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 بنام خداوند متعال

 

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

همچنین برای مشاهده عنوان هر خبر برروی عالمت  "+" وبرای دستیابی به شرح اخبار صرفا برروی عناوین در 

Bookmark  کلیک فرمائید 

آبی  "لینک التین روی اتصال رایانه به اینترنتدرصورت  خبرهای مرتبط احتمالیبرای دستیابی به خبردر منبع اصلی و 

 .نمایید کلیك رنگ ذیل هر خبر"

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

 .شودمی

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

 اهم اخبار کشاورزی و آب

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

 فرمائید.

 ند بودجوابگو خواه 02188346720و فاکس   02188346726در این راستا تلفن  
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۰۴تاریخ: 

 درصد منابع آبی کشور نیتراته شده است١١تنگنای تازه آب / 

ای است که کوشیار نکتهاین « شدن از مدار خارج شدند.ساله گذشته به دلیل نیتراته١٠درصد منابع آبی کشور در ١١»  |شهروند

اعظم واقفی مدیرکل دفتر نظارت بر کیفیت شرکت مهندسی آب و فاضالب اعالم کرده است. حاال در شرایطی که منابع آب کشور به 

درصد منابع آب موجود ١١رو کرده است، ای روبهرویه و خارج از استاندارد به یغما رفته و کشور را با بحران پیچیدهدلیل مصرف بی

های صنعتی و کودهای شیمیایی غیراستاندارد و فاضالب از دسترس خارج شده است. اتفاقی که موجب هم به دلیل آلودگی به پساب

برداری از همین منابع موجود آب را هم بسیار پرهزینه کند. هدایت فهمی کارشناس منابع آبی وزارت نیرو با اشاره به شده است بهره

گوید: هزینه می« شهروند»گرم در هر لیتر باشد، به میلی٥٠ود در آب براساس استانداردهای جهانی باید که میزان نیترات موجاین

ای نیاز دارد. او که معتقد است نبود شبکه فاضالب و همچنین های آلوده به نیترات بسیار باالست و به تجهیزات پیشرفتهتصفیه آب

فتن شاخص نیترات در آنها شده، ایجاد شبکه فاضالب و مدیریت کیفیت آب از طریق کاهش کمی منابع آبی زیرزمینی منجر به باالر

اما در شرایطی کارشناسان ایجاد شبکه فاضالب در شهرهایی همچون .تر از تصفیه مجدد این منابع استصرفهایجاد شبکه فاضالب به

ران همین چند وقت پیش اعالم کرده بود که شهرهای دانند که محمد پرورش مدیرعامل شرکت آب و فاضالب تهتهران را الزامی می

خانه ندارند. او همچنین تأکید کرده بود که اگر دولت بخواهد های فاضالب و احداث تصفیهاستان تهران منابعی برای اجرای طرح

سال طول ۳٠موضوع  خانه هزینه کند، به دلیل کمبودها و نبود بودجه ممکن است اینبرای اجرای شبکه فاضالب و احداث تصفیه

 .بکشد

 نیترات پایین آب پشت سدها

شود. هرچند که آب پشت سدها، حجم نیترات کمی دارند که برای های زیرزمینی محدود نمیالبته باالبودن نیترات تنها به سفره

رفته که آب چاه با سد تلفیق ها باال های عمیق میزان نیترات موجود در آبمصرف انسانی بسیار مناسب است، اما به واسطه حفر چاه

شده و درحال حاضر نیترات موجود در آب تهران باالست. در شرایطی که منابع آبی زیرزمینی ایران با کاهش چشمگیری مواجه شده، 

ه کند که در شهرهای شبکه فاضالب در آنها بنبود شبکه فاضالب مزید بر علت شده است. کارشناس منابع آبی وزارت نیرو تأکید می

های زیرزمینی به شدن سفرهشود. احتمال آلودههای جذبی است و سیستم فاضالب در آنها به صورت کامل مدیریت نمیصورت چاه

 .نیترات در آنها بسیار باالست

 رویه نیترات آب را افزایش دادبرداشت بی

رویه درصد از مصرف آب در ایران بی٢٥ش از بی .شدن آب استرویه و کاهش منابع آبی یکی از علل کلیدی برای نیتراتهمصرف بی

ها بیش از میزان جایگزینی آن است. ایران درحال ها و دریاچهها، رودخانهدرصد برداشت آب از چاه٢٥است. این بدان معناست که 

های که عرضه آبشود حاضر ازجمله کشورهایی است که در آن نرخ برداشت آب از منابع آب زیرزمینی بسیار باالست. برآورد می

رویه از منابع آب گوید: برداشت بیباره میدرصد آب مصرفی است. هدایت فهمی کارشناس منابع آبی در این٥٥زیرزمینی معادل 

ها فروکش کند و کیفیت آب مصرفی کاهش زیرزمینی همچنین سبب شده است که سطح منابع آب زیرزمینی پایین برود، زمین

 .یابد، میزان امالح و نیترات هم در آن افزایش یابدی میزان ذخایر آبی کاهش مییابد. طبیعی است که وقت

 شودهای کشور تصفیه میدرصد فاضالب٢٥
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ها تصفیه درصد فاضالب٢٥بیش از نیمی از جمعیت مراکز بزرگ درحال رشد شهری ایران به سیستم فاضالب متصل نیستند و تنها 

اند و افزایش مهاجرت به شهرها بدان معناست که این جمعیت ایران در مناطق شهری ساکن درصد٧٠شود. بیش از و بازیابی می

رغم اصالحاتی که دهد. بههای توزیع آب و فاضالب قرار میهای عظیمی در مقابل سیستمنسبت افزایش خواهد یافت. این امر چالش

م شده هآوریاند و همه فاضالب جمعاضالب شهری متصلاخیرا صورت گرفته، کمتر از نیمی از جمعیت شهری کشور به سیستم ف

درصد جمعیت ٤٦تا  ٤۳شود. فهمی کارشناس مدیریت منابع آب وزارت نیرو اعالم کرده است: درحال حاضر بین تصفیه و بازیابی نمی

از پیشرفت بسیار  شهری تحت پوشش شبکه فاضالب قرار دارد. هرچند که اجرای این طرح در شهرهایی همچون تهران و اصفهان

کیلومتر آن شبکه فاضالب ٦٥٠٠هزار کیلومتر شبکه فاضالب دارد که تاکنون برای ٩خوبی برخوردار بوده است. به گفته او، تهران 

درصد فاضالب ۳٥درصد جمعیت تهران تحت پوشش شبکه فاضالب قرار دارد. این بدان معناست که حداقل ٦٥ایجاد شده و به عبارتی 

 .گرددزیست برمینشده به محیطصفیهبه صورت ت

 درصد منابع آبی کشور نیتراته شده است١١

مدیرکل دفتر نظارت « سال گذشته از مدار مصرف خارج شده است.١٠شدن طی درصد از حجم منابع آبی کشور به دلیل نیتراته١١»

 ازجمله پارامترهای شیمیایی آب هستند که بر بهداشت و کیفیت آب شرکت مهندسی آب و فاضالب گفت: نیترات و فلزات سنگین

کوشیار اعظم واقفی که در حاشیه .گیردگیری قرار میطور مستمر در منابع آبی مورد اندازهمیزان آنها با هدف تأمین سالمت مردم به

مشهد سخن های آب و فاضالب شهری و روستایی کشور در های شرکتهمایش مدیران و کارشناسان کنترل کیفی و آزمایشگاه

 .گفت، ادامه داد: اگر میزان نیترات از حد مجاز باالتر باشد، خطرات و عوارض مختلف برای سالمتی افراد جامعه در پی داردمی

گیری پارامترهای شیمیایی آب را دارند. این پارامترها به صورت های زیر پوشش شرکت آب و فاضالب توان اندازهبه گفته او، آزمایشگاه

واقفی همچنین پارامترهای آب را شامل دو دسته میکروبی و شیمیایی ذکر و بیان .گیرنداهه یا ساالنه مورد بررسی قرار میم٦فصلی، 

درصد ٩٩درصد است. در شهرها این رقم به باالتر از ٩٥های آب کشور باالتر از اکنون مطلوبیت پارامترهای میکروبی در شبکهکرد: هم

 .کنداستانداردهای جهانی از شرایط بسیار خوب ایران حکایت می رسد و این عدد براساسمی

 نیترات چیست؟

شده سازمان بهداشت جهانی کنترل شود. نیترات های تعیینوجود امالح در آب شرب طبیعی است، اما باید این امالح براساس شاخص

ت. بنابراین باید آب مصرفی گروه سنی کودکان، های آشامیدنی بدون آزمایش قابل تشخیص نیسدر آب .بدون رنگ، بو و طعم است

طور طبیعی نیترات درحد غلظت کمتر از حد زنان باردار، مادران شیرده و سالمندان آزمایش و نیترات آن کنترل بیشتری شود. به

ب ضروری است. در این های زیرزمینی وجود دارد. آزمایش اولیه برای تعیین میزان نیترات منابع آهای آشامیدنی و آبمجاز، در آب

کننده مانند محل ای آلودهتواند سبب آلودگی آب شود. در صورت وجود منابع نقطههای آب میزمان هر نوع فعالیتی در نزدیک چاه

بار آزمایش نیترات انجام و با پایش کیفی های خانگی، الزم است حداقل سالی یکها و محل دفع فاضالب در مجاورت چاهزندگی دام

ای مانند کاربرد کودهای کشاورزی قرار گرفته نقطهکه چاه در معرض منابع غیرتغییرات غلظت نیترات بررسی شود. در صورتی  آن

و اگر کود یا فضوالت  (TKN)باشد، پایش کیفی برای بررسی تغییرات غلظت نیترات کمتر مورد نیاز است. نیتریت، نیترات، آمونیاک، 

آزمایش  (آوری و دفع آن اقدام و آب چاه )منبع آبتر نسبت به جمعب پراکنده شده باشد، باید هرچه سریعحیوانی در اطراف منابع آ

افتد که در دستگاه گوارش فرم نیترات به نیتریت تبدیل شود. نیتریت های آشامیدنی زمانی اتفاق میشود. خطر اولیه نیترات در آب

تواند اکسیژن را با خود حمل کند، به این حالت شود و درنهایت نمیهای قرمز میلباعث اکسیدشدن آهن موجود در هموگلوبین گلبو

سال، کشود. در افراد باالی یهای بدن یا کبودی پوست میگویند. در صورت نبود اکسیژن، باعث مردن برخی سلولمتهموگلوبینمیا می
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های م سطح باالی نیترات و نیتریت، مقدار متهموگلوبین در سلولرغتوانایی سریع تبدیل متهموگلوبین به هموگلوبین وجود دارد و به

ماه، سیستم آنزیمی آنها به دلیل عدم تکامل، توانایی کاهش متهموگلوبین ٦هرحال در کودکان زیر  ماند، بهقرمز خون کمتر باقی می

های دارای نیترات باال، ن طوالنی مصرف آبافتد، چون ممکن است در مدت زمابه هموگلوبین را ندارد و متهموگلوبینمیا اتفاق می

 ها یا غذاهایی که نیترات و نیتریتاثرات مزمن بر جای بگذارد، باید کنترل بیشتری در مورد آن صورت گیرد. خطر بروز سرطان در آب

عامل  شود کهین تشکیل میها یا آمیدها واکنش نشان داده و نیتروز آماند، گزارش شده است، احتماال نیترات در بدن با آمینداشته

نیترات به سه روش تقطیر، اسمز معکوس،  .شده سرطان است. قبل از تشکیل نیتروزآمین، نیترات باید به نیتریت تبدیل شودشناخته

هی اساز باشد. آزمایش آب تنها رتواند مشکلویژه برای کودکان میهای آشامیدنی بهشود. نیترات در آبتبادل یونی از آب جدا می

رای قابل قبول استاندارد را تعیین کرد. بتوان حد قابل قبول یا غیرکند و براساس نتیجه آن میاست که غلظت نیترات را تعیین می

 .های آشامیدنی، راهکار اصلی همان انتخاب محل مناسب برای حفر چاه و بهسازی آن استجلوگیری از آلودگی نیترات در آب

http://www.iana.ir/fa/news/٤٩٥٥١/%D8%AA%D 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۰۶تاریخ: 

 ایجاد تحوالت جدی در مفاهیم تلفات و راندمان آبیاری

های فنی و مدیریتی سازمان خواروبار ملل متحد فائو و تحوالت جدی در دیدگاه دبیرکل کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران از ایجاد

به گزارش شبکه ایانا از خبری .المللی آبیاری و زهکشی در مفاهیمی همچون تلفات آبیاری و راندمان آبیاری، خبردادکمیسیون بین

در شرکت  "و تغذیه سفره های آب زیر زمینی بررسی عوامل موثر بر مقدار نفوذ عمقی آب آبیاری"آب ایران، نشست تخصصی 

نفر از اساتید دانشگاهی، نمایندگان ارگان های دولتی و خصوصی و صاحبنظران این  ٦٠مدیریت منابع آب ایران با حضور بیش از 

ی آبیاری مل حوزه، توسط کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران برگزار شد.در بخش آغازین این نشست، مهرزاد احسانی دبیرکل کمیته

های فنی و مدیریتی سازمان خواروبار ملل متحد فائو و کمیسیون های اخیر، دیدگاهو زهکشی ایران با بیان این نکته که طی سال

المللی آبیاری و زهکشی در مفاهیمی همچون تلفات آبیاری و راندمان آبیاری، تغییرات جدی ایجاد شده است، بیان کرد: این بین

ای در سیاست کالن مدیریت آب را در جهان به وجود آورده است. وی در در مفاهیم آبیاری، زمینه تغییرات گستردهقبیل تغییرات 

ای و تاثیر عوامل متعدد بر یکدیگر در حوزه آب و کشاورزی اشاره های توسعهنگری به تاثیرات ناشی از فعالیتادامه به ضعف در جامع

های فنی و کارشناسی را برای قرارگیری در امل بیشتر با سطوح سیاستگذار کشور، یافتهکرد و از همگان دعوت کرد که با تع

های های کمیته ملی در برگزاری نشستهای جاری در بخش آب و کشاورزی تشویق کنند.احسانی همچنین به تشریح برنامهسیاست

راستای نزدیک کردن دیدگاه کارشناسی و بدنه  های آتی خبر داد و این نشست را درتخصصی با موضوعات چالشی کشور طی ماه

حامد ابراهیمیان، عضو هیات علمی دانشگاه .های آب زیرزمینی برشمردمدیریتی برای فهم مشترک از تبادل آب آبیاری در تغذیه سفره

یرزمینی، روش های تهران نیز به عنوان دیگر سخنران این نشست، در مورد مبانی و مفاهیم نفوذ عمقی آب آبیاری و تغذیه آب ز

 ببرآورد آنها و تجربیات داخلی و بین المللی در مورد تاثیر آبیاری بر تغذیه آب زیر زمینی اطالعاتی ارائه کرد.لطف اهلل ضیایی از تجار

 تحقیقات خود در حوضه زاینده رود در زمینه محاسبه صحیح میزان آب برگشتی در آبیاری و اثر افزایندگی در سطح حوضه مطالبی

را شرح و توضیح داد. در ادامه حسین دهقانی، عضو هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، با عنوان شش سوال 

بنیادی در مورد موضوع نشست حاضرین را دعوت به بیان نظرات و پاسخگویی به این سواالت کرد. پس از آن سایر حاضرین در جلسه 

 عمده مباحث مطرح شده در این نشست، حول محورهای زیر بود: .های مختلف بیان نمودندنقطه نظرات فنی خود را از دیدگاه 
تغییر نگرش در بررسی مسایل آب از خرد به کالن و تغییر مقیاس های محدوده مطالعاتی منابع آب از محدوده طرح آبیاری به کل حوضه در -

عنوان آب مصرفی در پایین دست، به عبارت دیگر لحاظ تلفات آبیاری به  محسوب کردن آب از دست رفته در محدوده طرح به- سال های اخیر

 عنوان آب تغذیه کننده منابع آب پایین دست حوضه

 بررسی خصوصیات سفره های آب زیرزمینی و بررسی امکان تغذیه عمیق سفره های آب در اثر آبیاری-

 ینیبازنگری در تلفات عمقی آب آبیاری و اثر آن در تغذیه آب زیرزم-

  بررسی عوامل مختلف بر تغذیه آب زیرزمینی-

  تعیین سهم بارندگی و آبیاری در تغذیه آب زیرزمینی-

  بررسی تاثیر سیستم های مختلف آبیاری بر تغذیه آب زیرزمینی-

 توجه به مفهوم بهره وری آبیاری عالوه بر شاخص راندمان آبیاری-

بحث و بررسی بیشتر کارشناسی، در ماه آتی جلسه دیگری با موضوع بررسی تلفات واقعی آب باتوجه به گستردگی موارد مطرح شده و نیاز به 

 آبیاری برگزار خواهد شد

  http://www.iana.ir/fa/news/٤٩٥٦۳/%D8%A٧%DB%8C%D8%A 

http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/news/49563/%D8%A7%DB%8C%D8%25A
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۰۲تاریخ: 

وری آب طی درصدی بهره 6وری آب است/ افزایش آبی مدیریت مصرف و افزایش بهرهتنها راه برون رفت از مشکل کم

 سه سال گذشته

مشاور عالی وزیر جهادکشاورزی با بیان اینکه خاصیت کشاورزی مصرف آب است و در کشاورزی کالیفرنیا که مهد کشاورزی دنیا 

میلیارد متر مکعب مصرف آب در کشاورزی ایران است که  ٧٥دآور شد: بنابر آمار وزارت نیرو شود، یادرصد آب مصرف می 8٠است، 

 .وری آب استآبی، مدیریت مصرف آب و افزایش بهرهتنها راه برون رفت از مشکل کم

در آیین اختتامیه به گزارش ایانا از معاونت ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشاور عالی وزیر جهادکشاورزی 

دومین نشست فنی پژوهشگر مروجان ارشد سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی سراسر کشور گفت: شناسایی افراد نخبه و 

ها به شمار می رود و قدردان بودن مسئوالن در قبال زحمات محققان ای از کشور بهترین راه برای نشر خوبیخدمتگذار در هر نقطه

اال زمینه علمی، کارشناسی و کارآیی باش است.سیدمحمدحسین شریعتمدار افزود: گردهمایی نخبگان تحقیقات با پیشباالترین پاد

 به عنوان یک هسته اتاق فکری و اجرایی فعال خود سر آغاز یک حرکت خوب و رو به جلو برای کشور است.

نوان می شود، مسئله آب و محیط زیست از بین همه آن ها چالش ع ١٠٠وی در ادامه با اشاره به مسئله آب در کشور گفت: هر جا 

مشاور عالی وزیر جهادکشاورزی با بیان اینکه های اصلی محسوب می شود و بارها گفته شده است در این مورد چه باید کرد؟از چالش

شود، یادآور شد: ف میدرصد آب مصر 8٠خاصیت کشاورزی مصرف آب است و در کشاورزی کالیفرنیا که مهد کشاورزی دنیا است، 

آبی، مدیریت میلیارد متر مکعب مصرف آب در کشاورزی ایران است که تنها راه برون رفت از مشکل کم ٧٥بنابر آمار وزارت نیرو 

گیری نهضت انتقال تکنولوژی افزود: با شکلبا اشاره به احیاء و ترمیم بحران آب کشور وری آب است.وی مصرف آب و افزایش بهره

 ایم. وری آب را باال بردهوری آب کشاورزی، طی سه سال گذشته شش درصد بهرهبرای ارتقا بهره

ها را به جمع خود اضافه کنید و شریعتمدار خطاب به محقق مروجان ارشد سازمان تات گفت: با شناسایی افراد محقق و نخبه، آن

حداقل برای سال آینده دو برابر افزایش نیرو داشته باشد. وی در پایان خواستار روشی برای ارزیابی نتیجه کار محقق  این مجموعه باید

مروجان ارشد در عرصه شد.گفتنی است مراسم اختتامیه دومین نشست فنی، پژوهشگر مروجان ارشد سازمان تحقیقات، آموزش و 

حسین شریعتمدار مشاور عالی وزیر، دکتر اسکندر زند معاون وزیر و رئیس سازمان ترویج کشاورزی سراسر کشور با حضور سیدمحمد

پژوهشگر مروج ارشد در چهار  ٥٩تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی، خاوازی معاون ترویج کشاورزی، مدیران کل معاونت ترویج و 

 ی در سالن مروج معاونت ترویج کشاورزی برگزار شد.های آبیارکارگروه زراعت، باغبانی، دام، طیور و آبزیان و آبیاری و سامانه

http://www.iana.ir/fa/news/٤٩٤٩٤/%D8%AA%D٩%8٦%D٩ 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۰۱تاریخ: 

 درس فرانسوی برای دیپلماسی اقتصادی

ای ؛ این عقیده«سازی دیپلماسی اقتصادی قوی امکان پذیر استهای برجام تنها به واسطه فعالاستفاده از فرصت» : دنیای اقتصاد

است که فعاالن اقتصادی روی آن اتفاق نظر دارند. دیپلماسی اقتصادی مفهومی نوپا در ادبیات اقتصاد سیاسی ایران است که هنوز از 

  .های نظری الزم برخوردار نیستچارچوب

ریزی نشده با کشورها بر اساس مباحث اقتصادی پایه ایرانگاه روابط های گذشته هیچگویند در سالمی کسب و کارفعاالن حوزه 

سازی دیپلماسی اقتصادی نیاز است برای گسترش روابط اقتصادی، فعال ها،ای و لغو تحریماست. اما با به نتیجه رسیدن توافق هسته

مللی یکی البرند. توسعه صادرات و ورود به بازارهای بیننیز در دستور کار دولت قرار گیرد تا بتوانند از شرایط موجود بهره کافی را ب

ها را برای ترین اهدافی است که باید در این شرایط مورد تاکید و توجه دولت قرار گیرد. هرچند این موضوع وظیفه بنگاهاز مهم

 .به منظور هموار کردن این مسیر هم انکارناپذیر است دولتهای اما ضرورت کمککند، شان نفی نمیبازاریابی محصوالت

وجه تر است. با تالبته دولت یازدهم تا حدی این موضوع را مدنظر قرار داد. اما پیشبرد دیپلماسی اقتصادی نیازمند اقداماتی اساسی

طوری های اصلی خود را به این موضوع اختصاص داده است؛ بهاقتصادی، دولت دوازدهم یکی از برنامه سازی دیپلماسیبه ضرورت فعال

هایی است که مدنظر ترین سیاستان اینکه دیپلماسی اقتصادی جزو مهمجمهوری با بیرئیس معاون اولکه در روز ملی صادرات، 

وزارت های گیری که در مرکز سیاستدولت دوازدهم است، اعالم کرد: وزارت خارجه تشکیالت و ساختار خود را تنها با این جهت

 دهد که معاونت اقتصادیای تغییر میهای فعلی خود را به گونهدیپلماسی اقتصادی قرار بگیرد، تغییر داده است و معاونت خارجه

 . بر این موضوع نیز تاکید دارد اسحاق جهانگیری .موضوع اصلی شود

های ما در وزارت خارجه با ایجاد ساختار جدید و تشکیل معاونت اقتصادی گام مهمی در این راستا برخواهد داشت و سفارتخانه

باید پایه اساسی برای تبلیغ و حمایت از کاالهای ایرانی شوند. این اظهارات در حالی اعالم شده که نباید فراموش  کشورهای جهان

های ها و طراحیپردازیتواند در ایدههای عملیاتی کشورهای پیشرو در این عرصه میها و برنامهتوجه به مفهوم بندی ها، استراتژی کرد

ی های بازرگانی انجام شده دیپلماسجدید دیپلماسی اقتصادی کشور موثر واقع شود. در تحلیلی که از سوی موسسه مطالعات و پژوهش

های اخیر در از جمله کشورهایی است که در سال فرانسه .های آن برای ایران مورد بررسی قرار گرفته استموزهاقتصادی فرانسه و آ

 تواند در پیشبردهایی از آنها میها و برگرفتن آموزهه به این طرحهای جدیدی را صورت داده است. توجدیپلماسی اقتصادی خود طرح

 .دیپلماسی اقتصادی کشور در شرایط جدید مفید واقع شود

 هااقدام فرانسوی 1۵

توان ادغام و یکپارچه کردن نهادهای متولی توسعه های دیپلماسی اقتصادی فرانسه را میترین آموزهبر اساس این گزارش، یکی از مهم

گذاری خارجی دانست. از سوی دیگر این کشور توسعه یافته، سند دیپلماسی اقتصادی را منتشر کرده و راهبردهای و سرمایه تجارت

ست. عالوه بر این، نقش کلیدی وزارت امورخارجه در پیشبرد دیپلماسی تجاری صورت شفاف تبیین کرده اپیشبرد منافع فرانسه را به

های فرانسه صرف پیشبرد دیپلماسی درصد زمان سفارتخانه ٦٠دهد که ها نشان مینیز نادیده گرفته نشده است. به این منظور بررسی

خود را اصالح و آن را با الزامات پیشبرد  وزارت امور خارجهشود. همچنین دولت فرانسه تالش کرده است که ساختار تجاری می

ها در راستای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی خود به تشکیل وه فرانسویدیپلماسی تجاری در وضعیت جهانی شدن هماهنگ سازد. به عال

 .اندهم روی آورده بخش خصوصیهای درگیر در دیپلماسی تجاری و های فرانسه با مشارکت وزراتخانهشورای اقتصادی در سفارتخانه

http://awnrc.com/index.php
http://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%DA%A9%D8%B3%D8%A8+%D9%88+%DA%A9%D8%A7%D8%B1
http://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%DA%A9%D8%B3%D8%A8+%D9%88+%DA%A9%D8%A7%D8%B1
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%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
http://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
http://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86+%D8%A7%D9%88%D9%84
http://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86+%D8%A7%D9%88%D9%84
http://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA+%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87
http://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA+%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87
http://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA+%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87
http://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A7%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82+%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
http://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A7%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82+%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
http://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
http://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
http://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
http://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA+%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1+%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87
http://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA+%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1+%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87
http://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A8%D8%AE%D8%B4+%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C
http://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A8%D8%AE%D8%B4+%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C
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اسی هم از دیگر اقدامات است. دولت فرانسه برگزاری سازی این دیپلمبه منظور فعال وزیر امور خارجههمچنین سفرهای هدفمند 

 عنوان اقدامیماسی اقتصادی را هم بهبا هدف آشنایی بیشتر آنان با مباحث دیپل امور خارجههای آموزشی برای کارمندان وزارت دوره

های کوچک فرانسه همچنین در این راستا حمایت از شرکت .دیگر برای توسعه روابط اقتصادی خود در کارنامه اش جای داده است

یپلماسی ی دعنوان نهاد متولکند. در این کشور بیزینس فرانس بهعنوان یک هدف کلیدی دنبال میهای نوآوری را بهو متوسط در حوزه

های تجاری پایش بازارهای مختلف را بر عهده دارد که این اقدام نیز راهی برای پیشبرد اهداف اقتصادی فرانسه است. برگزاری همایش

ابزارهای قدرت نرم هم از دیگر اقدامات این کشور  بسیجبنگاه با بنگاه در کشورهای مختلف، حمایت از فرانسویان مقیم خارج و 

هزار  ٤فرانسه همچنین در این راستا نهادی به نام مشاوران تجارت خارجی فرانسه با .اروپایی برای پیشبرد دیپلماسی تجاری است

ده است تا آنها نیز دستی بر توسعه روابط اقتصادی این کشور دهند را ایجاد کرصورت داوطلبانه به این کشور مشورت میمشاور که به

ها در حوزه کسب و کار و در حوزه دیپلماسی به مدت کارگیری دیپلماتبه)کارگیری راهبرد یادگیری متقابل با دنیا داشته باشند. به

گیری از دیپلماسی ها برای بهرهنسویگیری زبان و ذهنیت مشترک هم از دیگر اقدامات فراافزایی و شکلکوتاه( در راستای هم

عنوان نمایندگان ویژه وزیر دیپلمات کهنه کار به ٧جهانی و کسب و کار متشکل از  اقتصادمدیره اقتصادی بوده است. تشکیل هیات

 .امور خارجه هم از دیگر اقداماتی است که در این راستا انجام شده است

 تواند انجام دهد؟ایران چه اقداماتی را می

 .همیت هستنداگرچه بر اساس این گزارش، اغلب موارد مورد اشاره برای طراحی دیپلماسی اقتصادی ایران در شرایط کنونی واجد ا

توانند مسووالن ایران را در این مسیر یاری دهند. انتشار سند دیپلماسی اما برخی از آنها در درجه اهمیت بیشتری قرار دارند و می

تواند رویکرد ایران در این حوزه را برای بوروکراسی ملی، شرکای تجاری و فعاالن اقتصادی تا حدی شفاف کند، یکی اقتصادی که می

تواند به کمک دیپلماسی اقتصادی بیاید. همچنین با توجه به شرایطی که پس از برجام بر روابط ترین اقداماتی است که میماز مه

ویژه عنوان یک گزینه مطرح شود. ایران بهتواند بهالمللی حاکم است، تشکیل نهادی با نام مشاوران تجارت خارجی ایران هم میبین

تواند موردنظر می سرمایهای از مشاوران بر مبنای این های موثری دارد. ایجاد شبکهیی از جوامع، شبکههادر منطقه در میان الیه

ت هایی اسخدمت دیپلماسی اقتصادی قرار گیرد هم یکی از ضرورت ای که بهتر دراصالح ساختار وزارت امورخارجه به گونه.قرار گیرد

رسد دولت دوازدهم به خوبی آن را درک کرده است. به این منظور راهبردهایی از جمله احیای معاونت اقتصادی وزارت نظر میکه به

که پیش از این « اقتصاددنیای»ا وگوی خود بامورخارجه را مطرح کرده است. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امورخارجه در گفت

شود یعنی بتوانید از ابزارهای سیاسی و ابزار روابط و وقتی سخن از دیپلماسی اقتصادی در حوزه خارجی می»گفته بود: منتشر شده، 

های اقتصادی که ها و دستگاهسازمان.های اقتصادی خارجی به نحو مطلوبی استفاده کنیدبرای پیشبرد همکاری سیاست خارجی

 تصادیاق دیپلماسی عبارتی به  دهند.صورت تخصصی و بر مبنای شرح وظایف ذاتی خود انجام میدر کشور وجود دارند، کار خود را به

در واقع متولیان اصلی کار اقتصادی همان  دهد، انجام را هادستگاه این کار نیست قرار خارجهوزارت در اقتصادی دیپلماسی معاونت یا

ی کننده زمینه همکارکننده و فراهمعنوان تسهیلخارجه تنها بهکنند. وزارتنهادهای اقتصادی هستند که در داخل کشور فعالیت می

کند که ن کمک میکند. همچنیها با کشورهای خارجی خواهد بود و زمینه و استعدادهای بیرونی را پیدا و آشکار میاین دستگاه

نعتی های بانکی، صهای مختلف تخصصی خود بتوانند در مراودات بیرونی و خارجی به شکل همکاریمتولیان اقتصادی کشور در حوزه

ها و همکاری موردنظر و کار خود را به انجام و فرجام تری و با دریافت اطالعات و تسهیالت بیشتری نیازو بازرگانی در مسیر مشخص

سازی معاونت اقتصادی وزارت امورخارجه در ابتدا تداخل وظایف برخی از نهادهای بر اساس این اظهارنظر، اگرچه فعال«.دبرسانن

تولی تجارت خارجی نیست، بلکه قرار است مسیر را برای کند، اما در واقع این معاونت، ممتبادر می ذهنمتولی تجارت خارجی را به 
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توسعه روابط اقتصادی هموار سازد. همچنین این مقام مسوول در وزارت امورخارجه گفته است که مجموعه فضای فعلی یعنی ضرورت 

ن ایده را مجددا مطرح کرد وری از آثار و مزایای آن، ایتوسعه اقتصادی، اهمیت اقتصاد برای کشور و همچنین موضوع برجام و بهره

بر اساس .عنوان معاونت دیپلماسی اقتصادی، در این جهت گام برداشته شودکه با تشکیل یک ستاد مقتدرتر در حوزه اقتصادی تحت

یر های درگهای ایران با مشارکت وزارتخانههای بازرگانی، تشکیل شورای اقتصادی در سفارتخانهگزارش موسسه مطالعات و پژوهش

ازی سعنوان یک توصیه برای فعالتوان بههای اصلی تجاری را هم میویژه در طرفدیپلماسی تجاری کشور و بخش خصوصی، به در

 ها در حوزه کسب و کار و اهالیکارگیری دیپلماتکارگیری راهبرد یادگیری متقابل و بهدیپلماسی اقتصادی کشور مطرح کرد. به

عنوان یکی از تجربیات فرانسه به منظور پیشبرد دیپلماسی تجاری این کشور یاد پیش از این بهکسب و کار در حوزه دیپلماسی که 

  .های پراهمیت باشدتواند یکی دیگر از آموزهگیری زبان و ذهنیت مشترک، میافزایی و شکلشد، در راستای هم

://www.iana.ir/fa/news/http٤٩٤۳٩/%D8%AF%D8%B١% 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۰۶تاریخ: 

 هاجهش در سود بورسی

تر ها بودند. پیشهای عملکرد نیمه نخست سال شرکتدنیای اقتصاد : فعاالن بورس در روزهای اخیر شاهد ترافیک انتشار گزارش

های بورسی وجود داشت. ها در بازار جهانی و همچنین افزایش نرخ ارز، انتظار بهبود وضعیت سودآوری شرکتتاثیر رشد قیمتتحت

های مهم و اثرگذار بازار محقق شد. ها در برخی گروههای شش ماهه شرکتبت سودآوری در گزارشها با تعدیل مثبینیاین پیش

درصدی سود عملیاتی  ۳٥خصوص صنایع فلزی و معدنی در مجموع از افزایش ها بهماهه ابتدای سال در برخی گروه ٦عملکرد مناسب 

 ٧ماهه نیز از رشد های سهها نسبت به گزارشود جدید شرکتبینی سحکایت دارد. پیش ٩٥ها نسبت به دوره مشابه سال شرکت

ها از بینیهای فعال بورس است. در شرایط کنونی نیز پیشدهد. خبری که به معنای جهش سودآوری در شرکتدرصدی خبر می

ها د افزایش سودآوری شرکتتواننها در بازار جهانی مواردی هستند که میها در کنار رشد قیمتافزایش نرخ ارز و نرخ فروش شرکت

، «هانقطه چرخش سود بورسی»تیر ماه در گزارشی تحت عنوان « دنیای اقتصاد»را حداقل به صورت اسمی تا پایان سال تداوم بخشند. 

 نماد تعدیل ٤٢اند، فقط شرکتی که گزارش نیمسال خود را اعالم کرده ٢٢٥بینی کرده بود. بر این اساس از چنین روندی را پیش

ای در روزهای اخیر شاهد فعاالن تاالر شیشه.اندهای سود خود را با افزایش یا بدون تغییر گزارش کردهبینیمنفی داده و مابقی پیش

های ملزم به ارائه عملکرد درصد شرکت ٩٤ها، ها در نیمه نخست سال بودند. مطابق بررسیهای عملکرد شرکتترافیک انتشار گزارش

های مثبت سودآوری همراه ها با تعدیلها که در برخی گروههای خود را منتشر کردند. این گزارش، گزارشدر نیمه نخست سال

های سه ها نسبت به گزارشبینی شده مجموع شرکتدرصدی سود پیش ٧درصدی سود عملیاتی و افزایش  8اند، به افزایش بوده

در گزارشی « دنیای اقتصاد»تر دهد. پیشها را نشان میری شرکتامری که جهش مناسبی در وضعیت سودآو.ماهه منجر شده است

عیت توان به بهبود وضگفته بود، در شرایط کنونی دالیلی وجود دارد که تحت تاثیر آنها می« هانقطه چرخش سود بورسی»با عنوان 

و انباشت نقدینگی در کشور و پتانسیل  ها امیدوار بود. دالیلی همچون تغییر جهت تورم، بهبود آمار رشد اقتصادیسودآوری شرکت

. های بورسی اثر مثبت بگذارندتوانستند بر سودآوری شرکتاصالحنرخ ارز از جمله مواردی عنوان شدند که به اعتقاد کارشناسان می

 .های عملکرد نیمه نخست سال تا حدودی محقق شده استاین موضوع حاال با انتشار گزارش

 ماهه ٦های جزئیات گزارش

گذاری عنوان برترین بازار سرمایهدرصدی به١٢ماه نخست سال جاری و کسب بازدهی  ٧بورس تهران با ثبت عملکرد درخشان در 

ها در بازارهای جهانی و به تبع آن تقاضا برایسهام گذاران خود کرد. رشد قیمتدر کشور شناخته شد و بیشترین سود را نصیب سرمایه

هانی و افزایش نرخ ارز های کاالیی در بورس تهران بیشترین اثر را در رشد عمومی قیمت سهام داشته است. وضعیت بازارهای جگروه

های مناسب به ویژه از گروه فلزی کرد. پس از انتشار گزارشماهه در سهام مربوطه را تقویت می ٦های مثبت ها برای گزارشانتظار

ماهه  ٦های ها برای انتشار گزارشالزام شرکت.بودیم مربوط هایگروه سهام در تقاضا تشدید شاهد مهرماه، هفته آخرین در معدنی–

 های مثبت وهایی که عمدتا انتظار برای تعدیلخود تا پایان مهر ماه، بازار سهام را در هفته گذشته تحت تاثیر خود قرار داد. بودجه

دادند، های خود را در زمان مقرر ارائه میهایی که باید گزارشدرصد از بنگاه ٩٤مشاهده عملکرد مطلوب از آنها دور از انتظار نبود. 

های مثبت سودآوری همراه های نیمه نخست در مجموع با تعدیلهای مربوط به عملکردهای خود را منتشر کردند. گزارشرشگزا

نماد با تعدیل منفی سود هر سهم شرکت همراه  ٤٢ماهه خود را ثبت کردند، تنها  ٦نمادی که عملکرد  ٢٢٥بود. بر این اساس از 

ای از بینی سود خود را بدون تغییر ارائه دادند. )البته بخش عمدهر سودآوری داشتند یا پیشها یا تعدیل مثبت دشدند. دیگر شرکت

 (.بینی قبلی تایید کردندها تغییری در سودآوری نداشتند و بر سود هر سهم خود در پیشاین بنگاه

http://awnrc.com/index.php


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

11 

اند، به العات خود را ارئه کردهشرکتی که اط ٢٢٥های منتشر شده، سود عملیاتی کسب شده از مجموع اساس گزارشهمچنین بر

درصدی نشان  8ماهه نخست سال جاری، رشد  ۳میلیارد تومان رسیده است که این رقم در مقایسه با عملکرد ٥٧هزار و ۳٩بیش از 

ی بیندرصد افزایش همراه شده است.به همین ترتیب پیش ۳٥دهد. ضمن اینکه سود مزبور در مقایسه با دوره مشابه سال قبل با می

میلیارد  ۳٧٠هزار و  ۳١ماهه به بیش از مبلغ  ٦های مزبور براساس عملکرد بنگاه ٩٦سود خالص سال مالی منتهی به پایان اسفندماه 

دهد. همچنین تا پایان درصد افزایش نشان می ٧ سال، نخست ماه  ۳بینی شده در دوره تومان رسیده که نسبت به سود خالص پیش

 .شرکت محقق شده است ٢٢٥هزار میلیارد تومان از سوی این  ١٢عادل شهریور ماه سود خالصی م

 های گذشتهتحقق وعده

های فعال در بورس پرداخته بود. بنگاه های قبلی خود به دفعات به بررسی عملکرد و پیش بینی وضعیت در گزارش« دنیای اقتصاد»

وان تسر گذاشتن چند دوره رکود، میگفته شد، سال جاری را با توجه به پشت« هانقطه چرخش سود بورسی»در گزارشی با عنوان 

سیر م ها به یک مانع عمده دروبیش ممتد سودآوری شرکتسالی متفاوت برای بازار سهام عنوان کرد؛ طی چند سال گذشته افت کم

رونق بورس تهران تبدیل شده است. با این حال دالیل زیادی وجود دارد که الاقل به لحاظ ریالی بتوان امیدوار به رسیدن به یک 

ها و تغییر روند این متغیر مهم بود. تغییر جهت تورم، بهبود آماررشد اقتصادی و انباشت نقطه عطف در سال جاری در سودآوری بنگاه

ارند. های بورسی اثر مثبت بگذتوانند بر سودآوری شرکتر و پتانسیل اصالح نرخ ارز مواردی هستند که همگی مینقدینگی در کشو

رود با عبور از این دوران گذار، یک تغییر جهت بنیادی ترین عامل در تعیین قیمت سهام است، انتظار میاز آنجا که سودآوری مهم

و ورود به یک دوران جدید از رشد ریالی ارزش سهام در  ٩٢عبور شاخص از سقف دی ماه ساز در بورس تهران رقم بخورد که زمینه

ها در بازار سهام های مثبت سودآوری شرکترسد این صعود در شرایط کنونی و با توجه به تعدیلنظر میمدت شود. بهافق میان

 .استاستارت خورده

 هادرصد شرکت ٩٤های انتشار گزارش

ماه نخست  ٦اهید امامی از کارشناسان شرکت بورس اوراق بهادار تهران به ارائه توضیحات تکمیلی درخصوص عملکرد در این راستا ن

شرکت با توجه به  ٢٤٠شرکت پذیرفته شده و فعال در بورس،  ۳٢٧های فعال در بازار پرداخت و گفت: از سال جاری شرکت

های مربوطه را ارسال کنند. این اید طبق دستورالعمل افشای اطالعات، گزارش، ب٩٦برخورداری از سال مال منتهی پایان اسفند ماه 

ماهه حسابرسی نشده است که باید تا پایان  ٦بینی براساس عملکرد واقعی ماهه و گزارش پیش ٦ها مربوط به عملکرد واقعی گزارش

سالی از سوی این شرکت تا پایان هفته گذشته نشان از شد. وی در ادامه افزود: در این میان بررسی اطالعات ارارائه می ٩٦مهرماه 

های خود را بر سایت ها عملکرددرصد از شرکت٩٤شرکت یعنی حدود  ٢٢٥شرکت موظف به ارائه عملکرد،  ٢٤٠آن دارد که از 

 .رسانی کدال منتشر کردنداطالع

 نگاهی به سودهای محقق شده

 هها و مقایسه این اقالم با دورهای این شرکتبینی شده در گزارشسود خالص پیشامامی در ادامه به بررسی وضعیت سود عملیاتی و 

 ٢٢٥های منتشر شده، سود عملیاتی کسب شده از مجموع مشابه سال قبل به تفکیک صنایع پرداخت و گفت: بر اساس گزارش

رسیده است.وی در ادامه با اظهار این مطلب که میلیارد تومان ٥٧هزار و  ۳٩اند، به بیش از شرکتی که اطالعات خود را ارائه کرده

نقل، ودهد، گفت: در این مقایسه صنعتحملدرصدی نشان می 8ماه نخست سال جاری، رشد  ۳این رقم در مقایسه با عملکرد 

 هب ادامه در امامی درصد افزایش سود عملیاتی، بیشترین نقش را در تغییر مثبت مزبور داشته است.  ۳٦انبارداری و ارتباطات با 

مالی منتهی  سال عملیاتی سود یعنی قبل سال مشابه دوره به نسبت مبلغ این همچنین: گفت و پرداخت گذشته سال عملکرد مقایسه
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درصد افزایش را تجربه کرده است.به گفته این کارشناس، سود عملیاتی کسب  ۳٥ماهه،  ٦و براساس عملکرد  ٩٥پایان اسفند ماه 

میلیون تومان بوده است. در این راستا صنعت  ٩۳٠هزار و  ٢8، معادل ٩٥های فعال در بورس در نیمه نخست سال شده از بنگاه

ها رسی سود عملیاتی عملکرد واقعی این شرکتفلزات اساسی بیشترین سهم در این تعدیل مثبت را داشته است. امامی در ادامه به بر

ها و سودهای محقق شده توسط های نخست بودجهشرکتبینیدر نیمه نخست سال جاری پرداخت و گفت: همچنین با توجه به پیش

را  درصد از سود عملیاتی موجود در بودجه خود ٤٢های مزبور توانستند ها در نیمه نخست سال جاری، مجموع بنگاهاین شرکت

 .پوشش دهند

 هاافزایش قابل توجه در سود خالص شرکت

ها سود خالص شرکت پرداخت و گفت: این شرکت ٢٤٠امامی در ادامه اظهاراتش به بررسی سودهای خالص کسب شده از سوی این 

میلیون تومان  ٤۳٠میلیارد و  ۳٧٢هزار و  ۳١را براساس عملکرد شش ماهه خود، مبلغ  ٩٦سال مالی منتهی به پایان اسفندماه 

درصد افزایش یافته است.وی ادامه داد: در  ٧ماه نخست سال، ۳بینی شده در دوره اند که نسبت به سود خالص پیشبینی کردهپیش

درصد تعدیل مثبت، بیشترین تاثیر را در رشد مزبور داشته است. همچنین این مبلغ نسبت  ۳٧این میان نیز صنعت فلزات اساسی با 

درصدی  ۳٥براساس عملکرد شش ماهه، رشد  ٩٥به دوره مشابه سال قبل یعنی سود خالص سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه 

درصدی  ۳8ها در نیمه نخست سال با پوشش ن شرکتیافته است. به گفته این کارشناس بازار سهام، سود خالص عملکرد واقعی ای

هزار میلیارد تومان را محقق  ١٢که تا پایان شهریور ماه سود خالصی معادل طوریها همراه شده است بهنسبت به بودجه این بنگاه

 .اندساخته

 دهیهای جامانده از گزارشبررسی شرکت

ای مقرر موفق به ارائه و انتشار گزارش نشدند، پرداخت و گفت: بخش عمده هایی که در مهلتدر این میان امامی به بررسی شرکت

، «وپست»، «وپارس»، «وپاسار»، «ونوین»، «وکار»ها مربوط به نمادهای گروه بانکی بود.بر این اساس نمادهای از عدم دریافت گزارش

، «سکارون »، «فاذر»، «دانا»د.وی ادامه داد: نمادهای از جمله نمادهای بانکی بودند که گزارشی ارائه نکردن« وبصادر»و « وتجارت»

 .ماه نخست سال جاماندند ٦نیز دیگر نمادهایی بودند که از ارائه گزارش عملکرد « آکنتور»و « شتران »، «شپنا»، «شبندر»، «شبریز»

 هاماهه شرکت ٦نگاهی به عملکرد 

سنگ، بیشترین بازار سهام نشان از آن دارد که در گروه استخراج زغال های فعال درشده از سوی شرکتهای ارائهبررسی روند گزارش

 .تعدیل مثبت سودآوری مربوط به معادن منگنز ایران است

 هاجهش در سود بورسی

ریال به ازای هر سهم افزایش داده است.  ٧8ریال به  ۳٤بینی سود هر سهم خود را از درصدی، پیش ١٢٩این شرکت با تعدیل مثبت 

بینی پیش« کروی»درصدی را به همراه داشت. به این ترتیب  ٦۳ن در این گروه توسعه معادن روی ایران نیز تعدیل قابل توجه همچنی

های این صنعت بود که با تعدیل ریال افزایش داد.نماد معامالتی باما نیز از دیگر شگفتی ۳١٢ریال به  ١٩٢سود هر سهم خود را از 

نفت و گاز و خدمات جانبی به جز اکتشاف نیز تنها نماد این گروه  استخراج گروه در.شد همراه سهم درصدی سود هر  ٥٦مثبت 

ریال اعالم  ٢٦٧بینی سود هر سهم خود را بدون تغییر ماهه کرد. این نماد پیش ٦یعنی حفاری شمال اقدام به ارائه گزارش عملکرد 

درصدی سهام  ١٠ها این هفته شاهد عرضه وجود دارد. طبق شنیده« نفت و گاز پرشیا»وارد کرد. در این گروه انتظار برای نماد تازه

بینی سود خود را بدون تغییر نسبت نیز از دیگر نمادهایی بود که پیش« وبهای»مزبور در بورس تهران خواهیم بود.نماد تازه وارد 

 .درصد از بودجه شد ٤8ریالی معادل  ١8٥ریال اعالم کرد. این شرکت در نیمه نخست سال موفق به پوشش  ۳8٦ماهه  ۳ش به گزار

http://awnrc.com/index.php


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

13 

نماد بانک انصار،  ٤گونه که عنوان شد، بیشتر نمادها به ارائه گزارش نپرداختند. در این میان تنها در گروه بانکی نیز همان

ها نیز بسیار محتاطانه و در مجموع بدون تغییر بود، ماهه خود را منتشر کردند. این گزارش ٦ملت،خاورمیانه و سینا، گزارش عملکرد 

بینی سود همراه شده و دونماد دیگر نیز تعدیل مثبت بسیار اندک در بدون تغییر در پیش« وسینا»و « وانصار»که دو نماد طوریبه

گروه خود وضعیت به مراتب مساعدتری داشت و انه از دیگر نمادهای همریال را به ثبت رساندند. در این میان بانک خاورمی ٥حد 

شده در بودجه شد.نمادهای صنعت بیمه نیز وضعیتی مشابه را تجربه کردند، این گروه بینیدرصدی سود پیش ٥۳موفق به پوشش 

بود  یا و بیمه البرز از دیگر نمادها بهترّبینی سود همراه شدند. در این میان وضعیت سودآوری بیمه آسنیز بعضا بدون تغییر در پیش

 .شدند رودرصدی هر سهم روبه ٥٠و  ٥٦و به ترتیب با پوشش 

 بررسی نمادهای خودرویی

ماهه نمادها بیشتر با تعدیل منفی سود همراه بود. این در حالی است که دو لیدر اصلی گروه یعنی  ٦در گروه خودرویی نیز عملکرد 

بینی سود درصد مواجه شد و پیش ٢٠با تعدیل منفی « خساپا»ضعیتی متفاوت از یکدیگر داشتند. در حالی سایپا و ایران خودرو و

درصد تعدیل مثبت داد.در بقیه نمادهای گروه نیز  ٢« خودرو»ریال کاهش داد که در مقابل  ١١۳ریال به  ١٤١هر سهم خود را از 

ماهه را با  ۳منفی را نماد لنت ترمز تجربه کرد. این نماد در حالی گزارش  وضعیت چندان مناسب نبود. در این گروه بیشترین تعدیل

ریالی به ازای هر سهم  ٢۳٧بر این اساس زیان .ماهه به زیان رسید٦ریالی منتشر کرده بود که حال در گزارش  ١٤بینی سود پیش

درصدی مواجه شد. به  ٤٧٩با تعدیل منفی « فنرخ»اعالم شد.در این میان فنرسازی خاور نیز وضعیتی مشابه داشت؛ نماد  «خلنت»

« خفنر»ماهه رسید. ضمن اینکه  ٦ریالی در گزارش  ١٥٩ریالی در گزارش قبل، به زیان  ٤٢بینی سود این ترتیب نماد مزبور از پیش

نیز از « خنصیر»و « ختور»، «خاور»، «خاذین»ریالی به ازای هر سهم شد.نمادهای  ٢8١سازی در نیمه نخست سال موفق به زیان

به  وضعیتی« خموتور»بینی سود همراه شدند. البته در این میان نماد دیگر نمادهای خودرویی بودند که با تعدیل منفی در پیش

توانست بینی سود هر سهم خود تجربه کرد، بلکه درصدی را در پیش 88تر از دیگر نمادها داشت و نه تنها تعدیل مثبت مراتب مطلوب

سود هر سهم خود را برای سال مالی منتهی به پایان « خموتور»درصد از بودجه خود را پوشش دهد.  ٥٢در نیمه نخست سال 

 .ریال به ازای هرسهم اعالم کرده است 8١طور خالص میلیون ریالی، به ١٢٠میلیارد و  ٢٠٤با سرمایه  ٩٦اسفندماه 

 هااینگاهی به رایانه

ماهه پرداختند. در این میان نماد ٦بینی سود خود، به ارائه گزارش ی نیز بیشتر نمادهای این گروه بدون تغییر در پیشادر گروه رایانه

درصد تعدیل مثبت همراه شدند.  ٧نیز با « مداران»درصد تعدیل مثبت و  ٧با « سیستم»درصد تعدیل مثبت، نماد  ١٠با « رانفور»

نیز هر « پرداخت»و « آپ»درصدی بودجه اختصاص یافت. دو نماد  ٥۳با پوشش « رکیش»د بیشترین میزان پوشش سودآوری به نما

 .درصد از بودجه ساالنه خود را در نیمه نخست سال پوشش دادند ٤٥درصد و  ٤٧کدام به ترتیب 

 هاهای تاثیر گذار در فلزیسهمتک

یا دو مورد چندان مطلوب نبود. در واقع انتظار برای شده در گروه فلزات اساسی به جز در یک های منتشربررسی روند گزارش

درصد،  ٧8رفت. در این گروه تنها فوالد مبارکه بسیار درخشان ظاهر شد و با تعدیل تری از این گروه میهای به مراتب مناسبگزارش

 ٥٥ریال معادل  ٢٩8ه تحقق موفق ب« فوالد»ریال افزایش داد. ضمن اینکه  ٥۳8ریال به  ۳٠٢بینی سود هر سهم خود را از پیش

نیز با « فنوال»و « فملی»، «فرآور»، «فخوز»، «فجر»، «فاسمین»، «فباهنر»درصد از بودجه خود در نیمه نخست سال شد.نمادهای 

عملکردی به مراتب مساعدتر داشت « فمراد»ماه نخست سال همراه شدند. در این میان  ٦درصدی سودآوری در  ٥٠تحقق بیش از 
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 رودرصدی سود هر سهم روبه ١٧8بینی فراتر رفت و با تحقق ریال سود هر سهم را پوشش داد، بلکه از پیش ۳٦ا کل بودجه و نه تنه

 .شد

 هانگاهی به دارویی

ماهه همراه شدند و  ۳های بررسی روند گروه دارویی نیز نشان از آن دارد که این گروه نیز بعضا بدون تغییر مثبت نسبت به گزارش

در مقایسه با دیگر نمادها بسیار « ددام»های عملکرد نیمه نخست سال را بیشتر با روندی متعادل همراه ساختند. در این میان گزارش

ریال در ٥بینی سود هر سهم خود را از درصدی را به نمایش بگذارد. بر این اساس نماد مزبور پیش ٢٠٠درخشان بود و تعدیل مثبت 

درصد ازبودجه ساالنه خود را  ٦٧ماهه افزایش داد. این شرکت در نیمه نخست سال نیز  ٦ریال در گزارش  ١٥ماهه به  ۳گزارش 

درصدی در نیمه نخست سال همراه شد. این در  ٤٧درصد و پوشش سود  88نیز با تعدیل مثبت  «دروز»محقق کرد. در این راستا 

ین عملکرد را در میان دیگرنمادهای گروه داشت. ضمن اینکه این شرکت تر، ضعیفدرصدی ٧٩با تعدیل منفی « دفارا»حالی است که 

 .ریالی مواجه شد ٥٥٤در نیمه نخست سال نیز با زیان 

http://www.iana.ir/fa/news/٤٩٥٥٤/%D8%AC%D٩%8٧%D8%B 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۰۴تاریخ: 

 های ایرانجنس بحران بنگاه

با  «تشکیل کمیسیون شناسایی واحدهای تولیدی بحرانی»روی بخش تولید با استارت شناسایی و رفع موانع پیش : دنیای اقتصاد

واجه های بسیاری مشد تا بخش تولید با چالشکلید خورد. دوران تحریم موجب « درمان»و « پیشگیری»بینی دو دستورالعمل پیش

هایی که رکود در بخش تولید را به همراه داشت و موجب توقف تولید در برخی از واحدهای صنعتی شد، اما با عبور از شود، چالش

وی رع موانع پیشتوان گفت شناسایی و رفکند و با این شرایط میحاضر این بخش خود را برای رشد آماده میدوران تحریم در حال

  .تواند مسیر را برای تحقق رشد هموار کندزده، میخصوص در واحدهای بحرانبخش تولید به

ها هایی، مشروط به اجرایی کردن تصمیمات این کمیسیونبا این حال فعاالن این بخش معتقدند راهگشا بودن تشکیل چنین کمیسیون

ینی بخش تولید به تصمیمات اخذ شده را به همراه داشته است. به گفته فعاالن است؛ ظاهرا اجرایی نکردن تصمیمات پیشین، بدب

معدن و صنعت،  خصوص متولیان وزارتدوازدهم همواره مسووالن دولتی به دولتاین بخش از ابتدای دولت یازدهم و در ادامه در 

اند و حتی و تولیدکنندگان تاکید کرده بخش خصوصیروی فعاالن تولید و برداشتن موانع از پیشو  صنعتبر حل مشکل  تجارت

مات ها و شوراهایی شکل گرفته، اما تصمیینه تدوین شده است و کمیسیونپذیر نیز در این زمقوانینی مانند رفع موانع تولید رقابت

 .اندنرفته و متوقف شدهچنان که باید و شاید درست پیشدر زمان اجرا آن

اتاق تهران بر این نکته تاکید کند که بیش از اینکه تشکیل این  کسب و کاررئیس کمیسیون تسهیل روندی که موجب شد تا نایب

جه گیری ساختاری جدید و با توهای مشابه مهم باشد، باید تمرکز اصلی بر اجرای تصمیمات قرار گیرد نه شکلکمیسیون و کمیته

هایی، عملیاتی شدن تصمیمات است. احمد عد از تشکیل چنین کمیسیونبه شرایط کنونی خواسته اصلی تولیدکنندگان ب

اسدی ضمن اعالم جنس بحران در واحدهای تولیدی کشور اعالم کرد که این انتظار وجود دارد که از تولیدکنندگان، فعاالن کیمیایی

 .تولید نظرخواهی شود مشکالتهای بازرگانی در زمینه مسائل و بخش خصوصی و اتاق

 پیشگیری و درمان

به موارد  توان گریزی زدهایی در این کمیسیون برای عبور بخش تولید از رکود در نظر گرفته شده، میاما برای اینکه بدانیم چه برنامه

مطرح شده در سی و پنجمین جلسه کارگروه رفع موانع تولید. در این نشست که با حضور نمایندگان بانک مرکزی، سازمان برنامه و 

معاون اجتماعی، معاونت هماهنگی و نظارت  کار و رفاههای امور اقتصادی و دارایی، جهادکشاورزی، کشور، تعاون، بودجه، وزارتخانه

با اعالم خبر تشکیل کمیسیونی برای شناسایی  تجارتو  معدنجمهوری برگزار شد، محمد شریعتمداری وزیر صنعت، رئیس اول

زده اعالم کرد که کارگروه رفع موانع تولید، همان کمیته رفع مشکل واحدهای بحران زده است که دو کارکرد واحدهای تولیدی بحران

بینی شده است و در این راستا در بعد پیشگیری، حتما کمیسیونی باید تشکیل شود و مسائلی که در آن پیش درمانپیشگیری و 

بینی شده این کمیسیون در مرحله پیشکند، شناسایی و متوقف شود. از سوی دیگر براساس موارد واحدهای تولیدی را بحرانی می

مداری، به گفته شریعتشود را شناسایی و برطرف کند. اول باید عواملی که به رکود بازار و تعطیلی برخی واحدهای تولیدی منجر می

، ر عین حالشود. دحاضر ارائه تصویری روشن از وضعیت تولید و بازار واحدهای تولیدی و صنعتی اولویت اصلی محسوب میدر حال

 .خوبی انجام دهیمرا به وارداتزا در تولید و صنعت، باید بتوانیم اقدامات مهم و کلیدی مثل مدیریت عالوه بر شناسایی عوامل بحران

شکالت تواند برای متر میر صورتی که مشکالت اصلی تولید و صنعت کشور را مشخص کنیم، دولت راحتشریعتمداری معتقد است د

ه اشاره توان به این نکتخصوص میاندیشی کند، این نکته را نیز باید مدنظر قرار داد که پیشگیری مقدم بر درمان است، در اینچاره
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ابع شوند، باید برای تخصیص منها و واحدهای استانی رسیدگی مییا کمیسیون کرد زمانی که پرونده یک واحد تولیدی در این ستاد

بانکی، ساختارهای مالی، مدیریتی و بازار آن واحد تولیدی را مدنظر قرار دهیم تا در صورت لزوم، اصالحات ساختاری هم صورت 

ای برای کارگروه تسهیل تعریف شود و اصالحیهگیرد؛ همچنین باید در مقررات مربوط به موضوعات کار و کارگری، در صورت لزوم 

های همکار به حل مشکالت واحدها اقدام شود. در صورت نیاز به تغییر، این تغییرات باید صورت گیرد و با اختیارات قانونی دستگاه

ای د دارای اختیارات ویژهمعدن و تجارت این نکته را نیز مدنظر قرار داد که در کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولیوزیر صنعت،

کنیم که البته بسیار باارزش است، اما در صورتی که بخواهیم اقدامات موثری انجام نیستیم و با تعامل و تفاهم موضوعات را حل می

 .شود باید اختیارات الزم را نیز داشته باشیم

 های جانبی تولیدچالش

را واکاوی  ایرانهای ون تسهیل کسب و کار اتاق تهران جنس بحران در بنگاهرئیس کمیسیاین اظهارات در حالی عنوان شده که نایب

برخی موارد در زمان روی تولید در کشور دانست و گفت: در های پیشترین چالشکند. وی، بوروکراسی اداری را یکی از مهممی

حاضر در حال طوری کهرود، شویم که کار اصال پیش نمیرو میبهاجرای تصمیمات آنقدر با قوانین دست و پا گیر و مسائل اداری رو

شود. به همین دلیل تولیدکننده باید بیش های قوانین میر مسائل اداری و پیچیدگییک تولیدکننده درگی ذهندرصد زمان و  ٧٠

د و در صورتی زیست و... باشاز اینکه به فکر تولید و توسعه کار باشد، به دنبال پاسخگویی به اداره مالیات، بیمه تامین اجتماعی، محیط

و  بازرگانی تهران احمد کیمیایی اسدی با اشاره به پیچ اتاق گزارش به همچنین  کند.که وقتی باقی بماند، به توسعه و تولید فکر می

گوید: در کنار نظام اداری و بوروکراسی گسترده در کشور های سیستم اداری در کشور و قوانین زائد که باید حذف شوند، میخم

ضر بسیاری از واحدها با انبوه تولید مواجهند و حادر حال طوری کهچالش مهم دیگر تولیدکنندگان نبود مشتری و تقاضا است، 

حاضر بازارهای داخلی اشباع انبارهای آنها تکمیل شده است، اما مشتری وجود ندارد و باید فکری به حال این موضوع کرد. در حال

حفظ بازارهای قدیمی  بازارهای صادراتی جدید و.اند و به اعتقاد من دولت باید برای صادرات از تولیدکنندگان حمایت کندشده

های گذشته ما بسیاری از بازارهای خارجی هایی که در این زمینه وجود دارد در سالنیازمند دیپلماسی قوی است؛ اما به دلیل ضعف

و... اشاره کرد که آنها را به  پاکستانتوان به بازارهای منطقه مانند افغانستان، عراق، خصوص میرا به رقیبان واگذار کردیم، در این

 تاقا نمایندگان هیات عضو این  ایم و باید با دیپلماسی قوی دوباره نفوذمان در بازار این کشورها را افزایش دهیم.رقبا واگذار کرده

دهند که بیانگر خروج از رکود است، اما آنچه ما در ووالن دولتی آمارهایی را ارائه میمس است؛ معتقد رکود هدربار همچنین تهران

هایی اتفاق افتاده است ولی آن رونقی که از آن در تولید بینیم این است که همچنان رکود باقی است، هرچند که گشایشواقعیت می

 .آید، هنوز رخ نداده استصحبت به میان می

http://www.iana.ir/fa/news/٤٩٥٤٩/%D8%AC%D٩%8٦%D8 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۰۳تاریخ: 

 سبدهای برنده در بورس تهران

های رونق خود درصدی از ابتدای سال، یکی از دوره ١٢بورس تهران با کسب بازدهی بیش از  : دنیای اقتصاد . فاطمه اسماعیلی

گذارد و همچنان پیشتاز بازارهای مالی و پولی کشور است. عمده این رشد از اوایل تابستان شروع شد؛ جایی که شاخص سر میرا پشت

 .هزار واحدی صعود کرده است 8٦هزار واحدی مسیر نزولی خود را تغییر داد و اکنون تا نیمه باالیی کانال  ٧8کل بورس از کانال 

طور گذاری آنها متفاوت بوده است. برای آن دسته از بازیگران که بهاما بازدهی فعاالن بازار سهام طی این دوره با توجه به سبد سرمایه

های ، گروهندهد در تابستاها نشان میکنند باید به عملکرد صنایع مختلف بورس توجه کرد. بررسیمستقیم سهام خرید و فروش می

های نفتی با بیشترین اقبال ازسوی سهامداران همراه بودند. کارشناسان معتقدند های فلزی و فرآوردهکاالیی نظیر فلزات اساسی، کانه

 در سوی .گیرد و تکرار الگوی تابستان در این دوره نیز دور از انتظار نیستدر فصل پاییز ریسک برجام در تقابل با نرخ دالر قرار می

ها تاکید گذاری )فعالیت غیرمستقیم( به بورس وارد شدند. بررسیهای سرمایهگذارانی قرار داشتند که از طریق صندوقدیگر، سرمایه

ماه ابتدایی سال و همچنین ماه مهر از شاخص کل بورس باالتر بوده است. بنابراین  ٦ها در کند بازدهی بخش مهمی از این صندوقمی

  .تری باشندای بازار سهام گزینه مطلوبستند برای فعاالن غیرحرفهتوانها میصندوق

حاضر به نظر هزار واحدی قرار گرفت. در حال 8٦واحدی همراه شد و در نیمه کانال  ١8۳نماگر بورس تهران روز گذشته با رشد 

ها در بازارهای جهانی در که روند قیمت طوریهای بسیاری با تابستان دارد، بهرسد معامالت بورس تهران در فصل جاری، شباهتمی

دهد. در مقابل اما همچنان ریسک سیاسی مربوط به تصمیم به رشد خود را ادامه میمسیر مناسبی قرار داشته و نرخ دالر نیز روند رو

 .گذاردمیجا هایی همچون خودرو بهکنگره آمریکا در خصوص برجام پابرجاست. ریسکی که بیشترین تاثیر خود را بر گروه

های ها و پتروشیمیها، پاالیشیمعدنی -های کاالمحور همچون فلزیرسد در پاییز نیز شاهد پیشتازی گروهنظر میبر این اساس به

 اها که عمدتایها و رایانهتر بورس تهران همانند مخابراتیریسکهای کمرود گروهساز باشیم. در عین حال انتظار میساز و متانولاوره

ها دهند، خودنمایی کنند. در این میان تنها اصالح قیمتهای سیستماتیک نشان میواکنش کمتری به شرایط سیاسی و ریسک

 .های سهامی شودتواند سبب افزایش جذابیت قیمتی نمادهای زیرمجموعه سایر گروهمی

 معامالت پاییز درتکرار تابستان بورس  

صورت اشاره شده است، همواره به« خطای تحلیلی در بورس تهران»تحت عنوان « اقتصادیدنیا»دوشنبه  طور که در گزارشهمان

ها عنوان فصل رکود بازار سهام همراه با ریزش سطح قیمتها در شهریورماه بهسنتی تابستان به دلیل فشار تسویه اعتبارات کارگزاری

طوری که با وجود ای متفاوت به خود گرفت، بهجاری چهرهور سالشد. وضعیتی که البته در شهریو افول ارزش معامالت شناخته می

از  درصدی را تجربه کرد. در این ماه اگرچه بورس تهران با فشار فروش و هراس ٤/ ٢رشد  سهامافت ارزش معامالت، نماگر بازار 

های مثبت از بازار جهانی، رشد نرخ دالر و انتظار برای تعدیل مثبت در نمادهای فلزی و معدنی تسویه اعتبارات مواجه بود اما سیگنال

ها موجب شد شاخص به مسیر صعودی خود ادامه دهد. در مجموع طی ها مانند پاالیشیهای مثبت از دیگر گروهو همچنین سیگنال

 .درصدی همراه شد ٩کل بورس تهران با بازدهی  شاخصماه تابستان، ۳

به این  .ها( بازار سهام داردمحور )کاالییهای کامودیتینشان از کسب بیشترین بازدهی توسط گروه ٩٦همچنین عملکرد تابستان 

درصدی در صدر دیگر صنایع  ٢٤و  ۳٧، ٤٠های نفتی به ترتیب با رشد های فلزی و فرآوردهاساسی، کانه فلزاتگروه  ۳ترتیب 

های برقی و دستگاه« حفاری»نماد با تک نفت، استخراج «کماسه» نمادبورسی قرار گرفتند. در نقطه مقابل گروه سایر معادن با تک

بورس تهران ثبت کردند. بر این اساس تابستان  ٩٦درصدی بیشترین ریزش را در کارنامه تابستان  ١١و  ٢٤، ۳٢به ترتیب با افت 
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 همشاب وضعیتی پاییز فصل به ورود با نیز حاضر حال در  توان تابستان داغ گروه کاالمحور بورس تهران عنوان کرد.ل را میامسا

نرخ دالر به روند افزایشی خود ادامه  .دارند قرار باالیی سطوح در همچنان جهانی بازارهای در کاالها قیمت. شودمی دیده تابستان

ها یها و پتروشیمها، پاالیشیمعدنی-های کاالمحور همچون فلزیرسد همچنان شاهد پیشتازی گروهبه نظر میداده است.با این شرایط 

ها که عمدتا واکنش کمتری به ایها و رایانهتر بورس تهران همانند مخابراتیریسکهای کمرود گروهباشیم. در عین حال انتظار می

های ههای مذکور جزو گرودهند، خودنمایی کنند. در این شرایط از آنجایی که گروهمی های سیستماتیک نشانشرایط سیاسی و ریسک

رود، رشد شاخص ادامه یابد.رشدی که بعید نیست شاخص سهام را تا قله تاریخی هدایت کند. با بزرگ بازار سهام هستند، انتظار می

کند. تصمیم کنگره در رد یا تایید گزارش ن را تهدید میاین همه نباید فراموش کرد که همچنان ریسک سیستماتیکی بورس تهرا

جمهوری آمریکا در مورد برجام موضوعی است که همچنان بر سر معامالت سهام سایه افکنده است. در ادامه گزارش به تشریح رئیس

 .پردازیمعوامل مذکور می

 های پاییز بورس تهرانمحرک 

درصدی نماگر بازار سهام  ٩ترین عواملی که زمینه رشد طور که اشاره شد یکی از مهمانهم :ها در بازارهای جهانیتداوم رشد قیمت

ها در بازارهای جهانی بود. وضعیتی که با ورود به پاییز نیز همچنان تداوم طی معامالت تابستان را فراهم آورد، رشد قابل توجه قیمت

درصدی همراه  ١/ ٢اساسی با رشد همراه شد.قیمت مس دیروز با رشد دارد. بر این اساس روز گذشته نیز قیمت بسیاری از فلزات 

دالر در هر تن رسید. مرکز آمار چین روز گذشته آمار تولید مس کاتد چین در ماه سپتامبر را منتشر کرد که نشان  ٧٠٩٧شد و به 

نسانتره چین نیز در ماه سپتامبر به داشت. واردات ک (٢٠١٦هزار تن )باالترین سطح از دسامبر  ٧٧٤درصدی معادل  ٦/ 8از رشد 

کنسانتره مس  وارداتماه گذشته است. این آمار که به معنای تشدید تقاضای  ٦میلیون تن رسیده که باالترین سطح در  ١/ ٤٧رقم 

دالر  ٢١٥8دالر افزایش یافت و  ١٦ دیروز نیز آلومینیوم بهای  رود.شمار میبوده، محرکی برای رشد قیمت این فلز به چینتوسط 

و شانگهای، قیمت روی روندی رو به رشد داشت. روی با  لندنهای در هر تن معامله شد. همچنین در معامالت روز گذشته بورس

درصدی تولید روی چین  ٢/ ٧خصوص نیز انتشار آمار کاهش دالر در هر تن رشد کرد. در این ۳١٧٩درصدی تا سطوح  ١/ ٤رشد 

محکی برای افزایش واردات این کشور و در نتیجه رشد تقاضای جهانی عمل کرد. سرب نیز وضعیت مشابهی را تجربه و به عنوان به

دالری  ٦نیز در معامالت دیروز تانگشان چین با رشد  فوالدقیمت بیلت .صعود کرد نبورس لنددالر در هر تن در  ٢٠٥8سطوح 

تانگشان، فوالدسازان این شهر را یک ماه زودتر از موعد قانونی به اجرای برنامه کاهش  شهرداریهمراه شد. در این خصوص در حالی 

د که روز یکشنبه از واحدهای صنعتی از جمله فوالدسازان خواست تا برای جلوگیری از آلودگی چین ملزم کرده بو دولتتولید مدنظر 

چنان رسد در پاییز نیز همشدید پیش روی این شهر تولید خود را در سه روز آتی بیش از پیش کاهش دهند.به این ترتیب به نظر می

گران به سهام مربوطه در بورس تهران را تداوم تواند اقبال معاملهمیها در بازارهای جهانی باشیم. امری که شاهد تداوم رشد قیمت

مهرماه با نزدیک شدن به مهلت اعالم تصمیم ترامپ درخصوص برجام افسارگسیخته  ١٧روند صعودی نرخ دالر: نرخ دالر که از .بخشد

همواره از متغیرهای تاثیرگذار بر شاخص قیمت  ارزتومان رسید. نرخ  ٤٠٢۳هزار تومانی شده بود، روز گذشته نیز به  ٤وارد کانال

عنوان یکی از عوامل کالن داخلی است که به پولهای معتبر دنیا است. در واقع نرخ ارز، قیمت نسبی پول خارجی به سهام در بورس

های فعال اقتصادی و مالی بوده است. در این میان با توجه به صادراتی و وارداتی بودن شرکت جامعهاقتصادی، همواره مورد توجه 

ها ند تاثیرات متفاوتی بر منابع پذیرفته شده در بورس و شرکتتوامی نرخ ارزدر بازار سهام و میزان وابستگی آنها به نرخ ارز، نوسانات 

به عبارتی دیگر در صورتی که یک بنگاه اقتصادی برای تامین مواد اولیه، خرید تجهیزات و تکنولوژی تولید از تقاضاکنندگان .بگذارد

یراتی کند و بهای تمام شده محصوالت تولیدی ها را دستخوش تغیهای تولیدی این شرکتتواند برنامهارز باشد، تغییرات نرخ ارز می
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های صادرات محور، اثری مثبت در پی دارد. به ها را افزایش یا کاهش دهد. در مقابل افزایش نرخ ارز برای شرکتاین دسته از بنگاه

نصیب  سودآوری بیشتری این ترتیب با رشد نرخ ارز به ویژه دالر، محصوالت تولیدی این کشورها با قیمت باالتری به فروش رفته و

حال حاضر نرخ تسعیر ارز در یکی  در. نیست آزاد بازار در ارز نرخ مختص تنها اما حمایتی عامل این  شود.های صادرکننده میشرکت

 بررسی شد، رشد نرخ« دنیای اقتصاد»های ای است. همانطور که پیش از این نیز در گزارشاز صنایع بزرگ بورس تهران نرخ مبادله

ها، ها تاثیرگذار است و با افزایش حاشیه سود پاالیشیاین شرکت خرید و فروشطور همزمان بر ها بهای در میان پاالیشیارز مبادله

درصدی این  ٦دهنده رشد حدود ای از ابتدای سال تاکنون نیز نشاندآوری را به دنبال دارد. رصد نوسانات نرخ دالر مبادلهافزایش سو

درصد  ٥٠های آتی، از آنجا که برآیند افزایش نرخ این ارز به نفع ارز است.در این میان نیز با فرض تداوم رشد نرخ دالر در ماه

 .شود، نقش حمایتی رشد این نرخ بر وضعیت آتی بورس تهران کامال عیان استی میهای بورس تهران ارزیابشرکت

 گران در انتظار تصمیم کنگره آمریکامعامله 

 های سیاسی ناشی ازرفت با آغاز مهرماه شاهد ورود نقدینگی جدید به بازار سهام باشیم، اما هراس از ریسکبا وجود اینکه انتظار می

حاضر در بورس تهران با  نقدینگیطوری که بخشی از سخنان ترامپ درخصوص برجام سبب وضعیتی عکس در این بازار شد؛ به

گران ها به پرتفوی معاملهمیلیارد تومان از سبد سهام حقیقی ٢٠٠نگرانی از این ریسک سیستماتیک از بازار خارج شدند و بیش از 

جمهوری آمریکا در هفته پایانی مهرماه، ضمن ایراد اظهارات تند علیه ایران، سرنوشت توافق قی منتقل شد.دونالد ترامپ رئیسحقو

های گیری کنگره تحلیلروزه این موضوع را تعیین تکلیف کند. درخصوص نتیجه ٦٠ای را به کنگره سپرد تا در یک مدت هسته

ه گران را بنتیجه هر چه باشد اما در این مهلت تعیین شده، افزایش احتیاط در میان معامله شود. در این میانبسیاری شنیده می

 .ها بیشترین واکنش را نسبت به این موضوع نشان دهندرسد خودروییدنبال خواهد داشت. در این میان به نظر می

 همگام با بازیگران بازار 

نقدینگی  جاییمیلیون سهم و در مسیر حقیقی به حقوقی بود. این جابه ٧٩ار بیش از روز گذشته تغییر مالکیت میان بازیگران اصلی باز

ها منتقل کرد تا بیشترین مقدار تغییر مالکیت ها به پرتفوی حقوقیمیلیون تومان را از سبد سهام حقیقی ٢8٠میلیارد و  ۳٢معادل 

گران حقوقی اما به شود. بیشترین میزان خالص خرید در معامله مهرماه در کارنامه بورس تهران ثبت ١٦به نفع بازیگران حقوقی از 

 ٢٠به ارزش « های وب»میلیون سهم  ٤٥گستر عصر نوین اختصاص داشت. به این ترتیب دیروز افزون بر نماد معامالتی شرکت داده

 هاقوقیح خرید خالص بیشترین ،«وب های» از پس  ها منتقل شد.گران حقیقی به پرتفوی حقوقیمیلیارد تومان از سبد سهام معامله

میلیارد تومان از خریدهای روز گذشته در نماد  ٢٦که حدود طوریکاوه جنوب کیش شکل گرفت. به شرکت فوالد معامالتی نماد در

 ٩٩ها سبقت گرفت اما با فروش گران حقیقی از این نماد از حقوقیها به ثبت رسید. هر چند خرید معاملهاز سوی حقوقی« کاوه»

غییر د این موضوع به تگران حقوقی برگشت. در مجموع برآینها(، ورق تغییر مالکیت به نفع معاملهگران )حقیقیدرصدی این معامله

 نیز بازار سوی آن در  حقوقی منجر شد. -میلیارد تومان در مسیر حقیقی  ٥به ارزش بیش از  «کاوه»میلیون سهمی  ٢٦مالکیت 

البرز دیده شد.  اصفهان و کابل فوالد مبارکه ،شرق خودرو الکتریک هایشرکت معامالتی نماد در را خود تحرک بیشترین هاحقیقی

جایی ها منتقل شد. این جابهاز پرتفوی سهامداران حقوقی به سبد سهام حقیقی« خشرق»میلیون سهم  ٤به این ترتیب دیروز حدود 

بینی نیز که پس از انتشار پیش« دفوال»  گران منتقل کرد.میلیون تومان به پرتفوی این گروه از معامله ٩٦دل یک میلیارد و رقمی معا

درصدی، مورد توجه سهامداران حقیقی قرار گرفته  ٧8ماهه روی سامانه کدال و تعدیل مثبت  ٦هر سهم خود برای دوره  درآمد

 ٦٢٠میلیون سهم به ارزش  ٢/ ٥نیز « بالبر»گران بود. در میلیون تومانی به نفع این معامله ٧/ ٤است، دیروز نیز شاهد تغییر مالکیت 

 .میلیون تومان در مسیر حقوقی به حقیقی منتقل شد

 ازار چه گذشت؟در ب 
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درصد( رشد کرد و به رقم  ٠/ ٢واحد )معادل  ١8۳طور که اشاره شد، در داد و ستدهای روز گذشته شاخص کل بورس تهران همان

درصدی  ٠/ ١١وزن )با اثر یکسان نمادها( اما وضعیتی متفاوت داشت و با افت حدود واحد رسید. شاخص کل هم ٥٢٩هزار و  8٦

نشان از تاثیرگذاری نمادهای بزرگ بازار سهام بر نماگر اصلی بازار دارد. ارزش معامالت خرد بورس تهران نیز همراه شد. موضوعی که 

میلیارد تومان رسید.در عین حال روز گذشته  ١٥٠درصدی نسبت به روز دوشنبه، به بیش از  ۳دیروز روندی صعودی گرفت و با رشد 

گستر عصرنوین، فوالد های دادهنماد قرار گرفت. در این میان نماد معامالتی شرکت ١٠درصد از ارزش معامالت در اختیار  ٥١حدود 

بیشترین ارزش معامالت این روز بورس تهران را  نفت تهرانو پاالیش  ایرانکاوه جنوب کیش، فوالد مبارکه اصفهان، مخابرات 

صنعت با رشد همراه  ١٥صنعت مورد بررسی، شاخص  ۳8دهد از بررسی روند صنایع بورسی در روز گذشته نشان می.تجربه کردند

 گروه میان این در  بدون تغییر ماند(. صنعت ٤صنعت نیز معامالت روزانه خود را با افت پشت سر گذاشتند )شاخص  ١٩ شد و

درصد( در میان صنایع بورسی را کسب کرد. پس از آن نیز  ٤/ 8٥بیشترین بازدهی )« چافست» نماد تک با تکثیر و چاپ انتشار،

درصدی را تجربه کرد. در مقابل اما گروه زراعت با  ١ /٥درصدی همراه شدند و استخراج سایر معادن بازدهی  ٢ها با رشد قندی

بازدهی روز گذشته صنایع بورسی قرار گرفت. در عین حال روند صنایع  جدولدرصد به سهامداران خود در قعر  ۳/ ٥تحمیل زیان 

 ۳٦ها با بیشترین ارزش معامالت بالغ بر های کاالیی دارد. به این ترتیب فلزیروز گذشته بازار سهام نشان از افزایش تقاضا در گروه

های صنعت قرار گرفتند. گروه اطالعات و ارتباطات نیز به لطف معامالت در تک نماد خود یعنی ین گروهمیلیارد تومان در صدر برتر

 ارزش و حجم بیشترین ارتباطات، و اطالعات گروه از پس  در رده دوم صنایع بورسی از منظر ارزش معامالت قرار گرفت.« های وب»

میلیارد تومان را تجربه کردند.  ١۳ بر بالغ معامالتی  نیز ها خودرویی. گرفت قرار قطعات ساخت و خودرو گروه اختیار در معامالت

میلیون تومانی به  ٥٧١و  ٢٧ترین نمادهای این گروه به ترتیب شاهد تغییر مالکیت عنوان بزرگبه «خودرو»و « خساپا»روز گذشته 

های معادن منگنز روز گذشته بورس تهران نیز به نماد معامالتی شرکت افزایش قیمتگران حقوقی بودند. بیشترین نفع معامله

 ونقلهای حملو کابل البرز اختصاص پیدا کرد. در مقابل اما نماد معامالتی شرکت اصفهانشیرین خراسان، افست، قند  قندایران، 

شنبه بورس تهران ت سهپتروشیمی و پاکسان بیشترین کاهش قیم حمل و نقلشاهرود، ایران تایر،  سیمانفارس، المللی خلیجبین

های نماد فعال در گروه فرآورده ٧طوری که از ها نیز روز گذشته روند قیمتی مثبتی را پشت سر گذاشتند؛ بهپاالیشی  .را تجربه کردند

ژوئن تاکنون و به دنبال  ٢١درصدی بهای نفت برنت از  ٢٩در این خصوص رشد حدود  .نماد با رشد قیمت همراه شدند ٥نفتی، 

اما همچنان  سو آن در. است نمادها این قیمتی روند بر تاثیرگذار بنیادی عوامل ترینمهم از هاپاالیشی سود حاشیه افزایش  آن

 .و پخش عامل تداوم تردیدها است پاالیشگذاری نامشخص بودن نرخ

http://www.iana.ir/fa/news/٤٩٥٠٢/%D8%B۳%D8%A8%D8%AF%D٩%8٧% 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۰۶تاریخ: 

 آستراخان افتتاح شدسرای تجاری ایرانیان در 

گذرد، اینک به همت اتاق ایران در مرکز شهر آستراخان سال از تعطیلی آن می ١٠٠سرای تجاری ایرانیان در آستراخان که حدود 

مترمربع با الگوی معماری ایرانی ساخته شده و در سفر اخیر هیات اقتصادی اتاق ایران به آستراخان،  ٥٠٠در زمینی به مساحت هزار و 

 .رئیسه و جمعی از نمایندگان اتاق ایران، استاندار آستراخان و سفیر ایران در روسیه افتتاح شدحضور رئیس، هیات با

مترمربع با الگوی  500به گزارش ایانا از اتاق ایران،، سرای تجاری ایرانیان، در مرکز شهر آستراخان و در زمینی به مساحت هزار و 

های مختلف، فعالیت رسمی تجاری و بازرگانی خود را در آن اتاق از استان ١٤پس از گشایش،  معماری ایرانی ساخته شده است و

در مراسم گشایش سرای تجاری ایرانیان در آستراخان، غالمحسین شافعی، رئیس اتاق ایران، الکساندر ژیلکین، استاندار .آغاز کردند

 .ش تابان، رئیس اتاق گیالن سخنرانی کردندآستراخان، مهدی سنایی، سفیر ایران در روسیه و هادی تیزهو

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران با تشکر از سفیر ایران در روسیه، استاندار آستراخان، اتاق بازرگانی آستراخان 

 نیان، ذوق جدیدی بیناند، گفت: ساخت و گشایش سرای تجاری ایراو همه کسانی که برای گشایش این سرای تجاری همکاری کرده

دانم از زحمات سفیر جمهوری اسالمی ایران فعاالن تجاری دو کشور ایجاد کرده است و به پاس این اتفاق خوشایند، بر خود واجب می

های اسداهلل عسگراوالدی، رئیس اتاق غالمحسین شافعی با تشکر از تالش.در مسکو و سرکنسولگری ایران در آستراخان قدردانی کنم

ران و روسیه برای توسعه روابط تجاری دو کشور، ادامه داد: گشایش این مرکز، حرکت جدیدی در مسیر فعلی رابطه ایران و روسیه ای

شافعی با بیان اینکه این مرکز فقط به آستراخان مربوط .گشایداست و افق جدیدی در روابط تجاری و اقتصادی ایران با روسیه می

 کشورهای ما دهدمی نشان برآوردهای: افزود شد، خواهد شود بلکه موجب فعال شدن تجارت کلیه کشورهای ساحلی دریای خزر نمی

 زانمی این فعالً متاسفانه ماا کنیم تأمین یکدیگر با تجارت در را مشترکمان نیازهای از درصد ٧٠ حدود توانیممی خزر دریای حوزه

رئیس اتاق ایران تصریح کرد: در .ایمهای قابل توجه خود استفاده نکردهدهد هنوز از ظرفیتن مینشا و است درصد ١٤ تا ١٢ حدود

ها، آینده روشنی برای بخش خصوصی دو ها و حمایترویکرد جدید دولت، بخش خصوصی آماده شده و امیدوار است با تداوم کمک

در ادامه الکساندر .های بسیاری که وجود دارد، روابط تجاری و بازرگانی خود را متحول کنیمکشور ایجاد شود و یا توجه به زمینه

نده شود و در آیژیلکین، استاندار آستراخان گفت: امروز سرای تجاری ایرانیان احیا شد و مطمئن هستیم این سرای تجاری موفق می

های آینده ما نیز با ژیلکین با ابراز احترام به مردم ایران، ادامه داد: امیدوارم نسل.کندسرعت رشد میوسیه بهنزدیک روابط ایران و ر

 .یکدیگر دوستی کنند و این سرا هرگز بسته شود

 .مهدی سنایی، سفیر جمهوری اسالمی ایران در روسیه نیز یکی از سخنرانان این افتتاحیه بود

 های استراتژیکن در روسیه با اشاره به اینکه افتتاح سرای تجاری ایران در آستراخان، در راستای پروژهسفیر جمهوری اسالمی ایرا

جنوب وجود دارد و هفته آینده نیز والدیمیر پوتین،  -ای برای احیای کریدور شمال بین دو کشور است، تصریح کرد: فعالً توجه ویژه

های مربوط به سنایی همچنین با اشاره به اینکه ایده.مربوط به همین کریدور استکند که جمهور روسیه به ایران سفر میرئیس

پس از مالقات روسای جمهور ایران و روسیه، کشتی  ١۳٩۳گردشگری حوزه دریای خزر نیز در حال عملی شدن است، گفت: در سال 

او با بیان اینکه مجموعه اتفاقات درصدد .خته شودبه آب اندا ٢٠١8توریستی بین دو کشور نیز سفارش داده شد که قرار است در سال 

توسعه روابط بین مناطق جنوب روسیه و ایران است، افزود: در ماه دسامبر نیز همایش بزرگی با همکاری وزارت توسعه قفقاز روسیه 

 .صورت جدی در آن شرکت کنندشود و امیدواریم بخش تجاری بهدر منطقه قفقاز برگزار می

http://awnrc.com/index.php
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صادی بین ایران و روسیه برداشته شده و امیدواریم با حمایت اقت دیپلماسی ٔ  های بزرگی در زمینهن خاطرنشان کرد: گامسنایی در پایا

هادی تیزهوش تابان رئیس اتاق گیالن نیز در مراسم افتتاح .برداری از این فضا را داشته باشددولت، بخش خصوصی حداکثر بهره

باره گذرد، دودر شرایطی که حدود صدسال از بسته شد ن سرای تاریخی تجارت ایرانیان میسرای تجاری ایرانیان گفت: خوشحالیم 

تیزهوش تابان با تشکر از همه کسانی که به نحوی در ساخت و افتتاح این سرای تجاری همکاری .سرای تجاری ایرانیان افتتاح شد

 .و و سرکنسولگری ایران در آستراخان قدردانی کردداشتند، از رئیس از اتاق ایران، سفیر جمهوری اسالمی ایران در مسک

های ایران را در خود جای داده است منشأ خیر اتاق تجاری استان ١٤وی ابراز امیدواری کرد: این سرای تجاری که دفاتر نمایندگی 

اق گیالن برای ورود به بازار سرای تجاری ایرانیان در آستراخان با محوریت ات.بوده و در توسعه روابط اقتصادی دو کشور مؤثر باشد

عنوان مرکز نمایشگاهی این مرکز تجاری شامل ساختمانی دوطبقه در مرکز شهر آستراخان قرار گرفته و به.اندازی شده استجهانی راه

دریای  شهر بندری آستراخان در دهانه رودخانه ولگا و.شودمی محسوب ایران های مهم تولیدی و تجاریدائمی و محل استقرار شرکت

شرکت ایرانی در آستراخان فعال هستند و این منطقه به کانون فعالیت  ٢٠٠بیش از .خزر قرار دارد و یک شاهراه آبی و زمینی است

 .تجاری ایرانیان در جنوب روسیه تبدیل شده است

http://www.iana.ir/fa/news/٤٩٥٧8/%D8%B۳%D8%B١%D8%A٧ 
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 اقتصاد محصوالت
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۰۱تاریخ: 

 هزار تن گندم خوراکی و آرد گندم در تاالر صادراتی بورس کاال 400عرضه 

 .گندم خوراکی و آرد گندم استهزار تن  ٤٠٠آبان ماه، میزبان عرضه  ١تاالر صادراتی بورس کاالی ایران روز دوشنبه 

 .تن عایق رطوبتی نیز عرضه خواهد شد ٢٠٠به گزارش ایانا از بورس کاالی ایران، طی این روز و در تاالر مذکور یک هزار و 

تن مواد پلیمری، اسالک واکس سبک و سنگین و روغن پایه در تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی  ٧٧هزار و  ٦شایان ذکر است 

هزار قطعه جوجه یک روزه، یک هزار تن شکر خام،  ٦٧تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران میزبان عرضه .عرضه می شود

 .هزار تن گندم دورم است ٦هزار تن گندم خوراکی و  ٢٥8تن شکر سفید،  ٤٢٥

هزار  ١٠و  C تن ورق گرم ۳٠٠زار و ه ۳و  B تن ورق گرم ۳٠٠هزار و  ۳تاالر محصوالت صنعتی و معدنی هم در این روز عرضه 

 .هزار تن شمش بلوم را تجربه می کند ٩کیلوگرم شمش طال و  ١٠و  C تن تختال

http://www.iana.ir/fa/news/٤٩٤٥٤/%D8%B٩%D8%B١%D8%B٦%D٩%8٧ 
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 اقتصاد محصوالت
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۰۶تاریخ: 

 استان کشور ٥هزار تن آرد گندم  3٥0تاالر صادراتی میزبان عرضه 

هزار تن آرد گندم استان های البرز، خراسان جنوبی، ایالم،  ۳٥٠آبان ماه میزبان عرضه  ٦تاالر صادراتی بورس کاالی ایران روز شنبه 

 .خوزستان و مازندارن است

تن شکر سفید، یک هزار تن شکر  ٤٢٥هزار تن گندم دوروم،  ٦هزار تن گندم خوراکی،  ٢٠٥به گزارش ایانا از بورس کاالی ایران، 

 ٥8٠هزار و  ١٧بر اساس این گزارش، .هزار قطعه جوجه یک روزه گوشتی در تاالر محصوالت کشاورزی عرضه می شود ٢١٢خام و 

کیلوگرم شمش طال نیز در تاالر محصوالت  ٩این گزارش حاکی است، .ر صادراتی عرضه می شودتن قیر و عایق رطوبتی نیز در تاال

تن وکیوم باتوم، لوب کات، گوگرد، قیر، سالپس واکس، مواد  ٦٢٢هزار و  ٩٠براساس این گزارش، .صنعتی و معدنی عرضه می شود

بازار فرعی بورس کاالی ایران نیز در این روز .عرضه می شودپلیمری و مواد شیمیایی نیز در تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی 

  .تن متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات را تجربه می کند ۳8تن آنیلین و  ١٦عرضه 

http://www.iana.ir/fa/news/٤٩٥٧٤/%D8%AA%D8%A٧%D٩ 
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 اقتصاد محصوالت
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۰۳تاریخ: 

 هزار قطعه جوجه یک روزه در تاالر محصوالت کشاورزی ١٥7هزار تن گندم خوراکی و دوروم و  ٢١١عرضه 

هزار قطعه جوجه یک روزه در تاالر محصوالت کشاورزی  ١٥٧تن شکر و  ٢٢٥هزار تن گندم خوراکی و دوروم، یک هزار و  211

 تن مس کاتد وارداتی در تاالر محصوالت صنعتی و معدنی عرضه می شود.  ٦٠٠ به گزارش ایانا از بورس کاالی ایران .عرضه می شود

در تاالر   هزار قطعه جوجه یک روزه ١٥٧تن شکر و  ٢٢٥هزار تن گندم خوراکی و دوروم، یک هزار و  ٢١١براساس این گزارش 

 ١٢٩هزار و  ٥٧االر فرآورده های نفتی و پتروشیمی بورس کاالی ایران نیز در این روز عرضه محصوالت کشاورزی عرضه می شود. ت

 تن قیر، وکیوم باتوم، مواد پلیمری، مواد شیمیایی و سالپس واکس را تجربه می کند. 

 بازار فرعی بورس کاالی ایران نیز در این روز شاهد عرضه یک هزار تن کنسانتره فسفات است.

http://www.iana.ir/fa/news/٤٩٥۳٤/%D8%B٩%D8%B١%D8 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 فارس - ۹۶/۰۸/۰۱ : تاریخ

 دهدوهوا گزارش میفارس از وضعیت آب
یابد در سه روز آینده در اغلب مناطق کشور جوی روز آینده/ دما در نوار شمالی کشور افزایش می ۳پایداری جوی در اغلب شهرها تا 

  .دهدپایدار حاکم است، همچنین روز چهارشنبه افزایش نسبی دما در نوار شمالی کشور به ویژه سواحل خزر رخ می

یابی هواشناسی در سه روز آینده در اغلب های پیشها و نقشهبراساس آخرین داده خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 اردبیل، نقاط برخی های ساحلی خزر شاملبعدازظهر امروز با نفوذ جریانات شمالی در استان.مناطق کشور جوی پایدار حاکم است

های مرکزی شنبه با عبور موجی از غرب کشور در دامنهروز سه.شودمی بینیپیش پراکنده بارش و ابر افزایش مازندران، غرب و گیالن

 کشور شمالی نوار در دما نسبی افزایش چهارشنبه روز شود؛می بینیپیش های البرز مرکزی و شرقی رشد ابر و وزش بادزاگرس، دامنه

 بینیپیش ابریگاهی وزش باد و در بعدازظهر نیمهآسمان تهران فردا صاف همراه با غبار صبحگاهی، .شاهدیم خزر سواحل ویژه به

ترین درجه باالی صفر گرم ۳٦روز آینده اهواز با بیشینه دمای .جه خواهد بوددر ١٢ و ٢٤ تهران در فردا دما کمینه و بیشینه. شودمی

رندگی کل کشور از ابتدای سال میانگین با.درجه زیر صفر سردترین مرکز استان خواهد بود ۳مرکز استان و شهرکرد با کمینه دمای 

 بارش ؛متر بودمیلی ۳.٩متر ثبت شد؛ میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی مهرماه سال جاری، هفت میلی ٢8تا  زراعی

 هب مازندران استان آمل منطقه به متعلق چهارم هفته در بارش میزان بیشترین است؛ گذشته سال بارش درصد ١٧8.٢ جاری سال

 .مشاهده کنند اینجا از را کشاورزی هواشناسی خبرنامه هفتگی توانندکاربران همچنین می.است بوده مترمیلی ٩١.8 میزان

 /انتهای پیام

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١۳٩٦٠8٠١٠٠١۳١8 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 فارس - ۹۶/۰۸/۰۶ : تاریخ

 دهدفارس از شرایط جوی کشور گزارش می
روز آینده در شهرهای  ٢خاک در غرب و افزایش دما در سواحل شمال/ آلودگی هوا در شهرهای صنعتی افزایش یافت در وگرد 

  .شودبینی میهای جوی و کاهش کیفیت هوا پیشصنعتی افزایش آالینده

یابی هواشناسی امروز و فردا با گذر موج تراز های پیشراساس تحلیل آخرین نقشه، بخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل افزایش ابر، رگبار و باران، گاهی وزش میانی از شمال غرب کشور در مناطقی از استان

 .شودمی بینیپیش شدید باد موقت و رعدوبرق

ا روز دوشنبه به دلیل وزش باد شدید، گردوخاک و کاهش دید افقی و کیفیت هوا در مناطقی از شمال غرب و از بعدازظهر امروز ت

 .شودبینی میغرب کشور پیش

شود وزش باد شدید پیش بینی می های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیالن و مازندراندوشنبه در استان از بعدازظهر

های شرقی و غربی و درجه( و در برخی مناطق آذربایجان ١٠تا  ٥گیالن و مازندران با افزایش محسوس دما )بین  هایکه در استان

 .های ایالم و کرمانشاه با گردوخاک همراه خواهد بودمناطق مرزی استان

 .شودمی بینیپیش از روز دوشنبه در ارتفاعات زاگرس مرکزی و البرز رشد ابر و رگبار پراکنده باران

 .شودمی بینیپیش های جوی و کاهش کیفیت هوادر دو روز آینده در شهرهای صنعتی افزایش آالینده

 هرانت در فردا دما کمینه و بیشینه. شودمی بینیپیش آسمان تهران فردا کمی ابری، همراه با غبار صبحگاهی و بعدازظهر وزش باد

 ٢ترین مرکز استان و شهرکرد با کمینه دمای درجه باالی صفر گرم ۳٦بیشینه دمای روز آینده اهواز با .درجه خواهد بود 15 و ٢8

مهرماه سال جاری، هفت  ٢8تا  میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی.درجه زیر صفر سردترین مرکز استان خواهد بود

درصد بارش سال  ١٧8.٢. بارش سال جاری متر بودیمیل ۳.٩متر ثبت شد. میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی میلی

 .متر بوده استمیلی ٩١.8گذشته است. بیشترین میزان بارش در هفته چهارم متعلق به منطقه آمل استان مازندران به میزان 

text.php?nn=http://www.farsnews.com/news١۳٩٦٠8٠٦٠٠١۳١٠ 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 فارس - ۹۶/۰۸/۰۶ : تاریخ

 های شمال برداری چوب از جنگللغو تمام قراردادهای بهره
برداری خارج شده و تا برداری شمال از شمول بهرههای تحت بهرهدرصد جنگل ٦٢ها و مراتع گفت: تاکنون رئیس سازمان جنگل

  .شودهای شمال لغو میبرداری چوب از جنگلپایان سال تمام قراردادهای بهره

سازی تدوین مدیریت پایدار جنگل در رفیت، خداکرم جاللی صبح امروز در کارگاه ظخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

میلیون  ١٦٥جمهوری اسالمی ایران با مساحتی بالغ بر  :ایران که با حضور نماینده سازمان ملل در هتل هما تهران برگزار شد، گفت

وبه خود دارای ای از خاک آن در مناطق خشک و بیابانی واقع شده است و به نهکتار هفدهمین کشور پهناور دنیاست که بخش عمده

خاطرنشان کرد:  وی با اشاره به اینکه میانگین بارندگی بلندمدت ایران یک سوم جهانی است،.باشدهای اکوسیستمی میشکنندگی

اقلیم جهانی در ایران به دلیل موقعیت  ١۳اقلیم از  ١١برابر میانگین جهانی است و در کنار آن  ۳این در حالی است که میزان تبخیر 

درصد کشور را جنگل  8.٥ها و مراتع به این نکته اشاره کرد و تنها رئیس سازمان جنگل.افیایی و ارتفاعات وجود داردخاص جغر

های کشاورزی، شهرها و روستاها تشکیل درصد آن را بخش ١١درصد را بیابان و  ١٩درصد آن را مراتع،  ٥١دهد و تشکیل می

های طبیعی ایران دارای کیفیت متفاوتی است که مربوط به دوره سوم سطح جنگلمیلیون هکتار از  ١٤به گفته جاللی .دهدمی

برگ اروپا مطرح بوده و میراث طبیعی جهانی است و های پهنعنوان مادر جنگلشناسی و بازمانده از عصر یخبندان است که بهزمین

محیطی است، باید تمام سعی خود را های زیستانسیونعنوان یکی از اعضای جامعه جهانی متعهد به کنوبا توجه به اینکه ایران به

های کارشناسی از شده در این زمینه اشاره کرد و گفت: ارزیابیوی به اقدامات انجام.های کشور معمول داردبرای صیانت از جنگل

حفظ خاک، تأمین آب و های هیرکانی، وری تجاری و صنعتی از جنگلوضعیت کمی و کیفی منابع جنگلی، اعمال ممنوعیت در بهره

 .شود، انجام شده استمدت ایجاد میرغم مشکالتی که از بعد اشتغال و صنایع وابسته در کوتاهسالمت و اکوتوریسم علی

قرارداد  ٦٧شده در رابطه با برنامه استراحت جنگل اشاره کرد و گفت: تاکنون ها و مراتع به آخرین اقدامات انجامرئیس سازمان جنگل

برداری خارج شده است و تا پایان هزار هکتار از گردانه بهره ٥8٠برداری به مساحت بالغ بر های تحت بهرهرصد مساحت جنگلد ٦٢و 

 .شودهای حفاظتی و حمایتی مدیریت میهای شمال لغو و بر اساس طرحبرداری چوب از جنگلسال تمام قراردادهای بهره

برای حفاظت از جنگل و جلوگیری از هرگونه تغییر کاربردی هم اشاره کرد و گفت:  جاللی همچنین به اصالح قوانین و مقررات

های نو با هدف کاهش مصرف چوب ازجمله راهبردهای ، تدوین برنامه اقدام ملی جنگل و استفاده از انرژیبخشی منابع مالیتنوع

توانیم از این منابع کاشت افزایش یابد، میی دستهاساله است؛ چراکه هرچه توسعه جنگل ٢٠ها و مراتع در افق سازمان جنگل

الرشد و سازگار با شرایط شوری و خشکی، های سریعبیشتر حفاظت کنیم، مضاف بر آنکه توسعه زراعت چوب با استفاده از گونه

های تخصصی سازمان نسمقیاس با همکاری آژاالمللی بزرگوی همچنین از تدوین پروژه بین.تواند در این حوزه بسیار مؤثر باشدمی

شاخص غلظت  ها،رویه جنگلگرفته طی دو دهه اخیر، با تخریب بیهای صورترغم تمام تالشملل و فائو خبر داد و افزود: علی

 .توانند در این زمینه نقش مهمی را ایفا کنندها میافزایش است، اما جنگلای به طور مستمر روبهگازهای گلخانه

 انتهای پیام/ب

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١۳٩٦٠8٠٦٠٠٠۳٤۳ 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۰۸تاریخ: 

 درختان بیشتر بزرگترین راه حل طبیعی در زمینه تغییرات آب و هوایی

ن ارزیابی انجام شده تا به امروز، در مورد اینکه چگونه انتشار گازهای گلخانه ای می تواند کاهش یابد و با استفاده با توجه به جامع تری

در جنگل ها، علفزارها و تالب ها انباشته شود، مباشرت بهتر زمین می تواند نقش بزرگی  "راه حل های طبیعی در زمینه آب و هوا"از 

ین ، در ا"یورواکلرت"به گزارش ایانا از سایت وایی بازی کند؛ بیش از آنچه در گذشته تصور می شد.در مبارزه با تغییرات آب و ه

پیشرفت نهاد دیگر انجام شده و امروز در مجله  ١٥مطالعه که یک بازنگری همتراز است وتوسط دانشمندانی از حفاظت از طبیعت و 
منتشر شده است، قلمرو راه حل های اقلیمی وابسته به زمین را که در ارزیابی قبلی توسط هیات بین دولتی  های آکادمی ملی علوم

تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد انجام شده، توسعه داده و اصالح شده است. انتظار می رود که این یافته ها، تالش برای تضمین 

یت زمین در مقیاس وسیع بدست می آید، تقویت کند و در عین حال به تقاضا برای اینکه حفاظت، بازسازی و بهبود شیوه های مدیر

غذا و فیبر پاسخ دهد. با احتساب محدودیت هزینه، این پژوهشگران محاسبه کرده اند که راه حل های طبیعی اقلیمی می توانند 

درصدی  ۳٧و موجب کاهش  -ل توقف سوزاندن روغنمعاد -کاهش دهند ٢٠۳٠بیلیون تن در هر روز تا سال  ١١،۳انتشار گازها را تا 

مورد نیاز است می شود. بدون احتساب  ٢٠۳٠انتشار گازها که برای نگه داشتن درجه حرارت جهانی زیر دو درجه سیلسیوس تا سال 

هر سال شود، بیلیون تن کربن دی اکسید در  ٢۳،8محدودیت های مالی، راه حل های طبیعی اقلیمی می تواند موجب کاهش انتشار 

امروزه تاثیرات ما بر "نزدیک به یک سوم بیش از تخمین های قبلی.مارک ترسک مدیر عامل سازمان حفاظت از طبیعت می گوید: 

درصد راه حل  ۳٧زمین دلیل انتشار یک چهارم از گازهای گلخانه ای است. شیوه ای که ما در آینده زمین را مدیریت کنیم می تواند 

و هوایی باشد. این یک پتانسیل عظیم است، بنابراین اگر ما نسبت به تغییرات آب و هوایی جدی هستیم باید نسبت  برای تغییرات آب

به سرمایه گذاری در طبیعت و همچنین انرژی پاک و حمل و نقل پاک جدی باشیم. ما به دنبال افزایش تولید غذا و مصالح ساختمانی 

رشد هستیم، اما ما می دانیم که این کار را باید به گونه ای انجام دهیم که در جهت  برای پاسخگویی به تقاضای جمعیت در حال

و رئیس پیشین کنوانسیون چارچوب سازمان ملل  ٢٠٢٠.کریستینا فیگورز، نماینده ماموریت "حل مشکل تغییرات آب و هوایی باشد

ت که ما می توانیم هم انتشار گازها را کاهش دهیم و استفاده از زمین یک بخش کلیدی اس"برای تغییرات آب و هوایی می گوید: 

هم کربن را از اتمسفر جذب کنیم. این مطالعه جدید نشان می دهد که چگونه ما می توانیم به طور گسترده اقداماتی را در زمینه 

برای به انجام رساندن ماموریت  -در کنار افزایش اقدامات در زمینه انرژی، حمل و نقل، مالی، صنعت و زیرساختار -استفاده از زمین 

افزایش دهیم. راه حل های طبیعی اقلیمی برای تضمین اینکه ما به هدف نهایی خود در زمینه  ٢٠٢٠در یک مسیر نزولی، تا سال 

دیکربنیزه کردن کامل دست یابیم حیاتی است و می تواند همزمان باعث افزایش اشتغال و محافظت از جوامع در کشورهای توسعه 

 ."افته و در حال توسعه شودی

 بزرگترین راه حل طبیعی در زمینه تغییرات آب و هوایی: درختان بیشتر

درصد از کل مناطق زمین جنگل است. این پژوهشگران دریافتند که درختان پتانسیل بزرگی  ۳٠،٦بیلیون هکتار یا  ۳،٩به گفته فائو، 

دلیل اینکه آن ها در همان حال که رشد می کنند کربن دی اکسید را جذب برای کاهش مقرون به صرفه دی اکسید کربن دارند. به 

و آن را از اتمسفر پاک می کنند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که سه تا از بزرگترین گزینه ها برای افزایش تعداد و اندازه درختان 

بیلیون تن  ٧می تواند به گونه ای مقرون به صرفه  )بازسازی جنگل، جلوگیری از ازبین رفتن جنگل و شیوه های بهتر جنگلداری(

 بیلیون ماشین گازوئیل سوز در جاده ها. ١،٥پاک کند؛ معادل حذف کردن  ٢٠۳٠کربن دی اکسید را ساالنه تا سال 
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زرگترین از ب بازگرداندن جنگل ها در زمین هایی که سابقا جنگل بوده اند و جلوگیری از از دست رفتن بیشتر جنگل ها در جهان، دو تا

فرصت ها هستند. بخش بزرگی از موفقیت به جنگلداری و شیوه های کشاورزی بهتر، به ویژه آن هایی که میزان زمین مورد استفاده 

دام ها را کاهش می دهد بستگی دارد. کاهش جای دام ها زمین های زیادی را در سراسر جهان برای درختان آزاد می کند و درحالیکه 

را حفظ می کند می تواند بدست آید. در این میان، بهبود شیوه های جنگلداری در سراسر جنگل های کار شده و در  امنیت غذایی

حال کار می تواند در حالی که کربن بیشتری را ذخیره می کند، تنوع زیستی را حفظ کند و آب و هوای ما را تمیز کند و می تواند 

گران دریافتند که پنج کشور برتری که جنگل ها در آنجا می توانند بیشترین میزان کاهش فیبر چوبی بیشتری تولید کند. این پژوهش

 را داشته باشند برزیل، اندونزی، چین، روسیه و هند هستند.

 نقش حیاتی کشاورزی

کشاورزی می کنیم درصد سطح زمین را گرفته اند و تغییر شیوه ای که ما بر روی آنها  ١١طبق گفته های فائو، زمین های کشاورزی 

میلیون ماشین  ٥٢٢درصد انتشار گازها را کاهش دهد، معادل حذف  ٢٢براساس این مطالعه می تواند به گونه ای مقرون به صرفه 

گازوئیل سوز از جاده. استفاده هوشمندانه تر از کودهای شیمیایی )مدیریت مواد غذایی زمین های زراعی(، برای مثال، بازده محصوالت 

مرتبه از کربن دی اکسید نیرومند  ۳٠٠ود می بخشد و درعین حال انتشار اکسید نیتروژن را کاهش می دهد؛ گاز گلخانه ای که را بهب

 تر است. مداخله های موثر تر دیگر شامل کاشت درختان در میان زمین های زراعی و بهبود مدیریت دام ها است.

از ")مشارکت جدید برای توسعه آفریقا( می گوید: NEPADمدیر عامل شرکت دکتر ابراهیم مایاکی، نخست وزیر سابق نیجریه و 

در پاریس، نقش عمده کشاورزی و جنگلداری در مبارزه با تغییرات آب  ٢٠١٥زمان کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد در 

بر کاهش گذاشته اند، کشورهای در حال و هوایی به وضوح شناخته شده است. از آنجاییکه کشورهای توسعه یافته تاکید بیشتری 

توسعه تالش می کنند کشاورزی خود را با تغییرات جهانی سازگار کنند. این مطالعه جدید اهمیت طبیعت و به ویژه درختان و خاک 

اک، ر خرا به عنوان حمایت از جداسازی کربن از طریق چرخه گیاهان بر مبنای فتوسنتز برجسته می کند. ترویج جداسازی کربن د

برد در کاهش، انطباق و افزایش امنیت غذایی  -با شیوه های کشاورزی و جنگلداری سازگار شده، می تواند منجر به راه حل های برد

کشور، سازمان و موسسه حمایت می  ٢٥٠طرح ابداعی است که در حال حاضر توسط « ١٠٠به ازای  ٤»شود. این ها اهداف سه گانه 

تغییرات آب و هوایی، "می گوید:  UNilever.پائول پولمن مدیر عامل "اید بکنیم و اکنون زمان عمل استشود. ما می دانیم چه ب

بیلیونی تا سال  ٩تولید غذاهای اصلی مانند ذرت، گندم، برنج و سویا را به میزان یک چهارم تهدید می کند، اما جمعیت جهانی 

، این پژوهش نشان می دهد که ما یک فرصت بزرگ برای تغییر سیستم های درصد غذای بیشتر نیاز دارند. خوشبختانه ٥٠به  ٢٠٥٠

 ."غذای خود و استفاده از زمین داریم که آنها را در قلب توافقنامه پاریس در مورد تغییرات اقلیمی و اهداف توسعه پایدار قرار داده ایم

 نشست کربن در سواحل

درصد از زمین های سطح  ٤-٦بیلیون هکتار یا  ٠،٧-٠،٩ی و جنگل دارند، تاالب ها گستردگی کمتری نسبت به زمین های کشاورز

درصد از پتانسیل راه حل طبیعی  ١٤زمین را پوشش می دهند، اما آنها بیشترین میزان کربن در هر جریب را در خود نگه می دارند و 

دیل تاالب ها بزرگترین این فرصت هاست. تخمین مقرون صرفه برای تغییرات آب و هوایی را تامین می کنند. اجتناب از تخلیه و تب

 ٧8٠٠٠٠زده می شود که تاالب ها یک چهارم کربن ذخیره شده توسط خاک در جهان را در خود نگه می دارند، با این حال حدود 

 ٦٧8ند ذخیره هکتار هرساله از دست می رود، به ویژه برای کشت روغن نخل. این پژوهشگران دریافتند که محافظت از آنها می توا

 میلیون ماشین از خیابان ها. ١٤٥قابل مقایسه با حذف  -تضمین کند ٢٠۳٠میلیون تن انتشار کربن به ازای هر سال تا سال 
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این مطالعه "دکتر ویلیام شلزینگر، استاد بازنشسته زیست گیاه شناسی و رئیس سابق موسسه مطالعات اکوسیستم کری می گوید: 

سیستماتیک میزان کربنی است که می تواند توسط اقدامات مختلفی در جنگلداری و کشاورزی و با حفاظت  اولین تالش برای تخمین

از زمین های طبیعی که کربن را بسیار موثر در خود ذخیره می کنند از اتمسفر جداسازی شود. این نتایج بسیار انگیزگر هستند: اول، 

دوم به دلیل اینکه ما در ادامه ی حذف سریع انتشار گازهای سوخت های  به دلیل عظمت پتانسیل جداسازی کربن از طبیعت و

 . "فسیلی برای مبارزه با تغییرات اقلیمی، به راه حل های طبیعی در مورد تغییرات اقلیمی نیاز داریم

 گسترش اقدامات بخش عمومی و خصوصی در مورد زمین

تغییرات آب و هوایی را به عنوان راه حل اصلی برای تغییرات اقلیمی  درحالیکه این مطالعه پتانسیل راه حل های طبیعی در مورد

مرتبه بیشتر سرمایه گذاری دریافت  ۳٠برجسته می کند، انرژی های تجدید پذیر، بهره وری انرژی و حمل و نقل پاک همه باهم، 

کشور اهداف مشخصی  ١٦٠کشور از  ۳8فقط "می کنند.جاستین آدامز، مدیر عامل زمین های جهانی، حفظت از طبیعت می گوید: 

گیگاتون از کاهش  ٢برای راه حل های طبیعی در مورد تغییرات آب و هوایی در مذاکرات آب و هوای پاریس مشخص کردند؛ حدود 

گیگاتون کاهش  ١١گازهای گلخانه ای. اگر ساده تر بگویم، ما اگر می خواهیم گرمایش جهانی را تحت کنترل داشته باشیم نیاز به 

به ما نشان می دهد  PNASداریم. بهتر مدیریت کردن زمین ها دقیقا یک کلید برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی است. مطالعه 

انند باید بد -دولت، شرکت های جنگلداری و کشاورزی، ماهیگیران و توسعه دهندگان امالک -که آنهایی که مسئول زمین ها هستند

 ."زه دستیابی به انرژی های خورشیدی، بادی و الکترونیک مهم استکه رسیدن به این هدف به اندا

http://www.iana.ir/fa/news/٤٩٦١٧/%D8%AF%D8%B١%D8%AE% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۰۱تاریخ: 

 میلیون هکتار اراضی و امالک ملی ١3٥شناسایی 

میلیون هکتار اراضی و امالک ملی در طرح  ١۳٥معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور از ارزیابی و شناسایی 

  .نگار( خبر دادبندی و مرزکاداستر )نقشه پهنه

سازی شفاف :های دولت، اظهار کرداولین همایش ملی مولدسازی و مدیریت داراییبه گزارش وزارت اقتصاد و دارایی، تویسرکانی در 

های مولدسازی و مدیریت اموال بوده و دولت طیف وسیعی از این اموال در حوزه اقتصاد ضرورت است. شناسایی منابع یکی از ارکان

ها، ت اختصاصی و بخشی عمومی بوده است، گفت: در ارزیابیها را در اختیار دارد. او با بیان اینکه بخشی از اموال به صورو دارایی

میلیون هکتار اراضی و امالک ملی وجود دارد؛ اگر بخواهیم مولدسازی کنیم، لوازم مدیریت باید مهیا شود؛ بنابراین نیازمند  ١۳٥

رای های مختلفی بسامانه کاداستر الیهپایش، قوانین و مقررات هستیم. تویسرکانی در ادامه خاطرنشان کرد: در زمینه اموال دولت در 

 .میلیون هکتار مستندسازی شده است ٢٥شده، های دولت طراحی شده است. او افزود: از مجموع اراضی گفتهدارایی

http://www.iana.ir/fa/news/٤٩٤٥٠/%D8%B٤%D٩%8٦%D 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۰۱تاریخ: 

 کشی پرندگان مهاجر در جنوبنسل

شکار میلیونی پرندگان در شمال کشور مورد اعتراض فعاالن محیط زیست قرار گرفته، اما اکنون چند سالی است که قتل عام پرندگان 

 .رواج یافته است های غیرقانونی در جنوب کشور نیزبا روش

به گزارش مهر، هرساله با فرارسیدن فصل حضور انبوه پرندگان مهاجر در کشور، نگرانی فعاالن محیط زیست از کشتار این پرندگان  

 افتاده و ها گیرکنند تصویر انبوه پرندگانی را به تصویر بکشند که در دامگاهها تالش میشود. رسانهدر شمال کشور دوباره آغاز می

رود. با این همه اکنون چند جان در بازارهای روز به فروش میدرد و الشه رنگینشان بیجیغ جیغ هزاران هزارشان سکوت شب را می

سالی هست که این فاجعه محیط زیستی منحصر به شمال کشور نیست و متخلفان در جنوب کشور از رقیبان خود در شمال پیشی 

فعال محیط زیست با اعالم این که کشتار پرندگان مهاجر در خوزستان به اوج خود رسیده به  فلک کارشناس ورضا نیک.اندگرفته

خبرنگار مهر، گفت: نزدیک به دو ماه است کشتار پرندگان مهاجر در استان خوزستان آغاز شده و روزانه الشه صدها قطعه از انواع 

 .رسدسازمان حفاظت از محیط زیست استان خوزستان به فروش میپرندگان مهاجر در بازار کیان اهواز در فاصله بسیار کمی از 

وی تصریح کرد: در بین الشه های پرندگان گونه های حمایت شده و در خطر انقراض جهانی مانند اردک مرمری، اردک بلوطی، 

ه کار خود را شروع کرده است این فعال محیط زیست اعالم کرد: این بازار از اوایل شهریور ما.اردک سرحنایی و ... مشاهده می شود

ها و آبگیرهای استان اما با آغاز فصل پاییز و مساعدتر شدن شرایط آب و هوایی برای حضور پرتعداد انواع پرندگان مهاجر در تاالب

گذرد اما ماه از صید پرندگان مهاجر می٢به گفته وی با وجود آنکه بیش از  .خوزستان، کشتار پرندگان نیز به اوج خود رسیده است

هنوز هیچ گونه برخورد جدی با فروشندگان و صیادان از سوی سازمان حفاظت از محیط زیست صورت نگرفته که این امر بیانگر بی 

توجهی مسئوالن حفاظت از محیط زیست استان خوزستان بی :فلک هشدار دادنیک.است سازمان این توجهی و ناکار آمدی مسولین 

های صید پرندگان با های موجود در برخورد با متخلفان سبب شده که امسال دامگاهن مهاجر و کاستیپرندگا کشی نسبت به نسل

به اعتقاد وی، عملکرد ضعیف و .رحمانه پرندگان مهاجر بزنندهای گذشته دست به کشتار بیقدرت و تعداد بیشتری نسبت به سال

جان ناپذیری بر پیکر طبیعت نیمهتان خوزستان ضربات جبراننامناسب بخش محیط طبیعی اداره کل حفاظت از محیط زیست اس

عال بانی فهای استان خوزستان پاسگاه محیطاین کارشناس محیط زیست با اعالم اینکه هیچ یک از تاالب.خوزستان وارد کرده است

های داران و تخریب دامگاهمحمیههای قابل تقدیر یگان حفاظت محیط زیست استان خوزستان در برخورد با ندارند تصریح کرد: تالش

رود که امسال هم برخورد جدی صیادی در سال گذشته موجب کاهش چشمگیر جمعیت پرندگان در بازار کیان اهواز شد. انتظار می

 .و به موقع را در دستور کار خود قرار داده و مانع از کشتار بیش از پیش پرندگان مهاجر شوند

http://www.iana.ir/fa/news/٤٩٤٤٦/%D٩%8٦%D8%B۳%D٩%8٤% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۰۶تاریخ: 

 ایهای قهوهسالی بد برای خرس

انسان رخ داده است. بخش زیادی از این های قهوه به دلیل تعارض بین این حیوان و در سال جاری، حوادث متعددی برای خرس

تر برای ساماندهی ریزی دقیقافزایش حوادث مرتبط با این گونه جانوری، نیاز به برنامه .تعارضات منجر به مرگ حیوان شده است

مانند بسیاری ای نیز های قهوهبه گزارش خبرنگار ایانا، جمعیت خرس.کندشرایط و آموزش جوامع محلی را بیش از گذشته آشکار می

ریزی های حیات وحش ایران در معرض خطر انقراض قرار دارد. اگر برای ساماندهی تعارضات بین این حیوان و انسان برنامهاز سایر گونه

های ایران خواهیم بود. در سال جاری، حوادث متعددی برای درستی انجام نشود، به طور حتم شاهد انقراض این گونه در زیستگاه

ها های مختلفی از اقصی نقاط ایران در زمینه کشف الشه این حیوان، بر روی خروجی خبرگزاریای رخ داده و گزارشقهوه هایخرس

قرار گرفته است. آخرین خبر مرتبط با این گونه جانوری، مربوط به آسیب دیدگی یک خرس در استان البرز است. حیوان در اثر 

د شده است. آنطور که روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست البرز گزارش کرد، برخورد با خودرو دچار آسیب دیدگی شدی

ای را اعالم کرده و گفته است: فردین حکیمی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان البرز خبر آسیب دیدگی یک قالده خرس قهوه

یب دیدگی یک قالده خرس با خودروهای بر اساس گزارش واصله از سوی مامورین راهداری گچسر)کرج( مبنی بر برخورد و آس

 .عبوری محور کرج چالوس، مامورین یگان حفاظت کرج بالفاصله به محل اعزام و نسبت به انتقال آن به این شهر اقدام کردند

ی جدبه گفته وی پس از دریافت گزارش، دامپزشک اداره کل به محل اعزام و معاینات اولیه انجام شد و با توجه به آسیب دیدگی 

حیوان، ضمن انجام هماهنگی با دفاتر تخصصی سازمان متبوع، حیوان آسیب دیده برای طی مراحل درمانی به بیمارستان تخصصی 

حکیمی از رانندگان خواسته است : در حین تردد از جاده کرج چالوس و سایر مناطقی که زیستگاه  دامپزشکی تهران انتقال داده شد.

ها وجود دارد، نکات ایمنی را رعایت کنند تا از هر گونه خسارت ر یا تردد حیات وحش از جادهحیات وحش بوده و امکان حضو

 احتمالی به خود و یا حیات وحش پیشگیری شود.

 کشته شدن یک توله خرس و نجات خسرو در استان گلستان

ای ست. دهم مهر، یک خرس قهوهدر سال جاری بارها گزارشات مربوط به تهاجم خرس و کشته شدن آن در اخبار منتشر شده ا

تنومند در جاده روستای صالح آباد از توابع شهرستان کالله مشاهده شد. پس از حضور نیروهای محیط زیست استان گلستان در 

محل، محیط بانان سعی کردند حیوان را با ایجاد سر و صدا و شلیک تیر هوایی به سمت ارتفاعات هدایت کنند، اما حیوان پس از 

های مرتفع حرکت کرد و در جنگل ناپدید شد. صبح روز بعد این خرس در حالی که به گفته مسئوالن محیط ی به سمت دامنهمدت

زیست گلستان رفتاری تهاجمی داشت در اطراف جاده مشاهده شد. خرس کالله سرانجام با حضور بهرنگ اکرامی، دامپزشک معتمد 

برای انجام معاینات و درمان احتمالی به پناهگاه حیات وحش سمسکنده در مازندران  گیری واداره کل محیط زیست مازندران زنده

ملقب شده بود، پس از مداوا  "خسرو"منتقل شد. خرس کالله که به دلیل وجود گلوله چهارپاره در بدنش رفتار تهاجمی داشت و به 

ای ای بود. یک توله خرس قهوهدیگری نیز برای خرس قهوه در دوم آبان ماه در طبیعت رهاسازی شد.البته استان گلستان شاهد حادثه

سیزدهم شهریور ماه در حاشیه پارک ملی گلستان با ضرب و شتم ماموران محیط زیست و مردم حاضر در محل، از پای درآمد. اگرچه 

الزم در این رابطه ندیده گیری این توله خرس را داشتند اما از آنجا که آموزش ماموران سازمان حفاظت محیط زیست قصد زنده

 بودند، اقدامات آنها منجر به مرگ حیوان شد.

 کشته شدن دست کم هفت خرس تا تیرماه سال جاری
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باغ در شهرستان ماهنشان استان زنجان ای، در حوالی معدن متروکه بایچهتیرماه سال جاری نیز خبر کشف الشه یک خرس قهوه ٢8

ه امکان اعالم دقیق مرگ وجود نداشت اما مسئوالن محیط زیست زنجان اعالم کردند: طبق منتشر شد. به دلیل از بین رفتن الش

های انجام شده اثری از ضربه و یا شلیک گلوله در الشه تشخیص داده نشده است. با توجه به اینکه الشه این خرس، در آب و بررسی

تیرماه نیز خبر کشف الشه خرس  ١٩ده و تلف شده باشد.رود حیوان از پرتگاه سقوط کردر ته پرتگاهی کشف شده، احتمال می

ها قرار گرفت. الشه این خرس در ارتفاعات ای بالغی که با شلیک اسلحه شکاری از پای درآمده بود، روی خروجی خبرگزاریقهوه

مازندران در زمان  کوه آمل کشف شد. کورس ربیعی، رئیس اداره نظارت بر امور حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیستتیران

 های میوه باشد.کشف الشه، احتمال داده بود که انگیزه کشتار حیوان، محافظت از باغ

ای نر در منطقه گدوک در شهرستان فیروزکوه استان تهران کشف شد. این خرس به دلیل شلیک تیرماه نیز الشه یک خرس قهوه ١٤

جمله قلب کشته شد. قبل از کشف این الشه نیز گزارش تلف شدن چهار خرس  گلوله چهارپاره و برخورد آن با اندام حیاتی بدن از

ای در اطراف کرمانشاه، مهدیشهر سمنان، ارتفاعات داالهو و اشترانکوه لرستان منتشر شده بود.با مروری بر اخبار منتشر شده در قهوه

ها در اثر کمبود منابع غذا، آب و کوچک شدن زیستگاهتوان فهمید که تعارض انسان و خرس ای به راحتی میزمینه کشتار خرس قهوه

در حال افزایش است. بنابراین سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان متولی حیات وحش باید برای این مشکل، راهکارهای مناسبی 

خرس را کاهش  های جنگلی برای گذران زندگی، مواد غذایی در دسترسداشته باشد. مردم مناطق روستایی که با چیدن میوه

کنند اما همین مردم نیز برای حفظ باغات خود به اسلحه دست برده و به دهند، زمینه ورود خرس به حاشیه روستاها را فراهم میمی

ای برای گیرد. سازمان حفاظت محیط زیست برای حل این مشکل، بیمهای در معرض خطر قرار میاین ترتیب، نسل خرس قهوه

ستای جبران خسارات ناشی از تعارض حیوان و انسان در نظر گرفته است که گویا هنوز پرونده آن نهایی نشده ای در راخرس قهوه

های بیمه ای ایران چندان خوشبین نیستند، به جای آنکه به دنبال دریافت غرامت از صندوقاست. اما روستاییانی که به سیستم بیمه

 و گلوله چهارپاره، خود راسا نسبت به حذف حیوان اقدام کنند. دهند با استفاده از اسلحهباشند، ترجیح می

http://www.iana.ir/fa/news/٤٩٥٦8/%D8%B۳%D8% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۰۱تاریخ: 

 تاالب انزلی در مرز احتضار

های مهم شمال کشور که محل زمستان گذرانی پرندگان مهاجر است، به دلیل مشکالت عدیده، تاالب انزلی به عنوان یکی از تاالب

این تاالب به دلیل ورود بیش از حد رسوبات به آن با کاهش عمق مواجه شده و احتمال دارد این  .در معرض خطر نابودی قرار دارد

های در گروه تاالب ٥٤به گزارش خبرنگار ایانا، نام تاالب انزلی از سال .های خشک کشور دچار شوداالبپهنه آبی، به سرنوشت سایر ت

گونه ماهی و صدها گونه گیاهی در فهرست  ٥٠گونه پرنده،  ١٠٠حفاظت شده قرار گرفت. این تاالب از آن جهت مهم است که نام 

ناد موجود این تاالب منبع تکثیر ماهیان خاویاری است که به دلیل صید موجودات زنده این پهنه آبی ثبت شده است. بر اساس اس

غیر قانونی بیش از حد، نسل آنها در معرض خطر انقراض قرار دارد. اما چندی است که حیات این تاالب با مخاطرات جدی مواجه 

ه ملت، نسبت به خشک شدن تاالب شده است. جبار کوچکی نژاد نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسالمی در گفتگو با خان

رود تاالب انزلی نیز خشک شده و منطقه انزلی هشدار داد.به گفته وی در حال حاضر عمق این تاالب به نیم متر رسیده و احتمال می

ر د ها، هم زیستگاه پرندگان و هم اکوسیستمگیالن را با بحران جدی مواجه سازد.کوچک نژاد معتقد است که با خشک شدن تاالب

گیرد. بنابراین وی از وزیر نیرو خواست که بیشتر روی حوزه آب متمرکز شود و برای حل مشکالت حاصل از معرض تخریب قرار می

 های آبی، برنامه شفاف و کاملی ارائه دهد.ها و رفع مشکالت زیست محیطی این پهنهخشکسالی در حوزه تاالب

 تاالب انزلیهزار متر مکعب رسوب به  ٢٥0ورود ساالنه 

شود. این رسوبات که توسط وارد تاالب انزلی می هزار متر مکعب رسوبات طبیعی، خانگی و صنعتی ٢٥٠بر اساس برآوردها ساالنه 

ند کشود، نقش بسیار مهمی در خشک شدن تاالب انزلی دارند. به همین خاطر ایران تالش میرودخانه به این تاالب منتقل می ١٠

طرح احیاء تاالب انزلی با رویکرد مبتنی  ١۳٩٢ریزی کند. از سال ژاپن، برای ساماندهی وضعیت تاالب انزلی برنامه با مشارکت جایکای

 های تخصصی و تجربی و با اولویت سنجی تهدیدات این تاالب تدوین و پیگیری شد.بر دیدگاه

گیری شد و برخی اقدامات نظیر احیاء پناهگاه حیات ، پی١۳٩٥و  ١۳٩٤های تدوین شده در این طرح، در سال عملیات اجرایی پروژه

وحش سلکه، احیای زیستگاه پرندگان و افزایش کار آمدی مرکز بازدید کنندگان و سایت پرنده نگری موجود و همچنین رونق اقتصاد 

مهار پسماند شناور محلی در حوزه گردشگری به مرحله اجرا در آمد.سازمان حفاظت محیط زیست تالش کرد طرح مکانیزه کنترل و 

 در تاالب انزلی را به صورت پایلوت اجرا کند تا بخشی از مشکالت این تاالب کاهش یابد.

با این وجود، هنوز برای بسیاری از مخاطرات تاالب انزلی راهکاری اندیشیده نشده است. آزوال به عنوان یک گیاه مهاجم، هنوز در دل 

به عنوان یک گونه غیر بومی مهاجم جدید به این تاالب انزلی باز شده است. شکار پرندگان  این تاالب جا خوش کرده و پای سنبل آبی

شوند و بارگذاری جمعیت گردشگران مهاجر ادامه دارد. نیلوفران آبی این تاالب برای فروش در بازار تهران به صورت قاچاق چیده می

طور جدی سایه آنها روی سر تاالب انزلی احساس ی است که بهبر اساس توان این اکوسیستم نیست. همه این مسایل، مخاطرات

 ریزی الزم را داشته باشد.شود و سازمان حفاظت محیط زیست برای ساماندهی آن باید برنامهمی

http://www.iana.ir/fa/news/٤٩٤٦۳/%D8%AA%D8%A٧%D٩ 
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 انتصابات
 فودپرس ۱۳۹6آبان ماه  6شنبه 

 یونس سینکی معاون وزیر صنعت شد حسن

مراسم معارفه وی عصر امروز برگزار شد و  .حسن یونس سینکی معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت شد

امور اقتصادی و بازرگانی این وزارتخانه منصوب و محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی او را به عنوان معاون 

 معاونت و مقامقائم عنوانبه همچنین وی. دارد را بوشهر استانداری  وی در کارنامه خود سابقه.از زحمات یداهلل صادقی قدردانی کرد

 .بود فعالیت به مشغول تجارت و معدن صنعت، وزارت در داخلی بازرگانی

رای قانون انتزاع یا تمرکز وظایف بخش کشاورزی و آمدن اختیارت بازرگانی، بخش کشاورزی به وزارت بنابراین گزارش بعد از اج

یونس سینکی نیز به وزارت جهاد کشاورزی آمد و به سمت قائم مقام وزیر در امور بازرگانی   (مطبوع خود ) وزارت جهاد کشاورزی

 .رفت تا این سمت را دوباره امروز در وزارت صنعت بگیردمنصوب شد اما بعد از مدت کوتاهی از این سمت نیز کنار 

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=a٢c٧٢c٠۳8٢de٤٧a٦ 
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 انتصابات
 ایران اکونا - ۱۳۹۶آبان / /  ۰۲سه شنبه , 

 شریعتمداری بعنوان رییس کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان منصوب شدمحمد 

 .وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان رییس کارگروه تنظیم بازار و رییس کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان منصوب شد

ارگروه تنظیم بازار و رییس بر اساس مصوبه هیات وزیران، محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان رییس ک 

به پیشنهاد وزارت صنعت،  ١۳٩٦.٧.٢٦به استناد این مصوبه، هیئت وزیران در جلسه .کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان منصوب شد

در ادامه این ابالغیه آمده .معدن وتجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تصویب کرد

 ٥٠٢٠٤ت/ ١٧۳٤٩٦است: وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان رئیس کارگروه تنظیم بازار موضوع بند )ب( تصمیم نامه شماره 

مورخ  ٥١٢٥۳ت/ ٩٧٤٧٧تصویب نامه شماره ( ١و رئیس کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان موضوع بند ) ١۳٩٢.١١.١٩مورخ 

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور مصوبه مذکور را به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت .شودمی تعیین ٢٦.١۳٩۳.8

کشور، وزارت راه وشهرسازی، وزارت نفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت دادگستری، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، 

ارشاد اسالمی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت جهاد کشاورزی، تحقیقات و فناوری، وزارت اطالعات، وزارت فرهنگ و 

 .سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ابالغ کرد

http://iranecona.com/٧8٧٢١%D/٩%8٥%D8%AD%D٩%8٥% 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آبان  ۰۶تاریخ: 

 ثبات نرخ مرغ ادامه دار شد/آخرین تحوالت بازار مرغ و ماهی

 .مرغ در هفته های اخیر است رییس اتحادیه پرنده و ماهی گفت: ازدیاد عرضه در برابر تقاضا،دلیل اصلی کاهش قیمت

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

، مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه  ٥٠٠هزار و  ٤درب مرغداری  نرخ هر کیلو مرغ زندهار خبر داد و گفت: امروز ثبات نرخ مرغ در باز

به گفته وی نرخ هر کیلو  .تومان است ١٠٠هزار و  ٧و خرده فروشی  ٤٥٠هزار و  ٦، توزیع درب واحد های صنفی  ۳٠٠هزار و  ٦

 .تومان است ١٠٠هزار و  ٧برابر با قیمت مرغ  کمرران مرغ بدون و  ١٠٠هزار و  ٦ران مرغ با کمر 

 فیله مرغو  ١۳هزار ، سینه بدون کتف  ١٢یوسف خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات افزود: همچنین قیمت هر کیلو سینه با کتف  

در هفته های اخیر  مرغ کاهش قیمترییس اتحادیه پرنده و ماهی ازدیاد عرضه در برابر تقاضا را دلیل اصلی  .هزار تومان است 15

وی قیمت مرغ در روزهای آتی را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به افزایش عرضه پیش بینی می شود که در روزهای  .اعالم کرد

یوسف خانی در بخش دیگر سخنان خود قیمت اقالم پرتقاضا ماهی در بازار را اعالم کرد  .رخ ندهد بازار مرغآتی نوسان خاصی در 

هزار، هامور  ١٢هزار، سفید پرورشی  ١8، تیال پیا ٥٠٠هزار و  10 قزل آال هزار، ١١هزار،کپور  ٢8اکنون هر کیلو شیر با نرخ و گفت: 

به  قیمت ماهیوی با بیان اینکه  .هزار تومان است ۳٢هزار و شوریده بندر  ۳٧هزار، راشگو جنوب  ٤۳هزار، سالمون نروژ ٢٠جنوب 

 .ارد، یادآور شد: با کاهش صید پیش بینی می شود که قیمت دستخوش تحوالتی قرار گیردمیزان تولید و صید بستگی د

http://www.yjc.ir/fa/news/٦٢٩88٠٤/%D8%AB%D8%A8%D8 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آبان  ۰۷تاریخ: 

 ها در بازار میوه/محصوالتی که به چهار برابر قیمت فروخته می شوندکیسه گشاد دالل

ای هها است، بصورت گستردگرانی میوه، موضوع جدیدی نبوده و متاسفانه هر ساله بساط این عارضه که ریشه آن در برخی واسطه گری

میوه از نمونه محصوالتی به شمار  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار .شودپهن می

بزیجات همواره از سوی کارشناسان استفاده از میوه و س.کندمی رود که در سبد خوراکِ عمومِ مردم جامعه، نقش پر رنگی را ایفاء می

تغذیه و متخصصین بهداشت و سالمت توصیه می شود و به تبع گرانی آن، میزان مصرف چنین محصوالتی را برای اقشار ضعیف و 

از مشکالتی است که همواره در طول  افزایش نرخ محصوالت غذاییمعضل .کم درآمد جامعه و دهک های پایین تنزل خواهد داد

 اقض از که) خاص محصول چند یا یک نام به قرعه چندی، از هر و کندمی پیدا بروز  سال و به فراخور شرایط، با شدت و ضعف هایی

زمستان، اوج بر اساس یک قاعده نانوشته، فصل پاییز و .افتد می( کندمی ایفا ایرانی خانوارهای غذایی سبد و سفره در بسزایی سهم

چنان شور می شود که باعث طرح انتقادات جدی اقشار و طبقه گرانی میوه و تره بار به شمار می رود اما گاهی آش این گرانی آن

با ورود به فصل پاییز و پشت سر گذاشتن نخستین ماه این فصل )مهرماه( ، بی .های اقتصادی ضعیف و حتی متوسط جامعه می شود

با یک بررسی .دامن گیر مردم شده و این بار با گرانی میوه ها و مرکبات خاص این فصل، بروز پیدا کرده استمهری بازار، مجدد 

 تا تومانی، ٥٠٠ و هزار ٥ کیلویی پرتقال از میدانی در میوه فروشی های پایتخت، نمونه هایی از این گرانی به عِینه، هویدا می شود.

 .ور قیمت ها از حد معمول استعب مصادیق از همگی تومانی، هزار ٦ تا ٥ انار و  ٥٠٠ و هزار ٤ کیوی و سیب

 ها دالل و ها واسطه سودجویی و نظارتی های ضعف عمق دیگر بار کالنشهرها، در ای سلیقه گاهی  این گرانی ها و نرخ گذاری های

ها، نرخ و میزان پرداختی به باغداران بنابر گزارشهای مذکور با قیمت باال به فروش می رسند که در شرایطی میوه.کشدمی تصویر به را

برای خرید چنین محصوالتی به مراتب پایین تر از نرخی است که مصرف کننده، ناچار به پرداختن آن از فروشگاه ها و مراکز توزیع 

نرخ پرداخت شده به طرح این موضوع به معنای عرضه یکسان میوه در سطح مغازه ها و فروشگاه ها به همان .خرده فروشی است

زارعان و باغداران نیست، زیرا در پروسه انتقال از باغ تا فروشگاه، هزینه های جانبی متوجه عرضه می شود که مالیات و عوارض مغازه، 

 .هزینه حمل و نقل، آب و گاز، برق، انرژی، سردخانه، دستمزد کارگر و سود فعاالن این حوزه از نمونه های آن به شمار می رود

اما آنچه که به عنوان نارسایی و ایراد در این پروسه مطرح است، به افزایش چند برابری قیمت ها معطوف می شود که با هیچ منطق 

آنچنان که اخبار رسمی و غیررسمی نشان می دهند، نرخ خریدِ پرتقال از باغدار .و عقالنیت اقتصادیِ سالم و پاک قابل هضم نیست

 و  ٧٠٠تا یک هزار و  ٩٠٠، کیوی  ٢٠٠، نارنگی هفتصد تا یک هزار و  ٢٠٠تا یک هزار و  ٩٠٠، سیب  ٢٠٠یک هزار تا یک هزار و 

 مصرف دست به برابری ٤ تا ۳ افزایش با مذکور های میوه ها، فروشگاه سطح در اما است، تومان هزار سه تا ٢٠٠ و هزار یک انار

 .رسد می کننده

 کنندوقتی دالل ها، نرخ تعیین می

هزینه  ، در خصوصصنعت،تجارت و کشاورزی کنندگان میوه در غرب استان تهران، در گفتگو با خبرنگارحبیب موالئی، یکی از توزیع

تراشند، اظهار کرد: برخی گمان های مازادی که واسطه ها در فرآیند انتقال میوه و محصوالت زارعی از باغات تا مراکز توزیع می 

گری کنند عامل گرانی میوه، فروشگاه ها و مراکز توزیع است، در صورتیکه ریشه چنین گرانی هایی را باید در سیکل داللی و واسطهمی

م و چنین کنندگان خُرد در سطح بازار نیستوی افزود: البته بنده منکر گران فروشی برخی از توزیع.میوه و تره بار جستجو کرد

 .هایی در هر صنفی وجود دارد که بازار میوه و تره بار نیز از این قاعده مستثنی نیستسودجویی و گران فروشی

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

42 

گردد که به هیچ چیز جز منافع خود نمی موالئی گفت: اما عامل عمده و اصل گرانی ها به همان واسطه ها و دالل هایی باز می

چنینی تسهیل خواهد های اینلقه های واسطه گری تالش شود، امکان کنترل و مهار گرانیاندشیند و هر آنچه برای کاهش حذف ح

درصد خواهد بود،  ١٥و نهایت  ١٠حدود  هزینه حمل و نقلِ بارِ میوه :این توزیع کننده میوه در غرب استان تهران بیان کرد.شد

چنان عمیق است که نمی توان هزینه حمل و نقل و بار روشی آناز باغات تا مراکز توزیع خرده ف قیمت میوهاما گاهی مابه التفاوت 

ای این معضل، تدابیر سازنده و کارآمدی اتخاذ شود، در غیر وی افزود: باید واقع بین بود و برای رفع ریشه.را عامل آن قلمداد کرد

 .ارضه بصورت تاثیرگذاری غلبه کردصورت با بازرسی میدانی و اعزام عوامل زحمتکش و خدومِ نظارتی نمی توان بر این عاین

موالئی گفت: در شرایطی که برخی از فعاالن حوزه باغداری و کشاورزی به دلیل مشکالت مالی و اقتصادی ناچار هستند میوه ها را 

 ءها و واسطه ها پیش فروش کنند، زمینه و بستر چنین سوبر سر درخت پیش از رسیدن آن و آماده شدن برای برداشت به دالل

این توزیع کننده میوه در غرب استان تهران تصریح کرد:کنترل بازار،مستلزم مجموعه ای از اقدامات .استفاده ها نیز فراهم خواهد شد

به هم پیوسته است که برخی از آنها باید پیش از عرضه محصول به بازار اجرایی شود و تا زمانیکه تمامی دستگاه های ذی ربط، همسو 

دیگر ، عزم خود را برای حمایت واقعی و جدی از باغداران و کشاورزان جزم نکنند، بعیداست موفق به کسب توفیقی و یکپارچه با یک

 .پایدار در این عرصه شویم

 ضرورت تکمیل زنجیره تولید و توزیع احساس می شود

یوه باط با معضل گرانی فراتر از معمول مچندی پیش، مجتبی شادلو، نایب رییس اتحادیه باغداران کشور، در گفتگو با رسانه ها در ارت

 .کننددر بازار گفت: دالل ها و واسطه ها در بازار ایران پیش از آغاز فصل برداشت برای بازار تصمیم گیری می

 سوی در تشریح شیوه سیاست گذاری دالالن در بازار در ارتباط با تعیین قیمت می افزاید: به عنوان مثال اگر قیمت محصولی از اسا

کنند و در صورت پایین بودن نرخ محصولی خاص، احتمال تعیین سود درصد از سود را برای خود تعیین می ۳٠گران باشد، دالالن

کند: دالل ها در بازار این سهم را نایب رییس اتحادیه باغدران کشور بیان می.سه برابری از سوی دالالن ، دور از تصور نخواهد بود

 .به نوعی آن را حق مسلم خویش می پندارند و حاضر به چشم پوشی و اجتناب از آن نیز نیستند برای خود قائل هستند و

وی معتقد است در صورت تکمیل زنجیره تولید و توزیع می توان بر این نارسایی و عارضه غلبه کرد و در حل و فصل این معضل 

ای ناظر همچون تعزیرات و بازرسی اصناف می افزاید: تنوع و شادلو با مثبت خواندن نظارت دستگاه ه.موفق تر از گذشته عمل کرد

شود، قیمت محصوالت و تولیدات زراعی تعدد مبادی توزیعی غیرمنسجم در کنار فردگرایی در برخی نهادهای نظارتی باعث می

ی و اجرایی ساختن امید آن می رود با هم اندیشی، همگرای.)بخصوص در عرصه میوه و سبزیجات( از کنترل و قاعده خارج شود

اقدامات سازنده و کارآمد، این معضل برای همیشه حل و فصل شود که به طور قطع هرگامی که در راستای بهبود معیشتی خانوارهای 

 .ایرانی برداشته می شود ، رضایتمندی عمومی جامعه نسبت به وضعیت اقتصادی، به نحو شایسته تری تامین خواهد شد

http://www.yjc.ir/fa/news/٦٢٩٩٢٤٥/%DA%A٩%DB%8C 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۰۱تاریخ: 

 هزار هکتار شالیزاری های شمال کشور در برنامه ششم ١٥0هدف گذاری تجهیز و نوسازی 

 هزار هکتار از شالیزارهای شمال کشور تجهیز و نوسازی شوند. ٥نزدیک به  ٩٧پیش بینی می شود تا اردیبهشت 

به گزارش ایانا از جهاد کشاورزی، مجری طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری شمال کشور با اعالم این مطلب به خبرنگار ما گفت: 

هزار هکتار از این اراضی شالیزاری را می توان تجهیز و نوسازی کرد و پیش بینی  ١٥تا  ١٠با تخصیص منابع ملی ساالنه نزدیک به 

 .هزار هکتار در سال برسد ٤٠تا  ۳٠می کنیم با تامین سرمایه های خارجی این عدد به 

ات اراضی و رضا عظیمی افزود: ما برای سرعت در اجرای عملیات خاکی همچون تسطیح لیزری، احداث جاده های دسترسی به قطع

احداث شبکه های آبیاری و زهکشی در شالیزارهای شمال کشور به دنبال سرمایه های خارجی هستیم و قصد داریم از محل فاینانس 

 .میلیارد تومان جذب کنیم ١۳٠٠چین حدود 

نزدیک  ٩٧اردیبهشت  وی در مورد اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری در سال جاری اظهار داشت: پیش بینی می کنیم تا

 .هزار هکتار از شالیزارهای شمال کشور تجهیز و نوسازی شوند ٥به 

میلیون تومان از منابع ملی  8٠٠میلیارد و  ١١عظیمی افزود: امسال برای اجرای این طرح در استان های مازندران، گیالن و گلستان 

میلیارد  ٥مال کشور سهم استان مازندران از این اعتبار ملی را مجری طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری ش.پیش بینی شده است

 .میلیون عنوان و تصریح کرد: مابقی این اعتبارات ملی به استان گیالن تعلق می گیرد 8٠٠تومان و گلستان را 

 .وی ادامه داد: اعتبارات ملی از نیمه دوم امسال تخصیص خواهد یافت

هکتار در اراضی شالیزاری شمال کشور عملیات اجرایی داشته  ٤٠٠هزار و  ١٤عتبارات ملی عظیمی گفت: طی سه سال اخیر از محل ا

درصدی در مصرف آب، کاهش سختی کار و اجرای عملیات مکانیزاسیون در  ٢٥وی حفظ کاربری اراضی کشاورزی، صرفه جویی .ایم

 و نوسازی شالیزارهای شمال کشور برشمرددرصدی ضایعات محصوالت را از مزیت های اجرای طرح تجهیز  ٢٠اراضی و کاهش 

http://www.iana.ir/fa/news/٤٩٤٦٢/%D٩%8٧%D8%AF% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۰۳تاریخ: 

نشدن بیمه کارفرمایی کشاورزان در فهرست پرسش های وصول پرسش از وزیران دولت اعالم وصول شد/ اجرا  ٥

 شده

 .عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی موارد اعالم وصولی به این هیات را جهت اعالم وصول اعالم کرد

لمان، ربه گزارش ایانا از خانه ملت، محمد علی وکیلی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی امروز )چهارشنبه( پا

سوال ملی حسن کامران نماینده مردم اصفهان از وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی در باره عدم اجرای بیمه کارفرمایی کشاورزان و عدم 

وی همچنین سوال ملی .های صورت گرفته در سازمان تامین اجتماعی را اعالم وصول کردساالری در عزل و نصبرعایت شایسته

ریزی برای اجرای طرح برندینگ را اعالم وصول شهر از وزیر نفت درباره علت برنامهی نماینده مردم شاهیندلیگانحسینعلی حاجی

پور و علیرضا محجوب نمایندگان ارومیه و تهران از وزیر نماینده مردم تهران در مجلس همچنین اعالم کرد سوال ملی نادر قاضی.کرد

 .شودعتی و عدم حمایت از شرکت های تولیدکننده داخلی اعالم وصول میهای صنرویه پمپنفت درباره علت واردات بی

پور و علیرضا محجوب از وزیر نفت درباره گرایش شرکتهای زیرمجموعه عضو هیئت رئیسه مجلس عالوه بر سوال ملی نادر قاضی

پور از وزیر نفت درباره علت عدم قاضی های تولیدی در این زمینه سوال ملیهای گاز و تعطیلی کارخانهوزارت نفت به واردات لوله

 .ها جهت تامین مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان داخلی را اعالم وصول کردنظارت وزارت نفت در پاالیشگاه

http://www.iana.ir/fa/news/٤٩٥٢٧/%DB%B٥%D-٩% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۰۳تاریخ: 

قانون را برای اجرا ابالغ کرد/ اجرای قانون موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه  3رییس جمهوری 

 گیاهی بین دولت های ایران و عراق

قانون مصوب مجلس شورای  ۳دادگستری و زارت جهاد کشاورزی، های جداگانه ای به وزارتخانه های کشور،  حسن روحانی در نامه

 .اسالمی را جهت اجرا ابالغ کرد

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری،

جمهوری آذربایجان راجع به همکاری در زمینه پیشگیری، محدود سازی قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت »

قانون موافقتنامه همکاری در »و « قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر » و« و کاهش پیامدهای شرایط اضطراری

جهت اجرا به وزارت کشور، وزارت « زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری عراق

 .گردیددادگستری و وزارت جهاد کشاورزی ابالغ 

http://www.iana.ir/fa/news/٤٩٥٢٤/%D8%B١%DB%8 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۰۶تاریخ: 

 با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و آموزش و پرورش

 استاندارد آموزشی پرورش بوقلمون در شاخه کاردانش تدوین شد

 .وزارت آموزش و پرورش با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، برای شاخه کاردانش استاندارد آموزش پرورش بوقلمون تدوین کرد

(، آموزش رشته های مهارتی کاردانش ۳:  ۳: ٦نظام جدید آموزش و پرورش کشور )نظام به گزارش خبرنگار ایانا، در راستای اجرای 

کشاورزی نیز از دو سال به سه سال آموزش تغییر یافت. برای رسیدن به این هدف مقرر شد که استانداردهای آموزشی رشته های 

طیور در کشور از لحاظ تامین منابع پروتئینی ارزان، حجم  باالی صنعت پرورش  به جایگاه  فوق نیز مورد بازنگری قرار گیرد. با توجه

باالی گردش سرمایه و همچنین تعداد زیاد افراد شاغل در این بخش، اهمیت آموزش های مهارتی در این صنعت بیش از پیش 

 افزایش د. از این رو احساس می شود؛ به طوری که شاخص های تولید در این صنعت هنوز با استانداردهای کشورهای مدرن فاصله دار

 سطح آگاهی و مهارت پرورش دهندگان و تامین نیروی کار مهار برای آینده این صنعت از ضروریات کشور به شمار می رود.

در این راستا موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی و دفتر کاردانش وزارت آموزش و پرورش با همکاری و هم فکری 

رفت با توجه به پیش  این صنعت بازنگری رشته های مرغداری صنعتی کاردانش را در دستور کار خود قرار دادند.متخصصان و نخبگان 

های اخیر صنعت بوقلمون در کشور و افق های روشن این صنعت در تامین یکی از سالم ترین منابع پروتئینی سبد خانوار هر ایرانی، 

ط حسین پاشا زانوسی، رئیس گروه برنامه ریزی درسی موسسه، کامبیز جعفری، استاندارد آموزشی پرورش بوقلمون گوشتی توس

روه امور رئیس گ کارشناس مهندسی فناوری پرورش طیور صنعتی و نماینده تعاونی صنعت بوقلمون ایران با همکاری مسعود موسوی

آموزشی که بر اساس تجزیه و تحلیل شغل طیور بومی و سایر ماکیان وزارت جهادکشاوری مورد تدوین قرار گرفت.این استاندارد 

پرورش بوقلمون گوشتی صنعتی تهیه و تنظیم شده است در کارگروه تخصصی کاردانش علوم دامی موسسه آموزش عالی علمی 

کاربردی جهادکشاورزی با حضور اعضای این کمیته حسین منافی راثی )عضو هیات علمی و مدیر گروه علوم دامی(، سلمان افشار 

ناس مسئول گروه علوم دامی(، حسین پاشا زانوسی )رئیس گروه برنامه ریزی درسی و استاندارد مشاغل(، مجید افشار )عضو )کارش

هیات علمی مرکز تخقیقات وزارت جهادکشاورزی(، حامد اسدی )عضو نظام مهندسی کشاورزی استان تهران(، جهان شاه ایران پور 

رورش( به تصویب رسید.استاندارد آموزشی پرورش بوقلمون گوشتی برای کسب شایستگی )نماینده دفتر کاردانش وزارت آموزش و پ

های مختلف از جمله آماده سازی سالن پرورش، رسیدگی به امور پرورشی بوقلمون گوشتی، تهیه خوراک و خوراک دهی، رسیدگی 

ساعت به  ١8٠ن مقطع دوم متوسطه به میزان به امور بهداشتی در دوران پرورش، بارگیری و حمل به کشتارگاه برای دانش آموزا

 صورت عملی و نظری تنظیم شده است.

http://www.iana.ir/fa/news/٤٩٥٦١/%D8%A٧%D8%B۳%D8%AA%D8 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۰۱تاریخ: 

 های راکد دولت کلید خوردمولدسازی اموال و داراییطرح 

میلیون میلیارد تومان اعالم شده است. این  ٥های احصاشده دولت در قالب اموال غیرمنقول تاکنون میزان دارایی : دنیای اقتصاد

ها و اموالی است که در قالب رقم در همایشی اعالم شد که هدف اصلی آن احیای این ثروت خفته بود. منظور از ثروت خفته، دارایی

های خود در دهد پیش از این دولت هیچ تصویری از موجودی داراییها نشان میامالک دولتی، راکد و بالاستفاده مانده است. گزارش

به های دولت روشن است، از این اموال که در دنیا عالوه بر آنکه موجودی داراییاین بخش به صورت جامع نداشته است. درحالی

شود. همایش دیروز آغازی برای برآورد ارزش این ثروت خفته در مجموعه دولت بود. آغازی عنوان پشتوانه و تامین مالی استفاده می

شود. سخنرانان در همایش دیروز تاکید داشتند که به ساماندهی این ثروت در قالب واگذاری و استفاده بهینه و تامین مالی منجر می

د. های خود دارقیق از این موجودی، دولت برای تبدیل اموال راکد به مولد، نیاز به یک بانک اطالعاتی جامع از داراییدر کنار برآورد د

داری برآورد کرده است میلیون میلیارد تومان احصاشده قابلیت افزایش بیشتری دارد. خزانه ٥دار کل کشور، رقم براساس اعالم خزانه

برابر  ١٤میلیون میلیارد تومان خواهد رسید. این عدد نزدیک به  ١8یابد و ارزش آن به تعداد رکوردها تا یک میلیون افزایش می

های دولت برگزار شد. هدف این طرح در وهله اول، سازی داراییرح مولداندیشی برای طروز گذشته نخستین هم .نقدینگی حال حاضر است

 .به اموال مولد تبدیل کنددنبال راهکارهایی خواهد بود تا اموال راکد را به دولتهای دولت و سنجش ارزش آن است. پس از آن شناسایی دارایی

هزار میلیارد  ٥٠٠٠هزار دارایی شناسایی شده که ارزش آنها بالغ بر  ۳٥٠دهد که تاکنون های مسوول نشان میهای سازمانبرآورد

سازی اموال است. ها و فروش اموال مازاد دو روش اولیه برای بهینهایران. توزیع بهینه دارایی نقدینگیبرابر  ٤تومان است؛ یعنی 

های انبوه خود، اوراق اجاره و به این شکل که دولت به پشتوانه دارایی .روش سوم بهادارسازی امالک از طریق انتشار اوراق است

شود احیا و تبدیل به هایی را که به شکل مرده با آن برخورد میتواند بخشی از ثروتمی دولتروش، صکوک منتشر کند. با این سه 

تواند وابستگی خود به درآمدهای نفتی را کاهش دهد و انضباط مالی خفته، می ثروتکند. عالوه بر این، دولت از محل این  سرمایه

 .پایدار را تحقق بخشد

 فلسفه همایش

پور بود. همایشی که سخنرانان زیادی را به میزبان همایش روز گذشته، اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار با ریاست فریدون قربان

دار کل کشور، جمهوری، خزانهحقوقی رئیس معاونخود دید. وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان امور استخدامی و دارایی، 

اندیشی دیروز بودند. در بین سخنان مجلس و رئیس ثبت اسناد و امالک کشور، سخنرانان اصلی هم کمیسیون اقتصادیرئیس 

های مولدسازی و مدیریت دارایی»شد. در اولین همایش ملی مسووالن کشور، اشتراکات زیادی در مورد موضوع همایش پیدا می

ولت آمد که دطور برمین رویکرد تاکید کردند. از دل سخنان این، نمایندگان هر سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه بر ضرورت ای«دولت

ین شود. اهای غیرمنقول فراوانی دارد که استفاده چندانی نیز از آنها نمیچه به معنای قوه مجریه و چه به معنی کل حاکمیت، دارایی

ها به صفر نیز در برخی امالک و دارایی سرمایهوری این حجم از رفتن بخشی از سرمایه کل کشور است. بهره خواببه معنی 

ها است که بدون داد برخی از اراضی و امالک دولت با مساحت باال، سالش شد که نشان میهایی پخرسد. در همایش دیروز کلیپمی

. شاید این حجم دارایی  رسدمیسال٤٠خوردن برخی از این امالک، به خاکخورد. عمر می خاکای ای در گوشههیچ استفاده

 .لتمردان را مجاب کرد که سر و سامانی به آن بدهندپایدار دولت تبدیل شود، باالخره دو درآمدتواند به منبع بالاستفاده که می

 ارقام شگرف
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از  اقتصادهای دولت اعالم شد که تعجب دولتمردان را نیز برانگیخت. تا جایی که وزیر دیروز ارقام و اعدادی از برآورد حجم دارایی

دار کل کشور نیز سعی کرد از گفتن این عدد اجتناب کند اما به نوعی اسالیدهای ارائه او، برآورد ذکر این عدد خودداری کرد. خزانه

های هزار رکورد اطالعاتی از دارایی ۳٥٠کشور است. تاکنون  بودجهبرابر  ١٠های دولت را لو داد. اعداد ارائه شده بیش از ارزش دارایی

هزار میلیارد  ٥٠٠٠دولت ثبت و ضبط شده است. برآوردی که اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار از این میزان دارایی داشته، بیش از 

هزار میلیارد تومان است. یعنی  ١۳٠٠ین عدد باید در نظر گرفت که میزان نقدینگی فعلی کشور حدود تومان است. برای درک بهتر ا

 .های دولت شناسایی نشده استحالی است که تمامی داراییکشور است. این در  نقدینگیبرابر  ٤های دولت حدودارزش دارایی

 .داری کشور این است که باید حدود یک میلیون رکورد دارایی وجود داشته باشدبینی خزانهپیش

 یابد. منظور از دولت در اینجا،هزار میلیارد تومان ارتقا می ١8٠٠٠های دولت شناسایی شود، ارزش برآوردی به اگر تمامی دارایی

ها های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی است.شاید اگر دولتمردان به این حجم از داراییهای دولتی، شرکتها، سازمانوزارتخانه

های کشور شد. اما افتادند. خأل نبود اطالعات باعث مغفول ماندن این حجم از داراییآگاه بودند، زودتر به فکر ساماندهی آن نیز می

شود که این فرآیند آغاز شده است. فرآیند مذکور فعال در گام اول خود است؛ یعنی احصا و ون نزدیک به دو سال میبه هر حال، اکن

اهلل اکرمی، ابتدا دولت باید بداند که چه میزان دارایی در اختیار دارد. رحمت .ها. این اولین قدم برای مولدسازی استشناسایی دارایی

های های دولت را در سه جمله خالصه کرد: دولت چه مقدار دارایی دارد، ارزش داراییه مولدسازی داراییدار کل کشور هدف پروژخزانه

ل های دولت را شکدولت به چه میزان است و نحوه استفاده بهینه از آنها چیست. این سه پرسش، پایه و اساس طرح مولدسازی دارایی

آنها داشته باشد. با داشتن این اطالعات دولت  ناسایی کند و برآورد دقیقی از ارزشها را شدهند. دولت در گام اول باید داراییمی

 .ها خواهد بوددنبال بهینه کردن داراییریزی کند. در گام دوم دولت بههای خود برنامهتواند برای داشتهمی

 نحوه پیشبرد پروژه

دولت دو نوع دارایی دارد: دارایی ثابت و دارایی جاری. دارایی ثابت هزینه زیادی را برای دولت دارد و در عوض، بازدهی آن نیز اندک 

آورند. دولت در وجود میهای نقدی در ترازنامه مالی دولت بههای ثابت، جریانگیری از داراییاست. کشورهای توسعه یافته با بهره

گام متفاوت را در نظر گرفته است. دولت در ابتدا هدف را اموال غیرمنقول مانند امالک و اراضی قرار داده است. در  طرح خود چهار

دهد. در گام دوم به سراغ ثبت و شناسایی اموال منقول خواهد رفت. گام سوم این پروژه، خودروهای دولتی را زیر رصد خود قرار می

های دولت ثبت و ضبط خواهد شد. در مرحله اول اجرایی، عنوان چهارمین ستون از داراییبه نهایت نیز اوراق بهادار منتشرشده

های دولتی و نهادهای عمومی های شرکتگیرند. در مراحل بعدی نیز داراییقرار می پوششهای دولتی تحت و سازمان وزارتخانه

ا جنیدی، معاون دولت پس از شناسایی اموال باید آنها را از حالت راکد در بیاورد. لعی.غیردولتی به پروژه مولدسازی افزوده خواهند شد

 صاداقتها استفاده کرد. او تاکید کرد که باید از ایستایی این بخش از برای این دست از دارایی «ایستا»جمهوری از واژه حقوقی رئیس

سازی گانه تحت بهینهجمهوری پیشنهاد داد تا اموال تمامی قوای سهحقوقی رئیس معاون .یل به پویایی کنیمفاصله بگیریم و تبد

مجلس نیز با این نظر موافق بود. پورابراهیمی این کار را در جهت  کمیسیون اقتصادیقرار گیرد. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس 

 .را از این رویکرد اعالم کرد مجلس شورای اسالمیخواند و حمایت  اقتصاد کشورشفافیت بیشتر 

 اهداف پروژه

ین آورد. ادنبال میتر و اقتصاد پویاتر را بهاین پروژه در خانه آخر باید به اهداف نهایی خود برسد. اهدافی که در نهایت دولت چابک

های دولت توان از تحقق این طرح چید، توزیع بهینه داراییای که میدستاورد مشخص و عمده خواهد داشت. اولین میوه ۳پروژه 

 های اجرایی کشور نبود اطالعاتاست. به گفته جمشید انصاری، رئیس سازمان امور استخدامی و اداری یکی از معضالت فعلی دستگاه
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های اجرایی با برخی دستگاه»باره از یک مشکل رایج در ادارات کشور سخن گفت: انصاری در این .ها استجامع و یکپارچه از دارایی

ها فضای مازاد دارند ر مقابل، برخی دستگاهیابد. دوساز به آنها اختصاص میبرای ساخت بودجهکمبود فضای اداری مواجه هستند و 

د که خأل دهاین سخن نشان می« ها از یک دستگاه به دستگاه دیگر نیست.جایی داراییاما به دلیل نبود اطالعات متقارن، امکان جابه

نه، اولین دستاورد گردآوری ها در بسیاری از موارد منابع کشور را هدر داده است. در نتیجه توزیع بهیاطالعات یکپارچه از دارایی

تواند از اسراف منابع خود جلوگیری کند. دومین محل درآمد دولت از اجرای دولت از این محل می .های دولت استاطالعات دارایی

 .پایداری برای دولت تبدیل شود درآمدتواند به منبع نهایی پروژه مولدسازی، فروش اموال مازاد است. واگذاری واحدها می

ها اقدام به بهادارسازی های خود، انتشار اوراق است. معموال با انتشار اوراق، دولتسومین راهکار دولت برای مولدسازی دارایی

ر مواهای رایج سنتی، کمتر است. مسعود کرباسیان، وزیر ملک نسبت به روش کنند. هزینه بدهی در بهادارسازیهای خود میدارایی

نیز بر این موضوع تاکید کرد. به نظر یکی از اهداف مورد توجه دولتمردان در این پروژه، پشتوانه قرار دادن  اقتصادی و دارایی

عنوان ها برای انتشار اوراق صکوک و اجاره است. کرباسیان معتقد است که با وجود این حجم از دارایی، دیگر نباید تعهد دولت بهدارایی

ساز کار رود. از نظر او دولت باید به این سمت برود که اوراق را با دارایی وثیقه کند. وزیر اقتصاد تعهد دولت را زمینهق بهپشتوانه اورا

ه رغم تایید این شیوه استفادداند، در صورتی که او معتقد است دارایی چنین ویژگی ندارد. کارشناسان بهایجاد یک بدهی جدید می

دانند. درحال حاضر، فرآیند اداری صکوک کامال به شکل سنتی در جریان است، ثبت وع را مانع رونق آن میها، یک موضاز دارایی

بر است. این امر در نهایت منجر خواهد شد که هدف نهایی از بر و زمانشود که فرآیندی هزینهاسناد صکوک در محضرخانه انجام می

 .حل این معضل اندیشیدای برای دسترس خارج شود. در نتیجه باید چاره

 نفتخواهد کرد. عالوه بر این، وابستگی دولت به  رشددر نهایت اگر این دستاوردها به ثمر نشیند، تولید ناخالص داخلی از این محل 

 .کاهش خواهد یافت و انضباط مالی پایداری بیشتری خواهد گرفت

http://www.iana.ir/fa/news/٤٩٤٤٢/%D8%B٧%D8%B١%D8% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87
http://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87
http://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF
http://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF
http://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C+%D9%88+%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C+%D9%88+%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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/%D9%86%D9%81%D8%AA
http://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%86%D9%81%D8%AA
http://www.iana.ir/fa/news/49442/%D8%B7%D8%B1%D8%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

50 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۰۳تاریخ: 

 حذف برچسب قیمت کاال با دستور روحانی لغو شد

وزیر صنعت، معدن و تجارت با توجه به تاکید و نظر رییس جمهوری، طرح تغییر شیوه اطالع رسانی قیمت برخی کاالها )برچسب 

 .ها یا محل عرضه را لغو کردگذاری قیمت( در خرده فروشی

ستور محمد شریعتمداری برای لغو تغییر شیوه اطالع رسانی قیمت برخی کاالها در خرده فروشی که خطاب به گزارش شاتا، متن د.

مورخ  ٦٠/١٤8٧١٠پیرو ابالغیه شماره .ربط برای انجام اقدامات الزم صادر شده است، عیناً به شرح زیر استبه مسؤولین ذی

أکید با عنایت به ت "اطالع رسانی قیمت برخی کاالها در خرده فروشی تغییر شیوه "مبنی بر تعویق افتادن اجرای طرح  ١۳٩٦/٦/٢٩

و  ١۳٩٦/٦/٩مورخ  ٦٠/١۳٤٠٠۳های شماره ریاست محترم جمهوری مبنی بر کان لم یکن نمودن طرح موصوف، بدینوسیله ابالغیه

ی در خصوص اطالع رسانی کان لم یکن اعالم می گردد. الزم است دستور فرمایید اقدام مقتض ١۳٩٦/٥/٢٢مورخ  ٦٠/١١٩۳٥٩

مناسب به کلیه دستگاه ها و واحدهای تحت پوشش مرتبط، معمول گردد. ضمناٌ شیوه جلوگیری از اعالم قیمت توسط کارخانه روی 

درصدی فراهم شود را با دخالت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان وضع  ٥٠کاال به گونه ای که امکان تخفیف های 

شایان ذکر است که وزیر صنعت، معدن و تجارت در ابالغیه قبلی خود دستور داده بود تا زمان اجرای طرح تغییر شیوه .بفرمایید

اطالع رسانی قیمت برخی کاالها در محل عرضه به خاطر بررسی جامع و حصول اطمینان از تحقق اهداف آن برای حمایت منطقی 

گفتنی است که این طرح در مرحله اول کاالهای غیرضروری مانند محصوالت .بیفتداز مصرف کنندگان و تولید کنندگان، به تعویق 

صنایع بیسکوییت، شیرینی، کیک و شکالت، انواع چییپس و اسنک و همچنین صنایع سلولزی بهداشتی را به صورت پایلوت شامل 

ولیدی مشمول موظف بودند که بدون الزام به در راستای این طرح واحدهای ت.شد و قرار بود از ابتدای مهرماه امسال آغاز شودمی

همچنین .درج قیمت مصرف کننده بر روی کاالها با رعایت کامل شرایط قانونی، محصوالت خود را قیمت گذاری و به بازار عرضه کنند

، در بر روی کاالواحدهای خرده فروشی نیز مکلف به اطالع رسانی قیمت این گروه از کاالها به وسیله درج و یا نصب برچسب قیمت 

محل عرضه و مستند به فاکتورهای خرید و با حداقل قیمت رقابتی و رعایت انصاف و ارایه فاکتور رسمی در صورت تقاضای مصرف 

 .کننده بودند

http://www.iana.ir/fa/news/٤٩٥٤١/%D8%AD%D8%B٠ 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۰۳تاریخ: 

 96استان کشور تا پایان سال  ١8اجرای آموزش های مهارتی در 

 .خبر داد ٩٦استان کشور تا پایان سال  ١8مدیر کل دفتر آموزش کارکنان جهادکشاورزی از اجرای آموزش های مهارتی در 

خمینی)ره(، مدیر کل دفتر آموزش کارکنان در نشست رؤسای مراکز تحقیقات و آموزش به گزارش ایانا از مرکز آموزش عالی امام 

کشاورزی و منابع طبیعی منطقه یک سازمان تات با اشاره به اهمیت آموزش کارکنان به ویژه آموزش های مهارتی از سوی وزیر جهاد 

رت خانه را به یک فرصت تبدیل کنیم و رؤسای مراکز کشاورزی اظهار داشت: ما باید استخدام کارشناسان جدید االسخدام در وزا

تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی می توانند با برقراری ارتباط و تعامل بیشتر با رؤسای سازمان های جهاد کشاورزی 

افزود: آموزش های  استان خود در این امر مهم قدم های محکم تری برداشته و به این آموزش ها رونق بیشتر ببخشند.میثمی تبار

مهارتی توسط معاونت امور دام ، معاونت باغبانی، معاونت آب و خاک و شش استان کشور در حال اجراست و هشت استان دیگر در 

شرف اجرای دوره های آموزشی مهارتی هستند.وی گفت: شش استان دیگر کشور نیز در حال تدوین برنامه در زمینه آموزش های 

 .آموزش های مهارتی در هجده استان کشور اجرا می شود ١۳٩٦پایان سال  مهارتی هستند و تا

مدیر کل دفتر آموزش کارکنان جهادکشاورزی افزود: طی بررسی های انجام شده در دفتر آموزش کارکنان، میانگین یادگیری در 

است  ٤٩هارتی نشان دهنده عدد را نشان می دهد، درحالی که نرخ یادگیری در آموزش های م ۳٠کالس های آموزشی نظری عدد 

 و این بررسی ها بیانگر این است که آموزش های مستقیم در مزرعه تأثیر بسزایی در یادگیری دارد.

http://www.iana.ir/fa/news/٤٩٥٢٠/%D8%A٧%D8%A 
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 سیاست هابرنامه و 
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۰۳تاریخ: 

 96استان کشور تا پایان سال  ١8اجرای آموزش های مهارتی در 

 .خبر داد ٩٦استان کشور تا پایان سال  ١8مدیر کل دفتر آموزش کارکنان جهادکشاورزی از اجرای آموزش های مهارتی در 

کل دفتر آموزش کارکنان در نشست رؤسای مراکز تحقیقات و آموزش به گزارش ایانا از مرکز آموزش عالی امام خمینی)ره(، مدیر 

کشاورزی و منابع طبیعی منطقه یک سازمان تات با اشاره به اهمیت آموزش کارکنان به ویژه آموزش های مهارتی از سوی وزیر جهاد 

فرصت تبدیل کنیم و رؤسای مراکز  کشاورزی اظهار داشت: ما باید استخدام کارشناسان جدید االسخدام در وزارت خانه را به یک

تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی می توانند با برقراری ارتباط و تعامل بیشتر با رؤسای سازمان های جهاد کشاورزی 

 یاستان خود در این امر مهم قدم های محکم تری برداشته و به این آموزش ها رونق بیشتر ببخشند.میثمی تبار افزود: آموزش ها

مهارتی توسط معاونت امور دام ، معاونت باغبانی، معاونت آب و خاک و شش استان کشور در حال اجراست و هشت استان دیگر در 

شرف اجرای دوره های آموزشی مهارتی هستند.وی گفت: شش استان دیگر کشور نیز در حال تدوین برنامه در زمینه آموزش های 

 .آموزش های مهارتی در هجده استان کشور اجرا می شود ١۳٩٦مهارتی هستند و تا پایان سال 

مدیر کل دفتر آموزش کارکنان جهادکشاورزی افزود: طی بررسی های انجام شده در دفتر آموزش کارکنان، میانگین یادگیری در 

است  ٤٩عدد  را نشان می دهد، درحالی که نرخ یادگیری در آموزش های مهارتی نشان دهنده ۳٠کالس های آموزشی نظری عدد 

 و این بررسی ها بیانگر این است که آموزش های مستقیم در مزرعه تأثیر بسزایی در یادگیری دارد.

http://www.iana.ir/fa/news/٤٩٥٢٠/%D8%A٧%D8%AC%D8% 
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 هابرنامه و سیاست 
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۰۲تاریخ: 

 تر می شونددانشجویان کارآفرین بخش کشاورزی سازمان یافته

ره ای های زنجیرئیس مرکز کارآفرینی مؤسسه علمی کاربردی جهادکشاورزی گفت: در نشست کارگروه تدوین سند راهبردی تعاونی

 تعیین و خارجی و داخلی محیط ارزیابی راهبردی، مشکالت شناسایی عملیاتی، برنامه تدوین و تهیه به نسبت شد مقرر تخصصی –

 .شود انجام الزم های بررسی ها تعاونی این پایش های شاخص

کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی، رئیس مرکز کارآفرینی این مؤسسه با اعالم این  -به گزارش ایانا از مؤسسه آموزش عالی علمی 

تخصصی، مقرر شد نسبت به تهیه و  –مطلب افزود: در این نشست عالوه بر بررسی بخشی از سند راهبردی تعاونی های زنجیره ای 

ی مشکل های راهبردی، ارزیابی محیط داخلی و خارجی، تعیین شاخص های پایش و پایش عملکرد تدوین برنامه عملیاتی، شناسای

صالحی مقدم خاطر نشان ساخت: پس از تدوین و ابالغ این سند توسط معاون امور تعاون .این تعاونی ها بررسی های الزم انجام شود

کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی، دانش آموختگان و  -لمی وزارت تعاون، رفاه و امور اجتماعی و رییس مؤسسه آموزش عالی ع

دانشجویان کارآفرین بخش کشاورزی به صورت سازمان یافته تر، توانایی های خو درا در بخش کشاورزی به معرض نمایش خواهند 

و بروز توانایی ها، اعضای این  وی گفت: این تعاونی ها به نوبه خود در کشور و چه بسا در دنیا منحصرند و امیدواریم با ظهور.گذاشت

 تعاونی ها که فارغ التحصیالن هستند،بتوانند نقش مؤثرتری در توسعه پایدار داشته باشند.

http://www.iana.ir/fa/news/٤٩٤8٦/%D8%AF%D8%A٧%D٩%8٦%D 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/news/49486/%D8%AF%D8%A7%D9%86%25D


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

54 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۰۲تاریخ: 

 رودالیحه منع حیوان آزاری در قالب اصالحیه قانون مجازات اسالمی به مجلس می

 ٥مشاور ارشد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: الیحه منع حیوان آزاری در قالب اصالحیه قانون مجازات اسالمی و الحاق 

 .شودقانون مجازات اسالمی به مجلس شورای اسالمی ارائه می ٦٧٩تبصره به ماده 

به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی محیط زیست، فرهاد دبیری مشاور ارشد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و مسئول دبیرخانه 

ی به صورت مستقیم به وظایف شورای عالی محیط زیست در خصوص الیحه منع حیوان آزاری، گفت: به رغم آنکه مسائل حیوان آزار

سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان متولی حفاظت از حیات وحش ارتباط پیدا نمی کرد اما نگاه های عمومی در این حوزه به 

سازمان معطوف بود و مطالبات مردم و سازمان های مردم نهاد در این زمینه بیش از آنکه از وزارت کشور و شهرداری ها به عنوان 

یان اصلی این موضوع باشد، به سمت محیط زیست سوق پیدا کرده بود. دبیری ادامه داد: در نهایت تجمعی که در مقابل سازمان متول

حفاظت محیط زیست صورت گرفت، معصومه ابتکار رئیس وقت محیط زیست را قانع کرد که به رغم عدم مسئولیت محیط زیست 

ینه پیش قدم شود و الیحه منع حیوان آزاری یا حمایت از حیوانات در محیط زیست آماده در امور همه جانوران و حیوانات، در این زم

شود. مشاور ارشد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اظهار کرد: طبیعتا در جریان ارسال این پیش نویس الیحه و قانون به هیات 

دند و حتی در جلسات مرتبط با الیحه در ریاست جمهوری دولت، برخی از سازمان های مردم و هنرمندان عالقمند نیز ورود پیدا کر

نیز دعوت و حضور داشتند.مسئول دبیرخانه شورای عالی محیط زیست افزود: عالوه بر نظرات این بخش از جامعه، نظرات شهرداری، 

ت جمهوری و در وزارت کشور و سازمان دامپزشکی نیز در این خصوص اخذ شده و البته بعدها همین نهادها در جلسات ریاس

کمیسیون لوایح نیز حضور پیدا کردند. زیرا پس از ارسال پیش نویس الیحه به ریاست جمهوری، تمامی جلسات در همان نهاد تشکیل 

 و تصمیمات نهایی نیز در همان جا اتخاذ شد. 

 کسب تایید قوه قضائیه برای ارائه لوایح دارای بار قضایی ضروری است

لوایح طی چند جلسه با دعوت از سازمان های مردم نهاد، دستگاه های مرتبط و حقوقدانان، پیش نویس وی بیان کرد: کمیسیون 

الیحه را نهایی کرد اما به دلیل آنکه الیحه بار قضایی داشت و هر الیحه ای با بار قضایی که در آن مجازات هایی نیز تعیین شده بود 

 الیحه از ریاست جمهوری به قوه قضائیه ارسال شد. باید هماهنگ با نظر و تصمیم قوه قضائیه باشد،

به گفته دبیری، پس از برگزاری جلساتی با مسئوالن قوه قضائیه و بررسی های صورت گرفته، اعالم شد که برنامه ها و چارچوب کاری 

می تعیین شده باشد، همسو قوه قضائیه در دوره کنونی با ارسال الیحه ای به مجلس که در آن مجازاتی جدا از قانون مجازات عمو

نیست ولی قوه قضائیه از هر پیشنهادی در چارچوب و قالب قانون مجازات اسالمی استقبال می کند. مشاور ارشد رئیس سازمان 

حفاظت محیط زیست افزود: پس از رایزنی های صورت گرفته، مقرر شد محتوای زیست محیطی الیحه حمایت از حیوانات در اختیار 

قرار گیرد و مجازات ها نیز پیشنهاد شود تا در قالب الحاق مواد یا تبصره هایی به قانون مجازات اسالمی که قوه قضائیه  قوه قضائیه

 در حال تنظیم و تدوین آن است، این مواد نیز قرار گیرد.

 حیوان آزاری ذیل قانون مجازات اسالمی قرار گرفته است

پیشنهادها و مجازات ها را پذیرفته ولی مقرر شده که این موارد نه به صورت قانونی مجزا این استاد دانشگاه ادامه داد: قوه قضائیه 

بلکه در قالب قانون مجازات اسالمی مطرح شود و بنابراین آنچه از طریق کمیسیون لوایح دولت به قوه قضائیه ارسال شد در قالب 

 نون مجازات اسالمی ارائه می شود. قا ٦٧٩تبصره به ماده  ٥اصالحیه قانون مجازات اسالمی و الحاق 

http://awnrc.com/index.php
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قانون مجازات اسالمی، مجازات هرکسی که حیواناتی را که شکار آن ها ممنوع شده یا حیوانات حالل  ٦٧٩به گفته وی، در ماده 

دون بگوشت یا حیوانات متعلق به دیگری را تلف کند، تعیین شده است.دبیری افزود: در تبصره های این ماده آمده است که هر کس 

عمد و بدون ضرورت سایر حیوانات )منظور حیواناتی همچون سگ و گربه یا حیواناتی به جز حیوانات وحشی است که قانون و تکلیف 

میلیون ریال و خدمات رایگان  ١٠مجازات آن ها مشخص است( را بکشد یا مسموم کند یا تلف کند یا ناقص کند به جزای نقدی تا 

وم می شود. مشاور ارشد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اظهار کرد: همچنین در تبصره بعدی این به حیوانات تا شش ماه محک

ماده تاکید شده است که تنها مرگ با شفقت به منظور کنترل بیماری و پیشگیری از رنج حیوانات با رعایت قوانین و مقررات و با نظر 

 سازمان دامپزشکی کشور از مصادیق این تبصره جدا است. 

 مرگ با شفقت حیوان هم نیازمند مجوز سازمان دامپزشکی است

این استاد دانشگاه افزود: این تبصره بدان معناست که حتی اگر کسی بخواهد مرگ با شفقت به طور نمونه برای پیشگیری از شیوع 

به مورد حیوانات اخذ کند و تنها در بیماری برای حیوان ایجاد کند، باید مقررات را رعایت و مجوز سازمان دامپزشکی را برای مورد 

شامل تمامی افراد حقیقی و حقوقی  "هر کس"این صورت از شمول این قانون مستثنی است. وی با یادآوری این موضوع که کلمه 

 وید. گمی شود، خاطرنشان کرد: به طور کلی قانون مجازات اسالمی هیچ وقت مستثنی ندارد و اگر بخواهد مستثنی کند باید مورد را ب

 ٧٠میان حقوقدانان و در قوانین جزا، اصطالح شناخته شده ای است و از حدود  "هر کس"دبیری با تاکید بر این موضوع که واژه 

ی و یعنی هر شخص حقیق "هر کس"سال پیش در قوانین جزایی کشور مورد استفاده قرار می گرفته، تصریح کرد: وقتی می گوییم 

دولتی و این واژه یک اطالق عام است.مشاور ارشد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: در ذیل حقوقی اعم از دولتی و غیر 

همین ماده آمده است، هرگونه آزار نسبت به حیوانات موضوع این ماده و قانون و تبصره های آن از قبیل شکنجه، ضرب و شتم، مثله 

تحمیل درد و رنج برای حیوان باشد جرم است و مجازات آن نیز در حد کردن، زندانی کردن، جنگ انداختن، بهره کشی که منجر به 

 مجازات کشتن است. 

 مجازات حیوان آزاری برابر قتل است

مسئول دبیرخانه شورای عالی محیط زیست خاطرنشان کرد: این بدان معناست که در این ماده، آزار و شکنجه نیز برابر با قتل در نظر 

دانشگاه ادامه داد: عالوه بر آن تاکید شده است که عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط به نگهداری )یعنی  گرفته شده است. این استاد

هیچ گونه آزار و شکنجه ای برای حیوان نباشد ولی از آن در قفس نامناسب نگهداری شود(، تکثیر و پرورش مصنوعی، نقل و انتقال 

انات صاحب دار در محدوده های شهرها نیز در صورتی که باعث آزار حیوان شود مشمول حیوانات این ماده قانونی و نیز رها کردن حیو

همین مجازات خواهد بود. دبیری افزود: یعنی گفته هر کس که حیوانات را در باغ وحش ها و خارج از باغ وحش ها، همچنین سیرک 

نامناسب انجام دهد، با کسی که حیوان را به شکنجه کرده، ها در شرایط نامناسب نگهداری کند یا نقل و انتقال حیوانات را به نحو 

 برابر این ماده قانونی از یک مجازات برخوردار خواهد شد. 

 های حیوان آزاری با هدف تشویش اذهان عمومی جرم استانتشار فیلم

ویش در شبکه های اجتماعی با هدف تش این استاد دانشگاه تاکید کرد: در پایان گفته شده که انتشار تصاویر یا فیلم های حیوان آزاری

 اذهان عمومی و نه اطالع رسانی جرم محسوب می شود و دارای مجازات است. 

دبیری گفت: تمامی این موارد در قالب متمم قانون مجازات اسالمی که در حال حاضر در دست تهیه است، به مجلس شورای اسالمی 

 وه مجریه نیست و در دست قوه قضائیه است.ارائه می شود ولی زمان تصویب آن در اختیار ق

http://www.iana.ir/fa/news/٤٩٤٩٦/%D٩%8٤%D8%A٧%DB 
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 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آبان  ۰۷تاریخ: 

 طلبدمحصوالت کشاورزی متولی میصنایع تبدیلی حلقه مفقوده بخش کشاورزی/ ضایعات 

نبود صنایع تبدیلی و تکمیلی و کافی نبودن تجهیزات مورد نیاز برای برداشت محصوالت زراعی به قیمت هدررفت دسترنج کشاورزان 

با وجود آنکه توسعه پایدار و  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار.تمام می شود

ایعات ضدستیابی به امنیت غذایی یکی از سیاست های اقتصاد مقاومتی است اما براساس آخرین آمار فائو، نخستین رتبه هدر رفت 

به دلیل کافی نبودن تجهیزات مورد نیاز برای برداشت  محصوالت کشاورزیضایعات  .دارد،به کشور ما اختصاص  میوه و تره بار

 نابعم کشاورزان، دسترنج انواع محصوالت زراعی و باغی، نبود صنایع تبدیلی و تکمیلی در جوار مراکز تولید موجب شده عالوه بر 

ر که د بخش کشاورزی است تکمیلی از جمله محورهای اساسی رونقبراین اساس ایجاد صنایع تبدیلی و  .رود هدر به آبی ارزشمند

البته ناگفته نماند که .سال های گذشته، بی توجهی به راه اندازی طرح های نیمه تمام، تاثیر منفی بر تولید و بازرگانی داشته است

به سبب افزایش بهره وری ارزش  ایجاد صنایع تبدیلی و زنجیره تولید، یک ضرورت است چراکه از یک سو اقتصاد کشاورزی در

مسعود اسدی رییس تشکل های  .آورد می ارمغان به بخش در را ضایعات کاهش دیگر سوی از و  کشاورزان درآمد ارتقا و  افزوده باال

با بیان اینکه آمارهای متفاوتی از میزان ضایعات محصوالت کشاورزی   صنعت،تجارت و کشاورزیبخش کشاورزی در گفتگو با خبرنگار 

الی بخش ضایعات باارائه می شود، اظهار کرد: نبود صنایع تبدیلی و تکمیلی، بسته بندی و فرهنگ نامناسب مصرف از جمله دالیل 

اسب شاهد امحای قابل توجه محصول وی افزود: همه ساله به سبب نداشتن بازار و بسته بندی نامن .به شمار می رود کشاورزی

رییس تشکل  .به گفته اسدی نبود سورتینگ و سردخانه های مناسب در کاهش کیفیت و ضایعات محصول اثرگذار هستند .هستیم

های بخش کشاورزی با بیان اینکه نبود بازرگانی مناسب در افزایش ضایعات محصوالت کشاورزی تاثیرگذار است،گفت: تبدیل 

گذاری در این بخش، عالوه بر جلوگیری قابل توجه ضایعات، صادرات محصوالت فرآوری اورزی به کنستانتره و سرمایهمحصوالت کش

وی با اشاره به اینکه آمار دقیقی از میزان ضایعات نمی توان اعالم کرد،گفت: اصالح  .شده ارزش افزوده، برای کشور به ارمغان آورد

 .تکمیلی، بسته بندی مناسب، تنها راه حل نهایی برای کاهش ضایعات به شمار می رود و توسعه صنایع تبدیلی الگوی مصرف،

 درصد محصوالت کشاورزی 30هدر رفت ساالنه  

گفت: برنامه ریزی   کشاورزیصنعت،تجارت و  عباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با خبرنگار

به گفته وی تامین نهاده ها، بازاریابی و  .مدون قبل از برداشت، حین برداشت و توزیع در جهت کاهش ضایعات امری ضروری است

 پاپی زاده با اشاره به اینکه همه ساله  .است گذار تاثیر ضایعات میزان کاهش در کشاورزی بخش های زنجیره توزیع محصول در قالب

درصد محصوالت کشاورزی به هدر می رود، افزود: با کاهش و جلوگیری از سرمایه های ملی می توان به سهولت، به  ۳٠تا  ٢٥

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه کاهش ضایعات نیازمند   .خودکفایی بسیاری از محصوالت دست یافت

اصالح شده و تکنولوژی های روز دنیا در کنار برداشت محصول  بذورت، یادآور شد: استفاده از برنامه ریزی مدون کوتاه و بلند مدت اس

را امری توسعه صنایع تبدیلی  پاپی زاده توجه به .با استفاده از ماشین آالت مدرن می تواند، میزان ضایعات را به حداقل رساند

گهداری طوالنی مدت در انبار و سردخانه را ندارند، توجه جدی به مهم دانست و گفت: با توجه به آنکه برخی محصوالت قابلیت ن

 .توسعه صنایع تبدیلی و تمکیلی باید در دستور کار مسووالن قرار گیرد

http://www.yjc.ir/fa/news/٦٢٩٥٢٥٠/%D8%B٥%D٩%8٦%D 
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 ها برنامه و سیاست
 فودپرس ۱۳۹6آبان ماه  6شنبه 

 جانبه ما بین سازمان صنایع دریایی، سازمان شیالت و صندوق توسعه صنایع دریایی نامه سهانعقاد تفاهم

  .نامه سه جانبه ما بین سازمان صنایع دریایی، سازمان شیالت ایران و صندوق توسعه صنایع دریایی منعقد خواهد شدتفاهم

المللی شیالت و صنایع وابسته دریادار امید رستگاری، معاون وزیر دفاع و مدیرعامل خبری دومین نمایشگاه بینبه گزارش ستاد 

سازمان صنایع دریایی و هیأت همراه صبح امروز از نمایشگاه شیالت و آبزیان بازدید کرد. در این بازدید که با همراهی دکتر صالحی 

فت دریادار رستگاری ضمن مثبت ارزیابی کردن برگزاری نمایشگاه خبر از انعقاد تفاهم نامه مدیرعامل سازمان شیالت ایران صورت گر

  .سازمان صنایع دریایی با سازمان شیالت ایران داد

هزار تن در سال پایانی برنامه ششم و چهارصد  ٢٠که کشور ظرفیت تولید دکتر صالحی ریاست سازمان شیالت ایران نیز با بیان این

درصد تسهیالت از طریق صندوق  8٠نامه با محوریت اختصاص آبزیان را دارد، تصریح کرد: انعقاد این تفاهم ١٤٠٤تا سال هزار تن 

  .توسعه صنایع دریایی به بخش خصوصی برای ساخت شناور بسیار مثمرثمر خواهد بود

تواند درصدی می 8٠ن زمینه و اختصاص وام درصدی سازندگان و فعاالن حوزه ساخت شناورها در ای ٢٠که آورده وی با بیان این

  .داردبسیاری از نیازهای این صنعت را برآورده سازد گفت: سازمان شیالت آمادگی کامل خود را در حمایت از این طرح اعالم می

تر بسیار موفق های خارجی و داخلیکه دومین نمایشگاه شیالت از حیث برگزاری و مشارکت شرکتصالحی در ادامه با اشاره به این

پربار بودن این نمایشگاه برای من به شخصه باعث افتخار است چرا که این امر نشان از شکست برجام  :از سال اول بود، اظهار داشت

وی ادامه داد: بسیار خوشحال هستم که این نمایشگاه و این حوزه فعالیت در کشور بسیار مورد استقبال قرار گرفته و نکته حایز  .دارد

شماری در تولید پرورش ماهی در قفس در داخل دریا های بیهمیت این است که امروز صنعت داخلی کشور به توانمندی و قابلیتا

 .پروری و شیالت دست یافته استدهد که کشور یک گام به خودکفایی در حوزه آبزیرسیده است و این نشان می

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=۳٤۳٠١٧f٩٢d٩١٤۳١a٩٥c٧ 
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 برنج
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آبان  ۰۶تاریخ: 

 ادامه روند واردات برنج/حمایت از برنج کاران دریغ شد

میان مسووالن بر سر واردات برنج، بعد از فصل با توجه به افزایش چشمگیر واردات برنج در پنج ماه نخست سال، اختالف نظرهایی 

افزایش نسبی  علی رغم گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار.ممنوعیت وجود دارد

هزار تنی برنج در پنج ماه نخست سال، سر و صدای  8٠٠در مقایسه با سال های قبل، واردات بیش از یک میلیون و برنج تولید

در شرایطی که واردات برنج بی حساب و کتاب به کشور صورت گرفت، معاون امور زراعت وزارت جهاد  .زیادی در رسانه ها به پا کرد

گوید که در شش ماهه دوم سال نیازی به واردات نج در دهه های گذشته خبر می دهد و میکشاورزی از رکورد بی سابقه تولید بر

بین  سرانه مصرف برنج البته به نظر می رسد که اختالف فاحش.است شده وارد  این محصول نداریم، چراکه بیش از حد نیاز برنج

 ۳٧وزارت جهاد کشاورزی و بازرگانی دلیل اصلی افزایش میزان واردات است ، به طوریکه نایب رییس انجمن برنج سرانه مصرف را 

ماجرا تنها به این جا ختم نمی شود، چراکه هر یک از مسووالن برای این .کندکیلو اعالم می ٤١کیلو و دبیر انجمن واردکنندگان 

ی افزایش چندان واردات برنجمی آورند؛ یزدان سیف مدیرعامل بازرگانی دولتی چندی پیش با بیان اینکه میزان واردات توجیهی 

نیافته است، اعالم کرد: آماری که گمرک نشان می دهد، تنها آماری نیست که کاال ترخیص شده باشد، بلکه کاال اظهار شده است. به 

همچنین خسرو تاج رییس سازمان .که پایان فصل برداشت ترخیص می شود هزارتن برنج در بنادر موجود است ٢٥٠عنوان مثال 

توسعه تجارت در برنامه گفتگوی خبری از افزایش واردات برخی اقالم نظیر شکر، برنج،دانه سویا، روغن خام خبر داد و گفت: در شش 

ان می دهد که در پنج ماه نخست سال واردات آمار تجارت خارجی نش .ماهه دوم سال سعی می کنیم واردات این اقالم را کنترل کنیم

با توجه به  .درصد رشد داشته است ١٠٢و ارزشی  ٧٦بیش از یک میلیون تن برنج در مقایسه مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی 

راکه بگیرد، چ به عنوان متولی تنظیم بازار باید جلوی این امر را وزارت جهاد کشاورزیواردات بیش از حد برنج به نظر می رسد که 

با استمرار این روند بعد از فصل ممنوعیت و دپو برنج ایرانی در انبارها، دیگر رمقی برای کشت و کار این محصول مهم برای برنج 

البته ناگفته نماند که برخالف سیاست های اقتصاد مقاومتی کمترین حمایت ها نظیر خرید تضمینی برنج .کاران باقی نمی ماند

 مابه حذف و  االنه از کشاورزان دریغ می شود و در مقابل دولت از تجار حمایت هایی نظیر کاهش تعرفه وارداتبرحسب تورم س

تومانی به ازای هر کیلو انجام می دهد که این امر گالیه مندی برنج کاران و افزایش چشمگیر واردات را به همراه دارد،  500 التفاوت

 .نی و خرید توافقی ارقام پرمحصول رف مدت چند سال می توان به خودکفایی دست یافتدر حالیکه با اجرای قانون خرید تضمی

با بیان اینکه واردات برنج خارجی   صنعت،تجارت و کشاورزیمسیح کشاورز دبیر انجمن واردکنندگان برنج در گفتگو با خبرنگار 

تا یک میلیون  ۳٠٠کنندگان برنج ایرانی ندارد، اظهار کرد: براساس آمار شش سال گذشته، ساالنه یک میلیون و ارتباطی به مصرف 

وی با انتقاد از ارائه آمار تولید برنج داخل از سوی وزارت جهاد کشاورزی .در کشور مصرف می شود برنج خارجیهزارتن  ٥٠٠و 

هزارتن برنج داخل درست باشد، امکان خرید آن برای تمامی اقشار جامعه مقدور  ۳٠٠میلیون و  ٢افزود: اگر بر فرض محال ، آمار 

 نخست ماه پنج در گمرک آمار بر بنا کیلو اعالم کرد و گفت:  ٤١تا  ٤٠کشاورز سرانه ساالنه مصرف برنج به ازای هر نفر را . نیست

این مقام مسوول .داشت چشمگیری رشد قبل سال مشابه مدت با مقایسه در که شد کشور وارد برنج تن میلیون یک از بیش سال

را تنها دلیل اصلی واردات از طریق مرجع رسمی اعالم کرد، چراکه سال های گذشته به سبب باال بودن تعرفه و  کاهش تعرفه برنج

دبیر انجمن .تومانی به ازای هر کیلو برنج بخشی از نیاز کشور از طریق مجاری غیررسمی وارد می شد ٥٠٠اخذ مابه التفاوت 

هزار تومان برای تمامی اقشار امکان پذیر نیست، افزود: وزارت  ١٥رنج ایرانی با قیمت واردکنندگان برنج با بیان اینکه خرید هر کیلو ب
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را کاهش دهد تا تمامی اقشار قدرت خرید تولید  قیمت تمام شده برنج ایرانیجهاد کشاورزی برای کاهش واردات برنج تنها باید 

ر مواقع پرتقاضا همچون شب عید، محرم و ماه رمضان افزایش به گفته وی کاهش و جلوگیری از واردات برنج د.داخل را داشته باشند

هزارتن برنج  ٦٠٠تا یک میلیون و  ٥٠٠کشاورز واردات ساالنه یک میلیون و .را به همراه خواهد داشت ایرانی نرخ برنجسرسام آور 

به گفته وی .ها صرفه اقتصادی نداشترا ضروری دانست و بیان کرد: در صورت نبود تقاضا برای تجار، واردات و ذخیره برنج در انبار

هزارتن باید پس از فصل برداشت  ٦٠٠هزارتنی برنج، مابقی نیاز کشور تا سقف یک میلیون و  8٠٠٠با توجه به واردات یک میلیون و 

 .وارد شود

 هزار تومانی برنج ایرانی واقعی نیست ١٥نرخ 

 ٢اظهار کرد: بنابر آمار وزارت جهاد کشاورزی   صنعت،تجارت و کشاورزیعلی اکبریان نایب رییس انجمن برنج در گفتگو با خبرنگار 

 .هزارتن برنج در کشور تولید می شود ٤٠٠میلیون و  ٢هزارتن و با احتساب کشت رتون  ٢٠٠میلیون و 

کیلو اعالم کرد که با احتساب  ۳٧تا  ۳٦به ازای هر نفر را  رف برنجسرانه مص وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی و صنعت و معدن 

اکبریان با انتقاد از واردات بی رویه برنج در پنج ماه نخست سال بیان  .هزارتن برنج باید وارد شود ٧٠٠تا  ٦٠٠جمعیت کشور ساالنه 

سبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است که این کرد: با توجه به فراوانی و دپو برنج ایرانی در کارخانه ها، میزان واردات ن

نایب رییس انجمن برنج ادامه داد: واردات برنج در زمان برداشت تولید داخل به شرط رعایت  .امر به ضرر تولید داخل تمام می شود

تاثیر مستقیمی بر برنج ایرانی دارد، وی با بیان اینکه اشباع بازار از برنج خارجی  .میزان واردات، برحسب نیاز کشور اشکالی ندارد

 .گفت: با این وجود کسی خریدار برنج ایرانی نیست، چراکه تولیدکننده، واردکننده و مصرف کننده زنجیره متصل به هم هستند

ا مازندران بهزار تومان برنج واقعی نیست، تصریح کرد: اکنون هر کیلو برنج کیفی در  ١٥نایب رییس انجمن برنج با بیان اینکه نرخ  

هزار تومان در مازندران عرضه می شود و حال عرضه برنج  ٥هزار تومان، برنج پرمحصول ندا و شیرودی  ١١تا  800هزار و  ١٠نرخ 

اکبریان با اشاره به اینکه وزارت جهاد کشاورزی در  .با نرخ های باالتر در بازار تهران باید از سوی دستگاه های نظارتی بررسی شود

مفقودی حلقه عرضه و تجارت بعد از برداشت برنج، بزرگترین  :شت و برداشت اقدامات مناسبی انجام داده است، بیان کردکشت، دا

وی با انتقاد از نحوه اجرای قانون خرید تضمینی برنج بیان کرد: .مشکل ما به شمار می رود و این امر نیازمند حمایت وزارتخانه است

والت کشاورزی، همه ساله نرخ خرید بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی باید افزایش یابد، در حالیکه براساس قانون خرید تضمینی محص

این مقام مسوول با انتقاد از اینکه .است محصول این نخریدن معنای به خرید پایین های نرخ و این سیاست در مورد برنج اجرا نشد

گیرد ، افزود: برنج کاران و انجمن برنج حمایتی از برنج کاران صورت نمی گونهبعد از تبدیل برنج در کارخانه های شالی کوبی هیچ

هزارتن برنج از سوی دولت نقش مهمی در کنترل بازار و  ١٠خواستار اجرای قانون خرید توافقی برنج است چرا که خرید ساالنه 

 انقالب از بعد بار  اولین برای ٩٢ سال در یازدهم  اکبریان ادامه داد: دولت.خودکفایی و بی نیازی از واردات این محصول اساسی دارد

 یمتق نوسان از خبری آینده سال برداشت تا وجود این با که کرد کشاورزان از برنج کیفی و پرمحصول ارقام توافقی خرید به اقدام

نها سوی دولت موجب شد که آنایب رییس انجمن برنج قیمت پایین خرید تضمینی و عدم اجرای سیاست خرید توافقی برنج از  .نبود

وی با بیان اینکه در صورت .کشت ارقام پرمحصول را به کیفی تغییر دهند تا بتوانند در زمان کمتری محصول خود را به فروش رسانند

ادامه  84حمایت از برنج کاران نیازی به واردات برنج نداشتیم، افزود: اگر دولت روند خرید تضمینی بر حسب تورم ساالنه را از سال 

اکبریان در خاتمه گفت: با توجه به محدودیت کشت برنج در  .داد، تا کنون به خودکفایی این محصول استراتژیک رسیده بودیممی

 .استان های غیر شمالی، پرداخت سوبسید و حمایت از برنج کاران جهت رسیدن به خودکفایی امری ضروری است

http://www.yjc.ir/fa/news/٦٢٩١١١٥/%D8%A٧%D8%AF%D8 
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 پسته
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۰۲تاریخ: 

 ضرورت آموزش و ترویج مدیریت زمان در سمپاشی پسته / دالیل شکست باغات پسته کرمان اعالم شد

سمپاشی پسته و کمرنگ بودن نقش ترویج در این بخش باعث شده بسیاری از باغات پسته از دو ماه پیش نبود مدیریت زمان برای 

 .دچار برگ ریزان شوند

حسین حکم آبادی عضو هیئت علمی پژوهشکده پسته کشور در برنامه بازدید خبرنگاران از باغ  به گزارش خبرنگار اعزامی ایانا، 

قزوین با اشاره به ضرورت آموزش و ترویج مدیریت زمان در سمپاشی پسته، گفت: تعداد زیادی از کار نمونه کشور در استان پسته

باغداران به محض رویت آفت پسته شروع به سمپاشی می کنند و برخی مبارزه با آفت این محصول را دیرتر از زمان حقیقی آن انجام 

 باغات پسته به دلیل آفت پسیل از دو ماه پیش دچار برگ ریزان شوند.می دهند، بنابراین نبود مدیریت زمان باعث شده بسیاری از 

وی با بیان اینکه مدیریت آب در باغات پسته ضروری است ،عنوان کرد: برای افزایش بهره وری مصرف آب در این باغ پسته که مالک 

یافت رطوبت کافی برای درخت، آبیاری قطع آن از باغداران نمونه پسته در کشور است، سنسوری در زمین قرار دادیم که به محض در

می شود.عضو هیئت علمی پژوهشکده پسته کشور رعایت نکردن اصول علمی را از دالیل شکست باغات پسته کرمان دانست و اظهار 

ات پسته در هکتار باغ پسته کشت کنند تا امکان آبیاری باغ ۳کرد: در گذشته به باغداران توصیه شده بود که به ازای هر لیتر آب، 

هکتار باغ پسته احداث  ١٠هر ماه وجود داشته باشد، اما وقتی باغداران شیرینی سود فروش پسته را حس کردند، به ازای هرلیتر آب، 

 روز یک بار رسید و باعث کاهش عملکرد پسته در واحد سطح شد. ٧٠روز یک بار به  ۳٠کردند که مدت زمان دوره آبیاری از 

درصد باغات کشور  8٠ه به اینکه خرده مالکی از بزرگترین مشکالت بخش کشاورزی است، افزود: میانگین مالکیت حکم آبادی با اشار

هزار  ۳٠٠هزار باغدار و در کشور توسط  ٢٥٠هکتار است، همچنین باغات پسته در استان کرمان توسط  ٢برای هر باغدار کمتر از 

هزار هکتار دیگر  ٢٠هزار هکتار از صنعت پسته کالیفرنیا مربوط به یک باغدار است و  ٤٠باغدار اداره می شود، این در حالی است که 

باغدار قرار  ٤٠٠هزار هکتار است، تحت مالکیت  ٢٠توسط همین فرد اداره می شود، همچنین باقی باغات پسته آمریکا که معادل 

است، به همین دلیل آن ها از میزان برداشت خود راضی دارد.وی گفت: باغداری شغل سوم و چهارم برخی باغداران پسته در ایران 

 بوده و تمایلی برای افزایش عملکرد ندارند.

تن در هکتار گزارش شده، تصریح  ۳.٥عضو هیئت علمی پژوهشکده پسته کشور با بیان اینکه میانگین عملکرد پسته در آمریکا تا 

 از یک هکتار برداشت کرده است.تن پسته خشک  ١٢کرد: یکی از باغداران نمونه در رفسنجان 

http://www.iana.ir/fa/news/٤٩٤88/%D8%AF%D 
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 پسته
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۰۱تاریخ: 

خصوصی واگذار کنید /  تر از ارقام ایرانی/ کارهای ترویجی را به بخشپسته آمریکایی در بازارهای جهانی ارزان

 صابون جایگزین مناسب سموم شیمیایی در مبارزه با آفات پستهآب

دالر به فروش می رسد، این در حالی است که هر کیلو پسته ایرانی  8تا  ٧هرکیلو پسته آمریکایی در بازارهای جهانی در نهایت بین 

 .دالر در بازارهای جهانی به فروش می رسد ١٢.٥تا  ٧.٥بین 

ه گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا(، علی نظری یکی از باغداران نمونه پسته کشور در بازدید عصر روز گذشته ب 

رقم تجاری پسته ایران به کشور های  ١٠هکتاری پسته و واحد فرآوری آن در استان قزوین با اشاره به اینکه  ٤٠٠خبرنگاران از باغ 

سال گذشته هرکیلو پسته آمریکائی با قیمت بیش از  ٢مریکا تنها یک رقم پسته صادراتی دارد که تا مختلف صادر می شود،گفت: آ

سال اخیر با افزایش عملکرد و میزان تولید، قیمت تمام شده این محصول  ٢دالر در بازارهای جهانی به فروش می رسید، اما طی  ١٠

دالر به فروش می رسد، این در  8تا  ٧ائی در بازارهای جهانی در نهایت بین در آمریکا کاهش یافته،به طوری که هرکیلو پسته آمریک

 دالر در بازارهای جهانی فروخته می شود. ١٢.٥تا  ٧.٥حالی است که هر کیلو پسته ایرانی بین 

ریح کرد: ری دارد، تصوی با بیان اینکه تاریخ و زمان مبارزه با آفات پسته تاثیر بسزائی در تولید، برداشت محصول و تنظیم سال آو

بار مبارزه با آفات که باید سم پاشی صورت می  8استفاده از روش های نوین در این باغ پسته، مصرف سم را کاهش داده و برای 

 صابون با آفات مبارزه شد.بار دیگر با آب ٦گرفت، فقط دوبار از سموم شیمیایی استفاده شده و 

اینکه در آمریکا به ازاء مصرف هرمترمکعب آب یک کیلو پسته تولید می شود، افزود: در ایران به این باغدار نمونه پسته با اشاره به 

تن در هکتار رسیده،  ٢ازاء مصرف هرمترمکعب آب یکصد گرم پسته تولید می شود، همچنین میانگین عملکرد پسته در این مزرعه به 

 گرم است. ٧٠٠این در حالی است که متوسط عملکرد پسته در کشور حدود 

نظری گفت: در برخی موارد وجود شکاف در پوست نرم پسته که مطابق با شکاف مغز این محصول قرار دارد، شرایط رشد قارچی را 

فراهم می کند که سم ناشی از رشد آن به آفالتوکسین مشهور است، بنابراین باغداران باید مراقب باشند تا پسته های این چنینی در 

است و وجود  ١٥ ppbتا  ppb٢وط نشود، چراکه وجود آفالتوکسین قابل قبول در کشورهای مختلف متفاوت بین بار صادراتی مخل

 تنی پسته شود. ٢٥٠عدد پسته آلوده به آفالتوکسین می تواند باعث بازگشت محموله صادراتی  ٢٠٠

سه و آلمان صادر می کند، افزود: این حجم صادرات وی با بیان اینکه ساالنه حدود یک هزار تن پسته به کشور های اروپایی نظیر فران

 میلیون دالری به همراه داشته است، همچنین هند و کویت و چین از مشتریان پسته ایران هستند. ١٠برای کشور ارزآوری 

متر  ٥٠٠زار و ه ٤این باغدار نمونه بیان کرد: با بکارگیری روش های نوین برای آبیاری هر هکتار از باغ پسته خود در فصل رشد 

هزار  ١٠مکعب آب مصرف کرده، این در حالی است که در باغات پسته رفسنجان برای آبیاری هر هکتار باغ پسته در فصل رشد تا 

رقم  ١٠رقم پسته در ایران وجود دارد گفت: از این میزان حدود  ٤٠٠متر مکعب آب مصرف می شود .نظری با بیان اینکه حدود 

رقم از ارقام تجاری در این مزرعه کشت شده به طوری که یک رقم بومی قزوین است که ارقام پسته قزوینی  ۳پسته تجاری است و 

 در کشور شناخته شده هستند. "احمد آقائی"و  "اکبری"نام مشخصی ندارند و دو رقم دیگر با نام های 

اورزان عنوان کرد و افزود: بررسی میزان تولید وی عملکرد دلیل پایین بودن عملکرد محصوالت کشاورزی را کم بودن سطح دانش کش

محصول در واحد سطح با شاخص عملکرد سنجیده می شود که در واقع عملکرد باید بر اساس برداشت محصول به ازاء آب مصرفی 

ی شود، بیشتر مسنجیده شود.نظری اظهار کرد: نیاز آبی کم از ویژگی های درخت پسته است، اما هر جا تبخیر باالتر باشد نیاز آبی 

همچنین هدر رفت آب در دو بخش تبخیر و زیر زمینی صورت می گیرد که با نصب سنسور های مخصوص در خاک، میزان اتالف 

http://awnrc.com/index.php
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آب در این مزرعه کاهش یافته است.وی بر این عقیده است که وزارت جهاد کشاورزی باید کارهای ترویجی را به بخش خصوصی 

طرح تحقیقاتی در باغ پسته خود انجام می دهد که حداقل نصف طرح های  ٢٥تا  ١٥هر سال بین واگذار کند. این باغدار نمونه 

 اجرایی در این باغ دستاورد های مثبتی به همراه دارد.

 http://www.iana.ir/fa/news/٤٩٤٦١/%D٩%BE%D8%B۳%D8%AA% 
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 پسته
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۰۴تاریخ: 

 ای ایران و آمریکاجنگ پسته

 .است پسته آمریکا، و ایران بین تنش قربانیان از یکی دارد، متعددی تلفات المللی بین هاینزاع 

ای مواجه طرههای غیرمنتبه گزارش فرارو، به نقل از بی بی سی، تجارت بین المللی پسته به دلیل تنش بین ایران و آمریکا، با سختی

ها دالر سود دارد. آمریکا و ایران بر تجارت جهانی پسته تسلط دارند. در دهه اخیر، این دو شده است.تجارت پسته سالیانه میلیون

  اند.درصد خروجی سالیانه پسته را در دست داشته 8٠تا  ٧٠کشور جمعا 

ها برای دسترسی به ابزارهای مالی بین المللی با ها و محدودیتها، تعرفهسال اخیر به دلیل تحریم ٤٠تولیدکنندگان ایرانی پسته در 

اعمال شده بر سیستم بانکی  هایاگر چه خود پسته در لیست محصوالت تحریم شده نبود، اما محدودیت فشارهایی مواجه شدند.

تغییر کرد. این تنها نفت ایران نبود که به  ٢٠١٦جهانی، تجارت را برای کشاورزان ایرانی سخت کرده است. همه این مسائل در سال 

 بازار بین المللی بازگشت، بلکه صادرات پسته نیز به بازارهای خارجی گسترش یافت.

هایی مواجه شود. مدتی پیش ترامپ، از صدور تاییدیه برجام خودداری کرد. برای الشبا این حال، این پیشرفت ممکن است با چ

ها، به قول حجت حسن سعدی، معاون رئیس انجمن پسته ایران، به صنعت پسته ایران، تهدید از دست دادن برجام و بازگشت تحریم

ران هزاران سال سابقه دارد. در مقابل، کاشت پسته در خواهد بود.صنعت پسته در ای "رقابت نابرابر و غیرمنصفانه"معنای بازگشت 

با بذر ایرانی شروع شد. شکوفایی کشت تجاری پسته در آمریکا پس از قطع روابط بین ایران و این کشور بعد  ١٩۳٠آمریکا در دهه 

بعد،  هایران وضع کردند.در دهههایی علیه ایاز بحران گروگانگیری سفارت اتفاق افتاد. پس از این بحران آمریکا و متحدانش تحریم

ع مالی های آن برای دسترسی به منابها بر قابلیت شرکتحتی در کشورهایی که پسته ایرانی مورد استقبال قرار گرفته بود، محدودیت

 بین المللی، شکوفایی این صنعت را سخت کرد.

  الیفرنیایی پسته کاشتند.ها، بازار پسته آمریکا توسعه یافت و کشاورزان عمدتا کدر دوران تحریم

 ٢٠١٥شرایط جوی گرم و خشک در غرب آمریکا باعث از بین رفتن تقریبا نصف محصوالت پسته شد و سود سال  ٢٠١٤اما در سال 

را تقلیل کرد. در این سال به میزان یک میلیارد یورو پسته فروخته شد. در سطح جهانی قیمت پسته باال رفت. این برای تولیدکنندگان 

رو به افزایش گذاشت. تقاضای روزافزون در چین عامل اساسی این رشد بود. ایران  ٢٠٠٢یران یک فرصت بود.قیمت پسته از سال ا

در تجارت جهانی یک مزیت دارد و آن موقعیت جغرافیایی است. ریچارد ماتوئیان، مدیر اجرایی انجمن تولیدکنندگان پسته آمریکایی 

 "ای از این است.ها را تصرف کنند. چین نمونهند بازارتوانایران یک مزیت حمل و نقل دارد. آنان )ایرانیان( مشخصا می"گفته 

درصدی  ٢٤١های او مزه بهتری دارد. آمریکا تعرفه کند که پستهکنند، ایران ادعا میاگر چه ایران و آمریکا یک نوع پسته را کشت می

 ای پسته ایران مسدود است.کند. این بدین معناست که حتی بدون تحریم هم بازار آمریکا برهای ایران وضع میبر پسته

http://www.iana.ir/fa/news/٤٩٥٤٦/%D8%AC%D٩% 
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 پسته
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۰۲تاریخ: 

 مهاجران پسته

هستند. باغدارهایی که حاال گرفتار قحطی آب در مهاجران کرمان به قزوین بیشترشان مهاجران پسته  |شهروند -مریم شکرانی

متر و گاهی تا ١٥٠رسیدی اما حاال باید کندی و به آب میمتر زمین را می١٠گویند؛ بچه که بودند، اند. میشان شدهسرزمین مادری

آید. آمار انجمن پسته های پسته خوش نمیمتر بکنی تا به آب برسی. آن هم چه آبی؟! آب شور و گاهی تلخ که به مذاق باغ۳٠٠

پور، رئیس پیشین اتاق ایران که اصالت شود و محسن جاللهای پسته کرمان خشک میدرصد باغ١٠دهد که ساالنه حدود نشان می

های پسته ایران چوب ها معتقدند؛ باغماند. البته خیلیسال دیگر هیچ نامی از قطب پسته ایران نمی١٠کرمانی دارد، معتقد است تا 

حساب و کتاب و بدون توجه به توصیه گویند، ثروت پسته باغداران را به طمع انداخت و بیاند. میاآگاهی و دوری از دانش را خوردهن

های غیراقتصادی و غیرصنعتی که های پسته. باغقدر که حاال هم آب خشکیده است و هم باغمشاوران علمی کاشتند و کاشتند. آن

های آمریکا که بزرگترین رقیب ایران در بازار جهانی بوده است، به دهند و باغگرم پسته می١٠٠آب تنها  به ازای مصرف هرمترمکعب

 دهد.کیلوگرم پسته میازای هرمترمکعب مصرف آب یک

 باغ علمی آقای نظری!

جا جایی حوالی وقفه. اینو بیشود، تند و تند های کوتاه قامت چیده میشود و آخرین بارهای پسته از درختپاییز وارد ماه دوم می

های اطراف یک تفاوت اساسی دارد. سبز هکتاری علی نظری، باغدار نمونه است. از همان نگاه اول، باغ او با باغ٤٠٠زهرا و باغ بوئین

ن کشوری از باغش برابر میانگی٤اند. او توانسته است حدود های زمین آمدههای سنگین که تا نزدیکیاست و بدون برگریزان. با شاخه

تن در هکتار ٢هزارکیلوگرم در هر هکتار است و باغ علی نظری امسال ٧٠٠تا  ٥٠٠پسته بگیرد. میانگین برداشت پسته در ایران 

شود که ارزش هرکیلوگرم آن در بازار هزار کیلوگرم پسته مرغوب برداشت می8٠٠پسته داده است. این یعنی از باغ پسته او حدود 

میلیون دالر 8هزار تا ٢٠٠میلیون و ٧دالر است. به عبارتی ارزش صادراتی پسته این باغ بزرگ رقمی نزدیک به ١٠تا  ٩جهانی بین 

ای به های باغ دیوار قرمزرنگ محوطهمیلیارد تومان است.جایی در دوردست٢١،٥هزار تومانی حداقل ۳شود که معادل آن با دالر می

آالتش ایرانی است. در کارخانه فرآوری، عطر پسته رخانه فرآوری پسته را احداث کرده و تمام ماشینجا کاگوید، آنآید. میچشم می

صی های مخصوهای بزرگ پسته روی زمین ریخته شده است و کارگران تند و تند با چنگکخام و برگ درختان پیچیده است. پشته

ها را با حرارت آالت پستهکند. ماشینهای پرسروصدایی مید دستگاهریزند که محصول خام را وارها را روی نوار چرخانی میپسته

های بزرگ شدن به گونیها پس از خشکدرصد برای پسته صادراتی کافی است. پسته٦گوید؛ رطوبت کنند. نظری میخشک می

ندرعباس جا به بشود تا از آنتاده میشوند. بارهای پسته به انبارهایی در کرمان فرسبندی منتقل میشوند و به واحد بستهریخته می

های مقاوم خاطر بحران آب درخت به حاال که جایی ایران، پسته قطب از. است آمده کرمان رفسنجان از: گویدمی  برود و صادر شود.

خشکد و محسن میهای پسته کرمان درصد باغ١٠اند. ساالنه حدود ها خشکیدهآب پسته را هم به جان آورده و بسیاری از باغو کم

گوید: زمانی که بچه بود، ماند.نظری میسال آینده دیگر نامی از پسته کرمان نمی١٠پور رئیس پیشین اتاق ایران معتقد است تا جالل

متر رسیده است. گویا ارتفاع چاه در برخی ١٥٠های کرمان به رسید اما حاال ارتفاع چاهمتر ارتفاع به آب می١٠های کرمان با چاه

های پسته نیست. دهند، آب چندان مطلوبی برای باغها میمتر هم رسیده است و البته آبی هم که این چاه۳٠٠دیگر از نقاط کرمان تا 

 سمت به و اندکرده مهاجرت کرمان از پسته باغداران از بسیاری حاال  آب سخت و شور که با کشاورزی چندان سنخیتی ندارد.

 شورک پسته پژوهشکده علمی هیأت عضو آبادی،حکم حسین البته.اندشده رهسپار خراسان یا سمنان قزوین، مثل شمالی هایاستان

هم  ها و آب را باهای غیرعلمی، ریشه باغتوانست قطب پسته کشور باشد اما ناآگاهی و باغمی هم هنوز کرمان: گویدمی «شهروند» به

http://awnrc.com/index.php


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

65 

 اما بکارند هکتار هر در درخت چند منطقه هر اقلیمی شرایط براساس که دارد وجود دقیقی محاسبات: دهدمی ادامه وی  خشکاند.

 خواست،ها به باغداران منطقه آنها هر تعداد درختی که دلشان میروجم توصیه وجود با و نشد رعایت کرمان در هاکتاب و حساب این

یده  ها خشکگویند؛ طمع باعث شد باغها میورد و حاال خیلیآکاشتند و همین موضوع کرمان را به این وضع رساند.پسته ثروت میمی

سال پیش برای کمتر  منابع آب نابود شود. هرچند که نظارت دقیقی هم روی کشت و کار باغدارها انجام نشد و آب تا همین چند

. شودسته سرسری گرفته میشد.با این حال هنوز هم موضوع بحران آب برای خیلی باغداران پمدیری مسأله مهم و جدی تلقی می

های سبک یکی از زده محمدآقا با سرشاخهخورد. باغ خزانهای کوچک و ویران زیادی به چشم میآباد نظری از باغهمان حوالی باغ

ار کاند نصف درختانش را باید ببرد تا درختان دیگر خشک نشوند اما او زیر بار این ها گفتهگوید؛ مروجهاست. خودش میهمان باغ

 کمی  هایش را بکشد که نصف دیگر زنده بمانند!شود آدم نصف بچهماند، مگر میگوید: هر درخت مثل بچه آدم مینرفته است. می

گوید؛ هرکسی از راه رسیده، مهندس ها را باور نکرده است. میشوی خیلی هم حرف مروجکنی، متوجه میوگو میه با او گفتک بیشتر

 میعل هیأت عضو آبادی،حکم  اند.جا نکردهحال یک نهال نکاشتند و یک بیل خاک جابهکدامشان هم تا به و دکتر شده است، هیچ

اند. ن مشکل را فقط با محمدآقا ندارند. باغداران پیر و سنتی هرگز جلسات آموزشی را جدی نگرفتهای گوید؛می کشور پسته پژوهشکده

گویند؛ حوصله روند.و البته خیلی از باغدارها میها توجه کنند، میکه به آموزشآنخورند و بدون آیند کیک و ساندیسی میمی

ها بیشتر تصویری و به صورت پوستر برای باغداران گوید، بهتر است آموزشآبادی میخواندن کتاب و کتابچه ندارند و البته حکم

 سنتی منتشر شود.

 های موروثیسرنوشت تلخ باغ

متفاوتی دارد. او یکی از ثروتمندترین باغداران منطقه بوده است و حاال بعد از فوتش دیگر برای وراث مهم نیست باغ خلیل اما ماجرای 

گویند؛ بیشتر فرزندانش یا خارج از کشور هستند یا بیزنس که باغ چقدر آب مصرف کند و چقدر پسته بدهد؟ اهالی منطقه می

هزار کیلوگرم محصول بدهد، ٥٠٠و چهارم است و حتی اگر باغ به آن بزرگی تنها خودشان را دارند. باغداری برای آنها شغل سوم 

ست های پسته اها معتقدند؛ این خاصیت باغکند. بومیها را غیراقتصادی میبرای آنها کافی است. یک قناعت عجیب و غریب که باغ

 کند.موضوع دیگر آن استها میخیال اصالح عملکرد باغبیاند، کند و پسران را که به ثروت موروثی رسیدهکه پدران را ثروتمند می

ها همشوند و سرسند، بین فرزندان تقسیم میهای بزرگ به ارث میشوند. وقتی باغهای پسته هر سال کوچک و کوچکتر میکه باغ

ه های پسته آمریکا بکه باغکردن برای باغ و تولید صنعتی توجیه اقتصادی ندارد.حاال در شرایطی شود، دیگر خرجکه کوچک می

های صنعتی است، در ایران اوضاع بسیار کنند و مالکیت آنها به دست شرکتهای کشت و صنعت بزرگ فعالیت میصورت مجتمع

درصد ٢٠تنها « شهروند»های سردسیری و خشک وزارت کشاورزی به وند، مدیرکل میوهمتفاوت است. براساس گفته شکراهلل حاجی

هزار ٢٥٠گوید؛ کرمان حدود وند میشوند. حاجیه ایران صنعتی است و بقیه به صورت سنتی و غیراقتصادی اداره میهای پستباغ

های درصد باغ8٠اند. در مجموع در کل کشور سال به ارث رسیده اند، چون سالیانها کوچکهای پسته دارد و بیشتر باغمالک باغ

های روز تجهیز شوند و در نتیجه آینده منابع آب و پسته ایران توانند با فناوریای کوچک نمیههکتار هستند که این باغ٢پسته زیر 

های پسته را نجات بدهند. جوانانی که بخواهند با علم و فناوری روز توانند باغها میگویند؛ جوانها میکنند.مروجکننده میرا نگران

د؛ بارها گویدان هم جوان نیست. او اما به تولید پسته نگاه اقتصادی دارد. خودش میپیش بروند و البته علی نظری، باغدار نمونه چن

های هایی که بیشترشان دیگر از آن یک کشاورز نیستند و با شرکتهای کالیفرنیا را از نزدیک دیده است. باغبه آمریکا سفر کرده و باغ

 هایو بخش آر.اند.دی برای باغش ایجاد کند. واحدی که در شرکتشوند. همین موضوع موجب شده است که ابزرگ صنعتی اداره می

گوید؛ برای تحقیق هزینه زیادی کرده است تا توانسته باغش را آباد کند. چند کتاب صنعتی بخش تحقیق و توسعه نام دارد. نظری می
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ش برداری از باغدرآورده تا بهترین روش بهرهگوید؛ مشاوران علمی زیادی را به استخدام دهد و میقطور را با جلد گالینکوب نشان می

 ها را به صورت رایگان به بقیه باغداران منطقه بدهد.گوید، حاضر است نتیجه تمام این تحقیقرا استخراج کنند و البته می

http://www.iana.ir/fa/news/8٠٤٩٤/%D٩%8٥%D٩%8٧%D8%A٧% 
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 پنبه
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۰۷تاریخ: 

 تولید پنبه یعنی کار اجباری کودکان،مسمومیت با سموم شیمیایی کشاورزان و آلودگی محیط زیست

 C & A( و با حمایت بنیاد  Pesticide Action Network UK :PAN UKتوسط ) ٢٠١٧اکتبر  ١٠گزارش جدیدی که 

(C&A Foundation( )منتشر شد ، میزان فعلی استفاده از آفت کش ها در تولید پنبه ، روند و الگوهای استفاده آن را مورد ١ )

میلیون  ١٠٠، این در حالی است که حدود " Pesticide Action Network UK "بررسی قرار می دهد.به گزارش ایانا از سایت 

ن از طریق تولید پنبه امرار معاش می کنند. در عین حال پنبه اشتغال و درآمد را فراهم و پایه اقتصادی خانوار روستایی در سراسر جها

برخی از فقیرترین کشورهای جهان را تشکیل می دهد. اما تولید پنبه با مشکالتی رو به رو است. که از آن جمله می توان به کار 

 ورزان و خانواده های آن ها و آلودگی محیط زیست اشاره کرد.اجباری کودکان تا مسمومیت با سموم شیمیایی کشا

در همین راستا شماری از طرح ها برای مقابله با این مشکالت راه اندازی شده اند و یا در حال راه اندازی هستند. در این طرح ها 

 قرار گرفته اند. البته این اقدام در حالبسیاری از شیوه های انسانی که به سالمت انسان و محیط زیست آسیب می رساند، مورد توجه 

 پیشرفت است و در عین حال داده ها محدود هستند.

به طوری که بحث در مورد استفاده از آفت کش ها در تولید پنبه در سال های اخیر به شدت از طریق ارقام و اعداد نادرست تحریف 

، هند و ایاالت متحده که تقریبا چهار پنجم تولید پنبه جهان را در شده است. در حالی که شش کشور آفریقا، استرالیا، برزیل، چین

 بر میگیرد، بزرگترین کشورها در این زمینه محسوب می شوند.

 در درسترس نبودن داده های قابل اطمینان 

بل تولید پنبه به آسانی قاباید به این نکته اشاره کرد که داده های قابل اطمینان در مورد استفاده از آفت کش در سطح جهان برای 

دسترس نیستند ؛ چراکه برای جمع آوری داده ها، از منابع مختلف با رویکردهای گوناگون استفاده شده است. الزم به یادآوری است 

( که توسط سازمان  Agricultural Outlook 2016-2017) ٢٠١٧-٢٠١٦که در این گزارش از پایگاه داده چشم انداز کشاورزی 

 ( و سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد )فائو( تهیه شده ، استفاده شده است. (OECDو توسعه اقتصادی  همکاری

در عین حال این مجموعه داده ها می تواند با اطالعات از منابع رسمی و یا علمی )از جمله شورای مشورتی بین المللی پنبه، وزارت 

 طقه ای( مقایسه شود.کشاورزی ایاالت متحده و سایر منابع داده های من

، کل مصرف آفت کش ها در تولید پنبه و به طور خاص، حشره کش ها و علف کش ها  ١٩8٠یافته ها نشان می دهد که از دهه 

 کاهش یافته ، اگرچه برخی ادعا کرده اند که هر دوی این موارد در بعضی از نقاط افزایش یافته اند.

تغییر شیوه کنترل آفات انجامیده و در بعضی موارد نیاز به الگوی استفاده از حشره به  GMسازگاری آفات با محیط های ژنتیک 

از این گزارش روشن است که میزان کاهش "گفت:  PAN UKکش دارد که با آن افات سازگاری داشته باشد.کیت تایل، مدیر، 

درحالی که مدیریت ضعیف و مقاومت آفات  استفاده آفت کش ها در پنبه اصالح شده ژنتیکی اغلب غیرواقعی و کوتاه مدت است.

جدید موجب افزایش شدید مصرف حشره کش ها در هند، چین و برزیل شده است. همچنین معرفی گونه های مقاوم )از نوع 

قابل توجه علف کشها در برخی از کشورها مانند ایاالت متحده منجر شده است. به افزایش به علف کش  GMدستکاری شده ژنتیک( 

ته این میزان افزایش در مناطق مختلف یکسان نیست: چراکه برخی از کشورها به میزان قابل توجهی مصرف آفت کش را کاهش الب"

داده اند ، در حالی که برخی مناطق دیگر با افزایش مصرف مواجه شده اند. الزم به ذکر است که کسانی که موفق به کاهش استفاده 
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زان را در سطح پایینی حفظ کرده اند ، کسانی هستند که مدیریت یکپارچه)تلفیقی( آفات و این می –از آفت کش ها شده اند 

(Integrated Pest Management (IPM) (٢) .را پذیرفته اند 

و سایر روش های  IPMبنابراین درسی که این گزارش می دهد ، راهکار کاهش استفاده از آفت کش ها بهره بردن از ابزارهایی مانند 

 لوژی برای کنترل آفات است.اگراکو

 ترجمه: فرحناز سپهری

 پی نوشت:

( و از طریق برنامه های ١٩٩٩(، مکزیک )١٩٩١تاسیس شد و در ادامه از بنگاه های شرکتی در برزیل ) ١8٤١این بنیاد در سال  -١

آموزشی، بهداشتی و در زمینه تولید لباس وپنبه فعالیت خود را ادامه داد. ازجمله کارهای این بنیاد تغییر سیستم ها و شیوه ها به 

 نبه است. در عین حال به کشاورزان پنبه کمک کرده تا به کشاورزی ارگانیک روی بیاورند. منظور تولید پایدار پ

مدیریت تلفیقی آفات ، استراتژی کنترل آفات است که در پی افزایش کاربرد عوامل کنترل بیولوژیک و زراعی بوده و از کنترل  -٢

ی ممکن استفاده می کند. تعریف فوق آشکارا بر اهمیت های شیمیایی تنها به هنگام ضرورت و با شرط حداقل خسارات محیط

 تاکتیک های غیر شیمیایی و به حداقل رساندن کاربرد آفت کشها تاکید دارد.

http://www.iana.ir/fa/news/٤٩٦٠١/%D8%AA%D٩%88%D٩%8٤ 
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 منابع مالیتامین 
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۰۳تاریخ: 

های میلیارد دالر برای جلوگیری از خروج آب 8پردازیم / تخصیص هزار میلیارد تومان برای خرید گندم می 11.5
 مرزی

های کشاورزی، صنعت و خدمات را قابل توجه دانست و از افزایش خرید گندم طی معاون رئیس جمهور، رشد اقتصادی در بخش

به گزارش ایانا از مرکز آمار ایران، رئیس سازمان برنامه و بودجه در مراسم بزرگداشت روز آمار و برنامه .های گذشته خبر دادسال

گفت: رشد اقتصادی را باید در بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات  "پیش به سوی مدرن سازی نظام آماری کشور"ریزی با شعار 

میلیون تن  ١٠برابر با چهار میلیون تن تولید گندم داشتیم که هم اکنون به بیش از  ٩٢رد. سال و زیر بخش های آنها بررسی ک

 هزار میلیارد تومان پرداخت می کنیم.١١.٥رسیده است؛ قبال چهار هزار میلیارد تومان برای خرید گندم می دادیم اما اکنون 

برای ادامه فعالیت تسهیالت داده ایم و اشتغال آنها افزایش یافته است؛ هزار واحد اقتصادی ٢٥محمد باقر نوبخت افزود: هم اکنون به 

هزار واحد تولیدی داریم که با مشکل مواجه هستند.وی همچنین به تخصیص هشت میلیارد دالر اعتبارات با 8٠هرچند هم اکنون 

: با این کار فعالیت کارخانه سیمان افزایش های مرزی از کشور اشاره کرد و گفتاجازه مقام معظم رهبری برای جلوگیری از خروج آب

یافته است، همچنین کارخانه های لوله سازی برای تولید یکهزار کیلومتر لوله فعالتر شده اند.وی با بیان اینکه پیش از اینکه آمارهای 

ه مارهای علمی بسیار باال و تعیین کنندمرکز آمار ایران انتشار یابد از نتایج آن بی خبر بودم، گفت: جایگاه مرکز آمار ایران در ارائه آ

میلیون نفر بیکار داریم، گفت: ایجاد اشتغال به معنای آن نیست که بیکاری را از بین برده  ۳.٢است.نوبخت با بیان اینکه همچنان 

ر اساس اعالم این مرکز، اعالم شد، افزود: ب 8.٢ایم.نوبخت با بیان اینکه نرخ تورم شهری مهرماه، شب گذشته از سوی مرکز آمار ایران 

های قبل نشان داده بود.وی ادامه داد: در دوره رشد اقتصای بدون نفت، نسبت به نفت فزونی یافته است زیرا نفت رشد خود را در سال

 هزار بشکه رسیده ٦۳8هزار بشکه میعانات صادر می کردیم که اکنون به دو میلیون و  ۳٠٠تحریم روزانه یک میلیون بشکه نفت و 

است.نوبخت بیان کرد: افزایش سرمایه گذاری در کشور موجب افزایش اشتغال خواهد شد.وی افزود: از دو مسیر به سوی افزایش 

سرمایه گذاری خواهیم رفت؛ از سویی با اعطای تسهیالت به واحدهای اقتصادی در بخش خصوصی و از سوی دیگر با اعطای تسهیالت 

هزار میلیارد تومان برای ٤٢هزار بنگاه بخش خصوصی و ٢٥میلیارد تومان به  ٩٠٠هزار و ١٧، به واحدهای بخش دولتی.به گفته وی

طرح های عمرانی تخصیص یافته که این دو مسیر سرمایه گذاری را در کشور افزایش داده است.وی با اشاره به رشد اقتصادی در 

اری رشد مثبت داشت و بخش ساختمان هم با رشد مثبت فصل چهارم سال گذشته گفت: برای نخستین بار در این فصل سرمایه گذ

مواجه شد.رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: متاسفانه برخی ها بلندگوها را بر می دارند و از مردم در خیابان سئوال می کنند که 

 کنند. آیا شما رشد اقتصادی را حس می کنید و مردم پاسخ می دهند خیر و شب در رسانه عمومی آن را پخش می

 اگر داده ها درست باشد، رانت و قاچاق رخ نمی دهد

اگر داده درست در اختیار داشته  مسعود پزشکیان نایب رئیس اول مجلس شورای اسالمی که در مراسم روز آمار حضور داشت، گفت:

وان تی برای یک فرد بیمار نمی تباشیم، رانت و قاچاق صورت نمی گیرد و پولی در بانکها گم نمی شود.پزشکیان افزود: بدون داده ح

تصمیم گرفت، چه برسد به اینکه بخواهیم در سطح کالن کشور بدون داده تصمیم گیری کنیم.این نماینده مجلس شورای اسالمی 

 اظهار کرد: می گویند هشت هزار میلیارد تومان گم شده، کجا رفته، اگر داده داشته باشیم، پولی گم نمی شود و رانتی اتفاق نمی

افتد.وی افزود: در مواردی نیز اعالم می شود که زمین خورده شده، مگر زمین خورده می شود یا از مالیات فرار می کنند و شناسایی 
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ها ریخته است، اما کسی پاسخگو نیست، در صورتی که داده نمی شوند؛ زیرا داده نداریم.وی گفت: کلی پول گم شده مردم در خیابان

 نمی داد.وی تاکید کرد: هیچ چیز در دنیا گم نمی شود اگر داده داشته باشیم. داشتیم چنین چیزی رخ

 وی گفت: قوانین هم داریم، در برنامه های توسعه چهارم، پنجم و ششم وظایفی بود که دولت انجام دهد، اما عمل نکردیم.

ه انی که الفبای مدیریت را نمی دانند وزارتخانوی گفت: چرا عمل نمی شود زیرا مدیران ما سیاسی هستند و یا اصال مدیر نیستند،کس

های آتی سر کشور به لحاظ های زیرزمینی چه می کنند و چه بالیی در سالای را دست او می دهیم.پزشکیان ادامه داد: االن با آب

 ل کند، اشتباه است.آب خواهد آمد.وی گفت: نفع و ضرر هر برنامه ای باید متقن به ارقام و آمار باشد، کسی که بدون داده عم

وی اظهار کرد: امسال پولی که برای کاداستر)هویت بخشی به زمین( در نظر گرفته بودیم، رفت روی هوا؛ اگر داده ها به هم متصل 

ا میلیارد تومان وام گرفته است، مدیران ما یا داده ها ر ٥٠٠باشند، کسی نمی تواند از مالیات فرار کند، فردی که شغلی ندارد، چطور 

نمی بینند و یا ندارند، مدیری خرابکاری می کند، بعد فوق العاده مدیریت هم می گیرد، مردم را ناراضی کرده و پاداش هم گرفته 

است.وی تاکید کرد: بدون آمار راه رفتن در تاریکی است؛ اگر رییس جمهوری و یا رییس سازمان برنامه بودم، اول داده ها را جمع 

 ون در مجلس داریم، قوانین زمین مانده را پیگیری می کنیم تا بتوانیم جلوی قاچاق، رشوه و رانت را بگیریم.اوری می کردم؛ هم اکن

http://www.iana.ir/fa/news/٤٩٥١٩/١١٥%D-٩%8٧%D8%B 
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 مالی تامین منابع
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۰۲تاریخ: 

 میلیارد تومان پروژه نیمه تمام آبی داریم٢٥0

تا  ٢٠٠وزارت نیرو در بخش آب و آبفا بیش از  :ریزی کالن آب و آبفای وزارت نیرو گفتمدیرکل دفتر برنامه محمد ابراهیم نیا

ها نیز در صف نوبت باشند تا وارد پیوست بودجه شوند ولی در پروژهمیلیارد تومان پروژه نیمه تمام دارد و شاید سه برابر این ٢٥٠

 .توان همه این مسائل را با هم حل کردکند نمیشرایط فعلی کشور که وضع سخت اعتباری و نقدینگی را تجربه می

http://www.iana.ir/fa/news/٤٩٤8١/%D٩%A٢%D٩%A٥%D 
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 تامین منابع مالی
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۰۳تاریخ: 

 های غیر مجازمیلیارد ریالی وزارت نیرو برای مسدود کردن چاه 900هزار و  9نیاز 

هزار حلقه  ۳۳٠این ترتیب برای مسدود کردن  به .میلیون ریال اعتبار نیاز دارد ۳٠وزارت نیرو برای مسدود کردن هر چاه غیر مجاز 

 .میلیارد ریالی نیاز دارد ٩٠٠هزار و  ٩چاه غیر مجاز در کشور به اعتبار 

های غیر مجاز راهکاری است که پس از بارها اصالح قانون، در قالب طرح احیا به گزارش خبرنگار ایانا، پر و مسلوب المنفعه کردن چاه

رزمینی در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفته است. این وزارتخانه قرار است با همکاری وزارت جهاد های زیو تعادل بخشی سفره

 های غیر مجاز را انجام دهد.ریزی الزم برای مسدود کردن چاهکشاورزی، برنامه

ها هزار حلقه از این چاه ۳۳٠ هزار حلقه چاه وجود دارد که ٧٥٠بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی این وزارتخانه، در ایران حدود 

اند. ها را فراهم کردههای غیر مجاز آب اضافی از منابع آب زیرزمینی برداشت کرده و زمینه فرونشست دشتغیر مجاز هستند. این چاه

ی غیر مجاز اهمتاسفانه نبود سیستم نظارتی مناسب و اصالح مکرر قانون نیز مشوقی برای قانون شکنان شد تا هر سال بر تعداد چاه

اند، حفر شده 8٥های بدون مجوزی که قبل از سال کشور افزوده شود.بر اساس مصوبه مجلس شورای اسالمی، قرار بود تمام چاه

های ممنوعه واقع نشده باشند، برای آنها مجوز صادر شود. نمایندگان مجلس با توسط وزارت نیرو تعیین تکلیف شده و اگر در دشت

توانند از سوخت دولتی و سایر تسهیالتی که دولت برای کشاورزان هایشان نمیورزان به دلیل غیر مجاز بودن چاهاین توجیه که کشا

گیرد، استفاده کنند، این قانون را تصویب کردند. پس از تدوین آیین نامه اجرایی این مصوبه، قرار شد با تعیین تکلیف در نظر می

های غیر مجاز را پر و مسلوب المنفعه کند. زیرا بر همکاری نیروی انتظامی و قوه قضاییه چاههای بدون پروانه، وزارت نیرو با چاه

های کشور مشخص شده و مجاز ، کل پتانسیل آب تجدیدپذیر منابع آب زیرزمینی دشت١۳٩٤اساس مصوبه شورایعالی آب در سال 

اشت کنیم. این درحالی است که در شرایط فعلی میزان برداشت میلیارد مترمکعب از آن منابع، آب زیرزمینی برد ۳١هستیم به میزان 

میلیارد مترمکعب  ١١میلیارد مترمکعب است که قرار است در برنامه ششم توسعه،  ٤٢ها، عمالً حدود های زیرزمینی توسط چاهاز آب

 الت اولیه باز گرداند.سال بتوان منابع آب زیرزمینی را به ح ٢٠های زیرزمینی کاسته شود تا پس از از برداشت آب

 ۳۳٠میلیون ریال اعتبار نیاز دارد. از آنجا که  ۳٠وزارت نیرو اعالم کرده است که برای مسلوب المنفعه کردن هر چاه غیر مجاز به 

لیارد می ٩٠٠هزار و  ٩ها، وزارت نیرو به اعتباری معادل هزار حلقه چاه غیر مجاز در کشور داریم، برای مسدود کردن تمام این چاه

هزار میلیارد ریال  ٧٥ریال نیاز دارد. کل بودجه وزارت نیرو برای ساماندهی مسایل مربوط به آب و برق کشور در سال جاری، بیش از 

ا در های غیر مجاز رها، اگر این وزارتخانه بخواهد تمام چاهپیش بینی شده است. بنابراین با توجه به نیاز مالی برای مسدود کردن چاه

های غیر مجاز در قالب طرح تعادل بخشی ل مسدود کند، یک هفتم کل اعتبارات این وزارتخانه را باید صرف ساماندهی چاهیک سا

های غیر مجاز، تبعات اجتماعی زیادی به همراه خواهد داشت. به همین دلیل وزارت جهاد ها کند.البته مسدود کردن چاهدشت

های کشاورزی اقدام کند. به این ترتیب که با استفاده از مشارکت نسبت به تجمیع چاه کشاورزی قصد دارد با همکاری وزارت نیرو

ی های کشاورزریزی دقیق، کشاورزان را تشویق کند که چاهمردم و اقدامات ترویجی و آموزشی، تدوین الگوی کشت مناسب و برنامه

کنند، مسدود که برای آبیاری مزارع خود از آن استفاده می هاییخود را در راستای حفظ منابع آب زیرزمینی و افزایش آبدهی چاه

 های مشارکتی، عالوه بر حفظ معیشت، به بهبود وضعیت منابع آب زیرزمینی هم کمک کنند.کرده و در برنامه

http://www.iana.ir/fa/news/٤٩٥١٥/%D٩%8٦%DB%8C%D8% 
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 تامین منابع مالی
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۰۶تاریخ: 

 درصد تسهیالت صنایع تبدیلی کشور در استان تهران 80جذب 

درصد منابع مربوط به صنایع تبدیلی و تکمیلی کشور در استان  8٠رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران خبر داد: تاکنون 

 .تهران جذب شده است

منصوری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران امروز در گفتگو با خبرنگار ایانا با بیان این مطلب افزود: نگهداری علی اشرف 

محصوالت کشاورزی به خاطر ارزش افزوده و توزیع تدریجی در سطح بازار یکی از سیاست های وزارت جهاد کشاورزی و سازمان 

 ان در فصل تولید دچار ضرر و زیان نشوند.جهاد کشاورزی استان تهران است تا کشاورز

وی اشاره به وجود اعتبارات متمرکز برای توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی کل کشور در بانک کشاورزی، تصریح کرد: بر همین اساس 

باری مربوط به درصد کل منابع اعت 8٠طرح های این بخش را سریع تر از سایر استان ها به بانک کشاورزی ارسال کردیم که تاکنون 

صنایع تبدیلی و تکمیلی کشور در استان تهران جذب شده، برخی از این طرح ها در حال انعقاد قرارداد و بعضی از طرح ها در حال 

 میلیارد تومان است. ١٠٠پرداخت اعتبارات است، همچنین رقم تسهیالت سرمایه ای این بخش حدود 

هزارتن بوده،  ۳٥تصاد مقاومتی برای توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی طی سال گذشته منصوری با بیان اینکه هدف گذاری برنامه اق

هزارتن جذب ماده خام از طریق ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی و صدور پروانه بهره برداری  ۳١٥عنوان کرد: در سال گذشته حدود 

می شود، همچنین توسعه واحدهای صنایع تبدیلی و  در استان تهران صورت گرفت که رکورد بزرگی برای ایجاد این صنایع محسوب

 سردخانه ها در سال جاری با همین شتاب ادامه می باید.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در ادامه اضافه کرد: در این راستا هیچگونه محدودیتی برای توسعه صنایع فرآوری و 

 ر استان تهران وجود ندارد.ذخیره سازی محصوالت کشاورزی از جمله سردخانه ها د

http://www.iana.ir/fa/news/٤٩٥٧٢/%D8%AC%D8%B٠% 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۰۲تاریخ: 

 «نشایی»به دیم کاران / محصوالت کشاورزی باید ایکاردا برای آموزش کشت دیم -استفاده از تجربیات پروژه ایران
 کشت شود

کشت « نشایی»معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: همه محصوالت کشاورزی به غیر از جو، گندم و سیب زمینی باید 

زشی وزارت جهاد به گزارش ایانا از جهاد کشاورزی، عباس کشاورز در نشست مجری طرح ها، مدیران دفاتر و مسئوالن آمو.شود

 .کشاورزی بر لزوم آموزش بهره برداران و کشاورزان برای حل مسائل کشاورزی از جمله کم آبی تاکید کرد

« نشایی»معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: همه محصوالت کشاورزی به غیر از جو، گندم و سیب زمینی باید 

زمینه کشت نشایی دستاوردهای خوبی رسیده ایم،اظهار داشت: باید با آموزش بیشتر و  وی با اشاره به این که در این.کشت شود

 .تهیه بستر مناسب این موضوع را برای همه محصوالتی که قابلیت کشت نشایی دارند، عملیاتی کنیم

فی و توسعه گیاهان جدید، کشاورز،ضابطه مند شدن آموزش در بخش کشاورزی را الزم عنوان کرد و افزود: آموزش تغذیه گیاهی، معر

کشاورزی حفاظتی، آموزش توسعه کشت گیاهان روغنی، آموزش مبارزه با بیماریهای غالت و استفاده از تجربیات پایلوت های پروژه 

 .ایکاردا برای آموزش کشت دیم به دیم کاران کشور از جمله مهمترین رئوس آموزشی است که باید مورد توجه قرار گیرد-ایران

http://www.iana.ir/fa/news/٤٩٤٩٢/%D8%A٧%D8%B۳%D8 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۰۳تاریخ: 

 های ایران دیجیتالی می شوندهرباریوم

های ایران در های هرباریوماندازها و چالشهرباریوم وزارت جهاد کشاورزی، همایش چشمهمزمان با هفتاد و دومین سال تأسیس 

پزکشی کشور، در این همایش که یکصد نفر به گزارش ایانا از مؤسسه تحقیقات گیاه.پزشکی کشور برگزار شدمؤسسه تحقیقات گیاه

هی سراسر کشور حضور داشتند، دکتر ابراهیم ابراهیمی رئیس از استادان و پژوهشگران فعال در زمینه حفاظت از ذخایر ژنتیکی گیا

آمدگویی به شرکت کنندگان، گفت: امیدوارم این نشست ،همایشی پربار در راستای پزشکی کشور، ضمن خوشموسسه تحقیقات گیاه

تحقیقات، آموزش و ترویج  براساس این گزارش، دکتر رسول زارع معاون پژوهش و فناوری سازمان.های ایران باشدارتقای هرباریوم

های پیش روی این سازمان را در این های ذخایر ژنتیکی تابع و برخی برنامهکشاورزی نیز در این همایش، وضعیت فعلی مجموعه

 ها، توضیحاتی در مورد هرباریوم وزارتزمینه تشریح کرد.در این همایش همچنین دکتر بیتا عسگری رئیس بخش تحقیقات رستنی

رود، های تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی ایران به شمار میترین مجموعهترین و متنوعترین، غنیورزی که یکی از قدیمیجهاد کشا

شناسی موزه تاریخ طبیعی وین نیز در این همایش در زمینه منابع ( رئیس بخش گیاه Ernst Vitekدکتر ارنست ویتیک ).ارایه داد

های مجازی توضیحاتی ارایه داد. دکتر فرشید معماریانی های مربوط به هرباریومی و برخی پروژهدیجیتالی معروف مرتبط با گیاه شناس

از دانشگاه فردوسی مشهد و دکتر منصور میرتاج الدینی از دانشگاه شهید باهنر کرمان به ترتیب سخنرانان بعدی این همایش بودند 

اندیشی با در پایان این همایش، نشست هم.های ایران ارائه نمودنداریومهای هربهای خود را در مورد تعامالت و چالشکه دیدگاه

های نگهداری یکی از مهم ترین بانک« هرباریوم»های ایران برگزار شد.هدف بحث و تبادل نظر پیرامون دیجیتالی کردن هرباریوم

دون لطمه به محیط طبیعی گیاهان، مواد گیاهی دهد تا بگیاهان ابه شمار می رود که به استادان، محققان و پژوهشگران اجازه می

های خشک است، محلی است که در آن نمونه (Herbaria) که جمع آن هرباریا (Herbarium) هرباریوم.الزم در اختیار قرار گیرند

موجود در آنها و  هایها به نسبت تعداد نمونهکنند. اهمیت هرباریومهای علمی خاص و معینی نگهداری میشده گیاهان را به شیوه

شناسان هستند که ها از منابع علمی دائمی و قابل دسترسی گیاههرباریوم.های گیاهی آن را در برداردوسعت مناطقی است که نمونه

های گیاهی موجود در آنها اطالعات الزم در مورد عناصر پوشش گیاهی هر سرزمین را به آسانی بدست توانند با مراجعه به نمونهمی

کنندگان گیاهان، آوریرسد، چنانکه در ایتالیا یکی از جمعها در جهان به سده شانزدهم میالدی میسابقه تأسیس هرباریوم.ندآور

های های گیاهی گردآوری شده و پرس کردن آنها و قرار دادن بین ورقهفردی بنام لوکاگالینی است که به خشک کردن و حفظ نمونه

توان هرباریوم باغ گیاه شناسی ایران )هرباریوم های فعال ایران میاز هرباریوم.کردتر مبادرت میای ضخیمهکاغذ و الصاق بر روی ورقه

 ملی( و هرباریوم مرکزی دانشگاه تهران را نام برد

http://www.iana.ir/fa/news/٤٩٥١٧/%D٩%8٧%D8%B١%D8%A8% 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۰۳تاریخ: 

 تحقیقات پژوهشی برای پیش بینی اختالل تلخک در سیب های قرمز

اختاللی که با ظاهر شدن در چند هفته یا ماه ها پس از چیده شدن، پرورش دهندگان سیب  -آزمایشی برای تعیین اینکه آیا تلخک

در سیب های قرمز )هانی کریسپ( انبار شده ایجاد می شوند یا خیر، توسط تیمی از پژوهشگران ایالت پن انجام  -دهدرا فریب می 

ا اینکه ، ب"یوراکلرت"به گزارش ایانا از سایت شد و امیدوار است که میلیون ها دالر که ساالنه در این میوه تلف می شود را حفظ کند.

یب در آمریکا نیست، سیب گاال و فوجی را در فروش پشت سر گذاشته است و طبق پژوهش های سیب قرمز هنوز پر طرفدارترین س

ریچ مارینی، استاد باغداری در کالج علوم کشاورزی، درختان سیب هانی کریسپ بیشتری نسبت به سایر انواع آن در سال های اخیر 

تا  ۳٠مز را ترجیح می دهند و آنها معموال در عمده فروشی کاشته شده اند. او می گوید به این خاطر که، مصرف کنندگان سیب قر

تولید شد و در  ١٩٦٠سنت به ازای هر پوند، بیشتر از سایر انواع فروخته می شوند.مارینی خاطر نشان کرد که این میوه در سال  ٤٠

است و یک گاز از آن انفجاری از توسط دانشگاه مینه سوتا به بازار معرفی شد، گوشت سیب قرمز تردتر از سایر سیب ه ١٩٩٠دهه 

طعم را دهان آزاد می کند. با این حال، این کیفیت گران تمام شده است زیرا این گونه در مقابل تلخک سیب بسیار آسیب پذیر است 

می  دکه در میوه ها به دلیل کمبود کلسیم ایجاد می شود.لکه های چوب پنبه مانند قهوه ای زیر پوست که به دلیل اختالل ایجا

شود، معموال تا زمانی طوالنی بعد از اینکه میوه های با ظاهر سالم توسط پرورش دهندگان انبار می شوند ایجاد نمی شود. در بیشتر 

موارد اگر پرورش دهندگان بدانند که در سیب های آنها تلخک سیب ایجاد می شود، به سرعت آنها را می فروشند، قبل از اینکه 

شما آن را در یک انبار سرد برای مدت سه یا چهار ماه «. »این سیب به نظر سالم می آید"ود.مارینی می گوید: اختالل آنها ظاهر ش

قرار می دهید و آن را بیرون می آورید و همچنان به نظر سالم می آید. شما آن را برای چند روز در دمای اتاق قرار می دهید و تلخک 

.این تیم مطالعه ای را برای حدود سه سال در شش بلوک سیب هانی "آن را می بینید سیب ایجاد می شود. تنها پس از آن شما

اسکریپ با تراکم باال انجام داد. آنها باغستان های با سابقه های متنوع از وقوع تلخک سیب در پنسیلوانیا را بررسی کردند. این 

 وست میوه مرتبط است.پژوهشگران به طور قطع گفتند که این اختالل با سطوح کم کلسیم در پ

پژوهشگران همچنین اغلب این اختالل را زمانی مشاهده کردند که پوست میوه ها حاوی مقادیر زیاد نیتروژن، پتاسیم و منیزیوم و 

کلسیوم است که نشان دهنده عدم تعادل مواد معدنی است. این اختالل اغلب در درخت های سریع رشد کننده با سرشاخه های 

منتشر شده است، فرآیند ارزیابی این مسئله را که  علوم باغبانیند دیده می شود.این یافته ها که در شماره اخیر مجله بیش از حد بل

آیا سیب ها تلخک را ایجاد خواهند کرد یا خیر توضیح می دهد. پژوهشگران پوست ها را خشک کردند و آنها را به پودر تبدیل کردند 

 ود.یب ایجاد شکه برای تحلیل سطح کلسیم استفاده شد. اگر سطح کلسیم پایین باشد احتمال قوی وجود دارد که تلخک س

مارینی توضیح می دهد که برای پرورش دهندگان بسیار مهم است که بدانند کدام سیب ها می توانند انبار شوند، زیرا بازار تنها می 

تواند میوه ها را در زمان برداشت آنها مدیریت کند. این پرورش دهندگان دوست دارند بتوانند مقداری از میوه ها را انبار کنند و در 

این پرورش دهندگان دوست دارند بدانند احتمال اینکه میوه های آنها در انبار به تلخک "طول سال آنها را بفروشند.او می گوید: 

بسته به میزان احتمال ایجاد تلخک سیب، آنها می توانند میوه خود را به سرعت بفروشند و از این ". "سیب دچار شود چه قدر است

این ما امیدواریم که آنها بتوانند از اطالعاتی که توسط این تحقیق برای تصمیم گیری در مورد اینکه آنها مشکل اجتناب کنند. بنابر

، آخرین سال ٢٠١٦.در سال "کدام میوه ها را باید به سرعت بفروشند و کدام میوه ها را باید انبار کنند تولید می شود استفاده کنند

سیب های هانی کریسپ در باغستان ها دچار تلخک  -درصد ٧٤ -زدیک به سه چهارماین مطالعه، پژوهشگران متوجه شدند که ن

درصد از سیب های هانی کریسپ دچار  ٢۳سیب شدند و کیفیت آنها پایین آمد. در بقیه سالها در پنسیلوانیا، به طور متوسط حدود 

http://awnrc.com/index.php
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ز پژوهشی را قانع کرد که این مطالعه را آغا تلخک سیب می شدند. شدت تاثیر تلخک سیب بر تولید، آن چیزی است که اعضای تیم

کنند.او توضیح می دهد که شرایط گرم و خشک این اختالل را بیشتر می کند. در سال هایی که این اختالل شیوع بیشتری یافت، 

ب در ک سی، نشانه های این اختالل حتی بر بعضی سیب های روی درخت آشکار بود. طبق گفته های بافر، مدیریت تلخ٢٠١٦مانند 

باغستان ها برای جلوگیری از این اختالل مرکزیت دارد اما همیشه موثر نیست. پرورش دهندگان در طول فصل رشد، شش تا هشت 

نمونه برداری از میوه سه هفته قبل از برداشت به آزمایشگاه "بار به درختان مواد مغذی حاوی کلسیم اسپری می کنند.او می گوید: 

فرستادن گزارش تحلیل میوه به پرورش دهندگان و بسته بندی کنندگان پیش از برداشت می دهد و این پژوهش تحلیلی زمانی برای 

نشان می دهد هیچ تفاوتی بین سطح مواد غذایی بین پوست میوه های نمونه برداری شده در برداشت و آنهایی که سه هفته قبل از 

ست که این مطالعه پیامدهای بزرگی در شمال شرقی خواهد داشت. او می .مارینی معتقد ا"آن نمونه برداری شدند وجود ندارد

افته های ی". "ما نمی دانیم آیا این مسئله مربوط به ساحل غربی است یا نه، زیرا شرایط پرورش دادن آنها بسیار متفاوت است"گوید:

 ."دگان سیب شود و از بین نروداین مطالعه می تواند منجر به دخیره میلیون ها دالر در هر سال برای پرورش دهن

http://www.iana.ir/fa/news/٤٩٥١٦/%D8%AA%D8%AD%D 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۰۲تاریخ: 

 خواهد گرفت / برای توانمندسازی کشاورزان به دانش روز نیاز داریممحقق مدرس ارشد در معاونت آموزش شکل 

معاون وزیر جهادکشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج در آیین اختتامیه دومین نشست فنی پژوهشگر مروجان ارشد 

افزودن بر تعداد افراد در این حوزه گفت: در آینده نزدیک محقق مدرس ارشد در معاونت آموزش شکل خواهد گرفت و سعی سازمان 

به گزارش ایانا از معاونت ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، دکتر اسکندر زند معاون وزیر جهادکشاورزی در .است

دارد، افزود:  یمآیین اختتامیه دومین نشست فنی پژوهشگر مروجان ارشد این سازمان با بیان اینکه زنجیره علم در سازمان نیاز به ترم

ها تا مرحله تولید خوب کار شده است ولی در مرحله پس از نقطه ضعف انتقال علم و دانش، انتقال یافته تحقیقی است. این یافته

تولید دارای مشکل هستیم. در این راه کارهای خوبی )چابک سازی، نوسازی سازمان و افزایش اثربخشی( در سازمان صورت گرفته 

های ارتقاء و ترفیع در سطح وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان نامهبرای تکمیل زنجیره علم در سازمان، آئیناست.وی گفت: 

ه شود، تولید محتوا شدهای گذشته استخراج میهای قابل ترویج از سالتغییر داده شده است.معاون وزیر جهادکشاورزی گفت: یافته

شود.رئیس سازمان، تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: برای هدایت کل االر ترویج درج میبرداران در تو برای استفاده بهره

سازمان، این مجموعه )اتاق فکر سازمان( شکل گرفته است.زند در ادامه افزود: ما در سازمان با سه گروه از محققان در ارتباط هستیم: 

مؤسسات خود هستند، گروه دوم عالوه بر تحقیق در عرصه هم حضور  گروه اول محققانی هستند که مشغول تحقیق و متمرکز در

اند که در آینده نزدیک محقق مدرس ارشد در معاونت آموزش شکل خواهد گرفت و مند به آموزشدارند و گروه سوم محقق و عالقه

ای شاورزی باید به کشاورزان نیز توجه ویژهاینکه در کنار توجه به کوی با بیان سعی سازمان افزودن بر تعداد افراد در این حوزه است.

ترین نهاده در کشاورزی است و این نهاده باید داشت، یادآور شد: برای توانمندسازی کشاورزان به دانش روز نیاز داریم، دانش مهم

به طور جدی به کشاورزی های تولید در اختیار کشاورز قرارگیرد، در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی همانند سایر نهاده

ایم.معاون وزیر با تأکید بر اینکه باید کشاورزان را توانمند کنیم، ها به دانش روز را جدی نگرفتهایم ولی کشاورزان و نیاز آنپرداخته

هر سال  وی در پایان خاطرنشان کرد: در آخرگفت: برای توانمندسازی کشاورزان باید در حوزه ترویج و آموزش با جدیت کار شود.

دهی شود.گفتنی است مراسم اختتامیه دومین نشست فنی، پژوهشگر مروجان ارشد سازمان تحقیقات، ها گزارشخروجی کارگروه

آموزش و ترویج کشاورزی سراسر کشور با حضور سیدمحمدحسین شریعتمدار مشاور عالی وزیر، دکتر اسکندر زند معاون وزیر و 

پژوهشگر مروج  ٥٩یج کشاورزی، خاوازی معاون ترویج کشاورزی، مدیران کل معاونت ترویج و رئیس سازمان تحقیقات،آموزش و ترو

های آبیاری در سالن مروج معاونت ترویج کشاورزی ارشد در چهار کارگروه زراعت، باغبانی، دام، طیور و آبزیان و آبیاری و سامانه

 برگزار شد.

http://www.iana.ir/fa/news/٤٩٤٩٥/%D٩%8٥%D8%AD%D٩% 
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 تخم مرغ
 فارس - ۹۶/۰۸/۰۵ : تاریخ

 سوم کاهش یافتمرغ در مدار گرانی/ صادرات به یکتخم
ایم و تاکنون هزار تن تخم مرغ پارسال صادر شد اما امسال با روند کاهشی مواجه بوده ۳٥گذار میهن گفت: رئیس اتحادیه مرغ تخم 

  .ایمهزار تن تخم مرغ صادر کرده ١٠

رد: خاطرنشان کمرغ، ، در مورد آخرین وضعیت بازار صادراتی تخمخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی رضا ترکاشوند در گفت

ایم، این در حالی است مرغ به مقصد کشورهایی همچون افغانستان، قطر و عراق صادر کردههزار تن تخم١٠از ابتدای امسال حدود 

 .مرغ صادر شده که امسال این رقم افت قابل توجهی داشته استهزار تن تخم ۳٥که سال گذشته 

نی و زمانبر شدن پاک شدن منطقه ایران از آنفلوآنزای پرندگان تا خردادماه عنوان مرغ را طوالوی یکی از دالیل کاهش صادرات تخم

کرد و افزود: در کنار این موضوع ترکیه تا حد زیادی به دلیل غیبت ایران در بازار عراق جایگزین شده و برگشتن به بازار کار چندان 

 ٢٥مرغ گفت: طی یک ماه اخیر قیمت ذرت و کنجاله مت تخمرئیس اتحادیه مرغ تخمگذار میهن همچنین در مورد قی.آسانی نیست

مرغ مؤثر است چرا که مرغداران با ارز آزاد کنجاله خود به همین میزان در قیمت تمام شده تخمبهدرصد افزایش داشته است که خود

مرغداری اشاره کرد و گفت: با این هزار تومان درب  ٥مرغ به کیلویی ترکاشوند از افزایش قیمت تخم.کنندو ذرت خود را تهیه می

  .تومان افزایش قیمت دارد ٤٠٠فروش مرغ حداقل برای عمدهاوصاف هر کیلوگرم تخم

 .رسدتومان به فروش می ١١٥٠٠بار مرغ در سازمان میادین و ترهبه گزارش خبرنگار فارس، هم اکنون هر شانه تخم

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١۳٩٦٠8٠۳٠٠١٤٩٩ 
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 تخم مرغ
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۰۶تاریخ: 

 قیمت تخم مرغ، سیر صعودی گرفت / باز هم پای سوداگران در میان است؟

گرفته بود، روندی کاهشی یافت، اما از سه هفته گذشته بهای این اگرچه طی ماه های گذشته، نرخ تخم مرغ با تدابیری که صورت 

 محصول در بازار سیر صعودی گرفته است.

به گزارش خبرنگار ایانا، طی چند ماه گذشته قیمت تخم مرغ در خرده فروشی ها با نوسانات زیادی همراه بوده است. بر همین اساس، 

نه ها پیچید، اما این خبر اعتراض بخش خصوصی تولیدکنندگان را برانگیخت. زیرا زمزمه کاهش تعرفه تخم مرغ برای واردات در رسا

اتحادیه میهن، خود را در تنظیم بازار دخیل و موثر دانسته و در آن زمان مدیرعامل این اتحادیه به ایانا گفت که بخش خصوصی از 

 ونی برای این منظور چیده شده است.های مدچند هفته قبل برای تنظیم بازار این محصول ورود کرده و برنامه

ها با جوسازی برخی"درصد بود، عنوان کرده بود:  ۳٠مرغ باالی رضا ترکاشوند، با اشاره به اینکه پیش از اقدام دولت، تعرفه واردات تخم

دولت مبنی بر کاهش مرغ را در فضای داخلی القا کردند که در نهایت منجر به تصمیم و متشنج نشان دادن جو بازار، کمبود تخم

ود و بخشی به آن بتعرفه واردات این محصول به پنج درصد شد. این در حالی است که دستور کار اتحادیه میهن، تنظیم بازار و تعادل

ل ایجاد یالبته آنطور که از شواهد و قرائن پیداست، به دل"افتاد.مرغ باال نیست؛ بنابراین نباید چنین اتفاقی میاکنون نیز قیمت تخمهم

تعادلی نسبی در قیمت ها، تاکنون تخم مرغی به منظور تنظیم بازار وارد کشور نشده و این اتحادیه توانست روند کاهشی نرخ ها را 

هزار تومان  ١٠تاحدودی حفظ کند. تا اینکه طبق گزارش بانک مرکزی، بهای این محصول در آخرین هفته شهریورماه در میادین به 

 ٤.٢هزار تومان به ازای هر شانه رسید. البته در هفته نخست مهر ماه نیز قیمت تخم مرغ با کاهشی  ١١ها به  و در خرده فروشی

درصد،  ٠.8مهر، روند کاهشی کندتر شده و با  ١٤تومان نزول کرد و در هفته دوم یعنی هفته منتهی به  ٥٥هزار و  ١٠درصدی به 

درصدی  ۳.٧مهر ماه، افزایش  ٢١ما این وضعیت، ثبات پیدا نکرد و در هفته منتهی به تومان ایستاد.ا ٤٧هزار و  ١٠نرخ آن روی عدد 

 ١١درصدی را در آمار خود نشان داد. به طوری که هم اکنون قیمت این محصول به  ١.٧همین ماه افزایش  ٢8و در هفته منتهی به 

هفته های اخیر شیب صعودی داشت، اما باز هم نسبت  تومان به ازای هر شانه رسیده است.اگرچه قیمت این محصول طی ٥٢هزار و 

مرداد ماه امسال( رسیده و به شکلی سرسام آور رشد کرده بود،  ٢٠هزار تومان )هفته منتهی به  ١۳به زمانی که نرخ آن به باالی 

ز باشد. زیرا بدون شک با روندی متعادل تر دارد. بنابراین گران شدن تخم مرغ در هفته های گذشته، عاملی نیست که دغدغه آفرین

هم اتحادیه میهن برای تنظیم بازار ورود کرده و تا متعادل شدن قیمت ها نقش آفرینی می کند و عالوه بر آن، با شروع فصل سرما 

و افزایش مصرف، برای از بین بردن تنش در بازار، کمی فرصت الزم است. حال به نظر می رسد برخی به بهانه گران شدن جزئی تخم 

 مرغ سعی دارند دوباره موضوع کاهش تعرفه واردات این محصول به پنج درصد را پیش بکشند.

http://www.iana.ir/fa/news/٤٩٥8۳/%D٩%8٢%DB%8C%D٩%8 
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 تخم مرغ
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آبان  ۰۲تاریخ: 

 نامتوازنی عرضه، قیمت تخم مرغ را باال برد

رایط ها و شگذار گفت: در ده روز گذشته قیمت تخم مرغ به دلیل نامتوازنی عرضه در استاندبیرکل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم

 .روانی کمبود در بازار افزایش یافت

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگارفرزاد طالکش دبیرکل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار در گفتگو با 

در بازار خبر داد و گفت: در ده روز گذشته قیمت تخم مرغ به دلیل نامتوازنی عرضه  افزایش قیمت تخم مرغ، از خبرنگاران جوان

تومان  ٥٠٠هزار و  ٤وی با اشاره به اینکه قیمت منطقی هر کیلو تخم مرغ .در استان ها و شرایط روانی کمبود در بازار افزایش یافت

تومان در مغازه ها رقم  ٤٠٠تومان است که فروش هر عدد با نرخ  ٩٠٠هزار و  ٤است، افزود: اکنون هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری 

نداریم، بیان کرد: با توجه به وضعیت کنونی تقاضا انتظار  تولید تخم مرغطالکش با اشاره به اینکه کمبودی در  .قابل قبولی است

رضه در تهران با کمبود و استان های می رود که تا چند روز آینده قیمت تخم مرغ به تعادل برسد، چراکه به دلیل نامتوازنی ع

تن تخم مرغ در کشور تولید می شود  ٢٦٠٠این مقام مسوول ادامه داد: روزانه  .آذربایجان، اصفهان و قم با مازاد تولید روبرو هستیم

ساسی جهت مدیریت دبیر انجمن پرورش دهندگان مرغ تخم گذار با اشاره به راهکارهای ا.تن از این میزان مازاد است ١٠٠که حداکثر 

، ایجاد شناسنامه و بسته بندی کردن محصول و همچنین قیمت بر روی تخم مرغ حک کردن :نوسان قیمت تخم مرغ بیان کرد

وی با اشاره به افزایش قیمت  .تشکیل انجمن عمده فروشان صنف تخم مرغ از مهم ترین راهکارهای مدیریت قیمت به شمار می رود

تومان افزایش یافت که با  ٢٠٠قیمت نهاده ها در هر کیلو مصرفی برای مرغداران  :ته خبر داد و گفتروز گذش ٢٠نهاده ها در 

طالکش با بیان اینکه  .تومان باالتر باشد 600هزار و  ٤احتساب سود مرغدار قیمت هر کیلو تخم مرغ در شرایط کنونی نباید از 

ال بودن پایه قیمت تخم مرغ امکان رقابت با سایر رقبا در بازارهای هدف متوقف شده است، افزود: با توجه به با صادرات تخم مرغ

وی در پاسخ به این سوال که علی رغم آنکه ایران در میان کشورهای منطقه از موقعیت خوب صادرات در زمینه تخم  .وجود ندارد

مشوق صادراتی پرداخت نشده است، از این  سال اخیر، ریالی به تولیدکنندگان تحت عنوان ١٥مرغ برخوردار است، تصریح کرد: در 

دبیرکل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار با  .رو اخذ تسهیالت کم بهره از سوی دولت می تواند راه حل مناسبی صادرات باشد

 تهگذش سال ندچ در و هستیم مهاجر پرندگان مسیر در اشاره به ضرورت به روز کردن واحدهای مرغ تخم گذار گفت: با توجه به آنکه 

طالکش با بیان  .است ضروری امری واحدها در بهداشتی مسائل رعایت و کردن روز به هستیم، پرندگان حاد آنفوالنزا شیوع درگیر

 ٩٥٠میلیون تن تخم مرغ در دنیا تولید می شود که  ٧٠در دنیا را داراست، گفت: ساالنه  تولید تخم مرغاینکه ایران مقام یازدهم 

وی در خاتمه با انتقاد از سرانه مصرف پایین تخم مرغ گفت: با توجه به وضعیت مساعد  .هزارتن این میزان مربوط به ایران است

عدد  ١٩8حالیکه اکنون در خوش بینانه ترین حالت بیش از  عدد باشد، در ٢٥٠تولید، سرانه مصرف به ازای هر نفر حداقل باید 

 .نیست

http://www.yjc.ir/fa/news/٦٢٩۳٥٢٦/%D٩%8٦%D8%A٧%D٩%8٥%D8%A 
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 تخم مرغ
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آبان  ۰۷تاریخ: 

 چرخدمدار گرانی میتخم مرغ در 

ها باید به نرخ های سابق بازگردد، در غیر این صورت روند افزایش قیمت تخم مرغ در بازار ادامه یک مقام مسوول گفت: قیمت نهاده

صنعت،تجارت و  ناصر نبی پور رییس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در گفتگو با خبرنگار.دار خواهد شد

 درب در بازار خبر داد و گفت: اکنون هرکیلو تخم مرغ  فزایش نرخ تخم مرغاز ا گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزی

تومان  ٧٠٠تومان است که نسبت به هفته های اخیر  ۳٥٠دانه ای و  ٥٠٠ار و هز ١٠ ای شانه معادل ، ٢٠٠ و هزار ٥ مرغداری

وی کاهش عرضه نسبت به تقاضا را دلیل اصلی افزایش قیمت تخم مرغ دانست و افزود: نامه وزیر سابق صنعت و معدن  .افزایش یافت

تومانی  ٢٠٠تومانی هر کیلو سویا و  ٤٠٠ ، افزایشنهاده های دامی ای به آزاددر روزهای پایانی کار خود، مبنی بر تبدیل ارز مبادله

 ستاد تومان مصوب کرده بود، بیان کرد:  ٥٦٠هزار و  ٤نبی پور با بیان اینکه ستاد تنظیم بازار نرخ هر کیلو تخم مرغ را  .ذرت را رقم زد

ود، این نرخ را مصوب کرد اما در شرایط ب تومان ١٤٠٠ تا ١۳٠٠ سویا و  ٦٧٠ تا ٦٥٠ ذرت کیلو هر نرخ زمانیکه در بازار تنظیم

این مقام مسوول ادامه داد: با توجه  .نیست منطقی بازار تنظیم قیمت یافته، افزایش تومان ١٧٠٠ سویا و ٩۳٠ به ذرت نرخ که کنونی 

 غیر این صورت روندبه آنکه اتفاق خاصی در بازار های جهانی رخ نداده است، قیمت نهاده ها باید به نرخ های سابق بازگردد، در 

رییس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در ادامه افزود: در  .در بازار ادامه دار خواهد شد افزایش قیمت تخم مرغ

 .درصد ظرفیت واحد ها مشغول به فعالیت هستند ۳٥با  مرغدارانشرایط کنونی به سبب مسائل و شرایط خاص قرنطینه ای، 

هزارتن تخم  ٧بیان کرد: در شش ماهه نخست سال  صادرات تخم مرغوی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به آخرین وضع 

 .درصد سال گذشته است ١٠مرغ به بازارهای هدف صادر شد، که این میزان 

ews/http://www.yjc.ir/fa/n٦٢٩٩٠٤٦/%D8%AA%D8%A 
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 تولیدات باغی
 فارس - ۹۶/۰۸/۰۷ : تاریخ

 شوددر کشور ایجاد می ١404هزار هکتار گلخانه جدید تا سال  48
  .شوددر کشور ایجاد می ١٤٠٤هزار هکتار گلخانه جدید تا افق سال  ٤8معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: بیش از  

های این معاونت ، محمد علی طهماسبی در مورد برنامهرت جهادکشاورزیوزابه نقل از پایگاه اطالع رسانی  خبرگزاری فارسبه گزارش 

ها با هدف انتقال تولید محصوالت سبزی و صیفی از محیط باز به گلخانه از ها گفت: طرح توسعه گلخانهبرای توسعه کشت گلخانه

ها از سال گذشته آغاز و در حدود گلخانه وی خاطرنشان کرد: اجرای طرح توسعه.های اقتصاد مقاومتی در حوزه کشاورزی استبرنامه

طهماسبی اضافه کرد: امسال اجرای طرح .دو هزار هکتار گلخانه با هدف استفاده بهینه از منابع زیرزمینی در کشور احداث شده است

کشاورزی، از اجرای معاون امور باغبانی وزارت جهاد .هکتار در دستور کار قرار دارد ٢٤٠هزار و  ٢ها در سطح حدود توسعه گلخانه

دار در برنامه ششم توسعه خبر داد و گفت: این طرح با هدف صرفه جویی هزار هکتار اراضی شیب ٥٠٠طرح توسعه باغات در سطح 

وی .ریزی شده استمیلی متر به باال برنامه ۳٠٠در مصرف آب و جلوگیری از فرسایش خاک در اراضی مستعد بارندگی به میزان 

های دارویی و درختان مثمر تحت عنوان هزار هکتار از اراضی شیبدار، زیر پوشش گونه ٦٠افزود: طبق شیوه نامه ابالغ شده، امسال 

طهماسبی طرح توسعه گیاهان دارویی را از دیگر طرح های اقتصاد مقاومتی عنوان و خاطرنشان .گیرنداستفاده از آب سبز قرار می

های گیاهی در اراضی ها و سایر گونهبه استعداد کشور با کاشت گیاهانی همچون گل محمدی، زرشک، آویشن کرد: این طرح با توجه

وی افزود: طرح زیتون با هدف تولید روغن زیتون برای مصارف خوراکی و همچنین طرح اصالح و .آبی و دیم در دستور کار قرار دارد

 .ی کشور در دست اجراستهزار هکتار از باغ ها ٩٠٠ها در سطح نوسازی باغ

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١۳٩٦٠8٠٧٠٠٠١٦٥ 
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 تولیدات باغی
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۰۳تاریخ: 

 43٢تولید  /برای کشور/ ایران دومین تولیدکننده زردآلو جهانمیلیون دالری صادرات زردآلو و قیسی  ٢.٥ارزآوری 

 هزار تن زردآلو و قیسی در کشور

ارزش  ٩٥هزار تن زردآلو پس از ازبکستان در رتبه دوم تولید این محصول در دنیا قرار دارد، همچنین طی سال  ٤۳٢ایران با تولید 

 .است هزار دالر 500میلیون و  ٢صادرات زردآلو و قیسی ایران 

شکراله حاجی وند مدیرکل دفتر امور میوه های سردسیری و خشک معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار  

هزار تن زردآلو و قیسی  ٥٤٧، ازبکستان با تولید ٢٠١٤خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا(، گفت: بر اساس آخرین آمار فائو در سال 

رتبه دوم تولید این محصول در جهان را کسب کرده اند،  ٩٥هزارتن زردآلو و قیسی در سال  ٤۳٢تولید رتبه نخست و ایران با 

کیلوگرم، بیشترین میزان عملکرد در هکتار زردآلو و قیسی را به خود اختصاص داده  ٧٢٥تن و  ۳٢همچنین کشور اتریش با عملکرد 

هزار و دالر است، تصریح کرد: صادرات  ٥٠٠  میلیون و ٢، 95ان در سال وی با بیان اینکه ارزش صادرات زردآلو و قیسی ایراست.

هزار دالر، بحرین با  ٢۳8هزار دالر، امارات متحده عربی با ارزش  ١١۳میلیون و  ٢زردآلو و قیسی ایران به کشورهای عراق با ارزش 

هزار  ٧هزار دالر، کویت با ارزش  8ترکمنستان با ارزش  هزار دالر، ١۳هزار دالر، عمان با ارزش  ٤۳هزار دالر، قطر با ارزش  ٧٦ارزش 

 هزار دالر، صورت می گیرد و این کشورها از مهم ترین مقاصد صادراتی زردآلو ایران محسوب می شوند. ۳دالر و روسیه با ارزش 

رین آمار سطح زیر کشت مدیرکل دفتر امور میوه های سردسیری و خشک معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد: طبق آخ

هکتار غیر بارور  8٧٩هکتار آن بارور و  ٧١٩هزار و  ٥8هزار هکتار بوده که از این سطح  ٥٩زردآلو و قیسی کشور، طی سال گذشته، 

کیلو گرم و سرانه مصرف  ۳٠٠هزار و  ٧)نهال( است.حاجی وند افزود: میانگین عملکرد زردآلو و قیسی در هر هکتار از باغات کشور 

هزارتن و  ٥8هزارتن، قزاقستان با  ٦8، روسیه با ٢٠١۳کیلوگرم است.وی گفت: طی سال  ٥.٤این محصول برای هر نفر در کشور 

هزارتن و  ٥8هزارتن، ازبکستان با  ٦١هزارتن، مهمترین کشورهای وارد کننده زردآلو و قیسی در جهان و اسپانیا با  ٥٧آلمان با 

کشورهای صادرکننده زردآلو و قیسی در جهان بودند.مدیرکل دفتر امور میوه های سردسیری و خشک هزارتن مهمترین  ٤٥فرانسه با 

واحد فعال فرآوری میوه های هسته دار در کشور وجود دارد که با  ١١٤معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت : هم اکنون 

اجی وند بیان کرد: با توجه به اقلیم مناسب کشور و سازگار درسال فعالیت می کنند.ح  تن میوه ٢١8هزار و  ٩8ظرفیت فرآوری 

بودن درخت زردآلو با این اقلیم، محصول فوق در تمامی استان ها کشت و تولید می شود که بیشترین میزان تولید این محصول به 

ه های سردسیری و خشک معاونت هزار تن زردآلو اختصاص یافته است.مدیرکل دفتر امور میو ٦8.٥استان آذربایجان غربی با تولید 

باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به وجود ارقام بومی و تجاری زردآلو در کشور افزود: در نهالستان های زردآلو کشور، هم اکنون 

تکثیر  ( در حال ٥١و  ٤8، ٤٥، ٤٠، ۳٥رقم تجاری آیباتان، نصیری، اردوباد، مراغه، شمس، جهانگیری، بسطامی و )شاهرودی  ١٢

اردوباد   جهت کشت به باغداران توصیه می شود.حاجی وند در ادامه اضافه کرد: ارقام مراغه، آیباتان، نصیری و  است که این ارقام

دارای عملکرد باال، مقاوم به کم آبی و سهولت در برداشت هستند که از بخش های تحقیقاتی به باغداران معرفی شدند، همچنین 

 اغ و استفاده از ارقام تجاری، عالوه بر ارتقاء عملکرد در واحد سطح زردآلو، درآمد کشاورزان را افزایش می دهد.اجرای مدیریت کف ب

http://www.iana.ir/fa/news/٤٩٥١٠/%D8%A٧%D8%B١%D8% 
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 تولیدات باغی
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۰۳تاریخ: 

های مثمر در اراضی شیبدار، زراعت چوب و گیاهان اساس مدیریت منابع طبیعی کشور/ ایجاد باغ« مشارکت محوری »

 دارویی ظرفیت های جدید تولید و اشتغال در کشور

روری عنوان کرد و بر های منابع طبیعی را ضوزیر جهاد کشاورزی، تغییر رویکرد در نگاه و ساختار بهره برداری و حفاظت از عرصه

 .ضرورت مشارکت مردم در مدیریت و حفاظت از این منابع تاکید کرد

ها، مراتع و آبخیزداری به گزارش ایانا از وزارت جهاد کشاورزی، محمود حجتی در نشست با مدیران ستادی و استانی سازمان جنگل

ی از گیرمحوری در مدیریت منابع طبیعی، ضمن بهرهکرد مردمکشور که در ساختمان وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، گفت: با روی

 .رسانی ملی کمک کردتوان در امر حفاظت، به درآمدزایی و فایدهمشارکت و همراهی مردم، به جای ایجاد هزینه برای دولت می

ه برداری شود تا عالوه بر ایجاد امنیت های منابع طبیعی بهروی افزود: باید با ارائه راهکارهای قانونی موجود و مشارکت مردم از عرصه

ها وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: برای اجرای وظایف باید با مرتفع کردن نارسایی.و شغل، تولید و ثروت ملی را افزایش دهیم

ها، سازمان جنگلوی افزود: .های موجود استفاده کنیم که این امر نیازمند تغییر نگرش و نوع نگاه به مسائل پیش روستاز داشته

ظام ها و اهداف نمراتع و آبخیزداری کشور با توجه به امکانات موجود در حوزه منابع طبیعی باید با نوع نگاه و نگرش جدید، سیاست

به گفته این مسوول، کشورهای پیشتاز در سطح دنیا و حتی گذشتگان ما با .را در مدیریت منابع طبیعی کشور پیگیری و اجرا کند

 اند، بنابراین باید از نظر فرهنگی درها دست و پنچه نرم کرده و به موفقیت رسیدههایشان با نارساییها و داشتهاستفاده از اندوخته

وی با بیان این که شرایط کشور در حوزه منابع طبیعی نسبت به گذشته تغییر کرده است، گفت: با .خصوص این موضوع کار کرد

ها و ساختارها نیز باید تغییر کند زیرا در شرایط کنونی مدیری موفق است که همزمان ها، شیوهها، نگاهروشتوجه به این تغییرات، 

وزیر جهاد کشاورزی بر ضرورت مشارکت مردم .های مدیریتی سازمان را با شرایط جدید سازگار کندها و شیوهبا وجود تغییرات، روش

سازی در این خصوص، مشارکت باید به صورت زایی تاکید کرد و گفت: با فرهنگز بیابانها و مراتع و جلوگیری ادر حفاظت از جنگل

 .ودبرداران بخش کمک شها و ارائه تسهیالت و توزیع نهال به بهرهبه گفته وی، در این راستا باید با ایجاد صندوق.زا صورت گیرددرون

 های مثمر و دیم وهای اقتصادی و ایجاد درآمد نظیر ایجاد باغفعالیتهای منابع طبیعی برای های عرصهحجتی اذعان داشت: قابلیت

های مرتعی و بیابانی وجود دارد، سازگار با محیط زیست در اراضی شیبدار، زراعت چوب در مناطق مستعد و گیاهان دارویی در عرصه

 .های اقتصاد مقاومتی تالش کرداستها به مردم در چارچوب سیبرداری از این عرصهبنابراین باید بر واگذاری و بهره

برداران، به تولید ملی، ایجاد اشتغال و ها به مردم عالوه بر حفاظت از آن ها توسط بهرهبه گفته وی، در صورت واگذاری این عرصه

دامات و در این نشست مدیران سازمان، معاونین و مدیران کلی استان ها نیز گزارش از اق.شودکسب و کارهای مرتبط منجر می

 .ها را ارائه دادندبرنامه

http://www.iana.ir/fa/news/٤٩٥٢٩/%D٩%8٥%D8%B٤%D8%A 
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 تولیدات باغی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آبان  ۰۲تاریخ: 

 بازار حاکم استآخرین تحوالت بازار میوه و صیفی/ آرامش بر 

 .قیمت انواع میوه و تره بار در مقایسه با هفته های اخیر در بیشتر اقالم با ثبان نسبی همراه بوده است

در مقایسه با  قیمت انواع میوه و تره بار  صادی باشگاه خبرنگاران جوانگروه اقت صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار 

قیمت هر کیلو آخرین بررسی ها از بازار میوه و تره بار حاکی از آن است که  .هفته های اخیر در بیشتر اقالم با ثبان نسبی همراه بود

هزار  ١٠تا  8هزار، پرتقال جنوب  ٥تا  ٢، خرمالو 500هزار و  ٦تا  ٥٠٠هزار و  ٤هزار ، لیموشیرین  ٦تا  ٤هزار ، نارنگی  ٧تا  6 انار

، قدرت خرید مردم کاهش فراوانی میوهگوید: علی رغم محمدی یکی از فعاالن این صنف می.هزار تومان است ۳تا  ٢و پرتقال شمال 

لیمو ترش و باال بودن قیمت در میدان گالیه  و کمبود اناریکی دیگر از مغازه داران از  .یافته و تقاضای چندانی در بازار وجود ندارد

با اشاره به آخرین وضع بازار   صنعت،تجارت و کشاورزی حسین مهاجران رییس اتحادیه میوه و سبزی در گفتگو با خبرنگار.مند است

هزار،  ٢تا  ٥٠٠هزار، نارنگی رسمی هزار و  5 نارنگی ژاپنی ، ٥٠٠هزار و  ٦تا  ٥انار میوه های نوبرانه پاییز اظهار کرد: نرخ هر کیلو 

تا  ٥٠٠هزار و  ٢هزار، پرتقال رنگ آمیزی شمال  ٧تا  ٥٠٠هزار و  ٦هزار، پرتقال مجلسی جنوب  ۳تا  ٥٠٠هزار و  ٢پرتقال جنوب 

هزار  ١٤٠تا  ١۳٠را  نرخ هرکارتن آناناسوی .هزار تومان است ٤تا  ۳هزار و لیموشیرین  ٤تا  ٥٠٠هزار و  ۳هزار و گریپ فروت  ۳

 ۳هزار، هلو انجیری هزار تا  ١٧تا  8، توت فرنگی 8٠٠تومان اعالم کرد و افزود: اکنون هر کیلو شلیل شبرنگ با قیمت هزار تا هزار و 

هزار تومان در میدان عرضه می  ١٩تا  ١٥ه تازه و پست ٥٠٠هزار و  ٤تا  ٥٠٠هزار و  ۳هزار، گردو تازه  ٤هزار، سیب لبنان هزار تا 

 ۳، گالبی بیروتی ٥٠٠هزار و  7 گالبی شاه میوهمهاجران با اشاره به قیمت سایر میوه ها در بازار بیان کرد: قیمت هر کیلو  .شود

 ٥٠٠و خیار بوته ای را هزار و وی نرخ هر کیل .هزار تومان است ٤تا  ۳و موز  ٥٠٠هزار و  ٤تا  ٤،انگور ٥٠٠هزار و  8تا  ٥٠٠هزار و 

هزار و  ٢،گوجه فرنگی گلخانه 500هزار و  ٢تومان اعالم کرد و گفت: همچنین هر کیلو خیار گلخانه با نرخ هزار تا  ٥٠٠هزار و  ٢تا 

رضه می هزار تومان در میدان ع ٧هزار و لیمو ترش سنگی  15 لیمو ترش ریز،500هزار و  ٢تا  ٥٠٠گوجه فرنگی بوته ای هزار و 

و سبزی خوردن  8٠٠تا هزار و  ٥٠٠پلو،آش،قورمه( هزار و ) نرخ هر کیلو سبزی جوربه گفته رییس اتحادیه میوه و سبزی  .شود

مهاجران با اشاره به رکود حاکم بر بازار بیان کرد: با توجه به ازدیاد عرضه و کاهش شدید تقاضا نمی توان پیش  .هزار تومان است ٢

 .باید منتظر ماند میوه های پاییزه یت قیمت ها داشت و تا افزایش انبوهبینی خاصی از وضع

http://www.yjc.ir/fa/news/٦٢٩۳٧٠٠/%D8%A٢%D8%AE%D8%B١%D 
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 تولیدات باغی

 اکوناایران  – ۱۳۹۶آبان / /  ۰۱دوشنبه , 

 های همجواردرصد انار تولیدی چهارمحال و بختیاری به استان 30صادرات 

درصد انار تولیدی به منظور فرآوری و تهیه رب انار استفاده  ٤٠مدیرامور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: 

ابراهیم شیرانی ، اظهار کرد: .شودری روانه بازار استان میخوهای همجوار فرستاده و مابقی برای تازهدرصد به استان ۳٠شود، می

وی با .هکتار است که از این میزان حدود سه هکتار نهال و مابقی بارور است ١٦٠میزان سطح اختصاص یافته به باغات انار استان، 

تن  ١٠٠شود یک هزار و بینی میود: پیشتن انار از هر هکتار برداشت شود، افز ٦.٥شود به طور متوسط بینی میاشاره به اینکه پیش

درصد انار  ٤٠شیرانی گفت: .تن افزایش خواهد یافت ١٠٠انار از باغات استان برداشت شود که میزان تولید نسبت به سال گذشته 

خوری روانه تازههای همجوار فرستاده و مابقی برای درصد به استان ۳٠شود، تولیدی به منظور فرآوری و تهیه رب انار استفاده می

ترین مرکز تولید انار در استان روستای وی با اشاره به کیفیت مطلوب محصوالت باغی استان، خاطرنشان کرد: مهم.شودبازار استان می

 .شوددورک اناری از توابع بخش ناغان بوده که امرار معاش مردم آن منطقه از طریق باغات انار انجام می

http://iranecona.com/٧8٧٠۳/%D8%B٥%D8%A٧%D8%AF%D8%B١ 
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 تولیدات زراعی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آبان  ۰۱تاریخ: 

 هزار هکتار شالیزارهای شمال ١٥0هدف گذاری تجهیز و نوسازی 

هزار هکتار از شالیزارهای  ١٥٠مجری طرح تجهیز و نوسازی اراضی شمال گفت: در برنامه ششم توسعه تجهیز و نوسازی اراضی 

ارت جهاد کشاورزی، به نقل از پایگاه اطالع رسانی وز گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  به گزارش.شمال هدفگذاری شده است

 ١٠کشور اظهار کرد: با تخصیص منابع ملی ساالنه نزدیک به  تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری شمالرضا عظیمی مجری طرح 

 ٤٠تا  ۳٠ به عدد این خارجی های سرمایه تامین با  هزار هکتار از این اراضی شالیزاری را می توان تجهیز و نوسازی کرد و ١٥تا 

وی افزود: ما برای سرعت در اجرای عملیات خاکی همچون تسطیح لیزری، احداث جاده های .هزار هکتار در سال خواهد رسید

دسترسی به قطعات اراضی و احداث شبکه های آبیاری و زهکشی در شالیزارهای شمال کشور به دنبال سرمایه های خارجی هستیم 

میلیارد تومان جذب کنیم.به گفته عظیمی تا اردیبهشت سال آینده پیش بینی می  ١۳٠٠و قصد داریم از محل فاینانس چین حدود 

تجهیز و نوسازی شوند.این مقام مسوول ادامه داد: امسال برای اجرای  شالیزارهای شمال کشورهزار هکتار از  ٥  شود که نزدیک

ن تومان از منابع ملی پیش بینی شده است.مجری طرح میلیو 8٠٠میلیارد و  ١١این طرح در استان های مازندران، گیالن و گلستان 

تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری شمال کشور با بیان اینکه اعتبارات ملی از نیمه دوم امسال تخصیص می یابد، اذعان داشت: سهم 

مابقی این اعتبارات ملی به استان  میلیون عنوان و تصریح کرد: 8٠٠میلیارد تومان و گلستان را  ٥استان مازندران از این اعتبار ملی را 

هکتار در اراضی شالیزاری شمال  ٤٠٠هزار و  ١٤گیالن تعلق می گیرد.وی با اشاره به اینکه طی سه سال اخیر از محل اعتبارات ملی 

درصدی در مصرف آب، کاهش  ٢٥، صرفه جویی حفظ کاربری اراضی کشاورزی کشور عملیات اجرایی داشته ایم، تصریح کرد:

درصدی ضایعات محصوالت را از مزیت های اجرای طرح تجهیز و  ٢٠سختی کار و اجرای عملیات مکانیزاسیون در اراضی و کاهش 

 نوسازی شالیزارهای شمال کشور برشمرد.

/news/http://www.yjc.ir/fa٦٢٩٢8٦٦/%D٩%8٧%D8%AF%D 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۰۷تاریخ: 

ضرورت اطالع رسانی در حوزه کشاورزی و دامپزشکی برای رسیدن به سالمت و امنیت غذایی / اسلحه دامپزشکی، 
 سرنگ و واکسن است

است که با اطالع رسانی به دنبال سالمت محصوالت کشاورزی، رییس سازمان دامپزشکی کشور گفت: شعار حوزه دامپزشکی این 

 .مردم و ذی نفعان بخش کشاورزی باشیم تا به امنیت غذایی در کشور دست یابیم

به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، علیرضا رفیعی پور اظهار کرد: برای رسیدن به امنیت غذایی، سالمت 

ی و پایداری اشتغال در بخش دامپزشکی نیازمند مدیریت بهداشتی در این حوزه هستیم و برای دستیابی به این مهم، مردم، بهره ور

وی افزود: در حوزه دامپزشکی سه حلقه تولید کننده، صنعت .باید به تحلیل مسایل بخش بپردازیم که از وظایف مهم مطبوعات است

رد که این حلقه ها نیاز به دستیابی به علم و تخصص دامپزشکی دارند و هر زمان آگاهی به عنوان حلقه واسط و مصرف کننده وجود دا

رییس سازمان دامپزشکی .این حلقه ها توسط مطبوعات افزایش یابد، میزان خسارات بخش از تولید تا عرضه کاهش خواهد یافت

یار حوزه دام، طیور، آبزیان، زنبور عسل و کرم ابریشم کشور با بیان این که باالترین رقم ارزش اقتصادی کشور بعد از نفت در اخت

هزار میلیارد تومان است، همکاران سازمان  ١۳٥است، گفت: برای حفظ، حراست و صیانت از این سرمایه عظیم که در حدود 

که حتی در سرمایه  به گفته وی، در این سرمایه امتداد و پایداری وجود دارد.دامپزشکی شبانه روز در حال تالش و فعالیت هستند

ملی نفت وجود ندارد، اجداد ما با صنعت دام و کشاورزی رشد و توسعه یافتند، آیندگان نیز باید با اتکا به صنعت دام و کشاورزی به 

رفیعی پور با بیان این که اسلحه دامپزشکی، سرنگ و واکسن است، تصریح کرد: همکاران دامپزشکی با این .رشد مطلوب دست یابند

حه در دورترین نقاط کشور برای حفظ سرمایه دامی و بهداشت عمومی جامعه تالش می کنند اما برای کمک به بخش دامپزشکی، اسل

 .نیازمند آموزش و ترویج هستیم که این مسوولیت بر عهده حوزه مطبوعات، رسانه ها و صدا و سیما است

های قابل تشخیص و غیر قابل تشخیص و کنترل در حوزه دامپزشکی  این مقام مسوول با بیان این که دو نوع بیماری شامل بیماری

درصد همکاران دامپزشکی اثر گذارند اما پیشگیری و کنترل  ٩٩وجود دارد، گفت: در پیشگیری و کنترل بیماری های قابل تشخیص 

 تپیشگیری و کنترل اس بیماری های غیرقابل پیش بینی همچون تب کریمه کنگو از طریق اطالع رسانی و آگاهی بخشی قابل

http://www.iana.ir/fa/news/٤٩٥8٥/%D8%B٦%D8%B١% 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۰۱تاریخ: 

 هزار میلیارد تومان مالیات اضافه بر برنامه 30های صنعت طیور / اخذ تشکل نممیزان مالیاتی، بالی جا

ی مورد های بهاست که عامل اصلی آن را باید در اخذ مالیاتیکی از مشکالتی که صنعت طیور کشور با آن درگیر است، ضعف تشکل

ت مرغ به همراه معاون وزیر جهاد کشاورزی در های تولیدکننده گوشجست.به گزارش خبرنگار ایانا، دیشب برخی مدیران اتحادیه

امور تولیدات دامی برای حل مشکالت قانونی عرصه تولید، با دو تن از نمایندگان مجلس دیدار داشتند. در این جلسه مشکالت 

 .مختلفی از طرف نمایندگان بخش خصوصی مطرح شد که مهمترین آنها چالش به وجود آمده با سازمان امور مالیاتی بود

ای است که تنها ظرفیت حمل دو میلیون تن بار را دارد، اما برخی کارشناسان معتقدند که صنعت طیور گوشتی ایران مانند کشتی

اند! به عبارتی میزان مصرف گوشت مرغ در حال حاضر و با توجه به جمعیتی که در کشور بیش از سه میلیون تن بر آن سوار کرده

های صادر شده برای ایجاد اشتغال در این صنعت، به باالی سه میلیون تن در لیون تن بوده، اما پروانهپراکنده است، کمتر از دو می

احتیاطی ممکن است این کشتی بزرگ را به نابودی بکشاند و تولیدکنندگان را در تولید خود غرق رسد. بنابرانی کمی بیسال می

ت، اما مند اسهای پنهان، هزینه نسبتا پایین انرژی و غیره بهرهمانند یارانه  یهای بی شمارکند.با اینکه صنعت طیور ایران از مزیت

قدرت رقابت در بازارهای جهانی برای تولیدکنندگان داخلی وجود ندارد. بنابراین باید اذعان کرد که ساختار و سیستم این صنعت، با 

یشه رود. بنابراین رهای مربوطه به شمار مینها ضعف تشکلها و مشکالت فراوانی دست به گریبان است که یکی از مهمترین آچالش

 ها ایستاده است.گردد که در مقابل چاالکی و اقتدار تشکلچنین ضعفی، به یک سری موانع برمی

 تفسیرهای گوناگون از قانون 

ر یرهای گوناگون از قانون ددر همین راستا شب گذشته مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران مرغ گوشتی ایران، از پیچیدگی و تفس

ها به خاطر مباحث مالیاتی درگیر هستند. برخی موارد انتقاد کرد و گفت: به عنوان مثال در حال حاضر از تولیدکننده جو تا اتحادیه

 داند.های مربوط به کشاورزی را معاف از مالیات میاین در حالی است که متن قانون، فعالیت

ها مردم نهاد است، افزود: این نهادهای مردمی، بر اصل تولید مالکیت نداشته و به اینکه ساختار تشکلمحمدعلی کمالی، با اشاره 

های شها را با چالبیشتر مدیریت عوامل و خدمات رسانی را بر عهده دارد. در حالی که هر ممیزی مالیاتی، بنا به سلیقه خود این تشکل

 میلیون تا دو میلیارد تومان بدهکار سازمان امور مالیاتی هستند. ٢٠٠مختلف از های گوناگون مواجه کرده و اکنون اتحادیه

به گفته کمالی، در بسیاری از موارد ممیزهای مالیاتی از مشاغل کشاورزی فهم درستی ندارند و حتی ریاست سازمان امور مالیاتی نیز 

ها را تضعیف کرده و به خاطر همین مشکل، ه اقتدار تشکلتواند مشکل را حل کند. این یکی از مواردی است کبا دستور خود نمی

کند ها را بر عهده بگیرد. زیرا امور مالیاتی حتی به اموال شخصی آنها نیز رحم نمیکمتر کسی حاضر است سکان هدایت این تشکل

 و ممکن است حقوق بازنشستگی آنها توقیف شود.

 بهترین فرصت برای اصالح قانون مالیاتی 

های فراوان است، های صنعت طیور کشور، وجود تشکل، نماینده شازند در مجلس شورای اسالمی گفت: اگرچه یکی از مزیتدر ادامه

 اند.رسد این نهادهای خصوصی، تاکنون کارایی چندان موثری نداشتهاما به نظر می

ها در قانون نظام جامع دامپروری نقشی ندارند، بدون شک قدرت آنها نیز تحلیل خواهد رفت. علی ابراهیمی، معتقد است وقتی تشکل

نفر از اعضای  ١٧ها جلب کرد. البته خوشبختانه دست کم بنابراین باید در ابتدا نظر نمایندگان مجلس را برای اهمیت دادن به تشکل

ل ای این معضل را حتوان با الحاقیهآموخته این عرصه بوده و با مشکالت آن آشنا هستند. میس، خود دانشکمیسیون کشاورزی مجل

های این صنعت عنوان کرد: اکنون بهترین فرصت برای برنامه ریزی در مجلس است. زیرا کرد.وی در ارتباط با اخذ مالیات از تشکل

http://awnrc.com/index.php
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های قبل و بعد از تولید را نیز نهادینه کرد. ضمن شود معافیت مالیاتی حلقهو می بحث مالیات بر ارزش افزوده در حال بررسی بوده

هایی مانند محصول، نهاده، صادرات، واردات، تولید و غیره در عرصه طیور به طور دقیق و کامل تعریف شوند تا ممیزان اینکه باید واژه

 مالیاتی به اشتباه نیفتند.

 دار استدوپهلو بودن قانون، به ضرر مرغ 

ها گفت: اتفاقا این موضوع یکی از معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی نیز با اشاره به مشکالت مالیاتی برای تشکل

 توانند آن را به صورت قانونی حل کنند.هایی است که باید با جدیت تمام دنبال شده و نمایندگان مجلس میبحث

ای با همراهی کمیسیون کشاورزی مجلس برگزار شد که مخاطبان آن، نمایندگان سازمان هحسن رکنی، افزود: چندی پیش جلس

امور مالیاتی بودند. وقتی از آنها درباره علت این موضوع پرسش شد، در پاسخ گفتند که ما مجری قانون هستیم. بنابراین اگر جایی 

نیز موظفیم آن واحد را معاف اعالم کنیم. اما چنانچه متن به  در متن قانون به صراحت اعالم شده باشد که مالیات اخذ نشود، ما

صورت دو پهلو باشد، اصل بر گرفتن مالیات است.به گفته رکنی، بنابراین باید متن قانون برای ممیزان مالیاتی شفاف سازی شود تا 

ها به دلیل ترس از مالیات، وارد خرید و دیههای مختلف این صنعت، مالیات اخذ نکنند. زیرا بسیاری از اتحاآنها به اشتباه از حلقه

 کند.ها را تضعیف میشوند. این موضوع منافع مرغدار را به خطر انداخته و تشکلفروش مرغ نمی

 گری به بخش خصوصیتاکید بر واگذاری امور تصدی 

ت و ن موجود را به اندازه کافی دانسعضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی نیز که در این جلسه حضور یافته بود، تعداد قوانی

ای مواجه هستیم.به گفته جبار کوچکی نژاد، های عدیدهاظهار کرد: متاسفانه اگرچه قانون به اندازه کافی هست، اما در اجرا با ضعف

تومان از بخش هزار میلیارد  ۳٠های به عمل آمده متوجه شدند که سازمان امور مالیاتی، ساالنه نمایندگان در مجلس با بررسی

گیرد. بنابراین باید مبلغ گفته شده حذف و برای جبران آن در تامین بودجه فکری دیگر کرد. خصوصی اضافه بر برنامه مالیات می

تصحیح شود که تاکنون این اصالح اتفاق  ٩٧البته در نهایت تصمیم گرفتند که این مبحث توسط سازمان امور مالیاتی برای سال 

های توان کشور را اداره کرد. بنابراین باید هزینههزار میلیارد بودجه، نمی ۳8٠ادامه داد: باید پذیرفت که دیگر با  نیفتاده است.وی

ها به بخش خصوصی است. در همین راستا اقتدار و توانمندسازی گریاضافی حذف شوند که یکی از راهکارهای آن، واگذاری تصدی

طیور و  های صنعتنژاد در پایان تاکید کرد: ما برای حل مشکل مالیاتی تشکلرسد.کوچکیها نیز بسیار ضروری به نظر میتشکل

کسب رای اعتماد در این زمینه از نمایندگان، تمام تالش خود را خواهیم کرد تا بخشی از مشکالت تولیدکنندگان این کشور برطرف 

 شود.

http://www.iana.ir/fa/news/٤٩٤٥٢/%D٩%8٥%D٩%8٥%DB%8C 
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 تولیدات دام و طیور
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آبان  ۰۵تاریخ: 

 گوسفندیهزار تومانی نرخ گوشت ٢کمبودی در عرضه دام وجود ندارد/ کاهش 

 .دام در ایام اربعین، وجود نداردگونه کمبودی جهت عرضه رییس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت: هیچ

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی علی اصغر ملکی رییس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفتگو با خبرنگار

طی هفته های اخیر در بازار خبر داد و گفت: هر کیلو شقه گوسفندی  نرخ گوشت تومانی هزار ٢  تا ٥٠٠هزار و از کاهش  جوان

 .هزار تومان به مشتری عرضه می شود ٤۳تا  ٤٢تومان به مغازه دار و  ٥٠٠هزار و  ۳8تا  ۳8بدون دنبه با نرخ 

 .زولی قیمت گوشت در بازار اعالم کردرا دلیل اصلی روند ن واردات گوشت قرمزوی عرضه مناسب دام و  

تاثیری نداشته است، افزود: در شرایط کنونی نوسان نرخ دالر خللی در میزان  واردات گوشت ملکی با بیان اینکه افزایش نرخ دالر بر 

 ایام اربعین گونه کمبودی جهت عرضه دام دررییس اتحادیه گوشت گوسفندی با بیان اینکه هیچ .واردات گوشت ایجاد نکرده است

 .شود که اتفاق خاصی در عرضه دام به بازار رخ ندهدحسینی وجود ندارد، بیان کرد: با توجه به شرایط کنونی، پیش بینی می

: دش یادآور  وی در پاسخ به این سوال که نوسان نرخ دالر بر افزایش قیمت گوشت های وارداتی می تواند اثر گذار باشد یا خیر، 

 .رود می سو و سمت کدام به تقاضا و عرضه که دید و ماند منتظر باید و ندارد وجود بازار در گوشت قیمت بینی پیش امکان

http://www.yjc.ir/fa/news/٦٢٩٥٥٥٤/%DA%A٩% 
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 تولیدات دام و طیور
 ایران اکونا - ۱۳۹۶آبان / /  ۰۷یکشنبه , 

 هزار قطعه جوجه یک روزه در تاالر محصوالت کشاورزی عرضه شد ١٥7

هزار قطعه جوجه یک  ١٥٧تن شکر و  ٦٢٥هزار تن گندم خوراکی و دوروم، یک هزار و  ٢١٥تاالر محصوالت کشاورزی امروز میزبان 

تن مس کاتد،  ٤٤٠تن مس مفتول،  ٢8٠ آبان ماه(  ٧در تاالر محصوالت صنعتی و معدنی بورس کاال امروز )یکشنبه، .روزه است

تن سبد میلگرد  ٥٥٠تن سولفور مولیبدن،  ١٤٠تن کنسانتره فلزات گرانبها، ١٢هزار تن مس کم عیار،  ٢٠، ٢تن مس کاتد ۳٠٠

هزار  ۳٥٠تاالر صادراتی بورس کاالی ایران نیز در این روز شاهد عرضه .دشوعرضه می  ١٠-A۳ تن میلگرد ١١٠و  ١٠-A۳ تا۳٢

 .تن قیر، گوگرد و عایق رطوبتی نیز در تاالر صادراتی عرضه می شود ٥٥٠هزار و  ۳٢عالوه براین، .تن آرد گندم است

مواد شیمیایی و مواد پلیمری را تجربه  تن قیر، وکیوم باتوم، گوگرد، ١8٢هزار و  ٥٦تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی نیز عرضه 

 .کرد

تن  ٤٢٤تن نخ پلی استر، ٥٠تن متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات،  ٩٤بازار فرعی بورس کاالی ایران نیز در این روز شاهد عرضه 

 .کیلوگرم بشکه خالی است 8٥٠ضایعات فلزی و 

http://iranecona.com/٧88٧٤/%DB%B١%DB%B٥%DB%B٧- 
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 چای
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۰۱تاریخ: 

بیش خرید  /میلیارد تومان از مطالبات چایکاران ١٢9تمدید زمان برداشت برگ سبز چای تا پنجم آبان ماه / پرداخت 
 هزار تن برگ سبز چای تا پایان مهرماه ١07از 

آخرین مهلت برداشت برگ سبز چای تا پنجم آبان ماه برای چایکاران تمدید شد و این فرصت به هیچ وجه قابل تمدید نیست، 

یکاران خریداری هزار تن برگ سبز چای تا پایان مهرماه از چا ١٠٧درصد مطالبات چایکاران پرداخت و بیش از  ٦٥همچنین تاکنون 

محمد ولی روزبهان رئیس سازمان چای کشور در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( با بیان این مطلب .شده است

افزود: با توجه به شرایط جوی مناسب در پایان دوره بهره برداری، بخشی از چایکاران موفق به برداشت چای و تحویل آن به کارخانجات 

چای نشدند، بنابراین به منظور بهره مند شدن چایکاران از شرایط بهتر، فرصت ویژه ای برای تولیدکنندگان این بخش در  فرآوری

مهرماه است، تصریح کرد:  ۳٠وی با اشاره به اینکه آخرین مهلت برداشت برگ سبز چای طبق روش رایج هر سال تا  نظر گرفته شد.

اران تا پنجم آبان ماه تمدید شد و این فرصت به هیچ وجه قابل تمدید نیست، بنابراین زمان برداشت برگ سبز چای برای چایک

 چایکاران می توانند برگ سبز برداشت شده را در زمان فوق به کارخانه های فعال در منطقه تحویل دهند.

ود، عنوان کرد: ظرفیت کارخانه های کارخانه برای دریافت چای تا تاریخ فوق فعال خواهد ب ٤٠روزبهان با اشاره به اینکه حدود 

تن برگ چای برداشت، خریداری  ٥٠٠هزار و  ۳تن است که در برخی روزهای ماه اردیبهشت  ٩٠٠هزار و  ۳فرآوری چای کشور حدود 

عالیت تنی برگ سبز چای در روزهای آینده، نیاز به ف ٧٠٠تا  ٥٠٠و به کارخانجات تحویل داده شد، بنابراین با پیش بینی برداشت 

تن برگ سبز چای  ٥٠٠هزار و  ١٠٧کارخانه فرآوری چای نیست.رئیس سازمان چای کشور با بیان اینکه تاکنون  ٥١تمام یکصد و 

میلیارد تومان از چایکاران استان های گیالن و مازندران خریداری شده، بیان کرد: از این میزان چای خریداری شده  ٢٠١به ارزش 

 هزارتن چای خشک تاکنون استحصال شده است. ٢۳مابقی چای درجه دو بوده و حدود درصد چای درجه یک و  ٧۳

درصد برگ سبز خریداری شده از چایکاران پرداخت شده، تصریح کرد:  ٦٥میلیارد تومان معادل  ١٢٩وی با اشاره به اینکه تاکنون 

 ت می شود.مابقی مطالبات چایکاران به زودی با وصول سهم کارخانجات و سهم دولت پرداخ

درصدی میزان برداشت برگ سبز چای در سال جاری خبر داد و افزود: به دلیل بارش استثنائی نزوالت طی  ٢۳روزبهان از کاهش 

هزار تن پیش  ١١٠هزار تن رسیده بود، اما در سال جاری میزان برداشت حدود  ١۳٩، میزان برداشت برگ سبز چای به ٩٥سال 

 ٩٤هزار تن و در سال  ٦٥حدود  ٩۳ای کشور در ادامه اضافه کرد: برداشت برگ سبز چای در سال رئیس سازمان چ بینی می شود.

 درصد رشد داشته است.  ١8، ٩٤هزار تن بوده که در سال جاری میزان برداشت نسبت به سال  8٧حدود 

a.ir/fa/news/http://www.ian٤٩٤٦٦/%D8%AA%D٩%8٥%D8%AF 
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 خرما
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آبان  ۰۴تاریخ: 

 قیمت خرما در بازار واقعی نیست/ضرورت راه اندازی ستاد خرما

 .توان روی آن حساب باز کردراهگشا نبوده و به سبب قیمت حداقلی، نمیدبیر انجمن خرما گفت: هیچ زمانی قیمت تضمینی خرما 

با بیان  خبرنگاران جوانگروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی  علی اصغر موسوی دبیر انجمن خرما در گفتگو با خبرنگار

هزار تا یک میلیون تن خرما در  ٩٠٠وجود ندارد، اظهار کرد: امسال همانند سال گذشته  تولید خرما اینکه امسال هیچ کمبودی در

وی با بیان اینکه قیمت کنونی خرما در بازار  .هزارتن آن به سبب مازاد نیاز داخل باید صادر شود ٤٠٠کشور تولید می شود که 

تومان از باغداران خریداری می شود، فروش آن  ٥٠٠هزار و  ٢تا  ٧٠٠رمنطقی است، افزود: با توجه به آنکه هر کیلو خرما با نرخ غی

موسوی با بیان اینکه در هفته پایانی برداشت خرما هستیم،  .هزار تومان در بازار اجحاف در حق مصرف کنندگان است ١٢با نرخ های 

تا زمانیکه در دست باغدار است، قیمتی ندارد اما زمانیکه به دست دالل می رسد، همانند طال نایاب شده و تصریح کرد: این محصول 

 .با چند برابر قیمت در بازار عرضه می شود

همه ساله در فاصله چند ماه قبل و بعد از برداشت به  :دبیر انجمن خرما سودجویی دالالن را تنها عامل گرانی خرما دانست و گفت 

 .هانه های مختلف شاهد گرانی خرما هستیم که با وجود هشدارهای مکرر به مسووالن، گویی وزارت جهاد کشاورزی گوش شنوا نداردب

 ستاد اندازی راه به اقدام  وی با اشاره به ضرورت راه اندازی ستاد خرمای کشور بیان کرد: وزیر جهاد کشاورزی باید هر چه سریع 

بخش خصوصی در صنعت خرما و تولید، بازار را کنترل کند تا شاهد قیمت های کاذب و سودجویی ا کرده و با مشارکت خرم

در کاهش قیمت محصول در بازار موثر است یا خیر، گفت:  خرید تضمینی خرماموسوی در پاسخ به این سوال که  .نباشیم  دالالن

 .توان روی آن حساب باز کردنمی هیچ زمانی قیمت تضمینی خرما راهگشا نبوده و به سبب قیمت حداقلی،

http://www.yjc.ir/fa/news/٦٢٩٢٢8٢/%D٩%8٢%DB%8C%D٩%8٥% 
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 خرید تضمینی/خدمات
 فارس - ۹۶/۰۸/۰۳ : تاریخ

 گندمکارانلزوم اعالم سریع نرخ تضمینی گندم و پرداخت پول 
جمهور خواست، برای حفظ امنیت غذایی و خودکفایی گندم، اعالم هر چه سریعتر نرخ شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی از رئیس 

  .خرید تضمینی به تناسب نرخ تورم و پرداخت مطالبات کشاورزان به همراه جریمه تاخیر را شخصاً پیگیری نماید

ای به رئیس جمهور از ایشان خواست تا به منظور حفظ و ، شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در نامهخبرگزاری فارسبه گزارش 

حراست از دستاورد مهم دولت در تامین امنیت غذایی و خودکفایی در تولید گندم، اعالم هر چه سریعتر نرخ خرید تضمینی گندم 

 .داخت مطالبات کشاورزان به همراه جریمه تاخیر آن را شخصا پیگیری نمایدمتناسب با نرخ تورم و پر

دولت طبق قانون باید حداکثر تا پایان شهریور ماه نرخ خرید تضمینی گندم را اعالم می کرد و پیش از آغاز فصل زراعی گندم، 

ت که این مهم به تاخیر افتاده و ممکن است مطالبات فصل گذشته کشاورزان را پرداخت می نمود. با این وجود بیش از یک ماه اس

منجر به کاهش تولید گندم در سال جاری منتهی شود. شنیده ها حاکی از آن است که رئیس سازمان برنامه و بودجه مهمترین 

به  د کهای به رئیس جمهور ارسال نمودر این راستا شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی نامه.مخالف سیاست خرید تضمینی گندم است

در این نامه خطاب به حسن روحانی رئیس جمهور آمده است: تامین امنیت غذایی یکی از راهبردی ترین برنامه های .شرح زیر است

دولت یازدهم بود که با اقدامات هوشمندانه وزارت جهاد کشاورزی همراه گردید. این اقدامات باعث شد سطح تولید محصوالت 

های اخیر بی سابقه بوده و شایسته برسد که در سال ١۳٩٥میلیون تن در سال  ١١8به  ١۳٩٢ر سال میلیون تن د ٩٧کشاورزی از 

میلیون تن در سال  ٦.٦در این میان، میزان تولید گندم به عنوان یک کاالی مهم و تامین کننده قوت غالب مردم، از .تقدیر است

خودکفایی در تولید این محصول حیاتی و همچنین پیش بینی  رسید و منجر به ١۳٩٥میلیون تن در سال  14.5به حدود  ١۳٩٢

هدایت کشاورزان به سمت تولید گندم با استفاده از سیاست خرید تضمینی در حالی صورت گرفت که اگر این .برای صادرات آن شد

 تولید نیاز داشت، بلکه جزوشد که نه تنها آب زیادی برای اقدام انجام نمی شد، منابع کشاورزی در تولید محصوالتی استفاده می

 .نیازهای اصلی کشور نبود و تاثیری در تامین امنیت غذایی نداشت

با این وجود، دو سال است که مهمترین دستاورد دولت به دلیل عدم توجه و همراهی کافی بدنه دولت با چالش مواجه شده است؛ 

به اندازه تورم طبق قانون و تاخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان  عدم اعالم به موقع نرخ خرید تضمینی گندم، عدم افزایش این نرخ

به عنوان سه عامل مهم، اثرگذاری سیاست خرید تضمینی را کاهش داده تا جایی که طبق آمارهای اعالمی از سوی وزارت جهاد 

است از دستاورد مهم دولت بنابراین به منظور حفظ و حر.درصد کاهش یافته است ٢۳کشاورزی، سطح تولید گندم طی سال جاری 

در تولید محصوالت اساسی مانند گندم و تامین امنیت غذایی و در ادامه فراهم کردن شرایط برای صادرات محصوالت فرآوری شده 

ای رو با ارزش افزوده باال از مازاد گندم مورد نیاز کشور، پیشنهاد می شود جنابعالی شخصا این مسئله را پیگیری نموده و شرایط را ب

و افزایش آن متناسب  ٩٧-٩٦اعالم نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی :اقدام مهم زیر فراهم نمایید ٢اجرای هر چه سریعتر 

با نرخ تورم طبق قانون خرید تضمینی محصوالت کشاورزیپرداخت مطالبات باقیمانده کشاورزان ناشی از خرید تضمینی گندم در سال 

ریمه تاخیر طبق قانون برنامه ششم توسعهامید است که اقدامات هوشمندانه دولت یازدهم در تامین امنیت به همراه ج ٩٦-٩٥زراعی 

غذایی، در دولت دوازدهم ادامه داشته و دیگر حوزه های مهم را نیز پوشش دهد. شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی آماده است در 

 .تی یاری نمایداین زمینه دولت دوازدهم را جهت تحقق اقتصاد مقاوم

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١۳٩٦٠8٠۳٠٠٠٦٥٤ 
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 خدمات
 فارس - ۹۶/۰۸/۰۷ : تاریخ

 بردار نیست پول گندم را ندادند و نرخ تضمینی اعالم نشد/ امنیت غذایی شوخی
گویند، گفت: به جای شعار کمیسیون کشاورزی در مجلس نهم در پاسخ به کسانی که مدام از واردات گندم سخن میعضو سابق 

بهرام  .کاران را به موقع بدهدواردات گندم، دولت برای امنیت غذایی و استقالل کشور باید از کشاورزان حمایت کند و پول گندم

به جای  گویند،، در مورد کسانی که به بهانه ارزان بودن گندم خارجی میخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی بیرانوند در گفت

زنند، تومانی خارجی استفاده کنیم، گفت: آنهایی که این حرف را می ٩٠٠تومانی از گندم وارداتی  ١۳٠٠تولید گندم و خرید تضمینی 

دانند. ممکن است امروز گندم ارزان به ما بفروشند، اما گندم مانند کاالهای نظامی نیت ملی و غذایی کشور را نمیمفهوم استقالل و ام

شود علیه عضو سابق کمیسیون کشاورزی مجلس نهم، افزود: مگر می .و دفاعی کشور ضروری است که باید در داخل کشور تهیه شود

وی اضافه کرد: کسانی که نرخ جهانی .بردار نیستت گندم صحبت کرد، این امر شوخیامنیت ملی و امنیت غذایی کشور و از واردا

تومان  ١٦٠٠و  ١٥٠٠گویند در زمانی که نرخ جهانی هر کیلو گندم گیرند، اگر راست میگندم را در واردات و صادرات در نظر می

زدند و چرا خسارت کشاورزان بابت تولید آن حرف نمی شد، چرا آن موقعتومان پرداخت می ٦٠٠بود، اما برای گندم داخلی کیلویی 

ای های واردات گندم در واقع حرف دیکته شده توسط دشمن است که از زبان عدهبیرانوند افزود: زمزمه .دهندهای گندم را نمیسال

ا ا حساب کنیم، امروز روستاهای مآید در حالی که اگر به کشاورزی و تولید گندم سوبسید بدهیم و یا الاقل حق تولید او ربیرون می

تا  ٢٦درصد مردم در روستا و بقیه در شهر بودند، امروز جمعیت روستایی بین  ٧٠شدند. در حالی که در ابتدای انقالب خالی نمی

ما ا شان به تولید گندم و همچنین پرورش دام وابسته استاین نماینده سابق مجلس، گفت: مردم روستا معیشت .انددرصد شده ٢٧

  .کننددانند که با واردات محصوالت کشاورزی در واقع روستاها را به دست خود خراب میاند نمیآنهایی که چشم به واردات دوخته

برداران خرد و روستایی هستند که تولید گندم به عنوان قوت غالب ای کشاورزان و بهرهوی افزود: تولید گندم دو گونه است عده

پزی به عنوان خریدار گندم هستند که فقط درصدد این هستند گندم های تولید ماکارانی و شیرینیای از کارخانهآنهاست و دوم عده

آنها کاری به تولید گندم در داخل کشور ندارند. در حالی که باید همه ما منافع ملی، امنیت غذایی  .ارزان بخرند و سود بیشتری ببرند

بیرانوند در مورد سوءاستفاده از سخن وزیر بهداشت که گفته بود نان ایرانی دارای نمک بیشتر و .و استقالل کشور را در نظر بگیریم

 تواند توصیه کند که گندم واردتواند در مورد میزان نمک نان صحبت کند، اما او نمیکیفیت پایین است، گفت: وزیر بهداشت می

برای بهتر شدن کیفیت نان حتماً باید گندم وارد شود. کشاورزان ما  توان نتیجه منطقی گرفت کهکنیم. همچنین از این قضیه نمی

عضو سابق کمیسیون کشاورزی  .اند و هیچ مشکلی پیش نیامده استهزاران سال گندم کاشته و نان باکیفیت باال تولید و مصرف کرده

منشأ محصوالت وارداتی مانند گندم از چیست آیا دانیم مجلس نهم، افزود: واردات گندم جفا به کشاورزان و مردم است زیرا ما نمی

وی تأکید کرد:  .گندم وارداتی تراریخته است یا نه؟ در حالی که گندم داخلی کامالً طبیعی و به دست کشاورز کشور تولید شده است

نداشته  شد و امنیت غذاییتولید گندم به عنوان یک کاالی استراتژیک ارتباط مستقیم با امنیت غذایی دارد و اگر تولید داخلی نبا

شویم. ما باید از کشاورازن تشکر کنیم و به جای اینکه قیمت تضمینی گندم را به موقع اعالم کنیم باشیم توسط دشمن لگدکوب می

نرخ  بیرانوند در مورد اعالم نشدن .گویند باید گندم وارد کنیمای به بهانه کیفیت گندم میو پول کشاورز را سریع بدهیم مرتب عده

درصد پول کشاورزان  ۳٠اند و ظاهراً روز از فصل زراعی جدید، گفت: هنوز پول گندم کشاورزان را نداده ۳٧تضمینی گندم با گذشت 

مانده و از طرفی تأخیر در اعالم نرخ تضمینی اثر مستقیم در تولید سال آینده گندم دارد و دولت حق ندارد نرخ تضمینی را کمتر از 

های عضو سابق کمیسیون کشاورزی مجلس نهم تأکید کرد: باید نرخ نهاده.ر از هزینه تمام شده کشاورز اعالم کندنرخ تورم و کمت

حمایت  یابد و دولت همتولید، هزینه کشت گندم را در نظر بگیرند و همانطور که قیمت خودرو به راحتی به صورت پلکانی افزایش می
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 ٤٠کند جفا شود. پول گندم او پرداخت نشود و نرخ تضمینی گندم با گذشت را تأمین میکند، نباید به کشاورز که غذای مردم می

  .روز از سال زراعی اعالم نشود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١۳٩٦٠8٠٧٠٠٠٤٢٦ 
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 خدمات
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۰۶تاریخ: 

 پیشگیری از بروز تهدیدات زیستی، مهم ترین وظایف پدافند غیر عامل دامپزشکی

مدیر پدافند غیر عامل سازمان دامپزشکی ماموریت پدافند غیر عامل دامپزشکی را تالش در جهت افزایش توان علمی و بکار گیری 

به گزارش ایانا از سازمان دامپزشکی کشور، حسین مهدوی . تشخیص و شناسایی تهدیدات زیستی عنوان کردفن آوری به روز در 

پیشگیری از بروز تهدیدات زیستی از مهمترین وظایف پدافند غیر عامل در دامپزشکی است. جهت تحقق این امر به دو : شهری افزود

ی می توان اشاره کرد که نقشی انکار ناپذیر در پاسخ به هنگام و صحیح موضوع حساس و حیاتی یعنی آگاهی بخشی و مسئولیت پذیر

 . در پیشگیری از تهدید دارند

استوار شده است. رعایت امنیت زیستی باعث   وی همچنین افزود: پدافند غیر عامل در دامپزشکی بر پایه رعایت اصول امنیت زیستی

 شی از تهدید دشمن را به حداقل ممکن می رساند.کاهش یافتن یا حذف مخاطرات زیستی شده و خسارات نا

آگاهی در مورد تهدیدها و رعایت اصول امنیت زیستی در بین تصمیم گیرندگان، قانون گذاران، پرورش دهندگان دام، طیور و آبزیان، 

ه فرهنگ عمومی تبدیل صنایع وابسته به امور دامپزشکی، محققان، دانش پژوهان و دانشجویان و دامپزشکان در هر رده ای باید ب

های هر فرد یا صنف مرتبط با موضوع امنیت زیستی در دامپزشکی مشخص شده شود.مهدوی شهری اعالم کرد: با این نگاه مسئولیت

پدید و های نوهای مخاطرات در پیشرفت علوم زیستی جدید و بروز بیماریو با ایفای نقش و وظیفه تعریف شده که ناشی از نگرانی

 است به وظیفه علمی و قانونی خود عمل کنند. باز پدید

وی افزود: اکنون نه تنها این امر در کشور باید نهادینه شود بلکه به علت صادرات به کشورهای همسایه نوعی مسئولیت پذیری منطقه 

 ای نیز بر دوش دامپزشکی کشور بوده که باید در امر صادرات رعایت اصول امنیت زیستی جدی تر گرفته شود

http://www.iana.ir/fa/news/٤٩٥٧۳/%D٩%BE%DB%8C%D 
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 خدمات
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۰۶تاریخ: 

 های مشمول مشارکت باال در سامانه سهام عدالت قرار گرفتندروستاییان در صدر گروه

میلیون نفر افراد مجاز برای اعالم شبای بانکی برای دریافت سود سهام عدالت، شمار مشموالنی که تاکنون شبای  ٤٧حدود از تعداد 

 .میلیون نفر اعالم شده است ۳۳اند حدود بانکی خود را به سامانه سهام عدالت اعالم کرده

روزرسانی و اعمال تغییرات الزم از ابتدای آبان ماه امسال ای بهبه گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا(، سامانه سهام عدالت که بر

از یکم آبان ماه جاری و با پایان یافتن    .از دسترس خارج شده بود از امروز )پنجم آبان( بار دیگر در دسترس مشموالن قرار گرفت

ت چهار روز از دسترس عموم مردم خارج مدمهلت زمانی مشموالن برای پرداخت بدهی تسویه نشدن سهام عدالت، این سامانه به

 توانند با مراجعه به این سامانه به نشانی اینترنتیسازی، مشموالن از امروز دوباره میبر اساس اعالم سازمان خصوصی .شد

ww.samanese.ir هده شماره شبای بانکی خود را برای برخورداری از سود سهام عدالت وارد یا صورت وضعیت دارایی خود را مشا

توانند با وارد کردن اطالعات هویتی مشموالن شدگان این سهام میبر این اساس تمامی مشموالن سهام عدالت و بازماندگان فوت .کنند

در سامانه سهام عدالت، از صورت وضعیت مربوطه آگاه شوند و همچنین در صورتی که تا کنون شماره شبای حساب بانکی به این 

میلیون نفر افراد مجاز برای اعالم شبای  ٤٧از تعداد حدود   .د، اقدام به ثبت شماره شبای بانکی خود کنندسامانه اعالم نکرده ان

حدود  اندبانکی برای دریافت سود سهام عدالت، شمار مشموالنی که تاکنون شبای بانکی خود را به سامانه سهام عدالت اعالم کرده

ن، مددجویان نهادهای حمایتی، روستاییان و عشایر و کارگران فصلی و ساختمانی در این میا  .میلیون نفر اعالم شده است ۳۳

درصد و  ٧٥درصد، روستاییان با  ٧٦مددجویان با   .اندباالترین میزان مشارکت در اعالم شماره شبای بانکی به سامانه را داشته

ثبت شماره شبای بانکی خود در سامانه سهام عدالت  های مشمولی هستند که مشارکت باالیی دردرصد در صدر گروه ٧٠کارگران با 

های سرمایه پذیر طی سه مرحله به حساب مشموالن شرکت ٩٥بر این اساس قرار است تا پایان امسال سود سال مالی   .اندو داشته

 .سهام عدالت واریز شود

http://www.iana.ir/fa/news/٤٩٥٥٧/%D8%B١%D٩%88%D8% 
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 خدمات
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۰۳تاریخ: 

 المللی صادرات محصوالت کشاورزیکارگاه آموزشی بین

محصوالت صادر کننده  ٧٠کارگاه آموزشی بین المللی صادرات محصوالت کشاورزی با هدف شناسایی بازارهای هدف و با حضور 

 .برگزار شد (کشاورزی در مرکز آموزش عالی امام خمینی )ره

، قائم مقام معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی ایران هدف از برگزاری (ره)به گزارش ایانا از مرکز آموزش عالی امام خمینی

برای گسترش و توسعه صادرات محصوالت کارگاه آموزشی بین المللی صادرات محصوالت کشاورزی را دستیابی به راهکارهایی 

 .کشاورزی اعالم کرد و افزود: این کارگاه به منظور پایداری در صادرات و شناسایی راهکارهای نوین در دنیا برگزار می شود

کاظم نژاد گفت: شناسایی بازارهای هدف، کوچک مقیاس بودن تولید کشور، عدم رعایت استانداردهای بین المللی و شناسایی 

استانداردهای بین المللی و سپس رعایت آن ها از موضوعاتی است که در کوتاه مدت و بلند مدت صادرات کشور را با مشکل مواجه 

وی در پایان امیدواری کرد همکاران حوزه فائو بتوانند تجارب بین المللی خود را به بخش خصوصی کشور انتقال دهند و کرده است. 

 .دستاورد این کارگاه آموزشی توسعه صادرات محصوالت کشاورزی باشد با کمک و هم اندیشی طرفین،

در این کارگاه آموزشی همچنین کارشناس ارشد ایران در فائو با بیا اینکه زمینه بهبود زنجیره تولید، فرآوری و عرضه و صادرات 

دفتر فائو از رم در این کارگاه حضور  ترتیبی اتخاذ شده تا همکاران  اظهار داشت: محصوالت کشاورزی در حال شکل گیری است،

یابند و با هم اندیشی طرفین، به راه های تقویت فرصت های موجود و کاهش چالش ها دست پیدا کنیم، به طوری که بخش کشاورزی 

 و صنایع غذایی کشور ما بتواند در عرصه بین المللی در منطقه و بیرون از منطقه نقش قوی تری ایفا نماید.

ساله کشور در فائو اشاره کرد و اظهار داشت: این برنامه بر چهار محور اساسی از جمله: توجه به کشاورزی پایدار برنامه پنج بهفردوسی 

مقیاس، پا و کوچک به سمت کشاورزی کالنزیست و حساس به تغییرات اقلیمی، توسعه روستایی، حرکت از کشاورزی خرده در محیط

 ذایی در کشور و انتقال دانش و تجربه بین طرفین تدوین شده است.توجه به بحث امنیت و ایمنی غ

  .یابیم وی در پایان افزود: در نظر داریم در پنج سال آینده بتوانیم با همکاری بخش دولتی و بخش خصوصی به این اهداف مهم دست

( FAOن خوار و بار کشاورزی فائو )در کارگاه آموزشی آموزشی بین المللی صادرات محصوالت کشاورزی سه استاد مجرب سازما

 ( تدریس کردند.Cosimo Avesani( و کازیمو آوسانی )Ny You، نی یو )Andere Zimmermann آندریا زیمرمن

و معاونت  (FAO)گفتنی است کارگاه آموزشی بین المللی صادرات محصوالت کشاورزی که با همکاری سازمان خوار و بار کشاورزی 

نایع کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی و کانون انجمن های صنفی کارفرمایی گاوداران ایران و با حضور کاظم توسعه بازرگانی و ص

نژاد قائم مقام معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی ایران، بابایی رئیس کانون انجمن های صنفی کارفرمایی گاوداران ایران، 

نفر از  ٧٠رئیس مرکز آموزش عالی امام خمینی)ره(، مدیران وزارت جهادکشاورزی و  فردوسی کارشناس ارشد ایران در فائو، مخبر

صادر کنندگان محصوالت کشاورزی در بخش خصوصی، اتحادیه ها، تعاونی ها و کارشناسان جهاد کشاورزی در سالن اجتماعات استاد 

 ان می دهد.مطهری مرکز آموزش عالی امام خمینی)ره( برگزار شد، امروز به کار خود پای

http://www.iana.ir/fa/news/٤٩٥٢8/%DA%A٩%D8%A٧%D8 
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 دانه های روغنی
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 زعفران
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۰۶تاریخ: 

 زعفران ایران شناسنامه دار می شود

هزار ساله بی هویت است و  ۳مشاور وزیر و مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهادکشاورزی گفت: زعفران کشور با وجود پیشینه 

 .با تهیه شناسنامه در حقیقت به دنبال معرفی طالی سرخ کشورمان در سطح جهان هستیم

یوسفی آذر امروز شنبه در نخستین جشنواره زعفران شهرستان فاروج در خراسان شمالی گفت: باید کاری کرد  به گزارش ایرنا، پیمان

وی با بیان اینکه برای زعفران کار نکرده ایم، بیان داشت: .که تمام بازار جهان را در زمینه این محصول زراعی و دارویی قبضه کرد

 .میلیون دالر است ۳٠٠ا در اختیار داریم تنها سهم کشورمان از این محصول دارویی درصد تولید زعفران جهان ر 88باوجود اینکه 

میلیارد ریالی اعتبار برای خرید توافقی این محصول خبرداد و گفت: زعفران را نباید کار روزمره بدانیم و تهیه  ٦٠٠وی از ابالغ 

سال آینده دنیا براساس دو صنعت آی تی، و سالمت  ١٠٠قتصاد وی افزود: ا.شناسنامه ملی این محصول در جهان را باید قدر بدانیم

نخستین جشنواره یک روزه زعفران فاروج با هدف معرفی این محصول در .با رویکرد بازگشت به سمت داروهای گیاهی خواهد بود

 .مزرعه ای نزدیک شهر فاروج در استان خراسان شمالی برگزار شد

http://www.iana.ir/fa/news/٤٩٥٧٩/%D8%B٢%D8%B 
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 زعفران
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آبان  ۰۲تاریخ: 

 طالی سرخ ارزان شد

هزار تومان کاهش یافته  ٤٠٠تا  ۳٠٠نایب رییس شورای ملی زعفران گفت: با عرضه محصول نو به بازار، قیمت هر کیلو زعفران 

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی  غالمرضا میری نایب رییس شورای ملی زعفران در گفتگو با خبرنگار.است

تا  300 قیمت هر کیلو زعفران ی قیمت زعفران در بازار خبر داد و گفت: با عرضه محصول نو به بازار،درصد ١٠از کاهش  جوان

 8٠٠میلیون و  ٤و حداکثر  ١٠٠میلیون و  ۳به گفته وی اکنون حداقل نرخ هر کیلو طالی سرخ  .هزار تومان کاهش یافته است ٤٠٠

از نوع نگین بوده است، افزود: با برداشت انبوه محصول در روزهای  نوبرانه عرضه زعفران هایمیری با بیان اینکه  .هزار تومان است

وی مجموع سطح زیر کشت زعفران .داشت قیمت از دقیقی برآورد تواننمی  آینده، انواع دیگر زعفران به بازار عرضه می شود و اکنون

براساس اظهار نظر مسووالن وزارت جهاد کشاورزی، به هزار هکتار اعالم کرد و گفت:  ١٢٠در دو استان خراسان رضوی و جنوبی را 

میری در پاسخ به این  . کیلو زعفران در هکتار برداشت می شود اما تا پایان فصل برداشت باید منتظر ماند ٤تا  ۳.٥طور متوسط 

 هچراک اند،نکرده ورود  عفران ازسوال که احتمال تنش قیمت از سوی دالالن در بازار وجود دارد، بیان کرد: تا کنون دالالن در خرید ز

این مقام مسوول در خاتمه گفت: با  .ل در انبارهای خود به سبب افزایش تولید، متضرر شدندمحصو دپوی و خرید با گذشته سال

 .نگرانی از حیث ورود دالالن به بازار وجود ندارد تولید زعفران،توجه به افزایش سطح زیر کشت و 

http://www.yjc.ir/fa/news/٦٢٩٢١٩٤/%D8%B٧%D٩%8٤%D8% 
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 زعفران

 خبرنگاران جوان - ١۳٩٦آبان  ٠٧تاریخ: 

 خرید توافقی زعفران، راه حل تنظیم بازار نیست

در امر خرید توافقی زعفران، بازار داخل را با چالش هایی روبرو خواهد عضو شورای ملی زعفران گفت: دخالت سازمان تعاون روستایی 

 باشگاه خبرنگاران جوانگروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی  علی حسینی عضو شورای ملی زعفران در گفتگو با خبرنگار.کرد

آغاز شده است، اظهار کرد: براساس شواهد میدانی و اظهارات کشاورزان، تولید با افزایش نسبی،  برداشت زعفرانبا بیان اینکه پیک 

افزود: واقعیت امر آن است که  کمبود زعفران در بازاروی با انتقاد از برخی شایعات مبنی بر  .نسبت به سال گذشته همراه است

 .امسال عالوه بر کیفیت مناسب، تعادل قیمت برداشت زعفران با رشد مطلوبی همراه است

 ١٠٠عضو شورای ملی زعفران ادامه داد: از مجموع  .تن برسد ٤٠٠به گفته حسینی امسال پیش بینی می شود که تولید به رقم  

کیلو در هکتار نباید کمتر از  ٤وسط برداشت حداقل هزار هکتار سطح زیر کشت زعفران در دو استان خراسان رضوی و جنوبی با مت

بیان  خرید توافقی زعفرانوی با انتقاد از  .تن تولید داشته باشیم ، در غیراین صورت متولیان امر باید مشکل را بررسی کنند ٤٠٠

 .هد کردکرد: دخالت سازمان تعاون روستایی در امر خرید، بازار داخل و صادرات را با چالش هایی روبرو خوا

هزار تومان از  ٧٠٠میلیون و  ٥تا  ۳٠٠میلیون و  ٥این مقام مسوول با بیان اینکه سازمان تعاون روستایی هر کیلو زعفران را با نرخ  

میلیون تومان است که  ٥میلیون و حداکثر  ٤در بازار  نرخ هر کیلو طالی سرخکند، افزود: اکنون حداقل کشاورزان خریداری می

 ٤٠تا  ۳٠وی ادامه داد: سازمان تعاون روستایی در ابتدا  .های باالتر دوگانگی و سردرگمی خریداران را به همراه دارد خرید با نرخ

به گفته حسینی دولت به جای  .ماه پرداخت خواهد شد ٤تا  ۳درصد بها را به کشاورزان می پردازد و مابقی مبلغ پس از گذشت 

د در هکتار و کیفیت را افزایش و قیمت تمام شده را کاهش دهد تا قدرت چانه زنی خرید توافقی محصول باید عملکرد تولی

عضو شورای ملی زعفران با بیان اینکه منافع مصرف کنندگان باید در نظر  .صادرکنندگان با سایر رقبا در بازارهای هدف باال رود

کنندگان داخلی و خریداران شاورزان است، اما حقوق مصرفبگیریم، افزود: اگرچه اتحادیه ها همانند وزارتخانه به دنبال منافع ک

وی ادامه داد: به اعتقاد  . خارجی باید مد نظر قرار دهیم که با اجرای خرید توافقی و دوگانگی منافع خریداران نادیده گرفته می شود

راه دارد، چرا که آنها نمی توانند برنامه بنده دخالت نهادهای دولتی در امر قیمت تنها سردرگمی صادرکنندگان و خریداران را به هم

خرید توافقی نیست، تصریح کرد:  تنظیم بازار زعفران حسینی با بیان اینکه راه حل .ریزی منسجمی برای آینده خود داشته باشند

به وضوح باید برنامه خرید زعفران کشاورزان و نگهداری آن در انبارها از سوی سازمان تعاون روستایی دردی را دوا نکرده و از طرفی 

 .خود را اعالم کند تا صادرکنندگان تکلیف خود را بدانند

http://www.yjc.ir/fa/news/٦۳٠٠٦٢١/%D8%AE%D8%B١% 
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 زیتون
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

111 

 سالمت
 فودپرس ۱۳۹6آبان ماه  ۷یک شنبه 

 !میوه ای با ده ویتامین

 .سیب در انواع مختلفی در دسترس بوده و فاقد کلسترول، سدیم و چربی است؛ همچنین میزان کالری پایینی دارد <غذا و تغذیه

به گزارش شفاآنالین، سیب سرشار از ویتامین ها، موادمعدنی و فیبر است. همچنین مصرف سیب به همراه پوست آن توصیه می 

 .زیرا بیشتر آنتی اکسیدان ها و فیبر در پوست این میوه وجود داردشود، 

 :ویتامین های موجود در یک عدد سیب متوسط شامل موارد زیر است

 A ویتامین

 دارد. این ویتامین برای تولید مثل سلول ها، تقویت سیستم ایمنی A واحد بین الملل ویتامین ٩8یک سیب متوسط در حدود 

(Safety system) ساخت هورمون های مهم مورد نیاز استو. 

باعث بهبود بینایی، رشد دندان های سالم، استخوان های قوی، حفظ شادابی پوست و سالمت  A مصرف سیب سرشار از ویتامین

 .غشاهای مخاطی و مو می شود

ری هایی مانند شب کوری آسیب می تواند از بدن در برابر سرخک محافظت کند. بدون این ویتامین، بدن در برابر بیما Aویتامین 

 .پذیر می شود و سالمت پوست، استخوان و دندان ها به مخاطره می افتد

 B1 ویتامین

درصد از نیاز روزانه بدن به این ویتامین را  ٤دارد. این میزان  B1 میلی گرم تیامین یا ویتامین ٠.٠۳١یک سیب متوسط در حدود 

 .تامین می کند

 (Stress)یستم ایمنی و کنترل بهتر شرایط استرس زا می شود. بنابراین تیامین تسکین دهنده ی استرسباعث تقویت س B1 ویتامین

 .می باشد

ضروری است که  (ATP) یک شرکت کننده ی فعال در واکنش های متابولیک بوده و برای تولید آدنوزین تری فسفات B1ویتامین 

 .این مولکول به ذخیره انرژی در بدن می پردازد

 B2 امینویت

درصد از ریبوفالوین مورد نیاز  ٥تا  ٤است که در حدود  B2 میلی گرم ریبوفالوین یا ویتامین ٠.٠٤٧یک عدد سیب متوسط حاوی 

 .روزانه بدن را تامین می کند

ن ها اشاره می توان به تبدیل غذا به انرژی، حذف رادیکال های آزاد مضر، ساخت سلول های قرمز خون و هورمو B2 از فواید ویتامین

 .کرد

 B3 ویتامین

است. این ویتامین برای بهبود عملکرد سیستم گوارشی کاربرد  B3 میلی گرم نیاسین یا ویتامین ٠.١٦٦یک عدد سیب متوسط حاوی 

 .دارد

 .به بدن در تبدیل غذا به انرژی و رشد پوست و اعصاب کمک می کند B3 همچنین ویتامین

 B5 ویتامین

 .را برای بدن فراهم می کند B5 میلی گرم اسید پانتوتنیک یا ویتامین ٠.١١١دود یک عدد سیب متوسط در ح
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 .این ویتامین برای بدن ضروری است، زیرا به ساخت هورمون ها و گوارش موادغذایی کمک می کند

 B6 ویتامین

درصد از نیاز روزانه بدن به این ویتامین را  ٦است، به طوریکه  B6 میلی گرم ویتامین ٠.٠٧٥یک عدد سیب متوسط حاوی تقریبا 

 .تامین می کند

این ویتامین برای بدن حیاتی است، زیرا در تولید انتقال دهنده های عصبی برای ارسال و دریافت موثرتر پیام ها از طریق سلول های 

 .عصبی نقش دارد

 .وتونین، نوراپینفرین و مالتونین مورد نیاز استبرای تولید هورمون های خلق و خو مانند سر B6 عالوه بر این، ویتامین

 .، تولید سلول های قرمز خون و سیستم ایمنی تاثیری بالعکس داردB12 کمبود این ویتامین در جذب ویتامین

 B9 ویتامین

مچنین یک جزء مهم مایع نخاعی بوده و ه B9 میکروگرم فوالت یا اسیدفولیک دارد. فوالت یا ویتامین ٥یک عدد سیب متوسط 

 .برای تولید سلول های قرمز خون و رشد سلول های سالم مورد نیاز است

 .مصرف این ویتامین همچنین برای بانوان باردار اهمیت دارد

 C ویتامین

 .دارد. این ماده مغذی مهم معروف به اسکوربیک اسید برای بدن ضروری است C میلی گرم ویتامین 8.٤یک عدد سیب متوسط 

 .بدن در ساخت کالژن ) از اجزای حیاتی پوست، غضروف، تاندون ها، رگ های خونی و رباط ها( کمک می کند این ویتامین به

 .بوده، زیرا خواص آنتی اکسیدانی این ویتامین در دفع رادیکال های آزاد از بدن موثر است DNA همچنین حافظ C ویتامین

 .استخوان ها و دندان ها مورد نیاز می باشددر تسریع فرآیند بهبود جراحات و حفظ سالمت  C ویتامین

 E ویتامین

 .دارد. این ویتامین برای بهبود بافت های پوست مورد نیاز است E میلی گرم ویتامین ٠.۳۳یک عدد سیب متوسط در حدود 

 .همچنین این ویتامین در پیشگیری از بروز چین و چروک کاربرد دارد

 K ویتامین

 .را برای بدن فراهم می کند K کروگرم از ویتامینمی ٤مصرف یک عدد سیب متوسط 

 .این ویتامین برای کاهش چربی ها، انعقاد خون و تنظیم سطوح کلسیم در خون مورد نیاز است

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=b٢dffb8bf١٥٥٤١d٥88٤f٩۳8 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹6آبان ماه  6شنبه 

 توانند کشنده باشندکدام سبزیجات می

ها کم چربی و کم کالری، ولی پر از فیبر و آن .شنویممی (vegetables)های خوبی درباره سبزیجاتهمیشه حرف <غذا و تغذیه

 .کنند نیستندتعریف میویتامین هستند. بااین حال همیشه سبزیجات به همان خوبی که همه 

ها کم چربی و کم کالری، ولی پر از فیبر و ویتامین شنویم. آنهای خوبی درباره سبزیجات میبه گزارش شفا آنالین،همیشه حرف

ر تر سبزیجات استفاده کنیم و دهستند. والدین ما همیشه ما را تشویق کرده اند به جای فست فودهای چرب و پنیری از گزینه سالم

کند بیش از یک چهارم از بشقابتان را با سبزیجات پر کنید ار غذایمان ساالد را فراموش نکنیم. سازمان کشاورزی آمریکا توصیه میکن

سبزی که  ٧کنند نیستند. در اینجا با تا سالمتی خود را حفظ کنید. بااین حال همیشه سبزیجات به همان خوبی که همه تعریف می

 :آشنا خواهید شد شوندموجب مرگ انسان می

 کدو سبز

نند. در ککنند اغلب محصول اضافی خود را بین دوستان و خانواده تقسیم میهای خانگی که این گیاه پرطرفدار را تولید میباغبان

غذای  ها را برای شام آماده کردند، اماها کدویک زوج آلمانی مقداری کدو سبز خانگی از همسایه شان دریافت کردند. آن ٢٠١٥سال 

ها به بیمارستان ها در نهایت مزه تلخی داشت. این زوج آن شب احساس بیماری کردند و از عالئم شدید گوارشی رنج بردند. آنآن

 (cucurbitacin) ها را مسمویت شدید تشخیص دادند. این مسمومیت به علت ماده سمی کوکوربیتاسینرفتند و پزشکان مشکل آن

ه ها که بها نشانه وجود این سم بود. یکی از آنشود. طعم تلخ غذای آنجات خانواده کدوئیان یافت میایجاد شده بود که در سبزی

 .علت طعم تلخ غذا کمتر خورده بود بهبود یافت، اما دیگری که همه غذایش را کامل خورده بود جان خود را از دست داد

 چیلی قرمز

در چالش خوردن  ٢٠٠8یادی چیلی قرمز جان خود را از دست داد. لی در سال اندرو لی، سرآشپز انگلیسی بعد از خوردن مقدار ز

رسید لی این مسابقه را ببرد، چون یک بشقاب تندترین سس شرکت کرد. او یک سس گوجه با چیلی قرمز آماده کرد. به نظر می

خارش شدید شکایت کرد. صبح روز بعد او ترکیب تند خورده بود، اما این برد هزینه زیادی برایش داشت. آن شب لی از ناراحتی و 

لی جان خود را از دست  .رسید دچار حمله قلبی شده است. امدادگران نتوانستند او را احیا کنندکف زمین افتاده بود و به نظر می

لی قرمز چیمتخصصان گفتند که به علت واکنش آلرژیک این اتفاق افتاده است. حتی اگر لی قبال هم بدون هیچ مشکلی .داده بود

افتد. چیلی حاوی شود که در مقادیر کم اتفاق نمیهای آلرژیکی میمصرف کرده باشد خوردن چنین مقداری موجب واکنش

گذارد و باعث آسیب به دیواره است، یک ماده شیمیایی فعال در مقادیر زیاد اثرات سمی روی بدن می (capsaicin)کپسایسین 

های آلرژیک ایجاد کند. واکنش آلرژیک شد این ماده مستقیما وارد جریان خونش شده و واکنش شود. آسیب معده لی باعثمعده می

تواند تواند منجر به شوک آنافیالکتیک شود که بسیار خطرناک بوده و نیاز به درمان فوری دارد. در صورت عدم درمان نیز میشدید می

 .ی شودمنجر به عوارض کشنده از جمله آسیب مغزی و نارسایی قلب

 اسفناج

گرفت و همیشه از آن به عنوان تولید کننده انرژی و اسفناج یکی از غذاهای فوق العاده زمان ما بود که ملوان زبل از آن قدرت می

 شیوع باکتری ٢٠٠٦های غذایی سبزیجات برگ دار را دارد. در سال ترین بیماریشد. اما اسفناج آمار کشندهیک نیروگاه مغذی یاد می

نفر دچار نارسایی کلیوی و  ۳١ها در بیمارستان بستری شدند. نفر شد که نیمی از آن ٢٠٠منجر به بیماری  (E. coli) کوالی ای

 .های تازه اسفناج اعالم شدنفر جان خود را از دست دادند. منبع شیوع این باکتری برگ ۳حداقل 
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 نخودفرنگی

در مزرعه خود با حضور خانواده و دوستان خود برگزار کردند. دلفین برای این ادوارد و دلفین هین یک مهمانی شام  ١٩۳١در سال 

ها بیمار شدند نفراز آن ١٢مهمانی ساالدی با استفاده از نخودفرنگی هایی که خودش کنسرو کرده بود آماده کرد. در عرض چند روز، 

 ها ناشی از نخودهایند. مسئولین تشخیص دادند که مرگ آنو مردند. ادوارد و دلفین و سه فرزندشان نیز از جمله این قربانیان بود

کند. عالئم این بیماری شامل تاری دید و ها حاوی سمی هستند که مسمومیت بوتولیسم ایجاد میکنسرو شده است. این کنسرو

 .شودمشکل صحبت کردن و بلعیدن می

 خیار

شود. اما این باکتری خطرناک به محصوالت مرغ و تخم ته ایجاد میعفونت سالمونا اغلب به خاطر مصرف تخم مرغ و مرغ خام یا نپخ

نفر بستری شدند و  ٢٠٠ایالت آلوده کرد. بیش از  ٤٠را در  ٩٠٧از طریق خیار  ٢٠١٥شود. شیوع سالمونا در سال مرغ محدود نمی

لمونا هر سال در آمریکا یک میلیون چهار نفر جان خود را از دست دادند. منبع شیوع این عفونت در آن سال خیار گزارش شد. سا

شوند. این عالئم کند. افراد آلوده به سالمونا با عالئمی شامل تب، اسهال و دل درد مواجه میبیماری ناشی از مواد غذایی ایجاد می

رد جریان خون شود. تواند وایابند. اما در موارد شدید عفونت میکشند و بیشتر افراد بدون درمان بهبود میروز طول می ٧معموال 

 .این موارد نیاز به بستری و درمان فوری با آنتی بیوتیک دارد تا از مرگ اجتناب شود

 سیب زمینی

ز خوردن شود اتواند موجب مسمومیت سوالنین شود. همیشه توصیه میسیب زمینی حاوی آلکالوئیدهای بسیار سمی هستند که می

بز نشانه وجود این ماده سمی است که موجب عالئم گوارشی از متوسط تا شدید هر سیب زمینی سبزرنگ خودداری کنیم. رنگ س

اما حتی نیاز نیست سیب زمینی را بخورید تا شما را .تواند به کما یا مرگ ختم شودشود. در برخی موارد، مسمومیت سوالنین میمی

ساله  ٤٢ک روز بعدازظهر یک استاد دانشگاه های پوسیده موجب مرگ یک خانواده روسی شد. یسیب زمینی ٢٠١۳بکشد. در سال 

های دانست او از گازهای سمی ناشی از گونی سیب زمینیبه زیرزمین خانه خود رفت، اما برنگشت. همسرش به دنبال او رفت و نمی

ا پایین هاز پله پوسیده غش کرده است. زن هم تحت تاثیر گازهای سمی قرار گرفت و هرگز بازنگشت. پسر خانواده و مادربزرگشان هم

 .رفتند و با همین سرنوشت روبرو شدند

 کنسرو سبزیجات

از کالیفرنیا به جرم قتل دستگیر شد و با این اتهام مواجه شد که از کنسرو سبزیجات به « لیندا کالرین جکسون» ٢٠١٥در تابستان 

ضربات کشنده ای زده « دیوید رویز»آب مرغ به  های نخودفرنگی، هویج وعنوان سالح مرگبار خود استفاده کرده است. او با قوطی

 .های زندان به علل طبیعی درگذشتهای این قتل نامشخص است و خود جکسون نیز پشت میلهبود. انگیزه

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=b١٢eadb٢d۳١c٤a٤٥aa8f 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹6آبان ماه  ۳چهار شنبه 

 !این عادتهای شبانه را برای کاهش وزن دنبال کنید

آنچه که شما در انتهای روز انجام می دهید، به طور مستقیم بر روی وزن تان تاثیر می گذارد. در واقع ساعت شبانه   <غذا و تغذیه

 .می تواند دلیلی برای افزایش وزن باشدبرای کسانی که عادات غلط و ناسالم دارند، 

 :عادت سالم در ساعات شبانه، می تواند به کاهش وزن موثر در شما کمک کند ١٠با این حال، درپیش گرفتن  

مطالعات نشان داده که نور منتشر شده از ابزارهای تکنولوژیک سطح مالتونین را در مغز به مقدار  :تلفن همراهتان را خاموش کنید

زیادی کاهش می دهد. مالتونین هورمون تنظیم کننده خواب و بیداری در بدن است و زمانی که سطح آن کاهش می یابد،  بسیار

دانشگاه بریگهام یانگ  (researchers)محققان :زود به خواب بروید.عوارض بی خوابی که یکی از آنها چاقی است بروز می کند

را دنبال می کنند و در یک ساعت مشخص به خواب می روند و از خواب بیدار می شوند  نشان داده اند زنانی که برنامه غذایی صحیح

چای بابونه حاوی مواد شیمیایی  :چای بابونه بنوشید.)حتی در تعطیالت آخر هفته(، می توانند وزن بیشتری را از دست بدهند

چای بابونه به عنوان یک عامل ضد التهابی در بدن همچنین مطالعات نشان داده که  .گیاهی است که به بهبود خواب کمک می کند

 :پروتئین بخورید.عمل می کند و اختالالت گوارشی و ناراحتی معده را کاهش می دهد ضمن به کاهش موثر وزن کمک می کند

افته کمک کند. محققان دری (Weight Loss)تواند به کاهش وزندهد که خوردن یک اسنک مختصر می تحقیقات جدید نشان می 

 ٬شده تر سریع متابولیسمشان جریان ٬خورندکالری می  ١٥٠ حاوی پروتئین شیک یک ٬دقیقه قبل از خواب ٦٠تا  ۳٠اند افرادی که 

تحقیقات ثابت کرده که تمرین یوگا یکی  :یوگا انجام دهید.ر خونشان پائین آمده و عملکرد سوخت و سازشان بهتر خواهد بودفشا

زشی برای ذهن و روان شماست. طبق مطالعات، زنان دارای اضافه وزن که پیش از خواب، یوگا را وارد برنامه از بهترین فرم های ور

 .شبانه خود می کنند، به طرز چشمگیری شاهد کاهش وزن خواهند بود

ز دور کمر است. تنظیم درجه حرارت اتاق خواب، یکی از ساده ترین راه ها برای کوچک کردن سای :دمای اتاق تان را تنظیم کنید

مصرف کربوهیدرات های  :کربوهیدرات پیچیده بخورید.تحقیقات نشان داده که سرمای خفیف اتاق منجر به کاهش وزن می شود

پیچیده در وعده شبانه مانند ماکارونی یا نان کامل، به شما برای احساس سیری طوالنی مدت و عدم تمایل به دریافت کالری اضافه 

اگر پس از شام خوردن فورا به رختخواب بروید، مطمئنا چاق خواهید شد. این  :باالفاصله بعد از شام نخوابید.کمک خواهد کرد

ساعت پیش از خواب  ٢کند. بنابراین، بهتر است شام یک و نیم تا هاضمه ایجاد می شود و سوء عادت موجب تجمع چربی در بدن می

همچنین  .کنند و کالری باالیی نیز دارنداوی کافئین کیفیت خواب را مختل می های حنوشیدنی  :کافئین مصرف نکنید.میل شود

شوند. نوشیدن یک لیوان شیر گرم یا آب مطمئنا احساس بهتری در پی  زنند و باعث اضافه وزن مینظم بیولوژیک را به هم می 

گذارد و وابی است زیرا بر متابولیسم بدن تاثیر می خ های اضافه وزن کم ترین علتیکی از مهم  :به اندازه بخوابید.خواهد داشت

یابد و کورتیزول بیش از حد معمول  دهد. اگر به اندازه کافی نخوابید، احساس گرسنگی افزایش می روند طبیعی آن را کاهش می

ها این، سعی کنید حتما شب شود. بنابر شود. به عالوه، خستگی ناشی از استراحت ناکافی نیز مانع از تحرک و ورزش میتولید می 

 .ساعت بخوابید 8تا  ٧

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=ae8٦fc٥٦e٥f٧٤٢٥e٩f٤adb٢ 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹6آبان ماه  ۲سه شنبه 

 روز با این رژیم خاص 7الغری در 

رژیم خیار یکی از رژیم های کاهش وزن سریع به خصوص برای آب کردن چربی شکم و پهلو است که با برنامه غذایی  <تغذیهغذا و 

طبیعی را امتحان  (Weight Loss)اگر دوست دارید یکی از روش های الغری و کاهش وزن.خاص الغری را به سرعت می اندازد

روز ببینید ،تمام آنچه که  ١٠تا  ٧بهره ببرید تانتایج شگفت انگیزی ظرف مدت  کنید از رژیم خیاری که به شما معرفی می کنیم

 .نیاز دارید مقداری محصول طبیعی و داشتن فعالیت فیزیکی است بنابراین محصول اصلی برای این رژیم خیار است

 رژیم خیار برای کاهش وزن در یک هفته

ید و مهمتر اینکه هر وقت احساس گرسنگی کردید خیار بخورید ،عالوه بر رادرهروعده غذایی بگنجان(Cucumber) می توانید خیار

بحث کاهش وزن فراموش نکنید که خیار برای سالمت کل بدن خوب است و محرک متابولیسم و اعضای بدن است که در عین حال 

ع کند بخصوص وقتی روزانه خیار روده را پاکسازی و هضم را بهبود می بخشد ؛ همچنین خیار به بدن کمک میکند اب اضافه را دف

می خورید و برای سم زدایی از بین بردن آکنه و پاکسازی پوست عالی است بنابر این جای هیچ تعجبی نیست که چرا در بسیاری از 

 .ماسک ها از خیار استفاده میکنند

 برنامه غذایی رژیم خیار را طبق این برنامه پیش ببرید

 : صبحانه

 .گرم خیار ترکیب و وقتی احساس گرسنگی کردید به آن سیب اضافه و بخورید٢٠٠که به آن شکر بیافزاید با ماست کم چرب بدون این

 : نهار

برای ناهار نیاز است یک بشقاب بزرگ ساالد خیار وتکه های نان بخورید گاهی اوقات هم می توانید محصوالت دیگر به سبد غذایی 

 .اضافه کنید

 نسخه ای برای الغری با خیار

 عدد سیب زمینی2

 گرم میوه تازه 300

 نوشیدنی ها چای قهوه بدون شکر

 خیار

سیب زمینی ها را به بجوشانیدیا بپزید و با نان گندم و تکه های خیار بخورید و بعد به عنوان میان وعده مقداری میوه به آن :روش 

 .ل کنیداضافه کرده و بخورید برای نوشیدنی می توانید چای یا قهوه ای بدون شکر می

 نسخه ای دیگر به عنوان رژیم کاهش وزن با خیار

 سه تکه نان گندم

 عدد سیب زمینی 2

 گرم ماهی تون 150

 عدد تخم مرغ 2

 گرم گوشت سفید 15
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اگرسیب زمینی یانان را انتخاب کردید می توانیدمقداری تون وخیاررابا ان بخورید اگرمزه ی تون رادوست ندارید گوشت سفید را 

 .گریل کنید وباتخم مرغ اب پزبخورید بدون روغن

 تهیه شیک خیار به عنوان بخشی از رژیم الغری شکم

 در میان وعده ها می توانید شیک خیار بنوشید وهیچ محدودیتی در مقدار آن ندارد ، برای تهیه این شیک چربی سوزنیاز به

 یک مشت اسفناج

 گرم بادام و گردو 20

 یک عدد سیب

 زنجبیل

  یک عدد خیار

 و کرده هاضاف را زنجبیل آن به بعد  اسفناج ،خیار و سیب بدون انکه پوستشان را جدا کنید خوب در مخلوط کن با هم ترکیب کنید

 .بنوشید و بیارایید گردو و بادام با را ها ،لیوان کنید سرو را شیک

معدنی ویتامین منیزیم فیبر کلسیم  اگردر نوشیدن آن درنگ کنید ممکن است خواصش را از دست دهد چون حاوی فراوانی مواد

 .آهن است

 شام رژیم الغری خیار

 گرم میوه های مورد عالقه کفایت میکند ۳٠٠برای شام نیازی نیست که غذاهای متنوعی بخورید تنها خوردن 

گرم  ٢٠٠با  اگر می خواهید بهترین نتیجه را در هفت روز ببینید رژیم سختی نیاز دارید ،برای صبحانه خوردن ماست کم چرب

 .است کافی میوه ساالد خوردن تنها شام و خشک بانان خیار ساالد بزرگ بشقاب یک با نهارخوردن    خیار؛

 :نکته

 .اگر از بیماری یا مشکل جسمی رنج می برید هرگز بدون مشورت با پزشک از این رژیم استفاده نکنید

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=۳d٥e٧٦۳be٦٢٧٤٩٠٥b٢8٤٥ 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹6آبان ماه  ۱دو شنبه 

 سبزى که سالمت قلبتان را تضمین مى کند

سولفورفان است که یکی از ترکیبات گوگرد محسوب می شود. این ترکیب به بهبود گل کلم حاوی ترکیباتی به نام  <غذا و تغذیه

 .و عملکرد کلیه ها کمک می کند (blood pressure)فشار خون

افزودن اندکی زردچوبه به این سبزی خواص آن را چندین برابر می کند. گل کلم بسیار سالم بوده و هم خانواده بروکلی پرخاصیت 

 میزان زیادی مواد مغذی ضدالتهاب است. این ترکیبات باعث پیشگیری از واکنش های التهابی در بدن می شود است. گل کلم حاوی

درصد آب است. این سبزی پرخاصیت فاقد کربوهیدرات، پروتئین و چربی است. در عین  8٥گل کلم از خانواده کلم ها و سرشار از 

معدنی، آنتی اکسیدان ها و دیگر ترکیبات مغذی است. این ماده غذایی در  حال منبع مواد مغذی مفید مانند ویتامین ها، مواد

چهارچوب یک رژیم غذایی متعادل، الغرکننده است چون کالری اندکی دارد. بزرگترین مزیت گل کلم متنوع بودن شیوه مصرف 

اگر می خواهید کل  .االدها استفاده کنیدمی توانید آن را بخارپز کرده کنار غذاها سرو کنید یا اینکه در ترکیب ترشی ها و س.است

گلم را بپزید الزم است که برگ های آن را جدا کرده و در داخل آب و سرکه بیندازید تا به خوبی تمیز و ضدعفونی شود. توصیه می 

د. ن برابر می شوکنیم اگر قصد بخارپز کردن این کلم را دارید حتماً به آن زردچوبه نیز بزنید. چون در این صورت خواص آن چندی

 .در ادامه بیشتر به خواص این سبزی می پردازیم

 گل کلم برای سالمت قلب

گل کلم حاوی ترکیباتی به نام سولفورفان است که یکی از ترکیبات گوگرد محسوب می شود. این ترکیب به بهبود فشار خون و 

تأثیر دارد و این  DNA ه سولفورفان در متیل دار شدنعملکرد کلیه ها کمک می کند. نتایج برخی از پژوهش ها نشان می دهند ک

فرآیند یکی از کلیدهای داشتن عملکرد سلولی سالم بخصوص در بخش داخلی عروق است که بیشتر در معرض آسیب قرار دارند. به 

 .این ترتیب گل کلم برای سالمت قلب فوق العاده عمل می کند

 گل کلم برای مقابله با سرطان

به این ترتیب باعث مسدود شدن  .ود در گل کلم ترکیبی است که در دفع سلول های سرطان زا موثر عمل می کندسولفورفان موج

رشد تومور می شود. نتایج برخی بررسی ها نشان می دهد که نابود کردن سلول های منشأ سرطان می تواند یکی از روش های اصلی 

بوده و نقش موثری  B جود در گل کلم کولین است که یکی از ویتامین های گروهیکی از عناصر مفید مو.مقابله با این بیماری باشد

 در سالمت و رشد مغز دارد. مصرف کولین در طول بارداری می تواند خواص زیادی در رشد مغزی جنین داشته باشد

درمان  ن( می تواند در پیشگیری ونتایج این بررسی ها نشان می دهد که ترکیب بین گل کلم و زردچوبه )به دلیل دارا بودن کورکومی

سرطان پروستات موثر باشد. در بررسی هایی که روی موش ها انجام شده مشخص شده است که سولفورفان می تواند باعث کاهش 

تأثیر و قدرت تومورهای پستانی میشود. عالوه بر این ترکیبات دیگر موجود در گل کلم مانند ایندول ها و ایزوتیوسیانات ها در 

 .یشگیری از رشد سرطان مثانه؛ سینه، کولون، کبد، ریه و معده کارساز هستندپ

 گل کلم برای مراقبت مغز

بوده و نقش موثری در سالمت و رشد مغز دارد.  B یکی از عناصر مفید موجود در گل کلم کولین است که یکی از ویتامین های گروه

رشد مغزی جنین داشته باشد. این مسئله نیز در بهبود عملکرد مغزی،  مصرف کولین در طول بارداری می تواند خواص زیادی در

 .یادگیری و به خاطرسپاری موثر است

http://awnrc.com/index.php
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 گل کلم برای سم زدایی از بدن

گل کلم حاوی آنتی اکسیدان هایی است که باعث تحریک فعالیت دفع توکسین ها و سموم از بدن می شوند. عالوه بر این میزان 

 .این سبزی نیز می تواند باعث تحریم فعالیت آنزیم هایی شود که به سم زدایی از بدن منجر می شود گلوکوزینوالت موجود در

گل کلم حاوی خواص ضدالتهابیگل کلم حاوی میزان زیادی مواد مغذی ضدالتهاب است. این ترکیبات باعث پیشگیری از واکنش 

 .های التهابی در بدن می شود

 گل کلم مفید برای دستگاه گوارش

گل کلم حاوی ترکیباتی به نام سولفورفان است که یکی از ترکیبات گوگرد محسوب می شود. این ترکیب به بهبود فشار خون و 

عملکرد کلیه ها کمک می کندگل کلم حاوی میزان زیادی فیبرهای غذایی است بنابراین برای سالمت دستگاه گوارش مفید است. 

انجام شده است نشان می دهد که گل کلم می تواند از بافت پوششی معده  World Healthiest Foods نتایج پژوهشی که در

محافظت کند. در واقع سولفورفان به پیشگیری از تکثیر هلیکوباکترپیلوری در معده جلوگیری می کند و مانع از چسبیدن آن ها به 

 .جداره معده می شود

 گل کلم سرشار از آنتی اکسیدان ها و مواد مغذی

کلم میزان زیادی آنتی اکسیدان و ترکیبات مغذی به بدن می رساند که در پیشگیری از ابتال به بیماری ها موثر عمل می  مصرف گل

، بتاکاروتن، کرستین، اسید سینامیک و دیگر ترکیبات مغذی است. این آنتی اکسیدان ها C کنند. این کلم سفید سرشار از ویتامین

ز رادیکال های آزاد محافظت می کنند. در نتیجه پیری به تعویق افتاده و از آسیب های ارگان ها بدن را در برابر آسیب های ناشی ا

 .و بافت ها پیشگیری می شود

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=ca8٧٢e٢b8ced٤۳dd88ead88٩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=ca872e2b8ced43dd88ead889


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

120 

 سیب زمینی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

121 

 شیالت
 فارس- ۹۶/۰۸/۰۳ : تاریخ

 هزار تن انواع آبزیان به روسیه 30گذاری صادرات درصدی صادرات آبزیان/ هدف ٥0رشد 

هزار تن  ۳٠درصد رشد داشته و امیدواریم بتوانیم  ٥٠وزیر جهاد کشاورزی گفت: صادرات انواع آبزیان امسال نسبت به سال گذشته 

، محمود حجتی صبح امروز در حاشیه افتتاح خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی  .انواع آبزیان را به روسیه صادر کنیم

ر جمع حال برگزاری است، دالمللی تهران در المللی شیالت، آبزیان و صنایع وابسته که در محل نمایشگاه بیندومین نمایشگاه بین

خبرنگاران در مورد نحوه تخصیص منابع صندوق توسعه ملی به بخش کشاورزی گفت: این منابع تقریباً به دو پروژه بزرگ اقتصاد 

وزیر جهاد .یابداقتصادی که دارند، اختصاص می ها و پرورش ماهی در قفس به دلیل مزیتمقاومتی مدنظر ما یعنی توسعه گلخانه

های توجه بیشتری شود، خاطرنشان کرد: هیچ مشکلی وری آب باید به توسعه گلخانهرزی با اشاره به اینکه برای افزایش بهرهکشاو

های حجتی یکی از ظرفیت.ای و پرورش ماهی در قفس نداریمهای توسعه گلخانهگذاران در بخشبرای تأمین منابع موردنیاز سرمایه

اند و گذاری کردههای زیادی در این زمینه سرمایهپرورش ماهی در قفس دانست و افزود: شرکتمسکوت مانده در بخش شیالت را 

هزار تن ماهی  ١٦وی همچنین از تولید .اندهای موردنیاز بر اساس وضعیت دریاهای جنوب و شمال کشورمان را هم تأمین کردهنهاده

هزار تن  ٥٠هزار تن به این روش تولید شود و امسال هم باید  ٢٠ود که بینی ما این بدر قفس در سال گذشته خبر داد و افزود: پیش

هزار تن ماهی را در  ٢٠٠وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد: در برنامه ششم توسعه تولید .تولید کنیم ریزیماهی در قفس طبق برنامه

ی روش پرورش در قفس در کشور ما با توجه به دسترسهای اولیه قابلیت تولید یک میلیون تن ماهی به دستورکار داریم و طبق ارزیابی

ماهه نخست  ٥-٤ویژه میگو گفت: گزارشات رسیده از حجتی همچنین در مورد صادرات آبزیان به.های شمال و جنوب وجود داردآب

صادراتی برای محصوالت وی از ایجاد بازارهای جدید .ایمدرصد در این زمینه رشد داشته 60تا  ٥٠امسال حاکی از آن است که بیش از 

هزار تن  ٢٧هزار تن میگوی پرورشی در کشور تولید شد که امسال این رقم به  ٢٠ویژه میگو خبر داد و گفت: سال گذشته شیالت به

آال ایم که عمده آن ماهی قزلهزار تن انواع آبزیان را به روسیه صادر کرده 8رسیده که بخش زیادی از آن صادر شده است. همچنین 

هزار تن انواع آبزیان به روسیه خبر داد و گفت: امیدواریم از این محل  ۳٠گذاری صادرات وزیر جهاد کشاورزی از هدف.بوده است

المللی شیالت و آبزیان از صبح امروز تا به گزارش خبرنگار فارس، دومین نمایشگاه بین.ارزآوری مناسبی را برای کشور داشته باشیم

ای ههای فعال در حوزه تولید نهادهالمللی تهران در حال برگزاری است که انواع شرکتنمایشگاه بین ٢٢و  ١8 ماه در سالنششم آبان

غرفه در این نمایشگاه حضور دارند. امروز وزیر جهاد کشاورزی و  ١٠٥آالت وابسته در قالب شیالت، غذاهای فرآوری شده و ماشین

 .های این محل بازدید کردندربط این حوزه برای افتتاح نمایشگاه از غرفهن ذیصالحی رئیس سازمان شیالت به همراه مسئوال

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١۳٩٦٠8٠۳٠٠٠٧٤٢ 
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 شیالت
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۰۷تاریخ: 

کمیته آبزی پروری فائو به ریاست ایران برگزار شد/ تولید نهایی بخش آبزی پروری ایران به میزان قابل نهمین نشست 

 مالحظه افزایش می یابد

به گزارش ایانا از جهاد کشاورزی، معاون توسعه آبزی پروری سازمان شیالت ایران در سخنرانی افتتاحیه این نشست، ادامه کار در 

ست و ایجاد تنوع زیستی مورد تاکید قرار داد و گفت: این امر به عنوان بخش مکمل رویکرد اکوسیستم زمینه حفاظت از محیط زی

 (SDG٢) از طریق ابزارهای ارزیابی و برنامه ریزی در جهت توسعه پایدار برای نیل به حذف گرسنگی در جهان (EAA) آبزی پروری

رنامه توسعه شیالت ایران که با تمرکز بر توسعه آبزی پروری در کشور از حسین عبدالحی با اشاره به ب.باید مورد توجه قرار گیرد

به اجرا گذاشته شده است، اظهار کرد: اجرای موفق این برنامه، تولید نهایی بخش آبزی پروری کشور را به میزان  ٢٠١٧آوریل سال 

 .الن و نیل به امنیت غذایی کشور بسیار موثر باشدقابل مالحظه ای افزایش خواهد داد و این امر می تواند در راستای سیاست های ک

 .سپس دستور کار نشست توسط معاون توسعه آبزی پروری سازمان شیالت ایران ارائه و به تصویب رسید

اقدامات بخش شیالت و آبزی پروری فائو در اجرای توصیه های ارائه شده در نشست های گذشته زیرکمیته آبزی پروری، گزارش 

و اهم پیش بینی های آبزی پروری، رویداد ویژه آبزی  (CCRF) مربوط به اجرای آئین نامه ماهیگیری مسئوالنه پیشرفت های

برای جزایر مذکور، آبزی  Blue Growth و فرصت های حاصل از (SIDS) پروری در جزایر کوچک کشورهای در حال توسعه

،منابع ژنتیکی برای توسعه آبزی پروری و گزارش پیشرفت های ٢٠۳٠در راستای دستور کار  (SDGS) پروری و اهداف توسعه پایدار

اجرای دستورالعمل های فنی برای گواهی آبزی پروری از جمله موارد طرح شده و مصوبات نهمین نشست زیرکمیته آبزی پروری فائو 

 .بوده است

w.iana.ir/fa/news/http://ww٤٩٦١١/%D٩%8٦%D٩%8٧%D٩ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/news/49611/%D9%86%D9%87%D9


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

123 

 شیالت
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۰۳تاریخ: 

 هزار تن محصول شیالتی به روسیه تا امروز 8هزار تن محصوالت آبزی به روسیه/ صادرات  30ایجاد ظرفیت صادرات 

هزار تن  ۳٠محصوالت شیالتی، ایران ظرفیت صادرات حدود وزیر جهادکشاورزی گفت: با پیش بینی بازارهای جدیدی برای صادرات 

به گزارش ایانا، محمود حجتی امروز چهارشنبه پس از افتتاح دومین نمایشگاه بین المللی شیالت، .محصوالت آبزی به روسیه را دارد

هزار تن آبزی که عمده آن را  8ن آبزیان، ماهی گیری و صنایع وابسته در محل نمایشگاه های بین المللی تهران، اظهار کرد: تاکنو

گزارش  :وی افزود.ماهی قزل آال تشکیل می دهد، به بازار روسیه صادر شده است که امکان افزایش صادرات در این بخش وجود دارد

درصد  ٦٠تا  ٥٠های چهار تا پنج ماهه بخش صادرات آبزی پروی رشد خوبی را در این عرصه نشان می دهد به طوری که بیش از 

هزار تن میگو  27حجتی درباره تولید و صادرات میگو گفت: امسال .نسبت به سال گذشته در این بخش از رشد برخوردار شده است

هزار تن بوده استوزیر  ٢٠در کشور تولید شد که بخش عمده آن صادر شده است در حالی که سال گذشته میزان تولید میگو نزدیک 

ص یافته از صندوق توسعه ملی را به پرورش ماهی در قفس و توسعه گلخانه ها که از پروژه های جهادکشاورزی بیشترین منابع اختصا

به گفته وی، .اقتصاد مقاومتی در حوزه کشاورزی است، عنوان کرد و علت آن را مزیت داشتن این دو پروژه اقتصاد مقاومتی برشمرد

ر گلخانه ها می شود که در خصوص اختصاص منابع به متقاضیان در از دو طرح مذکور، طرح توسعه گلخانه ها باعث بهره وری بیشت

حجتی یکی از ظرفیت های مغفول مانده در بخش شیالت را پرورش ماهی در قفس برشمرد .این بخش هیچ گونه مشکلی وجود ندارد

لوژی های مورد نیاز خود را بر اساس و افزود: تاکنون دهها شرکت در این باره سرمایه گذاری کرده اند و توانسته اند نهاده ها و تکنو

 ١٦هزار تن ماهی در قفس پیش بینی شده بود که  ٢٠وی اضافه کرد: سال گذشته تولید .منابع دریای خزر و جنوب تامین کنند

هزار تن برسد که با توجه به ظرفیت های  ٥٠وزیر جهادکشاورزی ادامه داد: تالش می شود این میزان به .هزار تن آن محقق شد

حجتی با بیان اینکه ظرفیت های این .هزار تن برسد، این امر شدنی است ٢٠٠کشور و برنامه ششم که باید تا پایان این برنامه به 

بخش شناسایی شده است، خاطرنشان ساخت: ارزیابی های اولیه انجام شده بیانگر وجود ظرفیت تولید یک میلیون تن ماهی به شیوه 

آبان ماه به مدت  ٦تا  ۳دومین نمایشگاه بین المللی شیالت، آبزیان، ماهی گیری و صنایع وابسته از .پرورش در قفس در ایران است

شرکت خارجی از کشورهای  ٢8این نمایشگاه با حضور .سه روز در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران درحال برگزاری است

شرکت داخلی برگزار شده و شرکت های فعال در این  ٧٦هلند، اسپانیا و فرانسه و  نروژ، دانمارک، ترکیه، ایتالیا، آلمان، یونان، هند،

 .بخش، دستاوردها و محصوالت خود را در معرض بازدیدکنندگان و متخصصان این صنعت قرار می دهند

http://www.iana.ir/fa/news/۳٧٤٩٥/%D8%A٧%DB%8C%D8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/news/49537/%D8%A7%DB%8C%D8


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

124 

 شیالت
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۰۲تاریخ: 

میلیون دالر انواع آبزیان در پنج ماهه نخست امسال صادر شد/ ایران بزرگترین تولید کننده قزل آالی آب شیرین  ١٢١

 در جهان

درصد  ٢8حدود  ٩٥میلیون دالر محصوالت آبزی در پنج ماهه نخست امسال از کشور صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال  ١٢١

به گزارش ایانا از وزارت جهاد کشاورزی، مدیر کل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار صادرات آبزیان  .افزایش نشان می دهد

هزار تن  ۳٩با خبرنگار ما، میزان صادرات محصوالت آبزی کشور به لحاظ وزنی طی این مدت را سازمان شیالت ایران در گفت و گو 

میلیون دالر  ١.٦تن به ارزش  ۳٥٠عیسی گلشاهی اظهار کرد: میزان صادرات کنسرو تن ماهی در پنج ماهه امسال حدود .عنوان کرد

هی تن در استان هایی همچون سیستان و بلوچستان، هرمزگان، میلیون عدد کنسرو ما 8٠٠وی افزود: در ایران ساالنه .بوده است

گلشاهی با بیان این که ایران بزرگترین صیدکننده ماهی تن در غرب اقیانوس هند است،اعالم .اصفهان، گیالن و البرز تولید می شود

واحد صنعتی فرآوری  ١٤٢حاضر وی ادامه داد: در حال .هزار تن ماهی تن صید می کنند ٢٠٠کرد: صیادان ما ساالنه نزدیک به 

مدیر کل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار صادرات آبزیان سازمان .واحد کنسرو سازی در کشور فعال هستند ١٤٠آبزیان و 

کردیم هزار تن انواع آبزیان شامل ماهی و میگو صادر  ١١٠نیز خاطر نشان کرد: سال گذشته  ٩٥شیالت ایران در مورد صادرات سال 

 .میلیون دالر عنوان کرد ٤١٢وی ارزش این صادرات را بالغ بر .و بیشترین صادرات به روسیه،محصوالت قزل آال و میگو بوده است

هزار تن از دریا صید می شود و  ٦٠٠هزارتن آبزی در کشور تصریح کرد: از این میزان ١٠٠گلشاهی با اشاره به تولید یک میلیون و 

 .هزار تن مربوط به ماهی قزل آال است ١٦٠هزار تن آبزیان پرورشی حدود  ٥٠٠وی افزود: از .هستند هزار تن پرورشی ٥٠٠

گلشاهی ادامه داد: ایران بزرگترین تولید کننده قزل آالی آب شیرین در دنیا است و اخیرا تولید این گونه ماهی را در آب دریا شروع 

 کیلوگرم برای هر نفر است. ١٠.٦کیلوگرم و مصرف سرانه حدود  ١۳دیک به وی گفت: تولید سرانه ماهی در کشور نز.کرده ایم

http://www.iana.ir/fa/news/٤٩٤٩٧/%DB%B١%DB%B٢%DB%B 
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 شیالت
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۰۲تاریخ: 

 کاردانش در حوزه شیالت و آبزیانتدوین استانداردهای 

 برداران درکاربردی جهاد کشاورزی گفت: تدوین استانداردها و آموزش بهره -مدیر گروه تخصصی شیالت و آبزیان مؤسسه علمی 

محل فعالیت متمرکز آن ها و با مشارکت کارشناسان مجرب و نشست با فعاالن زیربخش از اهم فعالیت های گروه تخصصی شیالت 

کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی، دکتر علی نژاد مدیر  -مؤسسه آموزش عالی علمی ایانا از به گزارش .بزیان به شمار می رودو آ

گروه تخصصی شیالت و آبزیان گفت: تدوین استانداردها و آموزش بهره برداران در محل فعالیت متمرکز آن ها و با مشارکت کارشناسان 

 و آبزیان به شمار می رود.  مجرب و نشست با فعاالن زیربخش از اهم فعالیت های گروه تخصصی شیالت

وی افزود: در این راه اعضای گروه تخصصی شیالت و آبزیان مؤسسه طی سفری به استان مازندران، در زمینه تکثیر و پرورش ماهیان 

 کاربردی جهاد کشاورزی تصریح -مدیر گروه تخصصی شیالت و آبزیان مؤسسه علمی .سرد آبی اقدام به تدوین این استانداردها کرد

کرد: گروه اعزامی در این برنامه از مزرعه تکثیر و پرورش ماهیان سردآبی مرزن قزل بازدید کردند و عالوه بر مصاحبه با مدیر و 

علی نژاد با بیان اینکه برنامه های درسی و .کارگران مزرعه، پرسشنامه های مرتبط با بهره برداران با همکاری مدیر مزرعه تکمیل شد

زشی وسیله ای برای رسیدن به آرمان ها و تحقق اهداف نظام های آموزشی محسوب می شود گفت: گام اصلی در استانداردهای آمو

تدوین آن ها، تجزیه و تحلیل شغل یا کار شکافی به شمار می رود که می توان آن را محور هماهنگ کننده حوزه منابع انسانی 

میت خاصی است و به نوعی پشتیبان و تغذیه کننده اطالعات سایر بخش ها برشمرد؛ به همین خاطر مدیریت منابع انسانی دارای اه

وی در پایان خاطرنشان ساخت: از سوی دیگر تدوین استانداردهای کاردانش کشاورزی در مقطع .در منابع انسانی به حساب می آید

 ورزی به شمار می رود.کاربردی و مهارتی جهاد کشا -متوسطه یکی از رویکردهای جدید مؤسسه آموزش عالی علمی 

http://www.iana.ir/fa/news/٤٩٤٧١/%D8%AA%D8%AF%D٩%88% 
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 شیالت
 فارس - ۹۶/۰۸/۰۳ : تاریخ

 برابر شده است ١0سال گذشته  30سرانه مصرف آبزیان در ایران نصف استاندارد جهانی/ سرانه مصرف در 
کیلوگرم رسیده و سرانه مصرف در استاندار جهانی  ١٠.٦رئیس سازمان شیالت گفت: امروزه سرانه مصرف انواع آبزیان در کشور به  

شیالت  المللیحاشیه افتتاح دومین نمایشگاه بین، حسن صالحی در خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی  .کیلوگرم است ٢٠

و انواع آبزیان در پاسخ به خبرنگار فارس مبنی بر اینکه با توجه به سرانه پایین مصرف آبزیان در ایران چه کاری برای افزایش مصرف 

یجاد فرهنگ مصرف در تمام مراکز از سال گذشته جشنواره طبخ انواع آبزیان و نحوه طبخ را برای ا :اید، گفتسازی آن کردهو فرهنگ

 در جشنواره این برگزاری نیز امسال و است شده معرفی  نوع غذای شیالتی به مردم ٤٠٠تا  ١٠٠ایم که بین ها برگزار کردهاستان

 ٤٠تا  ١٥خبرنگار فارس پرسید با توجه به قیمت باالی آبزیان به طور متوسط بین .است برگزاری حال در هااستان شهرهای سایر

ن نوع اقالم غذایی را ندارند؛ صالحی پاسخ داد: لزوما ای  هزار تومن برای هر کیلو گرم بسیاری از اقشار ضعیف و متوسط امکان تهیه

تواند پاسخگوی هزار تومان به باال را تهیه کنند چرا که این محصول به دلیل حجم کم صید نمی ۳٠مردم نباید ماهی شیر به قیمت 

وی به رشد .کنندهزار تومان تهیه می ١٠تا  ٩آال را کیلویی بین از اکنون در بسیاری از نقاط روستایی مردم ماهی قزلنیاز باشد و 

سال پیش سرانه مصرف ماهی در کشور یک کیلوگرم بود که  ۳٠سال اخیر اشاره کرد و گفت:  ۳٠سرانه مصرف ماهی در کشور طی 

 .کنیمکیلوگرم را رد می ١١و امسال نیز رقم سرانه مصرف  کیلوگرم رسید ١٠.٦این رقم سال گذشته به 

اند اما امروز با گسترش پرورش ماهی درصد روستاهای مرکز کشور مصرف ماهی نداشته ٤٠سال پیش بیش از  ١٥به گفته صالحی تا 

 ٢٠ن براساس استاندارد جهانی به گزارش خبرنگار فارس هم اکنون سرانه مصرف آبزیا.آال در روستاها این مساله کمتر شده استقزل

در ادامه رئیس سازمان شیالت به آمار تولید .کیلوگرم است و ایران در بهترین حالت تنها نصف استاندارد جهانی مصرف آبزیان دارد

ار تن آن هز ١١٠هزار تن انواع آبزیان در کشور تولید شده که بیش از  ٩٠انواع آبزیان اشاره کرد و گفت: سال گذشته یک میلیون و 

ماهه امسال نیز در مقایسه با سال گذشته  ٦وی در ادامه افزود: در .میلیون دالر برای کشور ارزآوری داشته است ٤١٢صادر شده و 

 .آال افزایش صادرات بیشتر بوده استها مانند میگو و ماهی قزلایم که در برخی حوزهدرصد افزایش ارزش صادراتی داشته ۳٠

 ١٠ای کرد و اظهار داشت: سال گذشته شاورزی همچنین به رشد تولید و صادرات ماهی قزل آال در کشور اشارهمعاون وزیر جهاد ک

هزار تن از این ماهی به کشورهای حوزه خلیج فارس و روسیه صادر شده است که رکورد خیلی باالیی بوده و امسال برای صادرات 

 .شودآال به صورت هفتگی و تازه صادر مینکته جالب توجه اینکه ماهی قزل ایم.ریزی کردههزار تنی این نوع ماهی برنامه ۳٠

آال برای افزایش وزن و رنگ این ماهی ابالغ شده میزان صالحی ابراز داشت: با دستورالعمل جدیدی که به مزارع پرورش ماهی قزل

کیلو تولید کنیم در بازار مشتری پسندی بیشتری  ١.٥ی آال با وزن باالصادرات این محصول افزایش یابد و گفت اگر بتوانیم ماهی قزل

معاون حجتی همچنین درمورد وضعیت تولید میگو در کشور خاطرنشان کرد: امروز دیگر نگرانی برای بازار میگو در خارج از .دارد

 .جود داردالمللی وضعیت خوبی وکشور نداریم و به دلیل فعالیت خوب تجار ما هم در داخل و هم در بازارهای بین

هزار تن میگو  ۳٠هزار تن میگو در دستور کار قرار دارد و امسال به آمار تولید  ٦٠وی تاکید کرد که در برنامه ششم توسعه تولید 

 .خواهیم رسید و برآورد ما این است که تا پایان برنامه ششم به اهداف خود برسیم

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١۳٩٦٠8٠۳٠٠٠٧٩8 
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 شیالت
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۰۷تاریخ: 

هزار تن میگوی پرورشی در سال جاری/ گزارش کمترین تلفات  30هزار تن میگوی دریایی و  ١0بینی برداشت پیش

 درصدی برداشت دریایی میگو تاکنون ١7جاری/ رشد سفید در مزارع پرورشی میگو در سال بیماری لکه

هزار تن میگوی پرورشی برداشت شود که تاکنون بخشی  ١٠هزار تن میگوی پرورشی و هشت تا  ۳٠شود حدود بینی میامسال پیش

 .از آن محقق شده است

 مژگان ستار: -خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( 

شود که آبزیان نیز در این بین نقش قابل توجهی ایفا ی اساسی در کشور محسوب میتولید محصوالت پروتئینی یکی از نیازها

رو  ربط انجام شده است،های ذیهایی که توسط سازمان شیالت و سازمانریزیای که میزان صید آبزیان طبق برنامهگونهکنند؛ بهمی

از سوی سازمان فائو، تولید جهانی  ٢٠٠٧مار منتشرشده در سال به افزایش بوده و حتی عرضه صادراتی را نیز رقم زده است.بر اساس آ

و در میگمیلیون تن گذشته و ایران نیز برای افزایش تولید پرورشی و صید دریایی اقداماتی همچون رهاسازی بچه 8.٥میگو از مرز 

درصدی در برداشت میگوی  ۳۳امسال رشد  هایی چون دریابست را مورد تأکید قرار داده تا شاهد آن باشیم کهدریا و استفاده از طرح

هزار تن صید میگوی دریایی را متصور باشیم و بر اساس آمار، سال گذشته  ١٠بینی ساالنه هشت تا بوشهر را شاهد باشیم و پیش

در حالی  مختار آخوندی، مدیرکل دفتر امور صید و صیادی سازمان شیالت ایرانتن گزارش شد. ٤۳٠هزار و  ٩برداشت میگو از دریا 

روز صید دریایی  ٤٥شده امسال های انجامریزیگوید: بر اساس برنامهدهد و میمهرماه خبر می ١١از صید دریایی میگوی هرمزگان از 

درصد  ١٧تن آن محقق شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته  ٩٠هزار و میگو انجام خواهد شد که تاکنون حدود یک

درصدی در صید دریایی هستیم. این در حالی است که در مقایسه با  ۳١به میانگین پنج ساله، شاهد افزایش افزایش داشته و نسبت 

 ایم.درصدی در برداشت میگو را شاهد بوده ١٥ساله، رشد  ١٠میانگین 

وع درشت و موزی شده از ندرصد میگوهای برداشت ٧٧روزی از صید دریایی گذشته است، حدود  ٢١افزاید: تاکنون که حدود وی می

کند: پیش از این در استان بوشهر و خوزستان شاهد برداشت میگو از دریا و چهار درصد نیز میگوی سرتیز است.آخوندی بیان می

روز، در  ۳۳های رسیده، در مدت این بودیم که برداشت از پنجم مردادماه آغاز و تا ششم شهریورماه ادامه داشت و بر اساس گزارش

 درصدی برخوردار است. ۳۳تن میگو از دریا برداشت شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از افزایش  ۳٥٧ر و مجموع دوهزا

تنی  ۳٥٧روز صید، شاهد برداشت دوهزار و  ۳۳روز صید وجود داشت، اما امسال در مدت  ٤۳دهد: در سال گذشته وی ادامه می

ساحلی  هایکند: انجام طرح دریابست با توجه به گشتمان شیالت ایران عنوان میمیگو بودیم.مدیرکل دفتر امور صید و صیادی ساز

تن و  ٦8١شود تا ضمن حفظ ذخایر، شاهد برداشت مناسبی نیز باشیم.آخوندی میزان صید میگو در استان خوزستان را انجام می

طور میانگین میگوی دریایی در استان حاظ قیمتی، بهشود: از لکند و یادآور میتن عنوان می ٦8٦هزار و صید میگو در بوشهر را یک

هزار تومان در سر اسکله  ٢8شود و میگوی بوشهر با اندکی افزایش قیمت حدود هزار تومان عرضه می ٢٠هرمزگان با قیمت عمده 

ار ایی دارای تقاضای بسیکند: میگوی دریگیرد.وی با اشاره به افزایش رغبت مردم برای مصرف میگو تأکید میمورد معامله قرار می

 رسد.شود، به مصرف داخل میای که تمام آنچه که صید میگونهباالیی است؛ به

 آمیز برای میگوی پرورشیپشت سر گذاشتن سال موفقیت

گوید: بر اساس آخرین آمار، وحید معدنی، مدیرکل دفتر میگوی سازمان شیالت ایران درباره برداشت میگوی پرورشی در کشور می

هزار تن است،  ۳٠شود به هدف تولید امسال که بینی میهزار تن میگو از مزارع پرورشی کشور برداشت شده است و پیش ١8حدود 

http://awnrc.com/index.php
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هایی که میگوی پرورشی دارند، برداشت انجام شده و تنها استان هرمزگان است که استخرهای کند: در تمامی استانبرسیم.وی بیان می

 شود.ماه تمامی محصول برداشت و به بازار عرضه میماه و نیمه نخست بهمنمعموالً تا اواخر دی پرورش میگو فعال هستند که

های کمتری در مزارع پرورش میگو افزاید: با تعامل بسیار خوبی که با سازمان دامپزشکی وجود داشت، امسال شاهد بیماریمعدنی می

ستان کند: در برخی مزارع اسفید را نداشت.وی عنوان میوالی بیماری لکهبودیم و استان سیستان و بلوچستان برای سومین سال مت

موقع سازمان دامپزشکی مهار شد.مدیرکل دفتر میگوی سازمان شیالت ایران سفید وجود داشت که با اقدام بهبوشهر، بیماری لکه

هزار تنی محقق شود.معدنی  ٢8قل تولید شود حداهزار تن است که تالش می ۳٠دهد: هدف تولید برای میگوی پرورشی ادامه می

شته های گذشوند که در سال جاری همچون سالبندی برای بازارهای صادراتی آماده میکند: میگوهای پرورشی پس از بستهتأکید می

وی میگشاهد حجم بزرگی از صادرات میگو به کشورهای حاشیه خلیج فارس و همچنین کشور روسیه بودیم.وی سال موفقی را برای 

گونه بیماری برای مزارع سیستان و بلوچستان دیده نشد سازد: برای سومین سال پیاپی هیچشود و خاطرنشان میپرورشی متصور می

موقع دامپزشکی، در اردیبهشت و سفید دچار شده بودند، با اقدامات بهو حتی در استان بوشهر که درصدی از مزارع به بیماری لکه

شده بینیوری تولید میگو باال رفته و رسیدن به اهداف پیشترتیب شاهد بودیم که بهرهمهار انجام گرفت و بدینخردادماه سال جاری 

 محقق شود./

http://www.iana.ir/fa/news/٤٩٥8٦/%D٩%BE%DB%8C%D8%B٤%E٢ 
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 شکر
 فودپرس ۱۳۹6آبان ماه  ۷یک شنبه 

 میلیارد تومان از مطالبات چغندرکاران باقی مانده است ١80تولید شکر امسال هم رکورد می زند/ 

ماه از سال جاری، تاخیر در اعالم قیمت شکر باعث شده کارخانجات نتوانند مطالبات چغندرکاران را بدهند؛  8با وجود گذشت 

 .سال آینده دشوار کند۳ای که ممکن است تحقق رویای خودکفایی شکر را در مساله

حقق برسد اما اکنون زمان زیادی تا ت رسید که کشور در تولید شکر به خودکفاییبه گزارش خبرنگار مهر، شاید زمانی رویا به نظر می

گوید حدود سه سال دیگر کشور در زمینه تولید این رویا باقی نمانده البته هنوز اما و اگرهایی وجود دارد؛ وزارت جهاد کشاورزی می

 اعالم شکر یمتق است، آمده بوجود چغندرکاران و قند کارخانجات میان در  هاییرسد اما اخیرا نارضایتیشکر به خودکفایی می

ولیدی که ت برای. نیست خبری تضمینی خرید نرخ از هنوز اند،نگرفته را طلبشان چغندرکاران اند،مانده بالتکلیف کارخانجات نشده،

ای به این حساسی قرار گرفته و چیزی تا فصل شکوفایی آن نمانده این موارد خطرناک است و دولت باید با هوشیاری بسیار در مرحله

 یگرد یکی شکر، قیمت موقع به کردن مشخص و تضمینی خرید نرخ ومناسب  عالوه بر اعالم به هنگام.زیادی در این زمینه عمل کند

های ایالم و خوزستان است؛ چرا که این دو استان پتانسیل در تحقق خودکفایی شکر، احداث کارخانجات قند در استان مهم موارد از

 .باالیی در کشت پاییزه چغندر قند دارند و این موضوع نیز باید به شدت مورد توجه دولت قرار بگیرد

کشاورزان و کارخانجات خبرنگار مهر گفتگویی را با علیرضا  ویر پیش مشکالت  درباره پیشرفت های طرح خودکفایی شکر و مسائل و

 یزدانی، مجری طرح چغندر قند در وزارت جهاد کشاورزی انجام داده که مشروح آن از نظرتان می گذرد؛

خبرنگار مهر: آقای یزدانی بفرمایید که پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی برای افزایش قیمت تضمینی چغندر قند در *

   ی جاری چقدر بوده است؟سال زراع

 .درصد بوده است ٦تا  ٥ حدود قند چغندر تضمینی قیمت  پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به شورای اقتصاد در خصوص افزایش -

درصد نبوده  9درصد است پیشنهاد افزایش قیمت خرید تضمینی 9چرا با وجود اینکه نرخ تورم رسمی اعالم شده،  *

 است؟

در داخل تولید می شود و اگر قیمت چغندر زیاد افزایش یابد، شکر هم خیلی گران می شود و این به صالح چون محصول شکر  -

 .کشور نیست

آقای یزدانی مباحث بسیار زیادی درباره تاخیر در پرداخت مطالبات چغندرکاران مطرح شده و مشکالتی که این امر *

پرداخت پول چغندرکاران این همه با تاخیرمواجه شده است؟ آیا این  چرا  برای آنان ایجاد کرده است، بفرمایید که

   کوتاهی از جانب کارخانجات است؟

متاسفانه هنوز کارگروه تنظیم بازار، قیمت شکر را برای سال جاری اعالم نکرده و این باعث شده کارخانجات نتوانند شکر تولیدی  

کارخانجات، چغندر قند را از کشاورزان تحویل می گیرند  -اندزان دچار مشکل شدهخود را بفروشند؛ بنابراین در پرداخت پول کشاور

و براساس نرخ تضمینی که دولت اعالم می کند، پول کشاورز را پرداخت می کنند؛ مشکلی هم که االن وجود دارد این است که 

کرده است و این باعث شده کارخانجات نتوانند شکر متاسفانه هنوز کارگروه تنظیم بازار دولت قیمت شکر را برای سال جاری اعالم ن

 .تولیدی خود را بفروشند؛ بنابراین در پرداخت پول کشاورزان دچار مشکل شده اند

   چه میزان از مطالبات کشاورزان باقی مانده است؟*

http://awnrc.com/index.php
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به دلیل تنظیم بازار متعهد به  ٩۳دولت از سال   میلیارد تومان از مطالبات چغندرکاران باقی مانده است. ضمن اینکه ١8٠حدود  -

سال به  ٩۳  تومان به ازای هرکیلوگرم شکر تولیدی توسط کارخانجات به آنان بوده، در این راستا مطالبات سال ٢٠٠پرداخت مبلغ 

ات در باقی مانده و همین هم یکی دیگر از دالیل تاخیر کارخانج ٩٥و  ٩٤  کارخانجات پرداخت شده اما مطالبات مربوط به سالهای

 .پرداخت مطالبات کشاورزان است

ماه از سال گذشته، هنوز اعالم نشده است؟ آیا دلیل خاصی برای این مساله  8چرا قیمت شکر با وجود آنکه حدود *

 وجود دارد؟

ن و مسئولیت این کار به عهده کارگروه تنظیم بازار در دولت است ولی وزارت جهاد کشاورزی در راستای حمایت از چغندکارا -

 هچ هر تا نوشته جمهور رئیس به را ای نامه جهاد وزیر نیز اخیرا و است مساله این پیگیری حال در ویژه صورت به  کارخانجات قند،

 .است کرده ایجاد کشاورزان برای آن تبع به و کارخانجات برای زیادی مشکل چون شود؛ مشخص مساله این تکلیف سریعتر

در کشور، آیا تاخیر در پرداخت پول کشاورزان مشکلی برای تولید آنان ایجاد نکرده با توجه به آغاز کشت پاییزه *

   است؟

 عترسری چه هر تا نوشته جمهور رئیس به را اینامه جهاد وزیر نیز اخیرا  میلیارد تومان از مطالبات چغندرکاران باقی مانده است. ١8٠

قند در قالب کشاورزی قراردادی بین چغندرکاران و کارخانجات قند انجام  با توجه به اینکه تولید چغندر -شود مشخص قیمت تکلیف

می شود تامین نهاده های کشاورزی بر عهده کارخانجات بوده و به تبع کاهش توان مالی کارخانجات در ارائه خدمات بهتر به کشاورزان 

 .تاثیرگذار است

 تکارخانجا کمبود بحث شود،می  کفایی زیاد از آن یادآقای یزدانی یکی از مباحثی که در بحث کند کردن روند خود*

 است؟ انجام دست در زمینه این در اقداماتی چه که بفرمایید است، ایالم و خوزستان هایاستان در بویژه قند

تند؛ در جدید هساستانهای خوزستان و ایالم به دلیل پتانسیلی که در تولید چغندر قند پاییزه دارند در اولویت احداث کارخانجات  -

حال حاضر در استان خوزستان دو کارخانه قند یکی در اهواز و یکی هم در دزفول وجود دارد که کارخانه قند اهواز سالهاست تعطیل 

شده و غیرفعال است ضمن اینکه متولی آن بانک های ملی و ملت هستند. کارخانه دیگر هم کارخانه قند دزفول است که حدودا 

تعطیل بوده و امسال برای اولین بار با توجه به پیگیری های وزارت جهاد و همچنین با کمک وزارت صنعت، از نظر  سال ١٠  بیش از

 را زانکشاور چغندر ماه اردیبشهت در بتواند هستیم امیدوار  فنی آماده شده و قرار است قرارداد کشت پاییزه منعقد کند؛ بنابراین

هزار هکتاری کشت چغندر قند پاییزه در استانهای خوزستان و ایالم، امیدوارم با احداث  8٠  بیش ازرفیت ظ  به توجه با. بگیرد تحویل

کارخانجات جدید در این دو استان، بخش عمده ای از نیاز چغندر قند کشور تامین شود. با تحقق این امر و استفاده از ظرفیت سایر 

 .شکر به خودکفایی برسیمسال آینده در تولید  ۳استانها امیداوریم طی حدود 

 سطح زیر کشت چغندر قند پاییزه تاکنون در کل کشور به چه میزان رسیده است؟*

هزار هکتار کشت انجام شده ١٢هزار هکتار قرارداد منعقد و حدود  ١٦  ما هم اکنون در حال انجام عملیات کشت هستیم، حدود -

 .هکتار بوده است ٥٠٠هزار و  ١١یز کشت مان حدود گذشته ن سال  است.ضمن اینکه کشت همچنان ادامه دارد؛

   شود امسال چه میزان چغندر قند و چه میزان شکر در کشور تولید شود؟بینی میپیش*

هزارتن شکر در  ٧٥٠شود که با احتساب شکر استحصالی از نیشکر،حدود یک میلیون و میلیون تن چغندر تولید می ٧امسال حدود 

 هتوسع عدم بر مبنی کشاورزی جهاد وزارت سیاست به توجه با -  کشور طی سالجاری تولید خواهد شد که یک رکورد جدید است

میلیون  ٧ حدود سالجاری در شود می بینی پیش پاییزه، قند چغندر زیرکشت سطح توسعه حال، عین در و قند چغندر بهاره کشت
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هزارتن شکر در کشور طی سالجاری  ٧٥٠تن چغندر در کشور تولید شود که با احتساب شکر استحصالی از نیشکر حدود یک میلیون و 

هزارتن بوده است، بنابراین تولید امسال رکورد جدیدی در کشور  ٦٥٠یک میلیون و  ٩٥ سال در شکر تولید  تولید خواهد شد.

 .محسوب می شود

   اید؟یید که طرح خوداتکایی شکر چه میزان پیشرفت داشته است و آیا طبق برنامه پیش رفتهآقای یزدانی بفرما*

ما از برنامه جلوتر هستیم و زودتر از برنامه به خودکفایی خواهیم رسید، کشور طی سه سال آینده در زمینه شکر به خودکفایی   -

امیدواریم سال  اما  درصد برسد ٩۳  به حدود ١٤٠٤ افق تا شکر ییخوداتکا ضریب که  خواهد رسید. در سند چشم انداز مقرر بوده

 .به خودکفایی برسیم. مشروط بر اینکه طی این سه سال بحث احداث کارخانجات قند انجام شود ٩٩

 در این زمینه آیا برای کاهش سطح زیرکشت چغندر بهاره برنامه ای دارید یا اینکه سطح کشت بهاره ثابت خواهد ماند؟*

برنامه ما افزایش عملکرد در واحد سطح در کشت بهاره است و هدف دیگری که به طور جدی دنبال می کنیم افزایش بهره وری  -

، با تغییر آرایش کشت و توسعه آبیاری های نوین بویژه «زراعیبه»آب در کشت بهاره است که بتوانیم تقاضای آب را با روش های 

درصد می  ٤٠جدی توسعه کشت نشایی را دنبال می کنیم به ویژه در کشت بهاره چون تا  آبیاری میکرو کاهش دهیم. به صورت

 .تواند مصرف آب را کاهش دهد

مباحثی مطرح شده مبنی بر اینکه قیمت تضمینی چغندر قند زیاد است و در مناطقی مانند ارومیه کشاورزان به همین  *

ل بحران آب نباید این اتفاق رخ دهد؛ چه نظری در این زمینه کنند در حالی که به دلیدلیل این محصول را کشت می

   دارید؟

به خودکفایی برسیم. مشروط به  ٩٩ سال امیدواریم اما  درصد برسد ٩۳  به حدود ١٤٠٤قرار بود ضریب خوداتکایی شکر تا افق 

نه تعیین قیمت تضمینی مالک عمل فاکتورهای مختلفی در زمی -اینکه طی این سه سال بحث احداث کارخانجات قند انجام شود

گیرد ضمن اینکه این گیاه در تناوب زراعی نقش بسیار مهمی دارد، ریشه آن باعث اصالح بافت خاک می شود و در کاهش قرار می

 در هک هایی برنامه و است غربی آذربایجان استان در قند چغندر کشت سطح بیشترین  جمعیت علف هرز نقش مهمی ایفا می کند؛

شایی است تا بتوانیم مصرف آب را کاهش دهیم اما هیچ برنامه ای برای توسعه ن کشت و نوین آبیاری توسعه شامل ماست کار دستور

 .کشت در این استان نداریم

در پایان بفرمایید آیا برای توسعه نیشکر هم برنامه ای در دستور کار دولت است؟ ضمن اینکه هم اکنون سطح زیر *

   چقدر و شکر استحصالی از آن چه میزان است؟ کشت این محصول

 ود،ش می انجام خوزستان استان در فقط و  برای کشت این محصول به دلیل اینکه شرایط ویژه ای که دارد و محصولی آب بر است -

الی  ٩٤ حدود مختلف سالهای در متوسط طور به. است کار دستور در سطح واحد در عملکرد افزایش برنامه اما نداریم توسعه برنامه

 .شد  هزارتن شکر استحصال ٧٥٠از این میزان حدود   ٩٥هزار هکتار سطح زیر کشت نیشکر کشور است که در سال  ٩٥

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=۳٦8٠ec٩٥٥۳٦٩٤b٩٤b8۳٢a١ 
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 فرآورده هاشیر و 
 فارس - ۹۶/۰۸/۰۷ : تاریخ

 شدن رقابت برای صادرکنندگان ایرانی درصد افزایش داد/ سخت 40عراق تعرفه واردات لبنیات از ایران را تا 
اند درصد افزایش داده ٢٥تا  ٢٠ها تعرفه واردات ماست، شیر و خامه را به طور یکجانبه بین دبیر انجمن صنایع لبنی گفت: عراقی 

  .شده ما در این بازار غیررقابتی شودشود قیمت تمامکه سبب می

ماهه  ٦آخرین وضعیت صادرات لبنیات اظهار داشت: در  ، در موردخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی رضا باکری در گفت

میلیون دالر روانه  ۳٥٠درصد آن معادل رقمی حدود  8٠میلیون دالر انواع لبنیات صادر شده که بیش از  ٤۳۳ابتدایی امسال حدود 

عرفه تصریح کرد:تها تعرفه واردات لبنیات از ایران را افزایش داده بودند،وی با اشاره به اینکه چند ماه پیش عراقی.بازار عراق شده است

درصد رسیده  ٤٠بوند که اکنون این تعرفه به  رسانده ١٥به  ٥تعرفه واردات شیر و خامه را از درصد و نیز  ٢٥به  ٥واردات ماست از 

شود که باکری خبرنگار فارس پرسید آیا این تعرفه مختص به ایران است و یا برای کشورهایی همچون ترکیه هم اعمال می.است

شود مشمول تعرفه نیست ه از مصر و عربستان وارد بازار عراق میاتحادیه عرب بین خودشان تعرفه ندارند و محصوالتی ک :پاسخ داد

 .ماند که آن را هم باید دید پیمان تجاری با این کشور بسته شده است یا نهو فقط ترکیه باقی می

ه و ار باال رفتها، قیمت محصوالت لبنی ما در بازار عراق بسیگونه تعرفهطرفه اینوی ادامه داد: در هر صورت با وضع یکجانبه و یک

 .شودغیررقابتی می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١۳٩٦٠8٠٧٠٠١۳١٦ 
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 شیر و فرآورده ها
 خبرنگاران جوان – ۱۳۹۶آبان  ۰۱تاریخ: 

 محصول لبنی/یخ کاهش قدرت خرید مردم باز نشد کالف سردرگم قیمت سه

 .ها صورت نگرفته استبا گذشت هفت ماه از ماجرای بررسی اسناد کارخانه های لبنی از سوی سازمان حمایت، تعیین نهایی قیمت

همه ساله خبر افزایش قیمت لبنیات طی  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

کند که در مقابل به سبب کاهش قدرت خرید خانوار سرانه مصرف آب می چندین مرحله سر و صدای زیادی در رسانه ها به پا می

برخی برندهای لبنی بدون اخذ مجوز به بهانه باالرفتن نرخ تمام شده، اقدام به افزایش  با وجود آنکه اوایل فرودین ماه امسال.رود

 .قیمت برخی محصوالت خود کرده اند، سازمان حمایت آنها را وادار به بازگشت قیمت های قبلی کرد

بررسی  دست برنداشته و خواستارالبته ناگفته نماند که کارخانه های لبنی برای دستیابی به سود بیشتر از موضوع افزایش قیمت  

بررسی و کارشناسی نشده بود به منظور درخواست تولیدکنندگان از سوی  ٩۳که از سال  نرخ لبنیاتبراین اساس  . اسناد شدند

سازمان حمایت مورد بررسی قرار گرفت که با گذشت هفت ماه از ماجرای بررسی اسناد کارخانه ها زمزمه ابالغ نهایی آن به گوش 

 .و مصرف کنندگان نیز سردرگم نشود می رسد تا دیگر کارخانه های لبنی مورد اتهام گران فروشی قرار نگیرند

اگرچه دبیر انجمن صنایع لبنی معتقد است که بررسی اسناد مالی شرکت ها به معنای افزایش قیمت نیست، اما در مقابل مدیرعامل 

رضا باکری دبیر انجمن  .احتمال افزایش لبنیات وجود دارد افزایش قیمت شیرخام گوید که به دنبالاتحادیه تعاونی های لبنی می

 ) تعیین قیمت سه محصول لبنیبا اشاره به آخرین وضع بررسی  صنعت،تجارت و کشاورزیصنایع لبنی در گفتگو با خبرنگار 

ها فرستاده شد و به زودی ابالغ خواهد  شیر،ماست، پنیر( اظهار کرد: قیمت این سه فرآورده لبنی به هیأت تعیین و تصویب قیمت

اطالعی از این مساله نداریم و تا زمان اعالم قیمت ها از  :وی با بیان اینکه اطالعی دقیقی از تغییرات قیمت کاالها نداریم، افزود .شد

هیأت تعیین و تصویب قیمت  گذاری کاال درباکری ادامه داد: ماهانه یکبار جلسه قیمت .سوی هیأت تعیین و تصویب باید منتظر ماند

دبیر انجمن صنایع لبنی با بیان اینکه هفت ماه از  .برگزار می شود که تا آخر ماه پیش بینی می شود قیمت های نهایی ابالغ شود

 انجمن به نیلب های شرکت دفاترمالی اسناد بررسی از گزارشی آنکه به توجه با: گفت گذرد، می  بررسی اسناد مالی شرکت های لبنی

 .داشت ها قیمت وضعیت از خاصی بینی پیش توان نمی نشد، اعالم لبنی صنایع

 افزایش نرخ لبنیات در راه است

بررسی قیمت گفت: نتایج   صنعت،تجارت و کشاورزیمحمد رضا گنجی مدیرعامل اتحادیه تعاونی های لبنی در گفتگو با خبرنگار 

 .ماست، شیر، پنیر( از سوی سازمان حمایت اعالم خواهد شد) سه فرآورده لبنی

، پیش بینی می شود که قیمت این سه فرآورده لبنی برحسب نرخ تورم و قیمت تمام افزایش نرخ شیرخاموی افزود: با توجه به  

 .تومان افزایش یافته است ١٤٠٠به  ٢٥٠و  به گفته گنجی نرخ خرید هر کیلو شیرخام از هزار  .شده، افزایش یابد

در کاهش مجدد سرانه مصرف تاثیرگذار است،  نرخ لبنیات افزایشمدیرعامل اتحادیه تعاونی های لبنی در پاسخ به این سوال که  

رف ش سرانه مصدرصدی قیمت لبنیات تاثیر چندانی در سبد مصرفی خانوار ندارد که بتواند موجب بر کاه ١٠تا  ٧بیان کرد: افزایش 

 .تاثیرگذار باشد

http://www.yjc.ir/fa/news/٦٢88٩٠٩/%DA%A٩%D٩%8٤%D8%A 
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 صادرات و واردات
 فارس - ۹۶/۰۸/۰۵ : تاریخ

 کشاورزیرونق صادرات محصوالت کشاورزی در گرو اصالح ساختاری وزارت جهاد 
بعد از تصویب قانون انتزاع، وزارت جهاد کشاورزی مسئول تولید و تجارت محصوالت کشاورزی شده است، اما همچنان اختیارات این  

  .وزارتخانه برای اجرای وظایف قانونی به این وزارتخانه منتقل نشده است که در برهه فعلی نیاز به تکمیل قانون انتزاع است

بخش کشاورزی کشور که بعد از شروع به کار دولت یازدهم  ،خبرگزاری فارساقتصادی باشگاه خبری توانا به گزارش خبرنگار 

ریزی برای کاهش مشکالت و افزایش صادرات محصوالت کشاورزی موفقیتهای بسیاری را بدست آورد در برهه فعلی در حال برنامه

 .های اخیر تاثیر بسزایی داشته است، قانون انتزاع بودترین موضوعاتی که در دستیابی بخش کشاورزی در سالمهمیکی از .است

این قانون که بر مبنای اجرای سیاست واحد تولید و تجارت در کشور به تصویب رسید، وزارت جهاد کشاورزی را مدیر تولید و تجارت 

های بسیار در زمینه خودکفایی محصوالت استراتژیک و رایی شدن این قانون موفقیتبعد از اج.محصوالت کشاورزی در کشور کرد

 .همچنین بهبود تراز تجاری بخش کشاورزی نصیب وزارت جهادکشاورزی شد

های کارشناسی صورت گرفته همچنان اجرای این قانون به لحاظ ساختاری کامل نشده است و بایستی هر چه زودتر اما طبق بررسی

 ریزی وزارت جهاد کشاورزی برای صادرات محصوالتجای خالی برنامه*.ون کامل شوداین قان

ریزی مناسب برای محصوالت مازاد تولیدی در کشور بوده است که یکی از مشکالت بخش کشاورزی در چندسال اخیر عدم برنامه

 .هش قیمت محصوالت و زیان آنان میشدای از طرف کشاورزان مبنی بروقوع مازاد عرضه و کاهمواره باعث اعتراضات گسترده

شود، اما در کشور ما همچنان سازوکارهای به لحاظ اقتصادی محصوالت مازاد تولیدی در هر کشوری به صادرات اختصاص داده می

 .مناسبی از این بابت برای صادرات محصوالت کشاورزی در اختیار وزارت جهادکشاورزی قرار ندارد

 ی بهبود شرایط تجاری و بازار محصوالت کشاورزیتکمیل قانون انتزاع برا*

یکی از سازوکارهای الزم برای بهبود شرایط صادراتی برای محصوالت تولیدی کشاورزی اجرای صحیح قانون انتزاع است که طبق این 

تا شده و در این راس قانون باید سازمان توسعه وتجارت و دفتر صنایع غذایی و غیر فلزی وزارت صمت به وزارت جهادکشاورزی منتقل

 .اقدام به برنامه ریزی صادراتی برای محصوالت نمایند

 پیشنهادات تکمیلی اعضای کمیسیون کشاورزی برای صادرات*

علی اکبری عضو کمیسیون کشاورزی پیشنهاد تکمیلی برای افزایش صادرات محصوالت کشاورزی به دولت کرد که در این پیشنهاد 

 .شودراتی برای محصوالت تولیدی و همچنین بهبود کیفیت محصوالت و بسته بندی آنان دیده میدرنظر گرفتن مشوق های صاد

تر از اکبری در خصوص موانع پیش روی صادرات محصوالت کشاورزی، تاکید کرد: باید در صادرات محصوالت کشاورزی بسیار موفق

 .شوندهای نسبی محسوب میرد که جزء مزیتها و برخی محصوالت در اختیار ما قرار داشرایط فعلی باشیم، فرصت

 مسائل ترعای و بندیبسته نوع و قیمت در باید اینکه بیان با عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی

ه بهتر وجود دارد کحب کنیم، گفت: رقبا در بازار بسیار جدی هستند، این انتظار تصا را بازار که کنیم عمل ایگونهبه باید کشاورزی

 اینکه به اشاره با نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسالمی.از شرایط کنونی در زمینه صادرات محصوالت کشاورزی عمل شود

 این در هاییمشوق خوشبختانه توسعه  : در برنامه ششمکرد اضافه دارد، وجود زیادی بسیار خالی فضای تبدیلی و فرآوری صنایع در

 چیوقف علی همچنین.شود استفاده شکل بهترین به زمینه این در موجود هایفرصت از که امیدواریم است، شده بینیپیش خصوص

ما  والت تولیدیمحص: کرد بیان کشاورزی محصوالت صادرات با رابطه در هم اسالمی، شورای مجلس کشاورزی کمیسیون عضو دیگر
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 و ندیببسته نوع چه با همچنین و استانداردی نوع چه با موادی، نوع چه  کنیم که بازار بهحتما باید بازار محور بوده و باید بررسی 

 بسیار ما کشور در صادراتی هایمشوق اینکه به اشاره با نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسالمی.دارد نیاز قیمتی

 قیمت و شوندنمی رعایت کشاورزی محصوالت تولیدات در متاسفانه بندیبسته و تولید  رنگ هستند، اضافه کرد: استانداردهایکم

افزایش صادرات محصوالت کشاورزی در گروی اقدام قانونی *.است باالتر کشورها از بسیاری با مقایسه در محصوالت شده تمام

 مسئولین دولتی

انگیزه کافی برای اجرای قوانین و  رسد مشکالت صادراتی بخش کشاورزی زمانی بطور کامل برطرف خواهد شد کهبه نظر می

های تخصصی و برنامه ریزی مناسب در وزارت وجود سازمان.های مناسب داخلی از طرف دولتمردان کشور وجود داشته باشدسیاست

همانطور که در تجارب بدست .جهادکشاورزی یکی از عوامل تاثیرگذار در کاهش مشکالت بخش صادرات محصوالت کشاورزی است

ر بحث صادرات گوشت مرغ هم این نکته قابل مشاهده بود که وجود سازمانی تخصصی در وزارت جهاد کشاورزی در زمینه آمده د

لذا وظیفه نمایندگان مجلس .توانست بازار صادراتی روسیه را برای کشور بطور کامل مهیا کندتولید و بسته بندی محصوالت می

ارت و مطالبه برای اجرای صحیح قانون های تصویب شده در کشور و ثانیا برنامه ریزی شورای اسالمی و وزارت جهادکشاورزی اوال نظ

 .درست و کارشناسانه برای افزایش صادرات محصوالت کشاورزی است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١٧٦٧١۳٩٦٠8٠۳٠٠ 
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 صادرات و واردات
 فارس - ۹۶/۰۸/۰۳ : تاریخ

 برابر شد 3واردات سبوس گندم ایران از قزاقستان 
برابر شده است، این محصول بیشتر در خوراک دام استفاده  ۳تقریبا  ٢٠١٦-١٧میزان واردات سبوس گندم ایران از قزاقستان در سال  

، واردات سبوس گندم از قزاقستان تقریبا سه برابر شده بلک سی گرینالملل فارس به نقل از به گزارش گروه اقتصاد بین .شودمی

هزار میلیون تن رسیده است  ١٩٢افزایش یافته و به  ٢٠١٦-١٧تان در سال بر اساس این گزارش، صادرات سبوس گندم قزاقس.است

درصد واردات خود را کاهش داده و این  ١٠هرچند بازار اصلی این کشور یعنی ازبکستان .درصد از پارسال بیشتر است ٦که تقریبا 

دیگر افزایش یافته است. از جمله صادرات به هزار میلیون تن رسیده اما محموله های سبوس گندم قزاقستان به مقاصد  ١۳٧رقم به 

های صادراتی سبوس گندم این درصد مجموع محموله ٧برابر شد. بعالوه اینکه  ۳درصد بیشتر شد و تقریبا واردات ایران  ٥ترکیه 

 گندمش ترین صادرکنندگان گندم است اما میزان صادرات سبوسقزاقستان همچنین یکی از بزرگ.کشور به چین صادر شده است

 .از اوکراین و روسیه کمتر است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١۳٩٦٠8٠۳٠٠٠8۳٩ 
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 صادرات و واردات
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۰۳تاریخ: 

 صدم درصد ٢4سهم ایران از صادرات جهان 

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: مطابق آمارهای رسمی، سهم ایران از بازارهای جهانی با احتساب نفت 

پذیری بخش صادرات در مقابل درصد است. غالمحسین شافعی افزود: آسیبصدم  ٢٤درصد و بدون احتساب آن تنها صدم  ۳٤

گاه رو توجه به صادرات و نهای اقتصادی است. از اینوکار به مراتب بیشتر از سایر بخشو فضای کسبهای اقتصادی، سیاسی تالطم

بلندمدت برای رفع مشکالت این بخش حایز اهمیت است. به گفته این مقام مسئول، بخش قابل توجهی از صادرات کشور مربوط به 

ها حاصل شده است، اما مشکالت بحران آب و های این بخشیارانه محصوالت کشاورزی و مواد خام معدنی است که با استفاده از

 .مها نداشته باشیشود شاید در آینده توفیق چندانی در بازارهای رقابتی در این عرصهفشردگی رقابت در عرصه مواد خام سبب می

http://www.iana.ir/fa/news/٤٩٥٠٦/%D8%B۳%D٩%8 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آبان  ۰۳تاریخ: 

 هزارتن سویا مناقصه برگزار کرد ١٢0ایران برای خرید 

هزار تن سویا  ١٢٠تجار اروپایی اعالم کردند؛ شرکت دولتی واردکننده غذای دام ایران، یک مناقصه بین المللی برای خرید حدود 

به  برای عرضه سویا فروشندگان متقاضی رویترز، از نقل به گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش.منتشر کرده است

سویای مورد نظر ایران تنها می تواند از کشورهای آرژانتین یا  .نوامبر پیشنهادات خود را به این کشور ارائه دهند ٢٩ایران باید تا 

سپتامبر هزار تن سویا و در ماه  ٢٠٠این شرکت دولتی ایرانی در مناقصه های قبلی که در اوایل ماه اکتبر برای خرید .برزیل تهیه شود

 .هزار تن ذرت برگزار کرد، موفق به خرید هیچ محموله ای نشد ٢٠٠هزار تن جو و  ٢٠٠برای خرید 

ن مالی المللی برای تامیدلیل عدم موفقیت این مناقصه ها مشکالت در تقاضا برای ارائه تضمین های الزم و عدم تمایل بانک های بین

 متقاضیان روی پیش را دشوار شرط یک  ک تاجر بازار غالت گفت: مناقصه جدید دوبارهی.قراردادهای مرتبط با ایران اعالم شده است

هزار یورویی را ارائه کند که تهیه  ٥۳٠و یک اوراق قرضه حدودا  قرارداد ارزش درصد ١٠ معادل تضمینی باید اینکه بر مبنی داده قرار

دسامبر تا  ٢٢هزار تنی در بازه های زمانی  ٦٠باید در قالب دو محموله سویای مورد نیاز ایران در این مناقصه .آنها کار دشواری است

 .مارس ارسال شود که البته پیشنهادات ارائه شده باید به یورو باشد ١١فوریه تا  ٩ژانویه و  ٢١

http://www.yjc.ir/fa/news/٦٢٩٥۳٩٤/%D8%A٧%DB%8C%D8%B١%D8% 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آبان  ۰۷تاریخ: 

 اولین محموله گندم هند از طریق ایران عازم افغانستان شد

 .صادر کردهند روز یکشنبه اولین محموله گندم صادراتی خود به مقصد افغانستان را از طریق بندرچابهار ایران 

به نقل از ای بی سی نیوز، هند روز یکشنبه اولین محموله گندم صادراتی خود به  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

ایران صادر کرد و یک مسیر تجارت کاال را که با دور زدن پاکستان به افغانستان منتهی می  بندرچابهار مقصد افغانستان را از طریق

این محموله که کمک اهدایی دولت هند به افغانستان است، به بندر کاندال در غرب هند ارسال شده و قرار است .شود راه اندازی کرد

مسیر تجاری پیش از این، در ژوئن سال گذشته یک .فغانستان ارسال شوداین محموله بعد از رسیدن به سواحل ایران، با کامیون به ا

دونالد ترامپ، رییس .برای دسترسی بیشتر کاالهای افغانستان به بازار هند ایجاد شده بود هوایی جدید بین هند و افغانستان

ند خواست تا برای کمک به توسعه افغانستان جمهوری آمریکا در ماه اوت استراتژی جدید خود در قبال افغانستان را اعالم کرد و از ه

پاکستان اکنون اجازه ارسال کاالهای هندی به افغانستان از طریق خاک خود را نمی دهد. پاکستان به .اقدامات بیشتری انجام دهد

رجه هند گفت: ارسال سوشما سواراج، وزیر امور خا.دلیل روابط خصمانه ای که با هند دارد، نقشی برای هند در افغانستان قائل نیست

وی گفت: .این محموله به معنای همگرایی میان هند، افغانستان و ایران برای ایجاد یک جریان بازرگانی و تجارت در کل منطقه است

من معتقدم این محموله نقطه شروع سفر ما برای محقق ساختن طیف کاملی از ارتباطات، از فرهنگ تا تجارت، از سنت ها تا فن 

 .سرمایه گذاری تا فن آوری اطالعات، از خدمات تا استراتژی و از مردم تا سیاستمداران است آوری، از

http://www.yjc.ir/fa/news/٦۳٠٠8٢٦/%D8%A٧%D٩%88% 
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 صادرات و واردات
 فودپرس ۱۳۹6آبان ماه  ۱دو شنبه 

صادرات در ایران شعاری بیش نیست/تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی مشکلی با صحبت های ترامپ و نوسانات 

 جهانی ندارند مشکل داخلی است

خ ی با وجود ترامپ ربعد از برجام، فرصت های مختلفی پیشروی فعاالن اقتصادی ایرانی قرار گرفت. البته که هنوز چالش های جهان 

می دهد، اما وضعیت با قبل از تحریم ها فرق کرده است. در کنار مشکالت تحریم های بین المللی که طی برجام برداشته شد، 

مشکالت و موانع داخلی همچنان پابرجاست. صادرکنندگان و تولیدکنندگان داخلی با مشکالت و مسایل دست و پنجه نرم می کنند 

 سایت با گفتگو در گروه صنایع غذایی کاله( ) گذار هلدینگ سولیکوی در بازارها داشته باشند. غالمعلی سلیمانی، بنیانتا بتوانند نقش

 .مشکالت داخلی صحبت کرد  و مسایل از تهران اتاق خبری

جهانی مشکل صادرکنندگان ایرانی برای حضور در بازارهای جهانی چیست؟ آیا صحبت های اخیر ترامپ و چالش های *

 می تواند در این باره نقشی داشته باشد؟

مشکل تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی با صحبت های ترامپ و نوسانات جهانی نیست، در واقع مساله اصلی در داخل کشور 

نند. به این ک است. در این راستا مسئوالن باید وضعیت سیاسی و اقتصادی و شرایطی که باید بین دو کشور حاکم باشد را پیگیری

ترتیب، وزارتخانه های کشور باید سعی کنند فرصت صادرات به دیر کشور را به وجود آورند. به طور مثال ما روابط خوبی با کشور 

 .دهندسوریه داریم اما اجازه صادرات به سوریه را نداریم. به جایش عربستان و ترکیه به سوریه صادرات انجام می

 زمینه چطور برخورد کنند؟ دولت ها باید در این*

دولت باید دولتی اقتصادی باشد. اگر دولت ایران مانند ترکیه، یک دولت اقتصادی باشد، شرایطی را به وجود می آورد که تولیدکننده  

 .ود نداردن وجو صادرکننده ایرانی بتوانند در بازارهای جهانی فعالیت کنند. اما متاسفانه این موضوع به طور کلی در دیدگاه دولتمردا

 برای صادرات بهتر و مطلوب تر چه اقداماتی باید انجام داد؟*

اگر می خواهیم صادرات خوب داشته باشیم، باید تولید خوب داشته باشیم. برای تولید خوب هم به نیروی انسانی ماهر و کارکشته 

شود. اما زمانی که دولت و ملت اعتقادی به مالیات  نیاز است. آموزش نیروی ماهر، هزینه دارد که باید از محل مالیات ها پرداخت

ندارد، پس نمی توان انتظار وجود دولتی قوی هم داشت. دولت ها در ایران، قانون مند و شفاف نیستند. نه تنها دولت، بلکه مردم و 

ارد، اما زمان برداشت که می ملت هم باید قانون مند و شفاف باشند. در حال حاضر هم دانشگاه خوب و نیروی انسانی ماهر وجود د

 .شود، نیروی کار آموزش دیده از ایران می رود. به این ترتیب حتی به تولید نمی رسیم که بخواهیم بعد از آن به صادرات بپردازیم

 از دیگر موانع و مشکالت برای حضور در بازارهای جهانی چیست؟*

درصد و روسیه صفر درصد  ٠.٢٥درصد بوده و در امریکا  ۳۳ه در گذشته درصد است ک ٢٥تا  ١٦زمانی که قیمت ارز باال، بهره وام 

است، تولیدکننده ایرانی چطور می تواند با محصوالت دیگر کشورها در بازارهای جهانی رقابت کند. دولت باید دولتی صادراتی باشد 

وب و استراتژی دولت هم بر مبنای صادرات تا صادرات اجرا شود. سیاست گذار، دولت است و فعال اقتصادی مجری. قوانین و چارچ

 .در واقع صادرات در ایران شعاری بیش نیست .نیست

 بنابراین موانع داخلی بیشتر از موانع خارجی و بین المللی دخیل هستند؟*

http://awnrc.com/index.php
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ی خودش مبه طور مثال ترامپ، برپایه کشور خودش و اقتصاد دولتش کار می کند. او بازرگان است و صحبت هایش حول کشور  .بله

چرخد. در واقع هر سیاستمداری در سیاستگذاری هایش ابتدا باید کشور خودش را در نظر بگیرد. اما این شرایط و امکانات برای تجار 

 .و تولیدکنندگان ایرانی وجود ندارد

ir/Post.aspx?Id=http://foodpress.٢d۳ba٥8٠٠٥٤٠٤befa٩٦d٦١8c٢8٥d 
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 صادرات و واردات
 ایران اکونا - ۱۳۹۶آبان / /  ۰۵جمعه , 

 درصد رشد داشته است 40واردات موز در نیمه نخست سال 

 .درصدی مواجه شده است ٤٠بر اساس آمارهای تجارت خارجی در شش ماهه نخست سال واردات موز با رشد 

درصدی نسبت به مدت مشابه  ٤٠بر اساس آمارهای منتشر شده در گمرک، در شش ماهه نخست سال واردات موز به کشور با رشد 

میلیون دالر انجام شده  ٢٦٧هزار تن واردات موز به ارزش  ۳٤٦سال قبل مواجه شده است. بر این اساس تا شهریور ماه سال جاری 

 .میلیون دالر وارد کشور شده بود ١٩١هزار تن و به ارزش  ٢٥٠در حالی است که در شش ماهه نخست سال قبل فقط است. این 

 .درصدی مواجه شده است ۳٩بر اساس آمار گمرک واردات موز به لحاظ ارزش دالر و همچنین به لحاظ وزنی با رشد 

درصد تعیین  ١٥باشد. حقوق ورودی موز نیز سنت می ٧٧ارداتی بر اساس اطالعالت موجود در سامانه گمرک قیمت هر کیلو موز و

شده است. یک محاسبه اولیه نشان میدهد به غیر از هزینه هایی مانند ارزش افزوده و مالیات علی الحساب و هزینه های حمل و نقل 

آنکه در میادین عرضه میوه، در خصوص شود. نکته جالب توجه تومان برآورد می ۳٥٠٠و توزیع، هزینه هر کیلو موز وارداتی بیش از 

 .تومان وجود ندارد ۳٥٠٠موز اختالف قیمت قابل توجهی با رقم 

http://iranecona.com/٧88٢٧/%D٩%88%D8%A٧%D8%B١% 
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 صنایع غذایی
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۰۶تاریخ: 

میلیون دالری بستنی  ١١4بستنی، دومین کاالی خوراکی صادراتی ایران شد؛ پسته بر سکوی نخست ماند/ ارزآوری 
 ایرانی

رو شده است. پس از پسته که همچنان رتبه اول محصوالت غذایی کاالهای صادراتی ایران در بخش غذایی با تغییرات عجیبی روبه

 .میلیون دالر برای کشور ارزآوری داشته باشد ١١٤حائز رتبه دوم شود و صادراتی را دارد؛ بستنی توانست 

به گزارش ایانا از اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران، بستنی بعد از پسته، در رده دوم قرار گرفته است. این در حالی 

راتی قرار داشتند؛ به گونه ای که در نیمه اول امسال های اول اقالم صادهای گذشته پسته، زعفران و خرما در ردهاست که در سال

هزار تُن انواع بستنی به ارزش  ٢٧ماهه ابتدای امسال حدود گویند؛ در ششطور که آمارها میبستنی جای زعفران را گرفته و آن

مند به مصرف بستنی بوده میلیون دالر به خارج از کشور صادر شده است. در این میان عراق بیش از سایر کشورها عالقه 8،١١٤

درصدی را داشته و بعد از آن کشورهای پاکستان، افغانستان و هند بیش ترین گرایش را به مصرف این ٩8.٤چراکه این کشور سهم 

وضعیت صادرات اقالم غذایی در نیمه »حاال هم در گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با عنوان .اندمحصول داشته

در میان اقالم برتر صادراتی  (آمده که قرار داشتن محصوالت لبنی ) بستنی، انواع پنیر، ماست و شیر خشک صنعتی «٩٦اول سال 

های مهم و نقل و فسادپذیری آن ها از موفقیت غذایی کشور با وجود حساسیت باالی این اقالم از حیث ایجاد شرایط الزم حین حمل

  .تویژه محصول بستنی اسالمتی بر وجود پتانسیل باال برای توسعه بیشتر صادرات این کاالها بهشود و عصنعت غذا محسوب می

ایی با ترین اقالم غذغذایی کشور هستند، مهم -براین اساس، به استثنای زعفران و پسته که جزء کاالهای سنتی صادراتی کشاورزی 

، شیرخشک صنعتی و پنیر است. میانگین قیمت صادراتی این اقالم در ارزآوری باال به ترتیب شامل بستنی، شکالت حاوی کاکائو

برابر است که اگر صادرات تسهیل شود، برآورد  ٩.٦و  ٩.٧، ١١.٦، ١٢مقایسه با میانگین قیمت صادرات کل کاالیی کشور به ترتیب 

 .این چهار محصول افزوده خواهد شد میلیارد دالر به ارزش صادرات ساالنه صنایع غذایی کشور فقط از محل ١.٢شود حداقل می

 چقدر کاالی غذایی صادر شد؟

هزار تُن محصوالت عمده غذایی  ٦۳٦بیش از  ٩٦اتاق بازرگانی تهران در بخش دیگری از این گزارش آورده که در نیمه نخست سال 

از کل صادرات کاالیی بدون  غذایی صادرات سهم  میلیارد دالر به مقاصد گوناگون جهان صادر شده که ١،٢٤کشور به ارزش تقریبی 

دالر در هر تن بوده که تقریبا  ٩٤٥نفت خام کشور حدود شش درصد بوده است. میانگین قیمت صادراتی هر تن کاالی غذایی هزارو 

شور ک ٧٩بیشترین تعداد مقاصد صادراتی مربوط به محصول خرما با تعداد .برابر متوسط قیمت کل کاالهای صادراتی کشور است ٥.٥

کشور است. بخش عمده  ١٠و کمترین مربوط به محصوالت لبنی بستنی و ماست به دلیل مدت ماندگاری کوتاه این محصوالت به 

درصد( بوده است. همچنین  ١٢درصد( و افغانستان ) ۳٧درصد نیز فقط به دو مقصد عراق ) ٤٩صادرات این محصوالت یعنی حدود 

میوه و مربا و ژله نیز که از اقالم مهم صادرات  فرنگی، کنسانتره آبعمده شامل رب گوجه صادرات صنایع تبدیلی میوه و سبزیجات

 .میلیون دالر به خارج از کشور صادر شده است ١٧٩هزار تن به ارزش  ١٢٥نزدیک به  ٩٦ماهه ابتدایی سال غذایی هستند، در شش

صادرات چهار محصول برتر صنعت شیرینی و شکالت شامل انواع شکالت )با و بدون کاکائو( بیسکویت و ویفر با میانگین قیمت 

میلیون دالر بوده است. در  ١٧٥هفت برابر متوسط قیمت صادرات کاالیی کشور( در مجموع برابر با )دالر در هر تن  ٥٠٠دوهزارو 

دهد کشاورزی مثل پسته، زعفران، خرما و کشمش نشان می -رسی اقالم سنتی صادراتی غذاییبخش پایانی این گزارش آمده که بر

ای از صادرات برخی از این بندی همچنان بخش عمدهشده در زمینه ایجاد واحدهای بستههای انجامگذاریکه با وجود سرمایه

http://awnrc.com/index.php
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. حال اگر شده استبندیم قیمت صادراتی زعفران بستهسومحصوالت به صورت فله بوده که میانگین قیمت صادراتی آن تقریبا یک

 .میلیون دالر افزایش خواهد یافت ٦٠٠مشکالت برطرف شود، ارزش صادرات ساالنه فعلی زعفران کشور به بیش از 

http://www.iana.ir/fa/news/٤٩٥٧٧/%D8%A8%D8%B۳%D8%AA 
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 صنایع غذایی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آبان  ۰۳تاریخ: 

 درآمد کشور از فروش سوسیس به مالزی و لبنان چقدر است؟

تن سوسیس و محصوالت مشابه از گوشت، از  ٧٩٢، قریب به  ١۳٩٦ماهه نخست سال  ٥طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در 

آمار منتشر شده طبق  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار .کشور صادر شده است

 .و محصوالت مشابه از گوشت، از کشور صادر شده است سوسیستن  ٧٩٢، قریب به  ١۳٩٦ماهه نخست سال  ٥در  توسط گمرک

 .بوده است ٦٥٢٥٢٠8٥٦٥٤و ارزش ریالی آن  2003700 صادراتارزش دالری این میزان  

http://www.yjc.ir/fa/news/٦٢٩٤۳٦٤/%D8%AF%D8%B١%D8% 
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 صنایع غذایی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آبان  ۰۵تاریخ: 

 کدام کشورها با پودر کاکائو ایرانی شیرکاکائو درست می کنند؟

 .تن پودرکاکائو، از کشور صادر شده است ٢٧، قریب به  ١۳٩٦ماهه نخست سال  ٥طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در 

 ٥در  آمار منتشر شده توسط گمرکطبق   ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

 .، از کشور صادر شده استپودرکاکائوتن  ٢٧، قریب به  ١۳٩٦ماهه نخست سال 

 .بوده است ۳١٥٥۳٦٥١٧٤و ارزش ریالی آن  97262 صادراتارزش دالری این میزان  

http://www.yjc.ir/fa/news/٦٢٩٧٢١8/%DA%A٩%D8%AF%D 
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 صنایع غذایی
 فودپرس ۱۳۹6آبان ماه  ۲سه شنبه 

 تقدیر از گروه صنعتی و پژوهشی زر به عنوان تولید کننده محصوالت سالمت محور

 به زر پژوهشی و صنعتی گروه از محور، سالمت کاالی قاچاق با مبارزه و پیشگیری ملی همایش در -اقتصاد غذا  <صنایع غذایی

 .شد تقدیر محور سالمت محصوالت تولیدکننده عنوان

تأمین محصول ایمن و سالم در  و کنندگانمصرف سالمت حافظ محصوالت تولید ف«فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصادغذا 

 .محور استتمام مراحل زنجیره تأمین، تولید و عرضه از جمله ویژگی های تولیدکنندگان محصوالت سالمت

های تولیدات مهر ماه سال جاری همراه با برگزاری نمایشگاهی از توانمندی ۳٠محور، از این همایش ملی با محوریت کاالهای سالمت

 .شوداستان البرز در موسسه تحقیقات نهال و بذر استان برگزار می

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=8٧bae٩٩٧a۳۳c٤٤٥١8٠d۳ 
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 صنایع غذایی
 فودپرس ۱۳۹6آبان ماه  ۱دو شنبه 

 فقط آبلیمو طبیعی مجوز آبلیمو طبیعی می گیرد 

معاون اداره کل نظارت بر امور غذایی سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه برخی صحبتهای وی درباره سالمت آبلیموها که 

 کنندگان دتولی  از واحدهایی  برای: گفت است شده منتشر  ناقص  بصورت  مکتوب تنظیم در  است بوده رادیویی گفتگوی  بصورت

معاون اداره کل نظارت بر . باشند برخوردار آن های ویژگی از که شود می صادر "طبیعی آبلیمو" عنوان تحت ساخت پروانه آبلیمو

 ودهب رادیویی گفتگوی  بصورت که آبلیموها سالمت درباره وی صحبتهای برخی اینکه به اشاره با  امور غذایی سازمان غذا و دارو

منتشر شده است به ایفدانا گفت: برای اطمینان از رسیدن محصول سالم به دست مصرف   ناقص  بصورت  مکتوب تنظیم در  است

 تحت و ودارو غذا سازمان ضوابط  کننده، همه واحدهای تولید کننده آبلیمو نیز همانند سایر فراورده ها موظف هستند بر اساس

مهندس سمیره صباح درباره چگونگی فرآیند تولید مواد .نمایند اقدام دارو و غذا معاونتهای تابعه واحدهای و فنی مسوول نظارت

فرماالسیون مواد سط تولیدکنندگان از سازمان غذا و دارو و اعالم تمام تو  ساخت پروانه کسب از پس  غذایی و نظارت بر آن افزود:

کارشناسان فنی سازمان و معاونتهای غذا و دارو رصد می کنند که نام دقیق تمام مواد افزودنی و به کار رفته در فراورده نهایی، روی 

وی با تاکید بر جایگاه مهم مسئول فنی اضافه کرد: وظیفه اوست که مشخص کند در خط .برچسب محصوالت، بطور دقیق درج شود

 درج علت درباره  معاون اداره کل نظارت بر امور غذایی سازمان غذا و دارو.قا چه مواد افزودنی و در چه حدی استفاده شودتولید دقی

آلرژی ایجاد کنند  و حساسیت کنندگان مصرف برای مواد از برخی است ممکن: کرد تصریح محصوالت برچسب روی افزودنی مواد

 محصوالت برچسب روی افزودنی مواد که دارد وجود  الزام اصوال افزودنی مواد بودن  ضمن آنکه برای آگاهی از میزان و ضابطه مند

: گفت و کرد اشاره آبلیموها: گفت و کرد اشاره هم آبلیموها  روی بر  "طبیعی" شده درج  عنوان به  پایان در  وی.شود دیده

صادر می شود که از ویژگی های آن برخوردار  "طبیعی آبلیمو" عنوان تحت ساخت پروانه آبلیمو کنندگان تولید  واحدهایی از  برای

  .باشند در غیراینصورت با آنهایی که تخلف کرده باشند برخورد قانونی بعمل می آید

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=٥a٦١e٢fa٩٠bd٤٠c88٠8۳٦e١٢٩a٩ 
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 صنایع غذایی
 فودپرس ۱۳۹6آبان ماه  ۱دو شنبه 

 تولید سنتی، صنایع غذایی را به لبه پرتگاه برد

نی های ماکاروصنایع غذایی از جمله کارخانههای صنایغ غذایی گفت: طی چند سال اخیر بسیاری از دبیر کانون انجمن <صنایع غذایی

 اند. به اعتقاد وی چنین سرنوشتی در انتظار صنعت لبنیاتبه دلیل تولید سنتی از بین رفته و فقط چند کارخانه بزرگ باقی مانده

از تکنولوژی نوین  عدم بهره گیری :گفت کشور غذایی صنایع واحدهای در تولید توقف و ریزش دالیل مورد در کاوه زرگران.هم هست

در تولید موجب شده بخش قابل توجهی از تولیدکنندگان مواد غذایی با افزایش هزینه تولید روبرو شوند که خود به خود دلیل بر 

وی به روزسازی واحدهای تولیدی را موجب کاهش هزینه تولید دانست و گفت: عقب ماندگی .خروج از چرخه تولید در رقابت است

 .ه طور قطع در عرصه رقابت باعث حذف از بازار می شوداز تکنولوژی ب

دبیر کانون انجمن های صنایغ غذایی ایران رکود را نیز یکی دیگر از دالیل توقف تولید در صنایع غذایی دانست و اظهار کرد: صنایع 

 .دفیت کامل در کشور بسیار کم شغذایی آخرین حلقه تاثیری رکود بر صنعت است؛ به گونه ای که واحدهای تولید مواد غذایی با ظر

زرگران با بیان اینکه در یک دهه گذشته شاهد استقرار واحدهای تولید ماکارونی متعدد در کشور بوده ایم، تصریح کرد: عدم انطباق 

گ باقی بزر های تولید ماکارونی در کشور از بین بروند چند کارخانهبا تکنولوژی روز دنیا و تولید سنتی موجب شد تمامی کارخانه

وی در ادامه گفت: پیش بینی می شود چنین سرنوشتی برای آینده صنعت لبنیات نیز به وجود آید و چنین انقالبی در چند .بماند

دبیر کانون انجمن های صنایغ غذایی ایران افزود: اگر واحدهای کوچک به روز نشوند به طور قطع از چرخه .سال آینده صورت پذیرد

وی در پاسخ به این پرسش که چرا سرانه مصرف لبنیات کم است اما به صادرات توجه می شود؟ اظهار .ف می شوندرقابت و تولید حذ

 لذا  کرد: به این دلیل که وضعیت اقتصادی مردم در اندازه ای است که لبنیات را در سبد کاالیی خود حذف کرده یا کاهش داده اند

دبیر کانون انجمن های صنایع غذایی ایران افزود: .رخشک در کارخانجات لبنی بودیمهزار تن شی ٤٠ دپوی شاهد زمانی مقطع یک در

دولت برای جلوگیری از ضرر و زیان این واحدها و شیرخشک های دپو شده که مزیت های صادراتی نداشتند مشوق های صادراتی 

مانی که مشوق صادراتی لبنیات و شیرخشک وی افزود: در این مقطع ز.اعمال کرد که قیمت شیر را به قیمت جهانی نزدیک کرد

توسط دولت پرداخت شد شاهد رونق صادرات بودیم اما اینکه چرا مصرف داخل کاهش یافته به وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم 

زرگران در بخش دیگری از سخنانش به ایجاد حواشی در غذاهراسی بین مردم توسط برخی نشریات و رسانه های زرد .مربوط است

شاره کرد و گفت: مرجع رسمی و تخصصی در تایید و تکذیب سالمت، بهداشت، کیفیت و تضمین استاندارد مواد غذایی سازمان ملی ا

وی ازفود: هرگونه شایعه و حواشی مربوط به بهداشت .استاندارد و معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است

 .غذایی بدون تایید یا تکذیب مراجع ذی ربط رسمیت نداشته و مردم به آن توجه نکنند و کیفیت محصوالت تولیدی صنایع

شود اگر شایعه در زمینه بهداشت و سالمت تولید محصوالت دبیر کانون انجمن های صنایغ غذایی ایران گفت: از مردم درخواست می

 .بهداشت استعالم کنندغذایی به گوش آنها رسید به طور حتم از دو نهاد استاندارد و وزرات 

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=٥١٧١١bebbb١8٤٠dca٦d 
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 عسل
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۰۴تاریخ: 

 کامل می شود؟از نجف آباد تا استانبول، از استانبول تا تهران/ آیا ماه عسل زنبورداران ایران 

صنعت زنبورداری ایران طی هفته های اخیر در معرض تصمیم گیری های مهم و تاثیر گذاری بوده است. تصمیماتی که می تواند 

نقطه آغازی شود، نه فقط برای افزایش تولید عسل مرغوب و کیفی در کشور، بلکه شروعی باشد برای ارتقای بهره وری کشاورزی در 

 ...ه عملیاتی وزیر جهاد کشاورزی در دولت دوازدهم نیز است. امروز کمتر کارشناس مجربی است کهایران که جزو برنام

 علیرضا صفاخو: -خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا(

صنعت زنبورداری ایران طی هفته های اخیر در معرض تصمیم گیری های مهم و تاثیر گذاری بوده است. تصمیماتی که می تواند 

شود، نه فقط برای افزایش تولید عسل مرغوب و کیفی در کشور، بلکه شروعی باشد برای ارتقای بهره وری کشاورزی در نقطه آغازی 

از یافته های  ایران که جزو برنامه عملیاتی وزیر جهاد کشاورزی در دولت دوازدهم نیز است. امروز کمتر کارشناس مجربی است که

ده بودن زنبورداری در بهره وری کشاورزی آگاهی نداشته باشد، تا آنجا که به گواه سازمان تحقیقات بین المللی مبنی بر تعیین کنن

درصد از این  ٧١درصد مواد غذایی سراسر جهان را تشکیل می دهد،  ٩٠گونه محصول که  ١٠٠خواربار ملل متحد )فائو(، در میان 

 محصوالت به گرده افشانی زنبور عسل وابسته است.

( که یکی از با سابقه ترین و مهم ترین گردهمایی های علمی بخش ٢٠١٧گره بین المللی آپی موندیا ) استانبول چهل و پنجمین کن

کشاورزی در جهان طی قریب به یک قرن اخیر است؛ این بار به واسطه نزدیکی جغرافیایی محل برگزاری به ایران، از محل های 

نبوردار ایرانی در کارگاه های آموزشی و همچنین غرفه های شکیل و متنوع ساختمان ز ٥٠٠پرتردد زنبورداران ایرانی بود که غالب بر 

کنگره بین المللی استانبول، به مثابه سخت کوشی های زنبورهای عسل در دل کندو ها در رفت و آمد و شرکت در کارگاه های با 

ت را بچشند و برای کندو های سرزمین های خود در موضوع های مختلف بودند تا شهد دانش اساتید و محققان بین المللی این صنع

کشورهای جهان، توشه ای شیرین به ارمغان ببرند.در این میان با تدبیر و هماهنگی اتحادیه سراسری زنبورداران ایران زمین، موقعیتی 

فراهم شد  ٢٠١٧از آپی موندیا  نیز برای دیدار تعدادی از نمایندگان تاثیرگذار اقتصادی در نهاد قانون گذاری مجلس شورای اسالمی

تا پس از دیدار سازنده و مهمی که دو هفته پیش از برگزاری کنگره آپی موندیا بر اساس نشست مبتکرانه زنبورداران تعاونی زنبورداری 

مان شهرستان نجف آباد در حضور عفت رییسی، مدیرعامل اتحادیه مرکزی زنبورداران با محمود حجتی وزر جهاد کشاورزی کشور

برگزار شد؛ دیدارهای چند جانبه ای آغاز شود برای اخذ تصمیم های تازه و مهم برای کشاورزی ایران که بخش پررنگی از تولیدات 

امروز و آینده آن، اتکایی قابل توجه و تامل دارد به توسعه اصولی و سازنده ساختارهای نرم افزاری و سخت افزاری صنعت زنبورداری 

در استانبول ترکیه، نشست دو ساعته و  ٢٠١٧روزه کنگره آپی موندیا  ٦در کنار دستاوردهای آموزشی و علمی  در کشور.در واقع،

مشترک نمایندگان در حاشیه برگزاری این کنگره معتبر مسائل پرشماری از چالش ها و فرصت های صنعت زنبورداری ایران برای 

بورداران منتخب شرکت کننده در جلسه مطرح شد که ماحصل اولیه آن، نمایندگان مجلس شرکت کننده و شنونده درددل های زن

اخذ قول های مساعدی بود از سوی جمعی نمایندگان تاثیر گذار حوزه اقتصادی مجلس مبنی بر تدارک برنامه ریزی های کوتاه مدت، 

 و مجریان قانون، محقق خواهد شد.میان مدت و بلند مدت اصولی که در صورت همیاری و کار جمعی زنبورداران، قانون گذاران 

عفت رییسی سرحدی، مدیرعامل اتحادیه مرکزی سراسری زنبورداران ایران زمین در ابتدا با اشاره ای به کلیات اهمیت کنگره علمی 

ول ر محصآپی موندیا و حضور پررنگ زنبورداران ایران در ایام برگزاری این کنگره، جایگاه خطیر صنعت زنبورداری جهان که در کنا

عسل و سایر فرآورده ها در زمینه کمک محسوس و اثرگذار آن بر بخش کشاورزی از طریق گرده افشانی مورد توجه است، اظهار 

http://awnrc.com/index.php


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

151 

امیدواری کرد که حضور جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی در این کنگره منجر به تعامل نزدیک تر قانون گذاران و جامعه 

اشاره به اینکه صنعت زنبورداری با توجه به تاثیرات آن بر توسعه کشاورزی در عرصه باغات و محصوالت  زنبورداری کشور شود.وی با

زراعی از جمله کلزا و همچنین اشتغال زایی در مناطق روستایی با حداقل سرمایه گذاری، مصداق عینی و بارز اقتصاد مقاومتی است، 

ندگان مجلس شورای اسالمی و شخص وزیر جهاد کشاورزی که در دیدار اخیر با توجه به حسن نیت و دغدغه نمای "تصریح کرد: 

خود با جمعی از زنبورداران در تعاونی شهرستان نجف آباد، خواستار پیگیر حقوق بدیهی صنعت زنبورداری و رساندن صدای زنبورداران 

یران بوده است، بسیار امیدواریم پس از این دیدارها در مطالبه اصالح قوانینی شدند که مانع توسعه کسب و کار صنعت زنبورداری در ا

فصل نوینی در تغییر رویکرد تصمیم سازان و تصمیم گیران نسبت به اهمیت احیای زنبورداری در کشورمان باز شود. دیدگاه هایی 

ود را با موکالن خانه ملت که مطرح شدن بخشی از آن ها را عفت رییسی به خود زنبورداران حاضر در نشست واگذار کرد تا از زبان خ

در میان بگذارند.بهزاد بانکی پور، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورعسل کشور از جمله سخنرانان این نشست بود که 

 و با نقد دیدگاه اولویت دادن به توسعه کمی بیش از توسعه کیفی، سخنان خود را آغاز کرد و گفت: افزایش آمار کلونی ها و کندوها

 زنبورداران بدون مالحظات منطقه ای و شرایط اقلیمی، موجب بروز خسارت بیشتر به صنعت زنبورداری می شود.

وی با بیان اینکه با افزایش تعداد زنبورداران و تعداد کلونی ها در حال حاضر روند سرانه تولید و همچنین سطح درآمد زنبورداران 

ر زنبوردار در کشور اشاره کرد و این امر را بر خالف سیاست کشورهای توسعه یافته در این هزا 8٠تا  ٧٠کاهش داشته است، به آمار 

ی بانکی پور با اشاره به مصوبه سال ها صنعت برشمرد که زنبورداران را به سه گروه حرفه ای، آماتور و تجاری تقسیم بندی می کنند.

افزایش بهره وری در صنعت زنبورداری کشور، استفاده از فناوری های  پیش مجلس مبنی برقانون افزایش بهره وری تاکید کرد: برای

 نوین و آموزش روش های اصولی زنبورداری امری اجتناب ناپذیر است.

با اشاره به اینکه در چهل و پنجمین دوره آپی موندیا در استانبول  مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورعسل کشور 

غرفه متحد الشکل در نمایشگاه جنبی بود و حتی موفق به کسب  ١٢دوره برگزاری دارای  ٤٥ستین بار طی ترکیه، ایران برای نخ

رتبه سوم و مدال برنز بهترین عسل تجاری رقابت این دوره از عسل ها شد، گفت: براساس برخی مذاکرات و پروتکل های مشترک 

گردید تا صنعت زنبورداری ایران به توسعه صنعت زنبورداری آفریقای جنوبی نیز که البته پیش از برگزاری این کنگره انجام شد، مقرر 

 کمک کند و در ازای آن زمینه صادرات عسل ایران با برند ملی در خرده فروشی های آن کشور فراهم شود.

رای ین فعاالن این صنعت بمحمود رمضانی از موسسان اتحادیه زنبورداران ایران، که باور خاص و تاکید ویژه ای به نگاه تشکیالتی ب

رفع و رجوع مشکالت زنبورداری ایران داشته و دارد، با وجود اینکه هم اکنون به دالیلی سال هاست در ایاالت متحده آمریکا به امر 

وان ه عنمن ب"گلخانه داری و همچنین زنبورداری اهتمام دارد؛ از نشست مشترک نمایندگان و زنبورداران ابراز خشنودی کرد و افزود: 

یک ایرانی مقیم آمریکا، امروز بسیار خرسند و مفتخرم که نمایندگان مجلس شورای اسالمی به عنوان وکالی ملت به هم اندیشی با 

گودرز میرزایی فر، رییس هیات مدیره اتحادیه زنبورداران استان اصفهان و عضو هیات "زنبورداران و حمایت از آن ها نشسته اند .

 ۳٢٠و احتساب نرخ خرید شکر خام به قیمت  ٩٥رکزی زنبورداران کشور نیز با اشاره به حجم واردات شکر در سال مدیره اتحادیه م

دالر در هر تن شکر سفید گفت: این در حالی است که اگر شکر با قیمت مناسب از طریق اتحادیه سراسری  ٤٢٠دالر در هر تن و 

دست زنبورداران متعهد عضو این اتحادیه برسد، صنعت زنبورداری به لحاظ  زنبورداران در موقع مقتضی و به صورت مستقیم به

نقدینگی جانی تازه خواهد گرفت و امکان صادرات انواع فرآورده های جانبی نیز فراهم می شود.به گفته وی، بر اساس محاسبات 

ن برآورد می شود که در واقع این میزان تنها هزار ت ۳٥تا  ۳٠صورت گرفته، مقدار نیاز صنعت زنبورداری به شکر در حال حاضر بین 

درصد شکر صادراتی به کشور است.حاج قربانی، مدیرعامل تعاونی زنبورداران نجف آباد استان اصفهان نیز که پیگیر بحث ایجاد  ٤
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 ه آن اشاره شدزنجیره تولید عسل از حلقه های مفقوده این صنعت در شهرستان نجف آباد است و همانطور که طلیعه این گزارش ب

ت ااز بانیان دیدار مهم جمعی از زنبورداران با وزیر جهاد کشاورزی پیش از اعزام زنبورداران به کنگره آپی موندیا بود؛ به ناگواری اتفاق

 منفی ناشی از تعطیلی کارخانه ای مطابق با استانداردهای روز این صنعت در آن شهرستان و احتمال تملک آن توسط بانک کشاورزی

در صورت حل نشدن چالش های دست و پاگیر راه اندازی آن اشاره کرد.میرمحسن موسویان، روابط عمومی اتحادیه مرکزی زنبورداران 

ایران نیز که از زنبورداران استان اردبیل بوده است و چالش های بسیار دشواری را در مقابله با تولید کنندگان عسل تقلبی از سر 

شست خواستار اتخاذ تمهیدات قانونی جدی جهت اجباری کردن استاندارد عسل و قاطعیت نهادهای واضع گذرانده است، در این ن

قانون و همچنین مجری در دفاع از سالمت مردمی شد که با هزار امید سالمت بخشی عسل برای آن هزینه می کنند. کما اینکه به 

ار سلب اعتماد مردم جویای عسل کیفی حتی از عسل های واقعی تولید گفته موسویان جوالن بدون تاوان این دست از متقلبان در کن

کنندگان متعهد، با اهرم قیمت های نازل و سوء استفاده از قدرت خرید مردم طبقات متوسط رو به پایین موجب اختالل در بازار 

نیز از تبعات جوالن قاچاقچیان ملکه ابراهیم علی محمدی، تولید کننده ژل رویال که دل پری  تولید عسل به شکل سالم می شوند.

های بی کیفیت و همچنین متقلبان این صنعت در بازار داشت، خواستار اتخاذ تمهیداتی جدی و مسووالنه از سوی قانونگذاران مستقر 

مردم و  الدر خانه ملت برای ریشه کنی این پدیده شوم در صنعت زنبورداری ایران شد. تقلباتی که به گفته علی محمدیان با اغف

فروش ژل رویال های تقلبی در حق بیماران سرطانی که با امید به نجات از چنگال سرطان دل به این فرآورده ارزشمند از زنبورعسل 

بسته اند، جفایی در حد جنایت روا می دارند. و البته در ادامه نشست استانبول، ده ها چالش و مشکل دیگر که سایر زنبورداران حاضر 

شست مطرح کردند اما به دلیل حجم گسترده مشکالت، مقرر شد تا در تهران محورهای مهم و دارای اولویت رسیدگی به در این ن

 ترتیب جمع بندی و در کمیته مشخصی مورد رسیدگی قرار گیرد.

ست ان حاضر در نشعبدالرضا مصری، نماینده مردم کرمانشاه و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز به عنوان یکی از نمایندگ

در استانبول، با اشاره به آنچه از فحوای تمام نکات مطرح شده زنبورداران جمع بندی نمود، توصیه  ٢٠١٧جانبی کنگره آپی موندیای 

هایی را جهت دستیابی زنبورداران به حقوق مسلم خود مطرح کرد. وی با اشاره به اینکه می توان برای نخستین بار به تدوین قانونی 

تصاصی برای حمایت از صنعت زنبورداری ایران دست یازید، اظهار کرد: البته این امر مستلزم این است که اتحادیه زنبورداران ایران اخ

با تعریف جایگاه زنبوردار یا سایر اصطالحات و موانع توسعه کسب و کار، زبان مشترکی را برای همه تدوین کند تا در مصادیق مختلف 

دوین استاندارد اجباری و برخورد با تقلبات صنعت زنبورعسل، کمک به صادرات عسل، فعالیت های ترویجی رسانه مطرح شده مانند ت

ها از جمله صدا و سیما برای برای ترغیب باغداران به همکاری و استفاده از ظرفیت های زنبورداری و ممنوعیت دریافت وجه از 

تعیین مهلت برای صدور مجوز جابجایی به زنبورداران در مهلت معین، کمک منابع  زنبورداران برای مستقر کردن کندوها در باغات،

طبیعی به زنبورداران، اصالح ساختارهای تشکیالت اداری و ... شاخص های الزم برای اصالح قانون یا در صورت عدم نیاز به قانون 

سی سرحدی، مدیرعامل اتحادیه زنبورداران ایران زمین اصالح آیین نامه ها به عمل آید.در این نشست که اداره آن توسط عفت ریی

انجام شد؛ علی ابراهیمی، نماینده مردم شازند و رییس کارگروه دام و طیور و زنبورعسل کمیسیون کشاورزی مجلس؛ حمیدرضا 

ناظر  ردم کرمانشاه وفوالدگر نماینده مردم اصفهان و رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس؛ عبدالرضا مصری، نماینده م

مجلس در شورای رقابت؛ محمدعلی شاعری سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس و نماینده مردم بهشهر در مجلس حضور داشتند 

و هر یک به فراخور مباحث مطرح شده از سوی زنبورداران، دیدگاه های مشورتی خود را بابت رفع موانع تولید و رونق صنعت 

دیدگاه هایی که با توجه به آنچه طی حدود یک ماه اخیر رخ داده و در نشست روز گذشته کمیسیون ویژه زنبورداری مطرح کردند. 

حمایت از تولید در مجلس شورای اسالمی با حضور مسووالن قوای مقننه و مجریه در کنار اتحادیه مرکزی زنبورداران ایران زمین به 

http://awnrc.com/index.php


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

153 

نتایج این دیدارها که از دیدار وزیر با زنبورداران در نجف آباد کلید خورد و  عنوان تشکل رسمی زنبورداران نیز پیگیری شد، شاید

سپس در استانبول و حال تهران در حال چکش کاری است، دستاوردهایی شود که ماه عسل زنبورداران واقعی را کامل کند و عرصه 

 را بر متقلبان این بازار تنگ ...!

http://www.iana.ir/fa/news/٤٩٥٤٠/%D8%A٧%D8%B٢%- 
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 عسل
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۰۳تاریخ: 

 زنبورها را به سوی خود جذب می کنند "هاله آبی" دگلبرگ های گل، با تولی

گونه های گل های معمول، بر روی سطح گلبرگ خود حاشیه هایی نانو مقیاس دارند تحقیقات اخیر نشان داده است که تعدادی از 

، این نانوساختار ها، ذرات نور "یوراکلرت"به گزارش ایانا از سایت که زمانی که از زوایای خاصی دیده می شوند و با نور در می آمیزند.

کرده  نام گذاری "هاله آبی"به وجود می آورند که دانشمندان آن را  را از طیف رنگ آبی تا فرابنفش پراکنده می کنند و اثر ظریفی را

است، دانشمندان توانستند اثر آن را بر گرده افشان ها و در این مورد  "هاله آبی"اند.با ساختن سطوح مصنوعی که تکرار همسان 

ند و از آ به عنوان عالمتی برای مکان یابی گل ها زنبورهای عسل آزمایش کنند. آنها دریافتند که زنبورها می توانند هاله آبی را ببین

یب کنار به ترت"مانند یک بسته ی ماکارونی"به طور موثری استفاده کنند.با اینکه حاشیه ها و شیارهای کوچک روی سطح گلبرگ 

ر رتیب شیارها از نظهم قرار گرفته اند، زمانی که دانشمندان گونه های متفاوت گل ها را تحلیل می کردند کشف کردند که این ت

 را تولید می کنند. "هاله آبی"طول، عرض و فاصله بندی بسیار متفاوت هستند، با اینکه همه یک نوع اثر 

در حقیقت، حتی بر روی یک گلبرگ تک، دیده شده است که این ساختارهای دستکاری کننده نور به طور شگفت انگیزی نامنظم 

توصیف می کنند.این پژوهشگران این نتیجه را می گیرند که  "اختالل"انان آن را با عنوان هستند. این پدیده ای است که فیزیک د

ی نانو مقیاس احتماال به طور مستقل و به دفعات بسیار، در میان گونه های گیاهی گل دار تکامل  "به هم ریخته"این گلبرگ های 

ان یک مثال از آنچه با عنو -ایش قابلیت رویت برای گرده افشان هایافته اند، اما به یک نتیجه درخشان یکسان رسیده اند و آن افز

است.این مطالعه توسط یک تیم چند رشته ای از دانشمندان دپارتمان های علوم گیاهی، شیمی و  -تکامل همگرا شناخته می شود

د. مرکل در سوئیس راه اندازی ش فیزیک دانشگاه کمبریج در کنار همکارانی از باغ های گیاه شناسی سلطنتی کیو و موسسه آدولف

منتشر شده است.نویسنده ارشد این مقاله پروفسور بورلی گلوور، دانشمند گیاهی و مدیر باغ گیاه  طبیعت این یافته ها در مجله ی

ما همیشه گمان می کردیم که اختاللی که در سطوح گلبرگ های خود مشاهده می کنیم یک محصول "شناسی کمبریج می گوید: 

کشف این مسئله که این اختالل به خودی خود ". "بی تصادفی از زندگی است که گیاهان نمی توانند بهتر از آن انجام دهندجان

چیزی است که این سیگنال نوری مهم را که به زنبورها اجازه می دهد تا به طور موثرتری گل ها را پیدا کنند تولید می کند کامال 

یک بیولوژیست، من بعضی اوقات خودم را در حال پوزش طلبیدن از همکاران فیزیکدانم برای به هم  به عنوان". "غافلگیر کننده بود

 ."که چه قدر توسعه و ساختار بدنی آنها معموال به نظر درهم برهم می آید -ریختگی ها در موجودات زنده می بینم

می بینیم به نظر می آید توسط تکامل بدست آمده اند و به  با این حال، اختاللی که ما در گلبرگ های نانو مقیاس"گلوور می گوید: 

تعلق دارند. پژوهشگران برخی از اولین  "نهاندانه". تمام گیاهان گلدار به تبار "کمک به زنبورها برای یافتن گل ها منتهی می شود

 نیافتند. گیاهان جدا شده از این گروه را تحلیل کردند و هیچ حاشیه تولید کننده هاله ای در گلبرگ

با این حال، آنها چندین مثال از گلبرگ های تولید کننده هاله در میان دو گروه بزرگ گل یافتند )تک لپه ای و دو لپه ای( که در 

 -همزمان با تکامل اولیه حشرات استفاده کننده از گلها به ویژه شهد -میلیون سال پیش ظهور کردند ١٠٠طول دوره کرتاسه، حدود 

لید را تو« هاله آبی»یافته های ما نشان می دهد که حاشیه های گلبرگ که "از آنها استفاده می کردند.گلوور می گوید: که زنبورها 

 ."می کند دفعات بسیاری در میان تبارهای مختلف گل ها تکامل یافته است، همه همگرا بر این سیگنال نوری برای گرده افشان ها

ه هاله دارند و این تیم آنها را کشف کردند شامل گل مغربی )گونه ای از پامچال شبانه(، گونه هایی که گلبرگ های تولید کنند

 اورسینیا اسپکیوسا )از خانواده ی مروارید( و ختمی سه رنگ )با نام گل بامیه شناخته می شود( می شود.

 بندی گلبرگ های نانومقیاس نشان دادند.تمام گل های تحلیل شده، سطوح قابل توجهی از این اختالل ظاهری را در ابعاد و فاصله 
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وع وسیعی از تن"دکتر سیلیویا وینولینی از دپارتمان شیمی کمبریج که تیم فیزیک این مطالعه را سرپرستی می کند می گوید: 

تی داشته وآناتومی گلبرگ ها، در ترکیب با نانوساختارهای اختاللی، نشان می دهند که گل های متفاوت باید ویژگی های بصری متفا

با این حال، ما مشاهده کردیم که تمام این ساختارهای گلبرگ اثر بصری یکسانی در منطقه طیف طول موج آبی تا ماوراء "."باشند

.مطالعات قبلی نشان داده اند که گونه های بسیاری از زنبورها ترجیح درونی برای رنگ های در "بنفش تولید می کنند، هاله آبی

 رند. با این حال، گیاهان همیشه عمدی در تولید رنگدانه های آبی ندارند.آبی دا -طیف بنفش

بسیاری از گیاهان دچار نقصان در ظرفیت ژنتیکی و بیو شیمیایی برای دستکاری کردن شیمی رنگدانه ها در "وینولینی می گوید: 

لبرگ های آنها، راه جایگزینی برای تولید سیگنال وجود این ساختارهای فتونیک دارای اختالل در گ". "طیف آبی تا ماوراءبنفش دارند

.این پژوهشگران به طور مصنوعی هاله آبی نانوساختار را بازسازی کردند و از آنها "هایی که حشرات را جذب می کند فراهم می کند

نها آزمایش کردند که در آزمایشگاهی در کمبریج آ "عرصه پرواز"به عنوان سطوحی برای گل های مصنوعی استفاده کردند. در یک 

چگونه زنبورهای عسل به سطوح با و بدون هاله پاسخ می دهند.آزمایش های آنها نشان داد که زنبورها می توانند تفاوت را درک 

حتی زمانی که هر دو نوع سطح با رنگدانه های مشابه سیاه و زرد رنگ آمیزی  -کنند و سطوح دارای هاله را سریع تر تشخیص دهند

.با استفاده از راه حل شکر در یک نوع از گل های مصنوعی و راه حل کنین تلخ در نوع دیگر، این دانشمندان دریافتند که شده اند

زنبورها می توانند از هاله آبی برای اینکه یاد بگیرند کدام نوع از سطوح پاداش دارد استفاده کنند.ادویگ مویرود از دپارتمان علوم 

برخالف ما، زنبورها فعالیت فتوگرامتر )نورپذیری( را در بخش های آبی این "ارشد این مقاله می گوید: گیاهی کمبریج و نویسنده 

آنهایی که از گیاهان با رنگدانه های تیره ساطع  -انسان ها می توانند برخی هاله های آبی را شناسایی کنند"."طیف افزایش می دهند

با این حال ما نمی توانیم یک گل زرد با هاله ".او می گوید: "که شب شناخته می شودمی شود. برای مثال الله ی سیاه که با نام مل

.این تیم می گویند این "اما مطالعه ما نشان می دهد که زنبورهای عسل می توانند -آبی و گلی بدون هاله را از هم تشخیص دهیم

سیار قابل رویت هستند باز می کند و به بررسی این می یافته ها فرصت های جدیدی را برای توسعه سطوحی که برای گرده افشان ب

این  بیولوژی توسعه پذیر "پردازد که چگونه گیاهان سطوح اختالل را در سطح گلبرگ های خود کنترل می کنند. گلوور اضافه کرد: 

 ."ساختارها یک راز واقعی است
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 گل و گیاهان صنعتی
 فارس - ۹۶/۰۸/۰۷ : تاریخ

 میلیارد دالری صادرات گیاهان دارویی تا پنج سال آینده ٢.٥ارزآورری 
هزار هکتاری  ١٠٠مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی گفت: در برنامه پنج ساله توسعه گیاهان دارویی، گسترش  

  .میلیون دالری گیاهان دارویی پیش بینی شده است ٥٠٠زراعت و صادرات دو میلیارد و 

رفیت ظ، پیمان یوسفی آذر با اشاره به تنوع اقلیمی و وزارت جهاد کشاورزیل از پایگاه اطالع رسانی به نق خبرگزاری فارسبه گزارش 

های علمی و تاریخی کشور در زمینه گیاهان دارویی اظهار داشت: اقلیم ایران از نظر تنوع گیاهی رتبه اول جهانی را دارا است به 

وی با بیان این که گیاهان دارویی اقتصاد نوظهور جهانی نامگذاری .طوری که تنوع گیاهی کشور سه برابر کشورهای اروپایی است

این رقم به  ٢٠٢٢میلیارد دالر گردش مالی دارد و تا سال  ١٢٢رد: تجارت گیاهان دارویی در جهان، امروزه شده است،خاطرنشان ک

یوسفی آذر اضافه کرد: کشورهای پیشرو در صنعت گیاهان دارویی، دارو و مکمل های غذایی،رسیدن .میلیارد دالر خواهد رسید ٤٢٢

 .ندمیلیاردی را هدف گذاری کرده ا ٤8٢به گردش مالی 

مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به تدوین برنامه جامع گیاهان دارویی کشور تصریح کرد:در پنج سال 

آینده، احیای گونه های شاخص گیاهان دارویی نظیر باریجه، شیرین بیان،آنغوزه و بابونه در یک میلیون هکتار از مراتع و همچنین 

 .هزار هکتار از اراضی پیش بینی شده است ١٠٠سطح  زراعت گیاهان دارویی در

میلیون دالر عنوان کرد و افزود: صادرات گیاهان دارویی  ٤٠٠یوسفی آذر،میزان ارزآوری صادرات گیاهان دارویی را ساالنه نزدیک به 

 .میلیون دالر خواهد رسید ٥٠٠تا پنج سال آینده به دو میلیارد و 

 .میلیارد دالری به سهولت قابل دستیابی است ٢د دالری تجاری جهانی گیاهان دارویی رقم میلیار ١٢٢وی افزود:در بازار 

مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی،زعفران و گل محمدی را گیاهان دارویی استراتژیک ایران در حوزه بین المللی 

 .محمدی در جهان به نام ایران ثبت شود عنوان کرد و از اصحاب رسانه خواست تا کمک کنند اقتصاد زعفران و گل

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١۳٩٦٠8٠٧٠٠١٩٧٤ 
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 گندم
 فارس - ۹۶/۰۸/۰۷ : تاریخ

 شودگندم به چه قیمتی وارد می
ای سوبسید به کاالی خارجی است مشاور وزیر جهاد کشاورزی گفت: آنها نه کیفیت گندم پایین است، نه قیمت آن باال/ ارز مبادله 

تر از داخلی است و باید وارد کنیم بدانند که اگر نرخ ارز به صورت شناور و بر اساس بازار گویند قیمت گندم خارجی پایینکه می

 گروه اقتصادی - خبرگزاری فارس .دهیممعنی ندارد و در واقع اکنون ما داریم به کاالی خارجی سوبسید میباشد دیگر واردات هم 

های طی یک سال اخیر پس از آنکه دوباره در حوزه تولید گندم به خودکفایی رسیدیم، از گوشه و کنار به ویژه بخش فاطمه بیات، -

بر بودن این محصول و باال بودن قیمت تمام شده آن نسبت هایی ناشی از کیفیت پایین گندم تولید داخل، آببازرگانی کشور حرف

توجه نبود این است اما آنچه که باید نسبت به آن بی.ه گفته شد که باید گندم را وارد کنیمبه مشابه خارجی به میان آمد و این توجی

که گندم به عنوان یکی از کاالهای استراتژیک همواره مدنظر مقام معظم رهبری بوده که تأکید دارند برای آنکه دشمنان با امنیت 

مسائل سیاسی استفاده نکنند، باید سعی کنیم تا این محصول را در داخل غذایی کشور بازی نکنند و از این اهرم برای فشار در حوزه 

فارغ از این موضوع تولید گندم سبب ایجاد اشتغال برای کشاورزان و جلوگیری از مهاجرت  .کشور تولید کرده و به خودکفایی برسیم

پور مجری اسماعیل اسفندیاری .اندر روی آن بستهطلب چشمشان را بای منفعتای که منافع واردات عدهشود، نکتهآنها به شهرها می

طرح گندم پیشتر به خبرنگار فارس در مورد اینکه برخی معتقدند گلوتن گندم تولید داخل پایین است و برای مصارفی همچون 

هزار تن است،  ٤٠٠خورد، گفته بود که مجموع گندم با گلوتن باال برای مصارف صنعتی صنایع، بیسکویت و نان صنعتی به درد نمی

از طرف دیگر عباس .ای برای رانت واردات استکنیم و این حرف بهانهولی ما باالی یک میلیون تن گندم با گلوتن بسیار باال تولید می

رجایی نماینده سابق مردم و رئیس سابق کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی و مشاور وزیر جهاد کشاورزی در مورد واردات 

مندند که از قِبل واردات به رانتی دست پیدا کنند، تا به منافعشان برسند، چرا که ای در این کشور همواره عالقهگوید: عدهگندم می

وی با بیان اینکه بحث واردات گندم مربوط به امروز و دیروز نیست و  .منافع واردات چیزی نیست که بتوان به راحتی از آن گذشت

اند، خاطرنشان کرد: این در حالی است که امروزه در بسیاری از محصوالت ی به دنبال این جریان بودهااز قبل از انقالب هم عده

مشاور وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه اگر .ایم و در برخی موارد هم به حداقل واردات نیاز داریمکشاورزی به خودکفایی رسیده

کل داشته باشیم، تصریح کرد: تفاوت قیمت داخلی با مشابه خارجی اگر چه چه ممکن است در بحث تولید گندم هزار و یک مش

مان به مراتب بهتر از گذشته شده است و اگر کیفیت گندم را به طور واقعی آزمایش ممکن است به یک میزان نباشد، اما کیفیت گندم

یمت دالر در کشور به جای دالر آزاد و شناور کنند، نتیجه چیزی خواهد بود که سکوت اختیار خواهند کرد. مضاف بر آنکه اگر ق

تر از داخلی مدیریت شده باشد باید به قیمت شناور برسد تا نوسانات بازار آن را تعیین کند و آن موقع قطعاً قیمت گندم خارجی ارزان

تر انگار نه انگار کاالی خارجی ارزان ای کهدهیم، به گونهها سوبسید میبه گفته رجایی، امروز با مدیریت نرخ ارز به خارجی.نخواهد بود

ایم اما همچنان مانند سال گذشته به گزارش خبرنگار فارس، با وجود آنکه وارد اولین هفته از آبان ماه شده.از کاالی داخلی است

ع سال ز شروگوید تا قبل ابرخالف قانون خبری از اعالم نرخ تضمینی گندم نیست، در حالی که قانون مصوب مجلس به صراحت می

زراعی جدید یعنی تا پایان شهریور ماه دولت باید مطابق با نرخ تورم قیمت خرید تضمینی گندم را اعالم کند در حالی که سال 

شود درصد اضافه شد و امسال هم ظاهراً از گوشه و کنار شنیده می ٢.٢درصدی تنها قیمت تضمینی گندم  ٩گذشته با وجود تورم 

 .قیمت تضمینی گندم نیستکه خبری از افزایش 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١۳٩٦٠8٠٧٠٠٠٦١8 
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 گندم
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۰۳تاریخ: 

های تولید با کشت هزینهدرصدی  3٥هزار هکتار از اراضی کشور را پوشش داد/ کاهش  400گندم دو میلیون و 

 / پروژه مشترک ایران و ایکاردا وارد سال دوم شد97میلیون تنی گندم برای سال  ١٢مستقیم/ موجودی 

ماه هزار هکتار به زیر کشت رفته است و تا اوایل دی ٤٠٠شده شش میلیون هکتاری گندم، تاکنون دو میلیون و بینیاز سطح پیش

شهریورماه  ۳٠وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت: کشت پاییزه گندم از رح گندم امروز در گفتمجری ط.نیز ادامه خواهد داشت

هزار هکتار به زیر کشت رفته  ٤٠٠در کشور آغاز شده و از سطح شش میلیون هکتاری این محصول استراتژیک، تاکنون دو میلیون و 

ای شده گندم به زیر کشت رود و بربینیماه، کل سطح پیشود که تا اوایل دیشبینی میپور افزود: پیشاست.اسماعیل اسفندیاری

ت کاری شده اسهای مورد نیاز این محصول نیز مشکل خاصی وجود ندارد.وی بیان کرد: در مناطق دیم، توصیه به خشکهتأمین نهاده

ادامه داد: سازمان هواشناسی کشور که نیمه دوم  پورو تاکنون دو میلیون هکتار از اراضی فوق به زیر کشت رفته است.اسفندیاری

بینی کرده است، انتظار داریم اراضی دیم نیز سیراب شود و محصول کیفی خوبی تولید کنیم.وی عنوان کرد: ماه را پرباران پیشآبان

ی کنند تا با آمدن نخستین درصد کود اوره مورد نیاز مزارعشان را کودپاش 8٠شود کاران مناطق سرد محصول گندم توصیه میبه دیم

 باران، امالح مورد نیاز اراضی گندم تأمین شود.

 هزار تن بذر برای محصول گندم 478سازی آماده

کنند، توصیه کرد که بوجاری و ضدعفونی بذور را در دستور مجری طرح گندم به کشاورزانی که از بذور تولیدی خودشان استفاده می

 متر است، رعایت کنند.مناسبی را که طبق نظر کارشناسان چهار تا پنج سانتیکار قرار دهند و عمق کشت 

شود؛ بنابراین الزم است تسطیح مناسبی در اراضی درصد عملکرد گندم دیم در زمان کاشت محقق می 8٠پور اضافه کرد: اسفندیاری

هزار تن بذر تهیه شده و در حال  ٤٧8زراعی جاری انجام شود و در زمان و عمق مناسب، اقدام به کشت شود.وی یادآور شد: در سال 

 پور درباره سطح زیر کشت گندم نیز تأکیدترتیب مشکل خاصی از لحاظ تأمین نداریم.اسفندیاریسازی و بوجاری است و بدینآماده

پیدا  م اختصاصشود که حدود شش میلیون هکتار از اراضی کشور به کشت گندم آبی و دیبینی میکرد: همچون سال گذشته پیش

های قبل خاطرنشان میلیون تنی نیز محقق شود.وی درباره تفاوت کشت پاییزه امسال در مقایسه با سال ١٢کند و تولید بیش از 

رقم تجاری گندم آبی و  ٧٥ای که امسال گونهشود، بهساخت: در راستای افزایش عملکرد، ارقام جدید همچنان به عرصه اضافه می

های جدیدی نیز در شوند، در عرصه کشت شده است و الیندیدی همچون سیروان، مهرگان، رخشان و... را شامل میدیم که ارقام ج

 حال اضافه شدن به این تعداد هستند.

 استان کشور ١3پروژه مشترک ایران و ایکاردا قابل ارتقاء به 

گفت: پروژه مشترک ایران و ایکاردا در راستای ارتقای مجری طرح گندم درباره پروژه مشترکی که با ایکاردا در حال انجام است، 

امنیت غذایی برای محصول گندم از دو سال گذشته در چهار استان لرستان، کرمانشاه، کردستان و آذربایجان شرقی آغاز شده است، 

استان دیگر را  ١۳ارتقاء به  رقم گندم در سه اقلیم کشت شده که قابلیت ٥٠ای که حدود گونهگذراند، بهوضعیت رو به رشدی را می

المللی ایکاردا توصیه شده است، در مناطق دارد و در این راستا ارقام مناسبی که توسط مؤسسه تحقیقات دیم کشور و سازمان بین

 فوق با نظر کارشناسان به زیر کشت رفته است که امیدواریم عملکرد باالتری در مقایسه با سایر ارقام داشته باشد.

پور افزود: در پروژه مشترک فوق، عالوه بر جاگذاری ارقام جدید، توسعه کشاورزی حفاظتی، کشت مستقیم، استفاده از ریاسفندیا

ادوات کشاورزی مکانیزه و استفاده از ارقام جدید دیگری همچون جو، نخود، عدس و علوفه در کنار کشت گندم به کشاورزان توصیه 

http://awnrc.com/index.php
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دهد و قابل توصیه به زارها کاهش میهای تولید را در دیمدرصد هزینه ۳٥وشی است که شده است.وی بیان کرد: کشت مستقیم ر

 دهد.سایر مناطق نیز هست. عالوه بر آن، این نوع کشت پایداری تولید را حفظ کرده و اثرات اقلیم نامناسب را کاهش می

 هزار هکتار از اراضی گندم را تحت پوشش قرار دهد. ٩٠٠پور ادامه داد: امیدواریم که این پروژه مشترک طی پنج سال، اسفندیاری

 کندهای مشترک، ایران را به جمع صادرکنندگان گندم اضافه میانجام پروژه

هزار تن انواع کودهای  ٥٠٠های مورد نیاز گندم همچون کودهای شیمیایی عنوان کرد: حدود مجری طرح گندم درباره سایر نهاده

 محصول گندم تأمین و در انبارها ذخیره شده است و مشکل خاصی تا پایان فصل نداریم. پتاسه، فسفاته و ازته برای

شده، این پایداری ادامه وی یادآور شد: خودکفایی گندم برای سال سوم است که پایدار مانده و با مجموعه اقدامات عالمانه انجام

صورت تضمینی خریداری شده است، در حالی که ز کشاورزان بهمیلیون تن گندم ا ٩پور تأکید کرد: امسال خواهد یافت.اسفندیاری

میلیون تن برآورد شده است؛ بنابراین حتی اگر در سال  ١٢میلیون تن است و موجودی فعلی حدود  8.٥ها حدود مصرف خبازی

در کشور کیفی بوده موجودی داریم.وی در پایان خاطرنشان ساخت: گندم تولیدشده  ١۳٩٧جاری گندم کشت نکنیم، تا پایان سال 

شود، کمیت را نیز ارتقاء دهیم تا روزی به جمع هایی که در فصل کشت انجام میهای مشترک و توصیهشود با انجام پروژهو تالش می

و کیفی  کاران برای افزایش کمیویژه گندمصادرکنندگان گندم در جهان بپیوندیم.گفتنی است، عالقه وافری بین کشاورزان ایرانی به

ها شود، انگیزه کشاورزان را تغییر داده و آنها مشاهده میالتفاوتتولید وجود دارد، اما گاهی بودجه ناکافی دولت که در پرداخت مابه

ها فاوتالتهزار میلیارد تومان دیگر از پرداخت مابهها، کمتر از سهدهد، زیرا تاکنون بر اساس شنیدهرا به سوی تغییر کشت سوق می

 کاران باقی مانده است./به گندم

http://www.iana.ir/fa/news/٤٩٥۳٠/%DA%AF%D٩%8٦%D8%A 
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 گندم
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۰۷تاریخ: 

 روزه در تاالر بورس کاال هزار قطعه جوجه یک ١٢0تن گندم خوراکی و  7٥0هزار و  3معامله 

هزار قطعه جوجه  ١٢٠تن شکر سفید و  ١٠٠تن گندم خوراکی،  ٧٥٠هزار و  ۳تاالر محصوالت کشاورزی طی امروز یکشنبه معامله 

 .یک روزه را تجربه کرد

تن  110فلزات گرانبها و  تن کنسانتره ٩تن سولفورمولیبدن،  ٩٠به گزارش ایانا از بورس کاالی ایران، طی این روز و در تاالر مذکور 

تن قیر،  ٦٠٢شایان ذکر است تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی بورس کاالی ایران نیز شاهد معامله .میلگرد نیز به فروش رسید

 .هزار تن وکیوم باتوم بود ٢١تن آرگون و  ٢٠تن گوگرد،  ٢٥٠هزار و  ٦تن مواد پلیمری،  ٩٥هزار و  ٢تن مواد شیمیایی،  ۳٥٤

 .تن عایق رطوبتی بود ٢٠٠تن انواع قیر و  ۳٥٠هزار و  ۳مچنین تاالر صادراتی نیز در روز یکشنبه میزبان دادوستد ه

هزار قطعه جوجه  ١٢٠تن شکر سفید و  ١٠٠تن گندم خوراکی،  ٧٥٠هزار و  ۳تاالر محصوالت کشاورزی هم طی این روز معامله 

 .تن ضایعات فلزی را شاهد بود ۳٧٤کیلوگرم بشکه خالی و  8٥ایران نیز دادوستد  بازار فرعی بورس کاالی.یک روزه را تجربه کرد

http://www.iana.ir/fa/news/٤٩٦١٢/%D٩%8٥%D8%B٩%D8%A٧%D٩% 
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 گندم
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آبان  ۰۵تاریخ: 

 گندم تولید داخل، با کیفیت است/کاهش سطح زیر کشت گندم صحت ندارد

 .مجری طرح گندم گفت: صادرات گندم به کشور ایتالیا، مهد پاستای جهان، نشان دهنده کیفیت این محصول است

 گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی اسماعیل اسفندیاری پور مجری طرح گندم در گفتگو با خبرنگار

هزار هکتار گندم آبی و دو میلیون و  ٤٠٥صورت گرفته است، اظهار کرد: تا به امروز  کشت گندم درصد از ٤٠با بیان اینکه تاکنون 

درصدی سطح زیر کشت ناشی از  ٤٠وی با بیان اینکه کاهش  .کشت شده است ٩٧-٩٦هزار هکتار گندم دیم برای سال زراعی  ١١

گندم انجام شد که نسبت به مدت مشابه سال صحت ندارد، افزود: براساس برآوردها کشت  خرید تضمینی گندمتاخیر در اعالم 

اسفندیاری پور ادامه داد: مجموعه اقدامات فنی، نظارت و بازدید کارشناسان از مزارع،کشت مکانیزه، کنترل عوامل .قبل تفاوتی ندارد

ورت توصیه ای باید صخسارت زا، توسعه سیستم های نوین آبیاری و استفاده از کودهای شیمیایی مرغوب، همانند سابق با یک نگاه 

 .گیرد، چراکه در افزایش عملکرد در هکتار و کاهش سطح زیر کشت محصول تأثیرگذار است

 گندم تولید داخل، جوابگوی نیاز کشور است

برای تولید تمامی نان ها مناسب است، گفت:  داخلی گندم کیفیتمجری طرح گندم در بخش دیگر سخنان خود با بیان اینکه  

 .گونه محدودیتی در این زمینه وجود نداردگندم تولید داخل جوابگوی تقاضای مورد نیاز آرد صنف و صنعت و خبازی ها است و هیچ

دهد است، نشان می صادرات گندم به کشور ایتالیا که مهد پاستای جهان :به ایتالیا خبر داد و افزود صادرات گندم دوروموی از  

رقم کشت گندم جوابگوی  ٧٥اسفندیاری پور با اشاره به اینکه  .کیفیتی گندم، صحت نداردکه اظهار نظرات غیرکارشناسی برای بی

 ها به سببنیاز خبازی ها و صنف و صنعت است، بیان کرد: البته هر زمانیکه کشور به مرز خودکفایی گندم می رسد، واردات چی

مشاور وزیر جهاد کشاورزی ادامه  .کنندز واردات اظهار نظرات غیرکارشناسی راجع به بی کیفیتی گندم داخل مطرح میسود حاصل ا

داد: با توجه به همت کشاورزان و رسیدن به خودکفایی، اظهاراتی مبنی بر بی کیفیتی گندم داخل و اصرار بر واردات ناسپاسی 

ارتباطی به کاهش میزان تولید ندارد، افزود: شخص وزیر و  نرخ خرید تضمینی در اعالم این مقام مسوول با بیان اینکه تاخیر.است

همه ما به شدت پیگیر هستیم تا نرخ خرید تضمینی هر چه سریع تر برحسب تورم اعالم شود، ازاین رو نگرانی مبنی بر کاهش سطح 

برنامه تا پایان آذر ماه انجام می شود، یادآور شد: انتظار مطابق  مجری طرح گندم با بیان اینکه کشت گندم .زیر کشت وجود ندارد

 یدلگرم با کشاورزان تا افتد اتفاق تر سریع چه هر تضمینی خرید نرخ اعالم و گندمکاران مطالبات مانده باقی پرداخت می رود 

 .دارد ادامه خارجی کشاورزان به وابستگی طناب شدن پاره از امر این چراکه بپردازند، تولید به بیشتری

http://www.yjc.ir/fa/news/٦٢٩٥۳٥٢/%DA%AF%D٩ 
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 گندم
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آبان  ۰۶تاریخ: 

 جزییات و نحوه اجرای قیمت تضمینی گندم/ نرخ نان آزاد می شود؟

به شرط رعایت حقوق گندمکاران از سوی بخش خصوصی، در سرعت پرداخت مطالبات آنها اجرای سیاست قیمت تضمینی گندم 

قانون  ۳۳براساس ماده  خبرنگاران جوانگروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار.گذار خواهد بودتأثیر

افزایش بهره وری، محصوالت کشاورزی که قرار است در بورس کاال عرضه شوند و شکل حمایتی آنها در قالب خرید تضمینی به 

 .قیمت تضمینی تبدیل شود، هر ساله برای تعیین و عرضه آنها باید تصمیمات الزم اتخاذ شود

اینکه هم اکنون درباره محصول گندم با وزارت جهاد کشاورزی و بازرگانی دولتی طرح اجرای قیمت مدیرعامل بورس کاال با بیان  

تضمینی را پیش می بریم، افزود: اجرای سیاست خرید تضمینی برای دولت امکان پذیر نیست، چراکه بار مالی بسیار سنگینی به 

 .ت تضمینی در بورس کاال پیش می بردکند که این امر ما را به سمت اجرای سیاست قیمدولت تحمیل می

گیرد و یکی از اصلی ترین ابزارهای حمایت با وجود آنکه در تمامی کشورها تولید کاالهای اساسی مورد حمایت دولت قرار می

دولتمردان از کشاورزان خرد به منظور خودکفایی و حفظ امنیت غذایی کشور خرید تضمینی محصوالت است، اجرای این سیاست 

البته ناگفته نماند که چندی پیش یزدان سیف مدیر عامل بازرگانی دولتی گفت: تا  .رانی هایی برای جامعه کشاورزی در بر داردنگ

 پرداختای طراحی می شود که تمامی اطالعات گندمکاران برای عرضه در بورس فراهم شود که با این وجود دو ماه آینده سامانه

اجرای سیاست قیمت تضمینی به شرط رعایت حقوق گندمکاران، برحسب .شتری همراه خواهد بودبا سرعت بی مطالبات گندمکاران

کیفیت تولید باید صورت گیرد، در غیر این صورت با دلسردی کشاورزان از تولید همانند سال های گذشته پایداری تولید از بین می 

، ارائه خدمات بهتر به گندمکاران،کاهش بار مالی دولت و سیف کوچک شدن دولت .رود و به وارد کننده گندم تبدیل خواهیم شد

اسماعیل اسفندیاری پور مجری طرح  .سرعت در پرداخت مطالبات گندمکاران را از مزایای اجرای سیاست قیمت تضمینی دانست

اه با شروطی همر قیمت تضمینی گندم سیاستبا بیان اینکه عملکرد مثبت   صنعت،تجارت و کشاورزیگندم در گفتگو با خبرنگار 

است، اظهار کرد: کلیات اجرای سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی از سوی بخش خصوصی به شرط رعایت حقوق 

خرید ر نظراتی مبنی بر آنکه وی با اشاره به اینکه برخی افراد اظها .گندمکاران و خرید برحسب اصول کیفی می تواند، مثبت باشد

با نگاه امنیت غذایی، بدترین سال بود، چراکه در  ٩١از سوی بخش خصوصی بسیار ایده آل بود، افزود: البته سال  ٩١در سال  گندم

اسفندیاری  .هزارتن گندم وارد کشور شد 8٠٠میلیون و  ٦میلیون تن گندم از سوی بخش خصوصی خریداری شد و حدود  ٢عمل تنها 

 به بایدن خصوصی بخش سوی از گندم خرید شرایط: افزود شود، گرفته عبرت پور با بیان اینکه از نارسایی های گذشته باید درس 

مجری طرح گندم ادامه داد: بخش خصوصی به معنای واقعی باید منابع خرید را .شوند دلسرد تولید از گندمکاران که باشد ایگونه

قرار باشد بخش خصوصی با تکیه بر منابع دولتی به امر خرید بپردازد، اتفاق خاصی در اجرای این سیاست کند، چراکه اگر  خود تامین

ولید ب کیفیت تبرحس گندم خرید ، گندمکاران حقوق رعایت شرط به تضمینی قیمت سیاست اجرای به گفته وی  .رخ نخواهد داد

مشاور وزیر جهاد کشاورزی اجرای سیاست قیمت تضمینی را منوط  .شود و پرداخت مابه التفاوت از سوی دولت می تواند، مفید واقع

این مقام مسوول با بیان اینکه بخش خصوصی .، آرد و در نهایت نرخ نان دانستآزاد سازی نرخ گندمبه سیاست کالن دولت مبنی بر 

ای باید خریداری شود، یعنی شرایط به گونه از خرید گندم به صورت انتخابی باید اجتناب کند، افزود: تمامی گندم تولیدی کشاورزان

نباشد که تنها گندم کشاورزان اطراف سیلوها و کارخانه خریداری شود، در غیر این صورت اجرای این سیاست واردات گندم را به 

 ٤دات وی ادامه داد: شرایط نامناسب خرید در سال های گذشته از سوی بخش خصوصی به طور متوسط وار .همراه خواهد داشت
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اسفندیاری پور ادامه داد: شرایط  .میلیارد دالر ارز است ٢.٦هزارتن گندم را به همراه داشت که این امر به معنای خروج  8٠میلیون و 

دهیم و به جای آنکه پول حاصل از واردات را در پهنه  واردات گندم نامساعد خرید از سوی بخش خصوصی موجب شده که تن به

وی با بیان اینکه بورس به تنهایی .دهیم قرار خارجی کشاورزان اختیار در را آن ان توزیع کنیم، به اجبار بایدسرزمینی بین کشاورز

ظاهر خوبی دارد، افزود: البته در کالن کشور باید دید که قابلیت اجرای سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی را دارد یا 

مجری طرح گندم آمادگی زیرساخت ها، سیستم های نرم افزاری و  .ر ساز می شوداینکه در زمان برداشت برای کشاورزان دردس

وی با اشاره به اینکه اجرای سیاست های ملی باید به تدریج  .آمادگی استان ها برای اجرای این سیاست را امری ضروری دانست

 .بردارد صورت گیرد، بیان کرد: تصمیمات یکباره نمی تواند باری را از دوش تولیدکنندگان

بدان معناست که وزارت جهاد کشاورزی با همکاری دستگاه های مختلف  واردات گندم این مقام مسوول در ادامه افزود: بی نیازی از 

اسفندیاری پور با بیان اینکه اجرای سیاست قیمت تضمینی باید حفظ پایداری  .از لحاظ پایداری تولید اقدامات مناسبی انجام دادند

بخش خصوصی را به همراه داشته باشد، گفت: در صورت آسیب بازرگانی محصول، تولیدکنندگان از کشت محصول  گندم از سوی

 .گذاری از آنها سلب می شوددلسرد خواهند شد و در صورت نادیده گرفتن حقوقشان، قدرت سرمایه

 اجرای سیاست قیمت تضمینی گندم، امری مهم در کاهش بار مالی دولت

براساس مصوبه مجلس  :گفت صنعت،تجارت و کشاورزیعلیقلی ایمانی رییس بنیاد توانمند سازی گندمگاران در گفتگو با خبرنگار 

به این مصوبه اضافه شد ضمینی برخی محصوالت کشاورزی باید انجام شود. این اواخر ماده ای ت خرید دولت، سوی از شورای اسالمی 

 .باید به قیمت تضمینی سوق داده شود ،گندم نظیر محصوالتی تضمینی خرید که در صورت ایجاد شرایط الزم 

: اگر زیرساخت های الزم جهت اجرای این افزود و دانست مدون برنامه اجرای به منوط تنها را تضمینی قیمت سیاست اجرای وی  

این امر تنها دغدغه کشاورزان را کاهش نمی دهند بلکه نگرانی هایی برای جامعه کشاورزی ایجاد خواهد سیاست به کار گرفته نشود، 

ایمانی ادامه داد: با توجه به آنکه گندمکاران خواستار پرداخت مطالباتشان در اسرع وقت هستند، بنابراین اگر مکانیسم های الزم .کرد

 .نشود، این امر به سبب ایجاد واسطه کار اضافی استجهت عرضه گندم در بورس کاال به کار گرفته 

وی با اشاره به اینکه اجرای سیاست قیمت تضمینی کاهش بار مالی دولت را به همراه دارد، بیان کرد: اجرای این سیاست مستلزم  

ازی گندمکاران با بیان اینکه رییس بنیاد توانمند س .صورت کشاورزان از چاله به چاه می افتندبرنامه ریزی جامع است، در غیر این

امسال قیمت تضمینی گندم به صورت پایلوت در چهار استان اجرا شد، گفت: امسال شرکت بازرگانی دولتی به عنوان مباشر اقدام به 

 . عرضه کرد عرضه انبارهای گندم را در بورس کاالخریداری و نگهداری گندم در انبارها و سپس 

http://www.yjc.ir/fa/news/٦٢8٩٥۳8/%D8%AC%D8%B٢%DB%8C 
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 گوجه فرنگی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

166 

 گوشت قرمز
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آبان  ۰۶تاریخ: 

 گوشت هم غذای اغنیا شد/حذف تدریجی گوشت قرمز از سبد خانوار

گوشت قرمز بیانگر آن است که نرخ این محصول پروتیینی دستخوش تحوالتی قرار گرفت که با جیب مردم همخوانی برآورد قیمت 

بررسی های میدانی از سطح پایتخت برای برآورد  باشگاه خبرنگاران جوانگروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار.ندارد

بیانگر آن است که علی رغم آب رفتن روز به روز قدرت خرید مردم، نرخ این محصول پروتیینی دستخوش تحوالتی قرار  قیمت گوشت قرمز

ه حدی رسید که سهم این محصول در سبد خانوار کاهش در چند ماه اخیر نوسان قیمت گوشت قرمز ب .گرفت که با جیب مردم همخوانی ندارد

گوید که با افزایش جالب اینجاست که که رییس اتحادیه گوشت گوسفندی می .یافت، به گونه ای که هم اکنون به غذای اغنیا تبدیل شده است

مردم  .بازار حرف دیگری برای گفتن دارد هزار تومان کاهش یافته است، اما قیمت های ۳تا  2 نرخ گوشت داخلیواردات در هفته های اخیر 

 از افزایش قیمت گوشت گالیه های بسیاری دارند، چراکه در یک سال اخیر بارها نرخ این محصول پروتیینی دستخوش تغییرات شده و آنها را در

 ٦٠تا  ٤١با نرخ  فندیشقه گوس قیمت هر کیلوگزارش های میدانی حاکی از آن است که  .خرید بیش از پیش در مضیقه گذاشته است

البته ناگفته نماند که با افزایش نرخ دالر، زمزمه های افزایش قیمت گوشت از سوی  .هزارتومان در قصابی های سطح شهر به فروش می رسد

شار جامعه قمسووالن و قصابان شنیده می شود که در صورت تحقق این محصول پروتیینی به کاالی لوکس تبدیل خواهد شد، چراکه تنها برخی ا

 .قدرت خرید آن را دارند

 گوشت گران می شود

اظهار کرد: اکنون هر کیلو شقه گوسفندی   صنعت،تجارت و کشاورزیهمچنین علی اصغر ملکی رییس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفتگو  

 .هزار تومان به مشتری عرضه می شود ٤۳تا  ٤٢دار و  هزار تومان به مغازه ۳٩بدون دنبه با نرخ 

 .وی افزود: با توجه به سردی هوا و افزایش تقاضا برای خرید پیش بینی می شود که نرخ گوشت، مجدد دستخوش تحوالتی قرار گیرد

 افزایش واردات گوشت قرمز در راه است

با بیان اینکه نوسان نرخ دالر تاثیری در کاهش  صنعت،تجارت و کشاورزیبرنگار علیرضا ولی مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام در گفتگو با خ 

ر از استرالیا و دیگ کمبود گوشت داخلواردات گوشت از آسیای میانه نداشته است، اظهار کرد: با توجه به سردسیری منطقه آسیای میانه، 

 ٢٠تن گوشت گرم در فروشگاه های زنجیره ای عرضه می شود، افزود:  8٠وی با اشاره به اینکه روزانه  .پایی تامین خواهد شدکشورهای ارو

ولی  .هزارتن گوشت منجمد از سوی بخش خصوصی و پشتیبانی امور دام در سردخانه ها ذخیره شده که در صورت نیاز به بازار عرضه خواهد شد

ه علی رغم واردات گوشت، نرخ گوشت داخلی در بازار کاهش نداشته است، گفت: براساس کنترل قیمت گوشت داخلی و در پاسخ به این سوال ک

 .افزایش خواهد یافت واردات گوشتجلوگیری از آشفتگی بازار، 

 افزایش نرخ دالر ارتباطی به قاچاق دام ندارد

با نرخ  گوساله پرواربندی گفت: اکنون هر کیلو صنعت،تجارت و کشاورزیاحمد مقدسی رییس انجمن صنفی گاوداران در گفتگو با خبرنگار 

وی با اشاره  .تومان است 8٠٠هزار و  ١٤تا  ٧٠٠هزار و  ١٤تومان از دامداران خریداری می شود، در حالیکه قیمت تمام شده آن  ٥٠٠هزار و  ١۳

درصد قیمت  ٢٠واردات گوشت در نرخ گوشت داخلی تاثیری نداشته است، افزود: نهاده های دامی با ارز آزاد وارد می شود که این امر به اینکه 

مقدسی در  .گوشت داخل را افزایش می دهد، بنابراین تخصیص ارز مرجع به واردات نهاده های دامی یا تک نرخی شدن ارز امری ضروری است

و کاهش عرضه دام شنیده می شود، بیان کرد: نوسان نرخ دالر ارتباطی به  قاچاق دام که با افزایش نرخ دالر زمزمه های پاسخ به این سوال

رییس انجمن صنفی گاوداران تصریح کرد: سودجویی دالالن در ایام مختلف  .قاچاق دام زنده ندارد و تنها فاصله تولید تا بازار باید کنترل شود

 .یمت هاست که انتظار می رود دستگاه های مربوطه نظارت کافی بر بازار داشته باشنددلیل اصلی نوسان ق

http://www.yjc.ir/fa/news/٦٢٩٠8١٠/%DA%AF%D٩%88% 
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 گوشت مرغ
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۰۲تاریخ: 

 شرکت پشتیبانی در ماه گذشته در راستای حمایت از تولیدکنندگانهزار تن مرغ توسط  ١0خریداری 

به دلیل کاهش قیمت مرغ، خریداری مرغ توسط شرکت پشتیبانی ادامه داشته و همین عامل، تاثیری قابل توجه بر بازار گذاشته 

گفت:در راستای حمایت از تولیدکنندگان وگو با خبرنگار ایانا است.مدیر عامل اتحادیه سراسری مرغداران مرغ گوشتی، امروز در گفت

هزار تن ذخیره شرکت پشتیبانی، مربوط به خرید مرغی است که در مهر ماه توسط مسئوالن این شرکت  ١٥هزار تن از  ١٠حدود 

ل، به سا های اخیر، افزود: معموال مهرماه هرانجام شده است.محمدعلی کمالی، با اشاره به نقش تاثیرگذار شرکت پشتیبانی در هفته

دلیل کاهش قدرت خرید مردم و استقبال بیشتر از بازار لوازم التحریر، هزینه خوراک در اکثر خانوارها کاهش یافته و متعاقب آن 

یابد. امسال نیز این موضوع با دهه دوم محرم مصادف شد که تاثیر بیشتری بر کاهش مصرف داشت. به قیمت مرغ نیز کاهش می

 تومان رسید. 8٠٠تا سه هزار و  ٧٠٠تومانی به سه هزار و  ١٥٠٠تا  ١٢٠٠رغ زنده با کاهشی طوری که هر کیلوگرم م

وی عنوان کرد: بنابراین دو اقدام در دستور کار قرار گرفت؛ یکی ورود شرکت پشتیبانی امور دام برای خرید مازاد مرغ در بازار و 

در میدان بهمن با همکاری صندوق حمایت از صنعت طیور و شرکت  دیگری اقدام اتحادیه مرغداران تهران از اواخر هفته گذشته

 پشتیبانی برای خرید مرغ با قیمت باالی شش هزار تومان در هر کیلوگرم.

 کمالی تاکید کرد: مجموع این اقدامات موجب شد که قیمت این محصول در هفته جاری متعادل شود.

 رود که مسئوالن این شرکتوقع برای خرید مرغ به بازار ورود کرد، اما انتظار میوی اظهار کرد: اگرچه شرکت پشتیبانی امور دام به م

 ها انجام دهند تا تنظیم بازار معنی دار شود.خرید را تنها از تشکل

مدیر عامل اتحادیه سراسری مرغداران مرغ گوشتی، با بیان اینکه وظایف شرکت پشتیبانی در دو بخش عمده تنظیم بازار و تامین 

شود، گفت: طبق برآوردهای صورت گرفته میزان ضرر و زیان شرکت با توجه به مقدار مرغ خریداری شده ساالنه یر خالصه میذخا

شود این اعتبار به مرور زمان در اختیار صندوق حمایت از میلیارد تومان است.به گفته کمالی، بنابراین پیشنهاد می ٤٠٠تا  ٢٥٠بین 

کند تا بتواند منبعی برای کمک به طرح های اجرایی بخش طیور گوشتی باشد. اتحادیه نیز تضمین می توسعه صنعت طیور قرار گرفته

 که هم ذخایر استراتژیک مرغ را تامین کند، هم صادرات را رونق بخشد و هم بازار را به خوبی تنظیم کند.

http://www.iana.ir/fa/news/٤٩٤٩۳/%D8%AE%D8%B١%DB%8C% 
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 گوشت مرغ
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آبان  ۰۱تاریخ: 

 خبری از خرید مرغ مازاد مرغداران نیست

دامی مرغ مازاد اقرییس اتحادیه پرنده و ماهی گفت: با توجه به افزایش عرضه و زیان مرغداران، شرکت پشتیبانی امور دام برای خرید 

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

هزار و  ٤انی قیمت مرغ در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری توم ١٥٠از کاهش  خبرنگاران جوان،

 ٧و خرده فروشی  8٥٠هزار و  ٦تومان، توزیع درب واحد های صنفی  ٧٠٠هزار و  ٦تومان، مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه  ٧٠٠

هزار  ٧و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  ۳٥٠هزار و  6 نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر به گفته وی .تومان است 350هزار و 

هزار تومان، سینه  ١٢یوسف خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات افزود: همچنین قیمت هر کیلو سینه با کتف  .تومان است ۳٥٠و 

رابر کاهش شدید تقاضا را دلیل اصلی رییس اتحادیه پرنده و ماهی ازدیاد عرضه در ب .هزار تومان است ١٤و فیله مرغ  ١۳بدون کتف 

وی قیمت مرغ در روزهای آتی را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به روند کنونی بازار پیش بینی  .دانست قیمت مرغروند نزولی 

 .تومان کاهش یابد ۳٠٠تا  ٢٠٠می شود که قیمت مرغ مجددا فردا 

سوی شرکت پشتیبانی امور دام نیست، تصریح کرد: با توجه به افزایش عرضه یوسف خانی با بیان اینکه خبری از خرید مازاد مرغ از  

 .مازاد اقدامی نمی کند خرید مرغ و زیان مرغداران، شرکت پشتیبانی امور دام برای

http://www.yjc.ir/fa/news/٦٢٩٢٥٤۳/%D8%AE%D8%A8%D8%B١%DB% 
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 گوشت مرغ
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آبان  ۰۳تاریخ: 

 تومان رسید 7١00آخرین تحوالت بازار مرغ و انواع مشتقات آن/ قیمت به 

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

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

 ٥٠٠هزار و  ٤نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  از ابتدای هفته خبر داد و گفت: امروز تومانی نرخ مرغ 3٥0کاهش از  جوان

تومان  ١٠٠هزار و  ٧و خرده فروشی  ٤٥٠هزار و  ٦، توزیع درب واحد های صنفی ۳٠٠هزار و  ٦، مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه 

 .تومان است ١٠٠هزار و  ٧و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  ١٠٠هزار و  6 نرخ هر کیلو ران مرغ با کمربه گفته وی  .است

و فیله مرغ  ١۳هزار، سینه بدون کتف  ١٢یوسف خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات آن افزود: قیمت هر کیلو سینه مرغ با کتف  

رییس اتحادیه پرنده و ماهی ازدیاد عرضه در برابر کاهش شدید تقاضا را دلیل اصلی روند نزولی قیمت مرغ  .هزار تومان است ١٥

در روزهای آتی را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به افزایش اعالم بار از طرف مرغداران پیش بینی می  قیمت مرغوی  .تدانس

یوسف خانی با بیان اینکه خرید شرکت پشتیبانی امور دام قابل توجه  .شود که تا اوایل هفته آینده نوسان خاصی در بازار اتفاق نیفتد

مازاد مرغداران می کرد، به طور  خرید مرغ به اقدام توجهی قابل میزان به دام امور پشتیبانی شرکت اگر: کرد تصریح  نبوده است،

 .قطع قیمت در بازار افزایش می یافت

http://www.yjc.ir/fa/news/٦٢٩٥٤٧٢/%D8%A٢%D8%AE%D8%B 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/6295472/%D8%A2%D8%AE%D8%25B


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

170 

 گوشت مرغ
 فودپرس ۱۳۹6آبان ماه  ۱دو شنبه 

 تومان رسید 73٥0قیمت مرغ پایین آمد/ نرخ به 

تومانی قیمت مرغ نسبت به روز گذشته خبر داد و گفت: قیمت این کاال در  ١٥٠رئیس اتحادیه پرنده و ماهی از کاهش  <مواد غذایی

 .تومان رسیده است ٧۳٥٠مراکز خرده فروشی به 

کرد و اظهارداشت: قیمت این کاال نسبت به روز گذشته حدود  اعالم بازار در را آن مشتقات انواع و مرغ جدید نرخ مهدی یوسف خانی

 .تومان کاهش یافته است ١٥٠

تومان است، افزود: همچنین قیمت مرغ آماده طبخ در عمده فروشی درب کشتارگاه  ٤٧٠٠وی با بیان اینکه قیمت مرغ زنده هم اکنون 

 .تومان است ٧۳٥٠شی واحدهای صنفی فرو خرده و  تومان ٦٧٠٠  تومان، تحویل درب واحدهای صنفی ٦٥٥٠

تومان، سینه با کتف  ٧۳٥٠  تومان، ران مرغ بی کمر ٦۳٥٠رئیس اتحادیه پرنده و ماهی اضافه کرد: قیمت هرکیلوگرم ران مرغ با کمر

 .تومان است ١٥٠٠٠  نیز مرغ فیله و تومان ١۳٠٠٠تومان، سینه بدون کتف  ١٢٠٠٠

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=٦٠ef۳٥d٦f٩٧d٤٥٦eb٢dca8f 
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 مکانیزاسیون/ماشین آالت
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۰۶تاریخ: 

میلیارد ریال  769هزار و  ١0هزار دستگاه انواع وسیله نقلیه کشاورزی تاکنون/ وجود بیش از  ١70گذاری بیش از شماره
 تقاضای تسهیالت در خط شماره پنج مکانیزاسیون

 .سال آغاز شد ٢٥تا  ١۳های کشاورزی با عمر ماشینگذاری های وزیر جهاد کشاورزی، مرحله سوم شمارهبا حمایت

وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت: پس از چندین دهه رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفت

سال هستند،  ١٥تا  ١۳عمر های کشاورزی که مشمول گذاری ماشینهای وزیر جهاد کشاورزی، مرحله سوم شمارهانتظار، با حمایت

شد، اما با توجهات فنی و حضور فعال کارشناسان سال پالک می ١۳آغاز شد.کامبیز عباسی افزود: در گذشته تنها ادوات کشاورزی زیر 

ت اونهای پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا، معهای ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز و همچنین حمایتحوزه مکانیزاسیون و پیگیری

 سال نیز محقق شد. ١۳گذاری ادوات باالی امور انتظامی و توسعه نظم عمومی وزارت کشور، امکان پالک

یزان و ررسانی و افزایش دقت برنامهبخشی، تسهیل فرایند خدماتهای کشاورزی در راستای هویتگذاری ماشینوی بیان کرد: پالک

ور منظریزی شده است و بههای اخیر برنامههایی است که طی سالترین زیرساختمریزان در عملیات اجرایی یکی از مهدقت برنامه

 مدیریت مصرف سوخت و انرژی از ابتدای دولت یازدهم به اجرا درآمده است.

ی نبیهزار دستگاه انواع وسایل نقلیه کشاورزی دارای پالک راهنمایی و رانندگی شده و پیش ١٧٠عباسی ادامه داد: تاکنون بیش از 

 گذاری شوند.سال هستند، پالک ٢٥تا  ١۳های کشاورزی خودگردان که دارای عمر شود تا پایان دولت دوازدهم، کلیه ماشینمی

 میلیارد ریال تسهیالت از خط شماره پنج مکانیزاسیون 4034جذب 

ن نیز عنوان کرد: با توجه به رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی درباره وضعیت خطوط اعتباری مکانیزاسیو

میلیارد ریال تقاضا برای خط اعتباری شماره پنج  ٧٦٩هزار و  ١٠شده، تا پایان مهرماه سال جاری بیش از های انجامارزیابی

 میلیارد ریال جذب صورت گرفته است. ۳٤های عامل کشور ثبت شده که تا این تاریخ، حدود چهار هزار و مکانیزاسیون در بانک

یادآور شد: تسهیالت ویژه مکانیزاسیون نشانگر آن است که کشاورزان همچنان در راستای توسعه مکانیزاسیون در عرصه تولید،  وی

های کشاورزی هستند.عباسی در پایان تأکید کرد: جذب تسهیالت و پرداخت آن توسط بانک کشاورزی همچنان متقاضی خرید ماشین

 های بانکی است./منطقی بین وضعیت کشاورزان و دستورالعملگری بیشتر و تطابق نیازمند تسهیل

http://www.iana.ir/fa/news/٤٩٥۳۳/%D8%B٤%D٩%8٥%D8%A٧% 
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 متفرقه
 فارس - ۹۶/۰۸/۰۲ : تاریخ

 زایی کردنفر اشتغال ٢٥در راستای اقتصاد مقاومتی همسر یک جانباز برای 
  .زن سرپرست خانوار اشتغال ایجاد کرده است ٢٥ای برای یک زن همسر جانباز اعصاب و روان با تاسیس خیریه 

 «خانم فرمانده خوش نظر» و « عمو حسن»، اقتصاد مقاومتی به سبک سازمان بسیج سازندگیبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

زهرا خوش نظر سال .زن سرپرست خانوار توسط همسر یک جانباز اعصاب و روان است ٢٥عنوان گزارشی از ایجاد اشتغال برای 

ای تاسیس کرده و چند سالی هم هست که برای تعداد زیادی از خانم خیریههاست که با کمک و یاری همسر جانبازش عمو حسن 

توان روزگاری شهرت خوش نظرها محدود به شهرری بود، اما حاال در ایران کمتر کسی را می.های خانه دار اشتغالزایی کرده است

اعصاب و روان و همسر مهربانش اگرچه بارها  اش را نشناسد. این جانبازو همسر فداکار و نستوه« عمو حسن خوش نظر»پیدا کرد که 

زهرا خوش .و بارها به همه زوج های ایرانی درس عشق و وفاداری و انسانیت داده اند، اما این تنها بُعد درخشان زندگی آن ها نیست

از خانم های نظر سال هاست که با کمک و یاری عمو حسن خیریه ای تاسیس کرده و چند سالی هم هست که برای تعداد زیادی 

فرمانده واحد خواهران پایگاه مقاومت بسیج  ١۳8٠از سال »زهرا خوش نظر در این باره می گوید: .خانه دار اشتغالزایی کرده است

سال قبل خیریه را با کمک بچه های بسیج تاسیس کردیم و به تهیه جهیزیه، توزیع  ١٠تقریبا از  .امام رضا )ع( در شهر ری هستم

ه لوازم التحریر و تامین لباس شب عید برای خانواده های نیازمند مشغول شدیم. اما در ادامه به این نتیجه رسیدیم که سبد کاال، تهی

 .خیریه عالوه بر اتکا به کمک های مردمی، خودش هم باید درآمدزا باشد و روی پای خودش بایستد

جد و بچه های پایگاه، نیاز اقتصادی دارند و باید برای رفع همزمان با این واقعیت رو به رو بودیم که بسیاری از خانم های مس

مشکالتشان درآمد داشته باشند. به همین دلیل تصمیم گرفتیم از طریق تولید محصوالت فریزری، سبزیجات خشک و ترشیجات 

سیج انجام می دهیم. خانم کار سبزی پاک کردن و درست کردن ترشی را در پایگاه ب»او می افزاید: «.برای خانم ها درآمدزایی کنیم

کنیم تا وقفه ای در ها از صبح در پایگاه حاضر می شوند و تا بعد از ظهر در کنار هم کار می کنند. همانجا هم برایشان نهار دست می

ر بر می دکار پیدا نشود. کارمان هم محدود به سبزیجات نیست و باقاال، نخود فرنگی، آبلیمو، آبغوره، شوریجات و ترشیجات را نیز 

گیرد. هفته به هفته بر اساس میزان فعالیت خانم ها به آن ها حقوق می دهیم و آنچه اضافه می آید را برای خیریه مان کنار می 

مسئوالن حوزه و ناحیه مقاومت بسیج ما را »خانم خوش نظر، خاطرنشان می کند: «.گذاریم تا خرج خانواده های تحت پوشش شود

در نمایشگاه های اقتصاد مقاومتی برای ما غرفه ای در نظر گرفتند. در حال حاضر مهمترین مشکل ما این بسیار تشویق کردند و 

است که مکان بسیار محدودی در اختیار داریم. پایگاه بسیج بین خواهران و برادران مشترک است و ما هر روز بعد از ظهر پایگاه را 

مثال سبزی ها را پس از پاک  .نگهداری از محصوالت با دشواری رو به رو هستیم به برادران تحویل می دهیم. به همین دلیل برای

کردن، برای خشک شدن پهن می کنیم و این در حالی است که برادران بسیجی مان بعد از ظهر در پایگاه کالس دارند، به ناچار 

 «.خودشان سبزی ها را جمع می کنند و کالسشان که تمام شد، دوباره پهن می کنند

میلیون تومان برای خرید دستگاه سبزی خرد کنی جمع آوری و دستگاه را  ١٤با کمک خیرین و مردم نیکوکار »او اضافه می کند: 

تهیه کردیم، اما نزدیک به یک ماه است که گوشه حیاط مسجد خاک می خورد چون در پایگاه فضایی وجود ندارد. اگر جای کافی 

برابر میزان فعلی می توانیم تولید را افزایش دهیم. ما محصوالتمان  ٥یخچال های بزرگتری بخریم، تا  در اختیار داشته باشیم و بتوانیم

را در مسجد و بیم نمازگزاران می فروشیم و از آنجایی که از کیفیت بسیار عالی برخوردار هستند، دهان به دهان می چرخد و مدام 

ش محصوالت هیچ مشکلی نداریم و صرفا به دلیل محدودیت مکان، تولیدمان محدود بر تعداد مشتریان ما اضافه می شود. از بابت فرو

http://awnrc.com/index.php
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هزار تومان در  ٤٠٠فرمانده پایگاه بسیج امام رضا )ع(، با بیان اینکه خانم ها بر اساس میزان فعالیتشان تا سقف «.باقی مانده است

ها موجب بهبود شرایط روحی آن ها می شود. خانم های فعالیت اقتصادی سالم و درخور شان خانم »ماه درآمد دارند، می گوید: 

شاغل در پایگاه بسیج علی رغم مشکالت زندگی، شاداب هستند و به یکدیگر کمک می کنند. محیط صمیمی برای درددل و دستگیری 

ای کدام یک دسته از سبزی هاز یکدیگر فراهم کرده ایم. بارها شده وقتی خانم ها از تنگنای مالی یکی از کارکنان باخبر شده اند، هر 

پاک شده توسط خود را به حساب او گذاشته اند تا پول بیشتری دریافت کند. جالب اینجاست که مشتریان ما با توجه به اینکه می 

 دانند هزینه های اضافی خرج خیریه می شود، محصوالت را با قیمت بیشتری از ما می خرند تا در ثواب شریک باشند. ما برای اطاعت

 «.از فرمان رهبرمان در امر اقتصاد مقاومتی، در حد توان در میدان هستیم و تنها مشکلمان محدودیت فضاست

علت »بانو، اظهار می کند:  ٢٥زهرا خوش نظر، درباره نقش عمو حسن در موفقیت او در مدیریت پایگاه بسیج و اشتغالزایی برای 

دقیقه است. من هر روز صبحانه حسن آقا و داروهایش را می دهم و وقتی می  ٥موفقیت من حسن آقاست. فاصله منزل ما تا مسجد 

ظهر به خانه باز می گردم تا نهار را با حسن آقا صرف  ١خوابد راهی مسجد می شوم و تا ظهر کارهای خیریه را انجام می دهم. ساعت 

ی پرسد دوست داری برای نهار چه چیزی درست کنیم. خدا را شکر حال حسن آقا خیلی بهتر شده جوری که بمن زنگ می زند و م

کنم؟ حسن آقا مشوق اصلی من است و من را تشویق می کند تا بیشتر فعالیت کنم. او می گوید زمانی که تو تازه عروس بودی و به 

کنم و تو به فعالیت من نیاز داشتی، من تو را رها کردم و به جبهه رفتم و حاال به تالفی آن روزها، من باید کمی تنهایی را تحمل 

سال قبل وقتی مسئولیت فرماندهی را پذیرفتم، پایگاه به یک مخروبه  ١٦»او خاطرنشان می کند: «.هایت در بسیج رسیدگی کنی

شبیه بود. به سرعت با کمک های مردمی پایگاه را بازسازی کردیم، نقاشی کردیم، فرش ها و پرده ها را عوض کردیم و پایگاه جوری 

حلقه صالحین آن همه روزهای هفته را به جلسات  ١٤از حضور در آن لذت می بردند. پایگاه ما بسیار پرجمعیت است و  شد که همه

فرمانده اسوه کشوری شدم و پایگاه ما از آن سال به بعد همیشه در سطح ناحیه رتبه اول را  8۳خود اختصاص داده اند. من سال 

ماندهی حوزه مقاومت را هم بپذریم و من به شرط اینکه فرماندهی پایگاه را هم در از من خواسته شد که فر 8٧سال .داشت است

اختیار داشته باشم پذیرفتم. سه سال فرمانده حوزه بودم تا اینکه بیماری حسن آقا به شدت اوج گرفت و به طور کامل فلج شد. در 

بدهم اما بازهم پایگاه را رها نکردم چون معتقد هستم  آن مقطع مجبور شدم برای رسیدگی به حسن آقا از فرماندهی حوزه استعفا

بار عمل جراحی شد و الحمدهلل در آخرین  ٥مغز حسن آقا  ٩٠پایگاه بسیج مهمترین رده در نیروی مقاومت بسیج است. در سال 

ور کار ثابت برای گوید: آموزش همسرداری و زندگی موفق یک دستزهرا خوش نظر می«.نوبت سالمتی اش را دوباره به دست آورد

میرم، پایگاه بسیج ماست. همیشه به بچه ها می گویم قبل از هر چیز همسرتان را در نظر بگیرید. عمو حسن اگر بگوید بمیر، من می

اما این به این معنی نیست که همیشه همه چیز برای ما گل و بلبل بوده است. سختی های زندگی را باید تحمل کرد تا نوبت به 

دهد، اما مشکالت مالی هرگز نمی تواند یک فرمانده ا برسد. در حال حاضر بودجه پایگاه های بسیج حقیقتا کفاف نمیشیرینی ه

 .بسیجی را منفعل کند، همیشه می توان با تکیه به مردم و خیرین بی شماری که در جامعه حضور دارند، کارهای بزرگ انجام داد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١۳٩٦٠8٠٢٠٠١8٤٢ 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۰۷تاریخ: 

 خبرگزاری تخصصی ایانا در بخش کشاورزی طی چند سال اخیر فعالیت چشمگیری داشته است

حاشیه بازدید از بیست و سومین نمایشگاه بین المللی مطبوعات گفت:  معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی عصر روز گذشته در

خبرگزاری تخصصی ایانا در بخش کشاورزی طی چند سال اخیر فعالیت چشمگیری داشته است، اگرچه جای شبکه تلویزیونی 

 .مخصوص بخش کشاورزی در تلویزیون ایران خالی است

اورزی عصر روز گذشته در حاشیه بازدید از بیست و سومین نمایشگاه بین محمدعلی طهماسبی، معاون باغبانی وزارت جهاد کش

المللی مطبوعات در مصلی تهران، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( با بیان این مطلب افزود: اگرچه وجود رسانه 

وثر در افزایش بهره وری و همچنین جایگاه خطیر و های تخصصی و توانمند در حوزه اطالع رسانی برای ترویج نکته های مدیریتی م

حساس جامعه روستاییان در توسعه اقتصاد کشاورزی انکار ناپذیر است، اما اطالع رسانی آنالین یک رسانه تولیدکننده محتوای خبر 

یران م سازان و تصمیم گو گزارش هایی که هم به افزایش آگاهی کشاورزان و روستاییان کمک می کند، به تعامل سریع و بهتر تصمی

این بخش در هم افزایی اقدامات سازنده و گره گشا یاری می رساند.معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه اخبار و مطالب 

ا نایانا و سایر رسانه های فعال را رصد کرده و می کند و در این میان برخی نکته های خبری منتشر شده در خبرگزاری تخصصی ایا

که باید جهت پیگیری به مدیران میانی معاونت باغبانی ارجاع شود نیز در دستور کار این معاونت قرار گرفته است، افزود: خوشبختانه 

خبرگزاری ایانا طی سال های اخیر در حوزه اطالع رسانی رشد چشمگیری داشته و امید است این روند صعودی همچنان ادامه 

اینکه قشر کشاورزان به دلیل پراکنش و قرار گرفتن در روستاها با فواصل زیاد، سخنگو یا شبکه  یابد.طهماسبی با اشاره به

مستقل ندارند، تصریح کرد: از رسانه های بخش کشاورزی انتظار می رود بیشتر به این قشر زحمت کش بپردازند و مسائل،  خبری

ز نبود شبکه تلویزیونی مخصوص بخش کشاورزی در تلویزیون ابراز دستاوردها و نوآوری های آن ها را برای ملت تشریح کنند.وی ا

تاسف کرد و گفت: بخش کشاورزی ایران عالوه بر برخورداری از خبرگزاری تخصصی کشاورزی که خوشبختانه به وظایف خود در حد 

ق علمی، ته باشد که اطالعات دقیامکان عمل کرده است، باید همانند کشورهای دیگر، شبکه اطالع رسانی تلویزیونی مستقلی نیز داش

 دستاوردها، تولیدات، تحقیقات و انتقال تجربیات این بخش در آن به نمایش گذاشته شود.

جای  گفت: "آنچه یک دیدن کند ادراک آن، سال ها نتوان نمودن با بیان  "طهماسبی با خواندن یک بیت زیبا از اشعار موالنا 

به تصویر کشیدن بخش های مختلف کشاورزی در شبکه شبکه تلویزیونی مخصوص بخش کشاورزی در تلویزیون ایران خالی است و 

 های تصویری، دستاوردها و اقدامات انجام شده این بخش را بیشتر در یاد و خاطر مردم زنده نگه می دارد./

http://www.iana.ir/fa/news/٤٩٦٠٦/%D8%AE%D8%A8%D8% 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۰۳تاریخ: 

 زیست در حکم شهید و ایثارگران هستندطبق قانون مصوب، کشته و یا جروحان محیط

ماموران محیط زیست هستند در حین ماموریت اگر عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت:مامورین اجرای قانون که 

 .شوندگیرند و مشمول مزایا در قانون مربوطه میکشته یا مجروح شوند بر حسب مورد در حکم شهید یا جانباز قرار می

بع طبیعی ماه( کمیسیون کشاورزی آب و مناآبان ٢شنبه به گزارش ایانا ازخانه ملت، جالل محمودزاده در تشریح نشست امروز) سه

مجلس شورای اسالمی با حضور رئیس سازمان محیط زیست، بیان کرد: نمایندگان در حضور آقای کالنتری در خصوص مسائل زیست 

های عمرانی و همچنین مطالعات زیست محیطی قبل از اجرای پروژه ها و همچنین اجرای محیطی و رعایت آنها در اجرای پروژه

 اسالمی توسط سازمان محیط زیست مسائلی را مطرح کردند.قوانین تصویب شده مجلس شورای 

عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه رئیس سازمان محیط زیست در این 

حث هر کمیسیون بجلسه گزارشی را در خصوص عملکرد این سازمان طبق برنامه ششم توسعه ارائه کردند، گفت: در جلسه بعد از ظ

الیحه حمایت از جنگلبانان و محافظان محیط زیست مطرح شد، این الیحه که مورد بررسی نمایندگان قرار گرفت در خصوص حمایت 

بانان است.نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه این الیحه در کمیسیون بانان و محیطاز جنگل بانان، شیالت

زی مورد تایید تصویب قرار گرفته است یک ماده واحده و هفت تبصره دارد، ادامه داد: در ماده واحده این الیحه ذکر شده است کشاور

بانان از جهت مسئولیت قضایی و مدنی و خسارات وارده به اشخاص ثالث در که ماموران اجرایی محیط زیست، جنگل بانان، و شیالت

شوند و کمک مالی به خانواده آنان در دوران ان مالی که در انجام ماموریت جهت وظیفه متحمل میقبال صدمات جانی و ضرر و زی

 شوند.قانون بکارگیری سالح توسط نیروهای مسلح می ١٥تا  ١٢تعقیب و بازداشت و بعد از آن مشمول مواد 

و نحوه تامین حق بیمه مشمول قوانین بیمه،  داد: همچنین درخصوص بیمه عمر، حوادث و بسیاری بیمه های متداول دیگروی ادامه

 شود.یهای وابسته به آنها مبیمه عمر و حوادث پرسنل، بازنشستگان و وظیفه بگیران وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ارگان

ان در حین و جنگلبانعضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی با تاکید بر اینکه تاکنون بسیاری تعداد بسیار زیادی از محیط بانان 

اند، عنوان کرد: متاسفانه بعد از دچار حادثه ماموریت به دست قاچاقچیان چوب و سایر متعارضین به طبیعت کشته و یا مجروح شده

اخت دشدن محیط بانان قانونی برای حمایت از آنها و یا اینکه این حادثه دیدگان را زیر پوشش بنیاد شهید قرار دهد و یا دیه آنها را پر

کنند وجود نداشته است.نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه این الیحه در کمیسیون کشاورزی مورد تحقیق 

بانان حین انجام وظیفه بودیم که تصویب قرار گرفت، عنوان کرد: در روزهای گذشته شاهد به شهادت رسیدن دو تن دیگر از محیط

ت های این ماده واحده تثبیاین ماده واحده با هفت تبصره در کمیسیون کشاورزی مجلس شد که تبصره همین مسئله باعث تصویب

ها کننده آن هستند.این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه در تبصره یک این ماده واحده آمده است که دادگاه

شوند را خارج از نوبت نان را که در حین انجام وظیفه کشته یا مجروح میو دادسراها مکلف هستند پرونده آن دسته از محیط آ

رسیدگی کنند، اضافه کرد: مامورین اجرای قانون که ماموران محیط زیست هستند در حین ماموریت اگر کشته یا مجروح شوند بر 

ه می شوند.عضو هیئت رئیسه کمیسیون گیرند و مشمول مزایای در قانون مربوطحسب مورد در حکم شهید ها یا جانباز قرار می

کشاورزی با تاکید بر اینکه نیروهای افتخاری نیست که طبق درخواست سازمان مربوطه اقدام به حفاظت از محیط زیست کنند و در 

ت سصورت مجروح یا کشته شدن شهید و یا جانباز محسوب می شوند، عنوان کرد: این در حالی است که مأموران داوطلب طبق درخوا

کتبی سازمان مربوطه به ماموریت فرستاده شده باشند.وی ادامه داد منابع طبیعی و محیط زیست تعداد پرسنل بسیار کمی دارند 

چارت آن  ٤برای مثال پرسنل منابع طبیعی یک پنجم چارت سازمانی این سازمان است به این معنا که از هر پنج چارت سازمانی 

http://awnrc.com/index.php
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است که عرصه خدمت این سازمان وسیع بوده و توان رسیدگی به آن را با نیروهای موجود  خالی است این مسئله در شرایطی

ها تعارض کنندگان به محیط ندارد.نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه به علت کمبود نیروهای این سازمان

نون سازمان امور استخدامی کشور را موظف کردیم بر اساس این قا ٦زیست از چنگال قانون فرار می کنند، تصریح کرد: تبصره 

های فنی و اجرایی نسبت به استخدام نیروهای مورد نیاز اقدام کنند و همچنین دولت موظف شده امکانات مورد نیاز این شاخص

لس آب و منابع طبیعی مجهای را تأمین و این مسئله را در بودجه ساالنه مقرر کنند.عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی دستگاه

کنیم که امکانات الزم وجود ندارد و با شورای اسالمی در پایان، خاطرنشان کرد: در زمان آتش سوزی مراتع و جنگلها مشاهده می

 بیل و کلنگ اقدام به اطفاء حریق می کنند که در این قانون دولت مکلف به تامین تجهیزات مورد نیاز شده است.

http://www.iana.ir/fa/news/٤٩٥٠8/%D8%B٧%D8 
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 مرکبات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آبان  ۰۳تاریخ: 

 های رنگ شده در بازار نیستخبری از پرتقال

استان مازندران با کمک سورتینگ داران و دستگاه اجرایی مدیرعامل اتحادیه باغداران مازندران گفت: بحث رنگ آمیزی پرتقال های 

گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی محمد رضا شعبانی مدیرعامل اتحادیه باغداران مازندران در گفتگو با خبرنگار.مرتفع شده است

 هب توجه با: کرد اظهار هستند، برخوردار مطلوبی کیفیت از بازار در موجود مرکبات  با بیان اینکه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

وایل آبان قند، مواد معدنی و میزان ویتامین ث موجود به گفته وی ا .می زودتر به بازار صورت گرفتک مرکبات عرضه جوی، شرایط

رنگ شعبانی با بیان اینکه نگرانی از حیث  .حد باالیی است، از این رو بهترین زمان برای عرضه مرکبات خواهد بوددر   در مرکبات

های استان مازندران با کمک سورتینگ داران و دستگاه وجود ندارد، افزود: بحث رنگ آمیزی پرتقال آمیزی پرتقال های شمال

رداشت پرتقال در سه نوبت برای مصرف روزانه، ذخیره انباری و ذخیره سازی شب عید این مقام مسوول از ب .اجرایی مرتفع شده است

خبر داد و گفت: در شرایط کنونی برداشت روزانه آغاز شده و همواره در ده روز آینده برداشت انباری نیز آغاز خواهد شد، بنابراین 

 .نداشته باشند کیفیت پرتقالمردم نگرانی از حیث 

 .آغاز شده است ،ساس دستور وزیر جهاد کشاورزی برنامه ریزی برای تنظیم بازار شب عید مرکباتبه گفته وی برا 

 صادرات مرکبات در راه است

نیازمند مشوق صادراتی است، اظهار کرد: اکنون منتظر دستورالعمل  صادرات مرکباتمدیرعامل اتحادیه باغداران با بیان اینکه  

 .اجرایی صادرات مرکبات هستیم، چراکه این امر به سبب کاهش تالطم بازار و نگرانی باغداران یک گام مثبت به شمار می رود

و تسهیالت کم بهره به صادرکنندگان مرکبات بیان کرد: نمایندگان مجلس  پرداخت مشوق صادراتیشعبانی با اشاره به ضرورت  

میلیارد تومان مشوق صادراتی برای مرکبات شدند که در صورت تخصیص  ١٠٠از سازمان مدیریت و برنامه ریزی خواستار تخصیص 

ات مازاد بر نیاز داخل به بازارهای خارجی هزارتن مرکب ۳٠٠وی با بیان اینکه امکان صادرات  . و بازاریابی صادرات آغاز خواهد شد

مدیرعامل اتحادیه باغداران  .هزارتن کیوی صادر کنیم ١٠٠هزارتن مرکبات و  ٦٠وجود دارد، افزود: در گام نخست در نظر داریم که 

جه به سرمای با بیان اینکه امکان پیش بینی بلند مدت وضعیت آب و هوا از سوی سازمان هواشناسی وجود ندارد، گفت: با تو

 غازآ زودتر کمی امسال برداشت خاطر همین به که  غیرمنتظره آذر ماه سال گذشته، باغداران از ریسمان سیاه و سفید می ترسند

 اعالم تن میلیون ٤.٥ را کشور مرکبات وی در خاتمه مجموع میزان .نیفتد خاصی اتفاق برداشت فصل پایان تا رود می انتظار و شد

 .میلیون تن به استان مازندران اختصاص دارد ٢.٥ حدود میزان این از: گفت و کرد

http://www.yjc.ir/fa/news/٦٢٩٥٤٤۳/%D8%AE%D8%A8%D 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۹۶/۰۸/۰۷ : تاریخ

 داشته باشد گفتم به پرورش گل و گیاه توجه ویژهمی دیدمجمهور را میاگر رئیس
ای گفتم به بخش کشاورزی و تولیدات گلخانهکردم میجمهور مالقات مییک پرورش دهنده گل و گیاه به الجزیره گفت: اگر با رئیس 

  .ای داشته باشد به همان اندازه که به صنایع نفت و گاز داردتوجه ویژه

، شبکه الجزیره گزارشی از وضعیت پرورش گل و گیاه از منطقه ورامین تهیه کرده خبرگزاری فارسالملل بین به گزارش گروه اقتصاد

کنند به دلیل هزینه باالی تولید و نبود دانش کافی و همچنین بازارهای صادراتی مناسب صنعت گل و گیاه ایران که آنها تأکید می

 .تواند استفاده کنندمیلیارد دالری بازارهای جهان نمی ١٠٤های ز ظرفیتا

ی علیه المللهای بینای در منطقه ورامین به الجزیره گفته است: از زمانی که تحریمدهنده گل و گیاه گلخانهمهدی کبریایی پرورش

هایی که اکنون با آن مواجه از بزرگترین چالش وی همچنین گفته است یکی .ایران برداشته شد اوضاع اندکی بهبود یافته است

ا ای در اروپا هستند و مهستیم نبود تکنولوژی مدرن در این زمینه است. اکثر کارشناسان متخصص حوزه تولید محصوالت گلخانه

ل و دهندگان گانی پرورشتوانیم دانش و تکنولوژی آنها را به ایران منتقل کنیم. با وجود این برای انجام رقابت با بازارهای جهنمی

های آینده رود اما طی سالعلیرغم اینکه صنایع نفت و گاز یکی از صنایع مهم به شمار می.گیاه نیازمند کمک و حمایت هستیم

کبریایی گفت: در مقایسه با بازار نفت و گاز صنعت گل و گیاه هنوز بازار .صنعت گل و گیاه به عنوان یک رقیب جدی خواهد بود

گفتم کردم میوی همچنین به الجزیره گفت: اگر با رئیس جمهور مالقات می .تی مناسبی ندارد و نیازمند حمایت ویژه استصادرا

 .ای داشته باشد به همان اندازه که به صنایع نفت و گاز داردای توجه ویژهکه به بخش کشاورزی و تولیدات گلخانه

دمان را در اوپک تحکیم کنیم باید همان توجه را برای محکم کردن جایگاه خود در کنیم جایگاه خوبه همان اندازه که ما سعی می

هایی گذاران خارجی باز کنیم. هنوز ورود به بازارهای جهانی با چالشسازمان جهانی غذا )فائو( داشته باشیم و راه را برای سرمایه

ه به الجزیره، گفت: مشکل اصلی ما در حال حاضر هزینه همچنین اکبر شاهرخی رئیس اتحادیه فروشندگان گل و گیا .مواجه است

توانیم با صادرکنندگان اصلی گل و گیاه در جهان مانند هلند رقابت داشته باشیم. تولید گل و گیاه ما به باالی صادرات است ما نمی

 اندک است اکثر آن برای مصرف داخلی برد. از آنجایی که تولید ماصورت انبوه نیست و این مسأله قیمت تمام شده تولید را باال می

شوند و حتی زمانی که روند در مسیر انتقال خشک میشود از بین میهایی که در داخل مصرف میشود. حتی نصف گلاستفاده می

تقاضا شاهرخی به الجزیره گفت: در دیداری که با حسن روحانی رئیس جمهور داشتم از وی  .روندبه مغازه هم رسیدند به فروش نمی

های خود را تجهیز کنند چرا که هزینه بهره با نرخ سود پایین بدهند تا آنها بتوانند گلخانههای کمکردم که به تولیدکنندگان وام

 تواند یکی از بهترینمندند بر این باورند که میهمه آنهایی که به پرورش گل و گیاه عالقه .ها بسیار پرهزینه استمدرن کردن گلخانه

ذاری گها برای رسیدن به بازار بکر نیازمند سرمایهگذاری در زیرساختدر ایران است و برای ایجاد تکنولوژی جدید و سرمایه مشاغل

کنند دولت حمایت بیشتری را برای مدرن کردن صنعت همه آنها یک وجه مشترک دارند و آن این است که آرزو می.مناسبی است

 .این توجه صرفاً به دلیل دالیل اقتصادی آن نباشدگل و گیاه در کشور داشته باشد. و 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١۳٩٦٠8٠٧٠٠٠٧٥٢ 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدید
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آبان  ۰۵تاریخ: 

 ایران مغفول مانده است کشاورزی خانوادگی در

 .دهد، اما کشور ما توجه چندانی به این امر ندارددرصد کشاورزی دنیا را تشکیل می ٧٠با توجه به آنکه کشاورزی خانوادگی 

درصد منابع کشاورزی  ٧٠در همه جای دنیا  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار 

با وجود آنکه  .کنددهند که از این منظر نقش مهمی در ارتقای پایداری منابع طبیعی ایفا میرا خانوارهای کشاورز تشکیل می

ز اهمیت ویژه ای برخوردار است، اما کشور ما بسیاری از آداب و سنن و فرهنگ تاریخی خود را از ا  در جهان کشاورزی خانوادگی

آمریکایی ها نسل به نسل کشاورزی خانوادگی خود را  .است ها کاری اهمال این از ناشی ها گرفتاری اعظم بخش که  دست داده

وزیر  .کشاورزی خانوادگی قرار داده است که این امر نشان از اهمیت موضوع داردکنند ،به طوریکه این اواخر فائو شعار خود را دنبال می

 نونی،ک های ظرفیت به توجه با جهاد کشاورزی در نخستین همایش نقش آفرینی زنان روستایی و عشایری در توسعه پایدار گفت: 

وی ایجاد گلخانه، جلوگیری از  .توسعه یابد ایدب دستی صنایع و تکمیلی و تبدیلی صنایع کشاورزی، بخش ملی تولید در زنان نقش

همچنین اسکندر زند معاون وزیر جهاد  .خام فروشی و عرضه محصوالت در قالب بسته بندی های محلی را امری ضروری دانست

د کشاورزی درص ٧٠ خانوادگی کشاورزی: گویدمی دارد، مهمی تاثیر صنعتی کشاورزی بر خانوادگی کشاورزی اینکه بیان با کشاورزی 

دهد که نقش زنان در این بخش بسیار پررنگ است و غفلت از این کشاورزی آسیب به بخش صنعتی را به همراه دنیا را تشکیل می

 ٩٥با بیان اینکه در ایران  زیصنعت،تجارت و کشاور های بخش کشاورزی در گفتگو با خبرنگارمسعود اسدی رییس تشکل. دارد

در کشور ما به شمار می  بزرگترین مشکل کشاورزی خانوادگی اقتصاد معیشتی :درصد کشاورزی خانوادگی است، اظهار کرد

درصد کشاورزی در کشورهای اروپایی و آمریکایی به صورت هولدینگ و شرکت سهامی بزرگ اداره می  ۳٠به گفته وی  .رود

در کشور گفت: در کشورهای اروپایی از آخرین تکنولوژی  مدرنیزه شدن کشاورزی خانوادگیره به ضرورت اسدی با اشا .شوند

رییس تشکل های  .روز در مزارع استفاده می شود، در حالیکه در کشور ما به سبب نبود تکنولوژی تولید چندان چشمگیر نیست

گذاری در هولدینگ اقتصادی دانست و افزود: البته زمانیکه یهرا به معنای افزایش سرما توسعه کشاورزی صنعتیبخش کشاورزی 

 .گذاری در این بخش دارنددرصد آن خانوادگی است، سرمایه گذاران رغبت کمتری نسبت به سرمایه ١٠٠یا  ٩٥تشکیالتی 

 ضرورت ایجاد زنجیره تولید در بخش کشاورزی

اظهار کرد: نبود زنجیره  صنعت،تجارت و کشاورزیعلی خان محمدی مدیرعامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی در گفتگو با خبرنگار 

 هب ما کشور در انوادگی و ساماندهی تولید، جوالن دالالن و عدم استفاده از سیستم های رایج دنیا از مهم ترین معایب کشاورزی خ

وی افزود: بدون داشتن برنامه پایدار و رعایت الگوی کشت، عدم توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی خانوادگی،  .روند می شمار

خان محمدی توسعه سیستم های مدرن جهت ساماندهی تولید کشاورزی خانوادگی  .نمی تواند نقش مهمی در این بخش ایفا کند

 مهاجرت از توان می کشاورزی دربخش مدیرعامل مجمع ملی بخش کشاورزی ادامه داد: با ایجاد زنجیره  .ضروری دانسترا امری 

 .است ضروری امری مدرن خانوادگی کشاورزی داشتن برای تولید ساماندهی چراکه کرد، جلوگیری شهرها حاشیه به روستاییان

http://www.yjc.ir/fa/news/٦٢٩٢٥١٤/%DA%A٩%D8%B٤%D8% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۰۲تاریخ: 

 وگوی ملی آباردکانیان؛ وزارت نیرو و نیاز به گفت

ی که بیشتر های تلگرامهای کوتاه در کانالوگویی شکل بگیرد. با پستتوان انتظار داشت گفتکاراکتر در توییتر نمی ١٤٠با اعتماد : 

هزار ممبر حول ٧تا  ٦های تلگرامی که ها و سوپرگروهگیرد. حتی در گروهوگو شکل نمیدهند نیز گفتنگاهی یکسویه را انتقال می

کاراکتر توییتر و  ١٤٠تر از آن وگو عمیقگیرد. نیاز جامعه ما به گفتوگو شکل نمینیز گفتیک موضوع خاص در آن حضور دارند 

سه  «احزاب»و « نهادهای مدنی»، «وگوگفت»های تلگرامی است آنقدر که دکتر هادی خانیکی، استاد ارتباطات نیز تاکید دارد متن

پژوهشی در ایران انجام شد که بر اساس نتایج  ١۳٩٢حانی در سال عامل مهم مورد نیاز جامعه ایران است.پس از پیروزی حسن رو

ی شناسبندی کرده بود. برهمین اساس انجمن جامعهبندی و اولویتکردند را دستهمساله مهمی که ایرانیان به آن فکر می ١٠٠آن 

وگو و را فرصتی ملی برای گفت« آب»اله ایران، انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات ایران با همکاری اندیشکده تدبیر آب ایران مس

های آب، فرهنگ نشست سلسله»تمرین این مهارت دانستند و یک سلسله نشست برای بررسی آب و مسائل پیرامون آن برگزار کردند؛ 

 ترا پررنگها را به سوی مساله آب متمرکز کند و برای مردم جدی بودن این مساله رها تالش داشت تا نگاهاین نشست«. و جامعه

نفعان نینجامید که از دل آن یک یا چند عامل به عنوان مخربان وگو میان ذیهای فنی درباره آب آنقدر به گفتکند؛ اما هیچگاه بحث

ای خطاب کارشناس و فعال صنعت آب با امضای بیانیه ١١٠اصلی محیط زیست و آب شناخته شوند.در تابستان گذشته نیز بیش از 

سال آنچه  ٤وگوی ملی آب شدند. در همین خواستار تعیین و نامگذاری دهه پیش رو به دهه ملی آب و طرح گفت جمهوربه رییس

های کشاورزی و شیوه زراعت در محدوده این شد، اثر حفر چاههایش منتشر میدرباره احیای دریاچه ارومیه جریان داشت و گزارش

« اهلل بیطرفحبیب»جمهور ها وقتی در مرداد گذشته رییسسال از این اقدام ٤گذشت دریاچه را بیشتر و بیشتر بر زبان انداخت. اما با

ای های در وزارت نیرو که از وضعیت رودخانههای سازهوان گزینه پیشنهادی برای وزارت نیرو معرفی کرد منتقدان سیاسترا به عن

د و روهایی بیطرف را عامل خشک شدن زایندهدهی جریانی در فضای مجازی و پشت هشتگرود نگران بودند با شکلکارون و زاینده

جا دادند. عدم رأی « انتقال آب»و « سدسازی»الت محیط زیست و طبیعت ایران را پشت آسیب دیدن کارون دانستند و همه معض

 ها و فعالیت خود بدهند.ها شور و حرارت بیشتری به حرفاعتماد مجلس به گزینه پیشنهادی وزارت نیرو سبب شد تا این جریان

هایی در حمایت گزینه پیشنهادی معرفی کردند و کمپین نفر خود را به عنوان ٢8اهلل بیطرف پس از عدم رأی اعتماد مجلس به حبیب

وگو ها نیز به گفتپرداخت. اما همه این گروههای گزینه خودمطرح میهای تلگرامی به توصیف ویژگیاز آنها شکل گرفت که حول گروه

ی باشد اگر در تحلیل خود درباره انگارگرفت.شاید سادهتر جهت میهای جدیدرباره آب منجر نشد و بیشتر به نقد و تخریب گزینه

ن وگو و بحث در ایرا تنها عامل تخریب طبیعت ایران بدانیم و به جای گفت« انتقال آب»و « سدسازی»وضعیت محیط زیست ایران 

های تلگرامی حکایت آن شویم که خود گوییم و خود نفعان آب، جزیره به جزیره در گروهجا جمع شدن فعاالن و ذیباره و یک

 ندیم....خ

تر شدن مساله آب به محوری برای طرح یک وگو در جامعه ایران که سیاست از آن رنج بسیار برده پس از پررنگموضوع فقدان گفت

ای مهم را رسیدگی کنیم و هم پذیرش نظرات وگو کنیم تا هم مسالهپیشنهاد تبدیل شد. اینکه با محور قرار دادن آب تمرین گفت

طرح ها متر از سوی دکتر هادی خانیکی در همان سلسله نشستوگوی ملی آب پیشنهادی بود که پیش. گفتهمدیگر را قدر نهیم

که تشکلی زیرمجموعه اتاق بازرگانی ایران است نیز سال گذشته و درشرایطی که در « فدراسیون صنعت آب ایران»شده بود.

ناظر مجلس در شورای عالی آب پیشنهاد داد « احمدعلی کیخا»به ای اش برای ایجاد صدای واحد آب تاکید شده در جلسهاساسنامه

« نرضا اردکانیا»وگوی ملی آب شود و از طریق شورای عالی آب این رفتار را در کشور نهادینه کند.حال که تا هدایتگر موضوع گفت

http://awnrc.com/index.php
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به نمایندگان ارایه کرده است خوب است  خود راو برنامه به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت نیرو به مجلس شورای اسالمی معرفی شد 

وگوی گفت»هایی که برای اداره وزارت نیرو پیشنهاد کرد موضوع این موضوع را در دستور کار خود قرار دهد و عالوه بر همه برنامه

وگو با سایر تسال گذشته بیش از هر زمان دیگری تعامل و گف ١٠را در صدر قرار دهد.اردکانیان در « دیپلماسی آب»و « ملی آب

تواند ساختمان وزارت نیرو را عالوه بر آنکه به مدیریت بهتر آب و برق اختصاص دهد به کشورها و اقوام را تمرین کرده است و می

نفعان داخلی آب گرد هم آمده و هر ساختمانی برای دیپلماسی چه در داخل و چه برای خارج از ایران تبدیل کند. جایی که همه ذی

ها مطرح کنند و خوشبختانه وزارت نیرو پژوهشکده و دانشکده و نیروی علمی هم دارد ها و تهمتری دارند فارغ از تخریبنقد و نظ

 وگوها راهکارهای عملیاتی استخراج و پیشنهاد کند.که بتواند از دل این گفت

//www.iana.ir/fa/news/http:٤٩٤8٢/%D8%A٧%D8%B١%D8%AF%D٩ 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۰۳تاریخ: 

 برنامه مفصلی برای مقابله با بحران کم آبی دارم

 .پرداختهای خود برای مقابله با بحران کم آبی وزیر پیشنهادی نیرو به ارائه برنامه

ب لبه گزارش ایانا از خانه ملت، رضا اردکانیان، با بیان اینکه برنامه مفصلی برای مقابله با بحران کم آبی دارم، گفت: این برنامه در قا

یک سرفصل تقدیم مجلس شورای اسالمی شد و از تمامی افراد و کارشناسانی که دغدغه مساله آب را داشته و عالقمند به پیگیری 

رخواست می کنم به سایت مجلس شورای اسالمی و وزارت نیرو مراجعه و این برنامه را مطالعه و پیشنهادات خود را ارائه هستند د

شود، بیان کرد: این سوال پاسخ بله و خیر ندارد زیرا آبی مواجه میکنند.وی در پاسخ به این سوال که آیا کشور در آینده با بحران بی

تقاضا و همچنین اطالعات و آماری که به استناد آنها چنین ادعاها و قضاوت هایی مطرح می شود را  باید بحران، شرایط مصرف و

طور قطع آنچه که فصل مشترک تمامی این نکات بوده این است که نیازمند کار و اقدامات وسیعی در تعریف کرد.اردکانیان افزود: به

یشترین تمرکز و توجه را روی الگو و نوع مصرف آب داشته باشیم که تحقق این این زمینه هستیم.وزیر پیشنهادی نیرو افزود: باید ب

های خارج از دولت و مردم به عنوان ربط و همچنین مجموعهمهم مستلزم همکاری همه جانبه در سطح دولت و بین دستگاه های ذی

 مصرف کننده است.

http://www.iana.ir/fa/news/٤٩٥٠٩/%D8%A8%D8%B١%D٩%8٦% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۰۴تاریخ: 

 ها«مال»عصر انقراض 

 پایتخت ها در«مال»نسخه شهری برای تعویق مرگ 

تاثیر تحول در سبک خرید، عصر رونق فروش را تحت -های تجاری چندمنظوره مجتمع -ها «مال»بازار جهانی  : دنیای اقتصاد

ه دهد در آمریکا، هشدارهای سالمللی و شهرسازی نشان میسر گذاشته و وارد سراشیبی سقوط شده است. نتایج دو مطالعه بینپشت

 ٤، از هر ٢٠٢٢بروز پیدا کرده و تا « انبار کاال»یا تبدیل این مراکز به « تعطیلی»ها، به شکل «مال»لخ سال پیش درباره سرنوشت ت

کند. یک های انجام شده در تهران را تهدید میگذاریها، سرمایه«مال»شود. رقیب مجازی ، یکی از صحنه تجارت خارج می«مال»

های سازها در تهران خالف جهت تحوالت جهانی بازار مجتمع«مال»دارد. حرکت  نسخه برای مقابله با مرگ تدریجی این بازار وجود

رو گذاران روبهسرمایه« کستگیورش»را با خطر  پایتختهای چند منظوره در شمال و غرب ای برجوساز فلهتجاری، سرنوشت ساخت

ها در «مال»درباره موقعیت جدید  معماریو یک پژوهشگر شهر و « دنیای اقتصاد»الملل بین اقتصادنتایج دو بررسی از سوی گروه .کرده است

سر گذاشتن های تجاری چندمنظوره و مراکز بزرگ فروش کاال در دنیا، با پشتبازار مجتمع و اوضاع وخیم این مراکز در تهران حاکی است: جهان

اند اما در فروش سنتی شده« مرگ تدریجی»و « زوال»مراجعه خریدار و بازدیدکننده، مدتی است وارد عصر « اوج رونق»و « شکوفایی»دوران 

برج(، تازه در مراحل پایانی ساخت و تکمیل برای شروع فعالیت هستند. سه سال پیش  ٥٠جم قابل توجهی از همین مراکز )بیش از پایتخت، ح

بورس قدیمی –گذاران هیجانی از روی دست همدیگر(، یک هشدار سراسری در آمریکا سرمایه)های سریالی در تهران سازی«مال»درست در اوج 

 .خبر داد« هابا مال تجارتآغاز سراشیبی سقوط »از  -ی و مراکز تجاری چندمنظورهاهای زنجیرهفروشگاه

درصد  ١٥بینی کردند: ی، پیشمراکز تجار« رقبای مجازی»کارشناسان شهرسازی و دالالن ملک در آمریکا با رویت اولیه  ٢٠١٤سال 

 .شوندمی« تبدیل به انبار»یا « تعطیل»سال،  ١٠ها طی «مال»

های ای در ورودی مجتمعهای زنجیرهدلیل تعطیلی یکسری از فروشگاهها به«مال»مشاهدات تازه در این کشور اما سرعت انقراض 

در آمریکا، « مال» ٤سال آینده، از هر  ٥طابق آخرین برآوردها تا دهد. مهای قبلی نشان میبینیتجاری را به مراتب بیشتر از پیش

 .ها، در عمده کشورها به پایان رسیده است«مال»شود. عصر یکی تعطیل می

 نیاز دو اخیر هایسال طی -بسته فضای–به عنوان نوعی از فضای عمومی  (در تهران مراکز تجاری چند منظوره )شبه مال

 شهر، تا حدودیالنک این در کارآمد شهری باز فضاهای غیاب در توانست را «فراغت اوقات گذراندن» و «خرید» شامل هانشینپایتخت

برداری را در تهران به شدت کاهش داده ل بهرهها، میزان مراجعه به مراکز تجاری در حا«مال»اما اکنون رقیب مجازی .دهد پوشش

به روابط اجتماعی افراد، بخشی از نیاز  (های مجازی )تلگرام و اینستاگرامدهد، تحت تاثیر نفوذ شبکهمطالعات نشان می .است

 .دیگر در حال تامین استشد، به طریق که تا پیش از این با مراجعه به این مراکز پاسخ داده می (ها )دیدن و دیده شدننشینپایتخت

سازها در تهران «مال»تر کرده است. ها نیز رکود فروش در این مراکز را سنگین«مال»به عنوان رقیب دیگر « های اینترنتیفروش»

داد را کلید زدند. آمار رسمی ازتع ٢٢های تجاری در سه منطقه اول تهران و البته منطقه سازیبه شکل گسترده برج ٩٠از اوایل سال 

و شبه مال در « مال» ٢٠٠شود در حال حاضر حدود های ساختمانی صادرشده برای مراکز تجاری وجود ندارد اما گفته میپروانه

تهران به شکل فعال، نوساز خالی از تجارت و در حال ساخت، وجود دارد. کلنگ ساخت عمده این مراکز در زمانی که دنیا عالیم 

 مرگز ها در تهران ا«مال»زده شد. مطالعه شهری درباره مسیر نجات موقت  زمینسنتی را دریافت کرده بود، به  تجارتسقوط 

توانند ورشکستگی احتمالی این مراکز را تعلیق کنند. اقدام بردار، با دو اقدام میگذاران و عوامل بهرهدهد: سرمایهتدریجی نشان می
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این مراکز برای پیوندخوردن با فضای باز شهری و اقدام دوم، اصالح در عرضه کاالها و خدمات برای فراگیر کردن  معماریاول، تغییر 

 .است -اجتماعی طبقات همه برای استفاده قابل–آنها 

 «مال»از خیابان تا 

مطالعات شهری  ادبیاتسال است که در  ٦٠نتایج بررسی محیا احمدی، پژوهشگر شهر و معماری در این باره حاکی است: حدود 

ریزان شهری قرار گرفته وردار شده و همواره مورد توجه طراحان و برنامهاز اهمیت بسیاری برخ« فضای عمومی»در جهان، عبارت 

گیری انواع تعامالت اجتماعی در میان اقشار گوناگون و رویارویی عموم مردم در آن است. ویژگی کلیدی فضای عمومی، امکان شکل

و تکاپوی اجتماعی شده و عموم مردم را از حالت انزوا و  رشدگیری است. تعامالتی که به باور متفکران این عرصه، منجر به شکل

گیری های عمومی شهر نقشی پررنگ و موثر در شکلکنند. بر این اساس، کیفیت مکانانفعال نسبت به محیط و دیگران خارج می

بر یدند. بازار عالوهدبه قامت خود می مسجداز دیرباز این پدیده را در فضاهای مهمی چون بازار و  ایرانشهرهای .این تعامالت دارد

ن های اجتماعی در میاگیری طیف وسیعی از رویاروییبندی اصلی شهر و مرکز مهم دادوستد بود، نقش مهمی در شکلآنکه استخوان

تهران هایی که در عهد ناصری در بر بازار، در خیابانعموم اقشار مردم بر عهده داشت. بعدها و در دوران قاجار، این نوع رویدادها عالوه

ایی در هشکل گرفتند ادامه یافت و خیابان در کنار بازار محلی برای وقوع چنین تعامالتی شد. تا آنکه در دوران پهلوی اول، خیابان

عی های اجتماشان کمتر نشانی از وجود توجه به رویارویینحوه ایجاد آنها و کیفیت فضاییایجاد شدند که  ایراندل یکایک شهرهای 

خوریم مان کمتر به خیابانی برمیو تعامالت مردم دارد. این روند کمابیش تا کنون نیز ادامه یافته و به همین دلیل، در شهرهای کنونی

 .های شهروندان برخوردار باشدزنید برای پرسهکه از فضایی گرم و پرشور از حضور مردم یا حتی خوشاین

االنه بمدت و فارغهای محیطی و کالبدی کافی برای حضور طوالنیدر چنین شرایطی که بسیاری از فضاهای باز شهری از کیفیت

بزرگ هستیم.  هایهای بسته پاساژها و مالمردم برخوردار نیستند، چند سالی است که به مرور شاهد اقبال شهروندان به محیط

دهند که هم به لحاظ بصری و هم از جهت عملکردی و آسایش محیطی از ها عموما فضایی در اختیار مراجعان خود قرار میمال

کیفیت باالتری نسبت به فضاهای بازِ موجود در شهرهای کنونی برخوردارند؛ و بر همین اساس مردم این فضاها را هم برای خرید و 

های ناشی ها از یکسو کاستیتوان گفت در شهرهای امروز ایران مالبنابراین می.کنندانتخاب می اوقات فراغتهم گذران بخشی از 

 رونقی این فضاها دامنز شهری را جبران کرده و از سوی دیگر با جذب مردم به درون خود، به افت و بیاز کیفیت نامطلوب فضاهای با

ها برای پاسخ به نیازهایشان شروع شده و منجر به خالی زنند؛ چرخه معیوبی که از ترجیح مردم به حضور در درون فضای مالمی

 .شودوسیله اتومبیل میافراد پیاده و تصرف هرچه بیشتر آنها بههای شهر از حضور ها و میدانشدن هرچه بیشتر خیابان

حضور  .افتاد تفاوت بنیادینی داردتر در فضاهای شهری اتفاق میاما این جنس از حضور و تعامالت اجتماعی درون مال، با آنچه پیش

ای برای اجتماعی و هر سطح اقتصادی بهانه االصول برای همگان میسر بوده و هر کسی از هر طبقههای شهر علیدر خیابان و میدان

شدن توسط آنها و حتی زنی و دیدن مردم و دیدهبودن درون این فضاها دارد؛ از خرید و برطرف کردن مایحتاج زندگی گرفته تا پرسه

اس جنسی از برد. بر همین اسزندگی در فضای باز شهر، همگی ممکن است و هر کسی بسته به انتظارش از این فضاها بهره می

اش در فضاهای بسته عمومی کمتر قابل تصور است. پذیر است که نمونهاختالط فرهنگی و رویارویی اقشار اجتماعی در خیابان امکان

 رقابتاست با هم « مشتری»ها هرچقدر هم که امکانات متنوعی به مخاطبانشان ارائه دهند، باز در بنیان خود، که جذب عموما مال

گاه اهمیت فضاهای باز شود هیچ؛ و این تفاوت مشتری با مردم موضوع بسیار مهمی است که موجب می«مردم»کنند و نه جذب می

اشد کننده بتواند در این باره نگرانه رنگ نبازد. آنچه میها، پیش چشم متفکران این حوزشهری، حتی در دوران سلطه و سیطره مال

اجتماعی دیگری چون تعارض و تزاحم قشری  مشکالتتواند موجب بروز است که می درآمدجدایی اقشار اجتماعی بر اساس سطح 
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پیکر با طرحی چشمگیر ها در این زمینه قابل توجه است. این بناهای عموما غولاز سوی دیگر نوع طراحی کالبد مال.با دیگری شود

توجه به آن، همه اتفاقات خوب را در درون خود رقم اما رو به درون، به فضای بیرونی و بستر شهری خود پشت کرده و بی شاخصو 

 ه نسبتِ آنچه در درون رقمکیفیتی بشان از اندکزنند. بناهایی عموما بدون روزنه قابل توجهی به اطراف که طرح نمای بیرونیمی

نی بیها و اتفاقاتی که برای رونق زندگی درون مال پیشاند، چه به لحاظ کالبد و ظاهر بنا و چه به لحاظ فعالیتخورده سهم برده

اهایی ت. فضها اسافتد پدید آمدن فضاهایی بدون استفاده و نامعین در اطراف این ساختمانناگزیر، آنچه در اکثر موارد اتفاق می .شده

دلیل عدم برخورداری از طراحی مناسب و حضور افراد و وجود نداشتن نظارت کافی و مناسب بر ای موارد ممکن است بهکه در پاره

هایی است که در کشورهای بزرگ توجه و اساسی دیگر، تجربهمساله قابل.های اجتماعی و بزهکاری نیز منجر شوندآنها، به بروز آسیب

رو هستیم که دوران شکوه و های متعددی روبهقتصادی دنیا، از آمریکا گرفته تا چین، وجود دارند. در آمریکا با مالهای او قطب

کنند، متروک  رقابتاند با همتایان جدیدترشان برند و از آنجا که نتوانستهرونقشان را پشت سر گذاشته و امروز در زوال به سر می

لی به نام آغاز شد، مگاما جهانترین مرکز خرید ترین و پررونقسودایی برای ساخت بزرگ ٢٠٠۳اند. یا در چین، در سال رها شده

که قرار بود روزانه صدهزار نفر آز آن  چیندر دلتای رودخانه مروارید در جنوب غربی  ٩٠٠٠٠٠هوآنَن با وسعت باورنکردنی شین

 .واحدهای تجاری این مگامال هیوالآسا هرگز حتی کاالیی به خود ندیدبازدید کنند؛ اما این رویا هرگز محقق نشد و بسیاری از 

تر و بحرانی الکترونیکگیرتر شدن خریدهای اینترنتی و ارتباطات ها و مراکز خرید، امروزه با هرچه همهمساله از رونق افتادن مال

از هر چهار مال آمریکا، یکی تعطیل شود. این مساله در ایران نیز  ٢٠٢٢بینی شده تا سال که پیشطوریشود، بهتر میکنندهنگران

 رهای بزرگ و کوچک کشور در حالهایی که به سرعت در شهرود که سرنوشت مالتواند با اندکی تاخیر اتفاق بیفتد و بیم آن میمی

مدفون شدن  خاکای نه چندان دور چیزی شبیه سرنگونی باشد، و این یعنی به هدر رفتن و در سربرآوردن هستند، چه بسا در آینده

 .محیطیو منابع زیست نیروی کاراقتصادی گرفته تا  سرمایهکشور، از  سرمایهمقادیر قابل توجهی از 

های ها را همان رویاروییهای مالهای مجازی نیز حتی در این زوال تدریجی نقش خواهند داشت، چراکه اگر یکی از جذابیتشبکه

ها و پیوندهای فرهنگی بدانیم، امروز شاهد آنیم که فضاهای مجازی چون ها در عرصه عمومی و آشناییشدنن و دیدهاجتماعی و دید

تر در فضاهای باز گیر شدن و جذب اقبال عمومی به سمت خود هستند و بسیاری از آنچه پیشاینستاگرام، با قدرت در حال همه

است و به مرور در  فضای مجازیافتد، به نحوی دیگر در حال وقوع در خرید اتفاق میها و مراکز شهری و اخیرا تا حدودی در مال

های اندیشی برای جلوگیری از خسارتاید متوجه اهمیت چارهبنابراین ب.حال تعریف و تعیین آداب و قواعد خاص خود نیز هست

ها به مثابه فضای ها و معایب مالرسد از مجموع آنچه در باب مزیتاحتمالی ناشی از هدررفت این سرمایه عظیم باشیم. به نظر می

شود عبور کرده و به سوب میعمومی گفته شد، الزم است مال از وضعیت فعلی که به نوعی رقیبی برای شهر و فضاهای شهری مح

ها بررسی کرد؛ از تنوع در عرضه انواع محصوالت با توان در ابعاد مختلف طراحی مالمکملی برای آن تبدیل شود. این موضوع را می

ای نهوهای مختلف و توجه به طیف وسیع و متنوعی از مراجعان و برآوردن نیازهای آنان گرفته تا طراحی کالبد این بناها به گقیمت

ها از حالت بسته و سردرتوی فعلی به شرایطی تغییر وضعیت اگر کالبد مال.که به بستر شهری اطرافشان رو کرده و با آن ترکیب شوند

وساز در نظر گرفته شده برای ساخت زمیندهند که با فضای باز اطرافشان در تعامل بوده و با همراهی آن کار کنند، یا حتی بخشی از 

 هایرود که آسیببه فضای باز طراحی شده و در پیوند با شهر اختصاص یابد و در حکم یک فضای شهری عمل کند، امید آن می

ها در وضعیت فعلی که مخاطب را صرفا به درون کمتر از وضعیت فعلی باشد. مال شاخصاحتمالی ممکن برای آینده این بناهای 

کنند، بیشتر در حال انکار شهر هستند مدت در درونشان به مخاطب عرضه میخوانند و انواع امکانات الزم را برای حضور طوالنیمی
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گذاری و طراحی این پدیده نسبتا نوظهور در کشورمان الزم است تا مال را مکملی برای آن. شاید نگاهی دوباره به سیاست تا تعامل با

توان گفت در وضعیت فعلی مال، خود همچون شهری مجزاست در دل شهر که همه را به درون خود شهر ببینیم و نه رقیبش. می

 .ما بهتر آنکه روی به شهر بگشاید و شهری باشد در امتداد شهر و نه مجزای از آندارد. اخواند و از بیرونش بر حذر میمی

 ها«مال»عصر انقراض 

ها در عصری زندگی انجام شده، آمده است: عصر انقراض مال« دنیای اقتصاد»الملل در بررسی دیگری که توسط گروه اقتصاد بین

ا در جهان تنهکنیم که پیشرفت تکنولوژی موجب توسعه ارتباطات و سهولت نقل و انتقاالت مالی شده و خریدهای اینترنتی نهمی

های تکنولوژیک اما عه و این روزها در کشور خودمان هم به سرعت رواج یافته است. این پیشرفتپیشرفته که در جهان در حال توس

ها، یکی از پیامدهای خریدهای اینترنتی است. حاال در چنین پیامدهایی را نیز در پی دارد. کاهش نسبی خریدهای مردم از فروشگاه

 گذاری عبثهای تجاری بزرگ سرمایهکه ساخت مگامال یا همان مجتمعیافته زودتر از دیگران دریافته است وضعیتی جهان توسعه

 اقتصادترین ها در این بزرگبوده است چراکه از یک دهه پیش هشدار کارشناسان شهرسازی در آمریکا از متروکه شدن مگامال

چندان دور در کشور خودمان ای نهرسد در آیندهنظر میجهان حکایت داشت، تصویری که حاال در آمریکا به واقعیت تبدیل شده و به

 .ها به پایان رسیده استتوان گفت که بر اساس تجربیات جهانی عصر ساخت مگامالهم شاهد آن باشیم. در واقع می

« هستند، مرگی کند و زشت مرگهای آمریکا در حال عنوان مگامال»اینسایدر در مطلبی با ریه بیزینسسه سال پیش بود که نش

ه شدن هستند. بر این اساس، در سال هشدار داده بود که مراکز خرید بزرگ در آمریکا که زمانی رونق فراوانی داشتند، در حال متروک

ها پیدا کنند. فروشانی را برای اجاره مغازهکردند تا بتوانند خردهها در آمریکا دوران سختی را سپری میمالکان این مگامال ٢٠١٤

ها گامالر در این مای نسبتا باالی اجناس، صرفه اقتصادی چندانی برای حضوشدن مشتری و قیمت کارخانهفروشان با توجه به کمخرده

کننده رانتنهایی آنقدر نگاند این معضل بهدیدند. سه سال پیش، بیزینس اینسایدر نوشته بود که کارشناسان امالک هشدار دادهنمی

کارشناسان اعالم کرده بودند که در حدود  ٢٠١٤نیست که سرعت پیشرفت این روند همه کارشناسان را نگران کرده است. در سال 

فروشی، همچون انبار کاالها تبدیل سال بعد یا تعطیل خواهند شد و یا به فضاهایی غیر از خرده ١٠های آمریکا ظرف صد از مالدر ١٥

هووارد  .بینی کرده بودنددرصد را برای این موضوع پیش ١٠تر همین کارشناسان رقم خواهند شد. این در حالی است که پیش

بینی شگونه پیگذاری دیویدوویتز در نیویورک، سه سال پیش اینای و بانک سرمایهمدیره شرکت مشاورهدیویدوویتز، رئیس هیات

 .های آمریکا تعطیل خواهند شدسال آینده نیمی از مال ٢٠تا  ١٥کرده بود که ظرف 

سال  ١٠های سه سال پیش بوده است. ظرف تنها بینیاز پیشدهد که سرعت این روند بیش آمار نشان می ٢٠١٧حاال اما در سال 

ای رهفروشان زنجیاند چون خردهاند و بسیاری دیگر در معرض خطر تعطیلی قرار گرفتهها مال و مگامال در آمریکا تعطیل شدهاخیر، ده

بیشتر زخم کهنه خود که همان افت پنی و سیرز درب صدها فروشگاه خود را بستند تا از خونریزی سیبزرگی همچون میسیز، جی

برآورد کرده است که نزدیک به « کواستار»فروش است، جلوگیری کنند. یک شرکت فعال در عرصه معامالت امالک تجاری به نام 

 ایهای زنجیرهمال موجود در این کشور در خطر از دست دادن فروشگاه ١۳٠٠مال از  ۳١٠ها در آمریکا یا در حدود چهارم مالیک

شوند، یافتن کسب و کاری که بتواند جایگزین آنها شود، بسیار ها بسته میفروشی خود هستند و وقتی که این فروشگاهبزرگ خرده

کم کنند دستکنند و معموال زیربنای فضایی که اشغال میها چند طبقه را اشغال میدشوار است چون آنها معموال در ورودی مال

ای را برای های بزرگ یافت نشود، این جای خالی یک سیر نزولی یک دههگزینی برای این خرده فروشیاگر جای.هزار مترمربع است

 «گردند.روند و هرگز هم بازنمیاین اجتماعات از بین می»گوید: باره میزند. دیویدوویتز در اینآن مال و اجتماعات اطرافش رقم می

ها برچیده نام هایپراستار در تهران و برخی شهرهای دیگر داریم، از مالچه ما بهفروشی بزرگ، همچون آنهای خردهوقتی فروشگاه
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اکنون ها افتاده است و هما برای مالگذارد، این اتفاقی است که در آمریکها رو به کاهش میجمعیتی در مال ترافیکشوند، می

های اخیر، کنند. طی ماههایشان را تعطیل میوکار خود هستند و در نتیجه فروشگاهفروشان در حال خروج از کسببسیاری از خرده

سیل جی و وتبیسیب، بیاند فیچ، د لیمیتد، بهای بزرگ ازجمله امریکن آپارل، ابرکرومبیههای معروف در مالبسیاری از فروشگاه

ها کند است و اغلب طی یک دهه گرچه فرآیند تعطیلی مال .کنندجمعی تعطیل میطور دستههایشان را بهاند که فروشگاهاعالم کرده

های و همه جنبه اشتغال مالیات، در موثری بسیار عوامل هامال» :گویدمی دیویدوویتز  شود، اما سرعت آن رو به فزونی است.انجام می

 «گیرند.خود میهای مدید رنگ پژمردگی بهشوند، اجتماعات منطقه تا مدتشوند و وقتی تعطیل میزندگی شهری محسوب می

خود را به جای خرید اسباب و اثاثیه و لباس، صرف  پولدهند که فزون ترجیح میطور روزاها بهدهد آمریکاییمطالعات نشان می

زی حراجی جاهای متکنولوژی و تجربیاتی همچون سفر به نقاط تجربه نشده کنند. وقتی قصد خرید لباس داشته باشند، به فروشگاه

در آمریکا کم نیستند مناطقی که با  .دهندروند و توسط سایت آمازون لباس موردنظر خود را سفارش میجی مکس میهمچون تی

ای اند. این روند نه فقط در آمریکا، بلکه در اغلب کشورهایی که اقتصادهای پیشرفتهها به منطقه متروکه تبدیل شدهتعطیلی مال

اند. این روندی غیرقابل کشیده شده دنیای مجازیتدریج از دنیای واقعی به سمت ها بهرسد انساننظر میاست. بهدارند قابل مشاهده 

 .آنچه فکرش را بکنید در انتظار دنیای در حال توسعه نیز هست اجتناب است که زودتر از
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۰۱تاریخ: 

 فنی پژوهشگر مروجان ارشد سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی سراسر کشور برگزار شددومین نشست 

پژوهشگر مروج ارشد  ٥٩در دومین نشست فنی پژوهشگر مروجان ارشد سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی سراسر کشور 

به گزارش ایانا، در نشست فنی .نه های آبیاری حضور داشتنددر چهار کارگروه زراعت، باغبانی، دام، طیور و آبزیان و آبیاری و ساما

پژوهشگر مروج ارشد در چهار کارگروه زراعت،  ٥٩پژوهشگر مروجان ارشد سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی سراسر کشور 

ها اتاق فکر سازمان کارگروه باغبانی، دام، طیور و آبزیان و آبیاری و سامانه های آبیاری حضور داشتند.براساس این گزارش، این

تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی به شمار می روند که اهم وظایف آن هدایت فعالیت های ترویجی هماهنگ با فعالیت های 

، اعالم ٩٤و  ٩۳تحقیقاتی است.نهایی نمودن عناوین مورد تأیید برای فعالیت های ترویجی از کتاب یافته های تحقیقاتی سال های 

ن مورد تأیید برای فعالیت های ترویجی از مجموع انتقال یافته های مؤسسه های تحقیقاتی، داوری نشریه های ترویجی استانی، عناوی

گانه اقتصاد مقاومتی، بازبینی نشریه های ترویجی موجود  ١٤عنوان فیلم ترویجی در هر کارگروه مرتبط با برنامه های  ١٠پیشنهاد 

ربالگری و تعیین عناوین مورد نیاز از جمله دستور کار دومین نشست فنی پژوهشگر مروجان ارشد سازمان در تاالر ترویج به منظور غ

در دومین نشست فنی پژوهشگر مروجان ارشد سازمان تحقیقات،آموزش و تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی سراسر کشور بود.

لب ترویجی برای فضای مجازی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ترویج کشاورزی سراسر کشور همچنین موضوع های فرایند تهیه مطا

ارشاد اسالمی به منظور اطالع رسانی به موقع به مروجان و بهره برداران، برنامه ریزی و تهیه دستورالعمل گام به گام ترویجی، 

 .نه مورد بحث و بررسی قرار گرفتمحصولی یا موضوعی و تدوین آیین نامه فعالیت پژوهشگر مروجان ارشد و فرم گزارش عملکرد ساال

http://www.iana.ir/fa/news/٤٩٤٦٧/%D8%AF%D٩%88 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 ایران اکونا - ۱۳۹۶آبان / /  ۰۲سه شنبه , 

 شود« نشایی»قلم باید  3کشت همه محصوالت کشاورزی جز 

کشت « نشایی»معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: همه محصوالت کشاورزی به غیر از جو، گندم و سیب زمینی باید 

به گزارش ایران اکونا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، عباس کشاورز در نشست مجری طرح ها، مدیران دفاتر و مسئوالن .شود

 .هاد کشاورزی بر لزوم آموزش بهره برداران و کشاورزان برای حل مسائل کشاورزی از جمله کم آبی تاکید کردآموزشی وزارت ج

« نشایی»معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: همه محصوالت کشاورزی به غیر از جو، گندم و سیب زمینی باید 

نشایی دستاوردهای خوبی رسیده ایم، اظهار داشت: باید با آموزش بیشتر و وی با اشاره به این که در این زمینه کشت .کشت شود

 .تهیه بستر مناسب این موضوع را برای همه محصوالتی که قابلیت کشت نشایی دارند، عملیاتی کنیم

ه گیاهان آموزش تغذیه گیاهی، معرفی و توسع :کشاورز، ضابطه مند شدن آموزش در بخش کشاورزی را الزم عنوان کرد و افزود

جدید، کشاورزی حفاظتی، آموزش توسعه کشت گیاهان روغنی، آموزش مبارزه با بیماریهای غالت و استفاده از تجربیات پایلوت های 

 .ایکاردا برای آموزش کشت دیم به دیم کاران کشور از جمله مهمترین رئوس آموزشی است که باید مورد توجه قرار گیرد-پروژه ایران

است که قسمتهایی از دوره رشد خود را در محیطی مناسب و کنترل شده گذرانده و پس از مساعد شدن هوای  نشا گیاه کوچکی

 .بیرون به زمین اصلی انتقال داده می شود. نشاکاری به عمل انتقال و کاشت گیاه جوان در محل اصلی گویند

http://iranecona.com/٧8٧۳٩/%DA%A٩%D8%B٤%D8%%D-AA 
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 نهاده
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آبان  ۰۴تاریخ: 

 ها بدون مشتری روی دست صاحبانشان ماندندها، چالش پیش روی مرغداران/ مرغافزایش قیمت نهاده

دهد تا مرغداران همانند سایر تولیدکنندگان با آرامش خاطر به نمیهای تولید و کاهش قیمت مرغ اجازه افزایش سرسام آور هزینه

جرای تعادل قیمت جوجه یکروزه هنوز از ما گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار.تولید بپردازند

 .ها برای مرغداران دردسر ساز شده استپس از افزایش نامتعارف نرخ چیزی نگذشته است که دوباره نوسان سایر نهاده

یک دم مرغداران را رها نکرده و اجازه نمی دهد که آنها  کاهش قیمت مرغهای تولید، نبود تقاضا و افزایش سرسام آور هزینه 

 محصوالت ونیکن هاینرخ با خانوارها خرید قدرت که نماند ناگفته البته  همانند سایر تولیدکنندگان با آرامش خاطر به تولید بپردازند.

گوید: ماهانه براساس گزارش های میدانی کریمی یکی از بازنشتگان می .هیچ سنخیتی ندارد و هر سال دریغ از پارسال ،پروتیینی

هزار تومان محصوالت پروتیینی  ٤٠٠تا  200هزارتومان حقوق بازنشستگی دارم که با این وجود توان خرید  ۳٠٠تنها یک میلیون و 

گوید: در یک ماه اخیر با وجود این صنف می یکی از فروشندگان .را ندارم و کاهش و افزایش قیمت به حال اقشار ضعیف تفاوتی ندارد

بررسی قیمت مرغ از  .گیرد، بازار تعریفی ندارد و تنها پس از واریز یارانه ها فروش تا حدودی رونق می کاهش نسبی قیمت مرغ

هزار و  ٦مرغ با کمر هزار ، ران  ١٧هزار ، فیله مرغ  8تا  ٥٠٠هزار و  ٧مغازه های سطح شهر حاکی از آن است که نرخ هر کیلو مرغ 

محمد یوسفی رییس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در گفتگو با خبرنگار . هزار تومان به فروش می رسد ١٥، سینه 800

درصد افزایش  ١٢و سویا  ٢٥کیلو ذرت  ها خبر داد و گفت: در هفته اخیر قیمت هراز افزایش قیمت نهاده صنعت،تجارت و کشاورزی

تومان اعالم کرد و افزود: امروز قیمت هر کیلو مرغ آماده  ٧٠٠هزار و  ٤وی نرخ فروش هر کیلو مرغ زنده به صورت نقدی را  .یافت

منطقی هر کیلو یوسفی نرخ  .تومان است ٦٠٠هزار و  ٦و در غرفه های میدان میوه و تره بار  ۳٠٠هزار و  ٦به طبخ در میدان بهمن 

تومان دانست و بیان کرد: البته ستاد تنظیم بازار حداقل نرخ هر کیلو مرغ آماده به طبخ را  ٥٠٠هزار و  8مرغ برای مصرف کننده را 

 .تومان اعالم کرد که نرخ های کنونی کمتر از نرخ مصوب است ٧8٠٠و حداکثر  ٧١٠٠

قیمت مرغ در روزهای اخیر تا حدودی در بازار افزایش یافت و هم اکنون رییس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی ادامه داد:  

 فروش در مرغداران اخیر های هفته در تومان ٧٠٠ و هزار ۳ قیمت به مرغ عرضه با مرغداران به نقطه سر به سر رسیدند، در حالیکه 

 .مرغداران تا حدی از روند نزولی قیمت جلوگیری کردبه گفته وی خرید مرغ مازاد  .کردند زیان تومان ٧٠٠ و هزار مرغ کیلو هر

 تومانی قیمت ذرت و سویا در هفته اخیر ١٥0افزایش  

 اظهار کرد: در صنعت،تجارت و کشاورزی محمد علی کمالی سروستانی مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی در گفتگو با خبرنگار

وی نرخ .با افت قابل توجهی روبرو بود که مجدد از اواخر هفته گذشته نرخ مرغ در بازار بهبود یافت قیمت مرغهفته های اخیر 

تومان اعالم کرد و افزود: امروز نرخ هر کیلو مرغ آماده  8٠٠هزار و  ٤و مدت دار را  ٥٠٠هزار و  ٤فروش نقدی هر کیلو مرغ زنده را 

افزایش نرخ کمالی ادامه داد: با توجه به .تومان است ٩٥٠هزار و  ٦تومان و خرده فروشی  ٦٥٠هزار و  ٦به طبخ در کشتارگاه 

تومان بوده، در حالیکه  ١٠٠هزار و  8تا  8نرخ منطقی هر کیلو مرغ برای مصرف کننده  قیمت جوجه یکروزهو باال بودن  هانهاده

این مقام مسوول کاهش تقاضا بعد از ایام محرم و همچنین  .ان اعالم کرده استتوم ٧٧٠٠تا  ٧١٠٠ستاد تنظیم بازار قیمت مصوب را 

وی نرخ کنونی قیمت هر قطعه  .قدرت خرید خانوار و اتخاذ تصمیمات واسطه ها را دلیل اصلی کاهش چشمگیر قیمت مرغ دانست

با توجه به شرایط کنونی قیمت مرغ در بازار، تومان را اعالم کرد و گفت:  ١٩٥٠تا  ١٧٠٠جوجه یکروزه بسته به نژادهای مختلف را 

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی با بیان اینکه در دو هفته اخیر  .تومان، باالتر باشد ١٦٠٠نرخ هر قطعه جوجه یکروزه نباید از 
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تومان به  ٧8٥ویا هزار و و س ٥تومان افزایش یافت، گفت: اکنون هر کیلو ذرت برزیل با نرخ هزار و  ١٥٠قیمت هرکیلو ذرت و سویا 

 .مرغدار تحویل داده می شود

 مرغ ها روی دست مرغداران ماندند

با بیان اینکه مرغ تولیدی روی دست  صنعت،تجارت و کشاورزی مهدی یوسف خانی رییس اتحادیه پرنده و ماهی در گفتگو با خبرنگار

 .مانده است، اظهار کرد: کاهش شدید تقاضا در برابر ازدیاد عرضه، روند نزولی قیمت و زیان مرغداران را به همراه داردمرغداران 

 موجب تولیدکنندگان دست روی مرغ ماندن باقی  تومان اعالم کرد و گفت: مازاد تولید و ٥٠٠هزار و  ٤وی نرخ هر کیلو مرغ زنده را 

 .نشود عایدشان دیسو ، مرغ فروش از آنها که شد

http://www.yjc.ir/fa/news/٦٢٩٢٩٦٠/%D8%A٧%D٩%8١%D8 
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 نهاده
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آبان  ۰۷تاریخ: 

 علوفه ای با ارز آزاد درد سر جدید تولیدکنندگانبازار نهاده های دامی تعریفی ندارد/ واردات اقالم 

یک مقام مسوول گفت:بررسی بازار ارز و نهاده های دامی در روزهای قبل حاکی از شدت نوسانات و بی ثباتی بازار حوزه کشاورزی 

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی  مجید موافق قدیری رییس انجمن خوراک دام، طیور و آبزیان در گفتگو با خبرنگار. است

 های ادهنه و ارز بازار بررسی در پی افزایش نرخ دالر اظهار کرد:  بی ثباتی بازار نهاده های دامیبا انتقاد از باشگاه خبرنگاران جوان

وی با اشاره به اینکه قیمت بسیاری از  .است بوده کشاورزی حوزه بازار ثباتی بی و نوسانات شدت از حاکی قبل روزهای در دامی

در روزهای گذشته با نوسانات شدیدی مواجه بوده است، افزود: این امر به معنای کاهش موقت ثبات دربازار نهاده  اقالم علوفه ای

ه ب بازارنهاده های دامیبه گفته قدیری، اخبار تحوالت ارزی مهمترین عامل تاثیر گذار نوسانات اخیر  .های دامی و کشاورزی است

خبر  ذرت، جو و کنجاله سویادرصدی قیمت اقالم وارداتی  ٢٠تا  ١٠رییس انجمن خوراک دام و طیور از افزایش  .شمار می رود

 .یر افزایش اقالم وارداتی شتاب صعودی گرفتداد و گفت: در روزهای اخیر قیمت ذرت داخلی نیز تحت تاث

های داغ در توجیه شرایط نامساعد رقابتی در اقتصاد ، تولید این مقام مسوول ادامه داد: هر از چندگاهی در کشور شاهد وقوع بحث 

که در اکثر مواقع تصمیم وی با بیان این.هستیم مربوطه سازمان در اقتصادی و در نتیجه تصمیم برای تغییر ساختار و قوانین مرتبط 

گیری ها بدون مشورت بخش خصوصی و ریشه یابی مشکالت قبلی انجام می شود،گفت: براین اساس این تصمیم گیری های نوظهور 

بیان کرد:  تغییر نرخ ارز مبادله ای به آزادقدیری با اشاره به پیامدهای  .های بسیاری برای کشور در بر داردو غیرکارشناسی هزینه

صورت یکسان سازی ارز و آزاد سازی بازار، بازنگری ها باید مبتنی بر نیازهای اساسی فعاالن اقتصادی، مردم و کشور صورت گیرد در 

افزایش قیمت تمام شده  .کندمی بروز مختلف عناوین در اجرایی های دستگاه ناهماهنگی سبب به چرا که هر از گاهی این تغییرات 

 :این مقام مسوول با اشاره به تاثیرات تبدیل نرخ مبادله ای نهاده های دامی به آزاد یادآورشد کنجاله سویا با ارز آزاددامداران با واردات 

به گفته  .بر قیمت تمام شده مرغ زنده ، جوجه یکروزه گوشتی ،تخم مرغ و شیر تاثیر گذار خواهد بود افزایش قیمت کنجاله سویا

، جوجه یکروزه گوشتی  ۳.٩به  ٢.٦،تخم مرغ از  ۳.8به  ٢.٦از  مرغ زندهویا وارداتی با ارز آزاد بر وی تاثیر افزایش قیمت کنجاله س

میلیارد تومان  ١٠٠٠رییس انجمن خوراک دام، طیور و آبزیان ادامه داد: ساالنه  .درصد رسیده است ۳تا  ١و شیر از  ١.8به  ١.٢از 

 تحمیل طیور صنعت به تومان میلیارد ٥٠٠ مبلغ به نتین به مصرف کننده ایرانی برزیل و آژا صادرات دانه سویا از مالیات عوارض

 :افزود است، از عوارض برای صادرات دانه سویا وضع کرده  درصد ١٤ اکراین و  ۳٠،آرژانتین١٢تا8وی با بیان اینکه برزیل .شود می

م فروشی در این کشورها جهت صادرات مشمول عوارض و کنجاله سویا عوارض ندارد که این امر بدان معناست که خا صادرات روغن

 .می شود که به دلیل واردات این اقالم از این کشورها، مصرف کننده ایرانی باید بهای آن را بپردازد

http://www.yjc.ir/fa/news/٦٢٩٩٢٢١/%D8%A8%D8%A٧%D8%B٢ 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۰۱تاریخ: 

کشورهای حوزه خلیج فارس، ممنوعیت صادرات کشاورزی مصر را لغو می کنند/واردات از مصر با استاندارد سازی در 
 باره استفاده از آفت کش ها مجاز خواهد بود

که بحرین، کویت و امارات متحده عربی موافقت کرده اند که ممنوعیت واردات محصوالت  مقامات مصری به تازگی اعالم کردند

، وزارت کشاورزی مصر در بیانیه ای اعالم کرد که این توافقنامه پس از "رویترز"به گزارش ایانا از سایت .کشاورزی مصر را لغو کنند

فارس انجام شده است.این درحالی است که مجموعه ای از یک سری جلسات و مذاکرات بین هیأت مصری و کشورهای حوزه خلیج 

ممنوعیت ها مربوط به باقی مانده های آفت کش ها بوده است، این مساله در زمانی روی داد که میزان صادرات مصر افزایش یافت و 

ست که سه کشور خلیج فارس  این موصوع در پی نرخ شناور بود که ارزش پوند را در نیمه سال گذشته کاهش داد.الزم به یادآوری ا

در اوایل سال جاری واردات مختلف کشاورزی مصر را که شامل فلفل، کاهو و پیاز بود، ممنوع کردند.مصر از سازمان قرنطینه کشاورزی 

رد وخواسته است که توصیه ها را در زمینه حمل و نقل ارائه دهد و در عین حال به صادرکنندگانی که استانداردهای بین المللی م

توافق را نقض کنند، هشدار داده است.گفته می شود که نهادهایی نیز در خارج از کشور به منظور نظارت بر کیفیت صادرات مشخص 

میلیون تن در مقایسه  ٤.١درصد افزایش یافت و به  ١۳.٩به میزان  ٢٠١٧ماه نخست سال  ٩می شوند. صادرات کشاورزی مصر طی 

 ممنوعیت توت فرنگی مصر که توسط عربستان"د.حمید عبدل دائم، سخنگوی وزارت کشاورزی، گفت: میلیون سال گذشته رسی ۳.٦با 

 "سعودی تحمیل شده بود، نیز حدود یک ماه پیش، پس از آن که هیأت نمایندگی عربستان از قاهره دیدن کرد، لغو شد.

 مصری را که در ماه مه اعمال کرد، ، لغو می کند.درهمین راستا، سودان نیز ممنوعیت واردات مواد غذایی کشاورزی و حیوانی 

 گفتنی است، فصل صادرات کشاورزی مصر از ماه سپتامبر تا اوت انجام می شود.

http://www.iana.ir/fa/news/٤٩٤٤٤/%DA%A٩%D8%B٤%D٩ 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۰۸تاریخ: 

درجه  ١0زمین های پاک سازی شده برای کشاورزی تا  /ولید روغن نخل اندونزی را گرمتر می کندتجنگل زدایی برای 

 گرمتر از جنگل ها هستند

نخل و گیاهان کائوچوئی در دهه های گذشته، مناطق وسیعی از جنگل ها در سوماترای اندونزی با محصوالت سودآور مثل روغن 

جایگزین شده اند. پژوهش جدیدی که در مجله اتحادیه زمین شناسی اروپا به نام علوم زمین شناسی منتشر شده است نشان می 

دهد که این تغییرات در استفاده از زمین درجه حرارت را در آن منطقه افزایش می دهد. گرمای ایجاد شده می تواند گیاهان و 

 تحت تاثیر قرار دهد و بخشی از کشور را در مقابل آتش سوزی آسیب پذیر کند.حیوانات را 

، روغن نخل پراستفاده ترین روغن گیاهی در جهان است که در لیست مواد سازنده بسیاری از "یوراکلرت"به گزارش ایانا از سایت 

ننده روغن نخل در جهان، شاهد از بین رفتن نوارهای کاالهای مصرفی ظاهر می شود، از شکالت تا صابون. اندونزی، بزرگترین تولید ک

بزرگی از جنگل های بارانی و جایگزین شدن آنها با کشت روغن نخل در نرخی است که از برزیل پیشی گرفته است. در جزیره سوماترا 

معنای از دست دادن قابل که بیشترین میزان جنگل های بارانی را در کل اندونزی از دست داده است، تغییر در کاربری زمین به 

 توجه تنوع حیوانی و گیاهی است. با این حال، تاثیر این تغییرات در دمای این منطقه تا امروز مورد مطالعه قرار نگرفته است.

یک تیم بین المللی از پژوهشگران به سرپرستی کلیفتون ساباجو و الکساندر کنول از دانشگاه گوتینگن آلمان مطالعه ای جدید را 

نتشر کرده اند که نشان می دهد گستردگی روغن نخل و سایر محصوالت سودآور در سوماترا این منطقه را گرمتر کرده است. کنول، م

تغییر کاربری زمین از جنگل به محصوالت سودآور مانند روغن نخل و درختان کائوچوئی فقط "استاد زیست هواشناسی می گوید: 

تحت تاثیر قرار نمی دهند بلکه اثر گرم کنندگی در سطح دارد که به تغییرات آب و هوایی اضافه تنوع زیستی و کربن ذخیره شده را 

.این تیم تفاوت ها در دمای سطح را در انواع مختلف پوشش های زمین مانند جنگل ها، زمین های پاک سازی شده و "می شود

توسط ماموریت های  ٢٠١٥تا  ٢٠٠٠اره ای که بین سالهای محصوالت سودآور در سوماترا مطالعه کردند. آنها از داده های ماهو

ماهواره زمین سنج ناسا و ابزار تابش سنج طیف سنجی با وضوح متوسط جمع آوری شده بود و همچنین داده های جمع آوری شده 

 ١٠تفاده شده اند، تا از سطح زمین مطالعه کردند. آنها دریافتند که زمین های پاک سازی شده که به طور عمده برای کشاورزی اس

ین پاک زم"درجه گرمتر از جنگل ها بودند. ساباجو، دانشجوی دکتری و نویسنده سرپرست این مطالعه علوم زمین شناسی می گوید: 

سازی شده مرحله ای بین جنگل و سایر انواع پوشش زمین مانند مالکین کوچک )زمین های کشاورزی خانوادگی کوچک مقیاس( 

ما از مشاهدات میدانی می دانیم که چشم اندازی که داریم بسیار پرتحرک است زیرا تغییر کاربری زمین ". "ستیا کشت تجاری ا

درجه و  8.مزرعه ی درختان نخل بالغ حدود "پیوسته در حال انجام است بنابراین زمین های پاک سازی شده همیشه وجود دارند

مزارع درختان نخل جوان برگ های کمتر و کوچکتر و »جو توضیح می دهد درجه گرمتر از جنگل بود. سابا ٦درختان نخل جوان 

یک سایه بان باز دارند، بنابراین آب کمتری تعریق می کنند. همچنین خاک نور خورشید بیشتری دریافت می کند و سریع تر خشک 

ی بزرگتر و بیشتری دارند که نتیجه آن سال دارند، یک سایه بان نزدیک و برگ ها ٥مزارع درختان نخل بالغ که بیش از «. می شود

زمین خنک تر در مقایسه با مزارع جوان است.ساباجو می گوید دمای سطح در جنگل ها کمتر از مزارع درختان نخل و زمین های 

نک خ، که بسیار شبیه فرآیندی است که ما را زمانی که عرق کرده ایم "خنک کننده تبخیری"پاک سازی شده است، عمدتا به دلیل 

می کند. در جنگل تبخیر و تعرق بیشتری از آب گیاهان و خاک به اتمسفر صورت می گیرد تا در زمین پاک سازی شده یا مزارع 

درختان نخل جوان، به این معنا است که زمین در آن نوع پوشش، خنک تر است.به طور کلی، میانگین دمای سطح در اواسط صبح 

درجه افزایش داشته است. بعضی از دالیل این گرما نتیجه تغییرات آب و هوایی است،  ١،٠٥، ٢٠١٥تا  ٢٠٠٠در سوماترا بین سالهای 
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ما میانگین افزایش دمای سطح زمین را در این ایالت با "اما برخی پیامد مستقیم تغییرات در کاربری زمین است. کنول می گوید: 

ن گفت تحت کنترل بوده و تحت تاثیر مستقیم تغییر کاربری زمین منطقه ای که در کل دوره با جنگل پوشیده شده بود و می توا

درجه  ٠،٦درجه افزایش داشته که نشان می دهد حداقل  ٠،٤٥قرار نگرفته مقایسه کردیم. دمای سطح زمین در مناطق جنگلی تنها 

اثرات قوی گرم "خود نوشته اند: .این پژوهشگران در مطالعه"درجه افزایش به دلیل تغییرات کاربری زمین بوده است ١،٠٥از این 

شدن که ما برای این ایالت نشان دادیم می تواند به عنوان نشانه ای از تغییرات آینده در دمای سطح زمین برای سایر مناطق اندونزی 

 ر. با افزایش تقاضا برای این محصول د"که دستخوش تبدیل زمین به سمت مزارع کشت نخل های روغنی خواهند شد خدمت کند

سراسر جهان، دولت اندونزی قصد دارد که به طور اساسی تولید نخل روغنی را در کشور گسترش دهد. اینکه این افزایش اضافه در 

دمای سطح زمین یک بخش "دما چه معنی برای این مناطق داشته است تاکنون نامشخص مانده است، اما کنول تاکید می کند که 

. در این مطالعه، آنها نوشته اند که گرمای "بومی را برای گیاهان و حیوانات شکل می دهد مهم از خرده اقلیم است که شرایط 

مشاهده شده می تواند اکوسیستم را تحت تاثیر قرار دهد، هر مقدار آبی را که در طول فصول خشک در منطقه موجود است کاهش 

ما فکر می کنیم که توسعه فعلی کابری زمین در "د: دهد و همچنین منطقه را در مقابل حریق آسیب پذیر کند. کنول می گوی

اقتصادی است. دمای سطح زمین و خرده اقلیم -اندونزی نیازمند ارزیابی دقیق تمام جنبه های پیامدهای زیست محیطی و اجتماعی

 ."باید لحاظ شوند

iana.ir/fa/news/http://www.٤٩٦١٥/%D8%AC%D٩%8٦%DA% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۰۷تاریخ: 

 تغذیه جهان با محصوالت ارگانیک/کشاورزی ارگانیک نجات دهنده نهایی محیط زیست

تغذیه  ٢٠٥٠میلیارد نفر را تا سال  ١٠به نظر می رسد کشاورزی ارگانیک نجات دهنده نهایی محیط زیست باشد. اما آیا می تواند 

 ٢٠٥٠میلیارد نفر را تا سال  ١٠کند؟به نظر می رسد کشاورزی ارگانیک نجات دهنده نهایی محیط زیست باشد. اما آیا می تواند 

ت و هوا و جمعیدر کشورهایی مانند آلمان، بسیاری از کشاورزان، روش ارگانیک را به عنوان راه حل نهایی برای بحران آب تغذیه کند؟

می دانند. اما اگر محصوالت ارگانیک فقط یک درصد از زمین های کشاورزی جهان را تشکیل دهد، چگونه این میزان محصول 

، حامیان کشاورزی ارگانیک معتقدند که "دویچه وله"ارگانیک می تواند نیاز جمعیت جهان را برآورده کند؟به گزارش ایانا از سایت 

ترس نیست، اما همچنان نیاز به تغییر در کل سیستم غذایی جهانی وجود دارد. آن ها می گویند اولین حرکت این عمل دور از دس

باید بهبود استفاده از منابع و کاهش ضایعات باشد.درحالی که مخالفان معتقدند که یک سیستم کشاورزی به طور کامل ارگانیک می 

 ت تاثیر می گذارد تواند حتی بیشتر از کشاورزی مرسوم بر محیط زیس

 ٢٠١٥تا  ١٩٩٩میزان زمین کشت محصول ارگانیک درجهان برحسب میلیون هکتار از سال 

 استفاده بهتر از منابع

به گفته آندریاس گاتینگر، استاد کشاورزی ارگانیک و استفاده پایدار از زمین در دانشگاه جسته لیبیگ در گیزن آلمان، متوسط جهانی 

درصد است. از آنجایی که کشاورزی ارگانیک به شدت به تغییرات عوامل مختلف  ٢٥ارگانیک و متعارف تقریبا علمکرد بین کشاورزی 

طبیعی بستگی دارد، از این رو تولید محصول معموال کمتر است.این درحالی است که خوزه میگوئل مولت، محقق موسسه زیست 

پانیا، نسبت به توسعه بیشتر کشاورزی ارگانیک گواهی شده ، تردید (در والنسیا اس١) (IBCMPشناسی مولکولی گیاهی و سلولی )

میلیارد نفر را نیز  ١٢اگر ما از منابع طبیعی و مواد غذایی جهان به طور مداوم استفاده کنیم، می توانیم حتی "دارد.گاتینگر، گفت: 

یعی به عنوان آفت کش ها به جای محصوالت مصنوعی تامین کنیم و از جمله راهکارها ، کاهش ضایعات غذا و یا استفاده از منابع طب

وی درباره اینکه چگونه یک قطعه زمین برای کشاورزی، همچنین برای حفظ حیات وحش و تنظیم آب و هوا استفاده می "است.

افزایش دهد،  شود. توضیح داد. به عنوان مثال، او اشاره می کند که کشاورزی ارگانیک می تواند غذا فراهم کند و باروری خاک را

کربن  انتشار ساالنه گاز گلخانه دی اکسیدتنوع زیستی را افزایش و سطوح زیرین زمین و انعطاف پذیری طبیعی را تقویت کند.میزان 

 درهکتار از کشاورزی ارگانیک و مرسوم را نشان می دهد؛ که به صورت رنگ های مختلف در تصویر قابل مقایسه است

 سازگار با محیط زیست؟

به طوریکه یکی از انگیزه های اصلی برای –در حالی است که از آفت کش های مصنوعی در کشاورزی ارگانیک استفاده نمی شود  این

مصرف چنین محصوالتی به شمار می رود. با این حال، مولت اشاره می کند که بسیاری از محصوالت طبیعی که برای محصوالت 

چنین محصوالتی یک پارادوکس بزرگ را ایجاد می کنند. به "ست مضر هستند.وی گفت: ارگانیک استفاده می شوند، برای محیط زی

در واقع، گاتینگر درباره مواد طبیعی سمی مانند مس استدالل می کند "عنوان مثال، مس بسیار آلوده کننده است و تجزیه نمی شود.

 وی وجود داشته باشد.که مس تنها زمانی استفاده می شود که شواهدی برای یک آفت یا بیماری ق

 "اما در عین حال، کشاورزی ارگانیک برای اکوسیستم اهمیت دارد و می تواند نیازها را برآورده کند."او گفت: 

کشاورزی ارگانیک تنوع زیستی را افزایش می دهد و منجر به افزایش ظرفیت سازگاری در برابر حوادث شدید آب و  "گاتینگر افزود:

(، به ٢وفاء الخوری، متخصص ارشد فنی زراعت از صندوق بین المللی توسعه کشاورزی )"هوایی مانند باران های سنگین می شود.

انیک به خرده مالکان می تواند کمک کند تا محصوالت شان را متنوع و میزان ریسک را کاهش کشاورزی ارگ "دویچه وله گفت :
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کشاورزی ارگانیک نیاز به نهاده های خارجی مانند آفت کش ها یا کود کمتری دارد و از منابع طبیعی موجود برای  "او گفت: "دهند.

عالوه بر این، کشاورزی ارگانیک ایمنی مواد غذایی را ارتقا می "به حداکثر رساندن تولید زمین های کشاورزی استفاده می کند.

بخشد، زیرا آلودگی های آفت کش های مصنوعی که به شدت بر کشاورزان خرده پا وزنان و کودکان، تاثیر می گذارد، کاهش می 

 یابد.

 ی میزان ردپای کربن در محصول تولید داخل ) مانند سیب ( در مقایسه با محصول)سیب( واردات

با این وجود، هنگامی که محصوالت کشاورزی آلی وارد سیستم غذای صنعتی می شوند، الخوری معتقد است که مزایای خود را از 

سیستم غذا غیرقابل کنترل است و این مساله مربوط به تمام مواد غذایی می شود که ما می خوریم و تنها "دست می دهند.او گفت: 

نمی شود. به عنوان مثال، زباله های مواد غذایی و کمبود اطالعات در مورد محصوالت ارگانیک بیشتر به تولید محصوالت آلی مربوط 

به گفته مولت ، مردم زمان خرید نمی دانند که گواهینامه ارگانیک همیشه "از خوردن یا نخوردن محصوالت ارگانیک، اهمیت دارد.

والت گواهی شده ارگانیک می توانند در کشتی ها یا کامیون ها از بخش مولت اشاره می کند، محص"برای محیط زیست بهتر نیستند.

های دیگری از جهان یا در گلخانه ها در تمام طول سال ، حمل شود واین امر نمی تواند از چرخه های طبیعی پیروی و از آلودگی 

باید به نحوه عملکرد سیستم غذا توجه  اجتناب کند.به باور الخوری ، مصرف کنندگان در صورت عالقه به سالمت و محیط زیست ،

نفر  ٩چرا با وجود کشاورزی معمول در سراسر جهان هنوز هم یکی از  "داشته باشند.درحالی که گاتینگرموافق است، یادآور می شود:

 "مبتال سوءتغذیه است و چرا باید فشار زیادی بر ظرفیت کشاورزی ارگانیک برای تغذیه همه افراد وارد کرد؟

اگر یک روش کشاورزی در حال حاضر قادر به تغذیه جهان نیست، ما باید روشی را پیدا کینم که حداقل شامل فعالیت "زود:وی اف

 "هایی باشد که به محیط زیست زیان کمتری وارد کند.

http://www.iana.ir/fa/news/٤٩٥٩8/%D8%AA%D8%BA%D 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۰۶تاریخ: 

خاکپوش زنده به خاک سود می رساند/خاکپوش زنده سیستمی است که کشاورزان برای منفعت شخصی از آن 

 استفاده می کنند

اینکه زنده است! خاکپوش زنده سیستمی است که کارکرد خاکپوش زنده مانند خاکپوش در هر زمین کشاورزی یا باغ است، به جز 

کشاورزان می توانند برای کسب منفعت شخصی و هم نفع خاک از آن استفاده کنند. درحالیکه این سیستم مدت زمان طوالنی است 

 .که وجود دارد، دانشمندان در دانشگاه جورجیا در حال کارآمدتر کردن و پایدار تر کردن آن هستند

ا از سایت ساینس دیلی، در سیستم، خاکپوش زنده، از گیاهان چندساله بین ردیف های محصوالت، بسیار استفاده می به گزارش ایان

کند. در این کار پژوهشگران دانشگاه جورجیا از شبدر سفید بین ردیف های ذرت استفاده کردند. شبدر سفید بنشن است و می تواند 

ایده این است که هر فصل کاشت، کشاورزان بخشی از شبدرها را از بین می برند و ردیف کود نیتروژنی را برای محصول تامین کند. 

محصول کشاورزی را در آن قسمت می کارند. درحالیکه ذرت رشد می کند، شبدر نیز بین ردیف ها به عنوان خاکپوش زنده خدمت 

ن را می پوشاند و این چرخه در فصل رشد بعدی، با پاک می کند.به طور ایده آل، بعد از اینکه ذرت برداشت می شود، شبدر تمام زمی

کردن بخشی از شبدرها تسط کشاورزان برای کاشت ذرت، دوباره آغاز می شود. با این حال، این فرآیند عالی نیست و اغلب خاکپوش 

 هستند.زنده به طور کامل بازسازی نمی شود. دانشمندان دانشگاه جورجیا در حال کار بر روی تغییر دادن آن 

ما شبدر سفید را به ویژه برای استفاده به عنوان خاکپوش زنده انتخاب کردیم زیرا »نیکوالس هیل، پژوهشگر سرپرست می گوید 

. «ظرفیت دوباره رشد کردن و بازسازی خود را زمانی که شرایط مناسب باشد دارد و خود را از سالی به سال بعد زنده نگه می دارد

کنیم که چه شرایطی از منظر شیوه های کشاورزی وجود دارد که می تواند به شبدر کمک کند تا از سالی ما می خواهیم مشخص »

دانشمندان به طور عمده به دو متغیر نظر داشتند: یک باند شبدر برای «.به سال بعد در یک سیستم تولید ذرت دوباره رشد کند

آن پهنای ردیف ذرت ها چه قدر باید باشد. آن ها دریافتند که باند ایده  اسپری شدن با علف کش ها چه میزان پهنا دارند و بعد از

سانتی متر  ٩٠سانتی متر و یک ردیف ایده آل برای محصول کشاورزی به عرض  ٢٠آل برای استفاده از اسپری علف کش به پهنای 

در به بازسازی خود هستند، جلوگیری از تمام ایده تعادل ایجاد کردن بین داشتن شبدرهایی است که قا»است.هیل توضیح می دهد 

در ردیف های پهن تر، نور بیشتری به ذرت ها نفوذ «. »پیشی گرفتن آنها از ذرت ها، و توانایی تولید ذرت کافی برای ایجاد سود است

نگونه دیف های باریک ایمی کند و درنتیجه در اواخر سال به شبدرها می رسد و آنها می توانند کمی بیشتر دوام بیایند، درحالیکه در ر

نیست. و همچنین اگر ما برای کشت ذرت به شبدرها میزان زیادی علف کش اسپری کنیم، آنها قادر نخواهند بود تا بعد از برداشت 

 «.خود را بازسازی کنند. اما اگر به میزان کمی اسپری کنیم آنها از ذرت ها پیشی می گیرند

ی تواند برای پوشش محصول )شبدر(، خود محصول و کشاورز بسیار مفید باشد. زمانی که بدست آوردن این تعادل به طور مناسب م

شرایط فضادهی ایده آل باشد، ویژگی های سایه افکنی ذرت بر روی شبدر، آزاد شدن مواد مغذی شبدر به ذرت را کنترل می کند. 

ی دهند. برگ هایی که تجزیه می شوند و مواد مغذی به شبدر ها با انداختن برگ های خود بر روی خاک به این سایه افکنی پاسخ م

خاک اضافه می کنند که ذرت می تواند از آن استفاده کند. هیل این مسئله را با عنوان کود کپسولی با رهایش آهسته توصیف می 

ها  گرفتن شبدرها بر ذرت کند. به این معنا که کشاورز کود کمتری به کار می برد.عالوه بر این، ترکیب ایده آل شرایط، از پیشی

جلوگیری می کند اما خسارت زیادی ایجاد نمی کند که زمانی که ذرت ها برداشت می شوند شبدرها نتوانند پس از فصل رشد مزرعه 

درصدی شبدر بود و آنها توانستند به آن دست یابند.این پژوهشگران دریافتند  ١٠٠را بگیرند. هدف این پژوهشگران رسیدن به پوشش 

ه سیستم خاکپوش زنده باعث تولید ذرت کمی کمتر از سیستم سنتی می شود. با این حال، وزن مقرون به صرفه بودن این سیستم ک
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درصد علف کش کمتری استفاده کردند؛ به لطف پیشی گرفتن  ٧٥-8٠به تولید کمتر آن می چربد. هیل گزارش کرد که آن ها 

د مغذی که ذرت از شبدر می گرفت کود نیتروژنی کمتری نیز مصرف کردند. بنابراین شبدرها از علف هرزهای مضر، و به دلیل موا

. «خاکپوش زنده بهترین شیوه ای است که ابداع شده است»این کشاورز می تواند در نهایت درآمد بیشتری کسب کند.هیل می گوید 

برد است که ما -ند، بنابراین واقعا یک موقعیت بردما مزایای زیادی در آن می بینیم. می تواند به ذرت، خاک و تجارت سود رسا»

تالش می کنیم مقیاس آن را برای استفاده کشاورزان افزایش دهیم. ما شروع به مطالعه و مستند کردن تمام این مزایا کرده ایم و به 

 «.انجام پژوهش در مورد خاکپوش زنده ادامه خواهیم داد

http://www.iana.ir/fa/news/٤٩٥٦٩/%D8%AE%D8%A٧%D 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۰۶تاریخ: 

 ژاپنی ها از تصفیه پساب، برای کاشت سبزیجات بهره می برند/ این پروژه در سال پنجم خود قرار دارد

در بسیاری از نقاط کشور ژاپن اجرا می شود؛ به طوری که که از کود تولید شده از  "Bistro Sewage" تحت عنوانبرنامه ای 

، این "جاپان تایمز"به گزارش ایانا از سایت .لجن، به عنوان محصول جانبی تصفیه پساب، برای تولید سبزیجات، استفاده می شود

حوزه اجرا می شود. این درحالی است که وزارت زمین و سایر سازمان ها  ١٦حاضر در  پروژه در سال پنجم خود قرار دارد و در حال

 در ماه آوریل تصمیم گرفتند تا سبزیجات را با استفاده از چرخه بازیافت تولیدکنند.

بردن  ، یک سازمان صنعتی و دولتی دانشگاهی است که در جهت باال Gesuido Koho Platformاین در حالی است که پلت فرم 

 Tokyo Bigآگاهی عمومی در زمینه فاضالب، در نمایشگاه فناوری پساب کشور، که در ماه آگوست در مرکز نمایشگاهی توکیو 

Sight  برگزار شد، درجهت افزایش آگاهی عموم درباره پساب و استفاده از مواد بازیافتی ازان برای کاشت سبزیجات همچون سبزیجات

  آئوموری اطالع رسانی کرد.و ذرت در منطقه ناگانو و 

 ، بسیاری از بازدیدکنندگان خواستار اجرای این پروژه شدند. GKP به گفته یک مقام رسمی پلت فرم

لجن، آب تصفیه شده و دی اکسید کربن تولید شده در فرآیند تصفیه پساب تاسیسات دفع فاضالب شامل سه ماده اصلی: نیتروژن، 

این پروژه لجن را به کود تبدیل می کند ، همچنین از آب تصفیه شده برای تولید برنج و جلبک فسفر و پتاسیم است. درحالی که 

 دریایی و از گرما و دی اکسید کربن برای کشت سبزیجات گلخانه ای استفاده می شود. 

د کود غنی و آب تولیمواد بازیافتی از تصفیه فاضالب، »یک مقام رسمی از وازرت زمین، زیرساخت، حمل و نقل و گردشگری گفت: 

  .می کند و با توجه به گزارش های دریافتی، این مواد می توانند به افزایش عملکرد و تولید میوه های شیرین تر کمک کنند

به گفته وزارتخانه، کود حاصل از تصفیه فاضالب سبب بروز مشکالت سالمتی نمی شود زیرا سطح مواد مضر، از جمله آرسنیک، جیوه 

 ا یک ششم تا یک سی ام و در محدوده حداکثر مقدار مجاز تعیین شده تقانون تنظیم کود قرار دارد.و سرب، تنه

البته یک مانع برای پروژه ، تصویر عموم مردم از فاضالب است. به طوری که کشاورزان نگرانی هایی را دراین باره ابراز می کنند که 

 ه با استفاده از کود حاصل از فاضالب اجتناب کنند.مصرف کنندگان ممکن است از مصرف سبزیجات تولید شد

نامیدند، به طوری که امیدوارند تا مصرف  junkan sodachiبنابراین، طراحان پروژه، نام مستعار را برای این طرح انتخاب و آن را 

، وزارت زمین، در حال کنندگان به سمت محصوالت شان جذب شوند.این درحالی است که با توجه به آغاز فصل برداشت سبزیجات 

است.یک مقام ارشد وزارتخانه اظهار  junkan sodachiبرنامه ریزی برای افزایش آگاهی عموم درباره کشت سبزیجات با پروژه 

این پروژه نه تنها برای کشاورزان بلکه برای دولت نیز مفید است، زیرا بازیافت فاضالب می تواند هزینه ها را کاهش می دهد. "داشت :

 "چنین ما در نظر داریم تا افراد بیشتری درباره نقش فاضالب، اطالع پیدا کنند.هم

http://www.iana.ir/fa/news/٤٩٥٦٥/%DA%٩8%D8%A٧ 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/news/49565/%DA%98%D8%A7


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

202 

 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۰۲تاریخ: 

 کشاورزی هند را متحول می کنند؟چگونه استارتاپ ها ، 

درصد از خانوارهای روستایی هندی زندگی خود را از طریق  ٦٠هند دومین کشور بزرگ از نظر زمین های کشاورزی است که حدود 

( در این کشور می agritechکشاورزی می گذرانند و بنابراین فضای گسترده ای برای راه اندازی استارتاپ های فناوری کشاورزی )

، دولت های مرکزی و ایالتی به شدت دنبال سیاست هایی برای بهبود زندگی "inc42 "تواند فراهم شود.به گزارش ایانا از سایت 

دو برابر کند. اما آیا به  ٢٠٢٢کشاورزان را تا سال کشاورزان در هند هستند. این درحالی است که دولت قصد دارد درآمد متوسط 

به عنوان یک فرصت  Agritechاندازه کافی برای حذف ناکارآمدی در زنجیره تامین کشاورزی و ایجاد یک استارتاپ اگری تک 

ش آگاهی ، مرکزی که مسئولیت ترویج و گسترInc42سرمایه گذاری سودآور، فضای مناسب وجود دارد؟چندی پیش مسووالن در 

در هند را بر عهده دارد، گردهم آمدند. به طوری که اولین گام به صورت میزگرد سرمایه گذاران اگری تک )  agritechدرباره 

AgriTech ، )در دهلی کلید خورد. هدف از میزگرد این بود تا درباره چالش ها و فرصت ها در بخش کشاورزی هند  ٢٠١٧مه  ٢٥

 نیز ارائه شد. The State Of Indian AgriTechتحت عنوان  ٢٠١٧ین گزارش بحث و گفت وگو شود ، همچن

(؛ راویندر سینگ ساینی، مشاور شورای ملی بهره وری؛ ١) IvyCap Venturesاین گزارش در حضور ویکرام گوپتا ، از شرکای 

( ؛ همندرا ۳) Ankur Capitalیر (؛ ریتو ورما، بنیانگذار و مد٢) India Sugar Exim Corporationادهیر جها، مدیر شرکت 

 ماتور، شریک سرمایه گذار صندوق نوآوری بهارات ؛ اکاش روخیایر، مدیر مالی سابق و سرمایه گذار و شامیت گوش ، ارائه شد.

 نگاهی به کشاورزی هند

وری هند نقش دارند. به ط کشاورزی، همراه با ماهیگیری و جنگلداری، یکی از بزرگترین بخش هایی است که در تولید ناخالص داخلی

 میلیارد دالر رسید. ٢٤٤.٧٤به مبلغ  ٢٠١٦که تولید ناخالص داخلی کشاورزی هند در سال 

 میلیون هکتار، دومین کشور بزرگ در جهان ، از نظر زمین های زراعی به شمار می رود. ١٥٧.۳٥هند با دارابودن 

مانند آبیاری، انبارداری و ذخیره سازی سرد توجه بیشتری صورت  درحالی که در زمینه سرمایه گذاری زیرساخت های کشاورزی

( ، طرح ٤گرفته است.که می توان به طرح های جدیدی نظیر مدیریت سالمت خاک و پروژه اصلی مأموریت ملی کشاورزی پایدار )

ه امکانات دیگر برای پیشرفت کشاورزی ( اشاره کرد که به بهبود کارایی کشاورزان و ارای٦( و برنامه توسعه روستایی )٥بهبود آبیاری)

 هند کمک کرده است.

 کشاورزی هند: چالش ها

هکتار(، به زمین داران کوچک و تفکیکی، کاهش زمین های کشاورزی در مقایسه با جمعیت  ١.٤کاهش زمین داران )به طور متوسط 

 یون، عملکرد پایین محصول و وابستگی به واسطه هارو به رشد، کاهش سطح آب های زیرزمینی، کیفیت پایین بذر، کمبود مکانیزاس

 از چالش های رشد کشاورزی در هند محسوب می شوند.

عاله براین، فقدان ساختار بازاریابی سازمان یافته برای تولید، سوءاستفاده در بازارهای کشاورزی غیر سازمان یافته، امکانات ناکافی 

ر، و دسترسی محدود به تکنولوژی برتر برای دریافت اطالعات به موقع، از عواملی است برای حمل و نقل و ذخیره سازی، کمبود اعتبا

 که مانع تحول کشاورزی هند می شود.

 (AgriTechاستارتاپ های فناوری کشاورزی) 
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درعین حال فرصت ها در این زمینه ها وجو دارد مانند چگونگی افزایش تولید محصول، بهبود ارزش غذایی محصوالت، کاهش قیمت 

های نهاده ها برای کشاورزان، بهبود کلی فرآیند زنجیره تامین ، کاهش زباله در سیستم توزیع، در دسترس بودن ماشین آالت و 

از طریق همکاری مصرف کننده و تولید کننده.این درحالی است که استارتاپ های فناوری کشاورزی  امکان ارتباط کشاورزان با جامعه

( و پلت فرم های کشاورزی دیجیتال 8) B2B( و ٧) B2C، می توانند تکنولوژی را در زمینه ارتباطات بازار مانند بازار خرده فروشی، 

حل مشکالت نهاده های کشاورزی در هند از همان ابتدا هستند. همچنین آن  به کار گیرند. این استارتاپ ها در حال حاضر قادر به

ها قادر به ارائه اطالعات صحیح، تکنیک ها و بهبود بهره وری برای کشاورزان در بخش اپلیکیشن های پیش از برداشت و پس از 

 برداشت هستند.

 سرمایه گذاری در فناوری کشاورزی

میلیارد دالر در بخش کشاورزی در سراسر جهان سرمایه گذاری شده است.  ۳.٢۳یش از ، ب٢٠١٦طبق آخرین گزارش، در سال 

درصد از مجموع بودجه  ٤٠میلیون دالر ایجاد شده اند. در سطح جهانی،  ۳١۳استارتاپ کشاورزی درهند با سرمایه  ٥۳درحالی که 

واد غذایی سرمایه گذاری شده است، و پس از آن استارتاپ میلیارد دالر( در بازار مواد غذایی و یا دسته تجارت الکترونیک م ١.٢٩)

میلیون دالر( قراردارد. سرمایه گذاری در تکنولوژی های کشاورزی دقیق که شامل دستگاه  ٧١٩درصد از بودجه ) ٢٢بیوتکنولوژی با 

است. در حالی که سرمایه گذاری  میلیون دالر ٤٠٥های ثبت داده ها و نرم افزار مدیریت مزرعه است، درجایگاه سوم و دارای ارزش 

، که شامل استارتاپ هایی هستند از نوآوری های جدید برای تولید  Novel Farming Systemsدر سیستم های کشاورزی 

 میلیون دالر( قرار دارد. ٢٤٧محصوالت کشاورزی و زیست شناختی استفاده می کنند، در رده چهارم با بودجه )

 نتیجه

اضا مانند رشد جمعیت، افزایش سطح درآمد منجر به افزایش مصرف و افزایش صادرات شده ، که می تواند به در حالی که عوامل تق

رشد کشاورزی در هند کمک کند. به عالوه، حمایت سیاسی از سوی دولت از قبیل افزایش حداقل قیمت پشتیبانی، افزایش حمایت 

کمک به کشاورزان، تقویت و تسهیل طرح های اعتباری کشاورزان، از از بیمه محصوالت کشاورزی، معرفی طرح های مختلف برای 

برای  -از دولت ها گرفته تا استارتاپ های کشاورزی و سرمایه گذاران  -عوامل این رشد به شمار می روند. باید گفت به همه ذینفعان 

است های دولت، عمدتا کشاورزی را به عنوان همکاری در استفاده از فرصت برای تحول این بخش نیاز است. این درحالی است که، سی

یک روش کاهش فقر در نظر می گیرد، اما تمرکز باید بر افزایش بهره وری و افزایش درآمد باشد. همچنین انگیزه باید در استفاده از 

 یابد. فناوری ایجاد شود تا چالش ها در بخش نهاده ها در زمینه کاشت ، آبیاری وبرداشت و در نهایت فروش، کاهش

گفتنی است دو پنل هم برگزار شد که در آن اشاره شد ، موضوع زنجیره ارزش کشاورزی، نیازمند تحول و نوآوری برای مقابله با 

 که از استارتاپ های تکنولوژیکی به جای بازیکنان کشاورزی سنتی در هند، به دست می آید. -ناکارآمدی است 

 هیجانی)تبلیغاتی(؟اگری تک ، یک فرصت پنهان یا 

فرصت بسیار زیاد است. از دیدگاه سرمایه گذار، سرمایه گذاران به دنبال چهار یا پنج سال  "در این مورد ویکرام گوپتا اظهار داشت :

زمان برای بازپرداخت سرمایه هستند. ما به دنبال فرصت های سرمایه گذاری روشن هستیم که در آن شما می توانید از تکنولوژی 

که کشاورزان می توانند برای دستیابی به تصمیمات  -ای افزایش کسب و کار استفاده کنید. یکی از آن ها فناوری اطالعات است بر

وی اشاره کرد ، در حالی که برای کسب درآمد محصوالت چالش وجود دارد، اما مدل های جالبی وجود دارد "حیاتی استفاده کنند. 

اضر به پرداخت آن هستند. با این حال، او اشاره کرد که زمان آن رسیده تا بخش دیگری از تکنولوژی که پول می گیرند و کشاورزان ح

ز با وجود این که هند ا"مانند مکانیزاسیون مزرعه هم پیشرفت کند؛ چراکه هند در این زمینه عقب مانده است.ویکرام گوپتا گفت: 
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شرکت  ١٠٠است، سهم آن در فروش محصوالت مکانیزه در مقایسه با نظر زمین های کشاورزی جزو بزرگترین کشورها ی جهان 

بنابراین فرصت در این زمینه برای استارتاپ ها وجود  "درصد است. ٥کشاورزی جهان که در رتبه بندی فورچون آمده، کمتر از 

مکانیزاسیون فراتر از این میزان از آنجایی که متوسط زمین کشاورزان کوچک است، بسیاری از فناوری های  "دارد.ادهیر جها، گفت:

برای کشاورزان است. از این رو، استارتاپ ها باید فناوری هایی را که می توان برای مدت زمانی به کشاورزان اجاره داد، ارایه دهند 

ای توسعه درعین حال فعالیت ه"وی همچنین اضافه کرد :"درحالی که تعمیر و نگهداری آن ها عمدتا برعهده استارتاپ ها باشد.

)فناوری( کشاورزی، زمان زیادی را صرف می کند، بنابراین صبر و شکیبایی یک عامل کلیدی در این زمینه است. بنابراین، به عنوان 

یک سرمایه گذار، شما باید در این مسیر برای مدت طوالنی قرار گیرید. ممکن است در چهار سال اول تاثیر منفی داشته باشید و 

 "رفتار می دهد.  سپس مدل، تغییر

AgriTech چشم انداز سرمایه گذاران ، 

 بحث دوم در مورد بررسی دقیق دیدگاه سرمایه گذاران در این بخش بود. 

سال گذشته نگاه کنید، و اینکه سرمایه گذاری جسورانه )کارآفرینی( انجام شد و درآمد سرانه هندی  ١٠اگر به  "همندرا ماتور، گفت:

شد و این در توازن بخش های غذا  ٢٠١۳امر منجر به تغییراتی در عادات تقاضا در مواد غذایی در هند در سال  ها افزایش یافت. این

منعکس شده است. این مساله از ان رو نیست که که ما بیشتر غذا می خوریم، بلکه از آن رو است که مصرف کنندگان بیشتر مایل 

راین، این دلیل دغدغه سرمایه گذاری کارآفرینی در چند سال اخیر در کشاورزی به خرید مواد غذایی با کیفیت خوب هستند. بناب

سرمایه گذاران همچنین گفتند که این تکنولوژی باعث کاهش هزینه ها برای کشاورزان خواهد شد. بنابراین، آنچه که "شده است. 

کارآیی نه تنها برای  "مندرا ماتور اظهار داشت: استارتاپ ها باید انجام دهند، در نظر گرفتن ارزش هزینه برای کشاورز است. ه

برای تشویق ، ایجاد صندوق "کشاورز، بلکه برای کل زنجیره تامین، که می تواند مدل های تجاری را قابل اعتماد سازد، روی دهد.

خش ی سرمایه گذاری در بهای بیشتر برای جریان یافتن در این بخش نیاز است و ویکرام معتقد بود که دولت باید انگیزه هایی برا

آموزش عمومی و آگاهی در سطوح مردمی  "های کشاورزی و بخش های جانبی و مناطق دور افتاده ایجاد کند. او اظهار داشت :

 "مثال اعتبار یا فناوری ها دارد. -کمرنگ شده است و دولت نقش مهمی در اطالع رسانی به کشاورزان در مورد فرصت های موجود 

برای آغاز به کار استارتاپ ها، ، سه فرصت در زمینه تهیه داده های واقعی، تجزیه و تحلیل تصویر و تکنولوژی برای "د :همندرا افزو

با استفاده از تصاویر ماهواره ای، می توان در مرحله کاشت اطالع یافت که چه محصولی "اسکن خاک وجود دارد. وی توضیح داد: 

د و این اقدامات به کشاورزان کمک می کند تا از کاشت بیش از حد جلوگیری و عرضه را مدیریت می تواند عملکرد بالقوه داشته باش

 "کرد تا قیمت ها سقوط نکنند. 

 ترجمه: فرحناز سپهری

 پی نوشت:

 مرکزی که با رویکرد سرمایه گذاری کارآفرینانه اداره می شود و در بمبئی قرار دارد. -١

 نیشکر، آب میوه و سایر محصوالت مرتبط را ارائه می دهد. این شرکت هندی محصوالتی مانند -٢

 این شرکت به کارآفرینان در زمینه سرمایه، مشاوره، پشتیبانی و ابزارهایی که الزم دارند ، کمک می کند و در بمبئی واقع است.-۳

٤- Paramparagat Krishi Vikas Yojana 

٥- Pradhanternri Gram Sinchai Yojana 

٦- Sansad Adarsh Gram Yojana 
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٧- Business to Consumer: B2C ها فروشکننده است که بیشتر شامل خردهبه معنی تجارت الکترونیکی بین بنگاه و مصرف

 شود.می

8- Business to Business:B2Bشود،ها میفروشی، تجارت اینترنتی بین دو بنگاه که بیشتر شامل عمده 

http://www.iana.ir/fa/news/٤٩٤٧٧/%DA%8٦%DA%AF%D٩%8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/news/49477/%DA%86%DA%AF%D9%258


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

206 

 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۰۱تاریخ: 

 ت با افزایش جنگل زدایی در کشورهای فقیر مرتبط است آیانا تولید شکال

براساس اعالم بنیاد جهانی کاکائو، هرساله، بیش از پنج میلیون خانواده کشاورز در کشورهایی چون ساحل عاج، کامرون، اندونزی و 

 درصد کاکائو جهان را تامین می کند. ٧٠برزیل حدود چهار و نیم میلیون تن دانه ی کاکائو تولید می کنند. غنا و ساحل عاج بیش از 

، کاکائو، بسیار شبیه قهوه، یک تولید صادراتی است که در تقریبا تمام کشورهای توسعه یافته "ساینس دیلی"سایت به گزارش ایانا از 

ازجمله ایالت متحده مصرف می شود. تا امروز، این دانه ها که برای ساختن شکالت مورد استفاده قرار می گیرند، تقریبا به طور 

کشورهایی که به طور متوسط  -انند آفریقای غربی، آسیا و آمریکای مرکزی و جنوبیانحصاری در کشورهای کمتر توسعه یافته م

 کشت می شود. -تقاضای بسیار کمی برای محصولی که برای معاش خود به آن وابسته هستند دارند

ات . طبق تحقیقتعدادی از نابرابری های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی وجود دارد که ناشی از تولید این محصول لوکس است

توسط خبرنگار چشم انداز بی بی سی، پل کنیون، شواهدی از قاچاق انسان و بهره کشی از کودکان برای  ٢٠١٠انجام شده در سال 

کار در این زنجیره تامین یافت شده است.به عالوه، بسیاری از کشاورزان خرد که در این کشورهای در حال توسعه کاکائو کشت می 

درصد از قیمت هر بسته ی شکالت به کشاورز می رسد، به این معنا که هرچه مردم  ۳دگی می کنند. تنها حدود کنند در فقر زن

شکالت بیشتری مصرف کنند، این کشورها بیشتر رنج می برند.در یک تحقیق به تازگی منتشر شده، مارک نوبل، با دانشیار جامعه 

اط بین صادرات کاکائو و جنگل زدایی در کشورهای درحال توسعه تمرکز کرده شناسی و مردم شناسی در دانشگاه لیهای که بر ارتب

است دیدار کرده است. در مجموع، نوبل دریافته است که هرچه غلظت کاکائوی صادراتی بیشتر باشد، نرخ جنگل زدایی در کشورهای 

الت حداقل تاثیر را بر جنگل ها دارد ولی تولید کننده بیشتر می شود. او تاکید می کند که اگرچه تصور می شود که تولید شک

 من زمانی که". "گزارش های اخیر نشان می دهد که رویه آسیب ها به دلیل تقاضای بیشتر و تغییر استراتژی های کشت است"

ست سال پیش اینگونه نبوده ا ٢٠دیدم چگونه شواهدی وجودی دارد حاکی از اینکه صادرات ککائو به جنگل زدایی مرتبط است و 

.او اضافه کرد که فشارهای تقاضا برای صادرات بیشتر کاکائو، تغییر الگوهای آب و هوایی و کاهش قیمت کاکائو، "شگفت زده شدم

یک شیوه در کشاورزی که تنها یک نوع از محصوالت کشاورزی در منطقه ای وسیع از زمین،  -منجر به کشت تک محصولی بیشتر

 شیوه های کشت کمتر پایدار در سال های اخیر شده است. و -سالها پشت سر هم، کشت می شود

شکالت و مصرف جنگل: یک بررسی بین کشوری در مورد مبادله از نابرابر از نظر محیط زیستی در »نوبل، نویسنده ی مقاله ی 

یا  توسعه موفقیتمنتشر شده است می گوید این امر فرصت های  تحقیقات سیستم های جهانیکه اخیرا در مجله « صادرات کاکائو

 پایدار را در کشورهای کمتر توسعه یافته بیشتر تخریب می کند.

 تاثیرات تولید قهوه و شکالت

مطالعات نشان داده اند که زمانی که کشورها از طریق وابستگی بیش از حد به صادرات کشاورزی به پیگیری رشد اقتصادی تشویق 

 نوبل رویه ای مشابه این را در تولید قهوه و کاکائو می بیند. ی ایجاد می شود.می شوند، پیامدهای منفی اجتماعی و زیست محیط

در حال حاضر افزایش تقاضا و شیوه های »او توضیح می دهد که هر دو به طور انحصاری در شرایط نیمه سایه کشت می شده اند. 

 «.گذشته چنین نبوده استصنعتی تر کشت منجر به فشار بر جنگل ها می شود که این مسئله در دهه های 

او توضیح می دهد که عادت های مصرفی در کشورهای توسعه یافته مانند ایاالت متحده اغلب پیامدهای منفی زیست محیطی دارد 

اغلب این آسیب های زیست محیطی در قیمت هایی که " :که در مناطق دور دست خارج از دید ما احساس می شود.نوبل می گوید
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وخته می شوند منعکس نمی شود و این نشان می دهد که چگونه توسعه نیافتگی یک فرآیند فعال است و نه یک این محصوالت فر

 ."وضعیت مزمن

 پیشگامی شکالت و جنگل ها

، واحد پایدار بین المللی شاهزاده ولز در همکاری با بنیاد جهانی کاکائو و طرح تجارت پایدار، طرح کاکائو و جنگل ها ٢٠١٧در مارچ 

پایان دادن به جنگل زدایی و تخریب جنگل در زنجیره تامین جهانی کاکائو، با تمرکز اولیه بر کشور ساحل عاج و "در تالش برای  را

کارخانه برتر شکالت در جهان از جمله، فررو، گودیوا چاکلتیه، مارس چاکلت، نسله، لینت اند شپرونگلی و  ١٢راه اندازی کرد. "غن

 امضا کرده اند که اولین تعهد صنعتی جمعی به طور خاص برای پایان دادن به جنگل زدایی است. شرکت هیرشی این طرح را

http://www.iana.ir/fa/news/٤٩٤٥٦/%D8%AA%D٩%88%D٩%8 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۰۲تاریخ: 

 بیمه کشاورزی در عمان به بخش دام و ماهیگیری گسترش می یابد

راه اندازی  Capital Market Authority (CMA)سیاست بیمه برای بخش کشاورزی که به تازگی توسط اداره بازار سرمایه )

 شده، قرار است بخش دام و شیالت را تحت پوشش قرار دهد.

، این سیاست بیمه جدید از سوی دکتر فواد بن جعفر بن محمد ال سجوانی، وزیر کشاورزی "تایمز اف عمان"نا از سایت به گزارش ایا

و شیالت، روز دوشنبه اعالم شد.کل طرح در سه مرحله اجرا می شود ، به طوری که بخش دام، زنبورداری، کشت خرما، طیور و بخش 

 Omanپوشش بیمه را برای کشاورزان و  -(١دهد.چهار شرکت بیمه عمان )های ماهیگیری را نیز تحت پوشش قرار می 

Reinsurance (Oman Re)  طرح های بیمه تکمیلی را ارایه می دهند.باید اشاره کردکه حداقل بیمه برای هر یک از سیاست

 ریال عمان است. ٧٥های بیمه کشاورزی 

سوزی طبیعی ، رعد و برق، سیل، رانش زمین، رگبار، گردباد، طوفان،  درحالی که تمام خطرات اصلی مربوط به کشت، از جمله آتش

تندباد تحت پوشش این طرح قرار گرفته است. عالوه بر این، آسیب ناشی از آفات تنها زمانی که که بر روی یک منطقه بزرگ تاثیر 

اغلب تحت تأثیر باد شدید قرار دارند، تحت  گذرد، بیمه خواهد شد.البته خسارات وارده به کشاورزان به دلیل خشکسالی و نواحی که

اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد "، گفت:CMAپوشش طرح قرار نگرفته است.احمد علی الماماری، معاون رییس )بخش بیمه(، در 

وع ن در سال های اخیر افزایش یافته است. بسیاری از مردم محلی در بخش کشاورزی سرمایه گذاری می کنند و بنابراین به این

تولید میوه ها و سبزیجات در عمان بر اساس آمار منتشر شده توسط وزارت کشاورزی و شیالت "وی ادامه داد: "پوشش نیاز دارند.

 به همین"الماماری افزود:"گسترش یافته است. در حالی که عمان دو نوع کشاورزان، به صورت کشاورزان تمام وقت و نیمه وقت دارد.

تامین کشاورزی به پوشش بیمه برای کشاورزان نیاز داریم. این امر به کشاورزان کمک می کند تا از سوی دلیل است که ما برای 

وزارت کشاورزی و شیالت و شرکت های  "، گفت : CMAعبداهلل بن سلیم ال سلمی، رئیس اجرایی "بانک ها تامین مالی شوند.

شاورزان در نقاط مختلف کشور اقدام کنند. پیش از این، سمینارهای اطالع بیمه باید به ارایه آگاهی درباره طرح های بیمه در میان ک

رسانی در سرتاسر کشور برگزار شد، جایی که تیم ها با کشاورزان مالقات داشتند و کارگاه های آموزشی برای آموزش آن ها درباره 

مان مزارع کوچک و یا قطعه زمین به صورت خصوصی به گفته وی، بیشتر کشاورزان در ع"مفهوم و فلسفه بیمه کشاورزی ارایه دادند. 

یک گروه کاری برای مطالعه امکان سنجی و معرفی خط مشی بیمه کشاورزی در کشور، تشکیل  "الماماری خاطرنشان کرد:"دارند.

 "ت.، وزارت کشاورزی و شیالت، اتاق بازرگانی و صنایع عمان و شرکت بیمه عمان اسCMAشده که که شامل نمایندگان از 

آغاز کرده تا مطالعات درباره امکان سنجی بیمه کشاورزی و محصوالت بیمه ای و  ٢٠١٦اوت  ٢8گفتنی است این تیم کار خود را از 

، وزارت کشاورزی و CMAماهیت خطر ات تحت پوشش را انجام دهد.الزم به یادآوری است در مراسم راه اندازی طرح مقامات از 

 ت عمان، شرکت بیمه عمان و شرکت های بیمه حضور داشتند.شیالت، اتاق بازرگانی و صنع

 ترجمه: فرحناز سپهری

  National Life and General Insurance, Dhofar شرکتهای بیمه شرکت کننده در طرح عبارتند از:-١

http://www.iana.ir/fa/news/٤٩٤8٧/%D8%A8%DB%8C%D٩%8 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۰۳تاریخ: 

 برابری برنج در افغانستان / توانمند سازی تاجیکستان برای تولید برنج از ماه آینده ٢تولید 

المللی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در نشست نمایندگان جایکا با مدیرکل دفتر ارتباطات علمی و همکاری های بین 

 .ایران بر همکاری های مشترک در پروژه های بزرگ توسعه برنج و برگزاری دوره های آموزشی در ایران تأکید شد

مکاری هبه گزارش ایانا از سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، در نشست نمایندگان جایکا با مدیرکل دفترارتباطات علمی و 

ضمن مروری بر همکاری های سازمان تحقیقات کشاورزی و جایکا، مشاور ارشد دفتر مرکزی جایکا خبر  های بین المللی سازمان تات

در افغانستان داد و نقش پروژه  ٢٠٢١از انجام یک پروژه بزرگ توسعه برنج با هدف رسیدن به تولید بیش از یک میلیون تن در سال 

 یار پر اهمیت خواند و خواستار تمدید آن به مدت سه سال دیگر شد. مشترک ایران و جایکا )ریپا( را در حصول به این هدف بس

ماساتاکا ناکاهارا افزود: همچنین جداول تولید برنج در مزارع پایلوت کشور افغانستان پس از گذراندن دوره های آموزشی در ایران 

ین کشور است.دراین نشست که به منظور ایجاد دهد که بیش از دو برابر متوسط تولید اتن در هکتار را نشان می ٦.۳تولید متوسط 

برای کارشناسان کشور افغانستان برگزارشده بود، مشاور رئیس  "آبیاری کشاورزی"هماهنگی در برگزاری دوره آموزشی با محوریت 

ن تحقیقات سازمان و مدیرکل دفترارتباطات علمی و همکاری های بین المللی و مشاور ارشد دفتر مرکزی جایکا در ستاد سازما

 آمادگی ایران برای استفاده از تجربه های موفق آموزش به کارشناسان افغانستان در آموزش به دیگر کشورهای همسایه را اعالم کرد.

دکتر مظفری افزود: در این راستا پروژه توانمند سازی تاجیکستان برای تولید برنج از ماه آینده شروع خواهد شد و در وهله نخست 

 .موزش تخصصی در زمینه سیاستگذاری تولید برنج خواهد بودبرگزاری آ

همچنین در نشست نمایندگان جایکا با مدیرکل دفترارتباطات علمی و همکاری های بین المللی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج 

مندی کشور ایران در این کشاورزی ایران اعالم شد با توجه به اهمیت ایجاد سیستم تولید و گواهی بذر و نهال و همچنین توان

 خصوص، آموزش کارشناسان افغانی و یا کمک به آن ها در ایجاد این سیستم در کشور افغانستان با همکاری ایران و جایکا اجرا شود.

http://www.iana.ir/fa/news/٤٩٥١٢/%D8%AA%D٩%88%D٩% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۰۲تاریخ: 

مراحل کاشت تا برداشت؛تولید محصول به روش تمام اتوماتیک/محققان انگلیسی، محصوالت کشاورزی را تنها با 

 استفاده از ماشین آالت تولید می کنند

در انگلستان برای اولین بار در جهان توانسته مراحل کاشت تا به گفته محققان و توسعه دهندگان درگیر در پروژه، یک مزرعه ای 

برداشت محصول را بدون دخالت انسان ، انجام دهد. به طوری که از مرحله کاشت بذر تا جمع آوری محصول، کارها توسط ماشین 

، بر اساس گزارش های خبری، "سی ان ان"به گزارش ایانا از سایت  .های اتوماتیک که از یک اتاق کنترل می شود، انجام شده است

درحالی که .( تن برای محصل جو انجام شده است٤.٥) ١/٢ ٤در ماه گذشته با عملکرد  Hands Free Hectare این پروژه به نام

، یک Precision Decisions انگلستان و مزرعه اتوماتیک تحت سرمایه گذاری مشترک توسط دانشگاه هارپر آدامز در شرپشایر

قبال، بخش های "کیت فرانکلین، مهندس کشاورزی این پروژه گفت: .ی کشاورزی در یورک راه اندازی شده استشرکت تخصص

کارشناسان معتقدند که فناوری "ازسیستم های کشاورزی، اتوماتیک بوده وبودجه و عالقه به طور کلی تنها به یک حوزه داشت.

اخیر، با کاهش هزینه ها و تغییر جمعیت در نیروی کار، پیاده سازی آن  اتوماسیون تا به حال در دسترس بوده ، اما در سال های

 .تسریع شده است

 تراکتور اتوماتیک در مزرعه جو

، شرکتی که وسایل نقلیه را از کنترل دستی به رباتیک تبدیل می کند و در یوتا Autonomous Solutionsمت نیلسن از شرکت 

ت با این حال محدودی"های کار عامل مهمی است تا در زمینه فناوری کشاورزی بیشتر کار شود. افزایش هزینه"امریکا قرار دارد، گفت: 

هایی وجود دارد که باید بررسی شوند. به عنوان مثال، میوه ها و سبزیجات تازه ظریف تر از دانه های محکم هستند و ممکن است 

ین مالحظات اجتماعی و خاص کشورها باید در نظر گرفته شود. بیشتر در معرض کبودی در یک برداشت اتوماتیک قرار گیرند.همچن

به عنوان مثال، در ژاپن، اتوماسیون صنعتی ممکن است یک ضرورت باشد؛درحالی که در هند، این مساله به معنای بیکاری میلیون 

توماسیون کامل از نظر فنی، ا"کلی، گفت: ها نفر باشد.دیوید زیلبرمان، استاد اقتصاد کشاورزی و منابع طبیعی از دانشگاه کالیفرنیا، بر

 Hands Freeدر پروژه "در همه جا قابل اجرا است، اما از لحاظ اقتصادی و اجتماعی تنها در برخی شرایط می تواند اجرا شود.

Hectare  منطقه ای ، کشاورزان و مهندسان از تراکتورهای ویژه و هواپیماهای بدون سرنشین استفاده کردند تا محصول جو را در

تقریبا برابر با دو و نیم جریب) حدود یک هکتار( کشت کنند.هواپیماهای بدون سرنشین با سنسورهای تصویربرداری چند طیفی، 

تصاویر هوایی از مزرعه را می گیرند، در حالی که ماشین های کوچکتر در سطح محصول برای ارزیابی این که چه نوع کود و کجا به 

شود. همچنین دوربین هایی برای عکسبرداری زنده و برای شناسایی علف های هرز یا بیماری های مهاجم مورد  کار رود، استفاده می

استفاده قرار می گیرند.سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد در اوایل سال جاری، بر استفاده از نوآوری های تکنولوژیکی به منظور 

ای نامناسب کشاورزی تاکید کرد. فائو همچنین هشدارداد که روش های ناپایدار افزایش تولید و بهره بردن ازآن به جای شیوه ه

 پاسخگوی نیازهای جهانی غذا نیستند.

 مهندس مارتین ابل عملیات اسپری خودکار را از اتاق کنترل نظارت می کند

اتوماسیون یک سیستم پایدار را ایجاد می کند. در مناطق مختلف مزرعه و احتماال حتی برای گیاهان به طور جداگانه "فرانکلین گفت: 

، نیا به امکان سنجی اقتصادی در Hands Free Hectareمحققان براین باورند که موفقیت در "ا ی می تواند در نظر گرفته شود.

، تامین شده ، Innovate UKام اتوماتیک( دارد.الزم به یادآوری است که بودجه این پروژه توسط حوزه اتوماسیون کامل )تم
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Innovate UK  سازمان دولتی است که به بخش های های اقتصادی بریتانیا کمک می کند تا از فناوری در سطح پایین به تکنولوژی

 دالر بوده است. ٢٥٠،٠٠٠ته که کل سرمایه گذاری حدود در بیانیه ای گف Innovate UKپیشرفته، روی بیاورند. همچنین 

در این پروژه امکان استفاده از نرم افزار منبع باز "، گفت:  Precision Decisions( ازشرکت ١مارتین ابل، محقق مکاترونیک )

 "ریزی کنیم.فراهم شد چراکه به ما امکان داد تا وسایل را با هزینه ای ارزان تر به گونه ای اتوماتیک برنامه 

 محققان پروژه معتقدند که این پروژه به معنی بیکاری کشاورزان نیست، بلکه مدرن سازی می تواند موقعیت هایی را نیز فراهم کند.

تغییر در مجموعه مهارت ها اجتناب ناپذیر است. به طوری که کشاورزان باید قادر باشند تا بهتر از زمان خود برای مدیریت "ابل گفت: 

.همچنین زمانی که کارها به ربات ها سپرده می شود، می توان کارهای کارآمدتری "ه و محصوالت خود، راهبری رباتیک بهره ببرندمزرع

قصد دارد تحقیقات خود را در  Hands Free Hectaresرا بدون خستگی انجام داد.گفنتی است با موفقیت برداشت تابستانی، 

ت انسان، ادامه دهد. همچنین در پایان ماه اکتبر، تیم در نظر دارد تا محصول گندم زمستانه زمینه کشاورزی و خاکورزی بدون دخال

 را به روش کامل اتوماتیک بکارد.

 ترجمه: فرحناز سپهری

 پی نوشت:

 از سه رشته مهندسی مکانیک، مهندسی الکترونیک و مهندسی کامپیوتر است. تلفیقی -١

http://www.iana.ir/fa/news/٤٩٤8٤/%D٩%8٥%D8%B١%D8%A٧%D 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۰۱تاریخ: 

 ترین دریاچه جهانخشک شدن اسرارآمیز عمیق

بحرانش در طول تاریخ معاصر است. این بحران همراه با ممنوعیت ترین دریاچه جهان، تحت تاثیر بزرگترین دریاچه بایکال، عمیق 

  .ها زیستگاه آن بوده، آغاز شده استصید ماهی به خصوصی که این دریاچه قرن

المللی گردشگری های بینترین جاذبهنیوز، در طول چند سال اخیر این دریاچه که یکی از مهمبه گزارش ایسنا و به نقل از زی 

  .های مضر که بعضی از آنها همچنان بر دانشمندان آشکار نشده، فلج شده استد در اثر یک سری پدیدهشومحسوب می

های متعلق به منطقه های بومی اسفنجهای متعفن و مرگ گونهها عبارتند از ناپدید شدن ماهی امول، رشد سریع جلبکاین پدیده 

ها را در کی از بزرگترین ذخایر آب شیرین جهان است که یک پنجم این آباین دریاچه ی  .میلیون هکتاری این دریاچه ۳.٢وسیع 

های طبیعی جهان است که یونسکو آن را شایسته خود جای داده است. بایکال که در سیبری واقع در روسیه قرار دارد یکی از شگفتی

گونه گیاهی و حیوانی است که اکثر  ۳٦٠٠از تنوع زیستی باالی بایکال شامل بیش   .ثبت به عنوان یک میراث جهانی دانسته است

سازمان شیالت روسیه به خبرگزاری فرانسه اعالم کرده: دولت از ترس عواقب غیرقابل بازگشت صید   .آنها بومی این دریاچه هستند

  .ب کرده استشوند را تصویآال محسوب میبی رویه ماهیان امول، از ماه اکتبر ممنوعیت صید این ماهیان که از خانواده قزل

سال  ١٥میلیون تن در  ٢٥ها از این سازمان همچنین از کاهش زیست توده این ماهی در بایکال خبر داد و اعالم کرد: حجم آن 

ها وهوا بستگی دارد. در حال حاضر خشکسالی و کم عمق شدن رودخانهحجم آب بایکال به آب  .میلیون تن رسیده است ١٠پیش به 

تر شده و این گونه ماهیان آب گرم را خورد. آب سطحی آن گرمهای وابسته به این دریاچه به چشم میدر آب و کمبود مواد مغذی

 .دوست ندارند

http://www.iana.ir/fa/news/٤٩٤۳8/%D8%AE%D8%B٤ 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۰۱تاریخ: 

کمیسیون اروپا: آینده کشاورزی بر تقویت روستاهای هوشمند متکی است/ روستاهای هوشمند کلید اصلی آینده 

 جوامع روستایی و کشاورزی است

ام اروپا را به ن اعضای کمیسیون اروپا چندی پیش در تالش برای احیای جوامع روستایی به گونه ای جذاب و پایدار ، اقدامات اتحادیه

 SLS) ، فرانک بوگویچ، نماینده اسلوانی مجلس" euractiv "به گزارش ایانا از سایت راه اندازی کرده اند. "روستاهای هوشمند"

Slovenian :بحث نمی  "روستاهای هوشمند"صحبت می کنیم، اما به اندازه کافی درباره "شهرهای هوشمند "ما در مورد "(، گفت

با استفاده از فناوری های مدرن و مفاهیم جدید، در نظر داریم تا مناطق روستایی را تقویت کنیم، روند رو به "ود: وی افز"کنیم. 

قرار " فیل هوگان، کمیسر امور کشاورزی و توسعه روستایی گفت:"کاهش جمعیت را بهبود و مردم را از فقر روستایی نجات دهیم.

( با هدف ترکیب تالش های سیاست گزاران، ١طرح شبکه توسعه روستایی اروپا )است در راستای ایجاد روستاهای هوشمند، 

روستاهای هوشمند کلید اصلی آینده جوامع روستایی و "وی افزود: "دانشگاهیان و کسانی که تجربه عملی دارند، راه اندازی شود.

روستاها اغلب تحت " است منطقه ای اظهار داشت:کورینا کرتو، کمیساریای رومانیایی در حوزه سی"کشاورزی ما را تشکیل می دهند.

تاثیر تغییرات اقتصادی و اجتماعی قرار دارند و این درحالی است که دیجیتال و کارآمد کردن روستاها می تواند زندگی روستاییان را 

ن برگزیت )خروج انگلیس ما همه می دانیم که اتحادیه اروپا با چالش های بی سابقه ای مواجه است: همچو"وی گفت:"بهبود بخشد.

از اتحادیه اروپا(، اقتصاد، مهاجرت، تغییر جمعیت و نابرابری ها در داخل و بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا. به طوری که در این 

 و بنابراین پرسش این است: چه باید بکنیم تا این وضعیت را تغییر دهیم" کرتو افزود:"میان مناطق روستایی از آن مصون نیستند.

برای فرزندان مان آینده ای بهتر رقم بزنیم؟ به عبارت دیگر: چه باید بکنیم تا روستاهایمان هوشمند باشند و به عامل قدرتمندتری 

برای رسیدن به این هدف، کرتو، سه مورد را پیشنهاد داد که بر اساس آن رشد روستاهای  "برای دستنیابی به آینده بهتر تبدیل شوند؟

می گیرد: تمرکز سرمایه گذاری در اقتصاد کم کربن، توسعه و دسترسی به فناوری های دیجیتال؛ یافتن موثر ترین هوشمند انجام 

روش برای استفاده از منابع موجود و ایجاد مشارکت صحیح با بخش عمومی، کسب و کارها و اتحادیه های کارگری. کرتو گفت: 

این "طمینان حاصل شود که روستاهای اتحادیه اروپا رشد و پیشرفت می کنند.آینده در بهبود بخشیدن به توسعه محلی است تا ا"

بین مناطق روستایی و شهری تایید کرده اند.با این  "تقسیم دیجیتالی"درحالی است که سیاستگزاران و سازمان های کشاورزان، بر 

درصد از آن ها تحت پوشش خدمات  ٢٥ند، تنها میلیون شهروند اتحادیه اروپا که در مناطق روستایی زندگی می کن ۳٠٠وجود، از 

درصدی در مناطق شهری مقایسه شود.به تازگی یوریچ ادام،  ٧٠پهن باند سریع یا فوق سریع هستند که این رقم می تواند با پوشش 

ی باند مشکل دسترسی به پهنا"گفته است:  euractiv.com( به  (CEMAدبیر کل انجمن صنایع ماشین آالت کشاورزی اروپا )

درحالی که کمیسیون اروپا "به طور چشمگیری در بسیاری از مناطق روستایی و مناطق با جمعیت کمتر دراتحادیه اروپا وجود دارد.

، با این حال، هر کشور و منطقه مسئول جدول زمان بندی خود برای گسترش "غیر قابل قبول است"معتقد است که این پدیده 

ما در حال حاضر تالش می کنیم این موضوع را با مشارکت "گفت:  EURACTIVدر مصاحبه ای با پهنای باند است.فیل هوگان، 

 "همکاران خود در بازار دیجیتال و اداره های منطقه ای و سیاست های شهری حل کنیم.

 جذب جوانان

نه تنها باعث باال بردن رفاه  ، سازمان کشاورزان اروپایی، توسعه این روستاهای به اصطالح هوشمند Copa and Cogeca به گفته

کشاورزان خواهد شد، بلکه باعث شده تا بخش کشاورزی برای جوانان و افرادی که در خارج از این صنعت فعالیت می کنند، جذاب 

 تر شود.
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رکننده ن صادکشاورزان نه تنها اولین تولید کنندگان مواد غذایی هستند، بلکه اولی"، گفت: Copa and Cogecaپکا پزونن، دبیر کل 

جهانی مواد غذایی کشاورزی به شمار می روند و نقش مهمی در حفظ منابع طبیعی ما، ایجاد رشد و شغل در مناطق روستایی و 

 "فراهم کردن محیطی جذاب برای کشاورزی و گردشگری دارند.

و یکی از این موارد، روستاهای هوشمند پزونن تاکید کرد که نیاز به ابزاری است تا این بخش برای جوانان و نوجوانان جذاب شود 

است . این درحالی است که در این مسیر باید سرمایه گذاری و استفاده از راه حل های نوآورانه برای حفظ رقابت و پایداری برای 

 تولید بیشتر و کارآمد با استفاده از منابع کمتر و پاسخگویی به تقاضاهای جامعه انجام شود.

کرد که دیجیتالی کردن کشاورزی و مناطق روستایی اتحادیه اروپا انگیزه خوبی برای جوانان برای بازگشت به  همچنین باید اشاره

 نزد آنان تلقی شود. "کسب و کار واقعی"مزرعه است و می تواند به عنوان یک 

نوان یک کسب و کار انجام ندهیم و اگر ما این کار را به ع"آلن جگو، کشاورز ایرلندی و رئیس شورای کشاورزان جوان اروپا ، گفت: 

 "آن را به بخش سودآور تبدیل نکنیم، درواقع کشاورز نیستیم.

فناوری می تواند به جذاب شدن این بخش کمک کند، به طوریکه نسل جدید کشاورزان هرگز کشاورزی را به این شکل "او گفت: 

سال هم هستند،  ۳٥سال وجود دارد اما افراد زیر  8٠ز کشاورزان باالی با توجه به اینکه در بعضی از کشورها تعداد زیادی ا"ندیده اند.

بنابراین می توان آن ها را با بهره بردن از تلفن همراه در این بخش و یا با آخرین فناوری جدید تراکتور یا یک "وی تأکید کرد: 

 "دستگاه آشنا کرد.

 ترجمه: فرحناز سپهری

 پی نوشت:
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