترین رشد جمعیت در جهان است افزایش دهد. بنجامین وایت که سرپرست بخش 

داشتن یک توالی مرجع برای سیب زمینی گینه ای سفید به ما موقعیت منحصر به " موسسه ارلهام در این مطالعه است می گوید:

فردی برای بدست آوردن فهم بهتر از دوپایگی )داشتن دو جنسیت مجزا( که ویژگی بسیار نادری در گیاهان گلدار است و در این 

اند از نظر تکاملی متفاوت تر هستند می بخشد. فهم گونه ها که از بیشتر انواعی که تاکنون مورد ترتیب گذاری ژنومی قرار گرفته 

این ویژگی و داشتن یک منبع ژنومیک برای سیب زمینی گینه ای سفید در پرورش سیب زمینی بهتر با ارزش خواهد بود، محصولی 

و مدیر پژوهشی .دکتر آسید"که امنیت غذایی را در آفریقای غربی و مرکزی و در معاش کشاورزان خرد آنجا بهبود خواهد بخشید

ه این یک کشف مهم است. به این معنا ک"غرب آفریقا، ایبادان در نیجریه می گوید:  -توسعه موسسه بین المللی کشاورزی گرمسیری

کامل آن ها ترتیب گذاری شده پیوسته است، توسعه ای که چندین سال پیش با برنج  DNAسیب زمینی به جمع محصوالتی که 

به طور وسیعی فهم ما را از کنترل ژنتیکی صفات کلیدی مانند گل  DNAسی هستند. ترتیب گذاری کامل آغاز شد. داللت ها اسا

دهی، بیماری ها و سایر مسائل از جمله صفات کیفی تسهیل می کند، و این مسئله در عوض پرورش گونه های جدید را هم سریع 
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این "ژاپن می گوید:  Iwateکیوتو و مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی .پروفسور ریوهی تراوچی از دانشگاه "تر و هم دقیق تر می کند

مسئله به غلبه کردن بر برخی از چالش های بسیاری که کشاورزان سیب زمینی در آفریقا و سایر بخش های جهان با آن رو به رو 

توسعه ی سیستم های پایدارتر هستند کمک خواهد کرد. این چالش ها شامل آفات و بیماری ها، تلفات پس از برداشت و نیاز به 

 ."کشاورزی برای کشت محصوالت می شود

 حقایق بیشتر

میلیون تن سیب زمینی تولید شده  63درصد از  96آفریقای غربی و مرکزی، منطقه ی اصلی تولید سیب زمینی در جهان، حدود 

محصوالت اساسی آفریقا پیشی گرفته است را به خود اختصاص داده است. ارزش تولید سیب زمینی از سایر  2013جهانی در سال 

میلیون نفر،  300، با جمعیت بیش از 2050و ارزش آن از ذرت، برنج و ذرت خوشه ای با هم بیشتر است.نیجریه قرار است تا سال 

افته کار ی از امریکا پیشی گیرد و سومین کشور بزرگ دنیا شود. این مسئله بسیار حیاتی است که ما بر روی پرورش محصوالت بهبود

به دنیا آیند کمک کنیم.کشت سیب زمینی  2050بیلیون نفر دیگر که انتظار می رود تا سال  9کنیم تا به تامین غذای این جمعیت و 

توسط عوامل بسیاری محدود می شود. دانه ها اغلب به عنوان مواد اولیه استفاده نمی شوند؛ در عوض سیب زمینی ها معموال به 

کوچک و با استفاده از سیبک های کوچک کامل یا بخش هایی از سیبک تکثیر می شوند. سیب زمینی ها همچنین صورت کلونی های 

گونه  600درصد کاهش دهند، بسیار آسیب پذیر هستند.حدود  90در مقابل فراوانی آفات و بیماریی که می توانند بازده را تا حدود 

ل در آفریقای غربی، آسیای جنوب شرقی، اقیانوس آرام و جزایر کارائیب اهلی گونه آن به طور مستق 10سیب زمینی وجود دارد و 

نیجریه برای نخستین بار شروع  2017کیلوگرم رشد کنند.در جون  70متر و وزن  1،5شده اند.سیبک های سیب زمینی می توانند تا 

 به صادر کردن سیب زمینی های تایید شده به انگلستان و امریکا کرد.

 ی بیشترجزئیات فن

این مطالعه منطقه ی ژنومیکی مرتبط با جنسیت را در سیب زمینی ها شناسایی کرده است. تحلیل های وابسته به تکامل نژادی نیز 

 نشان دادند که سیب زمینی احتماال نسب منحصر به فردی در میان تک لپه ای ها دارد. 

 مترجم: بهاران پدرام

http://www.iana.ir/fa/news/48996/%D8%B3%DB%8C%D8%A 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 1۳۹۶مهر  2۳تاریخ: 

عصر جدید کشاورزی/نیوزیلند برای تغییر به سمت کشاورزی دیجیتال آماده می شود/تمرکز بر آزمایش فنّاوری های 

 با سیستم های کشاورزی جدید در ادغام

، از بزرگترین مؤسسات تحقیقاتی نیوزیلند، در حال ورود به برنامه بزرگی جهت آماده سازی این کشور (AgResearch)اَگ ریسرچ 

، این برنامه، ورود فنّاوری های جدید "پره سیژن اگریکالچر"برای عصر جدید کشاورزی دیجیتال است.به گزارش ایانا از سایت 

در داخل و خارج مزرعه را شناسایی خواهد کرد و نقشه راه فنّاوری در حمایت از انتقال صنعت را توسعه خواهد داد. در حال  دیجیتال

حاضر، بسیاری از کشاورزان از فنّاوری هایی مانند حسگرهایی در مزارع که به تلفن های همراه و سایر دستگاه ها متصل است، استفاده 

ان بالقوه عظیمی برای جذب ابزارهای جدید هیجان انگیز در کنار سیستم های دیجیتالی وجود دارد که می می کنند. به هر حال، تو

تواند مقادیر زیادی از داده ها از منابع مختلف در سراسر مزارع را جمع آوری، تحلیل و تصمیم گیری ها را هدایت کند. گِرِگ موریسون 

(Greg Murison)،مزایای بسیار زیادی در زمینه کشاورزی دیجیتال از لحاظ بهره وری، "می گوید: ، مدیر تحقیقات اَگ ریسرچ

 به عنوان-بسیار حیاتی است که نیوزیلند "وی اظهار داشت: "محیطی که در آن کشت می کنیم و فشار بر کشاورزان وجود دارد.

بهترین کارهایی که می توانیم از صنایع حمایت  در این برنامه پیشرو باشد. ما می خواهیم با انجام -کشوری کشاورز و صادرکننده

کنیم. ما معتقدیم که برنامه مان در میان نخستین انواعی قرار دارد که سیستم های گسترده تحلیل کشاورزی دیجیتال در نیوزیلند 

الی جدید را میان کشاورزان بسیاری از افراد و شرکت های هوشمند وجود دارند که ابزارهای دیجیت"وی افزود:  "را برعهده گرفته است.

گسترش می دهند. نقش ما آن است که به تصویر بزرگ این پذیرش در نیوزیلند نگاه کنیم و بهترین اندازه گیری و تفسیر داده های 

 (Tokanui) ضروری برای استفاده از این ابزارها را ارائه دهیم. ما در حال حاضر داده های یکی از مزارع تحقیقاتی مان به نام توکانوری

همچنین ما بر آزمایش "وی در ادامه گفت:  "را جمع آوری کرده ایم و به طور دیجیتال حرکات و رفتار گاوها را پیگیری می کنیم.

فنّاوری های جدید در دسترس تمرکز می کنیم تا ببینم که چطور می توانیم آن ها را با سیستم های کشاورزی نیوزیلند ادغام کنیم 

همکاری کردیم تا فنّاوری  (Agersens)چه ارزشی برای کشاورزان مان دارند. ما اخیراً با شرکت استرالیایی اَگِرسنس و بفهمیم که 

جدید حصارکشی مجازی را در نیوزیلند آزمایش کنیم. در این فنّاوری، با استفاده از یک اپلیکیشن، کشاورزان می توانند با کاربرد 

یکی از اجزای کشاورزی دیجیتال، کشاورزی دقیق است که "حرکات آنها را محدود و کنترل کنند.حلقه هایی به دور گردن دام ها، 

 تغییرات محصوالت کشاورزی را با هدف بهینه سازی بازده و حفظ منابع، نظارت و اندازه گیری می کند. 

یانوسیه؛ اولین همایش دامداری و اق-)هفتمین همایش کشاورزی دقیق آسیا 2017سه همایش بین المللی کشاورزی دقیق در سال 

 (Hamilton)اکتبر در همیلتون  18تا  16اقیانوسیه و همایش تولیدکنندگان و کشاورزان دیجیتال(، از -مرتعداری دقیق آسیا

 نیوزیلند برگزار خواهد شد. 

r/fa/news/http://www.iana.i49191/%D8%B9%D81%D-8%AC% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 1۳۹۶مهر  2۳تاریخ: 

شرکت های کشاورزی و ماهواره ای همکاری می کنند/تصاویر روزانه ماهواره ای و داده های بزرگ در زمان واقعی برای 

 بهبود کشاورزی

در راستای تغییر جهانی کشاورزی با استفاده از تصاویر روزانه ماهواره ای و داده های  Planetو  Farmers Edgeشرکت های 

 Farmers Edgeبه طور مستقیم به کاربران  Planetبزرگ در زمان واقعی همکاری می کنند. تصاویر ماهواره ای مربو ط به شرکت 

بخشند، همچنین نسبت به استرس محصول و سودآوری به ارایه می شود و تولید کنندگان را قادر می سازد تا محصول را بهبود 

 سرعت واکنش نشان دهند .

اکتبر اعالم  11، یک رهبر جهانی در تصمیم گیری کشاورزی است ™ Farmers Edge، "بیزینس وایر"به گزارش ایانا از سایت 

هترین کیفیت و ایجاد قابلیت های پلت فرم با بPlanet، برای دستیابی به داده های جهانی  Planetکرد که همکاری استراتژیک با 

، یک شرکت هوافضاست که بزرگترین ناوگان  Planetانجام داده است.  Farmers Edgeبرای مجموعه محصوالت کشاورزی دقیق 

 ماهواره های تصویر برداری را در اختیار دارد و ببشترین تعداد تصاویر زمینی را جمع آوری می کند. 

در مناطق کلیدی کشاورزی است که ، حق  Planetدر حال حاضر تنها توزیع کننده تصاویر  Farmers Edgeدر حالی که شرکت 

  ، پرچمدار ماهواره ای، دارد. Planetاستفاده و توزیع تصاویر با وضوح و با فرکانس باال از سوی 

همکاری های موجود خود را به طور  Planetو  Farmers Edgeهمچنین از طریق این چند میلیارد دالر و توافقنامه چند ساله، 

قابل توجهی گسترش می دهند. درحالی که این شرکت ها در ارائه خدمات زراعی مبتنی بر سنجش از راه دور و تجزیه و تحلیل برای 

فت نخستین کسانی هستند که به منظور پیشر Farmers Edgeتولید کنندگان در سراسر جهان پیشگام خواهند بود. مشتریان 

های دقیق و سازگار با مزرعه از تصاویر ماهواره ای استفاده می کنند. در حالی که محصوالت تصویری سنتی فقط بخشی از مزرعه را 

نشان می دهد و در عین حال ، با تاخیر و یا ناسازگاری همراه است، این مشارکت باعث شده تا تصاویر جامع و با کیفیت باال تری 

 فراهم شود. Farmers Edgeا در این حوزه، برای مشتریان نسبت به سایر شرکت ه

تا کنون، چالش تصاویر ماهواره ای این بود که به اندازه کافی در فواصل "، گفت: Farmers Edgeواد بارنز، رئیس و مدیر عامل 

مشتریان داده های جامع و  ، بهFarmers Edgeکوتاه و مداوم انجام نمی شد تا بتوان به موقع به تنش زراعی واکنش نشان داد. 

همکاری می کنیم تا با  Planetقابل استفاده ارائه می دهد. بنابراین نیاز به فرکانس تصویری بیشتری داریم، به همین دلیل ما با 

به  و Planetترکیبی از مجموعه داده های بی سابقه ای از "ارائه تصاویر روزانه تغییری در فضای کشاورزی دیجیتال ایجاد کنیم.

، امکان نظارت زودهنگام بر محصول را فراهم می کند و به تولید کنندگان Farmers Edgeهمراه تکنولوژی پیشرفته پردازش تصویر 

بهترین فرصت را برای اصالح عواملی که می تواند به کاهش عملکرد محصول بینجامد ، می دهد. کشاورزان در حال حاضر دارای 

صل رشد به روز می شوند که شامل نظارت زودهنگام روی محصول، شناسایی آفات و علف های هرز، اطالعاتی هستند که در طول ف

مسائل زهکشی، آسیب ناشی از باران و برف، آسیب های علف کش ها، کمبود مواد مغذی، پیش بینی عملکرد و سایر موارد است.ویل 

وسته در چارچوب نوآوری تکنولوژی کشاورزی قرار دارد به طور پی Farmers Edge "گفت:  Planetمارشال، مدیر عامل شرکت 

و ما افتخار می کنیم که همکاری با آن ها را گسترش دهیم زیرا ما برای بهبود سودآوری، پایداری و بهره وری برای تولید کنندگان 

دیم این اطالعات منحصر جهان تالش می کنیم. چالش های ناشی از صنعت کشاورزی در طبیعت و جهان پیچیده هستند، و ما معتق

 "به فرد برای حل چالش های کشاورزی سودمند خواهد بود.
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خرده فروشان، شرکت ها، نمایندگی های تجهیزات، متخصصان "گفت:  Farmers Edgeران آزبورن، رئیس بخش استراتژی 

در کسب و کار خود به کار گیرند.  همکاری کنند و توانایی این صنعت را Farmers Edgeکشاورزی و سایر مشاوران می توانند با 

ما بسیار خوشحال هستیم که بتوانیم در مدیریت در زمان واقعی کمک کنیم. این امر می تواند برای مشتریان، شرکایمان و کشاورزی 

 را به خاطر فعالیت پیشرو شرکت Farmers Edgeجایزه کشاورزی  Planet، 2016گفتنی است ، در سال "بسیار سودمند باشد. 

 براساس تجزیه و تحلیل مبتنی بر کشاورزی، نرخ متغیر تکنولوژی و مدیریت داده های محور مزرعه به خود اختصاص داد.

  Planetدرباره 

Planet  یک شرکت یکپارچه هوافضا و دربردارنده داده های تحلیلی است به طوری که بزرگترین ناوگان ماهواره های تصویربرداری ،

ماهواره را طراحی و می سازد ، همچنین نرم  180از زمین را به کار می گیرد و حجم زیادی از اطالعات را دارد. این شرکت ، بیش از 

ای ارائه اطالعات به کاربران توسعه می دهد. تصمیم گیرندگان کسب و کار، دولت ها و سازمان ها از داده های افزار و ابزار آنالین را بر

تحلیلی شرکت برای توسعه فناوری های جدید، خروجی های کسب و کار، تحقیقات و حل سخت ترین چالش های جهان استفاده 

 است.می کنند. دارای دفاتری درامریکا، هلند، آلمان و کاناد

 Farmers Edgeدرباره 

، با ترکیب سخت افزار، نرم افزار، زراعت ، برای  Farmers Edgeاین شرکت، رهبر جهانی در تصمیم گیری کشاورزی است. 

 Farmersکشاورزان داده های درست در زمینه مدیریت مزرعه که بتواند به حداکثر بهره وری و سودآوری بینجامد، فراهم می کند. 

Edge ی دفتر مرکزی در کانادا است وهمچنین برنده جایزه پیشگام فناوری از مجمع جهانی اقتصاد و جایزه سال نوآوری کانادا دارا

 ( برای نوآوری های کشاورزی و تعهد به جهانی پایدار شده است. 2)

/fa/news/http://www.iana.ir49198/%D8%B4%D8%B1%DA%A 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 1۳۹۶مهر  18تاریخ: 

شرکت های ژاپنی در بخش اتوماسیون کشاورزی سرمایه گذاری می کنند/ با نصب دوربین روی هواپیماهای بدون 

 سرنشین، کشاورزان میزان رشد برنج را زیر نظر می گیرند

( و تجهیزات دقیق کانیکا .Yanmar Coکاهش و پیرشدن جمعیت کشاورزان، سازندگان تجهیزات کشاورزی یانمار )در راستای 

 ، در زمینه اتوماسیون کشاورزی سرمایه گذاری می کنند. .Konica Minolta Inc )مینولتا )

ذاری مشترک برای انجام یک پروژه پایلوت ، که ، این دو شرکت ژاپنی در ماه جاری، سرمایه گ"جاپان تایمز"به گزارش ایانا از سایت 

در آن از هواپیمای بدون سرنشین برای مشاهده محصول برنج و یک هلیکوپتر بدون سرنشین برای پاشش کود استفاده می شود، 

ها اجازه دهد کود را انجام داده اند . شرکا انتظار دارند که این پروژه به کشاورزان کمک کند تا درآمد خود را افزایش دهند و به آن 

برای مناطقی از کشت برنج که در آن نیاز بیشتری است، فراهم کنند.با استفاده از یک دوربین ویژه ای که روی هواپیماهای بدون 

سرنشین قرار می گیرد، درجه جذب نور از طریق برگ سنجیده می شود و کشاورزان قادر خواهند بود میزان رشد برنج را زیر نظر 

درصد باقیمانده سهم را دراختیار دارند.آزمایشات با  49درصد و کانیکا مینولتا،  51اشند.این درحالی است که شرکت یانمار، داشته ب

استفاده از تکنولوژی سنجش از راه دور توسط یانمار و کانیکا مینولتا به همراه دانشگاه یاماگاتا تایید کرده است که این روش منجر 

عمدتا اهداف بزرگی را برای کشاورزان بزرگ فراهم می کند، اینان  FarmEyeی از انواع برنج می شود.پروژه به افزایش عملکرد برخ

افرادی هستند که در به دست آوردن یک تصویر کامل از سطوح رشد در سراسر مزارع برنج شان با مشکالتی روبرو هستند. باید به 

ین هزینه دارد، در حالی که هزینه پاشش کود را  12000هکتار، در حدود  1برای این نکته اشاره کرد، ارزیابی هوایی توسط پهپاد 

، 1985کشاورزی و جنگلداری نشان داد جمعیت کشاورزی ژاپن از سال  2015هم باید به آن افزود.از سوی دیگر، سرشماری سال 

 برآورد شد. 66.3سن کشاورزان درصد کاهش یافته است و متوسط  60حدود 

 200هزار و  922یک میلیون و روی رقم  2016وزارت کشاورزی، جنگلداری و شیالت، جمعیت کشاورزی در یکم فوریه  طبق آمار

 میلیون نفر رسیده است. 2ایستاد به طوری که برای نخستین بار این میزان به کمتر از نفر 

 محصوالت دیگر مانند گندم و سویا هم استفاده کنند.گفتنی است ، یانمار و کانیکا مینولتا ، در نظر دارند تا از فناوری برای 

 10این سرمایه گذاری مشترک در حال برنامه ریزی برای گسترش خدمات در خارج از کشور، عمدتا در آسیا، است که با هدف 

 است. 2023میلیارد ین از فروش داخلی و خارج از کشور تا سال مالی 

http://www.iana.ir/fa/news/49060/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 1۳۹۶مهر  18تاریخ: 

 دفاع از پشم در برابر الیاف مصنوعی /فرش پشمی دارای دوام بهتری است

در حال آماده سازی برای راه اندازی یک کمپین تبلیغاتی پشم نیوزیلند است.  Best Carpets ن فرش اروپایی به نامیکی از سازندگا

در نظر دارد تا از پشم دربرابر الیاف مصنوعی که در بازار فرش جهانی سهمی قابل توجه در حدود  Best Carpets شرکت هلندی

رئیس تدارکات  Henk Groenewegenو Best Wool Carpets، مدیر ارشد  Yvar Monasch.درصد دارد، دفاع کند 96

 درحال ضبط برنامه ای برای بخشی از کمپین دفاع از پشم هستند

در حال آماده سازی برای راه اندازی یک کمپین تبلیغاتی پشم نیوزیلند است.  Best Carpetsیکی از سازندگان فرش اروپایی به نام 

در نظر دارد تا از پشم دربرابر الیاف مصنوعی که در بازار فرش جهانی سهمی قابل توجه در حدود  Best Carpetsشرکت هلندی 

، همچنین هدف آن مقابله با برخی از گفته های نادرست توسط " Stuff.co.nz "درصد دارد، دفاع کند. به گزارش ایانا از سایت  96

یور موناچ، رنگش ر ا از دست می دهد. UV) ربرابر تابش های فرابنفش )صنایع الیاف مصنوعی است، مانند این که فرش پشمی د

صحبت کرد  NZ Merino (NZM)فروشگاه پشم هایی همچون  ، در این زمینه با شرکت Best Wool Carpetsمدیر اجرایی 

ان به د. از مزایای پشم می توصنعت نیاز دارد تا به دیرینگی پشم پی ببرد و این محصول را بیش از پیش به فروش برسان " و گفت:

این درحالی است که پشم گران تر از الیاف مصنوعی است اما مردم آماده پرداخت "انعطاف پذیری، پایداری و راحتی آن اشاره کرد.

سال، زیبایی خودش را حفظ کند در حالی که  10پشم باعث شده تا فرش به مدت طوالنی تر حتی تا " هزینه آن هستند.وی افزود:

 Best Woolاین درحالی است که "فرش تهیه شده از الیاف مصنوعی پس ا ز دو ، سه سال زیبایی خود را ازدست می دهد .

Carpets  ،25  درصد سهام بازار را در زمینه تجارت فرش پشمی با کیفیت در اروپا در اختیار دارد. همچنین به ادعای آن ها

 NZMتند.از سویی بهترین پشم از نیوزیلند می آید و درصد زیادی از کشاورزان با محصوالت بسیار شیک و دارای بافتی ویژه هس

تن  260به تازگی یک قرارداد دو ساله با تولید کنندگان فراهم کرده است. به طوری که در حال حاضر  Best Woolقرارداد دارند.

است.)واحد اندازه گیری ، به طور  bale 2000که حدود  -پشم نیوزیلند با توجه به قراردادهای پیشنهادی شرکت فراهم می شود 

شرکتش شرکایی در اروپا ، "گفت:  NZ Merinoسمیت، مدیر بازاریابی پوند پنبه(هادلی ا 500خاص )در ایاالت متحده( برابر با 

هستیم ، این است که در راستای این کمپین،  Best Wool Carpetsانگلیس و در ایاالت متحده دارد. آنچه که ما در حال توسعه با 

ار را برابر همه محصوالت تولیدی از پشم، از از پشم دفاع کرده و آن را از الیاف مصنوعی متمایز کنیم، ما همچنین می توانیم این ک

، قادر است تا به مشتریان خود دقیقا همان چیزی را که از مزارع پشم آمده،  Best Wool " موناچ گفت:"جمله لباس به کار بندیم.

 NZMچنین در باال بردن دانش کارکنان فروش فرش خود و در مورد مزایای پشم تالش می کند . هم Best Wool"توضیح دهد.

 Best، برای آموزش کارکنان توسعه و راه اندازی کرده است. این ابزار به صورت  Best Wool Academyیک ابزار آنالین به نام 

Wool App این کمپین در راستای حقوق حیوانات " درک بهتر درباره فرش پشمی کمک می کند.موناچ می گوید: به مشتریان برای

 "می تواند از پشم گوسفند دربرابر استفاده بیش از حد گوشت گوسفند دفاع کند.هم است چراکه این کمپین 

 در ماه ژانویه در بزرگترین نمایشگاه کفپوش در آلمان راه اندازی می شود. Pro-woolبه گفته وی، این کمپین 

 ترجمه: فرحناز سپهری

1- Best Wool Carpets  ،به سراسر جهان صادر می کند. طی سال ها تجربه  بهترین فرش های ساخته شده از پشم را عرضه و

 در تولید برای ارایه مارک های بین المللی و جذب مشتریان تالش کرده است و در هلند قرار دارد.

http://www.iana.ir/fa/news/49059/%D8%AF%D9%81%D8% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 1۳۹۶مهر  1۷تاریخ: 

 را به خانه می آورد HEMA غول های فناوری چین هم مواد غذایی می فروشند/ علی بابا تولیدات سرآشپزهای

، همچنان فروشگاه های موادغذایی را با Whole Foods میلیون دالر برای 700میلیارد و  13غول اینترنتی آمازون با وجود جذب 

 .اما کارشناسان معتقدند چین در حال پیشروی روی این منحنی است .های غیرنقدی جذب می کند فعالیت

، سیزده میلیارد و هفتصد میلیون دالر در آمریکا جذب کرده است. این  Whole Foods به گزارش ایانا از اتاق تهران، آمازون برای

های غیرنقدی جذب می کند. اما کارشناسان معتقدند چین در حال  غول اینترنتی همچنان فروشگاه های موادغذایی را با فعالیت

علی بابا، بزرگ ترین شرکت خرید آنالین در چین، یک فروشگاه موادغذایی معرفی کرده است که هم .پیشروی روی این منحنی است

ت اش کرد. جو تسای، حضور مجازی دارد و هم حضور فیزیکی. دو سال پیش این فروشگاه بی سرو صدا شروع به فروش محصوال

معاون رییس علی بابا، هفته گذشته در یک کنفرانس خبری درباره این سکوت خبری گفت: به این خاطر بوده است که می خواستیم 

می خواهد تکیه ای از بازار بزرگ موادغذایی آنالین رو به رشد چین  (Hema) «هما»این شرکت با نام تجاری .آن را امتحان کنیم

 .میلیارد دالر برسد 180به ارزش  2020، انتظار می رود این صنعت تا سال IGD گفته سازمان تحقیقات تخصصی باشد. طبق

 .می گوید: قطعا چین از لحاظ اندازه بازار و تطبیق مواد غذایی آنالین پیشرو است IGD شیرلی زو، مدیربرنامه آسیایی

*Costco + Amazon + Chipotle 
وصل شوند. آن ها می  Alipay   برنامه را دانلود کنند و به حساب کاربری علی بابا در سیستم پرداخت دیجیتالخریداران هما باید 

اورند را بخرند و به خانه بی "هما"توانند آنالین خرید کنند و موادغذایی تازه را تحویل بگیرند. آن ها می توانند تولیدات سرآشپزهای 

ن می توانند حضوری به فروشگاه بروند و کاالهای خود را بدون هزینه نقدی پرداخت کند. آن ها به همین ترتیب، خریدارا.و بخورند

 .همچنین می توانند موادغذایی پخته شده را در محل کار خود تحویل بگیرند

 .است و در یک فروشگاه قرار دارد Chipotle و Costco ،Amazon این مانند

ان فروشگاه های حضوری است. اما کارشناسان این صنعت می گویند، تجربه در فروشگاه به افزایش خرید آنالین اغلب به معنی پای

تسای .کمک می کند و فروشگاه های فیزیکی هم می توانند به عنوان انبار استفاده شوند -در مورد موادغذایی  –ایجاد اعتماد مشتری 

، این است که ما از مکان های خرده فروشی برای تحقق هدفمان می گوید: مهم ترین مساله در مورد هما که آمازون باید بیاموزد

 .استفاده کردیم

 فروشگاه های والمارت به عنوان انبارها

 .، روی آن تسلط یافته است JD.comاین چیزی است که دومین شرکت بزرگ تجارت الکترونیک چین، 

ما نمی تواند سیب تازه را در هزاران انبار در سراسر کشور می گوید: برخالف کتاب ها، ش JD جاش گارتنر، معاون ارشد بین المللی

نگهداری کنید و منتظر بمانید تا تقاضا بیشتر شود. داشتن شبکه فروشگاه های فیزیکی با تقاضای محلی موجود باعث می شود 

گاه فیزیکی است که فروش 350، شامل حدود JD از طریق چندین مشارکت استراتژیک، شبکه.مقیاس ها قابل اندازه گیری شوند

این شرکت فناوری، سال گذشته سایت تجارت الکترونیک والمارت .مراکز تحویل برای سفارشات موادغذایی آنالین را دوبرابر می کند

چین را خریداری کرد و حاال میزبان محصوالت مختلف خرده فروشی آمریکا از جمله موادغذایی در پلت فرم تجارت الکترونیک 

کار می کنند. این میزان خیلی بیشتر  JD فروشگاه فیزیکی در چین به عنوان انبار 400فروشگاه والمارت، بیش از  130تقریبا .است

در حال حاضر، معامله خوبی در قلمروی  JD.مکان هما است که اکثر آن ها در شهرهای بزرگی مانند شانگهای و پکن قرار دارند 20از 

مکان برای  200وجهی از فروشگاه های موادغذایی چین در دو سال گذشته را به دست آورد و از خود انجام داده است. او سهم قابل ت
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این شرکت تجارت الکترونیک می گوید مشارکت و همکاری ها به آن ها کمک می کند تا .تحویل موادغذایی استفاده می کند

دقیقه تحویل دهند. هما هم تحویل  30یکلت ها در کمتر از موادغذایی آنالین را با وجود ناوگان پیک های چینی، اسکوترها و موتورس

تحلیلگران می .مایل( از فروشگاه ها فاصله دارند 2کیلومتر ) 3سریع مشابهی را برای مشتریان خود وعده داده است و اینکه مشتریان 

ن طبقه متوسط، بازار آنالین موادغذایی گویند با توجه به رشد روز افزون کاربران تلفن های هوشمند و افزایش جمعیت جوان، خریدارا

  .چین هیچ نشانه ای از کندشدن ندارد

http://www.iana.ir/fa/news/49035/%D8%BA%D9%88%D9%84%- 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 1۳۹۶مهر  2۳تاریخ: 

 شکر، پرطرفدارترین مادۀ مخدر جهان/ مسکن درد، اعتیادآور و در درازمدت موجب مشکالت سالمتی

علم »نویسد و تاکنون جوایز متعدد، ازجمله سه بار جایزۀ نویسندۀ اهل آمریکا که در زمینۀ علم می (Gary Taubes) گری تاوبز

های علم بد؛ زندگی کوتاه و روزگار عجیب گداخت سرد نویسندگان علمی را برده است و کتاب از سوی اتحادیۀ ملی« در جامعه

خصوص ( از جمله کتاب های اوست؛ با اشاره به تجربۀ مصرف شکر و شیرینی، به2007های بد )های خوب؛ کالری( و کالری1993)

 .ده استدر دوران کودکی، ویژگی خاص آن را با یکی از مواد مخدر مقایسه کر

مادۀ مخدری را تصور کنید که بتواند ما را سرخوش و مملو از انرژی کند و خوردنی هم باشد. نیازی نباشد   به گزارش ایانا از گاردین،

بخشش را حس کنید. تصور کنید که این ماده عمالً صورت تزریقی، دخانی یا استنشاقی مصرف کنید تا اثرات باشکوه و آرامآن را به

ها دهید چنان لذت عمیق و شدیدی را در آنخوبی ترکیب شود و وقتی آن را به کودکان میخصوص مایعات بهع غذا و بهبا انوا

 .شان تبدیل شودآوردن آن ماده به نیرویی محرک در تمام دوران زندگیدستانگیزد که تالش برای بهبر

آور، یا مخدر کند؟ آیا امکان دارد خود شکر نوعی مادۀ سرخوشیجور سرخوشی ایجاد تواند یکآیا چشیدن مزۀ شکر روی زبان می

رد: هیچ ای وجود ندامدت چنین اثرات منفیتواند اثرات جانبی بلندمدتی داشته باشد. اما در کوتاهازاندازۀ شکر میباشد؟ مصرف بیش

 لب و ناراحتی تنفسی نیست. وقتی اینبودن، تپش ق«پرت»رفتن، خبری از تلوتلوخوردن، سرگیجه، مشکل در رسایی سخن، ازحال

دهند، اثر آن ممکن است صرفاً حالتی شدیدتر از همان رفتارهای دمدمی، احساسی و ظاهراً طبیعیِ دوران ماده را به کودکان می

د یا شتواند نرسیدن به آن مادۀ مخدر باخلقی، و چند ساعت بعد هم نالیدن که علتش میکودکی باشد: از سرخوشی اولیه تا کج

شان را آرام کند، حداقل در مدتی که مشغول خوردنش هستند. پریشانینباشد. اما، بیش از هر چیز، این ماده کودکان را شاد می

زده و سرشار از ها را هیجانکند و تا قبل از اینکه اثرش از بین برود آندهد، حواسشان را جمع میکند، دردشان را تسکین میمی

مدت .تنها نکتۀ منفی این است که کودکان مرتباً انتظار )و شاید هم درخواست( مقداری دیگر را خواهند داشت دارد.لذت نگه می

هایشان بدهند تا آرامشان کنند، کنند این مادۀ مخدرِ خیالی را هر وقت الزم باشد به بچهکشد که والدین عادت میزیادی طول نمی

شان جلوگیری کنند یا حواسشان را پرت کنند. وقتی این مادۀ مخدر را معادل ناگهانی شان را تسکین دهند، از ناخشنودیناراحتی

کشد میکنند. طولی نمناسبت نمرات خوب مدرسه از آن استفاده میکشد که در جشن تولد، بازی فوتبال یا بهلذت بدانند، طولی نمی

ها و تعطیالت اصلی، استفاده از این مادۀ مخدر برای ای بدون آن کامل نیست و همچنین، در جشنکه هیچ دورهمی خانوادگی

جای اینکه خرج غذاهای مقوی کشد که نیازمندان دنیا همان پول اندکی را که دارند، بهشود. طولی نمیتضمین لذت جزء واجبات می

خصوص در دوران کودکی، هتجربۀ مصرف شکر و شیرینی، ب.نمایندهایشان کنند، با رضایت صرف این مادۀ مخدر میبرای خانواده

ه سال دارم و معتقدم کوسنراحتی آن را با یکی از مواد مخدر مقایسه نمود. من فرزندانی نسبتاً کمتوان بهویژگی خاصی دارد که می

فرزندانم  تای همیشگی در وظایف پدر و مادری ما نبود، تربیها، دغدغهاگر شکر و شیرینی در کار نبود و اگر مدیریت مصرف شکرِ بچه

 قول تام ریچاردسونِکنند )بههای مدرن دفاع میشد. حتی کسانی که جانانه از جایگاه شکر و شیرینی در رژیمتر میبسیار آسان

ها قبول دارند که دفاع شان بدین معنا نیست که به بچه«( های زندگیای لذتِ معصومانه و مرهمی میان استرسلحظه»نگار، روزنامه

هایشان اکثر والدین باید شیرینی را برای بچه»ها هم معتقدند آن .«خواهند بخورندهروقت هرچقدر شیرینی می»م اجازه دهی

های پوکمون، اسباب و لوازم جنگ گیرند )کارتهای زیادی میبندی ضروری است؟ کودکان بهانهاما چرا این جیره.«بندی کنندجیره

طور باعث ای دارند که اینها چه ویژگیهای زیادی هم دوست دارند. اما شیرینی( و خوراکیهای دورای ماجراجوپشتیستارگان، کوله

شود؟این مسئله چیزی فراتر از بحثی آکادمیک است، چون واکنش تمام مردم به شکر مشابه واکنش ها میبندیِ آننیاز به جیره
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کنند. مانع اصلی آسانی به دست آورند، مصرف میتوانند بهکودکان است: وقتی به مصرف آن عادت کنند، هرچقدر از آن را که ب

ازآنجاکه قیمت شکر با گذشت  .مصرفِ بیشتر، البته تا قبل از آنکه مردم چاق و مبتال به دیابت شوند، معموالً دسترسی و قیمت است

جات ، که فروش شیرینی1934ر سال د.طور یکنواخت و ثابت افزایش پیدا کرده استها کاهش یافته است، میزان شکر مصرفی بهقرن

رکود اقتصادی ثابت کرده که مردم شیرینی »نوشت:  نیویورک تایمزدر دوران رکود بزرگ اقتصادی همچنان در حال افزایش بود، 

یشی پ های کوتاهی که تولید شکر از توانایی مصرف مادر برهه« خرند.خواهند و، وقتی کمترین پولی به چنگ بیاورند، شیرینی میمی

اند تا تقاضا را افزایش دهند و، حداقل تا همین چندی ازشکر مجدانه تالش کردهکنندگان محصوالتِ غنیگرفته، صنعت شکر و تأمین

ر ای اعتیادآوآیا شکر واقعاً ماده»نگار و مورخ، این است که بیان زیبای چارلز سی. مان، روزنامهسؤال اساسی به.اندپیش، موفق هم بوده

ه شکر اند کشک مردم طوری جلوه دادهپاسخ به این پرسش آسان نیست. بی« دهند؟گونه جلوه مییا فقط مردم با رفتارشان ایناست 

کر ای که دربارۀ شدهد. تا چندی پیش متخصصان تغذیهبودن شکر نشان نمیاعتیادآور است، اما علم شواهد محکمی دال بر اعتیادآور

اهی ها گای مغذی )نوعی کربوهیدرات( است و نه چیز دیگر. آنکردند که مادهاین منظرِ طبیعی بررسی میکردند، آن را از تحقیق می

گاه بحثی در این مورد نبود که آیا واکنشی در کردند، اما هیچدرمورد نقش احتمالی آن در دیابت و بیماری قلبی با هم مباحثه می

شناسان و تاکنون عصب.شان نبودده شود یا خیر؟ این موضوع در حیطۀ کاریانگیزد که باعث مصرف افراطی این مامغز برمی

بندی کنیم طور به این موضوع که چرا باید شکر را جیرهاند و همینعالقه نشان داده 1دوستیشناسان معدودی به پدیدۀ شیرینیروان

در مقایسه با آن دسته موادی که سوء -ت که این شکرها ها عمدتاً از این منظر بوده اسازحد نشود. اما پژوهشِ آنتا مصرفمان بیش

چگونه موادی هستند. اخیراً این مقایسه توجه  -میزان نسبتاً خوبی شناخته شده استشوند و مکانیسم اعتیادشان بهمصرف می

و این  انداد جامعه رفتهبندی شکرِ همۀ افردنبال جیرهبیشتری را به خود جلب کرده، چراکه مسئوالن و متخصصان سالمت عمومی به

ها واقعاً اعتیادآور هستند، انداختن این مطلب است که آنهای تنظیم مصرف شکرها جاند که: یکی از راهاامکان را نیز مدنظر قرار داده

با برخی  گردانای رواناند و هم مادهای مغذیاحتمال زیاد از این جهت خاص هستند که هم مادهمانند سیگار. این شکرها به

ی و شیرین اند. سیدنی مینتز، نویسندۀ کتابرا موجه دانسته« عنوان مادۀ مخدرشکر به»مورخان اغلب استعارۀ .های اعتیادآورویژگی
صوص ساکارزِ خاینکه شکرها، به»نویسد: زبان انگلیسی است، در این باره می، که یکی از دو کتابِ اصلی دربارۀ تاریخچۀ شکر به2قدرت

اما این اثرات، مانند اثرات الکل یا « شده است.خوبی شناختهکنند بهشناختی خاص و عجیبی ایجاد میر پرورده، تأثیرات روانبسیا

اش برای اولین بار بتواند موجب تغییراتی سریع در تنفس، ضربان قلب، استفاده»دار، آشکار یا بادوام نیست که های کافئیننوشیدنی

مینتز معتقد است که شکر عمدتاً به این دلیل از تقبیح اجتماعی گریخته است که، باوجود تغییرات رفتاریِ .«رنگ پوست و غیره شود

شدن، تلوتلوخوردن، سرگیجه، شنگولی، تغییر در تُن صدا، سرخ»شود آن نوع آشکارِ کودکان هنگام مصرف شکر، این ماده موجب نمی

سایر مواد مخدر در بدن ایجاد شود. « های دیگرِ مرتبط با مصرفِا هر یک از نشانهنارسایی کالم، تشدید آشکار فعالیت جسمانی ی

پرداخت  طور سنگینیها بعد، این بها بهها و دههتشخیص نیست و، سالآورد که بالفاصله قابلقیمتی به وجود میشکر ظاهراً لذت را به

ای غذیهپیامدهای بلندمدتِ ت»تشخیصی وجود نداشت، سؤاالتِ مربوط به قول مینتز پیامدهای آشکار و مستقیماً قابلشود. وقتی بهمی

وقت نفهمیم که آیا از عالئم محرومیت از آن )حتی عالئم امروزه اکثر ما شاید هیچ«. جواب ماندیا پزشکیِ آن ناپرسیده یا بی

مورخانِ شکرْ مقایسه با .به پاسخ این پرسش برسیممانیم که قدر از آن دور نمیگاه آنبریم یا خیر، چراکه هیچاش( رنج میبرجسته

اصطالح مینتز( است که از مناطق ) 3«خوراک مخدر»دانند که شکر یکی از چندین مواد مخدر را تاحدی به این دلیل مناسب می

، قهوه، رام و تنباکو بعد بر پایۀ آن بنا گشتند )مواد دیگر چایهای اروپا از قرن شانزدهم بهگرمسیری به دست آمده و امپراتوری

کردن تاریخ شکر ارتباط تنگاتنگی با تاریخ این مواد دارد. رام طبعاً عرق نیشکر است. در قرن هفدهم، وقتی شکر برای شیرین.(بودند

قرن  گرفت و قیمت آن هم مناسب بود، مصرف این مواد در اروپا شدیداً زیاد شد. از همانچای، قهوه و شکالت مورد استفاده قرار می
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ها و در هند و شربت (دانه )حشیشکردند. حتی مواد حاصل از شاههای تقطیری و شراب را با شکر شیرین میچهاردهم، نوشیدنی

تنباکوی آمریکایی )که اولین برند درمورد تنباکو هم، شکر جزئی مهم از سیگار مخلوط توتون.های تریاکی نیز حاوی شکر بودندشراب

است که موجب « پیوند تنباکو و شکر»، همین 1950و هنوز هم هست. بنا به گزارشی از صنعت شکر در سال بود( بوده « کمل»آن 

هایمان شود بتوانیم دود سیگار را به درون ریهتر اینکه باعث میشود و مهمکشیدن در مقایسه با سیگار برگ میسیگار« مالیم»تجربۀ 

م دسترسی در دنیای قدیگردان قابلل که، تا قبل از آمدن این مواد، تنها مادۀ روانبرخالف الک-شکر، نیکوتین و کافئین .بفرستیم

ری ای که کمک بیشتکردند، تجربهای بسیار متفاوت فراهم میکننده داشتند و تجربههای تحریکای از ویژگیحداقل مجموعه -بود

د. ها را داشتندر قرن هجدهم حکم انگیزنده»نویسد این مواد کرد. نایل فرگوسن، مورخ اسکاتلندی، میبه کارهای زندگی روزمره می

نستند آن را تجربه تواای که تقریباً همه میای بزرگ از شکر، کافئین و نیکوتین بنا شد، نشئهتوان گفت که امپراتوری بر پایۀ نشئهمی

طور است(، طور که هنوز هم همینکرده )همانظاهراً برای بسیاری افراد شکر، بیش از هرچیزِ دیگر، زندگی را شیرین می.«کنند

ای ایدئال بود ماده»گوید که شکر های ثروت نسبی و ساعات فراغت روز محروم بودند. مینتز میخصوص برای افرادی که از لذتبه

ید در ظاهر، آسان تر به نظر برسند. همچنین تغییرات میان کار و استراحت را، شاهای پرمشغله کمی آرامشد زندگیکه باعث می

یگر های دکرد. این ماده با بسیاری خوراکیتری فراهم میهای پیچیده، حس سیری و رضایت سریعبه کربوهیدراتکرد و، نسبتمی

شد... . تعجبی ندارد که ثروتمندان و قدرتمندان تا این حد آن را دوست داشته باشند و تعجبی هم ندارد که فقرا یاد نیز ترکیب می

لذتی کامل »کند: درمورد سیگار گفت درمورد شکر هم صدق می 1891آنچه اسکار وایلد در سال .«ند آن را دوست داشته باشندگرفت

دهند. ای به شکر واکنش نشان میصورت لحظهکودکان قطعاً به«کند. چه چیزی بهتر از این؟است. دلپذیر است و ارضایتان هم نمی

 :شکر و آب خالی یکی را انتخاب کنندگوید به نوزادان اجازه دهید میان آبسال پیش می 300فردریک اسلر، پزشک بریتانیایی، 

ه شوند، مگر اینکه کمی شکر داشته باشد و بکنند: با شیر گاو هم راضی نمییکی را با ولع خواهند مکید و دیگری را با اخم نگاه می»

کنندۀ شکر شده و تا اوایل قرن بیستم هم ترین مصرفها بزرگیپرسشی مطرح است که چرا انگلیس«.شیرینیِ شیر مادر شود

رایج دیگری  کردند، پاسخها دارای مستعمراتی بودند که بیشترین شکر را در دنیا تولید میبراینکه انگلیسیمانند. عالوهطور میهمین

ازآن خود را به چیزهای شیرین عادت ای، قبلنهها میوۀ آبدار بومی نداشتند و به همین خاطر، برخالف مردمان مدیتراآن :هم هست

البته .دشان شها با شکر باعث شگفتی همگانیها چیزی بسیار جدید بود و اولین مواجهۀ آننداده بودند. مزۀ شیرین برای انگلیسی

کند یا اینکه مصرفِ شکرْ زنی است، درست مانند همان باور که مزۀ شکر اضطراب را آرام کرده و گریۀ کودکان را قطع میاین گمانه

کند. اما اگر شکر فقط سازد که، باوجود درد و خستگی، به کار ادامه دهند، یا اینکه درد گرسنگی را کم میساالن را قادر میبزرگ

ین یکند، پس باید تبگردانِ محرکِ لذتی نباشد که بر برخی دردها غلبه میموجب انحراف ذهن کودک شده و واقعاً مسکن یا روان

ادبیات .به سینۀ مادر یا خودِ شیر مادر تأثیر بیشتری در تسکین پریشانیِ نوزادان داردهای کلینیکی نسبتکنیم که چرا در آزمایش

آوری اندک طرز شگفتای خوراکی از مواد مورد سوءمصرف است یا خیر، بهپژوهشی درمورد اینکه آیا شکر اعتیادآور و درواقع گونه

دانستند. آن، مسئوالن ذیربط این سؤال را چندان مرتبط با سالمت انسان نمیو تا حد زیادی هم حتی بعداز 1970است. تا دهۀ 

کنند. اما ما موش و میمون ها شکر مصرف میها و میمونکند که چرا موشهای محدودْ ما را قادر به توضیح این امر میهمان پژوهش

ودکان که شود؛ کها انجام میندرت بر روی انسانیل اخالقیِ کامالً آشکار، تحقیقات حیاتی بهدالها هم انسان نیستند. بهنیستیم و آن

تر یک بیشها را به شکر، کوکائین و هروئین مقایسه کنیم تا مشخص شود کدامتوانیم پاسخ آندیگر جای خود دارند. مثالً نمی

 4«اداشمرکز پ»شود که نیکوتین، کوکائین و الکل در قسمتی از مغز میهایی مشابه با شکر واقعاً موجب تحریک واکنش.اعتیادزاست

خصوص غذاخوردن و آمیزش( در این اند که رفتارهای موردنیاز برای بقای یک گونه )بهنام دارد. پژوهشگرانِ اعتیاد به این باور رسیده

دهیم. شکر موجب ترشح را بارهاوبارها انجام میها گیرند. به همین خاطر است که آنجای می« بخشلذت»بخش از مغز در طبقۀ 
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دهند. ازآنجاکه عملکرد مواد شود که اثرات قدرتمند این مواد را انتقال میمی (خصوص دوپامینای )بههای عصبیدهندههمان انتقال

های ئگی بیشتر شود. مثالً برگشده درآورند تا موجب نشصورت تغلیظها را بهاند عصارۀ آنها یاد گرفتهبه این صورت است، انسان

شوند، و اگر شدت اعتیادزا میپرورانند بهصورت کوکائین میها را بهکننده هستند، اما وقتی آنکوکائین، با جویدن، خیلی کم تحریک

ده تا ش پرورده شاها بفرستد، اعتیاد باز هم شدیدتر است. شکر هم از شکل اولیهصورت کوکائین کراک به داخل ریهها را بهکسی آن

طور طبیعی در هرچه بیشتر از این مواد استفاده کنیم، دوپامین کمتری به.تر گرددنشئۀ حاصل از آن تقویت شود و اثراتش عمیق

بخش صورت گیرد؛ درعین حال، شود. نتیجه این است که به مقدار بیشتری از ماده نیاز داریم تا همان واکنش لذتمغز تولید می

شناس، جیمز لئونارد کورنینگ، عصب.بخش خواهد بودعی همچون آمیزش و غذاخوردن هم کمتروکمتر برایمان لذتهای طبیلذت

ایِ مرحله 12فرایند « تواند میلِ فیزیکی به الکل را کاهش دهد.کمتر شکی وجود دارد که شکر می»بیش از یک قرن پیش گفت: 

ینی و جای الکل از شیرکند که، وقتی میل به نوشیدنی الکلی باال گرفت، بهمی به اعضای خود پیشنهاد 5«های گمنامالکلی»سازمان 

دوبرابر شد، چراکه ظاهراً  1919درواقع سرانۀ مصرف شیرینی در آمریکا با آغاز ممنوعیت مشروبات در سال  .شکالت استفاده کنند

تولید ساالنۀ شکر در دنیا، شکر و شیرینیْ رژیم غذایی ما را با افزایش نِمایی .جات روی آوردندها همگی از الکل به شیرینیآمریکایی

بروبرگشت پر کردند. در اوایل قرن بیستم، شکر خود را در تمام ابعاد تجربۀ خوراکی ما جا داد. مردم آن را با صبحانه، ناهار، شام و بی

کم نتیجۀ گفتند: این افزایش مصرفْ دسته میکردند. مسئوالن غذایی هم چیزی ظاهراً بدیهی در این بارها مصرف میوعدهمیان

تر های الکلی، با ارضای اشتها بیشافزایش اشتها برای شکر مانند هر اشتهای دیگر، مثالً اشتها برای نوشیدنی»نوعی اعتیاد است و 

شده ریزیط با تالشی برنامهبندی نفوذ کرده که فقهای آماده و بستهبا گذشت یک قرن، شکر چنان در انواع و اقسام خوراکی.«شودمی

ازدار، های گها، نوشیدنیها، شکالتها، بستنیهای آشکارا شیرین )کلوچهفقط در خوراکیتوان از آن اجتناب نمود. شکر نهو مصمم می

زمینی، سس شده، مربا، ژله و غالت صبحانه(، بلکه همچنین در کرۀ بادامزا، چای سرد شیرینهای ورزشی و انرژیسودا، نوشیدنی

تا، زمینی برشته، سس پاسشده، بیکن، سوسیس، چیپس، سیبهای فراوریساالد، سس قرمز، سس کباب، کنسروهای سوپ، گوشت

م، شدۀ کخصوص چربی اشباعخاطر چربی و بهبعد، تولیدکنندگان محصوالتی که، بهبه 1980از دهۀ .گوجه و نان نیز وجود دارد رب

ی ها را به همان اندازه یا حتهای چربی کردند تا این خوراکیشدند شکر را جایگزین این کالریلم معرفی میدر تبلیغاتشان کامالً سا

 کنند که به ترکیب شکر وها معموالً شکر را، در لفافۀ یک یا چند نام، از بیش از پنجاه اسم مختلفی مخفی میآن .بیشتر لذیذ کنند

شیرینی »جات، باوجود شکر اضافه، جات حذف شد و این شیرینیچربی از انواع شیرینی .شوداز فروکتوز اطالق میشربت ذرت غنی

م شناخته شدند. گویی تما« وعدۀ سالم برای قلبمیان»ها ها برداشته شد و شکر اضافه شد و اینخوانده شدند. چربی از ماست« سالم

ل کند و ما محصوشیرین نشود، ذائقۀ مدرن ما آن را رد می صنعت خوراکی ناگهان به این نتیجه رسیده بود که اگر محصولی کمی

ها که هستند( خوشی خود را از های الکلی نیستند )و بسیاری از آنهایی که اهل نوشیدنیآن.خریم که شیرین استرقیبی را می

اند که با آن به ابزاری تبدیل شده جاتداران، شکر و شیرینیگیرند. برای ما بچهشکالت، دسر، بستنی قیفی یا کوکاکوال یا پپسی می

دهیم و به کاری ترغیبشان ها انگیزه میدهیم، به آنها نشان میدهیم، عشق و افتخارمان را به آنبه دستاوردهای فرزندانمان پاداش می

دیگر  ند. تفکریجات خوشمزه هستباز هم نگرش عام این است که این دگرگونی صرفاً نتیجۀ این است که شکر و شیرینی.کنیممی

سالی مان این است که اولین مزه )شیرینی(، چه برای نوزادی امروزی و چه بزرگاین است که دلیل نفوذ شکر در سرتاسر رژیم غذایی

کند و گرچه برابر با اثرات مواد اعتیادزا نیست، با ای سرخوشی است که نوعی مِیل را تا آخر عمر برافروخته میها پیش، گونهدر قرن

ازآنجاکه شکرْ نوعی مادۀ غذایی است و مضرات آشکار آن در مقایسه با مضرات نیکوتین، کافئین و الکل .پذیر استمقایسهها آن

تر است، این ماده توانسته در برابر حمالت از منظر مبانی نظری و کاربردیِ مدت و با مصرف کم( بسیار مالیمصورت کوتاه)حداقل به

ی تقریباً مصون بماند. این ماده در برابر حمالت برمبنای آسیب آن به سالمتی بدن نیز مصون مانده اخالق و از منظر دین
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گیرند )چربی و کلسترول، پروتئین و ای از رژیم یا محیط را در نظر میهای مزمن، هر مؤلفهمتخصصان تغذیه، برای بیماری.است

حضور  ها و مواد معدنی و البتهها، فقدان فیبر، ویتامینبیوتیکژن و آنتیهای رشد و استروگوشت، گلوتن و گلیکوپروتئین، هورمون

ازحد و کمبود فعالیت جسمانی( و بعدازآن شاید این احتمال را بپذیرند که شکر، جز شده، خوراک بیشنمک، کلیۀ غذاهای فراوری

طور بود که وقتی تعداد اندکی از مسئوالنِ آگاه، طی ینکند، نقش خاص دیگری هم داشته است. ااینکه ما را وادار به لنباندن زیاد می

ها، اعتبار خود را به خطر انداختند و گفتند که شکر عامل ضرر است سخن شان تأثیر چندانی بر باور همکارانشان یا عادات سال

 .جات تکیه کنندیهای زندگیِ روزمره، به شکر و شیرینخوراکی مردمی نداشت که عادت کرده بودند، برای پاداشِ سختی

 خطری از مصرف شکر را تعیین کرد؟توان حد بیچطور می

ند. دانخطر میطور به پایان رساند که اکثر کارشناسانْ شکر را بیکل غذا و داروی آمریکا )اف.دی.اِی( بحث را این، اداره1986در سال 

شده را علت رژیمیِ بیماری قی معرفی کردند و چربی اشباعتعادل کالری را عامل چاهای پژوهشیِ مرتبطْ عدمهمچنین وقتی کمیته

چه مقدار »پاسخ سنتی به پرسش .دهی به این پرسش هرگز پیگیری نشدهای کلینیکیِ الزم برای شروع پاسخقلبی دانستند آزمایش

م که ایفهمیم زیاد خوردهمانی میروی نکنیم. اما فقط زاعتدال بخوریم و در مصرف آن زیادهاین است که باید شکر را به« زیاد است؟

مقاومت انسولین نقص بنیادی موجود در دیابتِ نوع .های سندرم متابولیک و مقاومت انسولین را بروز دهیمچاق شویم یا دیگر نشانه

سایرین در ها بیشتر از دوم و شاید هم چاقی است. کسانی که هم چاق و هم دیابتی هستند معموالً فشار خون باال نیز دارند. آن

معرض بیماری قلبی، سرطان و سکته و شاید هم زوال عقل و حتی آلزایمر هستند. اگر شکر و شربت ذرتِ غنی از فروکتوزْ عامل 

بیان ساده: به .شده نیز هستندهای اشارهاحتمال زیاد، محرکِ رژیمیِ دیگر بیماریچاقی، دیابت و مقاومت انسولین هستند پس، به

یافت که امروزه به آن چیزی میهای مرتبطْ شیوع خیلی کمتری نسبتهای غذایی، این خوشۀ بیماریر رژیمبدون وجود شکر د

نظر قدیم جامعۀ پزشکی، ارتباطی با هم نداشتند یا حداقل، همراه دارد که، بنا به سندرم متابولیک انواعی از اختالالت را به.هست

ی انسولین گردشی، دالیلی جدا و مختلف داشتند، ازجمله چاقی، فشار خون باال، قند عنوان نتایجِ مقاومت انسولین و سطح باالبه

شناختی کنند که پیامدهای کند، مزمن و آسیبهای تنظیمیِ سرتاسر بدن شروع به عملکرد نادرست میخون باال و التهاب. سیستم

توانیم مصرف کنیم که میگونه تصور میزحد شکر، ایناهای مصرف بیشپس از مشاهدۀ نشانه.شودجای بدن مشاهده میآن در همه

داریم، جای سه نوشیدنی پرشکر در روز، یک یا دو تا بنوشیم، یا اگر بچهآن را کاهش دهیم و دوباره به حالت عادی بازگردیم و مثالً، به

ها طول کشیده تا به ها یا حتی نسلیا دههها خوردن بدهیم، نه هر روز. اما اگر سالهایمان اجازۀ بستنیها به بچهفقط آخر هفته

های سندرم متابولیک در ما ظاهر شود، این احتمالِ قوی هم وجود دارد که حتی این مقادیرِ ظاهراً متوسطِ ای برسیم که نشانهنقطه

شود ای که پدیدار میشانهاگر هم اولین ن .قدر کم نباشد که موقعیت را معکوس کنند و ما را به سالمتی بازگردانندمصرف شکر هم آن

های خوراکی استدالل روی در عادتنفع میانهمسئوالنی که به.چیزی غیر از چاقی باشد )مثالً سرطان( آنگاه واقعاً بدشانس هستیم

اقع ها مؤثر ودانند که برای آنروی را آن چیزی میها میانهکنند معموالً افرادی هستند که اندامی نسبتاً متناسب و سالم دارند. آنمی

شود که همان رویکرد و مقدار برای همۀ ما همان فواید را خواهد داشت. البته اگر مؤثر واقع نشود و اگر گونه تصور میشود. اینمی

نمان ایم و خودمان یا کودکااست که کارمان را درست انجام نداده خودمان یا فرزندانمان نتوانیم متناسب و سالم بمانیم، فرضِ ثابت این

توانیم، قبل از کشد تا مصرف شکر پیامدهای خود را نشان دهد چطور میوقتی بیست سال طول می.ایمشکر زیادی مصرف کرده

م بگیریم داری( تصمیتر نیست در اوایل زندگی )یا اوایل بچهکنیم؟ آیا منطقیازحد مصرف میاینکه دیر شود، بفهمیم که داریم بیش

به این احتمال باشد حداقلِ مصرف ممکن؟هر بحثی درمورد اینکه مقدار مجاز شکر چقدر است باید باتوجهروی یعنی که عدم زیاده

روی ناپذیر است، تالش برای میانهکه شکر نوعی مادۀ مخدر و احتماالً اعتیادزاست. در دنیایی که مصرف زیاد شکر عادی و عمالً اجتناب
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برای  آمیز باشد که تالشوی داشته باشیم، احتماالً برای بعضی از ما به همان اندازه موفقیتردر مصرف شکر، با هر تعریفی که از میانه

کشیدن )فقط چند نخ در روز، نه یک پاکت کامل(. حتی اگر با کاهش مصرف بتوانیم هرگونه اثر مزمنی را از خود روی در سیگارمیانه

خی مان تبدیل شود. برای براید هم مدیریت عادات به دغدغۀ اصلی در زندگیدور کنیم، شاید نتوانیم عاداتمان را مدیریت کنیم یا ش

خوردن آن است، یعنی اصالً دسر نخوریم، نه اینکه یکیا دو قاشق بخوریم و بعد بشقاب را کنار تر از کماز ما، قطعاً نخوردن شکر آسان

در ذهنم، همیشه به چند سخن رجوع .فهوم معناداری نیستروی مای است، پس شعار میانهاگر مصرف شکر سراشیبیِ لغزنده.بگذاریم

ریشۀ .برندروی را در مصرف شکر زیر سؤال میکنم که، هرچند هم غیرعلمی باشند، برای من، اعتبار هرگونه تعریفی از میانهمی

اور پزشکی دوکِ یورک و ردیابی کرد. توماس ویلیس، مش 1670توان در اوایل دهۀ های امروزی درمورد شکر و بیماری را میبحث

نامید و به اولین پزشک اروپایی  6«جرثومۀ ادراری»شاه چارلز دوم، متوجه افزایش شیوع دیابت در بیماران ثروتمند خود شد. او آن را 

درار شناسایی دیابت و شیرینی ا« العاده شیرین، مثل شکر یا عسل.فوق»ها را تشخیص داد: تبدیل شد که مزۀ شیرین ادرار دیابتی

دست ویلیس ازقضا مصادف است با اولین موج واردات شکر به انگلستان از مستعمراتش در کارائیب و نیز اولین استفاده از شکر به

شود یکی از نظرات انداز میروی در ذهنم طنینکردن با مفهوم میانهنرموپنجهسخن دیگری که هنگام دست.کردن چایبرای شیرین

ها تازه است. در زمانی که انگلیسی 7«دفاع از شکر در برابر اتهامات دکتر ویلیس»نام ای بهدر مقاله 1715فردریک اسلر در سال 

هتر است ب« استعداد چاقی دارند»گوید زنانی که نگران ظاهرشان هستند اما کردند، اسلر میطور گسترده مصرف میداشتند شکر را به

زمانی که اسلر این «. خواهند باشندتر از چیزی شوند که میکند که چاقرا مستعد میها آن»از مصرف شکر خودداری کنند، چون 

 42کل غذا و داروی آمریکا، ما امروزه گفتۀ ادارهکردند. بهطور متوسط پنج پوند شکر در سال مصرف میها بهسخن را گفت، انگلیسی

کننده است، قاطعانه نیست. فرض کنیم افرادی نظر من قانعهرچند بهباید بپذیریم که شواهد علیه شکر، .کنیمپوند در سال مصرف می

ایم تا رژیمی مدرن با شکر یا بدون شکر داشته باشند. ازآنجاکه عمالً تمام غذاهای طور تصادفی از جمعیتمان انتخاب کردهرا به

طور جمعیتی که قرار است از شکر پرهیز کند به شوند،ها با شکر درست میشده دارای شکرِ افزوده هستند یا همچون اکثر نانفراوری

دهند که مایکل شکل چشمگیر کاهش میها مصرف چیزی را بهشده هم پرهیز خواهد کرد. آنزمان از تقریباً تمام غذاهای فراوریهم

 8«خوراکیمواد شبه»اد ماندنی یرا با لفظی بههایی با موضوع غذا و کشاورزی و مواد مخدر، آن نگار و نویسندۀ کتابپوالن، روزنامه

لوتن اند، یا گتوان برشمرد: شاید حبوبات کمتر پرورده شده خوردهتر بودنِ این افراد مینامید. امروز دالیل احتمالیِ زیادی برای سالم

عمالً راهی برای اند! های مصنوعیِ کمتر مصرف کردهدهندهدارنده و شاید هم طعمنشدۀ کمتر، مواد نگههای اشباعکمتر، چربی

شکلی تغییر دهیم که بدون شکر درست شوند، اما دیگر به این توانیم تمام این خوراکی را بهمی.اطمینان در این باره وجود ندارد

د خواهد تا حهای مصنوعی را جایگزین شکر کنیم. جمعیت تصادفی ما، که میکنندهخوشمزگی نخواهند بود، مگر اینکه شیرین

خاطر مصرف کمتر توانیم مطمئن شویم که این کاهش وزن بهبخورد، احتماالً وزن خود را کم خواهد کرد. اما نمیممکن کم شکر 

خاطر دریافت کالری کمتر. درواقع هرنوع توصیۀ رژیمی به همین مسئله دچار است: چه بخواهید از گلوتن، شکر است یا کالً به

های پرورده پرهیز کنید و چه فقط بخواهید کالری دریافتی را کم انواع کربوهیدرات شده یاهای اشباعنشده، چربیهای اشباعچربی

شدۀ حاوی شکر و انواعی از ، محصول نهاییِ این توصیه این است که معموالً از خوردن غذاهای فراوری(تر بخوریدکنید )کمتر و سالم

 کند. بیشترِ نگرانیتر هم میجای شکرْ اوضاع را پیچیدهی بههای مصنوعکنندهجایگزینی شیرین.مواد دیگر خودداری خواهید کرد

شان را صنعت هایی به وجود آمد که بخشی از بودجهخاطر پژوهشبه 1970و  1960ها در دهۀ کنندهدرمورد استفاده از این شیرین

زا و نیز ای احتماالً سرطانوان مادهعنکنندۀ مصنوعی سیکالمات بهها منجر به ممنوعیت شیریناین پژوهش .شکر تأمین کرده بود

ر مروها و با مقادیر شدیداً باال. گرچه این نگرانی بهتواند موجب سرطان شود، حداقل در موشترویج این باور شد که ساخارین می

و  م متابولیکهای مصنوعی ممکن است منجر به سندرکنندهرنگ شده است، اما این باور جای آن را گرفته که این شیرینزمان کم
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ای را میان استفاده از آید که رابطهاین باور عمدتاً از مطالعات اپیدمیولوژیکی به دست می.درنتیجه چاقی و دیابت شوند

اند دهند. اما احتماالً کسانی که مستعد افزایش وزن و دیابت هستند همان افرادیهای مصنوعی و چاقی و دیابت نشان میکنندهشیرین

های ملی علوم آمریکا در سال فیلیپ هندلر، رئیس وقت آکادمی.کنندهای مصنوعی به جای شکر استفاده میکنندهنکه از شیری

های ندهکنای از شیرینالعمر یا حتی چندساله یا چند دههخواهیم بدانیم این است که آیا استفادۀ مادامگوید چیزی که ما میمی 1975

باشد.  تریزین شکر است یا بدتر از آن؟ برای من سخت است تصور کنم که شکر انتخاب سالممصنوعی بهتر از مصرف میزان جایگ

جامعۀ پژوهشی قطعاً .های این کار استجای آن یکی از راههای مصنوعی بهکنندهاگر هدف حذف شکر است، جایگزینی شیرین

. اما احتماالً باید مدت زیادی صبر کنیم تا مسئوالن سالمت به گذشته، کار بهتری در ارزیابی این سؤاالت انجام دهدتواند، نسبتمی

ها هستیم، در اختیارمان بگذارند. پس تا آن های قطعی را، که در پی آنهمگانی به چنین مطالعاتی بودجه اختصاص دهند و پاسخ

االن درمورد میزان مصرف سطور که ما بزرگموقع چه کنیم؟مسئلۀ مقدار مجاز شکر نهایتاً تصمیمی شخصی است، درست همان

حوۀ بودنِ شکر زیاد است و، درمورد نکنیم. شواهد کافی وجود دارد که بگوییم احتمال سمیگیری میالکل، کافئین یا سیگار تصمیم

ب است واند، خبرقراری تعادل میان خطرات احتمالی و فواید آن، تصمیمی آگاهانه بگیریم. البته، برای اینکه بدانیم این فواید کدام

کرده )ازجمله خودم( به شما خواهند گفت که برایشان غیرممکن بوده های ترکببینیم زندگی بدون شکر چگونه خواهد بود. سیگاری

 ها و شاید همها و ماهاز نظر عقلی و احساسی بفهمند که زندگی بدون سیگار چگونه خواهد بود... تا اینکه آن را ترک کردند. هفته

توانستند کشیدن حتی یک نخ سیگار را تصور رایشان کلنجاری دائمی بود تا اینکه روزی به جایی رسیدند که نمیها، ماجرا بسال

ای مشابه شاید تجربه.اند، چه رسد به اینکه از آن لذت هم برده باشندرسید که چرا زمانی سیگار کشیدهکنند و به ذهنشان نمی

عی کنیم بدون آن زندگی کنیم و تا وقتی که این تالش را بیشتر از فقط چند روز یا درمورد شکر هم صدق کند. اما، تا وقتی که س

 /.چند هفته ادامه دهیم، هرگز نخواهیم فهمید

 نسبترجمه: علیرضا شفیعی
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 1۳۹۶مهر  1۶تاریخ: 

 ۲0۱7کشاورز تا  ۲۱045و  ۲0۱۶نفر تا  ۱۶۲4کشاورزان موزامبیکی از برنامه مکانیزاسیون کشاورزی بهره مند می شوند/

 از تراکتور استفاده کردند

از تراکتور برای بهره برداری از زمین های خود و سایر بسته تا ژوئیه سال جاری،  2016کشاورز موزامبیکی از اکتبر  45هزارو  21

فزایش این ا "کلوب اف موزامبیک"های تکنولوژیکی برای بهبود تولید و بهره وری کشاورزی بهره برده اند.به گزارش ایانا از سایت 

خدمات کشاورزی تامین شد، بهره کشاورز از این تجهیزات که توسط مراکز  1624تنها  2015/2016چشمگیر بوده، چراکه در سال 

(، در سومین نشست ملی مکانیزاسیون کشاورزی در گندوال) Jose Pachecoبردند.درباره این برنامه ، وزیر کشاورزی خوزه پاچکو )

Gondola.منطقه ای در غرب موزامبیک(، در استان مرکزی مانیکا ، توضیح داد : 

درصد از هدف خود را به دست آورده است. این برنامه طوری برنامه ریزی شده بود که  82برنامه مکانیزاسیون "وزیر کشاورزی گفت: 

 455هزارو  50هکتار مورد استفاده قرار گیرد. درحالی که این رقم به  560هزار و  61تجهیزات به صورت کرایه برای کشاورزان در 

ن ها به نیمی از آنچه پیش بینی شده بود ، برسد. پاچکو همچنین تخمین زده شده که میزان تولید از این زمی"هکتار رسیده است.

درصد از میزان  50.4تن تخمین زده شده است که تنها  222هزارو  156کل تولید ناشی از مکانیزاسیون کشاورزی حدود "گفت : 

د از ذرت، برنج، لوبیا، تن است. در عین حال محصوالت اصلی تولید شده در این مناطق عبارتن 109هزارو  312برنامه ریزی شده ؛ 

 "کنجد و سبزیجات.

شغل  3575شغل مستقیم جدید و  640وزیر معتقد است که برنامه مکانیزاسیون به بهبود درآمد کشاورزان خرده پا کمک کرده و 

سیاری از ب این برنامه نه تنها مستقیما برای تولید کنندگان سودمند بوده، بلکه زندگی"غیرمستقیم ایجاد کرده است.وی افزود: 

متخصص و مکانیک آموزش  64مدیر و  58اپراتور دستگاه ،  542موزامبیکی ها را بهبود بخشیده است. در این مجموعه فعالیت ها، 

 "دیده اند. در حالی که هدف ما از این فرآیند ، تولید غذای بیشتر و امنیت غذایی کشور است. 

 90مرکز خدمات کشاورزی در سراسر کشور تاسیس شده، به طوری که  134ال تحت برنامه مکانیزاسیون کشاورزی، تا ژوئیه امس

مرکز به طور  107( ایجاد شده است. همچنین 1مرکز از طریق آژانس توسعه دره زامبزی ) 44مرکز از طریق وزارت کشاورزی و 

ردی، تجهیزات را از دولت های ذینفع به صورت ف 61مرکز به صورت عمومی اداره می شوند. این درحالی است که  27خصوصی و 

ابزار توسط وزارتخانه و باقیمانده از  513تراکتور و ابزار مربوطه فراهم شده، به طوری که  584استانی دریافت کرده اند.گفتنی است، 

 سوی آژانس دره زامبزی تامین شده است.
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	پیش بینی تولید 950 هزار تن تخم مرغ در سال جاری/سرانه مصرف تخم مرغ تا پایان برنامه ششم باید به 250 عدد برسد
	مازاد تولید تخممرغ، دردسر ساز شد/ صادرات تخممرغ در حال نابودی
	آینده روشنی برای صادرات تخم مرغ ترسیم نمی شود


	تولیدات باغی
	جایگزینی ارقام تجاری گلابی، علت قطع درختان سیب در دماوند
	امسال یک میلیون و ۱۵۳ هزار تن هلو و شلیل تولید شد
	تولید ۱.۱ میلیون تن هلو و شلیل در سال جاری/ تکمیل زنجیره تولید در دستور کار
	1 میلیون و 153 هزارتن هلو و شلیل در سال 1396 تولید شد/ تقویت و تکمیل زنجیره تولید تا عرضه میوه در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی
	احداث ۴۸ هزار هکتار گلخانه جدید در کشور

	تولیدات زراعی
	تولیدات دام و طیور
	کردستان به تنهایی ظرفیت تولید گوشت قرمز مورد نیاز کشور را دارد
	135 هزار میلیارد تومان سرمایه دامی در کشور وجود دارد / سرمایه دامی در کشور، رتبه دوم بعد از صنعت نفت
	310راس گوساله نژاد شاروله به ایران وارد شد

	چای
	70 درصد مطالبات چایکاران تاکنون پرداخت شده است
	بیمه فراگیر باغات چای کشور در سال 97 اجرا می شود/ پیش بینی تولید 105 هزار تن برگ سبز چای در سال جاری
	خرید برگ سبز چای از ۹۲ هزار تن فراتر رفت/ اجرای بیمه فراگیر باغات چای در سال ۹۷
	حمایت دولت از چای ایرانی ادامه دارد

	خرید تضمینی ۹۵ هزارتن برگ سبز چای/۷۰ درصد مطالبات چایکاران پرداخت شد

	حبوبات
	خاک
	فرسایش خاک ایران, بالاتر از میانگین جهانی

	خرما
	خرید تضمینی/خدمات
	انتقاد از تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم/ گندمگاران دلسرد شدند
	واردات گندم در راه است

	سند یادداشت همکاری در زمینه پزشکی و بهداشت دام میان ایران و ارمنستان
	تمدید دو هفته ای طرح ضربتی پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در بانک کشاورزی
	بیمه فراگیر باغات چای کشور در سال 97 اجرا می شود/ پیش بینی تولید 105 هزار تن برگ سبز چای در سال جاری
	تاسیس شبکه بازار مجازی کالا و خدمات دانش بنیان بخش کشاورزی
	مدیر کل دفتر تجاری سازی وزارت جهاد کشاورزی گفت: یکی از دغدغه های مهم شرکت های دانش بنیان، بازار است که با ایجاد شبکه بازار مجازی کالا و خدمات محصولات دانش بنیان در بخش کشاورزی می توان آن را کاهش داد.

	جای خالی استارت آپ های کشاورزی در کشور

	خشکسالی
	دانه های روغنی
	فشار سیاسی برای واردات از عوامل تهدیدکننده کشت کلزا / هزینه ایستادگی در مقابل فشار واردات را می دهیم/ خوداتکائی کلزا تا 3 سال آینده باید به 30 درصد برسد

	روغن
	واردات روغن با وجود کارخانجات نیمه تعطیل روغنکشی/ اجرای نیم بند سیاستهای اقتصاد مقاومتی

	زعفران
	خرید توافقی زعفران اقدامی نگران کننده/ تجربه تلخ سالهای گذشته تکرار می شود
	*** خرید توافقی زعفران کارگشا نیست


	زیتون
	پیشبینی تولید ۸۵ هزار تن زیتون در کشور

	سلامت
	مواد غذایی که هرگز نباید شسته شوند
	دو میوه مفید در پیشگیری از بیماری قلبی
	میان عده هایی برای کاهش اشتهای کاذب
	در انتظار ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای شیر مدارس

	سیب زمینی
	شیلات
	افتتاح خط تولید تور بدون گره ویژه قفس های پرورش ماهی
	اشتغال 8700 نفر در بخش ماهیان زینتی / سهم 20 میلیارد دلاری تجارت ماهیان زینتی در جهان
	تکذیب صید آبزیان توسط کشتی ها و شناورهای چینی /کشتی های صیادی در سواحل جنوب، ایرانی و دارای مجوز صید از شیلات هستند

	شکر
	حذف سهمیه قند و تفاله چغندرکاران؛ چالش پیش روی خوداتکایی ایران در شکر
	شکرهای انبار شده منتظر اعلام قیمت جدید دولتی/ کشاورزان در انتظار قیمت تضمینی چغندر برای انتخاب نوع کشت

	شیر و فرآورده ها
	برآورد قیمت واقعی محصولات لبنی پس از ۴ سال/ در انتظار ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای شیر مدارس
	برآورد قیمت واقعی محصولات لبنی پس از ۴ سال
	صادرات لبنیات ۲۵ درصد افزایش یافت/ ۱۸ درصد جمعیت مرغ تخمگذار معدوم شد
	18 درصد از جمعیت مرغ تخمگذار کشور را به دلیل آنفلوانزا از دست دادیم
	فعالیتهای دامپزشکی باعث افزایش دو برابری میگو شد
	مراقب باشیم که سرمایه مردم به دلیل بیتوجهی یا مشغله زیاد ما از بین نرود

	لیست کشورهایی که دوغ ایرانی می نوشند!
	عامل اصلی افزایش قیمت شیرخام وزارت جهاد کشاورزی است

	صادرات و واردات
	در جولای ۲۰۱۷ رومانی در صدر صادرکنندگان جو به ایران قرار گرفت
	افزایش 30 درصدی صادرات غلات روسیه به ایران در 9 ماه امسال
	۳ گلوگاه «بسته» رونق صادرات
	صف کامیونها در مرز کردستان عراق/ هزینه بازار، هزینه سربار
	جدیدترین رتبه بندی گمرکات جهان اعلام شد
	واردات هزار تن ژلاتین از فرانسه و کلمبیا در 5 ماه
	ایران از کدام کشورها نارگیل می خرد؟

	صنایع غذایی
	ثبت رسمی نخستین فدراسیون تشکل های بخش کشاورزی و صنایع غذایی در کشور؛ پس از 9 ماه انتظار
	کیفیت آرد ونان داخلی خوب نیست و باید گندم خارجی وارد شود/ برای خودکفایی گندم هم باید یارانه بدهیم وهم نمک به نانها بزنیم/ برخی افراد به اشتباه در جامعه تبلیغ کردند که مصرف روغن پالم در مواد غذایی، سرطانزا و مضر است
	گزارش متوسط اقلام خوراکی منتخب در شهریورماه
	صنایع غذایی در اولویت نوسازی
	تجدید نظر در ۳ هزار مورد استاندارد محصولات غذایی

	عسل
	چه مزارعی برای کندوها ارگانیک است؟

	علوفه
	گل و گیاهان صنعتی
	حجم تجارت گیاهان دارویی دنیا ۱۰۰ میلیارد دلار/ ۸ هزار گونه گیاه در ایران است
	48 هزار هکتار گلخانه جدید در کشور ایجاد می شود/ توسعه کشت انگور، هلو و شلیل در گلخانه ها / معرفی دو سازه سبک مانع آفتاب سوختگی محصولات و کاهش گرما و تبخیر

	گندم
	۳۱ هزارتن گندم دوروم برای نخستین بار به ایتالیا صادر شد
	صادرات ۳۱ هزار تن گندم به ایتالیا برای نخستین بار
	ژن کمک کننده به تولید گندم پیوندی شناسایی شد
	واگذاری مسوولیت عرضه خرید گندم از شرکت بازرگانی دولتی به اجزای زنجیره آرد و نان قطعی شد/ طراحی سایت اختصاصی شناسایی کشاورزان مورد تایید جهاد کشاورزی/ اصلاحات در جدول شاخص های خرید گندم

	گوجه فرنگی
	گوشت قرمز
	ایران به دنبال واردات گوشت گوساله از بلاروس
	گوشت گوسفندی ارزان شد/ کاهش تقاضا علت اصلی افت قیمت

	گوشت مرغ
	کاهش قیمت مرغ به مرز ۶ هزار تومان/ اثر کمرنگ ناظران دولتی بر روی تنظیم بازار
	ثبات نسبی قیمت مرغ در بازار/نرخ مرغ باز هم کاهش می یابد
	پر و بال نرخ مرغ چیده شد/ قیمت هر کیلو مرغ 6 هزار و 750 تومان
	محدودیتی در خرید مرغ مازاد از مرغداران وجود ندارد
	آخرین تحولات بازار مرغ/ مرغداران به خاک سیاه نشستند

	مکانیزاسیون/ماشین آلات
	متفرقه
	اهمیت قصهگویی برای آموزش محیط زیست و میراث فرهنگی

	مرکبات
	مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
	داد صنایع شکر هم از اعلام نشدن نرخ خرید تضمینی درآمد/ انبارها پر از شکر بیقیمت
	تاریخ سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تغییر یافت
	نخستین همایش ملی نقشآفرینی زنان روستایی و عشایری در توسعه پایدار فردا در تهران برگزار میشود
	کشاورزی صنعتی نمی تواند جای کشاورزی خانوادگی را بگیرد
	70درصد کشاورزی جهان خانوادگی است / زنان روستایی و عشایری در توسعه پایدار نقش مؤثری دارند
	وزیر جهادکشاورزی : محصولات تراریخته براساس قانون وارد کشور می شود/ وزارت بهداشت برچسب تراریختههای وارداتی را دنبال می کند
	وزیر جهادکشاورزی : محصولات تراریخته براساس قانون وارد کشور می شود/ وزارت بهداشت برچسب تراریختههای وارداتی را دنبال می کند
	وزیر جهادکشاورزی : محصولات تراریخته براساس قانون وارد کشور می شود/ وزارت بهداشت برچسب تراریختههای وارداتی را دنبال می کند
	تجریشی: وزرا مصوبات ستاد را اجرا نمیکنند/بهادری: زمان بهانهتراشی گذشته؛ ستاد پاسخگو باشد/محمودزاده: دریاچه ارومیه با اقدامات چکشی احیا نمیشود
	هیات رئیسه فدراسیون بینالمللی خوراک دام به ایران میآید
	برپایی موفقیت آمیز اولین نمایشگاه و انجمن فنّاوری کشاورزی آسیا در تایوان/20هزار نفر بازدیدکننده در 3 روز
	هیئت دولت اعتقاد قلبی به توانمندسازی بخش خصوصی ندارد/ فعالان اقتصادی در مشکلات غرق شدهاند
	دولت در میدان دادن به بخش خصوصی جدی است

	توسعه شهرها، علت اصلی مهاجرت روستاییان است/نقش پررنگ کشاورزی خانوادگی در دنیا
	تولید میگو به ۲۷ هزارتن رسید/صادرات لبنیات ۲۵ درصد افزایش یافت

	نهاده
	نوغان
	گزارشات جهانی
	طرح ویژه پاکستان برای افزایش تولید گندم
	اصلاحات برای کشاورزی سنتی در شرق هند / هند بساط کشاورزی معیشتی را جمع می کند
	دانشمندان می گویند کشاورزی آفریقا به تحولات فنّاورانه نیاز دارد
	اهمیت مزارع خانوادگی برای کشاورزی ایالات متحده امریکا/ مزارع خانوادگی کشاورزی شامل 99 درصد از 2.1 میلیون مزرعه و 89 درصد تولید کشاورزی است
	غذا را چه کسانی تامین می کنند؟/ کشاورزان جوان بیشتر سرمایه گذاری کنند / با حمایت اتحادیه اروپا دانشجویان کشاورزی افزایش می یابند
	درآمد روستائیان چینی افزایش می یابد، اما مانعی در چشم انداز کشاورزی باقی است/ "تضاد ساختاری" جای چالش "فقدان تدارکات" را در چین گرفت
	تولید انواع علوفه در بلاروس برای نیاز دامداران ایران/ همکاری های ایران و بلاروس در صنایع پروتئینی توسعه می یابد
	75 درصد درآمد زنبورداران آمریکایی از طریق خدمات گرده افشانی است / آگاهیبخشی به مردم برای خرید عسل محلی
	افزايش 50 درصدي سهم انرژي خورشيدي در جهان
	تعاونی های کشاورزی در سراسر جهان/ ساختار سازمانی تعاونی ها در کشورهای درحال توسعه پیشرفت کمتری داشته است/2000 تعاونی در امریکا با بیش از 2 میلیون کشاورز عضو
	درک خرده مالکان کشاورز جهت تدوین سیاست مناسب کشاورزی/ترکیب دانش سنتی امرار معاش کشاورزان با دانش علمی، کلید اصلی تولید محصولات بهتر
	درسهایی از اندیشههای برنده جایزه نوبل اقتصاد برای مدیران شرکتها
	بانک هند به کمک افزایش بهره وری در کشاورزی می آید/ با هدف تحقق اقتصاد بدون پول، این بانک با تلفن همراه کار می کند
	روسیه: در مورد محصولات کشاورزی با ترکیه اختلاف نداریم
	مقاومت آفات نسبت به محصولات زراعی بیوتکنولوژیک افزایش می یابد
	سیب زمینی بی رگ نیست/ سیب زمینی به جمع محصولاتی پیوست که DNA کامل آن ها ترتیب گذاری شده است/ نیجریه 70 درصد سیب زمینی جهان را تولید می کند
	عصر جدید کشاورزی/نیوزیلند برای تغییر به سمت کشاورزی دیجیتال آماده می شود/تمرکز بر آزمایش فنّاوری های جدید در ادغام با سیستم های کشاورزی
	شرکت های کشاورزی و ماهواره ای همکاری می کنند/تصاویر روزانه ماهواره ای و داده های بزرگ در زمان واقعی برای بهبود کشاورزی
	شرکت های ژاپنی در بخش اتوماسیون کشاورزی سرمایه گذاری می کنند/ با نصب دوربین روی هواپیماهای بدون سرنشین، کشاورزان میزان رشد برنج را زیر نظر می گیرند
	دفاع از پشم در برابر الیاف مصنوعی /فرش پشمی دارای دوام بهتری است
	غول های فناوری چین هم مواد غذایی می فروشند/ علی بابا تولیدات سرآشپزهای HEMA را به خانه می آورد
	شکر، پرطرفدارترین مادۀ مخدر جهان/ مسکن درد، اعتیادآور و در درازمدت موجب مشکلات سلامتی
	کشاورزان موزامبیکی از برنامه مکانیزاسیون کشاورزی بهره مند می شوند/1624 نفر تا 2016 و 21045 کشاورز تا 2017 از تراکتور استفاده کردند


