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 بنام خداوند متعال

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

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

 کلیک فرمائید  Bookmarkاخبار صرفا برروی عناوین در 

 

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

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

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

 .شودای بازنشر میرسانه

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

 اهم اخبار کشاورزی و آب

همکار گرامی خواهشمند است از نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود در 

 زمینه انعکاس بهتر مطالب مارا بهره مند فرمائید
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۱۳تاریخ: 

 انعقاد پروتکل همکاری تحقیقاتی ایران و روسیه در بخش آب و کشاورزی

وسیه همکاری تحقیقاتی ایران و ر ای ایران از انعقاد پروتکلمرکز منطقه -المللی آبیاری و زهکشیدبیر اجرایی برنامه تحقیقات بین

 .در بخش آب و کشاورزی خبر داد

های شور، با اعالم این خبر گفت: توسعه پایدار کشاورزی در محیط "به گزارش ایانا از سازمان آب و برق خوزستان، رگس ظهرابی

د بر مصرف کشاورزی در حوزه آبریز برداری به هنگام مخازن چند منظوره با تاکیتصفیه و استفاده مجدد زهاب کشاورزی و بهره

کارون بزرگ این همکاری است.وی افزود: در این پروتکل از طرف ایران، سازمان آب و برق خوزستان وابسته به وزارت نیرو، معاونت 

ار دآب و خاک وزارت جهاد کشاورزی و از طرف روسیه اداره کل تحقیقات علمی مهندسی هیدرولیک و احیای اراضی روسیه عهده

 انجام این توافقات شدند.

http://www.iana.ir/fa/news/49752/%D8%A7%D9%86% 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۰۹تاریخ: 

 دستاوردهای خوبی داشته استاجرای طرح بزرگ توسعه و عمران غرب کشور در حوزه آب 

جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ظهر روز دوشنبه به ریاست معاون اول رییس جمهور و با حضور نایب رییس اول مجلس 

اسحاق جهانگیری   جمهوری،به گزارش ایانا به نقل از پایگاه خبری معاون اول رییس.شورای اسالمی و معاون اول قوه قضاییه برگزار شد

در این جلسه با اشاره به گزارش نماینده وزارت نیرو و دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در خصوص میزان پیشرفت و روند 

اجرای طرح توسعه و عمران غرب کشور در حوزه آب، اظهار داشت: طرح بزرگ توسعه و عمران غرب کشور در حوزه آب از طرح های 

که با عنایت ویژه مقام معظم رهبری و اهتمام دولت یازدهم آغاز شد و خوشبختانه با دستاوردهای خوبی همراه بوده  مهم کشور است

هزار  15است. معاون اول رییس جمهور اجرای این طرح را اقدامی بزرگ توصیف کرد و افزود: در راستای اجرای این طرح تا کنون 

بر معظم انقالب از صندوق توسعه ملی برداشت شده و به این طرح تخصیص یافته و این منابع میلیارد تومان از منابعی که با مجوز ره

غیر از بودجه عمرانی کشور است.جهانگیری از دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خواست ادامه برنامه های مرتبط با اجرای 

اندهی اقتصاد مقاومتی باید تمرکزی جدی بر اجرای این طرح این طرح را با جدیت هر چه بیشتر پیگیری کند و گفت: ستاد فرم

معطوف سازد چرا که این طرح با آثار و برکات متعددی از جمله اشتغال زایی و توسعه در نقاط مختلف کشور به ویژه در غرب کشور 

ی طرح توسعه و عمران غرب همراه است.مسعود پزشکیان نایب رییس اول مجلس شورای اسالمی هم اقدامات دولت در راستای اجرا

کشور در حوزه آب را حائز اهمیت دانست و اظهار داشت: باید در خصوص اجرای این طرح اطالع رسانی بیشتری صورت گیرد چرا 

که برخی افراد دولت را متهم می کنند که در زمینه مدیریت منابع آب کار زیادی در کشور انجام نشده است.وی همچنین بر لزوم 

یزی برای تعیین الگوی کشت درمناطق مختلف کشور و نیز صنایع پایین دستی آن تاکید کرد و گفت: در اجرای طرح توسعه برنامه ر

و عمران غرب کشور در حوزه آب و زیر کشت بردن اراضی باید همه جوانب نظیر الگوی کشت، صنایع پایین دستی، تامین بازار و 

ین جلسه که وزرای صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان برنامه استاندارد محصوالت کشاوزی دیده شود.در ا
و بودجه کشور، رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، معاون علمی و فناوری رییس جمهور، مشاور اقتصادی رییس جمهور، رییس کل 

زرگانی نیز حضور داشتند، نماینده وزارت نیرو گزارشی از طرح توسعه و بانک مرکزی، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی و رییس اتاق با

در کشور  1362عمران غرب کشور در حوزه آب به عنوان یکی از پروژه های بزرگ و مهم اقتصاد مقاومتی ارائه کرد و گفت: این طرح از سال 

کار بزرگی در این زمینه شکل گرفت و امیدوارم با اجرای این طرح مطرح بوده اما با پیگیری و اهتمام دولت یازدهم و با عنایت ویژه رهبری، 

فرصت های از دست رفته در دوره های گذشته جبران شود.در ادامه این جلسه همچنین گزارشی تصویری از مراحل مختلف و میزان پیشرفت 

در خصوص این گزارش به ارائه توضیحاتی پرداخت و اجرای طرح توسعه و عمران غرب کشور در حوزه آب ارائه شد و سپس نماینده وزارت نیرو 

میلیارد دالر با هدف توسعه و عمران غرب کشور در حوزه آب از صندوق توسعه ملی برداشت شد و در اجرای این  8گفت: در اجرای این طرح 

 130و سنگ برداری انجام شده و میلیون متر مکعب خاک برداری  259شرکت مشاور مشغول به کار شدند و  41شرکت پیمانکار و  200طرح 

هزار هکتار  197سد، اجرای  15سد و آبگیری  27کیلومتر تونل به روش مکانیزه حفر شده است.نماینده وزارت نیرو همچنین بهره برداری از 

بیت حرومیت زدایی، تثشبکه اصلی آبیاری، انتقال آب در جهت توسعه مناطق مرزی کشور، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی ساکنین مرزنشین، م

جمعیت و ایجاد امنیت در مناطق مرزی کشور را از جمله نتایج عمده اجرای طرح توسعه و عمران غرب کشور در حوزه آب عنوان کرد و افزود: 

رح توسعه و ایجاد تحرک در مجموعه های کارفرمایی، مشاوره ای و پیمانکاری و نیز فعال سازی ظرفیت صنایع کشور از دیگر نتایج اجرای ط

 عمران غرب کشور در حوزه آب است.
http://www.iana.ir/fa/news/49660/%D8%A7%D8%AC%D8% 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۱۰تاریخ: 

ه های آبیاری و میزان استفاده از آب در چه میزان آب برای آبیاری زمین های کشاورزی مصرف می شود؟/ تنظیم نقش

 سال با کمک گوگل ارث 18کشاورزی به مدت 

آبیاری برای کشاورزی، بزرگ ترین استفاده کنندگان از آب تازه در سراسر جهان کشاورزان هستند که از آب برای آبیاری مزارع خود 

توسط کشاورزان به کار می رود، سخت می توان مکان یابی استفاده می کنند. اما ثبت و نقشه دقیق این که چه زمانی و کجا آب 

 .کرد. اکنون تیمی از پژوهشگران کشف کرده اند که چگونه آبی که در کشاورزی استفاده می شود، مسیریابی کنیم

ران هشگمنتشر شده است، این پژو مقاالت پژوهشی ژئوفیزیک، در مقاله ای که در مجله "ساینس دیلی"به گزارش ایانا از سایت 

جزئیات استفاده خود از تصاویر ماهواره ای برای تولید نقشه ی ساالنه ی آبیاری را توضیح داده اند. دانشمندان می گویند این یافته 

ها به کشاورزان، مدیران منابع آبی و سایرین کمک می کند تا از گزینه های های آبیاری مطلع شوند و تصمیمات بهتری در زمینه 

بدانیم  ما می خواهیم"یرند.دیوید هیندمن، هیدروژئولوژیست از دانشگاه میشیگان و محقق اصلی این پروژه می گوید: مدیریت آب بگ

آبیاری، بازده محصوالت را تقریبا دوبرابر می کند و درآمد ". "که فعالیت های انسانی چگونه بر محیط زیست تاثیر می گذارند

ه بیش از حد از آب برای آبیاری منجر به کاهش سفره آبهای زیرزمینی در سراسر جهان می کشاورزان را افزایش می دهد، اما استفاد

این مقاله نیاز به دانستن اینکه چه زمانی و کجا آبیاری "شود. سوال این است که: چگونه می توانیم از آب بهترین استفاده را کنیم؟

کند.این پروژه بر یک منطقه ی کشاورزی از نظر اقتصادی مهم در مرکز اتفاق می افتد، برای مدیریت موثرتر منابع آبی، برجسته می 

که بخش هایی از کلورادو، نبراسکا و کانزاس را در برمی گیرد وآب سطحی و زیرزمینی برای  -حوضه رودخانه ریپابلیکن -آمریکا

 2016تا  2002این منطقه بین سال های حوضه های دشت های مرتفع فراهم می کند تمرکز کردند. این تیم دریافتند که آبیاری در 

تقریبا دوبرابر شده است.استفاده از آب در این منطقه می تواند پیچیده باشد زیرا طبق قرارداد با منطقه، رودخانه ریپابلیکن در سال 

 "گوید:  مطالعه میبرای حفظ جریان نهر به کانزاس تنظیم شده است.جیلیان دینز از دانشگاه میشیگان و نویسنده ارشد این  1942

. "در گذشته، می دانستیم کدام مزرعه مجهز به سیستم آبیاری است، اما نمی دانستیم کدام مزارع در هر سال خاص آبیاری می شوند

سال فراهم کرده است و می تواند برای درک عواملی که به تصمیم گیری در مورد  18نقشه های آبیاری ما این اطالعات را در طول "

.این پژوهشگران از موتور گوگل ارث استفاده کردند، یک پلتفورم رایانش ابری که تحلیل های داده "مرتبط است استفاده شود آبیاری

های ماهواره ای و زیست محیطی در مقیاس بزرگ را در دسترس عموم قرار می دهد تا تغییرات در آبیاری را از سالی به سال دیگر 

اورزان، مشاوردهندگان محصوالت و سیاست گذاران که برای بهبود بهره وری آبیاری کار می بسنجد؛ یک یافته ی مهم برای کش

کنند.این دانشمندان می گویند موتور گوگل ارث یک ابزار برای محاسبه ی تصاویر ماهواره ای مورد نیاز در تعداد باال بوده است. دینز 

که از روش های منسجم در طول زمان برای آزمایش مناطق وسیع استفاده  این موتور به پژوهشگران امکان این را می دهد"می گوید: 

، موسسه ملی NSF).آنتونی کندال، دانشیار پژوهشی دانشگاه میشیگان نیز در این پروژه که توسط بنیاد ملی علوم مشترک )"کنند

-NSF( و نوآوری های مشترکWSCهوا)(، برنامه آب، پایداری و آب و NIFAغذا و کشاورزی در وزارت کشاورزی ایاالت متحده )

NIFA  در رابطه با برنامه سیستم های غذا، انرژی و آب حمایت می شود مشارکت داشت.تام تارگرسن، هدایتگر برنامهNSF 

دانستن اینکه چه چیزی باید کاشته شود، چه مقدار زمین برای کشت الزم است و چه میزان "می گوید:  INFEWSو  WSCبرای

ند اکنون کشاورزان می توان". "پشتیبانی از یک محصول مورد نیاز است، سال هاست که برای کشاورزان یک چالش است آبیاری برای

آینده ای را تصور کنند که در آن مدل ها، گزینه هایی برای کمک به تصمیم گیری برای بهره وری بیشتر و سودمندی محصول فراهم 

گویند که تقاضا برای تولیدات کشاورزی احتماال در آینده افزایش می یابد، درحالیکه می  USDA-NIFA.مدیران برنامه در "می کند

http://awnrc.com/index.php
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ممکن است به دلیل مشکالت کیفیت آب و استفاده ی رقابت آمیز، آب برای آبیاری کاهش یابد.جیم دوبروولسکی، هدایتگر برنامه 

یک قدرت محاسباتی را برای "انه ریپابلیکن می گوید که پژوهشگران حوضه ی رودخ NIFAدر بخش سیستم های محیط زیستی 

رسیدگی به داده های بزرگ از تمام صحنه های ماهواره ای در دسترس به کار بردند و نقشه های آبیاری ایجاد کردند که به توضیح 

ینی برای پیش ب . او می گوید این نقشه ها نوید بخش توانایی"تصمیمات انسان در مورد استفاده از آب برای آبیاری کمک می کند

 استفاده از آب در آینده هستند.

http://www.iana.ir/fa/news/49706/%DA%86%D9%87%D-9% 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۱۴تاریخ: 

 پرده آخر نمایش ارزی

های ارزی که در نیم قرن گذشته، با تقویت مصنوعی ریال، اجرا شده، یک نتیجه تکراری داشته است؛ اقتصاد : تمامی نمایشدنیای 

 دهد این تصور که ارزشقرن گذشته نشان میهای یک پژوهش در نیمکنندگان. بررسیکنندگان و تولیدشوک تورمی برای مصرف

واسطه اینکه به روندهای تورمی توجه نداشته، پایدار نبوده است. در نتیجه این فاظت شود، بهپول ملی باید از طریق تثبیت نرخ ارز ح

باره پول ملی و تحمیل تورم به آحاد اقتصادی را در ای که اجرا شده جهش نرخ ارز، تضعیف یکسیاست با هر ترفند و به هر شیوه

گذاری ارزی ارائه کرده است. ایی درخصوص تغییر پارادایم سیاستپی داشته است. این پژوهش پس از تشریح این موضوع، راهکاره

های تهای ارزی را سازگار با سیاسگذار باید سیاستعنوان سیاستمطابق نتایج سیاستی این پژوهش، در وهله نخست بانک مرکزی به

مان های شتابزده در زگذاریشد و از سیاستصورت پایدار و قابل دوام باهای ارزی باید بهاقتصاد کالن انتخاب کند. همچنین سیاست

های تر شدن بحران خواهد شد، اجتناب شود. طبق نتایج این پژوهش، سیاستبحران ارزی که موجب تشدید نااطمینانی و عمیق

و  داخلیهای واقعی اعمال شود و نباید سیاست ارزی، سبب ایجاد عدم تعادل در اقتصاد کالن بخش ارزی باید با توجه به قابلیت

دهد ریال قوی یا حفظ قدرت خرید ملی اگر با تزریق ارز ارزان قیمت و بدون مالحظات های یک پژوهش نشان میبررسی.خارجی شود

تواند تمامی دستاوردهای اقتصادی گذشته از جمله ارزانی قیمت آفرین است. شوکی که میتورمی در اقتصاد ایرانباشد، ناپایدار و شوک

ا یکباره بر باد دهد. در افکار عمومی این تصور وجود دارد که ریال گران به معنای باال بودن قدرت پول ملی است، از برخی کاالها ر

 .عنوان شاخص بازار استگیری قیمت ریال در برابر دالر بههای رایج ذهنی اندازهرو یکی از مقایسههمین

کنند که قیمت ارز در کشور بیانگر ارزش پول ملی گروه اول تبلیغ و ترویج می برخی آگاهانه و عامدانه و برخی ناآگاهانه اما در مسیر

ارزش است. چنین خطایی موجب شده که است؛ اگر قیمت ارز پایین باشد پول ملی ارزش دارد و اگر قیمت ارز باال باشد پول ملی بی

گیرد. گذاران قرار به پول نفت در دستور کار سیاستهای ملی از جملها سیاست تثبیت یا سرکوب نرخ ارز به لطف تزریق ثروتسال

در واقع تکاپوی بسیاری شده تا با اتکا به منابع نفتی و حراج ارزی، ارزش ریال را در برابر دالر حفظ یا سرعت تضعیف آن را کند 

و  های پولیر فصلنامه پژوهشوجود نیاورده است. پژوهشی دگاه رضایت مجریان و طراحان این تئوری را بهکنند. تکاپویی که هیچ

 دهد: اگر در یک اقتصاد نرخ تورم باال باشد، شاید بتوان برای مقطعیبانکی وابسته به پژوهشکده پولی و بانکی انجام شده که نشان می

خش یگری در بو با تزریق باالی منابع نرخ ارز را ثابت نگه داشت، اما به محض آنکه میزان تزریق به هر دلیلی کم شود یا اتفاق د

تر ارزانی قیمت کاالها و قدرت به شود. به بیان سادهدست آمده در پرتو این سیاست محو میهای بهواقعی رخ دهد تمامی داشته

نمایش گذاشته شده برای پول ملی در پرتو سیاست تزریق منابع ارزی در یک محیط تورمی ناپایدار است و با کمترین تب بیشترین 

های منفعالنه سیاست :قرار داده و نوشته است 90این پژوهش یکی از شواهد بررسی خود را ابتدای دهه .گذاردایش میواکنش را به نم

دلیل افزایش روز افزون تقاضا برای ارز و کمبود منابع ارزی، بادوام نخواهد بود و در نتیجه دولت را ارزی و ثابت نگه داشتن ارز، به

که ینحودنبال خواهد داشت؛ بهتوجهی را بهمدت، نرخ تورم رشد قابلنی نرخ ارز خواهد کرد و در کوتاهمجبور به پذیرش افزایش ناگها

نیز در اقتصاد کشور تجربه  1391رود. رخدادی که در سال دلیل تثبیت نرخ ارز در گذشته، کامال از بین میدستاورد کاهش تورم به

های این پژوهش، بانک مرکزی باید درصد افزایش داد. درنتیجه براساس یافته 40شد و افزایش ناگهانی نرخ ارز، نرخ تورم را به سطح 

دوام لقابصورتی پایدار های ارزی بههای اقتصاد کالن قرار دهد، دوم اینکه سیاستاوال سیاست ارزی را در سازگاری با سایر سیاست

های شتابزده در بحران ارزی اخیر با تشدید نااطمینانی بر عمق بحران بیفزایند، سوم اینکه گذاریباشند و نه آنکه مشابه سیاست
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اد تعادل دراقتصهای واقعی اعمال شود و در نهایت اینکه اتخاذ سیاست ارزی، سبب ایجاد عدمسیاست ارزی باید با توجه به قابلیت

 .ش داخلی و خارجی نشودکالن در بخ

 گذار نرخ ارز  

گذاران و مدیران اقتصادی کشور بوده و در همه های عمده سیاستها و دغدغهمدیریت نرخ ارز در اقتصاد ایران همواره یکی از چالش

جریان بوده است. گذاری اقتصاد ایران، مباحث چالش برانگیزی حول نحوه تعیین نرخ ارز در ها در محافل دانشگاهی و سیاستدوره

واند تای از تغییرات متفاوت و حتی متضاد را در بخش خارجی و داخلی اقتصاد به همراه دارد که برآیند آن میتغییر نرخ ارز، مجموعه

ن تبع آتاثیر مثبت یا منفی قرار دهد. تعیین نرخ ارز از یک طرف نقش موثری در صادرات و واردات و بهعملکرد اقتصاد کشور را تحت

های کشور دارد و از طرف دیگر از نقش موثری در تعیین قدرت رقابتی تولیدکنندگان تنظیم و تعدیل تراز تجاری و تراز پرداخت

 .تبع آن تعیین میزان تولید و اشتغالبرخوردار استداخلی در برابر رقبای خارجی در بازارهای داخلی و خارجی و به

رخ ارز رو بررسی رابطه بین نتبع آن تورم نیز موثر باشد. از اینها و بهتواند بر سطح عمومی قیمتتغییر و نوسان نرخ ارز همچنین می

معروف شده، یکی از موضوعات مهم و « گذار نرخ ارز»الملل به تحلیل های داخلی که در ادبیات مالیه بینو سطح عمومی قیمت

درصد تغییر قیمت داخلی کاالهای وارداتی به ازای یک درصد تغییر نرخ »صورت یر بوده است. گذار نرخ ارز بههای اخاساسی در دهه

افتد که همزمان با افزایش صورت کامل اتفاق میشود. گذار نرخ ارز زمانی بهتعریف می« کنندهکننده و صادرارز بین کشورهای وارد

زان یک درصد، قیمت داخلی کاالهای وارداتی نیز به میزان یک درصد افزایش یابد. در صورتی نرخ ارز یا تنزل ارزش پول داخلی به می

شود که تغییر نرخ ارز به میزان یک درصد، منجر به تغییر یک درصد در قیمت داخلی کاالهای وارداتی نشود، در آن صورت بیان می

گذار نرخ ارز بر قیمت کاالهای وارداتی به عوامل متعددی نظیر سرعتعالوه، صورت جزئی یا ناقص بوده است. بهکه گذار نرخ ارز به

ها و شرایط تقاضا بستگی دارد.از نظر نویسندگان این مقاله و بسیاری از کارشناسان دیگر، تغییر و تحوالت های تعدیل قیمتهزینه

سابقه سطح تاثیر خود را در افزایش کم خورشیدی که بیشترین 90به وجود آمده در حوزه ارزی کشور در دو سال ابتدایی دهه 

تعیین نرخ واقعی نرخ ارز در یک دهه قبل از آن داشته و پس از آن نیز ها متبلور شد، در درجه نخست ریشه در عدمعمومی قیمت

ده است، مرزی بانک مرکزی بوهای برونهای مالی و اقتصادی که عمدتا در حوزه فروش نفت و محدود کردن فعالیتتشدید تحریم

توجه در اقتصاد های ارزی قابلها در عرصه مدیریت ارزی، نقش بسیار مهمی در بروز نوسانات و شوکهمچنین برخی سوءمدیریت

ترین متغیرهای اقتصاد کالن به نوسانات اند تا واکنش برخی از مهمرو پژوهشگران در این مطالعه سعی کردهایران داشته است. از این

 .ید بر واکنش متغیر تورم مورد بررسی قرار دهندارزی را با تاک

 دو دیدگاه اقتصادی  

های انجام شده درباره عوامل موثر بر درجه گذار نرخ ارز، در میان اقتصاددانان دو دیدگاه عمده وجود دارد که دیدگاه براساس پژوهش

کند. براساس این دیدگاه، درجه گذار نرخ للی تاکید میالمهای بیناول بر نقش عواملی مانند قدرت بازاری و تبعیض قیمت در بازار

اه متقابل های پولی کشورهاست. دیدگشود که مستقل از نظامارز توسط متغیرهایی نظیر کشش قیمتی تقاضا و ساختار بازار تعیین می

. تیلور برای تبیین ارتباط بین داندکه از سوی تیلور مطرح شده است، درجه گذار نرخ ارز را وابسته به شرایط تورمی کشورها می

 ها در نتیجه افزایش نرخها نسبت به افزایش هزینهکند که با افزایش واکنش قیمتهای تورمی عنوان میدرجه گذار نرخ ارز و محیط

دیدگاه، درجه اند. پس براساس این ارز، کشورهایی که از تورم باالتری برخوردارند، همواره دارای درجه گذار نرخ ارز بیشتری بوده

ذار نرخ تر، درجه گهای پولی و ارزی کشورها داشته و در کشورهای با نظام پولی معتبر و نرخ تورم پایینگذار نرخ ارز بستگی به نظام

اند، ردهتری را تجربه کدهد، در کشورهایی که گذار ارز پایینارز نسبتا پایین است. مطالعه ادبیات موضوعی گذار نرخ ارز نیز نشان می

گذاری تورم داشته های پولی مستقل و هدفاند آزادی عمل بیشتری در اجرای سیاستگذاران پولی آن کشورها توانستهسیاست
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های انجام شده در این مطالعه، این است که افزایش نرخ ارز یک تحلیل رایج از گذار نرخ ارز بر تورم داخلی براساس پژوهش.باشند

براساس این دیدگاه، افزایش نرخ ارز موجب افزایش قیمت کاالهای وارداتی  .شودفزایش تورم شناخته میعنوان یکی از عوامل ابه

ای ایهای و سرمدهد یا کاالهای واسطهطور مستقیم تورم را افزایش میشود که یا کاالهای مصرفی هستند که افزایش قیمت آنها بهمی

 .گذارندهای تولید بر تورم اثر میزینههستند که افزایش قیمت آنها از طریق افزایش ه

گذار پولی اصرار بر تثبیت نرخ اسمی ارز ها در حال افزایش است و سیاستدلیل افزایش حجم پول، سطح عمومی قیمتزمانی که به

ش نرخ ایط افزایها افزایش خواهد یافت. در این شرصورت کمابیش متناسب با سطح عمومی قیمتطور طبیعی بهندارد، نرخ ارز نیز به

دلیل بروز اسمی ارز، خود معلول تورم است و این افزایش نرخ صرفا اسمی است و نرخ واقعی ارز ثابت باقی خواهد ماند. اما اگر به

ن ای های نفتی، نرخ ارز فراتر از نرخ تورم افزایش یابد )افزایش نرخ واقعی ارز(، آنگاهرخدادهای واقعی در بازار ارز مانند کاهش درآمد

تواند از مسیر افزایش قیمت کاالهای وارداتی بر نرخ تورم اثرگذار باشد. البته باید توجه داشت که این اثر بر تورم موقتی افزایش می

پی افزایش یابد و در نتیجه افزایش نرخ واقعی ارز تقریبا اثری بر نرخ تورم درصورت مداوم و پیتواند بهاست؛ زیرا نرخ واقعی ارز نمی

صورت دستوری تثبیت در بلندمدت نخواهد داشت. در عین حال باید توجه داشت که اگر در شرایط تورمی، دولت نرخ اسمی ارز را به

مدت و تا زمانی که تداوم یابد، اثر اندکی بر کاهش کند، در این صورت نرخ واقعی ارز کاهش یابد و این کاهش نرخ واقعی ارز کوتاه

دلیل افزایش روزافزون تقاضا برای ارز و کمبود منابع ارزی، بادوام نیست روشن است که این تثبیت نرخ ارز، بهاما  .تورم خواهد داشت

مدت افزایش و دولت در نهایت مجبور خواهد شد به افزایش یکباره نرخ ارز اقدام کند. در نتیجه تعدیل ناگهانی تورم در کوتاه

کاهش ارزش پول ملی، گرایش به باال .اهش تورم در دوره قبل از آن را خنثی خواهد کردکه اثر کنحویتوجهی خواهد داشت؛ بهقابل

 .آورد. در اینجا دو سازوکار یکی مستقیم و دیگری غیرمستقیم اثر دارندهای داخلی دارد که تورم را به وجود میبردن سطح قیمت

 یابد و کانال غیرمستقیم آنکه کاالهای دیگر نیزافزایش می کانال مستقیم این است که قیمت کاالهای وارداتی بر حسب پول داخلی

یابد. اول، آن دسته از کاالهایی که بیشتر جنبه صادراتی دارند؛ زیرا تولیدکنندگان باید شان افزایش میهر کدام به تناسب خود قیمت

روش رسانند. دوم، کاالهای تولید شده در داخل پول بیشتری داده شود تا کاالیشان را به جای آنکه صادر کنند، در بازار داخلی به ف

شان به سبب کاهش ارزش پول ملی افزایش یافته است، در حال رقابت هستند. سوم کاالهای که با واردات یا سایر کاالهایی که قیمت

 .کنندی تامین میتولید شده در داخل کشور که مواد اولیه خود را از واردات یا کاالهای جانشین واردات یا کاالهای صادرات

 پاسخ تورم به شوک ارزی  

تا  1339های زمانی ای بر متغیرهای کالن اقتصادی طی دورهدر این پژوهش آثار تغییرات مختلف نرخ ارز اعم از سیاستی و تکانه

خ ارز که در واقع های نردهد نحوه پاسخ متغیر نرخ تورم به شوکمورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می 1392

همان تحلیل از درجه گذار نرخ ارز است، به شوک مثبت نرخ ارز )کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز( به مراتب بیشتر از شوک 

منفی )افزایش ارزش پول ملی و کاهش نرخ ارز( است. به عبارت دیگر براساس نتایج این تحقیق حساسیت نرخ تورم در ایران به 

توان نتیجه گرفت که گذار نرخ ارز در ایران به ارز )کاهش ارزش ریال( به مراتب بیشتر از کاهش آن است و از این رو میافزایش نرخ 

ترین نتایج و پیشنهادهای سیاستی این مطالعه که در عرصه مدیریت نرخ ارز در افتد. در این راستا مهمشکلی نامتقارن اتفاق می

گذاران اقتصادی، نقشی یین اهداف مدیریت نرخ ارز در اقتصاد کشور است. در واقع اهداف سیاستتواند اثرگذار باشد تعکشور می

عنوان یک ابزار کنترل تورم هدف گذاران اقتصادی نرخ ارز را بهکننده در نحوه مدیریت نرخ ارز دارد. برای مثال اگر سیاستتعیین

و افزایش واردات را در دستور کار قرار خواهند داد. اما در مقابل، اگر  قرار دهند، طبیعی است که کنترل و تثبیت نرخ اسمی ارز

ها را از طریق کنترل واردات و تقویت صادرات غیرنفتی گذاران اقتصادی افزایش تولید و بهبود تراز تجاری و تراز پرداختسیاست

 توجهیگذاری نرخ ارز، نقش قابلمود نظر در سیاستهدف قرار دهند، بر افزایش نرخ اسمی ارز تاکید خواهند کرد؛ بنابراین اهداف 
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کند اما مساله مهم این است که اهداف سیاست ارزی باید به نحوی تنظیم شود که اوال سیاست در مدیریت و تعیین نرخ ارز ایفا می

ه دوام باشند و نپایدار قابل صورتیهای ارزی بههای اقتصاد کالن قرار دهد، دوم اینکه سیاستارزی را در سازگاری با سایر سیاست

های شتابزده در بحران ارزی اخیر با تشدید نااطمینانی بر عمق بحران بیفزایند، سوم اینکه سیاست ارزی گذاریآنکه مشابه سیاست

بخش  الن درتعادل در اقتصاد کهای واقعی اعمال شود و در نهایت اینکه اتخاذ سیاست ارزی، سبب ایجاد عدمباید با توجه به قابلیت

 .داخلی و خارجی نشود

 تعیین نرخ بهینه ارز  

ترین مساله در اعمال سیاست ارزی است. با توجه به شرایط اقتصاد ایران، نرخ تعیین نرخ بهینه ارز و تالش برای دستیابی به آن مهم

و  المللی را حفظ کندر در بازارهای بینبهینه ارز، نرخی است که چهار هدف مهم را تامین کند. اول اینکه قدرت رقابتی اقتصاد کشو

نفتی شده است، کاهش دهد. دوم شکاف گسترده میان صادرات غیرنفتی و واردات را که منجر به بروز کسری بزرگ تراز تجاری غیر

بع آن تو بهاینکه قدرت رقابتی تولیدکنندگان در اقتصاد داخلی را در برابر رقبای خارجی و سیل واردات کاالهای آنان حفظ کند 

موجب رونق امر تولید و اشتغال شود. سوم اینکه از کاهش ذخایر ارزی جلوگیری کند و دخایر ارزی کشور را در سطحی مطلوب 

یی را جوهای بزرگ رانتنرخی ارز، فرصتحفظ کند. چهارم اینکه از تداوم نظام دو نرخی ارز جلوگیری کند و با بازگشت به نظام تک

تی گسترده ثباصورت هموار باشد و از بیبین ببرد و در نهایت اینکه مسیر تغییر نرخ ارز به سمت نرخ بهینه ارز باید به در بازار ارز از

 .های شدید ارزی پرهیز شودنرخ ارز و بروز نااطمینانی

 اثر نرخ ارز بر متغیرهای کالن

درصد دیگر آن وابسته  20شود و ین متغیر توضیح داده میدرصد تغییرات متغیر نرخ رشد اقتصادی ازسوی خود ا 80به طور میانگین 

 10درصد تغییرات نرخ رشد اقتصادی یا  2به سایر متغیرها است. در این بین متغیر شوک مثبت نفت در تمامی ادوار تقریبا بیش از 

سط شوک منفی ارز در ادوار دهندگی این متغیر تودهد. حال آنکه درصد توضیحاز خودش را توضیح میدرصد از میان عوامل غیر

بر این، نتایج پژوهش نشان از خودش است.عالوه درصد از میان عوامل غیر 2/ 5درصد یا  0/ 08طور میانگین نزدیک به مختلف به

ین گدهد حساسیت نرخ تورم در ایران به افزایش نرخ ارز یا کاهش ارزش ریال به مراتب بیشتر از کاهش آن است. بر این اساس میانمی

درصد است.از سوی دیگر شوک مثبت  1/ 8درصد و از طریق شوک منفی  4/ 1توضیح دهندگی تورم با شوک مثبت در ادوار مختلف 

درخصوص پاسخ میزان نرخ  .آوردمدت دوام میارزی وارد شده به متغیر واردات یک شوک کاهشی بوده که اثر آن حداکثر تا میان

دلیل رود که در عمل عکس حالت فوق اتفاق بیفتد. یعنی بهنیز بنابر انتظارات تئوریک انتظار میرشد واردات به تکانه منفی ارزی 

تر شدن واردات و افزایش توان رقابتی آنها در داخل، میل به استفاده از کاالهای وارداتی افزایش یابد. اما تابع واکنش آنی متغیر ارزان

دهد. مدت رفتار کاهشی از خود نشان میتظارات فوق عمل کرده و دست کم در کوتاهواردات در پاسخ به شوک منفی ارزی مخالف ان

صدم رسیده و پس از آن  39ترین حد خود یعنی منفی طوری که از مقدار نزدیک به صفر شروع شده و در پایان دوره دوم به پایینبه

 .شودبا یک سیر افزایشی در بلندمدت به صفر همگرا می

 پایانتلخی بی  

کند افزایش ارزش ریال و تقویت پول ملی به معنای تثبیت و کاهش قیمت دالر است. در نتیجه عموم مردم افکار عمومی تصور می

دهد که حفظ ارزش پول های این پژوهش نشان میکنند. اما بررسیافزایش قیمت ارز را یک اتفاق تلخ در اقتصاد ایران قلمداد می

دهد هربار که اقتصاد ایران به سمت ظات اقتصادی امری دیرپاست و شواهد تاریخی نشان میملی بدون در نظر گرفتن مالح

های ای قیمت ارز به اندازه تورم جهش پیدا کرده و همه تالشترین تکانههای تثبیت نرخ ارز حرکت کرده است، با کوچکسیاست

است. در واقع اگر در یک اقتصاد نرخ تورم باال باشد شاید بتوان  انجام شده برای حفظ ثبات تورمی در اقتصاد به یکباره از بین رفته
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برای مقطعی و با تزریق باالی منابع نرخ ارز را ثابت نگه داشت، اما به محض آنکه میزان تزریق به هر دلیلی کم شود یا اتفاق دیگری 

تر ارزانی قیمت کاالها و شود. به بیان سادههای به دست آمده در پرتو این سیاست محو میدر بخش واقعی رخ دهد تمامی داشته

قدرت به نمایش گذاشته شده برای پول ملی در پرتو سیاست تزریق منابع ارزی در یک محیط تورمی ناپایدار است و با کمترین تب 

ت رشد تدریجی قیم گذارد. در مورد مساله قیمت ارز و نرخ تورم گزینه دومی نیز وجود دارد که بابیشترین واکنش را به نمایش می

ارز همگام با نرخ تورم بتوان ثباتی را در اقتصاد حاصل کرد. اما در نهایت اگر بخواهیم قیمت ارز دچار جهش ناگهانی نشود، بهترین 

گذاران ما همواره در سال مورد بررسی، سیاست 53دهد که در های تورمی است. بررسی این پژوهش نشان میراه کنترل سیاست

پایان اند که پیامد این انتخاب چیزی جز یک تلخی بیاند و اغلب گزینه دوم را انتخاب کردهاب بین گزینه اول و دوم بودهحال انتخ

 .برای اقتصاد کشور نبوده است

http://www.iana.ir/fa/news/49773/%D9%BE%D8%B1%D8%AF% 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۰۹تاریخ: 

 مرحله پنجم بخشودگی سود تسهیالت بانکی ابالغ شد

های با مانده آبان نسبت به تسویه مطالبات پرونده 30در مرحله پنجم بخشودگی سود تسهیالت، بانک های عامل می توانند تا تاریخ 

 1395اصالح قانون بودجه سال  35میلیون تومان برای اولویت های اول و دوم دستورالعمل اجرایی تبصره  100اصل بدهی تا سقف 

 .قانون بودجه سال جاری اقدام کنند 16تبصره « و»و بند 

رفاً برای بدهکاران بانک های ملی ایران، صادرات ایران، تجارت، ملت، سپه، کشاورزی به گزارش ایانا از بانک مرکزی، این بخشودگی ص

و رفاه کارگران است. به موجب این بخشنامه در ابتدا بانک های عامل باید نسبت به بخشودگی سود تسهیالت اولویت های برای 

 مانده مطالبات امهال»و « غیرمترقبه و مسکن روستایی ای مورد حمایت دولت بابت حوادثمانده مطالبات تسهیالت اعطایی یارانه»

 (و بند )و 1394و  1393های قانون بودجه سال 11شده آسیب دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه مشمول بندهای )د( تبصره 

یالت سررسید شده هایی حداکثر تا یک میلیارد ریال بدهی بابت مانده اصل تسهدر مورد پرونده« 1395قانون بودجه ( 13تبصره )

همچنین بانک های عامل در صورت وجود مازاد منابع پس از اجرای بندهای مورد اشاره از .یا قبل از آن اقدام کنند 1395طی سال 

 آنها اقدام حقوقی صورتهایی که از سوی آن بانک بر روی توانند به تسویه مطالبات برای تمام پروندهمحل سهمیه تخصیصی، می

الزم به ذکر است  .آبان ماه سال جاری اقدام کنند 30میلیون ریال بدهی بابت مانده اصل تسهیالت، تا تاریخ  500سقف گرفته، تا 

 سود از یک میلیارد ریال تا سقف یکصد میلیون ریال، در مرحله دوم بخشودگی کمتر تسهیالت برای سود بخشودگی اول مرحله در

 عامل هایبانک سایر سقف و برای همین تا هایپرونده میلیون ریال، در مرحله سوم برای 250 سقف تا هایپرونده برای تسهیالت

بر اساس گزارش عملکرد .شد ابالغ میلیون ریال بدهی 400 سقف تا هایپرونده برای تسهیالت سود بخشودگی چهارم مرحله در و

میلیاردریال از سهمیه تعیین شده را، بابت  19.663میزان ، به 1396آبان  6بانک های عامل در زمینه بخشودگی سود، تا تاریخ 

قابل تأکید است پس از پایان مهلت تعیین شده و ارزیابی عملکرد بانک .اندفقره تسهیالت مصرف کرده  463.999بخشودگی سود 

ها تصمیم گرفته می اولویتها در مورد اجرای قانون مذکور و با توجه به امکان تأمین منابع، در مرحله بعدی درخصوص تغییر 

خاطرنشان می شود، بانک مرکزی با توجه به کثرت مشموالن قانون مورد اشاره، در ابتدا بخشودگی سود برای مانده مطالبات .شود

تسهیالت اعطایی یارانه ای مورد حمایت دولت برای حوادث غیرمترقبه، مسکن روستایی و مانده مطالبات آسیب دیدگان ناشی از 

 ابراینبن غیرمترقبه ) که به دلیل خسارات ناشی از حوادث امکان بازپرداخت تسهیالت و سود آن را نداشتند( مدنظر قرار داد.  حوادث

هایی را در مفاد دستورالعمل اجرایی مدنظر به محدودیت منابع در نظرگرفته شده در مفاد قانون، این بانک ناگزیر شد اولویت توجه با

اساس نیز سهمیه بانک ها نیز با توجه به تفاهمات به عمل آمده با سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور  قرار دهد و بر همین

قانون اصالح قانون  35گفتنی است در راستای اجرای مفاد تبصره  .تعیین و ابالغ شد 1395و دارایی در اسفندماه سال اقتصادی 

قانون بودجه کل کشور در سال جاری، مقرر شد از محل حساب مازاد حاصل  16 تبصره «و» بند مفاد موجب به و  1395بودجه سال 

هزار میلیارد  450های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران با کسر موارد مندرج در قانون، تا سقف از ارزیابی خالص دارایی

ن خشودگی سود تسهیالت تا یک میلیاردریال شود. از ایریال صرف افزایش سرمایه بانک ها، تسویه بدهی دولت به سیستم بانکی و ب

نامه اجرایی مربوطه، دستورالعمل قانون یادشده و آئین( 35بهمن ماه سال گذشته، با توجه به مفاد تبصره ) 21رو بانک مرکزی در تاریخ 

 .به بانک های عامل ابالغ کرد اجرایی مربوط به بخشودگی سود تسهیالت کمتر از یک میلیارد ریال را با تعیین اولویت هایی

http://www.iana.ir/fa/news/49675/%D9%85%D8%B1%D8 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۰۹تاریخ: 

 های آنالین در کدام کشورها بیشتر رونق دارند؟فروشگاه

 محمد اشرفی

گیرد اما برای خانوارها تجارت الکترونیک عموما در خرید اینترنتی الکترونیک اگرچه ابعاد مختلفی از تجارت و بازار را در بر میتجارت  

کنند یا صورت اینترنتی فعالیت میهایی مانند آمازون باشد که صرفا بهشود؛ خریدی که ممکن است از فروشگاهخالصه می

 .که در هر دو شکل سنتی و اینترنتی به فروش محصوالت خود مشغولند مارتهایی مانند والفروشگاه

میلیارد نفر در سراسر جهان حداقل یک بار کاال یا  1٫6بیش از  2016در سال  (Statista) طبق آمارهای پایگاه اینترنتی استاتیستا

فروشی از طریق اینترنت اند. همچنین در سال مذکور ارزش معامالت خردهصورت آنالین خریداری کردهخدمات موردنیاز خود را به

 .تریلیون دالر برسد 4٫5به مرز  2021شود که این رقم در سال بینی میتریلیون دالر بوده است و پیش 1٫8در سطح جهان بالغ بر 

ای ازجمله آمریکا، آلمان، انگلیس، ژاپن و کره جنوبی بیش شورهای پیشرفتهک و چین پرجمعیت کشور مردم اگرچه در سالیان اخیر

های دهد که در سالنشان می آمارها اما اند بوده فعال فروشیخرده محصوالت آنالین خریدوفروش ٔ  از مردم سایر کشورها درزمینه

آتی تجارت آنالین این محصوالت در دیگر کشورها نیز بیش از پیش رواج خواهد یافت. بر اساس برآوردهای پایگاه اینترنتی استاتیستا، 

ی از فروشتوسعه شرق و جنوب شرق آسیا ازلحاظ نرخ رشد ارزش معامالت خردهرود در پنج سال آینده کشورهای درحالانتظار می

المللی ازجمله فروشی آنالین، نهادهای بینشده در زمینه خردههای حاصلبا وجود پیشرفت.طریق اینترنت در جهان پیشتاز باشند

فروشی آنالین هنوز هم در قیاس با اند که ارزش معامالت خردهکنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد )آنکتاد( تأکید کرده

آید. این واقعیت شاید در نگاه اول ناامیدکننده باشد اما نباید از حساب میفروشی در جهان رقمی ناچیز بهارزش کل معامالت خرده

فروشی دارد. در خرده حوزه در الکترونیک تجارت توسعه نشده زیادی برایهای استفادهاین نکته غافل شد که جهان هنوز ظرفیت

رود صورت آنالین صورت گرفته است؛ هرچند انتظار میروشی در سطح جهان بهفدرصد از معامالت خرده 10کمتر از  2016سال 

های فروشی مستلزم بهبود زیرساختگسترش معامالت آنالین در حوزه خرده.درصد عبور کند 15از مرز  2021این رقم در افق 

ت کنندگان در زمینه کیفیت محصوالمصرف هایفناوری اطالعات و صدالبته جلب اعتماد مردم به تجارت الکترونیک است. اگر نگرانی

توان شده از طریق اینترنت، امنیت اطالعات شخصی و موارد دیگری مانند ریسک کالهبرداری اینترنتی مرتفع شود، میخریداری

 .ها به رشد خود ادامه دهدبینیفروشی حتی با سرعتی بیش از پیشامیدوار بود که تجارت الکترونیک در حوزه خرده

http://www.iana.ir/fa/news/49693/%D9%81%D8%B1% 
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 اقتصاد محصوالت
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آبان  ۱۰تاریخ: 

 محدودیتی در خرید مرغ مازاد مرغداران وجود ندارد

مرغداران محدودیتی وجود ندارد و شرکت پشتیبانی امور دام برای جلوگیری از زیان یک مقام مسوول گفت:در خرید مرغ مازاد 

یوسف جلوخانی مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران در گفتگو با . مرغداران به صورت شبانه روزی آماده خرید است

وجود ندارد،  خرید مرغ مازاد مرغدارانبا بیان اینکه محدودیتی در  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزیصنعت،تجارت و  خبرنگار

اد مرغداران ورود پیدا نکردند ها و اتحادیه ها مبنی بر حمایت از مرغداران، آن چنان که باید در تحویل مرغ مازاظهار کرد: علی رغم شعار تشکل

استان تهران خریداری شده است، درحالیکه انتظار  مرغ مازاد مرغدارانتن  250وی افزود: تا کنون  .که نسبت به این امر گالیه هایی داریم

هزارتن مرغ  3ا قرارداد تحویل جلوخانی با بیان اینکه با زنجیره های تولید و تشکل ه .تن برسد 500هزار و  2می رفت که این رقم تا کنون به 

 انمازاد مرغداران منعقد شده است، گفت: در خرید مرغ مازاد مرغداران محدودیتی وجود ندارد و شرکت پشتیبانی امور دام برای جلوگیری از زی

ای مورد تایید کنترل کیفی با نرخ به گفته این مقام مسوول مرغ مازاد مرغداران از کشتارگاه ه .مرغداران به صورت شبانه روزی آماده خرید است

 600هزار و  6مرغ در کشتارگاه ها به صورت دستی پاک شده( را  ) نرخ خرید هر کیلو مرغ خط یکوی  .های مصوب خریداری می شود

صوص اعتراض مرغداران مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران در خ .تومان اعالم کرد 950هزار و  6تومان و خط دو) مرغ پاک شده مکانیزه( را 

درصد  20کیلو خریداری می شود که  2تا  1.200نسبت به شرایط خرید، بیان کرد: شرایط خرید کامال منطقی است، چراکه مرغ سایز با وزن 

حامیان ها باید ها و اتحادیهجلوخانی با بیان اینکه تشکل .گیردوجه آن به صورت نقد و مابقی به صورت نهاده در اختیار مرغداران قرار می

باشند، افزود: با توجه به اعالم آمادگی شرکت پشتیبانی انتظار می رود که تشکل ها نسبت به انعقاد قرارداد جهت خرید مرغ مازاد  مرغداران

تاثیر بسزایی  رخ مرغثبات نوی با بیان اینکه خرید مرغ مازاد مرغداران در  .تر اقدام کنندمرغداران جهت تعادل قیمت مرغ در بازار هر چه سریع

 رداشته است، تصریح کرد: با توجه به ازدیاد عرضه و کاهش شدید تقاضا، خرید مرغ مازاد از سوی شرکت پشتیبانی در ثبات نرخ مرغ تاثیر گذا

 .شدندبوده است، در غیر این صورت مرغداران با مشکل مواجه می

http://www.yjc.ir/fa/news/6303191/%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88 
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 اقتصاد محصوالت
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۱۴تاریخ: 

 هزار تن گندم خوراکی و دوروم در تاالر معامالت 93هزار قطعه جوجه یک روزه و  320عرضه 

هزار  93تن برنج وارداتی و  100هزار قطعه جوجه یک روزه،  320کاالی ایران امروز شاهد عرضه تاالر محصوالت کشاورزی بورس 

 .تن گندم خوراکی و دوروم است

 .تن قیر و گوگرد در تاالر صادراتی بورس کاالی ایران عرضه می شود 100هزار و  14به گزارش ایانا از بورس کاالی ایران، 

تن کنسانتره  12هزار تن مس کم عیار،  20،  2تن مس کاتد 300تن مس کاتد،  440مفتول، تن مس  280این گزارش حاکی است، 

تاالر محصوالت صنعتی و معدنی .تن سولفورمولیبدن در تاالر محصوالت صنعتی و معدنی عرضه می شود 190فلزات گران بها و 

تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی .رمان استشرکت فوالد ک A3-10تن میلگرد  110بورس کاالی ایران همچنین میزبان عرضه 

بازار .هزار تن گندم خوراکی و دوروم است 93تن برنج وارداتی و  100هزار قطعه جوجه یک روزه ،  320ایران در این روز شاهد عرضه 

  .تن لوله پلی اتیلن تک جداره سنگین را تجربه می کند 4فرعی بورس کاالی ایران نیز عرضه 

http://www.iana.ir/fa/news/49767/%D8%B9%D8%B1%D8%B6 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 فارس- ۹۶/۰۸/۱۴ : تاریخ

 هزار اصله نهال درخت در خوزستان آغاز شد  ۴00کاشت 
با حضور رئیس ستادکل نیروهای مسلح و فرمانده کل سپاه با هدف بیابان زدایی و مقابله با هجوم ریزگردها در استان خوزستان طرح 

  .ماه آینده شروع شد 2هزار اصله نهال درخت ظرف  400کاشت 

رسیدن فصل زمستان زندگی را در به نقل از بسیج سازندگی، هجوم ریزگرد های شور، چند سالی است که با فرا  به گزارش فارس

شهرهای جنوبی کشور بویژه اهواز و شهرهای استان خوزستان مختل کرده است. این پدیده شوم سال گذشته به یک بحران بی سابقه 

د که ریزگردها برای اولین بار نشان دادن .در اهواز تبدیل شد و ریزگردها برای قریب به یک هفته این کالن شهر مهم را فلج کردند

 .اگر بخواهند می توانند همه تاسیسات زیربنایی شهرها را از کار بیاندازند و مردم را از آّب، برق و گاز محروم کنند

پدیده ریزگردها معلول وجود بیابان ها، دشت ها و باتالق های خشک و رها شده در ایران و نیز در کشور عراق است. با این وجود به 

تر با کار جهادی و علمی برای آن گردها به شوره زارهای داخل کشور مرتبط است و باید هرچه سریعنظر می رسد سهم عمده ریز

هزار هکتار از کانون های  2، بسیج سازندگی از سوی سازمان منابع طبیعی برای بیابان زدایی از 1395در اواخر سال .جویی کردچاره

سازندگی استان خوزستان با همکاری گروه های جهادی در زمانی بسیار  فوق بحرانی استان خوزستان دعوت به همکاری شد. بسیج

هزار اصله نهال در این کانون فوق بحرانی بکارد و اکو سیستم این منطقه را به طور کامل دگرگون  400کوتاه موفق شد بالغ بر 

ردها متاسفانه مبارزه با ریزگ»دی می گوید: بهرام ممبینی مسئول بسیج سازندگی استان خوزستان، درباره این پروژه عظیم و جها.کند

خیلی دیر در کشور ما شروع شد. سال گذشته بعد از بحران غیرقابل تحمل اهواز و گالیه شدید رهبر انقالب از مسئوالن به خاطر 

 95اسفند  17تاریخ  کوتاهی هایشان در این امر، مسئوالن از بسیج سازندگی برای بیابان زدایی دعوت به عمل آوردند. کارگاه ما در

ماه فرصت داشتیم. البته پیش از این در  2در حالی تجهیز شد که ماه های طالیی کاشت سپری شده بود و برای انجام پروژه فقط 

هکتار از زمین های بحرانی هندیجان را بیابانزدایی کرده بودیم و بحمدهلل درختان آن هم بسیار شاداب  100هزار و  1تجربه ای مشابه 

هزار هکتار از اراضی ملی را که به عنوان کانون فوق بحرانی شناخته  2سازمان منابع طبیعی، بیابان زدایی از »او می افزاید:  «.ستنده

هزار  ۴0در این منطقه  .کیلومتری آزادراه خلیج فارس و محور اهواز ماهشهر قرار دارد 12شده بود به ما واگذار کرد. این اراضی در 

فوق بحرانی شناسایی شده است. در این محدوده، زمین ها به طور کامل اصطالحا پفکی شده اند و حتی با هکتار اراضی 

از سوی دیگر ریزگردهای بلند شده از این منطقه، نمکی  .وزیدن بادهای ضعیف و معمولی هم طوفان گرد و غبار بلند می شود

مسئول بسیج سازندگی «.ند و تاسیسات زیربنایی را نابود می کننددرصد، تبدیل به گل می شو 100و چسبنده هستند و در رطوبت 

بیش از هزار نیروی جهادگر بسیجی در قالب گروه های جهادی از سراسر استان خوزستان و دیگر »گوید: استان خوزستان، می

هزار چاله حفر  500بیش از های کشور در این طرح مشارکت داشتند و از ظرفیت راهیان نور هم بهره بردیم. در این طرح استان

 370کاشت «.هزار اصله درخت کاشتیم. این درختان شامل کهور، نخل خرما، آرتیپلکس، شورگز و کُنار بود 400کردیم و بیش از 

 هزار 370 از بیش پروژه این در ما»: کند می اظهار کاری، نهال نهضت این زیستی محیط تاثیرات درباره او هزار اصله درخت کهور

 کهور درخت. شود می آبیاری از نیاز بی مدت این بعد و است آبیاری نیازمند سال سه تا کهور درخت. کاشتیم کهور درخت اصله

مورد نیاز خود را از رطوبت هوا تامین کند. در این منطقه از آنجایی که سالهاست بارندگی وجود نداشته، خاک  آب تواند می حتی

نتیجه شوری از عمق خاک به سوی سطح خاک حرکت می کند. کهور تنها درختی است که وقتی حالت موئینگی پیدا کرده و در 

ریشه اش به آب شور می رسد، رشد عمقی ریشه متوقف می شود و در عوض ریشه در عرض خاک گسترش می یابد. درخت کهور 

http://awnrc.com/index.php
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ن پوشش گیاهی و علوفه برای دام ها بوجود به مرور خاک را شیرین می کند و با ایجاد سایه و رطوبت باعث می شود روی سطح زمی

به گفته آقای ممبینی یکی از مهمترین مشکالت اجرای این پروژه وجود معارضین بسیار بوده است. او در این باره می گوید: «.بیاید

قبایل و روستائیان این محدوده، این زمین ها را به صورت عرفی مال خود می دانستند، هرچند سندی در اختیار نداشتند. مردم »

وانع اصلی اجرای این طرح بودند به این خاطر که فکر می کردند دولت با کاشت نهال در این اراضی روستا و قبایل در ابتدا یکی از م

به دنبال باال کشیدن زمین های آن هاست. بر اساس قانون رفع معارض بر عهده سازمان منابع طبیعی بود اما به دلیل پیچیدگی و 

جلسه صمیمانه با سران  260م برعهده گرفتند. به همین منظور بیش از مقاومت باالی روستائیان، بسیج و سپاه این ماموریت را ه

قبایل و روستائیان برگزار کردیم و به آن ها توضیح دادیم که هرگز به دنبال تصاحب اراضی آن ها نیستیم. به ساکنان منطقه گفتیم 

تم منطقه تغییر کند و در نتیجه کشاورزی و که اولین قربانی ریزگردها خود شما هستید. ما می خواهیم درخت بکاریم تا اکوسیس

دامداری شما رونق یابد و جوانان شما صاحب شغل و درآمد شوند. در نهایت همین مردمی که قبال جلوی پروژه را می گرفتند و اجازه 

به کمک  ...یل و کلنگ و ورود ماشین آالت را نمی دادند، خودشان با همه امکاناتی که در اختیار داشتند از جمله تانکر، تراکتور، ب

 ان،خوزست استان سازندگی بسیج مسئول سال اکوسیستم خوزستان را تغییر داد 5می توان ظرف  «.ما آمدند و مشغول به کار شدند

 و هستند درخت اصله هزار 400 به آبرسانی مشغول آب تانکر 200 روزانه ها، درخت کاشت اتمام زمان از»: کند می خاطرنشان

هزار  2ید بگویم که بیابان زدایی از با البته. شود می انجام روستائیان و قبایل کمک با دقیق و متناوب صورت به ها درخت از نگهداری

برخی از اساتید دانشگاه به ما گفتند که بسیج  .هکتار زمین، در قیاس با کاری که باید انجام شود، مثل قطره ای است در برابر دریا

هزار زمین  40هزار هکتار بیابان زدایی کردیم، بالغ بر  2در دو ماه انجام داد. اما در همان محدوده ای که ما سال را  15سازندگی کار 

فوق بحرانی وجود دارد که باید به صورت فوری برایشان اقدام کرد. اگر مسئوالن دولتی مثل روزهای بعد از بحران اهواز و سخنان 

سال می توان اکوسیستم خوزستان را تغییر دارد.  5ر باشند، ما اطمینان داریم که ظرف رهبر انقالب، پرانگیزه، مصمم و پای کا

همچنان که محل هایی که قبال در اطراف اهواز بیابان زدایی شده بود، عمال به تفرجگاه و پارک جنگلی تبدیل شد و مردم تعطیالت 

طره ای از رئیس سازمان بسیج سازندگی، خاطرنشان می کند: آقای ممبینی با ذکر خا«.آخر هفته در این محیط ها حضور می یابند

وقتی این پروژه شروع شد، سردار غالمی عازم کربال بود اما سفرش زیارتی اش در ایام تعطیالت نوروز را لغو کرد و تمام وقت در »

ر این شوره زارها و این شرایط قرارگاه حضور داشت. سردار غالمی در قرارگاه به جهادگران گفت که شهادت می دهم حرکت کردن د

  «.آب و هوایی اگر سخت تر از حرکت کردن در حلب نباشد، آسان تر از آن هم نیست

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960814001257 
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 طبیعیاقلیم و منابع 
 فارس - ۹۶/۰۸/۱۴ : تاریخ

 زنندها منابع طبیعی را دور میمعادن در صدر تخریب منابع طبیعی/ برخی سازمان
برداری موظف به استعالم سال اخیر همه معادن قبل از بهره 10ها و مراتع گفت: طی مدیرکل حفاظت از منابع طبیعی سازمان جنگل 

  .گیرندمجوز می 24از منابع طبیعی هستند، اما برخی با مطرح کردن موضوع در کمیسیون ماده 

های این سازمان در مورد ؤال که سیاست، در پاسخ به این سخبرگزاری فارس وگو با خبرنگار کشاورزیبهمن افراسیابی در گفت

برداری های بهرهگونه پاسخ داد که سیاستچیست؟ این 96شود، در سال ها میمحدودیت برداشت از معادن که سبب تخریب جنگل

ی باید از برداری از هر معدنشرط وجود دارد که قبل از بهرهشود اما این پیشاز معادن مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت می

ها ها و منابع طبیعی استعالم شود. در پاسخ به استعالم ما یک ضوابط فنی و معیارهای قانونی داریم. در برخی مکانسازمان جنگل

های ما هستند و یا مناطقی که ممکن است در معرض فرسایش زارها، مراتع و جنگلبرداری از معدن ممنوع است که معموالً بیشهبهره

ها و منابع های زیادی از جنگلخبرنگار فارس پرسید اما آنچه که در عمل دیده شده این است که بخش.و بحرانی باشند قرار گرفته

آسیب دیده است. شما چه پاسخی برای این موضوع دارید که افراسیابی گفت: متأسفانه  رویه از معادن،طبیعی ما به دلیل برداشت بی

هایی برداریاند که در مناطق جنگلی و مراتع درجه یک ما بهرهعادن ملزم به استعالم از ما نبودهبرای برداشت از م 86قبل از سال 

میلیون هکتار از اراضی منابع طبیعی کشور  52برداری از تاکنون برای بهره 86انجام شده و خساراتی به بار آورده است. بعد از سال 

ها در پاسخ مدیرکل حفاظت از منابع طبیعی سازمان جنگل.ایمتار آن موافقت کردهمیلیون هک 2.5از ما استعالم شده است که ما با 

شود نیز خاطرنشان کرد: متأسفانه یک به این سؤال که آیا در عمل بدون موافقت شما برداشتی از معادن در مناطق جنگلی انجام نمی

وجود دارد که  24یک ماده  .د که به ضرر منابع طبیعی استتوانند از ظرفیت آن به نفع خود استفاده کننجاهایی هست که افراد می

توانند در قالب آن ماده به کمیسیونی ببرند که اعضای آن بیشتر تفکر معدنی دارند نه ها میدر صورت مخالفت سازمان جنگل

یم، این موضوع کمتر شده اای را با وزارت صنعت، معدن و تجارت امضا کردهنامهمحیطی. ولی طی دو سال گذشته که تفاهمزیست

ها و مراتع را برداشت معادن دانست و افزود: در نهایت برداشت بیش از ظرفیت سرزمین وی بیشترین عامل تخریب جنگل.است

 .زندی آسیب میطبیع منابع به که است عواملی ازجمله جنگل تخریب و سوزیآتش فرسایش، دام، رویهبی چرای یا معادن  مانند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960814000681 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 فارس - ۹۶/۰۸/۱۳ : تاریخ

 دهدفارس از شرایط جوی کشور گزارش می
های کرمانشاه، خوزستان و یابد آسمان استانروز آینده/ غبار تهران کاهش می 2های مرزی چهارگانه تا ابری در پایانهآسمان نیمه 

  .شود؛ همچنین امروز به دلیل وزش باد از غلظت غبار در شهر تهران کاسته خواهد شدبینی میابری پیشهای آینده نیمهایالم روز

یابی هواشناسی امروز در مناطقی از های پیشها و نقشه، براساس تحلیل آخرین دادهخبرگزاری فارسر اقتصادی به گزارش خبرنگا

 بینیپیش های البرز غربی و مرکزی ابرناکی، بارش باران، گاهی رعدوبرق و وزش بادغرب، شمال غرب، سواحل غربی خزر و دامنه

اردبیل شدت بیشتری دارد و در ارتفاعات شمال غرب و البرز  جنوب و زنجان کردستان، کرمانشاه، نقاط برخی در بارش که شودمی

شود، روزهای یکشنبه و دوشنبه امروز به دلیل وزش باد از غلظت غبار در شهر تهران کاسته می.مرکزی بارش برف دور از انتظار نیست

 .شودمی بینیپیش در مناطقی از شمال غرب، غرب و سواحل غربی خزر، رشد ابر، بارش پراکنده و وزش بادبا گذر موج تراز میانی جو 

 .شودمی بینیپیش ابری، گاهی وزش باد با احتمال بارش پراکندهآسمان ایالم طی دو روز آینده کمی ابری، تا نیمه

آسمان کرمانشاه روز آینده کمی ابری .شودمی بینیپیش وزش بادابری، گاهی آسمان اغلب مناطق کردستان طی دو روز آینده نیمه

همچنین آسمان خوزستان دو روز آینده صاف تا .شودمی بینیپیش در برخی ساعات ابری، همراه با وزش باد و احتمال بارش خفیف

 بینیپیش ابری، گاهی وزش بادنیمهآسمان تهران نیز فردا کمی ابری تا .شودمی بینیپیش کمی ابری، در برخی ساعات وزش باد

درجه باالی صفر گرمترین  34فردا اهواز با بیشینه دمای .درجه خواهد بود 13و  22ما فردا در تهران د کمینه و بیشینه. شودمی

تدای سال میانگین بارندگی کل کشور از اب.درجه زیر صفر سردترین مرکز استان خواهد بود 3مرکز استان و شهرکرد با کمینه دمای 

متر بود. بنابراین میلی 10.2متر ثبت شد، میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی میلی 8ماه سال جاری آبان 12زراعی تا روز 

بیشترین میزبان بارش در هفته ششم سال زراعی متعلق به .درصد بارش سال گذشته است 78.5بارش سال جاری تا این تاریخ 

 هواشناسیتوانند جزئیات بیشتر خبرنامه هفتگی کاربران همچنین می.متر بوده استمیلی 38.7کردستان به میزان منطقه بانه استان 

 .مشاهده کنند کشاورزی را از اینجا
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۱۴تاریخ: 

 تر برای ایراناز عوارض ریزگردها برای شبکه برق تا آینده خشک

ها و بروز ها باعث افزایش خشکسالی، کشاورزی سنتی، چرای بیش از حد دام و عدم استفاده از سیالب80های دهه خشکسالی

که از سوی محققان کشور خط سیر این ریزگردها از غرب به شرق گزارش شده است؛ این امر موجب شده تمام  ریزگردهایی شده

رسانی برخی از شهرهای وه بر کاهش کیفیت هوا، موجب اختالالتی در شبکه برقشهرهای کشور دستخوش این پدیده شوند و عال

هزار کیلومتر مربع اراضی با پتانسیل  130به گزارش خبرنگار ایسنا، بر اساس اعالم محققان کشور در حال حاضر .جنوبی شده است

اورزی که به دلیل کم آبی با سوء مدیریت رها شده و اراضی کشهای خشکمنشا گرد و غبار شناسایی شده است؛ ضمن آنکه تاالب

های گرد و غبار که در گذشته تنها اند.این امر موجب شده تا طوفانهای گرد و غبار در کشور تبدیل شدهاند، اکنون به کانونشده

تقویت  حققان کشور به دلیلای که به گفته مبخشی از کشور را دربر گرفته بود، امروزه کل کشور متاثر از این پدیده باشد؛ به گونه

زمانی  88بادهای جنوبی و جنوب شرقی این پدیده امروزه تشدید شده است.این در حالی است که در نخستین روزهای تابستان سال 

ای چراکه در این روز خورشید از آسمان شهره ای از گرد و غبار فرو برد، به مساله جدی تبدیل شد؛که ریزگرد تهران را به زیر پرده

شد و در غروب، های کم فروغ دیده تهران و اهواز و بسیاری از شهرهای مرکزی، جنوبی و غربی ایران از پس الیه ضخیمی از ریزدانه

سر  هایهای مرتفع زاگرس و رشته کوهته رنگ آبی آسمان به سیاهی زد.این ریزگردها معموال سفر کوتاهی دارند، ولی این بار از کوه

، کشاورزی 80های دهه های دریای خزر در پیش گرفتند.خشکسالیلبرز عبور کردند و راه خود را به سمت کرانهبه فلک کشیده ا

ها و همه و همه دست به دست هم دادند تا مراتع و ها، عدم دریافت حقابهسنتی، چرای بیش از حد دام، عدم استفاده از سیالب

شده از سوی سازمان ها در هوا معلق شوند.بنا بر آمارهای ارائهمترین بادی، ریزدانهتبدیل شوند که با ک های زراعی به بیابانزمین

، 76، 68سال گذشته در شهرهای اهواز، آبادان، بوشهر و کرمانشاه به ترتیب  50هواشناسی کشور، میانگین روزهای غبارآلود در طی 

تعداد روزهای گرد و غباری در شهرهای  1367علمی، در سال  های یک تحقیقروز در سال بوده است. همچنین بنا بر داده 27و  75

ها در ایران، گاهی روز گزارش شده است.هنگام بروز این پدیده 24و  23، 40، 43، 81زابل، آبادان، دزفول، بندرعباس و یزد معادل 

دهد دوام ریزگردها رهای اخیر نشان میمیکروگرم در مترمکعب، غلظت ذرات در هوا افزایش یافته است. به عالوه، آما 9360تا میزان 

روز( بالغ شده و میزان شبانه 6ساعت ) 144هزار کیلومتر مربع، در برخی موارد به  64در هوای استان خوزستان با مساحتی حدود 

 بار در سال بوده است. 102های گرد و غبار در این استان نیز گاهی تا وقوع این گونه طوفان

 پدیده ریزگرد در کشوردستکاری بشر و بروز 

دیده وگو با خبرنگار ایسنا، پدکتر غالمرضا نوری، رییس پژوهشکده علوم زمین و جغرافیای دانشگاه سیستان و بلوچستان در گفت

دهند، ولی در شرق کشور ریزگرد همراه با طوفان ریزگرد را یک پدیده جهانی توصیف کرد و افزود: ریزگردها در غرب کشور رخ می

شود.وی با بیان اینکه ریزگردهای شرق و غرب های کرمان، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان میت که شامل استانشن اس

ویژه در استان سیستان و کشور از لحاظ جنس، ماهیت و محل برداشت با یکدیگر متفاوت هستند، اظهار کرد: در شرق کشور به

روزه همراه بوده و هست.نوری، زمان وزش بادهای  120اقلیمی ثابت به نام بادهای بلوچستان معضالتی وجود دارد که با یک پدیده 

های شد، ولی در سالروزه را از اواخر خرداد تا اواخر شهریورماه دانست و ادامه داد: در گذشته با مهار این باد از آن استفاده می 120

روزه موجب بروز اختالالت  120های کشاورزی، وزش بادهای فعالیت برداری غیر اصولی و انجاماخیر به دلیل افزایش جمعیت، بهره

ضالت ها را از دیگر معاکولوژیکی در منطقه شده است.این محقق محیط زیست دانشگاه سیستان و بلوچستان، کاهش میزان بارندگی

ها در دگیای که تمرکز بارنیافته، به گونه ها نیز تغییراختالالت اکولوژیکی کشور نام برد و افزود: عالوه بر آن، پراکندگی بارندگی
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ها به صورت پراکنده در تمام فصول سال بوده است.وی با بیان اینکه فصول تابستان و زمستان است؛ در حالی که در گذشته بارندگی

ریزگرد مراه شده است؛  روز افزایش یافته است، گفت: افزایش تعداد روزهای بادی با افزایش گرد و غبار و 196روزه به  120بادهای 

های اخیر در تمام طول سال و در هر زمانی های گذشته در فصول بهار و تابستان بوده، در سالای که طوفان شن که در سالبه گونه

شود.استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان با بیان اینکه خط سیر کیلومتر در ساعت باشد، مشاهده می 70که باد با سرعت بیش از 

شود بادهای کشور غرب به شرق است، گفت: از این رو ریزگردهای غرب کشور تا مرکز به شهرهایی چون اراک، قم و قزوین کشیده می

که ریزگردهای جنوب از خلیج فارس و دریای ر شده است.وی با تاکید بر اینو ارتفاعات البرز مانع رسیدن ریزگردها به دریای خز

شود، اضافه کرد: ولی سیستان جزیره استثنایی است؛ چراکه معموال ریزگردها از عمان به سمت سیستان و بلوچستان کشیده می

ریق کند که این ذرات از طپاکستان حرکت می شود و به سمتافغانستان به ایران وارد و این ریزگردها در سیستان ایران پرغلظت می

فارس نفوذ خواهد کرد.نوری، دلیل غلظت ریزگردها در سیستان ایران را وضعیت تاالب پاکستان و ایران به کشورهای حاشیه خلیج

دهد و یل میهزار کیلومتر مربع است که یک سوم دشت سیستان را تشک 5المللی هامون دانست و ادامه داد: هامون با وسعت بین

سال اخیر آسیب دیده، این تاالب به کانون ریزگرد تبدیل شده است.این محقق حوزه  15چون پوشش گیاهی این منطقه در مدت 

 هایمالچ زا و است گیاهی هایپوشش توسعه بر تاکید دنیا در های زیستی، یادآور شد:محیط زیست با اشاره به مزایای استفاده از مالچ

ن، آسیب وارد آبزیا حضور دلیل به هادریاچه اکوسیستم به مواد این که چرا شود؛نمی استفاده نیز خشک هایاچهدری در زیستی

 ها به دلیل حضورشود؛ چرا که این مواد به اکوسیستم دریاچههای خشک استفاده نمیهای زیستی در دریاچهدر دنیا از مالچکند.می
 کند.آبزیان، آسیب وارد می

 ریزگردهای ایرانمنشا 

زگردهای وگویی با ایسنا، با تاکید بر اینکه ریشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان در گفتدکتر محمود خسروی، دانشیار گروه اقلیم

ریزگردهای منطقه سیستان عالوه بر منابع داخلی همچون بستر رودخانه هیرمند و بستر دریاچه هامون، منشاهای خارجی دارند
 ، گفت: منشاهایان عالوه بر منابع داخلی همچون بستر رودخانه هیرمند و بستر دریاچه هامون، منشاهای خارجی دارند.منطقه سیست

 خارجی ریزگردهای منطقه سیستان شامل کشور افغانستان و شهرهای همجوار شمالی چون خراسان جنوبی و رضوی است.

وی، منطقه سیستان را به لحاظ جغرافیایی یک منطقه مسطح توصیف کرد که فاقد هر گونه عارضه توپوگرافی چون کوه و تپه است 

و افزود: پوشش گیاهی منطقه نیز بسیار ضعیف است که این امر به دلیل جبر جغرافیایی منطقه است؛ ولی اتفاقی که در دو دهه اخیر 

کرد، رطوبت آب حاصل موجب کاهش ریزگردها ته زمانی که بادهای شمال غربی بر روی آب حرکت میرخ داده، این است که در گذش

وزید کاهش گرمای هوا را به همراه داشت.خسروی اضافه کرد: ولی حاال که آب نیست، روزه می 120شد؛ از این رو وقتی بادهای می

میلیارد متر مکعب آب ورودی هیرمند  10آب مورد نیاز که حدود  بستر خشکیده هامون و هیرمند منشا ریزگرد شده است؛ ولی اگر

درصد منشا ریزگردها داخلی است،  25شناسی با بیان اینکه است، تامین شود وضعیت به حالت قبل باز خواهد گشت.این محقق اقلیم

هویزه را منحرف کرد و به دالیل امنیتی از جمله هورالعظیم و هورال« هورها»های ورود به یادآور شد: بعد از جنگ تحمیلی، عراق آب

از بین برد که این امر موجب شد امروزه هورالعظیم و تاالب شادگان به عنوان یکی از منشاهای داخلی ریزگرد مطرح شوند.وی با بیان 

پوشش گیاهی منطقه که ای است، اظهار کرد: عالوه بر اینها اینکه تاالب شادگان همانند دریاچه هامون پوشیده از رسوبات ریز دانه

های خارجی ریزگرد است، از بین رفت و منطقه به اراضی خشک و لم یزرع تبدیل شد و زمانی که بادهای ورودی از کانون« نی»

 تغذیه شدند، با ورود به ایران ریزگردها تشدید خواهند شد.خسروی همچنین به مطالعات دیگری که در این زمینه انجام داده است،

http://awnrc.com/index.php


   
ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آبمرکز     

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

 

21 

دهد که ضریب پوشش گیاهی کشور روند کاهش خطی نشان می 1395تا  1380ای از سال د و گفت: بررسی تصاویر ماهوارهاشاره کر

 هایی است که از سوی ترکیه بر روی رود دجله و فرات صورت گرفته است.دارد که این امر به دلیل کاهش منابع آب و سدسازی

های جهانی این خاک خشک ندارد، با پدیده ریزگرد مواجه است و بر اساس مدل وی ادامه داد: کشورهایی چون روسیه که یک وجب

 های جهانی در حال حرکت هستند.پدیده یکی از مخاطرات جدی برای بشر خواهد بود؛ چراکه ریزگردها در سامانه

 های طبیعیاختالالت شبکه برق و بحران

شناسی و اکتشافات معدنی کشور با اشاره به قطعی برق خوزستان مان زمیندکتر رضا شهبازی، مسؤول پروژه مطالعات گرد و غبار ساز

نیز این رخداد در آبدانان استان ایالم رخ  93به دلیل ریزگردها، گفت: این اولین تجربه کشور در این زمینه نبوده است؛ بلکه در سال 

 رسانی در این شهرستان شد.رسانی و پیامدهای آن در زمینه آبداد که منجر به اختالل در سیستم برق

های انسان در دخالتهای بزرگ هستیم، یادآور شد: عمده دالیل آن وی با تاکید بر اینکه در مناطق مرکزی کشور شاهد این طوفان
دخالت .هستند کشور مرکزی مناطق در بزرگ هایطوفان وقوع دالیل عمده های سرریز باالدست ازها و آبزمینه مهار و کنترل آب

ها چرخه طبیعی خود را های سرریز باالدست است. در طول سالیان گذشته این آبها و آبهای انسان در زمینه مهار و کنترل آب

دگاه که از دیکردند؛ عالوه بر آن ما امروزه شاهد تغییر الگوی اقلیم کالن و جا به جا شدن آنها هستیم.این محقق با بیان اینطی می

ه ها زمانی کی جنوبی، جنوبی شرقی و جنوب غربی در حال تشدید شدن است، اظهار کرد: تشدید این جریانهاشناسی جریانزمین

های گرد و غبار را به همراه دارد؛ چراکه دهد و اگر شرایط خشک باشد، طوفانآسایی رخ میهای سیلبا رطوبت همراه شود، بارندگی

کنند.وی، عربستان، عراق، اردن و سوریه عبور کرده و به داخل کشور نفوذ میهای خشکی چون شبه جزیره ها از پهنهاین جریان

ر شده، ولی دهای گردو غبار داخلی دانست که در گذشته آبگیری میمراتع تاالبی و یا مراتع فصلی خشک شده را از جمله کانون

ی را ایجاد کرده است که به طور مشخص اند؛ ضمن آنکه پوشش سطحی آنها کم شده و این امر شرایطهای اخیر خشک شدهسال

 شده است را شاهد باشیم.سال گذشته ثبت  60تا  50هایی ورای تصور و ورای آنچه که در آمارهای توفان

های کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی، دلیل این پدیده را تغییرات اقلیمی نام برد و یادآور شد: معاون مرکز پژوهش

های داخلی ی عمومی فرا مرزی هستند، ولی تغییرات ایجاد شده در کشور مانند خشک شدن اراضی موجب تشدید جریانهاجریان

های شمال شرقی تشدید شده به مناطقی چون های جنوبی به تهران و اصفهان و جریانای که شاهد نفوذ جریانشده است، به گونه

های جازموریان دانست که تا دو سال گذشته تاثیر خاصی در داخل کشور جریان بندر عباس هستیم.وی نمونه بارز این وضعیت را

ان داد؛ ولی سال گذشته به دلیل یک جرینداشت، بلکه عمدتا با حرکت به سمت شرق کشورهای پاکستان و هند را تحت تاثیر قرار می

 شمال شرقی تقویت شده، موجب تعطیل شدن فرودگاه بندر عباس شد.

وده های گرد و غباری بهای گذشته به دلیل گرد و غبار تعطیل شده بود؛ ولی دلیل آن تودهکرد: این فرودگاه در سال شهبازی تاکید

 های جازموریان.است که از سمت امارات و یا صحرای ربع الخالی به ایران نفوذ کرده بود نه به دلیل جریان

 آینده خشک در انتظار ایران

: کند و گفتتغییرات الگوهای اقلیمی را دو عاملی دانست که کشور را به سمت افق جدیدی هدایت میشهبازی، دخالت انسانی و 

تر شود، ولی به طور مشخص برای کل کشور یک این افق ممکن است برای برخی مناطق مانند شهرهای شمالی و جنوبی مرطوب

 زند که همراه با رخدادهای حدی است.ی را رقم میترتر و گرمنیست و در پهنه اصلی کشور چشم انداز خشک افق مرطوب

های شدید و یا های حدی یا ما را با خشکیوی رخدادهای حدی را رخدادهای اقلیمی دانست و در این باره توضیح داد: پدیده

سال بارندگی  3دازه در بوشهر در یک روز به ان« جم»ای که بر اساس ایستگاه هواشناسی کند به گونههای سیل آسا مواجه میباران
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 دیگر از را شهری هایسامانه در پایدار و مداوم شدید، خیلی هایوارونگی و شدید بادهای داشته است.مدیر طرح ملی ریزگردها

 هایپدیده پیامدهای از های شهریهای خیلی شدید، مداوم و پایدار در سامانهبادهای شدید و وارونگیهای حدی دهای پدیدهپیام
کنیم، نشان از کرد و یادآور شد: بر این اساس نه به طور قطعی، ولی چشم اندازی که بر اساس شواهد مشاهده میذکر  هستند حدی

 ها و این رخدادها دارد.تکرار و بسامد این پدیده

 هاها رهاورد ادامه خشکسالیخشک شدن تاالب

و علوم جوی نیز خلیج گرگان را بزرگترین ساحل جنوبی خزر در شناسی دکتر حمید علیزاده، عضو هیات علمی پژوهشگاه اقیانوس

ای ایران دانست و گفت: تراز آب این خلیج دستخوش تغییرات زیادی شده که این امر ناشی از یک فرآیند طبیعی است. به گونه

 .به کاهش رفته استهای اخیر تراز آن رو سال قبل تراز آب این خلیج در حال افزایش بوده؛ اما در سال 12تا  10 که

میالدی ذکر کرد و با بیان این که از این سال به بعد سطح آب در خلیج  1995علیزاده، اوج افزایش تراز آب این خلیج را در سال 

خشکسالی  2010 سال در گرگان دائما در حال افزایش و یا کاهش بوده است، ادامه داد: رود ولگا حوضه آبریز دریای خزر است و

های اطراف آن های اطراف مسکو و آتش گرفتن جنگلشدیدی در حوضه آبریز ولگا رخ داد که منجر به خشک شدن برخی از تاالب

سانتیمتر تراز آب این رود کاهش  30تا  25را نقطه اوج کاهش تراز آب ولگا عنوان کرد و افزود: در این سال  2010علیزاده، سال .شد

متر تراز آب رود ولگا کاهش سانتی 10تاکنون حدود یک متر و  1995ه دریای خزر با تاکید بر اینکه از سال این محقق حوز.یافت

 1995افزایش تراز در این حوضه داشتیم؛ ولی از سال  3.4تا  2.3میالدی حدود  1995تا  1978یافته است، یادآور شد: از سال 

این کاهش  :اده دلیل این امر را اثرات تغییر اقلیم بر روی این رود دانست و گفتعلیز.تاکنون نیمی از این میزان از بین رفته است

 .هایی که با افزایش تراز آب ولگا احیا شده بودند، با این کاهش کوچک و محدود شوندتراز آب باعث شده است که تاالب

 این اد،د انجام توان، تاکید کرد: تنها کاری که میتواند اقدام خاصی انجام دهدوی با بیان اینکه در چنین وضعیتی عمال انسان نمی

یط فشار وارد حم بر بارندگی کاهش و اقلیم تغییر دلیل به طبیعی طور به که زمانی. نکنیم وارد محیط این به بیشتری فشار که است

 .شده است، انسان نباید فشار مضاعفی بر آن وارد کند

 راهکار اصلی مقابله و مواجهه با ریزگردها

شهبازی با تاکید بر اینکه در حوزه ریزگردها با دو موضوع مقابله و مواجهه روبرو هستیم، اظهار کرد: حوزه مقابله آنجایی است که 

های ماسه، مدیریت جامع حوضه اندیشیم و سازوکار اصلی ما در این حوزه کنترل و مهار ریزگردها و طوفانسازوکارهایی را می

کشور به سدسازی نیاز دارد، ولی نه سدهایی ی با اشاره به وضعیت سدسازی در کشور، خاطر نشان کرد: آبخیزداری و منابع است.و
کشور به سدسازی نیاز دارد، ولی نه که در اطراف آن جمعیت ساکنین را افزایش دهیم، همانند اتفاقی که در کرج رخ داده است. 

همانند اتفاقی که در کرج رخ داده است. سدها برای جمعیت، در بازه سدهایی که در اطراف آن جمعیت ساکنین را افزایش دهیم، 

اند و ما نیاز به سدهای کنترل شده داریم.معاون مرکز زمانی و برای خدمات دهی مشخص شهری، کشاورزی و صنعتی ساخته شده

ر کشور اشاره کرد و گفت: در های مهار ریزگرد دشناسی و اکتشافات معدنی همچنین به روشهای کاربردی سازمان زمینپژوهش

خصوص مدیریت منابع آب و مهار ریزگردها نباید بر یک روش تاکید شود و یک روش خاص به کناری گذاشته شود. به عنوان مثال 

 کاری برای مهار ریزگرد در حالی تاکید دارند که در این مناطق کم آبی و خشکسالی حاکم است.این محقق بابرخی بر بوته و یا نهال

های تاکید بر روشکند،نمی رهنمون خاصی انداز چشم به را ما ریزگردها کنترل در محوریتک هایروش بر تاکید بیان اینکه
اضافه کرد: راهکار اصلی کشور در این زمینه توجه به  کند.محوری در کنترل ریزگردها ما را به چشم انداز خاصی رهنمون نمیتک

مبانی آمایش سرزمینی است در کشورهای توسعه یافته جمعیت در پیکره اصلی و داخلی کشور متمرکز نشده است.به گفته وی، در 
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کمی ساکن هستند  ایران تمرکز جمعیت در شهرهای بزرگ مانند تهران، اصفهان، کرج و مشهد است؛ ولی در منطقه چابهار جمعیت

هار توانیم در مهای زیادی برای توسعه بندر استراتژیک چابهار وجود دارد.شهبازی با تاکید بر اینکه زمانی میو در عین حال تالش

ای هها را در کنار هم قرار و توسعه دهیم، ادامه داد: در برنامهریزگردها موفق باشیم که بتوانیم در قالب برنامه بلندمدت همه روش

ها و هر روشی که بتوان از یک واحد حجم آب صرفه ها، مدیریت منابع آب، پسابکوتاه مدت نیز باید به مسایلی چون چرخش آب

های مشابه بیشتری را ببریم، توجه شود.این محقق با تاکید بر ضرورت مالچ پاشی، گفت: هرگز فراموش نکنیم که مالچ پاشی و روش

ی کاربرد دارد.وی منشا پدیده گرد و غبار داخلی را عمدتا مناطق تخریب شده، اراضی کشاورزی رها شده اهای ماسهبرای تثبیت تپه

های ریزگرد داخلی مناطق بیابانی است؛ از این رو باید رویکرد متفاوتی در خصوص های خشک دانست و افزود: عمده کانونو تاالب

ها مناطقی نیستند که ما از آن ها انتظار تولید کمیتی و یا تولید غذا در که بیابانای این مناطق داشته باشیم؛ چرا های توسعهبرنامه

توانیم از گیاهان آن مواد موثره دارویی استخراج کنیم ضمن آنکه حجم را داشته باشیم، بلکه مناطق بیابانی مناطقی است که می

ی مناطق هالید انرژی خورشیدی و بادی را از دیگر قابلیتبیشتر معادن کشور مانند نفت در مناطق خشک و بیابانی هستند.وی تو

ای به این صورت تعدیل شود، شاید بتواند چشم انداز بهتری را در مقابل های توسعهبیابانی کشور عنوان کرد و ادامه داد: اگر برنامه

 های زیست محیطیپاسخ مثبتی برای رفع چالشهای کوتاه مدت، خاطرنشان کرد: این راهکارها ما قرار دهد.شهبازی با اشاره به برنامه

 ما نخواهد بود، چراکه سطح مناطق درگیر کشور بسیار وسیع است.

http://www.iana.ir/fa/news/49772/%D8%A7%D8%B2%- 
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 طبیعیاقلیم و منابع 
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۰۸تاریخ: 

 زاهای هزینهها، آلوده کنندهزباله

ه ایجاد های تصفیشوند، مشکالت زیادی برای منابع آب کشور و سیستمویژه در روزهای تعطیل رها میهایی که در منابع آبی بهزباله

اند با ساخت دستگاه زباله روب در داخل کشور، کردهکنند. کارشناسان تالش کند و هزینه زیادی به بخش آب کشور تحمیل میمی

های آبی کشور شرایط خوبی را به گزارش خبرنگار ایانا، تعطیالت برای پهنه.های جمع آوری زباله از منابع آبی را کاهش دهندهزینه

شود. ورود زباله به مخزن سدها رها میاند، رند زیرا هزاران کیلو زباله توسط مردمی که به دامان طبیعت در ایام تعطیل آمدهرقم نمی

کند به همین دلیل همه ساله، لودگی، مشکالت زیادی را برای سدهایی که منابع تامین آب شرب هستند ایجاد میبه دلیل ایجاد آ

های آبهای مهم محیط زیست به خصوص شود.زباله ها از آلوده کنندهآوری زباله از مخزن سدها میهای زیادی صرف جمعهزینه

های دفن زباله، به منابع های انباشت شده در محلآیند. شیرابه زبالهها، منابع آب زیرزمینی و دریاها به حساب میشیرین رودخانه

ها، مشکالت دیگری برای سالمت انسان ایجاد های رها شده در رودخانهکند اما زبالهآب زیرزمینی راه یافته و این منابع را آلوده می

ها ها و تاالبهای رودخانهها در مناطق شهری، روستایی و صنعتی در حفظ پاکیزگی آبآوری و دفع صحیح زبالهکرد. جمع خواهد

ها و های مواد غذایی، ساحل رودخانهتوانند با جمع آوری پسماندهای غذایی، پالستیک، شیشه و قوطینقش مهمی دارد. مردم می

های ساحلی که در معرض نابودی قرار دارند، کمک کنند. اما متاسفانه عدم توجه به این ظ زیستگاهدریاها را تمیز نگه داشته و به حف

مسئله، ایام تعطیل را برای منابع آبی کشور به ایامی پرمخاطره تبدیل کرده است. تقریبا هیچ پهنه آبی نیست که در ایام تعطیل از 

ترین راه برای جلوگیری از ترین و راحتها زمان نیاز دارد. ارزانی از زباله به ساعتهای آبها در امان باشد. پاکسازی پهنهحمله زباله

م. ها را دوباره مورد استفاده قرار دهیوسیله بازیابی، مقداری از این زبالههای این است که زباله کمتری تولید کنیم و یا بهآلودگی آب

بینی شده برای دپوی زباله تخلیه کنیم که تبعات منفی آن های پیشم و در محلها را درون آب رها نکنییا اینکه حداقل این زباله

کمتر باشد.سد لتیان که یکی از نقاط گردشگر پذیر اطراف تهران است که همواره بعد از ایام تعطیل با انباشت زباله در مخزن خود 

وزارت نیرو همواره چندین روز پس از تعطیالت درگیر رسد و مسئوالن روبرو است. آب مخزن این سد به مصرف شرب مردم تهران می

 کنند با استفاده از تکنولوژی هزینه پاکسازیای تهران تالش میشوند.به همین دلیل مسئوالن آب منطقهپاکسازی مخزن این سد می

ناسان شرکت سهامی آب ها به ثمر نشست و امروز با حضور تعدادی از کارشمخزن سد لتیان را کاهش دهند.خوشبختانه این تالش

ای تهران تست اولیه شناور آشغال روب طرح سیمره در محل دریاچه سد لتیان با موفقیت انجام شد. به این ترتیب، از این پس منطقه

از تکنولوژی برای پاکسازی مخزن سد و جلوگیری از آلودگی آن استفاده خواهد شد.این شناور به همت و پیگیری مدیران و کارشناسان 

طرح سیمره برای اولین بار در ایران با ایده از نمونه خارجی ساخته و در دریاچه سد لتیان تست اولیه شد و در فصول مختلف سال 

های یابد. چنین شناوری قادر است زبالههای آبی کاهش میآوری زباله از پهنهقابلیت استفاده دارد. با استفاده از این شناور، هزینه جمع

 کیلوگرم طراحی شده است. 500ها به ساحل تا وزن آوری کرده و برای حمل آنکیلوگرم را جمع 20گرم تا  200های نمختلف با وز

http://www.iana.ir/fa/news/49652/%D8%B2%D8%A8 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۱۳تاریخ: 

 یوزپلنگ در پارک ملی توران 3مشاهده 

 .مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان از مشاهده سه قالده یوزپلنگ آسیایی در منطقه زمان آباد پارک ملی توران خبر داد

ت و نظارت سرپرس به گزارش ایانا از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان، عباسعلی دامنگیر گفت: در پایش

 یوزپلنگ بالغ شد. 3پارک ملی توران در حوزه استحفاظی زمان آباد از این ذخیره گاه زیستکره موفق به مشاهده و ثبت تصاویر

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان سمنان گفت: سرپرست اداره پارک ملی توران ضمن گشت و کنترل در محلی به نام شکسته 

قالده یوز پلنگ بالغ شد که در محل خط الرإس نظاره گر دشت های  3های آغل گزو در محدوده تنگه تاریک موفق به مشاهده 

دقیقه به مشاهده یوزها و عکاسی از آنها  4دام به گرفتن عکس از یوزها نموده و حدود پایین دست بودند. که پس از مشاهده سریعا اق

 قالده ای این گونه نادر و سمبل زیست محیطی کشور و استان به آرامی دور شدند.  3مشغول بوده است که جمعیت 

دقیقه  40اس آهو در محل دشت شورچاه و ر 18دامنگیر گفت: در پی پایش و نظارت منطقه نیم ساعت قبل از مشاهده یوزها تعداد 

راس قوچ و میش در محل چشمه واشنگ مشاهده گردید که این نشان از پتانسیل باالی منطقه به  13بعد از مشاهده یوزها تعداد 

رت صولحاظ طعمه و حضور گونه یوزپلنگ آسیایی می باشد.وی ادامه داد: از ابتدای سال تاکنون نه مرحله توسط دوربین و هم به

گونه در منطقه مورد پایش قرار گرفت.دامنگیر افزود: اثرات سوی خشکسالی به مشاهده مستقیم تصویر یوزپلنگ ثبت و جمعیت این

زیستگاه ومنابع آبی، طرح های توسعه ای بی ضابطه و حضور دام در کل سطح زیستگاه از چالش های اصلی حفاظت از این گونه نادر 

ت برون رفت از این مشکالت افزود: با احیاء زیستگاه های خسارت دیده و تامین منابع آبی پایدار و حفظ می باشد .وی همچنین جه

امنیت زیستگاهی، باید بیش از پیش به حفظ این جاندار ارزشمند کمک کرد.دامنگیر همچنین از مهم ترین اقدامات اداره کل حفاظت 

بسیج تمام منابع مالی موجود بابت آبرسانی و توزیع علوفه در زیستگاه های  محیط زیست استان در راستای حفظ این گونه نادررا

خسارت دیده ، کنترل و پایش بیش از گذشته، اختصاص نیرو و تجهیزات الزم، اجرای طرح های مدیریت مناطق و همچنین مدیریت 

رود عالوه بر بودجه استانی که جهت حفاظت و تشکیل ستاد ساماندهی چرای دام در منطقه بر شمرد.وی در پایان گفت: انتظار می 

از یوزپلنگ آسیایی اختصاص می یابد سایر دستگاه های اجرایی متولی استانی نیز در این راستا هر چه بیشتر این اداره کل را یاری 

ان یط زیست و استرسانده و مسئولین سازمان برنامه و بودجه کشور نیز از محل اعتبارات ملی در این خصوص به سازمان حفاظت مح

میلیون هکتار  1.5شده توران با وسعت وحش و منطقه حفاظتابالغ اعتبار نمایند.گفتنی است: مجموعه پارک ملی، پناهگاه حیات

های یوزپلنگ آسیایی در کشورمان است که تنها قلمرو زیستی باقیمانده آن تنها به سه استان ترین زیستگاهترین و بزرگیکی از مهم

 شود.ن محدود میکشورما

http://www.iana.ir/fa/news/49751/%D9%85%D8%B4%D8%A7 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۰۹تاریخ: 

 درصدی آب ۵0احیای دریاچه ارومیه نیازمند کاهش برداشت 

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت از محیط زیست تاکید کرد: برای احیای دریاچه ارومیه باید سهم برداشت از منابع آب 

به گزارش ایانا از خانه ملت، مسعود تجریشی در خصوص کاهش طراز دریاچه ارومیه، گفت: .درصد کاهش پیدا کند 50تا  40حداقل 

سانت کاهش پیدا کرده است، اما درمقایسه با دوسال گذشته طراز باالتر است؛  23ریاچه ارومیه امسال نسبت به سال گذشته طراز د

اما دراین خصوص مشکالتی وجود دارد، مبنی براینکه می توان طراز آب دریاچه در اردیبهشت ماه را به دلیل وجود بارش باران اعالم 

طراز آب پایین تر است؛ ضمن اینکه می توان طراز را سال به سال مقایسه یا  کرد، یا اینکه می توان طراز آبان ماه را اعالم کرد که

روند را مورد بررسی قرار داد.وی افزود: به لحاظ روند قرار بود افت دریاچه ارومیه تثبیت شود، تثبیت به این مفهوم که باید در طی 

ی کرد؛ یعنی اگر همان روند ادامه پیدا می کرد در سال سانت طراز آب ارومیه کاهش پیدا م 40ساالنه  93سال منتهی به سال  20

سانت هم کاهش داشتیم، اما ما درمرحله اول تثبیت شرایط موجود را اجرایی کردیم.معاون محیط  20جاری باید از میزان طراز فعلی 

به عنوان مثال به لحاظ بارش زیست انسانی سازمان حفاظت از محیط زیست، تاکید کرد: در سال جاری اتفاقی بسیار نادر رخ داد، 

هزار سال عمر این دریاچه توانستیم  300سال اخیر امسال سومین سال به لحاظ کمترین بارش بود؛ به عبارتی در طی  50در طی 

میلی متر بوده است؛ ضمن اینکه سال گذشته  180میزان بارش ها را براساس رسوبات بدست آوریم، بنابراین کمترین بارش به میزان 

میلی متر بوده است.تجریشی با بیان اینکه  385میلی متر بارندگی داشتیم، همچنین میانگین بارش حوزه آبریز دریاچه ارومیه  200

دما درمقایسه با سالیان گذشته افزایش و بارش ها کاهش پیدا کرده است،گفت: البته با افزایش دما تبخیر نیز بیشتر شده و نیاز به 

کرده است، در شرایطی که به این عوامل توجه کنیم، مشخص می شود که چرا طراز دریاچه ارومیه نسبت به  گیاه نیز افزایش پیدا

سال گذشته کاهش پیدا کرده که علت آن موارد گفته شده است؛ ضمن اینکه در دریاچه ارومیه نوسات اقلیمی به صورت جدی 

اره به اینکه مجلس، دولت و وزارت جهاد کشاورزی باید کمبود آب را خواهد بود، بنابراین باید مصرف آب کاهش پیدا کند.وی با اش

جدی بگیرند، افزود: باید مصرف آب دربخش کشاورزی کاهش پیدا کند، البته کاهش مصرف آب دارای تبعات اقتصادی، اجتماعی و 

بال مقصر بود؛ به طورحتم همه باید سیاسی است، بنابراین در علت کاهش طراز آب دریاچه ارومیه دالیل روشن بوده و نباید به دن

درصد  50تا  40تصمیم بگیرند که اگر به دنبال احیاء دریاچه ارومیه و دیگر تاالب ها هستیم، باید سهم برداشت از منابع آب حداقل 

ط پیچیده اکاهش پیدا کند.معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت از محیط زیست، با بیان اینکه مسئله محیط زیست و آب ارتب

 ای باهم دارند، بیان کرد: افراد دارای منافع در مصرف آب باال باید میزان آب مصرفی را کاهش دهند.

http://www.iana.ir/fa/news/49681/%D8%A7%D8% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۰۸تاریخ: 

 عملیات زیرساختی شورورزی در کانون بحرانی تولید گرد و غبار در حال اتمام است

عملیات زیرساختی شورورزی در قالب همکاری صندوق توسعه زیست فناوری، موسسه جهاد نصر، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج 

 .یده استکشاورزی و مرکز ملی تحقیقات شوری کشور به روزهای پایانی خود رس

به گزارش ایانا به نقل از مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، عملیات زیرساختی شورورزی که 

 شود، در حال نهایی شدن و رو به اتمام است.هکتار می 7شامل ساخت استخرهای پرورش میگو و آرتمیا در سطح بالغ بر 

هال مورد نیاز، مطابق با شرایط آب و خاک شور در کانون بحرانی تولید گرد و غبار برای انتقال به عرصه تاکنون مرحله تولید بذر و ن

 مدنظر در طرح شورورزی انجام شده است. 

با شروع عملیات انتقال آب به کانون تولید گرد و غبار، تسطیح اراضی، آبشویی در قالب اجرای طرح پایلوت شورورزی، آبگیری 

کشت انواع گیاهان نیز آغاز خواهد شد. گیاهانی از قبیل کوشیا، پانیکوم، کینوا )خاویار گیاهی(، سالیکورنیا )نمک سبز(، استخرها و 

ها کشت خواهد شد.با انجام این عملیات به صورت کامل، شاهد تحول اساسی برای انتقال گز بومی، اکالیپتوس و غیره در این زمین

 های برداشت خواهیم بود.وسعه آن در مناطق تولید گرد و غبار و محلها و در ادامه تانواع فناوری

http://www.iana.ir/fa/news/49649/%D8%B9%D9%85%D9%84% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آبان  ۱۳تاریخ: 

 دریای خزر،ظرفیتی بالقوه در تحول اقتصادی کشور/از جاذبه های گردشگری تا حمل و نقل و شیالت

 .برددریای خزر با اتکای به فرصت های موجود در آن و توسعه اقتصاد دریایی، ضریب رشد و شکوفایی اقتصادی کشور را باال می

، دریاها از ظرفیت های بالقوه اقتصادی در جهان گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

است و بسیاری از کشورهای جهان که از این موهبت برخوردارند به شمار می روند، حوزه ای که در قالب اقتصاد دریایی قابل تعریف 

پیش از این، در قالب گزارشی به اهمیت .با تکیه بر این استعداد طبیعی و جغرافیایی، به توفیقات سازنده قابل توجهی نائل شده اند

وه موجود در عرصه دریایی شمال کشور حوزه دریایی جنوب کشور پرداخته شد و در این مجال تالش می شود ابعاد و فرصت های بالق

 .مورد بحث و بررسی قرار گیرد

 کیلومتری، آکنده از فرصت های کم نظیر اقتصادی ۴80نوار ساحلی 

کیلومتر برآوُرد می شود، سخن از بزرگ ترین دریاچه  480در شهرهای شمالی کشور، قریب به  طول نوار ساحلی دریای خزر

تعدد رودخانه هایی که به این .ان یکی از کانون های گردشگری در این مرز و بوم مطرح بوده استجهان است که از دیرباز به عنو

دریاچه عظیم منتهی می شوند و وجود تاالب ها و استعدادهایی که در بخش انرژیک در آن نهفته است، موید فرصت های کم نظیری 

دریاچه خزر، نقش بسیار تعیین کننده ای را در اقتصاد آسیانه میانه .است که به تنهایی قادر است اقتصاد هر کشوری را دگرگون سازد

کند اما کم نیستند کارشناسانی که معتقدند همچنان بسیاری از ظرفیت های موجود در این حوزه جغرافیایی و حوزه قفقاز ایفاء می

به عنوان کانونی برای مبادالت تجاری و  از گذشته، بنادر ساحلی.در سایه غفلت،کم توجهی و برخی بی برنامگی ها هرز می رود

 .اقتصادی مطرح بوده و همواره این نقاط نقش و سهم پر رنگی را در فعالیت ها و مناسبات اقتصادی ایفاء کرده اند

قطع چنان که انتظار می رود از ظرفیت های موجود در دریاچه مذکور بهره نبرده است وبه طوردر این میان، اقتصاد کشور ایران، آن

با برنامه ریزی هدفمند می توان از این حوزه، در جهت شکوفایی و رونق اقتصادی خطه شمالی این مرز و بوم و حتی فراتر از آن،کلیت 

چنان که در گزارشات موجود منعکس شده،حجمِ تخلیه و بارگیری در مجموع سه بندر امیر آباد، فریدون کنار آن.کشور بهره مند شد

درصد برآورد می شود، عدد و رقمی که موید سهم ناچیز این بنادر در مناسبات اقتصادی  30مازندران( حدود  و نوشهر)در استان

به واقع در صورت ارتقاء و افزایش بهره وری هر چه بیشتر از این ظرفیت، می توان روند و ضریب توسعه شهرهای .استان مازندران است

 .ردحاشیه ای این استان را بیش از پیش تقویت ک

 کندرا دگرگون می عتوریست دریایی، اقتصاد خطه شمالی کشور

م و میزان تردد مسافران به حج اگرچه معطوف می شود. جذب توریست یکی از فرصت های ویژه در خِطِه شمالی کشور به حوزه

ینه مناسب برای جذب هر چه این استان بسیار باال و قابل توجه است اما از حیث جذب توریستِ دریایی و فراهم سازی بستر و زم

صنعت،تجارت و شکوفه نیک نژاد ،یکی از فعاالن حوزه گردشگری در گفتگو با خبرنگار .بیشتر گردشگران خارجی، موفق نبوده ایم

با اشاره به نقش تعیین کننده توریست دریایی در رونقِ اقتصادیِ مناطق برخوردار، اظهار کرد: در طول سالیان گذشته،  ،کشاورزی

طرح ها و پروژه هایی در حوزه غربی استان مازندران اجرایی و عملیاتی شده که اکنون، دستاوردها و تاثیرات مثبت آن بر اقتصاد 

چنینی در وی افزود: در صورت افزایش و گسترده تر شدن اقدامات و طرح های این.لمس استحوزه مذکور، بصورت شایانی قابل 

نیک نژاد بیان کرد: در شرایطی .دیگر نقاط استان مازندران و حتی گیالن، شاهد کسب موفقیت های بسیاری در این عرصه خواهیم بود

وری هر چه بیشتر در بخش توریست و گردشگریِ استان مذکور که رکود همچون زنجیری بر دست و پای اقتصاد کشور پیچیده، بهره 

وی افزود: فعالیت سه بندر استان مازندران، در حوزه تجاری .بود خواهد  ، مُرتَفَع کننده بسیاری از نارسایی ها و معضالت اقتصادی

http://awnrc.com/index.php
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طی ناچیز به نظر می رسد و این در شرایقابل بررسی است و عنصر گردشگری در این سه بندر)نوشهر،فریدون کنار و امیر آباد( بسیار 

این فعال در حوزه .است که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، بنادر به عنوان یکی از کانون های جذب گردشگر مطرح است

ت سگردشگری گفت: با وجود تعدد مشکالت اقتصادی، خوشبختانه کشور ایران از فرصت ها و ظرفیت های بالقوه بسیاری برخوردار ا

که با برنامه ریزی هوشمندانه می توان از انسدادهای موجود اقتصادی به نحو شایسته و مطلوبی رهایی یافت که یکی از این ظرفیت 

نیک نژاد گفت: با در نظر گرفتن توانمندی ها و استعدادهای نهفته .ها به فرصت های موجود در بخش گردشگری معطوف می شود

های توریستی خطه شمالی و علی الخصوص استان مازندران )که عمده محوریت این گزارش به اذبهو دیگر ج گردشگری دریایی در

آن معطوف می شود(، سیاست های اقتصاد مقاومتی به نحو شایسته تری تحقق می یابد که البته حصول این امر مستلزم همگرایی و 

خوشبختانه در سالیان اخیر گام هایی ارزنده در این جهت برداشته ربط و نگاه فرابخشی آنان است، امری که همسوییِ دستگاه های ذی

 .شده اما همچنان ضریب اقدامات عملیاتی شده با میزان استعدادها و فرصت های موجود همخوان به نظر نمی رسد

 حفظ سالمت زیست محیطی دریای خزر در اولویت قرار گیرد

فیت های بالقوه دریای خزر، امری خطیر، ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر می اگرچه بهره وری هر چه بیشتر از توانمندی ها و ظر

رسد، اما آنچه که پیش نیاز اساسی این امر است به حفظ سالمت زیست محیطی و مهار و کنترل مخاطرات موجود در این بخش باز 

و توانمندی های موجود به مخاطره می  در صورت بحرانی شدن شرایط زیست محیطی این محدوده جغرافیایی، استعدادها.گرددمی

تر زیست محیطی و آموزش انتظار می رود با کنترل و نظارت دقیق.افتد و موجودیت این دریاچه با چالش هایی جدی مواجه می شود

تر میقاز عو فرهنگ سازی هر چه بیشتر، با موضوع سالم سازی زیستگاه آبزیان، جلوگیری از ورود فاضالب به دریا و صید به موقع، 

اندازی هر چه های عملیاتی همچون راهتوان با اتخاذ طرحشدن معضالت و چالش های زیست محیطی جلوگیری شود و سپس می

و تامین زیرساخت های مقتضی، مسیر دستیابی به اقتصادی بالنده و شکوفا را  توسعه حمل و نقل دریاییبیشتر تورهای دریایی و 

 .ب آن در توسعه فرصت های شغلی و رونق اقتصادی منطقه مذکور مُتِجَلی و مُتِبَلور خواهد شدهموار کرد، امری که بازتا

http://www.yjc.ir/fa/news/6307037/%D8%AF%D8% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 ایران اکونا - ۱۳۹۶آبان / /  ۱۳شنبه , 

 هکتار از اراضی ملی شهرستان فیروزکوه به دولت بازگردانده شد1۴1

 .هکتار اراضی ملی این شهرستان به دولت خبرداد141رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فیروزکوه از بازگردانده شدن 

تهران، جمشید جویباری با اعالم این خبر افزود: در اجرای  استان آبخیزداری و طبیعی منابع کل اداره از نقل به به گزارش ایران اکونا

قانون حفاظت از جنگل ها و مراتع و ملی شدن اراضی، این اراضی به اشتباه غیر ملی و جزو مستثنیات تشخیص داده شده  56ماده 

ره ای با طبیعت مشخص شد که این اراضی واجد بود که پس از بررسی و تطبیق عکسهای هوائی، نقشه اجرای قانون و تصاویر ماهوا

دولت اقدامات قانونی در اعتراض به نحوه اجرای مقررات  حقوق اعاده منظور به اساس همین بر تعاریف منابع ملی و جزو انفال است و 

ضی اظهار داشت: با وی در ارتباط با اقدامات قانونی صورت گرفته برای بازپس گیری این ارا.ملی شدن این اراضی صورت پذیرفت

از سوی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران که به موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختالفی موضوع  5تکمیل فرم 

قانون حفاظت از جنگل ها و مراتع اشاره دارد به غیر ملی بودن این اراضی اعتراض شد و این اعتراض در کمیسیون  56اجرای ماده 

این شهرستان مورد بررسی قرار گرفت که پس از پیگیری های بعمل آمده به همراه مستندات قانونی این میزان اراضی  ماده واحده

 .به دولت بازگردانده شد

http://iranecona.com/79083/%DB%B1%DB%B4D9%87%DA% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://iranecona.com/79083/%DB%B1%DB%B4D9%87%DA%25


   
ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آبمرکز     

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

 

31 

 انتصابات
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۱۳تاریخ: 

 رئیس جدید مؤسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر منصوب شد

به عنوان یکی ازپنج زن فرهیخته استان گیالن شناخته  84دکتر مریم فالحی کپورچالی از محققان برجسته شیالت است که در سال 

 .ای مرتبه استادیار پژوهشی است و تاکنون تحقیقات بسیاری را به ثمر رسانده استسال سابقه کار تحقیقاتی دار 23شد. وی با 

به گزارش ایانا، مراسم معارفه رئیس جدید مؤسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر و تودیع دکتر محمدعلی یزدانی 

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، دکتر محمد ساداتی با حضور دکتر محمود بهمنی مدیر کل دفتر برنامه بودجه و آمار 

پورکاظمی رئیس مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور و جمعی از مدیران استانی در سالن اجتماعات مؤسسه تحقیقات بین المللی 

به عنوان  84ر سال گفتنی است دکتر مریم فالحی کپورچالی از محققان برجسته شیالت است که دتاسماهیان دریای خزر برگزار شد.

سال سابقه کار تحقیقاتی دارای مرتبه استادیار پژوهشی است و تاکنون  23یکی ازپنج زن فرهیخته استان گیالن شناخته شد. وی با 

تحقیقات بسیاری را به ثمر رسانده است.وی دارای مدرک دکترای بیولوژی دریا از دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهران 

و تاکنون تحقیقات کاربردی زیادی از جمله کشت و پرورش جلبک و بررسی جنبه های اقتصادی آن، تهیه اطلس پالنگتون است 

های تاالب انزلی، بررسی جامع تاالب انزلی، بررسی جامع شیالتی رودخانه سفید رود، بررسی جامع سد ارس، بررسی پراکنش 

 . تی فیتوپالنکتون های حوزه ایرانی خلیج فارس و ... انجام داده استزئوپالنکتون های تاالب انزلی، بررسی تنوع زیس

این بانوی محقق نخستین سایت جلبکی مادر در ایران را احداث کرد و تاکنون چندین بار حائز رتبه های برتر پژوهشی از کنفرانس 

و همکاری با مجامع، شوراها، کمیسیون  73ل ها و همایش های علمی شده است.فالحی کپورچالی در کارنامه خود سابقه تدریس از سا

ها و کمیته های علمی و پژوهشی داخلی و خارجی را دارد و تاکنون هشت عنوان کتاب از این بانوی محقق به چاپ رسیده است و 

نمونه  وهشگرچندین بار نیز به عنوان کارمند نمونه ملی، پژوهشگر نمونه وزارت جهاد کشاورزی و مرکز تحقیقات شیالت گیالن، پژ

 مرکز تحقیقات گیالن و ... برگزیده شده است.

http://www.iana.ir/fa/news/49757/%D8%B1%D 
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 انگور/کشمش
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 بازار و قیمت ها
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۰۹تاریخ: 

 هزار تومانی هزینه هر الشه 8۵افزایش 

هزار تومان به قیمت هر الشه افزوده و طبیعی  85تمام مشکالتی که از بعد از کشتارگاه تا بازار گریبانگیر گوشت شده، به طور متوسط 

 است که این مبلغ بر قیمت تمام شده تاثیرگذار خواهد بود.

و با خبرنگار ایانا در واکنش به اظهارات مسئوالن سازمان حمایت گفت: وگرئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده، امروز در گفت

 .توان مُهر کمبود را به یک کاال زد که به صورت واقعی، کمبود آن در بازار توسط مصرف کننده احساس شودزمانی می

ص شود جست و جو کرد. بنابراین باید مشخبه گفته منصور پوریان، اتفاقا باید مسئله گرانی گوشت را بعد از کشتار و در زنجیره بازار 

ها رو به افزایش گذاشته است؟ این در حالی است که طبق آمارهای اعالم شده حدود که دقیقا کجای بازار دچار کمبود شده که قیمت

های کشتارگاهوی عنوان کرد: وقتی کشتار دام در .میلیون راس نیز دام سنگین در کشور وجود دارد 11میلیون راس دام سبک و  70

سنتی ممنوع می شود و در عین حال کشتارگاه صنعتی نیز به حد کافی وجود ندارد، کشتار به اندازه کافی با مشکل مواجه خواهد 

پوریان ادامه داد: تمام مشکالتی .ساعت در سردخانه کشتارگاه نیز مزید بر علت شده است 24شد. ضمن اینکه نگهداری الشه به مدت 

هزار تومان به قیمت هر الشه افزوده و طبیعی است که این  85کشتارگاه تا بازار گریبانگیر گوشت شده، به طور متوسط  که از بعد از

مبلغ بر قیمت تمام شده تاثیرگذار خواهد بود. عالوه بر آن، دیگر اجازه فروش احشا با کشتارکن نیست و کشتارگاه این مسئولیت را 

 .ی سود کشتارکن کاهش می یابد، مجبور است آن را با افزایش قیمت الشه جبران کندگیرد. بنابراین وقتبر عهده می

سخنان این نماینده بخش خصوصی در حالی است که چندی پیش، مدیر کل نظارت بر محصوالت کشاورزی و مواد غذایی سازمان 

ت دام زنده به دالیلی از جمله کاهش تولید در حال حاضر قیم"حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به تسنیم اعالم کرده بود: 

الزاماً قیمت باالی گوشت قرمز در مراکز عرضه دلیل تخلف واحدهای   افزایش یافته و به تبع باعث افزایش قیمت گوشت قرمز شده و

در هر کیلوگرم  هزار تومان 14این در حالی است که طبق تحقیقات میدانی خبرنگار ایانا، قیمت خرید دام زنده از "صنفی نیست.

تجاوز نکرده و چوبدارها سود بیشتری در این میان به دست می آورند.به گزارش ایانا، در حال حاضر بر اساس اطالعات بانک مرکزی، 

تومان به دست  280هزار و  46آبان ماه، هر کیلوگرم گوشت گوسفند با استخوان در پایتخت به طور متوسط،  5در هفته منتهی به 

درصدی را تجربه کرده است. این در حالی است که گوشت گاو و  2.1رسد که نسبت به هفته قبل از آن افزایش ه میمصرف کنند

 تومان در هر کیلوگرم قیمت داشت 426هزار و  41درصد کاهش نسبت به هفته قبل،  0.2گوساله بی استخوان با 

http://www.iana.ir/fa/news/49661/%D8%A7%D9%81%D8 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آبان  ۱۲تاریخ: 

 آخرین تحوالت بازار میوه و صیفی/نوبرانگی، انار را گران کرد

سه با هفته های اخیر با ثبات نسبی همراه بوده و تنها نرخ انار به سبب کمبود در بازار با نوساناتی مواجه قیمت انواع میوه در مقای

قیمت انواع میوه و تره بار در مقایسه با هفته  ،باشگاه خبرنگاران جوانگروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار.شده است

آخرین بررسی ها از بازار .به سبب کمبود در بازار با نوساناتی روبرو است قیمت انارهای اخیر در بیشتر اقالم با ثبات نسبی همراه بوده و تنها 

هزار  6هزار، انگور  6تا  500هزار و  4، نارنگی 500هزار و  5تا  300هزار و  5 قیمت هر کیلو لیمو شیرینمیوه و تره بار حاکی از آن است که 

 8، گالبی 800هزار و  5، هلو 500هزار و  7تا  300هزار و  6، انار 500هزار  5هزار، شلیل  5تا  700هزار و  4، خرمالو 500هزار و  7تا  900و 

هزار و  4هزار، کیوی  5تا  500هزار و  3و گریپ فروت  500هزار و  5تا  800هزار و  3ب هزار، سی 27تا  24هزار، پسته تازه  9تا  200هزار و 

گوید: علی رغم فراوانی عرضه میوه های پاییز اما تقاضای چندانی در بازار وجود ندارد و یکی از فعاالن این صنف می.هزار تومان است 5تا  800

فراهانی یکی از مغازه داران معتقد است؛ سرمازدگی باغات و کاهش عرضه انار .به بازار بازگرددپایان ایام صفر پیش بینی می شود که رونق نسبی 

صنعت،تجارت و  حسین مهاجران رییس اتحادیه میوه و سبزی در گفتگو با خبرنگار.به میدان دلیل اصلی افزایش قیمت است لیمو ترشو 

وی نرخ .از کمبود انار در بازار خبر داد و گفت: عرضه انار به سبب سرمازدگی شدید باغات در آذر ماه سال گذشته کاهش یافته است  اورزیکش

قال هزار، پرت 3تا  500هزار، پرتقال شمال هزار و  4تا  500هزار و  2با نرخ  نارنگیهزار تومان اعالم کرد و افزود: هر کیلو  7هر کیلو انار را 

مهاجران .هزار تومان در میدان عرضه می شود 4و لیمو شیرین  500هزار و  3،گریپ فروت 500هزار و  2هزار، خرمالو  7تا  500هزار و  2جنوب 

، 500و  هزار 7، گالبی شاه میوه 500هزار و  8تا  500هزار و  3  نرخ هر کیلو گالبی بیروتی :ها در بازار بیان کردبا اشاره به نرخ سایر میوه

و انگور بی دانه  500هزار و  2تا  500انگور مهری هزار و  هزار، 4 تا 500 و هزار 3  هزار، موز 4، سیب زرد هزار تا 500هزار و  3تا  2سیب قرمز 

 کیلو خیار بوته ایقیمت هر تومان اعالم کرد و گفت: همچنین  500هزار و  2وی نرخ هر کیلو خیار گلخانه را هزار تا .هزار تومان است 7تا  5

هزار و لیمو ترش سنگی  15، لیمو ترش ریز 500تا هزار و  800هزار و گوجه فرنگی بوته ای  2،گوجه فرنگی گلخانه 500هزار و  2تا  500هزار و 

پلو، آش،قورمه( ) نرخ هر کیلو سبزی جور  به گفته رییس اتحادیه میوه و سبزی.تومان است 600تا هزار و  800هزار ، سیب زمینی و پیاز  7

در روزهای آتی را پیش بینی کرد و افزود: با توجه به ازدیاد  قیمت میوهمهاجران .هزار تومان است 2و سبزی خوردن  800تا هزار و  500هزار و 

 .عرضه در برابر کاهش تقاضا، نوسان خاصی در بازار رخ نخواهد داد

http://www.yjc.ir/fa/news/6306929/%D8%A2%D8%AE%D8% 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آبان  ۱۳تاریخ: 

سرانه مصرف قارچ در کشور از میانگین جهانی پایین تر است/شرایط نامساعد بازار چالش اصلی پیش روی 

 تولیدکنندگان

کیلو است، افزود: براساس آخرین آمار سرانه مصرف قارچ  2.5صنفی قارچ با بیان اینکه متوسط مصرف قارچ در دنیا رییس انجمن 

از  قارچ ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار.کیلو گرم اعالم شده است 1.3در کشور ما 

نمونه محصوالت کشاورزی محسوب می شود که به دلیل ارزش ارزنده غذایی در سال های اخیر مصرف آن در جهان افزایش یافته است. طی 

در کشور  سرانه مصرف قارچدر شرایط کنونی .باز کند سال های اخیر این ماده خوراکی توانست جای خود را در سبد غذایی خانوار کشور نیز

با متوسط سرانه دنیا قابل قیاس نیست، چراکه وزارت جهاد کشاورزی با افزایش فرهنگ مصرف درصدد آن است که تا پایان برنامه ششم توسعه 

کالت نداشتن بازار صادراتی و تولید مازاد بر با مش پرورش دهندگان قارچ البته ناگفته نماند که .کیلو افزایش دهد 2.5سرانه مصرف را به 

بزرگترین پرورش ریاحی  .مصرف داخلی روبرو هستند که انتظار می رود با افزایش سرانه مصرف تا حد قابل توجهی این مشکالت مرتفع شود

سالن آغاز کرد که هم  13پرورش را با به گفته خودش در ابتدا کار  .، کشت این محصول را از بعد از انقالب آغاز کرده استدهنده قارچ کشور

سالن کشت در بزرگترین مزرعه پرورش قارچ کشور فعال است که بخشی از این سالن ها سنتی و بخش دیگر  100سال،  32اکنون با گذشت 

لب توجهی برخورد کردیم طی بازدیدهایی که از مراحل تولید تا فرآوری این مجموعه داشتیم، به نکات جا .منطبق با استانداردهای جهانی است

به نظر می رسد که رعایت اصول تولید و استفاده از تجربه کارشناسان خارجی در  .که شاید کمتر مورد توجه پرورش دهندگان قارچ قرار گیرد

 .ش دهنده باشدمحصول، ساخت سالن های پرورش با استفاده از تکنولوژی روز جهان دلیل اصلی موفیقت این پرور 100مجموعه ،تولید صفر تا 

پرورشی کشور تولید می شود، افزود: در این مجتمع   تن قارچ در بزرگترین مزرعه 16این تولیدکننده نمونه با اشاره به اینکه روزانه 

،تولید به  97سالن جدید با استفاده از تکنولوژی های روز دنیا تا پایان سال  20تولید می شود که با ساخت  هزارتن قارچ 6ساالنه 

دانست و افزود: براساس  تولیدکنندگان قارچ ریاحی شرایط نامساعد بازار را یکی از مشکالت پیش روی .هزارتن خواهد رسید 10

تومان است، در حالیکه در اکثر مواقع سال، قارچ با نرخ های کمتر از  800هزار و  6آخرین برآوردها قیمت تمام شده هر کیلو قارچ 

 80وی با اشاره به شرایط سخت پرورش تولید قارچ بیان کرد: رطوبت استاندارد برای سالن های قارچ  .هزار تومان عرضه می شود 5

و در فصل گرم تابستان به سبب شرایط سخت رطوبت و است. از این ر درصد 10 حدود  درصد است، در حالیکه رطوبت کشور 90تا 

 تولید قارچاین پرورش دهنده نمونه در خصوص اینکه به دلیل حساسیت شرایط پرورش، افراد از  .برودت فضا تولید کاهش می یابد

، به ر اصولی کشت نشوددر زیر زمین خانه اجتناب می کنند، بیان کرد: تولید قارچ نیازمند آموزش و تخصص الزم است و از طرفی اگ

را از  افزایش هزینه های حمل و نقل صادراتی وی .دلیل مقرون به صرفه نبودن تولید، هدر رفت سرمایه ملی را به همراه دارد

 به  است کیلو 1.3  کیلو و در کشور 2.5دیگر مشکالت پیش روی تولیدکنندگان برشمرد و گفت: متوسط سرانه مصرف قارچ در دنیا 

صادرات نداریم که به سبب باال بودن هزینه های حمل و نقل هوایی امکان رقابت با سایر رقبا در بازارهای  جز ای چاره لدلی همین

 .هدف وجود ندارد

 واحد تولیدکننده قارچ در کشور مشغول به فعالیت هستند 110هزار و 

است که علی صدیق پناه رییس انجمن صنفی قارچ توسعه محصوالت کشاورزی در راستای سیاست اقتصاد مقاومتی از نکات دیگری  

سال از فعالیت انجمن صنفی پرورش دهندگان قارچ می گذرد و تا کنون فرصت های خوبی را در  23در خصوص آن، گفت: حدود 

ر شده است، واحد تولیدکننده قارچ در کشور پروانه صاد 110وی با بیان اینکه برای هزار و  .اختیار تولیدکنندگان قرار داده است

هزارتن قارچ در کشور تولید می شود که در صورت رعایت تولید در این بخش از هر واحد تولیدی در طول سال  138افزود: ساالنه 
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صدیق پناه با انتقاد از این  .نوبت برداشت را انجام داد که با این وجود پرورش دهندگان به سود مناسبی دست می یابند 6می توان 

کنند، گفت: بی توجهی به امور گرمایشی و سرمایشی واحدهای تولیدکنندگان تنها در زیر ساخت های اولیه هزینه میامر که برخی 

وی ایجاد زیرساخت های الزم، مدیریت و رعایت استاندارها در واحدهای تولیدی را   .تولیدی هدر رفت منابع ملی را به همراه دارد

 متوسط ارچ با بیان اینکه سرانه مصرف قارچ از میانگین جهانی پایین تر است، تصریح کرد:رییس انجمن صنفی ق .امری ضروری دانست

کیلو است که تا پایان برنامه  1.3در کشور  سرانه مصرف قارچ کیلوگرم است در حالیکه 2.5کیلو ، در دنیا  4در اروپا  قارچ سرانه

  .برسد دنیا متوسط به مصرف سرانه  ششم توسعه انتظار می رود که

http://www.yjc.ir/fa/news/6308501/%D8%B3%D8%B1%D8 
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 بازار و قیمت ها
 فودپرس ۱۳۹6آبان ماه  ۹سه شنبه 

 شد+ تصویر مکاتباتاصالحات جدید ضوابط جدید صادرات میوه و تره بار ابالغ 

گمرک طی بخشنامه ای اصالحات ضوابط جدید صادرات میوه و تره بار که از سوی سازمان توسعه تجارت  -اقتصاد غذا  <کشاورزی

 گمرک صادرات دفتر کل مدیر ،«فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا .اعالم شده بود را به گمرکات سراسر کشور ابالغ کرد

را خطاب به کلیه گمرکات اجرایی کل کشور به شرح  6/8/1396مورخ  821738/96/197 شماره بخشنامه ایران میاسال جمهوری

موضوع ابالغ شاخص ها و ضوابط بسته بندی میوه و تره بار  25/5/1396مورخ  490268پیرو بخشنامه شماره :زیر اعالم نموده است

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص اصالح  24/7/1396مورخ  35662/100/96صادراتی به پیوست تصویر نامه شماره 

شاخص ها و ضوابط یاد شده به جهت لزوم ارتقاء کیفیت محصوالت صادراتی بخش کشاورزی و حفظ بازارهای هدف صادراتی ارسال 

 :و ضمن تأکید بر اجرای سایر مفاد بخشنامه صدراالشاره اعالم می دارد

تا پایان سال جاری حمل کلیه محصوالت -2.عالوه بر کارتن، در سبدهای استاندارد نیز بالمانع می باشد صادارت سیب درختی-1

میوه و تره بار صادراتی با کانتینرهای یخچالدار و شناورهای سردخانه دار اجباری نبوده و صادرات محصوالت موصوف با سایر شناورها 

ضمناً با توجه به برخی ابهامات موجود در نامه سازمان .نیز تا پایان سال بالمانع استو کامیون های غیر یخچالی و غیر سردخانه ای 

توسعه و تجارت ایران، موضوع در حال بررسی و پیگیری از سازمان موصوف بوده و پس از حصول نتیجه مراتب به گمرکات اجرایی 

مرکات تابعه و نظارت مستمر بر حسن اجرای امر، دستور لذا شایسته است ضمن ابالغ مراتب به کلیه واحدها و گ.ابالغ خواهد شد

 .فرمایید موضوع به نحو مقتضی به خدمت گیرندگان ذیربط نیز اطالع رسانی گردد

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=42c889bd795a47ceb89d9e1b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=42c889bd795a47ceb89d9e1b


   
ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آبمرکز     

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

 

38 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۱۰تاریخ: 

 نوبت مکافات باغ خواران

ها اغهاست دست متخلفان در تخریب بترین جریمه تخریب باغات به تایید شورای شهر تهران رسید. با اینکه سالسابقهبی  |شهروند

و قطع درختان شهر تهران رو شده، اما مسئوالن شهری به تازگی، برخورد با این تخلفات را در دستور کارشان قرار دادند. همین هم 

ورای شهر تهران، اعضای این شورا، نخستین پرونده تخریب باغات که حکم آن از سوی کمیسیون شد تا دیروز و در جلسه هفتگی ش

صادر شده و مورد اعتراض مالک بود را بررسی کردند و در نهایت حکم آن با جریمه سنگینی تایید شد. حاال متخلفان پرونده  7ماده 

یمه نقدی پرداخت کنند، دو برابر بن، درخت غرس کنند و برای میلیون تومان جر800میلیارد و 2اصله درخت باید حدود  479

هزارمتر مربع 47اصله درخت در زمینی با مساحت  479تعداد  94تا  92سال از .دریافت حکم کیفری به مراجع قضائی معرفی شوند

سر دربیاورد. رئیس کمیسیون  هزار واحد مسکونی از میان بقایای درختان قطع شده تهران قطع شده است تا بیش از 5در منطقه 

یکی از  92سال در »معماری و شهرسازی شورای شهر تهران جزییات این پرونده را دیروز در جلسه شورای شهر تهران تشریح کرد: 

کند که پیش از آن در این زمین شهرداری تهران دریافت می 5های تعاونی مسکن شهرداری تهران پروانه ساختی را در منطقه شرکت

پس از درخواست  94سال صادر شده و  92سال  سانتیمتر وجود داشته است. پروانه ساختمان60اصله درخت با بن میانگین  479

مالک برای دریافت گواهی نداشتن خالف، موضوع مورد بررسی قرار گرفته است. در زمان صدور پروانه ساخت، خالف روال اداری 

میسیون کنند کگیرد و زمانی که مالکان برای دریافت پایان کار به شهرداری مراجعه میانجام نمیاستعالمی درباره باغ بودن این زمین 

های فراوان حداکثر جریمه قانونی ممکن را برای این پرونده در نظر این زمین را باغ تشخیص داده و پس از کش و قوس 7ماده 

میلیون تومان بابت 800میلیارد و 2اید جریمه سه برابری در حدود محمد ساالری گفت که براساس این رأی، مالکان ب« گیرند.می

قطع درختان پرداخت کرده و دو برابر بن، درخت غرس کنند همچنین متخلفان برای دریافت حکم کیفری به مراجع قضائی معرفی 

ت کرده که سازمان بازرسی به درخواس 7درصد عرصه ملک تبدیل به فضای سبز شود. کمیسیون ماده 15همچنین قرار شده »شوند: 

او به اعتراض مالک اشاره کرد که براساس « گرفته ورود پیدا کند تا مدیران وقت مورد بازخواست قرار گیرند.های صورتموضوع تخلف

 های انجام گرفته کمیسیون مرتبط در شورا رأی کمیسیون بدویپس از بررسی»آن این پرونده به شورای شهر تهران ارجاع شد: 

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی در تشریح وظایف شورا در برابر احکام « درباره اعمال حداکثر جریمه را مورد تأیید قرار داد.

متر، باید از فضای سبز منطقه استعالم 500برای باغات بیش از »توضیحات دیگری را ارایه کرد:  7صادر شده در کمیسیون ماده 

هزار 2تا  500کار بررسی باغات  7ها و کارشناس شورای شهر در کمیسیون ماده ماینده سازمان بوستانگرفته شود. شهردار منطقه، ن

ها موضوع را مورد بررسی قرار داده و اگر تخلفی گزارش شود، این هزار متر، سازمان بوستان2متر را برعهده دارند. در باغات بیش از 

مامورانی که «.گیردضو شورای شهر و معاون خدمات شهری مورد بررسی قرار میها، یک عموضوع با حضور رئیس سازمان بوستان

های اند از این پس پروندهطور که اعضای شورای پنجم قول دادهاجازه تخلف دادند، مجازات شونداما این تازه آغاز راه است و آن

گاه به صحن آورده نشد و های گذشته شورا هیچرههایی که در دوبیشتری درباره قطع درختان در شورا بررسی خواهد شد؛ پرونده

صیانت و حفاظت از باغات و اراضی مزروعی »حتی تالش رئیس سابق کمیسیون سالمت شورای شهر تهران هم برای تصویب طرح 

باره در این که زاده یکی دیگر از اعضای شورای شهر بودنتیجه ماند. افشین حبیببود، بی« برج باغات»که جایگزین طرح « شهر تهران

هزار واحد مسکونی ساخته شده باید این پرونده بررسی شود؟ پس چرا باید به تخلف رأی مثبت بدهیم؟ چرا حاال که »حرف زد: 

شود؟ این ملک مربوط به شهرداری است و باید با متخلفان برخورد شدید شود. چرا ما باید به تکلیف تخلف شهردار منطقه چه می

بدهیم؟ اما این آخرین پرونده از این دست در شورای شهر نخواهد بود و از طرفی باید ماموران شهرداری از مجریان تخلف رأی مثبت 
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درخواست اعضای شورا برای «.اند مورد بیشترین مجازات قرار گیرندتا ناظران بر این پرونده که اجازه وقوع چنین تخلفی را داده

برای متخلفان دور زدن قانون » :فرد دیگری بود که درباره قطع درختان توضیحاتی را ارایه کردبرخورد جدی با خاطیانشهربانو امانی، 

ضو ناهید خداکرمی، ع« هزینه کمتری نسبت به اجرای قانون دارد، اما قطعا باید قوانین برای کارآمدتر شدن، مورد بازنگری قرار گیرد.

اند، شد. زهرا صدراعظم نوری، رئیس که اقدام به صدور پروانه ساخت کردهشورای شهر تهران هم خواستار برخورد جدی با افرادی 

چندده »چنینی است: های اینزیستی اشاره کرد که نتیجه آن پرونده کمیسیون سالمت شورای شهر تهران هم به نبود نگاه محیط

ه مربوطه چشم خود را روی تخلفات رخ سال الزم است که چنین درختانی مجددا شکل بگیرد. این درحالی است که مدیران منطق

طور جدی با خاطیان برخورد کرد. اگر در یک پرونده رسیدگى به تخلفات جدی گرفته شود و فرد خاطی اند، بنابراین باید بهداده بسته

باغات  میسیونحسن رسولی، عضو دیگر شورا درباره روند تصویب قانون ک« توان موضوع قطع درختان را کنترل کرد.محکوم شود، می

ها در صالحیت نهاد مجلس شورای اسالمی تر شدن جریمهاصالح قوانین برای سنگین»در مجمع تشخیص مصلحت نظام توضیح داد: 

هاشمی، رئیس شورای شهر تهران گفت  محسن «.ای را داشته باشیمتوانیم از نمایندگان خود در مجلس چنین خواستهاست و ما می

های خود را از دست داده است و باید شورا راهکاری را بیندیشد که مانع هزار هکتار از زمین4ر تهران بیش از که تا همین االن، شه

شده صادر نشده استاحمد تاکنون حتی یک حکم هم برای مصادره زمین باغات تخریب.ها در شهر شوداز ادامه این تخریب

تا  100های مشجر با درختان در شهر تهران قیمت زمین»اشاره کرد:  هامسجدجامعی، عضو شورای شهر تهران هم به قیمت زمین

یاری عنوان نمونه آبها برای مالکانشان نیز سخت است. بههای بایر است و از طرفی نگهداری این زمینساله بسیار کمتر از زمین200

که امروز با ایجاد تأسیسات شهری فت، درحالیگردرختان ونک که نیاز به آبیاری عمقی دارند در گذشته از طریق قنوات انجام می

ات ها را انجام دهند. براساس مصوبتوانند این آبیاریها تقریبا غیرممکن شده است و از طرفی مالکان به تنهایی نمیگونه آبیاریاین

فظ فضای سبز و باغات شورای شهر تهران، شهرداری وظیفه دارد که این باغات را همچون فضای عمومی آبیاری کند. در زمینه ح

قانون به اندازه کافی وجود دارد و آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، اجرایی شدن این قوانین است. تاکنون حتی یک حکم هم مبنی بر 

او پیشنهاد کرد که بخش حقوقی شهرداری مشکالت را احصا کند تا شورای شهر « شده صادر نشده است.مصادره زمین باغات تخریب

رئیسه مرجع صادرکننده پروانه متخلف اصلی استبهاره آروین، عضو هیات .قضائیه آنها را پیگیری کند های خود با قوهن در رایزنیتهرا

عنوان متخلف اصلی معرفی شود. محمد ساالری، رئیس کمیسیون شهرسازی شورا اما معتقد است که مرجع صادرکننده پروانه باید به

ها به شورا نیاید. با توجه به اهمیتی شود ساز و کاری تنظیم کرد که بررسی این پروندهمی»نظر را دارد:  و معماری هم تقریبا همین

متخلفان اداری در این پرونده را  .آمدگیری به شورا میها برای تصمیمکه موضوع درختان برای شوراهای پیشین داشت، این پرونده

ناهید « به شهرداری برای معرفی شدن به دادگاه تخلفات اداری معرفی کرد. توان همچون گذشته توسط رئیس شورای شهرمی

های الزم انجام داده باید جریمه شود. در وساز را بدون استعالمخداکرمی هم مثل اعضای یاد شده معتقد است فردی که این ساخت

های الزم برای برخورد قانونی تخلف قرار شد زمینهدر قبال این  7های اعضای شورا و رأی به حکم کمیسیون ماده نهایت بعد از حرف

 .با شهردار منطقه و افرادی که در فرآیند صدور پرونده ساخت و قطع درختان نقش داشتند هم ایجاد شود

 موضوع بررسی دو پالک»باره ارایه کرد: هاشمی، رئیس شورای پنجم شهر تهران هم بعد از اتمام جلسه توضیحاتی در این محسن

حفظ و گسترش فضای سبز در »نامه اجرایی ماده یک قانون اصالح الیحه قانونی آیین 7تی با توجه به نظر و حکم کمیسیون ماده ثب

ها هرگز در گذشته در که این پروندهآنچه اهمیت دارد و جدید است این .بار قرائت و بررسی شددر صحن علنی برای اولین« شهرها

ستین پرونده مربوط به حکم کمیسیون ماده هفت در مورد باغات بررسی شد. در همین راستا شد و نخصحن علنی مطرح نمی

های بسیار مبسوطی در این زمینه صورت گرفت و حکم کمیسیون باغات برای حداکثر جریمه به اتفاق اکثریت آرا در صحن بحث

ال که ح»بدون حکم کمیسیون باغات صادر شده است:  او به تخلف در صدور پروانه این ملک اشاره کرد که« شورا به تصویب رسید.
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ملک ساخته شده است. مالکان این بنا به دنبال گواهی پایان ساخت بودند که متوجه شدند ملک، مصوبه کمیسیون ماده باغات را 

ژه ده است. این تخلف ویندارد و تازه آن را به کمیسیون بردند. این یک نمونه بارز از روشی است که منجر به تخریب باغات تهران ش

شده است. حال برای پایان کار به است، چراکه بدون حکم کمیسیون باغات اصال نباید پروانه ساخت صادر می 5در شهرداری منطقه 

 هاشمی تاکید کرد که« جا آمده است.خواستند با جریمه موضوع را حل کنند و نتیجه به ایناین کمیسیون ارسال شده و آنها هم می

این ملک به تعاونی وابسته به شهرداری فروخته شده، لذا تسهیالتی برای آن در نظر گرفته »جور باغات در تهران زیاد است: ز اینا

میلیارد و نیم پرداخت کرده و همان تعداد درخت هم بکارند. در ضمن البته براساس جریمه منظور شده باید بیش از دو .شده است

اعضای شورا تصمیم  .توانسته انجام داده استمسببان امر به دادگاه معرفی شوند، یعنی قانونگذار هر کاری میباید  7و  4براساس ماده 

اندازی مترو امن شود؛ راه 7هر مقداری از خط «.رئیسه از طریق معاونت نظارت تخلف کارکنان شهرداری پیگیری شودگرفتند در هیأت

اندازی خط اختصاص داده شده تا هرچه میلیارد تومان برای راههم گفت که سیصدهاشمی درباره خط هفت مترو  شودمحسنمی

 «.اندازی خواهد شدهر مقداری از خط امن شد، راه»زودتر راه بیفتد: 

http://www.iana.ir/fa/news/49714/%D9%86%D9%88%D8% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۱۳تاریخ: 

 گذاران خارجیهای سرمایهگذار خارجی/ بخش کشاورزی یکی از اولویتپذیر ایرانی در انتظار سرمایهسرمایه 300

نوین تولید محصول، نفت و گاز و های های نو، کشاورزی و استفاده از سیستمهای گردشگری، انرژیشرکت خارجی در حوزه 100

ای هاند. امیر رضا حسنی دبیر همایش معرفی فرصتگذاری به ایران دعوت شدهپتروشیمی، خودروسازی و امور معدنی برای سرمایه

های بانکی و اقتصادی و سرمایه گذاری ایران گفت: هدف از برگزاری این همایش جذب مشارکت خارجی است تا بتواند محدودیت

 المللی برای ایران را خنثی کندای در عرصه بینمهبی

 شیرین سعیدی: -خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا(

های نوین تولید محصول، نفت و گاز و های نو، کشاورزی و استفاده از سیستمهای گردشگری، انرژیشرکت خارجی در حوزه 100

های امیر رضا حسنی دبیر همایش معرفی فرصت .اندبه ایران دعوت شدهگذاری پتروشیمی، خودروسازی و امور معدنی برای سرمایه

های بانکی و اقتصادی و سرمایه گذاری ایران گفت: هدف از برگزاری این همایش جذب مشارکت خارجی است تا بتواند محدودیت

های مختلف در جذب هرچه قابت استاناین در حالی است که پس از برجام ر .المللی برای ایران را خنثی کندای در عرصه بینبیمه

خود  هایها و قابلیتهای متنوعی را برای معرفی ظرفیتبیشتر سرمایه گذاری خارجی سبب شده تا آن ها پس از اجرای برجام برنامه

متوسط ساالنه بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، به طور .تدارک ببینند تا اهداف برنامه ششم توسعه در تولید و اشتغال محقق شود

 1955هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری در کشور انجام شود که سهم تامین مالی و سرمایه گذاری خارجی از این رقم  7706باید 

های عمرانی دولت(، تسهیالت بانکی، ای )طرحهای سرمایههای دیگری چون تملک داراییهزار میلیارد ریال است و بقیه باید با روش

امیررضا .ها و موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و آورده اشخاص تامین شوده ملی، بازار سرمایه، شرکتصندوق توسع

های اقتصادی و سرمایه گذاری ایران گفت: هر چند سرعت تولید علم در ایران چند برابر میانگین حسنی دبیر همایش معرفی فرصت

توان با جذب سرمایه گذاران خارجی این رتبه را بهبود ایران بسیار پایین است که میجهانی است، اما در زمینه تجاری سازی رتبه 

های بانکی و بیمه ای در عرصه او افزود: هدف از برگزاری این همایش جذب مشارکت خارجی است تا بتواند محدودیت.بخشید

های های گردشگری، انرژیصد شرکت خارجی در حوزهوی گفت که برای برگزاری این همایش یک.المللی برای ایران را خنثی کندبین

حسنی، .اندهای نوین تولید محصول، نفت و گاز و پتروشیمی، خودروسازی و امور معدنی دعوت شدهنو، کشاورزی و استفاده از سیستم

استقرار سه منطقه ویژه  های مشترک و پروژه محور را اولویت ایران در جذب منابع خارجی دانست و گفت: با توجه بهسرمایه گذاری

دبیر همایش معرفی .های بیشتر بهره بردها و تسهیالت این مناطق برای جذب سرمایهتوان از ظرفیتاقتصادی در استان سمنان، می

 هایی از چین، آلمان، دانمارک،گذاری ایران خاطرنشان کرد که در این همایش سرمایه گذاران و شرکتهای اقتصادی و سرمایهفرصت

فنالند، فرانسه، روسیه، ژاپن، عربستان سعودی، صربستان، کره جنوبی، اسپاینا، سوئیس، سوئد، امارات، هنگ کنگ و انگلیس حضور 

مند به سرمایه گذاری در شرکت عالقه 100گذاری قرار است از چهارم آذر ماه و با حضور های سرمایههمایش معرفی فرصت.یابدمی

 های تخصصیهای سرمایه گذاری استان سمنان در نشسترمایه پذیر ایرانی در تهران برگزار شود و فرصتس 300ایران و نیز حدود 

قه های عالهای مورد نیاز برای سرمایه گذاری خارجی، پیش از برگزاری این همایش به شرکتنکته قابل تامل اینکه طرح.معرفی شود

رود این ز برگزاری همایش با طرف ایرانی مذاکره کنند و از این رو انتظار میمند معرفی شده و آن ها قرار است در جریان چهار رو

های های دولت و منابع داخلی در تامین مالی طرحبا توجه به محدودیت.های نهایی همکاری منجر شودنشست به انعقاد تفاهمنامه

فت اقتصادی کشور در این برنامه به عهده تامین مالی اقتصادی و عمرانی و اینکه اتکای اصلی تامین سرمایه مورد نیاز برای پیشر

های مختلف کشور تالش کرده اند تا با خارجی )فاینانس( و سرمایه گذاری خارجی قرار داده شده است، در یک سال گذشته استان
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ان که سه منطقه ویژه از این رو استانداری سمن.های موجود، راه را برای ورود سرمایه گذار خارجی فراهم کنندمعرفی پتانسیل

اقتصادی شامل گرمسار، سمنان و دامغان را در خود جای داده، قصد دارد با همکاری فدراسیون جهانی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 

امیر خلیل خواه، مدیر کل امور اقتصادی و .سهمی از این بازار داشته باشد« ایران را کشف کنیم...»با شعار  (FEMOZA)جهان 

ان، های بانکی و بیمه ای برای ایرهای برون رفت از محدودیتاستان سمنان در نشستی به خبرنگاران توضیح داد که یکی از راهدارایی 

میلیاد دالر سرمایه جذب  60او افزود: با توجه به اینکه در برنامه ششم توسعه باید سالی .استفاده از شیوه مشارکت خارجی است

های دیگر جلب سرمایه گذاران خارجی غافل ر تالش دولت در جذب منابع مالی خارجی، نباید از روشرسد در کناشود، به نظر می

اند و هر یک تالش دارند تا های کشور برای جذب سرمایه گذاران بیشتر خارجی وارد یک چرخ رقابتی شدهوی گفت که استان.شد

جنوب و شرق  -تان سمنان به عنوان نقطه تالقی کریدور شمال خلیل خواه از اس.های خود را به طرف خارجی معرفی کنندظرفیت

نو  هایهای گردشگری، صنعتی و زیربنایی و نیز انرژیهای منحصر به فردی را رای این استان در عرصهو غرب یاد کرد که ظرفیت

تفاهمنامه با بخش خصوصی برای  120مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان یادآور شد: پس از برجام .به وجود آورده است

سال گذشته  .درصد آن ها وارد مرحله اجرا و بهره داری شده است 40انجام سرمایه گذاری خارجی در استان به امضا رسیده که 

جذب سرمایه گذاران داخلی در اولویت استان سمنان قرار داشت اما از امسال جذب سرمایه گذار خارجی در دستور کار قرار گرفته 

خلیل خواه به امضای تفاهمنامه این استان با فدراسیون جهانی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جهان اشاره کرد و گفت: همایش .است

های اقتصادی و سرمایه گذاری ایران به آذرماه، در حقیقت یک پیش همایش برای برگزاری یک همایش ملی در زمینه معرفی فرصت

ال بودن ریسک اعتباری ایران و اثر آن در جذب منابع مالی و سرمایه گذاری خارجی اظهار داشت: وی با یادآوری با.آیدحساب می

های اقتصادی کشورمان تنظیم شده و یا سیاسی است، باید بدانیم که رتبه فعلی فارغ از اینکه رتبه اعتباری ایران بر مبنای واقعیت

 .های سرمایه گذاری، آن را بهبود بخشیمتر و بهتر فرصتایران مناسب کشورمان نیست و باید با معرفی هرچه بیش

های خارجی و بین المللی دانست و خلیل نژاد یکی از شروط معرفی بهتر ایران به سرمایه گذاران خارجی را حضور در عرصه رسانه

های خود، فضای گزارش های سرمایه گذاری در سمنان، چند حامی رسانه ای خارجی نیز دارد تا باگفت: همایش آذر ماه فرصت

 .شودمیالدی برگزار می 2018های سرمایه گذاری در ایران در سال همایش اصلی فرصت .روشنی از ایران و اقتصاد آن را ترسیم کنند

منوچهر صادقی مدیرکل دفتر جذب و سرمایه گذاری استانداری سمنان نیز به خبرنگاران گفت: اقبال به سرمایه گذاری در ایران پس 

از برجام رو به رشد بوده و تولیدکنندگان خارجی که قصد دارند محصوالت خود را در حوزه کشورهای خاورمیانه و نیز کشورهای 

 .مشترک المنافع توزیع کنند، عالقه مند به سرمایه گذاری و احداث واحدهای تولیدی خود در ایران هستند

مگاوات متقاضی خارجی در استان سمنان  2500های نو ولید برق از طریق انرژیوی افزود: برای نمونه در دو سال گذشته تنها برای ت

های خورشیدی، نفت و گاز، صادقی، سرمایه گذاری در زمینه تولید انرژی.داشته ایم تا از طریق سرمایه گذاری مشترک اجرا شود

 .خواهان سرمایه گذاری در استان سمنان هستندهای خارجی حمل و نقل، گردشگری و امور معدنی را از مواردی برشمرد که طرف

 7و  6شود و در روزهای های صدا و سیما برگزار میبنابر این گزارش این همایش روزهای چهارم و پنجم آذر ماه در مرکز همایش

 .آذرماه نیز میزگردهای تجاری و جلسات دو جانبه در هتل پارسیان استقالل برپا خواهد شد

های اقتصادی و فنی ایران، شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و دی و دارایی، سازمان سرمایه گذاری و کمکوزارت امور اقتصا

استانداری سمنان دست اندرکاران برگزاری این همایش هستند و سازمان توسعه صنعتی ملل متحد )یونیدو(، کنفرانس تجارت و 

المللی رمایه گذاری اروپا، بانک توسعه آسیا و چندین اتاق بازرگانی حامیان بینتوسعه ملل متحد )آنکتاد(، بانک جهانی، بانک س

 روند.برگزاری این نشست به شمار می

http://www.iana.ir/fa/news/49758/300%D-8%B3%D8% 9% 

http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/news/49758/300-%D8%B3%D8%25%209%25


   
ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آبمرکز     

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

 

43 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۱۳خ: تاری

 توان افزایی و آموزش زنان روستایی و عشایری برای تولید محصوالت سالم و ارگانیک در دستور کار دولت قرار دارد

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور گفت: توان افزایی و آموزش زنان روستایی و عشایری در حوزه تولید محصوالت سالم و 

به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، دکتر معصومه ابتکار در .دستور کار دولت قرار گرفته استارگانیک در 

جریان بازدید از بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات افزود: مهم ترین برنامه معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری توان افزایی 

وی با بیان اینکه امسال .یری است و خوشبختانه در دولت کارهای خوبی در این زمینه صورت می گیردو اشتغال زنان روستایی و عشا

معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با وزارت جهاد کشاورزی و سازمان ملی استاندارد ایران توافقنامه منعقد کرده است، اظهار 

ی آموزش و توان افزایی زنان روستایی و عشایری در حوزه تولید محصوالت سالم داشت: بر اساس این توافقنامه امسال طرحی را برا

ابتکار تصریح کرد: برای توانمندسازی زنان روستایی و عشایری در کشور، زمینه های خوبی از جمله در بخش .و ارگانیک داریم

 گردشگری وجود دارد که باید به آن اهتمام بورزیم.

http://www.iana.ir/fa/news/49759/%D8%AA%D9%88%D8% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۱۳تاریخ: 

 توسعه همکاری های علمی ایران و ازبکستان

 .ازبکستان بر توسعه همکاری های علمی بین دو کشور تأکید شددر نشست مشترک مدیران مؤسسات تحقیقات پنبه ایران و 

به گزارش ایانا از مؤسسه تحقیقات پنبه ایران، دکتر قربانعلی روشنی رئیس این مؤسسه به دعوت رسمی پروفسور شادمان نمازوف 

 زار شد.ققان این مرکز برگرئیس مؤسسه تحقیقات پنبه کشور ازبکستان، از این مؤسسه بازدید کرد و نشست مشترکی نیز با مح

براساس این گزارش، در ابتدای این نشست نمازوف ضمن خوشامد گویی به مهمانمان، چارت مؤسسه پنبه ازبکستان و اهم برنامه 

های تحقیقاتی این مرکز را تشریح کرد.دکتر روشنی نیز در این نشست گزارشی در زمینه پنبه و تحقیقات مرتبط با آن در کشورمان 

ه داد و طرفین بر لزوم تعامل عملی در زمینه مبادله ژرم پالسم و همچنین تبادل محققان بین دو کشور تأکید کردند. طرفین ارائ

شده توسط محققان حاضر در نشست پاسخ دادند. پس از این نشست تخصصی هیات ایرانی از طرح همچنین به سواالت علمی مطرح

درختچه های وحشی  36نمونه و همچنین گلخانه نگهداری  800هزار و  12پالسم با بیش از ای، انبار ژرم های گلخانه ای و مزرعه

پنبه ازبکستان بازدید کردند.دکتر روشنی را در این بازدید دکتر رمضانی مقدم از محققان پنبه استان خراسان و مسئول واحد تحقیقات 

 پنبه استان خراسان رضوی همراهی کردند.

http://www.iana.ir/fa/news/49744/%D8%AA%D9%88% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/news/49744/%D8%AA%D9%88%25


   
ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آبمرکز     

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

 

45 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۱۰تاریخ: 

 !خواران رسیدنوبت مکافات باغ

ها و قطع هاست دست متخلفان در تخریب باغبا اینکه سالترین جریمه تخریب باغات به تایید شورای شهر تهران رسید. سابقهبی

 .درختان شهر تهران رو شده، اما مسئوالن شهری به تازگی، برخورد با این تخلفات را در دستور کارشان قرار دادند

 تخریب باغاتبه گزارش شهروند، همین هم شد تا دیروز و در جلسه هفتگی شورای شهر تهران، اعضای این شورا، نخستین پرونده 

صادر شده و مورد اعتراض مالک بود را بررسی کردند و در نهایت حکم آن با جریمه سنگینی  7که حکم آن از سوی کمیسیون ماده 

میلیون تومان جریمه نقدی پرداخت کنند، دو برابر بن، 800میلیارد و 2اصله درخت باید حدود  479تایید شد. حاال متخلفان پرونده 

اصله درخت در زمینی  479تعداد  94تا  92سال از   .ند و برای دریافت حکم کیفری به مراجع قضائی معرفی شونددرخت غرس کن

هزار واحد مسکونی از میان بقایای درختان قطع شده سر  تهران قطع شده است تا بیش از 5هزارمتر مربع در منطقه 47با مساحت 

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران جزییات این پرونده را دیروز در جلسه شورای شهر تهران تشریح   .دربیاورد

کند شهرداری تهران دریافت می 5های تعاونی مسکن شهرداری تهران پروانه ساختی را در منطقه یکی از شرکت 92سال در »کرد: 

صادر شده و  92سال  سانتیمتر وجود داشته است. پروانه ساختمان 60با بن میانگین اصله درخت  479که پیش از آن در این زمین 

پس از درخواست مالک برای دریافت گواهی نداشتن خالف، موضوع مورد بررسی قرار گرفته است. در زمان صدور پروانه  94سال 

د و زمانی که مالکان برای دریافت پایان کار به شهرداری گیرساخت، خالف روال اداری استعالمی درباره باغ بودن این زمین انجام نمی

های فراوان حداکثر جریمه قانونی ممکن را این زمین را باغ تشخیص داده و پس از کش و قوس 7کنند کمیسیون ماده مراجعه می

میلیارد و  2برابری در حدود  محمد ساالری گفت که براساس این رأی، مالکان باید جریمه سه  «.گیرندبرای این پرونده در نظر می

میلیون تومان بابت قطع درختان پرداخت کرده و دو برابر بن، درخت غرس کنند همچنین متخلفان برای دریافت حکم کیفری  800

درخواست  7درصد عرصه ملک تبدیل به فضای سبز شود. کمیسیون ماده 15همچنین قرار شده »به مراجع قضائی معرفی شوند: 

او به اعتراض   «.گرفته ورود پیدا کند تا مدیران وقت مورد بازخواست قرار گیرندهای صورتسازمان بازرسی به موضوع تخلفکرده که 

های انجام گرفته کمیسیون مرتبط در پس از بررسی»مالک اشاره کرد که براساس آن این پرونده به شورای شهر تهران ارجاع شد: 

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی در تشریح   «.عمال حداکثر جریمه را مورد تأیید قرار دادشورا رأی کمیسیون بدوی درباره ا

متر، باید از 500برای باغات بیش از »توضیحات دیگری را ارایه کرد:  7وظایف شورا در برابر احکام صادر شده در کمیسیون ماده 

کار  7ها و کارشناس شورای شهر در کمیسیون ماده ازمان بوستانفضای سبز منطقه استعالم گرفته شود. شهردار منطقه، نماینده س

ها موضوع را مورد بررسی قرار داده و هزار متر، سازمان بوستان2هزار متر را برعهده دارند. در باغات بیش از 2تا  500بررسی باغات 

شهر و معاون خدمات شهری مورد بررسی  ها، یک عضو شورایاگر تخلفی گزارش شود، این موضوع با حضور رئیس سازمان بوستان

   «.گیردقرار می

 مامورانی که اجازه تخلف دادند، مجازات شوند 

های بیشتری درباره قطع درختان در شورا اند از این پس پروندهطور که اعضای شورای پنجم قول دادهاما این تازه آغاز راه است و آن

گاه به صحن آورده نشد و حتی تالش رئیس سابق کمیسیون های گذشته شورا هیچهایی که در دورهبررسی خواهد شد؛ پرونده

 برج»که جایگزین طرح « صیانت و حفاظت از باغات و اراضی مزروعی شهر تهران»سالمت شورای شهر تهران هم برای تصویب طرح 

أی چرا باید به تخلف ر»باره حرف زد: در این زاده یکی دیگر از اعضای شورای شهر بود کهنتیجه ماند. افشین حبیببود، بی« باغات

هزار واحد مسکونی ساخته شده باید این پرونده بررسی شود؟ پس تکلیف تخلف شهردار منطقه چه مثبت بدهیم؟ چرا حاال که 

http://awnrc.com/index.php
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ین یم؟ اما اشود؟ این ملک مربوط به شهرداری است و باید با متخلفان برخورد شدید شود. چرا ما باید به تخلف رأی مثبت بدهمی

آخرین پرونده از این دست در شورای شهر نخواهد بود و از طرفی باید ماموران شهرداری از مجریان تا ناظران بر این پرونده که اجازه 

   «.اند مورد بیشترین مجازات قرار گیرندوقوع چنین تخلفی را داده

 درخواست اعضای شورا برای برخورد جدی با خاطیان 

برای متخلفان دور زدن قانون هزینه کمتری نسبت »، فرد دیگری بود که درباره قطع درختان توضیحاتی را ارایه کرد: شهربانو امانی

ناهید خداکرمی، عضو شورای شهر تهران   «.به اجرای قانون دارد، اما قطعا باید قوانین برای کارآمدتر شدن، مورد بازنگری قرار گیرد

اند، شد. زهرا صدراعظم نوری، رئیس کمیسیون سالمت دی که اقدام به صدور پروانه ساخت کردههم خواستار برخورد جدی با افرا

سال الزم است که چندده »چنینی است: های اینزیستی اشاره کرد که نتیجه آن پرونده شورای شهر تهران هم به نبود نگاه محیط

ابراین اند، بننطقه مربوطه چشم خود را روی تخلفات رخ داده بستهچنین درختانی مجددا شکل بگیرد. این درحالی است که مدیران م

توان طور جدی با خاطیان برخورد کرد. اگر در یک پرونده رسیدگى به تخلفات جدی گرفته شود و فرد خاطی محکوم شود، میباید به

ون کمیسیون باغات در مجمع تشخیص حسن رسولی، عضو دیگر شورا درباره روند تصویب قان  «.موضوع قطع درختان را کنترل کرد

توانیم ها در صالحیت نهاد مجلس شورای اسالمی است و ما میتر شدن جریمهاصالح قوانین برای سنگین»مصلحت نظام توضیح داد: 

، هاشمی، رئیس شورای شهر تهران گفت که تا همین االن محسن« ای را داشته باشیم.از نمایندگان خود در مجلس چنین خواسته

ها های خود را از دست داده است و باید شورا راهکاری را بیندیشد که مانع از ادامه این تخریبهزار هکتار از زمین4شهر تهران بیش از 

  .در شهر شود

 شده صادر نشده است تاکنون حتی یک حکم هم برای مصادره زمین باغات تخریب 

های مشجر با درختان در شهر تهران قیمت زمین»ها اشاره کرد: ت زمیناحمد مسجدجامعی، عضو شورای شهر تهران هم به قیم

عنوان نمونه به .ها برای مالکانشان نیز سخت استهای بایر است و از طرفی نگهداری این زمینساله بسیار کمتر از زمین200تا  100

که امروز با ایجاد تأسیسات گرفت، درحالیجام میآبیاری درختان ونک که نیاز به آبیاری عمقی دارند در گذشته از طریق قنوات ان

 ها را انجام دهند. براساستوانند این آبیاریها تقریبا غیرممکن شده است و از طرفی مالکان به تنهایی نمیگونه آبیاریشهری این

ر زمینه حفظ فضای سبز و مصوبات شورای شهر تهران، شهرداری وظیفه دارد که این باغات را همچون فضای عمومی آبیاری کند. د

باغات قانون به اندازه کافی وجود دارد و آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، اجرایی شدن این قوانین است. تاکنون حتی یک حکم هم 

او پیشنهاد کرد که بخش حقوقی شهرداری مشکالت را احصا کند تا   «.شده صادر نشده استمبنی بر مصادره زمین باغات تخریب

  .قضائیه آنها را پیگیری کند های خود با قوهی شهر تهران در رایزنیشورا

 مرجع صادرکننده پروانه متخلف اصلی است  

عنوان متخلف اصلی معرفی شود. محمد رئیسه شورا اما معتقد است که مرجع صادرکننده پروانه باید بهبهاره آروین، عضو هیات 

ها شود ساز و کاری تنظیم کرد که بررسی این پروندهمی»هم تقریبا همین نظر را دارد:  ساالری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری

 .آمدیگیری به شورا مها برای تصمیمبه شورا نیاید. با توجه به اهمیتی که موضوع درختان برای شوراهای پیشین داشت، این پرونده

رئیس شورای شهر به شهرداری برای معرفی شدن به دادگاه تخلفات  توان همچون گذشته توسطمتخلفان اداری در این پرونده را می

های الزم انجام وساز را بدون استعالمناهید خداکرمی هم مثل اعضای یاد شده معتقد است فردی که این ساخت  «.اداری معرفی کرد

های در قبال این تخلف قرار شد زمینه 7ه های اعضای شورا و رأی به حکم کمیسیون مادداده باید جریمه شود. در نهایت بعد از حرف

  .الزم برای برخورد قانونی با شهردار منطقه و افرادی که در فرآیند صدور پرونده ساخت و قطع درختان نقش داشتند هم ایجاد شود

http://awnrc.com/index.php
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 بررسی دو پالک موضوع»باره ارایه کرد: هاشمی، رئیس شورای پنجم شهر تهران هم بعد از اتمام جلسه توضیحاتی در این محسن 

حفظ و گسترش فضای سبز در »نامه اجرایی ماده یک قانون اصالح الیحه قانونی آیین 7ثبتی با توجه به نظر و حکم کمیسیون ماده 

ها هرگز در گذشته در که این پروندهآنچه اهمیت دارد و جدید است این .بار قرائت و بررسی شددر صحن علنی برای اولین« شهرها

شد و نخستین پرونده مربوط به حکم کمیسیون ماده هفت در مورد باغات بررسی شد. در همین راستا ی مطرح نمیصحن علن

های بسیار مبسوطی در این زمینه صورت گرفت و حکم کمیسیون باغات برای حداکثر جریمه به اتفاق اکثریت آرا در صحن بحث

 حال که»ین ملک اشاره کرد که بدون حکم کمیسیون باغات صادر شده است: او به تخلف در صدور پروانه ا  «.شورا به تصویب رسید

ملک ساخته شده است. مالکان این بنا به دنبال گواهی پایان ساخت بودند که متوجه شدند ملک، مصوبه کمیسیون ماده باغات را 

تخریب باغات تهران شده است. این تخلف ویژه ندارد و تازه آن را به کمیسیون بردند. این یک نمونه بارز از روشی است که منجر به 

شده است. حال برای پایان کار به است، چراکه بدون حکم کمیسیون باغات اصال نباید پروانه ساخت صادر می 5در شهرداری منطقه 

  «.جا آمده استخواستند با جریمه موضوع را حل کنند و نتیجه به ایناین کمیسیون ارسال شده و آنها هم می

این ملک به تعاونی وابسته به شهرداری فروخته شده، لذا تسهیالتی »جور باغات در تهران زیاد است: هاشمی تاکید کرد که از این 

میلیارد و نیم پرداخت کرده و همان تعداد درخت البته براساس جریمه منظور شده باید بیش از دو .برای آن در نظر گرفته شده است

توانسته انجام داده باید مسببان امر به دادگاه معرفی شوند، یعنی قانونگذار هر کاری می 7و  4هم بکارند. در ضمن براساس ماده 

  «.ق معاونت نظارت تخلف کارکنان شهرداری پیگیری شودرئیسه از طریاعضای شورا تصمیم گرفتند در هیأت .است

 شود اندازی میمترو امن شود؛ راه ٧هر مقداری از خط  

اندازی خط اختصاص داده شده تا هرچه زودتر راه میلیارد تومان برای راههاشمی درباره خط هفت مترو هم گفت که سیصد محسن

 «.ی خواهد شداندازهر مقداری از خط امن شد، راه»بیفتد: 

http://www.iana.ir/fa/news/49708/%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۰۹تاریخ: 

 «مقابله با پدیده بیابانزایی و کنترل کانون های بحرانی گرد و غبار»و « آبخیزداری و آبخوانداری»مجریان طرح های 

 منصوب شدند

طی حکمی از سوی محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، رضا احمدی به سمت مشاور وزیر و مجری طرح مقابله با پدیده بیابانزایی 

جهاد کشاورزی، در بخشی از این حکم آمده است: با به گزارش ایانا از وزارت .و کنترل کانون های بحرانی گرد و غبار منصوب شد

توجه به اهمیت حفاظت از منابع پایه و مهار عوامل ناپایداری منابع آب و خاک و مقابله با پدیده بیابانزایی و اهداف منظور شده در 

 زارتخانه و بخش خصوصی تدابیربرنامه ششم توسعه ضمن هماهنگی و استفاده از کلیه ظرفیت ها و توانایی های علمی و اجرایی در و

وزیر جهاد کشاورزی همچنین در حکمی جداگانه، ناصر حیدری پوری را به سمت مشاور وزیر و مجری طرح .الزم اتخاذ گردد

در بخشی از این حکم آمده است: الزم است با توجه به اهداف طرح های اقتصاد مقاومتی و .آبخیزداری و آبخوانداری منصوب کرد

منابع پایه با رویکرد جامع نگری در حوزه های آبخیز و اهداف منظور شده در برنامه ششم توسعه و هماهنگی و استفاده حفاظت از 

 .از کلیه ظرفیت ها و توانایی های علمی و اجرایی در وزارتخانه و بخش خصوصی تدابیر الزم اتخاذ گردد

http://www.iana.ir/fa/news/49674/%D9%85%D8%AC%D8%B1% 
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 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آبان  ۱۲تاریخ: 

 ها/گوشت قرمز در اربعین نوسان قیمت نداردممنوعیت کشتار ذبح بره ماده در کشتارگاه

 .رویه بره ماده در سال های گذشته، سازمان دامپزشکی کشتار آن را ممنوع اعالم کرده استملکی گفت: باتوجه به ذبح بی 

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی علی اصغر ملکی رییس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفتگو با خبرنگار

تا  500هزار و  38در بازار خبر داد و گفت: اکنون هرکیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ  ثبات نرخ گوشت گوسفندیاز  جوان

رخ  گوشت بازاروی با اشاره به اینکه نوسان خاصی در .هزار تومان به مشتری عرضه می شود43تا  42هزار تومان به مغازه دار و  39

 .نخواهد داد، افزود: با توجه به عرضه مناسب دام و توزیع گوشت های وارداتی در بازار مشکل خاصی رخ نخواهد داد

ه های گذشتهای ماده در سالدر کشتارگاه ها خبر داد و گفت: با وجود آنکه کشتار بی رویه بره ممنوعیت ذبح بره مادهملکی از 

رو سازمان دامپزشکی با اتخاذ سیاست جایگزینی گوشت های گوشت در بازار داشته است، از این تاثیر بسزایی در افزایش قیمت

از استرالیا  گوشت های وارداتیدرصد  80این مقام مسوول با اشاره به اینکه .وارداتی، ذبح بره های ماده را ممنوع اعالم کرده است

های زنجیره ای و میدان میوه و هزارتومان در فروشگاه 33ی با نرخ مصوب وارد می شود، بیان کرد: اکنون هر کیلو گوشت استرالیای

قیمت گوشت رییس اتحادیه گوشت گوسفندی .است بوده تاثیرگذار گوشت بازار ثبات در واردات افزایش  تره بار عرضه می شود که

 .ر میادین، نوسان خاصی نخواهیم داشتدر اربعین حسینی را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به عرضه مناسب دام د و دام زنده

http://www.yjc.ir/fa/news/6306877/%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88 
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 برنامه و سیاست ها
 فودپرس ۱۳۹6آبان ماه  ۱۲جمعه 

 بهداشت از جهادکشاورزی/غنی سازی گندم و برنج با آهنمطالبه وزارت 

زمینی به آهن، روی و مواد مغذی می تواند تاثیر رئیس سازمان غذاودارو گفت: غنی سازی کردن گندم، برنج و سیب <مواد غذایی

 .بسزایی در سالمت جامعه داشته باشد و این مطالبه ما از وزارت جهاد کشاورزی است

ها، اظهارداشت به عقیده من غذا مهمتر از دارو است، اگر ما ن نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریسومی و بیست در غالمرضا اصغری

مان را تغییر دهیم، بسیار کمتر از بیمار خواهیم شد و اقدام مناسب آن است که از بیمار شدن افراد جامعه بتوانیم سبک غذایی

 .ع سبد غذایی و کیفیت محصوالتمان داریمنو مصرفی، ایغذاه نوع در زیادی معضالت ما  پیگیری کنیم .

محصوالتی که در اختیار مردم قرار  .ها تأثیر بسزایی داشته باشدتواند روی پیشگیری از بیماریکیفیت محصوالت می :وی افزود

سازی از زمینی، غنینج و سیبیافته، گندم، برگیرد را باید از لحاظ مواد غذایی بهبود ببخشیم. در بسیاری از کشورهای توسعهمی

رئیس سازمان غذا و .ای است که ما از وزارت کشاورزی داریمکنند و این مطالبهسازی بایو میمواد مغذی هستند. درواقع آنها غنی

ر چه عدنی باشد. هگیرند، باید سرشار از پروتئین . مواد ویتامینه و امالح مدارو تصریح کرد: مواد اولیه ای که در اختیار مردم قرار می

اصغری اظهار کرد: .بایست تمرکزمان را روی کیفیت مواد غذایی بگذاریمآید ولی میروی کمیت تولید تمرکز کنیم، کیفیت پایین می

از دولت توقع داریم از افزایش قیمت شکر و روغن به نفع لبنیات و گوشت، یارانه بدهد. هر چه مصرف شکر و روغن را کاهش دهیم 

تری خواهیم داشت؛ در نتیجه بیمار کمتری هم خواهیم داشت که به ای مصرف لبنیات و گوشت را افزایش دهیم، بدن سالمو در از

زی، سادر حال حاضر مصرف شکر و روغن از مصرف لبنیات و پروتئین بیشتر است که عالوه بر فرهنگ :وی ادامه داد.نفع کشور است

رئیس سازمان غذا و دارو اظهار داشت: آموزش در .سمت مصرف پروتئین و لبنیات سوق دهدتواند مردم را به اصالح قیمت آنها می

بایست با های فردا در خانوار هستند که میمدارس مسئله بسیار مهمی است، زیرا دختران دبیرستانی امروز، رؤسای آشپزخانه

شود که های قلبی کمتر میه در نتیجه آن، بیماریسازی درست، کاهش میزان مصرف نمک و چربی را به آنها آموزش داد کفرهنگ

 .تواند در کالن کشور تأثیرگذار باشدمی

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=275d485e8d6f4e6e9775497466a 
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 برنامه و سیاست ها
 ایران اکونا - ۱۳۹۶آبان / /  ۰۹سه شنبه , 

 های آبیکارشکنی های وزارت کشاورزی جلوی طرح

رغم اینکه شورای عالی آب برای وزارت علی :های زیرزمینی شرکت مدیریت منابع آب ایران گفتبخشی آبدبیر اجرای طرح تعادل

اما متاسفانه آنطور که باید شاهد همکاری این وزارتخانه نیستیم بخشی همکاری کند، جهاد کشاورزی تکلیف گذاشته تا با طرح تعادل

عبداهلل فاضلی ، با بیان اینکه طرح .شودهایی نیز از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای پیشبرد این طرح ایجاد میو بعضا کارشکنی

رسما عملیات  1394مورد بررسی قرار گرفت، اظهار کرد: بعد از مصوبه شورای عالی آب در سال  93بخشی از سال احیا و تعادل

به گفته وی، در جلسه پانزدهم شورای عالی آب اعتبارات مورد .های مختلف این طرح تدوین شداجرای این طرح آغاز و مسئولیت

درصدی اعتبارات نسبت به سال پیشین بودیم. در  14رشد  شاهد 1394نیاز برای اجرای این طرح در نظر گرفته شد که در سال 

دبیر اجرای طرح .درصد اعتبارات تخصیص پیدا کرد 10نیز رشد اعتبارات ادامه داشت اما متاسفانه در این سال نیز تنها  1395سال 

مالی کار طرح احیا و تعادل رغم وجود مشکالت های زیرزمینی شرکت مدیریت منابع آب ایران با بیان اینکه علیبخشی آبتعادل

جویی در مصرف آب صورت گرفت که اگر میلیارد مترمکعب صرفه 1.5بخشی با جدیت خوبی پیش رفت، گفت: طی دو سال گذشته 

 .شد، قطعا شاهد شرایط بهتری بودیمها چند اقدام با یکدیگر انجام میدر بعضی از آبخوان

پروژه در قالب یک طرح اجرایی شود. البته باید گفت  15بخشی الزم است که تمام لفاضلی تصریح کرد: در اجرای طرح احیا و تعاد

سازی الگوی مشارکت، اظهار کرد: این طرح وی با اشاره به طرح پیاده.که برای حفظ این دستاوردها به مشارکت مردم بسیار نیاز است

رداران باید توجه کنند که منابع آبی را حفظ و آن طور که شایسته ببخشی بسیار مهم است چرا که در ابتدا بهرهدر اجرای پروژه تعادل

های زیرزمینی شرکت مدیریت منابع آب ایران با اشاره به اعتبارات در نظر بخشی آبدبیر اجرای طرح تعادل.است، مصرف کنند

گشت و  هاید که توانستیم یکی از پروژهای بوگرفته شده برای اجرای طرح احیا و تعادل بخشی گفت: میزان اعتبارات تنها به اندازه

های مربوطه برای اجرای فاضلی ضمن انتقاد از دستگاه.بازرسی را اجرا کنیم با این وجود از عملکرد روند طرح رضایت کافی داریم

د ن دلیل بایکند. به همیبخشی، تاکید کرد: متاسفانه وزارت جهاد کشاورزی برای پیشبرد اهداف این طرح مقاومت میطرح تعادل

به گفته وی بحث .پذیر نخواهد بودجویی یک میلیارد مترمکعب آب است با شرایط فعلی امکانگذاری امسال که صرفهگفت که هدف

ن ای از ایها یکی از موارد مهمی است که باید برای اجرای این طرح مورد توجه قرار گیرد و با توجه به اینکه بخش عمدهاصالح پروانه

توان نسبت به پیشبرد گیرد، نمیت نظارت وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد و همکاری از سوی این سازمان صورت نمیمسئله تح

های زیرزمینی شرکت مدیریت منابع آب ایران با بیان اینکه برای بخشی آبدبیر اجرای طرح تعادل.اهداف این طرح امیدوار بود

های گذشته است. مبلغی که در نظر گرفته شده، تنها پاسخگوی بدهی سال :است، گفت ها نیز پولی تخصیص پیدا نکردهانسداد چاه

رغم اینکه قانون مادر نسب کنتور روی چاه را بر عهده صاحب چاه قرار داده، اما عالوه بر این باید به این مسئله نیز اشاره کرد که علی

بینی فاضلی ادامه داد: با توجه به شرایط موجود پیش.ه شده استدر قانون بودجه امسال هزینه طرح روی دوش وزارت نیرو گذاشت

 .بخشی بر خالف اهمیت بسیاری که دارد نتواند امسال به اهداف خود دست یابدشود که طرح احیا و تعادلمی

http://iranecona.com/78973/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4 
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 برنج
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آبان  ۱۲تاریخ: 

 هزارتن برنج هندی، در راه است 30

 .دریافت کند 2018هزار تنی در اوایل سال  10هزار تن برنج هندی را در قالب سه محموله  30تجار اروپایی گفتند: ایران قصد دارد 

، به نقل از رویترز تجار اروپایی گفتند؛ یک شرکت بازرگانی وابسته به دولت ایران گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

امبر تعیین دس 12منتشر کرده است. مهلت شرکت در این مناقصه تا  برنج هندی هزار تن 30یک مناقصه بین المللی برای خرید 

 2018هزار تنی در اوایل سال  10محموله  3به گفته این این تجار ؛ ایران قصد دارد این میزان برنج هندی را در قالب .شده است

هزار تن نیشکر خام منتشر کرده است. موعد شرکت در  60به گفته تجار اروپایی، ایران همچنین مناقصه ای برای خرید .دریافت کند

 .دسامبر اعالم شده است 12ز این مناقصه نی

http://www.yjc.ir/fa/news/6306985/%DB%B3%DB%B 
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 تامین منابع مالی
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۱۰تاریخ: 

درصدی برنامه سال جاری  ۵0درصدی صندوق توسعه ملی برای احداث واحدهای پرورش قارچ/ تحقق  1۴.۵تسهیالت 
 کیلوگرمی سرانه مصرف قارچ کشور تا پایان برنامه ششم توسعه 1.2در تولید قارچ/ افزایش 

 14.5احداث واحدهای پرورش قارچ خوراکی در کشور تحت پوشش منابع مالی قرار دارد و از صندوق توسعه ملی تسهیالتی با سود 

کیلو گرم در پایان برنامه  2.5کیلوگرم فعلی به  1.3درصد به متقاضیان اعطا می شود تا سرانه مصرف این محصول برای هرنفر از 

 .ششم توسعه برسد

نگار اعزامی خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( به مالرد، غالمرضا تقوی مدیرکل دفتر امور گلخانه ها، گیاهان داروئی و به گزارش خبر

قارچ خوراکی کشور در بازدید خبرنگاران از مجتمع قارچ مالرد با اشاره به حمایت های مختلف وزارت جهاد کشاورزی برای احداث 

منابع مالی، صدور مجوزهای فنی و حمایت از متقاضی تا صدور پروانه و تامین و ارتقاء دانش واحدهای پرورش قارچ، گفت: تامین 

تقوی با اشاره به اینکه احداث واحدهای قارچ خوراکی .فنی از جمله حمایت های وزارت جهاد کشاورزی برای احداث این واحدها است

 14.5هیالت صندوق توسعه ملی برای احداث واحدهای تولید قارچ تحت پوشش تامین منابع مالی و تسهیالت بانکی است، افزود: تس

سال استراحت دارد.  1.5درصد توسط بانک کشاورزی اعطا می شود که حدود یک تا  15درصد است، همچنین تسهیالتی با سود 

ل سالم و اقتصادی به گفته وی، تولید محصو.درصد کمتر است 3این در حالی است که نرخ سود این تسهیالت در مناطق محروم 

 .وزارت جهاد کشاورزی است  کردن واحدهای تولیدی به ویژه تولید محصول سالم در محیط های کنترل شده، یکی از سیاست های

مدیرکل دفتر امور گلخانه ها، گیاهان داروئی و قارچ خوراکی کشور با بیان اینکه حداقل ظرفیت تولید جهت اخذ مجوز برای احداث 

هکتار احداث واحدهای پرورش قارچ در برنامه  10تن در سال است، تصریح کرد: از صدور مجوز برای  220رورش قارچ واحد تولید پ

درصد برنامه سال  50تن معادل  300هزار و  6هزار تن افزایش برنامه تولید قارچ،  13هکتار آن صادر و از  7سال جاری، مجوز حدود 

درصد تولید قارچ مربوط به قارچ صدفی و غیردکمه ای است، عنوان کرد:  5تقوی با بیان اینکه بیش از .جاری محقق شده است

وی با اشاره به اینکه سطح زیر .دستورالعمل قارچ صدفی و خوراکی در غالب ایجاد تنوع در سبد کاال تولید قارچ آماده شده است

تن در سال است، افزود: میزان تولید قارچ در کشور تا پایان برنامه ششم  هزار 138هکتار و میزان تولید  694کشت قارچ در کشور 

کیلوگرم است، بیان کرد: توسط  1.3وی با بیان اینکه سرانه مصرف قارچ برای هر نفر در کشور .هزار تن برسد 200توسعه باید به 

و تا پایان برنامه ششم توسعه سرانه مصرف قارچ در  کیلوگرم است 2.5کیلوگرم و در دنیا  4سرانه مصرف قارچ برای هر نفر در اروپا 

مدیرکل دفتر امور گلخانه ها، گیاهان داروئی و قارچ خوراکی با اشاره به اینکه طرح افزایش سرانه .کیلوگرم برسد 2،5کشور باید به 

ر رسانه ای و توسعه صنایع مصرف قارچ در کشور با کمک انجمن قارچ تهیه شده و آماده تدوین است ، گفت: متوسل شدن به ابزا

تبدیلی و تکمیلی قارچ از راهکارهای افزایش سرانه مصرف این محصول در کشور است، همچنین احداث واحد های پرورش باید در 

  غالب زنجیره اقتصادی تولید باشد و تمام مراحل و مواد مورد نیاز از جمله اسپان، کمپوست، تولید قارچ، بسته بندی و صنایع تبدیلی

وی با اشاره به اینکه بحث تولید، صادرات و اشتغال زایی در واحد های پرورش قارچ تامین می .کمیلی باید در همان واحد تولید شود

نفر اشتغال زایی می شود و سرانه  18تنی پرورش قارچ با توجه به میزان مکانیزاسیون،برای  220شود، تصریح کرد: به ازاء هر واحد 

میلیون تومان است، این در حالی است که سرانه سرمایه گذاری در حرفه های دیگر به ازاء هر  80ازاء هرنفر حدود سرمایه گذاری به 

تقوی در ادامه اضافه کرد: یکی از مشکالت واحدهای تولیدی این بخش، مالیات بر کمپوست و .میلیون تومان است 100نفر حدود 

 .راجعه به کمیسیون علمی هیئت دولت قرار است این مشکل برطرف شوددرصدی است که با م 9مالیات بر ارزش افزوده 

به گفته وی صادرکننده حرفه ای و تخصصی در این بخش وجود ندارد که برای رفع این مشکل به دنبال جمع آوری بانک اطالعاتی 
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دانست و اظهار کرد: برای رفع تقوی هزینه باالی حمل و نقل را از دیگر مشکالت این بخش و چالش بزرگ صادرات قارچ .هستیم

مشکل هزینه های باالی هوایی قارچ، مذاکراتی با شرکت های حمل و نقل زمینی در ارتباط با وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفته 

 /.است. وی اشاره ای به نتایج این مذاکرات نکرد

ttp://www.iana.ir/fa/news/h49721/%D8%AA%D8%B3%D9%8 
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 تامین منابع مالی
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۱۱تاریخ: 

 دالری ۵0بینی نفت ؛ پیش9٧جزئیات بودجه 

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

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

آذر  15پیش از  1397ه سال نویسی که امسال در دولت در حال انجام است، بودجبرنامه و بودجه کشور گفت: با روند جدید بودجه

نرخ دالر هنوز در بودجه قطعی نشده است. قیمت :خوانیمگزیده اظهارت نوبخت را به نقل از تسنیم در ادامه می .رسدبه مجلس می

 دالر را برای نفت تحقق ببخشیم  50پنجاه دالر در نظر گرفته شده و تالش ما بر این است که نرخ  97نفت در بودجه 

  درصد بدون نفت رشد اقتصادی  7ماهه اول درصدی در اقتصاد در بودجه سال آینده دیده شده است. برای سه 7تا  6رشد

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

 درصد مثبت بوده است  7/1اما امسال 

  درصد معامالت  6/8درصد معامالت و  2/6ماهه اول عنوان پیشران رشد و رونق باشد، در سهتواند بهمیاز آنجا که مسکن

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

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

 تان ریزی بر مبنای صفر و غلنویسی سنتی بودجهگردد. در بودجهادی کشور برمیریزی به شرایط اقتصانتخاب نظام بودجه

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

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

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

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

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

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

  .ها از مجلس اجازه قانونی بگیریماز این ظرفیت

 توانیم کاری بکنیم و بخش زیادیبودن اعتبارات جاری ما نمی با توجه به وضعیت فعلی اعتبارات عمرانی و جاری و فزاینده 

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

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

های عمرانی یا باید بخشی از آنها را واگذار کنیم یا باید بتوانیم همین مبلغ محدودی را آوریم و برای حل مشکل پروژهمی

  .کار گیریمکه در اختیار داریم به

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

ها نیز در دولت به تصویب رسید و سازمان برنامه و بودجه مطالعات آن را نامه این واگذاریها را نیز پیش ببریم و آیینطرح

  .انجام داده است

 پروژه ملی  131هزار و  4هایی که در حال اجراست چندین موضوع را باید همزمان پیش ببریم و غیر از در ارتباط با برنامه

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

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

  .نیمها را نیز با سرعت بیشتری واگذار کبقیه طرح

 ای هست که بر اساس دستگاه تعریف نشده استغیر از ردیفی که برای دستگاه داریم ردیف متفرقه.  

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

  .نیز نظارت کنیمها را خواهد گرفت. تصمیم داریم که درآمدهای اختصاصی دستگاه

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

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

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

  .هستیم

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

  .درصد است 8درحالی که اآلن نرخ تورم 

  ای نداشته ها انجام دهیم دغدغهخواهیم عملکرد و حسابرسی در دستگاهتگان از نظر اینکه میچه شاغلین چه بازنشس

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

  .کنندها چندین ماه حتی ریالی دریافت نمیاین

  هزار  100های عمرانی و اشتغال در کشور است که دولت باید حداقل های عمرانی و توسعه طرحما در طرحوظیفه دیگر

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

 وق بازنشستگان را نیز ده درصد اضافه خواهیم کرد و به آنها احترام جویی را نیز مدنظر داشته باشیم. میزان حقما باید صرفه

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

  .جاها نیز در نظر گرفته شود

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

وری موفق هرهتوان در بجویی نیز میوری نیز باید ساختارهای اقتصادی داشته باشیم بنابراین با تشویق به صرفهافزایش بهره

  .بود

 انوارها برگردانیم، سی درصد را به خ 50ها کم شود و بعد آید، هزینهدست میقانون گفته هرچه از محل افزایش قیمت به

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

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

 پرداخت  گاهگردانده شده است. سی درصد تولید هیچدر توانیر دو هزار و دویست میلیارد تومان گرفته شده که به تولید بر

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

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

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

 .کار تنظیم شد

http://www.iana.ir/fa/news/49729/%D8%AC%D8%B2%D8 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۱۲تاریخ: 

 بیشترین و کدامیک کمترین مصرف اب را دارد؟ کدام محصوالت کشاورزی

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور آب و خاک اعالم کرد که میزان مصرف دقیق آب در بخش کشاورزی برای تولید محصوالت 

 .دهد کم آبیاری مشکل امروز کشاورزی استهای اولیه نشان میمختلف در دستور کار قرار دارد اما بررسی

درصد از منابع آب  70درصد تا  60وگو با ایسنا اظهار کرد: میزان مصرف آب در بخش کشاورزی حداکثر ی در گفتعلیمراد اکبر

کشور است و حتی اگر اعداد و ارقام در بخش کشاورزی نهایی و محاسبه شوند میزان و سهم این بخش از مصرف منابع آبی کمتر 

گیاهان و محصوالت کشاورزی پرمصرف و محصوالتی مانند جو و گندم جزو محصوالت جات جزو وی افزود: انواع سبزی و صیفی.شود

های ها در راستای انتقال گیاهان پرمصرف به فضاها و محیطگذاریکم مصرف از نظر آبی هستند که به همه آنها نیاز داریم اما سیاست

امور آب و خاک ادامه داد: نیشکر، سبزی و محصوالت صیفی معاون وزیر جهاد کشاورزی در .ها استبسته و کنترل شده مانند گلخانه

مصرف هستند و برخی دیگر از ارقام ها از نظر آبی هستند و در این میان برخی ارقام کلزا، جو و غیره کمترینو جالیزی جزو پرمصرف

نترل مصرف گیاهان و محصوالت کلزا به همراه گندم مصرف متوسطی دارد که در حال حاضر برنامه ریزی صورت گرفته مبنی بر ک

های ای یا استفاده از روشهای کنترل شده گلخانهتوان به انتقال آنها به محیطکشاورزی پرمصرف از نظر آبی به دو روش است که می

 .آبیاری نوین مانند میکرو است

ا به هستند از نظر اقتصادی صادرات آنهها تریناکبری در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا محصوالت سبزی و صیفی که پرمصرف

ای و کنترل شده ببریم که میزان مصرف را به یک دهم تقلیل و های گلخانهصرفه است؟ اظهار کرد: اگر این محصوالت را به محیط

 .شوددهد، از نظر اقتصادی صادرات آنها کامال به صرفه میبرابر افزایش می 10میزان تولید را تا 

http://www.iana.ir/fa/news/49731/%DA%A9%D8%AF% 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۰۹تاریخ: 

 امضای پیش نویس واگذاری دانش فنی تولید و تکثیر دو رقم از محصوالت زراعی به بخش خصوصی

واگذاری دانش فنی تولید و تکثیر دو رقم از محصوالت زراعی مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم به بخش خصوصی از  پیش نویس

به گزارش ایانا از مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم، در راستای پیشبرد اهداف دولت در زمینه .سوی رئیس این مؤسسه امضاء شد

های وزارت جهادکشاورزی در خصوص حمایت و تقویت بخش حقق سیاستکاهش وابستگی به واردات بذور اصالح شده و همچنین ت

خصوصی در جهت سرمایه گذاری در تولید، تکثیر و توزیع بذر، امتیاز دانش فنی تولید و تکثیر گندم رقم سائین به شرکت ذرت 

رمحمدی در استان لرستان و کاوه نو سبالن در استان اردبیل واگذار شد.براساس این گزارش، رقم نخود منصور نیز به شرکت کیما گستر

 در استان کرمانشاه با امضای پیش نویس قرارداد جداگانه از طرف مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور واگذار شد.

http://www.iana.ir/fa/news/49676/%D8%A7%D9 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۱۴تاریخ: 

 امضای قرارداد همکاری مشترک تحقیقی، آموزشی و ترویجی احیای دریاچه ارومیه

از مفاد قرارداد همکاری مشترک تحقیقی، آموزشی و ترویجی احیای دریاچه ارومیه توانمند سازی جوامع محلی، تولید محتوا و انتشار 

 .بازدید ها، برگزاری جلسات و اقدامات ترویجی، مکان یابی و اجرای فنون در پهنه و سنجش اثرات و پیامدها به شمار می روددانش، 

به گزارش ایانا از معاونت ترویج کشاورزی، با ابالغ موافقت نامه مرحله دوم احیای دریاچه ارومیه از سوی سازمان برنامه و بودجه به 

قرداد همکاری مشترک تحقیقی، آموزشی و ترویجی احیای دریاچه ارومیه بین سازمان تحقیقات،آموزش  وزارت جهاد کشاورزی،

وترویج کشاورزی به نمایندگی دکتر اسکندر زند معاون وزیر و رئیس این سازمان با رؤسای سازمان های جهاد کشاورزی استان های 

ساس این گزارش، اجرای فعالیت های ترویجی برای احیای دریاچه ارومیه آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و کردستان منعقد شد.برا

با رویکرد مدیریت تلفیقی و با محوریت بهره وری آب از طریق عقد قرارداد با پیمانکاران واجد شرایط توسط استان زیر نظر ناظر 

وظف به برنامه ریزی، هماهنگی، نظارت، ارزیابی و براساس این قرارداد، ستاد معاونت ترویج مقرارداد، موضوع اصلی این قرارداد است.

مرکز تحقیقات و آموزش استان طرف قرارداد در زمینه تولید محتوا، اجرای .کنترل پروژه های مرتبط با فعالیت های ترویجی است

ه مند سازی مروجان پهنتکنیک ها در عرصه، ثبت فعالیت ها در قالب طرح تحقیقی، ترویجی، دریافت و ثبت اطالعات و داده ها، توان

و بهره برداران، تشکل ها و بخش خصوصی،ت حلیل اقتصادی، اجتماعی با مشارکت استان های آذر بایجان شرقی و غربی و کردستان 

براساس این گزارش، از مفاد این قرارداد .نسبت به ارایه گزارش های ادواری و تدوین و اریه گزارش های نهایی اقدام خواهند کرد

ند سازی جوامع محلی، تولید محتوا و انتشار دانش، بازدید ها، برگزاری جلسات و اقدامات ترویجی، مکان یابی و اجرای فنون در توانم

پهنه و سنجش اثرات و پیامدها از جمله تعهدات مهم استان های طرف این قرارداد در زمینه همکاری مشترک تحقیقی، آموزشی و 

براساس مفاد این قرار داد، بخش غیر دولتی نیز نسبت به خدمات تصدی گری و .ه شمار می رودترویجی احیای دریاچه ارومیه ب

پشتیبانی و تأمین نیروی انسانی کارشناس برای اجرای دستور العمل های مجریان اقدام می کنند. مدیریت سایت ها و کانون ها، 

ترویج(، تکمیل پرسشنامه، تکمیل شناسنامه سایت ها به عهده  همکاری در دریافت و ثبت اطالعات و ارایه به مجریان )تحقیقات و

معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات آ موزش و ترویج کشاورزی با بیان اینکه با توجه به اعتبار .مروج مسئوالن پهنه ها خواهد بود

فعالیت های آموزشی و ترویجی احیای دریاچه میلیارد تومان در قالب اوراق اسناد خزانه که از سوی سازمان برنامه و بودجه برای  2.5

سایت این سه استان در نظر گرفته شده است، گفت: ما باید اثرات و خروجی های اقدامات خود را  50ارومیه در مرحله دوم برای 

د خود عملکر کمی کنیم و براساس چند شاخص معین و سنجش آن در سال پایه تا انتهای قرارداد یک ساله نسبت به ارایه آمار کمی

پاسخگو باشیم.زند گفت: ما باید چهار شاخص مهم اطالعات کشاورزان در سال پایه، الگوی کشت منطقه، عملکرد سال پایه و آب را 

مورد ارزیابی و سنجش قرار دهیم.وی از فعالیت های صورت گرفته از سوی دو استان آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی ابراز رضایت 

د و افزود: هر چند با چالش های مهمی پیش رو هستیم و با این امکانات و منابع محدود کار سخت است؛ اما می توانیم و خرسندی کر

با شاخص های در نظر گرفته شده و آماده بودن پهنه ها نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشیم و این بار با حضور سه استان در زمینه 

دریاچه ارومیه شاهد حرکت های مؤثری باشیم.در پایان این نشست که با حضور خاوازی  فعالیت های آموزشی و ترویجی احیای

معاون ترویج کشاورزی، امیری الریجانی مدیر کل دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی، مسئوالن معاونت آموزش سازمان، رؤسای 

ستان های آذربایجانغربی، شرقی و کردستان برگزار شد، سازمان و مدیران هماهنگی ترویج و رؤسای مراکز تحقیقات جهاد کشاورزی ا

قرارداد همکاری فعالیت های آموزسی و ترویجی احیای دریاچه ارومیه فیمابین رئیس سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی با 
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ن آذربایجان شرقی و کریم نژاد رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی، مهری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استا

 ذوالفقاری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان مبادله شد. 

http://www.iana.ir/fa/news/49768/%D8%A7%D9%85%D 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۱۳تاریخ: 

 کتاب شناسایی و مدیریت علف های هرز برنج منتشر شد

کتاب شناسایی و مدیریت علف های هرز برنج ششمین محصول منتشر شده در موضوع علوم زراعی به شمار می رود که با توجه به 

 .برنج گردآوری شده استسرفصل دوره های کاردانی فنی زراعت برنج و کارشناسی مهندسی فناوری زراعت 

کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی، سید مهدی عامری رئیس اداره کتابخانه و انتشارات  -به گزارش ایانا از مؤسسه آموزش عالی علمی 

با بیان این مطلب گفت: کتاب شناسایی و مدیریت علف های هرز برنج ششمین محصول منتشر شده در موضوع علوم زراعی به شمار 

هزار ریال  120صفحه و به شکل سیاه و سفید به چاپ رسیده و به همراه یک لوح فشرده تصاویر رنگی با قیمت  127ود که در می ر

قابل عرضه است. وی افزود: این کتاب با توجه به سرفصل دوره های کاردانی فنی زراعت برنج و کارشناسی مهندسی فناوری زراعت 

کاربردی جهاد کشاورزی در پایان خاطر  -رئیس اداره کتابخانه و انتشارات مؤسسه آموزش عالی علمی .برنج گردآوری شده است

نشان ساخت: عالقه مندان برای اطالع و خرید محصوالت انتشارات می توانند به سایت انتشارات مؤسسه به نشانی 

press_itvhe.areo.ac.ir .مراجعه نمایند 

http://www.iana.ir/fa/news/49761/%D9%83%D8%AA%D8% 
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 تخم مرغ
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۰۹تاریخ: 

 هاهای ایرانی در سبد عراقیتمام تخم مرغ

با وابستگی ایران به بازار عراق، کمی دور از درصدی صادرات لبنیات مشهود بود، اما ادامه این مسیر  25اگرچه در سال گذشته رشد 

 .رسددسترس به نظر می

 وحید زندی فخر-خبرگزاری کشاورزی ایران)ایانا(

هزار تن رسیده است. بنابراین با توجه  650میلیون و  9درصدی به بیش از  16.7با رشدی  95تا  92تولید شیر خام کشور از سال 

تنها راه خروج مازاد تولید، گسترش صادرات و افزایش راهکارهایی است که بتواند تعامل بیشتری به مصرف پایین لبنیات در کشور، 

میلیارد  200برای فروش محصوالت مختلف لبنی با دنیا برقرار کند. در این میان دولت از سال گذشته با وعده ارائه مشوق صادراتی 

هزار تن محصوالت گوناگون را از مرزها بیرون ببرد. این در حالی  850و  تر کردهتومانی تا حدودی توانست وزنه صادرات را سنگین

های صورت گرفته، باید این مقدار برای سال جاری به حداقل یک میلیون تن برسد. به همین دلیل، است که طبق برنامه ریزی

 مد نظر قرار دهند. ها باید آن رابازاریابی برای یافتن بازارهای جدید، یکی از اقداماتی است که ایرانی

درصد برسد و در مقایسه با بازارهای دیگر مانند عراق، سهمی بسیار ناچیز دارد. این در حالی  0.7سهم روسیه در این میان شاید به 

است که طبق گزارش سازمان توسعه تجارت، روسیه در صادرات لبنیات به عراق از ایران پیشی گرفته است. به عبارتی، کشوری که 

توان ای میمتقاضی شیرخشک از ایران بود، برای ارسال محصوالت خود به عراق، سهم بیشتری را در منطقه برداشته و به گونهخود 

تر کرده است.از طرفی دیگر، رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق، پیش از این به ایانا گفته بود که عراق به گفت که جای ایران را تنگ

توان تا در زمینه های مختلف، به ویژه محصوالت کشاورزی است. به گفته یحیی آل اسحاق، بنابراین نمی شدت به دنبال خودکفایی

سال آینده روی این بازار حسابی باز کرد.سخنان این کارشناس اقتصادی در حالی است که ما هنوز به بازار عراق دلخوش  15یا  10

زنیم. البته به یمن همین رویکرد، صادرات شیر و ت به این کشور، دست و پا میکرده و در صادرات محصوالت گوناگون از جمله لبنیا

درصدی را  54های لبنی، عسل، تخم پرندگان و محصوالت خوراکی با منشا دامی، طی شش ماهه نخست سال جاری رشدی فراورده

 شود؟نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرد. اما آیا تمام ماجرا به این موضوع ختم می

کنیم تا مبادا در صورت نیاز، کشورهای واقعیت اینجاست همانطور که در خودکفایی محصولی مانند گندم، با تمام توان تالش می

خارجی مرزهای خود را به روی ما ببندند، در صادرات محصوالت کشاورزی مانند لبنیات نیز نباید تنها به یک بازار، دلخوش کرد. 

درصدی دارد. به عبارتی اگر به هر دلیلی،  81سط گمرک، عراق در خرید محصوالت لبنی از ایران سهمی طبق آمار منتشر شده تو

میلیون دالر  625درصد صادرات ما از بین خواهد رفت و حداقل  80این کشور از خرید لبنیات از ایران منصرف شود، دست کم 

برابر افزایش داده و  2.5تعرفه ورود انواع محصوالت لبنی از ایران را تا  رسد.کما اینکه اکنون مسئوالن این کشور،ارزآوری به صفر می

میلیون دالر  730میلیون دالر شیر و خامه،  650این موضوع نگرانی تاجران را برانگیخته است. این در حالی است که روسیه ساالنه 

ام شرایط در صورتی است که در سال گذشته، مجموع کند. تممیلیون دالر ماست و دوغ از کشورهای مختلف خریداری می 80پنیر و 

 کند!میلیون دالر ارزآوری داشت؛ عددی که کشور روسیه ساالنه تنها برای واردات پنیر پرداخت می 774صادرات لبنیات ایران، 

ها معتقدند اند. آنهوابستگی به بازار عراق، یکی از نقاط ضعفی است که تحلیلگران سازمان توسعه تجارت نیز بر آن انگشت گذاشت

 ویژه شملچه به حاشیهاینکه تجار ایرانی تنها روی بازار عراق متمرکز باشند و از جهتی رعایت استاندارد کاالها در مرزهای خروجی به

رانی االهای ایرو خواهد کرد. البته از طرفی افزایش تعرفه واردات کرفته و آن را نادیده بگیرند، به مرور زمان صادرات را با مشکل روبه

عنوان موانع داخلی ترین عواملی هستند که بهها و خوراک دام از مهمبه عراق، کاهش تولید جو در کشور، باال رفتن قیمت نهاده

http://awnrc.com/index.php
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ای تنظیم شوند.بنابراین شکی نیست که لبنیات ایران برای نجات از بحران باید به فکر صادرات باشد و این صادرات به گونهشناخته می

که یک یا دو کشور نتوانند با تصمیمات مقطعی و هرازگاهی خود، تعادل آن را به هم بریزند؛ چیزی که اکنون در مورد تعامل  شود

 اند!ها ریختههای خود را در سبد عراقیها تمام تخم مرغخورد. ایرانیبین ایران و عراق به چشم می

http://www.iana.ir/fa/news/49682/%D8%AA%D9%85%D8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/news/49682/%D8%AA%D9%85%D8


   
ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آبمرکز     

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

 

66 

 تولیدات باغی
 فارس - ۹۶/۰۸/۱۰ : تاریخ

 شود/ هزینه حمل و مالیات مشکل واحدهای پرورش قارچسه نوع قارچ خوراکی جدید به زودی روانه بازار مصرف می
و قارچ خوراکی وزارت جهاد کشاورزی گفت: برای آنکه بتوانیم مازاد تولید مصرف قارچ را  مدیرکل دفتر گلخانه گیاهان دارویی

  .مدیریت کنیم، ایجاد تنوع در تولید و توسعه بازارهای صادراتی را در دستور کار داریم

امروز در بازدید از بزرگترین مزرعه پرورش قارچ کشور واقع در مالرد  ، غالمرضا تقویخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

کرج در جمع خبرنگاران به آخرین وضعیت تولید قارچ به عنوان یکی از مواد غذایی سالم اشاره کرد و گفت: باید با افزایش فرهنگ 

کیلوگرم است، در حالی که استاندارد  1.2ارچ اکنون سرانه مصرف قمصرف، سرانه مصرف قارچ در کشور را افزایش دهیم، چرا که هم

 4کیلوگرم برسانیم، اگر چه نقطه مطلوب ما  2.5کیلوگرم بوده و ما باید تا پایان برنامه ششم میزان مصرف سرانه را به  2جهانی 

توانند ها میزود: رسانهوی با اشاره به اینکه طرح افزایش سرانه مصرف با کمک انجمن صنفی قارچ تدوین شده است، اف .کیلوگرم است

  .ای را در ایجاد فرهنگ مصرف و افزایش تقاضا برای غذای سالم از جمله قارچ داشته باشندنقش و جایگاه ویژه

های وزارت جهاد کشاورزی برشمرد و افزود: تولید قارچ از حیث اقتصاد وی ایجاد تنوع در انواع قارچ تولیدی را یکی دیگر از برنامه

نفر بسته  18تا  15تنی برای  220زایی بسیار برای کشور اهمیت دارد، چرا که به ازای هر واحد المت محصول و اشتغالمقاومتی، س

های خبرنگار فارس پرسید، یکی از مشکالت پیش روی بخش .زایی داریمبه میزان مکانیزاسیون واحدهای پرورش قارچ، اشتغال

ید مازاد بر مصرف داخلی است و چه فکری برای پیشگیری از افتادن این اتفاق در مورد تولیدی کشور، نداشتن بازار صادراتی و تول

هایی که انجام دادیم متوجه شدیم که بازار مهمترین مسئله ما در مورد تولید شناسیاید؟ که تقوی گفت: با آسیبتولید قارچ کرده

اندازی نجیره ارزش است، یعنی هر واحد جدیدی که قرار است راهقارچ است و امروزه در مورد پذیرش تقاضاهای جدید، تکیه ما بر ز

وی افزود: متأسفانه بازار داخلی کشش بیش از این را ندارد  .بندی و بازاریابی را داشته باشدشود، خودش تأمین نهاده، پرورش، بسته

دارمی و ای نا صادرکننده تخصصی و حرفهو باید بخشی از تولید این محصول یا به سمت صنایع تبدیلی برود، یا صادر شود که م

مدیرکل دفتر گلخانه گیاهان دارویی و قارچ خوراکی وزارت جهاد کشاورزی هزینه  .آوری بانک اطالعات هستیماکنون در حال جمع

: ایران در روی صادرات محصوالت کشاورزی از جمله قارچ خوراکی برشمرد و افزودهای پیشباالی حمل و نقل را یکی دیگر از چالش

وی افزود: به زودی  .مقام هشتمین تولیدکننده قارچ قرار دارد، اما برای صادرات به همین بازارهای اطراف نیز با مشکل مواجه است

شود که قارچ شاه صدف، قارچ صدفی و قارچ ترافل از جمله آنهاست سه مدل خوراکی جدید به سبد کاالیی برای ایجاد تنوع اضافه می

درصد از قارچ تولیدی و مصرفی در کشور  95به گفته این مسئول در وزارت جهاد کشاورزی،  .لعمل آن آماده شده استکه دستورا

وی در  .های جدید ارزش افزوده باالتری را دارندای است که باید به سمت ایجاد تنوع برویم، مضاف بر آنکه گونهاز نوع قارچ دکمه

شود درصد به این واحدها اعطا می 15تا  14.5ید قارچ هم گفت: در حال حاضر تسهیالت با سود مورد ارائه تسهیالت به واحدهای تول

هکتار واحد پرورش قارچ مجوز  7برای  96وی گفت: در سال  .تر استدرصد پایین 3که برای مناطق محروم نرخ سود تسهیالت 

حدهای تولیدی قارچ را یکی از مشکالت برشمرد و افزود: تقوی همچنین دریافت مالیات از کمپوست مصرفی در وا .ایمصادر کرده

همچنین دریافت مالیات بر ارزش افزوده نیز یکی دیگر از مسائلی است که این تولیدکنندگان با آن درگیرند که موضوع را پیگیری 

  .کرده و اکنون این موضوع قرار است در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح شود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960810001127 
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 تولیدات باغی
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۱۳تاریخ: 

ع مالرد تا پایان هزارتن قارچ در مجتم 10سالن پرورش قارچ با تکنولوژی روز جهان در مالرد/ تولید ساالنه  20ساخت 

 کیلوگرمی قارچ در مجتمع مالرد 30افزایش عملکرد / 9٧سال 

 20هزار تن می رسد، همچنین  10به  97هزار تن قارچ در مجتمع کشت و صنعت مالرد تولید می شود که تا پایان سال  6ساالنه 

 .سالن پرورش قارچ با تکنولوژی روز جهان در حال ساخت است

ایانا، حسین ریاحی، عضو هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل مجتمع کشت و صنعت قارچ مالرد در بازدید رسانه به گزارش خبرنگار 

ه تولید نتوانست ب "سینا"ای خبرنگاران از این مجتمع گفت: بعد از انقالب دو مجموعه تولید قارچ مالرد و سینا تشکیل شد، اما قارچ 

کیلو قارچ برداشت شد، افزود: قارچ مالرد  200خستین روز جمع آوری در مجموعه قارچ مالرد وی با اشاره به اینکه در ن.ادامه دهد

سالن کشت در این مجتمع فعال است که بخشی از این سالن  100سال، هم اکنون  32سالن پروش آغاز به کار کرد و بعد از  13با 

تا  85اشاره به اینکه رطوبت استاندارد برای سالن های قارچ  با ریاحی.ها سنتی و بخشی با استانداردهای جهانی ساخته شده است

وی با بیان اینکه .درصد برسد 90درصد است که باید در سالن های قارچ به  10درصد است، تصریح کرد: رطوبت در کشور حدود  90

کیلوگرم در مترمربع  5رد قارچ تن قارچ در مجتمع کشت و صنعت قارچ مالرد تولید می شود، تصریح کرد: در گذشته عملک 16روزانه 

نفر اشتغالزایی  800ریاحی با بیان اینکه در مجتمع قارچ مالرد حدود .کیلوگرم در متر مربع افزایش یافته است 30بود که هم اکنون به 

ار نفر توزیع کننده قارچ مشغول به ک 180نفر تحت پوشش بیمه این مجتمع قرار دارند و  500شده، گفت: هم اکنون حدود 

سالن با تکنولوژی روز جهان در حال ساخت است، عنوان کرد: در  20وی با اشاره به اینکه در این مجتمع پرورشی قارچ، .هستند

هزارتن در سال می  10به  97هزارتن قارچ تولید می شود که تا پایان سال  6مجتمع کشت و صنعت قارچ مالرد ساالنه حدود 

تن قارچ از این مجتمع صادر می شود،  20 حدود ماهانه اینکه بیان با کشت و صنعت قارچ مالردقائم مقام مدیرعامل مجتمع .رسد

گفت: صادرات قارچ مالرد به کشورهای حاشیه خلیج فارس صورت می گیرد، اما به دلیل هزینه باالی حمل و نقل هوایی توان رقابت 

هکتار است که در  12ارچ در مجتمع کشت و صنعت مالرد حدود ریاحی عنوان کرد: سطح زیر کشت ق.با رقبای خارجی وجود ندارد

 .سالن قارچ تولید می شود، همچنین این مجموعه بزرگ ترین مجتمع کشت و صنعت قارچ در آسیاست 118

د تومان است، گفت: قیمت فروش هرکیلو قارچ از کارخانه حدو 800هزار و  6وی با بیان اینکه قیمت تمام شده هرکیلو قارچ حدود 

 /.هزار تومان است 3

http://www.iana.ir/fa/news/49737/%D8%B3%D8%A7%D8% 
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 تولیدات باغی
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۱۱تاریخ: 

 های حاشیه جاده ارومیهماجرای سیب

گوید، فرش سیب حاشیه های زرد و قرمز است. برخی شایعات فضای مجازی میمملو از سیبهای ارومیه این روزها حاشیه جاده

هایشان را با ضرر بفروشند اما گویا ماجرا با آنچه که روایت شده، کامال خواهند سیبها، رفتار اعتراضی کشاورزانی است که نمیجاده

ع ها در واقگوید: سیب حاشیه جادهمی« شهروند»زارت کشاورزی به های سردسیری ووند، مدیرکل میوهمتفاوت است. شکراهلل حاجی

های سیب ارومیه را درگیر کرده امسال باد و باران باغ.اندها دپو شدههای درجه چند کشاورزان است که برای ارسال به کارخانهسیب

همین موضوع موجب  .ان را از دست بدهندشها ریزش کنند و کیفیتهای باکیفیت و درجه یک به زیر درختو باعث شده است سیب

سال گذشته  برابر قیمت 6تا  5های صنعتی را با بار سیبشده است که سازمان تعاون روستایی وارد عمل شود و برای نخستین

شده است، زیرا  امسال شرایط باغداران سیب بهتر :گویدمی« شهروند»پور، نماینده مردم ارومیه با تأیید این ادعا به نادر قاضی.بخرد

شد اما تصمیم دولت به خرید تضمینی باعث شده که تومان از کشاورز خریداری می70تا  50سال گذشته به قیمت  سیب صنعتی

صادی آبی در ارومیه هیچ توجیه اقتها معتقدند؛ کشت سیب به دلیل کمها باقی نماند. البته خیلیکیلو سیب هم زیر درختحتی یک

اند که درحال حاضر صادرات سیب مازاد هم به کندی شدن دریاچه ارومیه شدههای سیب موجب خشکتنها باغا نهنداشته است، زیر

 .هزار تن به هندوستان و افغانستان صادر شده است20هزار تن سیب ذخیره کشور تنها 750شود و از انجام می

اینها تنها  :گویدمی« شهروند»های سردسیری وزارت کشاورزی به میوهوند، مدیرکل اندشکراهلل حاجیماجرا را برعکس روایت کرده 

تا  288های صنعتی است که توسط تعاون روستایی به قیمت ای است. به گفته او، فیلم منتشرشده مربوط به سیبفضاسازی رسانه

 کند که وزشمحصوالت باکیفیتی اشاره میپور، نماینده مردم ارومیه در مجلس البته به نادر قاضی.تومان خریداری شده است315

تومان، درجه 2400باد و باران در روزهای گذشته آنها را زیردرختی کرده است. به گفته او، درحال حاضر قیمت هرکیلو سیب ممتاز 

های سیبقیمت خورده است اما وزش باد و باران در روزهای گذشته  3تومان از نوع درجه 900تا  600تومان و 1400تا  900یک 

باکیفیتی که قرار بوده به این قیمت از کشاورز خریداری شود، حاال به زیردرختی تبدیل کرده و باغدار باید در قبال مبلغ ناچیزی آنها 

 هزار تن در750کند و حجم آن از روزها شرایط بهتری را سپری میاما حجم تولید سیب منطقه آذربایجان درحالی این.را بفروشند

طوری که آمارهای هزار تن افزایش یافته که شرایط برای صادرات آن چندان فراهم نیست. به300میلیون و ته به یکسال گذش

هزار تن آن به کشورهای هند و پاکستان و افغانستان 20ها تنها شده در سردخانههزار تن سیب ذخیره750دهند از صادرات نشان می

گوید: بازار داخلی جوابگوی این حجم از تولید نیست و باید می« شهروند»باره به ز در اینرئیس خانه کشاورنایب.صادر شده است

سال محصوالت تولیدی کشاورزان هیچ سودی برای آنها  فکری برای توسعه و رفع موانع صادراتی کرد. موانع صادراتی باعث شده هر

 .دالالن و واسطه برود سال زحمت باغدار و کشاورز در یک روز به جیبنداشته و سود یک

ی شده تولید آن را برااین اتفاق در شرایطی است که کارشناسان منابع آبی، سیب را در زمره محصوالت آب برقرار داده و قیمت تمام

ان توم1500تا  1200شده هر کیلو آب را بین رئیس خانه کشاورز درحالی قیمت تمامکنند. بیابانی نایباقتصاد ملی باال عنوان می

 دهد که تولید یک سیبها نشان میرسیم. بررسیهای بسیار باالیی میکردن بهای آب به قیمتکند که در صورت اضافهاعالم می

 .لیتر آب نیاز دارد 70گرمی به حداقل 100

 های زیردرختی بهتر از رودرختیوضع سیب

 وند، مدیرکلکند. حاجیسال شرایط بهتری را تجربه میهای زیردرختی و صنعتی امهای درجه یک و ممتاز سیبحاال برخالف سیب

تی های صنعبار خرید تضمینی سیبگوید: امسال برای اولینمی« شهروند»باره به های سردسیری وزارت جهاد کشاورزی در اینمیوه
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های زیردرختی ط به همین سیبگفته او، فیلم منتشرشده در فضای مجازی هم مربو به.در دستور کار تعاون روستایی قرار گرفته است

اند. این محصوالت به مرور به شان در کنار خیابان دپو شدهاست که توسط تعاون روستایی خریداری و به دلیل باالبودن حجم

براساس اعالم سازمان تعاون روستایی .ماندشود و هیچ محصولی روی دست کشاورزان باقی نمیهای کنسانتره منتقل میکارخانه

شهرستان نسبت به خرید سیب صنعتی از کشاورزان به  11مرکز خرید درسطح  50شرقی درحال حاضر بیش از آذربایجان استان

سال گذشته هر کیلو  کنند. این درحالی است که به اذعان نماینده مردم ارومیهتومان اقدام می315تومان تا 288قیمت هر کیلو 

ای شد. همین مسأله موجب شده بود که کشاورزان انگیزهلو از کشاورزان خریداری میتومان در هر کی70تا  50سیب زیردرختی بین 

کیلو سیب هم زیر درخت باقی شده در پای درخت را نداشته باشند، ولی امسال حتی یکآوری محصوالت ریختهبرای جمع

های کنستانتره تحویل خریداری شده و به کارخانه هزار تن سیب صنعتی از باغداران30گوید؛ تاکنون پور میآنگونه که قاضی.ماندنمی

او با اشاره به شرایط سیب درختی .شودمرحله به کشاورزان پرداخت می 3شده در داده شده است. وجوه بهای سیب صنعتی خریداری

ماری، لهیدگی ناشی از والی، آلودگی و آفات بیبودن از فضوالت حیوانی، گردوخاک و گلشده، افزود: تمیز و عاریصنعتی خریداری

کیلو درصد و وزن یک6بودن میوه درصد، نارس16درصد، سوختگی بر اثر آفتاب و سموم حداکثر 10عوارض مکانیکی آفات حداقل 

درصد بیشتر باشد. در صورتی 20عدد سیب نباشد و در مجموع ضایعات ناشی از موارد ذکرشده نباید از 15میوه باید حداقل کمتر از 

 .شودصورت توافقی از باغدار خریداری میشده باشد، به شده فاقد استانداردهای تعیینعرضهکه سیب 

 های صنعتی را افزایش دادباد و باران حجم سیب

تومان و ممتاز به قیمت 1400تا  900تومان، درجه یک 900تا  600گفته پورقاضی، درحال حاضر هر کیلو سیب درجه دو بین به 

کیلومتر بخش زیادی از محصوالت 120جا آغاز شد که بادی با سرعت شود، اما مشکل از آنورزان خریداری میتومان از کشا2400

تنها ممتاز نیستند بلکه به قیمت سیب صنعتی باغداران را که اتفاقا کیفیت خیلی خوبی هم دارند را ریخت. حاال این محصوالت نه

اعث ایجاد حجم بیشتر ب منطقه در باران بارش و شدید باد وزش: داد ادامه او ود. شتومان از باغدار خریداری می315یعنی حداکثر 

 .ها طبق روال معمول باید به کنسانتره تبدیل شوندسیب پادرختی شده و این سیب

 هزار تن سیب صادر کردیم20تنها 

گفته نماینده مردم ارومیه شرایط را برای باغدار سخت کرده  سال ازجمله دالیلی است که به اما کندشدن روند صادرات در این ایام

های کشور به کشورهای آذربایجان، هندوستان شده در سردخانههزار تن سیب ذخیره750هزار تن از 20گفته او، تاکنون تنها است. به 

ر شده است. این درحالی است که به دلیل نبود روابط بازرگانی مناسب صادرات به کشورهایی همچون عراق و روسیه و افغانستان صاد

 حصوالتم سالهر شده باعث موضوع این که است معتقد کشاورز خانه رئیسنایب میان این در  برند. در شرایط بسیار بدی به سر می

 .برود واسطه و دالالن جیب به روز یک در کشاورز و باغدار زحمت سالیک سود و شتهندا آنها برای سودی هیچ کشاورزان تولیدی

های روز و نوین در بحث تواند از تکنیککند و درآمد حاصله ناچیز است، نمیاو بر این باور است، چون باغدار و کشاورز سود نمی

باکیفیت تولید کند، عالوه بر این، مسائل متعدد دیگری نیز زنجیروار تواند ارقام جدید و باغداری و تولید محصول استفاده کند، نمی

 .خصوص سیب با مشکل مواجه باشددست به دست همه داده تا بازار محصوالت کشاورزی به

 مدت و درازمدت حل مشکل سیب درختی و نیز سایر محصوالت کشاورزی استانبیابانی همچنین با اشاره به لزوم تدوین برنامه کوتاه

های صحیح از طرف ریزیهای دولتی و همچنین اتخاذ راهکارها و برنامهگوید: با حمایت صندوق توسعه ملی و اختصاص یارانهمی

پذیری توانیم به بهبود کیفیت محصوالت کشاورزی و باغی و افزایش قدرت رقابتدولت به منظور افزایش قیمت خرید سیب صنعتی، می

 .جهانی، یاری رسانیمصنایع تبدیلی در بازارهای 
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هم های مونقل برای سیب درختی را از مولفههای حملهای صادراتی و تخصیص یارانهبندی، اعطای مشوقوی، بهبود کیفیت بسته

 .به منظور حفظ بازارهای هدف صادراتی و نیز توسعه صادرات عنوان کرد

خصوص سیب را که یکی از رچه بهتر محصوالت کشاورزی بههای بازرگانی کشور در جهت معرفی هوی همچنین استفاده از رایزن

دید های جخصوص کشورهای همسایه با استفاده از تکنیکهای افزایش صادرات کشاورزی است، گفت: متاسفانه سایر کشورها بهراه

 از ما در بازارهای جهانیهای تولیدی مرغوب کشور و استان سهم زیادتری تر از سیبکیفیتبازاریابی با وجود تولید محصوالت بی

 .دارند

 بردتولید هر سیب چقدر آب می

در ایران، کشاورزی بیشترین مصرف آب را دارد، با این تفاوت که سهم کشاورزی ایران در مقایسه با سایر کشورها از استانداردهای 

رساند درصد منابع آب را به مصرف می92درصد و کشاورزی نیز 2درصد، صنعت 6براین اساس مصرف خانگی  .جهانی بسیار باالتر است

گویند، هدررفت آب را نباید به کنند و میدرصد آب را در کشاورزی تأیید می70)هرچند که مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی مصرف 

ترمکعب آب کیلوگرم بر مترمکعب است. بدین معنا که از هر م3های پیشرفته بیشتر از پای کشاورزی گذاشت(. کارایی آب در کشور

رسد. کیلوگرم بر مترمکعب نیز نمیکه راندمان مصرف آب در ایران به یککیلوگرم محصول کشاورزی تولید کرد. درحالی 3توان می

دهد که تولید یک سیب ها نشان میرا کسب کرده است. بررسی 102کشور، رتبه  123وری از آب در بین بر این اساس، ایران در بهره

 .لیتر آب نیاز دارد 70 گرمی حداقل100

http://www.iana.ir/fa/news/49724/%D9%85%D8%A7%D8 
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 تولیدات باغی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آبان  ۱۰تاریخ: 

 ایران هشتمین کشور تولیدکننده قارچ در دنیامحدودیتی در صدور مجوز تولید قارچ وجود ندارد/ 

 .تن قارچ هشتمین کشور تولیدکننده در دنیا به شمار می رود 140یک مقام مسوول گفت: ایران با تولید ساالنه 

غالمرضا تقوی مدیرکل دفتر امور گلخانه،  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

هشتمین کشور تولیدکننده  قارچ تن 140گیاهان دارویی و قارچ خوراکی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه ایران، با تولید ساالنه 

د، اظهار کرد: تامین امنیت غذایی، ارتقای صادرات، اقتصادی کردن تولید باحفظ نهاده های پایه و افزایش تولید دنیا به شمار می رو

 .محصوالت کشاورزی در محیط های کنترل شده از جمله اهداف وزارتخانه در تولید قارچ به شمار می رود

زای به شمار می رود افزود: به ا اقتصاد مقاومتی رکان سیاست هایوی با اشاره به اینکه تولید قارچ به سبب ایجاد اشتغال از دیگر ا

نفر اشتغال ایجاد می شود که این حیث اهمیت باالیی  18تا  15تنی بسته به مکانیزاسیون واحدهای تولیدی برای  220هر واحد 

میلیون تومان  80تا  70به ازای هر نفر تقوی ادامه داد: با توجه به سطح احداث واحدهای تولیدی از لحاظ فنی و مکانیزاسیون .دارد

کنترل شده از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند، گفت: براین  قارچ های خوراکیتقوی با بیان اینکه تولید .سرمایه گذاری می شود

ا بیان اینکه وی ب.اساس اقدامات و حمایت های خوبی برای تولیدکنندگان ازجمله اخذ تسهیالت بانکی برای آنها در نظر گرفته ایم

ونیم  14تمامی واحدهای تولید قارچ دارای مجوز تحت پوشش تسهیالت بانکی هستند اذعان کرد: براین اساس تسهیالت با سود 

درصد با تنفس بازپرداخت یک ساله در اختیار آنها قرار  15درصد از صندوق توسعه ملی به اضافه نرخ سود ترجیهی و همچنین سود 

 .درصد کاهش می یابد 3این نرخ برای مناطق محروم می گیرد که همواره 

 صدور مجوز ده هکتار مجوز تولید قارچ تا پایان سال

 .وی با بیان اینکه صدور مجوز تولید قارچ برای امسال حدود ده هکتار بوده است افزود: تاکنون برای هر هکتار مجوز صادر شده است

از موانع پیش روی تولیدکنندگان قارچ به شمار می رود افزود: با پیگیری های وزارت  تقوی با بیان اینکه اخذ مالیات بر کمپوست یکی

این مقام مسئول با اشاره به اینکه ایجاد تنوع در تست تولید قارچ .جهاد این موضوع درهیات دولت در حال تصمیم گیری است

اساس بخشی از آموزش ها را در این زمینه متمرکز کرده ایم خوراکی ازجمله برنامه های وزارتخانه به شمار می رود بیان کرد: بر این 

 .و به زودی قارچ شاه صدف و صدفی معرفی خواهند شد

 تولیدکنندگان قارچ با مشکل بازار روبه رو هستند

صرف و م وی با بیان اینکه بازار یکی از بحث های کلیدی و اصلی پیش روی تولیدکنندگانبه شمار می رود اذعان کرد: افزایش سرانه

سرانه مصرف قارچ تا پایان برنامه ششم به .توسعه صنایع تبدیلی یکی از راهکارهای اصلی جهت افزایش تولید قارچ به شمار می رود

تقوی با انتقاد از اینکه سرانه مصرف قارچ در کشور از میانگین جهانی پایین تر است تصریح کرد: کشش بازار .دو و نیم کیلو می رسد

به گفته .قاضا تبعیت می کنند از این رو جهت افزایش سرانه مصرف با انجمن صنفی قارچ برنامه هایی تدوین شده استاز عرضه و ت

این مقام مسئول با بیان اینکه سرانه .وی افزایش سرانه مصرف یکی از راهکارهای خروج بحران از وضعیت کنونی به شمار می رود

لو است ادامه داد: البته تا پایان برنامه ششم توسعه در نظر داریم که سرانه مصرف را مصرف کنونی قارچ در کشور یک و سه دهم کی

 .به دو و نیم کیلو افزایش دهیم

 لزوم توجه به توسعه صنایع تبدیلی 

یگر د مدیر کل دفتر امور گلخانه ها گیاهان دارویی و قارچ خوراکی وزارت جهاد و کشاورزی با بیان اینکه توسعه صنایع تبدیلی یکی

از راهکارهای افزایش قارچ در کشور است گفت: بر این اساس واحدهای تولیدی باید تمامی واحدهای زنجیره اعم تأمین نهاده، 
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لزوم توجه جدی به  به  تقوی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره.کمپوست، تولید، فرآوری و عرضه بازار را در اختیار داشته باشند

در شرایط کنونی که به سبب کاهش سرانه مصرف با مازاد تولید قارچ روبه رو هستیم توجه به صادرات باید  صادرات قارچ بیان کرد:

 .در دستور کار قرار گیرد چرا که اکنون به دلیل نداشتن بانک اطالعات صارات حرفه ای و تخصصی نداریم

http://www.yjc.ir/fa/news/6305087/%D9%85%D8%AD%D8%AF%D 
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 تولیدات باغی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آبان  ۱۴تاریخ: 

 توسعه صادرات محصوالت کشاورزی، راه فرار از بن بست اقتصاد نفتی/ مشکالت باغداران چیست؟

به عنوان یکی از مهم ترین بخش های صادرات کاالهای غیرنفتی، در پایداری اقتصاد کشور تاثیر بسزایی  صادرات کاالهای کشاورزی

و کاهش وابستگی به  توسعه صادرات غیرنفتی خبرنگاران جوانگروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار.دارند

اشتغال  ایجاد حیث  درآمد های نفتی یکی از اهداف مورد توجه دولتمردان در ادوار مختلف بوده است، چراکه نه تنها از دیدگاه ارزآوری بلکه از

در پایداری  صادرات کاالهای غیرنفتی ترین بخش هایمصادرات کاالهای کشاورزی به عنوان یکی از مه.از اهمیت فراوانی برخوردار است

چالش های متعددی نظیر کمبود صنایع تبدیلی  محصوالت کشاورزی صادراتالبته ناگفته نماند که در توسعه .اقتصاد کشور تاثیر بسزایی دارد

نیازمند توجه جدی وزارت خانه های مختلف  تعرفه باالی صادرات، سد راه صادرکنندگان است که رفع آن،  نامناسب  و تکمیلی، بسته بندی

 .بدیهی است که نقش بخش خصوصی در توسعه و ارتقای صادرات، قابل چشم پوشی نیست .است

بیان اینکه دولتمردان تنها با   صنعت،تجارت و کشاورزیرضا نورانی رییس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی در گفتگو با خبرنگار 

توسعه صادرات محصوالت کشاورزی نیازمند ایجاد زیرساخت ها و حمل و نقل مناسب  :شعار توسعه صادرات را می دهند، اظهار کرد

 وی با انتقاد از این امر که متولی صادرات نداریم ، افزود: بخشی از صادرات در دست وزارت.جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی است

جهاد کشاورزی و بخش دیگر وزارت صنعت و معدن و سازمان توسعه تجارت است که در جهت رونق صادرات، تعامل وزارتخانه ها، 

نورانی ادامه داد: بسیاری از کشورها تاییده میزان باقی مانده سموم را می خواهند .افزایش توانمندی ها و رفع موانع امری ضروری است

س نبودن مراکز آزمایشگاهی هزینه های باالیی دارد، بدین منظور دولتمردان باید تمهیداتی برای این که این امر به سبب دستر

درصدی صادرات سیب در پنج ماه نخست سال خبر داد  84رییس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی از کاهش  .موضوع به کار گیرند

 .صادرکنندگان، صادرات سیب کاهش چشمگیری یافته است برای  و گفت: با توجه به مقرون به صرفه نبودن سیاست بازار

علی رغم دریافت تعرفه های ناچیز واردات از کشورهای   :وی با انتقاد از پروتکل های یک جانبه صادرات محصوالت غیرنفتی بیان کرد

 تمردان انتظار می رود مسیر صادراتپاکستان، عراق ، کره جنوبی اما کشور ما برای صادرات باید تعرفه باالیی پرداخت کند که از دول

صادرات  به گفته نورانی، توسعه .درصدی، امکان ورود به بازارهای جهانی وجود ندارد 50را هموار کنند، چراکه با وجود اخذ تعرفه 

ارز وی ادامه داد: بخش خصوصی موافق تک نرخی شدن .نیازمند انعقاد قرارداد پروتکل های دوجانبه است محصوالت غیرنفتی

 .است، چراکه با سیستم دو نرخی بودن ارز کار به جایی نخواهد رسید

 واردات محصوالت کشاورزیرییس اتحادیه محصوالت کشاورزی با اشاره به اینکه نگاه دولتمردان واردات است، تصریح کرد: با  

 .مخالف هستیم، چرا که توسعه صادرات، ایجاد اشتغال و افزایش ارز آوری است

  صادرکنندگان با چالش های متعددی روبرو هستند

اظهار  صنعت،تجارت و کشاورزیمحمد شفیع ملک زاده رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در گفتگو با خبرنگار  

سبب برخی سیاست ها و بوروکراسی های مسائل تحریم و نداشتن ارتباط با صادرکنندگان با سایر رقبا در بازارهای هدف به  :کرد

باال بودن قیمت تمام شده   وی با بیان اینکه .برخی کشورها، ضعف در بسته بندی ، سورتینگ و صنایع تبدیلی امکان رقابت ندارند

فزایش بهره وری، استفاده از نهاده ها و یکی دیگر از مشکالت پیش روی صادرات به شمار می رود، افزود: ا محصوالت کشاورزی

ملک زاده  .ادوات با کیفیت، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، فرآوری و سورتینگ محصوالت در رونق صادرات، تاثیر بسزایی دارد

اه داشته و نبود سردخانه و انبار کافی برای نگهداری ، افزایش ضایعات را به همر فساد پذیری محصوالت کشاورزی :ادامه داد
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است که بدین منظور توسعه صنایع تبدیلی و سردخانه، استفاده از ارقام باکیفیت و تکنولوژی های روز دنیا در شرایطی که بازار اشباع 

 .است، با نگهداری محصول در سردخانه می توان میزان ضایعات را کاهش داد

 محور توسعه و استقالل کشور،کشاورزی است

با بیان اینکه توسعه صادرات محصوالت  صنعت،تجارت و کشاورزیس اتحادیه باغداران در گفتگو با خبرنگار مجتبی شادلو نایب ریی

ت فکشاورزی یکی از سیاست های اصلی اقتصاد مقاومتی به شمارمی رود، اظهار کرد: بنابر فرمایش مقام معظم رهبری برای برون ر

 .از وابستگی درآمدهای نفتی ، توجه به تولیدات کشاورزی باید مورد توجه قرار گیرد

های اخیر صادرات دستخوش تحوالتی قرار گرفت، افزود: صادرات پایدار و مستمر نیازمند انعقاد قراردادهای وی با اشاره به اینکه طی ماه

شادلو با بیان اینکه با شعار صادرات رونق نمی یابد،گفت: .از تولید استبلندمدت، اعطای مشوق صادراتی و حمایت همه جانبه دولت 

در محصوالت باغی عالوه بر تامین نیاز داخل با مازاد تولید روبرو هستیم که در قالب قراردادهای بلند مدت، امکان صادرات پایدار به 

 . توان شرایط قابل قبولی در صادرات داشتتقاضا نمیبه گفته این مقام مسوول براساس شرایط عرضه و .بازارهای هدف وجود دارد

رییس اتحادیه باغداران با بیان اینکه پایداری تولید در گرو توسعه صادرات محصوالت کشاورزی به بازارهای هدف است، افزود: در 

ارد ه مهلکی به تولید داخل وهای توزیع نبود که در صورت ادامه این روند ضربتابستان امسال قیمت برخی محصوالت جوابگوی هزینه

های تولید توان هزینهوی در خصوص اینکه با شعار نمی.ای که مجدد کشور به محصوالت خارجی وابسته خواهد شدشود، به گونهمی

ود ندارد، وجهای تولید امکان رقابت صادرکنندگان با سایر رقبا در بازارهای هدف را کاهش داد، تصریح کرد: باتوجه به باال بودن هزینه

اهش های خود را کتوانند هزینههای کشت و صنعت، شرایط و امکانات مکانیزه میچراکه تولیدکنندگان تنها در صورت داشتن مجتمع

های مالکی و نبود مزارع وسیع و یک پارچه افزود: این امر در کنار نبود امکانات مکانیزه هزینهشادلو با انتقاد از کشاورزی خرده.دهند

از کشاورزان به  آالت حمایت جدیرود دولت در بحث توسعه مکانیزاسیون و ماشیندهد که انتظار میلید را به شدت افزایش میتو

شود، که این امر در عمل آورد، چراکه در کشورهای توسعه یافته تمامی مراحل داشت، کاشت و برداشت به صورت مکانیزه انجام می

نایب رییس اتحادیه باغداران با بیان اینکه اجرای قانون الگوی کشت در کشور ما امری ضروری .ایی داردها تاثیر به سزمدیریت هزینه

ه این ها باید جلوگیری شود کبر در برخی استاناست، بیان کرد: با توجه به شرایط اقلیمی و بحران منابع آبی از کشت محصوالت آب

وی در خاتمه .االجرایی ابالغ نشده استشود، متاسفانه تاکنون مصوبه الزماتی میامر تنها در صورت اجرای قانون الگوی کشت عملی

 یبزرگ ضعفنقطه امر این  های تولید امکان رقابت و توسعه صادرات در بازارهای هدف وجود ندارد وگفت: با توجه به افزایش هزینه

 .رودما به شمار می برای

 کنندمی و پنجه نرمکشاورزان با مشکالت متعددی در بخش دست  

 تولید هایهزینه کاهش اظهار کرد: صنعت،تجارت و کشاورزیهای بخش کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مسعود اسدی رییس تشکل

تولید محصوالت  وی با اشاره به اینکه.داشت جدی توجه آن به باید که است مواردی جمله از سطح واحد در وریبهره افزایش و

ولید های تآوری محصوالت توسط نیروی انسانی به شدت هزینهدر کشور ما قابل قبول است، افزود: برداشت و جمع باغی و مرکبات

بازاریابی و  به گفته اسدی.شوددهد، در حالیکه در کشورهای پیشرفته تمامی مراحل تولید به صورت مکانیزه انجام میرا افزایش می

ردان مکنندگان و دولتایجاد برند ملی برای محصوالت ایرانی در بازارهای هدف امری ضروری است که متاسفانه در سالهای اخیر صادر

های مناسب برای بسیاری از محصوالت بندیهای بخش کشاورزی ادامه داد: نبود بستهرییس تشکل.اندتوجه بودهنسبت به این امر بی

ذاری گارهای هدف موجب شد که رقبا این محصوالت را تحت عنوان برند جدید به اسم خود ثبت کنند و این امر نیازمند سرمایهدر باز

رود، افزود: توسعه های صادراتی یکی از ابزارهای موثر در توسعه صادرات به شمار میوی با بیان اینکه اعطای مشوق.وسیع دولت است
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انده مجانبه مجلس و دولت از بخش کشاورزی که متاسفانه این امر در حد شعار باقییازمند حمایت همهصادرات محصوالت کشاورزی ن

های بخش کشاورزی با اشاره به ضرورت توجه به تولید محصوالت ارگانیک گفت: عدم تطبیق محصوالت تولیدی رییس تشکل.است

رود و به همین خاطر تولیدکنندگان ت محصوالت کشاورزی به شمار میما با استانداردهای روز دنیا یکی دیگر از عوامل کاهش صادرا

باید به سمت و سوی تولید محصوالت سالم و ارگانیک پیش روند، چراکه کشورهای پیشرفته اجازه ورود محصوالت غیرسالم به 

داریم، یادآور شد: وضعیت اسدی با بیان اینکه در توسعه مکانیزاسیون بخش کشاورزی وضعیت اسفناکی .دهندکشورشان را نمی

کننده است، در حالیکه کشورهای دنیا با استفاده از آخرین تکنولوژی و توسعه مکانیزاسیون در محصوالت غیر زراعی بسیار نگران

وی توسعه مکانیزاسیون در محصوالت سبزی، سیفی، باغی و درختی را امری ضروری .آالت روز به امر تولید مشغول هستندماشین

را در بر دارد، اما امکان تأمین آن به سبب  های تولیدکاهش هزینهو گفت: توسعه مکانیزاسیون در بخش کشاورزی  دانست

های بخش کشاورزی با بیان اینکه سیستم بانکی با بخش کشاورزی قطع رییس تشکل.های باال از سوی کشاورزان وجود نداردهزینه

کند و تنها بخش محدودی از کشاورزان یچ نوع خدمات به عموم کشاورزان ارائه نمیارتباط کرده است، گفت: سیستم بانکی کشور ه

قیمت به اقشار  های اقتصادمقاومتی ارائه تسهیالت ارزانتوانند از تسهیالت بانکی استفاده کنند، درحالیکه بر اساس سیاستمی

ها به ویژه بانک کنم که تمامی بانکبه صراحت اعالم میاسدی ادامه داد: بنده .شودپذیر در هر صنفی امری ضروری تلقی میآسیب

وی با بیان اینکه توسعه مکانیزاسیون در بخش کشاورزی نیازمند ارائه .اندهای تسهیالت خود را به روی کشاورزان بستهعامل درب

 10ها ه وثیقه ملکی در شهرها تنها نظیر ارائمیلیون تومانی به بخش است، تصریح کرد: با توجه به شرایط سقف بانک 200تسهیالت 

 .ترا داش صادرات محصوالت کشاورزیدرصد از کشاورزان موفق به دریافت تسهیالت هستند، با این وجود نباید انتظار توسعه 
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 تولیدات باغی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آبان  ۱۳تاریخ: 

 رقم انار در کشور شناسایی شد ٧۶0

 .رقم انار در ایران خبر داد 760معاون وزیر جهاد کشاورزی از شناسایی و جمع آوری 

محمد علی طهماسبی معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: مجلس  خبرنگاران جوانگروه اقتصادی باشگاه  به گزارش

هزار هکتار از اراضی شیب دار کشور به کشت گونه های مثمر و دارویی را مصوب کرد که در  500در برنامه ششم توسعه، اختصاص 

 وبی ندارند به کشت گیاهان مثمر بپردازیم.تالش هستیم با همکاری مردم در اراضی مستثنیات که بازدهی مطل

وی افزود: در این زمینه تسهیالت ارزان قیمت و درازمدت به شهرستان ها ابالغ می شود که باید باغداران و کشاورزان طرح های خود 

در ایران شناسایی و جمع آوری شده  رقم انار ٧۶0را تهیه و ارائه کنند تا به بانک های عامل معرفی شوند.طهماسبی با بیان اینکه 

است، گفت: شهرستان بهشهر از لحاظ اقلیمی بسیار مستعد احداث باغ و پرورش انار است و باید از این پتانسیل و ظرفیت کمال 

دیلی باستفاده را کرد که به همین منظور مسئوالن شهرستان بهشهر باید به دنبال جذب سرمایه گذار برای احداث کارخانه صنایع ت

 انار باشند زیرا با تهیه فرآورده های با کیفیت می توان این محصوالت را به استان های دیگر و حتی کشورهای مختلف صادرات کرد.

 تبدیلی صنایع احداث برای زمینی شهرستانی هر صنعتی هایشهرک در اگر  معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد:

هیچ محدودیتی برای واگذاری زمین به منظور احداث صنایع تبدیلی ندارد و فقط باید  زارت جهاد کشاورزیو باشد نداشته وجود

ای کشاورزی هسرمایه گذار در این زمینه متقاضی باشد.وی با اشاره به اینکه احداث گلخانه، استخر، صنایع تبدیلی و هر گونه فعالیت

هیچ محدودیتی در زمینه پرداخت تسهیالت و واگذاری زمین در این زمینه وجود تغییر کاربری محسوب نمی شود ، افزود:اکنون 

ندارد که باید از این فرصت به خوبی استفاده کرد.معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به سیاست واردات موز در ازای 

 150ن صادر شد که اگر این صادرات انجام نمی شد هزار تن سیب از ایرا 353صادرات سیب بیان کرد: براین اساس سال گذشته 

 شود، می تولید کشور در  میلیون تن مرکبات 5  هزار تن سیب در سردخانه های کشور باقی می ماند.طهماسبی با بیان اینکه ساالنه

هزار تن کیوی  300هزار تن سیب و  800میلیون و  3 ، پرتقال  آن  تن میلیون دو مرکبات، تن میلیون پنج ساالنه مجموع از  :افزود

 صادرات محصوالت باغی و کشاورزیدر کشور تولید می شود که می توان مازاد نیاز کشور را صادر کرد.به گفته وی در زمینه 

 رفعال شوند.طهماسبی در پایان تصریح کرد: در زمینه آموزش باغداری انا ناوگان حمل و نقلباید بخش خصوصی و اتاق بازرگانی و 

اشرف، وزارت جهاد کشاورزی آمادگی دارد تا کالس های آموزشی و عملی با حضور متخصصان پرورش انار، تغذیه، آفت و هرس 

 درخت را برای متقاضیان احداث باغ انار در بهشهر برگزار کند.

a/news/http://www.yjc.ir/f6308577/%DB%B7%DB%B6%DB% 
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 تولیدات زراعی
 فارس - ۹۶/۰۸/۱۴ : تاریخ

  یزدگزارش فارس از اجرای طرح ترسیب کربن در ابرکوه 
های خرد ای و صندوقهای توسعهاقتصادی در روستا با تیم آب/ ایجاد فعالیتمالکی برای کاشت زعفران در مناطق کممزیت خرده

المللی در ذیل اجرای پروژه ترسیب کربن از مزیت کاشت مراتع و آبخیزداری از طریق مشارکت با یک نهاد بین ها،سازمان جنگل

آب ابرکوه یزد در جهت مثبت استفاده کرده و این طرح را به زودی به شهرستان خاتم مالکی در منطقه کمزعفران به صورت خرده

  .تسری خواهد داد

، طرح ترسیب کربن )مدیریت مشارکتی منابع طبیعی و توسعه پایدار روستایی( با خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

ها، مراتع و آبخیزداری کشور به نمایندگی از دولت و برنامه عمران ملل متحد در ایران و صندوق های مشترک سازمان جنگلهمکاری

 .آباد شهرستان سربیشه خراسان جنوبی کلید خورده استدر منطقه حسین 2003از سال  زیستجهانی محیط

ای، ملی مدیریت مشارکتی منابع طبیعی و محلی توانمندسازی این پروژه با سه هدف جهانی ترسیب کربن و کاهش گازهای گلخانه

 .و بهبود اوضاع اقتصادی، اجتماعی جوامع محلی اجرا شده است

های توسعه روستایی و تقویت منابع محلی از طریق ی این پروژه مبتنی بر بسیج جوامع محلی از طریق تشکیل گروهمکانیسم اجرا

 .های توسعه پایدار روستایی استهای اعتباری خرد و تعاونیتشکیل صندوق

ژه ترسیب کربن در شهرستان ابرکوه، در بازدید خبرنگاران از پرو.استان بیابانی کشور تسری یافته است 19این پروژه در حال حاضر به 

محمدرضا آخوندی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری یزد بابیان مشخصات پروژه ترسیب کربن در یزد اظهار داشت: در روستای 

ب این وی بابیان اینکه در قال.هزار هکتار زمین زراعی اجرا شده است 70در  93بدافت و شهرستان ابرکوه پروژه ترسیب کربن از سال 

 هایی با عضویت جوامع محلیهای اقتصادی دیگر از جمله تشکیل صندوقهای متعددی از جمله کاشت زعفران و فعالیتپروژه فعالیت

 .زودی به شهرستان خاتم تسری خواهد یافتیا نانوایی انجام شده و به

بینی کاشت های پیشین پیشست، گفت: با روشکاری شده اهکتار در این محدوده زعفران 5آخوندی بابیان اینکه در حال حاضر 

کیلو در هکتار  15شد که با روش جدید در سال سوم و چهارم کیلو سرگل زعفران برداشت می 5زعفران به طور متوسط از هر هکتار 

 .رسدکیلو در هکتار برداشت زعفران می 30و در سال پنجم به 

ها و مراتع و آبخیزداری با تأکید بر اینکه در ایجاد سیب کربن، سازمان جنگلزایی پروژه ترهمچنین اکبر سهرابی مشاور اشتغال

اظهار داشت: این اطالعات توسط کارشناسان  بریم،ها بهره میهای اقتصادی در جوامع محلی از اطالعات و تجربیات بومیفعالیت

ضررهای آزمون و خطا را  شوند که اجرای پایلوت حاشیهشوند و پس از تعیین قابلیت بازارسازی به صورت پایلوت اجرا میبررسی می

وری پایین محصوالت و وی بابیان اینکه عمده مشکالت جوامع محلی که به مشاغل کشاورزی مشغول هستند، بهره.دهدکاهش می

ال در شود و برای مثمیبینی ها پیشفروش نرفتن محصوالت است که با توجه به شرایط هر محل راهکارهایی برای جبران این نقیصه

مالکی که نیاز کم به آب دارد، در دستورکار قرار گرفته آبی، کشت زعفران به صورت خردهمحدوده ابرکوه با توجه به بحران کم

مالکی یک ظرفیت مناسب برای کشت زعفران است، زیرا کشت زعفران در حجم کالن سخت است و سهرابی تأکید کرد: خرده.است

چنینی در جوامع روستایی های ایناجرای پروژه :زایی پروژه ترسیب کربن خاطرنشان کردمشاور اشتغال.رهای مخصوص داردنیاز به ابزا

های جدید های مختلفی برای ترغیب و عالقمندسازی مردم این مناطق به طرحهای خاصی است ازجمله اینکه روشدارای ویژگی

مندان زیادی وجود نداشت و برای سال نخست، این طرح در حدود پایلوت این طرح عالقهشود. برای مثال در ابتدای اجرای اجرا می
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وی .که کشاورزان به نتیجه رسیدن این طرح رسیدند اکنون متقاضی اجرا شدندهکتار به صورت ازمایشی اجرا شد و پس از آن 5تا  4

ز ها اایجاد نانوایی اشاره کرد و گفت: تمامی این طرحهای اقتصادی ذیل طرح ترسیب کربن به پرورش طیور و همچنین به پروژه

در این بازدید همچنین سیدحسین موسوی مدیر اجرایی طرح .های خرد محلی، تأمین اعتبار شدندای و صندوقهای توسعهطریق تیم

های دوقای و صنی توسعههاهای خرد محلی گفت: مبنای این طرح که ایجاد تیمترسیب کربن در یزد با تشریح نحوه فعالیت صندوق

شود که در نتیجه آن شاهد بهبود و ارتقاء سطح کیفیت زندگی مردم در خرد محلی است سبب تقویت سرمایه مالی و اجتماعی می

ای با های توسعهها پس از ایجاد تیموی ادامه داد: این صندوق .موضوعات مختلف از جمله بهداشت و سالمت، رفاه و معیشت هستیم

ها دارای نسبت نزدیک با یکدیگر هستند. حق عضویت ماهانه گیرند که بسیاری از اعضای صندوقمتقاضیان شکل می عضویت

هزار تومان است و هر صندوق یک سرگروه دارد که به طور مرتب مبالغ جمع شده ماهیانه را در بانک سپرده  20تا  5ها از صندوق

گذاری اری بانک رسالت در قالب طرح بانکداری اجتماعی این بانک بابت هر روز سپردهدر این طرح با همکوی ادامه داد: .کنندمی

 2میلیون تومان به آن امتیاز تسهیالت  2میلیون تومان یک ماه در بانک بماند، سر ماه  10گیرد و برای مثال؛ اگر امتیاز تعلق می

ها تسهیالت پرداخت تومان از طرف بانک رسالت به این صندوقموسوی اضافه کرد: تاکنون چند ده میلیون  .درصد تعلق گرفته است

  .میلیون تومان تسهالت پرداخت خواهد شد 170شده و ظرف یک ماه آینده نیز 

درصد از این تسهیالت به معیشت و موضوعات خدماتی مانند خرید خانه،  20کرد این تسهیالت گفت: تنها وی درباره محل هزینه

جوجه یا یک دستگاه  4شود، حتی اگر منوط به خرید کند و مابقی حتما صرف ایجاد شغل میتصاص پیدا میخرید ماشین یا سفر اخ

وی اضافه کرد: در این طرح تمرکز در ایجاد مشاغل کوچک است و در گام نخست، ایجاد کارگاه های مثالً  .تایی باشد 20کشی جوجه

  .دی رسیدن به این هدف نیز وجود داردهای بعچندصدنفره در دستورکار نیست اگر چه در گام

ها درصد عضو این صندوق 52نفر جمعیت ساکن در این محدوده  1700موسوی درباره میزان اقبال این طرح بین مردم گفت: 

وی در واکنش به انتقادی از این طرح که آن را سبب دور کردن زنان محلی از مشاغل خانگی دانسته بود، گفت: برخی  .هستند

ها خارج کنیم و کسب و کارهای خانگی زنان را حذف کنیم در صورتی که این اند که در این طرح قصد داریم زنها را از خانهگفته

ها حضوری فعال دارند و همچنین چندین صندوق توسط خانم ها اداره ها در این صندوقتحلیل درست نیست و همچنان که خانم

  .ت خانگی زنان ندارد و تنها در جهت افزایش رفاه و معیشت مردم روستانشین استشوند و این شیوه منافاتی با فعالیمی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960814000943 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960814000943


   
ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آبمرکز     

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

 

79 

 تولیدات زراعی
 فارس - ۹۶/۰۸/۰۹ : تاریخ

 های تولید محصول جالیزی ماند/ احداث سردخانه در قطبزمینی دیگر روی دست کشاورز نمیپیاز و سیب
زمینی و های عمده تولیدکننده پیاز، سیبمدیر کل سبزی و صیفی وزارت جهاد کشاورزی گفت: احداث سردخانه در استان

 .مرویه قیمت نباشیشود، شاهد ضایع شدن یا کاهش بیید میهایی که این محصول به وفور تولفرنگی آغاز شده تا در فصلگوجه

 :، با اشاره به اجرای طرح کشت محصوالت جالیزی به روش استمرار و بهاره، گفتخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی اصغری در گفت

هکتار گوجه فرنگی در اراضی کشاورزی کشور کشت شده  475هزار و  24هکتار پیاز و  7535 زمینی،هکتار سیب 4100امسال تاکنون در سطح 

 رویه قیمت بر سر مزارع اینوی در پاسخ به اینکه با توجه به آنکه در برخی فصول با تولید بیش از نیاز شاهد ضایع شدن و کاهش بی.است

که سه چهارم این محصوالت در فصل پاییز به دلیل شرایط اقلیمی مطلوب تولید محصوالت هستیم و چه فکری برای آن شده، گفت: از آنجایی 

سازی مناسب بتوانیم تعادل بازار های عمده تولیدکننده این محصوالت از سال گذشته آغاز شده تا با ذخیرهشود، احداث سردخانه در استانمی

 96و  95های های همدان، اصفهان و اردبیل در سالدر استان :ح کردمدیر کل سبزی و صیفی وزارت جهاد کشاورزی تصری.را داشته باشیم

 نچندین سردخانه احداث شده تا با این روش کاهش ضایعات به این محصوالت را در دستور کار قرار دهیم، مضاف بر آنکه با مدیریت نگهداری ای

وی افزایش سازی جلشود، با عرضه این محصوالت از محل ذخیرهمی فرنگی کمتر تولیدزمینی، پیاز و گوجهمحصوالت بتوانیم در فصولی که سیب

زمینی متناسب با نیاز مصرف کشور است وی همچنین به این نکته اشاره کرد که میزان تولید محصوالتی همچون سیب .رویه قیمت را بگیریمبی

 .و در کنار آن امکان صادرات نیز وجود دارد
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 تولیدات زراعی
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۱۰تاریخ: 

افزایش  /میلیون تن محصوالت جالیزی 2۵هزار هکتاری سبزی و صیفی در کشور/ تولید ساالنه  ٧20سطح زیر کشت 

 تنی میانگین عملکرد سیب زمینی 2

میلیون تن انواع محصوالت  25هزار هکتار رسید که حدود  720طی سال گذشته سطح زیر کشت سبزی و صیفی در کشور به 

 .تنی در هکتار افزایش یافت 2، 95_96جالیزی در کشور تولید شد، همچنین میانگین عملکرد سیب زمینی در سال زراعی 

، مدیرکل دفتر محصوالت علوفه ای و جالیزی وزارت جهاد کشاورزی در حاشیه بازدید از بیست و سومین نمایشگاه حسین اصغری

 720مطبوعات در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( گفت: سطح زیر کشت محصوالت سبزی و صیفی کشور حدود 

ع محصوالت جالیزی نظیر سبزی جات برگی، سیب زمینی، پیاز و گوجه فرنگی میلیون تن انوا 25هزار هکتار است و ساالنه حدود 

میلیون تنی نقش عمده ای در  13گروه عمده سیب زمینی، گوجه فرنگی و پیاز با تولید  3وی با بیان اینکه .در کشور تولید می شود

 .به خود اختصاص داده است درصد تولید سبزی و صیفی را 50سبد غذایی مردم دارند و محصوالت جالیزی بیش از 

تن در هکتار بوده، افزود: تولید  41میلیون تن با میانگین عملکرد  2.3،  95_96اصغری با اشاره به اینکه تولید پیاز در سال زراعی 

میلیون  5تن در هکتار بوده و سیب زمینی با تولید  41.1میلیون تن با میانگین عملکرد  5.3،  95 _96گوجه فرنگی در سال زراعی 

تن در هکتار  2تن در هکتار داشته است، همچنین میانگین عملکرد این محصول نسبت به سال قبل  34.2تنی ، میانگین عملکرد 

مدیرکل دفتر محصوالت علوفه ای و جالیزی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه نوسان تولید محصوالت .است یافته  افزایش

اقلیم و شرایط محیطی دارد، عنوان کرد: این تالطم باید کنترل شود تا اتفاق پیاز تکرار نشود، قیمت پایین کشاورزی رابطه مستقیم با 

پیاز در سنوات گذشته باعث کاهش عالقه کشاورزان به کشت این محصول و سرمازدگی پیاز در خزانه های استان اصفهان باعث ورود 

وی با بیان اینکه عراق متقاضی عمده محصوالت جالیزی ایران است، .ش قیمت ها شدبا تاخیر یک ماهه این محصول به بازار و افزای

 .گفت: کشورهای حاشیه خلیج فارس و قطر از دیگر مشتریان این گروه از محصالت کشاورزی ایران هستند

http://www.iana.ir/fa/news/49716/%D8%B3%D8%B7%D8 
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 تولیدات زراعی
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۱۳تاریخ: 

 رقم برنج ۴٧تن برنج در هکتار در سال جاری / معرفی  ۵/۵تولید 

زراعی توانسته متوسط عملکرد ها در زمینه بهرقم برنج و توصیه 47رئیس مؤسسه تحقیقات برنج کشور گفت: این مؤسسه با معرفی 

به گزارش ایانا از مؤسسه .تن در هکتار در سال جاری برساند 5/5تن در هکتار بود، به بیش از  3حدود  62برنج را که در سال 

تحقیقات برنج کشور، دکتر فرامرز علی نیا در سمینار پدافند غیرعامل در زمینه کشاورزی و برنج، مهم ترین محور فعالیت پدافند 

امنیت غذایی معرفی کرد و گفت: تالش برای ارائه محصول سالم، کاهش ضایعات و اصالح الگوی مصرف و غیرعامل در زمینه برنج را 

رقم برنج و  47افزایش عملکرد و راندمان آبیاری در این راستا صورت گرفته است. وی افزود: مؤسسه تحقیقات برنج کشور با معرفی 

تن در هکتار  5/5حدود سه تن در هکتار بود به بیش از  62رنج را که در سال زراعی توانسته متوسط عملکرد بها در زمینه بهتوصیه

در سال جاری برساند.رئیس مؤسسه تحقیقات برنج کشور یادآور شد: همچنین با ارایه شیوه آبیاری تناوبی باعث افزایش راندمان 

ز در سمینار پدافند غیرعامل در زمینه کشاورزی نژاد رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گیالن نیشعبان.مصرف آب در شالیزار شد

و برنج تغییر کاربری اراضی شالیزاری، مکانیزاسیون و تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری، اصالح ساختار کارخانجات برنجکوبی و خرید 

 تضمینی محصوالت کشاورزی را از اهم فعالیت های این سازمان نام برد.

http://www.iana.ir/fa/news/49741/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C% 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۱۴تاریخ: 

هزار تنی تولید شیر با اجرای پروژه های اصالح نژاد گاو / ترکیب های جدید نژاد گوسفند برای تولید  ٧93افزایش 
 گوشت قرمز استفاده می شود

 .شده است 92هزار تنی تولید شیر نسبت به سال  793اجرای پروژه های اصالح نژاد گاو شیری در کشور موجب افزایش 

زی، رییس مرکز اصالح نژاد و بهبود تولیدات دامی معاونت امور دام با اعالم این مطلب گفت: به گزارش ایانا از وزارت جهاد کشاور

هزار تن برآورد  86تولید شیر حدود یک میلیون و  95طبق نتایج آمارگیری از گاوداری های صنعتی کشور در سه ماهه نخست سال 

 هزار راس بوده است. 930شده ضمن آن که در این سال جمعیت گاو و گوساله نژاد اصیل هلشتاین و غیر هلشتاین اصیل حدود 

 830جمیعت گاو و گوساله اصیل هلشتاین حدود  92محمدرضا مالصالحی افزود: این در حالی است که در سه ماهه نخست سال 

تن بود.وی با بیان این که در راستای ارتقای تولید شیر در گله های صنعتی و روستایی و  800هزار و  897 هزار راس با تولید ساالنه

میلیون دز اسپرم گاوهای نر ممتاز از نژادهایی همچون هلشتاین و  3سرعت بخشیدن به پیشرفت ژنتیکی، به طور متوسط حدود 

و توزیع می شود، اظهار کرد: نتیجه این اقدام را می توان در ارتقای تولید  سمینتال در ایستگاه های اصالح نژاد دامی کشور تولید

شیر، بهبود راندمان تولید مثلی و افزایش طول عمر قتصادی گاوها مشاهده کرد.مال صالحی، اجرای پروژه های توسعه پرورش گاو 

ر سطح کشور عنوان کرد و گفت: این پروژه با هدف های دو منظوره را از دیگر طرح های مرکز اصالح نژاد و بهبود تولیدات دامی د

پرورش نژاد های دو منظوره و آمیخته گری جمعیت گاو های بومی با این نژادها اجرا می شود.وی افزود: با توجه به این که در حال 

ح نسبت آمیخته های حاضر عمده گاوهای آمیخته کشور حاصل از تالقی گاوهای بومی با نژاد هلشتاین هستند، با اجرای این طر

کشور نیز به نفع آمیخته های حاصل از تالقی با نژادهای دو منظوره تغییر خواهد کرد.رییس مرکز اصالح نژاد دام و بهبود تولیدات 

یر د شدامی معاونت امور دام در مورد اصالح نژاد بز نیز اذعان کرد: افزایش تولید شیر بز از دیگر اهداف وزارتخانه در چشم انداز تولی

کشور است.وی ادامه داد: در این زمینه پروژه تولید ترکیب ژنتیکی بزهای شیر در سطح کشور در حال اجرا است و گله های ناخالص 

 نژادهای سانن و آلپاین از طریق همکاری مشترک بین بخش های خصوصی ایران و فرانسه در داخل کشور ایجاد شده اند.

کیلوگرمی شیر بزهای بومی سانن را نتیجه این همکاری دانست و خاطر نشان کرد که تولید  3دود مالصالحی افزایش تولید روزانه ح

گرم است.وی در همین حال استفاده از ترکیب های جدید نژاد گوسفند در کشور به منظور  500شیر بزهای بومی، روزانه نزدیک به 

 و بلند مدت اصالح نژاد دام های سبک در کشور عنوان کرد.ارتقای بهره وری در تولید گوشت قرمز را از اهداف میان مدت 

رییس مرکز اصالح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی معاونت امور دام افزود: در این راستا، پروژه تولید ترکیب ژنتیکی گوسفند پربازده 

 عتی در حال انجام است.به منظور ارتقای تولید گوشت و بهبود راندمان تولید مثلی در واحدهای پرورش گوسفند صن

http://www.iana.ir/fa/news/49769/%D8%A7%D9%81%D 
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 چای
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۱۴تاریخ: 

 شودبهمن در الهیجان برگزار می 11همایش ملی چای و دمنوش های گیاهی 

های گیاهی، هم اندیشی در خصوص نقش چای و ترویج دستاوردهای نوین تحقیقاتی در حوزه چای و دمنوشافزایش آگاهی علمی 

و دمنوش های گیاهی در اقتصاد، سالمت و امنیت غذایی جامعه، هم افزایی علمی برای شناسایی و ارزیابی چاش ها و مشکالت 

 .رودش های گیاهی به شمار میصنعت چای و دمنوش های گیاهی از اهداف همایش ملی چای و دمنو

با انتشار اطالعیه ای تغییر زمان برگزاری  《چای و دمنوش های گیاهی》به گزارش ایانا از پژوهشکده چای، دبیرخانه همایش 

 دی ماه اعالم کرد. 10در شهر الهیجان و آخرین تاریخ ارسال مقاالت را  1396بهمن ماه  12و  11همایش را 

در این اطالعیه آمده است: نظر به تقاضاهای واصله مبنی بر تغییر زمان برگزاری همایش ه دلیل تداخل با سایر همایش ها و نمایشگاه 

 12و  11های مرتبط، بدین وسیله به اطالع می رساند بر اساس تصمیمات گرفته شده در کمیته راهبردی همایش، زمان برگزاری 

 .دی ماه اعالم می گردد 10رین تاریخ ارسال مقاالت تعیین و آخ 1396بهمن ماه 

 براساس این گزارش، محورهای همایش ملی چای و دمنوش های گیاهی به شرح زیر است:

 :علوم پایه

 گیاه شناسی

 فیتوشیمی و بیوشیمی

 ژنتیک، زیست فناوری و نانو فناوری

 اکوفیزیولوژی گیاهی

 :کشاورزی و منابع طبیعی

 یبه زراعی و به نژاد

 آفات، بیماری ها و علف های هرز

 حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه

 مدیریت آب و خشکسالی

 مکانیزاسیون

 فرآوری و بسته بندی

 کشاورزی پایدار) ارگانیک، دقیق و هوشمند(

 آموزش و ترویج

 :بهداشت و سالمت

 طب سنتی و اسالمی

 اثرات فارماکولوژیک

 اثرات بالینی

 محصوالت بهداشتی و آرایشی

 :صنعت و تجارت
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 اقتصاد مقاومتی و امنیت غذایی

 بازریابی و بازرگانی

 صنایع جانبی و محصوالت فراسودمند

 تجارت الکترونیکی

 :فرهنگی و اجتماعی

 آگروتوریسم

 اکوتوریسم

 توسعه روستایی

 هم اندیشی در خصوص گفتنی است افزایش آگاهی علمی و ترویج دستاوردهای نوین تحقیقاتی در حوزه چای و دمنوش های گیاهی،

نقش چای و دمنوش های گیاهی در اقتصاد، سالمت و امنیت غذایی جامعه، هم افزایی علمی برای شناسایی و ارزیابی چاش ها و 

 مشکالت صنعت چای و دمنوش های گیاهی از اهداف همایش ملی چای و دمنوش های گیاهی به شمار می رود.

 برگزار شود. 1396بانماه آ 25و  24ر بود در تاریخ همایش ملی چای و دمنوش های گیاهی قرا

شایان توجه است همایش ملی چای و دمنوش های گیاهی کار مشترک پژوهشکده چای، انجمن علمی گیاهان دارویی و سازمان 

 چای کشور است.

ws/http://www.iana.ir/fa/ne49790/%D9%87%D9%85%D8 
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 چای
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آبان  ۱۴تاریخ: 

 درصد مطالبات چایکاران ۶۵درصد کاهش یافت/ پرداخت  22تولید برگ سبز چای 

درصد کاهش  22تنها روزبهان گفت: تولید برگ سبز چای به سبب عملیات مناسب به زراعی و تغذیه باغات در مقایسه با سال قبل 

با بیان  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی  خبرنگار با گفتگو در چای سازمان محمد ولی روزبهان رییس.داشت

 میلیارد 203 بر بالغ ارزش به چای سبز برگ هزارتن 108 برداشت فصل ابتدای از به پایان رسید، اظهار کرد: سبز چایبرداشت برگ اینکه 

به سبب عملیات مناسب  تولید برگ سبز چای وی افزود: علی رغم کاهش نزوالت جوی و خشکی شدید هوا، .شد خریداری چایکاران از تومان

روزبهان با اشاره به اینکه سال گذشته میزان نزوالت جوی استثنایی  .درصد کاهش داشت 22به ذراعی و تغذیه باغات در مقایسه با سال قبل تنها 

د صعودی تولید برگ رییس سازمان چای از رون .بود، گفت: براین اساس تولید برگ سبز چای سال زراعی گذشته با هیچ سالی قابل قیاس نیست

برگ هزارتن  108، 96سال  و هزارتن 139 ،95هزارتن، سال  87، 94هزارتن، سال  65، 93سبز چای در سال های اخیر خبر داد و گفت: سال 

درصد  24،  94نسبت به  96درصد، 60نسبت به سال ماقبل خود  95تولید شد که این امر بدان معناست که تولید چای در سال  سبز چای

درصد بهای برگ سبز تحویلی به حساب چایکاران  65معادل  مطالبات چایکارانمیلیارد تومان  130روزبهان ادامه داد: تا کنون .رشد داشته است

هزارتن  108این مقام مسوول با بیان اینکه از مجموع  .واریز شده است و مابقی پس از پرداخت قدرالسهم کارخانجات و دولت پرداخت خواهد شد

استحصال شد، گفت: البته کیفیت چای تولیدی امسال به سبب عملیات به ذراعی و هرس باغات  چای خشکهزارتن  24گ سبز چای حدود بر

 .درصد برگ سبز خریداری شده درجه یک و مابقی درجه دو بوده است 36به گفته وی امسال  .نسبت به سال گذشته بهبود یافته است

 هزارتومان ۴0رانی حداکثر قیمت هر کیلو چای ای  

بیان کرد: با توجه به افزایش تقاضا در فصل پاییز و زمستان انتظار می رود که  بازار فروش چایروزبهان با اشاره به وضعیت متعادل 

بسته به  قیمت هر کیلو چای ایرانیرییس سازمان چای  .همانند سال گذشته مجموع چای تولیدی تا پایان سال به فروش رسد

 .هزارتومان اعالم کرد 40تا  10کیفیت را 

 نیمی از چای وارداتی قاچاق است

هزارتن اعالم کرد و افزود: با احتساب میزان چای  110تا  105کشور را  چای خشک وی در بخش دیگر سخنان خود مصرف ساالنه 
مه داد: براساس آمارهای موجود سال های گذشته روزبهان ادا .هزارتن مابقی نیاز کشور باید از طریق واردات تامین شود 80تولید کشور، حدود 

تولید چای  این مقام مسوول با اشاره به آخرین وضعیت .درصد چای وارداتی از طریق مبادی رسمی و مابقی قاچاق وارد می شود 60تا  50

را بسته به  کیلو چای سفیدقیمت هر وی  .کیلو خواهد بود 100در کشور بیان کرد: امسال تولید چای سفید همانند سال گذشته  سفید

تولیدی به کشورهای خلیج فارس  عمده چای سفید بخش ساله همه به گفته روزبهان  .هزارتومان اعالم کرد 500کیفیت یک تا یک میلیون و 

، اذعان کرد: تا هزارتن چای تولیدی به بازارهای هدف صادر شد 5رییس سازمان چای با اشاره به اینکه سال گذشته  .و اروپایی صادر می شود

 .هزار تن چای به بازارهای هدف صادر شود 4تا  3پایان سال پیش بینی می شود که حدود 

 میلیارد تومان تسهیالت به ذراعی به چایکاران ۴0پرداخت 

اران می رداشت، چایکتصریح کرد: با توجه به پایان فصل ب چایکارانروزبهان در پایان سخنان خود با اشاره آخرین وضعیت پرداخت تسهیالت به 

رس هتوانند تقاضای خود را برای دریافت تسهیالت اعالم کنند تا پس از بررسی تقاضا از سوی سازمان چای در آذر ماه برای عملیات به ذراعی و 

یالت به ذراعی با میلیارد تومان تسه 40تا  30به گفته وی، امسال پیش بینی می شود  .باغات تسهیالت در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد

 .درصد در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد 4کارمزد حداکثر 

http://www.yjc.ir/fa/news/6308091/%D8%AA%D9%88%D9%8 
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 زعفران
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آبان  ۱۴تاریخ: 

 هزارتومان 800میلیون و  ۴رسید/حداکثر قیمت هر کیلو طالی سرخ بازار زعفران به ثبات 

نائب رییس شورای ملی زعفران با بیان اینکه بازار زعفران به ثبات نسبی رسیده است،حداقل و حداکثر قیمت این محصول را اعالم 

 از ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی  رییس شورای ملی زعفران در گفتگو با خبرنگار غالمرضا میری نائب. کرد

هزار تومان  800لیون و می 4و حداکثر  900میلیون و  3در بازار خبر داد و گفت: اکنون حداقل نرخ هر کیلو طالی سرخ  ثبات نرخ زعفران

 .به بازار نمی توان پیش بینی دقیقی از روند قیمت محصول داشت زعفران نوبه گفته وی تا ورود انبوه .است

بر روند بازار افزود: امسال وزارت جهاد کشاورزی به بحث خرید زعفران از کشاورزان  خرید توافقی زعفران میری با اشاره به تاثیر

نائب رییس شورای ملی .ی که انتظار می رود این امر از سودجویی دالالن و نوسان های بازار جلوگیری کندورود کرده است بطور

 بورکراسی زعفران با اشاره به اینکه نمی توان پیش بینی دقیقی از آینده خرید توافقی زعفران داشت، بیان کرد: اگر زعفران به دور از 

آذر  15میری با بیان اینکه آمار نهایی تولید .یرد،خرید توافقی اقدامی مثبت تلقی می شودگ قرار صادرکنندگان اختیار در انحصار و

 .ماه اعالم می شود، تصریح کرد: براساس اظهارات کشاورزان و رصد مزارع نمی توان برآورد دقیقی از میزان تولید داشت

http://www.yjc.ir/fa/news/6309726/%D8%A8%D8%A7%D8%B2 
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 زعفران
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۱۳تاریخ: 

 مکانیزاسیون زعفران نیازمند استفاده از دانش بومی

درصد  70کشاورزی گفت: هم اکنونرئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی با تشریح اقدامات ایران در حوزه توسعه مکانیزاسیون 

 .شوددرصد برنج مکانیزه برداشت می80درصد غالت و  95غالت، مکانیزه کشت و 

به گزارش مهر، کامبیز عباسی با بیان اینکه کشور سابقه طوالنی در زمینه مکانیزاسیون کشاورزی دارد، اظهارداشت: ما در این زمینه 

وی با اشاره به اینکه در دولت .کشورهای پیشرفته در زمینه کمیت تفاوت چندانی نداریمبا کشورهای هم تراز خودمان و همچنین 

میلیارد تومان در این  5350های یازدهم و دوازدهم سرمایه گذاری زیادی در حوزه مکانیزاسیون انجام شده است، افزود: بیش از 

ید که تراکتور، بذرکار و ... بخواهد بخرد و نتواند این کار را حوزه سرمایه گذاری شد و االن کمتر کشاورزی را در کشور پیدا می کن

رئیس مرکز مکانیزاسیون .انجام دهد؛ بنابراین وضعیت ما در زمینه مکانیزاسیون کشاورزی بویژه در دو دولت اخیر ارتقا یافته است

درصد غالت کشور  95انیزه کشت و درصد مزارع غالت کشور به صورت مک 70وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: هم اکنون حدود 

درصد برنج کشور نیز به صورت مکانیزه برداشت می شود  85تا  80عباسی ادامه داد: حدود .به صورت مکانیزه برداشت می شود

میلیون هکتار از  13.5وی اضافه کرد: سطحی معادل .همچنین تمام کشت ذرت و چغندر قند به صورت مکانیزه صورت می گیرد

درصد اراضی کشور به صورت مکانیزه کاشت می  85تا  75ر؛ به صورت مکانیزه خاک ورزی می شوند و به طور میانگین اراضی کشو

درصد به صورت مکانیزه برداشت می  95میلیون هکتار از اراضی کشور را تشکیل می دهد بیش از  8.2شود و در حوزه غالت که 

هزار دستگاه کمباین و ده ها  16هزار بذرکار، بیش از  35دستگاه تراکتور، بیش از هزار  440عباسی افزود: در کشور ما بیش از .شود

رئیس مرکز مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: ضریب نفوذ .هزار ادوات دیگر در عرصه کشاورزی فعالیت می کنند

عباسی گفت: البته در برخی حوزه ها نیاز .است مکانیزاسیون در فرایند تولید محصوالت کشاورزی به نحو چشمگیری افزایش یافته

است که مکانیزاسیون افزایش یابد مانند مثل مکانیزاسیون باغبانی کشور و مکانیزاسیون در حوزه گیاهان دارویی اما در محصوالت 

ی از دالیل موفقیت درصد انجام می گیرد همچنین یک 95تا  85عمده و اساسی مثل غالت و محصوالت صنعتی مکانیزاسیون فراتر از 

 .درصد کشت گندم به صورت مکانیزه انجام شد 75تا  70ما در حوزه تولید گندم طی سالهای اخیر این است که بیش از 

هزار دستگاه  6هزار دستگاه بذرکار وارد عرصه تولید غالت شد و بیش از  12سال؛ بیش از  5وی افزود: در یک بازه زمانی کمتر از 

وی ادامه داد: مفهوم این امر آن است که حضور و نفوذ ماشین در عرصه تولید .اراضی شالیزاری کشور گردید کمباین برنج وارد

 .محصوالت کشاورزی افزایش یافته و در محصوالت مختلف زراعی، باغی، دام و طیور و آبزی پروری روند نفوذ متفاوت است

 14ا شرایط آنجا سنجید، افزود: در کشوری مانند ژاپن ضریب مکانیزاسیون عباسی با بیان اینکه مکانیزاسیون را در هر کشور باید ب

اسب بخار بر هکتار است ولی هیچ  3تا  2.5اسب بخار بر هکتار و در آمریکا و استرالیا  6اسب بخار بر هکتار، در کشورهای اروپایی 

 .تستند از کشاورزی آمریکا، استرالیا و اروپا برتر اسکس نمی گوید کشاورزی کشورهایی که از ضریب مکانیزاسیون باالتری برخودار ه

اسب بخار بر هکتار است، گفت: مقرر شده تا پایان برنامه و دولت  1.5وی با اشاره به اینکه ضریب مکانیزاسیون در کشور ما حدودا 

اسب بخار بر هکتار برسد بنابراین با روند مطلوب خود فاصله ای نداریم که در سالهای آتی به آن دست خواهیم  2.1دوازدهم به 

 .یافت

عباسی درباره اینکه آیا زمانی خواهد رسید که برداشت محصوالت باغی از جمله میوه و زیتون به صورت مکانیزه انجام شود؟، افزود: 

بانی و برای مصارف تازه خوری به صورت سنتی انجام می شود مگر اینکه برداشت برای مصارف در دنیا نیز برداشت در حوزه باغ

صنعتی انجام شود؛ در کشور مصرف خیلی از میوه ها به صورت تازه خوری است؛ در دنیا نیز چون ماشین تکنیک بر هستند ضریب 
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داشت زیتون به منظور مصارف صنعتی انواع شیکرهای برداشت وی ادامه داد: در کشور ما برای بر.نفوذ ماشینی در این حوزه کم است

درصد از باغات  25وارد عرصه شده است؛ براساس برنامه ریزی های انجام شده پیش بینی ما این است که تا پایان دولت دوازدهم 

ه صورت پذیرد. در شرایط درصد باغات کشور به صورت مکانیز 50کشور به صورت مکانیزه برداشت شود و عملیات داشت در بیش از 

درصد به صورت مکانیزه است پیش بینی می شود در حوزه زراعت تا پایان  80فعلی عملیات داشت و تهیه بستر باغات ما فراتر از 

دولت دوازدهم بتوانیم در حوزه غالت و محصوالت صنعتی و عمده محصوالت زراعی کشور ضریب نفوذ مکانیزاسیون و ماشین را به 

عباسی درباره مکانیزاسیون حوزه زعفران، گفت: در حوزه زعفران طی حدود سه سال گذشته .درصد برسانیم 90تا  85بیش از 

هزار هکتار است و عمده سطح زیر کشت گیاهان دارویی به این  105تا  100توفیقات خوبی داشتیم؛ سطح زیر کشت زعفران حدود 

درصد کشت به صورت  75تا  70خراسان رضوی، شمالی و جنوبی بیش از وی اضافه کرد: در استانهای .محصول اختصاص دارد

مکانیزه انجام می شود. در حوزه کشت مکانیزه به موفقیت های زیادی رسیدیم در حوزه برداشت و جدایی زعفران از گل آن، کماکان 

یشنهاد دادند که مورد حمایت وزارت خانه نیاز به تکنولوژی و سرمایه گذاری وجود دارد البته سازنده های داخلی ماشین هایی را پ

عباسی با بیان اینکه در حوزه استحصال و جدایی گل و پرچم قطعا نیازمند گسترش تکنولوژی هستیم، گفت: چون .قرار گرفته است

در این  بومی خاستگاه زعفران در کشور ماست و دنیا نیز به دنبال این موضوع نرفته نیازمند دانش بنیان کردن و استفاده از دانش

وی تصریح کرد: ولی در حوزه کاشت زعفران پس از سالها ما توانستیم غده کارهای زعفران را در کشور بومی سازی .زمینه هستیم

عباسی درباره برخی .کنیم و االن بخش عمده اراضی زعفران کشور بویژه در قطب های تولید به صورت مکانیزه کشت و تولید می شود

مبنی بر اینکه توسعه مکانیزاسیون باعث بیکاری کارگران می شود، گفت: این برداشت نادرستی است، کار باید مباحث مطرح شده 

اقتصادی باشد؛ در حوزه کشاورزی وقتی کار دستی جای خود را با ماشین عوض کند کار اقتصادی می شود و در تمام مقوالتی که 

بیشتری یافته و طبق آماری که داریم حضور ماشین عالوه بر اینکه باعث اشتغال صنعت به کار سنتی پیوسته است، جوانب و انشعابات 

اقتصادی می شود منجر به افزایش طول دوره اشتغال نیز می گردد. مکانیزاسیون منجر به کاهش اشتغال اقتصادی نمی شود اما 

انیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی درباره اینکه گفته رئیس مرکز مک.اشتغال غیراقتصادی را از بین می برد و اشتغال را سودآور می کند

می شود بخشی از تراکتورها و کمباین های وارداتی به کشور کهنه و استفاده شده بوده است؟، افزود: در کشور ما دولت نه تراکتور 

سال دست دوم قریب به یک وارد می کند، نه می فروشد و نه صادر می کند، بخش خصوصی متولی عرضه تراکتور است؛ واردات تراکتور

و نیم و دو سال است که ممنوع شده و براساس پیشنهاد وزارتخانه هیچ ماشین دست دومی اجازه ورود به کشور را ندارد ضمن اینکه 

درصد واردات در  5درصد صنعت مکانیزاسیون و نیازهای ماشینی بخش کشاورزی توسط صنعت داخلی تامین می شود بنابراین  95

 .درصد آن ماشین های نو است 100ه انجام می شود که این زمین

http://www.iana.ir/fa/news/49760/%D9%85%DA%A9%D8%A7% 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹6آبان ماه  ۱۱پنج شنبه 

 را نباید با ماست خورد؟ چرا ماهی

از نکات کلیدی و مهم در حوزه تغذیه و حفظ سالمت، آگاهی از تداخالت مضر مواد غذایی است به این معنی که مصرف  <غذا و تغذیه

 .تواند بسیار مضر و خطرناک باشدبرخی مواد غذایی با هم و در یک وعده غذایی می

تواند منجر به مشکالت و با برخی اقالم غذایی مانند ماست یا دوغ است که می "ماهی"یکی از این موارد پرهیز، مصرف گوشت 

 .تواند بسیار پرعارضه باشدعوارض شدیدی برای انسان شود؛ خوردن همزمان ماهی و ماست مخصوصاً در وعده شام می

های ، ناراحتیMS مال ابتال بهضعف شدید، افزایش احتمال سکته، تحلیل قوای جنسی، برص، لک و پیس، سردی معده، افزایش احت

لحاظ در توضیح چرایی این مسئله باید گفت که گوشت ماهی به.عصبی و ... تنها برخی از عوارض خوردن ماهی همراه ماست است

طبع، سرد و تر است و در صورت مصرف همزمان آن با ماست که آن نیز سرد و تر است، باعث غلبه شدید سردی و تری در بدن شده 

 .همراه خواهد داشتارضی را که در باال به آن اشاره شد بهو عو

 :پس در مصرف ماهی باید دقت داشت

 .ــ ماهی هرگز همراه ماست یا دوغ مصرف نشود

 .پر( خورده شودصورت شکمجات گرم، ماهی بهــ ماهی حتماً همراه مصلحات آن )خرما، عسل، گردو، زنجبیل، ادویه

 .ر فصل تابستان و فصول گرم سال باشدــ مصرف ماهی بیشتر باید د

 .ــ ماهی در وعده غذایی ناهار مصرف شود و از مصرف آن در وعده شام پرهیز شود

 .شدت پرهیز کنندــ افراد با طبع سرد )افراد بلغمی و سوداوی( از خوردن زیاد ماهی به

 .ــ هرگز همراه ماهی، آب ننوشید

دهد تنها لیمو طعم بهتری به گوشت ماهی میکنند چون نهلیموترش را نیز توصیه میهمچنین متخصصان تغذیه، مصرف ماهی با 

هایی چون کند البته باید توجه داشت که مصرف مقادیر زیاد چاشنیموجود در آن به جذب آهن ماهی کمک می C بلکه ویتامین

شود چون خصوص برای سردمزاجان توصیه نمید بهدلیل آنکه هر دو طبع سردی دارنهمراه ماهی بهها بهلیموترش و انواع ترشی

 …شود، تشدیدکننده بیماریهای سرد همچون روماتیسم، آلزایمر، افسردگی وحالی، ضعف و هضم سخت غذا میضمن اینکه سبب بی

، روغن هنگام خورده شود و با مصلحاتش همچون خرما، گردو، عسلخصوص شبدر روایات اسالمی آمده است که اگر ماهی به.است

ه خواهد اس و سکتجات با طبع گرم خورده نشود، یکی از عوامل تشدیدکننده امهمراه ادویهبادام شیرین، کنجد، زنجبیل، آویشن یا به

همچنین مصرف همزمان ماهی با .شمار و هم طبع گرمی دارندبود؛ بهترین چاشنی ماهی، آب نارنج و سیر است که هم فواید بی

شده زیرا تولید سودا همراه ماهی منعمرغ و شیر و هر گوشت دیگری بهمضر است؛ در طب سنتی، مصرف تخممرغ نیز بسیار تخم

 .شودهای مزمن، افسردگی و یبوست میکند و بر خلق و خوی افراد تأثیر منفی گذاشته و سبب تشدید بیماریمی

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=094bd4abfdd74670a28b7bcf0deb 
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 سیب زمینی
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۱۳تاریخ: 

 بررسی گذشته ی سیب زمینی ها، می تواند موجب بهبود آینده آن ها شود

قطعا برای بهبود سیب زمینی کاربرد دارد. یک ضرب المثل قدیمی که می گوید به گذشته نگاه کن تا آینده را بفهمی، این روش 

بررسی اجداد سیب زمینی های مدرن آمریکای شمالی مجموعه ای از ژن های رایج ومسیرهای مهم ژنتیکی را نشان داده است که 

شگاه اد دانبه سیب زمینی ها کمک کرده تا در طول هزاران سال خود را سازگار کنند. رابین بوئل، استادیار بیولوژی گیاهی در بنی

میشیگان و نویسنده ارشد این مقاله کلیدهای ژنتیکی بالقوه را که می تواند تضمین کند که این محصول در آینده موفق می شود، 

در سراسر جهان، سیب زمینی سومین محصول مهم است که برای مصرف مستقیم انسان کشت می "بوئل می گوید: نشان داده است.

تالش می کنند تا گونه های جدیدی را تولید کنند که از آنهایی که در طول یک قرن گذشته عرضه  شود، هنوز پرورش دهندگان

با تحلیل سیب زمینی کشت شده و خانواده وحشی آن با استفاده از رویکردهای ژنومیک مدرن، ما قادر ". "شدند بهتر عمل کند

.سیب زمینی های کشت "تامین کند آشکار کنیم 21اورزی قرن خواهیم بود عوامل کلیدی را که می تواند امنیت غذایی را در کش

شده که اهلی شده ی گونه های سوالنوم وحشی که یک گونه ی از نظر ژنتیکی ساده ی دیپلوئید )حاوی دو مجوعه کامل کروموزوم( 

ی ها ناشناخته است، این هستند و می توانند در کوه های اند در پرو یافت شوند هستند.درحالیکه شیوه دقیق مهاجرت سیب زمین

سال پیش در سراسر جهان گسترده شدند. با برده شدن سیب زمینی ها  1000تا  8000محصوالت از زمان اهلی شدن خود حدود 

به مناطق استوایی تر در پرو و بولیویا و قسمت های جنوبی آمریکای جنوبی، آنها با روزهای تابستانی طوالنی تر در شیلی و آرژانتین 

ار شدند.یک جنبه این مسئله که شناخته شده این است که اسپانیایی های کشور گشا چگونه به مجرد بازگشت از کشورهای سازگ

آمریکای جنوبی مستعمره خود سیب زمینی را به قاره اروپا معرفی کردند، جایی که سیب زمینی به سرعت تبدیل به یک محصول 

مریکای شمالی سفر می کردند، آنها همچنین سیب زمینی ها را به این جهان جدید اصلی شد. همانطور که کاشفان از اروپا به آ

آوردند.مایکل هاردیگان، پژوهشگر علمی که سابقا در دانشگاه میشیگان و در حال حاضر در دانشگاه کالیفورنیا دیویس است، تیم 

شت را سرپرستی کرد. آنها با هم، محصوالت وحشی، ک دانشگاه میشیگان و موسسه پلی تکنیک ویرجینیا و دانشمندان دانشگاه ایالتی

شده در محیط طبیعی )سیب زمینی های آمریکای جنوبی که توسط کشاورزان محلی کشت می شدند( و مدرن را که توسط پرورش 

ت، شر شده اسمنت اخیر پیشرفت های آکادمی ملی علومدهندگان گیاه توسعه داده شده اند مطالعه کردند. این نتایج که در شماره 

بزرگترین مطالعه توالی مجدد محصول تا امروز بوده است.این کار نه تنها شامل توالی مجدد سیب زمینی به طور اساسی بود، بلکه 

همچنین از عهده یکی از متنوع ترین ژنوم ها در محصوالت برآمده است. سیب زمینی های مدرن که در آشپزخانه های امروزی یافت 

ژنتیکی سیب زمینی های تتراپلوید پیچیده هستند که چهار برابر کروموزوم تنظیم شده دارند. ژنوم پیچیده سیب  می شود، از نظر

تا می رسد(.از میان این حجم عظیم ژن، پژوهشگران  20،000ژن دارد. )در مقایسه، ژنوم انسان به سختی به  39،000زمینی حدود 

 محصول زمانی که برای اولین بار اهلی شد شدند را شناسایی کردند.ژن را که موجب بهبود سریع بازده این  2،622

بوئل می گوید مطالعه طیف متنوع ژن ها، از گذشته وحشی آنها تا امروز که کشت می شوند، می تواند یک منبع اساسی پتانسیل 

ه تداخل ژن ها و پیوند زنی را شناسایی ما قادر خواهیم بود رویدادهای مربوط ب"استفاده نشده سازگار شده فراهم کند.او می گوید: 

. "و مطالعه کنیم و همچنین ژن های هدف در هنگام اهلی سازی را که واریانس را برای صفات کشاورزی کنترل می کنند پیدا کنیم

؛ تمرکز کردندبسیاری از این کمک ها بر سازگاری با آب و هواهای متفاوت، جلوگیری از عوامل بیماری زای مختلف یا بهبود بازده "

 ."کلیدهایی که ما امیدواریم به درک بهتر برای بهبود تالش های آینده در زمینه کشت بیانجامد

http://awnrc.com/index.php


   
ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آبمرکز     

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

 

99 

برای مثال، سیب زمینی های وحشی از طریق میوه و دانه بازتولید می شوند. سیب زمینی های کشت شده غیر معمول هستند و غذا 

برای مدتی طوالنی در یک قفسه تاریک رها کرده باشد این صفت را مستقیما دیده  و دانه را یکجا دارند. )هرکسی که سیب زمینی را

است(.شواهد دردست این پژوهشگران در مورد عالمت های گزینش در ژن ها، این تغییر را کنترل می کند. آنها همچنین پرتو نوری 

ندها برای غذا افکندند. آنها با غوطه خوردن در بر نقش گونه های وحشی در مسیرهای ژنتیکی برای مبارزه با آفات و پردازش ق

سرزمینی که تا حدی ناشناخته است، نگاهی به منابع ژنتیکی بالقوه که ریتم شبانه روزی را کنترل می کند انداختند، بله، گیاهان 

 ساعته برای کنترل فرآیندهای زیستی هستند. 24نیز دارای ریتم 

از زمانیکه سیب ". "ولوژیک آنها اطالعات داریم، اما نمی دانیم کدام ژن ها درگیر هستندما در مورد صفات فیزی"بوئل می گوید: 

زمینی ها مهاجرت کردند، مجبور شدند خود را با روزهای طوالنی تر و ساعات بیشتری از نور خورشید سازگار کنند. ما اکنون شروع 

ه های وحشی سوالنوم به شکل سیب زمینی های تتراپلوید که خود به درک آنچه در سطح ژنتیکی اتفاق می افتد و اینکه چگونه گون

 ."را با روزهای بلند سازگار کرده اند تکامل یافته اند کرده ایم

http://www.iana.ir/fa/news/49740/%D8%A8%D8%B1 
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 شیالت
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۱۴تاریخ: 

میلیون تن  ۶برنامه جامع تولید و پرورش تیالپیا توسط کارشناسان با تجربه خارجی تدوین می شود/ تولید بیش از 
 تیالپیا در جهان/ تیالپیا رتبه دوم توسعه تولید آبزیان در جهان

رده و برنامه جامع تولید و پرورش تیالپیا در ایران با ماهی تیالپیا از لحاظ توسعه تولید آبزیان رتبه دوم تولید در جهان را کسب ک

 .همکاری کارشناسان با تجربه خارجی تهیه می شود

حسین عبدالحی، معاون توسعه آبزی پروری سازمان شیالت ایران دقایقی پیش در حاشیه کارگاه آموزشی تکثیر و پرورش ماهی 

ایانا( افزود: سازمان شیالت برای پرورش ماهی تیالپیا )تیالپیا از نگاه زیست محیطی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ساله در تولید و پرورش تیالپیا  40و در نخستین گام با دو کارشناس از کشورهای خارجی، که تجربه در استان یزد برنامه دارد 

شرکت  2وی با اشاره به اینکه هم اکنون .مذاکراتی داشته اند تدارک تدوین برنامه جامعی برای توسعه تیالپیا در ایران دیده شده است

تن ماهی  10د فعالت دارند، گفت: یکی از این شرکت ها سال گذشته حدود بخش خصوصی در زمینه پرورش تیالپیا در استان یز

معاون توسعه آبزی پروری سازمان شیالت .تیالپیا تولید کرده و شرکت دیگر آماده رهاسازی بچه ماهی و تولید ماهی تیالپیا است

ارشناسان محیط زیست برطرف می شود، تصریح ایران با بیان اینکه با تهیه سند برنامه ای توسط این دو کارشناس خارجی، دغدغه ک

میلیون تن تیالپیا در جهان تولید شده و این ماهی از لحاظ توسعه تولید رتبه دوم جهان را بین  6، بیش از 2017کرد: طی سال 

 7یا بود، طی عبدالحی در ادامه اضافه کرد: کشور هند که تا چند سال پیش مخالف تولید ماهی تیالپ.ماهیان دیگر کسب کرده است

به گفته وی، تولیدات آبزی پروری .هزار تن دست یافته و این ماهی بازار خوبی در داخل و خارج کشور دارد 20سال به تولید ساالنه 

درصد کل آبزیان صید شده کشور است و از این میزان  43هزار تن رسیده که این میزان تولید معادل  459به  95کشور در سال 

هزار تن انواع آبزیان در کشور  55هزار تن میگو تولید شده و حدود  21آال و هزار تن قزل 160ار تن ماهی گرمابی، هز 200تولید، 

معاون توسعه آبزی پروری سازمان شیالت ایران با با بیان اینکه ارزش صادرات انواع آبزیان کشور طی .رها سازی و صید شده است

هزار تن گوشت ماهیان خاویاری  2تن خاویار پرورشی و  3، حدود 95تصریح کرد: در سال  میلیون دالر رسیده، 400سال گذشته به 

مزرعه رسیده، همچنین طبق برنامه ششم توسعه،  80مزرعه به  40در کشور تولید شده و تعداد مزارع پرورشی ماهیان خاویاری از 

، عنوان کرد: تولید میگو در 92هزار تنی میگو در سال  12ه تولید عبدالحی با اشاره ب.درصد افزایش یابد 20تولید آبزیان باید ساالنه 

هزار تن رسیده  10به  95هزار تن پیش بینی می شود، همچنین تولیدات پرورش ماهی در قفس طی سال  27کشور طی سال جاری 

متوسط مصرف سرانه آبزیان در  وی با بیان اینکه.پیش بینی می شود 97هزار تنی آبزیان تا پایان سال  50که طبق برنامه تولید 

 80میلیون نفری زمان انقالب یک کیلوگرم برای هر نفر بوده، گفت: متوسط سرانه مصرف آبزیان با جمعیت  30کشور با جمعیت 

 /.کیلو گرم برای هرنفر برسد 15کیلوگرم برای هر نفر رسیده و تا پایان برنامه ششم باید به  10میلیون نفری زمان کنونی به 

http://www.iana.ir/fa/news/49789/%D8%A8%D8%B1%D9%86 
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 شیالت
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۱۰تاریخ: 

 ترویجی علوم آبزی پروری پیشرفته -انتشار نخستین شماره مجله علمی 

ترویجی علوم آبزی پروری پیشرفته مقاالتی با عناوین افزایش تولید طبیعی شیرونومیده در  -در نخستین شماره مجله علمی 

 Daphnia)استخرهای پرورش ماهی با استفاده از نور و دستکاری بستر، تعیین حد مجاز مصرف علف کش دیورون بر روی بقاء 

magna)لت در بافت خوراکی عضله ماهی اسبلهنمونه برداری شده از تاالب انزلی، و ... منتشر ، شناسایی و تغییر مس، کروم و کبا

ترویجی علوم آبزی پروری پیشرفته به مدیرمسئولی  -به گزارش ایانا از پژوهشکده آبزی پروری آب های داخلی، مجله علمی .شده است

ورهای تکثیر و پرورش آبزیان، تغذیه آبزیان و غذای زنده، ژنتیک دکتر خانی پور و سردبیری دکتر ولی پور، مقاالت علمی مرتبط با مح

  و اصالح نژاد آبزیان، بوم شناسی آبزی پروری، بهداشت و

 .بیماری های آبزیان، مهندسی آبزی پروری و صید و عمل آوری آبزیان پرورشی را مورد داوری و پذیرش قرار می دهد

ترویجی علوم آبزی پروری پیشرفته مقاالتی با عناوین افزایش تولید طبیعی  -لمی براساس این گزارش، در نخستین شماره مجله ع

شیرونومیده در استخرهای پرورش ماهی با استفاده از نور و دستکاری بستر، تعیین حد مجاز مصرف علف کش دیورون بر روی بقاء 

(Daphnia magnaشناسایی و تغییر مس، کروم و کبالت در بافت خوراکی عضله ،)  ،ماهی اسبلهنمونه برداری شده از تاالب انزلی

شاه میگوی آب شیرین گونه مناسب برای معرفی به صنعت آبزی پروری ایران، مورفولوژی گلبول های قرمز بچه ماهیان آمیخته 

 تریپلویید، قزل آالی رنگین کمان و ماهی آزاد دریای خزر منتشر شده است.

http://www.iana.ir/fa/news/49705/%D8%A7%D9%86%D8%AA% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/news/49705/%D8%A7%D9%86%D8%AA%25


   
ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آبمرکز     

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

 

102 

 شیالت
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۱۰تاریخ: 

 محصول فناورانه دریایی رونمایی شد / رونمایی از محافظ هوشمند پایش محیط پرورش ماهی 8

حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در سومین جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت رونمایی  هشت محصول فناورانه دریایی با

به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی دولت، در نخستین روز از برپایی سومین جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت در حضور سورنا .شد

اورانه دریایی رونمایی شد.بر اساس این گزارش، محافظ هوشمند ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری از هشت محصول فن

پایش محیط پرورش ماهی، سیستم نجات دریایی قایق تندرو با سیستم واترجا، نرم افزار نظراتی دریایی ربات زیر دریایی و کانکتور 

د رو ی بودند که در جریان این بازدیالکتریکی، ساندویچ کورکمپوزیت همچنین سیستم نانو پوشش رها کننده خزه از جمله محصوالت

آبان ماه سال جاری در باغ موزه دفاع مقدس  11تا  9نمایی شد.بر اساس این گزارش، سومین جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت از 

 در حال برگزاری است.

fa/news/http://www.iana.ir/49700/%D9%A8%D-9%85%D8%AD 
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آبان  ۱۳تاریخ: 

 آلودگی دریای خزر، صید ماهی را کاهش داد/ ضرورت اخذ یارانه برای خرید ادوات صید به صیادان

 .برای ماهی ها، امسال با کاهش صید روبرو خواهیم بودیک مقام مسوول گفت: با توجه به تاثیر آلودگی و شرایط زیست دریا 

اقتصادی گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی ارسالن قاسمی مدیرعامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان در گفتگو با خبرنگار 

اظهار کرد: نبود همکاری های مناسب پنج کشور حاشیه دریای خزر  دریای خزر، با اشاره به علت آلودگی باشگاه خبرنگاران جوان

جهت بازسازی ذخایر،ورود فاضالب و پساب کارخانجات، چاه های نفت کشور جمهوری آذربایجان و ورود ناوگان تجاری کشتیرانی از 

مربوط به دریای خزر، آب های خلیج فارس، آب های  مشکالت صیدبه گفته وی یکی از  .یای خزر استجمله دالیل آلودگی در

 ادوات صیدقاسمی ادامه داد: با وحود آنکه دریای خزر دریاچه بسته ای است از این رو انتظار می رود دولت  .آزاد و بین المللی است

مهر در دریای خزر  15این مقام مسوول با بیان اینکه صید ماهیان استخوانی از  .را با یارانه و سوبسید در اختیار صیادان قرار دهد

لودگی تاثیر آ سبب به اما داشت توان نمی صید میزان از دقیقی بینی پیش  آغاز و تا فرودین ماه سال آینده ادامه دارد، گفت: اگرچه

وی با انتقاد از این مساله که سیستم منسجمی میان  .یم بودروبرو خواه کاهش صید با  امسال   و شرایط زیست دریا برای ماهی ها

همچنان شاهد ممنوعیت صید ماهیان خاویاری  آلودگی دریای خزرکشورهای اطراف دریای خزر وجود ندارد، بیان کرد: با توجه به 

مدیرعامل اتحادیه تکثیر،  .دیپلماسی فعال دریای خزر را جهت حفظ این گونه ارزشمند داشته باشیم باید ما هستیم در حالیکه 

اقیانوس هند و دریای عمان با دزدان سومالیایی  صید در آب های بین المللی پرورش و صادرات آبزیان در ادامه افزود: صیادان برای

و راهزنان روبرو هستند که از نیروی دریایی جهت حفظ ناوگان تجاری انتظار می رود که توجه بیشتری به صید و صیادی داشته 

ست که ا یان دریاییماهقاسمی در پایان با بیان اینکه صید میگو در آب های جنوب به پایان رسیده است، افزود: اکنون فصل  .باشد

 .انتظار می رود همانند سال گذشته صید داشته باشیم چرا که ماهیان جنوب کشور اکثرا صادراتی هستند

http://www.yjc.ir/fa/news/6307180/%D8%A2%%AF%D  
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آبان  ۱۴تاریخ: 

 هزارتن ماهی گرم آبی تا پایان امسال 18۵پیش بینی برداشت 

 .هزارتن برسد 185شود، امسال تولید ماهیان گرم آبی به آقازاده گفت: در صورت شرایط مطلوب بارندگی پیش بینی می

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی  خبرنگارحسن آقازاده مدیرعامل اتحادیه ماهیان گرم آبی در گفتگو با 

 16تار، هزار هک 40اظهار کرد: سال گذشته از مجموع سطح زیر کشت  آبی گرم ماهیان تولیددر خصوص آخرین وضعیت  ،جوان

 .هزارتن ماهی برداشت شد که امسال در صورت بارندگی مطلوب به این رقم خواهیم رسید 185استان کشور، حدود 

از اواسط شهریور آغاز و تا اوایل اسفند ادامه دارد، افزود: باید منتظر ماند و دید که  ماهیان گرم آبی وی با بیان اینکه برداشت 

آقازاده با انتقاد از وضعیت نامناسب بازار های داخلی و خارجی گفت: با توجه  .سو خواهد رفت شرایط جوی کشور به کدام سمت و

 تعریف بازار ماهیان گرم آبیبه مشکالت اقتصادی، افراد اقبال بیشتری نسبت ماهی های ارزان قیمت دارند و به همین خاطر 

 شرایط اینکه عمده صادرات ماهیان گرم آبی به عراق است، تاکید کرد:مدیرعامل اتحادیه ماهیان گرم آبی با بیان  .چندانی ندارد

نیتی عراق،کاهش قدرت خرید خانوار در کنار به چرخه در آمدن تولید این گونه ماهیان از جمله دالیل کاهش ام و سیاسی نابسامان

 .هزارتن بوده است 18زارهای هدف، به با صادرات ماهیان گرم آبیبه گفته وی سال گذشته مجموع  .صادرات به شمار می رود

 برای جلوگیری از واردات نمی توان دور کشور را سیم خاردار کشید

 بیان کرد: تولیدکنندگان داخلی تاثیر واردات تیالپیا بر بازار ماهیان گرم آبیآقازاده در بخش دیگر سخنان خود در خصوص  

 .ان در کشور سیم خاردار کشید و از واردات جلوگیری کردباید در فضای رقابتی به تولید بپردازند، چراکه نمی تو

وی ادامه داد: در مواقعی که با انباشت تولید داخل روبرو هستیم از وزیر جهاد کشاورزی و متولیان بازار تقاضا داریم که میزان واردات  

حادیه ماهیان گرم آبی با بیان اینکه بخشی مدیرعامل ات .را افزایش ندهند، چراکه این امر اجحاف در حق تولیدکنندگان داخلی است

از مشکالت تولیدکنندگان درون تشکیالتی است، یادآور شد: ارائه ندادن تسهیالت ارزان قیمت، عدم ساماندهی بازار و مقابله با دالالن 

 .تبخشی از مشکالت تولیدکنندگان به شمار می رود که ناشی از برنامه ریزی های نامناسب سازمان شیالت اس

http://www.yjc.ir/fa/news/6307701/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%-مD8 
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 شکر
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آبان  ۰۹تاریخ: 

 رسدهزارتن می ٧00تولید شکر به یک میلیون و 

هزار تن شکر در  700شود امسال حدود یک میلیون و مجری طرح چغندر قند و شکر وزارت جهاد کشاورزی گفت: پیش بینی می

 وضعیت آخرین به اشاره با شکر و قند چغند طرح مجری یزدانی علیرضا گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش.کشور تولید شود

 هزار تن افزایش خواهد یافت. 100اظهار کرد: براساس برآوردها امسال تولید شکر نسبت به سال گذشته  تولید شکر

در راستای استفاده از آب سبز و یا آب  وزارت جهاد کشاورزیوی با بیان این که کشت پاییزه چغندر قند از سیاست های مهم 

 هزار هکتار به کشت چغندر اختصاص خواهد یافت. 17اییز امسال نزدیک به باران است، افزود: در پ

 می ینیب پیش امسال: گفت  به علت کم آبی در دستور کار قرار ندارد، کشت بهاره چغندر قندیزدانی با تاکید بر این که توسعه 

ست د جدیدی رکورد به تحقق صورت در که شود تولید چغندرقند تن میلیون هفت از بیش بهاره و پاییزه کشت مجموع از  که شود

 خواهیم یافت.وی میزان تولید چغندرقند در سال گذشته را شش میلیون تن عنوان کرد.

مجری طرح چغندر قند و شکر معاونت امور زراعت در مورد کشت بهاره گفت: در کشت بهاره این محصول بیشتر موضوع بهره وری 

 دنبال می شود. توسعه سیستم های نوین آبیاریو آب با روش های به زراعی، کشت نشایی 

 تحویل کارخانجات قند شده است. چغندرقند بهارههزار تن  300به گفته این مقام مسوول تا کنون سه میلیون و 

انجام می شود و  کشت پاییزه چغندرقنداستان کشور،  12یزدانی با اشاره به آخرین وضعیت کشت پاییزه بیان کرد: امسال در 

هزار هکتار اراضی با کارخانجات قند  17بهترین سهم کشت مربوط به استان خوزستان می باشد.وی با بیان این که تاکنون در سطح 

 هزار هکتار اراضی انجام شده است. 14قرار داد بسته شده است، گفت: تاکنون عملیات کشت پاییزه در 

http://www.yjc.ir/fa/news/6303645/%D8%مAA%D9%88%D9%84 
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 شکر
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آبان  ۱۴تاریخ: 

 ای نزدیکچغندرکاران چشم به راه اعالم نرخ شکر هستند/خوداتکایی تولید شکر در آینده 

یزدانی گفت:کارگروه تنظیم بازار، قیمت شکر را اعالم نکرده و همین امر موجب شده تا کارخانجات ،مطالبات خود را به چغندرکاران 

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی علیرضا یزدانی مجری طرح چغندر قند وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار.پرداخت نکنند

خبر داد و گفت: کارخانجات چغندر قند برحسب نرخ خرید تضمینی دولت  مطالبات چغندرکاراناز تاخیر در پرداخت  باشگاه خبرنگاران جوان

ها هم نتواستند شکر خود را به شاورزان را پرداخت می کنند، اما از آن جا که کارگروه تنظیم بازار ،قیمت شکر را اعالم نکرده است،کارخانهپول ک

از اواخر شهریور آغاز شده  برداشت چغندر قندوی با اشاره به اینکه .فروش برسانند، که این امر مشکالتی برای کشاورزان در بر داشته است

میلیارد تومان به چغندر کاران بدهکار  180ست، افزود: با احتساب مانده مطالبات سال گذشته ، کارخانه های چغندر قند رقمی معادل ا

یزدانی در پاسخ به این سوال که با توجه به آغاز کشت پاییزه، تاخیر در اعالم نرخ می تواند مشکالتی برای کشاورزان ایجاد کند، بیان  .هستند

با وجود فقدان، دسترسی کشاورزان به مطالبات این امر در سطح زیر کشت بی تاثیر نیست که وزارت جهاد کشاورزی در راستای حمایت از کرد: 

 .به صورت جد در حال پیگیر این موضوع است  چغندرکاران

درصد بوده است، گفت:  6دود برای افزایش قیمت تضمینی ح وزارت جهاد کشاورزیمجری طرح چغندر قند با بیان اینکه پیشنهاد 

 تاثیر بسزایی گرانی شکربه گفته یزدانی، افزایش قیمت چغندر قند در .درصد اعالم کرده است 9.8البته بانک مرکزی نرخ تورم را 

 .دارد که این امر به صالح نیست

 آرامش بر بازار شکر حاکم است

ود: کارخانه های چغندر قند به دلیل فقدان اعالم نرخ شکر از سوی افز بازار شکراین مقام مسوول با اشاره به آرامش حاکم بر  

 مایتح جهت امر مسووالن هر چه سریع تر  رود می انتظار کارگروه تنظیم بازار نتواستند شکر تولیدی خود را به فروش رسانند که 

یزدانی با بیان اینکه امسال پیش  .قیمت شکر را اعالم کنند تا نگرانی کشاورزان به پایان برسد چغندرکاران و شکر و قند صنایع از

 750میلیون تن برسد، اذعان کرد: با احتساب شکر استحصالی از نیشکر، یک میلیون و  7به  تولید چغندر قندبینی می شود که 

 محسوب کشور در جدیدی رکورد نسبت به مدت مشابه سال قبل  یدتول هزارتنی 100 افزایش با که شد خواهد تولید  هزارتن شکر

درصد خواهد رسید، تصریح کرد:  93به  ضریب خوداتکایی شکر  1404وی با بیان اینکه طبق سند چشم انداز تا افق  .شود می

دو  غندر قند پاییزه و احداثبا توجه به آنکه ما از برنامه سند چشم انداز جلو تر هستیم، لذا پیش بینی می شود با توسعه کشت چ

 .کارخانه قند جدید کشور ظرف سه سال آینده به خوداتکایی برسیم

 برنامه ای برای توسعه کشت چغندر قند بهاره نداریم

نداریم، اظهار کرد:  بهاره توسعه کشت چغندر قند مجری طرح چغندر قند وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه برنامه ای برای 

افزایش عملکرد در واحد سطح کشت بهاره از جمله اهداف وزارتخانه برای دستیبابی به افزایش بهره وری است از این رو توسعه کشت 

یزدانی با بیان اینکه برنامه ای برای   .نشایی و سیستم های نوین آبیاری جهت کاهش مصرف آب در دستور کار قرار گرفته است

نیشکر نداریم، افزود: با توجه به آب بر بودن محصول و شرایط خاص آب و هوایی، کشت محصول تنها در استان خوزستان توسعه 

انجام می شود که بدین منظور برنامه برای توسعه سطح زیر کشت محصول نداشته و تنها افزایش عملکرد در واحد سطح در دستور 

چغندر قند وزارت جهاد کشاورزی در پایان با بیان اینکه سال گذشته سطح زیر کشت مجری طرح  .کار وزارتخانه قرار گرفته است

 .هزار هکتار خواهد رسید 16هکتار بوده است،یادآورشد: امسال سطح زیر کشت به  500هزار و  11چغندر قند 

.ir/fa/news/http://www.yjc6307625/%DA%86%D8%BA%D9%86%D8 
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 شیر و فرآورده ها
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۱۴تاریخ: 

 راهکار پیشنهادی اروپا برای خروج از بحران 3ی را برانگیخت/ یکاهش قیمت شیر، اعتراض دامداران اروپا

دست اندرکاران این عرصه برای خروج از بحران، اند، درحالی که دامداران اروپایی در برخی کشورهای عضو، لب به اعتراض گشوده

 .اندراهکارهایی اساسی را تدارک دیده

، در حالی که محصول کره قیمت نسبتا باالیی دارد، اما بیشتر دامداران اروپایی بر  thescottishfarmer.comبه گزارش ایانا از 

بوده و این امر ناشی از نبود سیاست منسجم برای جلوگیری از این نکته تاکید دارند که هنوز عرصه دامپروری، بخش فقیر اقتصاد 

ازار وارد های اخیر به بهایی که نوسانات قیمت شیر در سالنوسانات قیمتی محصوالت لبنی است.طبق گزارش انجمن شیر اروپا تکانه

را موجب شده است. با توجه به این شرایط، ثباتی در بیشتر مزارع کرده خروج بسیاری از دامداران از این کسب وکار را رقم زده و بی

رئیس انجمن شیر اروپا نسبت به کاهش درآمد به ازای هر مزرعه و تاثیر آن بر رفاه حیوانات و نیز شرایط زندگی و خانوادگی دامداران 

فتاد برای لبنیات اتفاق اهای گذشته های پایینی که به خاطر رقابت شدید در سالهشدار داده بود. به گفته این مقام مسئول، قیمت

 در بسیاری از موارد کمتر از هزینه تولید بوده است. این موضوعی است که تاکنون در زنجیره تولید شیر مورد توجه قرار نگرفته بود.

 های تولید شیر در پنج کشور بزرگ اروپایی را محاسبه کرده است. طبق اینیک تحقیق انجام شده توسط جامعه کشاورزی، هزینه

درصد و در  24درصد، در بلژیک  22درصد، در آلمان  23درصد، در هلند  21به طور متوسط، در فرانسه  2012پژوهش از سال 

دهد که طرح بهبود خورد. این مطالعه همچنین نشان میدرصد کسری درآمد دامداران به ازای هر سال به چشم می 17دانمارک 

ن کمبود کافی نبوده است.هفته گذشته معترضانی که در بروکسل نسبت به قیمت پایین وضعیت دامداران اروپایی، برای جبران ای

کردند که به جای پرداخت یارانه برای تولید شیر، تنظیم مکانیسمی در اولویت قرار بگیرد که شیرخام اعتراض داشتند، تاکید می

تلف های مخرشد در بخش دامپروری به افزایش تقاضا به روشها را از نوسانات ایجاد شده حفظ کند؛ طرحی که بتواند عالوه بر قیمت

پیشنهاد آن ها در نهایت به این نتیجه رسید که تولید شیر به طور موقت، محدود شود تا بحران کنونی را از بین ببرد. نیز کمک کند.

تقاالت محصول، قیمت شیر و حاشیه بر این اساس الزم است که دست اندرکاران، شاخصی برای بازار تعیین کنند تا روند نقل و ان

های الزم را ارائه داده و برنامه خود را در بازار آغاز کند؛ نخست وقتی تواند در سه مرحله آالرمتولید را در بر بگیرد. این شاخص می

قیمت از هزینه تولید  یابد و سوم زمانی کهها تا حد آستانه کاهش میدهد، دوم وقتی نرخهای تولید را پوشش میها هزینهکه قیمت

درصد کاهش یابد، تیم نظارتی یک هشدار اولیه را صادر کرده و جمع آوری شیر  7.5اگر شاخص بازار به میزان  -1آید.تر میپایین

 گیرد.های انگیزشی برای افزایش مصرف شیر در دستور کار قرار میبرای ذخیره سازی شروع خواهد شد. در این مرحله برنامه

درصد کاهش یابد، برنامه ریزی منابع تولید به صورت داوطلبانه از دامداران دعوت کرده تا برای  15شاخص بازار به اندازه اگر  -2

کنند، مشمول پاداش کاهش تولید حداقل پنج درصدی شیر مناقصه شرکت کنند. دامدارانی که در اجرای این طرح همکاری می

 ای با جریمه همراه است.گرم شیر اضافی از طرف هر تولیدکنندهخواهند شد. در مقابل حتی تولید یک کیلو

درصد کاهش یابد، کاهش اجباری تولید در تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا کلید خورده و  25اگر شاخص بازار به میزان  -3

نین طرحی معموال تا زمانی ادامه ماهه هستند. البته چ 6ای مشخص مثال دامداران ملزم به کاهش دو تا سه درصدی تولید برای دوره

 یابد که بحران از بین رفته و تعادل به بازار برگردد.می

http://www.iana.ir/fa/news/49787/%DA%A9%D8 
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 شیر و فرآورده ها
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۱۰تاریخ: 

 صادرات لبنیات به عراقدرصدی تعرفه  ۴0افزایش 

و این ها برای لغرئیس میز عراق در سازمان توسعه تجارت با تأیید افزایش تعرفه صادرات ماست، شیر و شیرخشک به عراق از رایزنی

درصد افزایش داده و  40وگو با ایسنا گفت: دولت عراق تعرفه واردات این محصوالت را ابراهیم رضازاده در گفت .تصمیم خبر داد

مدت آن را هم چهار سال تعیین کرده است. او اضافه کرد: دولت عراق به منظور حمایت از تولیدات داخلی کشورش برای پنج قلم 

کاالی صادراتی افزایش تعرفه در نظر گرفته است که از این میان سه قلم مربوط به گروه لبنیات بوده و دو قلم دیگر در حوزه صنایع 

آن را  ای را داشته باشدتعرفه تغییر قصد اگر عراق دولت معموال: گفت حالدرعین رضازاده  ابل برق هستند.فلزی و کاالهایی مانند ک

اص گیرد، اما در این مورد خکند و پس از تأثیرات آن بر بازار نسبت به استمرار یا تغییر آن تصمیم میمدت لحاظ میای کوتاهدر دوره

دانیم عراق توانایی تأمین لبنیات کشورش را به طور ظر گرفته شده است. تا جایی که ما میاین برنامه برای مدت چهار سال در ن

رسد این تغییر برای استفاده از کارخانه شیری که از سوی وزارت صنعت این کشور ایجاد شده، صورت گرفته نظر میکامل ندارد و به

اکه ها افزایش یافته باشد، چردیگر اینکه ممکن است به واسطه فشار کشورهای عربی این تعرفه نظریه: کرد اضافه همچنین او  است.

های گمرکی میان آنها صفر است. البته از سوی عراق نامه تجارت آزاد با یکدیگر هستند و تعرفهکشورهای عربی مشمول موافقت

ت آزاد با کشورهای عرب به حالت تعلیق درآمده است که اگر این نامه تجارموافقت 2017گونه اعالم شده که از ابتدای سال این

اسخ به پ در عراق در ایران سابق رایزن  توان چنین تصمیمی را تحت تأثیر کشورهای عربی دانست.موضوع واقعیت داشته باشد، نمی

موضوع مربوط به کشور ترکیه هم  این سؤال که آیا این تغییر تعرفه برای کشورهایی مانند ترکیه هم رخ داده است؟ گفت: این

صادرات محصوالت لبنی به عراق نیز یادآور شد: شاید بتوان گفت که کمتر از نیمی از محصوالت لبنی عراق  حجم درباره او  شود.می

  .اردشد و پیگیری این موضوع در سفر فردای وزیر صنعت، معدن و تجارت به عراق در دستور کار قرار داز سوی ایران تأمین می

http://www.iana.ir/fa/news/49713/%D8%A7%D9%81%D8%B2 
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 شیر و فرآورده ها
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۰۹تاریخ: 

 !برابر کردند 2.۵ها تعرفه خرید لبنیات ایرانی را عراقی

رود برای دومین بار تعرفه صادرات درصدی، بزرگترین مشتری محصوالت لبنی ایران به شمار می 80در حالی که عراق با سهم بیش از 

درصد افزایش داد که به گفته یکی از مسئوالن وزارت کشاورزی این تعرفه گذاری سیاسی بوده و باید  40این محصوالت ایران را تا 

هزار  221به گزارش ایسنا، طی شش ماهه نخست امسال .مسئوالن وزارت خارجه مانند گذشته نسبت به حل این مشکل اقدام کنند

 384های مشتق از شیر به ارزش خامه، شیر خشک، شیر، کره و روغن تن انواع محصوالت لبنی از جمله پنیر، آب پنیر، دوغ، 310و 

درصد از نظر وزنی  3.96هزار دالر به کشورهای مختلف صادر شده است که نسبت به همین بازه زمانی سال گذشته  160میلیون و 

، دوغ و کفیر اختصاص دارد که در این میان بیشترین صادرات به گروه ماست.دهددرصد از نظر ارزشی رشد را نشان می 24.58و 

تن در صدر اقالم لبنی صادراتی قرار  402هزار و  124درصد در صادرات لبنیات را به خود اختصاص داده و با  56.21سهمی معادل 

ق همواره ااند.اما در این میان عرگرفته است و پس از آن انواع شیر و خامه، انواع پنیر و شیر خشک بیشترین صادرات لبنیات را داشته

درصد در  80های گذشته سهمی بیش از ترین مشتری محصوالت کشاورزی به ویژه لبنیات ایران بوده که طی سالنخستین و بزرگ

های سنگین برای لبنیات ایران کار را بر تاجران این بازار را از آن خود کرده است، این در حالی است که عراق به تازگی با وضع تعرفه

 تعرفه اهعراقی که کرد اعالم باره این در همچنین –دبیر انجمن صنایع لبنی  -رده است.چرا که به گفته رضا باکریایرانی سخت ک

درصد و نیز تعرفه واردات شیر و  25به  پنج از ماست واردات تعرفه نیز حاضر حال در و بودند داده افزایش را ایران از لبنیات واردات

وی افزود: کشورهای عضو اتحادیه عرب بین خودشان .درصد رسیده است 40بوند که اکنون این تعرفه به  رسانده 15خامه را از پنج به 

آن را هم  ماند کهشود مشمول تعرفه نیست و فقط ترکیه باقی میتعرفه ندارند و محصوالتی که از مصر و عربستان وارد بازار عراق می

ت محصوالت ها، قیمگونه تعرفهطرفه اینجانبه و یکه شده است یا نه، بنابراین با وضع یکباید دید پیمان تجاری با این کشور بست

دهد.البته یکی از مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی لبنی ایران در بازار عراق تا حد بسیاری افزایش یافته و توان رقابت را از دست می

کند های سنگینی برای محصوالت لبنی ایران وضع میین بار است که تعرفهدر این باره به ایسنا گـفت: این کشور همسایه برای دوم

ها نتوانند در بازار باقی بمانند و امروز به نظر تا در رقابت با دیگر تاجران لبنیات منطقه که عمدتا کشورهای عربی هستند، ایرانی

 تر با همتایان عراقیرت امور خارجه بهتر است هرچه سریعها بیشتر رنگ و بوی سیاسی دارد.وی افزود: وزارسد که وضع این تعرفهمی

ها را به حالت اول خود بازگردانند.این مدیر ارشد وزارت جهاد تر این تعرفهخود وارد مذاکره شوند تا بتوانند مانند گذشته هرچه سریع

ایران به ویژه محصوالت لبنی بوده است ترین و نخستین مشتری انواع محصوالت کشاورزی کشاورزی ادامه داد: عراق همواره بزرگ

ور دهنده روابط تنگاتنگ دو کشاند که نشانکه حتی دو کارخانه تولیدکننده ایرانی در این کشور اقدام به احداث واحد تولیدی کرده

 تر این مشکالت رفع شود.از نظر اقتصادی به ویژه در این حوزه بوده است، بنابراین امیدواریم هرچه سریع

http://www.iana.ir/fa/news/49667/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9% 
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 شیر و فرآورده ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آبان  ۰۹تاریخ: 

 میلیون تن فراتر می رود 10تولید شیر خام از مرز 

هزار تن گوشت قرمز نیز  835میلیون تن عبور کند و تولید  10یک مقام مسوول گفت:تا پایان امسال تولید شیرخام در کشور از 

، محمد رضا صالحی رییس کشاورزیجهاد  وزارت رسانی اطالع پایگاه از نقل به گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش.محقق شود

درصد خود اتکایی تولید این محصول را حفظ  90هزار تن گوشت قرمز  835مرکز اصالح نژاد دام وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه با تولید 

 امور تولیدات دامی عنوان کرد.از ناحیه دام سبک )گوسفند و بز( را از برنامه های معاونت  گوشت قرمز تولید افزایش خواهیم کرد، اظهار کرد:

ضمن تولید ساالنه یک میلیون تن گوشت قرمز، سهم دام سبک در تامین این محصول به بیش  در برنامه ششم توسعهوی افزود: 

درصد است  50کمتر از  قرمز گوشت در تامین دام سبک گوسفند و بزدرصدخواهد رسید.مالصالحی ادامه داد: اکنون سهم  80از 

و بخش عمده از طریق گوشت گاو تامین می شود.به گفته وی تالش می کنیم افزایش تولید گوشت قرمز با اصالح نژاد دام و مدیریت 

 دام تولید امور معاونت های برنامه از یکی: افزود ادامه در  صورت گیرد.قائم مقام معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی

ای محدودیت هاست.وی با بیان این که به علت  گوشت گاو و شیر تولید کیفی و کمی افزایش منظور به منظوره دو گاوهای ورود

و دالیل فنی نمی توانیم نژادهای گوشتی دام سنگین را پرورش دهیم، گفت: تولید شیر برای ما در اولویت است و تولید  اقلیمی

 11.5در برنامه ششم توسعه اذعان داشت: در این برنامه تولید  تولید شیر خام وردگوشت در اولویت دوم قرار دارد.مالصالحی در م

سرانه مصرف شیر میلیون تن تولید شیر خام هدفگذاری شده است.مالصالحی  15.5 اقتصاد مقاومتیمیلیون تن و در چشم انداز 

 صله داریم.کیلو گرم عنوان کرد و گفت: ما با متوسط سرانه جهانی فا 100در کشور را  خام

http://www.yjc.ir/fa/news/6303653/%D8%AA%D9%88% 
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 شیر و فرآورده ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آبان  ۱۴تاریخ: 

 های اصالح نژادافزایش تولید شیر با اجرای پروژه

شده  92هزار تنی تولید شیر نسبت به سال  793مالصالحی گفت: اجرای پروژه های اصالح نژاد گاو شیری در کشور موجب افزایش 

 امد امور معاونت دامی تولیدات بهبود و نژاد اصالح مرکز رییس مالصالحی رضا محمد گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش.است

هزار تن  86حدود یک میلیون و  تولید شیر 95 سال نخست ماهه سه در کشور صنعتی های گاوداری از آمارگیری نتایج براساس: کرد اظهار

 هزار راس بوده است. 930برآورد شد، ضمن آن که در این سال جمعیت گاو و گوساله نژاد اصیل هلشتاین و غیر هلشتاین اصیل حدود 

هزار و  897هزار راس با تولید ساالنه  830حدود  گوساله اصیل هلشتاین جمیعت گاو و 92 سال نخست ماهه سه در  وی افزود:

تن بود.مالصالحی با بیان این که در راستای ارتقای تولید شیر در گله های صنعتی و روستایی و سرعت بخشیدن به پیشرفت  800

میلیون دز اسپرم گاوهای نر ممتاز از نژادهایی همچون هلشتاین و سمینتال در ایستگاه های اصالح  3ور متوسط حدود ژنتیکی، به ط

نژاد دامی کشور تولید و توزیع می شود، گفت: نتیجه این اقدام را می توان در ارتقای تولید شیر، بهبود راندمان تولید مثلی و افزایش 

را از دیگر طرح های مرکز اصالح  پرورش گاوهای دو منظوره ه کرد.وی اجرای پروژه های توسعهطول عمر اقتصادی گاوها مشاهد

نژاد و بهبود تولیدات دامی در سطح کشور عنوان کرد و افزود: این پروژه با هدف پرورش نژاد های دو منظوره و آمیخته گری جمعیت 

ادامه داد: اکنون عمده گاوهای آمیخته کشور حاصل از تالقی گاوهای گاو های بومی با این نژادها اجرا می شود.این مقام مسوول 

بومی با نژاد هلشتاین هستند، با اجرای این طرح نسبت آمیخته های کشور نیز به نفع آمیخته های حاصل از تالقی با نژادهای دو 

ور دام در مورد اصالح نژاد بز نیز اذعان داشت: منظوره تغییر خواهد کرد.رییس مرکز اصالح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی معاونت ام

از دیگر اهداف وزارتخانه در چشم انداز تولید شیر کشور است.وی با اشاره به اینکه پروژه تولید ترکیب ژنتیکی  افزایش تولید شیر بز

 بین مشترک همکاری طریق از آلپاین و سانن نژادهای ناخالص های گله  بزهای شیر در سطح کشور در حال اجرا است، بیان کرد:

کیلوگرمی شیر بزهای  3.مالصالحی افزایش تولید روزانه حدود اند شده ایجاد کشور داخل در فرانسه و ایران خصوصی های بخش

گرم است.وی در همین حال استفاده  500 به نزدیک روزانه بومی، بزهای شیر تولید  بومی سانن را نتیجه این همکاری دانست و گفت:

را از اهداف میان مدت و بلند مدت  تولید گوشت قرمزاز ترکیب های جدید نژاد گوسفند در کشور به منظور ارتقای بهره وری در 

ر این اصالح نژاد دام های سبک در کشور عنوان کرد.رییس مرکز اصالح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی معاونت امور دام افزود:د

راستا،پروژه تولید ترکیب ژنتیکی گوسفند پربازده به منظور ارتقای تولید گوشت و بهبود راندمان تولید مثلی در واحدهای پرورش 

 گوسفند صنعتی در حال انجام است.

http://www.yjc.ir/fa/news/4906309/%D8%A7%D9%81%D8%B2% 
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 شیر و فرآورده ها
 ایران اکونا - ۱۳۹۶آبان / /  ۱۳شنبه , 

 درصدی صادرات لبنیات به عراق ۴0ای نزدیک/تعرفه صادرات یک میلیون دالری لبنیات در آینده

 .درصدی تعرفه واردات شیر،خامه و ماست به عراق خبر داد 40دبیر انجمن صنایع لبنی از افزایش 

داد و گفت: طی چند ماه اخیر، عراق تعرفه  خبر عراق به لبنیات صادرات تعرفه افزایش از  رضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی

 .درصد افزایش داده است 40درصد رساند اما مجدد این نرخ را به  25به  5ماست از  و 15 به 5 از را خامه و شیر واردات 

درصد رشد داشته است، افزود:  28وی با اشاره به اینکه صادرات لبنیات در شش ماه نخست سال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل  

میلیون دالر به بازارهای هدف صادر شد که بیش  433 هزارتن انواع محصوالت لبنی با ارزش بالغ بر 212در شش ماه نخست سال 

باکری ادامه داد: با توجه به اعمال تعرفه های جدید، قیمت محصوالت لبنی ما در عراق،  .درصد این میزان به عراق بوده است 80از 

در حال انجام است، گفت: برای دبیر انجمن صنایع لبنی با بیان اینکه صادرات به روال عادی به عراق  .قابل رقابت با تجار نیست

استمرار روند صادرات لبنیات از سوی کارخانه های لبنی به عراق ، انتظار می رود که اتاق مشترک ایران و عراق تفاهم نامه ای جهت 

 تاخیر در پرداخت مشوق صادراتی به صالح نیست.کاهش تعرفه ها امضا کنند

سال به یک میلیارد دالر خواهد رسید، درحالیکه مجموع صادرات لبنیات سال گذشته  وی در ادامه افزود: صادرات لبنیات تا پایان 

باکری با اشاره به عوامل موثر و کارساز در توسعه صادرات لبنیات بیان کرد: اعمال سیاست های وزارت  .میلیون دالر بوده است 731

ات را فراهم کرد که همواره از وزارتخانه های مختلف جهاد کشاورزی و مصوبات مجلس در حمایت از صادرات موجبات رونق صادر

این مقام مسوول ادامه داد: وزارتخانه های  .انتظار می رود که نسبت به تعهدات خود در پرداخت مشوق های صادراتی عمل کنند

 تا آسیبی به رشد صادراتهای لبنی بگذارند های صادراتی را در اختیار کارخانهمربوطه باید تالش کنند تا هر چه سریع تر مشوق

میلیارد تومان مشوق صادراتی باید  150، 95دبیر انجمن صنایع لبنی با بیان اینکه براساس مصوبه سال .محصوالت لبنی وارد نشود

ه قرار میلیارد تومان در اختیار کارخانه های لبنی صادر کنند 44در اختیار کارخانه های لبنی قرار می گرفت، تاکید کرد: تاکنون تنها 

میلیارد تومان مشوق صادراتی تا  150وی درخصوص .گرفته است و مابقی این ملبغ را شرکت های لبنی صادراتی طلب کار هستند

گرفت، یادآور شد: البته به دلیل کمبود اعتبار بخش اعظم آن پرداخت نشده باید در اختیار کارخانه های لبنی قرار می 95پایان سال 

 .رنامه و بودجه انتظار می رود هر چه سریع تر این مبلغ را به حساب وزارتخانه واریز کنداست که از سازمان ب

http://iranecona.com/79066/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1% 
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 صادرات و واردات
 فارس - ۹۶/۰۸/۱۴ : تاریخ

 عنوان شد« واردات محصوالت کشاورزی»میزگرد در 
بحث احیای وزارت بازرگانی و حذف قانون انتزاع تراز تجاری بخش کشاورزی را منفی کرد رئیس نظام صنفی کشاورزی گفت: در  

 کشاورزی را بهیک سال اخیر در پی بحث احیای وزارت بازرگانی و حذف قانون انتزاع واردات رو به افزایش بوده و تراز تجاری بخش 

بررسی واردات محصوالت »، بعدازظهر دیروز میزگردی با عنوان خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی  .نفع واردات منفی کرده است

زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی، عزیزاللهی مدیرعامل اتحادیه تعاونی دامداران و خبرنگار کشاورزی با حضور محمدشفیع ملک« کشاورزی

زاده در ابتدای این میزگرد به آمار و ارقامی از میزان تولید در بخش کشاورزی کشور اشاره ملک.وگو برگزار شددر رادیو گفت خبرگزاری فارس

همچنین بخش کشاورزی  .کنیم که مازاد بر مصرف ماستمیلیون تن محصول کشاورزی را در کشور تولید می 120کرد و اظهار داشت: بیش از 

درصدی را  5.4ی که با توجه به رشد خوب این بخش در تراز تجاری کشور رشد مثبت در رشد اقتصادی کشور نقش به سزایی داشته است بطور

 درصد از تولید ناخالص ملی مربوط به بخش کشاورزی است 14 *.تجربه کرده است

 96درصد از تولید ناخالص ملی مربوط به بخش کشاورزی است، تصریح کرد: همچنین 14رئیس نظام صنفی کشاورزی بابیان اینکه 

روز ماحصل دسترنج کشاورزان و دامداران د امنیت غذایی جامعه بر عهده همین بخش است و امروزه سه وعده غذایی در شبانهدرص

تا  30درصد از اشتغال کشور در بخش کشاورزی است که با احتساب مشاغل جانبی به بیش از  25این جامعه است. مضاف بر آنکه 

 .رسددرصد می 32

 ، واردات محصوالت کشاورزی را کاهش داداجرای قانون تمرکز *

 وی در مورد واردات محصوالت کشاورزی و ضرورت مدیریت آن نیز به این نکته اشاره کرد که با توجه به قانون انتزاع، اختیارات تولید،

ات صادر کنیم و توزیع و واردات محصوالت کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی محول شد تا بر اساس نیازی که داریم مجوز وارد

 .دولت یازدهم هم نشان داد که روند واردات محصوالت کشاورزی در چند سال اخیر کاهش پیدا کرده است

های جدی در این بخش مواجهیم، افزود: به غیر از محصوالتی که در کشور قابلیت رغم قانون با چالشزاده با تأکید بر اینکه علیملک

توانیم خودمان در داخل تولید کنیم، اما متأسفانه شاهدیم که از مبادی غیرقانونی زی و دامی را میکشت ندارد، اکثر محصوالت کشاور

 .شودو قاچاق برخی محصوالت وارد می

 صحبت از احیای وزارت بازرگانی، واردات را افزایش داد *

ذرت میزان تولید کمی در مقابل مصرف ما رئیس نظام صنفی کشاورزی همچنین با اشاره به اینکه محصوالتی مثل روغن، کنجاله و 

یزی رویه چمدت به سمت خودکفایی این محصوالت هم برویم، چرا که واردات بیمدت و طوالنیریزی میاندارند، گفت: باید با برنامه

اند و یدهکش جز ضرر به بخش تولیدی کشور نیست، مضاف بر اینکه در همین یک سال اخیر که بحث احیای وزارت بازرگانی را پیش

در .خواهند قانون تمرکز را برهم بزنند، واردات روبه افزایش بوده است و تراز تجاری بخش کشاورزی منفی شده استاکنون نیز می

بخش دیگری از این میزگرد عزیزاللهی مدیرعامل اتحادیه دامداران نیز به نقش مهم بخش کشاورزی در معیشت مردم اشاره کرد و 

درصد آن  14میلیارد دالر تولید ناخالص داخلی،  382کشاورزی بر کسی پوشیده نیست تا جایی که از مجموعه  گفت: اهمیت بخش

شود و نباید اجازه دهیم که این بخش مظلوم میلیون شغل از طریق همین بخش تأمین می 3.6مربوط به بخش کشاورزی است و 

 .واقع شده و از مسیر توسعه جدا شود

 نع توسعه بخش کشاورزی ترین ماآب بزرگ *
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میلیون هکتار از اراضی کشور تنها  156عزیزاللهی تنها مانع رشد بخش کشاورزی را مسئله آب عنوان کرد و اظهار داشت: از مجموعه 

میلیارد  130هزارم درصد از منابع آب شیرین جهان یعنی چیزی معادل  2میلیون هکتار زیر کشت رفته است و در کنار آن  51

 74وی بابیان اینکه از ابتدای برنامه پنجم توسعه .رسدب در اختیار ماست که به مصارف کشاورزی، صنعتی و خانوار میمترمکع

مدیرعامل اتحادیه .میلیون تن رسیده است 120تا  115ایم، افزود: این رقم اکنون کردهمیلیون تن محصول کشاورزی تولید می

شده در بخش کشاورزی را قانون تمرکز دانست و تصریح کرد: اگر از تولید داخلی حمایت جامهای انترین حمایتدامداران یکی از مهم

تراز تجاری بخش  93طور که در سال کننده بدل خواهیم شد، همانشود ما از یک کشور واردکننده صرف به یک کشور تأمین

میلیون  10عزیزاللهی تصریح کرد: ما باید بتوانیم .ه استمیلیارد دالر رسید 4میلیارد دالر بود که به منفی  8.1کشاورزی ما منفی 

ریزی پیش ها باید با برنامهای نیست و با توجه به محدودیتتن مواد غذایی و خوراک دام را در داخل تولید کنیم که کار ساده

کنیم،اما در بوبات را وارد میوی به وضعیت واردات برخی محصوالت به کشور هم اشاره کرد و افزود: اکنون برخی غالت و ح.برویم

کردیم تا میلیون دالر صرف می 1.5که در ابتدای انقالب زمینه گندم، دام و شیالت تا حد زیادی نیاز به واردات نیست، درصورتی

شورهای حال کترین راه را واردات دانست و افزود: درعینمدیرعامل اتحادیه دامداران آسان.پروتئین دامی را به کشور وارد کنیم

آخرین آمار صادراتی نشانگر آن است  94عنوان مثال در سال پیشرفته دوست دارند که اساس استقالل کشور ما را مخدوش کنند. به

در بخش .میلیون دالر وارد کشور شده است 885هزار و  8میلیون دالر محصول کشاورزی صادر شده و در مقابل  447هزار و  5که 

کنند که زاده در پاسخ به این سؤال که برخی ناسالم بودن محصوالت کشاورزی تولید داخل را عنوان میدیگری از این نشست ملک

ها مانند مرکز پژوهشی سازمان تات و سازمان به این بهانه باید برخی محصوالت وارد شود، با رد این موضوع گفت: یکسری سازمان

دهند و این موضوع کامالً مشخص است که از لحاظ کیفیت این انجام می ها راحفظ نباتات وجود دارند که به طور مداوم پایش

شود، اما یکسری به هر های بسیاری زیادی روی این مسئله انجام میکنم که برنامهصراحت عرض میمحصوالت مشکلی نداریم و به

 .ای دنبال این هستند که واردات را انجام دهندبهانه

 ند نانوا کیفیت گندم را زیر سوال بردوزیر بهداشت به استناد حرف چ*

کنند کیفیت محصوالت داخلی را زیر سؤال ببرند که نمونه چنینی سعی میوی تصریح کرد: متأسفانه برخی با همین شعارهای این

 ارات چندزنند آن هم به استناد اظهآن شاهد بودیم که وزیر محترم بهداشت بحث سالمت را به باال بودن نمک در گندم ما گره می

های فارس، خوزستان، گلستان، تواند اصالً مالک قرار بگیرد. اینها در حالی است که بهترین گندم را در استاننانوا که آن هم نمی

ایت از واردات دست به هر کاری حم خاطر به برخی کنیم که در جهان هم مطرح است و متأسفانهکرمانشان و استان مرکزی تولید می

 .زنندمی

 نداد کشاورزی وزیر به را بازار تنظیم کارگروه چرا رئیس جمهور ریاست*

رئیس نظام صنفی کشاورزی با طرح این سؤال که چرا ما باید با آنکه قانون تمرکز جواب داده این اختیارات را از وزارت جهاد کشاورزی 

 خود هک اندکرده صادر تجارت و معدن صنعت، وزیر ایبر را بازار تنظیم کارگروه جمهور حکم ریاستبیرون کنیم، تصریح کرد: رئیس

زاده افزود: ما به دنبال ایجاد زنجیره تأمین و ارزش در بخش کشاورزی هستیم که از صفر تا صد کار را انجام ملک.دارد سؤال جای

 .کندمختل میدهیم، اما زمانی که این اختیارات از وزارت جهاد کشاورزی گرفته شود قاعدتاً تنظیم بازار را 

در این بین سجادی عضو کمیسیون کشاورزی اتاق ایران نیز که از طریق مکالمه تلفنی در این میزگرد شرکت کرد، درمورد واردات 

 محصوالت استراتژیکیکنیم خیلی اطالع ندارم ولی بعداً محصوالت کشاورزی گفت: اینکه چه میزان محصول و چه نوعی را وارد می

 .شود و در دولت دوازدهم تصمیمات خوبی در این مورد گرفته شده استرنج بنا به نیاز وارد کشور میمانند گندم و ب
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 حصوالتم توزیع بخواهند اینکه: کرد تصریح تجارت و معدن صنعت، وزیر برای بازار تنظیم کارگروه وی با اشاره به صدور حکم ریاست

گذاری و صدور مجوز وزارتخانه دیگری باشد، در کار اشکال به ما متولی قیمتبرعهده وزارت جهاد کشاورزی بگذارند، ا را کشاورزی

سجادی خاطرنشان کرد: پیش از این و قبل از اجرای قانون تمرکز شاهد بودیم .شودآید و باعث ضرر و زیان کشاورزان میوجود می

دادند و اگر در مقطع کوتاهی واردات آن را انجام میکردند اما افرادی سودجو که محصوالت کشاورزی را کشاورزان در داخل تولید می

 شد که تا اینشد، بدون کار کارشناسی مجوزهایی برای واردات داده میمحصولی به دلیل آسیب از جمله سرمازدگی در بازار کم می

 .شدندمحصول بخواهد وارد شود، مسئله به روند عادی خود بازگشته و فقط این کشاورزان بودند که متضرر می

نوع فراورده دامی و کشاورزی را خود  70در ادامه این میزگرد عزیزاللهی مدیرعامل اتحادیه دامداران به این نکته اشاره کرد که ایران 

کند که از لحاظ میزان تولید رتبه یک تا هفتم جهان را داریم تا حدی که بخشی از محصوالتمان مانند پسته و زعفران وارد تولید می

 به قادر هک کنیم وارد را محصوالتی قاعدتاً باید پس هستیم، جهانی تولیدکننده ترینشود و در این محصوالت بزرگای دنیا میبازاره

ای، تن ذرت دانه هزار 176 و میلیون 6 جو، تن 775 گندم، تن هزار 300 و میلیون 3 ،94 سال در مثال عنوانبه نیستیم، آنها تولید

ها وارداتش محدود شود، ولی تواند با اصالح سیاستهزار تن کره وارد کشور شده است که بخشی از اینها می 43هزار تن چای و  51

بینیم که در طی چند سال گذشته یک میلیون ایم، اما میدر ازای آن در حوزه صادرات در بخش کشاورزی حرفی برای گفتن نداشته

 .ایمت صادر کردهتن لبنیا

 میخواهند داستان پالم در لبنیات را برای گندم اجرا کنند*

ره شود اشاوی به اظهار کم لطفی برخی مسئوالن که در نهایت منجر به ضربه زدن به تولید داخل و میزان مصرف در بین مردم می

ین قضیه صدمه بزرگی به کارخانجات لبنیات و هم که کرد کرد و گفت: یک بار دیگر هم وزارت بهداشت داستان پالم را برجسته

 .شودمصرف مردم زد و االن نیز همین داستان در مورد گندم دارد مطرح می

ویژه در بخش مجلس چه زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی در پاسخ به این سؤال که در مقوله مقررات در حوزه کشاورزی بهملک

فت: شاید اساس مشکالت در بخش کشاورزی عدم اجرای قوانین است. شما مطمئن مشکالتی وجود دارد که باید برطرف شود، گ

های خوبی برای اصالح حوزه کشاورزی دارند اما نه ها، بلکه تولیدکنندگان و خود وزارت جهاد کشاورزی برنامهباشید نه تنها تشکل

اما نباید  رسد،اخیراً صورت گرفته، معلوم نیست کار به کجا می هایی کهابزار و نه امکانات الزم به این وزارتخانه داده نشده و با دخالت

های زیادی زمان صرف شده تا به نتیجه برسیم و این نمایندگان مجلس ساعت فراموش کرد که برای تصویب همین قانون تمرکز،

نظیم بازار را انجام دهند. یا از طرف زند که کار تجمهور برای وزیر صنعت، معدن و تجارت حکم میهستند که باید بپرسند چرا رئیس

 .قانون اساسی را داریم که باید وظایف به بخش خصوصی واگذار شود و اکنون این اتفاق نیفتاده است 44دیگر ما اصل 

رد یزگم وارد تلفنی مکالمه طریق از که کشاورزی کمیسیون عضو و مجلس در شازند در ادامه این میزگرد علی ابراهیمی نماینده مردن

 برد، به ایندید و رنج میشد در پاسخ به این موضوع گفت: واقعیت این است که بخش کشاورزی ما از مدیریت دوگانه آسیب می

های الزم ها هماهنگیزدیم، یا برای تأمین نهادهرویه به آن آسیب میشکل که وقتی تولید خوبی داشتیم به یک مرتبه با واردات بی

وی در ادامه گفت: به همین دلیل مجلس قانونی را تنظیم کرد که وظایف تولید، توزیع و واردات در .شدم نمیبین دو وزارتخانه انجا

بخش کشاورزی طی قانون تمرکز به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شود و اثرات آن را در دو ـ سه سال اخیر شاهد بودیم، اما وقتی 

دهند، به چه شکلی قانون تمرکز دیده شده که البته ما در این وزیر صنعت قرار می ار نان و آرد گندم، بازار تنظیم کارگروه رئیس

های خود اگر چنانچه موضوع اعمال نشود پیگیری .ایم که این موضوع در تناقض با قانون تمرکز استزمینه مکاتبه کرده و اخطار داده

کنیم ضمانت ر تأمین غذای کشور دارد و اگر قوانینی که وضع میرا انجام خواهیم داد؛ چراکه وزارت جهاد کشاورزی مأموریت مهمی د
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کنیم باید همه از آن تبعیت شویم؛ چراکه قانونی که ما در مجلس وضع میاجرایی نداشته باشد، دوباره دچار ازهم گسیختگی می

 گندم گلوتن کنند کهه خورده، اعالم میشان با واردات گندم گرخبرنگار فارس از ابراهیمی پرسید که برخی از آنهایی که منافع.کنند

 که تاس برآب محصولی حالدرعین و است باالتر جهانی قیمت از ما گندم قیمت دیگر طرف از و کنیم وارد باید و است پایین داخلی

عالم گندم را ا نیتضمی خرید نرخ هنوز دولت پاییزه، کشت آغاز از نیم و ماه یک گذشت وجود با چرا آنکه دیگر. شود تولید نباید

 اند تا با کاهش تولید گندم در داخل، گندم وارد کنند؟دست هم دادهآید که همه دست بهنکرده و این ذهنیت به وجود می

گونه ابراهیمی در پاسخ به این موضوع گفت: در مورد کیفیت گندم، تولید داخل معتقدیم که این کیفیت قابل قبول است و این

سندیم و اینکه به طور غیرکارشناسی قیمت گندم را به نظر چند نانوایی ربط بدهیم، درست نیست؛ چراکه این پاظهارنظرها را نمی

 .ای است و توقع داریم وزیر جهاد کشاورزی از این موضوع دفاع کندمسئله کامالً اجرای وی وزارتخانه

 .طور که باید رعایت نشده استهم گفت: اعتقاد داریم که این اصل آن 44وی همچنین در مورد اجرای اصل 

 و هستند کشاورزی بانک به بدهی درگیر اکنون اکثراً گندمکاران متأسفانه :ابراهیمی در مورد وضعیت تولید گندم و نرخ آن گفت

اند، دادهی کتب تذکر وزیر به زمینه این در بارها مجلس نمایندگان که دادمی انجام بهتری ریزیبرنامه تضمینی خرید برای باید دولت

تواند در کاهش سطح زیرکشت گندم هم مؤثر باشد، بر عهده شورای اقتصاد موقع اعالم نرخ خرید تضمینی که میاما عدم ابالغ به

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس همچنین در مورد کیفیت گندم تولید داخل تصریح .است که امیدواریم هرچه زودتر آن را اعالم کند

تر از نرخ تضمینی خرید داخلی بود، اشکالی در رفتار حمایتی دولت ال اخیر که قیمت گندم خارجی پایینـ دو س کرد: طی یکی

مان را از گندم داخلی برداریم قابل قبول نیست؛ تر است بخواهیم حمایتبینیم، ولی فقط به دلیل اینکه گندم خارجی ارزاننمی

 .کنندچراکه در اکثر کشورهای دنیا از کشاورز حمایت می

 در حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی باید بیشتر کار کنیم*

های مختلف کشاورزی را یک دغدغه دانست و زاده رئیس سازمان نظام کشاورزی نبود بانک اطالعاتی صحیح از بخشدر پایان ملک

اما متأسفانه توجه جدی به کشاورز های اقتصادی ما کشاورزی بوده گفت: همه استحضار دارند که از قبل از انقالب محور همه برنامه

های خوبی در این زمینه ایم که امیدواریم برنامهرویه و منفی بودن تراز تجاری در این حوزه مواجه بودهنشده و همواره با واردات بی

 .ر کنیمویژه آنکه در بحث صنایع تبدیلی و تکمیلی باید بیشتر کاها تدوین شود، بهدر کنار تهیه امکانات و زیرساخت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960814000196 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آبان  ۱۰تاریخ: 

 کدام کشورها هلوی ایرانی می خورند؟

 .هزار تن هلو و شلیل ،از کشور صادر شده است 3، قریب به  1396ماهه نخست سال  5توسط گمرک در طبق آمار منتشر شده 

 5در  آمار منتشر شده توسط گمرک طبق ،نگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوا صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

 .،از کشور صادر شده است شلیل هلو وهزار تن  3، قریب به  1396ماهه نخست سال 

 .بوده است 41470260452و ارزش ریالی آن  1266690 صادراتارزش دالری این میزان  

http://www.yjc.ir/fa/news/6303932/%DA%A9%D8%AF 
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 صنایع غذایی
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۱۰تاریخ: 

 تعرفه واردات محصوالت شیرینی و شکالت ایران به اوراسیا صفر شد/ هدف گذاری صادرات یک میلیارد دالری

کشور روسیه، بالروس، قزاقستان، قرقیزستان و  5رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: پس از جلسات متعدد با اعضای 

 . ارمنستان توانستیم تعرفه وارداتی محصوالت بیسکوییت و شکالت ایرانی به کشورهای مذکور را به صفر برسانیم

مجتبی خسروتاج در دومین جلسه میز صادرات شیرینی و شکالت با اشاره به مراحل به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی دولت، 

پایانی مذاکرات با اتحادیه اوراسیا، اظهار کرد: امیدواریم صادرکنندگان در آینده نزدیک بتوانند از این فرصت به نحو مطلوب استفاده 

وضعیت صادرات محصوالت شیرینی، شکالت و در ادامه این نشست، صادرکنندگان بخش خصوصی گزارشی درخصوص .کنند

های غالت، مشکالت موجود در صادرات این محصوالت را مطرح و از جمله موانعی که در مسیر تولید و صادرات محصوالت فرآورده

دریایی  نقلشیرینی و شکالت، به ورود موقت مواد اولیه، بخصوص شکر، استرداد مالیات بر ارزش افزوده برای صادرکنندگان و حمل و 

گفتنی است با وجود رشد و تراز تجاری مثبت در صادرات محصوالت شیرینی و شکالت .برای بازارهای بالقوه نظیر عمان اشاره کردند

میلیون دالر بوده  600تا  500های اخیر، به دلیل وجود ظرفیت خالی در بخش تولید، ارزش صادرات این محصوالت در بازه طی سال

حی های تجارت ترجیهای خالی، تسهیل ورود موقت مواد اولیه و همچنین انعقاد توافقنامهریزی جهت تکمیل ظرفیتمهاست که با برنا

در این نشست مقرر شد بخش خصوصی با همکاری انجمن .میلیارد دالر صادرات در سال رسید 1توان به هدف با بازارهای هدف می

های خود را به سازمان توسعه تجارت ایران ارسال نمایند تا در کمیته ستصنفی صنایع بیسکوییت، شیرینی و شکالت درخوا

 منظور تسهیل ورود موقت مواد اولیه، اقدامات الزم صورت پذیرد عالی صادرات به کارشناسی شورای

http://www.iana.ir/fa/news/49718D/%8%AA%D8%B9% 
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 صنایع غذایی
 فودپرس ۱۳۹6آبان ماه  ۱۳شنبه 

 اعطای عنوان کارخانه درجه یک به آرد زر و سمولینای زر

آرد کشور، با ارزیابی ملی صورت گرفته از  منتخب کارخانه عنوان به زر آرد شرکت معرفی از بعد  -اقتصاد غذا  <صنایع غذایی

ی آرد هاکارخانجات آرد ایران، شرکت صنعتی آرد زر و شرکت صنعتی سمولینای زر از گروه صنعتی و پژوهشی زر به عنوان کارخانه 

 .درجه یک کشور انتخاب شدند

ایندگان وزارت صنعت معدن و تجارت، وزارت گفتنی است ارزیابی و درجه بندی کارخانجات آرد هر ساله توسط هیأتی متشکل از نم

بهداشت، سازمان ملی استاندارد ایران و انجمن صنفی آردسازان ایران صورت می پذیرد و کارخانه های آرد براساس امتیازات کسب 

 .شوندشده رتبه بندی می

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=54344f1eeabc4e749def779d6ddce 
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 عسل
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آبان  ۱۳تاریخ: 

 های نجومی بیانگر عسل ارگانیک نیستجایگاه تولید عسل ارگانیک ایران تعریفی ندارد/قیمت

است، اما در تولید این محصول نسبت به سایر کشورها جایگاه قابل قبولی با وجود آنکه ایران چهارمین تولیدکننده عسل در جهان 

 ایران چهارمین تولیدکننده عسلبا وجود آنکه  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار.ندارد

 .به شمار می رود، اما امروزه در تولید محصوالت ارگانیک به ویژه عسل نسبت به سایر کشورها جایگاه قابل قبولی ندارد در سطح بین المللی

ی در موم شیمیایس و کود مصرف افزایش سبب به تنها کردند اما امروزه تولید می عسل ارگانیککمتر از یک قرن گذشته اجداد ما 

البته ناگفته نماند که در کنار شرایط سختی .باغات و مزارع کشاورزی میزان تولید عسل ارگانیک به کمتر از پنج درصد رسیده است

دارد، اما زنبوردارانی در تولید این محصول پیش قدم هستند که حمایت دولت می تواند آنها را به  زنبورداری ارگانیککه شیوه 

میلیون  7.5رکنی معاون وزیرجهاد کشاورزی چندی پیش در کارگاه آموزشی زنبوداری ارگانیک گفت: اکنون .کار دلگرم کند ادامه این

 .کنندهزارکلنی به صورت ارگانیک و شناسنامه دار عسل تولید می 10در کشور وجود دارد که رقمی کمتر از  زنبور عسل کلنی

در کشور ما پدیده جوان تری نسبت به دنیا به شمار می رود، افزود: البته تولید عسل  یکتولید عسل ارگانوی با اشاره به اینکه  

له ایزو و بکر زنبورداران برای تولید عسل ارگانیک از دولت تقاضا دارند که مراتع  .ارگانیک در حوزه سالمت مردم اهمیت بسزایی دارد

پس از آموزش نحوه مدیریت ارگانیک بتوانند، تولید خود را به میزان   ر دهند تاو به دور از کارخانه ، شهر و باغات در اختیار آنها قرا

اظهار  صنعت،تجارت و کشاورزی عفت رییسی سرحدی مدیر عامل اتحادیه زنبورداران در گفتگو با خبرنگار. قابل توجهی برسانند

ایران کشوری چهار فصل با اقلیم های متفاوت است، زنبورداران به دنبال تولید عسل سالم به دور از شهرها و  کرد: با توجه به آنکه

وی با تاکید بر تولید عسل طبیعی و ارگانیک افزود: برخی سموم و آفت کش ها در دنیا سالهاست، منسوخ شده،  .باغات آلوده هستند

مردم تقاضا دارد که در کشور ما نیز ترتیبی اتخاذ شود تا این سموم و آفت کش ها وارد جهت سالمت  اتحادیه زنبورداراناز این رو 

رییسی سرحدی ادامه داد: زنبورداران برای تولید عسل  .نشوند، چرا که این امر در افزایش کیفیت و تولید عسل سالم تاثیرگذار است

این مقام مسوول با بیان اینکه  .یی که امکان آلودگی وجود دارد، ببرندارگانیک باید کندوهای خود را دور از باغات، شهرها و مکان ها

از پنج  کمتر عسل ارگانیکمیلیون کندو در کشور وجود دارد، گفت: اگرچه رییس انجمن ارگانیک معتقد است که میزان تولید  8

از زنبورداران مسئله تیمار زنبور را مدیریت  وی با بیان اینکه بسیاری .درصد است، اما به اعتقاد بنده تولید بیش از این رقم است

وطه کنند که دستگاه های مربکنند، بیان کرد: البته یک سری شرکت ها بدون هیچ آرم و نشانی اقدام به عرضه عسل ارگانیک میمی

ان ، برگزاری کارگاه رییسی سرحدی تولید عسل سالم مستلزم آموزش زنبوردار .باید نظارت بیشتری بر این فرآورده ها داشته باشند

این مقام مسوول ادامه داد: در تولید عسل ارگانیک برای مبارزه  .های مختلف و کار ترویجی توسط رسانه های ملی و تخصصی دانست

با بیماری باید از داروهای مدرن که خواص عسل را از بین نمی برد، استفاده کرد و بدین منظور انتظار می رود شرکت های دارویی 

مدیرعامل اتحادیه زنبورداران با بیان اینکه مردم نسبت به استفاده .قیمت های مناسبی این داروها را در اختیار زنبورداران قرار دهندبا 

عسل طبیعی تمایل دارند، افزود: مصرف یک قاشق عسل طبیعی افراد را در برابر بسیاری از بیماری ها ایمن می سازد و به همین 

وی در خصوص قیمت های نجومی به معنای .تولید عسل ارگانیک را در دستور کار خود قرار داده ایم به  دیج توجه علت است که 

هزارتومان است و از مردم انتظار می  80تا  60 قیمت منطقی هر کیلو عسل طبیعی  :عسل ارگانیک نیست،توضیح داد و گفت

 .زی جز شهد نیست خودداری کنندهزار تومان که چی 15و  12، 8رود از خرید عسل با قیمت های 

 .به گفته رییسی مردم عسل مورد نیاز خود را تنها از اتحادیه ها و تعاونی های زنبور عسل خریداری کنند
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 درصد عسل های تولیدی ارگانیک هستند 10تا  ۵فقط 

درصد عسل های  10تا  5با اشاره به اینکه تنها  صنعت،تجارت و کشاورزیمیرزایی یکی از زنبورداران نمونه در گفتگو با خبرنگار

به گفته وی برگزاری همایش آموزش  .طبیعی است عسل تولیدی زنبورداران،درصد  35تا  30ولیدی ارگانیک هستند، گفت: 

میرزایی با بیان اینکه تولید عسل ارگانیک کار سختی  .زنبورداران در چگونگی تولید عسل و زنبورداری ارگانیک تاثیر بسزایی دارد

نیست، افزود: با آموزش زنبورداران و در اختیار گذاشتن دارو و سموم مناسب کشاورزی به سهولت می توان رقم تولید عسل ارگانیک 

رخی داروها در این صنعت بیان کرد: این زنبوردار نمونه با انتقاد از ماندگاری باالی استفاده از ب.درصد افزایش داد 35تا  30را به 

 باید ما کشور به واردات سموم با ماندگاری باال همانند سایر کشورهای دنیا از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی 

 .ع اعالم شود، چراکه در تولید عسل ارگانیک با رفع این موانع مشکلی وجود نداردممنو

http://www.yjc.ir/fa/news/6307108/%D8%AC% %8C%DA%AF% 
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 علوفه
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 گل و گیاهان صنعتی
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 گندم
 فارس - ۹۶/۰۸/۱۴ : تاریخ

 هزار تن گندم صادراتی ایران به ایتالیا رسید  29
  .هزار تن گندم صادراتی ایران به ایتالیا رسید 29مدیرعامل شرکت حمل فله کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران گفت: 

 29حمل فله کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران گفت: به نقل از مانا علی اکبر غنجی مدیرعامل شرکت  خبرگزاری فارسبه گزارش 

  .هزار تن گندم صادراتی کشور که چندی پیش به مقصد ایتالیا بارگیری شده بود به بندر این کشور رسید

سازی برای حمل محموالت وی افزود: این کشتی تخت مدیریت کشتیرانی حمل فله کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران پس از آماده

هزار تن، در تاریخ نوزدهم مهرماه سال جاری از  29دومین محموله صادراتی گندم کشور را به مقصد ایتالیا به میزان حدود غذایی، 

 .بندر امام خمینی )ره( بارگیری کرد

ه دارد کدارد، اظهار داشت: شرکت حمل فله آمادگی کامل ها گام بر میوی در ادامه با بیان اینکه این شرکت در جهت توسعه فعالیت

  .تمام کاالهای فله و عمومی صادراتی و وارداتی کشور را به تمام مقاصد مورد نظر حمل کند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960814001071 
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 گندم
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۰۹تاریخ: 

 هزارتن گندم صادراتی ۴۴0درصد پول گندمکاران/ فروش  ٧۶میلیون تن گندم از کشاورزان/ پرداخت  8.9خرید 

هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده و تاکنون  900میلیون و  8مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی گفت: طی سال جاری حدود 

 .درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شده است 76

یزدان سیف مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی امروز سه شنبه در حاشیه بازدید از بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات در گفتگو با 

صد مطالبات در 76هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده و تاکنون  900میلیون و  8خبرنگار ایانا گفت: طی سال جاری حدود 

 300هزار تن گندم صادراتی فروش رفته، تصریح کرد: از این میزان  440وی با اشاره به اینکه حدود .گندمکاران پرداخت شده است

سیف با ابراز تاسف از اینکه دوران طالیی حمایت از تولید .ماهه نخست سال جاری صادر شده است 6هزار تن به مشتقات تبدیل و در 

دالر خریداری می شد به تولید داخل توجهی  430در دولت نهم و دهم که گندم با قیمت  :دهم از بین رفته، افزود در دولت نهم و

نشد، این در حالی است که توجه به این حوزه در دولت یازدهم و دوازدهم در شرایطی صورت می گیرد که دولت تحت شدیدترین 

هزار تنی شکر در سال قبل و پیش بینی تولید  650وی تولید یک میلیون و .است دالر 240فشار ها قرار دارد و قیمت جهانی گندم 

هزار تنی این محصول در سال جاری را نشانه تالش بی وقفه و توجه دولت به تولید دانست و نقش رسانه ها را  900یک میلیون و 

 /.برای آگاهی بخشی به مردم موثر دانست

http://www.iana.ir/fa/news/49686/%D8%AE%D8%B1%DB 
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 گندم
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آبان  ۱۰تاریخ: 

 تجوابگوی نیاز کشور نیسمافیا واردات در برابر خودکفایی گندم موضع گیری می کنند/ کرمی: کیفیت گندم داخلی 

مسووالن وزارت جهاد کشاورزی معتقدند که گندم تولید داخل، از کیفیت مطلوبی برخوردار است اما در مقابل رییس اتحادیه نان 

گروه  ،تجارت و کشاورزیصنعت به گزارش خبرنگار. های حجیم، واردات جزئی گندم و اختالط با تولید داخل را امری ضروری می داند

و استفاده نانوایان از نمک، ادعای وزارت جهاد  کیفیت نامطلوب گندماظهارات اخیر وزیر بهداشت مبنی بر  ،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

وزیر جهاد کشاورزی در واکنش به اظهارات اخیر وزیر بهداشت مبنی بر وجود گندم با کیفیت نامطلوب و استفاده از  .یر سوال بردکشاورزی را ز

نمک برای کیفیت بهتر نان می گوید: هزاران سال است که مردم ایران گندم تولید می کنند و بهترین نان را مصرف کرده و از نمک هم دوری 

 .را مطرح می کنند کیفیت پایین گندم و ناناگفته نماند که مسووالن وزارت جهاد واردات چی ها، اظهارات غیر کارشناسانه البته ن .می کنند

یان اینکه بی کیفیتی گندم با ب  صنعت،تجارت و کشاورزی علیقلی ایمانی رییس بنیاد توانمند سازی گندمکاران در گفتگو با خبرنگار 

اظهاراتی مبنی بر بی کیفیتی گندم  کارخانه های آرد سازی و خبازان صنف اخیر های سال در  :کرد اظهار داخل صحت ندارد،

وی افزود: با توجه به خودکفایی گندم وبی  .خارجی داشتند و در جهت افزایش کیفیت، خواستار اختالط آن با گندم داخلی بودند

از واردات، صنف خبازان و کارخانه های آرد سازی جهت افزایش کیفیت نان خواستار واردات هستند در حالی که نیازی به نیازی 

 انن نانوایان، اکثر: گفت رسانند، می گوش به  را  بی کیفیتی گندم داخل ایمانی با بیان اینکه واردات چی ها زمزمه .واردات نداریم

لت بی کیفیتی نان در نانوایی های سطح شهر باید مورد بررسی قرار گیرد چرا که در کیفیت نان مشکلی ع و کنند می تولید کیفیتی با

در سیلوها، فراوری آرد و تهیه خمیر در نانوایی  نگه داری گندم رییس بنیاد توانمند سازی گندمکاران ادامه داد: شرایط .وجود ندارد

 ادهاستف بهداشتی مایع خمیر از توانند می نمک از  به جای استفاده نانوایان م مسوولبه گفته این مقا .باید مورد بررسی قرار گیرد

خودکفایی وی با بیان اینکه افراد سود جو در برابر .تنها به سبب منفعت بیشتر، در برابر این امر موضع گیری می کنند که کنند

درصد پروتئین دارد که برای تولید نان  13.5لیدی باالی میلیون تن گندم، تو 5موضع گیری می کنند، یادآورشد: بیش از  گندم

های حجیم، مناسب است و تنها واردات چی با اظهارات غیر کارشناسانه مبنی بر واردات گندم برای تولید نان های حجیم و صنعت 

 .ماکارانی قصد دارند که خودکفایی را زیر سوال برند و پول را وارد جیب کشاورزان خارجی کنند

 واردات گندم تنها راه نجات افزایش کیفیت نان است

با بیان اینکه با اظهارات   یصنعت،تجارت و کشاورز محمد جواد کرمی رییس اتحادیه نان های حجیم و نیمه حجیم صنعتی در گفتگو با خبرنگار

و استفاده اجباری نمک در نانوایی ها گفت: اکنون کیفیت گندم داخلی جوابگوی نیاز کشور نیست چرا  مبی کیفیتی گندوزیر بهداشت مبنی بر 

 350وی با انتقاد از اینکه دولت تمامی گندم های تولیدی کشاورزان را با نرخ هزار و .که نظارت کافی بر گندم تولید کشور صورت نمی گیرد

کرمی با بیان اینکه کیفیت  .تنها واردات و اختالط آن با گندم داخل است افزایش کیفیت ناننجات تومان خریداری می کند، افزود: تنها راه 

مناسب نیست، تصریح کرد: براین اساس نانوایان سنتی جهت افزایش کیفیت بیش از حد مجاز که وزارت بهداشت اعالم  نانگندم تولیدی برای 

و  واردات مقداری گندم :رییس اتحادیه نان های حجیم و نیمه حجیم صنعتی ادامه داد .می کند اقدام به استفاده نمک در خمیر می کنند

این مقام مسوول با بیان اینکه اعداد وارقام گلوتن گندم  .اختالط آن با تولید داخل به جهت افزایش کیفیت،میزان ضایعات نان را کاهش می دهد

و کارخانه های آرد سازی بی کیفیتی نان را به نداشتن کیفیت الزم گندم و آرد داخلی نسبت در آزمایشگاه ها مالک نیست، افزود: مردم، نانوایان 

انتظار می رود   افزایش کیفیت نان کرمی با بیان اینکه کیفیت نان حلقه آخر نانوایان است، تصریح کرد: از مسووالن امر در جهت .می دهند

 .که در بحث خرید تضمینی دقت بیشتری داشته باشند

http://www.yjc.ir/fa/news/6299097/%D9%85%D8%A7%D9%81% 
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 گوجه فرنگی
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 گوشت قرمز
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۰۸تاریخ: 

 میلیون تن شیر خام تا پایان سال جاری 10درصد گوشت قرمز کشور با دام سبک/ پیش بینی تولید  ۵0تامین بیش از 

درصد گوشت قرمز با دام سبک تامین می شود، همچنین  50تا پایان برنامه ششم توسعه و طبق برنامه اقتصاد مقاومتی، تامین بیش از 

 .میلیون تن عبور می کند 10تولید شیر تا پایان سال جاری از مرز 

محمد رضا مالصالحی رئیس مرکز اصالح نژاد و بهبود امور دامی وزارت جهاد کشاورزی امروز دوشنبه در حاشیه بیست و سومین 

نمایشگاه مطبوعات در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( گفت: دام سبک در برنامه های آتی تامین گوشت قرمز، 

درصد گوشت قرمز  50ه ویژه ای خواهد داشت و پیش بینی می کنیم در برنامه ششم توسعه و برنامه اقتصاد مقاومتی بیش از جایگا

 .درصد است 50از طریق گوشت دام سبک یعنی گوسفند و بز تامین شود، این در حالی است که هم اکنون این آمار کمتر از 

گوشت قرمز در وزارت جهاد کشاورزی طی سال جاری، تصریح کرد: با تحقق این میزان  هزار تنی تولید 835وی با اشاره به برنامه 

درصدی گوشت قرمز کسب می شود، همچنین هدف گذاری برنامه ششم دست یابی به تولید یک میلیون تنی  90تولید خوداتکائی 

میلیون تن عبور می کند، افزود: افزایش  10 زمر از جاری سال پایان تا  مالصالحی با بیان اینکه تولید شیرخام.گوشت قرمز است

تقاضای به وجود آمده در زمینه محصوالت دامی بابت افزایش جمعیت انسانی و تغییر اقلیم است که باید باحفظ تولید پاسخگوی آن 

 /.بود

http://www.iana.ir/fa/news/49655/%D8%AA%D8%A7%D9%85% 
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 گوشت قرمز
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آبان  ۱۰تاریخ: 

 کندنرخ گوشت داخلی همچنان باالست/قیمت برای اربعین تغییری نمی

 .های باالیی در بازارعرضه می شود یک تامین کننده دام و گوشت گفت: نرخ گوشت داخلی به سبب عوامل توزیع با قیمت

با  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیمنصور پوریان یک تامین کننده دام و گوشت در گفتگو با خبرنگار 

تن گوشت از کشورهای استرالیا، اوراسیا و  40روزانه  :درصد گوشت مورد نیاز از استرالیا تامین می شود، اظهار کرد 70اینکه بیان 

در قصابی ها، افزود: علی رغم عرضه گسترده  گوشت داخلی نرخ باالیوی با انتقاد از  .مغولستان جهت تنظیم بازار وارد می شود

 .شود می عرضه بازار در نرخ گوشت داخلی به سبب عوامل توزیع با قیمت های باالیی گوشت منجمد و گرم وارداتی، 

ساعته الشه در پیشسرد، ممنوعیت کشتار و نگهداری دام در  24پوریان ادامه داد: برخی قوانین سازمان دامپزشکی نظیر نگهداری  

خوش را دست بازار گوشت داخلزایش هزینه دامدار، کشتارگاه های غیرصنعتی و تعداد پایین کشتارگاه های صنعتی به سبب اف

این تامین کننده دام و گوشت با بیان اینکه تمامی برنامه ریزی ها بر مبنای واردات است، گفت: با توجه به ایام  .تحوالتی قرار داد

 .جلوگیری کرد نوسان قیمت ها ازبهبود مشکالت دامداران  اربعین حسینی عرضه دام به صورت گسترده باید در بازار انجام شود تا با

در اربعین حسینی را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به فروانی دام در دامداری ها نوسان خاصی در بازار رخ نخواهد  قیمت داموی  

 .را افزایش دهد نرخ گوشت در قصابی هابه گفته پوریان با وجود فراوانی دام تنها سودجویی عوامل توزیع می تواند .داد

http://www.yjc.ir/fa/news/6298958/%D9%86%D8%B1%D8%%DA%AF-AE 
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 گوشت قرمز
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آبان  ۱۱تاریخ: 

 دلیل اصلی ناکارآمدی تنظیم بازار گوشت داخل چیست؟

 رمزق گوشت رییس انجمن واردکنندگان فرآورده های خام دامی گفت:یکی از دالیل ناکارآمدی دستگاه های دولتی در تنظیم بازار

فرهاد آگاهی رییس انجمن واردکنندگان فرآورده های خام دامی در گفتگو با خبرنگار .اقتصاد اعالم کرد در دستوری مدیریت توان می را

اظهار کرد:  نوسانات نرخ ارز بر قیمت گوشت وارداتیبا اشاره به تاثیر  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی

درصدی قیمت تمام شده را برای  20ا ارز آزاد وارد می شود که درنهایت این امر افزایش بخشی از گوشت منجمد گوساله و گوشت گرم ب

وی افزود: اگرچه قرار بود ارز مبادله ای به واردات گوشت قرمز جهت تنظیم بازار داخل تخصیص یابد اما علی رغم  .واردکنندگان در بر دارد

آگاهی با بیان اینکه واردات گوشت با ارز آزاد صرفه اقتصادی ندارد،گفت: با توجه  .استپیگیری های واردکنندگان تا کنون این امر محقق نشده 

وی ادامه داد: سیاست های اخیر .اعالم کرده است، واردکنندگان به نقطه سر به سر رسیدند شرکت پشتیبانی امور دامبه قیمت هایی که 

های مولد و نبود واردات مناسب از جمله دالیل  کشتار بی رویه دام رات دام ووزارت جهاد کشاورزی در رابطه با افزایش تعرفه واردات، صاد

رییس انجمن واردکنندگان فراورده های دامی با انتقاد از اینکه آمار دقیقی از تعداد دام  .اصلی بر هم زدن تنظیم بازار گوشت به شمار می رود

، تولید و سرانه ملی را در دام زنده داشتن اطالعات و آمار دقیق از تعدادزنده کشور در دسترس نیست، تصریح کرد: این درحالی است که 

 .تنظیم بازار داخل، تحت تاثیر قرار می دهد

http://www.yjc.ir/fa/news/6303044/%D8%AF%D9% 
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 گوشت مرغ
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 مکانیزاسیون/ماشین آالت
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۱۰تاریخ: 

خوار بلوط در هکتاری با آفت کرم برگ 3000پاشی ساخت فیلتر هوا برای بالگردهای خدمات ویژه در ایران/ محلول
 شهرهای پیرانجنگل

 .های طارم را به اتمام برساندء حریق جنگلبا وجود شرایط سخت اقلیمی، شرکت خدمات ویژه توانست طی دو روز، عملیات اطفا

وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت: طی سه مدیرعامل شرکت هواپیمایی خدمات ویژه وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفت

 عملیات به طولدلیل شرایط اقلیمی سخت، های طارم توسط تیم خدمات ویژه به انجام رسید و بهروز گذشته، اطفاء حریق جنگل

صورت کامل مهار شد.احمد طمراسی افزود: با توجه به آنکه پاییز خشکی پیش رو داریم، شب پیش آتش به 2ای که گونهانجامید، به

ها، مراتع و آبخیزداری کشور درخواست کرده است که ناوگانی مشتمل بر چهار فروند هواپیما و تیم کاملی برای استقرار سازمان جنگل

سرعت سوزی، عملیات بهدها در مناطق شمالی کشور مستقر شوند.وی بیان کرد: این استقرار برای آن است که در صورت آتشبالگر

 سوزی اتفاقهای شیراز نیز آتشها همچون جنگلشود در سایر استانبینی میانجام شود.طمراسی ادامه داد: با توجه به آنکه پیش

یافته  ها در سراسر کشور استقرارمستقر شده و در مجموع پنج تیم عملیاتی برای اطفاء حریق جنگلبیفتد، یک هواپیما در این استان 

 است.

 شهرهای بلوط پیراندر جنگل B.Tهکتار با  3000پاشی در سطح محلول

شده توسط این شرکت عنوان کرد: بر مدیرعامل شرکت هواپیمایی خدمات ویژه وزارت جهاد کشاورزی درباره سایر اقدامات انجام

در ابتدای سال جاری و ابتدای  B.Tها، مراتع و آبخیزداری کشور، عملیات مبارزه بیولوژیک با استفاده از اساس نیاز سازمان جنگل

شهر تحت پوشش قرار گرفت تا عملیات مبارزه با آفت های پیرانهزار هکتاری از جنگلای که سطح سهنهگوسال گذشته انجام شد، به

ترتیب به جای شهر به انجام رسید تا بدینهای پیرانساعت کار در جنگل 75خوار بلوط به انجام برسد.وی یادآور شد: کرم برگ

 فت فوق استفاده شود.استفاده از سم، از مواد بیولوژیک برای مقابله با آ

 سازان ایرانی در ساخت فیلتر هوای بالگردموفقیت قطعه

های داخلی خبر داد و تأکید کرد: تکنولوژی طمراسی از تولید فیلتر هوا برای بالگردهای شرکت خدمات ویژه توسط یکی از سازنده

ی کشوری نیز این قطعه را مورد تأیید قرار داده است های داخلی حاصل شده و سازمان هواپیمایتولید فیلتر هوا توسط یکی از شرکت

هزار تومان مورد استفاده قرار بگیرد.وی خاطرنشان  100تا نیاز کشور در این زمینه مرتفع شده و هر قطعه فیلتر با قیمت کمتر از 

ذار شد، تنها دو هواپیمای های گذشته که شرکت خدمات ویژه از حیطه اختیارات دولت خارج و به بخش خصوصی واگساخت: در زمان

فروند هواپیما اقدامات  22عملیاتی در عرصه وجود داشت، اما بازگشت دوباره به وزارت جهاد کشاورزی در شرایط حاضر سرجمع 

 دهد.مدیرعامل شرکت هواپیماییپاشی و سایر عملیاتی که برای بخش کشاورزی مورد نیاز است را انجام میمربوط به اطفاء حریق، سم

فروند از هواپیماهای موجود عملیاتی بوده که دو فروند آن آموزشی برای کادر  11دمات ویژه وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد: خ

هواپیمای دیگر نیز قابلیت پرواز داشته  11باش داریم. عالوه بر آنکه پروازی، هشت فروند در حال کار و یک هواپیما نیز در حالت آماده

آتش برای بخش آفت و کمار مورد استفاده قرار خواهد گرفت.طمراسی در پایان گفت: امیدواریم امسال سال کمو برای شرایط اضطر

کشاورزی باشد که اگر هم بر خالف این باشد، تمامی تجهیزات و امکانات این شرکت را برای جلوگیری از خطرات در بخش کشاورزی 

 به کار خواهیم گرفت./

http://www.iana.ir/fa/news/49680/%D8%B3%D8%A7 
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 مکانیزاسیون
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۱۴تاریخ: 

 های ایران به سوی کشاورزی مکانیزهگام

درصد غالت، 70اکنون رئیس مرکز مکانیزاسیون کشاورزی با تشریح اقدامات ایران در حوزه توسعه مکانیزاسیون کشاورزی گفت: هم

 وگو با خبرگزاری مهر با بیان اینکهشود. کامبیز عباسی در گفتدرصد برنج مکانیزه برداشت می80درصد غالت و  95مکانیزه کشت و 

نه مکانیزاسیون کشاورزی دارد، اظهار کرد: ما در این زمینه با کشورهای هم تراز خودمان و همچنین کشور سابقه طوالنی در زمی

 .کشورهای پیشرفته در زمینه کمیت تفاوت چندانی نداریم

از  گذاری زیادی در حوزه مکانیزاسیون انجام شده است، افزود: بیشهای یازدهم و دوازدهم سرمایهوی با اشاره به اینکه در دولت

کنید که تراکتور، بذرکار و... بخواهد گذاری شد و االن کمتر کشاورزی را در کشور پیدا میمیلیارد تومان در این حوزه سرمایه 5350

ویژه در دو دولت اخیر ارتقا یافته است بخرد و نتواند این کار را انجام دهد؛ بنابراین وضعیت ما در زمینه مکانیزاسیون کشاورزی به

صورت مکانیزه کشت و درصد مزارع غالت کشور به70اکنون حدود کز مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: همرئیس مر

صورت مکانیزه درصد برنج کشور نیز به 85تا  80شود. عباسی ادامه داد: حدود صورت مکانیزه برداشت میدرصد غالت کشور به 95

 13/ 5گیرد. وی اضافه کرد: سطحی معادل صورت مکانیزه صورت میغندر قند بهشود همچنین تمام کشت ذرت و چبرداشت می

صورت مکانیزه درصد اراضی کشور به 85تا  75طور میانگین شوند و بهورزی میصورت مکانیزه خاکمیلیون هکتار از اراضی کشور؛ به

صورت مکانیزه برداشت درصد به 95دهد بیش از کیل میمیلیون هکتار از اراضی کشور را تش 8 /2شود و در حوزه غالت که کاشت می

هزار دستگاه کمباین و  16هزار بذرکار، بیش از  35هزار دستگاه تراکتور، بیش از  440شود. عباسی افزود: در کشور ما بیش از می

ورزی تصریح کرد: ضریب نفوذ کنند. رئیس مرکز مکانیزاسیونوزارت جهاد کشاها هزار ادوات دیگر در عرصه کشاورزی فعالیت میده

ها نیاز مکانیزاسیون در فرآیند تولید محصوالت کشاورزی به نحو چشمگیری افزایش یافته است. عباسی گفت: البته در برخی حوزه

ه داست که مکانیزاسیون افزایش یابد مانند مکانیزاسیون باغبانی کشور و مکانیزاسیون در حوزه گیاهان دارویی اما در محصوالت عم

گیرد، همچنین یکی از دالیل موفقیت ما در درصد انجام می 95تا  85و اساسی مثل غالت و محصوالت صنعتی مکانیزاسیون فراتر از 

 .صورت مکانیزه انجام شددرصد کشت گندم به 75تا  70های اخیر این است که بیش از حوزه تولید گندم طی سال

هزار دستگاه کمباین  6هزار دستگاه بذرکار وارد عرصه تولید غالت و بیش از  12ال؛ بیش از س 5وی افزود: در یک بازه زمانی کمتر از 

برنج وارد اراضی شالیزاری کشور شد. وی ادامه داد: مفهوم این موضوع آن است که حضور و نفوذ ماشین در عرصه تولید محصوالت 

پروری روند نفوذ متفاوت است. عباسی با بیان اینکه طیور و آبزی کشاورزی افزایش یافته و در محصوالت مختلف زراعی، باغی، دام و

اسب بخار بر هکتار،  14مکانیزاسیون را در هر کشور باید با شرایط آنجا سنجید، افزود: در کشوری مانند ژاپن ضریب مکانیزاسیون 

گوید خار بر هکتار است ولی هیچ کس نمیاسب ب 3تا  2/ 5اسب بخار بر هکتار و در آمریکا و استرالیا  6در کشورهای اروپایی 

کشاورزی کشورهایی که از ضریب مکانیزاسیون باالتری برخوردار هستند از کشاورزی آمریکا، استرالیا و اروپا برتر است.وی با اشاره 

ه و دولت دوازدهم به اسب بخار بر هکتار است، گفت: مقرر شده تا پایان برنام 1/ 5به اینکه ضریب مکانیزاسیون در کشور ما حدودا 

 .های آتی به آن دست خواهیم یافتای نداریم که در سالاسب بخار بر هکتار برسد، بنابراین با روند مطلوب خود فاصله 2/ 1

صورت مکانیزه انجام شود، افزود: در عباسی درباره اینکه آیا زمانی خواهد رسید که برداشت محصوالت باغی از جمله میوه و زیتون به

شود مگر اینکه برداشت برای مصارف صنعتی صورت سنتی انجام میخوری بهیا نیز برداشت در حوزه باغبانی و برای مصارف تازهدن

نی بر هستند ضریب نفوذ ماشیخوری است؛ در دنیا نیز چون ماشین تکنیکصورت تازهها بهانجام شود؛ در کشور مصرف خیلی از میوه

امه داد: در کشور ما برای برداشت زیتون به منظور مصارف صنعتی انواع شیکرهای برداشت وارد عرصه وی اد  .در این حوزه کم است

http://awnrc.com/index.php
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صورت درصد از باغات کشور به 25بینی ما این است که تا پایان دولت دوازدهم های انجام شده پیشریزیشده است؛ براساس برنامه

صورت مکانیزه صورت پذیرد. در شرایط فعلی عملیات د باغات کشور بهدرص 50مکانیزه برداشت شود و عملیات داشت در بیش از 

شود در حوزه زراعت تا پایان دولت دوازدهم بینی میصورت مکانیزه است و پیشدرصد به 80داشت و تهیه بستر باغات ما فراتر از 

تا  85یزاسیون و ماشین را به بیش از بتوانیم در حوزه غالت و محصوالت صنعتی و عمده محصوالت زراعی کشور ضریب نفوذ مکان

 .درصد برسانیم 90

 ضعف شدید در مکانیزاسیون زعفران 

شود در حوزه زعفران ضعف شدیدی در بحث مکانیزاسیون وجود دارد، گفت: در حوزه زعفران طی حدود عباسی درباره اینکه گفته می

هزار هکتار است و عمده سطح زیر کشت گیاهان  105تا  100سه سال گذشته توفیقات خوبی داشتیم؛ سطح زیر کشت زعفران حدود 

درصد کشت  75تا  70های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی بیش از دارویی به این محصول اختصاص دارد. وی اضافه کرد: در استان

و جدایی زعفران از گل آن، های زیادی رسیدیم در حوزه برداشت شود. در حوزه کشت مکانیزه به موفقیتصورت مکانیزه انجام میبه

هایی را پیشنهاد دادند که مورد حمایت وزارتخانه های داخلی ماشینگذاری وجود دارد البته سازندهکماکان نیاز به تکنولوژی و سرمایه

جدایی گل و پرچم قطعا نیازمند گسترش تکنولوژی هستیم، گفت: چون  و استحصال حوزه در اینکه بیان با عباسی قرار گرفته است. 

بنیان کردن و استفاده از دانش بومی در این خاستگاه زعفران در کشور ماست و دنیا نیز به دنبال این موضوع نرفته نیازمند دانش

سازی کارهای زعفران را در کشور بومیدهها ما توانستیم غولی در حوزه کاشت زعفران پس از سال :زمینه هستیم. وی تصریح کرد

رخی شود. عباسی درباره بصورت مکانیزه کشت و تولید میهای تولید بهویژه در قطبکنیم و االن بخش عمده اراضی زعفران کشور به

، کار باید تشود، گفت: این برداشت نادرستی اسمباحث مطرح شده مبنی بر اینکه توسعه مکانیزاسیون باعثبیکاری کارگران می

شود و در تمام مقوالتی که اقتصادی باشد؛ در حوزه کشاورزی وقتی کار دستی جای خود را با ماشین عوض کند کار اقتصادی می

صنعت به کار سنتی پیوسته است، جوانب و انشعابات بیشتری یافته و طبق آماری که داریم حضور ماشین عالوه بر اینکه باعث اشتغال 

شتغال شود اما اشود. مکانیزاسیون منجر به کاهش اشتغال اقتصادی نمیمنجر به افزایش طول دوره اشتغال نیز می شوداقتصادی می

شود کند. رئیس مرکز مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی درباره اینکه گفته میبرد و اشتغال را سودآور میغیراقتصادی را از بین می

کند، ارداتی به کشور کهنه و استفاده شده بوده است، افزود: در کشور ما دولت نه تراکتور وارد میهای وبخشی از تراکتورها و کمباین

کند، بخش خصوصی متولی عرضه تراکتور است؛ واردات تراکتور دست دوم قریب به یک سال و نیم و دو فروشد و نه صادر مینه می

درصد  95ماشین دست دومی اجازه ورود به کشور را ندارد ضمن اینکه سال است که ممنوع شده و براساس پیشنهاد وزارتخانه هیچ 

درصد واردات در این زمینه  5شود بنابراین صنعت مکانیزاسیون و نیازهای ماشینی بخش کشاورزی از طریق صنعت داخلی تامین می

 .های نو استدرصد آن ماشین 100شود که انجام می

http://www.iana.ir/fa/news/49776م/%DA%AF%D8%A7%D9 
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 مکانیزاسیون
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آبان  ۰۹تاریخ: 

 درصدی هزینه تولید ۶0برداشت مکانیزه برنج امری مهم در کاهش 

درصدی هزینه های تولید را در بر  60تا  50هکتار، کاهش  هزار 450یک مقام مسوول گفت: برداشت مکانیزه برنج در سطح حدود 

اه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی،کامبیز عباسی رییس توسعه مرکز پایگ به نقل از گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش.دارد

 ، کم خاکورزی و بی خاک ورزی انجام شده است.کشاورزی حفاظتیمیلیون هکتار از اراضی عملیات  1.6ر مکانیزاسیون اظهار کرد: اکنون د

را یکی از برنامه های اساسی مرکز توسعه مکانیزاسیون عنوان کرد.عباسی  ورزی روش های نوین خاک توسعهوی در عین حال 

میلیارد تومان تسهیالت جذب حوزه  430نیز گفت: از ابتدای امسال تاکنون  حوزه مکانیزاسیون درباره تخصیص تسهیالت به

مکانیزاسیون کشاورزی شده و این تسهیالت در اختیار کشاورزان قرار گرفته و تبدیل به ماشین شده است.وی با بیان این که از ابتدای 

صورت گرفته، تصریح کرد:  کانیزاسیون کشاورزیممیلیارد تومان سرمایه گذاری در حوزه  5350دولت یازدهم تاکنون بیش از 

سرمایه گذاری های مستمر و حمایت دولت منجر به افزایش ضریب نفوذ چشمگیر ماشین آالت در عرصه کشاورزی شده به طوری 

یزه درصد عملیات به صورت مکان 75درصد و در حوزه غالت بیش از  90درصد، محصوالت صنعتی حدود  90تا  85که در حوزه برنج 

اسب  2.1انجام می شود.رییس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی پیش بینی کرد تا افق برنامه ششم توسعه ضریب مکانیزاسیون به 

اشاره کرد و گفت: با ابالغیه پلیس راهور ناجا  ماشین های کشاورزیبخار در هکتار برسد.وی در ادامه به آغاز فاز سوم پالک گذاری 

سال پالک گذاری می شوند.عباسی افزود: طی دولت یازدهم و ابتدای امسال  25تا  13ایل نقلیه کشاورزی با سن در این فاز کلیه وس

هزار دستگاه انواع وسایل نقلیه کشاورزی پالک گذاری شده است.به گفته وی تا پایان دولت دوازدهم کلیه وسایل نقلیه کشاورزی  170

ذعان داشت: در ابتدای دولت یازدهم برداشت برداشت مکانیزه برنج ا آخرین وضعیتصاحب پالک خواهند شد.عباسی با اشاره به 

هزار هکتار رسیده است.وی افزود: برداشت  450هزار هکتار از شالیزارهای کشور مکانیزه بود و این عدد اکنون به حدود  60برنج از 

 شالیزاری شده است. تغییر کاربری اراضیلوگیری از درصدی هزینه تولید و ج 60تا  50مکانیزه برنج از این سطح موجب کاهش 

http://www.yjc.ir/fa/news/6303676/%D8%A8%D8%B1%D8%AF% 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۰تاریخ: 

زن روستایی دیگر هدیه کرد/ نیازمند  ۵0را به  "شادی"زاده تنی/ رمضان 20 ؛ از انبار کوچک تا مجوز"شادی"قارچ 
 ایم چه کنیم؟یک محل کار هستیم مانده

اهل گیالن، شهرستان فومن، روستای گیگاسر، از یک انبار پرورش قارچ شروع کرده و حاال زنان بی  1356زاده، متولد شادی رمضان

دختر را تحت پوشش تعاونی خود دارد. تعاونی او در همه حوزه های محلی که امکان تولید سرپرست، سرپرست خانوار و دانشجویان 

 .کندمحلی دارد فعالیت می

 فرحروز ایمانی: -خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا(

حاال زنان اهل گیالن، شهرستان فومن، روستای گیگاسر، از یک انبار پرورش قارچ شروع کرده و  1356زاده، متولد شادی رمضان

سرپرست، سرپرست خانوار و دانشجویان دختر را تحت پوشش تعاونی خود دارد. تعاونی او در همه حوزه های محلی که امکان بی

تولید محلی دارد فعالیت می کند، تهیه سبزیجات آماده، غذاهای محلی و ... . با این که شرکت تعاونی اش را ثبت کرده ولی برای 

رچ خوراکی محلی برای کار ندارد. آنچه در گزارش زیر به آن اشاره می کند، همه فعالیت های اقتصادی است تن قا 20بسته بندی 

زن دیگر را مشغول به  50که در خانه خود انجام می دهد. با این همه زن مصمم و قدرتمندی است که عالوه بر اداره خود، بیش از 

 گذرد:های شنیدنی دارد که در زیر از نظرتان می کار کرده است. در این باره شادی رمضانزاده حرف

 *بفرمایید که کار خودتان را از کجا آغاز کردید؟

 ترام بود شروع کردم. بعد از دو سال، کارگاه قارچم را بزرگبا یک کارگاه کوچک پرورش قارچ که در انباری خانه 82کارم را از سال 

دهم. کشاورزان و باغدارانی آورم، به کشاورزان میدست میی را که از کمپوست قارچ بهکردم و برای اداره آن دو تا نیرو گرفتم. کود

که در روستا هستند و بعضا حتی قدرت خرید کودهای شیمیایی را ندارند و حتی برخی به دلیل نقش آن در سالمت محصول از آن 

 بیشتر استقبال می کردند.

 کامل پر کند؟آیا این کار می توانست وقت شما را به طور *

کنند، اما بازار فروش ندارند. تصمیم گرفتم محصوالت آن ها را یک کسانی در روستای اطراف ما هستند که محصولی تولید می

 ای بکنیم. خریداری و تبدیل به محصول دیگه

 *امکان دارد به چند نمونه اشاره بفرمایید؟

ابل ماند که قدانه( روی دست شالیکاران میسری خرده برنج )نیمرنج، یکبله. برای مثال بعد از برداشت محصول و تبدیل آن به ب

کنیم و با آن انواع کنند و تبدیل به آرد برنج میخریم. زنان روستایی مان آن را پاک میفروش نیست. ما خرده برنج را از آن ها می

برنج را به یک شیرینی از یاد رفته قدیمی گیالن به نام برنج  کنیم. عالوه بر آن خردههای خانگی را آماده و به بازار عرضه میشیرینی

 کنیم. دوشاب که خیلی هم در بازار طرفدار پیدا کرده تبدیل می

 *در حوزه سبزیجات کاری انجام داده اید؟

طر هستند و نهایت معبله. در گیالن سبزیجات معطر وجود دارد که در هیچ جای ایران نیست. مثل خالیواش، چوچاق و... که بی

چینند و به شرکت تعاونی خواص دارویی نیز دارند. کسانی که با ما کار می کنند، در اواخر زمستان و اوایل بهار آن ها را از صحرا می

شده برای انواع ترشیجات و غذاهایی که به سبزی معطر صورت خردشده و سرخدهند. ما نیمی از آن را بهما برای فروش تحویل می

 شوند که برای تولید سبزیهایی پیدا میکنیم.در بین کشاورزان ما خانمگیری استفاده میرند و نیمی از آن را هم برای عرقنیاز دا
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خیلی زحمت می کشند؛ بعد از برداشت محصول هم مشکل فروش دارند. خدا را شکر تعاونی ما قدرت این را دارد که انواع سبزیجات 

صورت بندی و همچنین بهها و کوکو و آش و سبزی پلویی بستهصورت خردشده برای انواع سوپرا خریداری کند و آن ها را به

 کنیم بسیار پرطرفدار است و مشتری زیادی داریم.شده برای قورمه آماده کند. چون سبزیجات معطر را هم با سبزی ما قاطی میسرخ

 

 *در محصوالت باغی چه فعالیتی انجام می دهید؟

 سبز،سری میوه دارند که در فصل خودش در منطقه ما خیلی فراوان است و قیمت پایینی دارد. مثل انواع آلو، گوجهیکباغداران 

کنیم و به عنوان میوه خشک روانه کنیم و بعد از شستشو و خرد کردن آن ها را خشک میکیوی و... که ما از باغداران خریداری می

صورت خاللی چیپسی کنیم و آن را بهکیلویی و بیشتر و کمتر خریداری می 50ورت کیسه های کنیم.همچنین پیاز را به صبازار می

صورت ماست و دوغ و کره روانه بازار جوشانیم و بهکنیم. آن را میکنیم. از دامداران شیر خریداری میبندی میو نگینی سرخ و بسته

 کنیم.می

 ید و عرضه آن به صورت غذا به بازار فراهم شده است؟*گستردگی این فعالیت ها به بخش تولید گوشت سف

گستردگی کار ما زیاد است. از جمله اعضای زحمتکش تعاونی ما که همگی از زنان و دختران روستایی کم درآمد و بعضا سرپرست 

مشتریان عرضه  خانوار و حتی خود سرپرست هستند مرغ و اردک و غاز و بوقلمون پرورش می دهند و به صورت آماده مصرف، به

توانیم آماده کنیم و تحویل هزار غذا میهای مختلف برای هر وعده بیش از یکگیریم از مردم برای مناسبتکنیم. سفارش غذا میمی

کنیم. خدا را شکر خیلی پرطرفدار است. آماده کردن انواع ترشیجات و مرباجات دهیم، چون مواد اولیه را از محصول سالم استفاده می

 کنیم، تولید چند تن آبغوره و آب نارنج و سرکه سیب... هم در برنامه کارمان قرار دارد.اش را از روستا تهیه میمواد اولیهکه 

 *در بخش صنایع دستی چه فعالیت هایی را انجام داده اید؟

 روسک ماسوله و...دوزی، سفال، انواع عتقریباً همه صنایع دستی استان گیالن را تولید می کنیم؛ حصیربافی، رشتی

 *آیا فعالیت شما قانونی است؟

بله. دو سال پیش تصمیم گرفتم که مجموعه خودمان را به شرکت تعاونی تبدیل کنیم که با زحمت فراوان و به کمک جهاد کشاورزی 

صورت وستایی داریم که بهنفر عضو از بین زنان و دختران ر 30و اداره تعاون روستایی توانستیم شرکتمان را ثبت کنیم، در حال حاضر 

کارآفرین برتر زنان در سطح استان شناخته  95و  94رسد. در سال نفر هم می 50کنند. با اعضای غیر ثابت تعدا اعضا به ثابت کار می

 تن قارچ خوراکی را داریم. 20بندی و معرفی شدم. در حال حاضر مجوز تولید و بسته

 ا چیست؟برای رشد و توسعه نیاز اصلی شرکت شم*

نم. کایم، چون مکانی برای ادامه کار نداریم. من منزل مسکونی خودم را برای این کار استفاده میاآلن متأسفانه میان دو راهی مانده

شوم و اگر چون مکان ما کوچک، و کار و تعداد اعضای ما زیاد است. اگر بخواهم ادامه بدهم در زندگی شخصی خود دچار مشکل می

کشند تا برای ادامه زندگی لقمه نان حاللی ه دهم جواب آن عزیزان زحمتکشی که چند ساله در گرما و سرما زحمت مینخواهم ادام

شود و مجبور است کار کند تا لقمه نانی کند به کمک عصا وارد شرکت میدست بیاورند، چه بدهم؟ پیرزنی که تنها زندگی میبه

 دهد و او مجبور استعلت بیماری سرطان سینه دکتر اجازه کار در شالی را به او نمی، بهداشته باشد. خانمی که قبالً کشاورز بوده

وقت هصورت نیمبرای تهیه دوا و دارو و گذراندن زندگی به این کار ادامه دهد یا دختر دانشجویی که برای ادامه تحصیل مجبور است به

هزینه زندگی و خرج تحصیلش را در بیاورد، یا دختری که عقد کرده و  کار کند، سیر و باقالی و سایر محصوالت فصلی پاک کند تا

 چند ماه دیگر باید ازدواج کند و نیاز به جهیزیه دارد و چند خانم دیگری که سرپرست خانوار هستند.
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 بنابراین باید محل کاری برای خود تهیه کنید درست است؟*

هایی را بی تردید؛ اگر بخواهیم به کارمان ادامه دهیم باید ساختمانی داشته باشیم که بهداشت آن را قبول داشته باشد. باید دستگاه

بندی، برای تاریخ زدن برای پلمپ و غیره... داشته باشیم.شرکت تعاونی ما توانایی تولید و بازار فروش و ساماندهی برای فرآوری، بسته

ایم روستایی محروم و عزیزان کشاورز را دارد، اما فضا و امکانات را واقعاً نداریم و بعد از گذشت این همه سا ل حال ماندهبرای زنان 

 که چه کنیم؟ 

http://www.iana.ir/fa/news/46889/%D9%82%D8%A7%D8%B1% 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۰۹تاریخ: 

 درس مهم از پیرترین میلیارد جهان 9

 سود همیشه مهم است.1

دست آوردن سود و منافع است که باعث اشتغال، ثروت و قدرت بخشیدن چه در زندگی شخصی و چه در دنیای تجارت، همواره به

رساند که هیچ سیستم اقتصادی و سیاسی دیگری شود. در واقع توجه به سود است که جامعه را به جایی از رشد میبه افراد می

شود هزینه سنگینی را بابت آن بپردازید. روزی چیز دیگر است که باعث می 2اما در کنار سود، تواند به آن درجه از قدرت برسد، نمی

انتخابی است که برایت گران تمام خواهد شد. بنابراین اگر  2یک مشاور خانواده به من گفت طالق گرفتن و وارد سیاست شدن 

 .کار را انجام ندهید 2خواهید هزینه نپردازید این می
 

 توانید از محل کارتان دور شویدآنجایی که میتا .2 

بار گشتن دور دنیاست. در این  200میلیون مایل مسافت هوایی را طی کردم که حدودا به اندازه  5ام، حدود من در طول زندگی

غذایی تنها برای جور بار صد وعده توانید از محل کارتان خارج شوید. من یککشور دنیا مسافرت کردم. تا آنجا که می 103سفرها به 

 .شدن یک مالقات تجارتی صرف کردم و هزارها تماس تلفنی و قرار مالقات با مشتریانم داشتم
 

 اعتماد؛ رمز موفقیت.3 

ها دقیقا از اند. این ویژگیریزی شدههای تجاری موفق دنیا برپایه اعتماد، درک و وفاداری پایهترین انجمنمن عقیده دارم بزرگ

 .دوستی نزدیک شخصی است خصوصیات یک
 

 به نظر دیگران اهمیت ندهید.۴ 

ه اسم اید در نتیجدست آوردهکنند که هر چیزی که شما بهبعضی افراد تا حدودی بدبین و شکاک هستند. گاهی اوقات آنها تصور می

در مقابل این گروه از  .ایدش کردهدهند که شما برای رسیدن به این مرحله از پیشرفت تالاید و اهمیتی نمیو رسمی است که داشته

 .توجه باشیدافراد بی
 

 آوردتضاد جذابیت می.۵ 

ها و عالیق مخصوص به خودمان را داریم بریم اما هرکدام از ما سرگرمیبا وجود اینکه من و همسرم از بودن کنار یکدیگر لذت می

ای داشته باشید که بلندمدت و شاد ماست. همواره برای خود سرگرمیکنیم. این راز ازدواج که آنها را به صورت مستقل دنبال می

 .خود را با آن مشغول کنید
 

 کندپدر شدن زندگی را متفاوت می.۶ 

تان به وجود خواهد آورد. پدر شدن مرا با کمبودهایی که داشتم، آشنا کرد. این تجربه باعث انداز جدیدی را در زندگیپدر شدن چشم

دردی بیشتری داشته باشم و او را بهتر از گذاشت احساس همهایی که برایم مییات ذاتی پدرم و محدودیتشد نسبت به خصوص

 .توانید به عنوان یک پدر بر عهده بگیرید، انجام دهیدتان است بیشترین کاری را که میگذشته درک کنم. تا آنجایی که در توان
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 یک معلم خوب بیابید.٧ 

هستم. درواقع او بود که گذشته را به وضوح برایم « المینا لوک»به تاریخ را مدیون معلم کالس ششم خانم علت اصلی عالقه وافرم 

 .زنده کرد
 

 تاسف نخورید.8 

 .هایش تاسف نخوردپدربزرگ من هرگز نه نسبت به پدرم و نه نسبت به نوه

 برای خودتان سرگرمی بسازید.9 

مند شدم. از آن به بعد ها عالقهشناسی گذراندم که در آن به انواع سوسکرشته زیستکردم یک واحد در وقتی جوان بودم فکر می

 .دادمام را داخل آن قرار میهای مورد عالقهای داشتم که سوسکهمیشه با خودم یک ظرف شیشه

http://www.iana.ir/fa/news/49694/%DB%B9%D-8% 
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 مرکبات
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۱۳تاریخ: 

 دلیل گرمای هوامیلیون تن مرکبات در مازندران/ احتمال تغییر در بیولوژی آفات کشاورزی به 2.3بینی تولید پیش

ای شود، هیچ باقیماندهکشاورزی استفاده می دهی محصوالتسری مواد استاندارد برای رنگاز آنجا که در تمام جهان از گاز اتیلن و یک

 .ویژه پرتقال وجود نخواهد داشتاز این گاز در محصوالت کشاورزی به

 مژگان ستار: -خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( 

 مستقیمگیرد که با سالمت مردم ارتباط های مختلفی گریبان این محصول را میهرساله در زمان برداشت مرکبات حرف و حدیث

رسد شود، به گوش میها خبر از آلودگی این محصول با گاز اتیلن که برای سبززدایی استفاده میدارد. امسال نیز در برخی روزنامه

وگو با رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران که مردم را برای مصرف این محصول دچار تردید کرده است. از این رو در گفت

 گوید: زمانی که بریکس قند پرتقال به بیشکند.دالور حیدرپور میای انجام داده است که این موضوع را نقد میمصاحبهخبرنگار ایانا 

درصد برسد، قابلیت عرضه به بازار را خواهد داشت که البته بسته به شرایط آب و هوایی و خشکی هوا، زمان رسیدگی محصول  12از 

: در سال کندهای بازارپسند قابل برداشت است.وی بیان میماه، پرتقالانگین، اواسط تا اواخر آبانطور میپرتقال متفاوت است، اما به

بارانی داشتیم، شاهد آن بودیم که محصوالت کشاورزی ازجمله پرتقال به خشکی دچار شد که البته دلیل آنکه تابستان کمجاری به

دستی توسط باغداران اجازه نداد که محصول پرتقال دچار آسیب شود.حیدرپور های پاییزه کمک کرد و عالوه بر آن آبیاری بارندگی

ه در عنوان نوبرانرس که بههای پیشافزاید: پرتقالکند، میهای مازندران قابلیت برداشت پیدا میماه پرتقالآبان 13با اعالم اینکه از 

پسند بوده و محصوالت فوق را خریداری ای از مردم ترشزیرا عدهشود که این محصول دچار مشکل است، بازار وجود دارد، دلیلی نمی

 کنند. زیرا اگر خریداری برای محصوالت نوبرانه نباشد، به هیچ عنوان وارد بازار نخواهد شد.می

پرتقال آوری محصوالت کشورزی ازجمله کند: در همه جهان برای سبززدایی و رنگآوری پرتقال و نارنگی عنوان میوی درباره رنگ

 اندازد.کنند که هیچ تأثیری بر مزه و طعم محصول نداشته و سالمت آن را به خطر نمیو نارنگی از مواد استاندارد گاز اتیلن استفاده می

 قضاوت درباره سالمت مردم غیرکارشناسی است

شود و ارتباط آن با سالمتی مردم م میدهد: قضاوت درباره نوع کاری که انجارئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران ادامه می

صورت زرد و کامالً رسیده به جامعه کاری غیرکارشناسی بوده و نباید به آن دامن زد. زیرا برای محصول چون موز اگر قرار باشد به

ها در انبارها و نشود؛ بنابراین اجبار برای برداشت سبز و نگهداری سبز آهای زیادی به آن وارد میکشور وارد شود، ضرر و زیان

ماه سال جاری، رشد فیزیولوژی کند: تا اواسط آبانآوری برای زمانی که قرار است وارد بازار شود، وجود دارد.حیدرپور تأکید میرنگ

 شود.پسند میشود و ورود آن به بازار ضائقهمرکبات تکمیل می

تن آن پرتقال و حدود  1.5در استان مازندران تولید شود که  تن مرکبات 2.3شود حدود بینی میشود: امسال پیشوی یادآور می

 شود و مابقی آن به انواع دیگر مرکبات اختصاص دارد.تن آن را نارنگی شامل می 650تا  600

ریزی شده بوده و برنامه 100کند: با وجود آنکه امسال سال آور پرتقال نیست، اما محصوالت تولیدشده یک در حیدرپور اضافه می

است که برای صادرات آن اقدامات خاصی به انجام برسد.وی درباره احتمال سرمازدگی مرکبات همچون سال گذشته خاطرنشان 

ماه به تدریج محصول خود توان جلوی سرما را گرفت، اما به باغدران توصیه شده است که از نیمه دوم آبانسازد: با وجود آنکه نمیمی

ترتیب هم از سرمازدگی مصون باشد و هم بازار اشباع نشده و سود مناسبی عاید باغداران شود که دینرا برداشت و انبار کنند تا ب
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بینی خاصی برای سرمازدگی افزاید: پیششکل بازار نیز مدیریت خواهد شد.رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران میبدین

 ست که محصول خوب و اقتصادی تولید و به بازار عرضه کنند.های خاصی به باغداران شده اتوان داشت، اما توصیهنمی

 روز به جلو انداخت 10گرمای هوا برداشت پرتقال را 

ت گوید: در طبیعت نیز محصوالآوری محصوالت کشاورزی به خبرنگار ایانا میمعاون فنی سازمان حفظ نباتات کشور نیز درباره رنگ

توان زمان رسیدن های نارس میای که با قرار دادن چند عدد سیب در کنار کیویگونهبه کنند،کشاورزی گاز اتیلن از خود آزاد می

 شود.دهی و رسیدگی میوه استفاده میمحصول کیوی را جلو انداخت؛ بنابراین در تمام جهان از این گاز برای رنگ

ع شود که افراد مطلیط خاص گرمایی انجام میدهی در شرادهی به محصوالت کشاورزی برای رنگکند: اتیلنیحیی ابطالی بیان می

هایی که تولید میوه بسیار خوب است، متأسفانه دهد: در سالاز این کار آگاهی دارند؛ پس جای نگرانی وجود ندارد.وی ادامه می

سال جاری نیز که  ریزند تا بلکه راهی برای واردات مرکبات باز شود و درکوبند و آب در آسیاب دشمن میای آب در هاون میعده

 های تولیدی در کشور مطرحتولید مناسبی رقم خواهد خورد و محصول صادراتی نیز خواهیم داشت، دوباره شایعه ناسالم بودن پرتقال

وبرانه دلیل نای از مردم سبز بودن پرتقال در شرایط حاضر که بهکند: عدهشود.معاون فنی سازمان حفظ نباتات کشور تأکید میمی

کنند که باید گفت اگر بازار کشش نداشته باشد، به هیچ عنوان و برداشت زودهنگام اتفاق افتاده را به ناسالم بودن آن تعبیر می بودن

های نوبرانه که به قولی بسیار ترش این محصوالت نرسیده وارد آن نخواهد شد، اما زمانی که طالب برای آن وجود دارد، شاهد میوه

های شیرین و آبدار خواهیم بود که با توجه به ماه شاهد برداشت پرتقالآبان 15شود: از زار هستیم.ابطالی یادآور میاند، در بانیز بوده

شهریورماه  10تری دارد و از روز نیز جلوتر بیفتد، اما محصول نارنگی رقم زودرس 10گرم بودن هوا در سال جاری ممکن است برداشت 

های سه ماهه مرکز کند: گزارشها در سال جاری عنوان میدارد.وی درباره وضعیت آفات و بیماریبرخی ارقام آن قابلیت برداشت 

ماه منتشر خواهد شد، اما آنچه که در ظاهر مشخص است، زمستان امسال سرد نبوده و احتمال آنکه گرمای شناسی، اواخر آباناقلیم

الی که مسئوالن تولید محصوالت کشاورزی معتقدند که گاز اتیلن هیچ هوا وضعیت بیولوژی آفات را به هم بزند، وجود دارد.در ح

زشکی پهای گیاهکند، دکتر محسن عصار که رئیس کلینیکضرری به محصوالت کشاورزی ازجمله پرتقال، نارنگی و موز وارد نمی

هست، معتقد بوده که گاز  سازمان حفظ نباتات کشور و نیز عضو شورای سالمت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیست

دهی ماندگی در محصوالت کشاورزی به جای بگذارد، مگر آنکه از گازهای دیگری برای رنگتواند اثرات باقیاتیلن به هیچ عنوان نمی

اکنون ت ماندگیکنند و هیچ نوع اثر باقیآمیزی استفاده میمحصوالت کشاورزی استفاده شود، اما در تمام جهان از این گاز برای رنگ

 به ثبت نرسیده است./
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۹۶/۰۸/۱۰ : تاریخ

 شود میلیون هکتار زمین اجرا می 1.٧کشاورزی حفاظتی امسال در 
برنامه عملیات کشاورزی حفاظتی برای اجرا در سطح  96-97مسئول کشاورزی حفاظتی معاونت امور زراعت گفت: برای سال زراعی 

به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد  برگزاری فارسخبه گزارش  .ها ابالغ شده استهزار هکتار از اراضی به استان 700یک میلیون و 

درصد آن با استفاده از ماشین های کم خاک ورزی و در  90میلیون هکتار از اراضی برنامه ریزی شده، در  1.7کشاورزی، فرزاد زلقی گفت: از 

ان این که کشاورزی حفاظتی از اولویت های برنامه وی با بی.درصد دیگر با رعایت کلیه اصول عملیات کشاورزی حفاظتی انجام خواهد شد 10

 .هزار هکتار کشاورزی حفاظتی انجام دهد 500ششم توسعه است، اظهار داشت: در راستای افزایش حاصلخیزی خاک، دولت مکلف شده سالی 

ه در کشور اجرا شده میلیون هکتار کشاورزی حفاظتی و کم خاک ورزی و بی خاک ورزی ک 1.6زلقی تصریح کرد: در حال حاضر از 

اراضی دیم  :مسئول کشاورزی حفاظتی معاونت امور زراعت افزود.درصد در اراضی آبی بوده است 40درصد آن در اراضی دیم و  60

وی کاهش .درصد گیاهان صنعتی می باشد 5درصد دانه های روغنی، و  5درصد گندم،  75شامل غالت و حبوبات و اراضی آبی شامل 

درصدی مصرف آب را از مزایای کشاورزی حفاظتی عنوان  30هزار تومان در هکتار و کاهش  400هزینه های تولید به طور میانگین 

میلیارد تومان به سازمان برنامه و  180به منظور اجرای طرح کشاورزی حفاظتی  97زلقی اذعان داشت: ما برای الیحه بودجه .کرد

 .یم و نظر این سازمان بیشتر بر تسهیالت ارزان قیمت برای تامین تجهیزات کشاورزی حفاظتی استبودجه پیشنهاد داده ا

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960810000278 
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 بازدیدهامصاحبه، سخنرانی، 
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۱۴تاریخ: 

 دو بده بستان بزرگ

اش برایم نقل کرد که از ای از یکی از دوستان دوران جوانیخاطرم هست در زمان نوجوانی، پدربزرگم خاطره |دکتر علی فرحبخش

ها برو و بیایی داشت و تیراژ روزنامه به حزب توده گرویده بود. این حزب در آن سال 20خوانین بزرگ غرب کشور بود و در دهه 

هزار نسخه رسیده بود که با فاصله بسیار جلوتر از روزنامه اطالعات قرار داشت. حزب  120به سردبیری ایرج اسکندری به « رهبر»

ترین میتینگ سیاسی تاریخ ایران اجتماعی که بزرگ.ن آورده بودتوده در یک گردهمایی حزبی در آبادان چند ده هزار نفر را به میدا

رفت و در آنجا در مورد پرولتاریا و کرد که این خان بزرگوار به پلنوم حزب توده میتا آن دوره لقب گرفته بود. پدربزرگم نقل می

روزی  گفتگرفت. میت را به باد فلک میگشت، رعایای بدبخداد، ولی زمانی که به روستا باز میحقوق زحمتکشان داد سخن سر می

کنی، کدام است؟ وی در پاسخ گویی چیست و آنچه در ده میحوصله از کف دادم و از این خان روشنفکر پرسیدم، آنچه در شهر می

زمان که  گذاران کشور نیز آنسیاست«.دهم، کار عملی استگویم تئوری است و آنچه در ده انجام میآنچه در شهر می» گوید: می

دهند که در موارد متعددی با کنند، گاه شعارهایی میهای کوتاه یا بلندمدت خود را تدوین میروند، یا برنامهپشت تریبون می

های مختلف در گذشته از چپ و راست، بر ضرورت حمایت از تولید های اجرایی آنها همخوانی ندارد. برای مثال در دولتسیاست

ها بر تثبیت نرخ ارز در شرایط رسد، همین دولتها فرامیشود؛ اما آن هنگام که زمان اجرای سیاستتاکید میداخلی و رشد صادرات 

انجامد، بلکه کاالهای داخلی را در معرض هجوم کاالهای های صادرات میکنند که نه فقط به سرکوب انگیزهتورمی پافشاری می

گذاری و تجهیز گذاران بر توجه به سرمایهدر مثال دیگری همواره سیاست.ن هستنددهد که از رقابت با آنان ناتواخارجی قرار می

گیرد، سیاست سرکوب مالی در کنند، اما آن زمان که مساله نرخ سود بانکی مورد توجه قرار میمنابع در جهت اشتغال پافشاری می

 قیمت بانکی را در اختیارکند، بلکه منابع ذیرا تضعیف میانداز آحاد جامعه دستور کار قرار دارد که نه فقط منابع الزم برای پس

در مورد رشد نقدینگی نیز با وجود آنکه در .انددهد که گاه بدون توجیه اقتصادی، این تسهیالت را به کف آوردههایی قرار میبنگاه

شود، اما آن هنگام که پول و تورم یاد میهای رسمی از ارتباط غیرقابل انکار افزایش حجم های مدون و سخنرانیبسیاری از برنامه

ا با گیرند که اساسها مسیر دیگری را در پیش میآید، دوباره دولتمساله کسری بودجه دولت یا استقراض از بانک مرکزی پیش می

تفسیر این تناقض آن از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است،  اهداف آنها در تضاد است. سوالی که به لحاظ اقتصاد سیاسی پاسخ به

ز سااند، نیازمند تصمیمات بس سخت و سرنوشتها در ناکارآمدی فرورفتهاقتصادهایی که برای سال.واضح بین تئوری و عمل است

نوعی همانند انتخاب در دو  ای وجود ندارد. اصالحات اقتصادی بهحل سادهگونه راههستند. در واقع برای حل مشکالت اقتصادی هیچ

های گذاران اقتصادی باید قادر باشند منافع گروهن یکی در عرض جغرافیا و دیگری در طول تاریخ است. از یکسو سیاستبستا-بده

نفع را قربانی کنند و منافع اکثریت فاقد نفوذ را بر آنان ترجیح دهند. از سوی دیگر اصالحات اقتصادی نیازمند نوعی قلیل، اما ذی

گذاران در تله این تناقض بین تئوری و عمل در بسیاری از موارد که سیاست.ابی به عافیت فردا استپرداخت هزینه امروز برای دستی

بستان تاریخی و جغرافیایی مسیر درست را انتخاب کنند. برای تصدیق این  -اند بین این دو بده گیرند، در واقع نتوانستهقرار می

های انرژی و ارز در شرایط تورمی ها بر تثبیت قیمت حاملی سال است که دولتهاهای متعددی را برشمرد. سالتوان مثالمساله می

 ها قادر به یک تخصیصدهد دولتاستمرار نیست، نشان میمدت قابلها که حتی در یک آینده میاناند. این سیاستپافشاری کرده

 بخوریم؛ امروز  المثل قدیمی که دیروز کاشتند تا ماربمطابق یک ض .اندبین نسلی نیستند و منافع آینده را فدای امیال امروز کرده

گ در طول تاریخ است که متاسفانه به نفع نسل بزر بستان- بده یک این. نخورند آیندگان که خوریممی امروز ما که گفت باید االن

گیرد، به نحو بارزی بستان دیگری که در عرض جغرافیا شکل می-بده.امروز و با قربانی کردن منافع نسل آینده به ثبت رسیده است
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های گمرکی، بسیاری از ها یا ممنوعیتکند. آنجا که دولت با اعمال تعرفههای گمرکی و بانکی ظهور پیدا میدر سیاست

کند. به این ترتیب منافع اکثریت های هنگفتی را بر آنان تحمیل میکنندگان را از دسترسی به تکنولوژی روز محروم یا هزینهمصرف

های تهگذاری خواستوانند در راهروهای سیاستهای گروهی قلیل، اما سازمان یافته که میمتفرق و فاقد نفوذ سیاسی، در مقابل خواسته

ت که ی اسهایبندی اعتبارات نیز مصداق دیگری از سیاستهای سرکوب مالی و جیرهشود. سیاستخود را تحمیل کنند، کمرنگ می

ها بانک ها با یکدیگر یا تبانیگیرد که به ناچار مجبورند منافع خود را در مقابل تبانی بانکگذارانی میقربانیان خود را از بین سپرده

ا های خود را بدون توجیه اقتصادی بگذار دریافت نکنند. جنگی که پیروز واقعی آن وام گیرندگانی هستند که طرحبا نهاد سیاست

به هر حال هر برنامه دولت برای .کننداند و حتی از بازپرداخت اصل وام نیز خودداری میها تحمیل کردهقل نرخ سود به بانکحدا

گذار اجرای اصالحات اقتصادی نیازمند توجه به الزامات موردنظر برای عبور از این دو بزنگاه تاریخی و جغرافیایی است و اگر سیاست

ی توان برای عبور از بزنگاه فعلمدت یک گروه قلیل را بر منافع بلندمدت اکثریت مردم مرجح بداند، نمیوتاههمچنان بخواهد منافع ک

 .امیدی داشت
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فودپرس ۱۳۹6آبان ماه  ۱۳شنبه 

 کدام مقامات عالی رتبه اتحادیه اروپا در زمینه کشاورزی وصنایع غذایی هفته آینده به ایران می آیند؟+لیست

( آبان 22-20نوامبر ) 13-10غذایی هیات عالی رتبه مقامات اتحادیه اروپا در زمینه کشاورزی و صنایع  -اقتصاد غذا  <صنایع غذایی

 .ماه سال جاری به میزبانی کانون انجمنهای صنایع غذایی ایران به تهران می آیند

اروپا به سرپرستی فیل هوگان کمیسیونر کشاورزی  اتحادیه مقامات رتبه عالی هیات ،«فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا 

کشاوری به دعوت اتاق بازرگانی،  و غذایی صنایع زمینه در اروپایی مطرح تجار و صنعتگران از نفر 56 و توسعه روستایی اتحادیه اروپا و

 ههفت آخر مشترک همکاری راهکارهای بررسی برای غذایی صنایع انجمنهای صنایع ، معادن و کشاورزی تهران و به میزبانی کانون

 :عالی رتبه اتحادیه اروپا به شرح زیر استبنا بر این گزارش لیست مقامات .وارد تهران می شوند

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=19d8a69686bf40ab8639d7167d5ce1 
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 نهاده
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۱۰تاریخ: 

درصد سموم بی کیفیت از سبد فروشندگان/ ممنوع شدن  10درصد/ حذف  20افزایش تعرفه واردات سموم پرخطر تا 
 9٧سموم دیازینون و بوتاکلر از اواخر سال 

درصدی است، همچنین  5درصد افزایش یافته، ولی تعرفه واردات سموم کم خطر همان تعرفه پایه  20تعرفه واردات سموم پرخطر تا 

 .ممنوع می شود 97سم پرخطر دیازینون و بوتاکلر از اواخر سال  2 تدارک

درصدی  ۵درصد افزایش یافته، ولی تعرفه واردات سموم کم خطر همان تعرفه پایه  20تعرفه واردات سموم پرخطر تا 

 .ممنوع می شود 9٧سم پرخطر دیازینون و بوتاکلر از اواخر سال  2است، همچنین تدارک 

نی، رئیس سازمان حفظ نباتات در حاشیه بازدید از بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات در گفتگو با خبرنگار محمد علی باغستا

خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( گفت: صدای بخش کشاورزی خیلی ضعیف است و کشاورزان به عنوان محروم ترین افراد جامعه 

فروشگاه غیر مجاز سموم و  500هزار و  3سال گذشته بیش از  3به اینکه تا وی با اشاره .کمتر مورد توجه رسانه ای قرار می گیرند

فاقد پروانه از سازمان نظام مهندسی کشاورزی در کشور وجود داشت، تصریح کرد: با سامان دادن این فروشگاه ها، تعداد مراکز عرضه 

استان از لحاظ فروشگاه های غیر  10ه در گذشته وی با اشاره به اینک.فروشگاه رسیده است 400سموم در سال جاری به کمتر از 

استان از این لحاظ وضعیت سبز دارند و مابقی استان ها وضعیت نارنجی و زرد  20مجاز در وضعیت قرمز بودند، افزود: هم اکنون 

عنوان کرد: با  درصد سموم مصرفی کشور را تشکیل می دهد، 80سم پر مصرف کشور  30باغستانی با اشاره به اینکه حدود .دارند

برند بررسی و  500اجرای برندسازی حرکت های مناسبی برای ساماندهی کیفیت سموم انجام شده که تاکنون مدارک یک هزار و 

برای موسسه گیاه پزشکی جهت انجام آزمایش های صحرایی ارسال شده که بر اساس آزمایش های انجام شده پاسخ مزرعه ای حدود 

وی با اشاره به افزایش تعرفه واردات سموم .درصد سموم بی کیفیت حذف شده است 10د شده، همچنین تا برند ارسال و تائی 300

سم پرخطر دیازینون  2درصدی است، همچنین تدارک  5درصد گفت: تعرفه واردات سموم کم خطر همان تعرفه پایه  20پرخطر تا 

 .ممنوع می شود که با اعالم آن وارد کنندگان فرصت دارند به فکر جایگزینی سمی دیگر باشند 97و بوتاکلر از اواخر سال 

یارانه ای آن  و اعتبارات باغستانی در ادامه اضافه کرد: در برنامه های اقتصاد مقاومتی بر کنترل غیرشیمیایی و مبارزه بیولوژیک تاکید

درصد برعهده تولیدکننده خواهد  40درصد قیمت عامل بیولوژیک از طریق دولت تامین و  60به استان ها ابالغ شده، به طوری که 

 .بود

http://www.iana.ir/fa/news/49702/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8 
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 نهاده
 خبرنگاران جوان – ۱۳۹۶آبان  ۰۹تاریخ: 

 برند سموم کشاورزی /تعیین تعرفه واردات برای سموم پر خطر 300تایید 

برند سموم کشاورزی توسط موسسه تحقیقات گیاهپزشکی آزمایش و تایید شده  300رییس سازمان حفظ نباتات اعالم کرد: تاکنون 

تا امروز  :داشت اظهار کشاورزی،باغستانی جهاد وزارت رسانی اطالع پایگاه  به نقل از  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش. است

برند مورد تایید قرار گرفته  300برند بررسی و مورد آزمایش موسسه تحقیقات گیاهپزشکی قرار گرفته که  1500قلم سموم، مدارک 30برای 

وی کاهش سموم پر خطر و متوسط خطر از سبد سم کشاورزان را از سیاست های سازمان حفظ نباتات کشور به منظور تولید محصوالت .است

م استفاده برای تهیه سسالم عنوان کرد و گفت: در راستای ساماندهی کیفیت سموم ما به سمت برندسازی رفتیم و تا قبل از این هر تکنیکالی را 

باغستانی به ساماندهی مراکز فروش و عرضه سم نیز اشاره کرد و گفت: تا .می شد اما امروز تکنیکال هایی که استاندارد هستند قبول می کنیم

منابع طبیعی فروشگاه غیر مجاز در کشور داشتیم که بدون اخذ پروانه از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و  3500دو سال پیش نزدیک به 

ر یفعالیت می کردند که با اقدامات انجام شده و همکاری پلیس اماکن و سازمان تعزیرات با محوریت سازمان حفظ نباتات، تعداد فروشگاه های غ

یت قرمز استان کشور به لحاظ وجود فروشگاه های غیر مجاز در وضع 10تا  9وی افزود: در یک دوره ای، .مورد کاهش یافته است 400مجاز به 

استان کشور در وضعیت  20رییس سازمان حفظ نباتات کشور با بیان این که در حال حاضر .قرار داشتند اما امروز هیچ استانی وضعیت قرمز ندارد

واردات  وی تعیین تعرفه.استان نیز در وضعیت نارنجی قرار دارند 12تا  10سبز به لحاظ نبود فروشگاه های غیر مجاز هستند، تصریح کرد:حدود 

برای سموم پر خطر و کم خطر را از سیاست های این سازمان در جهت کاهش و حذف این سموم بخش کشاورزی دانست و اعالم کرد: اکنون 

باغستانی در همین حال از ممنوعیت تدارک دو سم دیازینون و علف کش .درصد است 5درصد و کم خطر  20تعرفه واردات سموم پر خطر 

وی یادآور شد: .خبر داد و گفت: از هم اکنون تولیدکنندگان و واردکنندگان این سموم باید به فکر سموم جایگزین باشند 97ال بوتاکلر تا آخر س

درصد سموم اورجینال در  8تا  7باغستانی اظهار داشت: .محصول و سم علف کش بوتاکلر در مزارع برنج استفاده می شود 35سم دیازینون در 

وی کنترل غیر شیمیایی و مبارزه بیولوژیک را از برنامه های اقتصاد مقاومتی سازمان .یش یافته که جزو سموم کم خطر استسبد سم کشور را افزا

حفظ نباتات کشور عنوان کرد و گفت: خرید و تامین عوامل و مواد بیولوژیک برای مبارزه غیر شیمیایی با آفات در محصوالت گلخانه ای در 

درصد توسط  40درصد قیمت عوامل بیولوژیک را سازمان حفظ نباتات و  60باغستانی تصریح کرد: .یارانه ای ما قرار دارد اولویت پرداخت اعتبارات

 .تولید کننده پرداخت می شود

http://www.yjc.ir/fa/news/6304024/%D8%AA%D8%A7%DB%8C 
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 نهاده
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آبان  ۱۱تاریخ: 

 افزایش سرسام آور قیمت نهاده ها، تخم مرغ را گران کرد

ها در یک ماه اخیر، دلیل اصلی نوسان قیمت تخم مرغ در بازار به شمار یک مقام مسوول گفت: افزایش سرسام آور قیمت نهاده

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در گفتگو با خبرنگارناصرنبی پور رییس هیات .رودمی

 5در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری  تخم مرغتومانی نرخ هر کیلو  700، از افزایش باشگاه خبرنگاران جوان

وی کمبود تخم مرغ را دلیل اصلی نوسان قیمت .تومان است 350ای و دانه 500هزار و  10ای تومان، معادل شانه 500هزار و  5تا  200هزار و 

ها شروع به تخم ریزی های آنهای خود کردند، درآذر ماه جوجهی واحددانست و افزود: مرغدارانی که فروردین و اردیبهشت اقدام به جوجه ریز

به سبب ترس از  دامپزشکینبی پور ادامه داد: سازمان .رودکند و حال باید منتظر ماند و دید که بازار در ماه آتی به کدام سمت و سو میمی

محدود کرده است که این امر در افزایش قیمت تخم مرغ تاثیر بسزایی داشته  ها رابیماری آنفوالنزا حاد پرندگان، ورود و خروج تخم مرغ از استان

 .این مقام مسوول افزایش سرسام آور قیمت ذرت و سویا در یک ماه اخیر را نیزاز دیگر دالیل افزایش قیمت تخم مرغ اعالم کرد.است

با  :ردک تصریح است، متوقف  نکه صادرات تخم مرغرییس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار در بخش دیگر سخنان خود با بیان ای

های کنونی تخم مرغ، صادرات در رقابت با سایر رقبا مزیت ندارد چرا که صادرات تنها در زمانی که قیمت هر کیلو توجه به قیمت

های هدف هزارتن تخم مرغ به بازار 7وی با اشاره به اینکه از ابتدای سال تنها .هزارتومان، باشد امکان پذیر است 4تا  3تخم مرغ 

 .های فعلی و نبود رقابت با سایر رقبا تا پایان سال صادرات چندانی نخواهیم داشتصادر شده است، بیان کرد: با وجود قیمت

http://www.yjc.ir/fa/news/6306465D/%8%A7%D9%81%D8%B2%D8% 
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 نهاده
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶آبان  ۱۳تاریخ: 

 کنندواردات،آفت زراعت/باندهایی که استقالل غذایی را قربانی سودجویی می

 .با در نظر گرفتن تراز تجاری در بخش کشاورزی، استقالل و خودکفایی در حوزه زراعت محرز می شود

حوزه کشاورزی از بخش هایی به شمار می  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

اساسی در  ایه پایه از یکی اقتصادی و استقالل غذایی کشور ایفاء می کند. رود که خودکفایی در آن، نقش بی بدیلی را در شکوفایی

مقاوم سازی اقتصاد و ایمن کردن آن بر این امر خطیر استوار می شود، مولفه ای که بسیاری از جوامع توسعه یافته جهان با سرمایه 

های گذشته،گام های مثبت و سازنده ای در این خوشبختانه در طول سال .گذاری در آن، به توفیقات شایسته ای نائل شده اند

رغم نقش نافذ علی.خصوص برداشته شده که استمرار آن می تواند فصلی نو و امیدوار کننده را در سپهر اقتصادی کشور رقم زند

ر می رود با زراعت در توسعه و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی ، تراز تجاری حوزه کشاورزی مطلوب به نظر نمی رسد و انتظا

متاسفانه گزارشات منتشر شده از .اتخاذ تدابیر الزم، مسیر و روند حرکتی موجود به مسیر صحیح و منطقی گذشته سوق پیدا کند

ماهه نخست امسال است و این ارقام در شرایطی روندی  5درصدی واردات محصوالت کشاورزی در  15سوی رسانه ها، موید افزایش 

 .که در هدف گذاری برنامه ششم توسعه به صفر شدن تراز تجاری کشور در حوزه زراعت تاکید شده استصعودی به خود گرفته 

درصدی  80بیش از درصدی واردات ذُرَت دامی و افزایش  40از حیث ارزش دالری( و رشد ) واردات برنجدرصدی  108افزایش 

را به اثبات می رساند که در اصلی ترین و استراتژیک ترین  درصدی واردات دانه های روغنی، این واقعیت تلخ 165شکر و ارتقای 

 .محصوالت زراعی، وابستگی کشور به واردات تشدید شده است

 لزوم توجه مضاعف به معیشت و کیفیتِ ارتزاق کشاورزان

در  صنعت،تجارت و کشاورزییوسف قره چائی، یکی از فعاالن حوزه زراعت و باغداری در غرب استان تهران در گفتگو با خبرنگار 

غیر قابل کتمان است که فعاالن حوزه زراعت و  واقعیت یک این: کرد اظهار عرصه این فعاالن از بیشتر چه هر حمایت لزوم خصوص

شت خویش و خانواده خود هستند و نباید باغداری نیز همچون دیگر فعاالن صنفی، اقتصادی، صنعتی و تولیدی، در صدد تامین معی

ربط همچون انتظار داشت که فعال کشاورزی، دوباره با ضرر و زیان مواجه شوند و همچنان در راستای سیاست های دستگاه های ذی

چاره ای جز  وی افزود: مشکالت اقتصادی و تنگناهای مالی شرایطی را رقم زده که بسیاری از کشاورزان،.جهاد کشاورزی گام بردارند

قره چائی گفت: .تامین منافع کوتاه مدت خود ندارند و برنامه ریزی بلند مدت در شرایط موجود، برای آنان جایگاه قابل توجهی ندارد

در صورت ارتقای کمی و کیفی معیشتی کشاورزان و برخورداری آنها از پشتوانه مالی و اقتصادی قوی و وجود مولفه های حمایتی 

دغه های فعاالن این عرصه نیز کاهش می یابد و انگیزه کافی برای حرکت در مسیر ریل گذاری و هدف گذاری کالن حوزه اثرگذار، دغ

این فعال در عرصه کشاورزی بیان کرد: گاهی شاهد هستیم برخی طرح ها و ایده ها از سوی دستگاه های .زراعت فراهم خواهد شد

کاغذ مطلوب به نظر می رسند، اما در مقام عمل، قابلیت اجرایی ندارند، زیرا به تعبیر  ذی ربط ارائه و پیشنهاد می شود که بر روی

عوامانه، چوب خط و ظرفیت زارعان برای تقبل خسارت و ضرر و زیان هر چه بیشتر ، پُر شده و در شرایط موجود، پذیرشِ ریسک یا 

 .به تاخیر انداختن دریافت سود و نگاه بلند مدت امکان پذیر نیست

 اصالح الگوی کشت و آمایش سرزمینی با جدیت پیگیری شود

 اصالح الگوی کشت، در خصوص لزوم  صنعت،تجارت و کشاورزینعیم خوانساری،کارشناس حوزه کشاورزی در گفتگو با خبرنگار 

و تعریف و طراحی آمایش سرزمینی منطقی و اصولی اظهار کرد: در صورت حصول این امر)اصالح الگوی کشت( ضریب خسارت 

وی افزود: تردیدی وجود ندارد .فعاالن این عرصه کاهش می یابد و شاهد حصول توفیقات هر چه بیشتری در حوزه مذکور خواهیم بود
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ان را بسیار آسیب پذیر کرده و باید به این واقعیت تلخ اذعان کرد که با استمرار شرایط که بحران کم آبی در سالیان اخیر، زارع

بدن تردید شاهد چالش هایی عظیم در این بخش خواهیم  و بود نخواهد باغداری و زراعت بخش انتظار در درخشانی آینده  موجود،

های موجود در مناطق زیر با عنایت به تهدیدات و فرصت های کشاورزیخوانساری گفت: در کشورهای پیشرفته جهان، فعالیت.بود

کشت، تعریف، طراحی و عملیاتی می شود و متناسب با خاک، آب و اقتضائات طبیعی، اقلیمی و جغرافیایی، فعالیت های زراعی 

شرایط و اقتضائات وی افزود: در چنین شرایطی، شاهدیم در کشور ایران،کشت برخی محصوالت به فراخور .شود می پیگیری و محقق

 .کندحاکم بر محدوده زیر کشت انجام نمی پذیرد که این نقیصه بزرگی است که کشاورز، بازار و آینده اقتصادی کشور را تهدید می

به عدم تعریف و تدوین آمایش سرزمینی معطوف  های کشاورزیحوزههای مفقوده در بسیاری از خوانساری گفت: یکی دیگر از حلقه

گاه مری که با حصول و تحقق آن، متناسب با نیاز بازار، نسبت به انتخاب نوع کشت اقدام می شود و با تحقق این امر، هیچمی شود، ا

 .شاهد متضرر شدن کشاورزان و فروش محصوالت زراعی به زیر قیمت نخواهیم بود

 افزایش تعرفه واردات و مقابله با باندهای مافیاییِ واردات ، ضروری است

ی در ادامه بر لزوم افزایش تعرفه واردات و تشدید برخوردها با باندهای مافیایی که با واردات بی رویه مصالح و منافع کشور خوانسار

وی در این خصوص تاکید کرد: منافع ملی، تنها به عرصه های امنیتی خالصه نمی شود و هر .را به مخاطره می اندازند، تاکید کرد

کارشناس حوزه کشاورزی گفت: یکی .کالن کشور است، در قالب منافع ملی قابل تعریف و بررسی استآنچه که تامین کننده منفعت 

و محصوالتی معطوف می شود که امکان تولید مشابه داخلی آن وجود  افزایش تعرفهِ وارداتِ اقالم از ابزراهای تحقق این امر، به

وی افزود: متاسفانه در .دارد ،که البته به موازات این اقدام باید با نظارت دقیق تر از ورود محصوالتِ قاچاقِ مشابه جلوگیری شود

طح زمین کشاورزان بدون مشتری باقیمانده و سنوات گذشته این تجربه تلخ به کرات تکرار شده که محصولی خاص در انبارها و یا س

خوانساری گفت: این تناقض، پایه های تولید و اقتصاد کشور را .در نقطه مقابل بازار با انبوهی از محصوالت خارجی پُر شده است

 .کندمتزلزل و از فعاالن این عرصه نیز سلب انگیزه می

 ز به وارداتایجاد شرایط مصنوعی در بازار برای القاءِ ذهنیت نیا

علی وقف چی، عضو کمیسیون کشاورزی و نماینده مجلس شورای اسالمی، چندی پیش در گفتگو با رسانه ها، به نکته ای تامل 

بیان کرد: برخی واردکنندگان با ایجاد شرایط  محصوالت زراعی و کشاورزیوی با اشاره به واردات بی رویه برخی .برانگیز اشاره کرد

 .کنندکنند و با اتکای به چنین اقدامی، زمینه را برای دریافتِ مجوز واردات فراهم میز به واردات را القاء میمصنوعی، ذهنیت نیا

توان از بروز چنین عضو کمیسیون کشاورزی گفت: در صورت وجود آمار دقیق )از میزان تولید محصوالت زراعی و نیاز بازار( می

گوید: دستیابی به اطالعات و آمارهای مناسب در بخش کشاورزی، عاملی چی می وقف.سودجویی هایی جلوگیری و پیشگیری کرد

خواهد بود برای مبادله محصوالت مازاد و تامین نیاز داخلی که در این شرایط نه تنها اشتغال و سرمایه های داخلی از بین نمی رود، 

با عملیاتی شدن این ایده، تا حدود بسیاری از کشت محصوالتی  .بلکه انگیزه تولید و زراعت، متناسِبِ با نیاز موجود تقویت می شود

که بازار نیازی به آن ندارد، پیشگیری می شود و حتی در صورت بروز چنین موضوعی، با برنامه ریزی مدون می توان محصوالت مازاد 

جلوگیری از تحمیل خسارت به فعاالن حوزه را با آنچه که بازار نیازمند به آن است، مبادله کرد و به طور قطع خروجی این رویکرد در 

 .زراعت و کشاورزی، مطلوب اثر خواهد بود

http://www.yjc.ir/fa/news/6307062/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF% 
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 جهانیگزارشات 
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۱۳تاریخ: 

گذاری تاثیرگذار در کسب و کارهای خالقانه و خرد های جسورانه یک کارآفرین/ ساز و کارهای سرمایهدیدگاه
 کشاورزی

 های ارگانیک برای کشاورزان قهوه تنها پس از چند ماه، کسبای در مورد معرفی تکنیکیک کارآفرین پانامایی با دیدگاه جسورانه

 .مند بودند، اما نتوانسته بودند ریسک مالی در ایجاد این تغییر را به عهده بگیرندکارش را تعطیل کرد. گرچه کشاورزان محلی عالقهو

طور یک بازار که در بخش روستایی هندوستان برای صنعتگران با درآمد پایین توسعه یافته است تا محصوالت خود را بفروشند، به 

شود. چرا؟ دلیل آن این است که هنگام اند و تنها از سوی گروه منتخبی از صادرکنندگان با درآمد باال استفاده میمعمده خالی می

ریزی این تاسیسات، مقامات دولتی تنها با افرادی با موقعیت باالی مشابه مشورت کردند. در جای دیگر یک کارآفرین پانامایی برنامه

کارش را تعطیل کرد. وهای ارگانیک برای کشاورزان قهوه تنها پس از چند ماه، کسبعرفی تکنیکای در مورد مبا دیدگاه جسورانه

 .مند بودند، اما نتوانسته بودند ریسک مالی در ایجاد این تغییر را به عهده بگیرندگرچه کشاورزان محلی عالقه

، در پژوهش خود روی ایجاد توسعه (Laura Doering) شناس اقتصادی الرا دورینگهایی است که جامعهاین ها در بین یافته 

ای ممکن است در یک سطح باال اتخاذ و جمع های توسعهاقتصادی و کارآفرینی در اقتصادهای نوظهور بررسی کرده است. سیاست

 -گر تعامالت انسانی دی مانند همه -شوند، اما موفقیت آن ها وابسته به فعل و انفعاالت روزانه پیچیده بین افراد است و این تعامالت 

 .جای تئوری اقتصادی، نیازهای اساسی بشر استپذیر هستند و محرک آن ها بهها آسیبنسبت به سوءگیری

دورینگ، استاد مشاور مدیریت استراتژیک دانشکده مدیریت راتمن در دانشگاه تورنتو، یک رزومه آکادمیک دارد. او در دارتموث، در 

ویلز المللی از دانشگاه نیوساوتتخصص یافت. دورینگ یک مدرک کارشناسی ارشد در توسعه اجتماعی بینروانشناسی و علوم مغزی 

 .کار از دانشگاه شیکاگو داردوشناسی و مدیریت کسبدر استرالیا و یک مدرک دکترا در جامعه

اش، قادر به ترکیب عوامل کمی و با پیشینهتوجهی از شغل خود را صرف کار میدانی در آمریکای التین کرده است. او او بخش قابل 

کند که او درک دهد و عوامل کیفی این اطمینان را حاصل میکیفی است. عوامل کمی به او یک دید کلی از رفتارها و پیامدها می

توضیح داده است، « استراتژی بیزینس»طور که او در مصاحبه اخیر خود با همان .کند که زندگی و روابط مردم واقعا شبیه چیستمی

 .هایی که از رشد پایدار اقتصادی حمایت خواهد کرد، ضروری و مهم استها و فرصتچنین درکی برای ایجاد انواع سیاست

 تواند بر توسعه اقتصادی تاثیر بگذارد؟چگونه سوءگیری می 

ها بین مقامات است. همکاری 1یخصوص-های عمومیام در همکاریای که من شاهد اثرات منفی سوءگیری بودهحوزه :دورینگ

ها دهند که این مشارکتها نشان میوکار، میزان رشد اقتصادی را در جهان تسهیل کرده است. اما بررسیدولتی و رهبران کسب

کنم که میای کار من با آرونا رنگاناتان در دانشگاه استنفورد روی پروژه .خورده نیز شودتواند منجر به ابتکارات اقتصادی شکستمی

هایی که با همه عناصر درست برای موفقیت شروع خصوصی در هندوستان داریم؛ همکاری -در آن نگاه عمیقی در همکاری عمومی

دهیم، مقامات رسمی دولتی در هندوستان شروع به ایجاد یک پارک شد اما به شکست انجامید. موضوعی که ما مورد مطالعه قرار می

کردند، اما تنها افرادی که از این پارک استفاده می .تا عمدتا از سوی صنعتگران با درآمد کم استفاده شود صنایع دستی صنعتی کردند

تاجران و صادرکنندگان با درآمد باالتر بودند. به عبارت دیگر، این پارک برای افرادی که موقعیت باالتری در جامعه داشتند به خوبی 

بخشی از دلیل شکست آن به ارتباط بین نهادهای دولتی و اعضای بخش .ا ثروتمندتر کردعمل کرد به این معنی که ثروتمندان ر

نهادهای دولتی با اعضای بخش خصوصی که در موقعیت اجتماعی مشابه آن ها بودند مشورت کردند: آن ها  .خصوصی مربوط است
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به این معنی که عوامل دولتی از همکاری با اعضای  .به خوبی تحصیل کرده بودند، درآمدهای باالتر و پیشینه مذهبی مشابه داشتند

پوشی کردند: صنعتگران با درآمد پایین که تحصیالت بسیار زیادی بخش خصوصی که برای پروژه مهم و با آنها متفاوت بودند، چشم

یه پارک بود کاربران اول طور کامل برای افرادی که قرارنداشتند و پیشینه مذهبی متفاوتی داشتند.دولت یک پارک طراحی کرد که به

خواستند که به تولید صنایع دستی آن ها کمک کند اما در عوض دولت صنعتگران کم درآمد پارکی می .باشند، بد طراحی شده بود

چون .پارکی با تکنولوژی پیشرفته و کامال اتوماتیک طراحی کرد که اساسا ماهیت صنایع دستی صنعتگران را تغییر داده است

ها در حال طراحی های مهمی در این مثال برای یادگیری وجود دارند. در سراسر جهان، دولتا بسیار شایع هستند؛ درسهسوءگیری

اما اگر  .های بخش خصوصی هستند که آموزش و درآمد کمتری دارندهایی برای توسعه رشد اقتصادی بین گروهها و پروژهسیاست

تر از بخش خصوصی همکاری نکند، احتمال بسیاری فعال با اعضایی با موقعیت پایین طوردولت هنگام طراحی چنین ابتکاراتی به

های بر این، بدون مشاوره فعاالنه با افراد فقیر، دولت در معرض خطر بسیاری از نابرابریها شکست بخورند. عالوهوجود دارد که این پروژه

رو به نظر من بخشی از چالشی که همه ما با آن روبه .اندآن طراحی شدهاجتماعی قرار دارد که چنین ابتکارات اقتصادی برای کاهش 

کند که آشنا و راحت هستند و ما را از کسانی که هستیم، مواجهه با انتظارات و رفتارهایی است که ما را به سوی افرادی هدایت می

توسعه اقتصادی به عنوان یک فرآیند سطح کالن و  حتی در ادبیات آکادمیک، تمایل داریم تا در مورد.کنندمتفاوت هستند، دور می

شود. بخشی از آنچه در تالش هستم تا انجام دهم این است که ببینیم ها هدایت میاز باال به پایین فکر کنیم که از سوی سیاست

ه از هایی کظار داریم؛ روشها انتآید که متفاوت از آن چیزی هستند که بر مبنای سیاستدست میهایی بهچگونه توسعه واقعا از راه

انی که ها و زمرساند: تعامالت بین انسانشود. این چیزی است که معنای توسعه را میها نتیجه میتعامالت در سطح کالن بین انسان

 .یابیمکنیم، به نگاه جدیدی برای تفکر در مورد رشد اقتصادی دست میبه این طریق در مورد آن فکر می

 روی کارآفرینان در بازارهای نوظهور چیست؟لیدی پیشهای کبرخی چالش 

به پاناما سفر کردم تا با کارآفرینان با درآمد پایین و در  Fulbright زمانی که در دانشگاه مشغول تدریس بودم، با دریافت بورس

در پایان  .، مصاحبه کردمساله که صاحب یک مغازه تعمیر لباس بود 50مقیاس کوچک مصاحبه کنم. به یاد دارم که با یک خانم 

همه ما کارآفرینان خرد، چرا همیشه سخت »مصاحبه، از من سوالی پرسید که دلیلی برای اکثر تحقیقات آکادمیک بعدی من بود. 

انگیز در مورد کارآفرینی در بازارهای نوظهور، این است که یکی از موارد شگفت«کنیم؟وقت پبشرفت نمیکنیم ولی هیچکار می

 کند. چالش اصلیای یا ملی ایفا میکارهای کوچک رواج زیادی دارد، اما نقش کمی در رشد اقتصادی در سطح منطقهوکسب مالکیت

شوند که پیشرفت و این است که تعداد زیادی از کارآفرینان با درآمد کم، حتی با وجود داشتن همه مواد الزم، با شرایطی مواجه می

های عنوان مثال، طی تحقیقاتم در پاناما، دریافتم که تعداد زیادی از کارآفرینان فقیر، ایدهبه .کندرشد را برای آن ها سخت می

شوند و این شرایط آن ها را به شدت خالق رو میای داشتند. آن ها با شرایط سخت و از روی اجبار روبهکار جدید و خالقانهوکسب

جدید  هایکاروکند. این گونه کسبی را پیدا کنند که کمتر به ذهن دیگران خطور میهایحلکند تا راهسازد و آن ها را تشویق میمی

ری دهند، از پتانسیل رشد بیشتکارهایی که به سادگی موارد بیشتری از آنچه قبال در بازار موجود است ارائه میودر مقایسه با کسب

کارها نتوانند از وشود که صاحبان این کسبد، خود باعث میشوولی همین ضرورتی که باعث ایجاد خالقیت می.برخوردار هستند

ظر بمانند، توانند منتآفرینان فقیر نمیمند شوند. مشکل اینجاست که آن ها نیاز به سوددهی سریع دارند. کارنتیجه خالقیت خود بهره

 .الت و خدمات جدید آشنا شوندکننده اجازه دهند تا با محصوآن ها ذخیره درآمدی کافی ندارند که بتوانند به مصرف

یعنی فروش چیزهایی که قبال در بازار وجود دارد، ولی پتانسیل بسیار کمی  «طورمن هم همین»گذاری به مدل با تغییر سرمایه 

وید و در ت شتوانید وارد بازار میوه و سبزیجاتوانند سریعا به یک مقدار حداقلی از پول دست یابند. شما میدارد، کارآفرینان فقیر می
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انید های میوه بفروشید، باید بتوخواهید اسموتیهمان روز اول یک جعبه میوه بفروشید. ولی اگر شما اولین نفر در بازار هستید که می

 .مدت زمانی را صبر کنید تا مردم به استفاده از این محصول عادت کنند

 آیا راهی برای مقابله با این شرایط وجود دارد؟ 

ای است که بخش پذیری الزم بخریم. به نظر من این حوزهما باید شرایطی ایجاد کنیم که برای این کارآفرینان زمان و انعطاف

ا های خود را تدوین و آن ها رکه آن ها ایدهتوانستیم برای کارآفرینان درحالیطور بالقوه نقش ایفا کند. اگر میتواند بهخصوصی می

مشابه آنچه در یک مرکز  -ها آن ها را حمایت کنیم کنند، یک دستمزد کوچک فراهم کنیم و در توسعه این ایدهدر بازار آزمون می

ر مقیاس دکارهای کوچکوکنم که ما شاهد رشد بسیار بیشتری بین کسبمن فکر می -دهد کار رخ میوکسب (incubator)رشد 

ای که یک مرکز رشد مانند این ارائه خواهد داد رآفرینان از زمان و حمایت و توسعهبه این ترتیب این کا.بازارهای نوظهور خواهیم بود

یز انگگذاران دارای فکر اجتماعی، اجازه دهند تا وارد برخی منابع شگفتتوانند به سرمایهآورند. مراکز رشد میدست میمنفعت به

ی هاهایی برای کسب بازدهی روی برخی از این ایدهت فرصتشوند. ممکن اسها و خالقیتی شوند که اکنون درست دیده نمیایده

 .طور مناسب تدوین یافته و توسعه پیدا کرده باشندکار وجود داشته باشد و این در صورتی است که آن ها بهوکسب

های شاورزان تکنیککار راه انداخته بود که به دیگر کوطور خالصه یک کسبعنوان مثال، یک بار با مردی مصاحبه کردم که بهبه

خواست به سایر کشاورزان نحوه کشت داد. او در رشته کشاورزی ارگانیک درس خوانده بود و میکشاورزی ارگانیک را آموزش می

ای در پاناما بود؛ جایی که هنگام رشد قهوه از زیستی پایدارتر بود. او از منطقهای آموزش دهد که از نظر محیطقهوه را به شیوه

کشاورزی ارگانیک هنوز آنقدر محبوب نیست؛ گرچه تقاضای بسیار زیادی برای لوبیاهای .شدهای بسیار زیادی استفاده میکشآفت

ارگانیک وجود دارد. در این شرایط او شرکتی را شروع کرد که شاید چند ماه دوام آورد و سپس ناچار به بستن آن شد. کشاورزان 

ود های رشددهنده ختوانستند از پس آموزش بربیایند و در مورد تغییر فعالیتبودند، اما نمی مندهای ارگانیک عالقهمحلی به روش

کار با اندکی حمایت بیشتر است که پتانسیل قوی برای جهش وکنم که این یک مثال خوب از یک کسبمن فکر می .نگران بودند

 گذاری ارزشمندهای ارگانیک یک سرمایهنخواهد داد که فعالیت داشت ) هم حمایت مالی که زمان برای متقاعد کردن سایر کشاورزان

 .(کار کلی آنواست و همچنین مربیگری برای توسعه مدل کسب

تواند یک محرک برای مراکز رشد بازارهای نوظهور باشد. یکی از کند که این میگذاری تاثیرگذار، پیشنهاد میساز و کار یک سرمایه

ین انگیز باشد، این است که قادر به تامتواند هیجانتاثیرگذار با وجود اینکه در دوران ابتدایی خود است، میگذاری دالیلی که سرمایه

دهد که بازگشت سرمایه گذاران این امکان را میگذاری تاثیرگذار به سرمایهسرمایه .کار استوهای جدید کسبمنابع مالی برای شکل

های جدیدی برای ایجاد و رشد دهد که از نظر اجتماعی مهم هستند و فرصتت مواردی سوق میداشته و منابع مالی آن ها را به سم

شود و این همان چیزی است که های اجتماعی و مالی میهم رسیدن فرصتکند. این امر منجر به بههای اجتماعی فراهم میشرکت

 .طور خاص برای افراد جوان جذاب استبه

 :نوشتپی  

های مورد نیاز، برای ارائه خدمات به های بخش خصوصی، زیرساختها با همکاری شرکتست که با کمک آن دولتسازوکاری ا .1

  .دهندعموم جامعه را گسترش می

http://www.iana.ir/fa/news/49742/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%A 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۱۰تاریخ: 

 حفاظت از لوبیا چشم بلبلی در مقابل یک آفت ویرانگر / بذر لوبیا برای کشاورزان خرده مالک آفریقایی مجانی است

درصد از این  80در سراسر آفریقا، ارتشی از هزارپاهای گرسنه گل ها و غالف های لوبیا ها را نابود می کنند؛ تلفات می تواند به 

محصول که غذای اصلی است آسیب زند؛ اگر اقدامات الزم صورت نگیرد. اما قربانیان اصلی، کشاورزان خرده مالک آفریقایی هستند 

ریق مزرعه ای کوچکتر از پنج جریب تغذیه می کنند. سال بعد، آنها گزینه ای برای رشد لوبیایی که نسبت که خانواده خود را از ط

در سراسر آفریقا، ارتشی از هزارپاهای گرسنه گل ها و غالف های لوبیا ها را نابود می کنند؛ .به یکی از این آفات مقاوم هست را دارند

ل که غذای اصلی است آسیب زند؛ اگر اقدامات الزم صورت نگیرد. اما قربانیان اصلی، درصد از این محصو 80تلفات می تواند به 

کشاورزان خرده مالک آفریقایی هستند که خانواده خود را از طریق مزرعه ای کوچکتر از پنج جریب تغذیه می کنند. سال بعد، آنها 

مندان در ، دانش"یوراکلرت"به گزارش ایانا از سایت را دارند. گزینه ای برای رشد لوبیایی که نسبت به یکی از این آفات مقاوم هست

نابع یکی از مهمترین م -گزارش کرده اند که آنها لوبیا چشم بلبلی را مهندسی کرده اند بهپروری ارگانو  بافت سلول گیاهیمجله 

م تا پروتئین باسیلوس تورنجنسیس تولید کنند که از لوبیا چش -پروتئین گیاهی برای خانواده های روستایی در صحرای بزرگ آفریقا

ظت می کند. بی تی سالهاست که به عنوان یک آفت کش ارگانیک بلبلی در مقابل ماروکا )نوعی آفت( که به آن هجوم می برد محاف

استفاده می شود، اما برای کشاورزان خرده مالک آفریقایی اغلب غیرقابل دسترس یا بسیار گران است.تی جی هیگینز، دانشمد 

یای ند می گوید، لوبپژوهشگر در سازمان تحقیقات علمی و صنعتی کشورهای مشترک المنافع که این مطالعه را سرپرستی می ک

 درصد بیش از سایر گونه های لوبیا بازده داشته باشد. 25حاوی پروتئین بی تی می تواند 

هیگینز  2009لوبیای بی تی می تواند سال آینده به طور مجانی برای کشاورزان نیجریه، بورکینافاسو و غنا وارد بازار شود. در سال 

بسیاری "در آفریقای غربی کرد تا تایید قانونی برای لوبیای بی تی را بگیرد.هیگینز می گوید: شروع به کار با همکاران و نویسندگانی 

از کشاورزان آفریقایی مجبور نیستند برای دریافت دانه پول پرداخت کنند و آنها مجبور نیستند هیچ چیز اضافی برای لوبیای بی تی 

د و سال آینده آن را دوباره بکارند. نیاز به پرداخت هیچ مبلغ اضافه ای نیست آنها می توانند دانه را نگه دارن«. »نیز پرداخت کنند

.این کار در ابتدا توسط بنیاد راکفلر حمایت شد و سپس برای یک دهه به طور "زیرا این کار با کمک عموم تامین مالی شده است

دادن به فقر شدید جهانی کار می کند تامین مالی که برای پایان USAID) مداوم توسط آژانس توسعه بین المللی ایاالت متحده )

اگر تنها یک مکانیزم برای عمل داشته «. » من چندین ژن برای مقاومت در مقابل ماروکا دارم، و نه یک ژن"شد.هیگینز می گوید: 

اشته باشم. در این باشید همیشه این خطر وجود دارد که حشرات خود را مقاوم کنند، من ترجیح می دهم که سه یا چهار ابزار د

میلیون نفر بر  200.هیگینز می گوید، برخالف این حقیقت که حداقل "مقاله، ما یک مکانیزم دیگر را نیز به مجموعه اضافه کردیم

لوبیا چشم بلبلی به عنوان یک منبع پروتئین و انرژی حساب می کنند، این محصول یکی از غریب ترین محصوالت در جهان است. 

این محصول توسط شرکت های تجاری نادیده گرفته می شود زیرا با اینکه محصول مهمی است اما برای برخی از "وید:هیگینز می گ

واقعا معجزه آمیز است و به شدت نیاز بود که این تکنولوژی های جدید  USAIDبودجه پایدار «. »فقیرترین مردم جهان مهم است

.هیگینز می گوید همه متعهد به "ت کشاورزان در کشورهای درحال توسعه برساندو سخت مهندسی شده را بشناسد و آنها را به دس

حفاظت از این تکنولوژی از طریق نظارت یا شیوه هایی شده اند که به جلوگیری از ایجاد مقاومت در حشرات کمک می کند. طرح 

ت و مشارکت برای رساندن تکنولوژی های های مدیریتی توسط بنیاد تکنولوژی کشاورزی آفریقا که یک سازمان غیر انتفاعی اس

کشاورزی به کشاورزان خرده مالک را تسهیل می کند، برای کشاورزان توسعه یافته است.پرورش دهندگان لوبیا نیز متعهد به کاشتن 

یستم ت به سبی تی در بهترین ردیف های زراعی خود شده اند تا اطمینان از اینکه این تکنولوژی موجب بهبود بازده محصوالت نسب
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با هدف افزایش بازده محصول « تحقق افزایش بهره وری فتوسنتز»پرورش سنتی می شود حاصل شود.همچنین، در پروژه پژوهشی 

 با بهبود بخشیدن فتوسنتز و با کمک هیگینز انجام خواهد شد تا با پروژه تکنولوژی های بهبود بازده در لوبیای بی تی بهم بپیوندند.

این پژوهش جدید، گاتسل اندود استاد علوم کشاورزی و زیست شناسی گیاهی در موسسه زیست شناسی ژنومیک  استفن النگ مدیر

تصور گسترده ای وجود دارد مبنی بر اینکه تنها شرکت های بزرگ بیوتکنولوژیک می "کارل آر.ووز در دانشگاه ایلینویز می گویند: 

این همکاری بخش عمومی بین استرالیا، نیجریه و ". "ن خرده مالک عرضه کنندتوانند محصوالت تراریخته ارزشمند را به کشاورزا

سایر کشورهای آفریقای غربی را نشان می دهد که با پشتیبانی مداوم، این تکنولوژی ها می توانند به برخی از حداقل های مادی 

است بین غذای کافی و ناکافی برای خانواده  درصد افزایش وجود دارد ممکن 25کشاورزان در جهان برسند، درحقیقت در جایی که 

 ."آنها تفاوت ایجاد کند

http://www.iana.ir/fa/news/49703/%D8%AD%D9%81%D8% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۰۹تاریخ: 

 دستگاهی برای شناسایی بیماری آبزیان ساخته شد

 .به زودی همراه با فناوری می توان رفاه ماهیان را بهبود و بیماری را در میان آبزیان کاهش داد

 ( که امکان نظارت و شناسایی بیماری آبزیان را فراهم می کندifarmاین دستگاهی است به نام ایفارم )

 توان رفاه ماهیان را بهبود و بیماری را در میان آبزیان کاهش داد.به زودی همراه با فناوری می 

، که به صورت جداگانه iFarm(، برای ده مجوز برای پیاده سازی 1) Cermaq، درخواست "ورلد فیشینگ"به گزارش ایانا از سایت 

 ( انجام شده است.2سعه نروژ)برای هر ماهی از طریق شناسایی عکس نظارت می کند، از طریق اداره شیالت و تحت مجوز تو

Knut Ellekjær  مدیرعامل ،Cermaq  :نروژ، گفت"IFarm  با سطح جدیدی از نظارت ، به طور موثر بیماری شپش دریایی را ،

در این دستگاه با فناوری تشخیص عکس، "کاهش می دهد و ما را قادر می سازد تا رفاه ماهیان را به سطح بهتری هدایت کنیم .

عواملی مانند رشد شپش های دریایی، بیماری و ضایعات که بر سالمت و رفاه ماهیان تاثیر گذار است ، امکان پذیر می  نظارت بر

با این کار، میزان بیماری  Cermaqشود.عالوه بر این، امکان جداسازی ماهیانی که نیاز به درمان دارند، را فرهم می کند. به گفته 

چالش های بیولوژیکی برای "، گفت: iFarmت.هارالد تکل، مدیر تحقیقات فناوری و مدیر پروژه به طور چشمگیری کاهش خواهد یاف

براساس صالحیت زیست شناختی و همبستگی با بخش کشاورزی  iFarmموفقیت کشاورزی به شیوه ای پایدار دارای اهمیت هستند. 

ه آبزیان فعالیت دارد و در نروژ واقع است( توسعه داده )در زمین BioSortتوسط  iFarmسنسور "و مواد غذایی ، ساخته شده است.

این تکنولوژی را می توان در پرورش ماهی در قفس و همچنین  "، مدیر عامل شرکت اظهار داشت:  Geir Stang Haugeشد، 

 "سیستم های بسته استفاده کرد.

 ترجمه: فرحناز سپهری

 پی نوشت:

1- Cermaq  یکی از شرکت های برجسته در زمینه تولید ماهی سالمون و قزل آال است که در نروژ، کانادا و شیلی فعالیت می ،

 کند.

http://www.iana.ir/fa/news/49678/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA 
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 جهانی گزارشات
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۱۴تاریخ: 

 ژنوم کدو حلوایی رمزگشایی شد/این رمزگشایی نشان دهنده یک تاریخ تکامل غیر معمولی است

برای برخی، کدو تنبل در هالووین استفاده می شود، اما برای بسیاری از مردم در سراسر جهان، این میوه غذا محسوب می شود. 

تامپسون و مرکز تحقیقات مهندسی ملی سبزیجات در بیجینگ، ژنوم دو گونه کدو تنبل مهم را دانشمندان در موسسه بویس 

ه ، این ژنوم تکمیل شده در شماره اکتبر مجل"یورواکلرت"به گزارش ایانا از سایت رمزگشایی کرده اند؛ کدوی تنبل و کدوی کژ گردن.

اهر شده است.ژانگجون فی، دانشیار در موسسه بویس تامپسون، که این کار را بر روی جلد خود زده است ظ مولکول های گیاهی

یاری از کدو حلوایی در بس"دستیار دانشیار در رشته بیماری شناسی گیاهی در دانشگاه کورنل و نویسنده ارشد این مقاله می گوید: 

. "راکی و تزئینی کشت می شودکشورهای درحال توسعه به عنوان غذای اصلی استفاده می شود و در سراسر جهان برای مصارف خو

حدود دو سوم کدوحلوایی های دنیا، کدو مسما و کدو قلیایی، تنها در آسیا تولید می شود.این پژوهشگران ژنوم دو گونه متفاوت کدو 

ارها شرا رمزگشایی کردند تا صفات متضاد مطلوب آنها را بهتر بفهمند: کدو کژگردن برای مقاومت خود در مقابل بیماری و سایر ف

مانند دمای هوای بسیار باال معروف است، درحالیکه کدو تنبل به خاطر کیفیت میوه ای و غذایی آن شناخته شده است. عالوه بر این، 

پیوند این دو گونه، که با نام شینتوزا شناخته شده است، حتی تحمل فشار بیشتری نسبت به کدو کژگردن را دارد و اغلب به عنوان 

محصوالت کدویی مانند هندوانه، خیار و ملون استفاده می شود. پرورش دهندگان نهال کدو را از ریشه قطع می کنند  پایه برای سایر

 و ساقه ی سایر کدوها را به آن متصل می کنند که به آنها ریشه های قوی و مقاوم برای رشد می دهد.

محصوالت کدویی است. با تحلیل این ژنوم ها، پژوهشگران  رمزگشایی از ژنوم، یک منبع مهم برای پژوهش های علمی بیشتر و کشت

قادر خواهند بود تا ژن های بسیار مرتبط با صفات مطلوب کدو را شناسایی کنند و درک بهتری از ژنتیک های در پس فنوتیپ های 

از ژنتیک  ه تشریح کارامدتریتوالی ژنومی کدو که با کیفیت باال انجام شد، منجر ب"شینتوزای پیوندی داشته باشند.فی می گوید: 

 ."هایی می شود که در زیر صفات مهم زراعی قرار دارند و بنابراین موجب سرعت بخشیدن به فرایند کشت برای بهبود کدوها می شود

 -در دنیای کدوها این کار به معنای پرورش سریع تر برای مقاومت دربرابر بیماری هایی چون پژمردگی قارچی یا کپک پودری است

الیه ی سفیدی که برگ های کدوها را می کشد یا میزان تولید کاروتنوئید )رنگدانه های نارنجی مرتبط با سالمت چشم( را افزایش 

می دهد. درحالیکه هدف نهایی برای توالی ژنومی این است که بتوان ارتباط بین ژن های خاص و ویژگی هایی که آنها را کنترل می 

 توالی ژنومی کدو حلوایی همچنین یک تاریخ تکاملی جالب را در رابطه با گونه های کدو نشان می دهد.کند را پیدا کرد، نتیجه 

جفتی هندوانه یا هفت جفتی خیار. این اولین سرنخی  11جفت کروموزوم دارند؛ درمقایسه با کروموزوم  20کدوها ژنومی بزرگ با 

این پژوهشگران با مقایسه توالی ژنومی کدو تنبل ها با سایر کدوها دریافتند  بود که سالها پیش در مورد ژنوم کدو حلوایی بدست آمد.

که ژنوم کدو حلوایی در حقیقت ترکیبی از دو ژنوم باستانی است که آن را تبدیل به یک پالئوتتراپلوید می کند.اگرچه امروزه کدو 

ا دو نسخه از هر کروموزوم دارد، تحلیل های توالی ژنومی حلوایی به عنوان یک دیپلوید در نظر گرفته می شود، به این معنا که تنه

ونه گ -میلیون سال پیش دو گونه ی باستانی متفاوت ژنوم های خود را برای ایجاد یک آلوتتراپلوید 3-20نشان داده است که بین 

از شکل گرفتن آلوتتراپلوید، این ترکیب کردند.به طور معمول بعد  -های جدید با چهار نسخه از هر کروموزوم، از دو گونه ی متفاوت

ژنوم، کوچک شدن اندازه و از دست دادن ژن را تجربه خواهد کرد و در نهایت گونه های جدید را به دیپلوید تبدیل خواهد کرد. 

یز نبعضی اوقات، برخی ژنوم های کمک کننده، برای حفظ ژن های بیشتر، بر دیگران تسلط می یابند، پدیده ای که در ذرت و کتان 

مشاهده شده است.جالب توجه است که برای کدو حلوایی اینگونه بود. کدوی آلوتتراپلوید باستانی ژن های دوبرابر شده خود را به 

طور تصادفی از هر دو دیپلوید مرتبط از دست داد. عالوه بر این، بیشتر کروموزوم های موروثی که سالم باقی ماندند، دو زیر ژنوم را 

http://awnrc.com/index.php
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نه های باستانی هستند و با پالئوتتراپلوید مرتبط هستند در کدوهای مدرن باقی گذاشتند.شان وو، نویسنده اول این که نمایانگر گو

ما هیجان زده شدیم که فهمیدیم دو زیر ژنوم فعلی در کدو حلوایی ساختار کروموزومی دو گونه ی پیشگام را با "مقاله می گوید: 

.دفعه ی بعد که از یک کدو استفاده "یلیون سال به طور گسترده ای حفظ کرده استوجود تقسیم یک هسته، برای حداقل سه م

کردید لحظه ای در مورد مسیر جالب تکاملی آن تا به اینجا و اینکه چگونه پرورش یافته و اکنون با توالی ژنومی مسلح شده خود 

 بهبود یابد تامل کنید. بهتر می تواند برای کمک به غذا رساندن به میلیون ها نفر در سراسر جهان

http://www.iana.ir/fa/news/49780/%DA%98%D9%86%D9% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۱۴تاریخ: 

 آفالتوکسین را توسعه می دهنددانشمندان بادام زمینی مقاوم به 

دانشمندان مرکز علوم گیاهی دونالد دانفورث در سنت لوئیس و میسوری، و همکارانشان در بخش مناطق استوایی نیمه خشک 

و دانشگاه  USDA)( در حیدرآباد هند، وزارت کشاورزی آمریکا )ICRISATموسسه تحقیقات بین المللی محصوالت کشاورزی )

رکوب کردن قارچ تولید کننده آفالتوکسین در بادام زمینی به یک پیشرفت پژوهشی قابل توجه دست یافتند. این لوئیزیانا، با س

پژوهش پتانسیل بهبود زیاد امنیت غذایی و کاهش تلفات ناشی از آلودگی آفالتوکسین سمی و سرطان زا را دارد. این پژوهش اخیرا 

 ، آفالتوکسین ها خطر بزرگی برای سالمت"ساینس دیلی"ه گزارش ایانا از سایت در مجله بیوتکنولوژی گیاهی منتشر شده است.ب

انسان و حیوانات در سراسر جهان هستند و منجر به هدر رفتن میزان زیادی مواد غذایی می شوند. قارچ های انگلی آسپرژیلوس 

 را آلوده می کنند، سم هایی را تولید می کنند که فالووس و آسپرژیلوس پارازیتیسوس که بادام زمینی، ذرت، دانه پنبه و فلفل قرمز

سیستم ایمنی را سرکوب می کند، مانع رشد کودکان می شود و حتی منجر به سرطان کبد می شود. قارچ هایی که این سموم را 

ده ادام زمینی را آلوتولید می کنند می توانند برای سالها در خاک خفته بمانند. آنها در طول دوران خشکسالی و فشار گرما ذرت و ب

می کنند. آلودگی زمانی که دانه ها در شرایط گرما، رطوبت و تهویه ضعیف نگهداری می شوند نیز اتفاق می افتد. از آنجاییکه 

در  20آفالتوکسین ها عوامل سرطان زای قوی هستند، ایاالت متحده اجازه فروش و صادرات غذاهای با سطح آفالتوکسین بیش از 

در بیلیون.دکتر دیلیپ شاه، محقق اصلی در مرکز علوم گیاهی دانفورث  2نمی دهد. استاندارد اتحادیه اروپا سخت تر است: بیلیون را 

سیستم دفاعی گیاه، فعالیت ضد قارچی قوی را در مقابل چندین عوامل بیماری زای قارچی از نظر اقتصادی مهم، نشان "می گوید: 

این تکنولوژی جهت کاهش آلودگی قبل از برداشت که توسط آسپرژیلوس اتفاق می افتد  می دهد و دیدن کاربرد موفقیت آمیز

هیجان انگیز است و بار مواد سمی قارچ در بادام زمینی اصالح ژنتیکی شده را کاهش می دهد. اگر این تکنولوژی از نظر تجاری 

نیافته و در حال توسعه دارد، جایی که آلودگی سم  گسترش یابد، پتانسیل عظیمی برای کمک به امنیت غذایی در کشورهای توسعه

 ."قارچ در بادام زمینی، ذرت، فلفل قرمز و دانه پنبه تهدید بزرگی برای سالمت انسان و حیوانات محسوب می شود

 هند است.میلیون تن در هر سال است. آمریکا سومین تولیدکننده بزرگ دنیا بعد از چین و  29کل تولید جهانی بادام زمینی حدود 

بادام زمینی دوازدهمین محصول ارزشمند درآمدزا در ایاالت متحده با ارزش کشاورزی حدود یک بیلیون دالر است. مصرف کنندگان 

بیلیون در سطح خرده فروشی.  2کیلوگرم محصوالت بادام زمینی را می خورند، به ارزش بیش از  2،7آمریکایی ساالنه بیش از 

میلیون تن است.دو رویکرد مکمل برای رسیدگی به این مشکل استفاده شدند. شاه  1،25نی ساالنه حدود صادرات جهانی بادام زمی

گونه ای از بادام زمینی که نسبت به آسپرژیلوس  DNAو تیمش پروتئین های کوچک به نام دفنسیس را از یونجه و شبدر مدیترانه به 

د می کند انتقال دادند، پروتئینی که به بادام زمینی اجازه داد تا قارچ را از آسیب پذیر است و به طور گسترده در آفریقا و هند رش

و دانشگاه لوئیزیانا برای انتقال مولکول های کوچک  USDAبا همکارانی در  ICRISATآلوده کردن گیاه متوقف کند. دانشمندان 

RNA د. دانه ها این مولکول های از قارچ آسپرژیلوس که در مسیر ترکیبی آفالتوکسین درگیر بود کار کردنRNA  را در طول حمله

قارچ ها تولید کرده و ژن های مسئول سنتز آفالتوکسین را غیر فعال می کنند. این تکنولوژی همچنین قابل انطباق برای ذرت و 

 پسته و بادام است.

http://www.iana.ir/fa/news/49779/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۱۳تاریخ: 

میلیون لیتر به طبیعت؛  3000پایدار مرکبات اسپانیا کمک می کند/ بازگشت بیش از اکوکاکوال، به بهبود کشت 

 دستاورد شرکت نخست ذخیره مجدد آب در اسپانیا

با هدف ارتقاء رقابت و تولید پایدار مرکبات در اسپانیا اجرا می کند. به  "Cítricos Sostenibles"وژه ای را به نامکوکاکوال پر

 .طوری که این کار از طریق ارتقاء کارآیی )باروری و آبیاری( در مناطقی که تحت فشار آب هستند، انجام می شود

 inèditو  Universitat Jaume I of ó Castelló، این ابتکار همراه با دانشگاه " financialfood "به گزارش ایانا از سایت 

میلیون لیتر آب صرفه  800(انجام شده و قرار است طی دو سال آینده 1پارک فناوری مستقل دانشگاه بارسلونا و انستیتو تکنولوژی )

 کشاورز تاثیر خواهد گذاشت. 50راگونا و بیش از هکتار جامعه والنسیا و استان تا 750جویی شود؛ به طوری که روی حدود 

این پروژه بخشی از تعهد کوکا کوال برای اجرای کشاورزی پایدار و به ویژه کشت مرکبات است. این درحالی است که ساالنه کوکاکوال 

 Fanta Limón( و فانتا لمون ) Fanta Naranjaمیلیون کیلو آب لیمو برای تولید فانتا نارانجا ) 1.1میلیون کیلو آب پرتقال و  3.5

( 2) "دستورالعمل فانتا درباره اقدامات مناسب پایدار در کشت مرکبات "، کوکا کوال 2015( خریداری می کند.پیش ازاین، در سال 

ه وری مورد تنظیم شد، به طوری که اقدامات اصلی در زمینه افزایش بهر 11راه اندازی کرد که در  Inèditو  Frusaرا با دو شرکت 

 مزارع کشاورزان و به حداقل رساندن هزینه های آن ها در چارچوب کشاورزی پایدار است.

درصدی انتشار گازهای کربن و کاهش مصرف  23از سوی دیگر، با توجه به دستورالعمل فانتا، استفاده صحیح از کودها موجب کاهش 

 ن مرکبات روی می دهد.یورو کاهش هزینه در تولید هر ت 8.8آب می شود که در نتیجه ، 

میلیون  58، بیش از 2017طی چهار ماه نخست سال " " Citrus Sustainableاین درحالی است که، تا کنون، با اجرای پروژه 

 میلیون لیتر هم برسد . 344لیتر آب صرفه جویی شده و طبق پیش بینی های سال جاری این میزان می تواند به 

روژه برای کشاورزان جامعه والنسیا و استان تاراگونا انجام شده، به طوری که با مشارکت در هزینه های الزم به یادآوری است که این پ

( و خدمات فنی به کشاورزان، برای انجام برخی اقدامات در زمینه باروری محصوالت و آبیاری کمک می 3مربوط به باروری آبیاری )

 زان شرکت کننده در این پروژه در تمامی عملیات کشاورزی مشارکت دارند. شود.همچنین به منظور ارزیابی صحیح پروژه، کشاور

(، این پروژه بخشی از تعهد کوکاکوال، در راستای پایداری در کل زنجیره ارزش است. 4از کوکاکوال ایبریا ) Ana Gascónطبق گفته 

یست محیطی مرتبط با کشت مرکبات منجر شود و پیاده سازی شیوه های پایدار می تواند به کاهش هزینه های اقتصادی و اثرات ز

 100عالوه بر این، این پروژه بخشی از تعهد کوکاکوال، به بازیابی "در عین حال به حفاظت و بهبود شغل روستاییان کمک کند. 

 در سطح درصدی آب موجود در نوشیدنی های اش به طبیعت است. به طوری که، پنج سال پیش از این برنامه، شرکت این هدف را

جهانی به دست آورد و نخستین شرکت در فهرست فورچون در زمینه ذخیره مجدد آب شد. در اسپانیا، کوکاکوال موفق به بازگشت 

درصد از آب موجود در محصوالت اش در اسپانیا و پرتغال  95شده، که شامل  2016میلیون لیتر به طبیعت در سال  3000بیش از 

 می شود.

 ریترجمه: فرحناز سپه

 پی نوشت:

1- Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentaries (IRTA) 

2- Fanta Guide of Good Sustainable Practices in the cultivation of citrus fruits 
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3- fertirrigation  در این روش کود با استفاده از سیستم آبیاری استفاده می شود. به این ترتیب، تولید کننده از سیستم آبیاری :

 استفاده می کند تا مواد مغذی مورد نیاز را به گیاهان اضافه کند. 

4- Coca-Cola Iberia 

http://www.iana.ir/fa/news/49736/%DA%A9%D9%88%DA%A9%D8%A7% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۱۴تاریخ: 

غذایی/ارایه بسته بندی سازگار با محیط زیست از سوی خرده فروش قدیمی خداحافظی با بسته های پالستیکی مواد 

 انگلیس

(، آزمایش جدیدی را در راستای ارایه بسته های سازگار با محیط زیست انجام می دهد؛ به طوری که Waitrose ()1) "ویت رز"

 انتظار می رود که با ارایه این نوع بسته بندی ، پایانی برای بسته های پالستیکی گوجه فرنگی ارگانیک باشد.

است که شکل جدیدی از بسته های غیر پالستیکی که ، این درحالی "Packaging Business Review"به گزارش ایانا از سایت

 از برگ های گوجه فرنگی استفاده می شود؛ در آزمایش بسته های زیست محیطی گوجه فرنگی مورد استفاده قرار می گیرد.

ند مقوا( نبا استفاده از فناوری پیشرفته، بسته بندی جدید ترکیبی از برگ گوجه فرنگی خشک شده و خمیر کاغذ)کاغذ های سخت ما

بازیافتی است.این خرده فروش در نظر دارد تا از بسته های جدید طراحی شده برای گوجه فرنگی های گیالسی ارگانیک در شعبه 

گسترش  2018اش استفاده کند.همچنین در صورت موفقیت ، قرار است بسته های غیر پالستیکی را در سایر شعبه ها تا های منتخب

میلیون بسته پالستیکی در سال اجتناب  3.5انتظار می رود با بهره بردن از این بسته بندی ها ، از ایجاد  دهد. طبق گفته ویت رز،

ویت رز، با استفاده از جعبه های ساخته شده زیست محیطی برای پاستای عدس قرمز و پاستای نخود سبز، باعث کاهش مصرف شود.

 درصد می شود. 20ای گلخانه ای تا درصد و انتشار گازه 15بسته های خمیرچوب به میزان 

این درحالی است که این خرده فروش قدیمی، با استفاده از ترکیبی از علف هرز و کاغذ بازیافتی، جعبه های سازگار با محیط زیست 

اده از فما مصمم هستیم که است"نیکوال والر، سرپرست تولیدات تازه ویت رز، گفت: برای تخم مرغ های ارگانیک تولید کرده است.

پالستیک را در کسب و کار خود کاهش دهیم. به طوری که تعهد ما این است که همه بسته بندی های خود را به گونه قابل بازیافت 

ما به طور کلی بسته بندی تمام  2009از سال  ''وی افزود:"تبدیل کنیم. 2025و استفاده مجدد و یا کمپوست خانگی تا سال 

گفتنی "صد کاهش داده و در مورد ارائه بسته بندی گوجه فرنگی به مشتریان مان هیجان زده هستیم.در 50محصوالت را تقریبا 

است، ویت رز در ماه ژوئیه، بسته بندی مخصوص ساندویچ مثلثی را که می تواند به راحتی بازیافت و استفاده مجدد شود، معرفی 

 Melton) ( و ارایه دهنده ساندویچ ملتون فودزRAPبندی رپ) کرد. بسته بندی جدید ساندویچ با حمایت تولید کننده بسته 

Foods .توسعه یافته است ) 

 ترجمه: فرحناز سپهری

 پی نوشت:

(، از شهرستان Bracknellتاسیس شد. دفتر مرکزی آن در براکنل ) 1904سوپرمارکت زنجیره ای بریتانیا که در سال -1

 شعبه در سراسر انگلستان است. 350، دارای  Waitrose، 2015ز ماه فوریه (، انگلستان واقع شده است. اBerkshireبارکشر)

http://www.iana.ir/fa/news/49781/%D8%AE%D8%AF%D8% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۱۴تاریخ: 

 2020سهم بازار فرآوری میوه و سبزیجات تا سال میلیارد دالر؛  319.9

دارای ارزش  2014، تقاضای جهانی برای بخش فرآوری میوه و سبزی در سال Zion Market Research با توجه به گزارش

رشد مرکب  به نرخ 2020تا  2016میلیارد دالرامریکا و از  319.9به  2020میلیارد دالرامریکا بود و انتظار می رود در سال  203.3

(، تقاضای جهانی برای بخش فرآوری میوه و سبزی در 1) Zion Market Researchبا توجه به گزارش .درصد برسد 7.9ساالنه 

تا  2016میلیارد دالرامریکا و از  319.9به  2020میلیارد دالرامریکا بود و انتظار می رود در سال  203.3دارای ارزش  2014سال 

 The Columnist News"(2،) Zion Market"درصد برسد.به گزارش ایانا از سایت  7.9به نرخ رشد مرکب ساالنه  2020

Research  که شامل مواد تازه، کنسرو شده،منجمد، تازه  "بازار فرآوری میوه ها و سبزیجات "، گزارش جدیدی را تحت عنوان

برش داده، خشک شده و غذاهای راحت وسریع می شود ، منتشر کرده است؛ درعین حال این گزارش به تجزیه و تحلیل جامع و 

می پردازد.این درحالی است که میوه ها و سبزیجات از جمله کاالهای فاسد شدنی و مواد حیاتی در  2020 - 2014پیش بینی، از 

رژیم های غذایی افراد به شمار می ورد و به عنوان منبع غذایی ارزان و مناسب شناخته شده است و به دلیل ارزش غذایی باال، سهم 

از سویی فرآوری میوه و سبزی در صنایع غذایی و آشامیدنی به طور گسترده قابل توجهی در رژیم تغذیه ای و سالمت انسان ها دارد.

ای درحال انجام است. که می توان به عملیاتی همچون خشک کردن، کنسروکردن، انجماد و تهیه مربا، آب میوه و ژله که باعث 

ت و راحتی، افزایش سطح واردات میوه و افزایش عمر مفید میوه ها و سبزیجات می شود، اشاره کرد.همچنین افزایش درآمد ، کیفی

سبزی، افزایش نرخ شهرنشینی، تقاضای مصرف کنندگان برای غذاهای سالم، پیشرفت های علمی و تکنولوژیکی و رشد سوپرمارکت 

های  هزنجیره ای باعث رشد بازار میوه و سبزیجات فرآوری شده است. در حال حاضر به دلیل تنوع محصول، تغییر عادات غذایی، شیو

تولید و شیوه زندگی ، مواد غذایی فرآوری شده، غذای آماده یا یخ زده با رونق روبه رو شده اند. با این حال، مقررات دقیق ایمنی مواد 

 غذایی برای محصوالت غذایی فرآوری شده بر رشد بازار تاثیر گذار است.

الزم به یادآوری است که محصوالت فرآوری شده سبزیجات و میوه ها، فرصت های بزرگی را نشان می دهد به طوری که دارای سهم 

به نرخ رشد مرکب ساالنه قابل  2020بود.پیش بینی می شود که این بخش در سال  2014درصدی از کل بازار در سال  52تقریبا 

والت فرآوری شده در کشورهای در حال توسعه با سرعت رشد بیشتری همراه است، چراکه توجهی برسد. همچنین تقاضا برای محص

منجر شده است.بازار میوه و سبزیجات رشد صنعتی به افزایش درآمد سرانه ، شهرنشینی بیشتر و افزایش جمعیت طبقه متوسط 

ست. میوه های وسبزیجات کنسروی به علت افزایش شامل محصوالت تازه، کنسرو شده، منجمد، تازه برش داده شده ، خشک و غیره ا

به  2014درصد کل سهم بازار را در سال  20تقاضا و مصرف در سراسر جهان به عنوان بخش بالقوه ظاهر شده ، به طوری که حدود 

یزات گوناگون دست آورد. این درحالی است که روش فرآوری برای هر یک از این محصوالت متفاوت است. که در این روش ها از تجه

استفاده می شود که شامل بسته بندی، پیش پردازش، شستشو و آبگیری، فرآوری، پُر کردن و چاشنی زدن است. به طوری که 

 عملیات فرآوری به صورت اتوماتیک و نیمه اتوماتیک انجام می شود.

زار جهانی میوه وسبزی را از آن خود کرد. به درصد سهم با 31میالدی ، بیش از  2014از لحاظ جغرافیایی، آمریکای شمالی در سال 

طوری که این مر عمدتا به دلیل افزایش مصرف مواد غذایی یخ زده در ایاالت متحده بود. همچنین اروپا یکی از بازیکنان عمده در 

وه و ردکنندگان میتجارت جهانی میوه و سبزیجات فرآوری محسوب می شود. آلمان، انگلستان، فرانسه، بلژیک و هلند بزرگترین وا

سبزیجات فرآوری در این منطقه هستند. از سویی آفریقا و منطقه خاورمیانه به عنوان مصرف کننده بالقوه محصوالت میوه و سبزی 

های فرآوری شده به شمار می روند.گفتنی است در این صنعت، شرکت ها طور مداوم در تالش برای روش های متمایز و نوآورانه 

http://awnrc.com/index.php
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( ؛ جیا گروپ اگ .Nestle S.Aم بازار و فروش خود هستند. که برخی از معروف ترین آن ها عبارتند از:نستله اس. آ)برای بهبود سه

(Group AG GEA  (؛ دل مونت فودز)Del Monte Foods, Inc.(؛ سیف وی )Safeway, Inc. (؛ کرونز اگ)Krones 

AG (؛ کانگرا فودز)Conagra Foods, Inc.ین)(؛ جی بی تی کرپوریشJBT Corporation (؛ دله فود کمپانی)Dole Food 

Company( ( ؛ مکسول چیس تکنولوژی)Maxwell Chase Technologies ( ؛ کروگرThe Kroger Company  ؛)

 Buhler(؛ بوهلر گروپ اند اچ.جی هینز کمپانی )Bosch Group(؛ بوش )Greencore Group PLCگرینکور گروپ پی ال سی)

Group and H. J. Heinz Company) 

 ترجمه: فرحناز سپهری

 پی نوشت:

1- Zion Market Research  که درفلوریدا امریکا قرار دارد، با انتشار گزارش های تحقیقاتی به مشتریان کمک می کند تا ،

درباره روند تجاری فعلی و تحوالت آینده اطالعات کسب کنند. همچنین با ارایه اطالعات عمیق و دقیق به تصمیم گیری بخش 

 کارآفرینی کمک می کند. 

 ا در سراسر جهان ارایه می دهد.سایتی که آخرین اخبار روند بازار ر-2

http://www.iana.ir/fa/news/49778/3199%D-9%85%DB% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۱۰تاریخ: 

در ایران یاد  /انتخابات انجمن باریستاهای ایران برگزار می شود 2018اوایل سال  /مسابقات ملی قهوه برگزار می شود

 گذاری نکنمها سرمایهگرفتم روی حرف

ی حضور در خبر داد: مسابقات ملی قهوه برگزار خواهد شد، حتا اگر اجازه (IBG) یکی از بنیانگذاران انجمن باریستاهای ایران

های علی قمبری کارآفرین موفق کلیدواژه« همبستگی»و « معجزه»، «کامیونیتی»، «سالم»، «شقع».مسابقات جهانی را به ما ندهند

کنندگان تحوالت قهوه ایران و مسابقات باریستا ایرانی صنعت قهوه در ایاالت متحده هستند. قمبری حاال برای بسیاری از دنبال

شناسند. پیش از انقالب به سودای تحصیل به آمریکا رفته، اش مییهای پرشور و سراسر هیجانای آشناست و او را به سخنرانیچهره

ای ی زنجیرهخانهقهوه»ها فعالیت، داری، او را به این وادی کشانده؛ امروز در پی سالی کافهاش به قهوه و حرفهنشدنیی وصفاما عالقه

مسابقات ملی  2014قهرمان  – خترش لیال قمبریشعبه در آمریکا دارد و د 10ها پیش تاسیس کرده، که سال «خیابان گیالس

ت که سدسته کارآفرینانیآمریکایی را برعهده دارد. قمبری از آن -ی ایرانی زنجیره این قهوه تامین مسؤلیت –باریستا در آمریکا 

 92زمستان .داندوکار میترین عامل رشد و پیشرفت کسباندرکاران یک صنعت را مهمبین دست« اتحاد»آفرینی در جامعه و ارزش

انجمن باریستاهای ( 1393داری پرسیدیم. سال بعد )رمز و راز کافهوگو نشستیم و از او درباره با علی قمبری برای نخستین بار پای گفت

با همکاری علی و لیال قمبری و جمعی از فعاالن صنعت قهوه ایران تشکیل شد و تا به امروز مسئولیت دشوار برگزاری  (IBG) ایران

منی که طی این چند سال فراز و فرودهای زیادی های جهانی را برعهده داشته؛ انجمسابقات ملی قهوه ایران و اعزام برندگان به رقابت

قمبری .بیندی قهوه و باریستای ایران، انتقادات زیادی را نیز متوجه خود میآوردهای فراوان برای جامعهرا تجربه کرده و در کنار دست

 "آیکافی"میشگی دعوت سایت رویی هاز اعضای هیات موسس انجمن باریستاهای ایران در روزهایی که در سوگ مادر است، با گشاده

یه های جهانی علهای انجمن باریستاهای ایران و محدودیتوگو را پذیرفت تا از او درباره تحوالت داخلی صنعت قهوه، فعالیتبه گفت

ان زندگی شما ایر[.اندهای انگلیسی این مصاحبه به درخواست علی قمبری به فارسی برگردانده شدهبعضی از واژه].قهوه ایران بپرسند

ید. از کنهای قهوه ایران را از نزدیک دنبال میدانم که جریانتان در انجمن باریستاهای ایران، میی مسئولیتواسطهکنید اما بهنمی

 ها چه تغییراتی را تجربه کرده؟سال گذشته، قهوه ایران در این سال 4ی ما نزدیک به آخرین مصاحبه

پرسید این تغییرات به چه سمتی ها با سرعت زیادی رشد کرده و هرکس از من میپ در این سالشادانیم که قهوه و کافیهمه می

اند و شاهد ها بصری عبور کردهو جذابیت« طراحی»های ما از شاپها و کافیکافه« مهمانی تازه شروع شده!»گفتم رود، میپیش می

و « هوشمند»ها اند. ایرانیکار کردهکم شروع بهداخلی هم کمهای خصوص این روزها که روستریهستیم. به« کیفیت»بهبود 

حوزه را فرا بگیرند و این خیلی زیباست. اما از  وکاری شوند و علم آنتوانند وارد جزئیات هر کسباند و به همین خاطر می«مصمم»

ست الش هم همان مسائل جانبیما هنوز چالش زیادی داریم و این چ (community building) «سازیجامعه»و « عشق»نظر 

 .کنندکه همه با آن دست و پنجه نرم می

 بینید؟سازی در صنعت قهوه ایران را چه میترین چالش جامعهشما بزرگ

است. باید بشود حرف همدیگر را باور « گوییحقیقت»نظر من ترین چالش آن بهشود و بزرگسادگی محقق نمیسازی بهاین جامعه

جور دیگری  IBG یخواست که برنامهکاسه است. اگر به من بود، دلم میای زیر نیمها کاسهار همیشه در صحبتکنیم؛ ولی انگ

اور راحتی بشود بهزنیم، همیشه چیزی بغلش و پشتش هست، نمیهایی که میها واقعی نیست و حرف«همبستگی»بود؛ اما چون می

 هاییام که روی حرفآیم یاد گرفتهروم و میکنم، اما این چند وقت که زیاد میر میکرد. یک ایراد من این است که راحت حرف را باو

های خودمان خوبی در سطح ملی در حال فعالیت است، ولی چالشرا داریم که به IBG ما االن.گذاری نکنمشنوم زیاد سرمایهکه می
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های خودشان را دارند؛ مثال همین ها هم چالششود که آنرگزار میرا هم داریم. از طرف دیگر مسابقاتی مانند ایبریک یا اروپرس هم ب

 … چیزها را زیر سوال برد چند وقت پیش که قبل از نمایشگاه قهوه، آن نشریه گزارشی چاپ کرد و خیلی

 … پس به گوش شما هم رسید

ها ]رویدادها و مسابقات[ مه این فعالیتاست. چون واقعیت امر این است که ه« باندبازی»ها بله به گوش من هم رسید؛ دلیل این

« باریستا»شود. برای من برد؛ بلکه چون باعث رشد باریستاها میمثبت هستند نه فقط به این دلیل که ما را در دنیای قهوه باالتر می

 .تر از خود قهوه استبسیار مهم

 .ستمصرفیهر حال یک محصول تجاری و اند و قهوه بهها انسانچون باریستا

بله دقیقا؛ در بیزنس هرکی بیشتر پول روی میز بگذارد برنده است. اگر من در سیاتل بخواهم با استارباکس رقابت کنم، این پرسنل 

 .دهندمن هستند که نیرو و توان رقابت با استارباکس را به من می

 … برگردیم به موضوع قبلی

خواهند چوب الی چرخ شود. یک سری میو گاهی این فشارها بیش از حد می ستها همه باندبازیطور که گفتم اینبله همان

 .بگذارند

نمایی که همه صنعت قهوه را نشانه گرفته بود، چرا در مقابل این سیاه IBG پرسند که انجمن ملی باریستاهای ایرانها میخیلی

 سکوت کرد و اعالم موضع نکرد؟

 … ها اعتنا کردهای اجتماعی حرف زیاد است و نباید به خیلی از این حرفشبکهکه امروزه در دو دلیل داشت. یکی این

 .های سراسری کشور منتشر شدهای اجتماعی نبود، در یکی از روزنامهالبته آن مقاله در شبکه

داد. با  یشد پاسختر میصدا صحبت کنیم، راحتتوانستیم یکاگر ما یک پوزیشن قوی داشتیم و همبستگی وجود داشت که می

 .ها باید یک جوابیه آماده داشت که اگر کسی خواست ما را زیر سوال ببرد، بتوانیم پاسخ بگوییمجور وقتحال ایناین

 چه بود؟ IBG جوابیه

دهی در حال حاضر در حال پیشرفت است. به همین نه، اما صحبت شخص من این بود که قهوه در صنعت سرویس IBGجوابیه 

سازی شناسند که همیشه تمرکزتان بر روی جامعهها در صنعت قهوه شما را به این میحال خیلیبا این.آیدیش میخاطر باندبازی پ

ای از این اتحاد و و همبستگی و اتحاد بوده؛ شاید به همین خاطر بود که این انتظار در بین اهالی قهوه شکل گرفت که نشانه

گیری رسمی انجمن باشیم تا ببینیم اعضای جامعه قهوه، چطور قرار و شاهد موضع همبستگی، نه در حرف، بلکه در عمل دیده شود

  .گونه حرکتی نبودیمهای این حوزه شاهد هیچها و انجمنیک از گروهاست از همدیگر حمایت کنند. با این وجود از هیچ

فقط تمرکزش بر روی باریستاها و مسابقات تنها یک قسمت از دنیای قهوه است که  IBG .دلیل دیگر این است که ما صنف نداریم

 .ملی قهوه است

ی باریستا ها، مسابقات ملی قهوه در دو رشتهدانیم که با وجود همه محدودیتگذرد و میمی IBG االن سه سال از شروع به فعالیت

گاه پاسخ داده نشده. ما اگر رد که هیچحال ابهامات زیادی نسبت به ماهیت فعالیت این انجمن وجود دابا این .و الته آرت برگزار شده

بخواهیم آخرین اخبار را از شما داشته باشم، آیا این انجمن از نظر ساختار، یک ماهیت اقتصادی و خصوصی و بیزنسی دارد که مشغول 

ی اداره و شیوه هر حال انجمن در قبال اعضا و جامعه خود در خصوصمحور دارد؟ چون بهست؟ یا حالت انجمنی و جامعهدرآمدزایی

کار کرد. صورت انجمنی شروع بهدر ابتدا به IBG.گو باشدگو باشد؛ اما یک شرکت خصوصی دلیلی ندارد پاسخگردش مالی باید پاسخ

که مطمئن شویم وضعیت حضور ایران در مسابقات جهانی به چه صورت است، سال آینده جزو بورد انجمن من امسال بعد از این

که بتواند به باریستاهای ایران در جامعه طرف دیگر حضور لیال قمبری در بورد انجمن اهمیت زیادی دارد برای این نخواهم بود. از
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حال فکر کردیم که مسابقات ملی خودمان را داشته کردیم که ایران تحریم شود، با اینبینی میجهانی قهوه اعتبار بدهد. ما پیش

ی شرکت در مسابقه به او داده نشود. چون از نظر تبلیغاتی به مسابقات جهانی، حتا اگر اجازهباشیم و بهترین باریستا را بفرستیم 

 … حضور او در مسابقه جهانی بسیار مهم خواهد بود

وع ه در شرک کردید اشاره شما …ها برخواهیم گشت. اما در مورد سوالی که مطرح شد یعنی ماهیت ساختاری انجمن باریستاها به این

 شود؟صورت انجمنی بوده، اما در حال حاضر به چه صورت اداره میکار به

عنوان یکی از اعضای بورد ست. اما باید انتخابات برگزار شود. اما موانعی هم وجود دارد. سال آینده که من بهصورت انجمنیاالن هم به

اگر ساختاری دموکراتیک داشته باشد،  IBG .دخارج شوم، آن موقع باید انتخابات برگزار شود و شخص دیگری جایگزین شو IBG از

 .تواند عمل کندخیلی بهتر از این می

ی ای با حضور بعضی اعضای اولیهحال در جریان هستیم که چند وقت پیش جلسهشما به برگزاری انتخابات معتقد هستید؛ اما با این

وافق بودند که انتخابات برگزار شود، اما یک روز بعد از طریق که همه مطور که ما خبردار شدیم، با آنبورد انجمن تشکیل شد و این

ی قهوه ایران هنوز جوان است و آمادگی برگزاری جامعه»خانم شکوه رازی )نشنال بادی فعلی ایران( از شما جانب شما نقل شد که 

 کنید؟قول را تایید میشما این نقل« انتخابات را ندارد.

 .که من و لیال وارد موضوع شدیم و مساله حل شدشد. تا اینخواستیم داور بیاوریم، اما نمییما دو بار برای مسابقات ملی م

چون االن وضعیت خیلی خاص است به این خاطر که ایران از لیست کشورهای عضو . ٪100امسال نه؛ ولی سال آینده  [انتخابات]

 .خارج شده (WCE) نهاد جهانی رویدادهای قهوه

 .که من و لیال وارد موضوع شدیم و مساله حل شدشد. تا اینخواستیم داور بیاوریم، اما نمیمسابقات ملی میما دو بار برای 

ا غیر از این اند. امراحتی به ایران سفر کردهالمللی برای مسابقاتی جز مسابقات ملی هم بهالبته تجربه نشان داده که داوران مطرح بین

کند. اما تواند راهگشا باشد و جامعه قهوه هم این موضوع را درک میضور شما و لیال در انجمن میموضوع، تردیدی وجود ندارد که ح

کنید اگر انتخابات برگزار شود، شما انتخاب نخواهید شد؟ آیا اگر حضور شما در بورد انجمن از طریق انتخابات محقق چرا فکر می

 خواهد شد؟کنید که اعتبار حضورتان دوچندان شده باشد، فکر نمی

 .من آماده شنیدن پیشنهاد برای سازوکار برگزاری انتخابات هستم

طور عدم غیر از انتخابات، از جمله انتقادات دیگری که متوجه انجمن است، مکانیزم جذب و انتخاب داوران مسابقات ملی و همین

گذرد. سال از شروع برگزاری مسابقات می 3که نآوری و جذوه است؛ با وجود آهای دیگر مانند دمبرگزاری مسابقات ملی در رشته

 ای در مسابقات جهانی داشته باشیم. ظاهرانشدن مسابقه ملی جذوه، نتوانستیم نمایندهطور مثال سال گذشته ما به دلیل برگزاربه

مدیریتی انجمن هم ی ی ملی باریستا و الته آرت است و از طرف دیگر، شیوهتوان فعلی انجمن تنها در حد همین دو مسابقه

 .کندی قهوه فراهم نمیهای موجود در جامعهکارگیری پتانسیلست که امکانی برای جذب و بهایگونهبه

ست. اگر پول و اسپانسر پشت این مسابقات نباشد، برگزار کردن حتا یکی دلیل خیلی واضح است. خیلی از چیزها غیرواقعی و رویایی

مگر چقدر اسپانسر  … اگر هم باریستا بخواهد برگزار شود، هم الته آرت و هم بروئینگ و هم اروپرس .ستاز این مسابقات هم نشدنی

 داریم که از این مسابقات حمایت کنند؟

نشدن طور مثال دلیل برگزاردانید و نه مدل مدیریتی بسته و غیردمکراتیک انجمن؟ بهپس شما دلیل اصلی را عدم وجود اسپانسر می

 دانید؟ی قهوه نمیهای موجود در جامعهکارگیری پتانسیلجذوه و بروئینگ را، عدم بهمسابقات ملی 

کنم اگر ایران جا نیستم؛ احساس میدرصد کمک خواهد کرد. متاسفانه من این 100های جدید قطعا برگزاری انتخابات و حضور چهره

شود به مسائل جانبی؛ و سختی و آن دو نمره هم مربوط میدهم می 8نمره  IBG به 10تا  0کرد. من از بودم، همه چیز فرق می
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انتخابات انجمن برگزار خواهد شد. من  2018ست. انشاال اوایل سال ی دموکراتیک. اما آن هم شدنیاداره کردن انجمن به شیوه

 .ها، غیرواقعی و زیاده از حد استمعتقدم بسیاری از خواسته

را ریزی و اجطور همزمان در یک رویداد برنامهپیش شاهد بودیم که برای اولین بار، دو مسابقه بهاما در همین نمایشگاه قهوه چند ماه 

 .شد

تا مسابقه  10که جای ایناین ارزشمند است. به .رویداد برگزار کرد و همان موفق باشد« یک»بله خیلی سخت است. گاهی فقط باید 

 .نیمهبرگزار کنیم ولی نصفه

که خیلی از اعضای ایرانی های این انجمن در ایران شد. با آنمن قهوه تخصصی اروپا و آمریکا باعث تحریم دورهموضوع ادغام دو انج

جا هم ختم نشد و ها به همینکردند این اتفاق بیافتد. اما موضوع محدودیتاین دو انجمن، به ادغام رای دادند، اما فکرش را هم نمی

خارج شد و هنوز هم مشخص نیست جواد اکبری )قهرمان مسابقات ملی  WCE کشورهای عضوشاهد بودیم که اسم ایران از لیست 

ی برداشته هایی براالمللی رقابت کند یا خیر. شما با توجه به ارتباطاتی که دارید، چه تالشی بینباریستای ایران( بتواند در صحنه

 اید؟ها کردهشدن این محدودیت

تواند مسابقه بدهد و رتبه کامال شفاف است. برای جواد اکبری امسال مشکلی پیش نخواهد آمد و او میجا همه چیز از نظر قانونی آن

حال باید برگزاری مسابقات ملی را ادامه داد رسمی کسب کند. اما برای سال بعد هنوز مشخص نیست چه پیش خواهد آمد. با این

ی جا حاضر باشد. چون جامعهی ما باید آنبه نمایندگان ما ندهند؛ نمایندهی حضور در مسابقات جهانی را حتا اگر سال آینده اجازه

 .تر در خود آمریکاست با این وضعیت ترامپجهانی قهوه، باریستاهای ایرانی را دوست دارد. اما مشکل بزرگ

ی ست. اما برای حضور نمایندهدرک اهر حال تا حدودی قابلها چون تبادل مالی وجود دارد، این موضوع بهدر مورد برگزاری دوره

 ایران در مسابقات جهانی چطور؟

 هاست که قرارخواهند ایران را از هر طرف زیر فشار بیاورند. بگذارید یک مثال برای شما بزنم. االن مدتواقعیت امر این است که می

همه چیز متوقف است. واقعیت این است که هاست که ی کارها انجام شده، اما مدتاست اصفهان و سیاتل خواهرخوانده شوند. همه

 .کندجماعت کار خودش را میحال هوشمندی و هیجان ایرانیها بیافتد. اما با ایندهند این اتفاقاجازه نمی

 موضوعی هست که بخواهید بگویید و من نپرسیده باشم؟

ی که ارزش دارد. من با «سالم»ی که ارزش دارد. «خیرصبح به»گردد به سازی برمیسازی؛ این جامعهگردم به جامعهمن باز برمی

کنم، فقط با او نیست. بلکه هرکسی او را دوست داشته باشم هم با من نشسته است. این انرژی یک نشینم و صحبت میهرکسی می

نیم. به آن فکر ک دهیمدست کسی می« سالم»خواهم که این مساله را درک کنیم و به آن احترام بگذاریم؛ که وقتی دنیاست. من می

ه آن بریم. باید سالم را بطوری یک باغ را میام. اینکنیم، به همه کسانی که او را دوست دارند هم سالم کردهوقتی به کسی سالم می

دهد. باید فکر کنیم که ما بخشی از یک معجزه هستیم. اما آن معجزه اتفاق ست که ما را نجات میسطح رساند. این تنها چیزی

 .ها ارتباط برقرار نکرده باشیمافتد تا وقتی با قلب آدمنمی

http://www.iana.ir/fa/news/49690/%D9%85%D8%B3%D8 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۰۹تاریخ: 

""Dole  به کار می گیرد، تکنولوژی جدید را در عرضه موز 

بهره بردن از تکنولوژی جدید برای افزایش عرضه و بهره وری مواد غذایی در بخش کشاورزی بسیار مهم است. این درحالی است که 

گاهی از تکنولوژی پیشرفته نیز در کشاورزی استفاده می شود. کشاورزی نیازمند تکنولوژی است که بهره وری را افزایش و میزان کار 

می دهد. به طوری که تکنولوژی جدید سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری، نظارت موثر بر مزرعه، خروجی بیشتر و بهبود را کاهش 

 .کارایی سیستم را فراهم می کند

به عنوان تولید کننده موز از فناوری های جدید در  Dole، "دیجیتال ژورنال"به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( از سایت 

 نه تولید و بازاریابی محصوالت برای ارتباط با مشتریان بهره می برد.زمی

یک برچسب ساده در محصوالت خود قرار می دهد: به طوری که این برچسب دارای یک کد و یک  Doleاین درحالی است که 

ره مزرعه ای که آن موز خاص از دعوت نامه برای بازدید از وب سایت است. اگر مشتری وارد سایت شود، می تواند به اطالعاتی دربا

 درجه مزرعه موز می شود.  360آن جا آمده دسترسی پیدا کند، در واقع شامل سفری از مزرعه تا سوپر مارکت و فیلم ها و تور 

ی یاین وب سایت دربردارنده فیلم ها و دستور العمل های مفید و سایر اطالعات است. این شرکت با استفاده از سایت اشتراک ویدیو

 یوتیوب به طور گسترده ای به ارائه اطالعات به مشتریان، در مورد سیستم های تولید و توزیع خود اقدام کرده است.

 ترکیب تکنولوژی قدیم و جدید

در مرحله رشد موز و تهیه آن برای صادرات، این شرکت از ترکیب نیروی کار فیزیکی و تکنولوژی قدیمی استفاده می کند. اگر چه 

از فناوری های جدیدتر برای پیشگیری از بیماری ها هم استفاده می شود، استفاده از تکنولوژی جدید در بازاریابی یکی از این برخی 

 موارد است. این شرکت فیلم های متعددی همچون مرحله برداشت را در یوتیوب و همچنین وب سایت خود قرار داده است.

ی برای محافظت از موز در حین رشد و ضایعات، بازیافت و برگ های مرده به عنوان مواد الزم به یادآوری است که کیسه های حفاظت

 مغذی برای خاک استفاده می شود. البته نظارت بر کنترل کیفیت همه موارد توسط انسان انجام می شود. 

 Dole ،( است. در عین حال دارای یک منطقه کاشت در آمریکای م1به صورت شرکت ادغام عمودی ) کشتی  19رکزی و ناوگانی با

کانتینری است، که به طور خاص مجهز به کانتینرهای یخچالی و جرثقیل های مخصوص است تا نیازی به امکانات بندری نداشته 

باشد. این شرکت دارای دفتر مرکزی در وست لیک ویلیج کالیفرنیا است و بزرگ ترین تولید کننده میوه و سبزی در جهان به شمار 

 کشور به فروش می رساند. 90محصول را در  300کارگر تمام وقت و فصلی دارد که  74،300د. همچنین می رو

 لینک فیلم:
https://www.youtube.com/watch?v=_l7sak6Vlq8 

https://www.youtube.com/watch?v=dBcyDIhbNes&feature=youtu.be 

 ترجمه: فرحناز سپهری

 پی نوشت:

ممکن است دارای یک شرکت ادغام عمودی دارای گام های مختلف در طول مسیر تولید و یا زنجیره تامین است. برای مثال  -1

 مزرعه، یک کسب و کار توزیع محصول و یک خرده فروشی باشد.

http://www.iana.ir/fa/news/49673/dole-%D%8AA%DA%A%9D8%9 
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 آیانا - ۱۳۹۶آبان  ۰۹تاریخ: 

 بطری های آب آشامیدنی در جهان ارزان ترین

 بندیهرد طبق  های آب آشامیدنی در آن بسیار پایین است.به گزارش رتبه آنالین، ایران یکی از کشورهایی است که قیمت بطری

را  175کشور دنیا ایران جایگاه  181میالدی است، در میان  2016قیمت هر بطری یک لیتری آب در سال  مبنای بر که شده انجام

 . است شده تهیه قیمت  به خود اختصاص داده است. این فهرست بر مبنای قیمت هر بطری یک لیتری آب و بر مبنای کاهش

نس و هند است و کشورهای الجزایر و بنگالدش و نپال و بوتان تو ، اندونزی ترکمنستان، مشابه تقریبا  قیمت هر بطری آب در ایران

 .اختصاص داده اند را به خود 181تا  178های رتبه

 کمترین قیمت در کدام کشور است؟

امریکا پرداخت کرد. این در حالیست که متوسط   دالر 0.31در کشور بوتان برای خرید یک بطری یک لیتری آب آشامیدنی باید 

هر بطری یک لیتری آب در کشورهای پاکستان .دالر است 0.34 با برابر بنگالدش در و  دالر 0.34قیمت هر بطری آب در نپال برابر با 

 در و  دالر 0.36دالر امریکا است. متوسط قیمت هر بطری آب آشامیدنی در هند  0.42دالر و  0.44و سوریه به ترتیب برابر با 

 .پردازنددالر می 0.53دالر است. در حالیکه مردم امارات برای خرید هر بطری آب  0.46 با برابر افغانستان

 ترین قیمت در کدام کشور است؟بیش 

در ابتدای این فهرست کشور کوچک و سرسبز گرینلند قرار دارد که در قاره اروپا واقع شده است. مردم ساکن در این کشور برای 

ی دالر بپردازند. کشور نروژ در این رده بندی جایگاه دوم را دارد و متوسط قیمت هر بطر 4.57خرید یک بطری یک لیتری آب باید 

 رده این در زیمیابوه. دارند قرار کیمن جزایر و باربادوس  دالر است. بعد از نروژ کشورهای 3.42 با برابر کشور  یک لیتری آب در این

متوسط قیمت هر بطری یک لیتری آب در کانادا .دالر می پردازند 2.62بندی جایگاه پنجم را دارد و مردم برای خرید هر بطری آب

دالر است. مردم  1.06دالر و در بحرین برابر با  1.19دالر، در سوییس  1.41دالر، در ژاپن  1.75دالر، در امریکا برابر با  1.85برابر با 

 .پردازنددالر می 0.67 مالزی مردم و  دالر 0.70دالر، مردم عراق  0.88روسیه برای خرید یک بطری یک لیتری آب آشامیدنی 

http://www.iana.ir/fa/news/49669/%D8%A7%D8%B1%D8%B2% 
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 فودپرس ۱۳۹6آبان ماه  ۱4یک شنبه 

 نرخ گندم و کاهش بهای سویا در بازار جهانی اتداوم افزایش

روند صعودی نرخ گندم در سه ماه پیش  آیا که است مطرح پرسش این غالت جهانی بازار کارشناسان برای -اقتصاد غذا  <کشاورزی

 .آغازی برای افزایش نرخ این محصول محسوب می شد یا فقط جرقه ای در بازار این محصوالت بود

گندم در آخرین معامالت بورس شیکاگو باز  فروش پیش نرخ است معلوم آنچه اما ،«فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا 

روند صعودی نرخ گندم معلول کمبود بارندگی در مناطق شمالی .دالر رسید 4.28هم بهبود یافت و با نیم درصد افزایش به هر بوشل 

یافت.از سوی در آغاز ماه جاری که بهای گندم با کاهش مواجه گردید تعداد قراردادهای فروش آن افزایش .کشت گندم بهاره بود

در ضمن رشد تقاضا برای ذرت کند است و نرخ .دیگر آمارهای متشر شده از سوی فائو نشانگر رشد تقاضا برای این محصول است

اما قیمت هر بوشل سویا برای .دالر رسیده است 3.5075درصد افزایش به هر بوشل  0.1قراردادی آن برای تحویل در دسامبر با 

درصد کاسته شد و هر پوند  0.4دالر تنزل یافت.از قیمت روغن سویا نیز  9.9725درصد کاهش به هر بوشل  0.2تحویل در ژانویه با 

 .سنت به فروش رفت 34.73آن 

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=41b2f4697aae458f444 
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