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 آب

 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۶تاریخ: 

منظور حفاظت منابع آب برای تضمین تولید مواد غذایی/ وزیر کشاورزی آلمان: کشاورزی های جهانی بهتالش

بیوتیک در به عدم استفاده غیرضروری از آنتی G20 بخشی از سیاست امنیت جهانی/ تعهد وزرای

 کشاورزی

ظت منابع آب جهان برای تضمین تولید مواد غذایی باید انجام منظور حفاهای جهانی بهاعالم کردند، تالش 20وزرای کشاورزی گروه 

 .شود

هایی برای بهبود پایداری مصرف آب در بخش تولید مواد روش"ای در برلین اعالم کردند: به گزارش ایانا از رویترز، آنها در بیانیه

ذیه مطابق با تعهدات تجاری چندجانبه حفظ غذایی و محصوالت کشاورزی باید انجام شود این در حالی است که امنیت غذایی و تغ

تغییرات آب و هوا، جمعیت روبه رشد جهان و تقاضا برای صنعتی شدن، بر منابع آب جهانی، فشار آورده و تاثیر آن در کشورهای "شود.

غذایی نیاز دارند. این  میلیون نفر در اتیوپی، کنیا و سومالی به کمک 12شود.فائو در ماه دسامبر هشدار داد که فقیر و غنی حس می

 درحالی است که کشاورزان با تاثیر خشکسالی های مکرر رو به رو هستند و باعث شده تا اتیوپی به واردات عمده گندم روی آورد.

این در حالی است که عربستان سعودی برای صرفه جویی در منابع آب ، کشاورزی را بسیار محدود کرده تا جایی که به واردات مواد 

ژانویه مطرح شد برای محافظت از منابع آب و اکوسیستم های مرتبط با  22در روز یکشنبه  G20ایی روی آورده است.در بیانیه غذ

 آب، باید شیوه های آبیاری پسند و کشاورزی پایدار و فن آوری در راستای افزایش کیفیت آب و انعطاف پذیری بیشتر به کار رود.

 ایم.ما به توسعه و اجرای استراتژی های مربوطه در سطح ملی متعهد شدهدر ادامه عنوان شد، بنابراین 

Christian Schmidt  :کشاورزی نیاز به منابع پایدار آب دارد تا بتواند تغذیه "وزیر کشاورزی آلمان و میزبان این نشست گفت

 "ت جهانی است.جمعیت رو به رشد و صلح و ثبات جهان را فراهم سازد و کشاورزی بخشی از سیاست امنی

 به کاهش بیماری های حیوانی همراه با عدم استفاده غیر ضروری از آنتی بیوتیک در کشاورزی، متعهد شدند./ G20همچنین وزرای 

http://www.iana.ir/fa/news/39927/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4%E2%8 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۵ بهمن ۰۵: تاریخ

 گذشت جهان نصف تاریخی های پل از آب/ کردند شادمانی رود زاینده شدن زنده از اصفهانی کشاورزان
 تانیکوهس های مسیر از گذر روز دو پس شنبه سه امرور بامداد و شد بازگشایی بهمن سوم یکشنبه، بامداد رود زاینده سد های دریچه

 .رسد می کشاورزان دست و شهر این شرق به چهارشنبه فردا تا که شد اصفهان شهر وارد

 زا گذر روز دو پس شنبه سه امرور بامداد و شد بازگشایی بهمن سوم یکشنبه، بامداد رود زاینده سد های دریچه ایانا، گزارش به 

 .رسد می شهر این شرق به فردا تا و شد اصفهان شهر وارد کوهستانی های مسیر

 جریان اصفهان شرق کشاورزان کشت منظور به روز 22 مدت به و است ثانیه بر مکعب متر 60 رود زاینده بستر در شده رها آب میزان

 طی اصفهان شرق کشاورزی های زمین و اصفهان به رسیدن برای رود زاینده در آب شدن جاری و سد های دریچه شدن باز.یابد می

 شرق کشاورزان ویژه به اصفهان مردم. است گرفته قرار اصفهان استان اجتماعی های شبکه و ها رسانه اخبار صدر در اخیر روز دو

 از رود زاینده.گویند می شادباش هم به را آب رسیدن اکنون و کردند شماری لحظه رود زاینده شدن زنده برای شادمانی با شهر این

 رودهای شکل به اصفهان استان غرب در فریدونشهر های کوه نیز و بختیاری و محال چهار در چلگرد ارتفاعات و رود زاینده سد

 و اصفهان سمت به واحد ای رودخانه صورت به رود زاینده سد دریاچه در درآمیختن از پس و گرفته سرچشمه جدا هم از کوچک

 پدیده با اخیر های سال در ایران مرکزی منطقه آبی جریان ترین بزرگ عنوان به رودخانه این.شود می جاری گاوخونی تاالب

 دهش مواجه خشکی با سال های ماه بیشتر در دست پائین محل در و مواجه آب منابع مدیریت سوء و برداشت افزایش خشکسالی،

 ایندهز طبیعی محیط محدوده در حیات تداوم نیز و پاییزه و بهاره های کشت آب تامین منظور به نفره پنج ای کمیته اکنون هم.است

 اصفهان استان.گیرد می رود زاینده خشک بستر روی بر آب شدن جاری و سد های دریچه گشودن به تصمیم مقعطی شکل به رود

 کسالیخش پدیده با زراعی جاری سال در که است هایی استان از یکی بلوچستان و سیستان و جنوبی خراسان یزد، های استان از پس

 ./است مترمکعب میلیون 400 حدود رود زاینده از اصفهان شرق کشاورزان حقابه سهم .کند می نرم پنجه دست

http://www.iana.ir/fa/news/39875/%DA%A9%D8%B4 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۹تاریخ: 

 منابع آب ژرف: فرصت یا تهدید

محور جوابگوی نیازهای کمبود نیست؛ چراکه این نحوۀ مدیریت قبالً آزموده شده و همواره با وجود تأمین منابع آب مدیریت تأمین

جدید) همگام با افزایش تقاضا برای آب(، بدون اینکه تغییر جدی و اثربخشی در استفاده بهینه و حداکثری از واحد آب تولیدی در 

 .د، نیاز به منابع جدید افزایش پیدا کرده استکشور به وجود آمده باش

حل اساسی برای خروج کشور از بحران عنوان راههای رسمی از منابع آب ژرف بهها و نیز در سیاستبه گزارش ایانا، گاهی در رسانه

رفت از کشور از بحران منابع آب حلی برای برونعنوان راههای ژرف بهبرداری از آبشود. این نوشتار سعی دارد که بهرهآب اشاره می

 .کارهای منطقی برای این منظور اشاره کندرا به چالش بکشد و به راه

منظور شناسایی منابع آب ژرف در کشور خبر داد. ای بهنامهدر آذرماه سال گذشته معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا از امضای تفاهم

حل اساسی برای خروج عنوان راهشود، از این ایده بهها مطرح میع آب ژرف که در رسانهدر میان اظهارنظرهای مختلف در مورد مناب

رفت از کشور از حلی برای برونعنوان راههای ژرف بهبرداری از آبکشور از بحران آب یاد شده است. این نوشتار سعی دارد که بهره

 .رای این منظور اشاره کندکارهای منطقی ببحران منابع آب را به چالش بکشد و به راه

بودن یک منبع آب ذکر نشده و تعریف واضحی از حد عمق برای عمیق تلقی شدن یک سفره آب اصوالً حد مشخصی برای ژرف

شده در مورد شود ارائه نشده است. آنچه از مباحث مطرحهای ژرف یاد میعنوان آبزیرزمینی مطابق با آنچه امروزه در کشور از آن به

های آب زیرزمینی آبرفتی های عمیق سفرههای موجود در قسمتهای فسیلی، آبهای ژرف، آبآید، منظور از آبی ژرف برمیهاآب

 .کدام حدی از عمق تعریف نشده استهای گسلی عمیق استکه بازهم برای هیچو سازندی عمیق و آب موجود در پهنه

ماند طوالنی، دارای امالح محلول بسیار زیادتری نسبت به منابع آب زیاد و زمانکلیه منابع آب یادشده به دلیل واقع بودن در عمق 

شور محبوس در میادین نفتی(، های فسیلی )مثل آبشده، آبتر هستند.از میان منابع آب ژرف معرفیعمقزیرزمینی معمول و کم

 .کنندطور طبیعی در چرخۀ آب شرکت نمیهای تجدیدناپذیر بوده و بهجزء آب

ها برای مصارف سو و کیفیت این آببرداری از یکتوجه برای بهرهنظر از امکان علمی و وجود منابع آب ژرف در احجام قابلصرف

سئولین بایست توجه مای که میهای مترتب برای اکتشاف، استخراج، انتقال و تصفیه این منابع از سوی دیگر، نکتهمختلف و هزینه

منبع آبی جلب کند، پاسخ به این سؤال است که اصوالً نیاز به تأمین آب جدید مثل توجه به ایده  را در خصوص گرایش به این

 شود؟های ژرف از کجا ناشی میبرداری از آببهره

آید که کمبود احساس شود. با پذیرفتن کمبود در منابع آب، این سؤال مطرح مسلماً نیاز به تأمین منابع آب جدید وقتی به وجود می

محور جوابگوی نیازهای کمبود نیست؛ چراکه این نحوۀ مدیریت شود که منشأ این کمبود چیست؟ پر واضح است که مدیریت تأمینمی

قبالً آزموده شده و همواره با وجود تأمین منابع آب جدید) همگام با افزایش تقاضا برای آب(، بدون اینکه تغییر جدی و اثربخشی در 

از واحد آب تولیدی در کشور به وجود آمده باشد، نیاز به منابع جدید افزایش پیدا کرده است. تولید  استفاده بهینه و حداکثری

عنوان مقیاسی برای سنجش استفاده بهینه و حداکثری از منابع آب تواند بهبه ازای مصرف واحد آب، می (GDP) ناخالص داخلی

خالص داخلی به ازای مصرف واحد آب در کشورهای عضو اتحادیه اروپا تولید نا 2014بر اساس گزارش بانک جهانی، در سال .باشد

 21دالر، در ترکیه  193دالر، در سوئد  28دالر، در روسیه 71که از منابع آب تجدیدپذیر بسیار بیشتری نسبت به ایران برخوردارند 

بینیم که دالر بوده است. می 5مقدار در ایران تنها  که ایندالر است درحالی 33متحده آمریکا دالر و در ایاالت320دالر، در بریتانیا 

سوم متوسط جهانی است( به ازای واحد آب مصرفی، بسیار کمتر مقدار تولید ناخالص داخلی ایران )که متوسط بارندگی در آن یک

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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ی لید ناخالص داخلی را برااز کشورهایی است که مقادیر آب تجدیدپذیر بسیار بیشتری از کشور ما در اختیار دارند. اگر مقادیر تو

کننده آب است( در نظر بگریم و آن را با دیگر کشورها مقایسه کنیم به ترین مصرفمصرف آب در بخش کشاورزی کشور )که عمده

 تری خواهیم رسید و این بدان معنی است که کشور ایران هنوز نتوانسته است از منابع آب فعلی در دسترس استفادهارقام ناامیدکننده

 .بهینه و حداکثری داشته باشد و تأمین منابع آب جدید هم سرنوشتی همانند منابع آب فعلی پیدا خواهد کرد

نکتۀ دیگر این است که کشور ایران هنوز به بلوغ مدیریتی الزم در مدیریت منابع آب نرسیده است. وجود دیدگاه تأمین محور در 

سازی ای، شیرینهای انتقال آب بین حوضهها، طرحفی مثل حداکثر کنترل روانابهای مختلمدیریت منابع آب، هرازچندگاه به شکل

محور در مدیریت های فناوریکند؛ که ریشه در دیدگاههای زیرزمینی و... بروز میبرداری از آبو انتقال آب دریا، افزایش عمق بهره

 کارگیری فناوری و تأمینحل مشکالت را در بهگذشته تاکنون، راهگیران از ریزان و تصمیمدهد که برنامهمنابع آب دارد و نشان می

افزاری های مدیریتی و نرمحلبینند و حرکت به سمت راهالوصول است میتر و سهلافزاری و البته نمایشیهایی سختحلمنابع که راه

 .خوردکه مستلزم صرف زمان زیادتر است، کمتر به چشم می

های فناورانه در اکتشاف و استخراج دارد نیز جذابیتهای ژرف وامیبرداری از آبا به طرفداری از ایده بهرهیکی از نکاتی که برخی ر

های برداری از آبسازی، بهرهمنابع آب از اعماق زیاد است. چه تضمینی وجود دارد که تأمین منابع آب جدید مثل انتقال آب، شیرین

یدن به بلوغ را در مدیریت منابع آب همچون گذشته به تأخیر نیندازد و حرکت کشور به محور، رسحل دیگر تأمینژرف و هر راه

 سمت حداکثر تولید به ازای مصرف واحد آب را متوقف نکند؟

های آب زیرزمینی تر سفرههای عمیقدور با ورود فناوری حفاری دستگاهی و پمپاژ، استحصال آب از قسمتچنداندر روزگاری نه

نابع آب جدیدی در دسترس قرار گرفت ولی متأسفانه، استفاده اصولی و صحیح از این فناوری برای اعمال مدیریت میسر شد و م

جای تکیه بر استفاده بهینه از واحد آبِ استحصالی برای افزایش تولید و درآمد، مقدار صحیح منابع آب به فراموشی سپرده شد و به

محور در مدیریت منابع آب با آن مواجه شده است و ست که کشور با رویکردهای تأمیناستحصال افزایش یافت. این تجربۀ تلخی ا

های ژرف قبل از رسیدن به بلوغ مدیریتی الزم، تکرار اشتباه راهبردی است که در گذشته آزموده شده و برداری از آبنگرش به بهره

 .آزموده را آزمودن خطاست

یون و های سیاسکارشناسی حاکم بر مدیریت منابع آب در کشور است که امکان دخالت مسئله اساسی دیگر، ساختار ناصحیح و غیر

دیگر متنفذان محلی در مدیریت منابع آب در یک منطقه را فراهم و تسهیل کرده است. این ساختار نامناسب باعث شده است که 

 .کلی نادیده انگاشته شوندو محلی به نگری در مدیریت منابع و حکمرانی آب در سطوح اجراییمفاهیمی مانند یکپارچه

تقریباً همۀ کارشناسان حوزۀ منابع آب آگاهی دارند که واحد مدیریت در منابع آب حوضۀ آبریز است و شکل صحیح مدیریت و 

ۀ وضریزی منابع آب فقط در قالب واحدهای هیدرولوژیکی به نام حوضۀ آبریز کارآمد و صحیح است و الزم است که در یک حبرنامه

ت صورت یکپارچه مدیریهای تجدیدپذیر ازجمله منابع آب سطحی و زیرزمینی )که در ارتباط کامل با هم قرار دارند( بهآبریز، تمام آب

ای استانی و ادارات شهرستانی(، خطایی های آب منطقهشوند. انطباق ساختارهای مدیریت منابع آب بر تقسیمات سیاسی)شرکت

 .کندهای سنگینی را بر کشور تحمیل میایران است که هزینهبزرگ در مدیریت منابع 

شوند؛ برای مثال حوضۀ های آبریز توسط واحدهای مختلف سیاسی مدیریت میصراحت اذعان کرد که منابع آب در حوضهتوان بهمی

قرار دارد؛ یا حوضه آبریز کارون استان  9های حوضه آبریز فالت مرکزی ایران است، تحت مدیریت آبریز دریاچه نمک که از زیر حوضه

های آبریز ها در مدیریت منابع آب در حوضهای استانهای سیاسی و توسعهشود. اعمال دیدگاهاستان مدیریت می 7بزرگ توسط 

 نظر ها با سعی در استفاده حداکثری از منابع آب موجود در محدودۀ سیاسی آن استان، بدون درشود که هر کدام از استانباعث می

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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قالب  تر درگرفتن دیدگاه یکپارچه در مدیریت حوضۀ آبریز، با هم به رقابت بپردازند. این وضعیت در تقسیمات سیاسی کوچک

 .شودها هم مشاهده میشهرستان

ر قیمت ههای پرمصرف منابع آب، اصرار بر توسعه تولیدات کشاورزی با تأکید بر تأمین منابع آب جدید به اصرار بر استقرار کاربری

شمار و ... همه و همه زاییده همین ساختار )بدون توجه به توسعه تولید با تکیه بر مصرف بهینه از آب موجود(، احداث سدهای بی

لکه کند بمدیریتی ناصحیح و ناکارآمد منابع آب در کشور است. در واقع در ساختارهای فعلی مدیریت منابع آب، آب حکمرانی نمی

تنفذان محلی بدون اینکه امکان اعمال دیدگاه مدیریت یکپارچه منابع آب فراهم باشد، بر این منابع حکمرانی مداران و مسیاست

الن آیند و از طرف مسئوهای حفاظتی منابع آب نیز، یا عقیم مانده یا به شکل ناقص به اجرا در میدر این ساختار غلط، برنامه.کنندمی

 عنوان عاملی برای عدمهای انتخابی بهشوند یا از طرف نمایندگان حوزهمسیر توسعه تلقی میعنوان مانعی در ها بهسیاسی استان

ا نشان هکنند و یا کمتر روی خوش به آنهای حفاظتی مخالفت میتبع آن، یا به نحوی با برنامهآیند و بهرضایت عمومی به شمار می

های ژرف در همین تسلسل مدیریت تأمین محور، منابع جدید احتمالی آببرداری از دهند. باز چه تضمینی وجود دارد که بهرهمی

برداری از منابع آب ژرف چیز جدیدی نیست و در ردیف شود که نگرش بهرهآب را به نابودی نکشاند؟در پایان به این نکته تأکید می

شدن با کمبود در ساختار صحیح و مدیریت اجهمحور مثل انتقال آب و امثال آن قرار دارد که البته در صورت موهای تأمینسیاست

شود ولی در ساختار و مدیریت فعلی حاکم بر کشور، تفکر استفاده منظور توسعه کشور منابع جدیدی محسوب میبالغ منابع آب و به

های ف هزینهجای صرکند که بهاز منابع آب جدید تفکری ناصحیح و مغایر با مصالح کشور است و منافع بلندمدت ملی حکم می

 وری از منابع آب موجود شودهای مدیریت و افزایش بهرهها صرف اصالح ساختار و روشسنگین برای تأمین منابع آب جدید، هزینه

http://www.iana.ir/fa/news/40026/%D9%85%D9% 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۹تاریخ: 

 آبی کشاورزی/ لزوم فراگیری از نزدیکی شهرها به روستاهاحل مشکل کماستفاده مجدد از فاضالب راه

توان های تصفیه شده را میعنوان یک منبع غیرقابل مصرف فرا رسیده است. فاضالبشده بهزمان توقف برای دورریز فاضالب تصفیه

 .زه با کمبود آب در بخش کشاورزی استفاده کردبرای کشت محصول و مبار

ود و شهای تصفیه شده در بخش کشاورزی هنوز به طور گسترده در جهان انجام نمیبه گزارش ایانا از فائو، استفاده مجدد از فاضالب

زدیکی شهرها مورد استفاده زمانی که مصرف آب در شهرها، فراوان و رایگان است از این منبع تنها برای آبیاری اراضی کشاورزی در ن

 گیرد. اما بر اساس نظر فائو، استفاده مجدد از فاضالب تصفیه شده باید در روستاها نیز در دستور کار قرار گیرد.قرار می

های شمانند پساب شهری و زهک –توانند منبع جایگزین و غیرمتعارفی ها اگر به خوبی تصفیه شوند، میبنا به گفته فائو، فاضالب

کنند. المللی روی تجربه عملی بسیاری از کشورها تاکید میهای بینبرای کمک به مشکل دسترسی به منابع آب باشند. سازمان -مزارع

اده استفزایی های جنگلی و برای مبارزه با بیابانهای احیای جنگل، یا گاهی برای تولید چوبدر مصر و تونس، فاضالب در پروژه

که در ایاالت دهد، در حالیهای مصرفی در این کشور را به خود اختصاص میدرصد از آب 25های بازیافتی شود. در اردن، آبمی

 های تصفیه شده مانند سایر کشورهای غربی رایج است.ها با فاضالبمتحده، تصفیه و مدیریت تغذیه آبخوان

رساند. این در حالی های زیرزمینی را برداشت و به مصرف میدرصد از آب 75حال حاضر  کند که بخش کشاورزی درفائو یادآوری می

درصد افزایش خواهد یافت و به همین نسبت تقاضا برای مصارف کشاورزی  50حداقل  2050است که تقاضا برای مواد غذایی تا سال 

تر خواهد شد و این درحالی است که منابع آب جهان کاهش رود. البته نیاز برای آب شرب و صنعت نیز در آینده بیش نیز باال می

 یابد./می

 خانلوترجمه: شهره صدری

http://www.iana.ir/fa/news/39989/%D8%A7%D8%B 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۴تاریخ: 

 شودزودی نهایی میبران بههای آبتشکل دستورالعمل ایجاد

بران مراحل نهایی تدوین را های آبنامه و دستورالعمل ایجاد تشکلبه گفته مدیرکل امور آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، نظام

 .کندطی می

رو و های نیاری مشترک وزارتخانهوگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت: این دستورالعمل با همکرضا سرافرازی امروز در گفت

برداری سازمان تعاون روستایی از سوی وزارت جهاد کشاورزی های بهرهجهاد کشاورزی در حال تدوین است.وی بیان کرد: دفتر نظام

های بران است.مدیرکل امور آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی افزود: قرار است از پتانسیل شرکتهای آبمسئول سازماندهی تشکل

 تعاونی موجود برای ساماندهی مسایل آب استفاده شود.

های موجود کنیم تا تشکلشود، تالش مینامه مشترکی که توسط دو وزارتخانه تدوین میسرافرازی عنوان کرد: در چارچوب نظام

 شود.نامه ایجاد های جدید هم در چارچوب همین نظامهای تعاونی تولید( را توانمند کرده و تشکل)شرکت

 بران در کشور ایجاد شود.تشکل آب 200وی یادآور شد: قرار است در برنامه ششم توسعه یک هزار و 

های آب بران، با نهایی شدن گیری و ساماندهی تشکلهای وزارت جهاد کشاورزی برای شکلسرافرازی تأکید کرد: همه برنامه

 های در دست تدوین، به زودی اعالم خواهد شد.دستورالعمل

هاست که به عهده وزارت جهاد کشاورزی گذاشته شده محور طرح احیا و تعادل بخشی دشت 15بران یکی از های آبایجاد تشکل

 های آبیاری و زهکشی وهای مدیریت مشارکتی، راه خوبی برای حذف مشکالت شبکهعنوان یکی از روشبران بههای آباست. تشکل

 مدیریت مصرف آب است./

http://www.iana.ir/fa/news/39828/%D8%AF%D8%B3%D8%AA% 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۳تاریخ: 

 رسدشنبه به اصفهان میگشوده شد/ جریان آب سه "رودزاینده"های سد دریچه

برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان اعالم کرد : جریان آب زاینده رود اوایل صبح سه شنبه به شهر اصفهان بهرهمعاون حفاظت و 

صبح امروز  6رود، بیان کرد: ساعت های سد زایندهبه گزارش ایانا به نقل از پاون، علی بصیرپور با تأکید بر باز شدن دریچه.رسدمی

 .ود گشوده شدسوم بهمن ماه دریچه های سد زاینده ر

روز برای  22نفره رهاسازی آب به مدت  5های صورت گرفته با کمیته وی افزود: پس از توافق با نظام صنفی کشاورزی و هماهنگی

مترمکعب  60رود حدود های سد زایندهاکنون حجم رهاسازی آب از دریچهبصیرپور ادامه داد: هم.کشت کشاورزی انجام شده است

 .رسدرودخانه تا روز سه شنبه به کالنشهر اصفهان و پس از آن به شرق شهرستان اصفهان می در ثانیه است و آب

اندار، ای استان، نماینده استگیر برای استفاده بهره برداران از آب زاینده رود متشکل از مدیر عامل آب منطقهکمیته پنج نفره تصمیم

 کشاورزی استان اصفهان استفرماندار اصفهان، نماینده کشاورزان و نماینده جهاد 

http://www.iana.ir/fa/news/39800/%D8%AF%D8%B1%DB% 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۵ بهمن ۰۲تاریخ: 

 به حادثهنفر از پرسنل آب و فاضالب تهران برای امدادرسانی  200حضور 

نفر از همکاران آب و فاضالب  200وزیر نیرو با اشاره به اقدامات حوزه آب و فاضالب در محل ساختمان پالسکو، بیان کرد: بیش از 

 .دستگاه ماشین آالت سنگین در محل حادثه برای کمک به تسریع در عملیات امداد و نجات حضور دارند 8تهران و حدود 

چیان وزیر نیرو صبح امروز )شنبه( با حضور در محل حادثه ساختمان پالسکو بیان کرد: پاون، حمید چیت گزارش ایانا به نقل ازبه

های آب و برق به صورت تمام وقت و شبانه روزی برای سرویس دهی گونه مشکلی ندارد و اکیپآب و برق منطقه در حال حاضر هیچ

پس از وقوع حادثه اقدامات بسیار سریعی از سوی همکاران حوزه آب و برق  وی ادامه داد: خوشبختانه.مناسب در منطقه حضور دارند

 .شدکرد عمق فاجعه بیشتر میانجام شد، چنانچه حادثه به شبکه برق سرایت می

پست توزیع برق منطقه با مشکل مواجه شدند که خوشبختانه با عملیات  5وزیر نیرو افزود: زمانی که حادثه اتفاق افتاد بالفاصله 

ها، وی بیان کرد: حضور به موقع همکاران حوزه برق و استقرار نورافکن.شودمدادی همکاران توزیع برق بالفاصله مشکل بر طرف میا

های سیار در محل حادثه باعث شد تا عملیات امداد و نجات در طول شب بدون هیچگونه توقف و اتالف وقت تداوم ژنراتورها و پست

اند، فه کرد: عالوه بر کارشناسان شرکت آب و فاضالب تهران که برای امدادرسانی در محل حاضر شدهچیان وی اضاچیت.پیدا کند

اند. ها از طرف آبفا تهران در محل حادثه مستقر شدهنفر برشکار برای برش زدن فلزات سنگین و تسهیل در جابجایی آن 28بیش از 

 .استاال رفته و کانکس مدیریت بحران نیز در محل حادثه استقرار پیدا کردههمچنین فشار آب منطقه برای تسهیل در کار آتش نشان ب

های حاضر در محل حادثه بتوان کار آوار برداری را به پایان رساند. این حادثه وی افزود: امیدواریم هر چه زودتر با همکاری تمام ارگان

اند، تجدیدنظری تبه فرسوده ای که در سراسر کشور پراکندههای بلندمربرای همه ما درس عبرتی شد تا در مورد ایمنی ساختمان

 اساسی صورت گیرد

http://www.iana.ir/fa/news/39754/%D8%AD%D8%B6 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۲تاریخ: 

 شودماه سال آینده نهایی میاردیبهشتسازی آب دریا نقشه راه شیرین

اردیبهشت ماه سال  15سازی آب دریا تا رئیس مرکز تحقیقات آب و فاضالب مؤسسه تحقیقات آب از نهایی شدن نقشه راه شیرین

 .آینده خبر داد

ای کاری هراه قرار داشته و گام وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت: این پروژه در ابتدایسیدمحمدهادی مشکاتی امروز در گفت

 برد. کارفرمای این پروژه شرکت آب و فاضالب کشور و ناظر هم مرکز خودکفایی شرکت آب و فاضالب کشور است.را جلو می

درصد پیشرفت فیزیکی داشته و در حال حاضر کمیته راهبری  25حدود  "زدایی از آب شورسند راهبردی نمک"وی بیان کرد: تدوین 

ها کنشیریننقشه راه توسعه آب 1420این پروژه تشکیل شده است.رئیس مرکز تحقیقات آب و فاضالب افزود: قصد داریم تا افق  اجرای

های حقوقی برداشت آب از دریا، بیالن شود. بحثدر کشور را ترسیم کنیم.مشکاتی ادامه داد: در نقشه راه، همه جزئیات مشخص می

سازی آب دریا از آن هایی که در دنیا در حال رشد است و باید در ایران نیز برای شیرینآورییم، فنطرح، اینکه به کجا باید برس

های استفاده آوریسازی آب دریا و فناستفاده شود، در سند راهبردی مشخص خواهد شد.وی عنوان کرد: ما قرار است مسئله شیرین

 و کشورهای پیشرفته بررسی کنیم. شده در این رابطه را در حوزه منا، منطقه خاورمیانه

اب انداز و استراتژی اکتسآوری، اهداف چشمرئیس مرکز تحقیقات آب و فاضالب یادآور شد: با نهایی شدن نقشه راه شاخص توسعه فن

 های کالن کشور نیز در تدوین نقشه راه خواهد بود.های کلیدی مشخص خواهد شد. سیاستآوریفن

ی، های حقوقی، بیالن اقتصادسازی آب دریا اعم از بحثآوری همه جوانب مرتبط با شیرینن ترسیم درخت فنبه گفته مشکاتی، در زما

 سازیمحیطی و... مورد بررسی قرار خواهد گرفت.وی اضافه کرد: عمده تمرکز ما روی تدوین نقشه راه برای شیرینهای زیستهزینه

ین منطقه استخراج شود، این الگو در شمال کشور با شوری کمتر آب نیز قابل آوری برای اآب دریای جنوب است. اگر مشکالت فن

 استفاده است.

مشکاتی تأکید کرد: مشکل اساسی ما زون جنوبی کشور است که بارش کم داریم، در شمال کشور بارندگی مناسب است. از آنجا که 

اقتصادی طرح تأثیرگذار است؛ بنابراین تمرکز اصلی نقشه راه به  های انتقال آب، هزینه انتقال نیز وجود داشته و بر بیالندر پروژه

سازی در منطقه کم آب جنوب کشور است. ضمن آنکه سندهای باالدستی کشور های شیرینروی تدوین برنامه برای اجرای پروژه

 نظیر توسعه مکران نیز در تعیین راهبردهای این سند تأثیرگذار است.

سازی آب دریا در ابتدای آذرماه سال جاری معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا از ابالغ دستورالعمل شیرین پیش از این، رحیم میدانی،

 ./سازی آب دریا ابالغ شده استسازی آب دریا چگونه دستورالعمل شیرینخبر داده بود. معلوم نیست بدون تدوین نقشه راه شیرین

http://www.iana.ir/fa/news/39753/%D9%86%D9%82%D8 
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 اقتصاد کالن
 فارس - ۹۵/۱۱/۰۶ : تاریخ

 جدولدرصد+ 0.۹جزئیات سانسور شده از محاسبه رشد اقتصادی بانک مرکزی/ رشد بدون نفت 
درصد اعالم می کند محاسبات بانک مرکزی  4.5در حالی که مرکز آمار ایران رشد اقتصادی بدون نفت کشور در نیمه نخست سال را  

  .درصد بوده است 0.9گوید در شش ماهه اول امسال رشد بخش اقتصادی کشور بدون احتساب نفت تنها می

از سوی بانک مرکزی منتشر شد اما به  95، روز گذشته نماگرهای اقتصادی تابستان خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .گزارش قبلی، ارقام رشد اقتصادی از آن حذف شده بود 5سبک 

درصد  7.4به ماهه اول امسال  6آذر ماه خبری در خروجی بانک مرکزی بانک مرکزی منتشر شد مبنی بر اینکه رشد اقتصادی  27

گزارش مشروح در این خصوص به همراه آمارهای مربوطه متعاقبا توسط بانک مرکزی »رسیده است. در انتهای این خبر آمده بود: 

 «.جمهوری اسالمی ایران اطالع رسانی خواهد شد

ماری گزارش خود را در قالب چند اما در گذر زمان و با ترجیح دادن گزارش مرکز آمار ایران از سوی دولت و سخنگوی آن، این نهاد آ

جدول منتشر کرد. البته این گزارش مرکز آمار در هزارتوی صفحات این مرکز قرار دارد و هر فردی که به سایت این مرکز مراجعه 

 .تواند به راحتی این گزارش را ببیندکند، نمیمی

ماهه اول  6به گزارش مرکز آمار ایران رشد اقتصادی همین مساله باعث شد گزارش بانک مرکزی بایکوت شود و دولت با استناد 

 .درصد اعالم کند 4.5درصد و رشد اقتصادی بدون احتساب نفت را  6.5امسال را 

براساس محاسبه بانک  ۹5ماهه اول سال  6های دولت، جزئیات رشد اقتصادی کاریبه گزارش فارس، با وجود مخفی

 :ت آن از این قرار استمرکزی، به دست خبرنگار ما رسید که جزئیا

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.farsnews.com/
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 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                         5139 ول بهمنااهم اخبار کشاورزی هفته 

 

13 
 

 

 7.4به گزارش فارس، همانطور که در جدول باال قابل مشاهده است، رشد اقتصادی کشور در شش ماهه اول امسال با احتساب نفت 

  .است درصد 0.9 نفت احتساب درصد و بدون 

اقتصادی بدون نفت منتشر نشده است درصد تاکنون رقم محاسبه شده بانک مرکزی از رشد  7.4از زمان اعالم نرخ رشد اقتصادی 

 .شودهای اخیر کامال روشن میکه با توجه نرخ به دست آمده، پاسخ به سواالت و ابهامات ماه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951106000483 
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 کالن اقتصاد
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۱تاریخ: 

 نبض بازار سرمایه در پایان هفته

واحدی را تجربه کرده و  760بر اساس اطالعات ثبت شده از معامالت بازار بورس و اوراق بهادار، شاخص کل در هفته گذشته رشد 

به گزارش مهر، اطالعات سازمان بورس و اوراق بهادار نشان می دهد؛ در هفته .میلیارد ریال رسیده است 13048ارزش معامالت به 

واحدی عبور کرده و به  622هزار و  78واحد رشد، از رقم  760گذشته شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران با 

واحد رسیده و  587هزار و  56افزایش، به رقم واحد  641همچنین شاخص بازار اول با تجربه .واحدی رسیده است 382هزار و  79

واحدی را به ثبت رسانده است؛ بر این اساس ا ین دو شاخص،  584هزار و  167واحد صعود،  44شاخص بازار دوم نیز با یک هزار و 

 .درصد افزایش نسبت به هفته قبل، مواجه بوده اند 0.6 درصد و  1به ترتیب با 

 درصد  122 میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل  13048کل معامالت اوراق بهادار به  روز کاری این هفته ارزش 5در 

هزار نوبت مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب  2766میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از  6192 تعداد  همچنین. است یافته افزایش

 قابل گذاری سرمایه های میلیون واحد از صندوق  14تعداد .کرد تجربه گذشته هفته به نسبت را افزایش درصد  30درصد و 77

درصد افزایش  114درصد و  11میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب با  140هران به ارزش کل بیش از ت بورس در معامله

 .نسبت به هفته گذشته همراه شد

http://www.iana.ir/fa/news/39708/%D9%86%D8%A8%D8% 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۶تاریخ: 

 درمانی در بورسشوک

ملت بود. بر همین اساس شاخص بازار سهام که تا ماه، بورس تهران روز گذشته شاهد بازگشایی نماد بانک  7پس از گذشت حدود 

با توجه به اینکه  .هزار واحد وارد شد 78واحدی مواجه و به کانال  1014نوسانی داشت، با افت قبل از بازگشایی این نماد روند کم

خش رسد قفل بنظر میاند، بهدهای بورسی را در یک قدمی بازگشایی میرئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در اظهاراتی، دیگر بانک

 مدت شاهد رونق مجدد این بازارعظیمی از نقدینگی بازار سهام شکسته شده و در میان

ماه بازگشایی  7های فراوان، دیروز نماد بانک ملت بعد از گذشت حدود مهرنوش سلوکی: پس از کش و قوس -دنیای اقتصاد.باشیم

انتشار  .احدی مواجه شد تا بیشترین افت طی سه ماه گذشته را به ثبت برساندو1014شد. به این ترتیب شاخص بورس با افت 

 ای برای بازگشایی این نماد بانکی باقیماهه این بانک در ساعات پایانی شب دوشنبه باعث شد که دیگر هیچ بهانه9های مالی صورت

مدت مدت و بلندتواند در میانبینی بود، مییز قابل پیشنماند. کارشناسان معتقدند بازگشت این نماد بزرگ بورسی که افت قیمت آن ن

انداز بازگشایی دیگر نمادهای این صنعت طی روزهای آتی هایی چون حجم و ارزش بازار شود. همچنین چشمموجب تحریک مولفه

 .مراه داشته باشدهای یخ زده را به بازار برگرداند و رونق مجدد بازار را به هتواند سیل قابل توجهی از نقدینگیمی

 رفتار شاخص با بازگشایی

های بانکی روز گذشته با بازگشایی نماد بانک ملت تا حدودی تعدیل شد. بانک ملت که از نگاه منتظر سهامداران به بازگشایی نماد

ی در صف بازگشایتیرماه سال جاری تا روز گذشته متوقف بود، در حالی بازگشایی شد که همچنان چند بانک بزرگ دیگر 28تاریخ 

رسد سازمان بورس و اوراق بهادار این روزها تالش بیشتری برای بازگشایی نمادهای متوقف انجام نظر میقرار دارند. در این زمینه به 

تواند قفل نقدینگی را شکسته و بازار را از شرایط رخوت کنونی نجات دهد. شاخص بازار سهام که روز گذشته این موضوع می .دهدمی

واحد مواجه شد 880در اولین گام با افت شدید حدود « وبملت»داد، با بازگشایی قبل را ادامه مینوسان روزمعامالت، روند کم تا نیمه

هزار واحد کرد. در ادامه نیز تا پایان ساعت معامالت، شاخص کل روند ریزشی را با شیب کمتر ادامه داد  78و شاخص را وارد کانال 

ماه را به ثبت رساند و بار آبان 19درصدی به کار خود پایان دهد. با این افت، شاخص بیشترین ریزش از  1/ 3با افت تا در نهایت 

 .(مهرماه در این کانال قرار داشت28هزار واحد برگشت )شاخص پیش از این در تاریخ 78دیگر به سطح 

رکزی های مالی بانک ملت نشان داد که بانک مها، انتشار صورتد بانکها به عملکربانک ملت از توقف تا بازگشاییبا وجود تمام بدبینی

ماهه این شرکت، 6ها داشته است. براساس عملکرد های مالی این شرکتها، نقش موثری در تعدیل صورتبرای بانکبا اعمال تخفیف 

م بینی سود هرسهسبت به نخستین پیشبینی شده است. گرچه نریال پیش 102، معادل 95سود هرسهم بانک ملت برای سال مالی 

درصدی سود نسبت به نخستین پیش بینی ( اما اینکه بانک برای سال جاری زیان 75این شرکت به شدت کاهش یافته است)افت

 شناسایی نکرده است، شاید خبرخوبی برای سهامداران بوده باشد. با این وجود نماد این بانک بازگشایی نشد و ناظر بازار علت عدم

ماهه 9های مالی میاندوره ماهه بیان کرد. برهمین اساس، شب دوشنبه انتشار صورت9های بازگشایی را انتظار برای انتشار گزارش

ای در شبکه کدال درخصوص همزمان با بازگشایی مدیر عامل این شرکت با انتشار نامه .باعث شد نماد این شرکت بازگشایی شود

ترین وضعیت شرکت را اعالم کرد. بانک بانک ملت در پاسخ به نامه سازمان بورس و اوراق بهادار تازهسازی کرد. عملکرد شرکت شفاف

درصد  90های فرعی و سیاست بانک مبنی بر تقسیم سازی عنوان کرده بر مبنای بودجه اعالمی شرکتملت در پایان گزارش شفاف

 .رد انتظار بانک استهای اعالم شده این بانک موبینیها، تحقق پیشسود شرکت

 هاجریان رفتار منطقی با بازگشایی

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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که  توان به فال نیک گرفت؛ اتفاقیمسبب اصلی افت روز گذشته شاخص بود، اما این اتفاق را می« وبملت»با وجود اینکه بازگشایی

 در بازار ایجاد کند. همچنین تواند قفل بخش عظیمی از نقدینگی بازار سهام را بشکند و بار دیگر تحرک قابل توجهیمطمئنا می

تواند شفافیت بازار را افزایش دهد و باعث رفتار گذرد، میخصوص نمادهایی که زمان زیادی از توقف آنها میها بهبازگشایی نماد

ز اد یکی اریزی برای بازگشایی نمگران شود. در همین زمینه رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از برنامهتری میان معاملهمنطقی

شود. رئیس سازمان بورس و ها در هفته جاری خبر داد و گفت: نماد معامالتی دو بانک دیگر نیز در هفته آینده بازگشایی میبانک

 ها به دلیل نبود اطالعات درستهای متوقف اظهار کرد: عدم بازگشایی نماد بقیه بانکاوراق بهادار درباره بازگشایی نماد دیگر بانک

ها از سوی حسابداران آنها بوده که تاکنون به سازمان بورس اطالعات موثقی ارائه نشده های این شرکتنهایی نشدن حساب شرکت یا

ها انجام نداده است. وی در ادامه درباره ابالغیه این سازمان به است، بنابراین سازمان بورس اقدامی برای بازگشایی نماد این بانک

صورت مستمر پیگیر این موضوع است و ظرف مدت سازی اطالعات گفت: سازمان بورس بهولتی برای شفافها و نهادهای غیردسازمان

صورت صورتجلسه آنها ثبت نخواهد شد. با این وجود و بر یک ماه به آنها فرصت داده شد تا اطالعات خود را افشا کنند. در غیر این

های های آتی بازگشایی شوند بانکسد دوبانک دیگر که ممکن است طی روزر، به نظر می«اقتصاددنیای»اساس اطالعات دریافتی 

های اخیر منتشر کردند، درشرایط های حسابرسی نشده خود را طی هفتهمالیتجارت و اقتصادنوین است. این دوبانک که صورت

 گر بتوانند فعالیت خود را در بورسهای باردیهای مالی حسابرسی شده هستند تا بدون هیچ شک و شبهکنونی در حال تدوین صورت

 .از سر بگیرند

 هاتجربه تحریک بازار با بازگشایی

با وجود اینکه بازگشایی این نماد در لحظات ابتدایی بازار را با شوک ملموسی مواجه کرد، اما در ادامه دیده شد نمادهای بورسی با 

دادند. این چشم انداز وجود داشت که بازگشایی این نمادها فضای آرامش بیشتری نسبت به انتظارات قبلی به فعالیت خود ادامه 

منفی را در بازار تشدید کند و به تبع آن نمادهای دیگر صنایع نیز با افت بسیار همراه شوند اما روند نوسانات شاخص نشان داد که 

ه است. عقبگرد به چنین رخدادهایی در بازار بود« وبملت»تری داشته و کمتر تحت تاثیر ریزش بازار پس از شوک اولیه رفتار منطقی

ها تندهد بازگشایی نمادهای بزرگ از سوی سازمان بورس و به تبع آن آزاد شدن این حجم از نقدینگی، در روند شاخص نهنشان می

مان ی را برای مدت زهای آتی بسیار مفید خواهد بود. پیش از این بازار تجربه توقف نمادهای پاالیشاثر منفی نداشته بلکه طی روز

(. گرچه انتظار حمایت 93طوالنی و بازگشایی این نمادها در فضای منفی ناشی از ریزش سودآوری داشته است )روزهای پایانی سال 

های شدید مواجه شدند ولی روند پرنوسان این نمادها ها وجود داشت اما این نمادها تحت تاثیر فشار سنگین فروش با ریزشحقوقی

جا ختم نشد. در ادامه معامالت روز بازگشایی این نمادها با تقاضای شدید مواجه شدند و رشدهای پرشتابی را برای دوره بیش به این

ا در تواند رشدهای پرشتابی رها میاز یک ماه تجربه کردند. بر این اساس فعاالن بازار باید توجه داشته باشند که ریزش شدید قیمت

تر تواند با نگاه مثبت به آینده تقاضای چشمگیری را نیز به دنبال داشته باشد. پیششته باشد. این موضوع میروزهای بعد به دنبال دا

ندمدت مدت و بلشک در میاننیز کارشناسان آزادشدن نقدینگی را موضوع مهمی برای تحریک بورس دانسته بودند. موضوعی که بی

نظر ههای دیگر در تکاپوی بازگشایی هستند بمفید باشد. حال با توجه به اینکه بانک تواند برای سهامداران حقیقی و حقوقی بسیارمی

 .های بزرگ باشدتواند شاهد فصل جدیدی از فعالیت با بازگشایی نمادرسد بورس تهران میمی

هزار و 78و به سطح واحدی به کار خود پایان داد 1014در بازار دیروزشاخص بازار سهام روز گذشته با افت « وبملت»عملکرد 

درصدی همراه شد. به این ترتیب  0/ 21وزن با عملکردی کامال متفاوت با رشد واحدی رسید. در همین زمینه شاخص هم749

رفت بازگشایی نماد معامالتی بانک ملت باعث طور که انتظار میاند. هماننمادهای کوچک برندگان روز پرهیجان بورس تهران بوده

که فعالیت خود را بدون محدودیت نوسان « وبملت»شترین اثر منفی را بر افت شاخص بازار سهام داشته باشد. شد این شرکت بی
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درصد  60دهد در سمت خرید، حدود درصدی مواجه شد. فعالیت بازیگران بازار نیز نشان می 37/ 5قیمتی آغاز کرد در پایان با افت 

درصد 37ها است. همچنین این بانک در جریان معامالت دیروز رصد در اختیار حقوقید 40از معامالت در اختیار بازیگران حقیقی و 

« فملی»و « پارسان»،«فارس»دیگر نمادهای موثر بر افت شاخص .میلیارد تومان از دست داد3600از ارزش دارایی خود را به میزان 

شوک ابتدایی ورود بانک ملت باعث شد، ریزش روز گذشته را بودند که با وجود اینکه روزهای اخیر نیز شاهد فشار فروش بودند، اما 

سازی، رایانه و محصوالت فلزی اشاره کرد. ها، انبوهتوان به خودروییهای مثبت روز گذشته میملموس تر از قبل حس کند. از گروه

گرفتند. بیشترین رشد قیمتی روز درصدی در قعر این جدول قرار 10ها و موسسات اعتباری با افت حدود در مقابل نیز گروه بانک

سازی تعلق داشت. این شرکت که با صف خرید و اشتیاق خرید در میان بازیگران حقیقی از صنعت انبوه« وتوس»گذشته به نماد 

 ههمراه بود طی دو روز گذشته و بعد از برگزاری مجمع بازگشایی شد. حجم و ارزش معامالت نیز نسبت به روز سه شنبه با رشد همرا

 .میلیارد تومان رسیدند110میلیون سهم و  1039درصد رشد به  15و  38که حجم و ارزش به ترتیب با طوریبود، به

http://www.iana.ir/fa/news/39914/%D8%B4%D9% 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۵تاریخ: 

 جمهورسه شوک اقتصاد کشور از زبان مشاور ارشد اقتصادی رییس

یک از سناریوها ترین سوال پیش روی اقتصاد کشور خواهد بود که کدامبه بعد، این مهم 1396از سال »مشاور ارشد اقتصادی گفت 

در ششمین همایش سیاست های پولی و چالش های به گزارش خبرآنالین، مسعود نیلی «کند؟در آینده اقتصاد ایران تحقق پیدا می

بانکداری و تولید با تشریح وضعیت اقتصادی و نظام بانکی اظهار داشت: رشد اقتصادی موضوعی جامع است که از ابعاد گوناگونی 

انه لص داخلی سرترین موضوعی که در خصوص رشد اقتصادی باید به آن توجه کرد، تولید ناخاکه مهموی با بیان این.برخوردار است

نسبت خوبی را شروع کرده بود؛ به نحوی که روند به 1386تا سال  1383تولید ناخالص داخلی سرانه به قیمت ثابت »است، افزود: 

 «.به بعد، این روند با کاهش مواجه شد 86رشد اقتصادی مناسبی حاکم بود، اما از سال 

درصدی بودیم که  5.3در اقتصاد کشور شاهد رشد درآمد سرانه  1379سال  اما از»جمهور متذکر شد: مشاور ارشد اقتصادی رییس

 «.ها آن را تجربه نکرده بودیم و پس از آن اقتصاد به دوره رشد پایین ورود پیدا کردبرای سال

 «.بود های اقتصادیدلیل تحریمبه 1391و اوج آن نیز سال  1387نقطه شکست رشد اقتصادی در کشور سال »نیلی تصریح کرد: 

 94میلیارد دالر به قیمت ثابت سال  535درآمدهای ارزی کشور  1390تا  1387های در عین حال در فاصله سال»وی ادامه داد: 

 «.بود، بنابراین مشکل منابع وجود نداشت که منجر به کاهش رشد شود

که حتی منفی هم شد، اما بدون این ها، این رشد اقتصادیدر مقطع تحریم»جمهور عنوان کرد: مشاور ارشد اقتصادی رییس

 «.حاصل خواهد شد 1396و حتی  1395گذاری قابل توجهی نیاز داشته باشیم، رشد در سال سرمایه

 ترین سوال پیش روی اقتصاد ایرانمهم

وها در آینده یک از سناریترین سوال پیش روی اقتصاد کشور خواهد بود که کدامبه بعد، این مهم 1396از سال »نیلی متذکر شد: 

داشتیم، ادامه داده  1387های قبل از یک سناریو این است که مسیری را که در سال»وی افزود: «کند؟اقتصاد ایران تحقق پیدا می

سال  20درصد را داشته باشیم. اما باید توجه داشت که برای تحقق رشد اقتصادی اعالم شده در سند چشم انداز  5.3و رشد متوسط 

درصد داریم که با توجه به شرایط کنونی اقتصاد امکان آن بسیار دشوار  11.5نیاز به رشد تولید ناخالص داخلی حدود  1404در سال 

را دنبال  1386در صورتی که کشور بخواهد همان مسیر اعالم شده قبل از سال »جمهور گفت: مشاور ارشد اقتصادی رییس«.است

 «.، اما شکاف درآمدی در کشور باقی خواهد بودزایی را افزایش دهدتواند اشتغالکند، می

شود، زیرا سطح درآمدها ترین عواملی است که رشد اقتصادی در کشور احساس نمیشکاف درآمدی یکی از مهم»نیلی تاکید کرد: 

تولید ناخالص  به بعد را دنبال کند، رشد 1387در صورتی که کشور بخواهد مسیر دنبال شده از سال »وی اظهار داشت: «.پایین است

 «.درصد خواهد بود 2.5تا  2داخلی سرانه بین 

 سه شوک اقتصاد کشور

اولین شوک، وفور »سال گذشته کشور با سه شوک مواجه بوده است، گفت:  15که در جمهور با بیان اینمشاور ارشد اقتصادی رییس

برابر  4.7ل از صادرات نفتی کشور، طی یک دهه رخ داد و باعث شد درآمدهای ارزی حاص 1380درآمدهای نفتی است که در دهه 

درصد  57نیز که  1394رشد داشته است. شوک دوم، تحریم و اثرات به جای مانده از آن است و البته شوک اخیر قیمت نفت در سال 

 «.درآمدهای نفتی کشور را در این سال نسبت به سال قبل از آن کاهش داد را هم نباید فراموش کرد

، در عین حال شوک سیاسی انقالب اسالمی و پس از آن جنگ و 50سه شوک وفور درآمدهای نفتی در نیمه دوم دهه : »نیلی افزود

گانه مذکور است. البته شوک های سهنیز مثل همین شوک 1367تا  1365های در نهایت شوک کاهش قیمت نفت در فاصله سال
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ر اقتصاد است که باید آثار آن و شیوه چگونگی جذب آن را نیز بررسی اکنون در حال جذب شدن دهم 1394کاهش قیمت نفت سال 

درصد بوده که وقتی شوک نفتی اتفاق  10رشد بدون نفت ما  50تا قبل از وفور درآمدهای نفتی نیمه دهه »وی عنوان کرد: «.کرد

مدت رخ داد و ما را به شوک دوم هدایت کرد، وقتی از سه شوک خارج شدیم، رشد تولید افتاد، رشد تولید ناخالص داخلی کوتاه

 «.درصد بدون نفت رساند 3.2ناخالص داخلی را به 

 اصالحات ساختاری برنامه سوم

ای نبود منابع ارزی نفتی نیز به اندازه»ه به اصالحات ساختاری برنامه سوم توسعه، گفت: جمهور با اشارمشاور ارشد اقتصادی رییس

 «.که شوک ایجاد کند و پس از آن، وارد رونق درآمدهای نفتی شدیم

درصدی  6.6از آنجایی که نوسان نفتی کم بود و حد متوسطی منابع ارزی حاصل از صادرات نفتی داشتیم، شاهد رشد »وی افزود: 

پله رشد کشور کاهش پیدا درصدی در تولید ناخالص به وجود آورد و پله 1.8رشد  80دون نفت بودیم. بعد از آن وفور نفتی دهه ب

 «.به بعد در اقتصاد ما رخ داده و رشد اقتصاد ایران را پایین آورده است 1387ای است که در سال کرد و این همان مساله

 باید با تمرکز بر نظام»دولت را از جمله منشاهای افزایش نقدینگی عنوان کرد و متذکر شد:  مشاور اقتصادی رئیس جمهور، بودجه

گرایی در اقتصاد کشور ایجاد نشود، افزایش تورم و نقدینگی را در پی خواهد گرایی پیش برویم، زیرا اگر برونبانکی و تاکید بر برون

 «.داشت

ها باعث ضربه زدن به گرایی، آشتی سیاست و اقتصاد است، زیرا این دوگانگیبرونهای مهم در یکی از مولفه» :نیلی تصریح کرد

 «.اقتصاد و سیستم بانکی کشور خواهد بود

 «.گرایی استاصالح نظام بانکی و ساختار تامین مالی دولت، از دیگر عوامل مهم و تاثیرگزار در برون»وی خاطرنشان کرد: 

http://www.iana.ir/fa/news/39896/%D8%B3%D9%87%- 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۵تاریخ: 

 غول اقتصاد ایران 500رتبه 

رفی ها معبندی شرکتبرند، در نوزدهمین سال رتبهاقتصادی نام میهای عنوان غولشرکت برتر ایران که از آنها به 500دنیای اقتصاد: 

 560براساس اطالعات مالی سال گذشته بیش از  95شدند. مطابق اعالم سازمان مدیریت صنعتی، حجم فروش صد شرکت اول سال 

درصد جمع  49/ 5رست نیز شرکت باالی فه 15درصد افزایش یافته است.  0/ 4هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال قبل 

نتایج این گزارش همچنین  .های بزرگ ایران استدهنده درجه تمرکز در وضعیت شرکتدهد که نشانفروش صد شرکت را شکل می

 .برابر است 35/ 9دهد فروش شرکت اول فهرست نسبت به فروش شرکت صدم نشان می

ها که بر اساس معرفی شدند. این شرکت IMI-100بندی سال رتبهشرکت بزرگ ایران طبق سنت هر سال دیروز در نوزدهمین  500

های اقتصادی کشور هستند. با توجه به شوند، نمادی از غولبندی میاطالعات سال مالی گذشته و با احتساب میزان فروش طبقه

به ترتیب: بانک ملی ایران  1395بندی سال شرکت اول رتبه 10بندی امسال که از سوی سازمان مدیریت صنعتی منتشر شده، رتبه

هلدینگ(، شرکت )گذاری غدیر )هلدینگ(، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس )هلدینگ(، بانک ملت )هلدینگ(، شرکت سرمایه

هلدینگ(، شرکت گروه گسترش نفت گاز پارسیان )هلدینگ(، )ایران خودرو )هلدینگ(، بانک پارسیان )هلدینگ(، بانک تجارت 

اری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت )هلدینگ( و شرکت پاالیش نفت بندرعباس هستند. نتایج این گزارش گذشرکت سرمایه

شرکت ابتدای  10برابر بزرگتر است. از سوی دیگر  35/ 9دهد فروش شرکت اول فهرست نسبت به فروش شرکت صدم نشان می

درصد جمع فروش  49/ 5شرکت باالی فهرست نیز  15ت دارند. شرکت انتهای فهرس 10برابر فروش  19/ 8فهرست، فروشی معادل 

ین ها ابندی شرکتهای بزرگ ایران است. متولیان رتبهدهنده درجه تمرکز در وضعیت شرکتدهد که نشانصد شرکت را شکل می

کننده تمامی ها منعکستکنند که در اقتصاد ایران، مانند بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه، قیمموضوع را نیز یادآوری می

ها و مواردی از این قبیل، موجب انحراف های دولت در کنترل قیمتهای مختلف، دخالتواقعیات اقتصادی نیستند. وجود یارانه

 .ها قادر نیستند وضعیت واقعی رشد یک شرکت را نشان دهندشود و لذا قیمتها میقیمت

نشان دهنده افزایش قیمت محصول فروش رفته و مقدار عددی محصوالت فروخته مثال رشد فروش یک شرکت در یک اقتصاد سالم 

شده است. از آنجا که افزایش قیمت اساسا ناشی از افزایش کیفیت محصوالت تولیدی است، در این صورت افزایش فروش، نشان 

ها یا ناشی از وجود بازارهای انحصاری قیمت ها است. در حالی که در اقتصاد ایران بخشی از تغییردهنده رشد واقعی و سالم این شرکت

بندی رتبه ها وهای تولیدی است؛ بنابراین باید در مقایسه فروش شرکتهای دولت در تعیین قیمت محصوالت شرکتیا ناشی از دخالت

است، بلکه در هر  IMI-100بندی تنها مشکل فهرست رتبهآنها از نظر فروش این مقوله را در نظر داشت. مشکل انحرافات قیمتی نه

های ملی، سبد مصرف خانوار، بودجه دولت و آمارهای مشابه همه انحرافات قیمتی را دهد. حسابنوع آمار اقتصادی خود را نشان می

 .کنندهای اقتصادی را منعکس نمیدر خود دارند و تمامی واقعیت

ها به سمت شفافیت و سالمت بیشتری حرکت تجارت، قیمتهای دولت و آزاد شدن در این میان، طبیعی است که با کاهش دخالت

کننده در این های تولیدی و خدماتی شرکتهای برتر ایران و وجود انواع شرکتخواهند کرد. با توجه به عمومیت فهرست شرکت

الص آنها منظور های تولیدی و خدماتی رقم فروش خها، در مورد اکثر شرکتبندی، جهت همگن کردن رقم فروش این شرکترتبه

ای و درآمد حاصل از شود و مجموع درآمدهای بیمهها از مجموع درآمدهای مشاع و غیرمشاع آنها استفاده میشود، در مورد بانکمی

 .شودای لحاظ میهای بیمهها نیز درمورد شرکتگذاریسرمایه

 چهار شاخص جدید برای ارزیابی
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های درنظر گرفته مدیریت صنعتی با چهار شاخص جدید همراه بوده و مجموع شاخص ارزیابی امسال به گفته مدیر عامل سازمان

شاخص در سال جاری رسیده است. به گفته محمدعلی  33شاخص در سال گذشته به  29های برتر از شده برای ارزیابی شرکت

های سانی و بهره وری سرمایه، شاخصوری کل عوامل، بهره وری نیروی انجاری چهار شاخص بهره وری کل، بهرهمحمدی، در سال

های صورت گرفته اند. مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی افزود: در ارزیابیها اضافه شدهبندی شرکتجدیدی هستند که در رتبه

درصد تولید ناخالص  14شرکت اول  100درصد و ارزش افزوده  17شرکت برتر کشور  500مشخص شد که سهم ارزش افزوده 

 .شرکت اول در تولید ناخالص داخلی است 100ده است که این آمار بیانگر اهمیت داخلی بو

ها براساس شاخص بندی شرکتشرکت برتر و با رتبه 100با معرفی  1377های برتر ایران از سال بندی شرکتوی با بیان اینکه رتبه

عنوان شرکت به 500حاضر نیز ساالنه فزوده شد و در حالهای مورد ارزیابی اهای بعد به تعداد شرکتآغاز و طی سال« میزان فروش»

شوند، پس از آن بر شرکت، ابتدا براساس شاخص میزان فروش )درآمد( مشخص می500شوند، افزود: های برتر معرفی میشرکت

ش تغییر رتبه فرو ها،شوند. به گفته وی، معیار اصلی در انتخاب این شرکتبندی میشاخص دیگر باهم مقایسه و رتبه 32اساس 

اند هایی که بیشترین ارتقای رتبه را از نظر شاخص میزان فروش داشتههای برتر، طی چهار سال اخیر است، یعنی شرکتشرکت

 94ها بر اساس سال مالی بندی امسال که عملکرد شرکتشوند. محمدی افزود: در رتبهانتخاب شده و تحت این عناوین معرفی می

های تولیدی، از نظر رشد ای در مقایسه با شرکتهای بیمهها و شرکتهای حوزه خدمات مالی مانند بانک، شرکتارزیابی شده است

شرکت برتر صادرات  10فروش وضعیت بهتری دارند. محمدی در ادامه با اشاره با توجه به اهمیت صادرات غیرنفتی برای کشور، گفت: 

شوند. این شاخص، ترکیبی از سه شاخص میزان صادرات شرکت، ص و معرفی میگرا نیز بر اساس شاخص ترکیبی صادرات، مشخ

 .رشد صادرات و نسبت صادرات به فروش است

 500شرکت بزرگ ترکیه و  500شرکت بزرگ ایران با  500شود مقایسه های دیگری که ارائه میوی تاکید کرد: از جمله گزارش

های های کسب و کار در این دو کشور از جنبهف کسب و کار در ایران با رشتههای مختلشرکت بزرگ آمریکا است و در آن رشته

ها شرکت« رشد فروش»بندی امسال گفت: شاخص مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی در مورد نتایج رتبه .شوندمختلف مقایسه می

 .افت زیادی داشته است 93در مقایسه با شاخص رشد فروش در سال  94در سال مالی 

 95بندی سال یری از رتبهتصو

خت و ها پردابندی شرکتهای برتر ایران نیز در این همایش به ارائه گزارشی از وضعیت رتبهبندی شرکتمجید درویش، مدیر رتبه

شاخص  32شوند، پس از آن بر اساس شرکت، ابتدا براساس شاخص میزان فروش )درآمد( مشخص می 500در این خصوص افزود: 

های برتر از نظر رشد سریع نیز شرکت پیشرو و شرکت 10بندی امسال بندی شدند. وی افزود: در رتبهمقایسه و رتبهدیگر با هم 

هایی های برتر طی چهار سال اخیر است؛ یعنی شرکتها، تغییر رتبه فروش شرکتمعیار اصلی در انتخاب این شرکت.معرفی شدند

اند انتخاب شده و تحت این عناوین معرفی شدند. به گفته مدیر زان فروش داشتهکه بیشترین ارتقای رتبه را از نظر شاخص می

 0/ 4هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال قبل  560های برتر ایران، جمع فروش صد شرکت برتر بیش از بندی شرکترتبه

در مقایسه با شاخص رشد  94ها در سال مالی دهد شاخص رشد فروش شرکتارزیابی این آمار نشان می .درصد افزایش یافته است

 .افت زیادی داشته است 93فروش در سال 

 حال بد اقتصاد

بندی صورت گرفته در این همایش رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز در این همایش با بیان اینکه جمع

میلیارد دالر داشته، این در حالی  11، فروشی در حدود 94ترین شرکت ایرانی در سال از حال بد اقتصادی دارد، گفت: بزرگ حکایت

شرکت اول در ایران  100میلیارد دالر است. منصور معظمی افزود: مجموع فروش  800های اول جهانی حدود است که فروش شرکت
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های ایرانی کوچک هستند و دهنده آن است که در بحث رقابت، شرکتد که این امر نشانهای جهانی داراختالف زیادی با شرکت

های داخلی در نظر گرفت. رئیس هیات عامل ایدرو گفت: عملکرد باید راهکاری برای ایجاد فضای رقابتی و بزرگ کردن شرکت

ر حال حاضر باشیم، بسیار زیاد است. بنا بود در طول دهد فاصله ما با آنچه باید دنشان می 1404انداز اقتصادی کشور در سند چشم

 .درصد است 2/ 5درصدی داشته باشیم، در حالی که متوسط رشد اقتصادی از ابتدای انقالب تاکنون 8برنامه چهارم و پنجم ما رشد 

های ما باید بتوانند بنگاه :گیری اقتصاد مقاومتی در دست مدیران اجرایی کشور است، خاطر نشان کردمعظمی با تاکید بر اینکه شکل

ا گرهایی که امضا شده نگاه ما به سمت تولید صادراتنامهدر بازارهای جهانی حضور پیدا کنند و از زمان حضور در ایدرو در موافقت

خود را دارد و های خاص توانیم از جامعه جهانی جدا باشیم و این جامعه البته مولفهبوده است. وی در ادامه خاطرنشان کرد: ما نمی

ای کنیم. معظمی با اشاره به تحوالت سریع جهان مان در حوزه انرژی استفاده بهینههای ملی خود مانند مزیتما باید بتوانیم از مزیت

با توصیه  نها بازنده خواهند بود. معظمی در پایاهای ما نتوانند خود را با این تغییرات همراه کنند، در بازی بنگاهتصریح کرد: اگر بنگاه

هایی که ها باید در زمینهها و ائتالف و اتحاد استراتژیک با صاحبان برند گفت: بنگاهها برای چابک کردن سازمانبه صاحبان بنگاه

ههای ما با ابهام جدی روبکند، عمل کنند؛ در غیر این صورت حیات بنگاهدارای مزیت رقابتی هستند و آنها را از رقبایشان متمایز می

 .رو خواهد بود

 ساله 10روابط خارجی، تضمین تحقق برنامه 

مرضیه شاهدایی، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز در این همایش با بیان اینکه ایران به لحاظ جغرافیایی 

فت: ها به نحو مطلوب استفاده کند، گیلبندی جهانی باید از این پتانساز پتانسیل بسیاری برخوردار است و برای قرارگیری در رتبه

ایران به لحاظ ذخایر نفتی در جایگاه چهارم دنیا قرار دارد و در بخش گاز نیز جایگاه دوم را به خود اختصاص داده است و در صورتی 

 .خود را در دنیا افزایش دهیم GDP توانیم سهمکه از این منابع به درستی استفاده کنیم می

تر در کشور زایی بیشتواند موادی با ارزش افزوده باالتر و اشتغالصنعت پتروشیمی صنعتی است که با فرآوری میی، به گفته شاهدای

تواند یکی از امیدهای کشور برای رشد بخش صنعت محسوب شود. وی با اشاره تولید کند و در شرایط کنونی صنعت پتروشیمی می

هلدینگ پتروشیمی قرار دارند  28شرکت اول  100ر شده حکایت از آن دارد که در بین شرکت برتر افزود: گزارش منتش 500به آمار 

شرکت برتر است. معاون وزیر نفت با اشاره به اینکه صنعت پتروشیمی صنعتی  500که این امر به معنی اهمیت این گروه در میان 

گذاری خارجی وابسته است و باط جهانی و جذب سرمایهدانش محور و سرمایه بر است، عنوان کرد: رشد این صنعت به تعامل در ارت

ای که برای این بخش صورت گرفته است باید درخصوص جذب سرمایه خارجی اقدامات اساسی ساله 10ریزی با توجه به برنامه

 ساله برای صنعت پتروشیمی گفت: براساس برآورد صورت گرفته ظرفیت صنعت 10صورت گیرد. شاهدایی درخصوص برنامه 

سال  10میلیون تن برسد و طی  110تا  100سال آینده باید به  5میلیون تن است که این حجم تا  64پتروشیمی در حال حاضر 

میلیون تنی برای این بخش پیش بینی شده است. به گفته وی، برای رسیدن به این ظرفیت باید  150تا  140آینده نیز ظرفیت 

را برای این بخش محقق کنیم و آنچه مسلم است برای تامین این حجم از سرمایه، باید بتوانیم  میلیون دالر سرمایه 55بتوانیم تزریق 

شرکت پیشرو انتخاب شدند. معیار اصلی در انتخاب  10بندی امسال در رتبه.گذاران خارجی موفق عمل کنیمدر جذب سرمایه

ان طی چهار سال اخیر است. فهرستی که بر اساس معیار های فهرست صد شرکت برتر ایرهای پیشرو تغییر رتبه فروش شرکتشرکت

بندی شود. این معیارها عبارتند از: وجود اطالعات شرکت در رتبهشود، با توجه به معیارهای دیگری پاالیش میالذکر تهیه میاصلی فوق

100-IMI ده نبودن شرکت است. بر این برای حداقل سه سال اخیر، منفی نبودن تغییر رتبه فروش شرکت در سال اخیر و زیان

شامل بانک آینده، بیمه پارسیان، شرکت خدمات انفورماتیک، بانک دی، بانک  1395بندی سال شرکت پیشرو در رتبه 10اساس 

 .گذاری خوارزمی، بانک شهر و بانک ملی استگذاری پارس آریان، شرکت سرمایهرفاه کارگران، سازمان اتکا، شرکت سرمایه
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گذاری صنعت تجارت ساختمان اعتماد بیشترین صعود رتبه را داشته است؛ ، شرکت سرمایه1395بندی رتبهدر رتبه بیشترین صعود

رسیده است. بعد از آن شرکت کشتیرانی حافظ دریای آریا،  72به  498پله تغییر از  426طوری که رتبه فروش این شرکت با به

توگا، بانک گردشگری )هلدینگ(، -نگ(، شرکت مهندسی و ساخت توربین مپناآوران هوشمند بهسازان فردا )هلدیشرکت گروه فن

گذاری خوارزمی )هلدینگ(، شرکت پتروشیمی الله، شرکت تهیه و توزیع قطعات موسسه اعتباری عسکریه )هلدینگ(، شرکت سرمایه

 .ارندایساکو )هلدینگ(، بانک دی )هلدینگ( در جایگاه بعدی قرار د-و لوازم یدکی ایران خودرو

 های تازه واردشرکت

گذاری صنعت تجارت ساختمان اعتماد، شرکت کشتیرانی های تازه وارد در فهرست صد شرکت اول شامل شرکت سرمایهشرکت

توگا، شرکت -آوران هوشمند بهسازان فردا )هلدینگ(، شرکت مهندسی و ساخت توربین مپناحافظ دریای آریا، شرکت گروه فن

هایی هستند که در سال جاری به فهرست صد شرکت اول وارد، شرکتهای تازهلدینگ( است. منظور از شرکتخدمات انفورماتیک )ه

 .اندراه یافته

 بیشترین رشد فروش

اختمان گذاری صنعت تجارت سبندی امسال به شرکت سرمایهبر اساس اطالعات سازمان مدیریت صنعتی بیشترین رشد فروش در رتبه

هلدینگ(، )آوران هوشمند بهسازان فردا است. بعد از آن شرکت کشتیرانی حافظ دریای آریا، شرکت گروه فن اعتماد اختصاص داشته

 .هلدینگ( قرار دارند)توگا و بانک رفاه کارگران -شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا

 باالترین ارزش افزوده

هلدینگ(، بانک ملی ایران )هلدینگ(، شرکت )خلیج فارس باالترین ارزش افزوده در رتبه امسال نیز به شرکت صنایع پتروشیمی 

غدیر  گذاریگذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت )هلدینگ(، شرکت سرمایهمخابرات ایران )هلدینگ(، شرکت سرمایه

شرکت فوالد  هلدینگ(، شرکت سایپا )هلدینگ(، بانک تجارت )هلدینگ( و))هلدینگ(، بانک ملت )هلدینگ(، شرکت ایران خودرو 

 .مبارکه اصفهان )هلدینگ( اختصاص داشته است

 بیشترین دارایی

، بانک ملت )هلدینگ(، بانک تجارت )هلدینگ(، (بندی امسال بانک ملی ایران )هلدینگدر بخش بیشترین دارایی نیز مطابق رتبه

، بانک آینده (بانک پاسارگاد )هلدینگ گذاری پارس آریان )هلدینگ(،هلدینگ(، شرکت سرمایه)بانک کشاورزی، بانک پارسیان 

 .اند)هلدینگ(، بانک قوامین و بانک مهر اقتصاد )هلدینگ( در رتبه اول تا دهم قرار گرفته

 زاییباالترین اشتغال

خودرو )هلدینگ(، شرکت سایپا هلدینگ(، شرکت ایران)دهد که بانک ملی ایران زایی نیز اطالعات امسال نشان میدر بخش اشتغال

 .گذاری پارس آریان )هلدینگ( و بانک ملت )هلدینگ( در رتبه اول تا پنجم قرار دارند)هلدینگ(، شرکت سرمایه

 بیشترین سودآوری

، شرکت ارتباطات سیار ایران (های صنایع پتروشیمی خلیج فارس )هلدینگمطابق اطالعات سازمان مدیریت صنعتی شرکت

گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت )هلدینگ(، شرکت ، شرکت سرمایه(ینگگذاری غدیر )هلد)هلدینگ(، شرکت سرمایه

 .اندبندی امسال بیشترین سودآوری را داشتهمخابرات ایران )هلدینگ( به ترتیب در رتبه

 بیشترین بازده فروش

بندی امسال بیشترین بازده فروش نیز از آن شرکت خدمات انفورماتیک )هلدینگ(، شرکت پلیمر آریا از سوی دیگر مطابق رتبه

 .هلدینگ(، شرکت پتروشیمی پردیس و شرکت پتروشیمی پارس بوده است)ساسول، شرکت پتروشیمی مارون 
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 بیشترین صادرات

دهد که بیشترین صادرات به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس )هلدینگ( شرکت برتر اقتصاد ایران نشان می 500اطالعات 

گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت )هلدینگ(، شرکت اختصاص داشته است. بعد از این شرکت، شرکت سرمایه

 .ارندی )برزویه( قرار دگذاری غدیر )هلدینگ(، شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان )هلدینگ( و شرکت پتروشیمی نورسرمایه

 باالترین ارزش بازار

اند که شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس بندی شدهها بر اساس باالترین ارزش بازار نیز طبقهبندی امسال شرکتدر رتبه

و شرکت هلدینگ( ))هلدینگ(، شرکت ارتباطات سیار ایران )هلدینگ(، شرکت پتروشیمی مارون )هلدینگ(، شرکت مخابرات ایران 

 .گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین )هلدینگ( در رتبه اول تا پنجم قرار دارندسرمایه

 های برتر از نظر رشد سریعشرکت

اند که شامل شرکت شرکت برتر از نظر رشد سریع بین صد شرکت دوم نیز معرفی شده 5شرکت برتر ایران  500بندی در طبقه

خدمات اول مخابرات تهران مبین، شرکت توسعه برق و انرژی سپهر، شرکت حفاری و اکتشاف پرداخت اول کیش، شرکت پیشگامان 

های برتر از نظر رشد سریع تغییر رتبه فروش انرژی گسترپارس و شرکت نقش اول کیفیت است. معیار اصلی در انتخاب شرکت

شد سریع بین صد شرکت سوم شامل؛ شرکت شرکت برتر از نظر ر 5های فهرست صد شرکت دوم طی چهار سال اخیر است. شرکت

آوران پارسیان، های صنعتی فنبرداری ریلی مپنا، شرکت توسعه ساختمان خوارزمی، شرکت توسعه طرحتعمیرات و توسعه بهره

 شرکت برتر از نظر رشد سریع بین 5شرکت کارت اعتباری ایران کیش و شرکت مهندسی و پشتیبانی نیروگاهی البرز توربین است. 

صد شرکت چهارم نیز شامل؛ شرکت تعمیرات کشتی پرشیا هرمز، شرکت توسعه و تجارت ماتریس، شرکت خدمات فنی مهندسی 

شرکت برتر از نظر رشد سریع بین صد شرکت  4گسترش پتروشیمی شیراز، شرکت سازآب کیان پاد و شرکت لیزینگ دی است. 

سازی ایران و شرکت مهندسی پرداز سیر، شرکت کارخانجات کابلریل ، شرکت115پنجم نیز شامل؛ شرکت راهسازی و ساختمانی 

 .حمل و نقل پتروشیمی است

 گراشرکت برتر صادرات 10

اند. این شاخص از ترکیب سه گرا بر اساس شاخص ترکیبی صادرات نیز مشخص شدهشرکت برتر صادرات 10بندی امسال در رتبه

صادرات  94هایی که در سال مالی آید. بنابراین، شرکتدست میبه فروش بهشاخص صادرات، رشد صادرات و نسبت صادرات 

گرا شناخته های صادراتعنوان شرکتشرکت اول فهرست، به 10اند و بندی شدهاند، بر اساس شاخص ترکیبی صادرات رتبهداشته

کت بازرگانی پتروشیمی، شرکت پتروشیمی شامل؛ شر 1395بندی سال گرا در رتبهشرکت برتر صادرات 10شوند. بر این اساس می

گذاری خارک، شرکت پتروشیمی زاگرس، شرکت پتروشیمی نوری )برزویه(، شرکت خدمات بازرگانی سهند نفتیران، شرکت سرمایه

گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، شرکت لوله گستر ایران، شرکت سرمایه

 .شرکت معماران تجارت آفتاب است خادمی و

 گروه صنعتی 31

ها و موسسات اعتباری، گروه پتروشیمی، گروه اند. گروه بانکبندی شدهگروه صنعتی نیز تقسیم 31ها به در همایش امسال شرکت

 و مخابرات، گروه خدماتای صنعتی، گروه وسایط نقلیه و قطعات خودرو، گروه ارتباطات های چندرشتههای نفتی، گروه شرکتفرآورده

های پیمانکاری، گروه مواد و محصوالت دارویی، گروه های مالی، گروه شرکتگذاریبازرگانی، گروه فلزات اساسی، گروه سرمایه

های وابسته، گروه حمل و نقل و خدمات وابسته، گروه محصوالت غذایی و ای، گروه انرژی، گروه رایانه و فعالیتموسسات بیمه

آالت، تجهیزات و صنایع فلزی، گروه اکتشاف، استخراج و خدمات جنبی، گروه ساختمان و مهندسی عمران، ی، گروه ماشینآشامیدن
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ا، ههای مالی، گروه الستیک و پالستیک، گروه خدمات عمومی، رفاهی و گردشگری، گروه فروشگاهگریگروه سیمان، گروه واسطه

به جز سیمان(، گروه خدمات )صوالت شیمیایی و بهداشتی، گروه محصوالت کانی غیرفلزی گروه لوازم خانگی و الکترونیکی، گروه مح

گروه صنعتی مورد  31ها فنی و مهندسی، گروه صنایع سلولزی، گروه کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته و گروه سایر شرکت

درصد سهم، گروه پتروشیمی با  34ات اعتباری با ها و موسسبررسی هستند. سه گروه صنعتی از نظر میزان فروش شامل گروه بانک

درصد سهم است. کمترین سهم فروش نیز به گروه کشاورزی، دامپروری و خدمات  10های نفتی با درصد سهم و گروه فرآورده 11

های ردهدرصد سهم، گروه فرآو 23وابسته اختصاص داشته است. سه گروه صنعتی اول از نظر سودآوری شامل گروه پتروشیمی با 

درصد سهم است. سه گروه صنعتی از نظر ارزش افزوده شامل؛ گروه  11/ 8درصد سهم و گروه ارتباطات و مخابرات با  12نفتی با 

درصد سهم است.  9درصد سهم و گروه ارتباطات و مخابرات با  14درصد سهم، گروه پتروشیمی با  20ها و موسسات اعتباری با بانک

درصد سهم  6درصد سهم، گروه پتروشیمی با  60ها و موسسات اعتباری با نظر دارایی نیز شامل گروه بانک سه گروه صنعتی اول از

درصد سهم است. سه گروه صنعتی اول از نظر بازده فروش )حاشیه سود( شامل؛ گروه انرژی با  4های مالی با گذاریو گروه سرمایه

درصد است. میانگین  22درصد و گروه مواد و محصوالت دارویی با  27ان( با درصد، گروه محصوالت کانی غیرفلزی )به جز سیم 43

ها و تعداد کارکنان( شامل گروه بانک)زایی درصد است. سه گروه صنعتی اول از نظر اشتغال 14/ 4گروه صنعتی نیز  31بازده فروش 

درصد 8صد سهم، گروه ارتباطات و مخابرات با در 14درصد سهم، گروه وسایط نقلیه و قطعات خودرو با  26موسسات اعتباری با 

درصد سهم  22های نفتی با درصد سهم، گروه فرآورده 42سهم است. سه گروه صنعتی اول از نظر صادرات شامل گروه پتروشیمی با 

ل؛ گروه وری کل نیز شامدرصد سهم است. سه گروه صنعتی اول از نظر شاخص بهره 12ای صنعتی با های چندرشتهو گروه شرکت

/ 32واحد و گروه اکتشاف، استخراج و خدمات جنبی با  1/ 35به جز سیمان( با )واحد، گروه محصوالت کانی غیرفلزی  1/ 5انرژی با 

های گذاریواحد، گروه سرمایه 2/ 8وری کل عوامل شامل؛ گروه پتروشیمی با واحد است. سه گروه صنعتی اول از نظر شاخص بهره 1

وری نیروی انسانی نیز شامل؛ واحد است.سه گروه صنعتی اول از نظر شاخص بهره 2/ 2های نفتی با حد و گروه فرآوردهوا 2/ 4مالی با 

واحد است. سه گروه  12/ 7های مالی با گذاریواحد و گروه سرمایه 13/ 7های مالی با گریواحد، گروه واسطه 18/ 1گروه انرژی با 

واحد، شرکت الستیک و پالستیک با  15/ 5سرمایه نیز شامل گروه خدمات فنی و مهندسی با  وریصنعتی اول از نظر شاخص بهره

شرکت بزرگ ایران را بر  500واحد است. اگر پراکندگی استانی  4/ 4واحد و گروه محصوالت کانی غیرفلزی )به جز سیمان( با  4/ 7

 .شرکت( در ردیف اول قرار دارد 254ا ها نیز مورد لحاظ قرار دهیم استان تهران )باساس محل ثبت شرکت

http://www.iana.ir/fa/news/39869/%D8%B1%D8% 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۹تاریخ: 

 تخلیه نوسان ارزی در تورم

تورم تولیدکننده در بازه ماهانه حکایت دارد. براساس آمار این بانک، نرخ تورم  گزارش بانک مرکزی از کاهش شتاب :دنیای اقتصاد

د. دهتولیدکننده در اولین ماه زمستان یک درصد بوده است. این میزان رشد در مقایسه با ماه آذر یک واحد درصد کاهش نشان می

دلیل مدیریت نوسان ارز در بازار و تخلیه آثار ناشی ماه بهدیتحلیلگران با اشاره به نوسان ارزی در آذرماه اعتقاد دارند کاهش شتاب 

فاقی کشد، با اتکننده نیز که تغییرات قیمت برای خانوارها را به تصویر میدهد شاخص قیمت مصرفها نشان میاز آن است. بررسی

ی تجربه کرده است. دلیل انعکاس وضعیت امالحظهماه افت قابلرو بوده است. این شاخص نیز در دیمشابه تورم تولیدکننده روبه

ردد؛ البته گکننده به اشتراک باالی سبد محاسبه هر دو شاخص بازمینگر )شاخص قیمت تولیدکننده( در نرخ تورم مصرفتورم پیش

ماهه اخیر  20ف ماه به سقنقطه تولیدکننده در دیبهآمار بانک مرکزی پیام دیگری نیز دارد. بر مبنای گزارش این نهاد تورم نقطه

درصد  8/ 5خود رسیده است. این شاخص بها در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته، یعنی زمان اجرای بسته تحریک تقاضا، حدود 

ستره تواند نویدبخش کاهش عمق و گفروشی است، این افزایش میافزایش یافته است. با توجه به اینکه این شاخص بیانگر قیمت عمده

 .ر کشور باشدرکود تقاضا د

روز  30حکایت از افزایش یک درصدی شاخص بهای تولیدکننده در « شاخص بهای تولیدکننده بانک مرکزی»جدیدترین گزارش  

ماه ابتدایی زمستان دارد. نرخ تورم ماهانه تولید که مسیر افتان و خیزان به سمت صعود را در آذرماه سال گذشته آغاز کرده بود در دی

رسد که روند متفاوت نرخ ارز طی دو نظر میمقایسه با آذرماه گذشته کاهشی معادل یک واحد درصد را تجربه کرد. بهسال جاری در 

ها ترین عوامل عدم تداوم مسیر رو به رشد نرخ تورم ماهانه تولیدکننده بوده است. از سوی دیگر بررسیماه یاد شده، یکی از مهم

کننده نیز داشته است. با توجه به درهم ذرماه اثر مشابهی بر مسیر حرکت تورم ماهانه مصرفدهد که نوسان نرخ ارز در آنشان می

 .کننده منعکس خواهد شدکننده پس از یک بازه زمانی در تورم مصرفهای اثرگذار بر تورم مصرفتنیدگی این دو متغیر، سیاست

دهد که نوسانات تا چه میزان بر خوبی نشان میدر دو ماه اخیر بهنوسان ارزی در روزهای پایانی پاییز و تغییرات متغیرهای تورمی 

 .روند ثبات این دو متغیر تاثیرگذار خواهد بود

  

 تعدیل شوک ارزی در شاخص تولید

ایران ماه سال جاری منتشر شد. بر این اساس شاخص بهای تولیدکننده در در دی «گزارش شاخص بهای تولیدکننده بانک مرکزی»

رسیده است. بر مبنای آمارهای بانک مرکزی تورم ماهانه تولیدکننده در ثلث اول زمستان حدود  233.3به عدد  1395اه مدر دی

درصد گزارش کرده بود. به  2کننده در آذرماه را معادل یک درصد بوده است. بانک مرکزی میزان تغییر ماهانه شاخص قیمت تولید

نظر روز نخست زمستان، کاهشی معادل با حدود یک واحد درصد را تجربه کرده است. به 30این ترتیب تورم ماهانه تولیدی طی 

ماه در مقایسه با ماه پایانی پاییز روند متفاوت تغییرات رسد که یکی از دالیل اصلی کاهش نرخ تورم ماهانه تولیدکننده، در دیمی

درصد افزایش یافت، این در حالی  8طی آذر ماه سال جاری در حدود  نرخ ارز طی این دو ماه باشد. بر مبنای آمارهای موجود، نرخ ارز

های تثبیتی تغییر چندانی در مقایسه با ماه گذشته نداشته است. با توجه به ضریب اهمیت ماه با تزریق محرکاست که نرخ ارز در دی

سه ماه در مقایتفاوت تغییرات این متغیر در دیتوان گفت روند ممتغیر ارزی در قیمت تمام شده بخش بزرگی از کاالها و خدمات، می

نشان  1394ترین دالیل کاهش تورم ماهانه تولید بوده است. بررسی روند تورم ماهانه تولید از ابتدای سال با ماه پیشین یکی از مهم

گذشته یک نقطه عطف را ماه سال ، در آذر1394دهد که این متغیر پس از طی یک روند رو به نزول در سه فصل ابتدایی سال می
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درصد در آذرماه سال گذشته به حدود 0/ 1پشت سرگذاشته است و با تغییر روند حرکت در جهت مثبت محور را آغاز کرد و از حدود 

توانست ادامه پیدا کند. بر مبنای آمارهای درصد در آذرماه سال جدید رسید. روندی که با فرض وجود شرایط با ثبات در نرخ ارز می 2

درصد  0/ 6ماه سال جاری حدود کننده در یک ساله منتهی به دیبانک مرکزی، مقدار میانگین رشد ماهانه شاخص بهای مصرف

 .بوده است

 دو تورم در هم تنیده 

، دو شاخص مهم قیمتی هستند که به ترتیب افزایش قیمت را در انتها «شاخص بهای تولیدکننده»و « کنندهشاخص بهای مصرف»

کننده کنند. کاالی تولیدشده پس از طی فرآیندهای مختلف در طول زنجیره عرضه به قیمت مصرفی زنجیره عرضه تعیین میو ابتدا

ده است. کننگیری تورم مصرفنگر برای اندازهنوعی یک شاخص پیشکننده بهتوان گفت تورم تولیدشود؛ بنابراین میعرضه می

کننده کامالً درصد از اقالم موجود میان دو سبد شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف40 دهد حدودهای کارشناسان نشان میبررسی

کننده از کننده باعث افزایش تبعیت تورم مصرفکننده و سبد قیمت مصرفیکسان است. همبستگی باالی سبد شاخص قیمت تولید

اهش پیدا کننده ککننده بر تورم مصرفر تورم تولیداث« دیرش»کننده خواهد شد. از سوی دیگر با افزایش این همبستگی تورم تولید

انه اند. نرخ ماهیجهت با یکدیگر تغییر کردهدهد این دو متغیر کامال همهای اخیر نشان میخواهد کرد. بررسی روند این متغیر در ماه

واحد رسیده است و 0/ 8حدود  واحد درصدی در مقایسه با ماه پیشین به 0/ 4جاری با کاهش ماه سالکننده در دیتورم مصرف

است. روندی که بخش عمده آن تحت تاثیر نوسان در بازار ارز کننده را طی کرده روندی کامال مشابه با روند تغییر نرخ تورم مصرف

 .است بوده

کاهش  بخشاند نویدتواگرچه از دید عمومی افزایش تورم اتفاق ناخوشایندی است، اما افزایش تورم تولیدکننده در شرایط فعلی می

کننده با کاهش حاشیه سود تولید در اقتصاد، انگیزه عمق رکود باشد. از سوی دیگر وجود شکاف بین تورم تولیدکننده و تورم مصرف

کننده و تورم ماهیانه تولیدکننده در یک سال دهد. مقایسه آمارهای تورم ماهیانه مصرفگذاری در بخش تولید را کاهش میسرمایه

ده کننکننده همواره باالتر از نرخ تورم تولیدجاری نرخ تورم مصرفدهد تا پایان نیمه نخست سالنشان می 1395ماه ی به دیمنته

کننده در سطوح ماه نرخ تورم ماهانه تولیدماه منتهی به دی 4بوده است؛ اما پس از تطبیق این دو متغیر در شهریور سال جاری، در 

 .کننده قرار گرفتاهانه مصرفباالتری از نرخ تورم م

 نقطه بهزنی تورم نقطهقله 

درصد  8/ 5ماه سال جاری در مقایسه با ماه مشابه سال قبل حدود بر مبنای گزارش بانک مرکزی، شاخص بهای تولیدکننده در دی

ا در ادامه مسیر رو به صعود خود ب نقطهبهدهد نرخ تورم تولیدکننده نقطهافزایش یافته است. بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می

است. براساس آمارهای بانک  ماه گذشته رسیده 20واحد درصدی در مقایسه با ماه پیشین به قله تورمی خود طی  2/ 7افزایش 

رده کنقطه تولیدکننده در خرداد سال جاری در ادامه مسیر سراشیبی خود که از فروردین سال گذشته آغاز بهمرکزی نرخ تورم نقطه

دهه گذشته رسید. اما با تغییر مسیر این متغیر در تیرماه سال جاری، تورم  3بود، به کمترین مقدار ثبت شده برای این متغیر طی 

 های بانکشده پیش از شروع دوران نزول بازگشت. بر مبنای آمارماه سال جاری به سطوح گزارشنقطه تولیدکننده در دیبهنقطه

ماه سال جاری بیش از دو برابر نرخ میانگین این متغیر در یک سال ه برای این متغیر در ماه نخست دیمرکزی رقم گزارش شد

توان گفت افزایش تقاضا نیاز نقطه میبهکننده نقطهاست. با توجه به افزایش مستمر نرخ تورم مصرف منتهی به زمان گزارش شده

 .را از بین برده است تولیدکنندگان به کاهش قیمت برای فروش محصوالتشان

 گروه تولیدی 8کارنامه تورم در  

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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های دهد، به جز گروهای که شاخص قیمت تولیدکننده را تشکیل میگانه8های براساس اطالعات بانک مرکزی، در بین گروه

بت را تجربه کرده ماه رشد مثها در دیشاخص قیمت سایر گروه« حمل و نقل و انبارداری»و « کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری»

است. بانک مرکزی مقدار تورم ماهانه در این دو گروه را به ترتیب صفر و منفی یک درصد گزارش کرده است. بیشترین رشد شاخص 

درصد رشد داشته است. بر  4/ 4بوده است که در مقایسه با ماه قبل « اطالعات و ارتباطات»ماه نیز متعلق به گروه قیمتی در دی

فروشی کاالهای تولید شده در بخش صنعت نیز طی یک ماه منتهی به زمان ش بانک مرکزی قیمت کارخانه و عمدهمبنای گزار

کننده در بخش نرخ تورم ماهانه تولید« دنیای اقتصاد»های درصد افزایش یافته است. بر مبنای بررسی 2گزارش شده در حدود 

سر گذاشته بود، در خردادماه سال جاری نخستین ستمر رو به نزول را پشتصنعت )ساخت( که از شهریورماه سال گذشته یک روند م

ی دار بوده است و طدهد این تغییر روند ادامهتغییر مثبت را پس از یک دوره افول مستمر تجربه کرد. آمارهای بانک مرکزی نشان می

ته است. روندی که در صورت تداوم، حکایت از های خرداد تا دی، تورم ماهانه بخش صنعت همواره در سطوح مثبت قرار گرفماه

 .کاهش عمق و دامنه رکود در کشور دارد

ها ماه در مقایسه با سال گذشته در تمامی گروهکننده در دیبر مبنای آمارهای بانک مرکزی، میزان تغییرات شاخص بهای تولید

بنا بوده است. بر این م« بهداشت و مددکاری اجتماعی»وه نقطه مربوط به گربهترین تورم نقطهمثبت بوده است. در این بین بیش

طور ماه سال جاری در مقایسه با دوره مشابه در سال گذشته بهقیمت خدمات بهداشتی و مددکاری در شروع زنجیره عرضه، در دی

ماه سال جاری در درصد افزایش یافته است. شاخص بهای کاالهای ساخته شده در بخش صنعت نیز در دی 18میانگین در حدود 

ترین افزایش درصد افزایش یافته است. بر مبنای گزارش بانک مرکزی، کم 10بیش از  1394مقایسه با مدت مشابه قبلی در سال 

درصدی  5است که در مقایسه با مدت مشابه قبلی افزایش « حمل و نقل و انبارداری» قیمت در سمت تولیدکننده نیز مربوط به گروه

 0/ 2را تجربه کرده است. بانک مرکزی میزان تغییرات ماهانه در شاخص بهای تولیدکننده خدمات را حدود منفی  در شاخص بها

درصد  8ماه در حدود نقطه برای این متغیر در دیبهدرصد گزارش داده است. بر مبنای این گزارش نرخ تورم تولیدکننده نقطه

 .استبوده

http://www.iana.ir/fa/news/40003/%D8%AA%D8%A 
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 اقتصاد کالن
 فودپرس ۱۳۹5بهمن ماه  ۲شنبه 

 درصد رسید 6.۹تورم دی به 

  .درصد اعالم کرد 6.9را  95ورم شهری در دی ماه ت مرکز آمار ایران در تازه ترین گزارش خود، رقم  <مواد غذایی

نسبت به دوره مشابه سال 95اساس گزارش مرکز آمار ایران، درصد تغییرات شاخص کل در دوازده ماه منتهی به دی ماه سالبر 

 .واحد درصدکاهش یافته است0.3درصد(، 7،2) 1395درصد است که نسبت به همین اطالع در آذرماه 6،9قبل

درصدافزایش داشته 0،8را نشان می دهد که نسبت به ماه قبل 237،4عدد1395در دی ماه سال( 1390=100شاخص کل )بر مبنای

باشد که نسبت به همین اطالع در ماه درصد می 6،3است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( 

ت مصرفی خانوارهای واحد درصد افزایش یافته است. درصد تغییرات شاخص کل )نرخ تورم کاالها و خدما0،6درصد(، 5،7قبل )

درصد است که نسبت به همین اطالع در 6،9نسبت به دوره مشابه سال قبل 95شهری( در دوازده ماه منتهی به دی ماه سال 

 .واحد درصد کاهش یافته است 0.3درصد(، 7،2) 1395آذرماه

 تورم گروه خوراکی ثابت ماند

 
 

رسید که نسبت به ماه  279،9 رقم به ماه این در( دخانیات و ها آشامیدنی ها، خوراکی) عمده گروه شاخص بر اساس این گزارش،

رسید که نسبت به ماه قبل  277،6شاخص گروه اصلی )خوراکی ها( در ماه مورد بررسی به عدد  .درصدافزایش داشته است 0.1قبل 

درصد افزایش نشان می دهد و  7،4ل درصدافزایش داشته است. شاخص گروه اصلی )خوراکی ها( نسبت به ماه مشابه سال قب 0.1

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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نسبت به ماه مشابه سال  (درصد است. شاخص گروه عمده )خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات 6،8نرخ تورم دوازده ماهه این گروه 

قبل  نسبت به دوره مشابه سال 1395قبل درصد افزایش نشان می دهد. درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به دی ماه 

 .درصد(، بدون تغییر مانده است 6،9)1395درصد است که نسبت به همین اطالع در آذرماه  6،9

 0،7رسید که نسبت به ماه قبل  222،8به رقم  1395همچنین شاخص گروه عمده )کاالهای غیر خوراکی و خدمات( در دی ماه 

 5،8یرخوراکی و خدمات( نسبت به ماه مشابه سال قبل درصد افزایش داشته است. میزان افزایش شاخص گروه عمده )کاالهای غ

درصد است که نسبت  6،9نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه  1395درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به دی ماه 

 .واحد درصد کاهش یافته است 0،4درصد(،  7،3) 1395به تورم دوازده ماهه منتهی به آذرماه 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=6e0807e062dc43fb870079 
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 اقتصاد محصوالت
 اقتصاد محصوالت

 فارس - ۹۵/۱۱/۰۴ : تاریخ

هزار قطعه جوجه یک روزه تاالر محصوالت  70ها به بورس کاال باز شد/ عرضه امروز در بورس کاال پای جوجه

 کشاورزی 
  .هزار قطعه جوجه یک روزه است 70بهمن ماه شاهد عرضه  4بورس کاالی ایران روز دوشنبه 

تن شکر  96تن شکر سفید، یک هزار تن شکر خام،    600،بورس کاالی ایرانبه نقل از روابط عمومی  خبرگزاری فارسبه گزارش 

صوالت کشاورزی عرضه هزار تن گندم دوروم در تاالر مح 2تن روغن خام سویا و  100هزار تن گندم خوراکی،  24سفید بسته بندی، 

هزار و  27ای در قالب طرح قیمت تضمینی و به صورت فیزیکی و تن ذرت دانه 679هزار و  14این گزارش حاکی است، .شودمی

 .تن ذرت دانه ای در قالب طرح قیمت تضمینی و به صورت گواهی سپرده کاالیی عرضه می شود 866

 .هزار تن گوگرد پاستیلی است 10وز شاهد عرضه تاالر صادراتی بورس کاالی ایران نیز در این ر

هزار و  6تن بیلت، یک هزار تن شمش هزار پوندی آلومینیوم،  200تاالر محصوالت صنعتی و معدنی بورس کاالی ایران نیز عرضه 

 .کند می تجربه را تن سبد میلگرد  320تن سبد تیرآهن و یک هزار و  700

تن انواع قیر، وکیوم باتوم، لوب کات، گوگرد،  165هزار و  85بورس کاالی ایران نیز شاهد عرضه تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی 

 .سالپس واکس و مواد پلیمری است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951104000270 
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 اقتصاد محصوالت
 فارس - ۹۵/۱۱/۰۴ : تاریخ

 هزار قطعه جوجه یک روزه  40امروز در بورس کاال انجام شد معامله 
  .هزار قطعه جوجه یک روزه بود 40بهمن ماه شاهد معامله  4بورس کاالی ایران روز دوشنبه 

تن شکر سفید نیز در تاالر  50تن روغن خام سویا و  500، بورس کاالی ایرانز روابط عمومی به نقل ا خبرگزاری فارسبه گزارش 

فیزیکی داد  تن ذرت دانه ای در قالب طرح قیمت تضمینی و به صورت 786هزار و  7عالوه براین، .محصوالت کشاورزی معامله شد

 500تن گوگرد، یک هزار و 530تن انواع قیر،  182هزار و  9تن مواد پلیمری،  158هزار و  15این گزارش حاکی است، .و ستد شد

 .هزار تن وکیوم باتوم در تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی معامله شد 15تن لوب کات و 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951104001626 
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 اقتصاد محصوالت
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵بهمن  ۰۳تاریخ: 

 جلو است درصدی قیمت جوجه یکروزه/ عرضه در بورس کاال فرار رو به ۹0افزایش 

 400هزار و  2تومان به  300عضو هئیت مدیره اتحادیه مرغ گوشتی گفت:طی دو هفته اخیر قیمت هر قطعه جوجه یکروزه از هزار و 

 .تومان افزایش یافته است 500هزار و  2الی 

اقتصادی باشگاه خبرنگاران  گروهصنعت، تجارت و کشاورزی عظیم حجت عضو هئیت مدیره اتحادیه مرغ گوشتی در گفتگو با خبرنگار 

 300درصدی قیمت جوجه یکروزه خبر داد و گفت: طی دو هفته اخیر قیمت هر قطعه جوجه یکروزه از هزار و  90از افزایش  جوان

 .تومان افزایش یافته است 500هزار و  2الی  400هزار و  2تومان به 

در شرایط کنونی مسئوالن  :وی با بیان اینکه قیمت جوجه یکروزه بدون دلیل خاصی سیر صعودی به خود گرفته است، عنوان کرد

امر باید به فکر عرضه و تقاضا شب عید باشند، چرا که در پی سیر صعودی قیمت جوجه یکروزه تولیدکنندگان به ناچار باید قیمت 

 .عرضه خود را افزایش دهند که این امر مصرف کنندگان را با مشکالتی مواجه می کند

در شرایط کنونی عرضه جوجه در بورس کاال تاثیری  :اال فرار روبه جلو است،بیان کردحجت با اشاره به اینکه عرضه جوجه در بورس ک

 .ندارد چرا که قیمت گذاری در بازار سنتی امکان پذیر است

 رب مسئوالن نظارت با باید عضو هئیت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی ادامه داد: عرضه جوجه یکروزه در بازار سنتی و بورس کاال 

وی با بیان اینکه زیر ساخت های الزم برای عرضه جوجه یکروزه در بورس کاال فراهم نیست، اظهار کرد: با .باشد همراه الکا قیمت

توجه به فعالیت اکثر مرغداری ها در اطراف شهرها و عدم دسترسی به اینترنت باید گفت که خرید و فروشی در بورس کاال در این 

اره به اینکه در صورت استمرار افزایش کاذب قیمت جوجه یکروزه، اجرای کاهش سن کشتار حجت با اش.زمینه صورت نگرفته است

مرغ متوقف می شود، تصریح کرد: با وجود آنکه وزارت جهاد کشاورزی در صدد اجرای کاهش سن و کشتار مرغ از ابتدای آذر ماه 

 .است تضاد در مقاومتی اقتصاد سیاست با امر این که دش خواهد آن توقف و بود، اما افزایش قیمت جوجه یکروزه منجر به تاخیر 

 هزار قطعه جوجه یکروزه در بورس کاال 20عرضه  *

 برنگارانخ باشگاه اقتصادی گروه  محمد علی کمالی سروستانی مدیر عامل اتحادیه سراسری مرغداری گوشتی در گفتگو با خبرنگار

 می اقدام خود های سالن ریزی جوجه به نسبت تولیدکنندگان ماه بهمن اواسط تا آذر ابتدای از ساله همه روال طبق:گفت جوان،

 .است زده رقم را یکروزه جوجه قیمت یکباره افزایش امر این درنهایت که کنند

وی افزود: عده ای فرصت طلب با سوءاستفاده از افزایش تقاضای مرغداران اقدام به افزایش قیمت ها کردند و همچنین قیمت برخی 

نهاده ها همچون سویا به موازات جوجه یکروزه افزایش هزینه های تولید را در بر دارد لذا با احتساب سود مرغدار هر کیلو مرغ زنده 

 بازار بر جوجه قیمت افزایش تاثیر به اشاره با مدیر عامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی .تومان فروخته شود 100هزار و  5باید 

 .مباشی شاهد عید شب مرغ قیمت در را خاصی جهش که شود نمی بینی پیش مرغ تولید میزان به توجه با: کرد بیان عید شب

وی با اشاره به تاثیر عرضه جوجه در بورس کاال افزود: عرضه جوجه در بورس کاال طی چند روز گذشته از جمله تمهیداتی بشمار می 

هزار قطعه جوجه  20کمالی سروستانی با اشاره به اینکه در مرحله اول .ه استرود که در جهت تعادل قیمت در دستور کار قرار گرفت

نبال افزایش تقاضا و انعقاد قرار د به در بورس کاال عرضه شد، بیان کرد: در صورت استمرار روند عرضه جوجه یکروزه در بورس کاال 

 .کنیممی پیدا دست شفافی قیمت به ها اتحادیه با داد به صورت عمده 

http://www.yjc.ir/fa/news/5946110/%D8%A7%D9% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 فارس - ۹۵/۱۱/۰۲ : تاریخ

 دهد فارس از شرایط جوی کشور گزارش می
های شمالی فردا بارش برف و باران و وزش باد استان باد درو وزش در اغلب مناطق کشور تا سه روز آینده/ کاهش دما  هاادامه بارش

ر های واقع دهای شمالی، رضوی و جنوبی، یزد، کرمان، فارس، کهگیلویه و بویر احمد و استاندر گیالن، مازندران، گلستان، خراسان

  .ودشبینی میو بلوچستان پیش البرز مرکزی و زاگرس مرکزی، همچنین رگبار و رعدوبرق در هرمزگان، بوشهر و جنوب سیستان

های هواشناسی در سه روز آینده به سبب وجود جریانات ، براساس تحلیل آخرین نقشهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

کشور رگبار باران، گاهی رعدوبرق و وزش باد مرطوب جنوبی و گذر متناوب امواج تراز میانی جوب در جنوب شرق، شرق و جنوب 

 .شودمی بینیپیش هایی از شمال شرق، زاگرس مرکزی و جنوبی بارش پراکنده برف و بارانشدید موقت و در بخش

ها در نیمه غربی سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان، شمال و شرق هرمزگان، تنگه هرمز و سواحل غربی دریایی امروز شدت بارش

 .است عمان

شود ضمن آنکه در این روز ها در جنوب، زاگرس جنوبی و مرکزی و برخی مناطق شرق کشور افزوده میروز یکشنبه بر میزان بارش

ها در فارس، کهگیلویه و بویراحمد، نیمه شرقی کرمان، غرب سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، جنوب خراسان شدت بارش

 .روز دوشنبه در سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان خواهد بود رضوی، گلستان و شرق مازندران و

های البرز غربی و مرکزی نیز بارش پراکنده وجود دارد که این وضعیت به تناوب تا ظهر امروز در برخی مناطق شمال غرب، دامنه

ها به شرق سواحل ر شمالی کشور بارشاز بعداز ظهر یکشنبه با نفوذ جریانات سرد شمالی ضمن کاهش دما در نوا.یکشنبه ادامه دارد

 .های البرز و سواحل غربی دریای خزر با وزش باد شدید همراه خواهد شدیابد و در برخی مناطق دامنهخزر گسترش می

های شمالی، رضوی و جنوبی، یزد، کرمان، فارس، بارش برف و باران و وزش باد در گیالن، مازندران، گلستان، خراسان روز یکشنبه

های واقع در البرز مرکزی و زاگرس مرکزی و رگبار و رعدوبرق در هرمزگان، بوشهر و جنوب سیستان کهگیلویه و بویر احمد، استان

، نیمه شمالی ، فارسهای کرمانها در این روز در نیمه شرقی هرمزگان، برخی نقاط استانشدت بارش.شودبینی میو بلوچستان پیش

های ساحلی خزر تداوم یافته ها در استانروز دوشنبه بارش.های ساحلی خزر استمالی و رضوی و استانخراسان جنوبی، خراسان ش

و گستره آن مناطقی از شمال شرق کشور را در برخواهد گرفت. در این روز ضمن کاهش قابل توجه دما در شمال شرق کشور هوای 

روز آینده دریای عمان و تنگه هرمز مواج است و روز دوشنبه خلیج  در سه.شودسرد به مناطق مرکزی و شرقی کشور نیز کشیده می

 بینیپیش ابری در برخی ساعات افزایش ابر و بارش پراکنده و در بعدازظهر وزش بادآسمان تهران فردا نیمه.فارس مواج خواهد بود

 درجه صفر و 10 تهران در فردا دما کمینه و بیشینه بود؛ خواهد باد وزش با همراه ابرینیمه تهران آسمان دوشنبه روز و شودمی

درجه زیر صفر سردترین مراکز استان و  11تبریز با کمینه دمای  درجه زیر صفر و  8روز آینده اردبیل با کمینه دمای .بود خواهد

 .ترین مرکز استان خواهد بوددرجه باالی صفر گرم 24بندرعباس با بیشینه دمای 

متر ثبت شد؛ میزان بارش در سال گذشته در میلی 50.1ماه امسال دی 23ابتدای سال زراعی تا روز  میانگین بارندگی کل کشور از

 .درصد بارش سال گذشته است 40.1متر بود که بارش سال جاری میلی 124.9این بازه زمانی 

 .مشاهده کنندخبرنامه هفتگی هواشناسی کشاورزی را از اینجا توانند کاربران همچنین می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951102000846 
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 طبیعیاقلیم و منابع 
 فارس - ۹۵/۱۱/۰۲ : تاریخ

 های شمال/ پیشنهاد دریافت مالیات سبز از خودروسازانهزار هکتاری در جنگل 250حفره 
 ایمهای شمال نیاز به بازسازی و ترمیم دارند و بارها پیشنهاد کردههزار هکتار از جنگل 250ها و مراتع گفت: قائم مقام سازمان جنگل 

  .ها دریافت شودکه از خودروسازان مالیات سبز برای احیای جنگل

های کشور گفت: فشار زیادی روی منابع نگل، در مورد وضعیت جخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی ناصر مقدسی در گفت

 .هاستیافتگی، بیشترین فشار بر روی جنگلجنگلی کشور وجود دارد، تا حدی که در برخی مناطق به دلیل عدم توسعه

 دالیل تخریب جنگل

 جنگل از چوبدر مناطق دور دستی که دسترسی به منابع تأمین انرژی ندارند،  ها اشاره کرد و گفت:وی به دالیل تخریب جنگل

های بزرگی که از جنوب به شمال و شرق به و پروژه های عمرانی ناسازگارپروژهو همچنین  کنندبرای سوخت استفاده می

سبب شده که منابع جنگلی  تصرفات و قاچاق چوب وها رویه دامچرای بیطرف دیگر، نوردند و از ها را در میغرب، جنگل

  .تخریب شود

داری برها اشاره کرد و گفت: در برنامه داریم تا بهرهها و مراتع به راهکارهای این سازمان برای حفاظت از جنگلقائم مقام سازمان جنگل

  .فنی و الزم را فراگیرند کنیم و در کنار آن، نیروهای حفاظت، آموزش ها را متوقف کرده و طرح تنفس را اجرااز جنگل

 های کشور نیاز به ترمیم داردهزار هکتار از جنگل 250

تورانی  هایمقدسی به این نکته اشاره کرد که با توجه به خشکی منطقه ایران، اگر تخریب جنگل در مناطقی همچون زاگرس و جنگل

میلیون تومان در هر هکتار  8تا  4متوسط هزینه جنگل کاری بین ا تقریباً غیرممکن است و اکنون اتفاق بیفتد، بازگشت آنه

های جنگلی را با کاشت جنگل پر کنیم، به شرطی که هزار هکتار از حفره 250ایم که بینی کردهو در برنامه ششم پیش است

  .ها و منابع آن مشخص شودزیرساخت

 ها وها در طراحی پروژهها از سرعت جایگزینی آن بسیار تندتر است و باید جنگلتخریب جنگلوی تصریح کرد: اکنون سرعت 

درصد مساحت کشور دارای پوشش جنگلی است و به دنبال  8تا  7های استانی جایگاه ویژه خود را داشته باشند، چرا که تنها برنامه

 .درصد برسانیم 10آن هستیم که این رقم را به 

 کمین تخریب جنگلها آتش سوزی در

ها خود را به تجهیزات پیشرفته برای حفاظت های جنگلها و مراتع تأکید کرد که باید هر چه زودتر سازمانقائم مقام سازمان جنگل

گرم  شود، به دلیلبینی میبرن است، چرا که یکی از مخاطراتی که پیشها مجهز کنند که یکی از آنها دستگاه پروازی هلیاز جنگل

  .العبور قرار دارندها در مناطق صعبهاست، چرا که جنگلها یکی از دغدغهجنگل سوزیشدن زمین، آتش

ها آغاز شود، از قائم مقام سازمان برای احیای جنگل 96خبرنگار فارس از علت توقف اجرای طرح تنفس جنگل که قرار بود از سال 

و آغاز برنامه ششم  96دو حالت در نظر گرفته بودیم، یکی آنکه از ابتدای سال  ها پرسید؛ که او گفت: طرح تنفس جنگل را درجنگل

 .برداری از جنگل کاهش یابدبرداری از جنگل متوقف شود و حالت دوم آنکه به تدریج و طی چند سال بهرهتوسعه بهره

تدریج کاهش یابد تا بتوانیم طرح تنفس برداری از جنگل به وی اضافه کرد: مجلس حالت دوم را مصوب کرده که ظرف سه سال بهره

بردار داریم و در مصوبه مجلس هم آورده شده است که از سال های بهرهقرارداد با شرکت 50جنگل را اجرا کنیم، چرا که اکنون 
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اید این مصوبه اما در نهایت شورای نگهبان ب شود،های شمال ممنوع میبرداری تجاری و صنعتی از جنگلچهارم برنامه توسعه، بهره

 .را تایید کند

 های دست کاشت راهی برای حفظ جنگلهای طبیعیجنگل

های طبیعی را متوقف کرده و به سمت ایجاد برداری از جنگلها و مراتع گفت: سیاست ما این است که بهرهقائم مقام سازمان جنگل

سال اخیر با این روش  20کره، چین و تایلند در کاشت با رشد سریع برویم، چرا که کشورهایی همچون ژاپن، های دستجنگل

 .اندهای طبیعی خود را حفظ کردهجنگل

 پیشنهاد دریافت مالیات سبز از خودروسازان برای احیای جنگل

ها در این کند و سازمان جنگلای را تولید میوی در پاسخ به خبرنگار فارس مبنی بر اینکه تولید خودرو بیشترین حجم گاز گلخانه

ایم، ما به ازای تولید خودرو و سوخت پیشنهاد داده :ها از محل تولید خودرو داده است، گفتاستا چه پیشنهاداتی برای توسعه جنگلر

های های طبیعی صرف شود و باید با کمک دولت، شرکتمصرفی آن مالیات سبز دریافت کنیم، تا این هزینه برای احیای جنگل

  .ها کمک کنندای به احیای جنگلای تولید گاز گلخانهازخودروساز موظف شوند، مابه

هزار نهال را  121های اجتماعی طی سه ماه اخیر، به گزارش خبرنگار فارس، یک شرکت خارجی مستقر در ایران از محل مسئولیت

ها ود، تخریب جنگلشهای شمال کمک کند. گفته میکاری کرد، تا به احیای جنگلهای جنگل جواهرده مازندران جنگلدر حفره

  .زندای دامن میرویه خودرو به افزایش میزان گاز گلخانهای است و همچنین تولید بیعاملی در توسعه گازهای گلخانه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951102000203 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۵ بهمن ۰۴: تاریخ

 در پاشیمحلول و پاشیسم عملیات انجام از خودداری/ رو پیش روزهای به کشاورزی هواشناسی هایتوصیه

 هااستان بیشتر
 ینا در. کرد توصیه پیشگیری عملیات و اقدامات مجموعه ، آینده روزهای در کشور سراسر کشاورزان برای کشاورزی هواشناسی اداره

 .است شده تاکید و توصیه ای مقابله و مراقبتی الزم عملیات ، ای منطقه هر هوایی و آب و اقلیمی شرایط به توجه با اطالعیه

  .کرد توصیه پیشگیری عملیات و اقدامات مجموعه ، آینده روزهای در کشور سراسر کشاورزان برای کشاورزی هواشناسی اداره

 و یهتوص ای مقابله و مراقبتی الزم عملیات ، ای منطقه هر هوایی و آب و اقلیمی شرایط به توجه با اطالعیه این در ، ایانا گزارش به

  :است زیر شرح به های توصیه این. است شده تاکید

 :زنجان و غربی آذربایجان شرقی،آذربایجان هایاستان

 :باغبانی

 آتی روزهای در پاشی محلول و  پاشی سم عدم

 درجه صفر زیر به دما نزول متعاقباً و دما کاهش دلیل به قارچ پرورش هایکارگاه و هاگلخانه تهویه و دما تنظیم

 هوا دمای محسوس کاهش به توجه با پیاز و زمینی سیب مانند کشاورزی محصوالت نگهداری انبارهای تهویه و دما کنترل

 دمایی نوسانات و  جونده حیوانات خسارت ایجاد  از جلوگیری منظور به جدیداالحداث باغات در درختان تنه پوشش

 میوه درختان هرس از خودداری

 باغ سطح در شده ریخته هایبرگ و شاخ آوری جمع

 :زراعی

 فنی اصول رعایت با زدگی یخ از جلوگیری جهت مزارع حاشیه در شده سیلو چغندرهای پوشش

 :طیور و دامداری

 هوا دمای محسوس کاهش به توجه با هاگاوداری مرغداریها، در وطیور دام اماکن در تهویه شرایط بهبود و دما تنظیم

 هادام به باد سوز زدن صدمه از جلوگیری جهت هاآغل مکان در پناهگاه ایجاد

 :زنبورداری

 هوا دمای محسوس کاهش به توجه با مصنوعی تغذیه انجام و آتی روزهای در عسل زنبور کندوهای دریچه تنظیم

 :شیالت

 ماهی پرورش مزارع در غذایی جیره تنظیم

 :آالت ماشین

 زدگی یخ زا ناشی صدمات و  هالوله ترکیدگی از جلوگیری برای   لوله، با آب انتقال خطوط و فشار تحت آبیاری تاسیسات آب تخلیه

 پوشیده سر فضاهای یا و انبار به آنها بند دنباله ادوات و کشاورزی آالت ماشین انتقال

 :اردبیل استان

 :باغبانی

 باران و  برف بارش دلیل به شنبه سه تا پاشی محلول و پاشی سم عملیات انجام از خودداری
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 صفر زیر به دما نزول متعاقباً و شنبه سه تا درجه 6 تا 3 از دما کاهش دلیل به قارچ پرورش هایکارگاه و هاگلخانه تهویه و دما تنظیم

 رجه

 هوا دمای محسوس کاهش به توجه با کارتن با جوان هاینهال ساقه پوشش

 مرتفع مناطق در درختان هنگام زود هرس از خوداری

 :دامداری

 هوا دمای محسوس کاهش به توجه با انبارها و هادامداری  و هامرغداری ها،گلخانه دمای تنظیم و سوخت تهیه

 هادام به باد سوز زدن صدمه از جلوگیری جهت هاآغل مکان در پناهگاه ایجاد

 :آالت ماشین

 زدگی یخ زا ناشی صدمات و هالوله ترکیدگی از جلوگیری برای لوله، با آب انتقال خطوط و فشار تحت آبیاری درتاسیسات آب تخلیه

 ردسیرس مناطق در کشاورزی آالت ماشین رادیاتور آب به یخ ضد افزودن و  هالوله تخلیه و فشار تحت آبیاری سیستم کردن خاموش

 مرتفع و

 :زنبورداری

 هوا دمای محسوس کاهش به توجه با شیرین خمیر از استفاده و به کندوها از محافظت

 هوا دمای محسوس کاهش به توجه با کندوها بازبینی و مرسوم هایروش وسیله به کندوها از محافظت

 :احمد بویر و کهگیلویه و بختیاری و چهارمحال لرستان، همدان، کردستان، کرمانشاه، هایاستان

 :باغبانی

 آتی روزهای در  پاشی محلول و پاشی سم عملیات انجام از خودداری

 قارچ پرورش هایکارگاه و هاگلخانه تهویه و دما تنظیم

 از برش درمحل و حذف آبه شیره ویا صمغ واجد و خورده ترک شکسته، جانبی هایساقه و هاشاخه درباغات سالمت هرس انجام

 شود گرفته بهره درختان پانسمان ویژه رنگ

 هابارش پایان از پس چالکود صورت به آلی کودهای و پتاسیم سولفات و فسفاته کودهای از استفاده

 میوه درختان  تنه کشاورزی هایرنگ با آمیزی رنگ نمودن، پیچ کارتن

 بار تره و میوه میادین در هامیوه زدگی یخ از جلوگیری منظور به الزم تمهیدات

 بارش بینی پیش به توجه با رطوبت ذخیره و حفظ منظور به درختان پای هایتشتک ترمیم و اصالح

 دما و روشنایی تنظیم و هاگلخانه پوشش ترمیم

 :زراعی

 دیم و آبی هایزراعت در کشاورزی جوندگان با مبارزه

 نزوالت از ناشی هایآب روان نگهداری و حفظ جهت شیب جهت بر عمود و دار شیب مزارع در بانکت یا و کنتور نوارهای ایجاد

 زمینی سیب انبارها در تهویه انجام و رطوبت و دما کنترل

 روز ابتدایی ساعات در  آبی هایزراعت در کشاورزی جوندگان با مبارزه

 هابارش از بعد  پاییزه آبی هایزراعت در پاشی محلول صورتبه پتاسه ترکیبات کاربرد

 سرپوشیده اماکن به کشاورزی ادوات و آالت ماشین  انتقال

 فشار تحت آبباری ادوات و آالت ماشین  و هاپاش سم آب تخلیه
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 :دامداری

 هوا دمای محسوس کاهش به توجه با طیور و دام اماکن در تهویه شرایط بهبود و دما تنظیم

 :زنبورداری

 هوا دمای محسوس کاهش به توجه با عسل زنبور کندوهای دریچه تنظیم

 رد هاکلنی در موجود عسل زنبور جمعیت فعالیت امکان و روز شبانه در هوا دمای تعادل عدم به توجه با کندوها کشی وزن کنترل

 روز طول

 :شیالت

 استخرها آب درون به بهتر هوادهی منظور به ماهی پرورش استخرهای در شده ایجاد یخ شکستن

 :گیالن استان

  :باغبانی

 پاشی محلول و پاشی سم عملیات انجام از خودداری

 شنبه سه تا شب یکشنبه  روز از درجه 6 تا 3 از دما کاهش دلیل به قارچ پرورش هایکارگاه و هاگلخانه تهویه و دما تنظیم

 نمایند اقدام کودی توصیه و آنالیز جهت خاک از برداری نمونه به نسبت محصول برداشت پایان از پس استان باغداران

 :زراعی

 دما کاهش دلیل به مزارع سرک کودپاشی از خودداری

 .نمایند اقدام زمستانی شخم عملیات انجام به نسبت جوی نزوالت از استفاده با شالیکار کشاورزان

 :مرغداری و دامداری

 هوا دمای محسوس کاهش به توجه با انبارها و هادامداری  و هامرغداری ها،گلخانه دمای تنظیم

 :دارینوغان

 .آورند عمل به را الزم اقدامات آن نمودن معدوم و فیزیکی مبارزه به نسبت هاتوتستان در شپشک آفت مشاهده به توجه با

 :شیالت

 سردآبی هایماهی پرورش استخرهای آب خروجی و ورودی تنظیم

 :مازندران استان

 :باغبانی

 پاشی محلول و پاشی سم عملیات انجام در احتیاط

 شنبه سه تا شب یکشنبه  روز از درجه 6 تا 3 از دما کاهش دلیل به قارچ پرورش هایکارگاه و هاگلخانه تهویه و دما تنظیم

 فنی انبارداری یا( 3 ،2 ،1 درجه) تضمینی خرید قانون اساس بر روستایی تعاون سازمان به تحویل و پرتقال برداشت در تسریع

 نوروز ایام برای سالم هایمیوه

 کمپوست به مرغی کود همراه به مرکبات ضایعاتی هایمیوه تبدیل

 وزر تا برداشت از پس کمبود جبران جهت مرکبات برداشت از پس( هامغذی ریز و پتاسیم فسفر،) ترکیبات شامل پاشی محلول

 است بالمانع پنجشنبه

 مسی ترکیبات با پاشی محلول از پس باغبانی چسب با شده پارگی و شکاف دچار ساقه پوست که هایینهال شکاف محل پوشاندن

 جوان هاینهال قیم کردن محکم و پنجشنبه روز از بعد نهال کاشت عدم
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 (پالستیکی هایکیسه) اتیلین پلی مواد با مرکبات شده کاشته هاینهال پوشش

 :زراعی

 ایریشه و برگی سبزیجات مزارع برداشت در تسریع

 مزارع اطراف و داخل در مناسب هایزهکش احداث

 است تأکید مورد شالیزاری اراضی زمستانه شیار و شخم انجام بارندگی به توجه با

 :نباتات حفظ

 است عبالمان پنجشنبه روز تا کلزا در ردیفی کشت مزارع ماشینی وجین و کلزا مزارع هرز هایعلف( دستی وجین) مکانیکی کنترل

 است بالمانع پنجشنبه روز تا برگی سبزیجات و پیاز کاهو، مزارع در حلزون آفت مکانیکی کنترل

 :طیور و دام

 هوا دمای محسوس کاهش به توجه با انبارها و هادامداری  و هامرغداری ها،گلخانه دمای تنظیم

 آنها کف خصوصاً هاسالن شدن گرم از شدن مطمئن و ریزیجوجه از قبل ساعت 48 طیور پرورش هایسالن کردن گرم

 شده متولد تازه هایگوساله و هابره از مراقبت

 یخبندان هنگام به گوسفندان چرای ساعت 3 الی 2انداختن تأخیر

 شب هنگام به گوسفندان از هابره نگهداری محل کردن جدا

 :زنبورداری

 عسل زنبور برای ایتغذیه کیک گذاشتن اختیار در

 :شیالت

 سردآبی هایماهی پرورش استخرهای آب خروجی و ورودی تنظیم

 هابیماری بروز از جلوگیری جهت سردآبی هایماهی پرورش مزارع در بهداشتی مدیریت نکات رعایت

 سردآبی ماهیان در غذادهی میزان افزایش و آبیگرم ماهیان در( درصد 10 مقدار به) غذادهی میزان کاهش

 :گلستان استان

 :باغبانی

 پاشی محلول و پاشی سم عملیات انجام از خودداری

 صفر زیر به دما نزول متعاقباً و شنبه سه تا درجه 6 تا 3 از دما کاهش دلیل به قارچ پرورش هایکارگاه و هاگلخانه تهویه و دما تنظیم

 درجه

 .نمایند اقدام درختان پای هایتشتک ترمیم و احداث به نسبت فصلی هایبارش به توجه با محترم باغداران

 .گردد خودداری تغذیه و هرس انجام و نهال کاشت و جابجایی از سرد هوای ورود بر مبنی هواشناسی بینی پیش به توجه با

 :زراعی

 به نسبت مزارع زنی پنجه صورت در و تهیه را خود سرک کود و مراجعه شهرستان کود کارگزاران به جوکار و گندمکار  کشاورزان

 .کنند اقدام سرک صورتبه پتاسیم کلرور کیلو 100 و اوره کیلو 50 میزان به کود پخش

 صرفیم کش علف سموم خصوص در الزم توجیه و بازدید به نسبت  و هماهنگی ناظر کارشناسان با حتماً جوکار و کارگندم  کشاورزان

 .فرمایند انجام

 :نباتات حفظ
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 سبزی مزارع در جعفری و اسفناج مانند برگی سبزیجات مزارع در کش حشره و کش علف هرگونه کاربرد از خودداری

 کش قارچ از نباتات حفظ کارشناسان نظر با برگی سبزیجات مزارع در هابرگ سطح در داخلی سفیدک عالئم مشاهده صورت در

 . نمایند استفاده  سفیدک بیماری کنترل جهت  هزار در دو میزان به اینفینیتو

 هتج نمایند؛ اقدام باغ کف هرز علفهای کنترل و باغ کف ریخته هایمیوه آوری جمع به نسبت شودمی توصیه گرامی باغداران به

 اهبوته پای خاکدهی به نسبت همچنین و مزارع وجین به نسبت امکان حد در فرنگی نخود و باقال مزارع در هرز هایعلف کنترل

 . شود اقدام

 : روغنی هایدانه و پنبه

 رانگذ زمستان آفات نابودی و خاک آبشویی جوی، بارشهای ذخیره خاک، آلی ماده افزایش به زمین شخم و پنبه بقایای کردن خرد

 . کندمی کمک

 :آالت ماشین

 ماشین و تجهیزات از حفاظت برای الزم تمهیدات استان کشاورزان آینده هفته در برف بارش و دما شدید افت احتمال به توجه با

 .نمایند بینی پیش را کشاورزی آالت

 :دامداری

 هوا دمای محسوس کاهش به توجه با انبارها و هادامداری  و هامرغداری ها،گلخانه دمای تنظیم

 :سمنان و مرکزی قزوین، قم، البرز، تهران، هایستان

 :باغبانی

 آتی روزهای در پاشی سم و پاشی محلول عملیات انجام از خودداری

 هایسالن و هاگلخانه رطوبت و دما تنظیم جهت هاگلخانه سوخت تأمین و گرمایشی هایسیستم تجهیز جهت الزم تدابیر اتخاذ

 آتی روزهای در دما کاهش بینی پیش به توجه با قارچ پرورش

 آتی روزهای در هوا دمای محسوس کاهش به توجه با جوان هاینهال ساقه روی بر پوشش ایجاد

 انبارها در درجه 4 تا 3  حدود در دما تنظیم جهت هادریچه بندی عایق و منافذ بستن

 چهارشنبه تا خاک در آب نگهداری ظرفیت بردن باال و حاصلخیزی افزایش جهت آیش مزارع در پوسیده دامی کودهای از استفاده

 سرمایی نیاز تأمین عدم دلیل به بعد به بهمن 15 تاریخ از اکبری رقم پسته در ولک روغن از استفاده

 :زراعی

 آتی روزهای در مزارع آبیاری  از خودداری بارندگی بینی پیش به توجه با

  از استفاده با صیفی و سبزی محصوالت و جو و گندم در خشکی و سرما جمله از محیطی هایتنش به مقاومت های مکانیزم تقویت

 چهارشنبه تا پتاس کود

 زدگی یخ خطر احتمال دلیل به غالت مزارع در کودپاشی و آبیاری از خودداری

 :دامداری

 آتی روزهای در هوا دمای محسوس کاهش به توجه با هادامداری و هامرغداری در رطوبت و دما تهویه و تنظیم و سوخت تأمین

 الزم هایویتامین کردن اضافه و مناسب خوراک از استفاده همچنین و باد وزش و سرما مقابل در هامرغداری ها،دامداری از مراقبت

 .آنها مقاومت بردن باال برای دام آب به

 سرما مقابل در تجهیزات و آالت ماشین ادوات، از مواظبت

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


            
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                         5139 ول بهمنااهم اخبار کشاورزی هفته 

 

42 
 

 :زنبورداری

 گذرانی زمستان برای کندوها آمادگی جهت پرواز دریچه نمودن کوچک و( فضا کردن کوچک) عسل زنبور کندوهای کردن تنگ

 هوا دمای محسوس کاهش به توجه با کندوها از محافظت

 :شیالت

 یهواده و هایخ شکستن به نسبت آب در محلول اکسیژن کاهش و استخرها آب بستن یخ از جلوگیری جهت ماهی دهندگان پرورش

 .نمایند اقدام استخرها

 :اصفهان استان

 :باغبانی

 پراکنده بارش دلیل به آتی روزهای در پاشی محلول و پاشی سم عملیات انجام در احتیاط

 سرمایی نیاز تأمین عدم دلیل به بعد به بهمن 15 تاریخ از اوحدی و اکبری رقم پسته در ولک روغن از استفاده

 آتی روزهای در دما کاهش دلیل به قارچ پرورش هایکارگاه و هاگلخانه تهویه و دما تنظیم

 هفته پایان تا و خطرسرما رفع تا درختان هرس ازانجام خودداری

 .نمایند اقدام جوان هاینهال پوشاندن به نسبت خرماکاران استان شرقی درمناطق هوا شدن سرد به باتوجه

 .نمایند اقدام درختان پای هایتشتک ویاترمیم احداث به نسبت فصلی هایبارش به باتوجه محترم باغداران

 :دامداری

 آتی روزهای در هوا دمای محسوس کاهش به توجه با هادامداری و هامرغداری در رطوبت و دما تهویه و تنظیم و سوخت تأمین

 هفته پایان تا دما کاهش و سوزباد مقابل در احشام از محافظت

 :زنبورداری

 هفته پایان تا هوا دمای محسوس کاهش به توجه با کندوها از محافظت

 : یزد استان

 : باغبانی

 پراکنده بارش احتمال و باد وزش دلیل به آتی روزهای در پاشی محلول و پاشی سم عملیات انجام در احتیاط

 آتی روزهای در دما کاهش دلیل به قارچ پرورش هایکارگاه و هاگلخانه تهویه و دما تنظیم

 سرمایی نیاز تأمین عدم دلیل به بعد به بهمن 15 تاریخ از اوحدی و اکبری رقم پسته در ولک روغن از استفاده

 ساعت نیم دیگری و شب آخر یکی نوبت دو گلخانه، هوادهی به نسبت گلخانه، در رطوبت کنترل و سرخک شیوع از جلوگیری جهت

 .گردد اقدام صبح اذان از بعد

 درجه 15 از کمتر به شب اواخر در گلخانه دمای حداقل بطوریکه  دما تنظیم به نسبت هفته این در هوا دمای کاهش به توجه با

 .شود اقدام نرسد

 شود اقدام گلخانه جایگزین سوخت تأمین به نسبت 

 هرس عملیات انجام از درختان، به خسارت از جلوگیری جهت اما شود انجام( پسته هایباغ مخصوصاً) هاباغ بری خشکه هرس

 .شود خودداری فعالً تر هایشاخه

 باغات) سرما احتمالی خسارت کاهش جهت باغات، در چالکود و تغذیه انجام صورت در و خودداری کوددهی انجام از االمکان حتی

 . شود موکول ماه بهمن اواسط به آبیاری ،(پسته
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 :زراعی

 . شود آبیاری دهی گل در تأخیر جهت کلزا مزارع امکان صورت در

 اسانکارشن مشورت با بارندگی بدون و آرام گرم، ساعات در مزرعه هرز هایعلف شیمیایی کنترل به نسبت کلزاکاران و کاران گندم

 .نمایند اقدام کشاورزی جهاد خدمات مراکز

 :کوهستانی مناطق هایمرغداری

 سیستم از درجه 28 از کمتر و حداقلی تهویه سیستم از درجه 18 از کمتر به دما افت صورت در هامرغداری در دما، کاهش به توجه با

 .گردد استفاده انتقالی تهویه

 :دامداری

 آتی روزهای در هوا دمای محسوس کاهش به توجه با هادامداری و هامرغداری در رطوبت و دما تهویه و تنظیم

 .نمایند معمول را الزم اقدام سرما برابر در شده متولد تازه و شیرخوار هایبره حفظ و داشتن نگه گرم به نسبت

 .شود اقدام هادام به استارتر هایجیره خوراندن و تهیه به نسبت آنها بهتر رشد و سرد فصل در هادام انرژی تأمین منظوربه

 .شود اقدام دام داری نگه محل رطوبت کنترل به نسبت است شیری گاوهای در پستان ورم عوامل از رطوبت افزایش که آنجا از

 :شیالت

 انجام بار یک روزانه غذادهی درجه 12 زیر دمای در و قطع درجه 8 زیر دمای در ماهیان به غذادهی هوا دمای کاهش به توجه با

 .شود

 :رضوی خراسان و شمالی خراسان هایاستان

 :باغبانی

 آتی روزهای در پاشی سم و پاشی محلول عملیات انجام در احتیاط

 زیر به دما نزول متعاقباً و چهارشنبه  تا درجه 12 تا 7 از دما کاهش دلیل به قارچ پرورش هایکارگاه و هاگلخانه تهویه و دما تنظیم

 درجه فر

 سرمایی نیاز تأمین عدم دلیل به بعد به بهمن 15 تاریخ از اکبری رقم پسته در ولک روغن از استفاده

 هوا دمای محسوس کاهش به توجه با درختان هرس انجام از خودداری

 جوندگان خسارت از جاوگیری جهت خیز برف مناطق در درختان تنه پوشش یا بردو محلول از استفاده

 :دامداری

 هوا دمای محسوس کاهش به توجه با هادامداری و هامرغداری در رطوبت و دما تهویه و تنظیم و سوخت تأمین

 سرما برابر در عسل زنبور هایکلنی از محافظت

 یخبندان و سرما بدلیل گیربرف و مرتفع مناطق در عشایر تردد از خودداری

 .گردد فراهم شده متولد تازه هایدام جهت مناسب شرایط

 که واحدهایی جهت بخصوص شدید باد وزش برابر در طیور و دام واحدهای به خسارت ایجاد از جلوگیری جهت الزم تدابیر اتخاذ

 .است گالوانیزه ورق و ایرانیت از هاآن سقف

 :کرمان و بلوچستان و سیستان جنوبی، خراسان هایاستان

 :باغبانی

 باران بارش دلیل به پاشی سم و پاشی محلول عملیات انجام از خودداری
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 سرمایی نیاز تأمین عدم دلیل به بعد به بهمن 15 تاریخ از اوحدی و اکبری رقم پسته در ولک روغن از استفاده

 صیهتو استان مختلف درمناطق قارچ تولیدکنندگان و طیور پرورش هایسالن داران، گلخانه به آخرهفته دمایی شرایط به باتوجه

 .آورند عمل رابه تاسیسات استحکام و تولید هایسالن و گلخانه فضای دمای کنترل جهت الزم اقدامات شودمی

 گیرد انجام دقت با کشاورزی هایونهاده( پیاز و زمینی سیب) انباری محصوالت انبارهای دمای کنترل

 نمایند داری نگه انبارداری مناسب شرایط در را محصوالت سرمازدگی، از جلوگیری جهت مرکبات برداشت از پس باغداران

 و خشکیدگی زیر محل از شده خشک و آلوده هایشاخه هرس به نسبت دار، هسته درختان باکتریایی شانکر بیماری با مبارزه جهت

 گردد اقدام پاشی سم همچنین

 هانهال انتقال زمینه در باد وزش جهت الزم تمهیدات آوردن عمل به با لذا است، مناسب باغ به هانهال انتقال جهت جوی شرایط

 .گردد اقدام

 سم زا باد وزش هنگام شودمی توصیه گرمسیری مناطق در گندم و کلزا مزارع هرز علفهای با شیمیایی مبارزه فصل آغاز به توجه با

 .گردد خودداری پاشی

 قداما کارشناسان توصیه و خاک آزمایش براساس کود نوار روش به درختان تغذیه همچنین و باغات زمستانه هرس به نسبت باغداران

 .نمایند

 نمایند خودداری سردسیر و مرتفع مناطق در درختان هرس انجام از کشاورزان

 .گردد خودداری مرکبات باغات در نیترات و ازته کودهای مصرف از

 .باغات در هاآبراهه پاکسازی و اصالح

 جوی شرایط شدن مناسب از پس باغ به هانهال انتقال

 :زراعی

 .گیرند قرار بازدید مورد مستمر بصورت مومی شته آفت کنترل جهت کلزا مزارع جوی شرایط بودن مناسب به توجه با

 باران بارش و شدید نسبتاً باد وزش دلیل به پاشی محلول و پاشی سم عملیات انجام در خودداری

 :دامداری

 هوا دمای محسوس کاهش به توجه با هادامداری و هامرغداری در رطوبت و دما تهویه و تنظیم

 :آالت ماشین

 .نمایند نگهداری سرپوشیده اماکن در را کشاورزی ادوات و آالت ماشین شودمی توصیه محترم کشاورزان به

 .هاپاش سم داخل محتویات تخلیه و آب چاه موتورهای کشاورزی، آالت ماشین رادیاتور به یخ ضد کردن اضافه

 :زنبورداری

 شدید نسبتاً باد وزش و دمایی نوسانات  مقابل در کندوها از محافظت

 گذرانی زمستان برای کندوها آمادگی جهت پرواز دریچه نمودن کوچک و( فضا کردن کوچک) عسل زنبور کندوهای کردن تنگ

 .سانتیگراد درجه 15 از کمتر دماهای در کندوها از بازدید از خودداری

 :هرمزگان و بوشهر فارس، هایاستان

 :باغبانی

  آتی روزهای در باد وزش و پراکنده بارش دلیل به پاشی سم و پاشی محلول عملیات انجام در احتیاط

 باغات آبیاری از خودداری
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 باغات در پاشی سم از خودداری

 .شودمی توصیه باغات در دهیخاک مصرف جهت وفسفره پتاسه کودهای تهیه زمستانه تغذیه جهت

 .نمایید اقدام انجیردیم درختان اطراف آبگیرهای ترمیم به نسبت گرامی باغداران

 .وانبارها قارچ پرورش سالنهای و هاگلخانه رطوبت و دما وتنظیم تهویه

 باد وزش و باران بارش دلیل به هاگلخانه پوشش ترمیم و تونلی کشت تاسیسات و هاگلخانه ازاستحکام اطمینان

  :زراعی

 .شود خودداری آبیاری از گرددمی توصیه بعد به جمعه از رو پیش هایبارش به توجه با

 .پذیرد صورت دهی سرک بارندگی شروع زمان در و قبل توانندمی دیم مزارع خصوصاً دارد وجود سرک کود به نیاز که مزارعی در

 .گردد خودداری مزارع در سمپاشی از شدید نسبتاً بادهای وزش و بارندگی وجود علت به

 گلرنگ شتک قصد که زارعینی فارس استان جنوبی و مرکزی مناطق در ویژه به کافی رطوبت وتامین بارندگی بینی پیش به توجه با

 .نمایند اقدام مناسب بذر تهیه به نسبت دارند را

 :عشایر و دامداران

 استان جنوبی مناطق در خصوصاً هادام از حفاظت خصوص در را الزم تمهیدات عزیز عشایر آتی روزهای در بارندگی وجود به توجه با

 .باشند داشته نظر در

 مسری و واگیردار بیماریهای شیوع از جلوگیری برای هامرغداری و( سنتی و صنعتی)هادامداری در بهداشتی مسائل رعایت

 :زنبورداری

 .استان جنوبی مناطق در خصوصاً باران بارش و باد وزش و دمایی نوسانات  مقابل در کندوها از محافظت

 گذرانی زمستان برای کندوها آمادگی جهت پرواز دریچه نمودن کوچک و( فضا کردن کوچک) عسل زنبور کندوهای کردن تنگ

 :خوزستان و ایالم هایاستان

 :باغبانی

 باد وزش و پراکنده بارش دلیل به پاشی سم و پاشی محلول عملیات انجام در احتیاط

 دما کاهش به توجه با قارچ پرورش هایسالن و هاگلخانه رطوبت و دما تنظیم

 :زراعی

 چهارشنبه تا ایالم استان جنوب مناطق کلزا مزارع هرز هایعلف و آفات با مبارزه

 چهارشنبه تا هابارش اتمام از بعد ایالم استان جنوب غالت مزارع در هرز هایعلف با مبارزه

 چهارشنبه تا خوزستان استان در هرز هایعلف با مبارزه و سرک کود

 :مرغداری و دامداری

 دما کاهش به توجه با هادامداری و هامرغداری در رطوبت و دما تهویه و تنظیم

 :آالت ماشین

 و مرتفع مناطق در  هاپاش سم داخل محتویات تخلیه و آب چاه موتورهای کشاورزی، آالت ماشین رادیاتور به یخ ضد کردن اضافه

 سردسیر

 :زنبورعسل

 مرسوم هایروش وسیله به   کندوها از محافظت
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 :شیالت

 ماهی پرورش استخرهای غذادهی و هایمراقبت

http://www.iana.ir/fa/news/39866/%D8%AA%D9%88%D8% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۵ بهمن ۰۴: تاریخ

 شد مختومه شاندیز شهر پروژه اراضی کاربری تغییر پرونده
 شهر پروژه یاراض کاربری تغییر پرونده برای تعقیب موقوفی قرار صدور از شاندیز پدیده شرکت مسائل پیگیری ویژه کارگروه رئیس

 کاربری تغییر پرونده برای تعقیب موقوفی قرار صدور از شاندیز پدیده شرکت مسائل پیگیری ویژه کارگروه رئیس.داد خبر شاندیز

 یریپیگ ویژه کارگروه رئیس پرستدین بابک کشور، وزارت رسانی اطالع پایگاه از ایانا گزارش به.داد خبر شاندیز شهر پروژه اراضی

 .داد خبر شاندیز شهر پروژه اراضی کاربری تغییر پرونده برای تعقیب موقوفی قرار صدور از شاندیز، پدیده شرکت مسائل

 قرار صدور با امروز مشهد، انقالب و عمومی محترم دادستان: افزود خبر این اعالم ضمن کشور وزیر اقتصادی معاون پرست دین

 .است کرده اعالم مختومه را پرونده تعقیب، موقوفی

 .بود خواهد باقی خود قوت به مقررات طبق دولتی عوارض و حقوق پرداخت موضوع: کرد نشان خاطر پرست دین

http://www.iana.ir/fa/news/39827/%D9%BE%D8%B1% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۶تاریخ: 

 روند وقوع سیل در ایران رو به افزایش است

 .وقوع سیل در ایران روندی افزایشی داشته استها، میزان بر اساس آمارهای سازمان جنگل

تا  1330ها، مراتع و آبخیزداری کشور از ابتدای سال به گزارش خبرنگار ایانا، بر اساس آمارهای منتشر شده توسط سازمان جنگل

سازمان قید شده،  طور که در آمارهای اینفقره سیل در ایران رخ داده است.آن 359هزار و ، در مجموع شش94شش ماهه اول سال 

با بیش  40مورد بوده است. این رقم در دهه  179، در سراسر کشور 1339تا  1330یعنی از سال  30های ایران در دهه تعداد سیل

فقره سیل بوده است.  404شاهد وقوع  50مورد سیل رسیده است.ایران در دهه  215درصد افزایش نسبت به دهه قبل به رقم  20از 

تعداد دفعات وقوع سیل در کشور  80و  70، 60ایم. در دهه درصدی وقوع سیل نسبت به دهه ماقبل بوده 89هد رشد شا 80در دهه 

فقره رسیده است. بر اساس آنچه در آمارهای  581و یک هزار و  97، دو هزار و 231با رشدی تصاعدی به ترتیب به یک هزار و 

 مورد سیل در ایران رخ داده است. 552، 94ماهه ابتدای سال  6تا  90سال  ها درج شده از ابتدایگردآوری شده سازمان جنگل

 هاخیزترینفارس، گلستان و کرمان سیل

کنند. این هایشان سرریز میها و نهرها از کنارهترین راه زمانی است که رودخانهتواند از راه های زیادی ایجاد شود. شایعسیل می

د ها و یا حتی شکستن سشوند. باران سنگین، سد یا خاکریز شکسته، ذوب سریع یخ در کوهنامیده میای های رودخانهها، سیلسیل

های اطراف نزدیک رودخانه گسترش تواند یک رودخانه را سیالبی کند و آن را در خشکیای آسیب پذیر میسدهای آبی در نقطه

درصد نسبت به میانگین دراز مدت کاهش یافته  20یران به میزان ها در ادهد اگرچه حجم بارشدهد. آمارهای هواشناسی نشان می

شود. این مسئله، میزان وقوع سیل را در کشور های شدیدتر در مدت زمان کوتاهتری بر سرزمین ایران نازل میاما در حال حاضر باران

دهد، بیشترین میزان وقوع نشان می 94تا شش ماهه ابتدای سال  30را افزایش داده است.بررسی تعداد دفعات وقوع سیل از دهه 

سیل در استان فارس طی این مدت رخ داده است. استان گلستان رتبه دوم و کرمان سومین استان سیل خیز کشور است. در حالی 

درصد سطح این استان پوشیده از جنگل است و مطالعات انجام شده در  20خیز کشور است که استان گلستان دومین استان سیل

ها سدهایی طبیعی برای ذخیره آب هستند اما گویا به دالیل مختلف، این سدهای طبیعی کارکردهای خود دهد، جنگلوپا نشان میار

شاهد هیچ  30ها ذکر شده استان گلستان در دهه اند. بر اساس آنچه در آمارهای سازمان جنگلرا در استان گلستان از دست داده

مورد بوده است. از  190و  122، 20، 1، 14، به ترتیب 80تا  40عات وقوع سیل این استان از دهه سیلی نبوده است. اما تعداد دف

 فقره سیل بوده است./ 185نیز این استان شاهد  94ماهه ابتدای سال  6تا  90ابتدای سال 

fa/news/http://www.iana.ir/39917/%D8%B1%D9%88%D9% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۴تاریخ: 

 هزار هکتار از اراضی دشت سیستان زیر کشت می رود 46اجرای برنامه جامع دریا محور برای توسعه سواحل مکران/ 

عمدتاً مبتنی بر طرح های صنعتی با رعایت مسائل معاون اول رییس جمهوری اظهار داشت: برنامه های توسعه در سواحل مکران 

به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی .زیست محیطی، گردشگری، حمل و نقل، صنایع سنگین، شیالت و برنامه های دریا محور است

اندار سیستان و معاون اول رییس جمهوری، اسحاق جهانگیری صبح امروز )دوشنبه( در بدو ورود به فرودگاه کنارک از سوی است

معاون اول رییس جمهوری قرار است تا ساعتی دیگر در همایش .بلوچستان و جمعی از مدیران ارشد استان مورد استقبال قرار گرفت

بین المللی معرفی فرصت های سرمایه گذاری و توسعه پایدار سواحل مکران که در منطقه آزاد چابهار برگزار می شود شرکت و در 

وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، راه و شهرسازی، .فرصت های سرمایه گذاری این منطقه سخنرانی کندخصوص اهمیت و 

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و مشاور رییس جمهوری و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در 

اول رییس جمهوری همچنین در بدو ورود در گفتگو با خبرنگاران از تدوین  معاون.این سفر همراه معاون اول رییس جمهوری هستند

برنامه جامع برای توسعه سواحل مکران در ستاد توسعه سواحل مکران خبر داد و گفت: برای توسعه سواحل مکران برنامه ریزی های 

شده و اکنون دیگر این برنامه ها باید وارد  خوبی در جهت سرمایه گذاری، ایجاد شهرهای جدید در منطقه و استقرار جمعیت تدوین

جهانگیری با تاکید بر اینکه طرح های مرتبط با سفر مقام معظم رهبری به منطقه باید تکمیل و بهره برداری شود، .مرحله اجرا شود

عظیم توصیف کرد وی توسعه سواحل مکران را اتفاقی بزرگ و .گفت: آغاز توسعه سواحل مکران باید به صورت عملیاتی شروع شود

و افزود: مهمترین جهت گیری که در توسعه مکران دیده شده افزایش ظرفیت های بومی است و کشورهای همسایه همچون پاکستان، 

افغانستان و هندوستان می توانند به سواحل مکران به عنوان کانون توسعه منطقه فکر کنند و امیدوارم در آینده شاهد آن باشیم که 

معاون اول رییس جمهوری با اشاره به محورهای مختلف برنامه .به یکی از بزرگ ترین قطب های توسعه تبدیل شود سواحل مکران

توسعه سواحل مکران اظهار داشت: برنامه های توسعه در سواحل مکران عمدتاً مبتنی بر طرح های صنعتی با رعایت مسائل زیست 

ت و برنامه های دریا محور است زیرا یکی از اصلی ترین ظرفیت های این محیطی، گردشگری، حمل و نقل، صنایع سنگین، شیال

منطقه برخورداری از دریا است و باید تالش کنیم اقتصاد مبتنی بر دریا از اصلی ترین جهت گیری های توسعه سواحل مکران 

این استان دارای استعدادها و ظرفیت جهانگیری استان سیستان و بلوچستان را از مهمترین استان های کشور برشمرد و گفت: .باشد

وی همچنین با اشاره به برنامه زیر کشت .های فراوانی است و امیدوارم سال آینده بتوانیم برنامه گاز رسانی به زاهدان را انجام دهیم

هایی که ارائه   شهزار هکتار از این اراضی اجرا شود و براساس گزار 46بردن اراضی دشت سیستان گفت: این برنامه قرار است در 

شده است روند اجرای این برنامه رضایت بخش و قابل قبول است و اگر برنامه های توسعه استان سیستان و بلوچستان با همین روند 

بهمن در منطقه آزاد  5و  4این همایش طی روزهای .ادامه پیدا کند، زمینه های شکوفایی و ترقی در این استان مهیا خواهد شد

زار می شود و معرفی سواحل مکران و فرصت های سرمایه گذاری در منطقه، ارائه و بررسی برنامه های دستگاه های اجرایی چابهار برگ

در راستای توسعه منطقه، آشنایی سرمایه گذاران داخلی و خارجی با ظرفیت های سرمایه گذاری در منطقه و پیگیری سیاست ها و 

پیرو تاکیدات مقام معظم .وسعه سواحل مکران از جمله اهداف برگزاری این همایش استاهداف کالن جمهوری اسالمی ایران در ت

رهبری بر توسعه سواحل مکران و برنامه ریزی های گسترده جهت توسعه این سواحل در برنامه ششم توسعه و نیز پیگیری ها و 

ای اقتصاد مقاومتی و توسعه این سواحل ایجاد شده اقدامات دولت مبنی بر توسعه این منطقه، زمینه های الزم برای تحقق سیاست ه

وزارتخانه و دستگاه اجرایی،  20و در گام نخست، ستاد توسعه سواحل مکران با ریاست معاون اول رییس جمهور و عضویت بیش از 

 .برنامه ریزی های الزم جهت توسعه پایدار این منطقه از کشورمان را آغاز نموده است
http://www.iana.ir/fa/news/39850/%D8%A7%D8%A 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۵تاریخ: 

 هزار سال پیش تجربه کرده است 125زمین گرمای امروزی را 

گویند زمین این گرما را در جهان است. دانشمندان می وهوایی و پیامدهای آنیکی از بزرگترین مشکالت دنیای امروز تغییرات آب

هزار سال پیش نیز تجربه کرده و در آن زمان سطح آب دریاها آنقدر باال بوده که ایالت نیواورلئان آمریکا کامال  125آخرین بار حدود 

ی های شیمیایاه ایالتی اورگان سرنخبه گزارش ایسنا و به نقل از اینهبیتت، جرمی هافمن و همکارانش در دانشگ.زیر آب بوده است

 آب های مختلف آنان تصویر وضعیت های کف دریا از سراسر دنیا را مورد بررسی قرار دادند. با مقایسه نمونهنمونه از رسوب 104در 

 پیش سال هزار 125 در آب سطح دمای با هااقیانوس آب سطح دمای دریافتند و کردند بازآفرینی را پیش سال هزار 125 در هوا و

دانشمندان معموال آخرین دوره بین دو یخبندان را برای مدلسازی تاثیر افزایش دما بر افزایش سطح دریاها، بررسی .است برابر

فوت بیشتر از میزان کنونی بوده است. متوسط دمای سطح آب دریاها نیز  30تا  20کنند. میزان افزایش آب دریاها در آن زمان می

 .یکسان بوده است 2014تا  1995های ریبا با میانگین دمای سالدر آن زمان تق

 .کندها کمک میوهوایی بر اقیانوسها در مورد تاثیر تغییرات آببینیاین اطالعات جدید به دانشمندان در بهبود پیش

http://www.iana.ir/fa/news/39904/%D8%B 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۹تاریخ: 

 شودکارگروه ملی احیای تاالب جازموریان تشکیل می

 مطالعات تدوین»: گفت و داد خبر جازموریان تاالب احیای ملی کارگروه تشکیل از زیستمحیط حفاظت سازمان رئیس  |شهروند

زیست فرستاده شده و با توجه به اهمیت و تأثیرگذاری این تاالب جازموریان به سازمان حفاظت محیط مدیریت و احیا به مربوط

کار زیست معصومه ابترسانی محیطبه گزارش پایگاه اطالع« شود.تاالب، کارگروه ملی حفاظت و احیای تاالب جازموریان تشکیل می

های رویه چاهها، حفر بیبرداشت از رودخانه» :گاران درفرودگاه کرمان افزودروزه خود به استان کرمان درجمع خبرندرپایان سفر یک

آبه تاالب ازجمله مباحثی است که های غیرمجاز آب درحاشیه تاالب، اصالح الگوی کشت و آبیاری، تأمین حقآب، تعداد زیاد چاه

وبلوچستان که تاالب جازموریان بین دو استان سیستانبیان این او با« برای احیای تاالب جازموریان باید مورد بررسی و اقدام قرار گیرد.

ای هم ابتکار، اشاره« هماهنگی و همکاری میان دو استان برای احیای تاالب جازموریان بسیار مهم است.»و کرمان قرار دارد، افزود: 

های گردوغبار این استان مطالعات مربوط به کانون» :شده برای مقابله با گردوغبار درکشور ازجمله استان کرمان کردبه اقدامات انجام

 شده، شکیلت درکشور گردوغبار پدیده با مقابله ملی ستاد هم زمینه دراین. است شده شناسایی استانی هایکانون و  به پایان رسیده

ها و بینی وقوع طوفانپیش مسئولیت همچنین. است آبخیزداری و مراتع ها،جنگل سازمان با گردوغبار با مقابله اجرایی مسئولیت

ت زیسهای بین دستگاهی با سازمان حفاظت محیطآگاهی به مردم با سازمان هواشناسی و مسئولیت پایش و انجام هماهنگیپیش

شده به گفته ابتکار، گزارش جهانی تدوین« است که ستاد ملی به صورت فعال، پیگیر انجام تکالیف مرتبط با هر دستگاه است.

المللی دراین ردوغبار براساس قطعنامه نخست تصویبی درمجمع عمومی سازمان ملل تهیه شد و درمجموع اراده بیندرخصوص گ

های که اهمیت همکاریای اسکاپ هم دراین موضوع، اعالم موضع کرد.او با تأکید بر اینزمینه به وجود آمد تا جایی که سازمان منطقه

بسیار  -ای با آن وجود نداردهای منطقهکه به دلیل شرایط جنگ و ناامنی امکان همکاری -المللی با کشورهایی همچون عراقبین

 رایند المللیبین هایقطعنامه رواین از و است ضروری گردوغبار با مقابله برای المللیبین و ایمنطقه هایپیمانیهم»  است، افزود:

المللی عنوان میزبان نخستین کنفرانس بینتوان به انتخاب ایران بهها میهمقطعنا این نتایج دیگر ازجمله. دارند اهمیت بسیار حوزه

ی های ناشها و تخریبزیست درخصوص آسیبرئیس سازمان حفاظت محیط«مقابله با گردوغبار ازسوی سازمان ملل متحد اشاره کرد.

شده ست درباره فعالیت معادن درمناطق حفاظتزیمحیط حفاظت سازمان هایسیاست»   از فعالیت ناپایدار معادن درکشور هم گفت:

تواند تخریب و آسیب داشته باشد، کامال روشن و براساس و مناطق ارزشمندی که پیگیر حفاظت آنها هستیم یا فعالیت معادنی که می

در استان کرمان منطقه شود که نمونه آن های جدید و تخریبی داده نمیقوانین و مقررات است. تحت هیچ عنوان اجازه فعالیت

، هااو با تأکید بر ضرورت رعایت الزام«های معدنی دراین منطقه است.زیست با فعالیتکوه و مخالفت سازمان حفاظت محیطشاه

 آسیب ای تخریب قیمت به نباید معادن فعالیت»  زیستی برای فعالیت معادن به صورت کلی ادامه داد:ها و استانداردهای محیطشاخص

 و معادن جدید نامهآیین  جمهوری گفت کهمعاون رئیس«مچون آب، جنگل یا خاک و حتی تخریب منظر طبیعت باشد.ه منابع به

 .شودمی ارایه دولت هیأت به زودی به و است شدننهایی آخر مراحل در شده، تدوین معادن فعالیت زیستیمحیط الزامات

http://www.iana.ir/fa/news/40001/%DA%A9%D8%A7%D8%B1 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۸تاریخ: 

کاری در / شروع طرح درخت۹5شده کشور در سال ها در مناطق حفاظتسوزیدرصدی آتش 67کاهش 

 بردراهپیمایی اربعین توسط زائران ایرانی و با حمایت دولت ایران/ حمله به سازمان، کاری از پیش نمی

معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان محیط زیست دقایقی پیش در کانال شخصی خود از نتایج سفر به ایالم در هفته گذشته خبر 

 ی معصومه ابتکار بدین شرح است:به گزارش خبرنگار ایانا، متن پست اینترنتی و شخص.داد

این هفته سفری به استان ایالم داشتم. مسائل مختلف استان ازجمله بررسی پیشرفت برنامه عمل حفاظت و بهبود محیط زیست 

ق ریای اطفاء حهای پیشگیری از خشکسالی و اجرای مانور منطقهها و چگونگی احیای آنها، اجرای برنامهاستان، بررسی وضعیت تاالب

های قضایی در نشست با شده در شورای اداری استان و نیز بررسی راهکارهای تقویت همکاری و حمایتترین مباحث مطرحاز مهم

 ریاست دادگستری، دادستان و قضات ایالم بود.

مده عمل آع و آبخیزداری بهها، مراتهایی که با وزارت دفاع، سازمان جنگلریزی و هماهنگییکی از موارد مهم قابل ذکر اینکه با برنامه

شده کشور در سال سوزی در مناطق حفاظتها برگزار شده، آتشسوزی جنگلهای الزم در قالب مانورهای مقابله با آتشو آموزش

درصد بوده است. فیلم هم دقایقی قبل از فرود در ایالم  90درصد کاهش داشته که این کاهش در سطح استان ایالم حدود  67تا  95

 )اینجا(سفر این هفته است.  در

 های مورد توجه دولتهای گردوغبار بسیار ناگوار و باعث عوارض مختلفی برای مردم است. مقابله با گردوغبار از برنامهوقوع طوفان -

، اما روستها و مراتع تا احیای هورالعظیم که اگرچه هریک با مشکالت متعددی روبهازمان جنگلبوده؛ از کاشت نهال با مسئولیت س

 ای اقدامات مشهود است.طور قابل مالحظهها کم و بیش و در برخی دیگر بهدر برخی بخش

 د بوده است.ای خوزستان و بسیاری از نقاط دیگر غرب آسیا رو به تزایاما در عین حال روند خشکسالی دو دهه -

این مسئولیت یک شخص نیست؛ بلکه مسئولیت میان سازمان هواشناسی، وزارت کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،  -

وزارت نیرو، وزارت کشاورزی و سازمان جنگل و مراتع و آبخیزداری، وزارت امور خارجه، سازمان برنامه و بودجه و سازمان حفاظت 

 المللی هم در میان هست.است. همچنین یک مسئولیت بین محیط زیست توزیع شده

های اولیه گیرد، در ماههای موجود که از کشورهای خارجی و عمدتاً عراق منشاء میدلیل ماهیت اکثریت قریب به اتفاق طوفانبه -

ری اعالم شد، اما با باالگرفتن های مربوطه به عراق سفر کردم و حتی در طی آن، شروع درخت کانامهمسئولیت برای اجرای تفاهم

جنگ در آن کشور این برنامه مسکوت ماند. بارها و بارها به دولت عراق تذکر داده شده که آخرینش همین دو ماه پیش بود، اما با 

 شرایط آن کشور پاسخ درخوری رخ نداده است.

که گزارش طوریدنیا را به این موضوع حساس کرده، بهبار های مجمع عمومی سازمان ملل برای نخستینبا تالش ایران، قطعنامه -

 جهانی تدوین و دستور کار همکاری جهانی ارائه شد.

 دولت ایران طرح درخت کاری در راهپیمایی اربعین توسط زائران را از مرز مهران امسال شروع کرد. -

گری و پرسش خوب است، به صورتی که همه بهبرد. مطالسیاسی کردن موضوع یا حمله به یک سازمان، کاری را از پیش نمی -

 های مربوطه را به سمت و سوی همکاری فرابخشی سوق دهد./مسئوالن و دستگاه

http://www.iana.ir/fa/news/39984/%DA%A9%D8%A7% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۴تاریخ: 

 یوزپلنگ در دنیا داریم7100

ها، این یوزپلنگ در جهان باقی مانده و کاهش پر سرعت تعداد آن 7100براساس تحقیقات جدید،  -مدیسون پارک/ سی ان ان

 .حیوانات را در معرض خطر انقراض قرار داده است

یوزپلنگ در جهان باقی مانده و کاهش پر سرعت تعداد  7100براساس تحقیقات جدید،  -مدیسون پارک/ سی ان ان

 ها، این حیوانات را در معرض خطر انقراض قرار داده است.آن

های در معرض تهدید ها باید در لیست گونهبه گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، به گفته محققان، یوزپلنگ

 "ضدر معرض خطر انقرا"در گروه حیوانات  "آسیب پذیر"المللی حفاظت از طبیعت به جای وضعیت فعلی خود به عنوان اتحادیه بین

ه اند. با توجدست داده درصد از زیستگاه تاریخی خود را که در ابتدا سراسر آفریقا و جنوب غرب آسیا بود از 91ها یوزپلنگ.قرار گیرند

ها به طور کامل در آسیا از بین رفته و ، یوزپلنگ(PNAS) به تحقیقات منتشر شده در مجله مجموعه مقاالت آکادمی ملی علوم

قالده بود که بر اثر طیف  1200، 1999در زیمبابوه، جمعیت یوزپلنگ در سال .قالده در ایران باقی مانده است 50فقط کمتر از 

 .قالده کاهش یافت 170به  2015ای از تهدیدات و تغییرات در استفاده از زمین بین انسان و حیات وحش، در سال پیچیده

کی از ها یشوند. به گفته محققان، یوزپلنگزنند و شکار میسریع ترین حیوانات روی زمین در گستره وسیعی از زمین پرسه می

مایل است. آنها به طور معمول در مناطق حفاظت  30در  30ستگاهشان حدود هستند که مساحت زی "گسترده ترین گوشتخواران"

 تمسیس"نویسندگانی از انجمن جانورشناسی لندن، انجمن حفاظت از حیات وحش و انجمن پانترا گفته اند که .مانندشده باقی نمی

PA منطقه حفاظت شده( برای تضمین بقای طوالنی مدت این حیوانات کافی نیست(". 

هایی که برای حفظ جمعیت"ها یوزپلنگ در مناطق حفاظت شده هستند و این مکان 360اند که تنها دو هزار و ان تخمین زدهمحقق

 ".برای مدتی طوالنی زندگی کنند، بیش از حد کوچک است

نست ته مهم مطالعه اینک"دکتر کیم جوان اورتون، مدیر برنامه یوزپلنگ در انجمن پانترا )گروه ویژه حفظ گربه سان وحشی( گفت: 

تر فکر کنیم، یعنی حفاظت سراسر مناطق حفاظت شده و که امنیت مناطق حفاظت شده به تنهایی کافی نیست. ما باید گسترده

 "کنند؛ در غیر این صورت برای همیشه یوزپلنگ را از دست خواهیم داد.سانان در آنجا زندگی میحفاظت نشده که این گربه

ر جهان با افزایش فشار از سوی انسان از طریق کاهش زیستگاه، از بین رفتن حیوانات برای تغذیه و تجارت اکنون، حیات وحش د

 .غیرقانونی حیات وحش روبه رو هستند

 گفت و گو با هومن جوکار مدیر پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی

ت از یوزپلنگ آسیایی در مورد حفاظت از این گونه پس از انتشار گزارش وضعیت یوزپلنگ در جهان، هومن جوکار مدیر پروژه حفاظ

  .ارزشمند در ایران توضیحاتی داد که در تکمیل گزارش مورد بحث منتشر شود

است، ولی باید این وضعیت قابل ارتقا باشد. یعنی با صرف هزینه بیشتر وضعیت ها تقریبا تثبیت شدهحوکار گفت: وضعیت یوزپلنگ

 های گذشتههایی برای تکثیر گونه و توجه به آن اجرا شود، چون تا به حال طی سالهمچنین باید طرح.دحفاظت و کیفیت آن باال برو

اما  ها از خطرات نجات پیدا کنند،ها بدون تغییر باقی مانده اند تا یوزپلنگها هزینه شده و زیستگاهتمام بودجه برای حفظ زیستگاه

ها و فشارهاى وی افزود: زیستگاههاى یوز آسیایی على رغم درخواست .استود نیامدهها به وجافزایش جمعیت چشمگیری از یوزپلنگ

جوکار با تاکید بر اقدامات متنوع برای حفاظت از یوزپلنگ .شوندمتعدد به ویژه در خصوص معادن، همچنان بدون تغییر حفاظت مى

وجود دارد، اشاره کرده و گفت: این ستاد در دو منطقه در ایران به ستاد کنترل دام و سگ گله در دو منطقه که مشکل حضور دام 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://edition.cnn.com/2016/12/26/africa/cheetahs-disappearing-research/index.html
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ذخیره گاه زیستکره توران و پناهگاه حیات وحش میاندشت تشکیل شده و در تمام طول زمان حضور دام در این مناطق فعال خواهد 

ته به دام و کنترل تعداد هاى وابسوی افزود: وظیفه این ستاد جلوگیرى از حضور دام غیرمجاز و بدون پروانه، کنترل بیماری.بود

مدیر پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی گفت: به منظور ارتقاى کمى و کیفى حفاظت از زیستگاههاى یوز برنامه  .هاى گله استسگ

هاى کنونى به اجرا اى در حال تدوین است که با نظر مساعد مجلس براى مدت پنج سال، مجموعه اقداماتى فراتر از فعالیتو الیحه

ده است ریزى شجوکار افزود: به عنوان برنامه پشتیبان براى یوزهاى در طبیعت، با جدیت زیادى براى تکثیر این گونه برنامه.ر آیدد

سازى آید و ایمنها به حساب میها از مهم ترین خطرات برای یوزپلنگوی با اشاره به اینکه جاده.شودکه به زودى نتایج آن اعالم مى

رود، گفت: هر چند مشکالت فنى از قبیل سستى خاک و مقاومت کم آن براى دنبال و مرحله به مرحله جلو مىمحورهای پرخطر 

ها در حال نهایى هایى مواجه کرده، اما مراحل دیگر مثل تابلوها و دوربینفونداسیون فنس در محور عباس آباد کار را با پیچیدگی

وژه حفاظت از یوزپلنگ تحت حمایت مالی و معنوی سازمان حفاظت محیط جوکار همچنین تاکید کرد که پر.شدن و نصب است

های معنوی درخواست محیط بان برای کند. از جمله حمایتالمللی را این سازمان هزینه میزیست است و دو برابر حمایت های بین

 .شودان پرداخت میزیستگاه یوز بوده که سازمان، محیط بانان را افزایش داده و حقوق آنها نیز توسط سازم

های غیردولتی نیز همکاری نزدیک دارد که از جمله انجمن یوزپلنگ ایرانی و میراث حیات وحش وی یاد آور شد: این پروژه با تشکل

 پارسیان است

http://www.iana.ir/fa/news/39840/7100%DB-%8C%D9%88 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۳تاریخ: 

 تالش برای اعطای معوض به مالک بخشی از پارک جنگلی سیسنگان

 .مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری نوشهر از تالش برای اعطای معوض به مالک بخشی از پارک جنگلی سیسنگان خبر داد

بخش عمده سواحل غرب مازندران توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به تصرف درآمده است. مردم این منطقه به گزارش خبرنگار ایانا، 

یا گردشگران به سواحل دریای خزر دسترسی ندارند. یکی از معدود نقاطی که در غرب مازندران ساحل آزاد و در دسترس عموم 

ی بخشی از این پارک با حکم دادگاه، تالش کرد تا زمین خود داشت، پارک جنگلی سیسنگان بود که از ابتدای امسال، مالک خصوص

هایی را در بین مسئوالن منابع طبیعی ایجاد کرد. زیرا آزاد نبودن سواحل غرب مازندران دغدغه را باز پس گیرد. این مسئله نگرانی

مد با خبرنگار ایانا از انجام مذاکره با محاصلی آنهاست، سید وجیه اهلل موسوی، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری نوشهر در گفتگو 

 حسین درویش به عنوان مالک خصوصی بخشی از پارک جنگلی سیسنگان خبرداد.

 به گفته وی دو زمین معوض به این مالک خصوصی پیشنهاد شده ولی این اراضی مورد تایید درویش قرار نگرفته است.

مالک خصوصی بخشی از پارک جنگلی سیسنگان پیشنهاد شده که اگر مورد  موسوی ادامه داد: نقاط دیگری نیز در شمال کشور به

 تایید قرار نگیرد، باید به دنبال پرداخت بهای زمین این مالک به صورت ریالی باشیم.

سازی ساحل غرب مازندران به منظور ایجاد دسترسی وی درباره قیمت زمین این مالک خصوصی، اظهار نظر قطعی نکرد و بر یکپارچه

عمومی به دریا تاکید کرد.مدیرکل منابع طبیعی نوشهر ادامه داد: بحث آزادسازی سواحل یکی از اقدامات خوبی است که اداره کل 

کنیم در مناطقی که با کمک نیروهای سیاسی نظیر استاندار و مقامات مازندران و نوشهر در حال پیگیری آن است.وی افزود: تالش می

 کنیم، مسیرهایی برای دسترسی عموم ایجاد کنیم.ش خصوصی و دولتی آزاد میقضایی از دست متصرفان بخ

های غرب مازندران مایلند های ساحلی شناسایی شده و در حال حاضر شهرداریموسوی بیان کرد: مناطق مستعد برای احداث جاده

شود و مردم نیز به گذاران تبدیل میسرمایه گذاری کنند. به این ترتیب این مناطق به محل درآمدی برایها سرمایهدر این پروژه

 سواحل دسترسی پیدا خواهند کرد. آزادسازی سواحل از منطقه کپورچال به سمت غرب استان در حال انجام است.

 شود.وی افزود: در حال حاضر یک پروژه جاده ساحلی به عنوان پایلوت در نوشهر اجرا می

درصد عملیات عمرانی آن به  70تا  60درصد کار این پروژه انجام شده است و چیزی حدود  70مدیرکل منابع طبیعی نوشهر گفت: 

زودی به پایان ها هم به ما کمک کنند، جاده ساحلی نوشهر بهپایان رسیده است. اگر اعتبارات الزم را جذب کنیم و سایر دستگاه

ایم که عالقمندان دسترسی بینی کردهراه ورودی برای آن پیش 6 رسد.وی ادامه داد: این مسیر ساحلی چهار کیلومتر طول داشته ومی

کیلومتر ساحل غرب  142کیلومتر از  28تری به ساحل داشته باشند و مردم از آن استفاده کنند.به گفته موسوی، تاکنون حدود آسان

 استان آزادسازی شده و منابع طبیعی در صدد آزادسازی بقیه ساحل است./

http://www.iana.ir/fa/news/39786/%D8%AA%D9%84%D 
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 انتصابات
 فودپرس ۱۳۹5بهمن ماه  ۹شنبه 

 قنبری مدیران اجرایی کاالهای اساسی در شرکت بازرگانی دولتی را منصوب کرد

در احکامی جداگانه مدیران اجرایی کاالهای اساسی گندم، شکر، روغن و برنج مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران  <مواد غذایی

 .را جهت تنظیم بازار، رصد به روز آمار و ارقام ذخائر و رعایت استانداردهای الزم منصوب و معرفی کرد

وبه وزیر جهادکشاورزی و مصبه گزارش روابط عمومی شرکت بازرگانی دولتی ایران؛ دکتر علی قنبری با اشاره به سیاستهای ابالغی 

 :هیات مدیره شرکت1395/10/27

 حسن عباسی معروفان، عضو هیات مدیره و معاون بازرگانی داخلی را به عنوان مدیران اجرایی برنج -

 ـ حجت براتعلی، مدیر کل هماهنگی خدمات بازرگانی را به عنوان مدیر اجرایی روغن

 ازرگانی داخلی و سرپرست اداره کل نظارت آرد و نان را به عنوان مدیر اجرایی شکرکامبیز معتمد وزیری، قائم مقام معاونت ب 

 .سید مومن نیافر، سرپرست اداره کل هماهنگی توزیع و فروش را به عنوان مدیر اجرایی گندم معرفی و منصوب کرد -

 راستای در ضوابط و مقررات قوانین، قدقی رعایت بر تأکید ضمن احکام این در کشاورزی جهاد وزیر معاون براساس این گزارش،

موجود کاالها و  ذخایر ارقام و آمار روز به رصد بازار، تنظیم منظور به اساسی کاالهای مستمر پایش امید، و تدبیر دولت هایبرنامه

رعایت استاندارهای الزم در زمینه بهداشت، سالمت و نگهداری از این کاالها و پاسخگو بودن در زمینه مسایل مرتیط با این کاالها از 

 .اهم مسئولیت و وظایف مدیران اجرایی منصوب برشمرده است

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=aa5ae2fa62054e5 
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 بازار و قیمت ها
 فارس - ۹۵/۱۱/۰۵ : تاریخ

 قیمت کاالهای اساسی برای توزیع در شب عید
های مصرف کننده کاالهای اساسی برنج، شکر و کره، برای توزیع در سبد دیماه، قیمت27کارگروه تنظیم بازار کشور در نشست  

  .کاالی شب عید و عرضه از طریق شبکه منتخب را تصویب و ابالغ کرد

می شرکت بازرگانی دولتی ایران،کارگروه تنظیم بازار کشور، قیمت مصرف کننده به نقل از روابط عمو خبرگزاری فارسبه گزارش 

های مصرف کارمندی و کارگری توزیع خواهد شد را برای ای و تعاونیهای زنجیرهجهت سبد کاالیی وزرات رفاه که از طریق فروشگاه

 .تومان تصویب و ابالغ کرد 2000های وارداتی ر برنجتومان و سای 2600تومان، برنج اروگوئه  3800هر کیلوگرم برنج هندی مرغوب 

کننده در کاالی شکر جهت توزیع در سبدکاالیی شب عید های مصوب مصرفبراساس این گزارش، کارگروه تنظیم بازار همچنین نرخ

بندی لوگرم شکر بستهقیمت مصرف کننده هر کی -:و عرضه در شبکه های توزیع منتخب را نیز به شرح ذیل تصویب و ابالغ کرده است

 900قیمت فروش بسته بندی  -.تومان 3200جهت عرضه در شبکه های توزیع و فروشگاه های زنجیره ای و کارمندی و کارگری 

افزاید، براساس تصمیم این گزارش می.تومان 2950گرمی شکر در شبکه های توزیع و فروشگاه های زنجیره ای و کارمندی و کارگری 

 1500گرمی نیز با قیمت  50های تومان و بسته 2900گرمی به قیمت  100ار در خصوص کاالی کره، هر بسته کره ستاد تنظیم باز

تن کره از محل واردات و همچنین بسته بندی شکرسفید  5000بر اساس این مصوبه، تامین مقدار .تومان در سبد کاال توزیع خواهدشد

ده شده واین شرکت مکلف است این کاالها را بسته بندی نموده و در شبکه های توزیع و کره برعهده شرکت بازرگانی دولتی ایران نها

 .منتخب، که اسامی آنها در زمان مقتضی اعالم خواهد شد، با قیمت مصوب عرضه نماید

http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13951105001085 
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 بازار و قیمت ها
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۵تاریخ: 

 قیمت کاالهای اساسی جهت توزیع در سبد کاالیی شب عید ابالغ شد

مل برنج، شکر و کره، جهت توزیع کننده کاالهای اساسی شاهای مصرفماه گذشته، قیمتدی 27کارگروه تنظیم بازار کشور در جلسه 

 .ربط ابالغ کردهای ذیهای منتخب، را تصویب و این مصوبه را به دستگاهدر سبد کاالی شب عید و عرضه از طریق شبکه

های کننده جهت سبد کاالیی وزرات رفاه که از طریق فروشگاهبه گزارش خبرنگار ایانا، کارگروه تنظیم بازار کشور، قیمت مصرف

تومان،  800هزار و های مصرف کارمندی و کارگری توزیع خواهد شد را برای هر کیلوگرم برنج هندی مرغوب سهای و تعاونیرهزنجی

 های وارداتی دوهزار تومان تصویب و ابالغ کرد.تومان و سایر برنج 600برنج اروگوئه دوهزار و 

کننده در کاالی شکر جهت توزیع در سبد کاالیی شب مصوب مصرفهای بر اساس این گزارش، کارگروه تنظیم بازار همچنین نرخ

 های توزیع منتخب را نیز به شرح ذیل تصویب و ابالغ کرده است:عید و عرضه در شبکه

ری ای و کارمندی و کارگهای زنجیرههای توزیع و فروشگاهبندی جهت عرضه در شبکهکننده هر کیلوگرم شکر بستهقیمت مصرف -

 تومان. 200هزار و سه

 تومان. 950ای و کارمندی و کارگری دوهزار و های زنجیرههای توزیع و فروشگاهگرمی شکر در شبکه 900بندی قیمت فروش بسته -

تومان  900گرمی به قیمت دوهزار و  100افزاید: بر اساس تصمیم ستاد تنظیم بازار درباره کاالی کره، هر بسته کره این گزارش می

 تومان در سبد کاال توزیع خواهد شد. 500هزار و گرمی نیز با قیمت یک 50های و بسته

بندی شکرسفید و کره بر عهده شرکت بازرگانی هزار تن کره از محل واردات و همچنین بستهبر اساس این مصوبه؛ تأمین مقدار پنج

های توزیع منتخب که اسامی آنها در زمان در شبکه بندی کرده ودولتی ایران نهاده شده و این شرکت مکلف است این کاالها را بسته

 مقتضی اعالم خواهد شد، با قیمت مصوب عرضه کند./

http://www.iana.ir/fa/news/39885/%D9%82%DB%8C 
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 برنامه و سیاست ها
 اآیان - ۱۳۹۵بهمن  ۰۹تاریخ: 

 صادرات منوط به ثبت فاکتور الکترونیک شد

 .بهمن ماه دور اظهاری صادرات منوط به ثبت فاکتور الکترونیکی در سامانه فاکتور است 15با بخشنامه دفتر صادرات از 

 .بهمن ماه دور اظهاری صادرات منوط به ثبت فاکتور الکترونیکی در سامانه فاکتور است 15با بخشنامه دفتر صادرات از  

 .است شده عملی گمرک  این موضوع طی هماهنگی دو دفتر صادرات و فناوری اطالعات و ارتباطات

های نفتی و پتروشیمی ها است. پیش از این تعدادی فرآورده  مهم صادراتی کشور، حوزه مربوط به صنایع از یکی تسنیم،  به گزارش

راتی اعتراضاتی را نسبت به گمرک مطرح کرده بودند. گمرک ایران های بزرگ کشور نسبت به وضع قوانین جدید صاداز پتروشیمی

نیز معتقد است ثبت فاکتور الکترونیک به شفاف شدن فضای مربوط به صادرات محصوالت پتروشیمی و جلوگیری از قاچاق کاال 

 ی یک نهاد نظارتی اعطایهای نفتی این نکته نیز قابل ذکر است که چندی پیش با هماهنگدرخصوص صادرات فرآورده.کمک میکند

 .های نفتی از ستاد مبارزه با قاچاق کاال به گمرک ایران واگذار شده بودمجوزهای خوشنامی صادرات فراورده

http://www.iana.ir/fa/news/40021/%D8%B5%D8%A7%D8%AF 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۹تاریخ: 

های تجاری ایران با نامهای ایران با سایر کشورها/ دالیل ناکارآمدی موافقتساختار متضاد حمایت تعرفه

درصد برندهای حالل جهان، یعنی سبزیجات/ آمریکا بازار پسته ایران را در  50جهان/ مزیت تجاری ایران در 

 گرفت آلمان

تجارت محصوالت کشاورزی "ترین نشست مرکز ملی مطالعات راهبردی آب و کشاورزی اتاق ایران، نتایج دو پژوهش با عناوین در تازه

 .ارائه شد "شناسی محصوالت کشاورزیو مواد غذایی و آسیب

رباره میزان تجارت جهانی کشاورزی ، د"تجارت محصوالت کشاورزی و مواد غذایی"به گزارش خبرنگار ایانا، یکی از مجریان طرح 

های گذشته بیشترین میلیارد دالر بوده است و همانند سال 765هزار و  2014گفت: میزان تجارت کشاورزی در سطح جهان در سال 

ایران  اند. سهمدرصد را آسیا و تنها دو درصد را کشورهای خاورمیانه به خود اختصاص داده 22درصد را اروپا و بعد  42سهم یعنی 

ترین کاالهای تجارتی کشاورزی کشور درصد بوده است. گندم، برنج، جو و ذرت مهم 0.33در صادرات جهانی محصوالت کشاورزی 

 ترین محصوالت کشاورزی صادراتی هستند.دهند و پسته، زعفران و انگور مهمرا تشکیل می

میلیارد دالر واردات  12میلیارد دالر صادرات و بیش از  8.6، 93سال اهلل فریادرس درباره تجارت داخلی کشاورزی نیز افزود: در ولی

هزار تن بوده است. در مورد واردات برنج هم  63گوشت قرمز با میزان  93ترین کاالهای وارداتی ما در سال ایم. مهمکشاورزی داشته

 است و دلیل این نوسان مشخص نیست.باید گفت روندی سینوسی داشته، بطوری که یک سال افزایش و یک سال کاهش داشته 

وی درباره قیمت محصوالت کشاورزی بیان کرد: همواره قیمت کاالهای صادراتی ما بیش از کاالهای وارداتی بوده و در دوره تحریم 

 حتی بدتر هم شده و تراز ما به سمت بدتر شدن رفته است.

ی هم عنوان کرد: بعد از یک دوره تراز منفی، تراز تجاری کشور مثبت این پژوهشگر درباره تراز تجاری محصوالت دامی و صنایع تبدیل

های دامی باید گفت در سال شده است، اما در صنایع تبدیلی تراز ما همچنان منفی است و مثبت نشده است. درباره واردات نهاده

 دهد.بستگی ما به واردات این بخش را نشان میایم که درجه باالی وا، ده میلیون تن وابستگی وارداتی به صنعت دام و طیور داشته93

ترین کشورهای مبدأ واردات محصوالت کشاورزی را سوئیس، امارات، هند و هلند برشمرد و ادامه داد: از طرف دیگر به فریادرس مهم

کنگ پسته به هنگدرصد  54درصد کشمش به امارات، اسپانیا و ترکیه؛  50ایم به صورتی که کشورهای محدودی هم صادرات داشته

 درصد زعفران به اسپانیا و امارات صادرشده است. 69و امارات؛ بخش عمده سیب به عراق و 

 93ترین کاالی صادراتی کشور یعنی پسته تأکید کرد: در پسته رقیب اصلی ما کشور آمریکاست و در سال وی درباره وضعیت مهم

کنگ که مقصد مهم صادرتی ما بوده، را به خود اختصاص داده است؛ ازار هنگنوعی از ما پیشی گرفته است و بیشتر باین کشور به

 ایم.طورکلی در صادرات پسته دچار ناپایداری و روند کاهنده مزیت نسبی شدهبه

های ارزی بر صادرات و واردات محصوالت کشاورزی یادآور شد: صادرات محصوالت کشاورزی متأثر مجری طرح درباره تأثیر سیاست

کند، اما واردات هیچ تأثیری نداشته چراکه متأثر از امنیت غذایی است تا نرخ ارز و رابطه ای نرخ ارز تغییر میتغییرات لحظهاز 

 مستقیمی میان صادرات و نرخ حقیقی ارز وجود دارد.

اورزی به میزان زیادی توان به کشدرصد سهم تجارت جهانی است و کشاورزی را نمی 10تر از تجارت جهانی کاالهای کشاورزی کم

 تر از بعد تجاری آن است.تجاری نگریست. امنیت غذایی در کشاورزی، خیلی مهم

های نظام تعرفه کشاورزی در فریادرس درباره سیاستگزاری در حوزه تجارت محصوالت کشاورزی هم اضافه کرد: تحوالت و اصالح

م تعرفه کشاورزی که تنها بر پایه ابزار تعرفه ارزشی است، حمایت راستای افزایش هدفمندی و سطح حمایتی آن نبوده است و نظا

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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نوع دهد تنظام تعرفه کشاورزی در ایران و سایر کشورها نشان میای بهکند. نگاهی مقایسهمؤثر و متوازنی از کاالهای کشاورزی نمی

اتر از های فره، تعدد طبقات تعرفه و وجود تعرفههای فنی و بهداشتی، شکاف اندک میانگین ساده و وزنی تعرفابزاری، کاربرد اقدام

ای ایران وضعیتی که ساختار حمایت تعرفه های آن است درحالیای هدفمند و مؤثر، از شاخصهدرصد برای حمایت تعرفه 1000

 متضاد از این کشورها را دارد.

 اند و درها به دالیل مختلف وارد فاز اجرایی نشدهنامهفقتهای تجاری ایران هم اظهار داشت: بسیاری از این موانامهوی درباره موافقت

دالیلی مانند  ها هم بهنامههای اجرایی هم منافع چندانی نصیب بخش کشاورزی نشده است. اجرایی نشدن موافقتنامهمعدود موافقت

 گردد.ای و ساختار نامناسب نظام تعرفه کشاورزی در ایران بازمیهای هستهتحریم

شناسی صادرات محصوالت کشاورزی آسیب"شی دیگر نشست، حامد رفیعی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و مجری تحقیق در بخ

 ، خالصه نتایج تحقیق خود را ارائه کرد."های صادراتیاز منظر تحلیل روند قیمت

وفاداری و افزایش ارزش محصول و وی با تأکید بر اهمیت برندسازی محصوالت کشاورزی گفت: برندسازی تنها یک اسم نیست و 

درصد  33درصد برندهای حالل دنیا را مربوط به سبزیجات،  50ثبات در قیمت و توسعه سهم محصول در بازار را در پی دارد.رفیعی 

درصد برندهای حالل جهان یعنی  50درصد را مربوط به محصوالت گوشتی دانست و افزود: با توجه به اینکه در  17فراوری و 

ر، های اخیترین بازارهای صادراتی ایران بیان کرد: در سالزیجات، مزیت داریم باید این فرصت را غنیمت شماریم.وی درباره مهمسب

درصد بازار پسته آلمان در  70، 1970بازارهای هدف صادراتی ما از غرب آسیا به سمت کشورهای شرق آسیا رفته است. در سال 

درصد بازار پسته آلمان را  17درصد و ایران  63، آمریکا 2015که در سال کشور آمریکا. درحالیدرصد سهم  19دست ایران بود و 

 زمان بر همه بازارها کنترلکه آمریکا همدر دست گرفته است. در بقیه کشورهای اروپایی هم سهم صادراتی ما نزول پیداکرده، درحالی

صادراتی ایران و آمریکا ادامه داد: رفتار قیمت و صادرات پسته ایران و آمریکا  دارد.عضو هیأت علمی دانشگاه تهران با مقایسه رفتار

ه هایی کاهش پیدا کردها داشته است و حتی در سالکه قیمت پسته آمریکا روند باثباتی را طی سالطوریکامالً برعکس است؛ به

ی با اشاره به رابطه مقادیر صادراتی و قیمت محصوالت و است، اما در ایران قیمت ثبات نداشته و حتی افزایش پیدا کرده است.رفیع

ها به تنوع کشورهای هدف عنوان کرد: بر اساس نتایج تحقیق ما مقادیر صادراتی روی قیمت محصوالت اثرگذار نیستند، اما قیمت

اند، قیمت محصوالت هم شدت روی مقادیر صادراتی تأثیرگذار است. از طرف دیگر هر زمان که کشورهای هدف صادراتی بیشتر شده

 یافته است. هر زمان که سهم صادراتی ما بیشتر شده است، قیمت محصوالت صادراتی افت پیداکرده است.افزایش

 مشکالت صادراتی صنایع غذایی در سه دسته بندیدسته

های تولید، صادرت و متأثر از چالشاین پژوهشگر در ادامه با اشاره به اینکه در این تحقیق مشکالت صادراتی در سه دسته مربوط به 

ها از اند، اظهار داشت: مواردی مانند برندسازی، تعرفه صادراتی کشور مقصد، تغییرات قیمت ارز و تحریمشده بندیجهانی دسته

مطالعات  ترین موارد مؤثر بر تغییرات روندهای صادراتی هستند.عباس کشاورز، معاون وزیر جهاد کشاورزی و مشاور مرکز ملیمهم

ها گفت: درباره گزارش نخست باید ذکر کنم که نتایج تحقیق باید راهبردی آب و کشاورزی اتاق ایران پس از شنیدن نتایج گزارش

هم به  94 بود که باید سال 93های عمومی و کلی کاربرد ندارند. همچنین نتایج تحقیق مربوط به سال جزئی و دقیق باشند و نسخه

باره گزارش دوم هم پرسش ما در مورد خرما بود. اینکه چرا خرمای تولیدی ایران در بازارهای صادراتی قیمت چندانی آن اضافه شود.در

 ندارد؟ اما باید به این دو تحقیق مواردی اضافه و مواردی از آنها اصالح شود./

ww.iana.ir/fa/news/http://w40004/%D8%B3%D8%A7%D8%A 
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۹۵/۱۱/۰۵ : تاریخ

 کنند های صنعتی در تابستان/ بقیه زیر ظرفیت کار میدرصدی گاوداری 2۹مرکز آمار خبر داد تعطیلی 
  .خبر دادهای صنعتی در تابستان امسال درصدی گاوداری 29مرکز آمار ایران از غیرفعال بودن 

های بخش کشاورزی ، مرکز آمار ایران در راستای اجرای وظایف قانونی خود آمارهای متنوعی از فعالیتخبرگزاری فارسبه گزارش 

های نوان یکی از فعالیتهای صنعتی به عفعالیت گاوداری.کندهای آمارگیری مختلف گردآوری و منتشر میرا از طریق اجرای طرح

ای در این راستا، طرح آمارگیری نمونه.ای از تولید شیر و گوشت کشور را به خود اختصاص داده استسهم عمده مهم بخش کشاورزی،

ی گاودار 26061، تعداد 1395بر اساس نتایج این طرح در سال .جاری در سراسر کشور به اجرا در آمداز این فعالیت در تابستان سال

 2.4گاوداری صنعتی با ظرفیت  17132میلیون رأس گاو و گوساله در کشور وجود دارد که از این تعداد  3.6صنعتی با ظرفیت 

 .میلیون راس مربوط به پرورش گاو شیری و بقیه مربوط به فعالیت پرواربندی گاو و گوساله است

 موجود گوساله و گاو تعداد اند.ون رأس فعال و بقیه غیر فعال بودهمیلی 2.8های صنعتی با ظرفیت درصد از گاوداری 71جاری در سال

 گوساله و گاو درصد 28 اصیل، گوساله و گاو درصد 68 که است بوده رأس 1439391 آمارگیری روز در صنعتی هایگاوداری در

به ترتیب  1395و سه ماهه اول سال  1394های صنعتی کشور در سال تولید شیر گاوداری.اندبوده بومی گوساله و گاو بقیه و آمیخته

 .هزار رأس بوده است 137و  541میلیون تن و تعداد گوساله و گاو پروار شده در این دو دوره به ترتیب  1.1و  4.1

درصد  12.8ای، درصد ذرت علوفه 38.7هزار تن شامل  10817های صنعتی کشور در سال گذشته مقدار مصرف علوفه گاوداری

درصد کنجاله،  2.8ای، درصد ذرت دانه 5.4درصد سبوس،  6درصد جو،  9.5درصد کاه،  9.9درصد کنسانتره آماده،  10، یونجه خشک

های صنعتی در سال تعداد کل شاغالن گاوداری.درصد سایر انواع خوراک دام بوده است 2.8درصد تفاله خشک چغندر و  2.1

 .اندنفر با مزد و حقوق و بقیه بودن مزد و حقوق بوده 34866نفر بوده است که از این تعداد  66470 ، 1394

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951105001215 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۱تاریخ: 

 نوین را برای بخش آب و خاک فراهم کردبرجام سرمایه های 

معاون امور آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: با اجرای برجام در یک سال گذشته، ورود سرمایه گذاران خارجی و فناوری  

 .های نوین در بخش سیستم های نوین آبیاری بخش کشاورزی تسهیل شد

ار اقتصادی ایرنا افزود: با توافق برجام محدودیت ها برای تامین فناوری های جمعه( در گفت و گو با خبرنگ)امروز « علیمراد اکبری»

 .نوین، سرمایه گذاری، مشکالت آموزشی درباره سیستم های نوین آبیاری و حتی انتفال دانش به کشور ما برطرف شد

وری که به هیچ وجه امکان برقراری اکبری ادامه داد: زمان تحریم های ظالمانه مشکالت زیادی را در این بخش ها داشتیم؛ به ط

ارتباط با کشورهای پیشرو همچون ایتالیا، اسپانیا، آلمان و کانادا در بحث سیستم های نوین آبیاری وجود نداشت و واردات این 

یا، سپانوی تصریح کرد: پس از امضای برجام شمار زیادی از کشورهای پیشرفته در این صنعت مانند ایتالیا، ا.تجهیزات میسر نبود

 .فرانسه، آلمان و حتی چین به صورت فاینانس با ما همکاری می کنند

وی اضافه کرد: اکنون پس از جمع آوری مستندات و بررسی های صورت گرفته، برای ورود سرمایه با هدف توسعه زیرساخت های 

ی را با این کشورها در صنعت آب و بخش آب و خاک کشور و اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار آمادگی داریم تا فصل مشترک

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور آب و خاک گفت: اکنون برخی شرکت های معتبر دنیا برای انتقال .خاک کشور داشته باشیم

هایی کاالفناوری سیستم های هوشمند آبیاری به کشور ما اعالم آمادگی کرده اند که در حال پیگیری پیشنهادها هستیم تا واردات 

 .مانند قطره چکان ها و صفحه های خورشیدی برای مناطق فاقد برق، به سهولت انجام شود

اکنون بسیاری از شرکت های کره جنوبی،  :اکبری تاکید کرد برجام مانع ها در انتقال فناوری به کشورهای دیگر را از بین برد و افزود

د اولیه ای مانند پلی اتیلن که به اندازه کافی در کشور تامین نمی شود آمادگی دارند چین، ایتالیا، فرانسه و آلمان در زمینه صدور موا

وی یکی دیگر از مشکالت این بخش در زمان تحریم ها را مستهلک شدن .که می تواند بخشی از مشکالت ما را حل و فصل کند

گفت: اکنون با ورود فناوری، مواد اولیه، سرمایه بسیاری از دستگاه ها و تجهیزات مربوط به سیستم های آبیاری جدید دانست و 

گذاران و مهمتر از همه تامین دسترسی به دستگاه ها و تجهیزات نوین همچون لوله، قطره چکان، آبپاش، پمپ های سانتریفیوژ و 

فناوری، تحقیقاتی،  وی اضافه کرد: برجام منجر شد در بحث تبادل علمی،.سیستم های آبیاری تحت فشار مشکلی در این بخش نداریم

معاون آب و خاک کشاورزی درباره وضعیت کنونی اجرای سیستم .پژوهشی و آموزشی با هلند، ایتالیا و آلمان مشکلی نداشته باشیم

هزارهکتار زمین، سامانه آبیاری تحت فشار اجرا می شود که  200طبق برنامه ریزی صورت گرفته امسال در  :های نوین آبیاری گفت

 400هزار و  2میلیون دالر آن دریافت شده است( و همچنین  200میلیون دالر از صندوق توسعه ملی )که تاکنون  500 با تخصیص

میلیارد ریال نیز به توسعه  500هزار و  6به گفته وی، به تازگی .میلیارد ریال از تبصره بودجه اسناد خزانه فعالیت ها پیش می رود

 .هزار هکتار اجرا شده است و بقیه تا پایان سال عملیاتی می شود 115ه شده که تاکنون در سیستم های نوین آبیاری تخصیص داد

اکبری افزود: با اجرای برجام به نظر می رسد از آغاز برنامه ششم توسعه بتوانیم با تجهیزات و سرعت بیشتری طرح را پیش ببریم و 

 600به گفته وی، از آغاز اجرای طرح تاکنون نزدیک یک میلیون و .ودهزار هکتار از این سامانه در کشور عملیاتی ش 600سالیانه 

 .هزار هکتار از زمین های کشاورزی زیر پوشش سامانه های آبیاری تحت فشار قرار گرفته است

http://www.iana.ir/fa/news/39720/%D8%A8%D8% 
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 امه و سیاست هابرن
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۹تاریخ: 

 برای حفاظت از منابع آب و ذخایر ژنتیکی "گروه تولیدی کشاورز نانوا"تدوین مدل 

بوم سازگار ایران با تأکید بر اینکه بذرهای اصالح شده و وارداتی نیاز آبی باالیی دارند، از مدیره انجمن کشاورزان زیسترئیس هیأت

 .مبتنی بر شرایط محیطی ایران با استفاده از ارقام بومی و با تکیه بر حفاظت از منابع آب خبر دادطراحی مدلی 

های توسعه محلی در ایران، با موضوع فرایند احیای زنجیره تولید مشارکتی به گزارش خبرنگار ایانا، هفتمین جلسه از سلسله نشست

سازگار چندی پیش در محل پژوهشکده سیاستگذاری علم، فناوری ارقام مقاوم بوم زیستی و ذخایر ژنتیکی وبا رویکرد حفاظت از تنوع

ایران،  بوم سازگارمدیره انجمن کشاورزان زیستو صنعت دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.در این نشست احمد طاهری، رئیس هیأت

ارکت کشاورزان و اختصاص زمین برای انجام در خصوص تجربیات مرتبط با موضوع نشست، مطالبی ارائه کرد.وی با تشکر از مش

های بومی ایرانی، پس از خروج از کشور، بعد از مدتی به عنوان علم و دانش نوین مطرح ها و مدلمطالعه، بیان کرد: بسیاری از تکنیک

چهار سال پیش گروهی " های بومی نوین شده، اشاره و افزود:ای از بازگشت مدلشود. طاهری به نمونهشده و به ایران فروخته می

وی از . این گ"گوی رُسی"کردند به نام ای استفاده میژاپنی که در مناطق خشک و کویری ایران در حال تحقیق بودند، از تکنولوژی

ها را به صورت خشک شده در مناطق کویری پخش مخلوط خاک رس، وِرمی کمپوست و بذر مراتع تشکیل شده بود. این گوی

کرد وِرمی کمپوست نیز بذر را تغذیه میداد، ورت بارش باران، خاک رس، آب باران را جذب و در اختیار بذر قرار میکردند. در صمی

توان برای شد، میها قبل به وسیله نیاکان ما انجام میآمد. از همین روش ساده که مدتو پس از مدتی، گیاه مرتعی به وجود می

 ها و الزاماتبوم سازگار ایران ویژگیمدیره انجمن کشاورزان زیسترئیس هیأت"هره برد.افزایش پوشش گیاهی در مناطق خشک ب

گونه تشریح کرد: این محصوالت، نهاده محور بوده، نیاز آبی باالیی کشاورزی رایج در دنیا )پرمحصول و یکنواخت( را برای حضار این

ود زاد و غیربومی بسیاری را با ختقد است: این محصوالت، اتکاء بروندارند و وابستگی شدیدی به کود و سموم شیمیایی دارند.وی مع

برداران ما در سطوح ملی آل یاد شده، چند درصد از اراضی و بهرهبه همراه خواهند آورد.طاهری ادامه داد: با شرایط آرمانی و ایده

ها و ها و سفارشگیریدر سطح ملی همسو با جهتهایی را داشته که ما تمام کوشش و توان علمی و تحقیقاتی خود را چنین ویژگی

 ایم؟های انحصارگر بذر و غذا قرار دادهها و غولها، کارتلها، تراستهای چند ملیتیسیاست

های امنیت غذایی کشاورزی رایج، بیش از هفتاد درصد غذای جهان توسط وی اضافه کرد: با وجود سروصدا، بوق و کرنا و وامصیبت

بوم سازگار ایران افزود: از آنجا که تمرکز کشاورزی صنعتی مدیره انجمن کشاورزان زیستشود.رئیس هیأتپا تولید میدهکشاورزان خر

الشعاع قرار گرفته است و همچنین و رایج بر افزایش عملکرد در واحد سطح است، پرداختن به مدیریت جامع و موارد دیگر، تحت

 غذایی در سطح دنیا بسیار بیش از حد معمول شده است. ضایعات و دورریز محصوالت کشاورزی و

یابد که درصد )نسبت به میزان کنونی( افزایش می 50، نیاز به غذا 2030وی بیان کرد: به دلیل رشد فزاینده جمعیت جهان تا سال 

اتات در که الزمه آن اصالح نببرای پاسخگویی به این درخواست، نیازمند دستیابی به ارقام جدید با کمیت و کیفیت باالتر هستیم 

جهت خلق ارقام جدید متنوع گیاهی خواهد بود.طاهری ادامه داد: در همین راستا کشور ایران به لحاظ داشتن ذخیره ژرم پالسم 

تیکی ژن های اخیر بسیاری از منابعآید که متاسفانه در دههغنی، از مراکز مهم تنوع و انتشار بسیاری از گیاهان در جهان به حساب می

پذیری ژنتیکی به لحاظ کاهش سطح تنوع، موجب تهدید امنیت اند و آسیبکشور از بین رفته و یا در معرض انقراض قرار گرفته

 پذیری ژنتیکی دارد. بانک بذراهمیت بسیاری برای جلوگیری از انقراض و آسیب "بانک بذر"غذایی نیز شده است.وی عنوان کرد: 

 های بذر است.متری زیر زمین بنا شده است، که نشان دهنده اهمیت بانک 140طبیعی در های نروژ در زیر یخچال

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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بوم سازگار ایران افزود: ایران دارای موقعیت استراتژیک و ژئوپلیتیکی در خصوص ذخایر مدیره انجمن کشاورزان زیسترئیس هیأت

. "سر این هالل کشور روسیه و سر دیگر آن کشور سوریه استکشاورزی، هِاللی دارد به نام هالل غالت؛ یک "ژنتیکی است.وی گفت: 

النهرین، دجله و فرات، یا همان کشورهای ایران و عراق قرار در قسمت پهن این هالل که مرکز ذخایر ژنتیکی غالت دنیاست، بین

های ثر عواملی همچون استفاده از واریتهاند.طاهری با تاکید بر موقعیت ویژه ایران در هالل غالت افزود: منابع ژنتیکی کشور بر اگرفته

کش به صورت های مدرن زراعی مانند استفاده از سموم علفهای بومی، اعمال روشپر محصول و اصالح شده یکنواخت به جای واریته

ها و مزارع یکنواخت، ههای هرز )که نقش اجداد و خویشاوندان گیاهان زراعی را دارند(، ایجاد مراتع، چراگاوسیع برای از بین بردن علف

های ارتباطی، مراکز صنعتی و خدماتی، تغییرات اقلیم و گرم شدن کره زمین، در خطر فرسایش ژنتیکی رشد و گسترش شهرها، راه

 ، مدلی با هدف احیای چرخه ارزشمند کشاورز و نانوا مدلی ایجاد کرد که که"گروه تولیدی کشاورز نانوا"اند.وی با ایجاد قرار گرفته

 دست مشتری برسد و کشاورزان نیز مزد واقعی زحمت خود را دریافت کنند.نان سالم و ارگانیک به

های گیری گروه بر اساس ضرورتبوم سازگار ایران در خصوص این مدل بیان کرد: شکلمدیره انجمن کشاورزان زیسترئیس هیأت

یکی( های محیطی )شیمیایی، صنعتی، ژنتاکوسیستم، کاهش آالیندهزیست و زیستی، ذخایر ژنتیکی، محیطحفاظت از منابع آب، تنوع

 بوم اطراف بنا شده است.زیست و کشتویژه در محیطبه

 ماه در دانشگاه شریف برگزار خواهد شد./، هفته آخر بهمن"دانش بومی آب در ایران"ها با موضوع هشتمین جلسه از این نشست

http://www.iana.ir/fa/news/39990/%D8%AA%D8%AF% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۲تاریخ: 

تشکیل انجمن علمی روستاشناسی ایران و ایجاد نهاد برندسازی روستایی با حضور نخبگان دانشگاهی کلید 

 خورد

 .جانبه روستایی کلید خوردعملیاتی شدن تدابیر در دستور کار جمعی از دلسوختگان توسعه همهبرندسازی روستایی با 

در جریان بازدید دکتر اسماعیل شهبازی استاد و پدر علم ترویج کشاورزی در ایران، مهندس علیرضا اوجاقی مشاور روستایی و قاسم 

رد صورت رسمی اعالم و مورگزاری کشاورزی ایران )ایانا(، این موضوع بهغایبی یکی از کشاورزان فعال در عرصه توسعه روستایی از خب

اقت را رویه که طخورده مقابله با فرآیند ناگوار روستاگریزی و مهاجرت بیهای شکستوگو قرار گرفت تا مشخص شود سیاستگفت

-ا با ارائه راهکارهایی نظیر برندسازی روستایی شناسی و علم ترویج کشاورزی ستانده، آنان را واداشته تاز نخبگان دانشگاهی جامعه

 های عملیاتی را برای خروج هرچند تدریجی روستاها از بحران مهاجرت، بردارد.گام -منظور ایجاد رونق کسب و کارهای تولیدیبه

ی روستاییان و عشایر هاهای پدر علم ترویج کشاورزی و همزمان با نخستین جشنواره نمایش توانمندیاوجاقی که در معیت مشاوره

ای از سال گذشته، به مطالعه این امر پرداخته بود و بعد از برگزاری دومین جشنواره که هفته گذشته در تهران برگزار شد، آن را رسانه

دف با هوگو، اوجاقی از آغاز مقدمات برگزاری همایش برندسازی روستایی در سال آینده و عملیاتی کرد، در جریان این بازدید و گفت

ها قبل به همت دکتر گیر خبر داد و گفت: البته در این راستا از مدتاندیشی نخبگان دانشگاهی و نهادهای اجرایی و تصمیمهم

در دست  "انجمن علمی روستاشناسی ایران"شهبازی و جمعی از استادان اهل فن و دارای دغدغه روستا، انجمنی علمی تحت عنوان 

لی ها و استعدادهای محهای کاربردی و علمی الزم برای شناسایی دانش بومی و مهارته است تا در عمل گامبررسی و تشکیلقرار گرفت

ت ها است درباره محصوالهای برندسازی آنها آغاز شود.وی با یادآوری جایگاه مقوله برندسازی که سالدر تمام روستاهای ایران و قابلیت

آوردهای روستایی، چند سالی ها و دستته است، افزود: البته بعد از محصوالت و فراوردهتولیدی تجاری جهان مورد توجه قرار گرف

های ملی و شهری نیز که منجر به ایجاد ارزش افزوده برای کشور و شهرها شده، در دستور کار نخبگان برخی از است که برندسازی

شهری و مناطق برای چند دهه اخیر بیشتر بوده، توجه به برندسازی کشورها قرار گرفته است. اما با وجود این که تمرکز بر برندسازی 

روستایی موضوع جدیدتری است. با این حال طی چندسال اخیر بحث برندسازی روستایی نیز آغاز شده تا ارزش افزوده آن عاید تمام 

سازی ایده برندسازی روستایی نهادینهمردم روستاهای صاحب برند و حتی روستاهای همجوار آنها شود.به گفته این صاحب نظر بانی 

های کشاورزی، دامداری، سیاحتی، زیارتی، تاریخی و فرد خود را در تمام زمینههای منحصربهدر ایران، از آنجا که هر روستا ویژگی

توان باراهکارهای یهای خاص نیروهای انسانی ساکن در آنها را داراست، با همت و آموزش روستاییان مهای گردشگری و تواناییجاذبه

ها و دستاوردهای هنری و... مبادرت تخصصی این امر به برندسازی روستایی و جلب توجه مردم شهرنشین برای استفاده از جاذبه

ورزید.اوجاقی با بیان اینکه برندسازی روستایی تنها با خالقیت و همت خود جوامع روستایی ایجاد شدنی است، مزیت این اقدام را 

ها کردن ثروت بالقوه روستاها در ایران برشمرد و بیان کرد: با نگاهی به رویکردهای تاریخی در روستاهای ایران به برخی تواناییبالفعل 

العاده باالیی در برندسازی روستایی وجود دارد. توان به ضرس قاطع مدعی شد که پتانسیل فوقهای بومی میاعم از کشاورزی یا آیین

سواد یا دلبستگی مستدام مفاخر روستایی مانند تواند شامل برخوردار نبودن برخی روستاها از هرگونه بیمی برندهایی که بعضاً

ها و مطالعات گروه مهندسی تکنولوژی آبادانی روستا در پروفسور موسیوند و... نیز شود.این پژوهشگر فعال توسعه روستایی به تالش

وران مسئولیت دکتر شهبازی و چه دوره کنونی که زیر نظر دکتر اسماعیل رسولی و در دانشگاه شهیدبهشتی اشاره کرد که چه در د

های الزم برای عملیاتی کردن ها و همکاریهای سوادکوه در حال فعالیت است، بخشی از مشاورهواقع در دل جنگل "زیرآب"سایت 

 اند.طرح جامع برندسازی روستایی را در دستور کار قرار داده
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 ناکارمد به روستا و روستانشینی و توصیه به برندسازی محصوالت و الگوهای رفتاری و گویشی روستاییان ایراننقد نگاه 

های تولیدکننده را تجهیز به دانش شهبازی، پدر علم ترویج کشاورزی نیز با اشاره به اینکه در چارچوب اقتصاد مقاومتی باید توده

ای ونهگاقل امکانات موجود کرد، اظهار داشت: در این وادی، با وجود اراضی خرد پراکنده باید بههای روستا با حداستفاده از تمام قابلیت

نیافتی یا بسیار دشوار مانند برداری کرد و به آرزوهایی بعضاً دستعمل کرد که از دو تا سه جریب )قفیز( زمین درست بهره

دهد وش و منتظر نماند. کمااینکه مصادیق بسیاری هست که نشان میها زمین خرد و پراکنده در کشور دلخسازی میلیونیکپارچه

تنها قانون ارث اجرا نشده است، بلکه صاحبان زمین در قید حیات نیز مبادرت به تقسیم اراضی میان فرزندان و وارثان خود می نه

 نرفته و نخواهند رفت. سازی اراضی کشاورزیهای فنی مصلحتی مانند یکپارچهکنند، حداقل تاکنون زیربار توصیه

کارگیری توده مردم برای تولید و مقاومت برابر مشکالت کاری آن را بهوی با استناد به سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل که فلسفه

شاورزان ه کتوانید منصفانه داوری کنید کبر سر راه عوامل تولید برشمرد، ادامه داد: این در حالی است که با قاضی کردن کاله خود می

 اند.های بسیاری را متحمل شدهفایده -اند و هزینه تنها امسال، بلکه سالها است در اقتصاد مقاومتی به سر بردهو عشایر ایران، نه

این استاد کارکشته ترویج کشاورزی با قیاس کارکردهای نظام سنتی کشت و نظام مدرن مدعی شد: اگرچه در نظام سنتی عملکرد 

توان های بومی هر منطقه میحد سطح پایین بود، اما با توجه به آمدن ابزارهای خاص ومتنوع و همچنین احیای مهارتتولید در وا

 در عین سنتی بودن، تولید سالم و ارگانیک در واحد سطح را ارتقا داد.

دلیل نداشتن مهارت، از ان بهاش دیده که کشاورزشهبازی با بیان اینکه بارها هنگام برداشت محصوالت در محل اقامت روستایی

ود، شای از دسترج آنها منکوب میدلیل نداشتن مهارت، بخش عمدههای برداشت عاجز هستند و بهبرداشت کمی و کیفی با ماشین

متنوع قام شده، مناسب ارهای ارائهتصریح کرد: البته باید مسئوالن مربوطه به این نکته هم توجه داشته باشند که شاید برخی ماشین

محصوالت موجود در بازار نباشد.وی با بیان اینکه بر خالف تصور اشتباه رایج، توسعه خطوط ارتباطی و اینترنتی در روستاها طی 

ها قابل کند، باعث این نشده است که همه اطالعات روستاییان و روستانشینهای اخیر که روند رو به رشد پرشتابی را دنبال میسال

ینترنت شده باشد، یادآور شد: کما اینکه چندی پیش در جریان یک مطالعه ساده در روستایی متوجه شدیم که با احصاء از طریق ا

 های این نوع بیمه قرار بگیرند.اند در جریان ویژگیوجود ایجاد صندوق بیمه، روستاییان و عشایر؛ نتوانسته

های تعاونی تولیدی ما در روستاهایی است که روز بیان کرد: نظاماین استاد بزرگ ترویج کشاورزی درباره دانش بومی گذشته تا ام

 های مختلف و بسیار نضج گرفته است.اساساً متناسب با اراضی پراکنده و با پستی و بلندی

 کس تاکنون پاسخ روشنی به این پرسش ندادهها عنوان کرد: هیچمالحظگیهایی مستند از این دست بیشهبازی در اشاره به نمونه

ها را دارد و در سند هم قید شده است، چه کسی یا کسانی است که وقتی روستایی حق عبور آب ورفت و آمد آن از دل مزارع همسایه

 کننده مطرح کنند تا حقوق ارتفاقی مالکان روستایی محفوظ بماند.ها را به شکل قانعتوانند پاسخ این قبیل پرسشمی

زمینی همدان، خربزه نام کشاورزی در ایران مانند برنج طارم، عسل سبالن، سیب دماوند، سیبوی با نام بردن از چند محصول خوش

گیان نهاوند، زعفران قائنات، گالبکاشان و... افزود: با این شرایط، ضمن امکان ثبت مشخصات برند محصوالت روستایی خاص در 

 های روستایی نیز مبادرت ورزید.... انسانتوان به برندسازی الگوهای رفتاری و گویشی وکشورمان ایران، می

 شودهای نامسئوالنه، به سرخوردگی روستاییان منجر میگذاریسرمایه

عنوان یکی دیگر از حاضران در این نشست به تجربه عینی خودش در ناکام ماندن قاسم غایبی، از کشاورزان میهمان ایانا نیز به

گذاری در بخش از روستاهای اطراف گرمسار استناد کرد و گفت: تشویق به سرمایهگذاری در اراضی زراعی خود در یکیسرمایه

 گذار متعهد بههای مسئوالنه و دقیق صورت نگیرد، تمام ذوق و شوق یک سرمایهکشاورزی و حضور در روستاها تا زمانی که مشاوره
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در  ایه خرید زمین یادشده اشاره کرد که آبیاری قطرهتولید و زندگی در روستا را به سرخوردگی بدل خواهد کرد.وی در این باره ب

گذاری ای و سرمایهآن با توجه به لحاظ نشدن درجه شوری آب منجر به انتقال شوری به سطح خاک و در نتیجه ناکارایی آبیاری قطره

ا های کشت در هر منطقه رن مزیتدر قطعه زمینی شد که با وجود این که خرد هم نبود، اما به توفیق نیانجامید.غایبی نادیده گرفت

گذاری در های برندسازی روستاها، توسعه هوشمندانه سرمایههای فنی دقیق ضروری دانست و گفت: یکی از راهدر کنار مشاوره

های آنها است.وی به نتایج دیگر مطالعات عینی خود در بخش کشاورزی کشور در حوزه روستاهای مختلف کشور، متناسب با اقلیم

 هایلیدات زیتون و قارچ و... اشاره کرد و اظهار امیدواری کرد تا مسئوالن با اتخاذ راهکارهای عملیاتی کاربردی، نظارت و مشاورهتو

 گذاران کشاورزی در روستاهای کشور را در دستور کار قرار دهند./مسئوالنه به سرمایه

http://www.iana.ir/fa/news/39729/%D8%AA%D8%B4% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/39729/%D8%AA%D8%B4%25


            
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                         5139 ول بهمنااهم اخبار کشاورزی هفته 

 

70 
 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۲تاریخ: 

 سبز در بخش کشاورزی و تأمین مالی آن صادتاق

الگویی است که به افزایش رفاه انسان و برابری اجتماعی منجر شده و خطرات  (Green Economy)شرق : اقتصاد سبز

دهد. به عبارتی دیگر، اقتصاد سبز، اقتصادی است که در سایه آن محیطی و کمبود اکولوژیکی را به طور چشمگیری کاهش میزیست

محیطی در کمترین میزان های زیستکه در آن خطرها و آسیبلیآید؛ درحارفته و عدالت اجتماعی پدید میها پیشزندگی انسان

ممکن است. اقتصاد سبز یک اقتصاد یا توسعه اقتصادی است که برپایه توسعه پایدار و آگاهی از اقتصاد بومی )سازگار با بوم( بنا نهاده 

یین و منابع کارآمد که همگان به اندازه کافی از آنها ای شامل میزان کربن پاتوان نمونهتر، اقتصاد سبز را میشده است. به بیان ساده

های های دولتی و خصوصی که به کاهش انتشار کربن و آالیندهگذاریمند هستند، دانست. این اقتصادی است که بر پایه سرمایهبهره

اد سبز با گیرد. اقتصشود، شکل مییها منجر موری انرژی و منابع و جلوگیری از نابودی تنوع زیستی و اکوسیستمدیگر، افزایش بهره

ادی برداری از منابع اقتصهای طبیعی و بهرهسازی دنیای امروز اقتصادی با محیط زیست برای استفاده مؤثرتر از سرمایهرویکرد همگام

های مؤلفه توسعه است. دستیابی بهیافته و تا حدودی کشورهای درحالموجود جهان، مرکز توجه سازمان ملل، کشورهای توسعه

، تخمین (OECD) سازمان همکاری اقتصادی و توسعه .ریزی و توجه داردروی جهان، نیاز به برنامههای پیش اقتصاد سبز با واقعیت

سابقه جمعیت، سال آینده اضافه خواهد شد که این افزایش بی 20توسعه در زند بیشتر از سه میلیارد جمعیت به کشورهای درحالمی

هایی را به دنبال خواهد ها افزایش داده که خود چالشونقل، توسعه شهری کشاورزی و زیرساختای انرژی، آب، حملتقاضا را بر

درصد تا سال  55توان به افزایش استفاده از آب در حدود شود که میبینی میداشت. به دلیل همین افزایش تقاضا، پیامدهایی پیش

 هاییوهش اینکه مگر شده، بزرگ مقیاس در زداییجنگل به منجر که داشته دوبرابرشدن به نیاز کشاورزی محصوالت  اشاره کرد 2050

گراد افزایش یافته و منجر به افزایش چهار تا شش درجه سانتی 2010درصد در سال  85حدود  در انرژی تقاضای. کند تغییر کشت

ها شود. همه اینها هزینهو افزایش تهدیدکننده سطح آب دریا میها میانگین دمای جهان شده که این حرارت بیشتر باعث امواج، توفان

های فراوانی برای جامعه به همراه دارد. به عنوان نمونه، هزینه و آسیب حاصل از توفان شنی بخش کارائیب، اقیانوس اطلس و آسیب

اند. نفر زندگی خود را از دست داده 250از میلیارد دالر برآورد شده و بیش  60، بیش از 2012و شمال شرق ایاالت متحده در اکتبر 

وهوایی آینده را کاهش داده و تغییر و تخریب محیط تواند خطرات حاصل از تغییرات آبمیان، رشد سبز و اقتصاد سبز میدراین

، بیش 2011ا سال و ت 1970وری سوخت وسایل نقلیه اشاره کرد که در اوایل دهه توان به بهرهزیست را کنترل کند. برای نمونه می

های گذاری جهانی در انرژیهای تجدیدپذیر بوده است. سرمایهگذاری در انرژیاز دو برابر شده است که این امر ناشی از سرمایه

میلیارد دالر رسیده است. افزایش  257درصد افزایش داشته و به رقم  17، حدود 2010نسبت به سال  2011تجدیدپذیر در سال 

 گذاری وطرح کرد که برای دستیابی به این مهم، سرمایهمحیطی توان به عنوان راهکاری برای امنیت زیستی را میوری انرژبهره

گذاری داخلی و مرزی در کشورهایی که عضو سازمان همکاری اقتصادی گیرد. سرمایههای مرتبط با آن، صورت میتأمین مالی فعالیت

های نو افزایش داشته که در درصد در انرژی 47، با نرخ ساالنه حدود 2011تا  2004های نیستند بین سال (OECD) و توسعه

درصد در هر سال بیشتر است؛ اما باید به این نکته هم توجه شود که میزان و  27که دارای نرخ رشد  OECD مقایسه با کشورهای

بیشتر از کشورهای غیر عضو است. تأمین مالی  ،(OECD)گذاری در کشورهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعهاندازه سرمایه

یافته است؛ به دلیل اهمیت افزایش توسعه بیشتر از کشورهای توسعهدر کشورهای درحال 2012انرژی پاک برای اولین بار در سال 

نیافتن به توسعه ای که خود باعث تخریب محیط زیست و دستوری انرژی و انرژی نو در کاهش ایجاد و تولید گازهای گلخانهبهره

رای توسعه بهای کشورهای درحالهای رشد سبز که از سوی تعدادی از دولتگذاری به دنبال استراتژیشود. افزایش سرمایهپایدار می
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بز های رشد ستوسعه تأمین مالی استراتژیتوسعه منابع آب، کشاورزی پایدار و انرژی پاک صورت گرفته است. در کشورهای درحال

 .بخشیدن دستیابی به اهداف مدنظر شودتواند باعث سرعتهای عمومی، میآژانساز سوی 

http://www.iana.ir/fa/news/39731/%D8%A7%D9%82%D8 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۱تاریخ: 

 المللی پول و بانک جهانی درباره برجام/ ایران نجات اقتصاد را انتخاب کردگزارش صندوق بین

صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در گزارش هایی نوشتند، امضای برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( در دولت یازدهم، نقطه 

به گزارش ایرنا، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در .امیدبخش رشد آتی به شمار می رودپایانی بر سیر عقبگرد اقتصاد ایران و 

خورشیدی با وجود رشد بی سابقه درآمدهای نفتی ایران، به دلیل  1392تا  1389چندین گزارش خود تاکید کردند در سال های 

 ولیستی، افزایش شتابان نرخ تورم و بیکاری و گسترش فقربی انضباطی های مالی، فساد گسترده و اتخاذ سیاست های اقتصادی پوپ

به نوشته این دو موسسه بین المللی، پیروزی .رقم خورد و نزدیک بود که اقتصاد این کشور روندی مشابه ونزوئال را در پیش گیرد

 .حتمی نجات داداقتصاد ایران را از ادامه این روند و سقوط  1392در انتخابات ریاست جمهوری سال « حسن روحانی»

 میالدی از نگاه سازمان های بین المللی 2013تا  2011اقتصاد ایران درسال های 

 صندوق بین المللی پول -

( با کاهش نرخ رشد اقتصادی روبرو شد، سرانجام در سال 86/1385) 2007از نگاه صندوق بین المللی پول، اقتصاد ایران که از سال 

 .از رشد اقتصادی باز ماند 1.9و منفی  1.9، منفی 2به ترتیب با نرخ رشد  (92/1389) 2013و  2012، 2011های 

به ترتیب  2012و  2011دهه گذشته همواره دورقمی بود، بر اساس اعالم صندوق بین المللی پول در سال های  2نرخ تورم که در 

 .سال گذشته شکست 20را در دستکم درصد، رکورد خود  34.7نیز با ثبت  2013درصد رسید و در سال  30.5و  21.5به 

 .درصد اعالم کرد 10.4و  12.2، 12.3این صندوق، نرخ بیکاری در سال های یادشده را به ترتیب 

 بانک جهانی -

درصد را  1.9و منفی  6.6، منفی 3.9به ترتیب نرخ رشد اقتصادی  2013تا  2012از نگاه بانک جهانی اقتصاد ایران در سال های 

 .تجربه کرد

 سازمان شفافیت بین الملل -

میالدی، ایران  2013الملل در مورد فساد اداری و اقتصادی کشورهای مختلف در سال بر اساس گزارش سالیانه سازمان شفافیت بین

 .را به دست آورد 144کشور مورد بررسی رتبه  177میان 

 جمع بندی سازمان های بین المللی درباره اقتصاد ایران

 میم بگیردایران باید تص -

میالدی در  2014این صندوق اوایل سال  .( پذیرفت با صندوق بین المللی پول همکاری کند1391)مرداد  2012ایران در اوت سال 

نخستین گزارش خود در مورد اقتصاد ایران نوشت: شوک های بزرگ و مدیریت ضعیف اقتصاد کالن کشور در چند سال گذشته تاثیر 

 .و رشد اقتصادی گذاشته است قابل مالحظه ای بر ثبات

ترکیبی از شوک های مرتبط با اجرای مرحله نخست هدفمندی یارانه ها، برنامه های اجتماعی بلندپروازانه با تامین مالی ناکافی و »

 .«تشدید تحریم های تجاری و مالی با تاثیر بر محیط خارجی، اقتصاد را ضعیف کرده است

ایران اکنون به جایی رسیده است که باید تصمیم بگیرد؛ یا با رشد منفی و تورم باال سقوط کند  صندوق بین المللی پول اضافه کرد:

 .یا اصالحات اقتصادی را برای افزایش ثبات، سرمایه گذاری و بهره وری آغاز کند

 ایران نجات اقتصاد را انتخاب کرد -

 .سیاست های اقتصادی تغییر کرد 1392بات ریاست جمهوری سال پس از روی کار آمدن دولت یازدهم با شعار تدبیر و امید در انتخا
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انگلیس، نوزدهم دی ماه پارسال در  «ست ادوایسری»مشاور خاورمیانه شرکت بین المللی خدمات مشاوره ای « بسیم االحمدی»

 .ها را از بین برد تهران بخوبی دریافت باید با جهان تعامل داشت و خطر تحریم :نوشت (OZY) «او زد وای»مجله آمریکایی 

این تحلیلگر بین المللی افزود: به همین دلیل است که روحانی به عنوان رییس جمهوری، تالش ها را برای امضای برنامه جامع اقدام 

 .، رهبری کرد1394مشترک )برجام( تا بیست و سوم تیرماه 

یز غافل نبود و کاهش اتکای کشور به درآمدهای نفتی را به نوشته وی، روحانی به موازات مذاکرات هسته ای از اصالحات اقتصادی ن

سال گذشته، درآمد مالیاتی ایران از درآمد نفتی آن فزونی  50ثمر داد و برای نخستین بار در  1394این تالش ها در سال .آغاز کرد

اروپا در ژنو به روزنامه -ایراندر حاشیه دومین نشست  1394معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، مهرماه « علی کاردر.گرفت

انگلیس گفت: اکنون پس از نیم قرن، سهم درآمدهای نفتی دولت کمتر از چیزی است که از مالیات هایی مانند مالیات بر « گاردین»

 20همچنین  .درصد تولید ناخالص داخلی ایران به نفت وابسته است 10به گفته وی، اکنون فقط .ارزش افزوده، به دست می آید

 .درصد درآمدهای نفتی به صندوق ذخیره ارزی واریز می شود تا از آن برای توسعه کشور استفاده شود

 توافق موقت هسته ای، نخستین پیروزی اقتصادی -

، دارایی های مسدود ایران در خارج از کشور که ایران 1392پس از امضای توافق موقت هسته ای مشهور به توافق ژنو در سوم آذر 

رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، دارایی های مسدود شده « ولی اهلل سیف.امکان دسترسی نداشت، آزاد شدبه آن 

 .میلیارد دالر عنوان کرد 29ایران در خارج از کشور را 

د ایران که در در دومین گزارش بررسی سالیانه سالمت اقتصاد ایران نوشت: دولت جدی 1393صندوق بین المللی پول نیمه فروردین 

خورشیدی( قدرت را به دست گرفت، در بهبود محیط خارجی و ایجاد اعتماد، پیشرفت هایی داشته  1392میالدی )مرداد  2013اوت 

شامل پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل به همراه آلمان )که از دوم  5+1این صندوق درباره توافق ژنو ایران با گروه .است

شد(، افزود: این توافق با کاهش برخی تحریم های بین المللی به طور موقت، به ایران اجازه می دهد صادرات نفت  اجرا 1392بهمن 

 .خود را تثبیت و تا اندازه ای به وجوه مسدود شده خود در خارج از کشور دسترسی پیدا کند

 .«عت خوروسازی ایران را نیز کمتر می کندهمچنین توافق موقت هسته ای، تحریم ها علیه صادرات محصوالت پتروشیمی و صن»

معاون بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول، در این گزارش نوشت: ایران اکنون به تمرکز « مارتین سری سوال»

نباید از  صادیبر اصالحات داخلی برای استفاده کامل از پتانسیل اقتصادی کنونی نیازمند است. این فرصت برای اصالحات جامع اقت

صندوق بین المللی پول در این گزارش درباره اصالحات اقتصادی دولت تدبیر و امید اعالم کرد: بانک مرکزی ایران برای .دست برود

کاهش و تثبیت نرخ تورم در هفت ماه گذشته پایه پولی را به شدت در کنترل گرفته است. این تالش با توافق برای پایان دادن به 

 .کلید خورد، پشتیبانی می شود 2007ی طرح مسکن مهر که از سال تامین مال

صندوق بین المللی پول افزود: سیاست های کنترل تورم، در کنار افزایش ارزش ریال و قیمت های مطلوب مواد غذایی در سطح 

)اواخر سال  2014سال درصد در اوایل  23( به 1392تیر -درصد در ژوئن گذشته )خرداد 45جهان سبب شده است نرخ تورم از 

 .برسد (1392

 دولت یازدهم مصمم به تداوم پیشرفت اقتصادی -

خورشیدی( یعنی چهار ماه پیش از امضای برجام، صندوق بین المللی پول در سومین  1393میالدی )اواخر بهمن  2015نهم فوریه 

 عالیت های اقتصادی و کاهش تورم، پیشرفت چشمگیریگزارش بررسی سالیانه سالمت اقتصاد ایران نوشت: اقتصاد ایران با افزایش ف

را تجربه کرده است. با این همه، کاهش شدید قیمت های نفت و محیط خارجی نامطمئن، چالش های چشمگیری را در پیش روی 

 .مسئوالن )ایران( این چالش ها را می شناسند و به تداوم پیشرفت اقتصاد کالن مصممند .این کشور قرار می دهد
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در سال مالی آینده، سیاست مالی دولت باید کاهش »ین صندوق برای تداوم کاهش نرخ تورم و تقویت اقتصاد به ایران توصیه کرد ا 

درصد تولید ناخالص داخلی را هدف بگیرد و برای مهار انتظارات تورمی نیز باید به سیاست های پولی  2.5کسری بودجه به حدود 

 .«امه دهدمبتنی بر کاهش رشد نقدینگی اد

این سیاست های ترکیبی به کاهش تاثیر شوک ها کمک می کنند و امکان بیشتری به جاری شدن سرمایه به داخل اقتصاد ایران »

 .«فراهم می آورند. حفظ ثبات نرخ ارز نیز به گذر نرم اقتصاد به محیطی با قیمت ارزان تر نفت کمک می کند

 ؛ سال خروج اقتصاد ایران از رکود2014 -

از رکود اقتصادی بیرون آمد و طعم شیرین  2014با سیاست های پولی و مالی مناسب دولت یازدهم، سرانجام اقتصاد ایران در سال 

بانک جهانی و صندوق بین المللی پول هر یک در گزارش های جداگانه، بهبود شاخص های اقتصاد کالن ایران را اعالم .رشد را چشید

درصد افزایش و نرخ تورم  4.3به  (93/1392) 2014بین المللی پول، نرخ رشد اقتصادی کشور در سال  بر پایه اعالم صندوق.کردند

 .درصد کاهش یافت 15.5به 

 .درصد اعالم کرد 15.1را تایید و نرخ تورم در این سال را  2014درصدی اقتصادی ایران در سال  4.3گزارش بانک جهانی نیز رشد 

رسید. بدهی  2014درصد تولید ناخالص داخلی در سال  13به  2013ایران از مقدار صفر در سال بر اساس این گزارش، صادرات 

 .کاهش یافت 2014تولید ناخالص داخلی در سال  1.3به  2013درصد تولید ناخالص داخلی در سال  1.6دولت نیز از 

 سقوط قیمت نفت رشد اقتصاد ایران را متوقف نکرد -

دولت تدبیر و امید و گشایش نسبی ایجاد شده با اجرای توافق موقت ژنو، چنان نیرویی به اقتصاد  در حقیقت اصالحات اقتصادی

کشور بخشید که سقوط قیمت نفت که حتی برخی کشورهای ثروتمند منطقه مانند عربستان را دچار مشکل کرد، نیز نتوانست 

 .ه تر کرداقتصاد کشور را از پیشرفت باز دارد؛ هر چند سرعت رشد آن را آهست

 115قیمت نفت برنت دریای شمال که دو سوم نفت های جهان از جمله نفت اوپک نیز بر پایه آن قیمتگذاری می شوند از باالی 

 .( سقوط کرد1393)دی  2015دالر در هر بشکه در ژانویه  45به  (1393)تیر  2014دالر در هر بشکه در ژوئن 

درصد  1.7و  0.4را  2015پول و بانک جهانی به ترتیب نرخ رشد اقتصادی ایران در سال  با توجه به این شرایط، صندوق بین المللی

 .درصد اعالم کردند 11.9و نرخ تورم را 

روز پس از امضای برجام( صندوق بین المللی پول در چهارمین گزارش بررسی سالیانه سالمت اقتصاد ایران  40) 2015پنجم اکتبر 

سال گذشته فراهم  2ریم های هسته ای فرصت بی همتایی را برای بازسازی و گسترش دستاوردهای نوشت: امضای برجام و لغو تح

 .آورده است. قیمت معقول تر کاالها و خدمات به اقتصاد اجازه برگشت به رشد مثبت و کاهش تورم را داده است

 (1395) 17/2016پیش بینی چشم انداز روشن تر اقتصادی برای سال  -

را روشن تر توصیف کرد و در  (1395) 17/2016مللی پول در گزارش چهارم خود چشم انداز اقتصاد ایران در سال صندوق بین ال

منتشر کرد، نوشت: انتظار می رود لغو تحریم های اقتصادی که بتازگی صورت  (1394)بهمن  2016گزارش بعدی که بیستم ژانویه 

ش هزینه تجارت و تراکنش های مالی کمک کند. دسترسی ایران به دارایی های گرفته است، به افزایش تولید و صادرات نفت و کاه

 .خارجی نیز ادامه پیدا می کند

درصد و در  5.5به چهار تا  (1395) 17/2016با این فرضیات پیش بینی می شود رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در سال »

 .«میان مدت به طور متوسط به چهار درصد افزایش یابد

 تجلیل صندوق بین المللی پول از سیاست های مالی دولت ایران -
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، در ششمین گزارش خود درباره اقتصاد 1394صندوق بین المللی پول پس از لغو تحریم های هسته ای ایران در بیست و هفتم دی 

روحانی برای تقویت اقتصاد کشور و مهار ( منتشر کرد، اقدامات و سیاست های دولت 1395)اوایل خرداد  2016ایران که هفدهم مه 

تورم را ستود و نوشت: ایران برای حفظ ثبات اقتصادی تاکنون برنامه های مهمی از جمله کاهش چشمگیر نرخ تورم را در حالی اجرا 

جی دارایی های خارکرده است که به دلیل تحریم های بین المللی با هزینه های فزاینده تجارت و تراکنش های مالی روبرو بوده و به 

خود نیز دسترسی محدود داشته است، عواملی که دلیل اصلی صعود چشمگیر نرخ تورم و کاهش قابل مالحظه ارزش ریال در سال 

( 1395دوازدهم تیر ) 2016این نهاد در هفتمین گزارش خود برای اقتصاد ایران که آن را در سوم اکتبر .های گذشته بوده است

 2017و  2016از بانک مرکزی ایران به دلیل انجام اصالحات پولی و مالی، اوضاع اقتصادی کشور در سال های  منتشر کرد، با تشکر

 .درصد پیش بینی کرد 9.2را رو به بهبود و میانگین نرخ تورم در این سال ها را 

 پیش بینی رشد برای سال های آینده -

پس از امضای برجام، تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در نیمه »م کرد صنندوق بین المللی پول در گزارش هفتم خود همچنین اعال

به طور چشمگیری افزایش یافت. تولید و صادرات نفت به سرعت به سطح پیش از تحریم رسید و به کاهش اثرات  2016نخست سال 

 .«سوء ارزان شدن قیمت نفت بر اقتصاد ایران کمک کرد

افزایش فعالیت های کشاورزی، تولید اتومبیل، تجارت و خدمات حمل و نقل به رشد بخش »صندوق بین المللی پول اشاره کرد 

 4.5دستکم  2017و  2016و پیش بینی کرد: نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال های « غیرنفتی ایران منجر شده است

پولی و مالی دولت در سال های گذشته همراه با صندوق بین المللی پول در گزارش افزود: سیاست های محتاطانه .درصد می شود

در  15.5(، نرخ تورم نقطه به نقطه از 1395تیر  -میالدی )خرداد 2016قیمت های مطلوب مواد غذایی، اجازه داده است در ژوئن 

 .درصد کاهش یابد 6.8به  2014سال 

 1395تخمین صندوق بین المللی پول از رشد اقتصادی ایران در سال  -

( در هشتمین گزارش خود نوشت: افزایش تولید و صادرات 1395)بیست و نهم آذر  2016بین المللی پول نوزدهم دسامبر  صندوق

 .( شده باشد1395) 17/2016درصدی تولید ناخالص داخلی حقیقی ایران در سال  6.6نفت پس از اجرای برجام باید سبب رشد 

 9( به 1395) 17/2016انه دولت در سال های گذشته نرخ تورم را در سال این بانک همچنین برآورد کرد، سیاست های محتاط

 .درصد کاهش داده است

 گزارش های امیدوارکننده بانک جهانی -

 2019و  2018،  2017درصد برآورد و برای سال های  4.6را  2016بانک جهانی نیز در گزارشی نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 

 .درصدی را پیش بینی کرد 4.5و  4.8، 5.2ی به ترتیب نرخ رشد اقتصاد

موجب بدتر شدن تراز مالی کشورهای صادرکننده منطقه غرب  2016تا  2014بانک جهانی افزود: کاهش قیمت نفت در سال های 

، پیشتر به المللیآسیا و شمال آفریقا شد اما ایران در این میان یک استثنا بود؛ زیرا تولید نفت این کشور به دلیل تحریم های بین 

طور چشمگیری کاهش پیدا کرده و ایران اصالحات اقتصادی خود را بسیار زودتر از سایر کشورهای صادرکننده نفت این منطقه آغاز 

بر پایه اعالم بانک جهانی، نرخ تورم در ایران به دلیل اجرای سیاست های پولی انقباضی و کاهش قیمت جهانی مواد غذایی .کرده بود

 .به شدت کاهش یافته است 2016ل در سا

 .گزارش مثبتی برای اقتصاد ایران نوشت« آمار بدهی جهانی»با عنوان  2017بانک جهانی نیز در گزارش سال 

با شتاب زیادی  2012بر پایه این گزارش، سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایران که پس از تشدید تحریم های بین المللی در سال 

 .با امضای برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( به طور چشمگیری از شدت افول آن کاسته شد 2015در سال رو به کاهش نهاد، 
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میلیون دالر بود که نسبت به  50میلیارد و  2میالدی،  2015مطابق این گزارش، سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشور ما در سال 

درصد افزایش نسبت به  17با  2011یه گذاری خارجی کشور در سال البته سطح سرما.سال پیش از آن فقط سه درصد کاهش یافت

که در زمستان همان سال تحریم های بین المللی  2012میلیون دالر رسیده بود و در سال  277سال پیش از آن به چهار میلیارد و 

و  35به ترتیب با  2014و  2013های میلیون دالر شد اما در سال  662درصد افزایش چهار میلیارد و  9علیه ایران تشدید شد، با 

 .میلیون دالر رسید 105میلیارد و 2میلیون دالر و  50درصد کاهش نسبت به سال های پیشین به سه میلیارد و  31

 .بانک جهانی در این گزارش اعالم کرد، انتظار می رود لغو تحریم ها سبب افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران شود

میلیون دالر اعالم کرد که نسبت به  322میلیارد و  6را  2015ی همچنین در این گزارش، بدهی خارجی ایران در سال بانک جهان

 .درصد کاهش نشان می دهد 64( نزدیک به 2011سال پیش از اعمال تحریم ها علیه کشورمان )

میلیون دالر آن بدهی  814چهار میلیارد و  میلیون دالر بود که 344میلیارد و  17میالدی  2011بدهی خارجی ایران در سال 

میلیون دالر آن بدهی به سازمان های مالی بین  209میلیارد و  2میلیون دالر آن بدهی کوتاه مدت و  320میلیارد و  10بلندمدت، 

 2خارجی ایران  میزان بدهی بلندمدت 2015براساس این گزارش، در سال .المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بود

میلیون دالر و بدهی به سازمان های مالی بین المللی یک  19میلیارد و  2میلیون دالر، بدهی کوتاه مدت خارجی آن  326میلیارد و 

 2015درصد در سال  6به  2011درصد در سال  14نسبت بدهی خارجی به صادرات کشور نیز از .میلیون دالر شد 976میلیارد و 

نوشته نشده اما مقدار آن را در سال  2015ین گزارش نسبت بدهی خارجی به درآمد ناخالص ملی ایران در سال در ا.کاهش یافت

 .درصد اعالم کرده است 2.9میالدی  2011

iana.ir/fa/news/http://www.39716/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/39716/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82


            
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                         5139 ول بهمنااهم اخبار کشاورزی هفته 

 

77 
 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۱تاریخ: 

 بررسی راه های توسعه همکاری های کشاورزی ایران و اروگوئه

 ارتسف کاردار لوئیس دو کشور بررسی شد.در دیدار نمایندگان کشورهای ایران و اروگوئه، زمینه ها و راه های گسترش همکاری های 

 قطهن که است کار دستور در کشور دو بین دامپزشکی و دام بهداشت زمینه در همکاری تفاهم یادداشت یک:گفت تهران، در اروگوئه

 .هستیم ایرانی طرف نظرات دریافت منتظر ما و شده اعالم ایرانی طرف به ای اروگوئه طرف نظرات

  .کشورهای ایران و اروگوئه، زمینه ها و راه های گسترش همکاری های دو کشور بررسی شد در دیدار نمایندگان

 کاردار اب دیدار در تخصصی های سازمان و الملل بین امور دفتر کل مدیر کشاورزی، جهاد وزارت رسانی اطالع پایگاه به گزارش ایانا از 

همکاری با اروگوئه در زمینه ژرم پالسم و بذر برنج،گفت:در محصول برنج در ئه در تهران ضمن اعالم آمادگی ایران برای اروگو سفارت

 .همه زمینه های سرمایه گذاری،تولید، قبل و پس از برداشت آماده همکاری هستیم

 .همومن فتحی اضافه کرد:ایران در حوزه های صنایع، روغن، برنج، پشم، گوشت و شیالت نیز برای همکاری با اروگوئه آمادگی دارد

وی بر لزوم برگزاری کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی دو کشور تاکید کرد و گفت که این موضوع باید به طور رسمیٌ از 

فتحی یا اشاره به این که در خصوص برگزاری اجالس کمیسیون مشترک همکاری .طریق وزارت امور خارجه پیگیری و اعالم شود

 .قرار دارد،تصریح کرد:در زمینه حفظ نباتات هم باید سندی تهیه و امضا شوددر دستور کار  MOU سند 9های اقتصادی، 

، شرکت های مدیر کل دفتر امور بین الملل و سازمان های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی با بیان این که در بخش حمل و نقل

کته کرد:همکاری های بانکی بسیار با اهمیت و نو کشتیرانی دارای موافقت نامه ای هستند که باید تعیین و تکلیف شود، تاکید بنادر

فتحی،کشت فراسرزمینی را از دیگر موضوعات مورد توجه ایران در همکاری  .مهم پیشرفت همکاری های اقتصادی بین دو کشور است

 .ردایران تاکید کهای دو کشور عنوان و بر لزوم شناسائی،معرفی و در اختیار قرار دادن مناطقی در اروگوئه برای کشت فرسرزمینی 

وی در زمینه مسائل تجاری بویژه صادرات محصوالت کشاورزی ایران از قبیل میوه ، زعفران، خرما و پسته خواستار ارائه تسهیالت از 

در این دیدار، لوئیس کاردار سفارت اروگوئه در تهران، گفت:یک یادداشت تفاهم همکاری در زمینه .سوی طرف اروگوئه ای شد

و دامپزشکی بین دو کشور در دستور کار است که نقطه نظرات طرف اروگوئه ای به طرف ایرانی اعالم شده و ما منتظر  بهداشت دام

وی با اشاره به این سفر هیأت بخش خصوصی اروگوئه به ایران در تاریخ هفتم تا نهم فوریه،خواستار .دریافت نظرات طرف ایرانی هستیم

  .نج دو کشور شداحیای همکاری موسسات تحقیقاتی بر
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۳تاریخ: 

 شودوری تشکیل میآکادمی ملی توسعه بهره

های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با حضور اعضای هیأت رئیسه و اعضای کمیسیونوری هشتمین مسابقه ملی بهره

 .بنگاه اقتصادی کشور برگزار شد 300ایران و تهران، برخی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی و همچنین مدیران 

شود، شب گذشته از ه افزایش توان رقابت برگزار میوری و کمک بوری که هر ساله با هدف اشاعه فرهنگ مدیریت بهرهملی بهره

ها در پنج رویداد شامل مسابقه ملی در هتل پارسیان آزادی برگزار شد. در هر دوره این جشنواره سازمان 22:30تا  18:30ساعت 

ابقه برترین توان اجرا و مس های موفق، مسابقه بهترین محل برای کار، مسابقهکاوی، مسابقه ملی تجربهوری، مسابقه ملی بهینهبهره

 پردازند.ملی مصرف بهینه انرژی با یکدیگر به رقابت می

وری را در ساله بیش ترین بهره 9های اقتصادی برتر کشور که طی یک دوره زمانی حداقل پنج ساله و حداکثر در این جشنواره بنگاه

 وری اعطا شد.ا لوح تقدیر ویژه جشنواره ملی بهرهاند، معرفی شده و به آن همراحل مختلف فعالیت بنگاه خود داشته

اه هزار بنگوری پنجهای بهرهگیری شاخصوری در این باره گفت: کار اندازهفرشید شکرخدایی، دبیر هشتمین جشنواره ملی بهره

 شدند. های برتر انتخابهزار داور متخصص انجام شده و بنگاهصنعت با حضور حدود شش 38اقتصادی کشور در قالب 

آید. یشمار مترین اهداف اقتصادی کشورها بهوری از مهموی بیان کرد: در عصر حاضر دستیابی به رشد اقتصادی از طریق ارتقای بهره

اند، بیانگر این واقعیت است که بخش مند شدهبررسی عملکرد کشورهایی که در چند دهه اخیر از رشد اقتصادی قابل توجهی بهره

 وری حاصل شده است.اقتصادی بیشتر این کشورها از طریق بهره ای از رشدعمده

وری در صنایع مختلف برای تعیین سهم آن در های بهرهروی، بر این اساس محاسبه رشد شاخصبه گفته دبیر جشنواره ملی بهره

ن پیرو این مسئله، جشنواره ملی های آِینده از اهمیت زیادی برخوردار است؛ بنابرایریزیرشد اقتصادی شورها در راستای برنامه

وری سرمایه به نرخ ثابت وری نیروی کار و بهرهوری کل عوامل، بهرههای بهرهوری در هشت سال گذشته سعی کرده رشد شاخصبهره

حبان ریزان اقتصادی و پژوهشگران و صا( در صنایع مختلف را محاسبه کند و در اختیار برنامه83زدایی شده نسبت به سال )تورم

 هزار بنگاه اقتصادی در این جشنواره انجام شده است.های پنجگیری شاخصکسب و کار قرار دهد. تاکنون نیز اندازه

ماه و مرحله دوم آن در خردادماه سال بعد وری دارای دو مرحله است که هر ساله مرحله نخست آن در اوایل دیجشنواره ملی بهره

ماه لغو در دی 21به درگذشت رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام، مراسم فوق در تاریخ  شود که امسال با توجهبرگزار می

های اقتصادی در وری بنگاههای بهرههای قبلی، شاخصماه برگزار شد.شکرخدایی افزود: در این دوره نیز همانند دورهتاریخ دوم بهمن

وری حاشیه سود و فروش وری کل عوامل( بخش جانبی )شامل بهرهرهوری نیروی کار، سرمایه و بهسه بخش، بخش اصلی )شامل بهره

 وری انرژی( بررسی شده است.سرانه( و بخش ویژه )شامل شاخص بهره

 38اند، در قالب های اقتصادی کشور که موفق به حضور در هریک از مراحل جشنواره شدهوری بنگاهوی اظهار داشت: شاخص بهره

 بندی هم، نسبت به سال گذشته رشد یافته است.ادی مورد بررسی قرار گرفته که این تعداد گروهگروه صنعتی، تجاری و اقتص

یابد وری( آغاز و تا یکم خردادماه سال بعد، ادامه میفرآیند اجرایی این جشنواره از یکم خردادماه هر سال )مصادف با روز ملی بهره

یز وری نهر مسابقه، به بهترین عملکرد در مجموع همه رویدادها، تندیس ملی بهره ها درهای تقدیر به برترینکه عالوه بر ارائه لوح

 شود.اعطا می

 شودوری تشکیل میآکادمی ملی توسعه بهره
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وری نیز در این آیین گفت: با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد ایران، من همه فرد، دبیر کمیته علمی جشنواره ملی بهرهحسن فروزان

 کنم.وری دعوت میادی و همه افرادی را که نگران اقتصاد ایران هستند، به چالش بهرهفعاالن اقتص

نوان دنبال دارد، عوری را بهیک توسعه بهرهدهند، کدامهای مختلف ارائه میهایی که سازمانوی با بیان اینکه باید مشخص شود برنامه

 ود و مورد توجه و کنترل ساالنه قرار بگیرد.وری باید در بودجه لحاظ شکرد: میزان رشد حاصل از بهره

های وری را بسیار مثبت ارزیابی کرد و ادامه داد: روشوری با جشنواره ملی بهرهفرد روابط و همکاری با سازمان ملی بهرهفروزان

وری به آن ه ملی بهرهوری منتشر کرده، کامال منطبق با آن چیزی هست که ما در جشنوارای که جدیداً سازمان ملی بهرهمحاسبه

 رسیده بودیم و خوشبختانه در این زمینه هماهنگی وجود دارد.

 ها در جهت کمکها و تجزیه و تحلیلگیریگیری صحیح از اندازهوری را با هدف بهرهاندازی آکادمی ملی توسعه بهرهوی پیشنهاد راه

وری در کشور یشنهادها و همین طور اشاعه فرهنگ مدیریت و بهرهها و توانمندسازی اعضا در جهت ارائه پبه رشد اقتصادی سازمان

امضا از جمع مدیران حاضر پای برگه های ارائه شده را امضا کنند، این موضوع از یکشنبه سوم  50را مطرح کرد و گفت: اگر امشب 

أکید کرد: ارتقای اعتبار و حیثیت اعضای وری تبهمن در اتاق تهران وارد فاز اجرایی خواهد شد.دبیر کمیته علمی جشنواره ملی بهره

یت نویس قوانین مرتبط با مدیرآکادمی از طریق ساماندهی و ایجاد روابط مناسب بین اعضا و مشارکت گروهی در تهیه و تنظیم پیش

وری قرار گرفته های علمی و تحقیقاتی بخشی از وظایف آکادمی ملی مدیریت بهرهوری در جهت حفظ منافع ملی و انجام فعالیتبهره

های حلور، فعاالن اقتصادی، اساتید دانشگاهی، دولت و رسانه در ارائه راهاست.فراهم آوردن بستر مناسب برای مشارکت مدیران بهره

وری و تالش در جهت ها در جهت بهبود بهرهوری و همچنین ارائه راهکارهای مناسب برای کمک به سازماننوآورانه برای عملکرد بهره

ها از مأموریت آکادمی ملی مدیریت عنوان موتور محرک اقتصادی در سامزانوری بهشد و توسعه و توسعه ساماندهی مسئولیت بهرهر

وری که در پیش است را تنها یک آیین و بزرگداشت تلقی نکنیم، بلکه باید آن را فرد یادآور شد: روز ملی بهرهوری است.فروزانبهره

واره توانند داوری جشننظران و اساتید که میکه همه اقتصاد ایران درگیر آن شوند.وی در پایان از همه صاحببه چالشی تبدیل کنیم 

و همچنین کمیته علمی را بهبود بخشند و راهکارهایی در این زمینه دارند، دعوت کرد آمادگی خود را برای حضور در این کمیته 

 پذیرای آنها خواهد بود./اعالم کنند، چرا که کمیته راهبردی جشنواره، 

http://www.iana.ir/fa/news/39781/%D8%A2%DA%A9% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۷تاریخ: 

 وضعیت ایران در شاخص فسادزدایی

المللی شفافیت در گزارشی جدید رتبه کشورهای جهان در فسادزدایی را منتشر کرد. در دنیای اقتصاد، شادی آذری: سازمان بین 

که شفافیت کشورهای عربی حالیاند و مشخص شده است؛ درکشور از لحاظ فساد اداری مورد سنجش قرار گرفته 176بندی، این رتبه

 29افته، نمره ایران دو نمره بهبود یافته است. در گزارش امسال، ایران توانسته است با کسب نمره شدت تنزل یحوزه خلیج فارس به

قرار گیرد. این سازمان همچنین نسبت به دور باطلی که بین فساد، توزیع نابرابر قدرت و  131کشور در جایگاه 176در میان  100از 

 .هشدار داد توزیع نابرابر ثروت در کشورهای جهان در چرخش است،

المللی شفافیت طبق روال هر ساله خود گزارشی را در مورد میزان فساد در کشورها منتشر کرده است. در گزارش امسال سازمان بین

نفر تهیه شده، مشخص شده است که  1500موسسه و بیش از  9که براساس نظرسنجی از « 2016شاخص ادراک فساد »با عنوان 

ذشته میالدی موفق شدند وضعیت خود را در مبارزه با فساد بهبود ببخشند و برخی دیگر در این راه از برخی از کشورها در سال گ

دست به (CPI)اند. بر اساس این گزارش اما هیچ کشوری موفق نشده است نمره کامل را در شاخص ادراک فساد قافله عقب مانده

نیست و فساد در همه نقاط جهان در حال آسیب رساندن به مردم است. آورد به این معنا که هیچ کشوری در جهان عاری از فساد 

المللی اعالم کرده است که دور باطلی در کشورها شکل گرفته که بین فساد، توزیع نابرابر قدرت و توزیع نابرابر سازمان شفافیت بین

 .فساد و نابرابری را متوقف سازند تر این چرخه بینثروت در چرخش است و هشدار داده که الزم است کشورها هرچه سریع

ای در شاخص ادراک فساد اختصاص داده شده است که بین صفر های گذشته به هر کشور نمرهدر گزارش امسال همچون سال

ترین کشور( قرار دارد. بر اساس این گزارش، )بهترین نمره به معنای شفاف 100و  ()بدترین نمره به معنای بیشترین میزان فساد

کشور در  168قرار گرفته است. سال گذشته ایران در میان  131کشور در جایگاه  176در میان  100از  29ان با کسب نمره ایر

 .نمره بهبود یافته است 2قرار داشت، بنابراین امسال نمره ایران  100از  27و نمره  130جایگاه 

 وضعیت خاورمیانه و جهان

شده در بخش دولتی یک دهنده فساد بومیای که نشانرسیده، نمره 43رهای جهان به بر این اساس، امسال میانگین نمرات کشو

بندی اند، در نیمه پایین ردهای که در گزارش امسال مورد بررسی قرار گرفتهکشور و ناحیه 176کشور است و بیش از دو سوم از 

نمره باال، فاصله زیادی از کشورهایی دارند که با اثرات و کمتر( قرار دارند. در گزارش امسال کشورهای دارای  43نمرات امسال )

محسوس و قابل لمس فساد در زندگی روزانه مواجهند. بر این اساس، دانمارک و نیوزیلند، فنالند و سوئد چهار کشور برتر دنیا از نظر 

. بر اساس این گزارش، بدترین تغییرات ترین کشورها از نظر فساد اداری قرار داردآلمان در رتبه دهم سالم .میزان شفافیت هستند

 شدت نزولشاخص ادراک فساد متعلق به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس است؛ از جمله قطر، بحرین و کویت که جایگاهشان به

 یپله سقوط از جایگاه بیست و دوم سال گذشته به جایگاه سی و یکم رسیده است. پرونده تبان 10کرده است تا جایی که قطر با 

های فساد این کشور عنوان شده است. های فساد فیفا بوده است، یکی از نمونهکه در زمره پرونده 2022برای میزبانی جام جهانی 

طور که المللی در مورد کشورهای عربی حوزه خلیج فارس با اشاره به تنزل آنها در رتبه فسادزدایی نوشت: همانسازمان شفافیت بین

شود و فقدان های عمومی سرکوب میشورها همچنان قدرت سیاسی و اقتصادی آنها را در دست دارند، آزادیخاندان سلطنتی این ک

ای بر سطح های منطقهها در درگیریعالوه بر این، مشارکت نظامی این حکومت .یک جامعه مدنی فعال مستقل مشهود است

تر ای پاییندرصد از این کشورهای عربی نمره 90ده است. بر این اساس، های آنها افزوها و بودجههای دولترازآلودگی و ابهام هزینه

کشور از این منطقه هستند شامل: عراق، لیبی،  5کشوری که بیشترین حد فساد را در جهان دارند،  10اند. از را کسب کرده 50از 
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دهد یای که نشان مو تروریسم هستند، نکته های داخلیثباتی سیاسی، جنگ، درگیریسودان، یمن و سوریه. این کشورها درگیر بی

 .ورتر کندویژه فساد سیاسی آنها را شعلهتواند آتش فساد کشورها بهدرگیری و جنگ می

مالی شجنوبی و کرهدر قعرجدول و در جایگاه فاسدترین کشور جهان قرار گرفته است و پس از آن به ترتیب سودان 10سومالی با نمره 

به جایگاه ششمین  2015اند. افغانستان موفق شده است از جایگاه فاسدترین کشور جهان در سال و سوم جای گرفتههای دوم در رتبه

کشور فاسد جهان صعود کند. بر این اساس، از میان کشورهای اروپایی بلغارستان، یونان و ایتالیا بدترین وضعیت را از نظر فساد اداری 

که در جایگاه شانزدهم بود، دو پله سقوط  2015نیز در جایگاه هجدهم قرار دارد و نسبت به سال آمریکا متحدهایاالت .دارا هستند

 .کرده است

 المللی شفافیت در مورد پوپولیسمهشدار سازمان بین

به اینکه  هالمللی شفافیت با اشارتوجه در گزارش امسال ارتباط زیاد بین فساد و نابرابری است. سازمان بینیکی دیگر از نکات قابل

شوند، افزود این دو معضل با تغذیه یکدیگر موجب ایجاد دور باطلی بین فساد، توزیع نابرابر قدرت در جامعه و توزیع نابرابر ثروت می

ها و در شود. به این ترتیب که مردم جوامع مختلف با مشاهده نابرابریکه نقش متقابل فساد و نابرابری موجب تقویت پوپولیسم می

بزرگ  آورند تا تغییراتشوند و به سوی پوپولیسم روی میهای پوچ سیاستمداران مبنی بر مبارزه با فساد، خسته میاض به وعدهاعتر

کنی فساد نیستند، بلکه خود به عاملی موثر در افزایش فساد بدل تنها قادر به ریشهایجاد شود غافل از اینکه رهبران پوپولیست نه

 .گرایی و پوپولیسم در ارتباط تنگاتنگ استفساد اداری با عوام شوند. از این منظر،می

 ترین نیازهای خود هم محرومنددر بسیاری از کشورها مردم از اولیه»المللی شفافیت در این رابطه گفت: خوزه اوگاز، رئیس مرکز بین

و مفسدان با مصونیت از مجازات از سبک زندگی نهند، در حالی که قدرتمندان ها گرسنه سر بر بالین میخاطر وجود فساد، شبو به

سازمان در گزارش امسال خود با اشاره به اینکه کشورهای دارای رتبه پایین در جدول امسال گرفتار « برند.گرایانه خود لذت میاسراف

هایی از این نوع نهادها یاد هعنوان نموننهادهای دولتی غیرقابل اعتماد و ناکارآمد هستند از پلیس و دستگاه قضای این کشورها به

صورت مکتوب در این کشورها موجود است، اما در عمل به حاشیه رانده یا کرد. این گزارش افزود با وجود آنکه قوانین ضد فساد به

سب نامنا گیر و اهل اجحاف مواجهند، نهادهایی که بر تخصیصشوند. در چنین جوامعی مردم اغلب با نهادهای رشوهنادیده انگاشته می

و « راسپتروب»هایی همچون پرونده شرکت نفتی گیرند. پروندهاند. فسادهای بزرگ در چنین فضایی شکل میها بنانهاده شدهبودجه

جمهوری پیشین اوکراین نشان دادند که چگونه ممکن است در تبانی کسب در برزیل یا پرونده ویکتور یانوکوویچ، رئیس« اودبرخت»

داران میلیاردها دالر از اقتصادهای ملی به درآمدهای شخصی افراد تبدیل شود و به هزینه عده زیادی از مردم، به و کارها و سیاستم

های ها، مانع از توسعه مناسب و عامل تبعیضای معدود تمام شود. این نوع از فسادهای بزرگ موجب از بین رفتن حقوق انساننفع عده

های بیشتری از آزادی مطبوعات، دسترسی به ورهایی که در صدرجدول قرار دارند، درجهاز سوی دیگر در کش.شوداجتماعی می

 .ودشهای قضا مشاهده میتری در سالمت مقامات دولتی و استقالل دستگاههای دولتی، استانداردهای قویاطالعات مربوط به هزینه

شوند، اما این کشورها هم در برابر فساد مصون مواجه نمی طور روزمره با مصادیق فسادالبته گرچه در این کشورها شهروندان به

نیستند و قراردادهای پشت درهای بسته، تضاد منافع، تامین مالی غیرقانونی، اجرای ناقص یا غلط قوانین و تشدید فساد در داخل و 

 .دکنخارج از کشور از جمله مشکالتی است که حتی شفافیت این دسته از کشورها را نیز تهدید می

http://www.iana.ir/fa/news/39963/%D9%88%D8%B6%D8% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۳تاریخ: 

های سازمان همکاری"عضویت جدید مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور در برنامه بذر 

 "(OECD) اقتصادی و توسعه

لی الملمؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور موفق به عضویت در برنامه بذر گندم، جو، ذرت و سورگورم سازمان بین

وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این معاون تحقیقات کنترل و گواهی بذر امروز در گفت.شد (OECD) همکاری های اقتصادی و توسعه

تانداردها سازی اسگفت: صنعت بذر مانند سایر حوزهای اقتصادی در تجارت بین الملل، نیازمند تعریف قوانین و مقررات و یکسانخبر 

ه در هایی کالمللی بذر جلوگیری شود.صمد مبصر افزود: یکی از سازماناست تا از به وجود آمدن مشکالت احتمالی در تبادالت بین

است که در ابتدا اعضاء این سازمان فقط از کشورهای  "(OECDهای اقتصادی و توسعه )سازمان همکاری" کند،این زمینه فعالیت می

 المللی هستند.کشور اروپایی و غیراروپایی عضو این نهاد بین 75اروپایی بودند، اما اکنون بیش از 

جداگانه انجام شود، بیان کرد: نخستین عضویت ایران در طور های بذر این سازمان باید بهوی با بیان اینکه عضویت در هریک از گروه

بود که با این عضویت، ایران فرصت صادرات بذر این محصول را به کشورهای  1374این سازمان متعلق به گروه بذر چغندر در سال 

سال این مؤسسه توانسته  21ت اکنون بعد از گذشاروپایی پیدا کرد.معاون تحقیقات کنترل و گواهی بذر و نهال کشور ادامه داد: هم

های خود را ارتقاء دهد، این ارتقاء به این معنا است است با تولید بذر باکیفیت در چهار محصول گندم، جو، ذرت و سورگوم عضویت

 ( و صادرات بذر این محصوالت به کشورهای عضو است.OECDمجاز به صدور گواهی ) 2017که ایران از سال 

( توسط بذر یک محصول که پس از طی مراحل سختگیرانه کنترل کیفی صورت می OECDافت گواهی )مبصر عنوان کرد: دری

 نیازی بذر محصول مورد بحث به برخی از انجام آزمایشات کیفی و ایجاد اطمینان در کشور خریدار است.گیرد، به معنای بی

تن بذر ذرت  500هزار و شود بیش از یکبینی مید: پیش( آغاز شده است، یادآور شOECDوی با بیان اینکه فرآیند صدور گواهی )

تن بذر سورگوم کشور با دریافت این گواهی قابلیت صادرات داشته باشند.مبصر خواستار حضور بخش خصوصی در بازاریابی  200و 

ها ازجمله دریافت بذر این محصوالت شد و تأکید کرد: مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور وظیفه ایجاد زیرساخت

المللی را بر عهده دارد، اما این بخش خصوصی است که باید در زمینه بازاریابی جهانی ورود پیدا کرده و مشتریان های معتبر بینگواهی

 انهای روغنی و گیاههای آینده این مؤسسه را عضویت در گروه بذرهای دانهرا در کشورهای هدف شناسایی کند.وی در پایان برنامه

 محقق شود./ 2018بینی کرد که این امر در سال ای عنوان کرد و پیشعلوفه

http://www.iana.ir/fa/news/39792/%D8%B9%D8%B6%D9%88 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۲تاریخ: 

در کشاورزی با هدف حفاظت از زمین و محیط زیست/ تقسیم زمین همراه با رفاه و خدمات مربوط تغییرات 

 به اکوسیستم

رو شده است. در این مسیر نیاز به یک راه رو به جلو داریم. جویی زمین )تقسیم زمین( با رکود روبهگذاری/ صرفهبحث درباره اشتراک

ها و خدمات مربوط به اکوسیستم را باید در نظر ود، همچنین در این مسیر رفاه انسانهای جدید پرسیده شدر این راه باید پرسش

به گزارش ایانا از نشریه علمی نیچر، یکی از مهم ترین مشکالت امروز، تضمین امنیت غذایی برای افراد است، در حالی که باید .گرفت

ائل در محافل زیست محیطی و کشاورزی، گفت وگو شده است. با کاهش اثرات زیست محیطی کشاورزی همراه باشد. درباره این مس

 های حیوانی و مواد غذایی دارد، در حالیکنند که دستیابی به تعادل، نیاز به اختصاص زمین به هر دو گروه فعالیتبرخی استدالل می

 گذاری زمین یک راه حل بهتر است.کنند که اشتراککه دیگران استدالل می

انداز کشاورزی باید به گونه ای باشد که در آن بخشی از زمین شود که چشمرایط کنونی نیز گفته شده و گفته میترها و در شپیش

برای حیات وحش کنار گذاشته شود و بخش باقی مانده زمین نیز برای کشاورزی با باالترین بازده اختصاص یابد. دومین پیشنهاد 

های جانور پسند مانند پرچین باید سامان یابد. این استدالل راه بهره بردن از تکنیکشود که به همهای کشت میباعث افزایش زمین

که نشان ازافزایش شناخت درباره نقش کشاورزی در زمینه کاهش فقر و اثرات زیست محیطی دارد، یک اراده سیاسی برای انجام این 

عنوان  2005، برای نخستین بار در "گذاری زمیناشتراک به"و  "تقسیم زمین"طلبد. این در حالی است که اصطالحات کار را می

امکان تولید مواد غذایی بیشتر بر  1960ادعا کرد که با اجرای انقالب سبز در دهه  Norman Borlaug"(2)"شد.نورمن بورالگ 

ان افراد رد شد، آنروی زمین کمتر را سبب شده است، که باعث شد تا زمین بیشتری حفظ شود که البته این نظر از سوی برخی 

های کشاورزی بازده بیشتری داشتند. این بحث در نهایت به چارچوب تقسیم معتقد بودند کشورهایی وجود دارد که با توسعه زمین

های اولیه برای مراکز علمی و عمومی در مورد مسائل مرتبط با تولید گذاری زمین تصویب شد.در حالی که استداللزمین/ اشتراک

ی و تخریب محیط زیست مفید بود، اما در حال حاضر باید به جای تمرکز تنها بر روی تولید مواد غذایی و تاثیر آن بر تنوع مواد غذای

 ها اندیشید.ها در تمامی اشکال آن و نقش خدمات اکوسیستم در تأمین امنیت آنزیستی، به رفاه انسان

 ها و دستیابی به نتیجه قطعیتوقف بحث

گذاری/ صرفه جویی به چند دلیل نیستیم. چراکه اختالف نظر بر سر میزان زمین و موانع ه قطعی بحث به اشتراکما قادر به نتیج

گذاری زمین، وجود دارد و این که دریابیم کدام مزایا و مسایل مهم تر هستند. این که کدام جنبه از تنوع تقسیم زمین و به اشتراک

های تواند به درک این مسئله بینجامد، تنها دو پرسش از پرسشبرای تولید مواد غذایی می زیستی مفید است، یا چه اقدامات مناسبی

های خاص ها وارائه یک پاسخ قطعی وجود دارد. بنابراین این مطالعات باید بر گونهبسیاری است که که برای پایان دادن به این بحث

ها و ها در سراسر نقاط، ودر زمینه اندازه گیریایی برای تعمیم بحثهای خاص انجام شود.همچنین جامعه علمی فاقد تواندر مکان

و همکاران دریافتند که صرفه جویی)تقسیم( زمین بهترین راه برای ترویج تنوع زیستی  Phalan et alها است. به عنوان مثال، گونه

د را در شمال هند و جنوب غربی غنا، و با ها تنها مطالعات خوکند، اما آناست در حالی که به حفظ عملکرد محصوالت کمک می

های دیگر وجود دارد: های پرندگان انجام دادند. این در حالی است که مشکالت مربوط به زمینهاندازه گیری اثرات آن روی تنها گونه

اص در مورد سایر اشکال ای/ گونه خبرای مثال ، کشاورزی اروپا، یک رویکرد بسیار متفاوت با دیگر مناطق دارد، و مطالعات منطقه

حیات وحش و یا مزایای دیگر دریافت شده از کشاورزی در دسترس نیست. در واقع، مطالعات علمی در مورد مزیت نسبی تقسیم و 

 انداز کمک کند.تواند به تعمیم نتایج و چشمگذاری زمین میبه اشتراک
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یین قطعیت، به سواالت استراتژیک در مورد تولید غذا و تنوع زیستی این در حالی بود که دانشمندان قادر به پاسخگویی به میزان پا

گذاری/ تقسیم زمین تمرکزش روی تأمین مواد غذایی، به جای بودند، در این راه بسیاری از سواالت مهم پرسیده نشد. بحث اشتراک

د غذایی برای مقابله با گرسنگی و سوء تغذیه، و در مسائل مهم از جمله توزیع مواد غذایی، زباله، فقر و نابرابری، همراه با انتخاب موا

را  امنیت غذایی -جویی زمین گذاری/ صرفهنهایت، تخریب محیط زیست قرار دارد و انچه فابل تامل است، تمرکز روی بحث اشتراک

انسانی  رای تغذیه جمعیتدهد که کالری تولید شده بکند.در واقع، تجزیه و تحلیل نشان میو یا حتی کاهش گرسنگی را تضمین نمی

های کمتر برای رشد مواد غذایی بوده است و از سویی به این معنا نیست که به درستی توزیع نشده است،این به دلیل استفاده زمین

 هگذاری/ صرفلزوما باید زمین، بیشتر و بیش از حد، برای حفاظت مورد استفاده قرار گیرد. حذف عوامل اجتماعی از موضوع اشتراک

جویی باعث شده تا دانشمندان کشاورزی، اقتصاددانان توسعه، و بوم شناسان به گونه ای غیرموثر برای چند دهه به بحث و گفت و 

م این کار را با توانیگو بنشینند. برای شناسایی مسائل مرتبط با امنیت غذایی و محیط زیست، ما باید با مردم گفت و گو کنیم و می

انداز کشاورزی و رفاه انسان در نظر گرفته شده انجام دهیم؛ نباید این مسئله را تنها شمار که در آن بهبود چشمهای بیتمرکز بر راه

 در ارتباط با تولید مواد غذایی و یا حفظ تنوع زیستی دید.

 حلحرکت به سمت یافتن راه

انداز کشاورزی، نه تنها تولید . به دنبال یک چشماش استانداز کشاورزی نوین، چند وجهی و مهم تر از آن، چند کاربردی بودنچشم

 مواد غذایی، بلکه زیبایی شناسی، تفریح، تصفیه آب، کنترل سیالب و ذخیره سازی کربن را باید در نظر گرفت. 

انداز و چشمهای انداز کشاورزی، تولید طیف گسترده ای از خدمات اکوسیستم برای رفاه مردم است. در نظر نگرفتن این جنبهچشم

ها است، تواند دسترسی به بسیاری از خدمات را که برای بهبود رفاه انسانتنها تمرکز روی تنوع زیستی و یا تولید مواد غذایی نمی

تسهیل کند. ایجاد مدیریت مصنوعی خطر کاهش ارائه خدمات اکوسیستم هاو پس از آن کاهش رفاه انسان را به دنبال دارد؛ حتی 

 ترین نحو روی تولید مواد غذایی و یا حفظ تنوع زیستی کار کنیم.اگر ما به به

انداز برای تنوع زیستی و تولید محصوالت کشاورزی همراه با بهبود توانیم بهترین مدیریت چشمدر این راه باید بپرسیم چگونه می

 بخشیدن به رفاه مردم در سراسر جهان را در حال حاضر و آینده فراهم کنیم؟

های ب جدید گفت و گو نیازمند یک پرسش مشترک اما علمی در مورد رفاه است. اگر چه هنوز هم بسیاری از پرسشاین چارچو

ه گذاری و یا تقسیم زمین بتوان با به اشتراکچگونه می -گذاری زمین را باید در نظر بگیریم مهم درباره صرفه جویی/ به اشتراک

 یافت؟ بهترین نتیجه برای تولید مواد غذایی دست

توان محاسبه بهتری برای مقیاس و زمان به عمل آورد؟ و بهترین راه برای اندازه گیری متنوع ابعاد گوناگون کشاورزی چگونه می

 توان به این موارد نیز اشاره کرد:های مهم و جدیدی را پاسخ بدهیم که میچیست؟ در عین حال ما باید به پرسش

قش خدمات ن" "در ارائه انعطاف پذیر خدمات اکوسیستم در ابعاد مختلف کشاورزی چه هستند؟ نقش نسبی سرمایه طبیعی و انسانی"

در این گفت وگوی جدید، تضمین امنیت غذایی در ارتباط با امنیت محصوالت  "مختلف اکوسیستم در بهبود رفاه انسان چیست؟

 ها ، مستلزمختن به این مجموعه جدید از پرسشدهد.پرداکشاورزی و حفظ کل سیستم زیست محیطی و زیست اجتماعی معنا می

انجام اقدامات علمی فراتر از موارد مربوط به تولید مواد غذایی و تنوع زیستی است، و احتماال حتی فراتر از مسائل مربوط به امنیت 

گرفته شود. به عنوان مثال،  های کشاورزی در نظرغذایی و حاکمیت مواد غذایی که در آن باید تمام مزایای انسانی مربوط به جنبه

ارائه خدمات گوناگون اکوسیستم ، از جمله در حوزه تولید مواد غذایی، ذخیره سازی کربن، مسایل تفریحی، جریان آب، کنترل 

های کشاورزی را برای فراهم ساختن ها مستلزم آن است که مطالعه، اندازه گیری، و درک جنبهها است. همه اینسیالب و بیماری

 افع در سطح جهانی و محلی انجام دهیم.من

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

حل مشکل تغذیه مردم با کاهش اثرات زیست محیطی کشاورزی باید همراه باشد. همچنین تأمین امنیت از عوامل مورد نیاز برای 

ان و بسیاری از دانشمندگذاری زمین برای امنیت غذایی و حفاظت مفید بوده ، وگو در مورد تقسیم و اشتراکها است.گفترفاه انسان

های علمی مشارکت دارند. اما در حال حاضر یک پرسش مهم تر درباره چالش مربوط به حصول در گیر با این موضوع، در یافته

اطمینان از رفاه انسان است. این موضوع نیاز به علم مربوط به خدمات اکوسیستم کشاورزی دارد که به دولت، عدالت، فقر، و عوامل 

 ها سهم بسزایی دارند./شود که در امنیت غذایی و رفاه انسانی مربوط میاجتماع

 Elena M. Bennettنویسنده: 

 ترجمه: فرحناز سپهری

 نوشت:پی

1- land sparing بازده باال با مقدار کم زمین، برای هر دو فعالیت مواد غذایی و جانوری که با هدف تولید مواد غذایی همراه با ،

، وضعیتی است که در آن کشاورزی با عملکرد پایین این امکان land sharingشود. ی و تعادل میان آنها انجام میحفظ تنوع زیست

 انداز کشاورزی حفظ شود.دهد تا تنوع زیستی در چارچوب چشمرا می

ولید محصوالت کشاورزی زیست شناس آمریکایی که ابتکارات زیادی را در سراسر جهان انجام داد و در زمینه افزایش گسترده ت -2

ه توان به جایزه صلح نوبل اشارو انقالب سبز کار کرد. بورالگ، به سبب افتخاراتش جوایز متعددی را دریافت کرد که از آن جمله می

 کرد.

http://www.iana.ir/fa/news/39756/%D8%AA%D8%BA%DB 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۹تاریخ: 

 اهداف توسعه پایدار کشاورزی در راستای اقتصاد سبز

 فاطمه پاسبان. کارشناس کشاورزی 

یان شده است. در م)سازگار با بوم( بنا نهاده شرق / اقتصاد سبز، اقتصادی است که بر پایه توسعه پایدار و آگاهی از اقتصاد بومی

 باالیی دارد. توسعه پایدار بخش کشاورزی مفهومیهای مختلف اقتصادی، بخش کشاورزی برای دستیابی به اقتصاد سبز سهم فعالیت

است که ضمن مدیریت صحیح و استفاده از منابع  است در راستای اقتصاد سبز و دستیابی به اهداف آن. کشاورزی پایدار، سیستمی

همچنین این سیستم از نظر اقتصادی  .دهدن نیازهای غذایی بشر، کیفیت محیط زیست و ذخایر منابع طبیعی را افزایش میبرای تأمی

ه های آینده نیز کوشش شدپویا بوده و مواد غذایی حاصل از آن، اثر سوء بر زندگی بشر ندارد و در حفظ و مراقبت از منابع برای نسل

و کشاورزی ملل متحد )فائو(، توسعه پایدار کشاورزی، الگویی از توسعه است که از زمین، آب و منابع است. از نظر سازمان خواروبار 

محیطی بدون تخریب، از نظر فنی مناسب و بجا، از نظر اقتصادی معقول و ژنتیکی گیاهی و جانوری حفاظت کند، از لحاظ زیست

 دادن به فقر شدید و گرسنگی، دستیابیه پایدار جهان، اهدافی همانند پایانمعتبر و از نظر اجتماعی مقبول باشد. در میان اهداف توسع

ناشی  وهواییهای کشاورزی و افزایش رفاه روستایی، محدودکردن تغییرات آببه سالمت و تندرستی در تمام سنین، بهبود سیستم

زیستی، حصول اطمینان از مدیریت بهینه آب و دیگر از مداخله بشر و اطمینان از انرژی پایدار، ارائه خدمات اکوسیستم امن و تنوع 

 های مرتبط با کشاورزیترین اهداف و شاخصمنابع طبیعی و تبدیل حکمرانی به حکمرانی مناسب برای توسعه پایدار از جمله مهم

ه این شد که موضوع سازمان ملل منجر بهای پیگیرانه فائو با مجمع عمومی ، فعالیت2010است. در همین راستا در ماه می سال 

براین فائو اقتصاد سبز را در دستور کاری خود قرار المللی قرار گیرد. عالوههای دارای اولویت اهداف بینامنیت مواد غذایی در حوزه

 .ندها را استخراج کها و محدودیتوانفعاالت میان اقتصاد سبز و بخش مواد غذایی و کشاورزی از جمله فرصتداده تا روابط و فعل

 سازی تعریف و کاربرد اقتصاد سبز با تأکید بر امنیت غذایی ارائه شدها، مفهوم اقتصاد کشاورزی سبز برای پیادهدر پی این تالش

(Greening the Economy with Agriculture,GEA). درواقع GEA وگو و گفتمان میان کشاورزی، با هدف ترویج گفت

ات نفعان را در روند مذاکرهای توسعه پایدار که امنیت غذایی و امنیت ذی، به دنبال استراتژیداری و شیالت و دیگر بازیگرانجنگل

به دنبال داشته باشد، بوده است. در این مفهوم به موضوعاتی همانند تسهیل دسترسی به منابع و نهادها و ترتیبات و  20ریو + 

وجه شده است که برای این منظور مشارکت فعال مباحث در سطح فرایندهایی که حرکت به سمت توسعه پایدار را رقم بزند، ت

را خالصه کنم، عبارت  GEA شده از سویطور خالصه اهداف پیگیریکند. اگر بخواهیم بهای و ملی را طلب میالمللی، منطقهبین

ای کمک به حق دستیابی به غذ است از: دستیابی به امنیت غذایی و تغذیه از طریق یک تعادل مناسب بین تولید داخلی و تجارت،

های سالم که برای حفظ اکوسیستمو علمی  کافی برای همه، اطمینان از معیشت مناسب و معقول روستایی، استفاده از دانش بومی

ذاری گایههمراه دارد. دستیابی به این اهداف مستلزم سرمهای منابع طبیعی را بههمراه آن تولید مواد غذایی و احترام به محدودیتبه

های تولید جدید، نهادسازی و گذاری در موضوعاتی همانند فناوری نوین، سیستمو انباشت سرمایه در بخش کشاورزی است. سرمایه

ا شرایط آالت متناسب بهای تولید دوستدار طبیعت، ابزار و ماشینکارگیری نهادههای نو و پاک، تولید و توسعه بهسازی، انرژیتشکل

محیطی و دوستدار طبیعت، حفاظت و صیانت از منابع پایه و منابع طبیعی، معیشت پایدار و افزایش رفاه کشاورز و روستایی و  اقلیمی

های نوین بخش کشاورزی در راستای عبارتی دیگر فعالیتگذاری دارد. بهو تحقیق و توسعه و ترویج و سایر موارد نیاز به سرمایه

تای های کالن کشور در راسکند که سیاستبر شده است؛ یعنی نیاز به سرمایه دارد و ایجاب میمایهتوسعه پایدار و اقتصاد سبز، سر

های آنان را همان تغییر و تحول در حکمرانی در جهت اهداف توسعه پایدار تغییر کنند. تجارب کشورهای جهان، هوشمندی دولت

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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 2،35یافته در حدود های تحقیق و توسعه در کشورهای توسعهزینهمثال هعنواندهد؛ بهبرای درنظرگرفتن این موضوع نشان می

 0.55توسعه چیزی حدود بوده است که این رقم برای کشورهای درحال 2000درصد تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی در سال 

گذاری یشرفته سرمایهدهد که کشورهای پدرصد تولید ناخالص داخلی کشاورزی برای همین سال بوده است. این آمار نشان می

ریزی کردند. برآورد شده است که در کشورهای خوبی پیدولتی درخصوص دستیابی به اهداف توسعه پایدار کشاورزی را به عمومی

 وهوایی الزموسیله تغییرات آبهای ایجادشده بهگویی به تقاضا برای غذای جمعیت در حال رشد و چالشتوسعه برای پاسخدرحال

 .بیشتر شود 2050خارج پژوهش یک سوم از زمان حاضر در سال است کل م

http://www.iana.ir/fa/news/40011/%D8%A7% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۷تاریخ: 

 ۹6تومان برای آب، محیط زیست و شبکه ریلی در بودجه  هزار میلیارد 10اختصاص 

هزار میلیارد تومان در الیحه بودجه سال آینده برای اولویت های  10معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت:  

 .آب و فاضالب، محیط زیست و شبکه ریلی درنظر گرفته شده است

میلیارد  500هزار و  2تا  2مگاه چهارشنبه در نشست شورای برنامه ریزی هرمزگان اظهار داشت: به گزارش ایرنا ؛ محمدباقر نوبخت شا

روز دیگر می توان از آن استفاده  60تومان برای آب درنظر گرفته شده که آب روستایی نیز در این بخش جا می گیرد و تا کمتر از 

سه ردیف برای توسعه سواحل مکران وجود دارد که در یک  :امه دادوی با اشاره به موضوع تامین آب شرب سواحل مکران، اد.کرد

ردیف  2میلیارد تومان به صورت نقد پرداخت شد و امید می رود تا پایان سال جاری بتوان  92درصدی مبلغ  100ردیف با تخصیص 

دن برنامه ششم توسعه خاطرنشان معاون رئیس جمهوری با اشاره به مساله محور بو.درصدی پرداخت کرد 100دیگر را نیز به صورت 

محور اولویت قائل شد که تنها محور مکانی مکران بود که توسط مجلس اولویت های دیگری نیز بر  4دولت در این قالب برای  :کرد

تومان در میلیارد  800نوبخت با اشاره به مسکن مهر ابراز داشت: .آن اضافه شد ولی مکران همچنان از اولویت های بسیار مهم است

ماه گذشته به وزارت نیرو جهت استفاده در مسکن مهر برای ایجاد تاسیسات الزم پرداخت شده ، زیرا دولت برای به سرانجام رساندن 

هزار میلیارد 4وی به موضوع نیازمندی های آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: .این پروژه تا قبل از خاتمه کار خود مصمم است

میلیارد تومان نقدی بود و توانست حقوق  700هزار و  2عتبارهای آموزش پرورش به این وزارتخانه پرداخت شد که تومان عالوه بر ا

 .میلیارد تومان دیگر نیز به بخش نوسازی مدارس تعلق گرفت 300و پاداش بازنشستگان را پرداخت کند و یک هزار و 

اظهار داشت: هرمزگان و سیستان وبلوچستان در بین استان های  رئیس سازمان برنامه و بودجه در بخش دیگری از سخنان خود

نوبخت با اشاره به بازدید خود از ظرفیت های کشتی سازی و صنایع دریایی .کشور در زمینه نوسازی مدارس نیاز به توجه ویژه دارند

ه اگر مشکل حقوقی نداشتیم قرارداد کشور در بوشهر، ادامه داد: ظرفیت های خوبی در کشور برای ساخت انواع کشتی وجود دارد ک

وی گفت: نیازمندی های صنایع دریایی را پیگیری و سعی می کنیم از صندوق توسعه ملی برای .با کره جنوبی را اجرا نمی کردیم

ط معاون رئیس جمهوری یادآور شد: وضعیت آب هرمزگان را روزانه دنبال می کردم زیرا شرای.این بخش نیز تسهیالت پرداخت شود

بسیار نگران کننده بود و روز چهارشنبه با وزیر نیرو توافق شد درقالب طرحی برای رفع مشکل آب این استان اقدام شود؛ ازسوی 

 .دیگر دشت میناب دارای وضعیت نگران کننده ای بوده که اهمیت پرداختن به این مسائل را افزون تر کرده است

http://www.iana.ir/fa/news/39974/%D8%A7%D8%A 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۵تاریخ: 

 موضوع مالیات سبز در دولت به تصویب رسید/ صنایع سبز مشوق مالیاتی می گیرند

همچنین به گفته وی در صورت تصویب  .دولت خبر دادرئیس سازمان حفاظت محیط زیست از تصویب موضوع مالیات سبز در هیأت 

 .های مالیاتی برای صنایع سبز در نظر گرفته خواهد شدالیحه هوای پاک در مجلس، مشوق

به گزارش خبرنگار ایانا، معصومه ابتکار در هیجدهمین همایش ملی صنعت و خدمات سبز که در سازمان حفاظت محیط زیست 

 های مالیاتی برای صنایع سبز را دو اتفاق خیلی مهم در دو ماه گذشته دانست.سبز و مشوقبرگزار شد، تصویب مالیات 

به گفته وی برای اولین بار در ایران، بعد از یک سال و نیم کار با وزارت اقتصاد و دارایی، دولت و مجموعه کمیسیون اقتصاد، درالیحه 

مالیات سبز مفیدترین نوع مالیات بوده و یقینا تحول خوبی در  ارزش افزوده، موضوع و فصل مالیات سبز به تصویب رسید.

شود، گیریهای اقتصادی دولت ایجاد خواهد کرد.ابتکار افزود: همچنین درالیحه هوای پاک که به زودی به قانون تبدیل میجهت

 مک کند.فرآیند سبز شدن صنایع کتواند به است. این مشوق میبینی شدهپیش "سبز برگزیده"و  "صنایع سبز"مشوق مالیاتی برای 

های سبز توسط مجلس ابالغ شود. این مشوق در کنار وی اظهار امیدواری کرد: به زودی الیحه هوای پاک تصویب و موضوع مشوق

 کند.های خوب صنعت را فراهم میجرایم گامی خواهد بود که امکان قدردانی از فعالیت

خرند سالم امروز مشتریان کاالها و خدمات برایشان اهمیت دارد که کاالیی که می رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بیان کرد:

رساند یا خیر. برند سبز، برندی است که مردم به آن اعتماد و اطمینان باشد و مایلند بدانند که آیا این کاال به محیط زیست ضرر می

 ید مادی هم برای صاحبان صنایع داشته باشد.بیشتری دارند. امیدواریم این برند، عالوه بر فواید معنوی، فوا

ها و فشارهای زیادی را وی اضافه کرد: ما در سازمان محیط زیست در حال طی کردن مسیری سخت هستیم و در این راه تهمت

 تکنیم اما همچنان ایستادگی خواهیم کرد. ابتکار همچنین عملکرد دولت یازدهم در زمینه حفظ محیط زیست را مثبتحمل می

کنیم که با وجود مشکالت پیش ارزیابی کرد.به گفته وی سیاست اصلی رئیس جمهور، حفظ محیط زیست بود و امروز افتخار می

 ایم.های خوبی برداشتهروی ما، با همکاری مردم گام

ر شود و در این تها جدیها و نظارتها، رویکردها، مشوقرئیس سازمان حفاظت محیط زیست عنوان کرد: ما سعی کردیم سیاست

ریزی علمی حرکت کنیم. سعی کردیم دولت یکپارچه عمل کند و مسئله محیط زیست را به مباحث اقتصادی به صورت دوره با برنامه

یط توجهی به محخیلی جدی وارد کند.وی اضافه کرد: تالش کردیم این موضوع را برای بخش اقتصادی جا بیاندازیم که از ناحیه بی

بیند. بلکه اقتصاد هم آسیب خواهد دید. اولین خسارت ناشی از تخریب محیط زیست به اقتصاد، ت آسیب نمیزیست فقط طبیع

روت زند بلکه یک ثشود. آلودگی سفره آب زیرزمینی، صرفا به محیط زیست آسیب نمیهایی ایران وارد میهای ملی و داراییسرمایه

شی از خاک ما به دلیل آلودگی فعالیت نفتی یا صنعتی غیر قابل استفاده در کشاورزی رود.ابتکار ادامه داد: وقتی بخکشور از بین می

است. است. امروز تفکر اقتصادی با تفکر زیست محیطی با هم عجین شدهشود یعنی بخشی از دارایی ما نابود شدهو مرتعداری می

است. امروز دوران اقتصاد سبز، توسعه پایدار د سپری شدهامروز دوره رودر رویی و سردرگمی بین محیط زیست، اقتصاد، صنعت و تولی

هایی است که میزان زباله را به حداقل برساند. سرنوشت نهایی و اقتصاد دوار است.وی بیان کرد: دنیای امروز به دنبال تعریف فرمول

ابراین تمام کاالها در طراحی خود باید شود. زیرا دیگر جایی برای دور انداختن زباله نداریم. بنهر محصول در خط تولید مشخص می

 دهد.بینی کنند که برای این محصول، در چرخه پس از اسقاط شدن چه اتفاقی رخ میپیش
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 10شود. در تهران روزی میلیون موبایل در ایران تبدیل به زباله می 10رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: به زودی ساالنه 

هزار تن زباله ساختمانی و صدها هزار تن زباله صنعتی داریم. همه این مواد باید به چرخه اقتصاد  50 هزار تن زباله خانگی داریم،

 بازگردند زیرا محلی برای دور ریختن آنها وجود ندارد.

قاط شدن سگوید که باید از تفکر سنتی و غلط خود خارج شویم. باید کاالهایی تولید کنیم که پس از اوی تاکید کرد: اقتصاد دوار می

 یا قابلیت بازگشت به طبیعت را داشته باشند یا از طریق بازیافت به چرخه صنعت بازگردند.

کنند. تفکر درصد رشد اقتصادی خود را از محل بازچرخانی و بازیافت تامین می 25ترین کشورهای دنیا ابتکار یادآور شد: صنعتی

های دولت یازدهم و در جریان است. وی افزود: ما در برنامهدی به ارمغان آوردههای نوین برای این کشورها رشد اقتصاآوریسبز و فن

 تدوین برنامه ششم توسعه تالش کردیم تفکر سبز را در نظر بگیریم.

 های مناسب دولترئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به همگرایی ملی ایجاد شده برای حفاظت از محیط زیست، سیاست

ای قوی برای ورود با قدرت سازمان حفاظت محیط زیست به اجرای استانداردهای ها را پشتوانهلس با این سیاستو همسو شدن مج

های اقتصاد سبز با اقتصاد مقاومتی بسیار همگرایی دارد. در راستای دستیابی به اهداف زیست محیطی اعالم کرد.وی گفت: سیاست

 کنیم.حمایت میهای سبز و نوین آوریاین سیاستگزاری از فن

عالیت های سبز از فهای متعددی برای حمایت از صنایع سبز دارد. با برگزاری استارت آپابتکار بیان کرد: سازمان محیط زیست برنامه

 های سبز واحدهای صنعتیالمللی از فعالیتهای متعدد بینکنیم. از طریق صندوق ملی محیط زیست و تفاهم نامهجوانان حمایت می

بریم. همچنین همکاری خوبی افزایی در موضوعات تخصصی را پیش میهای توانهای آموزشی و کارگاهت خواهیم کرد. برنامهحمای

 گیری است./آوری در حال شکلدر جهت انتقال تکنولوژی و فن

http://www.iana.ir/fa/news/39888/%D9%85%D9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/39888/%D9%85%D9


            
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                         5139 ول بهمنااهم اخبار کشاورزی هفته 

 

91 
 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۳تاریخ: 

 جنگل، نیازمند تشکلی قوی و فراگیر

دهند، به جای آنکه به فکر منافع های مختلف که بدنه انجمن جنگلبانی ایران را تشکیل میبخشی از اعضای هیأت علمی دانشگاه

شود اصل دانند که باعث میای میهای شمال را فاجعهبرداری در جنگلتوقف بهرههای کشور باشند، ملی و از دست رفتن جنگل

 !دار شودخدشه -های جنگلداریدلیل عدم حضور مجریان خصوصی طرحبه-حفاظت 

ن اها از نگاه مدافعهایی است. اصالح این زیر ساختهای کشور، نیازمند زیر ساختاجرای هر گونه تحول در سیستم مدیریتی جنگل

های شمال کشور مخفی نمانده است. بسیاری از کارشناسان منابع طبیعی بر این باورند که برای برداری جنگلو مخالفان توقف بهره

های طبیعی، باید ساختارهای متناسب برای این تغییرات ایجاد شود. آنها معتقدند که باید تشکیالت ایجاد تحول در مدیریت عرصه

میلیون هکتار از  135ای مستقل، مدیریت جموعه وزارت جهاد کشاورزی خارج شده و به عنوان وزارتخانهمنابع طبیعی از زیر م

های شوند و فرمولها نیز به چند دسته تقسیم میهای طبیعی کشور را به عهده بگیرد. طرفداران اصالح ساختار سازمان جنگلعرصه

کنند اما باید گفت آنچه امروز ما را به این نقطه تخانه منابع طبیعی مطرح میها و تشکیل وزارمختلفی برای استقالل سازمان جنگل

 های تدوین شده است.رسانده ضعف نظارتی بر اجرای صحیح برنامه

های جنگلداری به دلیل نبود نظارت دقیق و کمبود اعتبارات، بر اساس اصول علمی صحیح آنچه مسلم است، این است که امروز طرح

گذاری در این مناطق های کشور به دلیل نبود بودجه و عدم تمایل بخش خصوصی به سرمایهاند. نیمی از جنگلپیاده نشدهدر جنگل 

ها را از نظر کمی و کیفی با مشکالت ریزی نادرست، وضعیت جنگلبدون طرح باقی مانده و در معرض تخریب جدی قرار دارند. برنامه

سازی بخش دولتی در دستور های توسعه کشور، کوچکبر اساس قوانین مصوب مجلس و برنامهجدی مواجه کرده است. از آنجا که 

خواهد  های زیادیکه قطعا پیچیدگی-سازان قرار دارد آیا بهتر نیست به جای کوبیدن بر طبل ایجاد یک وزارتخانه جدید کار تصمیم

تری ایفا های علمی نقش پررنگها و انجمنآیا بهتر نیست سمن های موجود متمرکز شویم؟، بر استفاده از ظرفیت و پتانسیل-داشت

 برداران بخش خصوصی نظارت داشته باشند؟های اجرایی و یا حتی بهرهکرده و بیشتر بر عملکرد دستگاه

دو  ندهد که اینشان می "انجمن علمی جنگلبانی"و  "جامعه جنگلبانی"نگاهی به عملکرد دو انجمن موجود در بخش جنگل یعنی 

اند آن طور که باید نقش ایفا کنند. جامعه جنگلبانی چند سالی است که مجموعه درباره نظارت بر عملکرد دستگاه اجرایی، نتوانسته

گذراند و هیچ فعالیتی ندارد و انجمن جنگلبانی نیز که تنها نهاد پویای حوزه جنگل است، این در سکوت و بدون فعالیت روزگار می

اشی مختلف است. انتخابات انجمن جنگلبانی ایران خرداد ماه امسال برگزار شد و اگرچه حاضران در این جلسه نسبت روزها درگیر حو

های بعدی سبب شد، مراحل تایید صالحیت اعضای هیات سازیبه صحت انتخابات در روز برگزاری آن اعتراضی نداشتند اما حاشیه

حاکی است اعضای هیات مدیره جدید برای ایجاد یکپارچگی در ساختار انجمن جنگلبانی، ها مدیره جدید انجمن به درازا بکشد. شنیده

انتخابات زود هنگام برگزار خواهند کرد اما بخشی از بدنه این انجمن گویا چندان تمایلی به حفظ این یکپارچگی ندارند. چرا که در 

گلبانی دی ماه امسال طبق روال همه ساله در دانشگاه تهران مراسم بزرگداشت دکتر کریم ساعی که به همت هیات مدیره انجمن جن

برگزار شد، بر طبل اختالفات کوبیدند و اعالم کردند که سخنان رییس انجمن جنگلبانی در دفاع از طرح تنفس جنگل، نظر همه 

یط زیست با هدف بررسی اعضای انجمن نیست! آنها حتی این داعیه را به گفتگوهای پردیسان که ماه بعد در سازمان حفاظت مح

که توافق  اخالقی است چراابعاد طرح تنفس برگزار شد نیز کشاندند و اعالم کردند که دفاع رییس انجمن جنگلبانی از طرح تنفس بی

شده بود، این انجمن درباره طرح تنفس نظری نداشته باشد. البته بر اساس اصول دموکراسی وقتی اعضای یک انجمن، به گروهی به 

کنند. اعضای هیات مدیره نیز درباره موضوعات گیری را به این افراد واگذار میدهند، یعنی حق تصمیمان هیات مدیره رای میعنو
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مختلف به بحث و تبادل نظر پرداخته و رای اکثریت، نشان دهنده مواضع آن تشکیالت خواهد بود. اما بخشی از اعضای فعلی انجمن 

کثریت اعضای هیات مدیره این تشکیالت دفاع از طرح تنفس و تالش برای ایجاد تحول در شیوه جنگلبانی در شرایطی که رای ا

 کنند.مدیریتی جنگل بوده است، این رای را نادیده گرفته و بر مخالفت با طرح تنفس تاکید می

مسئله را ناشی از ضعف مدیریت دهد، ناراضی هستند و این های ایران رخ میدر حالی که تمام کارشناسان جنگل از آنچه در جنگل

کنند، حاضر نیستند در قالب یک تشکل علمی به صورت داوطلبانه در راستای انجام مسئولیت و نظارت دستگاه اجرایی اعالم می

ه هند، بدهای مختلف که بدنه انجمن جنگلبانی ایران را تشکیل میاجتماعی خود، گام بردارند. بخشی از اعضای هیات علمی دانشگاه

ند دانای میهای شمال را فاجعهبرداری در جنگلهای کشور باشند، توقف بهرهجای آنکه به فکر منافع ملی و از دست رفتن جنگل

 خدشه دار شود! -های جنگلداریبه دلیل عدم حضور مجریان خصوصی طرح-شود اصل حفاظت که سبب می

ها در مجاری خاص مال کشور شاید به جا باشد اما باید به این دغدغههای شهای مطرح شده در زمینه مدیریت جنگلتمامی دغدغه

های مند برای حفاظت از جنگلطرف و دغدغهتوانست به عنوان یک مجموعه مستقل، بیپرداخته شود. انجمن جنگلبانی ایران که می

دیریتی کشور به گوش دستگاه اجرایی برساند، ایران، کارشناسان را دور یک میز جمع کرده و نظرات آنها را برای اصالح ساختارهای م

های داخلی است! جالب اینجاست که اعضای هیات علمی عضو این تشکل در شرایطی که اجرای امروز خود درگیر حل حاشیه

دشگری رشود یا گهایی که توسط شهرداری در جنگل تخلیه میکند، زبالههای عمرانی متعدد یکپارچگی اکوسیستم را تهدید میپروژه

ها، تداوم حیات بی قاعده به این اکوسیستم تحمیل کرده، معضلی جدی برای ادامه حیات جنگل هستند و طغیان آفات و بیماری

در مقابل نیاز شش میلیون متر مکعبی -هزار مترمکعب چوب  500کند، نگران توقف برداشت های جنگلی را تهدید میبسیاری از گونه

و پرسش اینجاست که چرا باید این مسئله به دغدغه اصلی بخش بزرگی از اعضای هیات علمی کشور هستند.  -صنایع چوب کشور

 کند که آنها بیشتر به جای آنکه نگرانهای اخیر بخشی از اعضای انجمن جنگلبانی این شائبه را ایجاد میگیریتبدیل شود؟موضع

ها باشند، نگران صنایع چوبی هستند که با شرط واردات چوب، عرصههای جنگلی و حفاظت از این منافع ملی، کارکردهای اکوسیستم

اند. اصوال هدف از تحصیل علم، ارایه راهکارهای مناسب برای حل مشکالت زندگی بشر است اما اعضای مجوز فعالیت دریافت کرده

ای دستگاه اجرایی قرار دهند، صرفا هیات علمی عضو انجمن جنگلبانی، به جای آنکه راهکارهایی برای خروج از شرایط فعلی پیش پ

کنند. اعضای انجمن جنگلبانی یا به ارایه هشدارها در زمینه تخریب جنگل یا تبعات اجرای یا عدم اجرای طرح تنفس بسنده می

نند. در ی ککند که در برابر تغییرات ایستادگراهکار عملی برای خروج از شرایط فعلی ندارند و یا اینکه منافع فردی آنها ایجاب می

 توان روی پتانسیل این مجموعه برای نظارت بر عملکرد دستگاه اجرایی حساب باز کرد؟چنین شرایطی چگونه می

م اما ها هستیهای ایران را از شرایط بغرنج فعلی خارج کنیم، اگرچه نیازمند اصالح ساختار سازمان جنگلبرای آنکه بتوانیم جنگل

های بخشی ر دولتی مستقلی داریم که فقط به منافع ملی توجه کند. در حال حاضر با توجه به واکنشپیش از آن نیاز به تشکیالت غی

رسد انجمن جنگلبانی ایران استقالل فکری خود را از دست داده است. از بدنه انجمن جنگلبانی درباره طرح تنفس جنگل، به نظر می

انی ایران هستیم. تشکلی که درگیر القاب و عناوین و مدارج علمی افراد نباشد. در این شرایط نیازمند تشکلی فراگیرتر از انجمن جنگلب

تشکلی که بتواند تمام افراد حقیقی و حقوقی که دل در گرو اصالح شرایط فعلی دارند را گرد هم جمع کند تا از دانش و خرد جمعی 

 آنها برای اصالح امور و نظارت بر عملکرد دستگاه اجرایی استفاده کند./
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۲تاریخ: 

 !کنندهای گمراهمصوبه

ششم پرداخته و به اشکاالت ناشی از این  قانون برنامه 48ماده  "س"حسین احمدی کارشناس منابع طبیعی به بررسی ابهامات بند 

 .قانون اشاره کرده است

پذیر و ارتقاء نظام مالی ( قانون رفع موانع تولید رقابت54قانون برنامه ششم، رفع تداخل موضوع ماده ) 48( ماده 3بر اساس بند )

ازجمله اراضی که درباره آنها حکم قضایی صادر درصد در کلیه موارد،  10ساالنه حداقل  94ماه سال کشور مصوب یکم اردیبهشت

پذیر را ندارم، بلکه قانون رفع موانع تولید رقابت 54شده است، مورد تأکید قرار گرفته است. در این نوشتار قصد پرداختن به ماده 

 د.الیحه برنامه ششم که مرتبط با ماده مذکور است را مورد بررسی قرار خواهم دا 48مفاد بند )س( ماده 

الیحه برنامه ششم توسعه که ظاهراً از تصویب مجلس شورای اسالمی گذشته است، از سه منظر ذیل قابل نقد و  48بند )س( ماده 

 بررسی است.

قانون  9( ماده 1قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر شامل تبصره ) 54تنقیح: تکلیف مندرج در این ماده با تکالیفی که در ماده  الف(

 قانون حدنگار و بند )ز( همان ماده از الیحه برنامه ششم، فاقد هماهنگی ،حداقل از بُعد کمی است. 11و  9، 5وری، مواد بهرهافزایش 

های مجلس محترم شورای شکلی: ظاهراً فراز اخیر این ماده در الیحه تقدیمی دولت نبوده و در جریان رسیدگی در کمیسیون ب(

ها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان ربط همچون سازمان جنگلهای ذیناسی و مشورتی دستگاهاسالمی و بدون اخذ نظرات کارش

 امور اراضی و سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اضافه شده است.

به لحاظ نامه اجرایی آن، عبارت است از آنکه از یک عرصه براساس دو قانون، مذکور و نیز آیین 54ماهوی: تداخل، مستند به ماده  ج(

گلی( زار، اراضی جنای منابع طبیعی )جنگل، مرتع، بیشهنوعیت عرصه، تعاریف متفاوتی شده باشد. مثالً به موجب یک قانون عرصه

شناخته شده و همان عرصه به موجب قانون دیگری )موات( یا )دایر کشاورزی( یا )بایر قابل عمران( شناخته شده باشد. رفع تداخل 

ربط، احراز شود که کدام تعریف از نوعیت نامه ذینامه و شیوهبرای همین است که با رعایت تشریفات مقرر در آیین 54در اجرای ماده 

ها همین موضوع را در محاکم قضایی یا سمتنفعان یا ذیعرصه درست بوده یا به اصطالح رفع تداخل شود. حال چنانچه قبالً ذی

در جریان دادرسی قرار گرفته و در نهایت منجر به حکم قضایی شده باشد، عمالً تحصیل  شبه قضایی مقرر در قانون، مطرح کرده و

های زائد و گفته بر اساس حکم قضایی رفع شده است و پرداختن مجدد به آن ضمن صرف وقت و هزینهحاصل شده و تداخل پیش

 شود.بط را در انجام وظایفشان میرهای اجرایی ذیالمال، موجبات سردرگمی مجریان و دستگاهتحمیل آن بر بیت

الیحه برنامه ششم مورد حکم قرار گرفته بدین معنی است که همین اراضی که به شرح اخیر تعیین تکلیف  48آنچه از بند )س( ماده 

 نسبت به ربطهای ذیقانون رفع موانع تولید مورد بررسی قرار گرفته و کمیسیون 54و رفع تداخل شده است، مجدداً بر اساس ماده 

های اشخاص و حاکمیت صورت عالوه برآنکه امر مختومه و قضاوت شده مخدوش و ثبات مالکیتآن اتخاذ تصمیم کنند. در این

ان عنودنبال خواهد داشت:فرض کنیم ناشی از احکام قضایی صادره، عرصه مورد تداخل بهشود، مشکالت ذیل را نیز بهمتزلزل می

حکم قرار گرفته باشد و به تبع آن پس از تثبیت مالکیت و اخذ سند آن عرصه، در قالب اجرای طرح، به  انفال یا اموال عمومی مورد

برداری قرار گرفته باشد و در واقع حقوق مکتسبه جدیدی ایجاد شده باشد، اگرهمین عرصه مجدداً و در اشخاص واگذار و مورد بهره

غیرانفال، تشخیص داده شود، حق جدیدی ایجاد شده و تمام اقدامات قبلی را به عنوان  54های موضوع ماده قالب تصمیم کمیسیون

لی طور کعنوان اراضی کشاورزی و بهای بهکند.در همان فرض چنانچه به موجب حکم قضایی، عرصهرو میمتأثر کرده با مشکل روبه

ربط و نیز مستند به رأی های ذیگواهی از دستگاه نفع با اخذغیرانفال و اموال عمومی مورد حکم قرار گرفته باشد و در نتیجه ذی

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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های برداری یا نقل و انتقال قرار داده باشد و در جریان رسیدگی مجدد، کمیسیونمرجع قضایی، اخذ سند کرده باشد یا مورد بهره

 ؟شودگفته، چه میپیش، این عرصه را از مصادیق انفال و اموال عمومی تشخیص دهند، تکلیف تمامی آثار حقوقی 54موضوع ماده 

رفع تداخل شد، آیا  54ای با وجود حکم قضایی، بر اساس ماده با فرض اینکه هر دو فرض مذکور قابل انجام باشد و در نهایت عرصه

تواند مینفع نتر آیا ذیاالتباع دانسته و به عبارت درستگذار تصمیم کمیسیون مذکور را برای تمام مراجع اداری و قضایی الزمقانون

مجدداً در محاکم قضایی طرح دعوی کند؟ اگر فرض را بر عدم امکان بگذاریم، طبعاً نیازمند تصریح در قانون است. )که ظاهراً چنین 

شویم رو میای در موضوع روبهدرجه 180تصریحی وجود ندارد( و چنانچه این امکان وجود داشته باشد، عمالً با یک دور و چرخش 

(، مجددا 54صالح برای دعوی مطروحه نسبت به آن عرصه )مثالً با موضوع اعتراض به تصمیم کمیسیون ماده ییعنی سیر مراحل ذ

 هایصالح )هیأتای کنیم که صدها هزار دعوی و پرونده با موضوع مطرح شده تاکنون در مراجع ذیقابل انجام باشد.خوب است اشاره

د نظر و شعب ویژه( مطرح و مورد حکم قرار گرفته است آیا بالاثر کردن همه این تعیین تکلیف اراضی اختالفی، محاکم بدوی، تجدی

 اقدامات، مراحل احکام قضایی معقول و منطقی است؟

 تواند در اجرای کاداستر نهایی و مشخص شود؟های کشور میباالخره با این شرایط چه زمانی وضعیت عرصه

و عدم نهایی کردن کاداستر، حقوق اساسی مردم: )ثبات مالکیت انفال و پیشگیری ها آیا بالتکلیفی و غیرقطعی بودن وضعیت عرصه

های قانونی اشخاص(، )امکان استفاده از منافع ناشی از از تصرف و تخریب منابع طبیعی و محیط زیست(، )ثبات تصرفات و مالکیت

الیحه برنامه  48ی است که در اجرای این بند از ماده کند؟این موارد تنها بخشی از مشکالترو نمیحقوق مکتسبه( را با مشکل روبه

تواند موضوعی باشد که در مجامع کارشناسی فنی و حقوقی به بحث و بررسی قرار گیرد. هرچند بینی است و میششم قابل پیش

است، اشکاالت مطرح امید آن است که نمایندگان خانه ملت و یا در نهایت شورای نگهبان با بررسی مجدد در آنچه در حال تصویب 

 شده را در صورت احصاء، مرتفع و در غیر این صورت توضیح و رفع ابهام کنند./

http://www.iana.ir/fa/news/39735/%D9%85%D8%B5%D 
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 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵بهمن  ۰۱تاریخ: 

 حمایت از عشایر و روستاییان، روند مهاجرت را معکوس می کند

 .مدیر امور عشایر استان تهران گفت: در صورت استمرار حمایت از عشایر و روستاییان شاهد روند معکوس مهاجرت خواهیم بود

، اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار سیروس نصیری مدیر امور عشایر استان تهران در گفتگو با

گوشت قرمز  با اشاره به عوامل موثر در جلوگیری از مهاجرت جوانان عشایر به شهرها اظهار داشت: سال گذشته طرح زنجیره تولید

طرح پرواربندی دام سبک عشایری ایجاد کردیم که این امر عالوه بر افزایش تولید تاثیر بسزایی در  246شهر استان و در  10در 

میلیارد تومان تسهیالت  8.5وی با اشاره به اینکه سال گذشته جهت ایجاد زنجیره تولید بالغ بر .ه استداشت جوانان  ایجاد اشتغال

ساله در  5میلیارد تومان تسهیالت ارزان قیمت با بازپرداخت  1.5شایر قرار داده شده، افزود: در این راستا امسال نیز در اختیار ع

 .نفر اشتغال مستقیم و غیر مستقیم ایجاد کرده است 100 برای امر اختیار عشایر قرار گرفت که این 

جرت جوانان روستایی بیان کرد: تقویت زیرساخت ها امری بسیار مهم نصیری با اشاره به راهکارهای اساسی در جهت جلوگیری از مها

در جلوگیری از مهاجرت جوانان روستایی است به طوریکه طی چند سال اخیر با تامین راه ها، شیوه های نوین کوچ و بهداشت علی 

 .رغم معیشت سخت عشایری شاهد بازگشت جوانان که کمک حال پدران خود هستند بوده ایم

 .بود خواهیم مهاجرت معکوس روند شاهد امور عشایر استان تهران ادامه داد: در صورت استمرار حمایت از عشایر و روستاییان  مدیر

 ایدارپ تولید وی تصریح کرد: سرمایه گذاری در زیر ساخت های تولید می تواند در ایجاد اشتغال عده کثیری از جوانان عشایری و 

 .باشد داشته بسزایی نقش

http://www.yjc.ir/fa/news/5937100/%D8%AD%D9%85%D8%A 
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 برنامه و سیاست ها
 جوان خبرنگاران - ۱۳۹۵بهمن  ۰۷تاریخ: 

 اجرای برجام چه تأثیری در بخش کشاورزی دارد؟

تهران گفت:افزایش تعامالت،ارتباط با کشورها و ورود تکنولوژی به دنبال آن افزایش بهره وری تولید و رئیس جهاد کشاورزی استان 

 .مصرف نهاده ها از جمله دستاوردهای اجرای برجام است

اقتصادی باشگاه گروه  صنعت، تجارت و کشاورزیعلی اشرف منصوری رئیس جهاد کشاورزی استان تهران در گفتگو با خبرنگار 

با اشاره به محاسن و معایب برجام در حوزه کشاورزی اظهار داشت: افزایش تعامالت و ارتباط با کشورها،ورود  خبرنگاران جوان،

افزایش بهره وری تولید و مصرف نهاده ها از جمله دستاوردهای اجرای برجام تکنولوژی، بهره گیری از کارشناسان فنی و به دنبال آن 

انتقال تکنولوژی با نگاه استفاده از ظرفیت  :وی با اشاره به اینکه گستره تعامالت گره گشای مشکالت این بخش است، افزود.است

از دیگر دستاوردهای اجرای برجام است، گفت: با  منصوری با بیان اینکه توسعه صادرات.های داخل می تواند تولید را افزایش دهد

توجه به ورود تکنولوژی و افزایش تولید در واحد سطح می توان با افزایش تعامالت در صورت مازاد تولید را به سایر کشورها صادر 

 .کرد که این امر تاثیر بسزایی در رونق و استمرار تولید زیر بخش های مختلف کشاورزی دارد

 .ی در شرایط کنونی پس از برجام تعامالت در بخش های مکانیزاسیون،گلخانه و دام و طیور صورت گرفته استبه گفته و

رئیس جهاد کشاورزی استان تهران با اشاره به معایب برجام اظهار داشت: گستره تعامالت باید به عنوان یک فرصت در جهت به 

خارجی را بومی  یتکنولوژ و انتقال داخل تولید بر تکیه با طوریکه به شود فتهگر کار به داخل ظرفیت از حداکثری استفاده کارگیری 

 .گفتنی است که ارتباطات گسترده با سایر کشورها نباید در جهت فراموشی ظرفیت های داخل باشد.نماییم

ews/http://www.yjc.ir/fa/n5924436/%D8%A7%D8%AC%D8% 
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 برنج
 فارس - ۹۵/۱۱/۰۴ : اریخت

 درصد شد  26ردات برنج اطبق مصوبه هیات دولت تعرفه و

  .ابالغ شددرصد کاهش یافته 26درصد به  40مصوبه هیات دولت در مورد حقوق ورودی برنج سفید که از رقم 

( تصویب نامه 1بر اساس مصوبه هیات وزیران، نظر به اینکه در ردیف ) خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار بازرگانی 

( 26) و( 40) ترتیب به سفید برنج مصوب ورودی حقوق و قبلی ورودی حقوق  1395.11.2هـ مورخ  53885ت  .135023  شماره

 .شودالح اعالم میاص برای مراتب است، نشده تحریر درصد

 .با امضای محسن حاجی میرزایی دبیر هیات دولت ابالغ شده است 95بهمن  3این مصوبه در تاریخ 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951104000994 
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 برنج
 فارس - ۹۵/۱۱/۰۴ : تاریخ

 دولت برای تنظیم بازار برنج برنامه پایدار ندارد/بازار با تعرفه کنترل شود 
رئیس انجمن واردکنندگان برنج با بیان اینکه دولت برای تنظیم بازار برنج برنامه پایداری ندارد، گفت: ممنوعیت واردات و تغییر 

خبرگزاری وگو با خبرنگار بازرگانی سیداحمد بحق در گفت .شودبازار این کاال می ریختگیواردات برنج منجر به بهم ناگهانی تعرفه

در مورد نتایج اخیر بخشنامه دولت در رابطه با کاهش تعرفه واردات برنج و تأثیر آن در تنظیم بازار، گفت: هیچ برنامه مدون و  فارس

 .ها بر حسب موقعیت استگیریتنظیم بازار برنج وجود ندارد و تصمیمپایداری برای 

رنج را ها تنظیم بازار بگیریشود که این نوع تصمیمها بر حسب موقعیت کم و زیاد میرئیس انجمن واردکنندگان برنج افزود: تعرفه

  .زندبهم می

 کندمین استفاده خصوصی بخش نظرات از کندمی اتخاذ برنج تواردا قطع یا واردات برای بحق تصریح کرد: دولت در تصمیماتی که 

  .دانندمی نامحرم را خصوصی بخش و

وی با اشاره به ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت، اظهار داشت: برای تنظیم بازار برنج داخلی، ممنوعیت واردات برنج در فصل 

 .برداشت تصمیم درستی نیست

  .توان بازار برنج را کنترل کردبرنج تصریح کرد: با واردات مداوم و وضع تعرفه مناسب میرئیس انجمن واردکنندگان 

تواند تعرفه واردات، در آن مقطع را افزایش دهد و در بقیه بحق بیان داشت: دولت برای تنظیم بازار برنج داخلی در فصل برداشت می

  .ننده و واردکننده تکلیف خود را بداندکسال هم تعرفه واردات روند ثابتی داشته باشد تا تولید

برابر قیمت تمام شده برنج در سایر کشورهای  4تا  3رئیس انجمن واردکنندگان برنج تصریح کرد: قیمت تمام شده برنج در کشور 

دارد در حالی  هزار تومان 15تا  12بحق تصریح کرد: هر کیلوگرم برنج مرغوب ایرانی در بازار قیمتی حدود .کننده برنج استتولید

های مختلف از آالت مناسب در بخشوی افزود: خرده مالکی و نبود ماشین .هزار تومان است 4که بهترین نوع برنج خارجی حداکثر 

رئیس انجمن واردکنندگان برنج با بیان اینکه ممنوعیت .کوبی از عوامل افزایش قیمت تمام شده برنج تولید داخلی استجمله شالی

  .تواند بازار برنج را تنظیم کند، گفت: باید واردات را با تعرفه مدیریت کردنمی واردات برنج

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951104000888 
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 برنج
 فارس - ۹۵/۱۱/۰۴ : تاریخ

 وارداتی ابالغ شد کننده برنجکنندگان حداکثر قیمت مصرفکننده و تولیدحمایت مصرفتوسط سازمان 
های وارداتی براساس تصمیم کارگروه تنظیم بازار اعالم کننده هر کیلو برنج هندی مرغوب، اروگوئه و سایر برنجحداکثر قیمت مصرف 

، براساس تصمیم کارگروه تنظیم بازار، کنندگانکنندگان و تولیدسازمان حمایت مصرفبه نقل از  زاری فارسخبرگبه گزارش  .شد

هزار ریال  20های وارداتی هزار ریال و سایر برنج 26هزار ریال، اروگوئه  38کننده هر کیلو برنج هندی مرغوب حداکثر قیمت مصرف

التفاوت برنج، شرکت بازرگانی دولتی نیز با نرخ مصوب و افزاید: همزمان با توجه به کاهش تعرفه و جذب مابهاین گزارش می .است

  .کندهای مصرف کارمندی و دیگر خریداران اقدام مییای و تعاونهای زنجیرهبدون محدودیت نسبت به توزیع برنج از طریق فروشگاه

  .گزارش دهند 124توانند هرگونه تخلف احتمالی را به سامانه های ابالغی حداکثری است و شهروندان میقیمت

?nn=http://www.farsnews.com/newstext.php13951104000437 
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 برنج
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵بهمن  ۰۴تاریخ: 

 اعالم کنند 124تومان/ شهروندان هرگونه تخلف را به  3800قیمت هر کیلو برنج هندی مرغوب 

ریال، برنج اروگوئه  38000براساس تصمیمات کارگروه تنظیم بازار، حداکثر قیمت مصرف کننده هر کیلوگرم برنج هندی مرغوب 

 .ریال تصویب و ابالغ شد 20000های وارداتی ریال و سایر برنج 26000

براساس تصمیمات کارگروه تنظیم بازار، حداکثر قیمت مصرف کننده هر کیلوگرم  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش گروه

 .ریال تصویب و ابالغ شد 20000های وارداتی ریال و سایر برنج 26000ریال، برنج اروگوئه  38000برنج هندی مرغوب 

ا اوت برنج، شرکت بازرگانی دولتی نیز ببراساس تصمیمات کارگروه تنظیم بازار، همزمان با توجه به کاهش تعرفه و حذف مابه التف 

های مصرف کارمندی و دیگر خریداران های زنجیره ای و تعاونینرخ مصوب و بدون محدودیت نسبت به توزیع برنج از طریق فروشگاه

رف به مص قیمت های ابالغی حداکثری است و عرضه با قیمت پایین ترهمانطور که قبال نیز تصریح و تاکید شده، .کنداقدام می

کنندگان و تولیدکنندگان از شهروندان بر این اساس، سازمان حمایت مصرف.کنندگان امری شایسته و مورد تقدیر است

گزارش کنند تا  124تمالی، موارد را به سامانه اح تخلف هرگونه مشاهده صورت در خرید، هنگام در دقت ضمن که کرد  درخواست

 .سریعا رسیدگی شود

http://www.yjc.ir/fa/news/5949683/%D9%82%DB%8C% 
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 پنبه
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 تامین منابع مالی
 فارس - ۹۵/۱۱/۰۴ : تاریخ

 مرکبات شمال/ انتظار برای دریافت خط اعتباری بانک مرکزی درصد به باغداران10اعطای تسهیالت با سود 
درصد به خسارت  10میلیارد تومان تسهیالت با نرخ سود  200عضو هیأت مدیره بانک کشاورزی گفت: با مصوبه دولت قرار است،  

  .دیدگان مرکبات شمال پرداخت شود که منتظر اختصاص خط اعتباری بانک مرکزی هستیم

، در مورد آخرین تصمیمات این بانک برای ارائه تسهیالت به خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی اهلل خدارحمی در گفتروح

وزیران مصوب شده در جلسه هیأت  :اند، اظهار داشتفراوانی شده باغداران مرکبات شمال که براثر برف سنگین آذرماه دچار خسارت

اند، پرداخت درصد به کشاورزان باغات مرکبات شمال که از برف آذرماه خسارت دیده 10هزار میلیارد ریال تسهیالت با نرخ سود  2که 

ظر نای برای ارائه تسهیالت به باغداران مرکبات شمال در ایم تا خط اعتباری ویژهای با بانک مرکزی کردهوی اضافه کرد: مکاتبه.کنیم

ایم، تا اطالعات باغداران خسارت دیده از برف را ها ابالغ کردهوی افزود: در عین حال به استان.گرفته شود و منتظر پاسخ آنها هستیم

 شود، پرداخت دیده خسارت کشاورزان به اعتباری خط تأمین با ها را تکمیل کنند و امیدواریم این تسهیالتآوری و پروندهجمع

 به محلی چه از که شده تکلیف تعیین شد، خواهد پرداخت یارانه صورت به که هم بانکی سود نرخ التفاوتمابه درصد 8 باید اگرچه

های خسارت دیدگان کمک خواهیم کرد و در عین حال برای استمهال وام خدارحمی گفت:.شد خواهد پرداخت کشاورزی بانک

  .وام در نظر گرفته خواهد شدمعموالً مهلت یک ساله و تنفس یک ساله برای پرداخت 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951104001147 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951104001147


            
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                         5139 ول بهمنااهم اخبار کشاورزی هفته 

 

104 
 

 تامین منابع مالی
 فارس - ۹۵/۱۱/۰۶ : تاریخ

 جزئیات نحوه بخشودگی جرایم دیرکرد تسهیالت بانک کشاورزی 
عضو هیأت مدیره بانک کشاورزی گفت: در دو ماهه پایانی سال اختیار بخشودگی جرایم بدهکاران بانک کشاورزی را به خود شعب 

، در مورد آخرین وضعیت بخشودگی جرایم خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی اهلل خدارحمی در گفتروح .ایمواگذار کرده

ار ایم و قبالً اختیشان تسهیالتی را در نطر گرفتهها برای ترغیب مشتریان برای پرداخت بدهیدیرکرد اظهار داشت: ما و همه بانک

داد: اما اکنون در دو ماه پایانی سال نحوه بررسی  وی ادامه.بررسی نحوه بخشودگی جرایم دیرکرد به مدیریت استانی واگذار شده بود

ایم، تا هر سطحی از جریمه را به شرط وصول نقدی اصل ایم و به آنها اختیار دادهو میزان بخشودگی جرایم را به شعب واگذار کرده

زان بدهی که به شعبه مراجعه به گفته عضو هیأت مدیره بانک کشاورزی، قبالً هر بدهکار با هر می.وام و سود تسهیالت آن ببخشند

تواند شد، تا بررسی شود، اما اکنون فرآیند کوتاه شده و هر شعبه میاش به اداراه مرکزی یا استانی ارجاع داده میکرد، باید پروندهمی

 شود،می خدارحمی همچنین در مورد نرخ سود تسهیالتی که به امور مختلف کشاورزی اعطا.گیری کنددر مورد مشتری خود تصمیم

ی در ها و پرورش ماهایم و پیگیری وزیر جهاد کشاورزی در برخی موارد مانند گلخانهگفت: با کمکی که از شورای پول و اعتبار گرفته

شود، در حالی درصد اعطا می 15تا  14.5قفس با تطبیق منابع داخلی بانک کشاورزی و صندوق توسعه ملی تسهیالت با نرخ سود 

 .درصد است 18د تسهیالت که اصل نرخ سو

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951106000394 
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 تامین منابع مالی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۹تاریخ: 

 کندهیدروپونیک بر گرمای تابستان غلبه می وام دولت در انتظار کشاورزان هیدروپونیک/ کشاورزی

کند. همچنین از ترویج های نوآورانه کشاورزی برای افزایش تولید تشویق میدولت قطر، کشاورزان محلی را به استفاده از روش

 .کندکشاورزی ارگانیک در صنعت کشاورزی قطر حمایت می

، کارشناس کشاورزی "Dr Emad Hussain Al Turaihi"توریهی آل، عمادحسین The Peninsulaسایت به گزارش ایانا از وب

های جدید برای افزایش تولید دولت در حال تشویق به افزایش راه"در دپارتمان امور کشاورزی وزارت شهر و محیط زیست گفت: 

عه دولتی که با همکاری با بانک توس توانند از وامکنند، میمزارع مانند هیدروپونیک است. کشاورزانی که از هیدروپونیک استفاده می

برخی از کشاورزان به مزایای استفاده از هیدروپونیک و اهمیت کشاورزی ارگانیک پی "وی افزود: "مند شوند.قطر فراهم شده، بهره

طول فصل تواند بر شرایط سخت در های جدید کشاورزی مانند هیدروپونیک و گلخانه از راهکارهایی هستند که میاند، روشبرده

در حال حاضر حدود پنج مزرعه تولید سبزیجات آلی مانند گوجه "عماد حسین آل توریهی خاطرنشان کرد: "تابستان غلبه کند.

فرنگی، خیار و کدو همه با کیفیتی خوب وجود دارند. هفت مزرعه هم مجوز تغییراز کشاورزی سنتی با استفاده از کشاورزی ارگانیک 

ری از هر گونه آفت کش ها و مواد شیمیایی است. همچنین دولت از مزارع کشت محصوالت ارگانیک گرفته اند که یک روش عا

 "حمایت می کند. در حال حاضر تعدادی از مزارع تولید قارچ و عسل ارگانیک وجود دارد.

 همچنین دولت بر حمایت از بخش کشاورزی در قطر از طریق یارانه تاکید کرد.

مزرعه تولید عسل را آغاز کرده است و انتظار می رود که این میزان در سال های آینده  50انه به حدود دولت، دادن یار"وی گفت: 

 ها برای افزایش تولید داخلی شد.با توجه به افزایش جمعیت و افزایش تقاضا، دولت خواستار تالش"افزایش یابد.

درصد از مواد غذایی خود رااز واردات  85ی است. چراکه قطر دولت در تالش برای بهبود امنیت غذای"این کارشناس کشاورزی گفت: 

تامین می کند، اما در اوج فصل رشد از ماه نوامبر تا ماه ژوئن ما میزان زیادی تولید داریم. همچنین این وزارتخانه در حال برداشتن 

 شرفت صنایع غذایی تاکید کرد./وی همچنین بر اهمیت مشارکت بخش خصوصی در پی"گام هایی برای بهبود امنیت غذایی است.

http://www.iana.ir/fa/news/40014/%D9%88%D8%A7%D9% 
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 تامین منابع مالی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۵تاریخ: 

 شعاع یخبندان قرار گرفتمیلیارد تومان مشوق صادرات محصوالت باغی مازندران تحت  100

میلیارد تومان مشوق صادراتی برای 100معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت که امسال دولت 

 . محصوالت باغی استان در نظر گرفته بود که تحت شعاع یخبندان و سرمای شدید قرار گرفته است

آب و کشاورزی اتاق بازرگانی ،صنایع معادن و کشاورزی مازندران در ساری افزود : وضعیت عزیزاهلل شهیدفر روز سه شنبه در کارگروه 

تولید کیوی و مرکبات امسال استان بسیار مطلوب بود ، اما برف و یخبندان در ابتدای برداشت این محصوالت باغی ، برنامه ریزی 

اهمیت تولیدات محصوالت کشاورزی مازندران و نقش آن در  وی با بیان اینکه دولت یازدهم به.های صادرات را مختل کرده است

تمام امکانات ، نیازهای بسته بندی ،حمل  : صادرات به کشورهای حاشیه دریای خزر بویژه روسیه توجه خاصی کرده است ، ادامه داد

 .و نقل و بازار مصرف صادرات مرکبات و کیوی استان مازندران مهیا بود

  پرتقال سالمهزار تنی  500ذخیره  **

معاون جهاد کشاورزی مازندران در عین حال به وجود مرکبات سالم و به اندازه نیاز مصرف بازار کشور اشاره کرد و گفت : اینکه برخی 

در کشور موضوع نبود مرکبات سالم را به بهانه سرمای پائیزی مازندرن مطرح می کنند ، هدفشان واردات است و کمبودی برای تامین 

هزار تن مرکبات سالم در انبارهای فنی باغداران و سردخانه های استان  500وی افزود : در حال حاضر حدود . ت کشور نداریممرکبا

شهیدی فر وضعیت صنایع تبدیلی محصوالت کشاورزی ، بویژه محصوالت باغی را نامطلوب توصیف کرد و اظهار داشت  .موجود است

 .هزار تن مرکبات استان مازندران را ندارند 50در کل کشور حتی ظرفیت تبدیل حدود  : کارخانه های فراوری مرکبات و کیوی

توانست مشکل خسارت باغداران و آشفتگی  3و  2،  1وی اضافه کرد : دولت با خرید تضمینی پرتقال های دور ریختنی و درجه های 

 .رفیت کارخانجات صنایع تبدیلی مواجه شدبازار را حل کند ، اما این خریدها برای فراوری با مشکل پائین بودن ظ

  ضرورت ساماندهی باغداری مازندران **

 .شهیدی فر گفت : سرما و یخبندان آذر ماه امسال نشان داده است که الگوی کشت کشاورزی مازندران باید ساماندهی شود

هزار هکتار از  10ضافه شده است ، بیان داشت : هزار هکتار به زمین های باغی استان ا 15وی با بیان اینکه در یک دهه اخیر حدود 

 . زمین های زراعی تبدیل به باغ مرکبات و کیوی و پنج هزار هکتار نیز از زمین های شیب دار به باغ سیاه ریشه تبدیل شده است

هزار تن مرکبات  500و میلیون  2هزار هکتار باغ مرکبات دارد که بر اساس آمار سازمان جهاد کشاورزی امسال حدود  110مازندران 

 .تولید شد

درصد آن در تنکابن ، عباس آباد و رامسر سه شهرستان غرب استان  70هزار تن کیوی ساالنه در مازندران تولید می شود که  200

درجه زیر صفر پس از آن سبب یخ زدگی محصوالت کشاورزی از 16بارش برف سنگین پائیزی و کاهش دما تا .حاصل می شود

درصد باغات و محصوالت مرکبات و 30بات و کیوی در استان مازندران شده است که بر اساس آمار جهاد کشاورزی جمله مرک

 .هزار تن مرکبات مازندران صادر شده بود80پارسال حدود .کیوی دچار خسارت شد

http://www.iana.ir/fa/news/39911/100%D-9%85%DB%8C%D9 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/39911/100-%D9%85%DB%8C%D9


            
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                         5139 ول بهمنااهم اخبار کشاورزی هفته 

 

107 
 

 تامین منابع مالی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۷تاریخ: 

 ۹6میلیارد ریال برای آبیاری تحت فشار در بودجه 700

کشور  96میلیارد ریال برای گسترش سامانه های آبیاری تحت فشار در بودجه  700معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: 

های کشاورزی در دست اقدام شهرستان به گزارش ایرنا علی مراد اکبری روز چهارشنبه در حاشیه بازدید از طرح .پیش بینی شده است

  .های چینی در کشور در حال اجراست الیگودرز افزود: چندین طرح در حوزه شبکه های آبرسانی پیشرفته با شرکت

اجرای طرح های آبرسانی پیشرفته اولویت دارد، اظهار کرد: لرستان سه تا چهار هزار میلیارد ریال وی با بیان اینکه استان لرستان در 

  .برای اجرای طرح های آبیاری تحت فشار اعتبار نیاز دارد که دولت مساعدت الزم را در این خصوص خواهد داشت

میلیارد ریال می باشد  550برای استان لرستان  95ال بینی شده در س معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی افزود: اعتبار پیش

هزار هکتار در کل کشور برای ایستگاه های پمپاژ آب  200وی گفت: در برنامه ششم توسعه  .درصد آن تخصیص یافته است 50که 

لرستان اختصاص یافته  ماه گذشته برای آبیاری تحت فشار به استان 2میلیارد ریال در  270وی با بیان اینکه  .اختصاص یافته است

  .میلیون ریال برای تبدیل آبیاری تحت فشار نیاز دارد 500هزار میلیارد و  24است، افزود: جهاد کشاورزی 

  .میلیارد ریال برای الیروبی قنات های کل کشور در نظر گرفته شده است 180وی اظهار کرد: 

رفیت های باالی لرستان و موقعیت جغرافیایی و استعداد آب و خاک معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی افزود: با توجه به ظ

  .این استان نباید آب استان لرستان در جاهایی استفاده شود که زمین های کشاورزی ندارند

http://www.iana.ir/fa/news/39976/700%D-9%85%DB%8C%D9% 
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 تامین منابع مالی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۹تاریخ: 

میلیارد تومان در قالب سرمایه ثابت برای احداث و تکمیل صنایع فرآوری و خرید ماده اولیه  670پرداخت 

 ۹5میلیون تنی ظرفیت فرآوری ماده خام کشاورزی تا پایان سال 5فرآوری/ افزایش 

صنایع تبدیلی و تکمیلی وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد: تا پایان آبان ماه امسال سه میلیون تن به ظرفیت فرآوری مدیر کل دفتر 

 .ماده خام در واحدهای تولیدی اضافه شده است

عتبار ابه گزارش ایانا، چنگیز اسفندیاری در گفت و گو با پایگاه اطالع رسانی جهاد کشاورزی پیش بینی کرد که در صورت تامین 

وی افزود: با افزایش پنج میلیون تن ظرفیت فرآوری .رفیت فرآوری ماده خام کشاورزی تا پایان سال جاری به پنج میلیون تن برسد

میلیون تن می  47ماده خام کشاورزی در واحد تولیدی و صنایع تبدیلی و تکمیلی، میزان محصوالتی که قابلیت فرآوری دارند به 

ش فرآوری در قطب های تولیدی به ویژه در مناطق روستایی، افزایش ظرفیت واحدهای نیمه فعال، بازسازی و اسفندیاری افزای.رسد

نوسازی واحدهای فرسوده و توسعه زنجیره های تولید و شبکه ها به ویژه در هشت محصول مانند خرما، کشمش، زعفران، مرکبات، 

 .های مهم وزارت جهادکشاورزی در حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی برشمردکیوی، سیب زمینی و محصوالت گلخانه ای را از رویکرد 

 .درصد بازسازی و نوسازی شوند 10وی اظهار داشت: بر اساس رویکرد وزارتخانه هر سال باید واحدها و صنایع فرآوری در حد 

نه ها را یکی از محورهای تمرکز وزارتخامدیر کل دفتر صنایع تبدیلی و تکمیلی وزارت جهاد کشاورزی، بازسازی و نوسازی شالیکوبی 

  .واحد شالیکوبی بازسازی شده است 600دانست و تصریح کرد: با اجرای برنامه های وزارت جهاد کشاورزی ظرف سه سال اخیر 

سایر واحد در مازندران و مابقی در  205واحد در استان گیالن،  300وی ادامه داد: از مجموع واحدهای شالیکوبی بازسازی شده 

اسفندیاری با بیان این که واحدهای شالیکوبی از محل کمک های فنی و اعتباری بازسازی شده اند، گفت: .استان ها بوده است

 .درصدی ضایعات برنج شده است 5درصد شکستگی و کاهش  15تا  10بازسازی و نوسازی این واحدها منجر به کاهش 

مدیرکل دفتر صنایع تبدیکی و تکمیلی کشاورزی افزود: .ک میلیون تن اعالم کردواحد بازسازی شده را ی 600وی ظرفیت اسمی کل 

وی در ادامه درباره میزان تسهیالت  .میلیون تومان تسهیالت بانکی پرداخت شد 300به هر واحد شالیکوبی برای بازسازی و نوسازی 

میلیارد  370داشت: از فروردین تا آبان ماه سال جاری  بانکی پرداختی برای احداث و تکمیل واحدها و صنایع فرآوری کشاورزی اذعان

میلیارد تومان برای خرید ماده اولیه فرآوری پرداخت  300تومان در قالب سرمایه ثابت به منظور احداث و تکمیل صنایع فرآوری و 

 .شده است

//www.iana.ir/fa/news/http:40002/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8% 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۹تاریخ: 

 رونمایی از خانواده باکتریایی جدید در کشور

ضور وزیر ح خانواده باکتریایی جدید به عنوان دستاورد مهم علمی و تحقیقاتی محققان کشور با کاربرد در صنایع مختلف روز شنبه با

 .بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در استان البرز رونمایی شد

به گزارش ایرنا، در مراسم رونمایی از این خانواده جدید باکتریایی، دکتر سیدابوالحسن شاهزاده فاضلی رئیس مرکز ملی ذخایر ژنیتکی 

زی، و زیستی ایران پس از تحقیقات علمی موفق به جداساو زیستی ایران گفت: محققان بانک میکروارگانیسم مرکز ملی ذخایر ژنتیکی 

  .شناسایی و ثبت این خانواده باکتریایی شده اند

ادآب چشمه ب 'وی ادامه داد: این خانواده باکتریایی درجریان مطالعات اکتشافی در زمینه تعیین تنوع زیستی میکروارگانیسم های

ه یکی از زیباترین چشمه های تراورتن جهان محسوب می شود و به عنوان شاهزاده فاضلی گفت:این چشم .کشف شده است 'سورت

  یکی از اکوسیستم های منحصر به فرد برای مطالعات تنوع زیستی میکروبی مورد توجه مرکز ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

ز جمله مطالعات تبارزایی به عنوان وی بیان داشت: این باکتری جدید با استفاده از معیارهای مختلف شناسایی ا .قرار گرفته است

یک تاکسن باکتریایی جدید و منحصر به فرد به خلق یک خانواده جدید انجامیده است و اولین جنس و گونه این خانواده تحت عنوان 

Bsw-2b تاس شاهزاده فاضلی گفت: این تاکسن جدید اولین خانواده معرفی شده در شاخه باکتریایی ها ازایران .محسوب می شود.  

وی اظهار داشت : به طور کلی باکتری ها دارای توانمندی های گوناگون در تولید آنزیم ها و آنتی بیوتیک ها هستند و می توان از 

وی افزود: باکتری های جدید به عنوان منبعی از ژن ها و قابلیت ناشناخته فرصت  .فرآورده های آنها در صنایع مختلف استفاده کرد

  .برای استحصال ترکیبات ارزشمند زیستی طی برنامه های فراگیر غربالگری ایجاد می کنند های مناسبی را

در تولید آنزیم های  Bsw-2b این مسئول در مورد کاربردهای خانواده جدید باکتریایی گفت: عالوه بر قابلیت های سویه جدید

  .ناشناخته و جدید می توان به این موارد مهم دیگر نیز اشاره کرد

تولید رنگ دانه های فلکسی روبین می کند، این رنگ دانه ها به عنوان عناصر بیوکنترل، آنتی اکسیدانت  Bsw-2b وی افزود: سویه

شاهزاده فاضلی گفت: یکی دیگر از ویژگی های این خانواده باکتریایی قابلیت آن در رسوب  .در افزودنی های خوراکی نیز کاربرد دارد

ه این سویه از چشمه تراورتن بادآب سورت جدا شده و تراورتن ها از کشته های رسوبات کلسیم کربنات گذاری است، از آنجا ک

باکتری های مانند سیانوباکتری ها ، باکتری های گرم منفی و مثبت می توانند در این فرایند نقش داشته  تشکیل شده اند، بنابراین

وی ادامه داد:از این قابلیت ها می توان در صنعت به خوبی استفاده  .سیم شوندباشند و موجب تسهیل فرآیند رسوب گذاری کربنات کل

در کاهش سختی آب با حذف کلسیم محلول، تولید بتن های با استحکام باال و همچنین دراحیای محیط های کربناته از  'کرد مثال

ت ، نگهداری و گزارش جدایی های بومی از ماموریت شاهزاده فاضلی افزود: ثب .قبیل چشمه هایی شبیه به بادآب سورت کاربرد دارند

های اصلی مرکز ملی ذخایر ژنیتکی و زیستی ایران به شمار می رود و فعالیت های این مرکز به حفظ ،معرفی و تروِیج ذخایر ژنتیکی 

شمند اکنون در وی گفت: خانواده جدید باکتریایی به عنوان یک دستاورد ارز .زیست بوم کشور در سطح جهان کمک می کند

 .کلکسیون مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران مستقر در استان البرز نگهداری می شود

  رونمایی از خانواده باکتریایی جدید کشور با حضور وزیر بهداشت

شنبه  یع مختلف روزخانواده باکتریایی جدید به عنوان دستاورد مهم علمی و تحقیقاتی محققان کشور با کاربرد در صنا -ایرنا -کرج 

به گزارش ایرنا، در مراسم رونمایی از این خانواده جدید  .با حضور وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در استان البرز رونمایی شد

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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باکتریایی، دکتر سیدابوالحسن شاهزاده فاضلی رئیس مرکز ملی ذخایر ژنیتکی و زیستی ایران گفت: محققان بانک میکروارگانیسم 

  .کز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران پس از تحقیقات علمی موفق به جداسازی، شناسایی و ثبت این خانواده باکتریایی شده اندمر

ادآب چشمه ب 'وی ادامه داد: این خانواده باکتریایی درجریان مطالعات اکتشافی در زمینه تعیین تنوع زیستی میکروارگانیسم های

ده فاضلی گفت:این چشمه یکی از زیباترین چشمه های تراورتن جهان محسوب می شود و به عنوان شاهزا .کشف شده است 'سورت

  یکی از اکوسیستم های منحصر به فرد برای مطالعات تنوع زیستی میکروبی مورد توجه مرکز ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

رهای مختلف شناسایی از جمله مطالعات تبارزایی به عنوان وی بیان داشت: این باکتری جدید با استفاده از معیا .قرار گرفته است

یک تاکسن باکتریایی جدید و منحصر به فرد به خلق یک خانواده جدید انجامیده است و اولین جنس و گونه این خانواده تحت عنوان 

Bsw-2b باکتریایی ها ازایران استشاهزاده فاضلی گفت: این تاکسن جدید اولین خانواده معرفی شده در شاخه  .محسوب می شود.  

وی اظهار داشت : به طور کلی باکتری ها دارای توانمندی های گوناگون در تولید آنزیم ها و آنتی بیوتیک ها هستند و می توان از 

ه فرصت وی افزود: باکتری های جدید به عنوان منبعی از ژن ها و قابلیت ناشناخت .فرآورده های آنها در صنایع مختلف استفاده کرد

  .های مناسبی را برای استحصال ترکیبات ارزشمند زیستی طی برنامه های فراگیر غربالگری ایجاد می کنند

در تولید آنزیم های  Bsw-2b این مسئول در مورد کاربردهای خانواده جدید باکتریایی گفت: عالوه بر قابلیت های سویه جدید

تولید رنگ دانه های فلکسی روبین می  Bsw-2b وی افزود: سویه .یگر نیز اشاره کردناشناخته و جدید می توان به این موارد مهم د

  .کند، این رنگ دانه ها به عنوان عناصر بیوکنترل، آنتی اکسیدانت در افزودنی های خوراکی نیز کاربرد دارد

گذاری است، از آنجا که این سویه از شاهزاده فاضلی گفت: یکی دیگر از ویژگی های این خانواده باکتریایی قابلیت آن در رسوب 

  چشمه تراورتن بادآب سورت جدا شده و تراورتن ها از کشته های رسوبات کلسیم کربنات تشکیل شده اند، بنابراین

باکتری های مانند سیانوباکتری ها ، باکتری های گرم منفی و مثبت می توانند در این فرایند نقش داشته باشند و موجب تسهیل 

در کاهش  'وی ادامه داد:از این قابلیت ها می توان در صنعت به خوبی استفاده کرد مثال .رسوب گذاری کربنات کلسیم شوند فرآیند

سختی آب با حذف کلسیم محلول، تولید بتن های با استحکام باال و همچنین دراحیای محیط های کربناته از قبیل چشمه هایی 

هزاده فاضلی افزود: ثبت ، نگهداری و گزارش جدایی های بومی از ماموریت های اصلی مرکز شا .شبیه به بادآب سورت کاربرد دارند

ملی ذخایر ژنیتکی و زیستی ایران به شمار می رود و فعالیت های این مرکز به حفظ ،معرفی و تروِیج ذخایر ژنتیکی زیست بوم کشور 

عنوان یک دستاورد ارزشمند اکنون در کلکسیون مرکز ملی  وی گفت: خانواده جدید باکتریایی به .در سطح جهان کمک می کند

  .ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران مستقر در استان البرز نگهداری می شود

http://www.iana.ir/fa/news/40035/%D8%B1% 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۶تاریخ: 

 هیات علمی امروز در بخش کشاورزی کشور فعالیت می کنند 6500

 .عضو هیات علمی در بخش کشاورزی در کشور فعال هستند 500معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: شش هزار و 

نگره پژوهشی زنبور عسل ایران در موسسه به گزارش ایانا، اسکندر زند امروز چهارشنبه در نخستین کنگره بین المللی و نهمین ک

تحقیقات علوم دامی کشور در کرج، افزود: باید از این ظرفیت در انجام پژوهش ها و اثر بخش کردن بیشتر این پژوهش ها بهره 

ها را وی یکی از چالش های مهم در حوزه پژوهشی را اثر بخش بودن آن ها دانست و اظهار داشت: باید اثر بخش بودن آن .گرفت

زند تصریح کرد: در بخش کشاورزی با توجه به تنوع اقلیم و تغییرات اقلیمی که با آن مواجه هستیم مطالبات برای .افزایش دهیم

وی اضافه کرد: پژوهش و پژوهش محوری روز به .پژوهش های جدید در راستای چگونگی تطابق با این روند در حال افزایش است

زند ادامه داد: امروزه اگر .ید پاسخگوی مطالبات و نیاز روز با اجرای هر چه بیشتر این پژوهش ها باشیمروز در حال افزایش است و با

 .بخواهیم پاسخگوی نیازها باشیم باید در جهت گیری های بیرونی از ظرفیت دانشگاه ها بیشتر بهره ببریم

گیری از ظرفیت های بین المللی و بخش خصوصی از رییس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی افزود: بهره 

وی در ادامه با بیان اینکه باید از پژوهش محوری به .دیگر اهداف این سازمان در راستای اثر بخشی کردن بیشتر تحقیقات است

ی محوری را کسب کرده اما در نوآوری و خروج 2011خروجی محور برسیم، گفت: ایران رتبه اول سرعت رشد علمی را در سال 

معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: بر همین اساس راهبرد ما بر این است که پژوهش .نتوانسته ایم موفقیت های خوبی را کسب کنیم

زند ادامه داد: افزایش درآمد و کاهش فقر، افزایش تولید و بهبود کیفیت .هایی را انجام دهیم که منجر به نوآوری و افزایش ثروت شود

 .ی اکوسیستم از جمله اهداف بخش تحقیقات کشاورزی ایران است که اگر غیر از این باشد مسلما موثر نخواهد بودآن و پایدار

http://www.iana.ir/fa/news/39932/6500%D-9%87%DB% 
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 تخم مرغ
 فارس - ۹۵/۱۱/۰۲ : تاریخ

 تومان 235مرغ درب مرغداری مرغ به دلیل آنفلوآنزای پرندگان/ قیمت هر عدد تخمتوقف صادرات تخم
 400تا  200استان کشور، صادرات روزانه  10به دلیل شیوع آنفلوآنزای پرندگان در  گذار استان تهران گفت:رئیس اتحادیه مرغ تخم 

  .ها رسیده استتومان درب مرغداری 235مرغ به و قیمت آن به دلیل مازاد تولید، هر عدد تخممرغ متوقف شده تنی تخم

با توجه به  مرغ در استان تهران،در مورد آخرین وضعت تولید تخم ،خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی پور در گفتناصر نبی

 4تا  3آنفلوآنزا پرندگان و معدوم شدن چندین مرغداری در این استان اظهار داشت: طبق آمار سازمان دامپزشکی با اینکه شیوع 

مرغ اما همچنان با مازاد تولید تخم میلیون مرغ به دلیل آنفلوآنزا معدم شده و چندین مرغداری هم در استان تهران از بین رفته است،

مرغ به کشورهای همچون عراق و افغانستان صادر تن تخم 400تا  200رد: قبل از شیوع آنفلوآنزا روزانه وی اضافه ک.مواجه هستیم

شود گذار استان تهران در پاسخ به اینکه گفته میرئیس اتحادیه مرغ تخم.شد، اما با این وضعیت صادرات متوقف شده استمی

ماهانه آن هم به طور توافقی به حجم یکی دو کانتینر صادرات محسوب  گفت: ارسال صادرات به افغانستان همچنان ادامه دارد،

تومان یعنی  3700ها مرغ درب مرغداریکه اکنون به دلیل مازاد تولید میانگین قیمت هر کیلو تخم پور این را هم گفت:نبی.شودنمی

گار فارس از مشکل فرهنگی و عدم نظارت بر وگوی خود با خبرنوی در بخش دیگری از گفت.رسدتومان به فروش می 235ای دانه

 ایهای زیر پلهها و مکانکنند، گالیه کرد و گفت: متأسفانه برخی قنادیمرغ استفاده میها و واحدهایی که از تخمبرخی قنادی

تر است. در حالی انکنند، چرا که قیمت آن ارزمرغ پاستوریزه استفاده میهای شکسته شده و خارج از رده را به جای تخممرغتخم

 .مرغ پاستوریزه استفاده کنندکه وزارت بهداشت باید به این واحدها فشار آورده تا از تخم

 هایکند که بیشترین سهم را در استانمرغ تولیدی کشور را تولید میهزار تن تخم 950درصد از  20به گزارش فارس، استان تهران 

 400ها ای در سوپرمارکتمرغ شانهها هم اکنون هر عدد تخممرغ در مرغداریقیمت تخمبا وجود کاهش  در عین حال،.کشور دارد

 .رسدتومان به فروش می 650بندی تا هر عدد های بستهمرغتومان و تخم

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951102000543 
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 تخم مرغ
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵بهمن  ۰۱تاریخ: 

 عرضه تخم مرغ های محلی تقلبی در بازار/ آخرین وضعیت آنفوالنزای حاد پرندگان

دبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار گفت: بحث عرضه تخم مرغ غیر بهداشتی در بازار مربوط به بسته بندی غیر مجاز 

 .واحدهای زیرزمینی و محصوالتی که با کاه و ضایعات چوبی بسته بندی شده اند می شود

اقتصادی باشگاه گروه  صنعت،تجارت و کشاورزیفرزاد طالکش دبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار در گفتگو با خبرنگار 

با اشاره به آخرین وضعیت آنفوالنزای حاد پرندگان اظهار داشت: گرچه روند ابتالی طیور به آنفوالنزای حاد پرندگان  خبرنگاران جوان،

 .تدر واحد های صنعتی کاهش یافته اما در استان اصفهان به تازگی این بیماری در واحد های بومی شیوع پیدا کرده اس

وی افزود: با وجود آنکه گزارشی جدید مبنی بر شیوع مجدد این بیماری در برخی استان های اصلی تولیدکننده تخم مرغ اعم از 

 .تهران، البرز و قزوین اعالم نشده اما گزارشات استان های قم و مرکزی خوشایند نیست

تومان اعالم کرد و ادامه داد: با توجه به تفاوت قیمت تمام  800هزار و  3طالکش میانگین قیمت هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری را 

 .شده با فروش محصول درب مرغداری باید گفت، نرخ تخم مرغ برای مصرف کننده از ثبات نسبی برخوردار است

 ث عرضه تخمدبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار با اشاره به عرضه تخم مرغ های غیر بهداشتی در بازار بیان کرد: بح

 بندی هبست چوبی ضایعات و کاه با که محصوالتی و مرغ غیر بهداشتی در بازار مربوط به بسته بندی غیر مجاز واحدهای زیرزمینی 

وی با اشاره به اینکه تخم مرغ های رنگی هیمشه محلی نیستند، بیان کرد: اکثر تخلفات به بهانه محلی بودن در .شود می اند شده

قهوه ای صورت می گیرد که عمدتا به سبب بسته بندی های غیر مجاز ، آلودگی قارچی به داخل تخم مرغ انتقال تخم مرغ های 

دبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار تصریح کرد: براساس برنامه شبکه دامپزشکی تخم مرغ های فاقد پروانه .داده می شود

 .شد خواهد آوری جمع بازار از دامپزشکی سازمان سوی از بهره داری تولید و بسته بندی 

http://www.yjc.ir/fa/news/5941733/%D8%B9%D8%B1%D8%B 
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 تخم مرغ
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵بهمن  ۰۶تاریخ: 

 بازار استقیمت منطقی هر عدد تخم مرغ کمتر از نرخ 

تومان  700هزار و  3رئیس اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران گفت: در حال حاضر میانگین قیمت هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری 

ت، صنعناصر نبی پور رئیس اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در گفتگو با خبرنگار .تومان به فروش می رسد 250یعنی دانه ای 

با اشاره به آخرین وضعیت آنفوالنزای حاد پرندگان اظهار داشت: تاکنون  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،گروه  تجارت و کشاورزی

آنفوالنزای حاد پرندگان شده اند و شیوع این بیماری تا زمانی که پرندگان مهاجر در  استان تولید کننده اصلی تخم مرغ گرفتار 13

  .کشور هستند ادامه دارد

تومان به فروش  250تومان یعنی دانه ای  700هزار و  3وی افزود: در حال حاضر میانگین قیمت هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری 

تومان می فروشند، بیان  400الی  350ا برخی سوپرمارکت ها هر عدد تخم مرغ را نبی پور در پاسخ به این سوال که چر.می رسد

تومان باشد، این نرخ به سبب هزینه های سورت، حمل و نقل و.. امری عادی است  400کرد: اگر قیمت هر عدد تخم مرغ بسته بندی 

ه شیوع آنفوالنزای حاد پرندگان، کشورهای همسایه مانند وی ادامه داد: با توجه ب. اما فروش تخم مرغ فله با این نرخ بی انصافی است

رئیس اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران تصریح کرد: برای .عراق و افغانستان از واردات تخم مرغ به کشور خودداری می کنند

ار دگی در استان ها انتشجلوگیری از شیوع بیماری حاد پرندگان بایستی تمامی ارگان ها به کمک سازمان دامپزشکی آیند تا آلو

 .نیابد

http://www.yjc.ir/fa/news/5950931/%D9%82%DB%8C 
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 تولیدات باغی )سایر (
 فارس - ۹۵/۱۱/۰۵ : اریخ

هزار  3هزار تا  2بار بین دهد قیمت انواع میوه در تهران قیمت انواع میوه در بازار میوه و ترهفارس گزارش می

  .رسد و افزایش قیمتی در این هفته روی نداده استتومان به فروش می 500و 

بار در قیمت میوه در سطح تهران این هفته افزایش چندانی نداشته و بازار میادین تره، خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی 

 .شودتومان عرضه می 500هزار و 3هزار تا  2دامنه قیمتی 

 .تومان 500هزار و  3هر کیلو انار ممتاز درجه 

 .تومان 800هزار و  2هر کیلو انار درجه دو 

 تومان 800هزار و  3پرتقال تامسون جنوب 

 تومان 1500پرتقال تامسون شمال 

 تومان 1800ای خیار گلخانه

 تومان 100هزار و  3سیب زرد 

 تومان 900هزار و  2سیب قرمز 

 تومان 900هزار و  2کیوی 

 تومان 500هزار و  2لیمو شیرین 

 تومان 900هزار و  3نارنگی 

 هزار تومان 5لیموترش 

 تومان 1500زمینی سیب

 تومان 100پیاز هزار و 

 هزار تومان 2وجه فرنگی گ

 .قیمت خورده است 700هزار و  2ای فلفل دلمه

 انتهای پیام/ب

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951105000549 
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 تولیدات باغی  
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۵تاریخ: 

 میلیارد تومان مشوق صادرات محصوالت باغی مازندران تحت شعاع یخبندان قرار گرفت 100

میلیارد تومان مشوق صادراتی برای 100معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت که امسال دولت 

 . قرار گرفته استمحصوالت باغی استان در نظر گرفته بود که تحت شعاع یخبندان و سرمای شدید 

عزیزاهلل شهیدفر روز سه شنبه در کارگروه آب و کشاورزی اتاق بازرگانی ،صنایع معادن و کشاورزی مازندران در ساری افزود : وضعیت 

تولید کیوی و مرکبات امسال استان بسیار مطلوب بود ، اما برف و یخبندان در ابتدای برداشت این محصوالت باغی ، برنامه ریزی 

وی با بیان اینکه دولت یازدهم به اهمیت تولیدات محصوالت کشاورزی مازندران و نقش آن در .صادرات را مختل کرده است های

تمام امکانات ، نیازهای بسته بندی ،حمل  : صادرات به کشورهای حاشیه دریای خزر بویژه روسیه توجه خاصی کرده است ، ادامه داد

 .ت و کیوی استان مازندران مهیا بودو نقل و بازار مصرف صادرات مرکبا

  هزار تنی پرتقال سالم 500ذخیره  **

معاون جهاد کشاورزی مازندران در عین حال به وجود مرکبات سالم و به اندازه نیاز مصرف بازار کشور اشاره کرد و گفت : اینکه برخی 

رح می کنند ، هدفشان واردات است و کمبودی برای تامین در کشور موضوع نبود مرکبات سالم را به بهانه سرمای پائیزی مازندرن مط

هزار تن مرکبات سالم در انبارهای فنی باغداران و سردخانه های استان  500وی افزود : در حال حاضر حدود . مرکبات کشور نداریم

ت وصیف کرد و اظهار داششهیدی فر وضعیت صنایع تبدیلی محصوالت کشاورزی ، بویژه محصوالت باغی را نامطلوب ت .موجود است

 .هزار تن مرکبات استان مازندران را ندارند 50: کارخانه های فراوری مرکبات و کیوی در کل کشور حتی ظرفیت تبدیل حدود 

توانست مشکل خسارت باغداران و آشفتگی  3و  2،  1وی اضافه کرد : دولت با خرید تضمینی پرتقال های دور ریختنی و درجه های 

 .حل کند ، اما این خریدها برای فراوری با مشکل پائین بودن ظرفیت کارخانجات صنایع تبدیلی مواجه شدبازار را 

  ضرورت ساماندهی باغداری مازندران **

 .شهیدی فر گفت : سرما و یخبندان آذر ماه امسال نشان داده است که الگوی کشت کشاورزی مازندران باید ساماندهی شود

هزار هکتار از  10هزار هکتار به زمین های باغی استان اضافه شده است ، بیان داشت :  15یک دهه اخیر حدود  وی با بیان اینکه در

 . زمین های زراعی تبدیل به باغ مرکبات و کیوی و پنج هزار هکتار نیز از زمین های شیب دار به باغ سیاه ریشه تبدیل شده است

هزار تن مرکبات  500میلیون و  2که بر اساس آمار سازمان جهاد کشاورزی امسال حدود هزار هکتار باغ مرکبات دارد  110مازندران 

 .تولید شد

درصد آن در تنکابن ، عباس آباد و رامسر سه شهرستان غرب استان  70هزار تن کیوی ساالنه در مازندران تولید می شود که  200

زیر صفر پس از آن سبب یخ زدگی محصوالت کشاورزی از درجه 16بارش برف سنگین پائیزی و کاهش دما تا .حاصل می شود

درصد باغات و محصوالت مرکبات و 30جمله مرکبات و کیوی در استان مازندران شده است که بر اساس آمار جهاد کشاورزی 

 .هزار تن مرکبات مازندران صادر شده بود80پارسال حدود .کیوی دچار خسارت شد

http://www.iana.ir/fa/news/39911/100%D-9%85%DB%8C%D9 
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 تولیدات باغی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۶تاریخ: 

باغداران شمال برای مخالفت با واردات مرکبات گردهم می آیند/ دفاع خانه کشاورز از کاهش تعرفه واردات 

 موز

درصد به پنج درصد با هدف تنظیم بازار میوه در شب عید انجام شده است، این اقدام عالوه بر فراهم  26موزه از کاهش تعرفه واردات 

های تأمین موز مورد نیاز در ایام نوروز با قیمت مناسب باعث متعادل شدن قیمت سیب نیز در روزهای پایانی سال کردن زمینه

وگو با خبرنگار ایانا با بیان اینکه این تصمیم راه را بر سودجویان و انحصارطلبان رئیس خانه کشاورز امروز در گفتنایب.شودمی

بندد، گفت: کاهش عرضه یک محصول در شرایطی که تقاضا برای آن باال باشد، شرایط حضور سودجویان و انحصارطلبان را در می

ینکه کمبود یک محصول در بازار به قاچاق منتج شده که این شود، ضمن اها میکند و باعث باال رفتن غیرواقعی قیمتبازار فراهم می

 کند.ناپذیر را فراهم میها و ایجاد خسارت جبرانامر درباره محصوالت کشاورزی شرایط ورود آفات، بیماری

ها زایش تقاضای این میوههای پرمصرف در ایام نوروز برشمرد و افزود: در این ایام بازار با افاهلل بیابانی سیب و موز را از میوهعنایت

 شود و اگر این محصوالت به اندازه کافی در بازار عرضه نشوند، قطعاً با مشکالت زیادی مواجه خواهیم شد.رو میروبه

وی با اشاره به تالش برخی سودجویان در نامطلوب نشان دادن وضعیت کمی و کیفی مرکبات کشور، تأکید کرد: خسارتی که سرما 

طلب، تا با ایجاد کمبود مصنوعی ای شد در دست برخی افراد فرصتهای شمال کشور وارد کرد، بهانهبخشی از باغدر آذرماه به 

ر شنبه خبر داد و یادآودنبال مطرح کردن گزینه واردات باشند.بیابانی از برگزاری گردهمایی باغداران مرکبات شمال در روز پنجبه

ی تولیدکنندگان برای تأمین میوه شب عید به دولت و مخالفت با هرگونه واردات مرکبات شد: این گردهمایی با هدف اعالم آمادگ

 600شود.وی در پایان اظهار داشت: بر اساس اعالم باغداران مناطق مختلف شهرهای شمالی، این تولیدکنندگان بیش از برگزار می

 اند./سازی کردههزار تن انواع مرکبات برای شب عید آماده و ذخیره

http://www.iana.ir/fa/news/39946/%D8%A8%D8%A7%D8%BA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/39946/%D8%A8%D8%A7%D8%BA


            
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                         5139 ول بهمنااهم اخبار کشاورزی هفته 

 

118 
 

 تولیدات دام و طیور )سایر (
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۱تاریخ: 

به  تولیدات دام و طیور ایرانتوسعه صنایع تبدیلی لبنیات با کمک شرکت فرانسوی هلندی/ تسریع صادرات 

  اروپا

گروه از  10پس از توافق برجام در زمینه توسعه تجارت بین ایران و کشورهای مخاطب رخدادهای مثبتی رقم خورد و بیش از 

 .دکردنکشورهای اروپایی با برگزاری نشست های متعدد، برای ورود سرمایه و انتقال دستاوردهای جدید خود به ایران اعالم آمادگی 

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت: اجرای برجام افزون بر توسعه روابط تجاری میان ایران و کشورهای پیشرفته 

 .باعث افزایش تولید و جهش صادرات در صنعت دام و طیور شد

انرژی اتمی درباره انجام تعهدات هسته ای با انتشار گزارش آژانس بین المللی  1394به گزارش ایرنا، شامگاه بیست و ششم دی ماه 

( یعنی روند لغو تحریم های هسته ای غرب علیه 5+1، اجرای تعهدات طرف مقابل )گروه (ایران در برنامه جامع اقدام مشترک )برجام

ام از توافق برج در گفت و گوی اختصاصی با ایرنا درباره نتایج حاصل برجام در بخش دامی افزود: پس« حسن رکنی .تهران آغاز شد

گروه از کشورهای اروپایی با  10در زمینه توسعه تجارت بین ایران و کشورهای مخاطب رخدادهای مثبتی رقم خورد و بیش از 

 .برگزاری نشست های متعدد، برای ورود سرمایه و انتقال دستاوردهای جدید خود به ایران اعالم آمادگی کردند

شترک باعث توسعه تجارت ایران در بخش واردات و صادرات با بسیاری از این کشورها می شود وی تاکید کرد سرمایه گذاری های م

و اضافه کرد: برجام فضای خوبی ایجاد کرد تا برخی مسائل همچون ورود فناوری های نوین و مباحث کارشناسی ژنتیک که در زمان 

 .تحریم های ظالمانه علیه ایران کمرنگ شده بود، از سر گرفته شود

 کاهش مشکالت ارزی در پسابرجام 

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، ایران را یکی از وارد کنندگان نهاده های خوراک طیور و مواد ژنتیکی خواند و 

ذرت،  تصریح کرد: در پسابرجام واردات برخی از مواد اولیه ژنتیکی و نهاده های خوراک دام و طیور همچون دانه های غالت شامل

 .جو و کنجاله سویا تسهیل شد؛ زیرا پیش از این بازرگانان ما برای تبادالت ارزی در صرافی ها با مشکل روبرو بودند

 به گفته وی، تبدیل پول در صرافی ها هزینه زیادی را برای بازرگانان ما در برداشت؛ زیرا باید ارز ما را به ارز کشور دیگری مانند دبی

ول لیر و درهم تبدیل می کردند و پس از آن، پول را به دالر یا یورو تبدیل می شد. به همین دلیل به طور طبیعی و ترکیه با واحد پ

 .قیمت تمام شده برخی نهاده های وارداتی برای تولیدکنندگان ما با قیمت باالتری محاسبه می شد

اقل رسیده و در برخی موارد حذف شده است. همچنین با وی تاکید کرد هزینه های باالی صرافی ها در پسابرجام در مواردی به حد

گشایش اعتبارات اسنادی و مذاکرات بانک مرکزی با بانک های اروپایی و آسیایی، تجار ما به سهولت می توانند به تبادل ارزی بپردازند 

 .و هزینه کمتری را متقبل شوند و خوشبختانه مشکالت تبادل ارزی حل شد

ورزی در بخش دام و طیور گفت: بانک مرکزی برای برخی بانک های خارجی خط اعتباری ایجاد کرد تا تامین معاون وزیر جهاد کشا

برخی از نهاده های دامی مثل نهاده های خوراک طیور با استفاده از فاینانس نرخ سود پایین امکانپذیر شود تا با مهلت دهی بازرگانان 

 .، مراودات تلطیف شودبه پرورش دهندگان در مدت زمان پرداخت وجه

ماهه با بانک های خارجی و کارمزد پایین در تلطیف تامین نیازها و روان تر کردن  6وی اضافه کرد: همچنین بانک مرکزی با یوزانس 

های تولیدی به گزارش ایرنا، فاینانس به تامین منابع مالی موردنیاز برای اجرا و خرید تجهیزات طرح.هزینه اقدام کرده است

مدت و قراردادهای مالی امضا ای( و همچنین خدمات فنی و مهندسی طرح ها با استفاده از تسهیالت اعتباری خارجی میانرمایهس)
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یوزانس اعتبار اسنادی خریدار کاال یا خدمات است؛ به طوری که مبلغ پرداختی را به .شودشده با اعتباردهندگان خارجی اطالق می

کند و هنگامی که فروشنده کاال )ذینفع اعتبار اسنادی( نسبت به حمل کاال اقدام و اسناد  پرداخت میصورت نسیه به فروشنده کاال 

 .را بدون مغایرت به بانک ذیربط ارایه می کند از تاریخ ارایه سند و پس از پایان یوزانس مبلغ کاالی خود را از بانک مربوط می گیرد

  انسوی هلندیتوسعه صنایع تبدیلی لبنیات با کمک شرکت فر

رکنی گفت: اکنون با سرمایه گذاری های مشترک برخی شرکت های خارجی و ایرانی شرایط برای صادرات برخی کاالها تسهیل می 

هلندی با انجمن صنفی گاوداران ایران در بحث صنایع تبدیلی همکاری  -شود؛ به گونه ای که یکی از شرکت های بزرگ لبنی فرانسه 

 .تا در زمینه تولید مواد لبنی و صادرات آن اقدام گسترده ای انجام شودمشترکی داشته است 

وی اضافه کرد: این امر می تواند در شکوفایی صنعت شیر و لبنیات، منافع تولیدکنندگان داخلی و ارزآوری به کشور اثربخشی داشته 

 .باشد

  هزار دز مواد ژنتیکی گاو سمینتال 150تولید 

 «بی.بی.ان»ی وزارت جهاد کشاورزی گفت: در یک سال گذشته با سرمایه گذاری مشترک شرکت آلمانی معاون امور تولیدات دام

(BBN) و یک شرکت داخلی در مازندران در زمینه گاوهای دو منظوره سمینتال گام خوبی برداشته شد. 

توزیع شد که این می تواند ظرفیت  هزار دز مواد ژنتیکی تولید و بین متقاضیان 150وی ادامه داد: در یک سال گذشته نزدیک 

  .ژنتیکی دام های بومی و دورگ هایی را که از این طریق متولد می شوند، افزایش دهد

 تامین گوشت قرمز مورد نیاز کشور 

درصد نیاز گوشت قرمز کشور از طریق واردات تامین می شود و افزود: سرمایه گذاری مشترک  10این مسوول یادآوری کرد کمتر از 

شرکت های فرانسوی با برخی نهاده های داخلی در بحث تامین دام گوشتی سبب شده است بزودی یک گله گوسفند گوشتی با 

پتانسیل و بازده باال در زمینه تولید گوشت وارد شود که این امر می تواند تحوالت خوبی را در این بخش ایجاد کند و به خودکفایی 

وی اضافه کرد: در بحث تامین دام سنگین گاو سمینتال دو منظوره شرکت های داخلی با .دکشور در تولید گوشت قرمز منجر شو

 .برخی کشورها همچون اتریش و آلمان ارتباط برقرار کردند که همه این رخدادها مربوط به یک سال پس از برجام بوده است

رداتی و دو رگه گیری با برخی مناطق محروم کشور تعامل رکنی افزود: طبق برنامه ریزی، در نظر داریم از ظرفیت های ژنتیکی دام وا

 .داشته باشیم تا دام های پرتولید گوشتی و شیری داشته باشیم

  رشد هشت درصدی صادرات تولیدات دام و طیور 

 9ر ها د معاون تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در زمینه صادرات گفت: خوشبختانه در پسابرجام با تسهیل روابط و کارگشایی

 .ماهه امسال صادرات بخش دام و طیور نسبت به پارسال نزدیک به هشت درصد افزایش پیدا کرد

ماهه امسال ارزش صادرات محصوالت  9میلیون دالر بود و افزود: در  930وی اعالم کرد پارسال ارزش صادرات محصوالت دام و طیور 

 .میلیون دالر رشد نشان می دهد 70ت به مدت مشابه پارسال بیش از دام و طیور به بیش از یک میلیارد دالر رسید که نسب

 «اس.پی.اف»هزار تخم مرغ  10هزارتن شیر و فراورده های لبنی،  580هزارتن گوشت مرغ،  56ماهه امسال  9به گفته وی، در 

(SPF)  شده است تن عسل به کشورهای هدف صادر 200هزارتن تخم مرغ و یک هزار و  40برای تولید واکسن و. 

به گزارش ایرنا، تخم مرغ اس.پی.اف وسیله ای برای تکثیر سلول در فعالیت های آزمایشگاهی و پژوهشی است که پیش از این از 

 .خارج وارد می شد

  تسریع صادرات تولیدات دام و طیور ایران به اروپا

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


            
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                         5139 ول بهمنااهم اخبار کشاورزی هفته 

 

120 
 

زدهم دانست و گفت: در سه سال گذشته تراز منفی این مسئول مثبت شدن تراز تجاری بخش کشاورزی را مرهون اقدام های دولت یا

 .رسید 1395دهم میلیارد دالر در سال  3.4میلیارد دالر به کمتر از  8.1بخش کشاورزی از 

 .به گفته وی، توافق برجام می تواند سرعت خوبی به بهبود توسعه تجارت بخش کشاورزی و مثبت شدن تراز تجاری بدهد

اینکه در یک سال گذشته فرانسه، اتریش، آلمان و هلند در زمینه تبادل مواد ژنتیکی، دام زنده و بتازگی  رکنی یادپاوری کرد افزون بر

صادرات محصوالت دام و طیور ایران به اروپا ارتباط خوبی با کشور ما برقرار کرده اند، برای نخستین بار محصوالت دام و طیور ایران 

 .ر می شوداز جمله لبنیات به کشورهای اروپایی صاد

  هزارتنی فراورده های لبنی به روسیه 2قرارداد 

معاون وزیر جهاد کشاورزی در بخش دام و طیور اعالم کرد: در یک سال گذشته مرز روسیه به روی تولیدات لبنی ایران باز شده و 

 .ور فرستاده می شودتنی شیرخشک به این کش 200تن فرآورده لبنی صادر شده است و بزودی نیز یک محموله  300تاکنون 

 2وی تاکید کرد ایران دارای پتانسیل فوق العاده ای در زمینه تولید فراورده های لبنی است و ادامه داد: قراردادهایی برای صادرات 

 .اشیمبهزارتن لبنیات به روسیه منعقد شده است که امیدواریم حجم صادرات دوباره افزایش یابد تا بتوانیم بازارهای منطقه را داشته 

هزارتن  940میلیون تن شیرخام و بیش از  10هزار تن گوشت مرغ، نزدیک  100به گزارش ایرنا، اکنون سالیانه بیش از دو میلیون و 

 .گوشت قرمز در کشور تولید می شود که بخش زیادی از آن به مصرف داخلی می رسدو بخشی صادر می شود

http://www.iana.ir/fa/news/39721/%D8%AA%D9%88%D8%B3 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۲تاریخ: 

هزار  18تن گوشت و  5000اند/ ساالنه هزار نفر شتر در کشور به سیستم شناسایی میکروچیپ مجهز شده10

 شودمیتن شیر شتر در کشور تولید 

دومین کنگره و جشنواره ملی شتر در بندرعباس و سیریک پس از هفت سال از برگزاری کنگره نخست، آغاز به کار کرد و تا فردا 

به گزارش خبرنگار ایانا، در آیین آغاز به کار این کنگره، حسن رکنی، معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی در .ماه برپاستسوم بهمن

های وزارت جهاد کشاورزی است و با توجه به اینکه شتر ترین برنامهدار کردن شترهای کشور از مهمشناسنامهبندرعباس گفت: 

هزار نفر شتر در کشور به سیستم شناسایی میکروچیپ مجهز  10کند، تاکنون حیوانی است که بدون ساربان در بیابان حرکت می

هزار تن شیر  18هزار تن گوشت و ردیابی شتر است.وی با بیان اینکه ساالنه پنج اند و استفاده از این سیستم بهترین روش برایشده

شود، استان هرمزگان را به لحاظ دارا بودن شرایط مناسب برای پرورش شتر، نوارساحلی و نزدیکی به کشورهای شتر در کشور تولید می

 های شتر اعالم کرد.الت و فرآوردهحاشیه خلیج پارس، بهترین موقعیت برای فراهم کردن بستر صادرات محصو

ترین های شتر از مهممطالعات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، جغرافیایی، امنیتی، ورزشی، اکوتوریسم، بهداشت و پیشگیری بیماری

ایی سگذاری، شناصنعتی، اقتصادی کردن شترداری، جذب سرمایهرود.توسعه شتر نیمهشمار میاهداف برگزاری کنگره ملی شتر به

ترین محورهای کنگره در دانشگاه هرمزگان به حساب های ساحلی از مهمبازارهای هدف و ترویج شترداری در مناطق بیابانی و بیابان

 شود.آید.انتخاب نژاد برتر شتر و مسابقه شتردوانی در شهرستان سیریک برگزار میمی

 گزار شده بود./در مشهد بر 1388ماه سال نخستین کنگره ملی شتر در فروردین

http://www.iana.ir/fa/news/39757/10%D-9%87%D8%B2% 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۸تاریخ: 

 سازی طیور به دلیل شیوع آنفلوآنزا طی دو ماهبرابری معدوم 10رشد 

 .سازی طی دو ماه گذشته داردبرابری معدوم 10های نهایی از وضعیت آنفلوآنزا و عملکرد تیم دامپزشکی نشان از رشد گزارش

به گزارش خبرنگار ایانا، رئیس سازمان دامپزشکی کشور، در آخرین نشست خبری خود درباره آنفلوآنزای پرندگان، تا حدودی وضعیت 

سازی آذر سال جاری، از معدوم 9را عادی توصیف کرد و همه چیز را تحت کنترل نیروهای سازمان متبوعش دانست. وی در تاریخ 

ی جایفصل سرمای زودرس، آغاز جابه"های بیماری و شعاع سه کیلومتری آنها خبر داد و گفت: کانون هزار قطعه طیور در 500بیش از 

جایی و نقل و انتقال باالی طیور، نداشتن پرندگان مهاجر، تراکم طیور صنعتی و روستایی زیاد، وجود زیستگاه پرندگان مهاجر، جابه

ترین مسائلی هستند که شیوع این بیماری سانان ازجمله مهمقابل توجه اردکدهندگان و پرورش جایگاه مناسب برای بیشتر پرورش

بل تنها ایران، بلکه بخش قاکنند؛ ضمن اینکه پرندگان مهاجر در مسیر خود از روسیه تا جنوب شرقی آسیا، نهدر ایران را تشدید می

تاریخ یاد شده، تنها شهرستان مالرد و شهریار درگیر بیماری این در حالی بود که تا "اند.توجهی از اروپای مرکزی را نیز آلوده کرده

های دیگر، ناشناخته بود، اما به مرور زمان و با الحاق شدن مسائل مختلفی که در شیوع تقریباً برای استان H5N8بودند و ویروس 

ها موفق عمل کند. تا جایی که گیری در بسیاری از استانویروس، نقشی اساسی داشتند، این بیماری توانست در گسترش و همه

 هایکه گزارشطوریبرخی کارشناسان معتقدند اکنون کمتر استانی است که از خسارت ویروس تازه وارد، مصون مانده باشد. به

ز ا داد. در همین راستا پنج اطالعیهراحتی نشان میهفتگی سازمان دامپزشکی کشور، افزایش شعاع دایره نفوذ ویروس در کشور را به

ازی سکرد.هرچند که مأموران دامپزشکی برای معدومهای اصلی درگیر را معرفی میطرف مسئوالن این سازمان منتشر شد که کانون

وان در تترین آنها را میو تحت کنترل گرفتن افسار این ویروس، از هیچ کوششی دریغ نکردند، اما مسائل و موانع مختلفی که مهم

رد، اجازه تأثیرگذاری بیشتر دامپزشکان در راستای مهار بیماری را نداد و شیوع تا جایی پیش رفت که وجو ککمبود بودجه جست

قلمداد کرد. او به خبرنگار ایانا گفت:  "هم سطح فاجعه ساختمان پالسکو"مشاور انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه، آنفلوآنزا را 

جمهوری به موضوع ورود و برای کنترل این بیماری، دستور اکید صادر ، باید رییسبعد از گذشت بیش از دو ماه از شیوع این بیماری"

کرد. از طرفی الزم بود تمام اعتبارات مورد نیاز سازمان دامپزشکی برای مهار آنفلوآنزا بدون درنگ فراهم شود تا بیش از این می

تأکید کرد که اگر وضعیت با همین منوال کنونی ادامه  این نماینده بخش خصوصی"ها به پیکره صنعت، ضربه نزند.افزایش خسارت

ای نزدیک، برای تأمین نیاز داخلی، نیازمند واردات مرغ خواهیم درصد صنعت مرغداری نابود شده و در آینده 50یابد، قطعاً بیش از 

 فر کرد، درباره آخرین وضعیتشنبه به اراک سبود.این در حالی است که مهدی خلج، رییس سازمان دامپزشکی کشور که دیروز پنج

های روز اخیر استان 14هرچند این بیماری در هفت استان کنترل شده، اما در "شیوع بیماری آنفلوآنزای پرندگان به فارس گفت: 

 400بر اساس آمارهای موجود از یک میلیارد و "خلج عنوان کرد: "های آلوده اضافه شدند.اصفهان و خراسان رضوی نیز به استان

علت ابتال به آنفلوانزای فوق حاد پرندگان معدوم شده های صنعتی، تاکنون حدود پنج میلیون قطعه بهمیلیون قطعه مرغ در مرغداری

هزار قطعه عنوان کرده و تا امروز  513این در حالی است که وی تقریباً دو ماه قبل، تعداد طیور معدوم شده تا آن لحظه را "است.

سازی طیور آلوده یا مشکوک به هزار قطعه به این آمار افزوده شد. به عبارتی طی این دو ماه، معدوم 500حدود چهار میلیون و 

ر های درگیبرابر شده که البته به گفته خلج، کاهش دما و سردی هوا باعث پایداری بیماری و انتشار ویروس در کانون 10بیماری، 

 شده است./

http://www.iana.ir/fa/news/39979/%D8%B1%D8%B4 
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 تولیدا دام و طیور
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۴تاریخ: 

 شودماه توزیع میهزار رأس گوسفند زنده بهمن 300دو میلیون و 

جاری در کشور توزیع شود، به تفکیک نوع دام، اعالم هایی را که قرار است در بهمن ماه کنندگان دام زنده، تعداد دامشورای تأمین

هزار  300ماه امسال، دو میلیون و کنندگان دام زنده، قرار است در بهمنبه گزارش خبرنگار ایانا، بر اساس اعالم شورای تأمین.کرد

ن تأمین شده مطابق با نیاز هر استاهایی مانند خوزستان، لرستان، شیراز، سبزوار، کرمانشاه و خرأسان جنوبی رأس گوسفند از استان

 هزار تومان در هر کیلوگرم، در سرأسر کشور توزیع شود. 14و با قیمت 

نفر شتر نیز همراه با گوسفند توزیع  150رأس گاومیش و  700هزار و هزار رأس گوساله، سه 380هزار رأس بز،  65طبق این گزارش، 

تومان تعیین شده است.میزان صادرات در نظر گرفته شده برای این  500هزار و  12خواهد شد که قیمت گوساله و گاومیش زنده، 

افزاید: نفر شتر خواهد بود و هنوز راه برای صادرات گوساله باز نشده است.این گزارش می 150رأس گوسفند و  500هزار و  14ماه، 

هزار رأس گوسفند  46میلیون و  16ها به بیش از شبر اساس آمارگیری سازمان دامپزشکی در طول آخرین واکسیناسیون، تعداد زای

 کنند./جا میرسد که این عدد بدون احتساب دامی است که عشایر در مناطق مختلف جابهمی

http://www.iana.ir/fa/news/39838/%D8%AF 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۲تاریخ: 

 درصد صنعت مرغداری در صورت ادامه این روند 50آنفلوآنزا دست کمی از فاجعه پالسکو ندارد/ نابودی 

 .انجمن جوجه یکروزه، شیوع آنفلوآنزای پرندگان در کشور را خطرناک دانست و از عملکرد دولت در این زمینه انتقاد کرد

رای ما ترین مسئله بوگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت: اکنون مهمجه یکروزه، امروز در گفتمشاور انجمن تولیدکنندگان جو

تر از فرو ریختن ساختمان پالسکو در تهران را رقم ای بسیار بزرگشیوع آنفلوآنزاست که در صورت ادامه یافتن، ممکن است فاجعه

زود: نشانان، افویژه آتشهای جان باختگان، بهثه پالسکو و همدردی با خانوادهبزند.مصطفی سیدمصطفوی، ضمن اظهار تأسف از حاد

های وارده به این برج، کمتر از دوهزار میلیارد تومان باشد. این در حالی است که بارها صنعت خبرها حاکی از آن است که خسارت

 آه از نهاد کسی برنخاسته است.رو شده و حتی مرغداری، با خسارتی بیش از دوهزار میلیارد تومان روبه

های وارده به صنعت مرغداری، به اندازه ضررهای مالی ریزش برج نبود، عنوان کرد: بعد وی با طرح این پرسش که آیا اهمیت خسارت

کرد. ر میدجمهور به موضوع ورود و برای کنترل این بیماری، دستور اکید صااز گذشت بیش از دو ماه از شیوع این بیماری، باید رییس

از طرفی الزم بود تمام اعتبارات مورد نیاز سازمان دامپزشکی برای مهار آنفلوآنزا بدون درنگ فراهم شود تا بیش از این افزایش 

، مقدمات انداکنون برای کارگران ساختمان پالسکو که بیکار شدهها به پیکره صنعت، ضربه نزند. این در حالی است که از همخسارت

 اند، اقدامی اساسی صورت نگرفته است.ها فراهم شده، اما با وجود اینکه بیشتر مرغداران به خاک سیاه نشستهانجبران زی

ای درصد صنعت مرغداری نابود شده و در آینده 50مصطفوی معتقد است: اگر وضعیت با همین منوال کنونی ادامه یابد، قطعاً بیش از 

ند واردات مرغ خواهیم بود؛ آن هم در شرایطی که ویروس آنفلوآنزای پرندگان، در تمام کشورهای نزدیک، برای تامین نیاز داخلی، نیازم

 تواند از این مناطق گوشت مرغ تهیه کند. آنگاه جواب مردم را چه کسی خواهد داد؟نیمکره شمالی زمین نفوذ کرده و ایران نمی

ل دلیاند. البته بهها درگیر بیماری آنفلوآنزا شدههزار نفر از انسان 800ش از وی در پایان تأکید کرد: اکنون در کشوری مانند فرانسه، بی

های پرورش خوک در کنار طیور، وقوع این حادثه در ایران، دور از ذهن است، اما ویروس آنفلوآنزای پرندگان در کشور، نداشتن سالن

رانسه تکرار شده و مردم نیز گرفتار شوند. بنابراین لزوم سه سویه اصلی دارد که در صورت پیوند آنها ممکن است همان اتفاق ف

 شود./تر به این موضوع کامالً احساس میرسیدگی هرچه سریع

http://www.iana.ir/fa/news/39745/%D8%A2%D9%86%D 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۹تاریخ: 

 سازیهای مقاوم در برابر سرما و گرما در ایستگاه تجاریتوقف پروژه بزرگ جوجه

های تحقیقاتی راهگشاست و برخی اخبار نظیر آنچه محققان دانشگاه وجوی طرحدر، در جستدر حالی که کشاورزی کشور دربه

سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان، موفق به ابداع پروتکل تولید خورشیدی نوید دادند که با همکاری  91زنجان در تابستان 

 ...بنیان، به سنگ خورده استهای دانشاند، اما گویا تیر محققان امیدوار و خالق یکی از شرکتهای مقاوم به سرما و گرما شدهجوجه

رخی اخبار نظیر آنچه محققان دانشگاه های تحقیقاتی راهگشاست و بوجوی طرحدر، در جستدر حالی که کشاورزی کشور دربه

خورشیدی نوید دادند که با همکاری سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان، موفق به ابداع پروتکل تولید  91زنجان در تابستان 

نگ خورده بنیان به سهای دانشاند، اما گویا تیر این محققان امیدوار و خالق یکی از شرکتهای مقاوم به سرما و گرما شدهجوجه

است و صنعت مرغداری ایران با دارا بودن ظرفیت تولید یک میلیارد قطعه جوجه یکروزه و تولید حدود یک میلیون تن گوشت مرغ 

ی مقاوم هارود، قرار نیست از ابداع پروتکل تولید جوجهشمار میدر سال و با وجود این که یکی از صنایع بسیار مهم و استراتژیک به

 "ژنتیکیاپ"های بار در جهان ارائه شده و مبتنی بر روشمند شود! پروتکلی که به گفته محققان، برای نخستینما بهرهبه سرما و گر

 بوده است. "سیناپتیک پالستیسیتی"و 

درجه، شود که هرگونه تغییر دما حتی به میزان یک تا دو کشی اعمال میهای جوجهدر جهان، یک فرایند ثابت دمایی در کارخانه

لف های مختهای متعدد طی دورهتواند اثرات زیانباری روی جنین جوجه گوشتی داشته باشد، اما این گروه پژوهشی پس از آزمایشمی

دماهای حساس جهت اعمال "، "منظور سازگاری گرماییروزهای حساس اعمال تنش حرارتی به"جوجه کشی، موفق به شناسایی 

 اند.دهش "مرغ پس از اعمال تنش حرارتیشناسایی بهترین دمای پوسته تخم"و  "های گرماییتنش مدت زمان اعمال"، "تنش گرمایی

شوند. برایند این فاکتورها به این موارد، عوامل مهمی در توقف استرس حرارتی بدون آسیب به جنین جوجه گوشتی محسوب می

های درصدی مصرف انرژی جهت سرمایش سالن 50حداقل نظیر در دنیا منجر شده که از مزایای آن کاهش تولید محصولی بی

 های مرغداری عنوان شده است.مرغداری در مناطق گرمسیر و همچنین کاهش تلفات ناشی از استرس گرمایی در سالن

ها هجعلت بهبود عملکرد جوها در واحدهای پرورشی بهبیوتیکاز دیگر مزایای این محصول، پایین آمدن چشمگیر استفاده از آنتی

شود و در نتیجه به سالمت جامعه انسانی کمک بیشتری تر میکشی است که خود منجر به تولید محصول ارگانیکطی دوره جوجه

های تنش دیده در نتیجه تغییرات ژنتیکی خود، دستاورد مهم دیگر این پروژه تحقیقاتی عنوان شود.افزایش وزن پایان دوره جوجهمی

نژاد، مهندس رسول کریمی و مهندس رحمان ط دکتر محمدحسین شهیر، دکتر محمدطاهر هرکیشده است.این طرح که توس

خورشیدی با حضور مخترعان  91که خردادماه سال  "کوهساران"ای نوآوری و شکوفایی خانی ارائه شده در جشنواره منطقهرستم

رگزار شد، شرکت کرد و موفق به دریافت تأییدیه سطح سه های زنجان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل در زنجان باستان

 میلیون ریال برای گسترش امور تجاری طرح شده بود. 40بنیاد ملی نخبگان و دریافت 

 بخش خصوصی روی خوش نشان نداد!

 جهاد کشاورزیوگو با ایرنا، خبر از روی خوش نشان ندادن بخش خصوصی به تالش مسئوالن سازمان خانی در گفتحال رحمان رستم

 دهد.در اقناع تجاری سازی این طرح می

های مقاوم های این جوجهای ویژگیاینکه در همان زمان از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان و در یک بوق و کرنای رسانه

ارای گوشت سالم عنوان شد، بیوتیک و دها و نیاز نداشتن به آنتیگراد، تلفات اندک جوجهدرجه سانتی 25به سرما رشد در دمای 

ها در بازار صنعت مرغداری اعالم شود. اتفاقی که ظاهراً قرار رفت امروز بعد از چهار سال خبر توزیع این دست از جوجهانتظار می

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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 گراد استدرجه سانتی 29تا  27ها نیست به این زودی رخ بدهد! جالب آن که دمای مطلوب نگهداری و پرورش جوجه در مرغداری

 ها هستند.و مرغداران با هر نوع تنش دمایی شاهد تلفات باالیی در جوجه

ه گذاری الزم را نداشته است کبا این وضعیت، باید منتظر ماند و دید آیا مزایای این طرح و دسترسی به چنین دانشی، ارزش سرمایه

ها رایزنی و تالش جلب وژه، ماحصل سالسازی این پرگذار و بخش خصوصی راغب به تجاریعلت نبود سرمایهتوقف آن به

 گذاری باشد!؟/سرمایه

http://www.iana.ir/fa/news/39993/%D8%AA%D9%88%D9%82 
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 تولیدات زراعی )سایر (
 جوانخبرنگاران  - ۱۳۹۵بهمن  ۰۹تاریخ: 

 قیمت پیاز اشک تولیدکنندگان را درآورد/ شادلو: ضعف نظارتی وجود دارد

با توجه به فساد پذیری و عدم ماندگاری باالی محصوالت کشاورزی بی توجهی به الگوی کشت منجر به امحا و دفن شدن محصول 

کشاورزی یکی از بخش های مهم اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛گروه  ت، تجارت و کشاورزینعبه گزارش خبرنگار ص.شده است

گفتنی است که برای دستیابی .اقتصادی است که به لحاظ امنیت غذایی و کسب درآمد ارزی حاصل از صادرات اهمیت باالیی دارد

رگیری اصولی نهاده های کشاورزی،افزایش بهره وری و الگوی کشت متناسب با محصول زراعی و باغی براساس توسعه پایداربه کا

این درحالی است که عدم توجه به الگوی کشت در شرایط فعلی اقلیمی زیان های .پتانسیل های هر منطقه مورد توجه قرار گیرد

دانش بومی کشاورزی و بهره گیری بهینه از پتانسیل های منطقه باید  متعددی به این بخش وارد کرده که براساس اقتصاد پایدار

اقتصادی گروه  صنعت، تجارت و کشاورزیمجتبی شادلو نائب رئیس اتحادیه باغداران در گفتگو با خبرنگار .مورد توجه قرار گیرد

 زا بسیاری تولید: داشت اظهار پیاز قیمت کاهش بر مبنی تولیدکنندگان های گالیه دالیل با اشاره به  باشگاه خبرنگاران جوان،

 .زان عملیاتی می شود چرا که بحث الگوی کشت قطعی و الزم اجرا نیستکشاور گذاری سیاست و تجربیات براساس محصوالت

فاحش قیمت از مبدا تا بازار افزود: ضعف نظارت دستگاه های مربوطه و افزایش هزینه های جانبی حمل و نقل  وی با اشاره به تفاوت

شادلو با بیان اینکه ایجاد بازارچه و عرضه مستقیم محصوالت تاثیر بسزایی .و واسطه های ذائد اختالف فاحش قیمت را رقم زده است

ه و عرضه مستقیم و دائمی محصوالت می تواند تاثیر بسزایی در حذف دالالن و کنترل در کنترل قیمت ها دارد، گفت: ایجاد بازارچ

نائب رئیس اتحادیه باغداران در پاسخ به این سوال که میزان قابل توجهی از پیاز تولیدی از سوی کشاورزان .قیمت ها داشته باشد

شده محصوالتی که قابلیت عرضه در بازار را ندارند در زیر امحا شد، بیان کرد: فساد پذیری و عدم ماندگاری باال محصوالت موجب 

وی ادامه داد: با وجود آنکه کفر نعمت زیان سنگینی را به اقتصاد وارد می نماید از این رو نبود بازارصادراتی و تقاضای .خاک دفن شوند

 .کافی در بازار زمینه را برای امحا و نابودی محصول فراهم می کند

 رنامه ششم مورد توجه قرار می گیردالگوی کشت در ب*

 رزیصنعت، تجارت و کشاوهمچنین عباسعلی عامری معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان تهران در گفتگو با خبرنگار 

گفت: اجرای الگوی کشت و ایجاد زمینه های بازار فروش از جمله اقدامات وزارت جهاد  باشگاه خبرنگاران جوان،اقتصادی گروه 

کشاورزی است که بدین منظور محصوالت استراتژیک نظیر گندم در قالب خرید تضمینی از کشاورزان خریداری شده و در سایر 

که در صورت نبود تقاضا در بازار تولیدکنندگان آن را به سازمان تعاون محصوالت دولت حداقل قیمتی برای آن در نظر می گیرد 

وی افزود: از سوی دولت تدبیر وامید بحث الگوی کشت در برنامه ششم توسعه منطبق با اکولوژیک استان .روستایی تحویل دهند

 .هم از سوی کشاورزان مورد توجه قرار گیردمورد تایید واقع شده که بنا بر هدف گذاری پیش بینی شده انتظار می رود که این امر م

عامری تصریح کرد: عدم رعایت الگوی کشت، نبود بازار های صادراتی مشکالتی نظیر کاهش قیمت، زیان تولیدکننده و در نهایت 

 .امحا محصول را به همراه داشته است

http://www.yjc.ir/fa/news/5955595/%D9%82% 
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 چای
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۴تاریخ: 

 هزار تن چای سنواتی انبارها فروش رفت 50هزار تن از  3

 .هزار تن آن از طریق مزایده به فروش رسیده استهزار تن چای سنواتی موجود در انبارها، تاکنون بیش از سه 50از حدود 

وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت: فروش چای سنواتی از یک های چای شمال امروز در گفتسندیکای کارخانهمدیر اجرایی 

 هزار تن آن به فروش رسیده است.هفته پیش از طریق مزایده آغاز شد که تاکنون بیش از سه

تومان  790ترین قیمت را پیشنهاد کرده بود دوهزار و صادق حسنی افزود: در این مزایده هر کیلوگرم چای سنواتی به فردی که باال

ها صرفاً با هدف مصرف صنعتی و صادرات به فروش رسیده است، بیان کرد: فرد خریدار با فروخته شد.وی با تأکید بر اینکه این چای

به صادرات و خروج این اقدام  "صرفاً جهت استفاده در مصارف صنعتی"تغییر گونی و چسباندن برچسب و حک مشخصاتی ازجمله 

های چای در پاسخ به این پرسش ایانا که آیا امکان توزیع چای سنواتی در کند.مدیر اجرایی سندیکای کارخانهمحصول از کشور می

های سنواتی تحت نظارت دقیق سازمان چای، سازمان استاندارد و معاونت داخل کشور وجود دارد یا خیر، عنوان کرد: روند فروش چای

خارج  شودها از مبادی گمرکی با پلمپی که در مبداء انجام میگیرد، ضمن اینکه این چایرو و غذای دانشگاه علوم پزشکی انجام میدا

 گونه نگرانی وجود ندارد.شوند، به همین دلیل از این حیث جای هیچمی

سنواتی بر بازار داخلی چای تأثیر داشته است یا های حسنی در پاسخ به پرسش دیگر ایانا مبنی بر اینکه آیا فروش و صادرات چای

ها بر بازار داخل، عرضه آنها در حجم کم و در چند مرحله انجام خیر، ادامه داد: برای جلوگیری از تأثیر فروش و صادرات این چای

 ر است.هزار تومان متغی 32شود.به گفته وی، قیمت چای داخل با توجه به کیفیت آن از چهارهزار تومان تا می

هزار تن تا امروز  32هزار تن رسیده است، از این  32تن چای در کشور تولید شد که این رقم امسال به  600هزار و  19سال گذشته 

هزار تن باقی مانده برداری از مزارع چای در سال آینده هفتشود تا آغاز بهرهبینی میهزار تن آن به فروش رسیده و پیش 25بیش از 

اکنون بر اساس مصوبه و در سایت بانک ملی به مزایده است که هم 88تا  79های های سنواتی مربوط به سالش برسد.چاینیز به فرو

 گذاشته شده است./

http://www.iana.ir/fa/news/39817/3%D-9%87%D8% 
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 چای

 خبرنگاران جوان – ۱۳۹۵بهمن  ۰۱تاریخ: 

 عرضه چای فاسد به بازار چقدر صحت دارد؟/یک بام و دوهوای مشوق صادراتی لبنیات

رئیس اتحادیه چایکاران گفت:تصمیم کار آمدی برای چای های سنواتی هنوز اتخاذ نشده و همچنان در فصل برداشت شاهد خروج 

 . ها هستیمنغیر قانونی چای های سنواتی و بسته بندی مجدد آ

از مهم ترین رویداد کشاورزی در هفته ای که  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،گروه  صنعت، تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

اشاره کرد که در سال جاری بخشی از این چای ها از طریق  70جود در انبارها مربوط به دهه هزار تن چای مو 50گذشت می توان به 

 .مزایده بین المللی و نظارت دستگاه های دولتی به فروش می رسد

به ماه از ابالغ مصو 7از دیگر رویدادهای مهم این بخش می توان به یک بام و دوهوای مشوق صادراتی اشاره کرد که علی رغم گذشت 

همچنین ناکارامدی صندوق بیمه طیور یکی دیگر از مشکالت بخش است که تاخیر در .خبری از پرداخت به صادرکنندگان نیست

 .پرداخت غرامت موجب شده که مرغداران استقابل چندانی از بیمه تکمیلی محصول نداشته باشند

http://www.yjc.ir/fa/news/5942076/%D8%B9%D8%B1%D8% 
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 حبوبات
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  خاک
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵بهمن  ۰۳تاریخ: 

 تن خاک رنگبر به کشور 850واردات بیش از هزار و 

 .تن خاک رنگبر وارد کشور شده است 850و  ماه منتهی به مهر ماه سال جاری بیش از هزار 7بر اساس آمار گمرک در 

ماه منتهی به مهر  7، بر اساس آمار گمرک در اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

وارد کشور    18،139،424،780  ریالی ارزش و   583،138  دالری ارزش به  تن خاک رنگبر 850سال جاری بیش از هزار و ماه 

 ارزش و 446،816 دالری    ارزش به کشور به  تن خاک رنگبر 473هزار و  از بیش  کردن صادر با  کشور چین.شده است

خاک رنگبر به کشور با ارزش   تن  237  از بیش  صادرات با مالزی  در رتبه اول و پس از آن 13,912,443,264   ریالی

 .در رده دوم قرار دارد  2,652,068,036   ریالی ارزش و   85،335   دالری

کشورطرف  ماه

 معامله

 ارزش دالری  ارزش ریالی  وزن)ک.گ(

                   36000 هند 4
392,077,620  

                  
12,780  

                 301000 چین 5
2,780,036,000  

                  
90,071  

                   33600 هند 5
418,506,480  

                  
13,867  

                 822500 چین 6
8,410,291,538  

                
270,112  

                 237000 مالزی 6
2,652,068,036  

                  
85,335  

                 350000 چین 7
2,722,115,726  

                  
86,633  

                   70000 هند 7
764,329,380  

                  
24,340  

http://www.yjc.ir/fa/news/5947990/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8% 
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 خرید تضمینی
 فارس - ۹۵/۱۱/۰۹ : تاریخ

 تشکیل جلسه برای نرخ خرید تضمینی و کاهش تعرفه واردات کاالی اساسی 
ماه  4نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: برای بررسی علت اعالم نشدن نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی پس از 

اری خبرگزوگو با خبرنگار کشاورزی نظر افضلی در گفت .دهیمقلم کاالی اساسی، فردا در مجلس تشکیل جلسه می 8و کاهش تعرفه 

ماه از شروع سال زراعی و زمان اعالم نرخ خرید تضمینی از سوی دولت تاکنون اتفاقی نیفتاده  4، در پاسخ به اینکه با گذشت فارس

هفته اخیر درگیر برنامه  6و واکنش کمیسیون کشاورزی مجلس به عنوان ناظر در این زمینه چه بوده است، تصریح کرد: مجلس طی 

وی با اشاره به اینکه قطعاً کمیسیون کشاورزی مجلس .های تخصصی برگزار نشدنشست کمیسیون در بخش ششم توسعه بود و اصالً

نسبت به این موضوع انتقاداتی دارد، تصریح کرد: در عین حال، کاهش تعرفه واردات کاالهای اساسی از جمله برنج از دیگر مواردی 

 .شبه سیاستی را اعالم کردکند و نباید یکبه وارد میاست که به زنجیره بخش کشاورزی از تولید تا توزیع ضر

به گفته نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، فردا موضوع تنظیم بازار شب عید، کاهش تعرفه کاالهای اساسی و اعالم نشدن نرخ 

وز گذشته دولت به گزارش فارس، طی چند ر.خرید تضمینی در کمیسیون کشاورزی مجلس مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت

 26به  40قلم از کاالهای اساسی از جمله برنج و گوشت را کاهش داد، تا حدی که تعرفه برنج از  8در اقدامی ناگهانی تعرفه واردات 

ها دانسته و برخی آن را عاملی در راستای درصد رسید که برخی آن را در راستای تنظیم بازار و کاهش قیمت 5به  26و گوشت از 

 .کنندتولید داخلی عنوان می ضربه به

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951109000505 
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 خرید تضمینی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵بهمن  ۰۷تاریخ: 

 میلیون نفر را هدر می دهد18نگرانم/ ضایعات کشاورزی ساالنه غذای نرخ خرید تضمینی را اعالم نمی کنند، 

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: ازدولت ومسئوالن تقاضا دارم که هرچه سریعتر نرخهای تضمینی محصوالت را اعالم کنند چرا که 

 .این امر تاثیر بسزایی در رفتار کشاورزان دارد

عباس کشاورز معاون امور زارعت وزارت جهاد  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار به گزارش

 صدا ایههمایش مرکز در که اد پایدار های کشاورزی و با هدف تولید معیشتی و اقتصالمللی نهادهکشاورزی در هشتمین همایش بین

 صاحبان از رغی به دانش انتقال امکان مصرف و تولیدات کاربری خصوصیت و کیفیت تنوع، به توجه با: داشت اظهار شد برگزار سیما و

ثبت رسیده است برند کود در کشور به  600هزار و  4وی با اشاره به اینکه بیش از .نیست مقدور دیگری کس برای متخصصین و کاال

بذر سبزی و سیفی  870کشاورز با اشاره به اینکه بیش از .رود که بر تنوع آن اضافه گرددافزود: البته طی رخدادهای اخیر انتظار می

 .تر شده اما با انتظارات ما فاصله داردشود گفت: وضعیت کشاورزی نسبت به چند سال قبل مطلوبعرضه می

گیری داشته به طوری که در شرایط فعلی داد: طی سالهای اخیر تولیدات کشاورزی افزایش چشمادامهمعاون وزیر جهاد کشاورزی 

 .برای بیش از یک سال ذخیره گندم موجود است و صنعت تولید شکر رکود تاریخی زده است

ی صورت گرفته بیان کرد: تمامی معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه از نظر امنیت غذایی و درآمد کشاورزان اتفاقات خوب

 .وری است چرا که به سبب محدودیت خرید آب ظرفیت توسعه کشاورزی وجود ندارداین موارد حاصل افزایش بهره

به گفته وی تحقق اهداف بخش کشاورزی تنها با کمک به پایداری منابع، افزایش درآمدی کشاورزی و اصالح رفتارهای ما اتفاق 

 و رویکرد به نسبت باید بخش اجرایی مدیران و کشاورزان: شد یادآور ادامه در امور زارعت وزارت جهاد کشاورزی معاون .خواهد افتاد

 بر یمبن تصوراتی بود خواهیم باران بارش و الهی لطف شاهد مناطق برخی در اگر که ای گونه به باشند وفادار خود رفتارهای اصالح

آبی باید مورد توجه کشاورز با بیان اینکه خشکی و کم.ایمبیش از ظرفیت طبیعت از آب استفاده کرده که چرا نشود اوضاع بهبود

جه آبی باید مورد تووری و کنار آمدن با خشکی و کممستمر همگان قرار گیرد افزود: در یک پکیج همگانی توجه به آب، ارتقای بهره

 .ناپذیر و تلخ استاین امر یک الزام اجتناببخش خصوصی دولتی و کشاورزان قرار گیرد چرا که 

های خصوصی آن است که به سمت و ها از شرکتوی با اشاره به انتظارات خود از بخش خصوصی بیان داشت: اولین خواسته دولتی

 .حداقل برسدهای جدید روند تا نگرانی در حیث تولید به سوی ورود تکنولوژی در جهت کاهش مصرف آب با معرفی گیاهان و روش

 ها در کشور نامطلوب استکشوضعیت آفت 

بریم گفت: عدم وضعیت مطلوب کشان در وضعیت مطلوبی به سر نمیمعاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در زمینه آفت

ه وجود وضعیتی را ب توجهی افراد در این بخش نیست و تنها تغییرات اقلیم و کشاورزی متنوع چنینها حاصل بیکشنسبت به آفت

هایی در این زمینه مطرح کردند کشاورز در ادامه افزود: طی یک سال و نیم گذشته وزارتخانه با سازمان حفظ نباتات بحث.آورده است

 های مربوط به دهه چهل و پنجاه به ثبتکشای که در شرایط کنونی آفتها بسیار فقیر و قدیمی است به گونهکشچرا که سبد آفت

وی با اشاره به عوامل موثر دیگر در پایداری بخش گفت: در شرایط کنونی مواد آلی خاک به شدت کاهش .نمایندیده مصرف میرس

یافته که این عامل منوط به مصرف کودهای شیمیایی است چرا که در کالن مصرف کننده باال نیستیم و تنها کشاورزان و دامداران 

دانند این در حالی است که خاک به عنوان یک موجود زنده باید روید سهم خودشان میزمین میتصوراتی دارند که هر آنچه که در 

های کشاورز با بیان اینکه کاهش هزینه.تواند به حفظ رطوبت کمک کندمورد توجه قرار گیرد. چرا که تا حد زیادی مواد آلی خاک می

 .افتداین امر تنها با افزایش عملکرد و کاهش ضایعات در بخش اتفاق می تمام شده محصول باید مورد توجه کشاورزان قرار گیرد گفت:

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
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معاون وزیر جهاد کشاورزی آمار باالی ضایعات بخش کشاورزی گفت: طبق برآوردهای اولیه ضایعات این بخش رقم باالیی است به 

ون نفر را تامین کرد ضمن آنکه این میزان ضایعات میلی 18تا  16توان غذای بین ای که با این مقدار مواد غذایی از دست رفته میگونه

ها و سایر موجودات شود که این میزان اهمیت باالیی برای ادامه حیات انسانمیلیارد متر مکعب منابع آبی می 9.3منجر به هدررفتن 

 .زنده دارد

 بذر باید به بخش خصوصی واگذار گردد

های گذشته رویکرد جدیدی در رابطه با بذر آغاز شده که به اعتقاد داشت: طی سالمعاون امور زارعت وزارت کشاورزی در ادامه بیان 

 .بنده باید به بخش خصوصی واگذار گردد و مداخله دولت تنها به سه امر خاص معطوف گردد

ر ز میزان بذر موجود دای، کیفیت بذور، و نبود نگرانی اوی در ادامه افزود: مداخله دولت در بذر تنها باید به رعایت مسائل قرنطینه

 .کشور اختصاص یابد تا نگرانی از این حیث وجود نداشته باشد

 رود این کیفیت افزایش یابد ضمن آنکهگفتنی است که کیفیت بذر امری بسیار مهم است که با وجود تسهیل مقررات انتظار می

 .کشاورزان را با دانش و تکنولوژی آشنا نماییم

 مینی محصوالت نگران هستیماز تاخیر در اعالم نرخ تض

کشاورز در جمع خبرنگاران با اشاره به تاخیر دولت در اعالم نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی در سال زراعی جاری اظهار  

 .هستیم نگران بسیار شده کوتاهی کشاورزی محصوالت تضمینی خرید نرخ داشت: با توجه به آنکه در اعالم 

 وثرم بسیار محصوالتشان از کشاورزان مراقبت در و ارهای اقتصادی که یکی از آنها قیمت تضمینی است وی افزود: به طور قطع ابز

 .شدم نگران موضوع این به نسبت بسیار ام داشته اخیر های هفته که سفرهایی طی بنده که بود خواهد

اند از این رواز کشاورز ادامه داد: کشاورزان در مراقبا ت از محصوالتی که دو لت برای آنها باید خرید تضمینی دچارتردید شده

 .نسبت به قیمت تضمینی اقدام نمایند چرا که این در رفتار کشاورزان بسیار تاثیر گذار است دولتمردان و مسئوالن تقاضا دارم 

درصد خرید تضمینی نسبت به سال گذشته بسیار ناچیز است و  2فعلی برای گندم اظهار داشت: افزایش  وی درباره نرخ تعیین شده

رود که در حد قانون معادل نرخ تورم این نرخ را افزایش دهد تا نگرانی کشاورزان از این حیث به حداقل از دولتمردان انتظار می

ی بذر گفت: طی سه سال اخیر سیاست برآن بوده که در هر منطقه ای که کشاورز با اشاره به آخرین وضعیت واگذار. کاهش یابد

وی ادامه داد: بخش خصوصی هوشمندانه وارد کار اصالح .بخش خصوصی آماده نیست،دولت موقتا نسبت به تولید بذر اقدام نماید

ه اینکه درخواست هایی مبنی بر کشاورز با اشاره ب.نباتی شده به طوریکه بذرهای جدیدی طی سه سال اخیر به ثبت رسیده است

کاهش کارمزد تسهیالت بذر صورت گرفته گفت: طی سال های اخیر تالش هایی برای کاهش تسهیالت بذر و کود به کار گرفته شده 

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه آزاد سازی به معنای رهاسازی .که این امر تاثیر بسزایی در کمک به این بخش دارد

نیست،بیان کرد: طی سه سال اخیر با انجمن بذر توافقی صورت گرفته که دو طرف به این امر وفدار هستند و در رابطه با بذر باید 

 .سیاستی به کار گرفته شود تا نگرانی از حیث کمبود بذر میان کشاورزان وجود نداشته باشد

http://www.yjc.ir/fa/news/5953625/%D9%86%D8%B1%D8%%D-AE8 
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 دانه های روغنی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۹تاریخ: 

هزار قطعه جوجه یکروزه؛ امروز در  20هزار تن ذرت دانه ای در قالب طرح قیمت تضمینی /عرضه  25عرضه 

 بورس

 .تن ذرت دانه ای در قالب طرح قیمت تضمینی است 207هزار و  25تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران شاهد عرضه 

 فیزیکی صورت به ای دانه ذرت تن 257 و هزار 8  میزان این از به گزارش ایانا از روابط عمومی و امور بین الملل بورس کاالی ایران 

 گواهی سپرده کاالیی عرضه می شود. صورت به ای دانه ذرت تن 950 و هزار 16 و

 هزار قطعه جوجه یک روزه مجتمع کشت و صنعت سبزدشت نیز در بورس کاالی ایران عرضه می شود. 20عالوه براین، 

هزار تن گندم خوراکی  21تن شکر سفید، یک هزار تن شکر خام،  300تن روغن خام سویا، یک هزار و  100این گزارش حاکی است، 

 هزار تن گندم دوروم نیز در تاالر محصوالت کشاورزی عرضه می شود. 2و 

 هزار تن انواع قیر را تجربه کرد. 17تاالر صادراتی بورس کاالی ایران نیز عرضه 

 تن شمش روی است. 100تاالر محصوالت صنعتی و معدنی نیز در این روز شاهد عرضه 

تن وکیوم باتوم، سالپس واکس، انواع قیر، لوب  866هزار و  81ی ایران نیز عرضه تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی بورس کاال

 کات، گوگرد، مواد شیمیایی و مواد پلیمری را تجربه می کند.

http://www.iana.ir/fa/news/40007/%D8%B9%D8%B1%D8% 
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 دانه های روغنی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۲تاریخ: 

 هزار تن ذرت دانه ای عرضه می شود 47بیش از 

تن ذرت دانه ای در قالب طرح قیمت تضمینی است که  429هزار و  47تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران میزبان عرضه 

 .تن آن به صورت گواهی سپرده کاالیی عرضه می شود 495هزار و  25تن آن به صورت فیزیکی و  934هزار و  21

تن  25تن ذرت دانه ای،  200، تاالر محصوالت کشاورزی همچنین شاهد عرضه «پایگاه خبری بورس کاالی ایران»به گزارش ایانا از 

هزار تن گندم  2هزار تن گندم خوراکی و  21تن کنجاله سویا،  200تن شکر سفید،  400تن روغن خام سویا،  100 برنج وارداتی،

 دوروم است.

 تن قیر و عایق رطوبتی در تاالر صادراتی بورس کاالی ایران عرضه می شود. 450این گزارش حاکی است، یک هزار و 

فتی و ای نیرن، پلی بوتادین رابر، گوگردپاستیلی و آمونیاک در تاالر فرآورده هتن پلی اتیلن، پلی استا 928هزار و  3همچنین، 

تن بیلت آلومینیوم شرکت ایرالکو در تاالر محصوالت  20تن شمش آلیاژو  740عالوه براین، یک هزار و پتروشیمی عرضه می شود.

 صنعتی و معدنی عرضه می شود.

http://www.iana.ir/fa/news/39739/%D8%A8%DB%8C%D8%B4%- 
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 دانه های روغنی
 فودپرس ۱۳۹5بهمن ماه  ۲شنبه 

 هزار تن ذرت دانه ای در بورس کاال 47عرضه بیش از 

 .تن ذرت دانه ای در قالب طرح قیمت تضمینی است 429هزار و  47زی بورس کاال میزبان عرضه تاالر محصوالت کشاور <کشاورزی

  .تن آن به صورت گواهی سپرده کاالیی عرضه می شود 495هزار و  25تن آن به صورت فیزیکی و  934هزار و  21

تن ذرت دانه  200اورزی همچنین شاهد عرضه بنابر گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بورس کاالی ایران، تاالر محصوالت کش

هزار  2هزار تن گندم خوراکی و  21تن کنجاله سویا،  200تن شکر سفید،  400تن روغن خام سویا،  100تن برنج وارداتی،  25ای، 

 .تن قیر و عایق رطوبتی در تاالر صادراتی بورس کاالی ایران عرضه می شود 450یک هزار و .تن گندم دوروم است

تن پلی اتیلن، پلی استایرن، پلی بوتادین رابر، گوگردپاستیلی و آمونیاک در تاالر فرآورده های نفتی و  928هزار و  3چنین، هم

تن بیلت آلومینیوم شرکت ایرالکو در تاالر محصوالت  20تن شمش آلیاژو  740عالوه براین، یک هزار و .پتروشیمی عرضه می شود

 .صنعتی و معدنی عرضه می شود

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=887dc9858f4c43609e409e8 
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 روغن
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۹تاریخ: 

 همایش روغن پالم در ایران برگزار می شود

روغن پالم در صنایع، اکنون مالزی خیز جدیدی برداشته تا دوباره بازار قدیمی اما از دست رفته فروش باوجود انتقادات به استفاده از 

 .این روغن را در ایران به دست آورد

باوجود انتقادات به استفاده از روغن پالم در صنایع، اکنون مالزی خیز جدیدی برداشته تا دوباره بازار قدیمی اما از دست رفته فروش 

به گزارش خبرنگار مهر، استفاده از روغن پالم در صنایع ایران به خصوص صنایع لبنی و حتی .روغن را در ایران به دست آورداین 

روغن نباتی مدتها است چالش برانگیز شده و حتی دولت را بر آن داشته تا محدودیت هایی را بر سر ورود این روغن به داخل کشور 

ر به سهمیه بندی واردات این روغن هم رسید و هر سال، سقف مشخصی از این ماده خوراکی با ایجاد کند؛ به نحوی که حتی کا

همین تصمیم دولت، بار مالی زیادی .کاربری های خاص باید وارد کشور شود و بیش از آن، اجازه واردات رسمی وجود نخواهد داشت

در دنیا است، ایجاد کرده؛ چراکه در واقع، یکی از بازارهای مهم  را برای کشور مالزی که یکی از بزرگترین تولیدکنندگان روغن پالم

به همین دلیل، خیز دوباره ای برداشته تا با کمرنگ شدن  .این کشور را تحت الشعاع این محدودیت و ممنوعیت قرار داده است

اساس است که مالزی بر آن شده تا سمینار بر همین .موضوع پالم در افکار عمومی ایران، مجدد این کاال را روانه بازارهای ایران کند

و نمایشگاه بازرگانی روغن پالم، به منظور ارتقای دانش و ایجاد فرصتهای روغن پالم در بازار ایران را برگزار کند که البته حضور و 

شبهاتی را در پی  سخنرانی محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی در آن که از سوی شورای روغن پالم مالزی تدارک دیده شده است،

بر همین اساس بسیاری بیم آن را دارند که ایران دوباره چرخشی در خرید .داشته که شاید این سیاست دولت قرار است تغییری کند

 از این بازار داشته باشد و ورود پالم به کشور دوباره با حجم باال انجام گیرد؛ آنگونه که شورای روغن پالم مالزی اعالم کرده، ایران

مهمترین مصرف کننده روغن پالم و مشتری متمایز آن در دنیا است و مالزیایی ها می خواهند که در این سمینار، جدیدترین 

افزایش آگاهی از مزیت ها و فواید تغذیه ای روغن پالم .دستاوردها و پیشرفت های خود در زمینه تجارت روغن پالم را معرفی کنند

ایران و ترویج استفاده از روغن پالم مالزی و محصوالت وابسته، ایجاد روابط جدید، تجدید و توسعه برای صنایع غذایی و غیرغذایی 

آنها و نیز افزایش تعامل میان خریدار، تولیدکننده، مصرف کننده نهایی صنعت روغن های خوراکی در ایران، از جمله اهداف مالزیایی 

 .رای تصاحب بازار ایران دارندها عنوان شده که به نظر می رسد، اشتیاق زیادی ب

 بلمقا در و با توجه به دستاورد مناسب وزارت بهداشت در کاهش مصرف و کنترل واردات روغن پالم به کشور در دو تا سه سال اخیر 

تن در هزار  750 یعنی گذشته، مصرف میزان به رسیدن و ایران در پالم روغن مصرف بردن باال برای مالزی پالم انجمن های تالش

 .سال به نظر می رسد که یک نفوذ نرم و برنامه ریزی شده در حال رخ دادن است

اما با پیشرفت تکنولوژی تولید روغن های خوراکی و با توجه به خواص روغن کلزا)کانوال( و مقاومت حرارتی مناسب آن امروزه 

کانوال( به جای پالم قوت )د و جایگزینی روغن کلزا تکنولوژی تولید روغن های مخلوط و سرخ کردنی درصد کمتری روغن پالم دار

درصد عملکرد گندم می شود  30یافته است. کلزا به عنوان یک دانه روغنی تولید داخل در تناوب زراعی کاشت با گندم باعث افزایش 

 .و همچنین جایگزینی آن به جای پالم می تواند ظرفیت صنعت روغنکشی کشور را افزایش دهد

روغن با توجه به مقاومت حرارتی مناسب، جایگزین سالمی برای روغن پالم است بنابراین دولت باید در راستای سیاست  همچنین این

 .دهد قرار کار دستور در را داخل تولید تر سالم روغن جایگزینی و های اقتصاد مقاومتی برای جلوگیری از افزایش واردات روغن پالم 

http://www.iana.ir/fa/news/40016/%D9%87%D9% 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹5بهمن ماه  ۷پنج شنبه 

 خواری این مواد غذایی ممنوعخام

های ناشی از مواد غذایی قرار انسان را در معرض خطر سالمونال و دیگر بیماریدانیم که مصرف گوشت خام همه ما می <غذا و تغذیه

رسد. ولی همواره شود، مصرف خام آنها بی ضرر به نظر میدهد. اما وقتی موضوع سبزیجات و محصوالت کشاورزی دیگر مطرح میمی

 گونه نیست؛این

توانند ناراحتی دستگاه گوارش یا با گوارش سخت هستند که میبرخی مواد غذایی در حالت خام حاوی سموم طبیعی یا قندهایی 

هایی مضر باشند. در ادامه با چند های ناخوشایند را موجب شوند. همچنین، ممکن است آنها در حالت خام میزبان باکتریدیگر نشانه

  .شویدنمونه مواد غذایی که بهتر است از خوردن خام آنها پرهیز کنید، بیشتر آشنا می

 هایب زمینیس

تواند به شکل گیری مشکالت گوارشی، گاز، و نفخ منجر شود. برای پیشگیری از هر خطری مصرف نشاسته نپخته در سیب زمینی می

 .های سبز دوری کنیدشود. همچنین، از سیب زمینیسیب زمینی پخته، بخار پز، سرخ کرده یا هر روش دیگر پخت توصیه می

 تواند به شکل گیری سردرد وی تراکم باالیی از سم سوالنین هستند که حتی در مقادیر اندک میهای سبز سیب زمینی حاوبخش

 .تهوع منجر شود

 هاجوانه

ی توانند میزبان خوبکنند، محتاط باشید. در حالت نپخته، آنها میهای یونجه که روی ساالد خودنمایی میها و جوانهدر مصرف تربچه

ها باید به صورت تازه خریداری شوند و بهتر است کودکان، بانوان باردار، سالمونال، و لیستریا باشند. جوانه های مضر مانندبرای باکتری

 .افراد مسن و آنهایی که سیستم ایمنی ضعیفی دارند از خوردن آنها پرهیز کنند

 لوبیا قرمز

شود، اما پیش از هزینه به رژیم غذایی محسوب میلوبیا قرمز حاوی مواد مغذی مختلفی است و از این رو، یک افزودنی سالم و کم 

تواند تهوع شدید، استفراغ شدید و اسهال را به همراه داشته باشد. برای مصرف لوبیای قرمز خام می .مصرف باید آن را به خوبی بپزید

دقیقه  30را در آب تازه به مدت از بین بردن سم، لوبیاها را به مدت پنج ساعت در آب خیس کنید، سپس آب را خالی کرده و لوبیاها 

 .بپزید

 عسل

شود. عسل خام غیر پاستوریزه است تر از گذشته است، اما مصرف آن برای کودکان توصیه نمیامروزه دسترسی به عسل خام راحت

 اباشد که یک سم عصبی طبیعی است. اگرچه به طور معمول برای انسان کشنده نیست، ام Grayanotoxin و ممکن است حاوی

 .توان به سرگیجه و افت فشار خون اشاره کردمی Grayanotoxin های مسمومیت بااز نشانه

 شیر

دهند ها نشان میشود. با این وجود، گزارششیر خام پاستوریزه نیست. شیر طی فرایند پاستوریزه کردن پیش از آن سریع سرد می

ه از آن رو به افزایش است که یکی از دالیل آن ادعاهایی مربوط به های ناشی از نوشیدن شیر خام یا غذاهای تهیه شدکه بیماری

 .کودکان احتمال بیشتری دارد در نتیجه مصرف شیر خام بیمار شوند .ها به واسطه مصرف شیر خام استپیشگیری از برخی بیماری

 از مصرف مواد غذایی زیر پرهیز کنید

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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توانند این کلم بروکسل و کلم را بهتر است خام مصرف نکنید. برخی افراد نمیسبزیجات چلیپایی مانند گل کلم، کلم کیل، بروکلی، 

مواد غذایی را مصرف کنند زیرا حاوی قندهایی هستند که هضم آنها بسیار دشوار است. دلیل پخت سبزیجات چلیپایی این است که 

 .تر هضم شوندقندهای موجود در آنها راحت

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=c77666e1489b475e9 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹5بهمن ماه  6چهار شنبه 

 ها برای افراد سیگاریتاثیر رنگدانه موجود در میوه

تواند خطر ابتال به سرطان ریه را در افراد ها و سبزیجات میموجود در میوهمتخصصان دریافتند یک ترکیب رنگین  <مواد غذایی

ها و سبزیجات این ویژگی را دارد که خطر ای و دیگر میوهاین ترکیب رنگین موجود در پرتقال، فلفل دلمه.سیگاری کاهش دهد

 - بتا"ای موسوم به ند چگونه رنگدانهادر این بررسی محققان توضیح داده.سرطان ریه ناشی از مصرف سیگار را کاهش دهد

ن ماده دهد. نیکوتیکند، کاهش میهای مورد نیاز برای نیکوتین که رشد تومور ریه را تشدید میتعداد گیرنده "کریپتوکسانتین

 .شیمیایی اعتیادآوری است که در تنباکو و برخی مایعات سیگارهای الکترونیکی وجود دارد

 ها واه تافتس در بوستون و محقق ارشد این مطالعه در بررسی انجام شده دریافت که مصرف میوهشیانگ دونگ وانگ از دانشگ

 .کریپتوکسانتین ممکن است خطر ابتال به سرطان ریه ناشی از استعمال مواد دخانی را کاهش دهد -سبزیجات مملو از بتا 

برابر بیشتر  23کنند ن ریه آمریکا، مردانی که سیگار مصرف میاستعمال سیگار دلیل اصلی ابتال به سرطان ریه است. طبق اعالم انجم

نسبت به مردان دیگر احتمال دارد به سرطان ریه مبتال شوند. همچنین این خطر در زنان مصرف کننده سیگار نسبت به زنان دیگر 

تواند خطری برای ابتال به می به گزارش مدیکال نیوز تودی، همچنین قرار گرفتن در معرض دود سیگار هم.برابر بیشتر است 13

های زا هستند و در زمان استنشاق الیهترکیب در دود تنباکو وجود دارد که بسیاری از آنها سرطان 7000سرطان ریه باشد. بیش از 

 .برندسلولی ریه را از بین می

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=44f5a015694344e 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹5بهمن ماه  ۳یک شنبه 

 ها چربی شکم و پهلو را نابود کنیدبا این میان وعده

خوراکی های مقوی تنها بعد از دوساعت از مصرف ناهار نوعی حس گرسنگی در افراد به وجود می آید که با مصرف  <غذا و تغذیه

 .می توانید عالوه بر رفع گرسنگی تناسب اندامتان را نیز حفظ کنید

ساعات بعد از ظهر خطرناکترین زمان برای مصرف تنقالت فاقد ارزش غذایی و ابتال به انواع بیماری ها از جمله افزایش قند و چربی 

می توانید جایگزین تنقالت بی ارزش کنید تا هم احساس سیری  خون و بویژه چاقی است، اما برخی میان وعده های مقوی و سالم را

های بسیار مفید برای احساس سیری و جلوگیری از  وعده میان از یکی گفتنی است،.کنید و هم دچار چاقی و اضافه وزن نشوید

ف این دو خوراکی خوش طعم تمایل به خوردن موادغذایی شیرین مقداری کره بادام زمینی و ژله با طعم مورد عالقه شما است. مصر

 .به تنهایی و بدون استفاده از نان یا کیک می تواند عالوه بر رفع گرسنگی باعث سوزانده شدن کالری های اضافی بدن نیز شود

ماست خامه ای با بادام و گردو نیز می تواند به دلیل دارا بودن مواد مغذی باعث تقویت بدن و رفع احساس گرسنگی شود، شما می 

 .انید گردو و ماست را خرد کرده داخل ماست بریزید و در ساعات بعد ازظهر مصرف کنیدتو

ترکیب پنیر خامه ای با تکه های آناناس هم یکی از میان وعده های بسیار لذیذ و با طعمی منحصر به فرد فراموش ناشدنی است و 

وانید پنیر را به تکه های زیر تقسیم کرده یا رنده کنید و به می توانید هنگام عصر آن را مصرف کنید و از مزه آن لذت ببرید، می ت

ترکیب ماست خامه ای با انواع میوه های زمستانی هم یکی دیگر از میان وعده های سالمتی و .همراه ورقه های آناناس مصرف کنید

انرژی مورد نیاز بدن را تا وعده شام  سرشار از مواد مغذی برای بعد از وعده ناهار است که عالوه بر رفع احساس گرسنگی می تواند

تامین کند، برای درست کردن این میان وعده مقداری ماست خامه ای سرد را در لیوان یا ظرف ریخته تکه هایی از میوه های زمستانی 

 مقداری ای انار آب از توانید می کنید، مخلوط و ریخته آن داخل خود شامل انار، سیب، پرتقال، کیوی، موز و نارنگی را بسته به ذائقه 

 .کنید استفاده آن کردن دار طعم برای شکر کم آلبالوی مربای

مصرف آجیل هم یکی دیگر از پیشنهادهای عالی برای سپری کردن یک بعدازظهر بدون احساس گرسنگی است، می توانید مخلوطی 

این خوراکی  .کدو و تخم آفتابگردان را مصرف کنید از میوه های خشک شده به همراه پسته، بادام، فندق، گردو، بادام زمینی، تخم

 .کنند می ها عالوه بر احساس سیری بسیاری از ویتامین ها و امالح مورد نیاز بدن شما را تامین 

و در نهایت مخلوط سیب زمینی تنوری، پخته یا کبابی به همراه ماست خامه ای و سس گوجه تند مشهور به سالسا می تواند احساس 

 .را در افراد برطرف کند گرسنگی

 .این خوراکی بسیار مقوی است و می تواند تا زمان شام باعث احساس سیری در افراد شود

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=903ff07d7a1041929526398 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹5بهمن ماه  5سه شنبه 

 بهترین صبحانه برای کاهش وزن

 .خوردن صبحانه، بسیار مهم است زیرا انرژی و مواد مغذی که برای آغاز کردن روزتان نیاز دارید را به شما می رساند <مواد غذایی

ی کنید و ممکن است نتوانید خودتان را اگر با شکم خالی به سر کار یا مدرسه بروید، در حوالی ظهر، احساس گرسنگی بیشتری م 

کنترل کنید که انتخاب های غذایی صحیح را انجام دهید. ممکن است به دلیل آنکه سعی دارید وزن کم کنید، از خوردن صبحانه 

اهش ک صرفنظر کنید، اما گزینه های سالم و خوشمزه بسیاری برای صبحانه وجود دارند که می توانند به شما کمک کنند به نتایج

 .وزن بهتری دست یابید

 اهمیت خوردن صبحانه سالم

خوردن صبحانه در واقع یک راه موثر برای کاهش وزن است زیرا متابولیسم شما را فعال کرده و بدنتان را وادار می کند که به جای 

م مغلوب انگیزه مصرف غذاهای ناسال ذخیره کردن کالری ها، آنها را بسوزاند. همچنین میزان گرسنگی را تعدیل می کند، بنابراین شما

نخواهید شد. با توجه به تحقیقات، افرادی که به طور منظم صبحانه می خورند، قادر خواهند بود نسبت به افرادی که نمی خورند، به 

کرد و همچنین خوردن صبحانه، ذهن شما را در طول روز هوشیار تر و متمرکز خواهد .طور موثرتری یک وزن سالم را حفظ کنند

 .خلق و خوی شما را نیز بهبود می بخشد

 اجزای یک صبحانه خوب برای کاهش وزن

یک صبحانه خوب برای کاهش وزن، باید یک صبحانه کم چرب باشد که تمام مواد مغذی ضروری برای فعال نگه داشتن شما تا زمان 

ادیر مناسبی کربوهیدرات است، یک سهم غذایی حاوی ناهار را فراهم می کند و معموال باید شامل یک سهم غالت کامل که حاوی مق

کلسیم و یک سهم میوه باشد. همچنین می توانید یک سهم غذا با محتوای باالی پروتئین مانند تخم مرغ یا گوشت بدون چربی 

 ایده های صبحانه که می توانند به شما کمک کنند وزن کم کنید.اضافه کنید اما ضروری نیست

مردم صبحانه نمی خورند، این است که از گزینه های غذایی محدودی که وجود دارد، خسته شده اند. اگر گاهی یکی از دالیلی که 

اوقات از ایده های جدید برای صبحانه استفاده کنید، صبحانه تان خسته کننده نخواهد شد. در اینجا تعدادی صبحانه عالی که مغذی 

 .کردنشان نیز آسان استو خوشمزه هستند را معرفی می کنیم که آماده 

 نان غالت مخلوط -1

 .مقداری نان غالت مخلوط را با کمی کره بادام ، برش های موز، کشمش و شیر کم چرب امتحان کنید

 سریال صبحانه پر فیبر -2

کلسیم  ایک گزینه دیگر، سریال صبحانه پر فیبر با آجیل مخلوط و میوه های خشک روی آن می باشد و یک لیوان شیر سویا که ب

 .غنی شده باشد

 ماست طبیعی -3

درصد خالص  100ماست طبیعی، خوشمزه است، به ویژه هنگامی که سریال غالت کامل، انواع توت، سیب خرد شده و آب پرتقال 

 .نیز به آن اضافه شده باشد

 گرانوال بار -4

 .تقال کامل و شیر کم چرب میل کنیدیک گرانوال بار مغذی، یک گزینه عالی دیگر برای صبحانه است. آن را با یک پر

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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 مافین انگلیسی گندم کامل -5

یک مافین انگلیسی گندم کامل را تست کنید و یک برش نازک پنیر کاتیج کم چرب و در آخر چند برش آناناس روی آن قرار دهید 

 .درصد خالص میل کنید 100و ان را با آبمیوه 

 ماست با دانه کتان -6

های مخلوط و یک قاشق چایخوری تخم کتان آسیاب شده مخلوط کنید. از آن در کنار یک تکه نان گندم ماست طبیعی را با توت 

 .کامل تست شده و چای سبز لذت ببرید

 تخم مرغ نیمرو -7

چند تخم مرغ را نیمرو کنید و روی آن تخم کتان آسیاب شده بپاشید. این تخم مرغ ها را با نان غالت مخلوط، ساالد میوه و شیر 

 .کم چرب میل کنید

 جو پخته شده -8

بدون عذاب وجدان، از مقداری جو پخته شده با موز قطعه قطعه شده، زغال اخته خشک و کشمش لذت ببرید. آن را با شیر سویای 

 .غنی شده با کلسیم سرو کنید

 برنج قهوه ای -۹

کشمش و کمی دارچین بریزید. این صبحانه را با یک  می توانید از برنج قهوه ای یا جو لذت ببرید و روی آن سیب قطعه قطعه شده،

 .خالص میل کنید 100لیوان آبمیوه 

 نان لواش گندم کامل -10

یک نان لواش گندم کامل با گوجه خرد شده، تخم مرغ نیمرو و پنیر کم چرب رنده شده را امتحان کنید و آن را با چای سبز و یک 

 .برش زنجبیل سرو کنید

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=37b809ce41714d4 
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 سیب درختی
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 سیب زمینی
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 شیالت
 فودپرس ۱۳۹5بهمن ماه  5سه شنبه 

 هزارتن میگو در کشور/حجم صادرات به روسیه افزایش یافت20تولید بیش از

جاری در کشور تولید شده است از افزایش حجم هزارتن میگوی در سال20دبیرکل اتحادیه آبزیان با بیان اینکه بیش از  <مواد غذایی

هزارتن میگو در کشور تولید شده  20جاری بیش از علی اکبر خدایی با بیان اینکه در سال.صادرات این محصول به روسیه خبر داد

هزارتن در این زمینه  3هزارتن بوده که امسال بیش از  17است، اظهارداشت: سال گذشته میزان تولید این آبزی در کشور حدود 

   .هزارتن میگو در کشور تولید شود 25وی پیش بینی کرد: برای سال آینده حداقل   .ایمرشد داشته

هزارتن میگو در کشور تولید شود، افزود:  20تا  18جاری برآورد شده بود که بین ایران با بیان اینکه برای سالدبیرکل اتحادیه آبزیان 

خدایی با اشاره به صادرات میگو از کشور نیز اضافه کرد: تا پایان   .خوشبختانه این امر محقق شد و ما به تولید مورد نظر رسیدیم

   .تن بوده است 800هزار و  7صادر شده که این عدد در مدت مشابه سال گذشته  هزارتن میگو از کشور 9آذرماه حدود 

   .میلیون دالر بوده است 34جاری چهل و نیم میلیون دالر و سال گذشته به گفته وی ارزش دالری این صادرات در سال

هزار تن برسد و گفت: این عدد در سال  14ه دبیرکل اتحادیه آبزیان ایران پیش بینی کرد که میزان صادرات میگو تا پایان امسال ب

خدایی با بیان اینکه درحال حاضر روسیه رتبه اول واردات میگو از ایران را در میان کشورهای   .تن بوده است 500هزار و  12گذشته 

بعد از آن، کشورهای عربی  اروپایی کسب کرده است، ادامه داد: قبل از دوران تحریم عمده صادرات ما در این زمینه به اروپا بود اما

   .منطقه، کشورهای خاورمیانه و جنوب شرق آسیا عمده خریداران محصول ایرانی شدند

، عمده خریداران محصول ایران به ترتیب چین، کشورهای جنوب شرقی آسیا، کشورهای عربی منطقه 94وی با اشاره به اینکه سال 

ود: در این سال، در میان کشورهای اروپایی روسیه رتبه اول واردات میگو از ایران را مانند امارات و کشورهای خاورمیانه بودند، افز

جاری دبیرکل اتحادیه آبزیان ایران با بیان اینکه صادرات میگو به روسیه طی سال  .کسب کرد و اسپانیا نیز در رتبه بعدی قرار گرفت

درحال برنامه ریزی هستیم تا حجم صادرات ماهی قزل آال به این  و همچنین سالیان آینده افزایش بیشتری خواهد یافت، گفت: ما

   .کشور نیز افزایش پیدا کند

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=e6a170ac8a3a4cb9aa04c 
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 شکر )چغندر / نیشکر(
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۲تاریخ: 

 حذف مالیات از واردات شکر خام

ای اعالم کرد که واردات و عرضه شکر خام از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شده است. دبیر گمرک ایران در بخشنامه :ایسنا

توزیع آن در بازار این محصول از کارخانه تا انجمن صنفی صنایع قند و شکر هم با اعالم این خبر، گفت: با ادامه روند تولید شکر و 

قانون  12بهمن دانایی با اشاره به اینکه براساس ماده  .شودبینی شده برای آن، عرضه میبازار مصرف در حدود قیمت منطقی پیش

مالیات بر ارزش افزوده، محصوالت و کاالهای خاصی از جمله شکر از مالیات ارزش افزوده برای واردات معاف هستند، اظهارکرد: اما 

دایی های ابتاز آنجا که در این قانون تصریح نشده بود دقیقا منظور چه نوع از شکر )شکر خام یا سفید( مدنظر قرار دارد از همان سال

شد و باالخره از مهرماه امسال با اعتراض واردکنندگان و تولیدکنندگان این لیات بر ارزش افزوده از واردات شکر خام اخذ میقانون ما

 .مالیات با استناد به همین ماده قانونی حذف شد

http://www.iana.ir/fa/news/28397/%D8%AD%D8%B0%D 

 
 فارس - ۹۵/۱۱/۰۴ : تاریخ

هزار ریال  32/ حداکثر قیمت هر کیلو شکر فروش شکر به رعایت قیمت مصوبالزام واحدهای عمده و خرده

 تعیین شد
ر هزا 32 کنندهبندی درب مغازه برای مصرفبراساس تصمیمات کارگروه تنظیم بازار، حداکثر قیمت فروش هر کیلوگرم شکر بسته 

تصمیمات براساس  کنندگانکنندگان و تولیدسازمان حمایت مصرفبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش  .ریال تصویب و ابالغ شد

  :کننده به شرح زیر ابالغ شده استهای مصوب مصرفکارگروه تنظیم بازار؛ حداکثر نرخ

  ریال 25200حداکثر قیمت فروش هر کیلوگرم شکر درب کارخانه   -

  ریال 28550حداکثر قیمت فروش هرکیلوگرم شکر فله درب مغازه  -

  ریال 29500 گرمی درب مغازه 900بندی حداکثر قیمت فروش شکر بسته -

  ریال 32000بندی درب مغازه حداکثر قیمت فروش هر کیلوگرم شکر بسته -

دیر کنندگان امری شایسته و مورد تقتر به مصرفهای ابالغی حداکثری بوده و عرضه شکر با قیمت پایینافزاید: قیمتاین گزارش می

  .برای رسیدگی گزارش دهند 124ه توانند هرگونه تخلف احتمالی را به سامانشهروندان هم می .است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951104000407 
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 شیر و فراوردهها
 فارس - ۹۵/۱۱/۰۴ : تاریخ

و  50کننده کره در هر بسته کنندگان ابالغ کرد حداکثر قیمت مصرفکنندگان و تولیدسازمان حمایت مصرف

 گرمی  100
  .گرمی تصویب و ابالغ شد 100گرمی و  50کننده در هر بسته کره براساس تصمیمات کارگروه تنظیم بازار، حداکثر قیمت مصرف

، براساس تصمیم کارگروه تنظیم بازار، حداکثر کنندگانکنندگان و تولیدسازمان حمایت مصرف به نقل از خبرگزاری فارسبه گزارش 

  .هزار ریال تصویب و ابالغ شد 29گرمی  100هزار ریال و هر بسته  15گرمی،  50کننده هر بسته کره قیمت مصرف

درصد در قیمت جهانی کره، نسبت به محاسبه و ابالغ قیمت جدید اقدام خواهد  10افزاید: در صورت کاهش بیش از این گزارش می

برای  124ونه تخلف احتمالی موارد را به سامانه توانند در صورت مشاهده هرگهای ابالغی حداکثری است و شهروندان میقیمت .شد

  .رسیدگی گزارش دهند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951104000476 
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 شیر و فرآورده ها
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۶تاریخ: 

 کشور جهان 30محصوالت لبنی به  صادرات

کشور دنیا در ارتباط بوده و  30معاون بهبود تولیدات دامی وزیر جهاد کشاورزی گفت: در حوزه انواع محصوالت لبنی ایران با رکنی، 

ر زمینه هزار تن محصوالت لبنی به این کشورها صادر شده است. کشور د 580از ابتدای سال تا پایان آذرماه سال جاری بیش از 

شود. های کشور تولید میهزار تن شیر در دامداری 6/9ای برخوردار است به طوری که ساالنه بیش از محصوالت لبنی از جایگاه ویژه

رود، تصریح کرد: براساس آمارها بیش از های برتر به شمار میمرغ از استانوی با بیان اینکه استان قزوین در زمینه تولید مرغ و تخم

دهنده های کشور و همچنین کشورهای خارجی صادر شده که این امر نشانمرغ از استان قزوین به سایر استانار تُن تخمهز 10

های بزرگ دنیا خاطرنشان کرد: درصدد ظرفیت مطلوب استان در حوزه طیور است. وی با اشاره به تشکیل جلسات مشترک با شرکت

 .جدیدی تولید کنیمهای اروپایی محصوالت هستیم با کمک شرکت

http://www.iana.ir/fa/news/39921/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D 
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 شیر و فرآورده ها
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۴تاریخ: 

 قیمت جدید کره اعالم شد

تومان  2900و  1500گرمی را به ترتیب  100گرمی و هر بسته  50کننده هر بسته کره کارگروه تنظیم بازار، حداکثر قیمت مصرف

 1500گرمی،  50به گزارش ایسنا، براساس تصمیمات کارگروه تنظیم بازار، حداکثر قیمت مصرف کننده در هر بسته کره .اعالم کرد

درصد کاهش  10تومان تصویب و ابالغ شد و اعالم کرد در صورتی که قیمت جهانی کره بیش از  2900گرمی  100تومان و هر بسته 

 .شد خواهد اقدام ابالغ و محاسبه محصول این برای جدید قیمت نیز قیمت تغییر همین با متناسب پیدا کند

توصیف کرد و عرضه کره با قیمت پایین کنندگان و تولید کنندگان همچنین قیمت های اعالم شده را حداکثر سازمان حمایت مصرف

 در دقت ضمن که کرد  درخواست شهروندان  این سازمان در ادامه از.تر به مصرف کنندگان را امری شایسته و مورد تقدیر دانست

 .جهت رسیدگی گزارش کنند 124 سامانه طریق از را موارد احتمالی تخلف هرگونه مشاهده صورت در خرید هنگام

http://www.iana.ir/fa/news/39836/%D9%82%DB%8C%D9% 
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 شیر و فرآورده ها
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۲تاریخ: 

 هشدار نسبت به وضعیت بازار شیر کشور/ اگر کاری صورت نگیرد، باید منتظر فاجعه بود

 .نماینده بخش خصوصی تولیدکنندگان شیرخام، از وضعیت اسفبار دامداران در روزهای اخیر خبر داد

 ای که بیش از دو سالوگو با خبرنگار ایانا ضمن تکرار مسائل و مشکالت عدیدهرئیس اتحادیه مرکزی دامداران ایران امروز در گفت

ازار تر فکری اساسی به حال بای رسیده است که اگر هر چه سریعبه نقطهاست گریبانگیر دامداران شده است، گفت: اکنون وضعیت 

شیر نشود، باید منتظر وقوع یک فاجعه برای این محصول تا قبل از عید بود.حسین نعمتی با اشاره به اینکه هر روز دامداران بسیاری 

تومان  800بق آخرین برآوردها قیمت خرید شیرخام از کنند، افزود: طبه اتحادیه مراجعه کرده و از وضعیت به وجود آمده شکایت می

رسد؛ این در حالی است که خوراک تولید یک کیلوگرم از این تومان در بهترین شرایط می 240هزار و شروع شده و در نهایت به یک

های سه تا چهار ماهه تومان هزینه در بر دارد.به گفته وی، در حال حاضر، پول دامداران با چک 300هزار و محصول، حدود یک

ای نیست که بتواند دست کنند و اوضاع مالی دولت هم به گونهصورت نقد خریداری میشود. از طرف دیگر، خوراک را بهپرداخت می

 تولیدکنندگان را بگیرد. ضمن اینکه واردات شیرخشک، قاچاق و مصرف سرانه پایین را نیز باید به این مشکل افزود.

کزی دامداران با اشاره به خرید حمایتی شیرخام عنوان کرد: متأسفانه این موضوع هم نتوانست دردی را دوا کند؛ رئیس اتحادیه مر

زیرا اگرچه قرار بود شیرهای خریداری شده فقط و فقط به شیرخشک صادراتی تبدیل شود، اما وقتی قیمت این محصول در اروپا 

د ها به ناچار دوباره به چرخه تولیبه محض نزدیک شدن تاریخ انقضای شیرخشک گیرد،تر است و صادراتی صورت نمیبسیار پایین

ریزد. عالوه بر آنکه پرداخت دستمزد دامداران نیز با تأخیرهای طوالنی صورت داخل باز گشته و بیش از پیش، بازار را به هم می

کنند، اما با توجه به کاهش مالی خود اظهار نگرانی میها هم از وضعیت گیرد.نعمتی ادامه داد: اگرچه در این شرایط، کارخانهمی

ماند، مگر سوءمدیریت؛ زیرا با ها باقی نمیقیمت شیرخام و افزایش نرخ محصوالت نهایی، هیچ دلیلی برای ضرر اقتصادی کارخانه

ن صورت به بازار عرضه کند ای حاضر نیست محصول خود را به ایهای سه تا چهار ماهه به دامدار، هیچ کارخانهوجود پرداخت چک

 رسانند.و همیشه در قبال پول نقد، اجناس تولید شده را به دست مشتری می

 نشانان، برای دامداران و بهبود وضعیت آنها نیز دعا کنند./وی در پایان از مردم خواست تا همزمان با دعا برای آتش

http://www.iana.ir/fa/news/39751/%D9%87%D8%B4%D8 
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 شیر و فرآورده ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵بهمن  ۰۶تاریخ: 

 کشور خریدار لبنیات ایران هستند 30هزار تنی لبنیات/ 580صادرات 

هزارتن لبنیات از  580ماهه امسال بیش از  9کشور خبر داد و گفت: در  30معاون وزیر جهاد از صادرات محصوالت لبنی ایران به 

د تولیدات دامی وزیر جهاد به نقل از صدا و سیما، معاون بهبو گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش .کشور صادر شده است

هزار تن  580حسن رکنی گفت: از ابتدای امسال تا پایان آذر بیش از  .کشور خبر داد 30کشاورزی از صدور محصوالت لبنی به 

ای برخوردار است اظهار داشت : ایران در تولید محصوالت لبنی از جایگاه ویژه  وی .محصوالت لبنی به این کشورها صادر شده است

 .شودهای کشور تولید میمیلیون تن شیر در دامداری 7االنه حدود و س

http://www.yjc.ir/fa/news/5952570/%D8%B5%D8%A 
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 شیر و فرآورده ها
 فودپرس ۱۳۹5بهمن ماه  6چهار شنبه 

 فروشندهزار تومان می30هزار تومانی را 20انحصارگران کره 

کنند تا انحصارهای موجود را بشکند، معاون شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: دولت در بازار کره ورود پیدا می <صنایع غذایی

 دالیل باره در نمعروفا عباس.هزار تومان بفروشند 30هزار تومانی را به مردم  20دهد که کره نیست و اجازه نمی "بستهدست"دولت 

هزار تومان به فروش  3شده در بازار بیش از بندیشکر بسته درحالی :کرد اظهار "کره واردات" و "شکر فروشی خرده به دولت ورود"

بندی شکر نباید این مقدار تفاوت گیرد و برای بستهتومان در اختیار آنها قرار می 520هزار و  2رسد که این محصول به قیمت می

وی افزود: بر این اساس شرکت بازارگانی .گرمی، هزار تومان افزایش قیمت ایجاد شود 900های ایجاد شود به طوری که در بسته

 .دهد که قیمت این محصول در خرده فروشی گران فروخته نشودبندی شکر انجام میدولتی خود بسته

 کندمی تامین را شکر بازار از درصد 5 شرکت بازرگانی دولتی

اریم ت اما برای اینکه در بازار شکر تأثیر روانی بگزمعاون شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان اینکه مسئولیت ما توزیع عمده کاال اس

د بندی کنند تا خوشده است که شکر ما را بستهایم ادامه داد: از کارخانجاتی خواستهدر بحث توزیع خرده این محصول نیز وارد شده

  .شکر کشور را در اختیار خواهد داشتدرصد از بازار  5وی یاد آورشد که شرکت بازرگانی دولتی ایران حداکثر .در بازار توزیع کنیم

 دولت برای شکستن انحصار واردات کره وارد بازار شد

فروشی در بازار آورده و توزیع صورت عمدهتن کره توسط این شرکت با بیان اینکه کره را به 5000معرفان همچنین درباره واردت 

 بشکنیم را ودب گرفتهشکل که انحصاری تا ایمآمده بازار این در موردی تصوربه بلکه شویم، کره بازار وارد نداریم قصد کنیم گفت: می

های دخالت دولت در بازار گفت: صد در صد تولید و معروفان در پاسخ به شائبه.ماند نخوایم بازار در انحصار این شکستن از بعد اما

وی اظهار داشت: تا زمانی که .شوداستراتژیک وارد بازار میواردات کرده در اختیار بخش خصوصی است و دولت تنها در حد ذخایر 

ست بسته نیکنند تا انحصارهای موجود را بشکند زیرا دولت که دستبخواهند کار انحصاری در بازار انجام دهند، دولت ورود پیدا می

شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: دولت  معاون.هزار تومان به فروش رسانند 30هزارتومانی را به مردم  20دهد که کره و اجازه نمی

 کند تا بدانند قیمت اینکنی و دولت خود کره را وارد میگوید تو اشتباه میبه هرکسی که بخواهد کره را گران بفروشد، به او می

 این به نباید دولت وی اظهار داشت :در کلیت امرحرف شما درست است و .رسدهای نیست که در بازار به فروش میمحصول آن نرخ

 .ایمدهش بازار وارد انحصار شرایط شکستن خاطر به تنها اما کنیم تقویت را خصوصی بخش فعالیت باید بلکه  شده وارد هابخش

 تر شوددهند تا اجناس گراندر شرایط کمبود یا گرانی برخی توزیع خود را با تاخیر انجام می

قاتی تر کنید تا چنین اتفاجای ورود به بازار برای شکستن انحصار، نظارت خود را قویشد که به ی در پاسخ به این سؤال که آیا نمی

صرفد روی ندهد گفت: در راستای توسعه نظارت خود این اتفاقات صورت گرفته است. زیرا بخش خصوصی می گوید که برای من نمی

 اب را خود توزیع نیز برخی شودمی گرانی یا کمیابی بازار معروفان گفت: وقتی در .ها گران شد استو هزینه دستمزدها و سایر هزینه

 ورود وی در پایان تاکید کرد:  .شود تا مشکلی درست نشودمی وارد دولت راستا این در شود تر گران محصول تا دهدمی انجام تأخیر

تن کره از  5000تنظیم بازار؛ تامین مقدار بر اساس مصوبه کارگروه .ندارد بازار در حضور قصد دولت وگرنه است مقطعی بازار به ما

محل واردات و همچنین بسته بندی شکرسفید و کره برعهده ی شرکت بازرگانی دولتی ایران نهاده شده واین شرکت مکلف است 

مصوب این کاالها را بسته بندی نموده ودر شبکه های توزیع منتخب، که اسامی آنها در زمان مقتضی اعالم خواهد شد، با قیمت 

 .عرضه نماید

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=9183b9faee0442c 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=9183b9faee0442c


            
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                         5139 ول بهمنااهم اخبار کشاورزی هفته 

 

159 
 

 صادرات و واردات
 فارس - ۹۵/۱۱/۰۶ : تاریخ

ارگانیک را باقیمانده سموم چالش صادرات محصوالت کشاورزی/منافع برخی اجازه توسعه محصوالت 

 دهدنمی
های عمده صادرات کشاورزی به شمار عضو هیأت مدیره انجمن ارگانیک ایران با بیان این که باقیمانده سموم کشاورزی از چالش 

  .شودرود، گفت: منافع برخی افراد مانع توسعه کشت ارگانیک میمی

گفت: به جای آن که از تولید محصول سالم و ارگانیک حمایت  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی زاده در گفتمهدی مهدی

وی خاطرنشان کرد: برخی بر این باورند که میزان بازده محصوالت .شود، به دنبال واردات کود و سم در بخش کشاورزی هستیم

ر صورتی که در محصوالت ارگانیک به جای استفاده از سم شیمیایی از ارگانیک به دلیل استفاده نکردن از کود و سم پایین است، د

عضو هیأت مدیره انجمن ارگانیک ایران اضافه کرد: به .کنیمسم بیو و به جای استفاده از کود شیمیایی از کود حیوانی استفاده می

یک شود و همچنین زعفران ارگانمعتبر صادر میعنوان مثال اکنون انجیر استهبانات به صورت ارگانیک تولید شده و به عنوان برندی 

وی توسعه باغبانی به روش ارگانیک را در ایران یک ضرورت .ها داردنیز به مراتب قیمت باالتر و جایگاه بهتری نسبت به سایر زعفران

اک د غذایی سالم، خشرط تولید مواو پیشبریم در حوزه مواد غذایی در شرایط بسیار ناسالم به سر میدانست و گفت: اکنون 

ایم و همین امر باعث شود و خاک را فرسوده کردهمانده مواد شیمیایی در خاک دیده میسالم است که ما نداریم و انواع نماتدها باقی

انیک ایران عضو هیأت مدیره انجمن ارگ.کنیم، باقیمانده سموم باالتر از حد استاندارد باشدشد، تا عمالً محصوالتی را که روانه بازار می

با بیان اینکه اگر روزی بخواهیم بازار محصوالت کشاورزی را توسعه دهیم، به محض آنکه کشور مقصد بخواهد باقی مانده سموم را 

محصول سیب و  2وی تصریح کرد: در همین چند سال اخیر .توانیم صادرات داشته باشیمبررسی کند، ما حتی یک کیلوگرم هم نمی

به حاشیه خلیج فارس نداشت، چرا که پس از بررسی مشخص شد که باقیمانده سموم آنها باالتر از حد استاندارد کرفس امکان صادرات 

مانده زاده تأکید کرد: متأسفانه باقیمهدی.آمدکردند، همین وضعیت پیش میاست و شاید اگر بقیه محصوالت را هم بررسی می

سال آثار مخرب خود را بر روی دستگاه گوارش نشان  10یکی دو روز بلکه طی سمومی که در مواد غذایی وجود دارد، نه در طول 

د گیری و نظارت بر تولید مواهای بیمارستانی برای درمان سرطان گوارش بسازیم بهتر است، در امر پیشدهد و به جای آنکه تختمی

ه به وضعیت آب در حوزه کشاورزی هم خاطرنشان عضو هیأت مدیره انجمن ارگانیک ایران با اشار.غذایی به روش سالم وارد شویم

کرد: نه تنها کمبود آب داریم، بلکه درجه سختی آب در برخی مناطق بسیار باالست که باید فکری برای آن کرد. سطح باالیی از آهن، 

ها این مسئله کنید گلخانهشود، در حالی که نیازی به آن ندارد و اگر مشاهده گچ و آهک در آب ما وجود دارد که به گیاه منتقل می

های تهران از جمله ورامین، شهرری و حتی شهریار از جمله های استانزاده بحث فاضالب را در دشتمهدی.کنندرا کنترل می

 .کندزایی آن را هر انسانی منصفی تائید میکنیم که سرطانمعضالت دانست و افزود: ما از پسابهایی استفاده می

محصوالت ارگانیک بر سالمت محیط زیست و سالمت انسان تاکید دارد، خاطرنشان کرد: آنقدر سموم شیمیایی وی با بیان اینکه 

زاده گفت: علیرغم تاکید مقام معظم رهبری مهدی .بینیمایم که دیگر در تهران پروانه، کفشدوزک و زنبور نمیروی گیاهان پاشیده

 .دهدها اجازه تولید محصوالت سالم و ارگانیک را نمیجوییها و سودطلبیبر تولید محصول سالم برخی منفعت

به گزارش فارس، سهم محصوالت ارگانیک در ایران حدود یک درصد است و این در حالی است که برخی کشورها از جمله استرالیا 

 .کنندنیمی از محصوالت خود را به روش ارگانیک تولید می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951106000643 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951106000643


            
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                         5139 ول بهمنااهم اخبار کشاورزی هفته 

 

160 
 

 صادرات و واردات
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۶تاریخ: 

 پیشنهاد واردات پرتقال شب عید از مصر و ترکیه/ صعود قیمت سیب با شایعه صادرات

دات ای به وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد واربار طی نامهفروشندگان میوه و تره با توجه به کاهش کیفیت پرتقال تولید کشور، اتحادیه

 .پرتقال از ترکیه و مصر را داده است

وگو با خبرنگار ایانا با بیان اینکه این پیشنهاد با هدف آسیب کمتر به بار امروز در گفترئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره

در طرح پیشنهاد واردات پرتقال به حقوق تولیدکننده نیز توجه شده و حجمی تعیین شده که  کننده مطرح شده است، گفت:مصرف

باعث زیان باغداران نشود.حسین مهاجران کشورهای مناسب برای واردات پرتقال را ترکیه و مصر عنوان کرد و افزود: در حال حاضر 

دالر و مصری را  450توان هر تن پرتقال ترکی را طوری که میست؛ بهها در بازار جهانی متعلق به این دو کشور اترین پرتقالارزان

کننده خواهد رسید، بیان کرد: با ها با چه قیمتی به دست مصرفدالر خریداری کرد.وی در پاسخ به این پرسش که این پرتقال 550

 هزار تومان به دستمصری با قیمت حدود سههای ترکی یا هزینه حمل و نقل و ترانزیت و سایر مخارج دیگر هر کیلوگرم از پرتقال

اکنون پرتقال این کشورها به شکل قاچاق وارد کشور بار با بیان اینکه همرسد.رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و ترهکننده میمصرف

از کشورهای ترکیه و مصر  شده و در بازار وجود دارند، ادامه داد: جلوگیری از واردات قانونی این میوه باعث شده است که باب قاچاق

 به کشور باز شود و این میوه با قیمت بسیار باال در بازار عرضه شود.

رسد، در حالی که در صورت اجازه هزار تومان به فروش می 15مهاجران تأکید کرد: در حال حاضر هر کیلوگرم پرتقال قاچاق بیش از 

رسد نظر میشاره به افزایش قیمت سیب در روزهای اخیر یادآور شد: بهپنجم کاهش خواهد یافت.وی با اواردات این قیمت به یک

 صادرات سیب از شهرهای مهاباد و اشنویه آذربایجان غربی به روسیه یکی از دالیل مهم در افزایش قیمت این میوه باشد.

یوه در انبارها، اگر وزارت جهاد کشاورزی بار در پایان هشدار داد که با وجود ذخیره کافی این مرئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره

 از روند صادرات سیب جلوگیری نکند، قیمت این میوه در شب عید افزایش خواهد یافت./

http://www.iana.ir/fa/news/39924/%D9%BE%DB%8C%D8%B4 
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 وارداتصادرات و 
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۲تاریخ: 

 ترین چالش بخشثباتی مقررات صادرات کشاورزی، مهمبی

 .المللی با رویکرد صادرات محصوالت کشاورزی به همت گروه کشاورزی اتاق اصفهان برگزار شدنشست تخصصی بازاریابی بین

تعیین کشورهای هدف را شامل ریسک کشور، ریسک های به گزارش ایانا از اصفهان، مدیر یک شرکت مدیریت صادرات، شاخص

ای و سطح روابط سیاسی، درجه نفوذپذیری در بازار خدمات فنی و مهندسی، حجم و روند سیاسی و ریسک تجاری، شرایط منطقه

رسی به دالر، ها، ذخایر خارجی، عملکرد نرخ ارز، دستصادرات ایران به کشور هدف، باز بودن اقتصاد، ثبات اقتصادی، تراز پرداخت

ای و حجم های اعمالی و موانع غیر تعرفهشاخص عملکرد لجستیک، متوسط تعرفه LPIحجم و میزان رشد تولید ناخالص داخلی، 

مسعود پورحمیدی تصریح کرد: درآمد سرانه و ضریب جینی، جمعیت به معنای .های صادراتی ایران به کشور هدف برشمردپتانسیل

گذاری، رشد مصرف کاال، دسترسی به بازار وه بازار شامل رشد جمعیت، رشد تولید ناخالص داخلی، رشد سرمایهاندازه بازار، رشد بالق

گذاری، اقدامات های قیمتکنندگان خارجی، داشتن نمایندگی فروش، روشکنندگان محلی، عرضهشامل سیاست تجاری، عرضه

های مهم تعیین کشورهای هدف در ان قرابت فرهنگی از دیگر شاخصو نقل و میز های حملترویجی، مسافت جغرافیایی و هزینه

المللی، تولید بدون کارخانه تحت برند، قرارداد تولید تحت لیسانس ای یا بینپورحمیدی مالکیت کامل یک برند منطقه.صادرات است

گذاری مشترک، رداد مشترک سرمایهمونتاژ، اعطای لیسانس، قرا CKD و SKD آالتای، تجهیزات و ماشینبا شرایط فروش منطقه

های فرامرزی از طریق مالکیت کامل یک واحد تولیدی، فراوری، انبار و مراکز تجاری در خارج کشور ایجاد و خرید توسعه زیرساخت

 .های ورود به بازارهای هدف صادراتی عنوان کردهای چندملیتی از شیوهسهام شرکت

لی، المللی، پیشبرد فروش، فروش محهای بینلمللی را شامل بازاریابی مستقیم از طریق نمایشگاهاهای ورود به بازارهای بینوی شیوه

ها، ها و نمایندگیهای بازرگانی و مدیریت صادرات، توزیع از طریق آژانسهای دیگر، شرکتهای مرزی، صادرات از طریق شرکتبازارچه

 .و مدنی و ایجاد برند جمعی عنوان کردهای ثبتی فرانشیز، اعطای امتیاز، ایجاد کنسرسیوم

 :میلیون دالر خبر داد و گفت 147میلیارد و  4هزار تن محصوالت کشاورزی در سال جاری به ارزش  4326پورحمیدی از صادرات 

صد در 15درصد، دام و طیور  20درصد، باغی  65بیش ترین میزان صادرات بخش کشاورزی از نظر وزنی به زیر بخش زراعی با سهم 

 .درصد است 27درصد و زراعی  26درصد، دام و طیور  47است، اما از نظر ارزشی بیشترین ارزش برای محصوالت باغی با 

جدول جهانی این محصوالت است و این آمار نشان  10تا  1های محصول کشاورزی ایران جزو رتبه 35پورحمیدی خاطرنشان کرد: 

 .صوالت تمرکز بیشتری داشتتوان بر روی صادرات این محدهد که میمی

فرنگی، پیاز و موسیر و پسته زمینی، گوجهوی محصوالت کشاورزی دارای مزیت را شامل سیب، کشمش و مرکبات، هندوانه، سیب

فرنگی، زعفران، مغز پسته تازه برشمرد و گفت: خرمای ایران دارای محبوبیت در کشور هندوستان است و افزایش باپوست، رب گوجه

 .تواند حجم صادرات خرمای ایران را افزایش دهدن ازجمله امریکا و استفاده از حقوق گمرکی اوراسیا میمشتریا

تن  300پورحمیدی پسته را ارزآورترین محصول صادراتی کشاورزی برشمرد و اضافه کرد: میزان مصرف زعفران در بازار جهانی  

وی خربزه را یکی از محصوالت ارزآور و دارای محبوبیت در کشور عراق .اشدکننده این محصول بتواند تنها تأمیناست که ایران می

پورحمیدی یادآور .ترین و ارزآورترین محصوالت کشاورزی ایران استدانست و اضافه کرد: انواع کلم قرمز و سفید در زمره پرفروش

افزوده برای تولیدکنندگان این محصول است و ارزشزایی و دارای المللی، ارزآوری، اشتغالشد: گیاهان دارویی دارای مقبولیت بین

کنگ، وی عراق، امارات، افغانستان، روسیه، ترکیه، پاکستان، اسپانیا، چین، هنگ.ظرفیت بسیاری برای افزایش میزان صادرات دارد

م تواند حجی ایران میهند و قزاقستان از کشورهای هدف صادراتی محصوالت کشاورزی نام برد و گفت: بازاریابی محصوالت کشاورز

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


            
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                         5139 ول بهمنااهم اخبار کشاورزی هفته 

 

162 
 

ثباتی های صادرات محصوالت کشاورزی شامل بیپور حمیدی در ادامه گفت: چالش.و تنوع کشورهای مقصد صادراتی را افزایش دهد

ویژه در مناطق آزاد تجاری، های مرزی برای صادرات بهویژه در بخش کشاورزی، کمبود سردخانهمقررات حاکم بر صادرات به

بندی و صنایع تبدیلی، نسبت قیمت صادراتی ایران به اورانه کشورهای رقیب در برداشت، حفظ و نگهداری، بستههای فنّپیشرفت

میانگین قیمت صادراتی سایر کشورهای صادرکننده و رقابت ناسالم تولیدکنندگان، ضعف سالمت غذایی برخی اقالم کشاورزی، ظهور 

های انتقال نرخ ارز و نرخ ونقل کانتینری، ریلی و هوایی، چالشمجدد، مشکالت حمل ویژه از طریق صادراترقبای جدید در منطقه به

 .تسعیر ارز، ضعف در برندسازی جمعی و برند سازی پنهان و صادرات غیرقانونی برخی محصوالت کشاورزی نظیر پسته و زعفران است

http://www.iana.ir/fa/news/39759/%D8%A8%DB%8C%E2 
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 صادرات و واردات
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۳تاریخ: 

 کاهش تعرفه واردات برنج، گوشت گوسفندی، حبوب و موز ابالغ شد + جدول

 .میوه موز، کاهش یافتای و سفید(، گوشت، انواع حبوب )به استثنای لپه( و تعرفه واردات انواع برنج )قهوه

 به گزارش خبرنگار ایانا، بر اساس مصوبه هیأت وزیران، نرخ تعرفه واردات برخی از کاالهای اساسی کاهش یافت.

معاونت  95ماه مورخ هفتم دی 123617خورشیدی و پیرو پیشنهاد شماره  95دی ماه  26بر اساس مصوبه هیأت وزیران در جلسه 

 قانون اساسی، نرخ جدید تعرفه واردات کاالهای اساسی حساس و ضروری تعیین شد. 138اجرایی رئیس جمهوری به استناد اصل 

بر این اساس وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت با رصد میزان ثبت سفارش واردات برنج تا پایان سال  

 آورند تا افزایش غیرمتعارفی در واردات این محصوالت نیز صورت نگیرد.های الزم را به عمل می، کنترلجاری

ای و سفید(، گوشت، حبوب و میوه موز به استثنای های اصالحی صورت گرفته، تعرفه واردات انواع برنج )قهوهبر اساس جدول تعرفه

 لپه، به پنج درصد کاهش یافت./

http://www.iana.ir/fa/news/39814/%DA%A9%D8%A7 
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 صادرات و واردات
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۳تاریخ: 

/ تراز تجارت خارجی بخش  ۹5میلیارد دالری صادرات محصوالت کشاورزی ایران در سال  4ارزآوری 

 دالری بهبود یافتمیلیون  306کشاورزی 

 147معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: صادرات محصوالت کشاورزی ایران در نه ماه امسال، چهار میلیارد و 

 .میلیون دالر برای کشور ارزآوری داشته است

 28.28ی از ابتدای امسال تا پایان آذرماه به گزارش ایانا از جهاد کشاورزی، عبدالمهدی بخشنده با بیان این که صادرات بخش کشاورز

درصد از نظر ارزشی نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است، تصریح کرد: در این مدت،  5.83درصد به لحاظ وزنی و 

در شده میلیون دالر از ایران به سایر کشورها صا 147هزارتن محصوالت کشاورزی به ارزش چهار میلیارد و  326چهار میلیون و 

درصد از کل ارزش صادرات  13.15درصد از کل وزن و  4.74وی خاطرنشان کرد: صادرات بخش کشاورزی در این مدت، .است

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی یادآور شد: در این مدت، .کاالهای غیر نفتی را به خود اختصاص داده است

درصد و دام  20.16درصد، باغی با سهم  63.85حاظ وزنی مربوط به زیربخش زراعی با سهم بیشترین میزان صادرات کشاورزی به ل

 46.62بخشنده، بیشترین میزان صادرات از نظر ارزشی را مربوط به زیر بخش باغی با سهم .درصد بوده است 14.52و طیور با سهم 

وان و خاطرنشان کرد: صادرات در بخش های دام و طیور درصد عن 23.41درصد و زراعی با سهم  23.65درصد، دام و طیور با سهم 

 42.86درصد افزایش، دامپزشکی از لحاظ وزنی  2.47درصد و از لحاظ ارزشی  8.14نسبت به مدت مشابه سال گشته از نظر وزنی 

الت شیالتی از لحاظ وی با بیان این که در نه ماهه امسال، صادرات محصو.درصد افزایش داشته است128.92درصد و از لحاظ ارزشی 

درصد 30.3درصد افزایش نشان می دهد، اضافه کرد:صادرات محصوالت زراعی از لحاظ وزنی  67.4درصد و از نظر ارزشی  61.7وزنی 

درصد افزایش و  11درصد و از نظر ارزشی حدود  37.9درصد کاهش، محصوالت باغی از لحاظ وزنی  7.9افزایش و از نظر ارزشی 

معاون برنامه ریزی و .درصد افزایش یافته است 6درصد کاهش و از نظر ارزشی حدود  5.7لحاظ وزنی نزدیک به  جنگل و مرتع به

میلیون  746اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد:اقالم عمده صادراتی از لحاظ ارزشی در این مدت، پسته با پوست به ارزش 

میلیون دالر و مغز  130.68گرم به ارزش  30،زعفران در بسته بندی بیش از میلیون دالر 150.6دالر،رب گوجه فرنگی به ارزش 

دکتر بخشنده همچنین از کاهش واردات محصوالت کشاورزی از لحاظ .میلیون دالر بوده است 125.7پسته تازه یا خشک به ارزش 

درصد  1.18درصد و از نظر ارزشی  4.13 وزنی در نه ماه امسال خبر داد و گفت:در این مدت، واردات بخش کشاورزی از لحاظ وزنی

وی اقالم عمده وارداتی را شامل ذرت دامی ، لوبیای سویا و کنجاله و سایر آخال های جامد از سویا اعالم کرد و .کاهش یافته است

دت مشابه سال میلیارد دالر منفی است که در مقایسه با م 2.32گفت: تراز تجارت خارجی بخش کشاورزی تا انتهای آذر ماه امسال 

 .میلیون دالر بهبود یافته است 3.5.7میلیارد دالر منفی( حدود  2.62گذشته )

http://www.iana.ir/fa/news/39801/%D8%A7%D8%B1%D8%B2% 
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 صادرات و واردات
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۶تاریخ: 

 دستیدستی به آمریکا/ اثر ترامپ بر صنایعمیلیون دالری صنایع  1/ 5صادرات 

ذشته دستی کشور روز گهای اینترنتی برتر صنایعدنیای اقتصاد: سومین مراسم تجلیل از صادرکنندگان، فروشندگان و فروشگاه

صنعت خبر -آمارهای چشمگیر در توسعه این هنردرحالی در سازمان میراث فرهنگی برگزار شد که مسووالن و فعاالن این حوزه از 

حال اقتصاد کشور باشد انتقاد کردند. درعین تواند کمکدستی به عنوان بخشی که میکم گرفتن صنایعدادند اما همچنان از دست

جمن وان و رئیس انانداز این حوزه را در برنامه ششم، دستیابی به صادرات یک میلیارددالری عندستی کشور چشمحال، معاون صنایع

 نسازما رئیس و جمهوریرئیس معاون همه،این با دستی از چند تکه کردن این بخش ابراز نگرانی و ناراحتی کرد. صادرات صنایع

ی با دستهایرفت از مشکالت اقتصادی را توجه به فرآوردهنبرو راه مراسم، این در کشور گردشگری و دستیصنایع فرهنگی، میراث

ورت دستی صها توجه بیشتری به صنایعگذارینقش مهم آن در اقتصاد مقاومتی دانست و خواستار آن شد که در سیاستتوجه به 

 :دستی و به روز شدن آن را امری ضروری عنوان کرد و گفتهای صنایعگیری کارگاهپور همچنین شکلگیرد. زهرا احمدی

دستی های کوچک، به روز کردن صنایعکنند و ما باید به ایجاد کارگاهد میزیست ما واردستی کمترین خسارت را به محیطصنایع»

ک موضوع دستی به مثابه یها به صنایعگذاریاو با تاکید بر اینکه باید مراقب باشیم در سیاست« و شناخت ذائقه مخاطب توجه کنیم.

اثر ترامپ بر .ن بخش در کنار سازمان متبوعش باشددرجه چندم نگاه نشود، ابراز امیدواری کرد بخش خصوصی نیز برای توسعه ای

اندازهای این بخش را در برنامه ششم توسعه رسیدن به صادرات یک ترین چشمدستی کشور، یکی از مهمدستیاما معاون صنایعصنایع

دستی داشته ت صنایعمیلیارد دالر صادرا 3، حدود 2015و  2014های هند در سال»میلیارد دالری در سال دانست و تصریح کرد: 

بهمن نامور مطلق، البته این نوید را هم داد « ایم.میلیون دالر در این خصوص صادرات داشته 500و این درحالی است که ما کمتر از 

، تی کشوردسگسیخته چون فرش، مبلمان و زیورآالت به بدنه صنایعهمکه برای حل این مساله، با اصالح ساختار و پیوستگی اجزای از

سال  3دستی طی درصدی صادرات صنایع 90صادراتی به ارزش یک میلیارد دالر در برنامه ششم ثبت شود. او با اشاره به افزایش 

ای در گردد و شاید کمتر حوزهدستی به صادرات برمیدرصد از فروش و تجارت ما در زمینه صنایع 33»گذشته، خاطرنشان کرد: 

نامور مطلق احیای بازارهای از دست رفته را نیز از دیگر اهداف معاونت تحت مدیریتش عنوان «.باشد روکشور با رشد این چنینی روبه

 ایم؛ با اینخوشبختانه پس از برجام در جلب بازارهای اروپایی و همچنین صادرات به آمریکا و انگلستان موفق بوده» :کرد و افزود

کشور اول هدف صادرات کاالی صنایع  10این استاد دانشگاه « از پیش باشد.وجود در پی این هستیم که آهنگ این بازگشت تندتر 

عراق، افغانستان، آلمان، ترکمنستان، پاکستان، ترکیه، گرجستان، انگلستان، آمریکا و امارات این »گونه برشمرد: دستی ایران را این

، تر اصال مقصد صادرات ما نبودنداینکه این کشورها پیش از سوی انگلستان و آمریکا با توجه به 9و  8کشور هستند که کسب رتبه  10

ورت دستی به آمریکا صبه گفته نامور مطلق، پس از برجام بیش از یک و نیم میلیون دالر صادرات صنایع« موضوع پر اهمیتی است.

مشکالت احتمالی در صادرات ایران  وجود آمدنگرفته است. البته این مقام مسوول، روی کار آمدن ترامپ را در آمریکا عاملی برای به

دستی در کشورهای خارجی با مشارکت بخش ها و مراکز ارائه صنایعبه این کشور دانست. او از تالش برای افزایش تعداد فروشگاه

 زه صادراتدستی یکی دیگر از اهداف ما در حورسیدن به یک بازار پایدار در صادرات صنایع»نامور مطلق افزود: .خصوصی نیز خبر داد

شود و این مساله شکنندگی صادرات همه، در حال حاضر حجم زیادی از صادرات ما روانه دو کشور عراق و افغانستان میاست. با این

دستی کشور معاون صنایع« دستی خود را به کشورهای آسیا، اروپا و همچنین آمریکا صادر کنیم.کند. باید بتوانیم صنایعما را بیان می

درصد از سهم صادرات 25بر این، عالوه» :دستی متعلق ایران به گلیم و زیلو است، یادآور شددرصد از صادرات صنایع 32م اینکه با اعال

 صادرات زمینه در موجود مشکالت برشمردن ضمن او « درصد از آن به سفال و سرامیک اختصاص دارد. 7های سنتی و ما به شیشه

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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 ایجاد به باید خاطر همین به» :گفت و کرد عنوان جمله آن از را خارجی روابط در سوغات نبود همچنین و ارز انتقال دستی،صنایع

آنجا که در توان داریم کاهش  تا را دستیصنایع نقل و حمل هایهزینه طورهمین و کنیم توجه خارجی تعامالت حوزه در پایدار روابط

های داخلی از آنها ای به هواپیمایی ملی کشور و ایرالیندستی طی نامهنت صنایعبه گفته نامورمطلق، در این زمینه معاو« دهیم.

 .دستی در نظر بگیردای برای حمل و نقل صنایعخواسته تخفیف ویژه

کردن دستی کشور نیز در این مراسم، ضمن انتقاد از چند تکهرئیس انجمن صادرکنندگان صنایع: دستیانتقاد از جدایی فرش از صنایع

 «دستی به صورت یک واحد مستقل احیا شود.الزم است سازمان صنایع»دستی و واگذاری هر تکه به یک سازمان، اظهار کرد: صنایع

ند کنهیچ کدام از مردم دنیا باور نمی»دستی افزود: به گزارش خبرگزاری مهر، مجیدرضا حریری، با انتقاد از جدایی فرش از صنایع

ای هتوجهی به فرآوردهاو ضمن انتقاد از کم« دستی جداست.دستی ایران از پیکره معاونت صنایعنعتترین صعنوان مهمفرش به

گذارند و صادرکنندگان هم در پی کسب و کار خود هستند؛ اما در نظام حاکمیتی یک نگاه هنرمندان ما کم نمی»دستی، تاکید کرد: 

دستی شود، به صنایعمی ر واقع، نگاهی که به خودروسازی و فوالد و پتروشیمیدستی وجود ندارد. دبر توسعه در زمینه صنایعمبتنی 

دستی و تامین تولید صنایع»دستی تبلور اقتصاد مقاومتی است، ابراز کرد: این فعال بخش خصوصی، با بیان اینکه صنایع« شود.نمی

ست اما کمتر به این حوزه مهم در سطوح باالیی توجه شده دهنده فرهنگ و هنر سرزمین ما امواد اولیه آن متعلق به خود ما و نشان

از هزینه و توان خود را در زمینه تبلیغ گردشگری برای کاش مسووالن سازمان میراث فرهنگی نیمی »حریری در پایان گفت: « است.

 «.افتادکردند؛ آن وقت، اتفاقات بهتری میدستی صرف میصنایع

یر دستی در سه سال اخدستی کشور نیز رونق اقتصاد صنایعاین مراسم، مدیرکل صادرات صنایع در بخش دیگری از: 95دستاوردهای 

« اگر با این سرعت به راه خود ادامه دهیم، به دستاوردهای بهتری خواهیم رسید.» :دار و غیرمقطعی دانست و تصریح کردرا ادامه

این »یاد کرد و افزود:  95دستی در سالکی از دستاوردهای مهم صنایعاندازی بازارچه عودالجان به عنوان یپویا محمودیان از راه

ش فرواو افتتاح نخستین مرکز دائمی « اندازی شد.دستی راهبازارچه اولین مرکزی بود که در قلب پایتخت برای فروش صنایع

 ی در شمار بهترین صادرکنندگان کشوریدستدستی در اتحادیه اروپا و در هلند و همچنین انتخاب دو صادرکننده برتر صنایعصنایع

های نخستین سایت 93عنوان کرد. به گفته محمودیان، درحالی که در سال 95ماه نخست سال  8دستی طی را از اتفاقات مهم صنایع

ایان این در پ: برگزیدگان.سایت در این زمینه مشغول فعالیت هستند200دستی شکل گرفتند، امروز بیش از فروش الکترونیک صنایع

ها معرفی شدند. براین اساس، عادل بشیری جالل صادرکننده برتر در زمینه سفال و سرامیک از استان همدان، مراسم نیز برترین

از  های سنتیپوشصادرکننده برتر در زمینه پایسیدضیا زیارت نیا صادرکننده زیورآالت سنتی از خراسان رضوی، مالک کرمی 

از  های سنتیهای داری از استان تهران، محمدتقی محمدی صادرکننده برتر شیشهن صادرکننده دست بافتهکرمانشاه، فرج فرهادیا

زیورآالت سنتی از استان همدان، خشایار نیرومند صادرکننده نمدمالی از چهارمحال و بختیاری، عبدالصمد رحیمی صادرکننده 

، بر اینهای داری از استان فارس شناخته شدند. عالوهبافتهزمینه دستخراسان رضوی و حمیدرضا ذواالنواری صادرکننده برتر در 

الرعایانی از استان گلستان، محرمعلی زاده از خراسان رضوی، سیدمحمدرضا امینامیر آقاجانی از استان اصفهان، سیدعباس خیوشانی

را از آن خود کردند.  95دستی در سال های صنایعچراغی رامین از همدان و سیدمرتضی نقیبی از استان یزد جوایز برترین فروشگاه

دستی در هلند تقدیر به عمل آمد. همچنین در این بین، از مازیار تشکری تیمجانی از استان تهران به دلیل ایجاد مرکز تجاری صنایع

د. د تقدیر و تجلیل قرار گرفتنهای برتر تجارت الکترونیک مورزاده از گلستان و مهدی کالنتری از اصفهان در حوزه سایتمحمد رحیم

های تقدیری هم به نماینده تقدیر شد و لوح 95دستی در سال میثم دهقانی از استان تهران نیز به عنوان استارت آپ برتر صنایع

 .اند، تعلق گرفتدستی همکاری داشتههای برتر که در توسعه صادرات صنایعهای ملی، ملت و سپه به عنوان بانکبانک

http://www.iana.ir/fa/news/39913/%D8%B5%D8%A7%D8%A 
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 صادرات و واردات
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۴تاریخ: 

 دگردیسی کاالیی رینگ صادراتی

وری از منابع آبی و تالش برای رشد تولید، افزایش بهره با توجه به تالش وزارت جهاد کشاورزی برای تامین کامل نیاز داخل در کنار

از این پس امکان تولید سایر محصوالت بیش از تقاضای داخلی نیز وجود داشته که باز هم ایجاد تاالر صادراتی محصوالت کشاورزی 

 .کنددر بورس کاال را تقویت می

 محمدحسین بابالو

بازارهای مختلف با نگاهی به عرضه متنوع کاالها بارها مورد اشاره و بررسی قرار گرفته  اهمیت رویکرد صادراتی بورس کاال با محوریت 

 هایهای تنوع محصوالت در رینگتوان اولویت اول این رویکرد اجرایی برشمرد. عرضهاست؛ هرچند که بازار صادراتی به عراق را می

وجود بازارهایی با پتانسیل باال، توانمندی اجرایی و عملکرد  رات،داخلی بورس کاال، پتانسیل ورود کاالهای جدید با محوریت صاد

توان از های کاالیی در کشور همچون بورس کاال یا بورس انرژی در کنار اهمیت صادرات در اقتصاد مقاومتی را میصادراتی بورس

سازد. با توجه به این موارد در کنار اهمیت یهای داخلی را در بازارهای جهانی برجسته مهایی برشمرد که نیاز به حضور بورسویژگی

ایم هرچند که این فرآیند اجرایی بارها مورد بحث و بررسی قرار گرفته بازار عراق به بررسی رویکردهای صادراتی به این بازار پرداخته

های کلی صادراتی ، سیاستدر ابتدای آبان ماه سال جاری در گزارشی با عنوان استراتژی چند الیه صادراتی در بورس کاال.است

ممکن در این بازار رسمی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این طرح پیشنهادی دو راهبرد اصلی یعنی توجه به بازارهای هدف با 

گیری بازارهای معین و سپس کاالهای پرپتانسیل در رویکرد صادراتی بورس کاال مورد بررسی قرار گرفت. این در حالی بود که جهت

عنوان یکی از ر گام دوم در گزارشی با عنوان نقشه راه چند بعدی حضور در بازار عراق در ابتدای آذرماه، پس از تعریف این بازار بهد

تر و با توجه به استراتژی چند الیه صادراتی در بورس های صادراتی در آن پرداختیم. به عبارت سادهبازارهای هدف اصلی، به مکانیزم

های تجاری بسیاری برخوردار است. با توجه ها و مزیتون بازار هدف اصلی عراق انتخاب شده که این انتخاب از پشتوانهکاال، هم اکن

ها در الیه دوم این استراتژی وارد شده و کاالهایی که مزیت اصلی به این موارد هم اکنون زمان آن فرارسیده است که به بررسی

های صادراتی باز هم این در حالی است که رویکرد اساسی در بررسی ویژگی .ح و معرفی کنیمصادرات از بورس کاال را دارند مطر

های پیشین اشاره کردیم درخصوص گونه که در گزارشهای باالیی برخوردار است. همانموقعیت خاص بازار عراق است که از جذابیت

توان از دو الیه مختلف راهبرد صادراتی عراق برخوردار هستند، می کاالهایی که از پتانسیل صادرات به بازارهای مختلف همچون بازار

 .گیرندستد قرار نمیواکنون در بورس کاال در حال مبادله بوده و کاالهایی که در تاالر مورد داداستفاده کرد؛ کاالیی که هم

هاست وص کاالهایی همچون قیر، مدتهای صادراتی درخصکه عرضهطوریدرخصوص کاالهای موجود تجربه بیشتری وجود دارد به

ای عمومی بدل شده است. بارها درخصوص ضرورت ایجاد رینگ جداگانه صادراتی درخصوص کاالهای که در بورس کاال به رویه

پتروشیمی اظهارنظرهای صریحی صورت گرفته ولی با توجه به برخی خألهای قانونی درخصوص الزام به عرضه محصوالت پتروشیمی 

تن به که دست یافایم، در حالیهای مشابه، تاکنون شاهد عرضه قدرتمند این قبیل کاالها در رینگ صادراتی بورس کاال نبودهیا کاال

تواند منافع بخش بزرگی از فعاالن بازار را در صنایع باالدستی و پایین دستی برآورده کرده، همچنین شفافیت صادرات این مهم می

توجهی دلیل عدم عرضه محصوالت پتروشیمی در بورس کاال را باید بی ترینر خواهد شد. مهممحصوالت پتروشیمی چند براب

دستورالعمل  2های بزرگ پتروشیمی به این ابزار مهم و شفاف به شمار آورد. با توجه به انتظار برای اجرایی شدن بند الف ماده شرکت

بازه  3تقای نظام مالی که عرضه مواد خام را ملزم به عرضه و عدم معامله در پذیر و ارقانون رفع موانع تولید رقابت 37اجرایی ماده 

کند، قطعا ایجاد رینگ صادراتی محصوالت پتروشیمی توجیهی دو چندان خواهد داشت. این در حالی است که این زمانی مختلف می
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جمهور رسیده اما تاکنون آن گونه ن اول رئیسبه امضای معاو 94مصوب شده ولی دستورالعمل اجرایی آن در سال  91قانون در سال 

 .که باید و شاید اجرایی نشده است

توان به مصنوعات فلزی اشاره کرد که در بورس کاال های نفتی و پاالیشگاهی میپس از محصوالت پتروشیمی و حتی قیر و فرآورده

صورت دائمی در ق کاالهایی هستند که هم اکنون بهشمش و اسلب فوالدی، تیرآهن، میلگرد و ور .گیردمورد داد و ستد قرار می

بورس کاالی ایران مورد داد و ستد قرار گرفته تا جایی که نبض تغذیه بازار داخلی از سوی تولیدکنندگان بزرگ در بورس کاالی 

یابی آورده هرچند که فرآیند بازار آل را برای صادرات این گروه کاالیی از بستر بورس کاال فراهمها فضایی ایدهتپد. این ویژگیایران می

های فوالدی، شمش و اسلب نیز همچون بازار این محصوالت نیز در بورس کاال فراهم است. در این بازار و مخصوصا درخصوص ورق

 سهای صادراتی به گوش رسیده که با ورود این کاالها به رینگ صادراتی بورمحصوالت پتروشیمی انتقادات بسیاری درخصوص قیمت

توان با کاهش حجم انتقادات، بازاری منسجم و قدرتمند را برای عرضه محصوالت فوالدی و فلزی کشور کاال و شفافیت معامالت می

در بورس کاال پدید آورد. این موارد در حالی است که به جز انواع مختلف فوالد محصوالتی همچون آلومینیوم، مس، روی و سرب نیز 

جاد های معامالتی را در این حوزه ایتواند بخش بزرگی از شفافیتادراتی بورس کاال را در اختیار داشته و میپتانسیل ورود به رینگ ص

عنوان کشوری عنوان شده که بخشی از نیاز خود ها ایران بهدر بازار محصوالت کشاورزی شرایط متفاوتی حکمفرماست، زیرا سال.کند

در حالی است که در سال جاری حجم تولید گندم بیش از نیاز کشور بوده که این برتری  کند. اینرا به محصوالت کشاورزی وارد می

میلیون تن عنوان شده است. همین رقم کافی است تا از این پس شاهد عرضه  4تا  1تولید به نسبت مصرف در آمارهای مختلف از 

از این پس امیدوار بود. از سوی دیگر با توجه به تالش وزارت توان به این کاال نیز این کاال در رینگ صادراتی باشیم ، بنابراین می

وری از منابع آبی و تالش برای رشد تولید، از این پس امکان تولید جهاد کشاورزی برای تامین کامل نیاز داخل در کنار افزایش بهره

محصوالت کشاورزی در بورس کاال را تقویت سایر محصوالت بیش از تقاضای داخلی نیز وجود داشته که باز هم ایجاد تاالر صادراتی 

 .کندمی

 کاالهای بالقوه صادراتی در بورس کاال

اکنون در بورس کاال معامالت چندانی ندارد گونه که در گذشته نیز به این نکته اشاره کردیم، بسیاری از محصوالتی که همهمان

اری در صنایع پایین دستی محصوالت پتروشیمی، محصوالت فلزی و پتانسیل صادرات از بستر بورس کاال را دربردارند. تولیدات بسی

اکنون از این پتانسیل برخوردارند. در این خصوص باید به صراحت عنوان داشت که در مواد غذایی از جمله کاالهایی است که هم

ین در حالی است که در بازاری همچون گذاری اولیه نیاز داریم. ابورس کاال از این پس به اتخاذ رویکردی تهاجمی همراه با سرمایه

رود، حضور فیزیکی در این بازار اهمیت بسیاری عراق که مکانی برای رقابت بسیاری از کشورها و تولیدکنندگان مختلف به شمار می

رد تا از یک منتقل کصورت فیزیکی به این بازار توان بخشی از کاالها را به منظور ایجاد ویترینی برای تولیدات ایرانی بهداشته و می

سو بازاری مطمئن برای خریدار خارجی ایجاد شود و از سوی دیگر چرخه عرضه دائمی در این بازار را تسریع و تسهیل کند. این در 

اکنون فضا برای ایجاد نمایشگاه دائمی محصوالت ایرانی در بغداد و حتی شهرهای مذهبی حالی است که در بازاری همچون عراق هم

تواند به جذب بسیاری از ور فراهم بوده که این فرصت در کنار عرضه امن محصوالت تولیدی از بستر بورس کاال، میاین کش

 .تولیدکنندگان ایرانی و همچنین مشتریان عراقی منجر شده که شرایط صادرات محصوالت نهایی را دگرگون خواهد ساخت

پیشین را کنار گذاشت و با تعریف استانداردهایی جدید یا استفاده از  هایدرخصوص صادرات به بازاری همچون عراق باید ذهنیت

اکنون ضوابط گمرکی سختی پیش المللی، پتانسیل ورود به این بازار را ایجاد کرد. هماستانداردهای موجود در عرصه مبادالت بین

جربه سازد. ترا برای ورود کاال به بازار عراق برجسته میروی تولیدات ایرانی در بازار عراق وجود دارد که نیاز به ایجاد مکانیزمی رسمی 

نشان داده است که بسیاری از تولیدات کشورمان پتانسیل کسب مجوزهای الزم را برای ورود به بازار عراق در اختیار داشته که با 
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 تهیه کرد.نکته مهم دیگر را باید بررسیتوان اسناد و مدارک مورد نیاز را در این خصوص المللی میهای بازرسی بیناستفاده از شرکت

اکنون مصنوعات فوالدی و فلزی همچون لوله کاالهایی به شمار آورد که پتانسیل عرضه رسمی در بازار عراق را در اختیار دارند. هم

االها برخی دیگر از ک های انتقال آب و سایر سیاالت پلیمری، مواد غذایی، محصوالت کشاورزی وو پروفیل فوالدی و آلومینیومی، لوله

های کاالهای بورسی را در اختیار ندارند، در معامالت جهانی با استانداردهای خاصی در حال داد و ستد هستند که در نگاه اول ویژگی

کار معامالتی بورسی امکان پذیر است. این در حالی است که ورود به ودهد ورود این کاالها با سازکه همین ویژگی نشان می

تواند بازاری امن، سودآور و مطمئن را در بازار عراق ایجاد المللی در بازار عراق با همراهی مکانیزم انبارها میهای دائمی و بینمایشگاهن

صورت مستقیم به بازارهای تواند کاالهای تولید داخل را بههای گمرکی میهای عراقی و حمایتکرده که در کنار همکاری با شرکت

کند های بزرگ برساند. این وضعیت در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا میکننده نهایی یا شرکتکرده و به دست مصرف عراق عرضه

اند که هر کدام با تکیه بر مناسبات مختلف در های اخیر در بازار عراق ایجاد شدههای متوسط و کوچک بسیاری در سالکه شرکت

عنوان شریک تجاری مطمئن یا خریداری بالقوه در این بازار توانند بهآورده که هرکدام می بازار عراق، سهم بازار قابل توجهی به دست

های لناتیتوان این گونه استناد کرد که کاالهایی همچون پلی اتیلن ترفتاالت بطری، پلیبا توجه به موارد فوق می.محسوب شوند

عنوان کاالیی بالقوه در بازار عراق مطرح شده توانند هر کدام بهی میسبک فیلم، کود اوره، گندم و محصوالت ذکر شده در شرایط فعل

که توان ایجاد معامالتی سودآور را به همراه داشته باشند. همان گونه که در گذشته نیز به آن اشاره کردیم، فرآیندهای لجستیکی از 

ار عراق های تجاری در بازبندی شاید یکی از گلوگاهبستهجمله بازرسی، امور گمرکی، حمل و نقل، انبارداری، تخلیه و بارگیری و حتی 

تواند مشکالت تجاری بزرگی را در این بازار به همراه داشته باشد. با توجه به به شمار رود که عدم توجه به هرکدام از موارد فوق می

 ش بزرگی از مشکالت را مرتفع ساخته وصورت فیزیکی و اجرایی در یکی از گمرکات شاید بتواند بخاین موارد حضور بورس کاال به

توان بخشی از صادرات سنتی را نیز به این بستر فرآیند صادرات را تسریع و تسهیل کند. در صورت تحقق چنین رویکرد اجرایی می

لف های مختخشهای بسیاری را در بر خواهد داشت. با توجه به موارد فوق باید به حضور بمعامالتی تعمیم داد که سودآوری و موفقیت

صنعتی در عرصه صادرات محصوالت مختلف به بازارهای صادراتی همچون عراق بیش از پیش توجه کرد، زیرا این حضور باعث خواهد 

ز افزایش ها، قطعا حجم معامالت نیشد تا گستره بیشتری از تولیدات ایرانی به بازارهای صادراتی منتقل شده که با تنوع بیشتر عرضه

های کاالیی در نهایت تاثیر خود را بر ساز و کارهای تجاری بر های حاکم بر بورس. این در حالی است که باز هم مکانیزمخواهد یافت

جای گذاشته و کاالهایی که در این چارچوب معامالتی توان بروز و ظهور بیشتری دارند، باز هم برنده این قبیل داد و ستدها خواهند 

هد فروشی تقسیم خواهای باال و معامالتی با رویکرد خردها را به دو دسته اصلی یعنی معامالتی با حجمبود که این نکته مهم کااله

کرد. همین تفکیک انتظاری کاالها و معامالت موجب خواهد شد که توجه به برخی از کاالها مخصوصا مصالح ساختمانی، فوالد، فلزات 

 .کارنامه را در نهایت برای این بازار به همراه خواهد داشت ترینیش یافته که مهمو برخی کاالهای پتروشیمی مخصوصا کود اوره افزا

http://www.iana.ir/fa/news/39862/%D8%A 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵بهمن  ۰۱تاریخ: 

 خارجیصادرات ید به کشورهای 

هزار کیلوگرم ید از  128ماه منتهی به مهر ماه امسال بیش از  7طبق آمار منتشر شده توسط گمرک جمهوری اسالمی ایران در 

 .کشور صادر شده است

، طبق آمار منتشر شده توسط گمرک جمهوری  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

ارزش دالری این میزان .هزار کیلوگرم ید از کشور صادر شده است 128ماه منتهی به مهر ماه امسال بیش از  7اسالمی ایران در 

گفتنی است عمده صادرات این محصول به .است بوده  62،564،452،000   آن ریالی ارزش و  2،020،000  صادرات

 .است بوده  چین  کشور

 ارزش دالری  ارزش ریالی  وزن)ک.گ( کشورطرف معامله ماه

 414,000 12,527,640,000 18,000 چین 1

 220,000 6,665,120,000 10,000 چین 2

 480,000 14,944,800,000 40,000 چین 6

 276,000 8,635,212,000 20,000 ایتالیا 6

 120,000 3,736,200,000 10,000 هند 6

 340,000 10,715,780,000 20,000 سایر کشورهای خارجی 7

 170,000 5,339,700,000 10,000 هند 7

http://www.yjc.ir/fa/news/5944155/%D8%B5%D 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵بهمن  ۰۸تاریخ: 

 دالر توسط دولت از تجار اروپایی 1۹8هزار تن جو به مبلغ  130خرید 

هزار تن جو خریداری کرده و به دنبال خرید  130طبق اظهارات تجار اروپایی، دولت ایران از طریق یک مناقصه بین المللی حدود 

 .هزار تن دیگر است 180

طبق اظهارات تجار اروپایی، دولت ایران از طریق یک مناقصه بین المللی حدود  ،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش گروه

 120ای هم برای خرید  براین اساس، دولت ایران مناقصه.هزار تن دیگر است 180هزار تن جو خریداری کرده و به دنبال خرید  30

دولت ایران مقرر کرده بود که پیشنهادات ارائه .هزار تن ذرت برگزار کرده بود که به دلیل عدم وجود پیشنهاد، منجر به خرید نشد

آن این شرط مانع از  .شده باید نه به صورت ایمیل یا نمابر بلکه در یک پاکت در بسته و به صورت حضور در ایران تحویل داده شوند

قیمت این محموله جو خریداری شده توسط ایران حدود .شد که بسیاری از تجارت خانه ها پیشنهادات خود را به ایران ارائه کنند

هزار تنی ارسال خواهد شد. هنوز مشخص نیست منشاء جوی  65محموله  2دالر( در هر تن است که در قالب  198.5یورو ) 185

این محموله ها قرار است در .اما احتمال اینکه جوی استرالیا به ایران ارسال شود بیشتر است خریداری شده چه کشوری خواهد بود،

ایران پس از پشت سر گذاشتن یک سال زراعی خوب در تابستان امسال، به میزان کافی .ماه های فوریه و مارس به ایران ارسال شود

 .د نیاز را از خارج وارد می کندگندم در اختیار دارد، اما معموال برای غذای دام، غالت مور

http://www.yjc.ir/fa/news/5954365/%D8%AE%D8%B1% 
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 صنایع غذایی
 فارس - ۹۵/۱۱/۰۵ : تاریخ

 5سازمان/ تعرفه واردات گوشت گوسفندی  3های گوشتی توسط تعیین تکلیف کاربرد خمیر مرغ در فرآورده

 درصد شد
های استاندارد، دامپزشکی و غذا و دارو کارشناسی خود را برای آذرماه امسال سازمان 22های گوشتی گفت: از دبیر انجمن فرآورده 

  .شوداند و این مشکل تا پایان امسال حل میهای گوشتی آغاز کردهاستفاده از خمیر مرغ در فرآورده

، مجید افالکی صبح امروز در جمع خبرنگاران از آخرین وضعیت تعیین تکلیف استفاده خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی 

آذر  22ی از از خمیر مرغ طی دو سال اخیر همواره مورد بحث بوده، گفت: این مبحث خیلی طوالنی شده و بررسی کارشناسی و علم

های دامپزشکی، غذا و دارو و نظرات کارشناسی سازمانوی اضافه کرد: نقطه.ماه امسال در سازمان ملی استاندارد آغاز شده است

های گوشتی در حال به نتیجه رسیدن سازمان ملی استاندارد برای استفاده از این محصول فقط در چارچوب کارخانجات فرآورده

های پروتئینی و گوشتی هم گفت: عمده گوشت مصرفی برای تولید افزایش قیمت گوشت گوسفندی بر فرآوردهدر مورد تأثیر .است

 10 تا 8 و داخل تولید آن درصد 90است که  ها مربوط به دام سنگین از جمله گوساله، گاو و در برخی موارد گاومیش این فرآورده

وی، اما گوشت گوسفند هم به عنوان جایگزین به هر حال در قیمت گوشت به گفته .است برزیل کشورهای از وارداتی آن درصد

های خام دامی از کاهش تعرفه واردات گوشت گوسفندی بندی فرآوردهگذارد. همچنین رسولی دبیر انجمن بستهگوساله هم تأثیر می

درصد کاهش یافته  5به  26داده و از  درصد کاهش 21خبر داد و گفت: برای تنظیم بازار دولت تعرفه واردات گوشت گوسفندی را 

درصدی داشته تا حدی  20به گزارش فارس، طی یک ماه اخیر قیمت گوشت گوسفندی افزایش .شوداست که به زودی اجرایی می

 هزار تومان رسید. در همین راستا شرکت پشتیبانی امور دام اقدام به واردات گوشت تازه 50که در برخی نقاط پایتخت به کیلویی 

های مشخص تومان در مکان 500هزار و  31گوسفندی از کشورهای همجواری همچون ارمنستان و تاجیکستان کرده و آن را کیلویی 

 یلوییک گوسفندی گوشت شقه کیلو هر اکنون شده سطح شهر عرضه کرد که تا حدی موجب کاهش قیمت گوشت گوسفندی شده و 

 .رسدمی فروش به تومان هزار 36

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951105000632 
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 صنایع غذایی
 فارس - ۹۵/۱۱/۰۵ : اریخت

 هزار میلیارد دالری غذای حالل 2تجارت 
هزار میلیارد دالری غذای حالل، باید سهم  2های گوشتی گفت: با توجه به کاهش درآمدهای نفتی و تجارت دبیر انجمن فرآورده 

صی محصوالت ، مجید افالکی امروز در همایش تخصخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی  .خود را در این حوزه افزایش دهیم

المللی محصوالت پروتئینی اشاره کرد و گفت: با توجه به کاهش قیمت نفت و پروتئینی حالل، به اهمیت توسعه بازارهای بین

 .شوددرآمدهای نفتی دولت، اهمیت توسعه صادرات غیرنفتی در راستای اقتصاد مقاومتی، دوچندان می

د به رشد اقتصادی کشور و افزایش درآمدهای ارزی کمک کنند، خاطرنشان وی با بیان اینکه تولیدکنندگان و بخش خصوصی بای

المللی است که دولت هم باید از این های تولیدات ایرانی، حضور در نمایشگاه تخصصی و بینهای معرفی توانمندیکرد: یکی از راه

هزار میلیارد دالر تجارت غذای  2ر داشت: ساالنه ای کرد و اظهاافالکی به بازار بزرگ تجارت غذای حالل هم اشاره .مهم حمایت کند

تواند به عنوان یکی از تولیدکنندگان های گوشتی است و ایران هم میشود که بخش عمده آن مربوط به فرآوردهحالل در دنیا انجام می

ماه، نخستین نمایشگاه تخصصی بار در آبانبه گزارش فارس، امسال برای نخستین .غذای حالل، سهم باالیی را به خود اختصاص دهد

محصوالت پروتئینی حالل در تهران برگزار شد که کشورهایی از جمله آذربایجان، اسپانیا، استرالیا، آلمان، امارات متحده عربی، 

ان به یکی از نکات قابل توجه، ورود ایر .کنگ در آن شرکت کردندانگلستان، بلغارستان، چین، فنالند، لبنان، هلند، یونان و هنگ

افالکی اظهار امیدواری  .های گوشتی و پروتئینی استبازارهای منطقه و افزایش حجم درآمدهای صادراتی از محل صادرات فرآورده

  .های گوشتی تبدیل شودهایی، ایران به هاب منطقه در زمینه تولید گوشت و فرآوردهکرد تا با برگزاری مستمر چنین برنامه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951105000462 
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 صنایع غذایی
 فارس - ۹۵/۱۱/۰۶ : تاریخ

 های مرغ کشور در بوشهرهصدور شانزدهمین مجوز استاندارد حالل برای کشتارگا
های مرغ کشور در بوشهر و هشانزدهمین مجوز استاندارد حالل برای کشتارگا :معاون نظارت بر اجرای سازمان ملی استاندارد گفت 

در نشست با مدیران مقدم بعد از ظهر امروز از بوشهر، وحید مرندی خبرگزاری فارسبه گزارش  .برای کشتارگاه جیان مرغ صادر شد

های مرغ در بوشهر اظهار داشت: سازمان ملی استاندارد به دنبال صدور نشانه استاندارد برای واحدهای تولیدی است که کشتارگاه

 .انتظار می رود صدور این نشان برای واحدهای تولید گوشت قرمز، خرما و زعفران تا پایان سال جاری انجام شود

های مرغ اقدامی برای استانداردسازی در این به دلیل گستردگی استانداردهای حالل، تاکنون به جز کشتارگاهوی اضافه کرد: هر چند 

 .حوزه انجام نشده اما با اولویت قرار دادن محصوالت صادراتی، در حال تدوین این استانداردها هستیم

ها ها نیست بلکه رستورانارد حالل تنها محدود به کشتارگاهمعاون نظارت بر اجرای سازمان ملی استاندارد تصریح کرد: دامنه استاند

کنند نیز باید این استانداردها که به زودی ابالغ می شود را رعایت و مراکزی که اقدام به تهیه، طبخ و در دسترس قرار دادن غذا می

دنیا، عنوان کرد: استراتژی سازمان ملی میلیارد دالری صنایع غذایی حالل در سطح  500هزار و  2وی با اعالم گردش مالی .کنند

درصد از  10تا  5استاندارد گرفتن بازارهای صنایع حالل در سطح جهان برای برآورده کردن نیاز مسلمانان است که اگر حتی بین 

 .این بازار به دست گرفته شود عمال کشور برای تامین نیازهای مالی خود به صادرات نفت نیازی ندارد

سازی استانداردها در حوزه صنایع برند حالل مواد غذایی در سطح دنیا اظهار داشت: با کیفی 200ا اعالم وجود بیش از مرندی مقدم ب

 .حالل، بدنبال ایجاد یک برند در این زمینه برای کشورهای اسالمی هستیم

.farsnews.com/newstext.php?nn=http://www13951106001283 
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 صنایع غذایی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۶تاریخ: 

 های جدیدآغاز مجدد صدور مجوز برای نانوایی

ای به بود که معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت طی بخشنامه 93دی سال  20نیوز، به گزارش ایانا از غالت

حسب نظر آقای وزیر از صدور "های صنعت، معدن و وتجارات سراسر کشور اعالم کرد که به روسای سازمان 217130/60شماره 

 "های جدید خودداری شود و موارد استثناء به شرح یادداشت وی خواهد بود.مجوز برای نانوایی

دیوان عدالت اداری، خواستار ابطال بخشنامه معاون وزیر دنبال صدور این بخشنامه، یک شاکی خصوصی با ارائه دادخواستی به به

برای دریافت مجوز نانوایی اقدام به ثبت  94فروردین سال  22اینجانب در تاریخ "صنعت شد و در تبیین خواسته خود اعالم کرد: 

وجود دارد که به دستور  ایکردم. پس از گذشت هفت ماه، اتحادیه اعالم کرد بخشنامه 482A16FB59الکترونیکی به کد پیگیری 

وزیر به علت نبود سهمیه آراد یارانه ای از صدور مجوز جلوگیری شود در حالی که بنده درخواست مجوز آزادپزی کرده بودم. لذا با 

جرای ااین اقدام جلوی کسب و کار بنده را گرفتند و مشکالت زیادی را برای بنده ایجاد کردند.لذا با توجه به ماده یک و هفت قانون 

به تصویب مجلس  93قانون اساسی که در آن تسهیل صدور مجوز کسب و کار آمده و در تاریخ یکم تیر  44های کلی اصل سیاست

 "رسیده، این تصمیم خالف قانون است و درخواست ابطال آن را دارم.

رفته، ر هیأت نظارت به شکایت صورت گبر اساس این گزارش، پس از تبادل الیحه بین شاکی و مشتکی عنه و پاسخ رئیس مرکز و دبی

دی امسال با حضور رئیس، معاونین دیوان عدالت اداری، رؤسا، مستشاران و دادرسان  14هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 

 شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرد.

اصالح قانون اصالح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه  7ماده  2دیوان عدالت اداری آمده است: مطابق تبصره  در رأی هیأت عمومی

مقرر  93قانون اساسی مصوب یکم تیر  44های کلی اصل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و اجرای سیاست

و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط شده است که هر یک از مراجع صادر کننده مجوز کسب 

مصرح در پایگاه اطالع رسانی مجوزهای کسب و کار دریافت و بررسی کنند و صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل 

 20مورخ  217130/60ه در بخشنامه شماره از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند. نظر به اینک« اشباع بودن بازار»

معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت از صدور مجوز برای نانوایی های جدید خودداری شده است،  93دی 

ی دیوان قانون تشکیالت و آیین دادرس 88و ماده  12ماده  1این بخشنامه مغایر صریح حکم قانونی فوق الذکر است و مستند به بند 

 شود./ابطال می 1392عدالت اداری مصوب سال 

http://www.iana.ir/fa/news/39931/%D8%A2%D8%BA%D8%A7 
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 صنایع غذایی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۶تاریخ: 

 شوندایرانی احیا میساز پایان خوش آزمایش/ برندهای خاطره

براساس اعالم علی یزدانی معاون وزیر صنعت  .شوندمی احیا دیگری، از پس یکی تعطیلنیمه هایبنگاه  |شهروند  -سهیال روزبان

 میلیارد122هزارو8ها قرارداد منعقد کرده و موفق به دریافت بنگاه اقتصادی متقاضی تسهیالت طرح رونق تولید، با بانک 869هزارو10

مردان شد، به گفته دولتهای گذشته هر روز خبر نابودی و مرگشان شنیده میهایی که در سالاند. بنگاهتومان تسهیالت بانکی شده

برند تولید لوازم خانگی  3گذارند و از احیای اند. ادعایی که فعاالن بخش خصوصی نیز بر آن صحه میحاال در مدار بازگشت قرار گرفته

فریزر خود نوع لباسشویی، یخچال و یخچال 3پور رئیس اتحادیه لوازم خانگی، کارخانه آزمایش، ه گفته محمد طحاندهند. بخبر می

آالت خود را با همکاری روانه بازار خواهد کرد. این کارخانه که با تکیه بر تسهیالت بانکی نوسازی ماشین 96را از اواخر اردیبهشت 

اندازی کند، اما این تنها خبر سال راه شود که خط تولیدش را تا پایانبینی میرار داده، پیشیک شرکت ایتالیایی در دستورکار ق

پور نسبت به از سرگیری تولیدات آنها امیدوارانه برند دیگری است که طحان 2خوش این فعال بازار نبود و ارج و پارس الکتریک 

ولید مشترک با کارخانه پارس الکتریک و ارج آغاز شده و نظام بانکی نیز مذاکره با برخی از شرکت اروپایی برای ت»گوید؛ سخن می

 «.آالت این کارخانه اعالم کرده استآمادگی خود را برای تأمین نقدینگی مورد نیاز نوسازی ماشین

عتقد است داند و ممیهای زیانده که تولیدشان هیچ توجیه اقتصادی ندارد را در دنیای صنعت امری طبیعی او البته ورشکستگی بنگاه

ت گیرد، های ملی صورهای تولیدی و اعطای تسهیالت بانکی باید براساس صرفه اقتصادی و سودآوری آنها و نه تعصبکه احیای بنگاه

گیری درپرداخت تسهیالت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران از دیگر موافقان سختتفرشی عضو هیأتاما مهدی کریمی

 هایگیری حاصل همان وامافزاید: این سختهایی که حتی یک ریال آن صرف تولید نشده است، میی است. او با اشاره به وامبانک

 .شدکننده نماها پرداخت میهای گذشته به تولیدای است که در سالضابطهبی

های خبری مخابره شد. فروپاشی کارخانه ی رسانههای ایرانی روهای ایرانیخرداد امسال بود که خبر مرگ نوستالژیاحیای نوستالژی

شان درحالی صورت گرفت که عمر برخی از برندهای اروپایی به بیش سالگی50ارج و آزمایش و پس از آن پارس الکتریک درحدود 

میلیارد تومان 400روهزا7تعطیل و اعطای های ورشکسته و نیمهرسد. بعد از آن بود که دولتمردان از احیای بنگاهاز دو قرن هم می

بعد از آن بود که نظام بانکی ملزم به حمایت از واحدهای تولیدی درقالب  .دادندبنگاه تولیدی کوچک و متوسط خبر می 5700به 

پور رئیس طرح رونق تولید شد. طرحی که به گفته فعاالن اقتصادی، دولت تا حدودی در اجرای آن موفق بوده است. محمد طحان

ها و نوسازی لوازم خانگی که پیشتر از احیای برندهای ارج، پارس الکتریک و آزمایش خبر داده بود، حاال از تحقق وعدهاتحادیه 

به گفته او، درحال حاضر ساماندهی کارخانه آزمایش آغاز شده است و از .گویدمی« شهروند»های ایرانی به آالت نوستالژیماشین

دهد که طی فریزر و لباسشویی پارس روانه بازار خواهد شد. این اتفاق درحالی رخ میخچالیخچال، ی 96سال اواخر اردیبهشت 

 .سال گذشته خط تولید این کارخانه کامال متوقف شده بود و هیچ اثری از محصوالت این برند مطرح قدیمی در بازار نبود10

 تولید مشترک پارس الکتریک

ساز شد، اما حاال جاری حاشیهسال یک از دیگر برندهای قدیمی ایران بود که تعطیلی آن دربا برندهای خارجیاما کارخانه پارس الکتر

د آالت آن در دستور کار قرار گرفته و امیروزرسانی ماشینبه گفته رئیس اتحادیه لوازم خانگی ساماندهی خط تولید این کارخانه و به

 .های مطرح خارجی و عرضه مجدد محصوالت آن باشیمکتسال آینده شاهد همکاری این برند با شررود که در می

های خارجی برای تولید مشترک با کارخانه پارس الکتریک آغاز شده و نظام بانکی نیز آمادگی به گفته او، مذاکره با برخی از شرکت

 .آالت این کارخانه اعالم کرده استخود را برای تأمین نقدینگی مورد نیاز نوسازی ماشین
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کارخانه چینی صورت  5دهد، توسط درصد قیمت محصول را تشکیل می75دهد که تولید ماژول تلویزیون که حدود توضیح میاو اما 

لویزیون هم ترین قطعه تهای دیگر با توجه به هزینه باالی انتقال تکنولوژی و دانش فنی این قطعه را که البته اصلیگیرد و شرکتمی

 .های ایرانی نیز از این امر مستثنی نیستندکنند و تولید تلویزیونریداری میها خهست، از این تولید کننده

مذاکرات اولیه برای تأمین نقدینگی و دریافت  :گویدرئیس اتحادیه لوازم خانگی همچنین در رابطه با آخرین وضع کارخانه ارج نیز، می

 .آالت خط تولید این کارخانه نیز احیا شودماشینرود بعد از نوسازی تجهیزات و تسهیالت بانکی آغاز شده و امید می

این فعال بخش خصوصی با اشاره به عمر طوالنی برندهایی درکشورهای اروپایی، ارزش معنوی یک برند را مورد توجه قرار داد و گفت: 

 .تفاوت بودباره از بین برود و نسبت به نابودی آن بیها تالش شده، نباید به یکبرندی که برای ایجاد آن سال

دی در ایران های تولیاحیای بنگاه یا تخریب اقتصاد ملیاما پیکان اتهام برخی منتقدان دولت درحالی روند ورشکستگی برخی از بنگاه

ه محمد ای است کدانند. این همان نکتهرا نشانه رفته است که برخی از فعاالن اقتصادی این اتفاق را در دنیای صنعت امری بدیهی می

گوید: بسیاری از تاجران و فعاالن اقتصادی ورشکستگی خود را پشت اعتبار و خوشنامی که گذارد. او میپور نیز بر آن صحه میطحان

که این اعتبار کنند و تحمل موقعیت جدید برای آنها کمی سخت است، ضمن ایناند، مخفی میقبل از بحران مالی به دست آورده

ی که برخاند. فارغ از اینشان و نسل به نسل جمع کردهکه براساس فعالیت چندین و چند ساله شودبرای آنها آبرویی تلقی می

 .شان توجیه اقتصادی نداشته و حال باید ورشکستگی را بپذیرندواحدهای تجاری یا صنعتی هم وجود دارند که از ابتدا فعالیت

گیرد،  های ملی صورتد براساس صرفه اقتصادی و سودآوری آنها و نه تعصبهای تولیدی بایکه احیای بنگاهاو در ادامه با تأکید بر این

زان تری داشته باشد، به همان میادامه داد: طبیعی است که هرچقدر بنگاه نقش کلیدی و سیستمی درجامعه و حلقه ارتباطی گسترده

ذاری دولت برای حل مشکل ورشکستگی گتر است. به همین دلیل الزم است اولویتکنندهورشکستگی آن برای اقتصاد تخریب

م خواهد های دیگر هتری در بدنه اقتصاد دارند و ورشکستگی آنها باعث ورشکستگی بنگاههایی باشد که نقش اساسی و مهمبنگاه

 .شد

 دارینبود شفافیت و نگاه ضد سرمایه

ای از این نگاه ناشی از نبود شفافیت در اقتصاد خش عمدهداری درکشور را مورد اشاره قرار داد و افزود: بهای ضد سرمایهاو برخی نگاه

است. در اقتصاد شفاف که نحوه کسب درآمد و دارایی و پرداخت مالیات افراد کامال مشخص است، هیچ نگرانی از بابت برمالشدن ریز 

ر تواند درتوسعه و رشد اقتصادی موثمیشود که دار به نوعی سرمایه کشور تلقی میدارایی افراد وجود ندارد. درچنین اقتصادی سرمایه

عنوان یک فاکتور بسیار مهم اقتصادی زعم او، معموال درتمامی اقتصادهای دنیا کارآفرینی بهبه.واقع شده و دراین مسیر گام بردارند

افزوده شکند و ارزمیشود، زیرا فرصت شغلی برای افراد دیگر ایجاد شود و تسهیالتی برای کارآفرینان درنظر گرفته میشناخته می

 شده در امور غیرتولیدی از دیگر نکاتهای منطقینحوه پرداخت تسهیالت بانکی و استفاده از منابع پرداختگیریسخت.اقتصادی دارد

تر شده، اما مورد اشاره این فعال بخش خصوصی بود. او هرچند که معتقد است؛ وضع پرداخت تسهیالت در دولت یازدهم مساعد

های گیریپور تنها موافق سختها را تأمین کند، اما طحانکه نظام بانکی باید با حساسیت ببشتری تسهیالت مورد نیاز بنگاه گویدمی

مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران از تفرشی فعال بخش خصوصی و عضو هیأتنظام بانکی نیست و مهدی کریمی

هایی که حتی یک ریال آن صرف تولید نشده است، گفت: روند تسهیالت او با اشاره به وام گوید.می« شهروند»بودن آن به ضروری

ای هضابطهای بیگیری حاصل همان وامگیرد؛ این سختبانکی درحال حاضر مرحله به مرحله و براساس روند پیشرفت کار صورت می

 .شدکننده نماها پرداخت میهای گذشته به تولیداست که در سال

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


            
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                         5139 ول بهمنااهم اخبار کشاورزی هفته 

 

178 
 

های هایهای غیراقتصادی را نیز مورد انتقاد قرار داد و گفت: درحال حاضر با حجم انبوهی از بنگاههمچنین پرداخت وام به پروژه او

شده ها که با اتکا به تسهیالت بانکی بدون توجه به نیاز بازار و وارد صنایع اشباعتولیدی کوچک در صنعت غذا مواجه هستیم. این بنگاه

 .توان رقابت با تولیدکنندگان بزرگ در بازار داخلی را دارند و نه امکان صادرات محصوالت شدند، نهمی

که نظام بانکی قادر نیست تمامی تقاضاها را پاسخ دهد، دلیل آن را حجم باالی مشاور عالی انجمن صنایع غذایی ایران با بیان این

های گذشته ایجاد شده، عقالنی نبود و همین مسأله موجب شده که سال هایی که درمعوقات دانست و ادامه داد: فعالیت این بنگاه

 .سری صنایعی شوند که فعالیت آنها هیچ توجیه اقتصادی نداردها مالکان یکاکنون بانکهم

شور ک اند که حجم قابل توجهی از این منابع به نظام بانکیعنوان تسهیالت دادههای گذشته منابع بسیاری را بهها درسالبانک

درصد از این منابع به شکل مطالبات معوق غیرقابل بازگشت دست 14بازنگشته است. براساس آمارهای مربوطه حداقل 

کنید اما ها نگاه کنید، رقم درشتی از منابع را مشاهده میکنندگان از تسهیالت بانکی مانده است. وقتی به طرازنامه بانکاستفاده

 .درجریان نیست که شامل مطالبات معوق و تسهیالت اعطالیی است بخش قابل توجهی از این منابع

http://www.iana.ir/fa/news/39915/%D9%BE%D8% 
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 صنایع غذایی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵بهمن  ۰۵تاریخ: 

 است یکسان سازی نرخ آرد امری ضروری

رئیس اتحادیه نان های حجیم و نیمه حجیم صنعتی گفت: یکسان سازی نرخ آرد یکی از عوامل ایجاد فضای رقابتی در حوزه نان 

 گروه ت و کشاورزیصنعت، تجارمحمد جواد کرمی رئیس اتحادیه نان های حجیم و نیمه حجیم صنعتی در گفتگو با خبرنگار .است

با اشاره به ضرورت یکسان سازی نرخ آرد و گندم اظهار داشت: یکسان سازی نرخ آرد یکی از عوامل  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،

 .اد پز استایجاد فضای رقابتی در حوزه نان است که عدم اجرای آن اجهاف در حق نانوایان آز

تومان در اختیار نانوایان قرار می گیرد که تفاوت نرخ آرد موجب  900و آزاد پز  665وی افزود: در شرایط کنونی آرد یارانه پز با قیمت 

اجرای مجدد یکسان سازی  :برای اولین بار کلید خورد، گفت 89کرمی با اشاره به اینکه یکسان سازی آرد سال .ایجاد رانت می گردد

 .آرد و گندم عالوه بر رقابت سالم میان نانوایان، افزایش کیفیت و رضایتمندی مردن را به همراه دارد نرخ

رئیس اتحادیه نان های حجیم و نیمه حجیم صنعتی تصریح کرد: یکسان سازی نرخ آرد و گندم باید هر چه سریع تر عملیاتی شود 

 .بودن نان سنتی یکی پس از دیگری تعطیل می شوند چرا که در غیر اینصورت واحد های صنعتی به سبب ارزان

http://www.yjc.ir/fa/news/5943038/%DB%8C% 
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 عسل
 فارس - ۹۵/۱۱/۰۲ : تاریخ

 »الگوی اقتصاد مقاومتی را به نمایش گذاشت « مسجد»مهاجری که با زنبورداری در 
زنبوردار مهاجر افغانستانی است که ابتدا خادم مسجد بود اما بعد از اندکی از پشت بام همان مسجد، به « محمد حسین نجفی

، مهاجران افغانستانی با تالش و پشتکار ذاتی خبرگزاری فارس به گزارش خبرنگار سایت افغانستان .زنبورداری و تولید عسل پرداخت

ها نه تنها شغل ایجاد کنند بلکه چنان در کار خود مهارت کسب اند به عنوان یک کارآفرین برای افغانستانیخود در ایران توانسته

 .گذارندثیر بسزایی میاند که بدون شک در صنایع مختلف ایران تاکرده

ایم هر هفته از یکی از مشاغل مهاجرین افغانستانی در ایران گزارشی تهیه کنیم و این بار به سراغ یکی از به این خاطر تصمیم گرفته

شماری بیرود اما جالب است بدانید این کار فواید هایی است که کمتر کسی به سراغش میزنبورداری یکی از شغل.ایمکارآفرینان رفته

زنبوردار افغانستانی  «محمد حسین نجفی» های دستان پرتالش این بار به سراغدر سلسله برنامه.ایمدارد و بسیاری از ما از آن غافل

کند و افرادی را به درآمد رسانده، این حرفه را نیز به افغانستان محمد حسین ضمن اینکه در تهران زنبورداری می.ساکن تهران رفتیم

اند اوردهین روی کار این به افراد است پایین افغانستان مردم آگاهی چون نجفی درباره زنبورداری در افغانستان گفت:.کرده است منتقل

اند. اگر زنبورداری را در افغانستان گسترش دهیم دهند به روش قدیمی و سنتی مشغولو افراد کمی هم که این کار را انجام می

وی در خصوص امکانات صنعت زنبورداری در افغانستان بیان داشت: دولتمردان افغانستانی .بوجود خواهد آمدهای دیگری نیز آنجا شغل

های توان در کنار این شغل شغلباید در عرصه زنبور داری کمک کنند و چون آب و هوای افغانستان برای این حرفه مناسب است می

تانی با اشاره به شوع فعالیت خود در عرصه زنبورداری و پرورش زنبور عسل گفت: این کارآفرین مهاجر افغانس.دیگری نیز بوجود آورد

 .اطالعی که در نحوه آن داشتم زنبورها مرا نیش زدندبرای بار اول وقتی یک کندوی زنبور عسل خریداری کردم با بی

دهم ی پشت بام مسجد پرورش مینجفی در خصوص محل نگهداری کندوهای خود گفت: من در مسجد کار می کنم و کندوها را رو

 .کنمای برای مردم بوجود آید. مردم هم به من سفارش میدهند و برایشان آماده میتا انگیزه

 .زنبوردار افغانستانی ساکن تهران بخوانید« محمد حسین نجفی»را با  خبرگزاری فارس وگوی خبرنگارگفت

 .کنید معرفی را خودتان ابتدا فارس:

ام اما طی این سالها سال است که به ایران مهاجرت کرده 19در افغانستان.  1362هستم متولد سال « محمد حسین نجفی» :نجفی

 .هستم افغانستان به آمد و رفت  در

 آوردید؟ روی زنبورداری به که شد چطور فارس:

که دیدم یک خبرنگار برای تهیه گزارش به یک زنبوردار در شمال ایران مراجعه کرده یک روز مشغول تماشای تلویزیون بودم  :نجفی

 . ها و توضیحاتی که در خصوصص زنبورداری ارائه کرد من نیز به این شغل عالقه پیدا کردماست، با تعریف

 اید؟آیا دوره آموزشی هم گذرانده :فارس

ورزی کرج گذراندم و زمانیکه تجربه کسب کردم و زنبورداری را بطور کامل یاد ام را در جهاد کشاهای آموزشیبله من دوره :نجفی

 .گرفتم به افغانستان بازگشتم و کارم را آنجا آغازز کردم

 بگویید؟ افغانستان به سفرتان از فارس:

ق را شروع کنم. خدا رو شکر موفتاب رفتن به افغانستان شدم تا آنجا نیز کارم زمانی که زنبورداری را در ایران یاد گرفتم بی :نجفی

 .کندو آنجا دارم 70-60کندو شروع به کار کردم و در حال حاضر حدود  5هم شدم با سرمایه اندکی از 
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 شد؟ استقبال افغانستان در زنبورداری از آیا فارس:

فر از دوستانم عالقمند بودند، شهرستان جاغوری برای چند ن« غزنی»بله این حرفه را به همسایگان و آشنایانمان در والیت  :نجفی

 .کنندآموزش دادم و آنها نیز مشغول به زنبورداری هستند و از همین راه کسب درآمد می

 هست؟ صورت چه به افغانستان در زنبورداری وضعیت فارس:

 دهند به روشکار را انجام میاند و افراد کمی هم که این متاسفانه چون آگاهی مردم پایین است افراد به این کار روی نیاورده :نجفی

 .های دیگری نیز آنجا بوجود خواهد آمداند. اگرر زنبورداری را در افغانستان گسترش دهیم شغلقدیمی و سنتی مشغول

 صورت؟ چه به یعنی سنتی روش فارس:

باران و برف بیاید زنبورها شوند، هنگامی که های قدیمی که با چوب درست میروش سنتی به این صورت هست که با کندو :نجفی

گیرد به طوری که زیر و روی کندو با آهن پوشیده روند . اما درر ایران زنبورداری به روش صحیح انجام میشوند و از بین میتلف می

 .شده است

 چیست؟ حل راه فارس:

یشان باال رفته و روش صحیح اهیهای آموزشی را برای زنبورداران اختصاص دهد تا سطح آگدولت افغانستان باید کالس :نجفی

 .زنبورداری را بیاموزند

 دهید؟می پرورش خودتان را کنیدمی استفاده که هاییملکه فارس:

خیر، سال اولی که به افغانستان رفتم به من گفتند که زنبورهای آنجا نژادشان ایتالیایی است و من خریدم اما متاسفانه نتیجه  :نجفی

ر های ایرانی کارکرد بهتری دارند عالوه بر این دایرانی را خریداری کردم و با خود به افغانستان بردم. ملکه خوبی نگرفتم. سپس ملکه

 .ندترمقابل سرما هم با دوام

 کردید؟ منتقل افغانستان به ایران از چگونه را ملکه فارس:

تعدادی زنبور کارگر کنار ملکه به منظور فراهم های مخصوص با قوطی کبریت ساختیم، با راهنمایی یکی از دوستان جعبه :نجفی

 .روز هم در راه بودیم 4کردن غذای وی و گرم نگهداشتن ملکه گذاشتیم، چرا که جای ملکه باید گرم باشد. 

 کنید؟ می ارزیابی چگونه را افغانستان در زنبورداری کار آینده فارس:

مردم را باال ببرند حتی اگر امکانش باشد در کتب درسی آموزش  ها کمک کنند و سطح آگاهیباید دولت و یا سازمان :نجفی

 .زنبورداری را اضافه کنند چرا که در افغانستان آب و هوای مناسب برای انجام هر چه بهتر این کار وجود دارد

 بگویید؟ برایمان عسل زنبور هایشگفتی از فارس:

فقط زنبور است ولی وقتی وارد کار زنبورداری شوید و پیش برویم متوجه گویند زنبور کنند میافرادی که از دور نگاه می :نجفی

 .خواهید شد که اینکار چقدر لذت بخش است

 دارد؟ تاثیری چه عسل برداشت در فصل تغییر کنید،می برداشت را هاعسل یکبار وقت چند هر فارس:

 .کنیمبرداشت کنیم تنها یکبار آنهم در شهریور ماه برداشت میها در تولید عسل متفاوت است. ما اگر عسل طبیعی بله فصل :نجفی

زنبور عسل فواید زیادی دارد از جمله این که هر کجا باشد آنجا گرده افشانی را بدرستی انجام میدهد. ضمن اینکه این کار برای 

 .محیط زیست و کشاورزی نقش مفیدیی دارد

 روید؟می کجا به فروش برای فارس:
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کیلو  10دهند که برای مثال برای من های ثابت و خاص خود را دارم. معموال افراد از قبل به من سفارش میمشتریمن  :نجفی

 .عسل نگهدار

 ؟ کنید می نگهداری کجا را کندوها فارس:

 .ای برای مردم بوجود آیددهم تا انگیزهمن در مسجد کار می کنم و کندوها را روی پشت بام مسجد پرورش می :نجفی

 است؟ چگونه ایران در زنبورداری وضعیت فارس:

خدارو شکر وضعیت زنبورداری در ایران خیلی خوب است، آگاهی مردم باالست. من در همین محل چند نفر از دوستان  :نجفی

 .امام را زنبوردار کردهایرانی

 دارد؟ وجود عسل زنبور پرورش برای مشکالتی چه ایران در فارس:

 .متاسفانه تنها مشکل برای پرورش زنبور عسل آلودگی هوا است در حال حاضر :نجفی

 ترسید؟نمی زنبور نیش از شما فارس:

زدند، اما االن متوجه شدم نیش زنبور ترسیدم چون آشنایی کامل هم نداشتم زنبورها مرا نیش میبا لبخند(: اوایل خیلی می) نجفی

 .باشدخود یک دارو می

  است؟ مفید هایی ماریبی چه برای زنبور نیش فارس:

هایی مانند روماتیسم و کمر درد البته کردند. برای بیماریها را با نیش درمانی مداوا میهای قدیم خیلی از بیماریدر زمان :نجفی

 .شود مراجعه درمانی نیش پزشکان  باید به

 کنید؟می تولید عسل کیلو چند ساالنه فارس:

 .کنمکیلو عسل خالص تولید می 14کندو دارم. ساالنه  6و االن  کندو داشتم 2در ایران ابتدا  :نجفی

 دارید؟ پیشنهادی چه کنند شروع را کار این بخواهند که افرادی برای فارس:

کنم کار امروز را به فردا نگذارند و اگر عالقمند به این حرفه هستند از همین االن شروع کنند. ابتدا باید از کسانی پیشنهاد می :نجفی

  .ای آموزشی بگذرانندهکالس بگیرند، راهنمایی و مشورت دارند تجربه خصوص این  در که

چرا که اگر بدون راهنمایی و گذراندن دوره آموزشی کار را آغاز کنند ممکن است زنبور تلف شود و از بین برود. برای نگهداری هم 

 .بام استفاده کنندتوانند از حیاط منزل و یا پشتمی

 دارید؟ شاگرد هم خودتان شما فارس:

 .ای دریافت کنم خیر اما افرادی هستند که از من مشورت و راهنمایی گرفتند و به آنان کمک کردمشاگردی که از آنها هزینه :نجفی

 است؟ داشته خودتان زندگی در تغییراتی و تاثیرات چه زنبورداری فارس:

زنبور داراند رفتار و اخالقشان نسبت به افراد عادی متفاوت است و زنبورداری روحیه مرا عوض کرده است. کسانی که  :نجفی

 اریمعم بعضی و سربازی پادشاهی، جمله از گیرندمی عسل زنبور از را الگو بیشترین ها انسان تمام که چرا. دارند بازتری  روحیه

 .است کرده کشف عسل زنبور را هااین تمام. هاساختمان

 دارید؟ دیگری هایفعالیت چه زنبورداری بر عالوه فارس:

دهم. از دیگر ریزم و پرورش میپردازم و فصل بهار در استخر ماهی میکنم به کارهای کشاورزی میدر مسجد کار می :نجفی

 .کنممی استفاده مرغ و ماهی خوراک برای هاکرم این از که است خاکی کرم پرورش من  هایفعالیت

 است؟ داشته کشاورزی محصوالت بر تاثیری چه باغ در کندوها وجود فارس:
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 دنش بارور برای عسل زنبور افشانی گرده که چرا ها افزایش پیدا کرده از وقتی که کندوها را در باغ گذاشتم محصول باغ :نجفی

 .دارد بسزایی تاثیر محصوالت

 بگویید؟ برایمان خاطره یک فارس:

اتحادیه زنبورداران در کرج مراجعه کردم و یک کندوی زنبور عسل خریدم. اما کار روز اولی که دنبال این کار را گرفتم به  :نجفی

تر منتقل متر آن طرف 100زنبورداری را بلد نبودم کندو را در پشت بام قرار دادم ولی از آنجایی که جایش مناسب نبود کندو را به 

کیلومتر از مکان قبلی دورتر باشد یا زمستان که هوا سرد  6-5کردم بی خبر از آنکه اگر بخواهیم کندو را جابجا کنیم باید حداقل 

  .است باید جابجاشود خودم حسابی آن روز زنبور نیش زدند

دانستم باید چکار کنم با اتحادیه زنبورداران تماس گرفتم و به من گفتند یک کندوی خالی بیا ببر، کندوی خالی را من واقعا نمی

 .کندوی جدید و نصف دیگر به کندوی قبلی بازگشتند بردم و نصف زنبورهای کارگر به

 آخر؟ حرف فارس:

تمام موفقیتم را مدیون اهل بیت علیه السالم هستم. آرزو دارم افغانستان به امنیت کامل برسد. مهاجرت ما تمام شود و به  :نجفی

 .و برای هموطنانم باشمکشورمان باز گردیم و آنجا بتوانم صنعت زنبورداری را افزایش دهم و کوچک ترین الگ

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951102000644 

 

 عسل
 فارس - ۹۵/۱۱/۰۸ : تاریخ

 شود از این پس آزمایش می های موجود در بازار طبیعی است/ سالمت عسلدرصد عسل 90
های تولیدی قبل از ورود به معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام گفت: با تشکیل آزمایشگاه مرجع عسل از این پس تمام عسل

  .شوندگیری و آزمایش میبازار نمونه

ن وضعیت تولید عسل در کشور، اظهار داشت: ساالنه ، در مورد آخریخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی حسن رکنی در گفت

شود و ایران از نظر تعداد کندو در دنیا دارای جایگاه چهارم و از نظر میزان هزار تن عسل در کشور تولید می 80تا  75نزدیک به 

 .تولید عسل جایگاه هفتم را دارد

گرم است و مردم ایران  960رنشان کرد: در مقابل سرانه مصرف گرم است خاط 978وی با اشاره به اینکه سرانه تولید عسل در کشور 

  .گرم برآورد شده است 300تا  250ها در مصرف عسل هستند چرا که در دنیا سرانه مصرف عسل ترینجزو پرمصرف

: یکی از فواید معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام به تأثیر پرورش کندوهای عسل و ازدیاد جمعیت زنبورها اشاره کرد و گفت

یر افشانی دو چندان شده که تأثکندوداری تولید عسل است مزیت دیگر آنکه هر جایی که زنبورها حضور داشته باشند فعالیت گرده

  .بسیار مطلوبی بر کیفیت میوه و میزان عملکرد در هکتار دارد

 سبالن و لاردبی عسل افراد اکثر: گفت است، مشهور عسل تولید به زاگرس منطقه ویژه به کشور غرب مناطق رکنی با اشاره به اینکه 

دوهای ما هم در مراتع زاگرس و این منطقه استقرار یافته اما با توجه به تنوع اقلیمی که داریم کن از زیادی تعداد که شناسندمی را

  .شوددر اکثر نقاط کشور عسل با بازدهی متفاوت عسل می
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یدکننده عسل در کشور عنوان کرد و گفت: به دلیل حجم وسیع گیاهان در این استان بازده معاون حجتی گیالن را بزرگترین تول

رسد که به کیلوگرم می 3.5ترین میزان تولید در هر کلونی به گرم است و در مقابل اصفهان با پایین 22عسل در هر کلونی تولید 

 .دلیل خشکی طبیعت یا نیاز به بازآموزی زنبورداران است

تواند یکی از کاالهای تولیدی با مزیت صادراتی باشد خاطرنشان کرد: از آنجایی که عسل در بازار داخل أکید بر اینکه عسل میوی با ت

دی دهند تا ابتدا عسل تولیمشتری خوبی داشته و حتی گاهی قیمت آن نسبت به صادرات آن مزیت دارد تولیدکنندگان ترجیح می

تن کاهش  1400این رقم به  94هزار تن عسل صادر شد که موقت بود و سال  5با پشتکار تجار  93را در داخل بفروشند اما در سال 

 .تن عسل صادر شده است 1200ماهه سال جاری  9رکنی این را هم گفت که در  .یافت

زنبوردار در کشور فعالیت  هزار 74ای کرد و گفت: معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام به آمار زنبورداران فعال در کشور هم اشاره

های درخت تشکیل هزار کندوی بومی که در کنده 260هزار کلونی کندوی مدرن داریم و در کنار آن  400میلیون و  6کنند و می

وی میزان بازدهی کندوهای مدرن صنعتی را سه برابر تقریبی کندوهای بومی عنوان کرد و گفت: متوسط  .کنندشود فعالیت میمی

  .کیلوگرم عسل است 4.8کیلوگرم و کندوهای بومی  11.8کندوهای مدرن  بازدهی

رکنی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که بسیاری از مردم نگران استفاده از شیره شکر به جای عسل طبیعی و فروش آن به مردم 

شود قابل اطمینان است و ه بازار میدرصد عسلی که روان 90ها اطمینان حاصل کرد، گفت: توان از کیفیت عسلهستند،چگونه می

درصد موارد که آن هم توسط تولیدکنندگان انجام  10تا  8گیرد اما ممکن است بین کمترین دستکاری در این محصول صورت می

  .شود با شربت شکر مخلوط شود که به دنبال سروسامان دادن به این وضع هم هستیمنمی

م اضافه کرد: با همکاری اتحادیه زنبورداران و اختصاص یک میلیارد تومان سرمایه از طرف امور معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دا

گیری است و تجهیزاتی هم توسط اتحادیه زنبورداران دام وزارت جهاد کشاورزی آزمایشگاه مرجع عسل در استان البرز در حال شکل

هایی که قرار است زمان ملی استاندارد طی آینده نزدیک همه عسلوی اظهار امیدواری کرد تا با هماهنگی سا.خریداری شده است

 را خود عسل خاطراطمینان با کنندهمصرف تا بگیرند استاندارد کد مرجع آزمایشگاه گیری شده و پس از تأییدوارد بازار شود نمونه

 .کند تأمین
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 عسل
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۹تاریخ: 

 پایش عسل قبل از ورود به بازار

  .دشونگیری و آزمایش میهای تولیدی قبل از ورود به بازار نمونهبا تشکیل آزمایشگاه مرجع عسل از این پس تمام عسل |فارس

ها درمصرف عسل ترینمعاون وزیرجهاد کشاورزی در امور دام ضمن اعالم این مطلب گفت: مردم ایران جزو پرمصرف حسن رکنی

گرم برآورد شده است. رکنی 300تا  250گرم است که سرانه تولید عسل در دنیا 978هستند. درحالی سرانه تولید عسل درکشور ما 

شود، قابل اطمینان است و کمترین درصد عسلی که روانه بازار می90وجود دربازار گفت: های مبودن عسلدرباره نگرانی مردم از تقلبی

شود، با درصد موارد که آن هم توسط تولیدکنندگان انجام نمی10تا  8گیرد اما ممکن است بین دستکاری دراین محصول صورت می

 .یمدادن به این وضع هم هستشربت شکر مخلوط شود که به دنبال سروسامان

http://www.iana.ir/fa/news/39999/%D9%BE%D8%A7%D 
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 عسل
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۲تاریخ: 

 نخستین کنگره جهانی و نهمین کنگره پژوهشی زنبور عسل ایران برگزار می شود

عسل ایران با هدف انتقال آخرین یافته های علمی و پژوهشی در صنعت زنبور عسل و همچنین تبادل نظر با کنگره پژوهشی زنبور 

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، ناصر تاج اندیشمندان داخلی و خارجی دراین صنعت برگزار می شود

ره پژوهشی زنبور عسل ایران گفت: این کنگره با هدف انتقال آخرین آبادی دبیر اجرایی نخستین کنگره بین المللی و نهمین کنگ

یافته های علمی و پژوهشی در صنعت زنبور عسل و همچنین تبادل نظر با اندیشمندان داخلی و خارجی دراین صنعت برگزار می 

کمیسیون نیز با موضوعات  3 روز ارائه خواهد شد، ضمن اینکه 2سخنرانی علمی طی  23تاج آبادی افزود: در این کنگره  .شود

گرده افشانی و گیاهان شهدزا و گرده زا و بررسی مسائل کوچ برگزار  -آفات و بیماری های زنبورعسل -نژاد-تولیدات، پرورش و اصالح

رئیس بخش زنبور عسل موسسه تحقیقات علوم دامی یاد آور شد: همچنین دراین کنگره مقاالتی با موضوعاتی همچون  . می شود

ش زنبورعسل درگرده افشانی و افزایش محصوالت زراعی، باغی، احیاء مراتع و حفظ محیط زیست، شناسایی گیاهان مورد استفاده نق

زنبورعسل در مناطق مختلف کشور، تحقیقات اقتصادی اجتماعی و بازاریابی، زنبورداری و توسعه شهری و روستایی صنعت زنبور 

اره به بیولوژی زنبور عسل به عنوان یکی دیگر از موضوعات مورد بحث در این کنگره علمی، وی همچنین با اش.داری ارایه می شود

اظهار داشت : کار آفرینی در زنبورداری، زنبورعسل در ادیان و ادبیات، ژنتیک و اصالح نژاد زنبورعسل، پرورش و تغذیه زنبورعسل، 

وژی زنبورعسل وتولیدات آن و زیست شناسی و رفتار شناسی زنبورعسل تأثیر تغییرات آب و هوایی، خشکسالی و گرد و غبار روی بیول

تاج آبادی، بهداشت و بیماری های زنبورعسل، تولیدات و فرآورده های زنبور عسل، .از دیگر موضوعات مقاالت مورد ارایه است

 . رشمردزنبوردرمانی و وسایل و تجهیزات صنعت زنبورداری را از دیگر سرفصل های مباحث این کنگره ب

مقاله ارسال شده که روز نخست مقاالت به زبان انگلیسی و روز دوم به صورت  140وی افزود: به دبیرخانه این کنگره علمی حدود 

دبیر برگزاری نخستین کنگره بین المللی و نهمین کنگره پژوهشی زنبور عسل ایران افزود: روز پیش از آغاز . فارسی ارایه می شود

پروفسور آلمانی در زمینه اصالح نژاد زنبورعسل و آفات و بیماریهای زنبورعسل برگزار خواهد  2اه آموزشی توسط کارگ 2این کنگره 

وی اظهار داشت: در این کنگره جهانی افزون بر اساتید، محققان، کارشناسان و همچنین دانشجویان و دست اندرکاران زنبورعسل . شد

  ی و آسیاییکشور، شرکت کنندگانی از کشورهای اروپای

 حضور خواهند داشت که یکی از آن ها رئیس جهانی انجمن های زنبور عسل است.

http://www.iana.ir/fa/news/39743/%D9%86%D8%AE%D 
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 قارچ
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۲تاریخ: 

های ایرانی/ تأمین بذر در داخل کشور/ برگزاری مهمان جدید سفره (Flammulina)قارچ فالمولینا 

 آزمون جامع کارشناسان فنی قارچ با همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور

رست تولیدی کشور، تولید قارچ فالمولینا نیز بر فههای بخشی به سبد قارچبر اساس تصمیصم کمیته فنی صنعت قارچ، در جهت تنوع

 .شودشده اضافه میارقام اعالم

وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت: پیش از این فقط دو نوع قارچ دبیر انجمن تولیدکنندگان قارچ خوراکی امروز در گفت

ون اکنصدفی و شیتاکه و همهای شاهشده ابتدا قارچهای انجامریزیبرنامهشد که بر اساس ای و صدفی( در کشور تولید می)دکمه

 های تولیدی در کشور اضافه شد و از این پس در مجموع پنج نوع قارچ در کشور تولید خواهد شد.قارچ فالمولینا به ارقام قارچ

ها شود، افزود: در انتخاب قارچدارویی تقسیم می - ها به سه نوع خوراکی، دارویی و خوراکیاهلل عظیمی با بیان اینکه قارچحبیب

طور همزمان داشته باشند؛ بر همین اساس در جلسات متعددی ارقامی مورد توجه قرار گرفتند که دو خاصیت دارویی و خوراکی را به

 شده معرفی گردید.که با اساتید و محققان دانشگاهی برگزار شده، ارقام عنوان

ش طور موقت توسط بخها بهشوند، بیان کرد: بذر این قارچشده در داخل تأمین میه بذر مورد نیاز ارقام معرفیوی با تأکید بر اینک

د به توانها را داشته باشد، میتحقیقات بذر دانشگاه مشهد تأمین خواهد شد، اما اگر در بخش خصوصی کسی توان تأمین این نهاده

یدکنندگان قارچ خوراکی بازنگیری در آموزش مسئوالن فنی واحدهای قارچ را از ملزومات این عرصه ورود پیدا کند.دبیر انجمن تول

احدهای وری وتوسعه این صنعت عنوان کرد و ادامه داد: با توجه به اهیمت حضور مسئوالن فنی توانمند در بهبود تولید و افزایش بهره

ابع طبیعی آزمون جامع مسئوالن فنی واحدهای قارچ را برگزاری قارچ این انجمن با همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و من

 شود.های آزمون جامع مسئوالن فنی واحدهای قارچ توسط انجمن تعیین میکند.به گفته عظیمی، سرفصلمی

 اسفندماه اعالم کرد./ 19وی در پایان زمان برگزاری آن را نیز 

http://www.iana.ir/fa/news/39747/%D9%82%D8% 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/39747/%D9%82%D8%25


            
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                         5139 ول بهمنااهم اخبار کشاورزی هفته 

 

189 
 

 گل و گیاهان صنعتی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۴تاریخ: 

 پایان فاز اول پایانه بین المللی گل و گیاه تا پایان امسال

 .)در حال ساخت( بازدید کرد وزیر جهاد کشاورزی از پایانه بین المللی گل و گیاه در منطقه احمد آباد مستوفی استان تهران

به گزارش ایانا از وزارت جهاد کشاورزی، محمود حجتی صبح امروز در بازدید از پایانه بین المللی گل و گیاه در منطقه احمد آباد 

عه سمستوفی استان تهران ) در حال ساخت( با اشاره به ویژگی های اقلیمی ایران و همچنین سیاست وزارت جهاد کشاورزی برای تو

کشت های گلخانه ای، تصریح کرد: همزمان با توسعه واحدهای تولید گل و گیاهان زینتی باید زمینه بازاریابی و بازاررسانی این 

وزیر جهاد کشاورزی، راه اندازی پایانه و بورس بین المللی گل و گیاه برای توسعه تجارت و مبادالت جهانی .محصوالت نیز فراهم شود

ه ایران موثر عنوان کرد و گفت: با توجه به پرداخت تسهیالت تکمیلی از اعتبارات بخش کشاورزی برای نصب محصوالت گل و گیا

 .دستجهیزات الزم در این پایانه، انتظار می رود فاز اول پایانه بین المللی گل و گیاه در استان تهران تا پایان امسال به بهره برداری بر

رت جهاد کشاورزی از احداث پایانه گل و گیاه در راستای سیاست این وزارت در ایجاد زنجیره تولید وی با اشاره به این که حمایت وزا

صورت می گیرد، خاطرنشان کرد: با تشکیل زنجیره تولید محصوالت کشاورزی، تولیدکنندگان از ارزش افزوده کاالی تولیدی بهره 

 .رسانی، کاالها متناسب با تقاضای مصرف، تولید می شودمند می شوند و ضمن تسهیل فعالیت های بازاریابی و بازار 

در این بازدید که معاونان برنامه ریزی و اقتصادی و امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی نیز حضور داشتند؛ سید جالل عجایبی، رئیس 

 .توضیحاتی ارائه کرد اتحادیه گل و گیاه تهران در خصوص روند اجرایی احداث و پیشرفت پایانه بین المللی گل و گیاه

http://www.iana.ir/fa/news/39845/%D9%BE%D8%A7%D 
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 گندم
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۳تاریخ: 

 چشم دولتمردان گرفته بود کار دولت، خواب ازگندمی در آغاز بهاکنون ذخیره گندم کشور بیش از یک سال است/ بی

 .معاون اول رئیس جمهوری از رشد قابل توجه بخش کشاورزی در آیین تجلیل از کارآفرینان برتر خبر داد

الضرب به کارآفرینان برتر و تجلیل شنبه در آیین اعطای تندیس امینبه گزارش خبرنگار ایانا، معاون اول رئیس جمهوری امروز یک

بیش از شش میلیون تن گندم وارد کردیم و در  92سالگی اتاق تهران گفت: در سال  133اقتصاد به مناسب از پیشکسوتان عرصه 

ها این ذخیره تنها کفاف نیاز سه روز غذای اسفندماه همان سال میزان ذخایر این محصول به قدری اندک بود که در برخی استان

شد بخش کشاورزی در سال جاری بسیار افزایش یافته است، افزود: هرچند که داد.اسحاق جهانگیری با اشاره به اینکه رمردم را می

های ابتدایی آغاز به کار دولت حتی از فرط نگرانی خواب از چشمان دولتمردان گرفته شده بود، اما به همت تالشگران بخش در سال

نیم که با مازاد این محصول چه کنیم.به گفته وی، داکشاورزی اکنون بیش از یک سال ذخیره گندم در انبارها وجود دارد و حتی نمی

کنند تا درباره درستی یا ها برگزار میها جلسات متعددی در رسانهدر مسائل اقتصادی باید انصاف را در نقادی رعایت کرد. بعضی

قابل  عیت کرده وهای اقتصادی از یک مدل سیاسی پیشرفته تبنادرستی رشد اقتصادی بحث کنند؛ این در حالی است که شاخص

 های اقتصادی یا ارائه مشوقهای مختلف مانند چگونگی اعطای تسهیالت به بنگاههای دولت در بخشنقد نیست، اما درباره سیاست

های دولت را نقد کرد و این امری بسیار پسندیده است، زیرا منجر به اصالح امور و توان سیاستصادراتی و مواردی از این دست، می

درصد رسیده و روند  6.9شود.به گفته جهانگیری، اکنون تورم طبق اعالم بانک مرکزی به های مختلف اقتصاد میدر عرصه پیشرفت

درصد طی شش ماهه نخست سال  4.3درصد و بدون آن به  6.4کاهشی داشته است؛ در عوض، رشد اقتصادی با احتساب نفت به 

رشته فعالیت صنعتی، فقط رشته خودروسازی رشد مثبتی داشت، اما اکنون  20ته از های گذشتجربه کرده است. عالوه بر آن، در سال

میلیون تن کاال در سال جاری صادر  102دهد فعالیت رشد مثبت داشته است. همچنین آمارها نشان می 12طبق آخرین آمارها، 

یده ها نادجام را در دستیابی به این موفقیتتوان نقش برهای قبل رقم زده است که نمیدرصدی را نسبت به سال 33شده و رشدی 

این  تواند ورود کند وسری وظایف به گردن دولت است، تأکید کرد: بخش خصوصی در برخی موارد نمیگرفت.وی با بیان اینکه یک

، سیاست خارجی عنوان مثالوظیفه دولت است که راه را برای فعاالن اقتصادی هموار کند.معاون اول رئیس جمهوری معتقد است: به

های بزرگ و خصوصی و نحوه تعامل با جهان یکی از مواردی است که دولت با ورود به آن در راستای تسهیل تعامالت تجاری شرکت

های برجام است که نباید آن وجودآمده یکی از خروجیکند؛ فرصت بهتر میاقدامات الزم را انجام داده و کار را برای این بخش راحت

کنند.جهانگیری با اشاره به نظام بانکی ادامه داد: دانند، تنها خودشان را خراب میانگاشت و آنهایی که برجام را کوچک میرا کوچک 

های اقتصادی اشکاالت فراوانی وجود دارد، اما انحراف نحوه هرچند که در نظام بانکی کشور و در چگونگی ارائه تسهیالت به بنگاه

کند؛ بنابراین انتظار داریم تبادل ارزی برای تولیدکنندگان از صرافی به نظام ها مشکل را حل نمیبه صرافیتبادل ارز از نظام بانکی 

گذاری را برای تولیدکننده تا حد زیادی کاهش دهد.وی عنوان کرد: در دولت تدبیر و امید، بانکی منتقل شده و میزان ریسک سرمایه

وجه های مختلف زمانی و با تشوند و دولتمردان در برههعنوان مشاوران دولت قلمداد میبهنخبگان کارآفرینی و تولیدکنندگان مطرح، 

کنند.جهانگیری در پایان یادآور شد: اقتصاد ایران راهی جز این ندارد وجودآمده از نظرات و پیشنهادهای آنها استفاده میبه شرایط به

ر، باید مسیر درست و مطلوب را برای زحمتکشان این عرصه فراهم کرد دار اصلی آن باشد؛ به همین منظوکه بخش خصوصی میدان

 روز افزایش یابد./تا موفقیت آنها روزبه

http://www.iana.ir/fa/news/39796/%D8% 
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 گوجه فرنگی
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 گوشت قرمز
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۴تاریخ: 

مرکز/ نرخ گوشت  40الشه گوسفند توسط شرکت پشتیبانی/ افزایش مراکز توزیع به  1000توزیع روزانه 

 گرددهای آینده به قیمت ثابت برمیگوسفند هفته

 .فروشی پایتخت خبر دادوزارت جهاد کشاورزی، از ادامه توزیع گوشت گوسفند و گوساله در میادین و مراکز عمده

وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت: توزیع گوشت گرم گوسفند و ل شرکت پشتیبانی امور دام کشور امروز در گفتمدیرعام

 رسد.مرکز می 40فروشگاه شهروند، تعداد آنها به حدود  10گوساله در میادین از امروز گسترش وسیعی یافته و با احتساب 

به پنج درصد،  26معاون اول رئیس جمهوری مبنی بر کاهش تعرفه واردات گوشت گوسفند از  علیرضا ولی با اشاره به ابالغیه دیروز

ای و همچنین ادامه توزیع گوشت توسط شرکت پشتیبانی، ها و امکان واردات این محصول با ارز مبادلهافزود: با توجه به کاهش تعرفه

ها برگردد.به گفته وی، هیچ دلیلی برای گرانی وجود ار قبل از گرانیهای آتی به همان مقدرسد قیمت این محصول تا هفتهبه نظر می

بندی و الشه در مراکز مختلف پایتخت با قیمت صورت بستهندارد؛ زیرا شرکت پشتیبانی هم گوشت گوسفند و هم گوساله را به

تواند وجود داشته باشد زیرا شرکت نمی تومان در هر کیلوگرم توزیع کرده و هیچ نگرانی از بابت ذخایر این 500هزار و  31متوسط 

انبارها حداقل تا آخر سال جوابگوی نیاز داخلی خواهد بود.ولی با تأکید بر اینکه توزیع گوشت گرم توسط شرکت پشتیبانی تا زمان 

نیست؛ زیرا کنند توزیع شرکت قطع شده، صحیح ها ادامه خواهد داشت، عنوان کرد: اینکه برخی ادعا میبه تعادل رسیدن قیمت

گرفت، اما از امروز تعداد این مراکز به شدت افزایش یافته و به حدود شاید در چند روز ابتدایی، مراکز عرضه تعداد کمی را دربر می

رسد.مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور معتقد است: یکی از مشکالتی که نوسانات اخیر را به وجود آورد، مرکز می 40

دار ای ادامهطور قطع اجازه نخواهیم داد چنین سوءاستفادهها در بازار ایجاد کردند، اماً بهد که برخی دالالن و واسطهاختالالتی بو

 باشد./

http://www.iana.ir/fa/news/39833/%D8%AA%D9%88%D8% 
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 قرمز گوشت
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۴تاریخ: 

 ها در وزن پایین، ممنوعدار نبود/ کشتار بره مادهتوزیع گوشت شرکت پشتیبانی امور دام ادامه

 .نماینده اتحادیه گوشت گوسفندی، از توقف توزیع این محصول توسط دولت در هفته اخیر خبر داد

رنگار ایانا با اعالم این خبر گفت: توزیع گوشت گوسفند، در مقطع کوتاهی وگو با خبرئیس اتحادیه گوشت گوسفندی امروز در گفت

 دار نبود، قیمت این محصول دوباره به همان وضعیت دو هفته قبل برگشت.توسط شرکت پشتیبانی اتفاق افتاد، اما چون ادامه

انی شود، افزود: همکاری شرکت پشتیبد وارد بازار میهای جدیماه سال آینده، برهاصغر ملکی با اشاره به اینکه تقریبا از اردیبهشتعلی

 یافت تا بتواند بازار را کنترل کرده و مانع از افزایش بیش از حد قیمت شود.باید حداقل تا آخر فروردین ماه ادامه می

ود شهایی مربوط میمادهترین دالیل کمبود گوشت در نیمه دوم سال، به غیر از صادرات دام زنده، به بره به گفته وی، یکی از مهم

ش شود که جایگزینی برای ششوند. این باعث میهای اردیبهشت تا تیر کشتار میهای پایین و قبل از آبستن شدن در ماهکه با وزن

 ماهه دوم سال نبوده و تعداد دام افت کند. البته در این مورد با استاندار تهران جلسات متعددی داشته و موارد مقتضی را تذکر

های کنندگان دام زنده، مبنی بر ارسال الشه گوسفند توسط برخی از قصابایم.ملکی در واکنش به ادعای رئیس شورای تأمینداده

پایتخت برای جلوگیری از کاهش قیمت گوشت، عنوان کرد: ما در استان تهران، دام چندانی نداریم و عمده دام این منطقه از 

ها با صرف هزینه حمل و نقل، دوباره دام را شود. حال چطور ممکن است قصابستان، تامین میهای مختلف به ویژه کردشهرستان

 تواند صحت داشته باشد./از تهران خارج کنند؟ بنابراین چنین ادعایی نمی

http://www.iana.ir/fa/news/39826/%D8%AA%D9% 
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 گوشت قرمز
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵بهمن  ۰۴تاریخ: 

 تنش بازار گوشت فروکش کرد

تومان از  500هزار و  31مدیر کل مرکز اصالح نژاد دام وزارت جهاد کشاورزی گفت: عرضه گوشت گرم گوسفندی با قیمت مصوب 

 .بازار داشته استسوی شرکت پشتیبانی تاثیر بسزایی در کاهش قیمت و تعادل 

اورزی صنعت، تجارت و کشمحمدرضا مالصالحی مدیر کل مرکز اصالح نژاد و بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار 

با اشاره به آرامش حاکم بر بازار گوشت اظهار داشت: عرضه گوشت گرم گوسفندی با قیمت خبرنگاران جوان،اقتصادی باشگاه  گروه

 .تومان از سوی شرکت پشتیبانی تاثیر بسزایی در کاهش قیمت و تعادل بازار داشته است 500هزار و  31مصوب 

 500هزار و  13الی  13به عرضه مازاد، قیمت هر کیلو دام زنده به وی با اشاره به تاثیر عرضه مازاد دام زنده بر بازار افزود: با توجه 

در حال حاضر  :مالصالحی در پاسخ به این سوال که قیمت گوشت در برخی قصابی ها همچنان باال است، گفت.تومان رسیده است

اما باید گفت که قیمت راسته و  تومان عرضه می شود 500هزار و  31هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه در میادین میوه و تره بار 

 .فیله ، بسته به مناطق مختلف متفاوت است

با توجه به عرضه ادامه دار شرکت پشتیبانی و  :وی با بیان اینکه توزیع گوشت قرمز از سوی شرکت پشتیبانی ادامه دارد، عنوان کرد

 .جود نداردجابه جایی عشایر و عرضه انبوه دام ظرف یکماه آینده نگرانی از این حیث و

 هزار راس دام در بهمن ماه 300عرضه دو میلیون و *

صادی باشگاه اقت گروهصنعت، تجارت و کشاورزی همچنین منصور پوریان رئیس شورای تامین کنندگان دام زنده در گفتگو با خبرنگار 

درصدی گوشت در بازار خبر داد وگفت: در شرایط کنونی با عرضه فراوان دام و واردات گوشت، جای  30از مازاد  خبرنگاران جوان،

هزار  300وی افزود: بنا بر آمار اتحادیه سراسری دامداران طی این ماه دو میلیون و .هیچ گونه نگرانی مبنی بر کمبود وجود ندارد

 .ک جهت کشتار به بازار ارائه می شود که به سبب عرضه باال باید به دنبال ایجاد بازار باشیمراس دام سب

 بایستی هزار تومان می کنند که  48الی  46پوریان ادامه داد: برخی قصابی ها به سبب کمبود نظارت اقدام به توزیع گوشت با قیمت ها 

متخلفان امر برخورد شود البته در همین راستا عده ای از چوبداران شناسایی و نسبت به   مربوطه های دستگاه تر دقیق نظارت با

به گفته رئیس شورای تامین کنندگان دام زنده، قیمت گوشت گوسفندی در برخی .درصدد معرفی به دستگاه های قضایی هستند

 .تومان عرضه می شود 500هزار و  31شهرستان ها کمتر از نرخ مصوب 

http://www.yjc.ir/fa/news/5947522/%D8%AA%D9%86 
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 گوشت قرمز
 خبرنگاران جوان  - ۱۳۹۵بهمن  ۰۷تاریخ: 

 خال نظارتی راهی برای سوداگری/ لزوم هماهنگی بیشتر میان سازمان تعزیرات و اتحادیه

شهرستان ری اعالم کرد: قیمت گوشت قرمز عرضه شده در بازار از دو ماه قبل به سبب کاهش تقاضای رئیس اتحادیه گوشت قرمز 

خبرنگار صنعت، حسن شکوهی رئیس اتحادیه گوشت قرمز شهرستان ری در گفت و گو با .مصرف کنندگان افزایش پیدا کرده است

در خصوص وضعیت بازار گوشت قرمز گفت: عرضه گوشت قرمز در شرایط گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان  ورزیتجارت و کشا

 .مطلوبی قرار دارد و افزایش قیمتی هم برای گوشت گوسفندی در بازار صورت نخواهد گرفت

و کشتارگاه ها نقشی در افزایش گوشت قرمز ندارند، ادامه داد: با حذف واسطه گران سودجو کشتارگاه وی با بیان اینکه تولیدکنندگان 

ها دام زنده را با قیمتی نازل از تولیدکنندگان خریداری می کنند که موجب افزایش تقاضا از سوی فروشندگان و دست آخر مصرف 

تحادیه توان جلوگیری از فعالیت دالالن سودجو را ندارد اعالم کرد: خال این مقام مسئول با اظهار به اینکه ا.کنندگان خواهد شد

نظارتی دستگاه های ذیربط برای جلوگیری از فعالیت واسطه گران سبب تشدید این نابسامانی شده اما تالش برای پیگیری حذف این 

ان کرد: برخی از افراد با فروش طیور و دام رئیس اتحادیه گوشت قرمز شهرستان ری بی.حلقه از سوی اتحادیه همچنان ادامه دارد

زنده سبب به مخاطره انداختن سالمت مصرف کنندگان خواهند شد که مردم می توانند با اعالم گزارشات تخلف واحدهای صنفی به 

تخلفات  همچنین افزود: فروش گوشت تاریخ گذشته و گوشت چرخ کرده آماده از دیگر.دستگاه نظارتی از این امر جلوگیری کنند

حسن شکوهی با توجه به تفاوت قیمتی برخی واحد .واحد های صنفی است که در صورت رویت با افراد برخورد قانونی خواهد شد

تفاوت قیمتی به سبب اجاره بها و هزینه های سنگین مغازه دارن است که سازمان تعزیرات با  :های صنفی سطح شهر تصریح کرد

وی در پایان گفت: قیمت .تحادیه اصناف می تواند موجب ایجاد قیمتی یکسان در سطح شهر شودبرنامه ریزی و هماهنگی میان ا

 .گوشت قرمز عرضه شده در بازار از دو ماه قبل به سبب کاهش تقاضای مصرف کنندگان افزایش پیدا کرده است

jc.ir/fa/news/http://www.y5952267/%D8%AE%D9%84% 
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 گوشت مرغ
 فارس - ۹۵/۱۱/۰۵ : تاریخ

 تومان/ افزایش قیمت مرغ از هفته آینده 6۹00قیمت هر کیلو مرغ 
تومان است، اما از هفته آینده  6900کننده رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی گفت: هم اکنون قیمت مرغ در بازار برای مصرف 

  .روز شاهد افزایش قیمت هستیم 20ها برای مرغداری ریزیبه دلیل تأخیر در جوجه

 ، در مورد آخرین وضعیت قیمت مرغ در بازار اظهار داشت:خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی خانی در گفتمحمد یوسف

شود. البته قیمت تحویل در تومان به مردم عرضه می 6900ای است که قیمت مرغ در بازار ثبات داشته و کیلویی تقریبا یک هفته

 .تومان است 6250و قیمت بنکداری آن کیلویی  6100ها درب مرغداری

روز با کمی افزایش قیمت مرغ مواجه باشیم  20بهمن به مدت  10ها از ریزی در مرغداریبینی کرد تا به دلیل تأخیر جوجهوی پیش

رسد، چرا که مرغداران تمایل تومان به فروش می 2400و افزود: متأسفانه قیمت جوجه یک روزه همچنان باالست و هر عدد جوجه 

 .اال برده استب را هاقیمت که دارند عید شب برای آن پرورش و جوجه  به خرید

حاد پرندگان و از بین رفتن چند مرغداری کنید ورود آنفلوآنزا فوقرئیس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی در پاسخ به اینکه فکر می

گذار امحاء نیست، چون چند مرغداری تخمتأثیر مؤثر بوده، گفت: به هر حال این موضوع بی چقدر در افزایش قیمت جوجه یک روزه

 .کنداند که از جمعیت جوجه یک روزه کم میشده

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951105000826 
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 گوشت مرغ

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵بهمن  ۰۴تاریخ: 

 گرانی مرغ در راه است؟

روز آینده به سبب کمبود عرضه و جوجه ریزی شب عیدپیش بینی می شود قیمت  15الی  10رئیس اتحادیه پرنده و ماهی گفت:طی 

اقتصادی  گروه صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار مهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفتگو با.مرغ افزایش یابد

هزار و  4، از ثبات قیمت مرغ در ابتدای هفته خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری باشگاه خبرنگاران جوان

 6و فروش در مراکز خرده فروشی  250هزار و  6،توزیع درب واحد های صنفی 100ر و هزا 6، مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه 400

 900هزار و  6و ران مرغ بدون کمر برابر قیمت مرغ  700هزار و  5به گفته وی نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر .تومان است 900هزار و 

، سینه بدون کتف 500هزار و  11کیلو سینه مرغ با کتف یوسف خانی با اشاره به قیمت دیگر مشتقات مرغ افزود: هر .تومان است

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی تعادل میان عرضه و تقاضا را دلیل ثبات .هزار تومان به فروش می رسد 15و فیله مرغ  500هزار و  12

 مرغ قیمت شود می بینی عیدپیش شب ریزی جوجه و عرضه کمبود سبب به روز آینده  15الی  10قیمت مرغ دانست و گفت: طی 

به گفته وی در اسفند ماه با ازدحام عرضه قیمت مرغ سیر نزولی به خود خواهد گرفت که این .یابد افزایش تومان 200 و هزار 7 به

 .روند به ضرر و زیان تولیدکنندگان تمام می شود

.yjc.ir/fa/news/http://www5947654/%DA%AF%D8%B1 
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 گوشت مرغ
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵ بهمن ۰۹تاریخ: 

 تومان گران شد 600نرخ جدید انواع مرغ و مشتقات/ مرغ 

 .رئیس اتحادیه پرنده و ماهی نرخ جدید مرغ و سایر مشتقات در بازار را اعالم کرد

ان اقتصادی باشگاه خبرنگارگروه صنعت، تجارت و کشاورزی مهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفتگو با خبرنگار 

، مرغ 900هزار و  4تومانی قیمت مرغ در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  600از افزایش  جوان،

تومان  550هزار و  7و مراکز خرده فروشی  850هزار و  6،تحویل درب واحد های صنفی 700هزار و  6آماده به طبخ در کشتارگاه 

 .تومان است 550هزار و  7و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  200هزار و  6رغ با کمر به گفته وی نرخ هر کیلو ران م.است

، سینه بدون کتف  12یوسف خانی نرخ سایر مشتقات را به شرح زیر اعالم کرد و افزود: قیمت هر کیلو سینه بدون استخوان با کتف 

و ماهی با اشاره به دالیل افزایش قیمت مرغ بیان کرد: کاهش جوجه  رئیس اتحادیه پرنده.تومان است 500هزار و  15و فیله مرغ  13

بهمن ماه  20روز اخیر و کاهش عرضه در بازار گرانی مرغ را رقم زده و پیش بینی می شود که این روند تا  50الی  40ریزی طی 

 .ر بازار وجود داردتومانی قیمت طی روزهای اتی د 200الی  100به گفته وی احتمال افزایش قیمت .ادامه یابد

http://www.yjc.ir/fa/news/5955729/%D9%86%D8%B1%D8%%D-AE8 
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 ماشین آالت
 فارس - ۹۵/۱۱/۰۳ : تاریخ

 وجود نداردآالت کشاورزی محدودیتی در حوزه بانکی برای خرید ماشین
آالت رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه محدودیتی در حوزه بانکی برای خرید ماشین 

میلیارد تومان در حوزه مکانیزاسیون کشاورزی تجهیزات نیاز است که امسال  200کشاورزی وجود ندارد گفت: ساالنه هزار تا هزار و 

  .آالت کشاورزی وجود داردلیارد تومان تقاضا برای خرید ماشینمی 500هزار و 

میلیارد  600ازدهم ی دولت در: کرد اظهار خبرنگاران جمع در امروز ظهر از بعد از ساری، کامبیز عباسی  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .سابقه و غیرقابل باور استبار اختصاص یافت که این رقم بیتومان در حوزه مکانیزاسیون برنج کشور اعت

زراعت برنج  گذاری برایوی با بیان اینکه وضعیت مکانیزاسیون کشاورزی به ویژه برنج بسیار مناسب است، افزود: روند توسعه سرمایه

ر برای انتقال تکنولوژی به داخل کشور دریزی گذاری مناسبی که در این بخش شد برنامهدر کشور به نحو مطلوبی است و با سرمایه

ای رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: وزارت جهاد کشاورزی برنامه.دستور کار است

 .ستبرای توسعه سطح زیرکشت برنج در کل کشور را ندارد و کشت این محصول را به دو استان گیالن و مازندران محدود کرده ا

هزار هکتار به سطح کشت و کار مکانیزه برنج کشور  250وی با اشاره به اینکه در حوزه مکانیزاسیون برنج کشور در سه سال گذشته 

های تجاری گذاری و حضور نشانپذیر است و ما از توسعه سرمایهافزوده شده است، خاطرنشان کرد: مکانیزاسیون برنج کشور سرمایه

های رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی گفت: در صورت فعالیت نشان.کنیمایت میمطرح استقبال و حم

های وزارت جهاد ها با سیاستوی با بیان اینکه استان.شودتجاری مطرح در بخش کشاورزی وضعیت تولید برنج کشور مناسب می

آالت کشاورزی وجود ندارد، گفت: ساالنه هزار تا هزار و برای خرید ماشین که محدودیتی در حوزه بانکیکشاورزی هم سو باشند چرا

میلیارد تومان تقاضا برای خرید  500میلیارد تومان در حوزه مکانیزاسیون کشاورزی تجهیزات نیاز است که امسال هزار و  200

درصد منابع تسهیالتی در حوزه مکانیزاسیون  15عباسی در پایان گفت: با برآوردهای صورت گرفته .آالت کشاورزی وجود داردماشین

 .برنج هزینه شده است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951103001770 
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 ماشین آالت

 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۷تاریخ: 

 ضریب مکانیزاسیون خط اعتباری افزایش

های بخش کشاورزی با رویکرد اقتصاد مقاومتی و در قالب برنامه ششم توسعه در وزارت پروژه تجهیز و نوسازی ناوگان ماشین :اعتماد 

آالت میلیارد تومان برای تامین ماشین 1200ای به مبلغ بر اساس این طرح خط اعتباری ویژه .جهاد کشاورزی تدوین شده است

آالت کشاورزی و ضرورت نوسازی مدیره انجمن کود و سم با بیان اینکه عمر باالی ماشینیابد. عضو هیاتی تخصیص میکشاورز

تواند در کاهش ضایعات نقش بسزایی داشته باشد، توضیح داد: با وجود نقش کمرنگ بخش خصوصی ناوگان ساخت کمباین برنج می

یگاه اصلی این بخش را معرفی کنیم چرا که تولید محصوالت کشاورزی با بومی کردن در اقتصاد کشاورزی به دنبال آن هستیم تا جا

مهور جهای متعددی صورت گرفته است. محمدرضا شریفی با اشاره به توافقاتی که در سفر رییسها در جهت رشد پایدار تالشنهاده

های تولید ماشین آالت کشاورزی در ایران زمینه میلیون یورو در 200کره جنوبی به ایران صورت گرفت بیان داشت: این کشور 

آالت کشاورزی های تولید ماشینمیلیون یورو در زمینه 200گذاری کرده است. طی توافقات صورت گرفته کره جنوبی بالغ بر سرمایه

برداری خواهد ه آینده به بهرهما 6گذاری کرده است که فاز اول کارخانه آن تا اسب بخار سرمایه 120تا  18از جمله تراکتور با توان 

اسب بخار هستند و از این رو این امکان  120و  18رسید. این ماشین آالت قابل استفاده در اراضی خرد و وسیع است و دارای قدرت 

 .کنند تا بتوانیم از آنها در اراضی کوچک و وسیع استفاده کنیمرا ایجاد می

http://www.iana.ir/fa/news/39973/%D8%A 
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 ماشین آالت
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۵تاریخ: 

آالت کشاورزی درصد رسید/ افزایش استفاده از ماشین ۹1به  2016آالت کشاورزی در سال استفاده از ماشین

 دنبال داردها و زمان را بهکاهش هزینه

آالت کشاورزی در کامبوج در مقایسه با سال گذشته به طرز محسوسی گزارش وزارت کشاورزی کامبوج، استفاده از ماشینبر اساس 

به  2016آالت کشاورزی در سال افزایش یافته است، گزارش این وزارتخانه که به تازگی منتشر شد، نشان داد که استفاده از ماشین

، افزایش یافته است، در حالی که استفاده از گاو در کشاورزی در سال گذشته 2015در سال درصد  83درصد در مقایسه با  91حدود 

، مدیر موسسه تحقیقات و توسعه " Ouk Makara "، اوک ماکارا Khmer Timesبه گزارش ایانا از وب سایت .درصد بود 8.8

ها و زمان ورزی نشانه خوبی است، چرا که کاهش هزینهآالت کشاافزایش استفاده از تراکتور و دیگر ماشین"کشاورزی کامبوج، گفت: 

ها به جز کشت برنج اختصاص توانند وقت اضافی خود را به کشت محصوالت دیگر و یا انجام فعالیتکشاورزان می"را به دنبال دارد.

ی گاو، باعث کاهش نیروی کار آالت به جامکانیزاسیون برای کشاورزی کامبوج خوب است و با بهره بردن از ماشین"دهند.وی افزود: 

شود و بسیاری از مردم روستایی برای کار یا یافتن شغل دیگر به جز کشاورزی به کشورهای همسایه مهاجرت در بخش کشاورزی می

ت شآالت کشاورزی است به ویژه در برداکنم که هزینه نیروی کار گرانتر از از ماشینمن فکر می"ماکارا خاطر نشان کرد: "کنند.می

آالت این میزان به دالر برای یک هکتار از مزارع برنج است در حالی که با استفاده ماشین 150برنج، هزینه استفاده از نیروی کار 

تواند سود زیادی برای آالت درست استفاده شود میچنانچه از ماشین"وی گفت: "رسد.دالر برای یک هکتار از مزارع برنج می 100

شد. کاهش هزینه ها، صرفه جویی در وقت و سرعت بخشیدن به کارها، و ایجاد بازار رقابتی، از جمله مزایای آن کشاورزان داشته با

آالت از قبیل تراکتور خوب افزایش استفاده از ماشین"، مدیر مرکز مطالعات سیاست گفت: " Chan Sophal "چان سوفال"است.

در سال گذشته، بسیاری از "وی گفت: "کند بهره وری کشاورزی باال برود.می است، زیرا در زمانی که کمبود نیروی کار است، کمک

های ساخت و ساز و خدمات کشیده شدند و برخی هم به نیروی کار که در بخش کشاورزی مشغول بودند، به سمت کار در بخش

، مدیر عامل "Song Saran"ان سونگ سار"کشورهای همسایه از جمله تایلند برای به د ست آوردن پول بیشتر مهاجرت کردند.

روند کشاورزی در کشورهای توسعه یافته "کرده گفت: شرکت برنج امرو )کامبوج(، که تقریبا با سه هزار کشاورز در کامبوج کار می

با ".تواند برای بخش کشاورزی سودمند باشدآالت کشاورزی به ویژه تراکتور است که این میدر حال گردش به سمت استفاده ازماشین

های سوخت و نگهداری آالت سخت به دست آید؛ چرا که هزینهرسد سود ناشی از استفاده از ماشیناین حال، در کامبوج به نظر می

ها برای به دست ها و نوآوریخواهیم که کشاورزان به گونه ای متنوع از ابزار کشاورزی، روشما می"آن باالتر از گاو است.وی گفت: 

  ".های تولید باال استکنند و هنوز هم هزینهآالت به تنهایی بهره وری ایجاد نمیماشین"ساران یادآور شد: "هره ببرند.آوردن راندمان ب

، مدیر Ngorn Saingهای تولید قیمت سوخت را کاهش دهد.وی پیشنهاد کرده تا دولت برای کمک به کشاورزان و کاهش هزینه

تفاده اس"آالت کشاورزی جان دیر)تولید کننده تجهیزات امریکایی( گفت: ی ماشینکامبوج توزیع کننده رسم RMAعامل شرکت 

زی آالت کشاورواردات ماشین"وی گفت: "از تراکتور در کامبوج افزایش یافته است اما واردات تراکتور در سال گذشته کاهش یافت.

با توجه به گزارش وزارت کشاورزی، در سال ".واحد رسید 200به حدود  2015واحد در سال  300در سال گذشته از  RMAشرکت 

میلیون هکتار در فصل بارانی از مجموع حدود سه میلیون هکتار انجام  2.73آالت کشاورزی در حدود ، کشاورزی توسط ماشین2016

 هکتار مزارع به کار گرفته شدند./ 369،304هکتار از  356،705آالت در شد. در فصل خشک، ماشین

http://www.iana.ir/fa/news/39871/%D8%A7%D8%B3%D8%AA 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۳تاریخ: 

 الضرب گرفتند، دو نفر تندیسسه نفر از نخبگان صنایع کشاورزی و غذایی نشان امین

 .سالگی تأسیس اتاق تهران، در تاالر وحدت تقدیر شدند 133به مناسبت تعدادی از فعاالن حوزه غذا 

های مختلف صنعتی ازجمله به گزارش خبرنگار ایانا، امروز سالن همایش تاالر وحدت، پر بود از فعاالن و پیشکسوتانی که در حوزه

حوزه  ها درچهارم تقدیرشدهاند. تقریباً یکهاند که سهمی در ارتقای اشتغال کشور داشتغذا زحمت کشیده و اکنون به جایی رسیده

 کنند.زایی و تأمین نیاز غذایی کشور ایفا میصنایع غذایی فعالیت دارند و حرف نخست را در تجارت، تولید، اشتغال

وح ق به دریافت لهای هیأت داوران اتاق بازرگانی تهران، هم راستا بودند، موفنفر از پیشکسوتانی که با شاخص 21بنا بر این گزارش، 

های ایران و تهران شدند که از این تعداد پنج نفر و تندیس از معاون اول رئیس جمهوری، وزیر صنعت، معدن و تجارت و رؤسای اتاق

ال الضرب را دریافت کرد، گفت: از سگران صنایع غذایی هستند.در این مراسم، بنیانگذار صنایع غذایی کاله که تندیس امیناز تالش

 های فراوان، اما یک لحظه دست از تالش برنداشتم.خورشیدی کار خود را آغاز کردم و با وجود شکست 1348

است، افزود: صادرات محصوالت  غالمعلی سلیمانی با اشاره به اینکه از ابتدای انقالب اسالمی، سالی یک کارخانه جدید تأسیس کرده

هزار جات به اروپا را در برنامه کاری خود لحاظ کردم که سال نخست با هشتو میوهمختلفی مانند خیارشور به آمریکا و روده و پوست 

چندان دور، درآمد صادراتی ای نهرود در آیندهمیلیون دالر رسیده است و امید می 300دالر صادرات آغاز شد و اکنون این رقم به 

ویژه صنعت های روزافزون در صنایع مختلف بهابی به موفقیتاین شرکت را به یک میلیون دالر برسانیم.وی تأکید کرد: برای دستی

 الضرب، استمرار داشته باشند تا ریشه کارآفرینی خشک نشود.غذا باید افرادی مانند امین

مرتضی سلطانی، بنیانگذار گروه صنعتی زر، غالمعلی سلیمانی، بنیانگذار صنایع غذایی کاله، علی رحیمیان، بنیانگذار صنعت خوراک 

ام و طیور، اسداهلل عسگراوالدی، پیشکسوت صنعت خشکبار، مهدی حریری و بنیانگذار چای مشکبو، پنج نفری بودند که در این د

تقدیر شده غالمعباس سلیمانی و مرتضی سلطانی از بین مدیران صنایع  21مراسم در حوزه صنعت غذا تقدیر شدند. که در میان 

 کننده تندیس بود.ضرب شدند. محمدمهدی فنایی، دیگر دریافتالغذایی موفق به دریافت تندیس امین

 عطا شد. الضرب االضرب به مژده مهدوی از نوادگان امیندر این آیین، به استثنای نخبگان صنایع غذایی و کشاورزی کشور، نشان امین

یان، نژاد، ابراهیم عسگرعباس سعیدی سید سلیمان،اکبر رفوگران، علی حاجعالء میرمحمدصادقی، محسن خلیلی، اصغر قندچی، علی

نژاد، علیرضا بختیاری، امیر منصورعطایی، رضا رضایی اصغر سعیدی، موسی غنیمهدی حریری، عزیزاهلل عالالدینی، رحمان گلزار، علی

 الضرب دریافت کردند./و عباس موسوی رهپیما هم نشان و لوح امین

http://www.iana.ir/fa/news/39804/%D8%B3%D9%87%D-9%86% 
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 شود!؟نشان، کشاورز میآتش

توانست به گرمای داشت و تا جایی که میاز تالش بر نمیریخت، اما باز هم دست های آتش محاصره شده بود و عرق میمیان شعله

 .شدتر میآزاردهنده نزدیک

توانست به گرمای داشت و تا جایی که میریخت، اما باز هم دست از تالش بر نمیهای آتش محاصره شده بود و عرق میمیان شعله

ار خواست تا فشگرفت و پیاپی از دوستانش میبه راست میشد. گاهی شلنگ پرفشار آب را به چپ و گاهی تر میآزاردهنده نزدیک

نگید؛ جشدند و خیال خاموشی نداشتند. او میتر میهای آتش حریصکرد، زبانهآب را بیشتر کنند، اما انگار هرچه بیشتر تالش می

گران هایی که نک ندیده بود. برای غریبهشان را تا به حال از نزدیدانست و چهرهبرای زنده ماندن افرادی که شاید حتی نامشان را نمی

خیال مهار آتش شود. او فراتر از گرد کند و بیگذاشت که عقبدوستی، نمیدوستی و فراتر از آن نوعوطنشان بودند. حس هماموال

ن چه که در به م"د: العبور بودن مسیر، دست از تالش بردارد و با خودش بگویتوانست پا پس بکشد و به بهانه صعبیک ملت بود. می

اما این فکر  "فالن طبقه برج، کسی منتظر است تا کمکش کنم. یا به من چه که جان مردم را به قیمت عمر خودم، نجات دهم؟

 ای نیز به ذهنش خطور نکرد.محور، حتی لحظهفردیت

ها کوشید. آتش نشان برای مهار ساناو درست مانند یک کشاورز، آب پاشی کرد، از عمرش مایه گذاشت و در راستای نجات جان ان

ا دارند. آن یکی جان مردم رکند و کشاورز برای فرونشاندن آتش گرسنگی... هر دو در یک مسیر گام برمیهای آتش، آبیاری میشعله

گ دهد گرسنگی، مرهای مردم، اجازه نمیدهد و این یکی با پر کردن سفرههای حساس و خطرناک از مرگ نجات میدر لحظه

نوعش را از جنگال مرگ بیرون بکشد و این شخم کند تا جان همتدریجی را برای افراد جامعه به ارمغان بیاورد. او آواربرداری می

خرد و این گرمای خورشید را در زند تا بذر زندگی جدیدی را در دل خاک بکارد. او حرارت آتش را در مقطعی کوتاه به جان میمی

آالت و ابزارهای او فرسوده است، این نیز از ضریب پایین رود و این از درخت. همانطور که ماشینن باال میطول روز. او از نردبا

 برد.مکانیزاسیون رنج می

نشیند. محصول او رها شدن مردم اش به تماشا میکند و کشاورز، تدوام زندگی را در مزرعهآتش نشان از امتداد مرگ جلوگیری می

کند و این، تحمل محصول این، باز کردن بندهای گرسنگی از پای اجتماع. او در مقابل بالهای جامعه قد علم میاز گرفتاری است و 

دانند. هر دو مردانه در نوع خود میخرد. هر دو آزادگی را در یاری رساندن به همهای ناشی از بالیای طبیعی را به جان میخسارت

کنند ها انسان دیگر شبیه ما آسوده باشند. در نهایت نیز هر دو با حقوق ناچیزی خدمت مییلیونایستند تا من و تو و ممقابل بالها می

 کشند، قابل مقایسه نیست.که در مقابل زحمتی که می

 کنندتواند جایگزین دیگری باشد، اما کاری که این دو میشود و نه آتش نشان، کشاورز. هیچ کدام نمیآری، نه کشاورز، آتش نشان می

 ها مسیر دیگری ندارد./رسد؛ هدفی که جز نجات جان انساندرست به یک هدف می

http://www.iana.ir/fa/news/39712/%D8%A2%D8%AA%D8%B4% 
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 سخنرانی از هوش رفت رئیس اتاق تهران در حین

وزیر صنعت، معدن و تجارت از اجرای طرحی خبر داد که در آن پیشروان کارآفرینی باید در راستای افزایش سرعت پیشرفت کشور 

نان الضرب به کارآفریشنبه در آیین اعطای تندیس امینبه گزارش خبرنگار ایانا، وزیر صنعت، معدن و تجارت امروز یک.فکری کنندهم

سالگی اتاق تهران گفت: کشور ما با توجه به شرایطی که دارد، به پیشرفت  133و تجلیل از پیشکسوتان عرصه اقتصاد به مناسب  برتر

 توانند انجام دهند که ظرفیت و استعداد آن را داشته باشند.و توسعه بسیار نیازمند است و این کار را کسانی می

عنوان توانند بهکارآفرینان در هر بخش و هر قسمتی از اقتصاد استفاده کرد، چرا که آنها میزاده معتقد است: باید از محمدرضا نعمت

 ها مؤثر باشد.پیشروان و رهبران اقتصادی بقیه بخش

ایم، دنبال این هستیم که برای حرکت ماندگی در کشور زیاد است، افزود: طبق طرحی که تعریف کردهوی با اشاره به اینکه عقب

فکری آنها، ارتقاء سطح های روز جهان با استفاده از نخبگان کارآفرین و همپیشرفت اقتصاد کشور و رسیدن موفقیتجهشی در 

 اقتصادی و تولیدی کشور را رقم بزنیم.

 کنددهنده نمیفکر بدون احساس، ایجاد حرکت شتاب

اداره سازمان، اهداف اجتماعی، انسانی و اقتصادی را  رئیس اتاق ایران در ادامه این آیین، مدیران ماندگار را کسانی دانست که در

 ها در سازمان و جامعه را رقم بزنند.دنبال کنند و در فرآیند امور، رشد و برتری انسان

غالمحسین شافعی بیان کرد: اکنون تجاری در کشور هستند که شاید از نظر علمی، جایگاه چندانی نداشته باشند، اما به لحاظ 

 دست بیاورند.های قابل توجهی را بهاند موفقیتگیری درست در شرایط مختلف توانستهمیمتیزهوشی و تص

کند؛ دهنده نمیها بیش از عقل مؤثر دانست و یادآور شد: فکر بدون احساس ایجاد حرکت شتابوی نقش عشق را در کامیابی انسان

روند، شمار میتواند با کارآفرینان که پیشروان اقتصادی بهه این امر میشود کبنابراین امروز نیاز به تعالی اخالقی در جامعه احساس می

 دنبال شود.

در این مراسم، خوانساری، رئیس اتاق تهران در حین سخنرانی از هوش رفت و به زمین افتاد ، اما پس از معاینات پزشکی و رسیدگی  

 ها است./الضرب به کارآفریندر حال اهدای تندیس و نشان امیناکنون الزم، سالمت عمومی او بعد از مدت کوتاهی حاصل شد و هم

http://www.iana.ir/fa/news/39790/%D8% 
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انجمن، رویکرد برخی از رسانه ها در بازتاب انجمن حمایت از کشاورزان شهرستان اصفهان در وبالگ این 

 .دالیل بازشدن موقت زاینده رود را به نقد کشیده است

 شرق، پس از جاری شدن زاینده رود و در حالی که این رودخانه هنوز به شهر اصفهان و پس از آن به کشاورزان رویش نیوزبه گزارش 

اصفهان نرسیده است، شاهد این موضوع هستیم که جریانی با استفاده از امکانات رسانه ای در تالش است تا دلیل بازگشایی مجدد 

 :زاینده رود را زیبایی شهر اصفهان القا کند و آن را امری جنون آمیز و اشتباه بداند. در جواب این افراد ذکر چند نکته الزم است

شت ک شایی آب زاینده رود طی چندین سال اخیر هیچ ارتباطی به زیبایی های شهری اصفهان نداشته و دلیل آننخست این که بازگ

لط ، اما در دوره ای به خاطر برخی مصوبات غکشاورزانی است که در شرق اصفهان سال ها و نسل ها از راه کشاورزی ارتزاق کرده اند

پیشه خود را از دست داده و در ادامه آن زندگیشان بر باد رفته است. حال این بازگشایی های چند روزه و بعضاً چندماهه زاینده رود 

 .در طول سال نمکی بر نان این زحمت کشان است، نه آرایشی برای زیباترشدن اصفهان

اینده رود می توان برشمرد، بحث ایجاد زیبایی شهری است؛ شاید شاید مسخره ترین دلیلی که برای مخالفت با بازگشایی دوباره ز

اگر کمی به زمان بازگشایی زاینده رود، مدت آن و حتی تاخیری که این بار به خاطر برخی سازماندهی های بستر رودخانه و آب 

لیل بازگشایی زاینده رود، تنها و بندهای قسمتی از رودخانه در غرب اصفهان اتفاق افتاد مراجعه می کردید، متوجه می شدید که د

 .تنها کشاورزی شرق استان است

نکته بعد این موضوع است که دیگر برای اصفهان و اصفهانی ها بازگشایی زاینده رود و جاری شدن آب زیر پل های تاریخی جذابیت 

در مسیر رودخانه در شهر اصفهان  آن چنانی ندارد؛ شاید چند سال قبل در زمان بازگشایی زاینده رود شاهد جشن و شادی مردم

بودیم، اما در سال گذشته و احتماال امسال، دیگر نه از جشن خبری هست و نه از این شادی ها. اصفهانی ها دیگر به این مزمزه آب 

ا ال هنه خوشحال می شوند و نه ناراحت و خشکی زاینده رود در بیش از نیمی از سال دردی بر جان اصفهان گذاشته است که تا س

بازگشایی زاینده رود بر اساس مصوبات قانونی است و با برگزاری جلسات کارشناسی توسط شورای مدیریت بهم .درمان نخواهد شد

پیوسته حوضه زاینده رود عملی می شود. مطمئناً برای این شورا زیبا بودن اصفهان در اولویت آخر است که چه بسا اگر زیباسازی 

بودن زاینده رود در تمامی طول سال بودیم، نه این که در روزهای کوتاهی جاری شود و پس از آن دوباره ارزشی داشت، شاهد جاری 

به دوستانی که این چنین برای این بازگشایی یقه درانیده اند، پیشنهاد می شود که فقط زمانی که قرار .کف رودخانه آفتاب بخورد

ا نشان ندهند، بلکه در مقابل برداشت های غیر قانونی در باالدست، برداشت آب است منفعتی از زاینده رود به اصفهان برسد خود ر

زاینده رود برای صنعت یزد در حالی که قرار بوده است تنها مصرف آشامیدنی یزد تامین شود و هزاران بی قانونی و سوء استفاده 

دهند؛ نه این که به خاطر بازگشایی آب برای کشاورزانی  دیگر در بهره برداری زاینده رود نیز صدایشان در آید و موضع خود را نشان

 که از آن حقابه دارند، موضع گیری کنند و واقعیت را جور دیگری نشان دهند

http://www.iana.ir/fa/news/39876/%D8%AF%D8%B1% 
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 اهدای لوح و تندیس کارآفرین برجسته به مدیر عامل بانک کشاورزی

به مرتضی شهیدزاده، رئیس هیأت «  1404همایش چشم انداز کسب و کار و کارآفرینی در افق »لوح و تندیس کارآفرین برجسته در 

 1404همایش چشم انداز کسب و کار و کارآفرینی در افق »ته در لوح و تندیس کارآفرین برجس.مدیره و مدیر عامل بانک کشاورزی اهدا شد

 به مرتضی شهیدزاده، رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل بانک کشاورزی اهدا شد.« 

 تولید، توسعه، رویکرد با 1404 افق در کارآفرینی و کار و کسب انداز چشم همایش  به گزارش ایانا از روابط عمومی بانک کشاورزی،

مجلس شورای اسالمی با حضور نمایندگان عالی رتبه کشوری در  1404 افق در ایران فراکسیون همت به اشتغال ایجاد و صادرات

محل سالن همایش های اجالس سران برگزار شد و طی آن لوح و تندیس کارآفرین برجسته به مدیر عامل بانک کشاورزی اهداء 

 گردید.

http://www.iana.ir/fa/news/39740/%D8%A7%D9%87%D8 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۶تاریخ: 

 تصمیمات جدید دولت درباره پالسکو

 حمایت از اصناف و کارگران خسارت دیده اتخاذ کرد.تصمیماتی درباره جبران خسارت و هیأت وزیران در جلسه امروز، 

 تشکیل با جمهوری رئیس روحانی ریاست به  رسانی ریاست جمهوری، با موافقت هیئت وزیران به گزارش ایانا از پایگاه اطالع 

نگی ، کیفیت هماهامل وقوع آتش سوزی و فرو ریختن ساختمان پالسکو، نحوه مدیریت محیطیعو و علل بررسی منظور به کارگروهی

ملی در مدیریت بحران و راه های پیشگیری از تکرار آن و اصالحات ساختاری و مدیریتی الزم در قالب گزارش دستگاه های مسئول 

 بررسی حادثه، تصمیماتی به این شرح اتخاذ شد:

 50جرایم و هزینه دیرکرد خشش کلیه مطالبات بانک ها از واحدهای ساختمان پالسکو به مدت دو سال استمهال و عالوه بر ب (1

 توسط دولت تأمین و پرداخت گردد.درصد باقیمانده نیز  50درصد سود تسهیالت مذکور توسط بانک ها و 

ه نکاشتغال به کار داشته اند، اعم از ایوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کلیه افراد بیکار بیمه شده را که قبالً در ساختمان پالسکو  (2

ماه طبق مقررات و به فوریت تحت پوشش  4قرار داشته باشند، به مدت بیمه خویش فرما، بیمه شده و یا در وضعیت بیمه منقطع 

 ضمناً حقوق دی ماه آنان را در اسرع وقت پرداخت نماید.بیمه بیکاری قرار دهد و 

ار و ایران، توسط وزارت تعاون، کبا شناسایی از طریق اتاق اصناف کلیه شاغالنی که دارای بیمه نیستند )اعم از کارگر یا کارفرما(  (3

فروردین ماه از حداقل دستمزد قانونی و سایر مزایای مربوط به آن ماه از دی ماه تا  4رفاه اجتماعی مثل بیمه شده ها به مدت 

 برخوردار شوند.

سازمان تأمین اجتماعی به یم طبق مقررات قانونی توسط بدهی بیمه کارفرمایان ساختمان پالسکو پس از بخشیدن کامل جرا (4

 سال تقسیط شود. 5مدت 

میلیون تومان تسهیالت  300مبلغ با توجه به اعالم آمادگی بانک ها، به کلیه کارفرمایان واحدهای آسیب دیده ساختمان پالسکو تا  (5

ماه دوره  36ماهه )یک سال دوره تنفس و  48مذکور  تسهیالتدرصد پرداخت گردد و بازپرداخت  18بانکی با سود حداکثر 

 بازپرداخت( خواهد بود.

درصد اموال آنها  50پالسکو، بیش از سوزی ساختمان کلیه بدهی های مالیاتی مربوط به واحدهای کسبی که در اثر سانحه آتش (6

های بیمه مکلف شدند تا بخشوده شود. همچنین شرکت 1394عملکرد سال از بین رفته است، با معرفی اتاق اصناف ایران، تا پایان 

تعهد شده را های جاری نسبت به بررسی خسارت واحدهای بیمه شده ساختمان پالسکو اقدام و کل خسارتپایان بهمن ماه سال 

 وفق مقررات پرداخت نمایند.

p://www.iana.ir/fa/news/htt39936/%D8%AA%D8%B5%D9%8 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۵ بهمن ۰۴تاریخ: 

 بانک کشاورزی جزو شرکت های برتر ایران معرفی شد

همایش شرکت های برتر ایران روز دوشنبه چهارم بهمن با حضور نمایندگان کمیسیون های اقتصادی و صنایع و معادن مجلس 

معاونان وزرا و مدیران و کارشناسان حوزه مدیریت واقتصاد کشور برگزار و طی آن بانک کشاورزی بر اساس رتبه  شورای اسالمی،

 به عنوان یکی از شرکت های برتر ایران انتخاب و معرفی شد IMI-100 بندی سازمان مدیریت صنعتی

کمیسیون های اقتصادی و صنایع و معادن مجلس همایش شرکت های برتر ایران روز دوشنبه چهارم بهمن با حضور نمایندگان 

شورای اسالمی، معاونان وزرا و مدیران و کارشناسان حوزه مدیریت واقتصاد کشور برگزار و طی آن بانک کشاورزی بر اساس رتبه 

 .به عنوان یکی از شرکت های برتر ایران انتخاب و معرفی شد IMI-100 بندی سازمان مدیریت صنعتی

ا از روابط عمومی بانک کشاورزی، سازمان مدیریت صنعتی هرساله با هدف شناسایی جایگاه بنگاه های اقتصادی و گروه به گزارش ایان

کشور را  تصاداق در تاثیرگذار و بزرگ های شرکت های صنعتی، گسترش رقابت بین بنگاه ها و کمک به سیاست گذاران اقتصادی ، 

ین رتبه بندی، بانک کشاورزی موفق شد از نظر میزان فروش یکی از رتبه های برتر را معرفی می کند و امسال در نوزدهمین سال ا

شرکت برتر ایران  500شایان ذکر است این همایش در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد و طی آن .کسب کند

 .انتخاب و معرفی شدند 1394بر اساس اطالعات سال مالی 

http://www.iana.ir/fa/news/39867/%D8%A8%D8% 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۴تاریخ: 

 بازار با ظهور ریسک ترامپ 3آینده 

دغدغه مقابل 3« انداز بازار ارزچشم»و  «ریسک و پربازدهشناسایی بازارهای کم»، «ریسک ترامپ در بازارهای جهانی»دنیای اقتصاد: 

ها های گذشته در شدت یافتن این دغدغهاقتصاد ایران است. وضعیت خاص اقتصاد جهانی پس از ظهور ترامپ و برخی نوسانات در ماه

حضور با « های بانکداری و تولیدهای پولی و چالشسیاست»کند در همایش تالش می« دنیای اقتصاد»اثرگذار بوده است. 

نظران اقتصادی و نمایندگان بخش تولید، روندهای پیش رو را ترسیم کند. گذاران ارشد اقتصادی، فعاالن بازار سرمایه، صاحبسیاست

 .شودشود و در آن عالوه بر آینده بازارها، تار و پود بانکداری پس از اصالحات به تصویر کشیده میاین همایش فردا برگزار می

 ازار جهانیریسک ترامپ در ب

بسوط صورت مها در سرتاسر دنیا را افزایش داده است. تاکنون نیز بهمواضع سیاسی و اقتصادی دونالد ترامپ ابهامات فعاالن این حوزه

یکی از « دنیای اقتصاد»دیدگاه مستقلی از سمت او ارائه نشده تا فضای قضاوت در مورد ترامپ، غبارآلود باقی بماند. طبق گزارش 

وپاگیر دولتی ها و قوانین دستهای مالی ترامپ، افزایش رشد اقتصاد کشور از طریق کاهش مالیاتهای سیاستین اولویتترمهم

های های کودکان و بخشها، آموزش، مراقبتجمهوری آمریکا از تالش خود برای افزایش مخارج در زیرساختهمچنین رئیس .است

های مالیات، سیاستی های گسترده در مخارج دولت، در کنار کاهش نرخترامپ برای افزایشهای دونالد دیگر خبر داده است. برنامه

جدید  جمهوریرسد. با توجه به نقش مهم آمریکا در ساختار اقتصاد جهان، تصمیمات مبهم رئیسنظر میغیرمنطقی و غیرعملیاتی به

نین در گزارشی که وزارت اقتصاد در آن به تبعات انتخاب ترامپ کند. همچآمریکا ریسک زیادی را به بازارهای طال و ارز تحمیل می

در اقتصاد ایران پرداخته، تحلیلگران معتقدند عوامل با منشا بنیادی موثر بر رشد اقتصادی کشور از جمله تاثیر بخش مالی، شرایط 

توانند از انتخاب خوردار است که میاقتصاد کالن، نظام تجاری، محیط سیاسی و اجتماعی و عوامل جغرافیایی از اهمیت جدی بر

طور مستقیم و غیرمستقیم از طریق قیمت نفت، ارزش دالر، قیمت طال، نوسانات بازارهای مالی و اجرای های آن بهترامپ و سیاست

 تواند ارزیابیجمهور جدید آمریکا، میهای رئیستر اظهارات و برنامهبرجام متاثر شوند. با توجه به مطالب ذکر شده، بررسی دقیق

تر به بینی وضعیت آینده اقتصاد آمریکا )اقتصاد جهان( با نگاه دقیقتری از ریسک ناشی از وی در بازارهای جهانی بدهد. پیشدقیق

 شود که نقاطتمام سناریوهای ممکن، کمک شایانی به فعاالن اقتصادی در سایر نقاط دنیا خواهد کرد. در همایش مذکور تالش می

 .میمات اقتصادی و سیاسی ترامپ و ریسک ناشی از آنها در بازارهای مختلف بررسی شودمبهم تص

 ریسکترین بازار کمجذاب

گذاران خرد و کالن همواره یافتن بازاری که همزمان با ریسک پایین، سود مناسبی را نیز عاید آنها کند، جذاب است. برای سرمایه

عنوان توان سه بازار را بهگذاری است. در حال حاضر میارشناسان و فعاالن حوزه سرمایهیافتن این بازار، نیازمند کسب نظر از ک

بازار بدهی. واکاوی دقیق این بازارها  -3گذاری و های سرمایهصندوق -2بانک )بازار پول(،  -1ترین بازارها در کشور نام برد: ریسککم

رفی برای آگاهی از ماهیت بازار و سازوکار ورود و خروج به بازار مورد نظر در درجه اول نیاز به معرفی و شناخت هر یک دارد. مع

طور مجزا بررسی شود. درباره بازار مذکور داشت، باید بازدهی و ریسک هر یک به 3ضروری است. همچنین برای اینکه دید بهتری از 

تری داشت؛ چراکه نحوه محاسبه بازدهی در سه روشنسازی شود تا بتوان مقایبازدهی بازارها مهم است که محاسبه نرخ سود یکسان

هر یک از این بازارها مختص به آن بازار است و مقایسه آنها با یکدیگر بدون معادل کردن سودها، چندان دقیق نیست. مقایسه 

های مقدار بازدهی بانک دانستن .تری خواهد شدگذاری، منجر به تصمیم مطمئنهای سرمایههای فعال در بازارهای پول و صندوقبنگاه

های زمانی مختلف، الزمه گذاری مشترک با درآمد ثابت و اوراق خزانه اسالمی در بازههای سرمایهخصوصی و دولتی، صندوق

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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تری را به متقاضی این های جهانی، دید کاملگذاران است. همچنین مقایسه ریسک و بازدهی بازارهای داخل کشور با نمونهسرمایه

 گیرد و در نهایت بابه تفصیل موارد باال مورد بحث قرار می« ریسک در اقتصاد ایرانبازارهای کم»دهد. در کارگاه آموزشی می بازارها

 .گذاری که منجر به بیشترین سود شود، انتخاب خواهد شدپذیری اشخاص مختلف، بهترین پرتفوی سرمایهتوجه به میزان ریسک

 انداز بازار ارزچشم

های اخیر دچار نوسانات شدیدی شد که طبق تحلیل کارشناسان، ناشی از دو عامل بنیادی و مقطعی بوده است. کشور در ماه بازار ارز

 های برابری پولهای مجلس در این مورد، بر مبنای نظریات اقتصادی، عوامل بنیادین روند بلندمدت نرخطبق گزارش مرکز پژوهش

اقتصادی، نرخ تورم، عرضه پول، کسری بودجه دولت و کسری تجارت خارجی از جمله کنند. نرخ رشد کشورها را تعیین می

تا  92های منفی بوده است و در سال 91شوند. رشد اقتصادی کشور در سال ثیرگذار بر بازار ارز محسوب میترینعوامل بنیادی تامهم

نرسیده  91ولید ناخالص داخلی هنوز به سطح سال درصد رشد کرده است؛ در واقع سطح ت 0/ 8طور متوسط هر سال نیز به 94

نرخ تورم نیز اگرچه روند کاهشی داشته و امسال یک رقمی شده است، اما نسبت به متوسط نرخ تورم کشورهای عضو سازمان  .است

قطعی نیز که تنها یک درصد بوده، بسیار باالتر است.در مورد عوامل م 2015در سال  (OECD) های اقتصادی و توسعههمکاری

توان به چند نمونه اشاره کرد. افزایش ارز جهانی دالر در مقابل سایر ارزها قابل توجه است. شاخص دالر که متوسط وزنی ارزش می

درصد باال رفته است. افزایش نرخ  8میالدی تقریبا  2016ماهه دوم سال 6دالر آمریکا با شرکای تجاری عمده این کشور است، طی 

درصد در این میان نقش مهمی داشته که باعث کاهش تقاضای جهانی طال و افزایش ارزش دالر شده  0/ 75به  0/ 25بهره آمریکا از

 .است

http://www.iana.ir/fa/news/39861/%D8%A2%DB%8C% 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۶تاریخ: 

 خدمات ویژه آخر سالی فروشگاه تعاونی مصرف کارکنان جهاد کشاورزی اعالم شد

تعاونی مصرف کارکنان وزارت جهادکشاورزی با صدور اطالعیه ای ساعات کار جدید فروشگاه این تعاونی را تا پایان سال جدید اعالم 

تعاونی مصرف  سیدحسین امامی رضوی، مدیرعامل و عضو هیات مدیره به گزارش خبرنگار ایانا، در این اطالعیه که به امضای .کرد

کارکنان وزارت جهادکشاورزی رسیده آمده است، فروشگاه مرکزی )میدان انقالب( تا پایان سال جاری همه روزه به جز روزهای آدینه 

 یکسره دایر بوده و به شرح ذیل برای عموم ارائه خدمات می کند: 20تا  8:30از ساعت 

 .درصد از تخفیف برخوردار هستند 35کاالهای عرضه شده در فروشگاه تا  *

  .خدمات خرید اقساطی نیز در طول ساعات ذکر شده به اعضاء ارائه می گردد    *

 .مشتریان در زمان خرید می توانند از پارکینگ فروشگاه استفاده نمایند *

 .انتقادات و پیشنهادات سازنده اعضاء هستندضمناً مدیران تعاونی و فروشگاه آماده دریافت نظرات، 

همچنین در راستای ارائه خدمات بهتر و اطالع رسانی و آگاهی اعضاءاز اخبار و فعالیت های تعاونی و مشارکت هرچه بهتر اعضاء و 

م به راه اندازی کانال دریافت پیشنهادات و انتقادات و بهره مندی از راهکارها در رفع نواقص و کاستی ها، شرکت تعاونی مصرف اقدا

 تلگرام کزده است.

http://www.iana.ir/fa/news/39941/%D8%AE%D8 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۵تاریخ: 

 باران خرافات بر خشکی و تشنگی ایران

در فضای مجازی بین « فناوری و سالح هولناک هارپ»، «وهواییجنگ آب»عباراتی مانند هایی شامل چند وقتی است که نوشته

. دهندمحیطی در منطقه ما را به دشمنان بیرونی نسبت میهوایی و زیستوشود. این مطالب، مشکالت آبدست میبهمردم دست

مناسب نبودیم، عالوه بر تکرار همان ادعاهای گذشته، شاهد بارش  1395تازگی و بعد از اینکه در پاییز و اوایل زمستان سال به

 .اندسالی در کشور اضافه شدهتأسیسات موجود در منطقه عسلویه و پارس جنوبی به مقصران خشکی و خشک

 دانشجوی دکترای هواشناسی کشاورزی -حسن صالحی 

در فضای مجازی بین « و سالح هولناک هارپفناوری »، «وهواییجنگ آب»هایی شامل عباراتی مانند چند وقتی است که نوشته

. دهندمحیطی در منطقه ما را به دشمنان بیرونی نسبت میهوایی و زیستوشود. این مطالب، مشکالت آبدست میبهمردم دست

ای گذشته، شاهد بارش مناسب نبودیم، عالوه بر تکرار همان ادعاه 1395تازگی و بعد از اینکه در پاییز و اوایل زمستان سال به

عالوه  گونه مطالب،اند. اینسالی در کشور اضافه شدهتأسیسات موجود در منطقه عسلویه و پارس جنوبی به مقصران خشکی و خشک

کردن از زیر بار مسئولیت و دادن خالیرود، شانهارزش به شمار میفایده و بیبر اینکه فاقد پشتوانه علمی بوده و اشاعه مطالب بی

 .کنده افکار عمومی را تداعی میآدرس غلط ب

نداشتن تأثیر و تغییر عامدانه و هدفمند در وضع هوا و اقلیم یک منطقه داشتن یا امکانهدف ا نوشتار حاضر، بررسی علمی امکان

های یطدر محنیست؛ البته که در محیط آزمایشگاهی و محدود، امکان تغییراتی مانند ایجاد ابر و بارندگی یا برعکس وجود دارد؛ ولی 

های بزرگی نیز که به صورت واضح و روشن باز و به وسعت یک منطقه یا کشور، چنین چیزی هنوز اثبات و انجام نشده است. پروژه

شوند، درزمینه افزایش بارش تاکنون موفقیت درخور انجام می (Weather Modification) در دنیا به نام کلی تعدیل وضع هوا

و... به کار  بردن مهبخش هواشناسی نظیر تگرگ، ازبینهای زیانخطرکردن پدیدهخطرکردن یا بیبیشتر برای کماند و توجهی نیافته

هاست از سوی وزارت نیرو و ترین مثال آن پروژه بارورسازی ابرها به هدف افزایش بارش در کشور است که سالروند. ملموسمی

هایی از کشور به مرکزیت استان یزد میلیاردها تومان بودجه در بخشو با صرف های وابسته به آن و مشارکت کشور روسیه شرکت

شود و تاکنون گزارشی مستدل و قابل قبول از افزایش بارش یا تغییر محسوس در وضعیت اقلیمی این بخش از کشور ارائه انجام می

ده خشک جهان واقع ششور ما در کمربند خشک و نیمهبه عنوان نکته اصلی و هدف این نوشتار، باید دانست که اصوال کنشده است. 

کنیم. کمبود بارش، ویژگی سرزمین ماست. این در حالی است که رفتار ما خشک زندگی میاست و ما در یک منطقه خشک و نیمه

یک  ی برایمحیطی ما در سرزمینمان، حتبا طبیعت ایران مطابق با توان اکولوژیک و ظرفیت این منطقه نیست و مدیریت زیست

منطقه مرطوب نیز خطرآفرین است. مقایسه بارندگی در کشور ما با جاهایی مثل اروپا، اشتباه است؛ چراکه نوع اقلیم آن مناطق با ما 

شده متعدد و براساس متفاوت است. هرچند تغییرات اقلیمی در همه نقاط جهان ازجمله اروپا و آمریکا، به گواه مطالعات علمی انجام

طورکلی طبیعت را براساس اصول علوم جوی، یک سیستم دینامیک مانند جو زمین و به.ی اقلیمی، تأثیرگذار بوده استهاشاخص

فر زند، اتمسطور که اگر بادکنک را از یک طرف فشار دهیم، از طرف دیگر بیرون میتوان مثل یک بادکنک در نظر گرفت. همانمی

های انسانی در سیستم منظم جوی از حد تحمل دهد. دخالتوارده، واکنش نشان می زمین نیز به همین صورت در مقابل فشارهای

های اخیر، ها و فشارهاست. در منطقه ما، در دههسالی از کمترین تبعات این دخالتاین سیستم خارج شده است. خشکی و خشک

اس ای در مقیست. تزریق شدید گازهای گلخانهدرستی رعایت نشده امحیطی و آب و هوایی بهاصول توسعه پایدار و قوانین زیست

های خارج از توان اکولوژیک برداریبوم، بهرهها و زیستای، دخالت فراوان در طبیعت، تخریب گسترده جنگلوسیع جهانی و منطقه
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دست، ازاین هایی فراوانهای حفاری مدرن و مثالسرزمین، برداشت وسیع و شدید آب از صدها متر زیر زمین به کمک دستگاه

های مختلف در قالب قهر ها و مکانبوم و پاسخ قاطع طبیعت را به دنبال خواهد داشت. پاسخی که در زمانمطمئنا ناپایداری زیست

وهوایی امروز ما، دشمنان بیرونی یا عوامل ایم. دالیل مشکالت آبو خشم طبیعت و به شکل بالیای طبیعی متفاوت، دیده یا شنیده

یعه نیستند؛ بنابراین راهکارهای حل این مشکالت نیز، درونی و دست خود ماست. اولین و مؤثرترین راه، برگشت به مدیریت ماوراءالطب

هاست. با این نگاه، ما خود را ناگزیر از جایگزینی مفهوم ریزیها و برنامهگیریصحیح و سازگار با اقلیم و اعمال آن در همه تصمیم

ها و محصوالت، امکان ندارد و حتی در صورت پذیریم که خودکفایی در همه زمینهفایی دانسته و میجای خودکامنیت غذایی به

 صرفه نیست. با درکِ رد پای آبامکان به

(water footprint)  .یا آب پنهان )مجازی(، آب الزم برای تولید هر محصول را به حساب آورده و برایمان درخور تأمل خواهد بود

بر و پرمصرف در اقلیم خشکمان را گناهی نابخشودنی خواهیم دانست. با این رویکرد، کاشت و مصرف محصوالت آبدر آن صورت، 

نین شود و اتفاق نخواهد افتاد. با چمیلیارد دالر، اقتصادی تلقی نمیدیگر صادرات سه میلیارد دالر پسته با صرف آبی به ارزش هشت 

ر دانیم، بلکه دخالت دحل مشکالت نمیتنها راهاب انواع سدها برداشته و انتقال آب را نهحدوحستفکری، ما دیگر دست از ساخت بی

  .پنداریمآفرین میطبیعت محسوب کرده و مشکل

http://www.iana.ir/fa/news/39906/%D8%A8%D8%A7%D8% 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۴تاریخ: 

 شنبهشناسی جنگل؛ فردا سهبرگزاری بزرگداشت محقق پیشکسوت حشره

به در سالن شنشناسی جنگل در کشور، روز سهیاد استاد دکتر منصور عبایی، محقق پیشکسوت حشرهمراسم یادبود و بزرگداشت زنده

 .خواهد شد شناسی کشاورزی برگزاربخش تحقیقات حشره

به در سالن شنشناسی جنگل در کشور، روز سهیاد استاد دکتر منصور عبایی، محقق پیشکسوت حشرهمراسم یادبود و بزرگداشت زنده

کتر یاد استاد دشناسی کشاورزی برگزار خواهد شد.به گزارش خبرنگار ایانا، مراسم یادبود و بزرگداشت زندهبخش تحقیقات حشره

در محل  12تا  10از ساعت  1395ماه شنبه پنجم بهمنشناسی جنگل در کشور، روز سهقق پیشکسوت حشرهمنصور عبایی، مح

 پزشکی کشور برگزار خواهد شد.شناسی کشاورزی واقع در مؤسسه تحقیقات گیاهسالن بخش تحقیقات حشره

زنده یاد دعوت کرد تا با حضور در این آیین، مندان آن پزشکی کشور از عالقهشناسی ایران در مؤسسه تحقیقات گیاهانجمن حشره

خورشیدی و عضو  1318آذر  29یاد دکتر منصور عبایی متولد باعث شادی روان آن دانشمند فقید و تسالی بازماندگان شوند.زنده

یاهپزشکی قات گها، مراتع و آبخیزداری کشور بود. وی از اعضای بازنشسته هیأت علمی مؤسسه تحقیکمیته گیاهپزشکی سازمان جنگل

کشور بود که مدرک کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه تهران در رشته گیاهپزشکی و دکترایش را از دانشگاه مونیخ آلمان در رشته 

ی آید و بخش زیادی از متخصصان فعلشمار میهای جنگل بهشناسی جنگل گرفت.عبایی از پیشکسوتان رشته آفات و بیماریحشره

 اند.بردههای وی بهره های خود از راهنمایینامهجوان حوزه جنگل، در تدوین پایانشناسان و حشره

اند، پره شمشاد قرار گرفتهشناس پیشکسوت یک ماه قبل برای سرکشی به شمشادهای مازندران که تحت هجوم آفت شباین حشره

دلیل کسالت و احساس ناراحتی در ریه در بیمارستان عرفان بستری شد. شدت به مازندران سفر کرد و پس از بازگشت از سفر به

خیص دو تن از پزشکان، به بیمارستان مسیح دانشوری منتقل شود، اما متأسفانه شامگاه گرفتن مشکالت ریوی وی باعث شد با تش

 سالگی چشم از جهان فروبست./ 77ماه امسال، در سن دی 18

http://www.iana.ir/fa/news/39855/%D8%A8%D8%B1% 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۵تاریخ: 

 هاانتخاب محیط بان تاالب در مراسم روز جهانی تاالب

 .شودمراسم روز جهانی تاالب ها با حضور دست اندرکاران و مسئوالن ملی و بین المللی حوزه تاالب ها در استان خوزستان برگزار می

ران از های ایست، محسن سلیمانی روزبهانی مدیر ملی طرح حفاظت از تاالببه گزارش ایانا به نقل از پایگاه اطالع رسانی محیط زی

 .خبر داد "ها برای کاهش خطر بالیای طبیعیتاالب"برگزاری مراسم روز جهانی تاالب ها با شعار

ها در شهر رامسر تاالبفوریه مصادف با روز جهانی تاالب ها و بر گرفته از تاریخ تصویب کنوانسیون  2این مراسم هر ساله در تاریخ 

ضوع ویژه موها با کاهش خطرات بالیای طبیعی بهشود. امسال نیز با توجه به اهمیت و ارتباط موضوع تاالب، برگزار می1971در سال 

ی دارای هاشود. عالوه بر این مراسم، دیگر استانها در استان خوزستان و در شهر اهواز برگزار میریزگردها مراسم روز جهانی تاالب

های متنوعی را در سطح استان های کشور برنامهتاالب نیز به فراخور فعالیت خود و در راستای ارتقا سطح آگاهی و شناخت تاالب

مطالعاتی، اجرایی و مشارکت -در این مراسم، برنامه انتخاب قهرمان تاالب در سه بخش فعالیتهای تحقیقاتی .برگزار خواهند کرد

های ایران و مرکز منطقه ای رامسر به منظور حفاظت محیط زیست و با همکاری طرح حفاظت از تاالب مردمی توسط سازمان

شود و های تاالبی در سراسر کشور، برگزار میبندی تجربیات موفق مرتبط با حفاظت بهینه اکوسیستمآوری و طبقهشناسایی، جمع

 .ها انجام داده باشند نیز تقدیر خواهد شداز تاالباز محیط بانان تاالبی که اقدامات شاخصی در عرصه حفاظت 

های شرکت در رقابت را دریافت و پس از پر کردن اطالعات توانند از راه کلیک بر روی این لینک فرمتمام افراد حقیقی و حقوقی می

دفتر -E نوع زیستی، بلوکاتوبان حکیم، پارک طبیعت پردیسان، ساختمان اداری موزه ت -ها را به آدرس تهراندرخواستی، فرم

 ارسال کنند. wetlands2017@gmail.com ها و امور مناطق یا آدرس پست الکترونیکزیستگاه

بهمن ماه اعالم خواهد شد و به نفرات برتر جوایزی  14های دریافتی توسط کمیته داوران بررسی و نتایج آن در روز جهانی تاالبها فرم

 اهداء خواهد شد

http://www.iana.ir/fa/news/39894/%D8%A7%D9%86%D8%AA% 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۸تاریخ: 

 ماه منتشر شداقتصاد سبز بهمن

 .رفسنجانی منتشر و توزیع شداکبر هاشمیاهلل علیدرگذشت آیتماه ماهنامه اقتصاد سبز با حال و هوایی متأثر از شماره بهمن

رفسنجانی در یک باغ کشاورزی اختصاص یاد هاشمیبه گزارش خبرنگار ایانا، در این شماره ماهنامه که روی جلد آن به حضور زنده

 ای از سخنان وی برای جامعه کشاورزی و روستایی را منتشر کرده است.یافته است، گزیده

برخی رویدادهای مهم ماه مورد گزک نگارنده آن  "باشیفضول"های گذشته از زبان این شماره ماهنامه که همچون روال شماره در

های جدید کشاورزی و صنایع غذایی در جهان و الملل و ترجمه شده تحریریه ماهنامه، معرفی اپلیکیشنقرار گرفته است، اخبار بین

ها و اخبار برندها نیز در کنار سایر مطالب تولیدی این ماهنامه خصصی در بخش دنیای نمایشگاههای تهمچنین اخبار نمایشگاه

 تخصصی منتشر شده است.

 شود./امتیازی، مدیرمسئولی و سردبیری محمدرضا جمشیدی منتشر میماهنامه اقتصاد سبز به صاحب

http://www.iana.ir/fa/news/39987/%D8%A7%D9%8 
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 مرکبات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵بهمن  ۰۸تاریخ: 

 واردات پرتقال مصر و ترکیه به وزارتخانه پیشنهاد شد

وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد واردات پرتقال از مصر و ترکیه را به وزارت جهاد رئیس اتحادیه میوه و سبزی گفت:طی نامه ای 

اقتصادی  گروه  صنعت، تجارت و کشاورزی حسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و سبزی در گفتگو با خبرنگار.کشاورزی داده است

با اشاره به اینکه طرح پیشنهاد واردات پرتقال به وزرات جهاد کشاورزی اظهار داشت: طی نامه ای پیشنهاد  باشگاه خبرنگاران جوان،

ه عرض واردات پرتقال از مصر و ترکیه را به وزارت جهاد کشاورزی داده تا در صورت بحران شب عید و یا خارج از فصل تولید به بازار

وی افزود: جلوگیری از واردات قانونی پرتقال، قاچاق گسترده و فروش آن با قیمت های باال در .شود تا باغداران متمحل آسیب نشوند

به گفته مهاجران در صورت واردات قانونی هر کیلو پرتقال مصر و ترکیه و احتساب هزینه حمل و نقل و .بازار را به همراه داشته است

رئیس اتحادیه میوه و سبزی با اشاره به آخرین وضعیت پرتقال های .نرخ سه هزار تومان به دست مصرف کننده می رسدترانزیت با 

ن مین خاطر ایه به که شد وارد کمتری آسیب مازندران غرب های پرتقال اخیر یخبندان و سرما پی تولیدی کشور تصریح کرد: در 

سازی در انبارها است و از طرفی پرتقال های جنوب بازار را اشباع کردند و تنها قیمت پرتقال ها برای نیاز شب عید در حال ذخیره 

 .آنها باالست

http://www.yjc.ir/fa/news/5952164/%D9%88%D8%A7%D 
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 مرکبات
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۹تاریخ: 

 دریا« پرتقال بارانِ

سپارند تا رزق به دست آورند، شرق ،سیدمسعود آریادوست: در خزرآباد ساری، صیادانی هستند که وقتی تورشان را به دل دریا می

، اما واقعیت .کند. منظره در نگاه اول شاید رمانتیک به نظر آید: دریا، پرتقال، خورشیددریا به جای ماهی، به آنها پرتقال هدیه می

دار اهل خزرآباد، چند روزی است که بخش بزرگی از زندگی خود را به دریا سپرده. شاید امروز او دیگر باغ.حکایتی دیگر دارد: فاجعه

های لعادل طیبی، عکاس پرتقا.ورشکسته باشد و خویشتن را بازنده ببیند؛ اما نه به جرم قمار، بلکه به جرم سرمای بدعهدی مسئوالن

دارها با سرمای باغ»گوید: می« شرق»دریا، از سرمای مازندران که چگونه دریا را به رنگ پرتقال درآورده به خبرنگار شده به ریخته

دارها طعم خود را از دست های باغها و تامسونلساله خود را از دست دادند و این سرما باعث شد پرتقااخیر، ماحصل تالش یک

دید و مجبور شد محصول پرتقالش را روانه رودها کند. در نهایت ای پیش پای خود نمیار دیگر چارهداز طرفی باغ .بدهند و تلخ شوند

دارهایی است که محصول باغش از سرمای زمستان مازندران فاطمه طیبی، از باغ.«ها به دریا سرازیر شدلاز طریق رودها این پرتقا

 توانستیم در زیر خاکها را نمیلگوید: این پرتقاها را به دریا ریختید، میلرتقادر امان نماند. فاطمه خانم در پاسخ به اینکه چرا پ

 شود. البته قبال هم چنینراحتی در خاک تجزیه نمیها بهبیند. پوست پرتقال برخالف بقیه میوهدفن کنیم. چون خاک صدمه می

شتر های قبل بسیار بیچند روزه به دریا سرازیر شده، نسبت به سالاتفاقی رخ داده، اما نه با این حجم زیاد. حجم پرتقالی که در این 

کنند نه دولت، نه محیط داران روایت میگونه که باغآن.است. برای مرکبات در این چند سال اخیر چنین اتفاقی با این میزان رخ نداده

اش گالیه کرد که چرا این کار را کرده و محصول سرمازده تواندار هم نمیاویی اقدامی را انجام ندادند. از باغجیزیست و نه هیچ اِن

 ها در زیر خاک هم برایلکردن پرتقاکند، چه تصمیمی باید بگیرد؟ دفندار حمایت نمیرا به دریا ریخته است. وقتی کسی از باغ

شان اکنون در تور ماهیگیری داران که حاصل یک سال زحمتخاک زیان دارد. شما بگویید ما چه کار کنیم؟ گالیه خانواده باغ

ماهیگیران افتاده، با ادعاهای مسئوالن همخوانی ندارد. ایسنا به نقل از یک مقام مسئول و آگاه وزارت کشاورزی می گوید: این 

نجاکه و از آداران خریداری شده است زدگی آنها در حمایت از تولیدکنندگان و تولید ملی از باغها با توجه به سرمای اخیر و یخلپرتقا

اند. نظرات این مقام مسئول و آگاه، در حالی از سوی ایسنا منتشر شده که هیچ خبری گونه مصرفی نداشتند، به دریا ریخته شدههیچ

ادعای این مسئول آگاه ایسنا « شرق»وگو با خبرنگار اما کشاورزان خزرآباد ساری در گفت .از نام و نشان این شخص در ایسنا نیست

دارها انجام نشده. هر چه هست، در حد هیچ اقدامی برای کمک به باغ» :گویدباره میایندار محمد نوری، درکنند. باغب میرا تکذی

گوید: در این رابطه یکی از صیادان با خنده می.«ها را پرداخت کنند، اصال معلوم نیستحرف و سخن بوده. اینکه چه زمانی خسارت

در این یکی، دو ساله  ...کند انگاری دریا رویش را برگرداندهکنیم! این صیاد با تأسف ابراز میصید میما چند روز است که پرتقال 

ها در آوری پرتقالصیاد با سه تراکتور مشغول فعالیت و جمع 25طوری شده که انگار دریا رو برگردانده. در چند روز اخیر حدود 

محمدعلی طهماسبی، در حاشیه نخستین همایش ملی توانمندسازی !شده خزرآباد ساری هستند؛ جایی که فقط یک ماهی صید

وگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ابراز کرده بود که امسال نیازی به واردات پرتقال نداریم و این میزان مراکز کشت بافت در گفت

« رقش»وگو با داران مازندران در گفتی است که باغخسارت مربوط به مازاد تولید بود و تولید به اندازه کافی وجود دارد. این در حال

 کند. وقتیدانید مازندران میوه شب عید ایران را تأمین میشما می»آورند: از صدمات جدی به مرکبات در مازندران سخن به میان می

ر مازندران به فرض مثال هزار مرکبات مازندران از بین برود، مسلما در قیمت شب عید و میوه شب عید تأثیر خواهد گذاشت. اگر د

العاده زیاد بود، اما از سوی دیگر تلفات و تن مرکبات داشته باشیم، االن این میزان به نصف کاهش پیدا کرده. امسال مرکبات فوق

لفنی با توگوی داران مازنی بیشتر با سخنان دکتر بیابانی همخوانی دارد. بیابانی در گفتسخنان باغ«. ضایعات آن هم بیشتر بود

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


            
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                         5139 ول بهمنااهم اخبار کشاورزی هفته 

 

219 
 

یر ها، یقینا بر بازار تأثزدگی میوهگفت: سخنان غیرکارشناسانه مدیرکل جهاد کشاورزی استان مازندران درباره یخ« شرق»خبرنگار 

ها و دستپاچگی باغداران برای عرضه زودهنگام میوه به بازار شد. این مسئله طلبشدن فرصتگذاشت و این ابراز نظرها منجر به فعال

نبود. بیابانی درباره حضور سودجویان بازار میوه و تالش برای کنارزدن آنها از سوی دولت ابراز کرد: تالش دولت همیشه این  تأثیربی

 .نشده است و این مسئله قدیمی کماکان در بازار جریان دارد بوده که مانع از حضور این افراد شود، اما باز هم موفق 

ها را خریداری نکرد تا از ریختن آن به دریا ممانعت به عمل آورد و این بار ا دولت این پرتقالبیابانی در پاسخ به این سؤال که چر

عرضه »گناه بودیم، اما به ما انگ ایم؛ چراکه هرچند بیلحاظ روانی آزردهمنفی روانی را در کشور تولید نکند، پاسخ داد: ما حقیقتا به

این ابراز نظر اخیر بیابانی در حالی صورت .توانست یک پیشنهاد عملیاتی شود، اما نشدیزدند. این پیشنهاد شما واقعا م« مرکبات یخی

ها را دولت در حمایت از تولیدکنندگان خریداری گیرد که مقام مسئول و گمنام وزارت جهاد کشاورزی تأکید داشته: این پرتقالمی

براساس سخنان بیابانی و کشاورزان مازنی، این ادعا کذب .ه ریختندگونه مصرفی نداشت، آن را به رودخانکرده و به دلیل اینکه هیچ

 اعالم باید فتد،نی اتفاق این که داشت قصد دولت اگر: گفت بیابانی گاه رنگ واقعیت به خود نگرفته است. ای هیچبوده و چنین مسئله

توانستیم کشاورز را را بدهد. با این کار می تومانی300توانست پیشنهاد خرید لت میدو. کندمی خریداری را مرکبات که کردمی

آمده برای وجوداطالعی از مشکالت بهلحاظ روحی و روانی برای سال بعد آماده کنیم که باز هم میوه تولید کند. بیابانی با ابراز بیبه

رد. شده تأویل کنماییا بزرگرؤیت است و مشکل رنمایی شده است. در ساحل، مرکبات قابلاین مسئله مقداری بزرگ :صیادان گفت

حداقل در خزرآباد از اوضاع نابسامان صیادان خبر « شرق»وی از ابراز نظر نهایی درباره مشکالت صیادان خودداری کرد. منابع خبری 

میوه  هبیابانی در پایان سخنان خود، از میوه شب عید هم سخن گفت و تصریح کرد: من معتقدم این اتفاق بیش از اینکه ب.دهندمی

ها در قیمت گران میوه کامال مشهود است. وی زدنکننده لطمه خواهد زد. اکنون نیز آثار این لطمهشب عید لطمه بزند، به مصرف

 .بودند کردن قیمت میوهنمایی در کشور مطرح کردند به فکر همین گرانافزود: متأسفانه کسانی که این مسئله را با جوسازی و بزرگ

که  گفت: کسانی« شرق»حکایت از گرانی و کمبود میوه در شب عید دارد، چراکه در آخرین جمالت خود به خبرنگار سخنان بیابانی 

کننده ضرر نکند. با این اوصاف باید کشاورز هستند و میوه دارند، باید در شب عید هر میزان میوه دارند وارد بازار کنند تا مصرف

د در المثل ایرانی شایپیوندد. اما هرچه هست، این ضربنظرهای مسئوالن چگونه به وقوع می بینی و ابرازمنتظر ماند و دید که پیش

وطنان عزیز تبریک عرض پیشاپیش سال نو را به شما هم«. سالی که نکوست، از بهارش پیداست»ذهن هر ایرانی نقش ببندد: 

   .کنیممی

http://www.iana.ir/fa/news/40010/%D9%BE%D8%B1%D8% 
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 مرکبات
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۶تاریخ: 

های انباری اعالم شد/ سفره گرمسیری از کیفیت پرتقالهای نیمهنتیجه بررسی پژوهشکده مرکبات و میوه

 یابدنوروز فقط با میوه ایرانی معنا می

ای به وزارت جهاد کشاورزی برای تأمین پرتقال شب عید با وگو با ایانا از ارسال نامهبار در گفترئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره

دلیل شده بههای عرضهواردات از کشورهای ترکیه و مصر خبر داد. حسین مهاجران دلیل ارسال این نامه را کاهش کیفیت پرتقال

های کند، اما مدیرکل دفتر میوهکننده را ضایع میکیفیت حقوق مصرفهای بید و گفته بود: عرضه پرتقالسرمازدگی عنوان کر

 های انبارشده برای شب عید را بسیار مطلوب شده، کیفیت پرتقالگرمسیری وزارت جهاد کشاورزی با رد ادعای مطرحگرمسیری و نیمه

کده مرکبات های پژوهشگار ایانا با بیان این مطلب گفت: بر اساس نتایج تحقیق و بررسیوگو با خبرنپور امروز در گفتابوالقاسم حسن

 هاییگرمسیری که در ابتدای هفته جاری با دستور وزارت جهاد کشاورزی انجام و نتایج آن امروز اعالم شد، پرتقالهای نیمهو میوه

 ، از کیفیت باالیی برخوردار است.که توسط تعاون روستایی خریداری و در انبارها ذخیره شده است

هزار تن آن با سرمای آذرماه  450تا  400هزار تن پرتقالی که در کشور تولید شده است، فقط  700وی تأکید کرد: از دو میلیون و 

 زیگرمسیری وزارت جهاد کشاورهای گرمسیری و نیمهدر شمال کشور آسیب دیده و مابقی کامالً سالم است.مدیرکل دفتر میوه

روز )از انتهای اسفندماه تا بیش از  20هزار تن عنوان کرد و افزود: این میزان نیاز برای  250تا  200میزان نیاز پرتقال ایام نوروز را 

بینی شده است که با توجه به ذخیره انبارها و میوهایی که هنوز روی درختان هستند، مشکلی در تأمین آن نیمه فروردین( پیش

شد:  ایم، یادآوررو بودهپور با تأکید بر اینکه امسال با افزایش تولید مرکبات روبهو نیازی به واردات نیست.حسننخواهیم داشت 

هزار تن است،  200هزار تن، فارس  150هزار تن، جیرفت  40اکنون ذخیره پرتقال باکیفیت در انبار شهرهای شمالی بیش از هم

 هزار تن پرتقال ذخیره شده است. 150هرمزگان، کرمان و سیستان و بلوچستان در مجموع عالوه بر آن در استان بوشهر، خوزستان، 

 هزار تن اعالم کرد. 100هزار تن و کیوی را  300وی همچنین میزان ذخیره سیب برای شب عید را یک میلیون تن، لیموشیرین 

ز از لیموشیرین نیز استفاده کنند و توصیه کرد که مردم های معمول مورد استفاده در نوروپور از مردم خواست که در کنار میوهحسن

ت های باارزش در سطح جهان اسنوروز امسال در کنار یک پرتقال از دو لیموشیرین استفاده کنند؛ زیرا لیموشیرین ایران یکی از میوه

د ا استفاده از محصوالت داخلی در نوروز از تولیشود.وی در پایان با بیان اینکه بضمن اینکه با این اقدام از باغدار ایرانی نیز حمایت می

و تولیدکننده داخلی حمایت کنیم، اظهار داشت: سفره نوروز فقط با میوه و محصوالت ایرانی معنا دارد و اگر همگی تصمیم به استفاده 

 از محصول تولید داخل بگیریم، نوروز شیرینی را برای تولیدکننده داخلی نیز رقم خواهیم زد./

http://www.iana.ir/fa/news/39926/%D9%86%D8% 
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 مرکبات
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۶تاریخ: 

هزار تن از پرتقال شمال آسیب دید، اما سهم جنوب کافی است/ بابت تاخیر در پرداخت خسارات  400

 کنمکشاورزان عذرخواهی می

وزیر جهاد کشاورزی گفت: پرداخت خسارت به کشاورزان مقداری با تاخیر روبرو شده است البته پیگیری ها در این زمینه ادامه دارد 

 .و امیدواریم سازمان برنامه و بودجه بتواند تعهداتی را که به تصویب دولت رسیده است، پرداخت کند

ظهر امروز در حاشیه جلسه هیأت دولت با حضور در جمع خبرنگاران گفت: به گزارش ایانا، محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی 

اد. در ریزی ما را تغییر دتولید مرکبات امسال به حدی افزایش یافته بود که ما حتی به فکر صادرات بودیم، ولی توفان شمال برنامه

مان برنامه و بودجه در حال رایزنی در این باره پرداخت خسارت به کشاورزان شمال به علت کمبود منابع تاخیر شده است و با ساز

وزیر جهاد کشاورزی در خصوص تامین مرکبات شب عید هم با توجه به خسارات وارد شده به باغات شمال گفت: فقط نیمی .هستیم

 .شود کمبود را جبران خواهد کردشود و نیم دیگر که در جنوب تولید میاز مرکبات کشور در شمال تولید می

از پیش بینی تدابیر الزم برای تامین میوه شب عید خبر داد گفت: ذخیره سازی و تامین میوه برای عید، برنامه عادی و طبیعی  حجتی

شود، دستگاه های ذی ربط به ویژه سازمان تعاون روستایی خریدهای خود را دولت است که براساس مصوبات تنظیم بازار انجام می

وی با ابراز امیدواری به اینکه تامین میوه شب عید مطلوب خواهد بود، افزود: .ر مناطق مختلف استانجام داده و در حال توزیع د

 300امسال تولید به ویژه در مرکبات بیش از حد نیاز هم بود حتی پیش بینی کرده بودیم بخشی را صادر کنیم اما بر اثر سرما حدود 

چه از محصوالت شمال باقی مانده باز هم منابع خوبی است و باید توجه داشت هزار تن از پرتقال شمال آسیب دید. آن 400هزار تا 

وزیر جهاد کشاورزی درباره پرداخت خسارت به کشاورزان شمال .شودکه نیمی از پرتقال ما در شمال و نیم دیگر در جنوب تولید می

ای گلستان و مازندران داشتیم و اقدامات اجرایی هم افزود: مصوبات خوبی را در این زمینه برای استان های شمالی به ویژه استان ه

 .در این زمینه برای جمع آوری و بهره برداری کیوی ها و پرتقال های آسیب دیده از سرما برای آبگیری ادامه دارد

م مقداری حجتی تصریح کرد: با توجه به محدودیت هایی که در پرداخت منابع و مصارف وجود دارد، پرداخت خسارت به کشاورزان ه

 با تاخیر روبرو شده است. پیگیری ها در این زمینه ادامه دارد، امیدواریم سازمان برنامه و بودجه بتواند تعهداتی را که به تصویب دولت

وی خاطرنشان کرد: این جبران خسارت از طریق تسهیالت ارزان قیمت و تبدیل تسهیالت بود و قرار بود .رسیده است، پرداخت کند

میلیارد تومان به صورت بالعوض به کشاورزان خسارت دیده پرداخت شود. به عنوان عضوی از هیات دولت بابت تاخیر  30تا حدود 

کنم و امیدوارم سازمان برنامه و بودجه با وجود مشکالتی که دارد این منابع را تامین در پرداخت خسارات کشاورزان عذرخواهی می

 .کند

http://www.iana.ir/fa/news/39949/400%D-9%87%D8%B2%D8%A 
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 مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۹۵/۱۱/۰۵ : تاریخ

شود/ جرایم بانکی کشاورزان جنوب فروشی میدرصد تیتانیوم کشور در جنوب کرمان است که خام 75 :

 کرمان بخشیده شود 
درصد تیتانیوم کشور در جنوب  75گنج در مجلس گفت: های کهنوج، رودبار جنوب، فاریاب، منوجان و قلعهماینده مردم شهرستان

  .فروشی نباشیماندازی شود تا شاهد خامهای فروکروم در منطقه راهدواریم مجتمعشود و امیفروشی میکرمان وجود دارد که خام

از کهنوج، احمد حمزه صبح امروز در جلسه مشترک ستاد اقتصاد مقاومتی و مثلث توسعه شهرستان  خبرگزاری فارسبه گزارش 

شهرستان کهنوج به علت دوری از مرکز از کاروان علم و دانش دور  :ستاندار کرمان اظهار داشتحسینی اکهنوج با حضور علیرضا رزم

نابراین اند، بهای اقتصادی به علت اینکه بیس علمی نداشتههای خوب در کهنوج اما فعالیتوی بیان داشت: با وجود ظرفیت.بوده است

 .اند، تحولی را در زندگی مردم ایجاد کنندنتوانسته

ای به جنوب استان کرمان داشته است و در حالی که صنعت تا سه سال قبل در کهنوج حمزه ادامه داد: استاندار کرمان توجه ویژه

 .های صنعتی در این منطقه کلید خورده استجایگاهی نداشت، اما امروز پروژه

 در اقتصادی پروژه 43: کرد خاطرنشان اسالمی رایشو مجلس در گنجقلعه و منوجان های کهنوج، رودبار، فاریاب،نماینده شهرستان

 .و یا در دست اجراست شده اجرا کهنوج شهرستان اقتصادی توسعه مثلث قالب

درصد تیتانیوم کشور در جنوب استان کرمان  75وی با اشاره به اینکه پروژه معدن تیتانیوم کهنوج کلید خورده است، عنوان کرد: 

 .فروشی نباشیماندازی شود تا شاهد خامهای فروکروم در منطقه راهد و امیدواریم مجتمعشوفروشی میوجود دارد که خام

های زراعی شهرستان کهنوج درصد زمین 25گنج در مجلس ابراز داشت: های کهنوج، رودبار، فاریاب، منوجان و قلعهنماینده شهرستان

اشت: اقتصاد مقاومتی به معنای اقتصاد مردمی و دور کردن اقتصاد حمزه در پایان بیان د.زیر پوشش آبیاری نوین قرار گرفته است

ضرورت بخشودگی سود و جرایم بانکی کشاورزان جنوب کرمانامام جمعه کهنوج نیز در این نشست اظهار .ها استکشور از تنش

یر این صورت جنوب استان کرمان های جنوبی به وجود آید، زیرا در غداشت: عدالت نسبی در مورد نیروی انسانی در ادارات شهرستان

والت کشاورزی از مشکالت کشاورزان جنوب استان کرمان است محص فروش: داد ادامه افشارمنش االسالم اکبرحجت.شودتهدید می

 .های بانکی هستیمو خواستار بخشودگی سود و جرایم وام

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951105000542 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۹۵/۱۱/۰۶ : تاریخ

 شکند کاهش تعرفه واردات کاالهای اساسی توسط دولت ستون فقرات استقالل کشور را می
نامه دولت برای کاهش تعرفه واردات در شرایط فعلی کشور موجب شکستن عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به اینکه بخش

  .ا عجوالنه و به ضرر بخش کشاورزی دانستشود، این تصمیم دولت رستون فقرات استقالل کشور در حوزه امنیت غذایی می

پیرامون کاهش تعرفه واردات کاالی اساسی کشاورزی  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار باشگاه خبری توانا زاده در گفتعباس پاپی

گذاری ریزی دقیق و تعرفهتوانیم با یک برنامهروری است. ما میگفت: اینها کاالهای اساسی هستند و خودکفایی در تولید آنها امری ض

 .مناسب در تولید اکثر این محصوالت به خودکفایی برسیم و نیازی به واردات نداشته باشیم

نیازهای خودکفایی در تولید محصوالت کشاورزی این است که به محصوالت زیر کشت کشاورزان یارانه وی ادامه داد: از جمله پیش

های نوین کشاورزی را آموزش دهیم، همچنین، میزان تعرفه محصوالتی که امکان بدهیم، کشاورزان را حمایت کنیم و به آنها روش

 .تولید داخل آنها فراهم است را افزایش دهیم تا واردات صورت نگیرد

های های تولید این محصوالت در داخل و خارج از کشور افزود: هزینهاین نماینده مجلس شورای اسالمی، در خصوص تفاوت هزینه

واردات  ها را پایین بیاوریم وتولید برخی محصوالت کشاورزی در کشور نسبت به خارج از کشور فعال کمی باال است اما اینکه ما تعرفه

منیت غذایی را درهم خواهد شکست و قطعا تبعات منفی خواهد ا که ستون فقرات استقالل کشور در حوزه  را آزاد کنیم امری است

 دارند، را نهاآ داخلی تولید توان که استراتژیک زاده با بیان اینکه کشورهای موفق همیشه نسبت به تعرفه واردات کاالهایپاپی.داشت

تولید برنج زیادی دارند، هزینه تمام شده  و است برنج شانمحصول عمده که ژاپن همانند کشوری در: کرد تصریح هستند، گیرسخت

میل به واردات  گذارند تابرای برنج داخلی آنها خیلی بیشتر از برنج وارداتی است ولی با این حال تعرفه سنگینی برای برنج وارداتی می

گذاری برای محصوالت تعرفه سال گذشته در کشور ما  15ی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه ط.در کشورشان کم شود

کشاورزی وارداتی به درستی صورت نگرفته است، ادامه داد: فلسفه تعرفه گذاشتن برای محصوالت وارداتی حمایت از تولید داخل 

والت برای تامین این محصباشد و است. در شرایط فعلی کشور خشکسالی به آن صورت رخ نداده است، میزان بارش هم نسبتا خوب می

هم در شرایط بحرانی قرار نداریم تا مردم دچار مشکل شوند، بنابراین دولت در این زمینه عجوالنه تصمیم گرفته و به ضرر بخش 

دهی برای آنها ادامه شود کشاورزان متضرر شوند و اگر این زیانوی در پایان افزود: این قانون باعث می.کشاورزی عمل کرده است

های کشاورزی را بفروشند و به شهرها مهاجرت کنند که در این صورت کشاورزی و شوند خانه و زمیناشته باشد، مجبور مید

 .زیرساخت های آن به سمت اضمحالل حرکت خواهد کرد

t.php?nn=http://www.farsnews.com/newstex13951105001587 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
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 مانده سموم به علت عدم تطابق استدرصد مشکل باقی 50را نداریم/  40جرأت حذف سموم مربوط به دهه 
های تولیدی هنگام مصرف با کشآفتآب در کشور برخی  PHرئیس سازمان حفظ نباتات کشور گفت: به دلیل تغییر سختی و  

، خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی  .خواهیم به این موضوع ورود کنندشوند که از تولیدکنندگان میمشکالتی مواجه می

کشاورزی تهران گفت: امنیت غذایی طبیعتاً  هایمحمدعلی باغستانی بعد از ظهر امروز در چهارمین نمایشگاه تخصصی نهاده

هایی مانند تولید محصول به مقدار کافی، سالمت غذا، مغذی بودن آن و در دسترس بودن آن دارد که سازمان حفظ نباتات در مؤلفه

ر ال است و دها به این سرعت، محکشحوزه تولید، کیفیت و سالمت مسئولیت دارد و اعتقادمان بر این است که بحث حذف آفت 3

وی با اشاره به اینکه امروزه حساسیت جامعه نسبت به سالمت محصوالت غذایی باالتر رفته خاطرنشان .افتدآینده نزدیک اتفاق نمی

هایی همچون نیترات و فلزات سنگین قرار دارد و باید کرد: طبق تحقیقاتی که وزارت بهداشت انجام داده سموم در رده بعدی آالینده

 .هایمان باال نیست، اما نحوه استفاده و بهینه مصرف کردن آن استکشصرف آفتگفت ما م

های ما است که یکی ها یکی از دغدغههای محرمانه وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: باقی مانده آفت کشباغستانی با اشاره به پایش

 .تایم و دیگر بحث عدم تطابق مطرح اسمیزان سموم بیش از حد مجاز را داشته

که برای  کشیوی در توضیح بیشتر اینکه چرا عدم انطباق سموم در محصوالت کشاورزی باالست اینگونه توضیح داد که شاید آفت

کشی شود به ثبت نرسیده و ما در شورای کود و سم به شدت پیگیر این موضوع هستیم، چرا که وقتی آفتیک محصول استفاده می

محصول مورد  60کشی داریم که برای آید و حتی آفتبه طور خودکار در سبد غذایی کشور میشود محصول استفاده می 20برای 

معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد که باید به ثبت سموم جدید ورود پیدا کنیم و در سال گذشته .گیرداستفاده قرار می

 هاین اینکه برخی از سموم مورد مصرف در کشور مربوط به دههباغستانی با بیا.کش جدید در کشور به ثبت رسیده استقلم آفت 45

ایم، این سموم را از سبد سم کشور حذف کنیم و مایه شرمساری ها جرأت نکردهکشاست، افزود: به دلیل کم تنوعی آفت 50و  40

ر به المللی مجبوهای بینمحدودیت گیرند و به دلیلقرار می لیست روتردام دهیم تا برخی سموم دراست که بگویم آن قدر ادامه می

وی به بحث ثبت سموم با برند اشاره کرد و افزود: طی گزارشاتی که داریم برخی برندها باید حذف شوند و بنا بر .شویمحذف ان می

ها شآفت های تولیدکننده و وارد کننده در حوزهباغستانی از شرکت.درصد ماده موثره دارند 30گزارشات سموم ما به طور متوسط 

های غیر مجاز را به طور جد پیگیری حتی ساماندهی فروشگاه :خواست تا در حوزه آموزش ترویج و بیشتر فعالیت کنند و افزود

رسیده و امیدواریم تا سال آینده این رقم  450فروشگاه غیرمجاز کود و سم داشتیم که اکنون به  3500کنیم و در سال گذشته می

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور در بخش دیگری از سخنان خود به این نکته .زیر نظر متخصص توزیع شود به صفر برسد تا سموم

های ما در عرصه عمل با مشکل برخورد کند، در حالی که کشو شوری آب باعث شده تا آفت PH هم اشاره کرد که به دلیل تغییر

آب  PH خواهیم تا هنگام تولید به بحث اصالح کننده سختی وسموم می در ابتدا مشکلی نداشته است و از این رو از تولیدکنندگان

 .ورود پیدا کنند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951105001312 
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 شرکت ایرانی 3های کشاورزی/ تولید بذر ذرت توسط کشانتقاد از تنوع اندک آفت
برد و در حال ها تنوع چندانی نداریم که این موضوع ما را زیر سئوال میکشمعاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی گفت: در مورد آفت 

  .ته شودکش گذاشآفت 5تا  3زا ارزیابی سبدی هستیم که برای هر عامل آفت

، عباس کشاورز بعد از ظهر امروز در مراسم افتتاح چهارمین نمایشگاه تخصصی خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی 

برود و  سازیصیوگو تهران برپا شده گفت: کشاورزی باید هرچه بیشتر به سمت خصوهای کشاورزی تهران که در بوستان گفتنهاده

برند در  600هزار و  4سال و نیم اخیر  2با مشارکت همگانی به ویژه بخش خصوصی اکنون وضعیت خوبی داریم، تا حدی که ظرف 

 .این حوزه ثبت شده است، اما راه طوالنی در این حوزه پیش رو داریم

ها از جمله کرد: چالش آب، مواد آلی و اصالح کننده چالش جدی روبروست، خاطرنشان 3-2وی با اشاره به اینکه حوزه کشاورزی با 

هایی استفاده کنیم که از ضایعات کاسته و تولید را افزایش دهد، تا در کنار آن قیمت تمام شده هم کاهش کشآنهاست و باید از آفت

داقل ممکن برسد، چرا که خواهد مداخالت دولت به حمعاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی اذعان داشت که خیلی دلمان می.یابد

 .شود که ورود کنیمکارآمدی کافی را ندارد، اما برخی موارد فشار برای پایین نگه داشتن قیمت سبب می

به گفته کشاورز، امسال قیمت یک نوع کود آزادسازی شد و امیدواریم به مرور به این سمت پیش برویم، چرا که فضای فراهم شده 

سازی به معنی رهاسازی وی گفت: خصوصی.سازی عرضه مواد مغذی کشاورزی کامل انجام شودوصیای است که باید خصبه گونه

ها در کشور تنوع زیادی ندارد، کشکشاورز با بیان اینکه آفت.نظمی در این حوزه اتفاق بیفتدنیست و ما نگران آن هستیم که بی

باید آن را حل کنیم و در حال ارزیابی سبدی هستیم که برای هر عامل برد که تصریح کرد: این عدم تنوع همه ما را زیر سئوال می

کش گذاشته شود و دیگر آنکه چه از نظر تولید و تجارت و چه از نظر سالمت و اخالق باید همه کمک کنیم آفت 5تا  3زا بین آفت

بخش خصوصی خواست تا در ارتقاء  وی از.های پرخطر و نامناسب شوندکشها ظرف مدت خیلی محدودی جایگزن آفتکشتا آفت

ایران  گذاری دردانش کنترل آفات به میدان آمده و در راستای تولید محصوالت ارگانیک پای شرکتهای معتبر خارجی را برای سرمایه

ورد در م های دقیق نداریم وای هم خیلی نگرانیم، چرا که نسخهکشاورز تصریح کرد: حتی در حوزه تولید محصوالت گلخانه.باز کند

 .دانیمهای محصوالت، سیکل، روش و نحوه برخورد با آنها را نمیبیماری

ها در این حوزه معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی در مورد وضعیت بذر در کشور هم اظهار داشت: چند سالی است که با اروپایی

ر کنند که هلمان سالی یک بار روز مزرعه برگزار میکنیم و جالب اینجاست که آنها برای نشان دادن کیفیت بذرشان در آکار می

کند، تا به طور واقعی با کیفیت محصول ، بیننده آشنا متر مربع کشت می 20تا  16شرکت نمونه بذر خود را در زمینی به مساحت 

تجارت بذر باید خصوصی شود،  به گفته کشاورز، کل.شود و به دنبال آن هستیم که مشابه آن را در ایران و در سال آینده برگزار کنیم

نقطه کشور بذر ذرت تولید  3های ایرانی در وی افزود: امسال نیز شرکت.تواند جوابگوی کامل این موضوع باشدچرا که دولت نمی

های خارجی بسیار های خارجی بذر خیار و خربزه هم تولید شده است. مضاف بر آنکه شرکتاند و در کنار آن با کمک شرکتکرده

کشاورز با اشاره به .شرکت آماده همکاری با ما هستند 3مادگی آن را دارند، تا تکنولوژی تولید بذر را به ایران انتقال دهند و اکنون آ

اینکه باید از بذرهایی استفاده شود که طول عمر بیشتر و امکان تغییر تاریخ کشت را داشته باشد، افزود: مثالً در مورد چغندر قند 

شتن نیمه انحصار کشت و با یک اقدام ساده سبب شد که با وجود کاهش سطح زیر کشت تولید آن امسال افزایش داشته فقط با بردا

 .هزار تن افزایش یابد 550و حجم شکر تولیدی در کشور 

php?nn=http://www.farsnews.com/newstext.13951105001285 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۱تاریخ: 

کشور خارجی برگزار می شود/ رونمایی از کمباین  48همایش بین المللی کشاورزی سالم و پایدار با حضور 

 های جدید برنج

 روز دنیا در راستای تولید پایدار، افزایش عملکردسازی تکنولوژی هشتمین همایش بین المللی کشاورزی سالم و پایدار با هدف بومی

و ارتقای کیفیت تولیدات کشاورزی با شعار تولید معیشتی، اقتصاد مقاومتی هفتم بهمن در سالن همایش های بین المللی صدا و 

رائه راهکارهای بخش خصوصی در تولید معیشتی و اقتصاد مقاومتی، مشارکت بخش ، بررسی و اایانابه گزارش .شودسیما برگزار می

خصوصی در تولید معیشتی و اقتصاد مقاومتی، نقش بخش خصوصی در پایداری رشد تولیدات در بخش کشاورزی، تالش در جهت 

تقال بیشتر وظایف تامین نهاده های کسب سهم بیشتر در فعالیت و تولیدات کشاورزی، بررسی و ارائه راهکارهای علمی در جهت ان

کشاورزی از دولت به بخش خصوصی و بررسی تعیین جایگاه بخش خصوصی در افزایش تولید و عملکرد پایدار در واحد سطح از 

مقام وزیر کشاورزی کره جنوبی و سفیران این کشور و در این همایش قائم .جمله محورهای اصلی این همایش بین المللی است

نماینده خارجی حضور خواهند داشت و مدعوینی از کشورهای کانادا، فرانسه ، فنالند، کره جنوبی، مجارستان  48ان به همراه مجارست

و هند سخنرانی خواهند کرد که در این گردهمایی علمی بحث و تبادل نظر و اطالعات گسترده ای در طول برگزاری همایش با حضور 

 . المللی صدا و سیما را برگزار می شودهای بینن و تولیدکنندگان برتر در سالن همایشمقامات دولتی، کارشناسان، محققا

المللی، المللی آرمان سبز آدینه، برای این همایش بینبنیانگذار شرکت برگزار کننده هشتمین همایش بین -به گفته محمدرضا شریفی 

ها ها، آنایپیشروی جهان را دعوت شده اند و ضمن دعوت از کرهشده در عرصه کشاورزی از کشورهای  مهمان شناخته 50بیش از 

ها آموزش دادند که اشتیاق کره ای ها برای آزمایش و پژوهش روی آننیز از مهندسان و مدیرانی ایرانی دعوت کردند و رایگان به 

بیان اینکه بومی سازی و تولید انبوه این نوع المللی آرمان سبز آدینه با بیر اجرایی هشتمین همایش بین .کشاورزی ایران عجیب بود

از تراکتورهای پیشرفته و با تکنولوژی روز دنیا در ایران اتفاق بزرگی در بخش کشاورزی محسوب می شود، گفت: یکی دیگر از برنامه 

نظر زیر ساختی و های پیش رو، رونمایی از کمباین های جدید برنج است چرا که در زمینه برداشت برنج ضعف های بسیاری از 

الزم به ذکر است، همزمان با .مکانیزاسیون وجود دارد همین مسائل سبب می شود تا زنان زحمت اصلی این کار را برعهده بگیرند

وگو های بوستان گفتبهمن در مرکز نمایشگاه 8تا  5های کشاورزی برگزاری این همایش بین المللی، چهارمین نمایشگاه نهاده

ی برای مباحث علمی در محل برگزاری این نمایشگاه ایجاد شده تا آخرین دستاوردهای نوین کشاورزی پایدار به برپاست و فضای

 .همگان معرفی شود

http://www.iana.ir/fa/news/39711/%D9%87%D9%85%D8 
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 بازدیدهامصاحبه، سخنرانی، 
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۳تاریخ: 

شود/ دومین مسابقه سراسری عکس آب با دومین همایش بزرگداشت روز ملی آب، اسفندماه برگزار می

 موضوع بحران آب

 .شوداسفندماه سال جاری برگزار می 11بزرگداشت روز ملی آب توسط مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب در تاریخ 

های داخلی خورشیدی با مشارکت سازمان 95اسفندماه  11خبرنگار ایانا، دومین همایش بزرگداشت روز ملی آب در تاریخ به گزارش 

المللی ازجمله شرکت مدیریت منابع آب ایران، شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی و بین

احیای دریاچه ارومیه، نمایندگی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد در ایران  و همچنین سازمان حفاظت محیط زیست، ستاد

(FAO و کرسی یونسکو در بازیافت آب برگزار خواهد شد.شعار این همایش با توجه به وقوع بحران آب در کشور و نیاز به یک وفاق )

 رسالت جهانی نام گرفته است. و همدلی ملی در جهت مدیریت و عبور از این بحران، نجات آب، ضرورت ملی،

 22هدف اصلی بزرگداشت روز ملی آب، برگزاری مراسمی جهت گرامیداشت این مایه حیاتی با نگرشی به روز جهانی آب در تاریخ 

های اساسی کشور است و ترین چالشمارس )دوم فروردین( است؛ لذا برپایی چنین همایشی، فرصتی برای پرداختن به یکی از مهم

ن فرصت خوبی برای ایجاد یک تریبون برای به صدا درآوردن زنگ بحران آب برای کلیه متصدیان نظیر نخبگان، مسئوالن، همچنی

توان به مدیریت بحران آب، اتخاذ کند.ازجمله اهداف این همایش میفرهیختگان، هنرمندان، آحاد جامعه و دلسوزان کشور ایجاد می

وری و های اجتماعی در نیل به اهداف تعادل بخشی، تمرکز بر ارتقاء بهرهگانی، جلب سرمایهیک تدبیر کارآمد مبتنی بر تعامل هم

که از سوی سازمان  2017زیست اشاره کرد.این همایش با در نظر گرفتن شعار روز جهانی آب در سال اولویت خاص بر حفظ محیط

 های مدرنمقوله در ایران و همچنین استفاده از تکنولوژی ها در نظر گرفته شده است، به مدیریت اینیا پساب wastewaterملل 

نجات آب، ضرورتی "اسفندماه سال گذشته نیز همایش بزرگداشت روز ملی آب با شعار  12پردازد.های بازچرخانی آب میدر سیستم

چنین در پی برگزاری موفق به همت اتاق ایران برگزار شد. هم "آب و اشتغال"و با نگرشی بر شعار جهانی  "ملی، رسالتی جهانی

سط تو "بحران آب"نخستین مسابقه سراسری عکس آب در سال گذشته، امسال نیز دومین مسابقه سراسری عکس آب با موضوع 

نام در ماه از طریق ثبتبهمن 25های خود را تا تاریخ توانند عکسمندان به شرکت در مسابقه میاتاق ایران برگزار خواهد شد. عالقه

 به دبیرخانه مسابقه ارسال کنند./ www.waterpic.irیت ساوب

 نفر دوم مسابقه عکس آب -هادی دهقان پور عکس اصلی:

http://www.iana.ir/fa/news/39798/%D8%AF%D9% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۴تاریخ: 

وزیر کشاورزی و صنعت پایه نیوزیلند اوایل اسفند به تهران می آید/ برنامه های مشترک در حوزه اصالح 

 نژاد، دامپروری، بذر، علوفه و محصول کیوی

 .ان دو کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفتراهکارهای توسعه همکاری های کشاورزی ایران و نیوزیلند در دیدار نمایندگ

به گزارش ایانا از وزارت جهاد کشاورزی، در دیدار هومن فتحی مدیرکل دفتر امور بین الملل و سازمان های تخصصی و ایمون 

اوشانسی سفیر نیوزلند در تهران، پیشرفت کار اجرای مفاد سند همکاری های کشاورزی دو کشور که تابستان گذشته 

در این دیدار، مدیرکل .شد بررسی رسید، امضا به تهران در نیوزلند خارجه امور وزیر و کشاورزی جهاد وزیر حجتی محمود  توسط

دفتر امور بین الملل و سازمان های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به دعوت حجتی از وزیر کشاورزی و صنعت پایه 

اظهار امیدواری کرد در این سفر پروژه های پیشنهادی در حوزه های دامپروری، اصالح نژاد نیوزیلند برای بازدید رسمی از تهران، 

سفیر نیوزلند در تهران .دام، بذر، صنایع تبدیلی و به ویژه تبادل تکنولوژی و تجارب در زمینه توسعه صادرات کیوی عملیاتی شود

به ایران در اوایل اسفندماه سال جاری خبر داد و گفت که در این  نیز در این دیدار از سفر وزیر کشاورزی و صنعت پایه نیوزیلند

در این دیدار همچنین دو  .سفر، هیئتی عالی رتبه از نمایندگان بخش های دولتی و خصوصی، وزیر نیوزیلند را همراهی می کنند

ن های ذی ربط دو کشور تاکید طرف بر حل و فصل مسائل باقیمانده در خصوص تفاهمات قرنطینه دامپزشکی و گیاهی بین سازما

در راستای سیاست های اصولی وزارت جهاد کشاورزی در جهت احیاء و ارتقای روابط و همکاری های کشاورزی با  .کردند

کشورهای هدف، ظرف دو سال اخیر تحرک چشمگیری در روابط با نیوزیلند ایجاد شده و انتظار می رود سفر ماه آینده وزیر 

یه نیوزیلند به تهران، نقش موثری در اجرایی شدن پروژه ها و برنامه های مشترک به ویژه در حوزه های کشاورزی و صنعت پا

 .اصالح نژاد، دامپروری، بذر، علوفه و محصول کیوی داشته باشد

http://www.iana.ir/fa/news/39848/%D9%88%D8%B2%DB% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۳تاریخ: 

کمیسیونر کشاورزی اتحادیه اروپا به زودی به تهران سفر می کند/ دیدار وزیر کشاورزی ایران با وزیران بیش 

 کشور اروپایی و آسیایی، پس از برجام 16از 

به مستندات توسعه مناسبات بخش کشاورزی ایران و جهان پس از برجام ضمن اشاره به مصادیق رسانی دولت با استناد پایگاه اطالع

 .این تحوالت، از سفر قریب الوقوع کمیسیونر کشاورزی اتحادیه اروپا به تهران خبر داد

اسطه کاهش هزینه نقل و ورسانی دولت، با وجود اینکه کاهش قیمت تمام شده محصوالت مختلف بهبه گزارش ایانا از پایگاه اطالع

 ایای و واسطهویژه کاالهای اساسی، سرمایهانتقال پول و کاهش فشار وارده به مردم و دولت برای پرداخت بهای کاالهای وارداتی به

ها های مختلف دستاوردهایی داشته که از منظر رسانهها در حوزهشود، اما رفع تحریمترین دستاوردهای برجام محسوب میاز مهم

ها در حوزه کشاورزی، دامداری، شیالت، حل معضل واردات ملزوماتی تاثیراتی که رفع تحریم .تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است

ها داشته از همین جمله های سطح باال با کشورهای پیشرو در این حوزهتر از همه ارتقای روابط و همکاریها و مهمکشمانند آفت

 .های تولیدی و غذایی کشور وارد کرده بودجا و سنگینی را به بخشهای بیها، هزینهاردی که در دوران تحریماست. مسائل و مو

ع ها قطهای علمی، فنی و تجاری با جهان که در زمان تحریمای گذشته و با وجود اینکه برقراری تماسسال از اجرای توافق هستهیک

ای و پیش از آغاز هایی قرار دارد که پس از توافق هستهزارت جهادکشاورزی در میان دستگاهبر است، اما وای زمانشده بود، پروسه

ها بتواند به سرعت اقدامات الزم را انجام های الزم را به کار گرفته بود تا با رفع تحریمبرجام، آماده دوران پساتحریم شده و آمادگی

هایی نام گرفت که به موازات مذاکرات برجام، ر از جمله نخستین حوزهپروری کشودهد. در چنین فضایی، بخش شیالت و آبزی

گذاری مستقیم طرف فرانسوی در این بخش المللی خود را تقویت کرد و در همین شرایط بود که اولین پروژه سرمایههای بینهمکاری

  .ه به تهران افتتاح شدهمزمان با سفر وزیر کشاورزی فرانس 1394به منظور تولید بچه ماهی در قشم در سال 

 .گذاری طرف فرانسوی در این بخش در استان لرستان به مرحله نهایی رسیددومین پروژه بزرگ سرمایه

در راستای توافقات انجام شده میان وزیر جهاد کشاورزی ایران با وزیر حمل و نقل و شیالت فرانسه، نخستین رویداد بزرگ مشترک 

شرکت مهم  16در مردادماه سال جاری در تهران برگزار شد. در این نشست  «نسهروز شیالت ایران و فرا »بین دو کشور تحت عنوان

های آبزیان و طراحی و ساخت و مدیریت مراکز تکثیر و پروری، تجهیزات، تکنولوژی، تولید واکسن بیماریفرانسوی در زمینه آبزی

ها، تولیدکنندگان و صادرکنندگان شامل اتحادیه های ایرانی از سراسر کشورنفر از نمایندگان شرکت 200پرورش آبزیان و حدود 

نتایج مثبت برگزاری روز شیالت ایران و فرانسه، باعث شد تا رویداد مشابه دیگری نیز در مهرماه سال جاری تحت .حضور داشتند

قرارداد  11های معتبر نروژی در تهران برگزار شود و همزمان با این رویداد بیش از با حضور شرکت «روز شیالت ایران و نروژ »عنوان

اکنون عملیاتی شده و تاثیر مثبتی در های ایرانی و نروژی به امضا برسد، که بخش مهم آنها همنامه همکاری میان شرکتو تفاهم

 .ین تجهیزات مورد نیاز در این بخش مهم داشته استارتقای تکنولوژی و تام

 ارتقای همکاری با کشورهای پیشرو در حوزه کشاورزی

همزمان با مذاکرات برجام و پس از اجرایی شدن این توافق مهم، ارتباط بخش کشاورزی با کشورهای پیشرو، ارتقای چشمگیری پیدا 

مالقات با وزرای کشاورزی آلمان، هلند، فرانسه، اتریش، پرتغال، ایتالیا، نروژ، رومانی، کرده و تنها در سطح وزیر، بازدیدهای رسمی و 

چین، روسیه، عراق، قزاقستان، آذربایجان، قرقیزستان، ترکیه، لیتوانی، و کشورهای مهم اروپای شرقی، بعضا در بیش از سه نوبت 

یر به امضا رسیده است. آثار مثبت فضای سازنده ایجاد شده پس صورت گرفته و با همه این کشورها تفاهمنامه همکاری در سطح وز

همچنین با اکثر این  .های دولتی و خصوصی تسری پیدا کرده استها و بازدیدهای رسمی به سطوح مختلف بخشاز این مالقات
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ه ها تعیین شده کاریهای کشاورزی تشکیل و نمایندگان ویژه وزرا برای پیگیری عملیاتی همککشورها، کمیته مشترک همکاری

 .های مختلف کشاورزی کشور شودتوانسته باعث ارتقای کیفی در بخش

همچنین مذاکرات سطح باالی وزارت جهاد کشاورزی با کمیسیون کشاورزی اتحادیه اروپا آغاز شده و تاکنون در سه نوبت هیات در 

ر کشاورزی اتحادیه اروپا به زودی به تهران سفر کند. سطح کارشناسی پذیرش و یا به بروکسل اعزام شده و قرار شده کمیسیون

  .گیری بازار محصوالت کشاورزی ایران در کشورهای اتحادیه اروپا از اهداف عمده این مذاکرات خواهد بودبازپس

سازمان خواربار و کشاورزی  )فائوای به ویژه المللی و منطقههای تخصصی بیناز سوی دیگر ارتباط بخش کشاورزی کشورمان با سازمان

المللی بهبود ذرت و گندم( و سیرداپ المللی پژوهش کشاورزی در مناطق خشک(، سیمیت )مرکز بینمرکز بین )ایکاردا، (ملل متحد

ت ها در دی ماه سال گذشته به صورت محسوسی تقویالمللی توسعه یکپارچه روستایی آسیا و اقیانوسیه( پس از رفع تحریم)مرکز بین

ها به حداقل رسیده بود، در سال جاری بیش های مشترک با این سازماندر دوران تحریم سطح و تعداد پروژهیافته و در شرایطی که 

پروژه با تامین اعتبار توسط طرف خارجی تنها با فائو منعقد شده است. همچنین دو پروژه بزرگ انتقال تکنولوژی نیز با ایکاردا  11از 

 .یم حاضر به مذاکره در خصوص آن نبودندو سیمیت امضا شده است، که در دوران تحر

 کشبهبود کیفیت سموم آفت

های خاص هستیم. رفع کشها در کشور، اما همچنان ناگزیر به واردات برخی از سموم و آفتکشبا وجود رشد کیفی تولید آفت

ور از طریق ها در داخل کشکشن آفتتریها باعث شد تا فرصت مناسبی صورت گیرد تا در مسیر اقتصاد مقاومتی و تولید کیفیتحریم

گذاری مشترک با بهترین برندهای جهانی باشیم. به این ترتیب با اجرایی شدن برجام، دو تحول مثبت به شرح ذیل در حوزه سرمایه

 های مشترک با برندهای معتبر جهانی در جهت تولید سموم در کشور،در درجه نخست آغاز پروژه :سموم شیمیایی صورت گرفت

وری نیاز کند. اما برای رفع نیاز فکش بیتواند در آینده ما را از واردات هرگونه سموم آفتها بود که میتحت لیسانس این قبیل شرکت

های کشهای الزم با برندهای معتبر و با کیفیت جهانی همکاری الزم صورت گرفت تا در سبد آفتکشکشاورزان به سموم و آفت

کیفیت نباشد. این در حالی است که در دوران تحریم با وجود دسترسی به بازارهایی های بیکشبرای آفتوارداتی کشور، جایی 

محدود همچون بازار چین، برای تامین انواع سموم دفع آفات کشاورزی، به علت کیفیت پایین این نهاد، مشکالت فراوانی برای بخش 

انداخت، چرا شد، سالمت جامعه را نیز به خطر میر زمان تحریم وارد کشور میکشاورزی ایجاد کرده بود. اما سموم کم کیفیت که د

از سوی دیگر کشور برای .کرد و برای مردم کشور ایجاد خطر کرده بودکه بخشی از این سموم، در محصوالت کشاورزی رسوب می

های ظالمانه از ارائه هرگونه در اثر تحریم های سازنده آنچرا که شرکت .استفاده از هواپیماهای سمپاش هم با مشکل روبرو بود

گیر شدن قرار کردند. تا جایی که این هواپیماها را در آستانه زمینخدمات، قطعات یدکی و حتی کتاب راهنمای پروازی خودداری می

های بعد از رفع رکتالمللی صورت گرفت و شهای بینهای الزم با طرفداده بود. اما با اجرایی شدن برجام، مذاکرات و پیگیری

 .ها و قطعات مورد نیاز را ارائه کردند، بلکه آمادگی خود را برای تامین هواپیماهای سمپاش جدید اعالم کردندها نه تنها کتابچهتحریم

http://www.iana.ir/fa/news/39803/%DA%A9%D9%85%DB%8 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۲تاریخ: 

 افزایش ضریب خود اتکایی محصوالت کشاورزی در کشور

معاون بهبود تولیدهای دامی وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت : ضریب خود اتکایی کشور در محصول های اصلی کشاورزی طی 

 .درصد افزایش یافته است 85درصد به حدود  55سه ساله گذشته از نزدیک 

میلیون تن تولید دام و طیور  11ود به گزارش ایرنا ؛ حسن رکنی شنبه در دومین کنگره ملی شتردر بندرعباس اظهار داشت : از حد

کشور نیز مخاطب صادرات  30میلیون تن بوده که  9میلیون تن تولید در کشور رسیده است و میزان تولید شیر  13به  92در سال 

و  وی ادامه داد: بخش بزرگی از نیاز کشور به شیر در یک دهه گذشته باید وارد می شد ولی امروز صادرات داریم.آن می باشند

 .میانگین مصرف در داخل افزایش یافته و باز باید افزایش یابد

برابر سرانه جهانی است،  2معاون بهبود تولیدهای دامی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه سرانه مصرف گوشت مرغ در کشور 

کیلو بوده در حالی که سرانه  25رانه مصرف کیلو و س 26هزار تن تولید گوشت مرغ داریم که سرانه تولید  100میلیون  2اضافه کرد: 

هزار تن صادرات مرغ و تخم مرغ داشته ایم و  300رکنی خاطر نشان کرد: همچنین .کیلو است 12مصرف گوشت مرغ در کشور 

ین اظرفیت های فراوانی برای تولید و صادرات داریم و وجود سه میلیون تن مخاطب صادراتی ظرفیت خوبی برای افزایش تولید در 

معاون بهبود تولیدهای دامی وزارت جهاد کشاورزی افزود: هنوز نیازمند واردات گوشت قرمز هستیم، زیرا .بخش را فراهم کرده است

 .هزار تن مصرفی کشور در داخل تولید می شود 920هزار تن از میزان  820تنها 

میلیون دالر منفی بوده است که این تراز در سال  100و  میلیاد 8برابر با  92رکنی بیان کرد: تراز تجاری بخش کشاورزی در سال 

میلیارد دالر بهبود شرایط تجاری در این سه ساله ایجاد  5دهم میلیارد دالر رسیده ، به عبارتی دیگر نزدیک به  4و  3به کمتر از  95

درصد  8ماهه گذشته  9شته ایم و درمیلیون دالر تراز تجاری مثبت دا 452وی یادآور شد: درحال حاضر در دام و طیور .شده است

 .بهبود شرایط صادرات در دام و طیور را تجربه کرده ایم

به گفته معاون بهبود تولیدهای دامی وزارت جهاد کشاورزی، شتر یکی از اقالم صادراتی کشور است که عدد قابل توجه ای را شامل 

 .ت داشته ایمنفر صادرا 300نمی شود به گونه ای که در سال جاری نزدیک به 

معاون بهبود تولیدهای دامی وزارت جهاد کشاورزی خاطر نشان کرد : می توان با سایر کشورها واردات و صادرات شتر را با تراز تجاری 

رکنی ابراز داشت: ظرفیت های فراوانی در تولید و صادرات شتر برای کشور وجود دارد و می توان با صنعتی ساختن .مثبت پیش برد

 .تولید شتر درآمد فراوانی برای کشور کسب کرد پرورش و

هزارتن است که  18تا  17هزار ریال است، یادآور شد: برآورد تولید شیر شتر در کشور  100وی با بیان اینکه قیمت شیر شتر برابر با 

 .ا افزایش دادبخش زیادی از آن به صورت خود مصرفی استفاده می شود که می توان با تدابیری میزان فروش تجاری آنر

معاون بهبود تولیدهای دامی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: برخی کشورهای اطراف هر روز صاردات شیر شتر با استفاده از هواپیما 

هزار تن عنوان کرد و خاطر نشان کرد: اقبال زیادی برای مصرف  5رکنی مجموع تولیدی گوشت شتر کشور حدود .به امریکا دارند

هزار نفر است که کار شناسایی و  160وی اشاره کرد: بر اساس برآوردها جمعیت شتر کشور برابر با .کشور وجود دارد گوشت شتر در

وی بیان کرد: از سوی دیگر عالقه مندان .شتر شناسنامه دار داریم 700هزار و  10شناسنامه دارد کردن آنها آغاز شده و اکنون 

نماینده .خارج از کشور وجود دارند که باید شرایط سرمایه گذاری را برای آنان تسهیل کردفراوانی برای سرمایه گذاری در کشور و 

ولی فقیه در هرمزگان و امام جمعه بندرعباس گفت: آنگونه که باید از ظرفیت شتر برای اشتغالزایی در کشور استفاده نشده که باید 

ن روز این کنگره اظهار داشت: باید رقم های میلیونی تعداد شتر در آیت اهلل غالمعلی نعیم آبادی درنخستی.این موضوع اصالح شود

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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وی ادامه داد: این به معنای عقب تر بودن کشور .هزار نفر شتر در کشور وجود دارد120کشور داشته باشیم در حالی که اکنون تنها 

 .زجوانان از این طریق شاغل شونداز آفریقا در زمینه استفاده از شتر است که باید این شرایط بهبود یافته و شماری ا

نماینده ولی فقیه درهرمزگان اضافه کرد: پرورش شتر می تواند یکی از زمینه های تحقق اقتصاد مقاومتی باشد زیرا در شرایط سخت 

در مورد  امام جمعه بندرعباس ابراز داشت: مکرر به مسئوالن.اقلیم و مواد غذایی در بیابان ها و کویر بیشترین بازدهی را دارد

اشتغالزایی با استفاده از ظرفیت های موجود کشور همچون پرورش شتر ، زنبور داری و دامداری صحبت کرده و حتی در خطبه های 

رئیس جهاد کشاورزی هرمزگان و دبیر دومین کنگره ملی شتر نیز با اشاره به تدوین برنامه ششم .نماز جمعه نیز این را بیان کرده ام

 .ر در برنامه ریزها و سندهای توسعه ای کشور مورد غفلت قرار گرفته درصورتی که این نیاز به شدت وجود داردتوسعه، گفت: شت

ناصری حیدری پوری افزود: در مجموعه وزارت جهاد کشاورزی نیز سندی برای توسعه کیفی و کمی شتر تدوین نشده در حالی که 

وی ادامه داد : باید برای این گونه های کم خوراک برنامه ریزی داشت .شده است برای سایر حوزه ها برنامه و سندهای مختلفی تدوین

که پژوهش ها و تحقیقات انجام شده در این حوزه می تواند دید عمیقی را به مسئوالن داده و شناخت جامعه را افزایش دهد و 

حیدری پوری ، .ختلف مورد بهره برداری قرار گیردپژوهش هایی که در این کنگره ارائه می شود می تواند برای تدوین پروژه های م

هدف از برگزاری این همایش هدایت جامعه به سمت بهره گیری هرچه بیشتر از این حیوان مقاوم برای اشتغالزایی ، اقتصاد و بهبود 

ذیرفته شد و از بین مقاله پ 118مقاله به دبیرخانه این همایش واصل شده که  123وی خاطر نشان کرد: .معیشت مردم عنوان کرد

 .مقاله به صورت پوستر ارائه می شود 100مقاله به صورت سخنرانی ارائه و  18آنها 

نفر پذیرش نهایی شده اند و همچنین در حاشیه دومین کنگره  130نفر در این کنگره دو روزه نام نویسی اولیه انجام دادند که  250

 .ر حال برگزاری است، این کنگره سوم بهمن ماه پایان می یابدملی شتر نمایشگاه کوچکی از فرآورده های شتر د

http://www.iana.ir/fa/news/39772/%D8%A7%D9 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۲تاریخ: 

 روستاهاهای پنهان در دل ثروت

 علیرضا صفاخو

های یک ملت است که شامل صادرات، دانند که دربردارنده طیف وسیعی از فعالیتنظران اقتصادی، برند ملی را مفهومی میصاحب

نده دهشود. در واقع به این تعبیر، برند ملی نشانگذاری خارجی، فرهنگ و میراث فرهنگی، مردم، حاکمیت و گردشگری میسرمایه

های یک کشور توجه خواهند به موفقیتملت از ابعاد گوناگون است. برندسازی ملی درباره ساختن افرادی است که می هویت یک

فراگیر های آن ایمان دارند. برند ملی نمونه عینی و مدرن قدرت نرم است. به عبارت دیگر مفهوم برند ملی مفهومی کنند و به کیفیت

 برای همه برندها باشد و کلیه برندهای یک کشور را تحت پوشش خود بگیرد.تواند چتری است که می و گسترده

ست ماحصل این نش-که  شد برندسازی روستایی میزبان پدر علم ترویج کشاورزی و مشاور، در حالی )ایانا(خبرگزاری کشاورزی ایران 

ورد، برند خهای داخلی از مقوله برندینگ به چشم میکه تا امروز شاید آنچه بیشتر در اخبار و رسانه -مطالعه کنید اینجاتوانید را می

سازی آن با لوگوی یک شرکت خاص است. این در حالی است که به گفته دکتر ه معنای نشان تجاری یک کاال یا خطای رایج معادلب

ه ای است کاحمد روستا، پدر بازاریابی ایران و عضو هیأت علمی دانشگاه شهیدبهشتی در تهران، برند یک عامل ارتباطی و پدیده

قی، رفتاری و ابزاری است. در واقع احساس باطنی و درونی هر شخص درباره یک محصول، خدمت ای از عوامل اخالبرآیند مجموعه

ترل طور مستقیم کنتوانند نوع این احساس را بهها نمیطور استنتاج کرد که شرکتتوان از این آموزه اینیا شرکت است. در واقع می

مشتریان  کند، بر احساس باطنیهایی که محصول آنها را از بقیه متمایز مییژگیتوانند به وسیله مخابره و انتقال وکنند، بلکه تنها می

 تأثیر بگذارند.

 توان با استناد به علم بازاریابیشده در نشست دلسوزان توسعه روستایی در دفتر ایانا، به ضرس قاطع میبا نگاهی به ایده مطرح

کشورهای جهان برای برندسازی ملی و در نقطه اصلی و زیرمجموعه آن ای و مکانی ادعا کرد، ایران یکی از مستعدترین منطقه

های افزا نظیر محصوالت متنوع و خاص تولیدی در روستاها و جاذبهای از عوامل همبرندسازی روستایی است. برندی که مجموعه

گیرد و از آنجا که در مولد را دربر می ها و صدها آداب و رسوم این اماکنها و رفتارهای بومی دهگردشگری اقلیمی و همچنین گویش

ها مطرح است؛ روستاهای ایران با فرآیند برندسازی فقط بحث شهرت و معروفیت مطرح نیست، بلکه محبوبیت و نفوذ به قلب

مدت، به مدت و بلندمدت، میانهای کوتاهتواند در صورت ساماندهی و تعیین استراتژی هدفمند در برنامهاش میهای بالقوهجاذبه

 تنها نزد ایرانیان، بلکه جهانگردان مشتاق مکشوفات تازه توریستی جهان نیز بدل شود.های بالفعل نهجاذبه

در این وادی، عزم جزم جمعی از دلسوختگان غیرشعاری روستا و روستاییان در ایجاد انجمن علمی روستاشناسی ایران و ایجاد نهاد 

طور قطع بدون همراهی هر آن کس که به نوعی با زندگی روستایی سازی این ایده است که بهبرندسازی روستایی، نویدبخش نهادینه

در ارتباط است، امر آسانی نخواهد بود. اما اگر دغدغه پیشگیری از مهاجرت گسترده و خسارت بار روستاییان به شهرها نزد جدی 

گیری با برنامه جهت دستیابی سازی و تصمیمتوان در امر تصمیم، می"برندسازی روستایی"گری نهاد در دست تأسیس باشد، با تولی

 به ارزش افزوده باالی برند روستایی اهتمام ورزید و اقتصاد ملی و جامعه را از مواهب چندجانبه آن برخوردار ساخت.

دهکده ایگلو درآلمان یا  کایزرزبرگ کامون در شمال شرق فرانسه، روتنبرگ در آلمان، گودوانگن در نروژ، هال استات در اتریش،

دهکده هوسهولد در صربستان، نمونه روستاهایی نمونه و جذاب از میان صدها روستای جذاب در اقصی نقاط جهان است که در نوع 

سرآقا "هایی فراتر از روستاهایی نظیر روستای اند. برندهایی که در ذات خود نقطه قوتخود به برندهای روستایی بدل شده
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بام خانه پایینی واقع است و به ماسوله زاگرس هم شهرت های باالیی در واقع پشتدر شهرکرد خودمان که حیاط خانه "سیدکوهرنگ

 یافته است، ندارند.

سازی اعم از جایگاه محصوالت کشاورزی در واقع با شناسایی تمام روستاهای مشابه در ایران به لحاظ تمام فاکتورهای الزم برای برند

 ها را به روستاها برد و شوق روستانشینی را به آنها ارزانی داشت./توان شهرنشینهای گردشگری، میارگانیک و صنایع دستی و جاذبه
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۶تاریخ: 

 واکنش ابتکار به همسویی رسانه های خاص در تیتر زدن و انعکاس پرونده پسرش

نحوه انعکاس اظهارات اش معصومه ابتکار، معاون رییس جمهوری و رییس سازمان محیط زیست ایران، در تلگرام شخصی خود به 

 .بعد از جلسه هیات دولت در برخی رسانه های خاص واکنش نشان داد

 به گزارش خبرنگار ایانا، متن پاسخ معصومه ابتکار به این خبرنگاران که پاسخ او را به شکلی که وی جعلی خوانده به شرح زیر است: 

 .پاستور جلو آمده و در مورد اخبار اخیر پرسش هایی داشتند که پاسخ گفتمامروز، بعد از جلسه هیات دولت، خبرنگاران در محوطه  "

چرا یک پرونده حقوقی که مراحل قضایی خود را طی می "در جواب یکی از سئوال ها نیز پرسشی را مطرح کردم به این مضمون: 

 "کند، قبل از احکام دادگاه باید رسانه ای شود!؟

 !!"ها مطرح شودموضوع پسرم نباید در رسانه"ه نقل از من تیتر رسانه های خاص شده که: به دفترم که رسیدم دیدم جمله ای ب

جمله نقل شده از من به این شکل کامال جعلی است. از این همه اغواگری و القای شبهات به اذهان مردم در تعجبم. آیا این تشویش 

 اذهان عمومی حساب نمی شود؟

باشد که می شود چهارصد و هفتاد و هفتمین خبرسازی این خبرگزاری و اگر از رسانه های  البته اگر منشاء آن خبرگزاری فارس

 .همسوی آن باشد هم همین طور. چون معموال همسوها عینا از همدیگر کپی می کنند

هیچ  حقوقی کهچرا یک پرونده "از همه رسانه هایی که از این تیتر استفاده کرده اند تقاضا دارم به پرسش اصلی من پاسخ دهند: 

ارتباطی با دولت و منابع مالی دولتی و رانت خواری ندارد و دعوای بین دو شخص حقیقی است و مراحل قضایی خود را 

 "طی می کند، باید رسانه ای شود؟

 آیا با این کار قصد تاثیرگذاری بر فرآیند قضایی به نفع یک فرد خاص وجود دارد؟❗

http://www.iana.ir/fa/news/39944/%D9%88%D8% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۵تاریخ: 

 بر نیست/ در دولت یازدهم صنعت سبز را با رویکرد جدید برگزار کردیمهای محیط زیستی هزینهفعالیت

ر است. بهای محیط زیستی هزینهشد فعالیتسازمان حفاظت محیط زیست گفت: در گذشته تصور می معاون محیط زیست انسانی

 .ها در بخش صنعت بسیار زیاد استکه سود اقتصادی حاصل از این فعالیتدر حالی

محیط به گزارش خبرنگار ایانا، سعید متصدی در هجدهمین همایش همایش ملی صنعت و خدمات سبز که در سازمان حفاظت 

ور محیطی در کشهای مختلف به منظور دستیابی به اهداف زیستزیست برگزار شد، از تالش این سازمان برای همکاری با دستگاه

و  شود عملکرد مناسبخبر داد.به گفته وی، تفکر سبز برای سازمان حفاظت محیط زیست اهمیت زیادی دارد. تفکر سبز سبب می

پذیری در بازارهای جهانی مطرح است. اگر ی خود داشته باشیم.متصدی بیان کرد: امروز بحث رقابتهامطلوبی در ارتباط با فعالیت

المللی اصل رقابت بر حفظ محیط زیست متمرکز شده، تولیداتمان مورد توجه محصول سبز تولید کنیم از آنجا که در بازارهای بین

برای تبادل تجربیات اعالم کرد و از واحدهای صنعتی برگزیده قرار خواهد گرفت.وی همایش ملی صنعت سبز را مکان مناسبی 

 درخواست کرد، تجربیات خود در زمینه ایجاد یک صنعت سبز را در اختیار سایر واحدهای صنعتی قرار دهند.

است. هدبر نیست. این تفکری بوده که در گذشته حاکم بومحیطی هزینههای زیستمعاون محیط زیست انسانی گفت: همیشه فعالیت

 شود.کردند اگر تجهیزات زیست محیطی در واحدهای تولیدی خود نصب کنند، به واحدهایشان هزینه تحمیل میهمه احساس می

دار محیط زیست اند از تجهیزاتی استاندارد و دوستاست. زیرا واحدهایی که سعی کردهوی ادامه داد: امروز این تفکر تغییر کرده

 اند.محیطی و اقتصادی را به صورت توامان نصیب واحد صنعتی خود کرده استفاده کنند، سود زیست

شود و بیشترین میزان استفاده در بازچرخانی خانه کمترین میزان هزینه صرف حفظ محیط زیست میمتصدی افزود: در هر تصفیه

موادی که در قالب فاضالب از دسترس آب نصیب یک بخش صنعتی خواهد شد. زیرا عالوه بر اینکه آب مورد نیاز صنعت تامین شده، 

 گردد.شود، در جریان تصفیه باز هم به خط تولید این واحدهای صنعتی بازمیصنعت خارج می

 المللیانتخاب صنعت سبز منطبق بر استانداردهای بین

نعت سبز با رویکرد جدید و روی کار آمدن دولت یازدهم، همایش ص 92معاون محیط زیست انسانی با اشاره به اینکه از اواخر سال 

 است، به تشریح نحوه انتخاب صنعت سبز پرداخت.برگزار شده

شود. این واحدها مستندات به گفته وی روند انتخاب صنعت سبز کامال بر اساس خود اظهاری واحدهای خدماتی و صنعتی انجام می

 کنند.خود را به صورت الکترونیکی به سازمان محیط زیست ارسال می

ها رسیده باشد. برای انتخاب واحدهای اضافه کرد: مستندات واحدهای صنعتی باید به تایید ادارات کل محیط زیست استان متصدی

المللی تعریف شده و فاقد ها بر اساس نظر نهادهای بیناست. این شاخصها و معیارهای علمی و منطقی تعریف شدهسبز نیز شاخص

روتال ها از طریق پی است.وی بیان کرد: نحوه بررسی صنعت سبز کامال مدون بوده و شیوه نامههر گونه اعمال نظر کارشناسی و شخص

توانند خودشان را قبل از ثبت نام ارزیابی کرده و ببینند که سازمان حفاظت محیط زیست در اختیار عموم هست. بنابراین افراد می

 گیرد یا خیر.آیا صنعت آنها در گروه صنایع سبز جای می

های امسال بخش صنعت به هشت گروه تقسیم شده و در سال جاری به عاون محیط زیست انسانی با اشاره به اینکه در ارزیابیم

 های صنعتی خبر داد.های ارزیابی گروهاست، از تفاوت در شاخصای شدهصنعت بازیافت توجه ویژه

اهمیت را داشته و ضریب آن سه است در حالی که در صنعت  به گفته متصدی در صنعت غذا بازچرخانی آب و کنترل پساب بیشترین

 نفت، گاز و پتروشیمی مقابله با آالیندگی هوا و ایجاد فضای سبز بیشترین امتیاز را دارد.
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واحد صنعتی و خدماتی برای رقابت بر سر کسب رتبه محیط زیستی، در سایت سازمان حفاظت محیط  414وی ادامه داد: امسال 

 اند.واحد خدماتی بوده 168واحد صنعتی و  246اند که از این تعداد کرده زیست ثبت نام

 آوری سبز را به صنعت وارد کنیمفن

الکساندرو آمادیو نماینده سازمان توسعه صنعتی ملل متحد )یونیدو( نیز به عنوان دیگر سخنران این برنامه درباره دو ساز و کار یونیدو 

 ران سخن گفت.برای حمایت از صنایع سبز در ای

های سازگار با محیط زیست و کمک به مجموعه دولت و صنعت برای سیاستگزاری در راستای آوری و تکنولوژیوی افزود: انتقال فن

 تواند به ایران داشته باشند.توسعه صنعت سبز، دو خدمتی است که یونیدو می

 آوری را به صنعت و خدمات وارد کنیم.ط باید دنبال آن برویم و فنآوری سبز در بازار و صنعت موجود است. فقآمادیو تاکید کرد: فن

های سبز حرکت کنند. ما آمادگی آوریکند که به سمت توسعه فنهای ما صنعت و خدمات سبز را تشویق میوی گفت: سیاستگزاری

 داریم که راهکار مناسب برای توسعه صنعت و خدمات سبز را ارایه دهیم.

واحد  23واحد صنعتی و  38دیس زرین به سه واحد صنعتی و یک واحد خدماتی اهدا شد. تندیس سیمین نیز به در مراسم امروز تن

واحد خدماتی نیز به عنوان واحدهای قابل تقدیر،  6خدماتی اعطا شد همچنین بر اساس تصمیم هیات داوران، هشت واحد صنعتی و 

 معرفی شدند./

http://www.iana.ir/fa/news/39886/%D9%81%D8%B9%D8%A7% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۴تاریخ: 

 سال اخیر 30درجه ای دما در ایران طی  1.8تغییر اقلیم خطری جدی برای محیط زیست ایران است/ افزایش 

سال اخیر گفت:  30ای دما در ایران طی درجه 1.8معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به افزایش 

 .استهای طبیعی و محیط ریست کشور تبدیل شدهتغییر اقلیم به خطری جدی برای عرصه

مومی حفاظت محیط زیست ایالم، معصومه ابتکار در نشست شورای اداری استان ایالم بیان کرد: به گزارش ایانا به نقل از روابط ع

 .پذیرندها از این موضوع تاثیر میمسئله تغییر اقلیم امروز به شدت مناسبات آب و هوایی را در دنیا تحت تاثیر قرار داده و همه انسان

های مخرب، کاهش بارندگی و خشکیدگی درختان ها، بروز سیالبایش آتش سوزیهای اخیر به شکل افزوی افزود: این مسئله در سال

سال اخیر به  30های انجام شده میزان دما در دهد، ضمن اینکه بر اساس ارزیابیویژه در رشته کوه های زاگرس خود را نشان میبه

 .استر ایران به دنبال داشتهدرصدی بارندگی را د 20درجه افزایش یافته و کاهش  1.8های مشابه نسبت دوره

رئیس سازمان محیط زیست یادآور شد: تغییر اقلیم امروز بسیاری از کشورها را تحت تاثیر قرار داده که همین عامل باعث شد در 

وجه ت کنفرانس پاریس توافقی از سوی کشورهای مختلف به منظور مقابله با آثار و خطرهای آن امضاء شود، دولت تدبیر و امید نیز با

های کاری خود را در ترین اولویتدهد، یکی از مهمهای طبیعی میبه اهمیتی که به مسئله حفظ محیط زیست و حراست از عرصه

 .استهای کاری قرار داده شدهبه این موضوع اختصاص داده و در برنامه ششم توسعه نیز حفاظت از محیط زیست از اولویت 96سال 

ای یکی از مهم ترین راهکارهای مقابله با الگوی مصرف انرژی و زمینه سازی برای کاهش تولید گازهای گلخانه ابتکار ادامه داد: تغییر

 .درصدی الگوی مصرف انرژی و مصرف سوخت در کشور باشیم 50تغییر اقلیم است که در این راستا باید شاهد تغییر 

های سازمان حفاظت از محیط زیست است که در ع از مهم ترین برنامهوی تاکید کرد: مقابله با بروز آتش سوزی در جنگل ها و مرات

 .ایمدرصدی آتش سوزی ها طی سال جاری به نسبت دوره مشابه سال گذشته بوده 67های صورت گرفته شاهد کاهش نتیجه اقدام

یر باعث شد بسیاری از معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست گفت: گسترش پدیده ریزگردها طی دهه اخ

های ایران چهار قطعنامه در سازمان ملل به منظور مقابله با آثار سوء این کشورها نسبت به این موضوع حساس شوند که با تالش

های عملی برای برخورد با ورود گرد و پدیده زیست محیطی به تصویب رسید و امیدواریم با همکاری کشورهای دخیل بتوانیم گام

ها به مهم ترین خطر پیش روی های زیرزمینی و استفاده بی رویه از مراتع و جنگلابتکار عنوان کرد: کاهش آب سفره.داریمغبار بر

محیط زیست تبدیل شده که نمونه بارز آن را در کاهش قابل توجه و خشک شدن بخش زیادی از دریاچه ارومیه شاهد هستیم، ضمن 

های مسئوالن قرار گیرد، چرا که این مواهب خدادادی تجدید پذیر نیستند و در اولویت برنامه اینکه حفاظت از منابع آب شیرین باید

 .کنددر صورت نابودی صدمات جبران ناپذیری را به کشور وارد می

که کشور برتر دنیاست  20المللی ایران از نظر داشتن تنوع گیاهی و جانوری جزو وی افزود: بر اساس مطالعات سازمان های بین

 .طلبد برنامه ریزی مدونی برای حراست از این مواهب خدادادی صورت گیردمی

های ورود ریزگردها به کشور از طریق کشور عراق است که با رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست گفت: یکی از مهم ترین کانون

ر کانون های بحران در دست اقدام است که همکاری استان های ایالم و واسط عراق هم اکنون طرح کمربند سبز و کاشت نهال د

امیدواریم بتوانیم با توسعه این طرح ضمن شناسایی مناطق بحران در راستای ایجاد پوشش جنگلی به منظور مقابله با آثار سوء آن 

اره کرد و یادآور استاندار ایالم نیز در این نشست با اشاره به ابالغ منشور حقوق شهروندی از سوی رئیس جمهوری اش.گام برداریم

آن تاکید شده که هرگونه تخریب و  112شد: توجه به مقوله محیط زیست یکی از مهم ترین رویکردهای این منشور است و در ماده 

یا آلودگی محیط زیست ممنوع بوده و همه مردم و مسئوالن به منظور حراست از این مواهب خدادادی باید احساس مسئولیت کنند 
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محمدرضا مروارید افزود: مردم استان ایالم طی سال های اخیر نشان داده اند .ز اقدام های عملی در این زمینه بردارندو دستگاه ها نی

سازمان مردم نهاد زیست محیطی در استان  42گیری کنند و شکلکه در زمینه حفاظت از محیط زیست خود از مسئوالن مطالبه می

 .ها با سازمان های مسئول وجود داردو همکاری تنگاتنگی میان این تشکل در این راستا بوده و هم اکنون هماهنگی

های ایالم در اخیر در این استان به یک فرهنگ تبدیل وی تاکید کرد: واگذاری اسلحه های شکاری و اجتناب از شکار در زیستگاه

 .آباد شهرستان دهلران بودیماسلحه شکاری در بخش زرین  50شده است از جمله اینکه به تازگی شاهد واگذاری 

http://www.iana.ir/fa/news/39843/%D8%AA%D8 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۴تاریخ: 

میلیارد تومان اعتبار برای  200استانی غلط هستند/ های طرح آمایش سرزمین برای کل کشور نداریم/ طرح

 تدوین طرح آمایش سرزمین نیاز داریم

 .های آمایش استانی خبر دادعضو انجمن ارزیابی ایران از نبود طرح آمایش سرزمین برای کل کشور و ایرادهای موجود در طرح

گفت: در ایران برای کل کشور طرح آمایش سرزمین وجود نداشته وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر مجید مخدوم امروز در گفت

 های استانی هستند.و آنچه در اختیار داریم، طرح

 های آمایش استانی، رویه درستی نیست.تدوین شود و تهیه طرح وی بیان کرد: طرح آمایش سرزمین باید بر اساس توان منطقه

و های تدوین شده برای ددار است، فقط طرحهای آمایش سرزمین استانی را عهدهطرحاین عضو انجمن ارزیابی که مسئولیت بازبینی 

 ها نیاز اصالحات اساسی دارد.های سایر استاناستان گلستان و قزوین را تأیید کرد. به گفته وی طرح

. رفته و با اتوکد نقشه تهیه کرده استها، معاون استاندار پول مربوط به پروژه آمایش سرزمین را گمخدوم اضافه کرد: در یکی از استان

 در واقع مجری پروژه، طرحی سطحی تدوین کرده که قابل استناد نیست.

های آمایش سرزمین بسیار سختگیرانه بوده و حتی از اروپا جلوتر است اما این وی تأکید کرد: استانداردهای ایران برای طرح

 گاه اجرایی نشده است.استانداردها، هیچ

انجمن ارزیابی در پاسخ به اظهاراتی درباره عدم توجه به مقوله آب در پروژه آمایش سرزمین اجرا شده توسط وی، بیان کرد:  این عضو

ام. مقوله آب اساس توسعه است و دومین ها پیش، ارزیابی توان برای کشور انجام دادم و در این ارزیابی به مسئله آب توجه کردهسال

ای هآموزم، توجه به پتانسیلشود و حتی در کالس درس به دانشجویانم میارزیابی توان به آن توجه میهای فاکتوری که در طرح

آبی هر منطقه است.وی درباره دالیل عدم موفقیت ایران در زمینه تدوین طرح آمایش سرزمین، عنوان کرد: تا زمانی که زمین خوارها، 

سال است که این  40شوند، در این زمینه موفق نخواهیم شد. حدود ین میجنگل خوارها و غیره مانع تدوین طرح آمایش سرزم

 کنند.ها در برابر تدوین طرح آمایش سرزمین مقاومت میگروه

ها، طرح آمایش سرزمین توان بازبینی و ساماندهی کرد و به کمک این طرحهای آمایش سرزمین استانی را میبه گفته مخدوم طرح

اند و ها تمام شده اما آنها درست عمل نکردههای آمایش سرزمین استانزود: در حال حاضر کار بررسی طرحکلی را تهیه کرد.وی اف

ها باید از اول نوشته شود.این عضو انجمن ارزیابی گفت: در استان قزوین که تدوین طرح درست انجام شده، الگوی مناسبی این طرح

ها باید کارهای انجام شده را های خارج از استاندارد، مقاومت کند. اما سایر استانوسعهدر اختیار استاندار قرار گرفته که در برابر ت

اصالح کنند.وی به این پرسش که اصالح اسناد باالدستی و تدوین طرح آمایش سرزمین چند سال طول خواهد کشید، این گونه 

اندازی کاران نیز نباید سنگا طرح کلی تهیه شود. البته طمعپاسخ داد: در صورت تامین اعتبارات، دو تا پنج سال زمان نیاز داریم ت

سال قبل بود که سه  15ام. بار اول کنند.این عضو انجمن ارزیابی ادامه داد: تا کنون دو بار برای اجرای طرح آمایش پول جور کرده

ارد تومان به تدوین طرح آمایش سرزمین میلی 36تا  35، 86میلیارد تومان به این مسئله اختصاص داده شد. بار دوم نیز در سال 

ها را خوردند و به نتیجه مطلوب نرسیدند.وی یادآور شد: در حال حاضر برای تدوین طرح آمایش اختصاص داده شد اما همه این پول

ه خاطر نبود هایی که در کشور رخ داده بدرصد خرابکاری 70میلیارد تومان پول نیاز داریم.مخدوم بیان کرد:  200سرزمین، حدود 

ها را به راحتی توان این هزینههای اقتصادی زیادی برایمان به همراه داشته که میطرح آمایش سرزمین است. این مسئله خسارت

 استخراج کرد./

http://www.iana.ir/fa/newنs/39839/%D8%B7%D8%B 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۵تاریخ: 

 میلیون اصله نهال در کشور سرآمد است 6ایالم با تولید ساالنه 

وزیر جهاد کشاورزی هفته گذشته در سفر به استان ایالم و در بازدید از مناطق جنگل کاری شده این استان اعالم کرد: ایالم با تولید 

 .نهال در زمینه تولید نهال و توسعه جنگل در کشور سرآمد استمیلیون اصله  6ساالنه 

به گزارش ایانا به نقل از مرکز اطالع رسانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایالم، محمود حجتی در جریان این بازدید با 

های شاخص است و اقدامات در خور توجهی انجام داده ایالم از استان  رضایت از کیفیت طرح های اجرایی منابع طبیعی اعالم کرد:

کردند، به تشریح مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایالم و استاندار ایالم که وزیر جهاد کشاورزی را همراهی می.است

صالح آباد شهرستان مهران با هدف  کاری های انجام شده در سطح استان اشاره کرد و گفت: طرح جنگل کاری مشارکتی بخشجنگل

های بهبود معیشت خانوارهای دخیل در این طرح صورت گرفته و افزایش مشارکت و حضور واقعی مردم در احیاء و توسعه جنگل

ها و دستیابی به های جنگلی، توسعه و افزایش سطح جنگلرضا احمدی، حفاظت و افزایش تنوع گونه.استان به وضوح مشخص است

ترل های آب زیرزمینی و کنده درصد سطح جنگل نسبت به سطح کل کشور، جلوگیری از سیل و فرسایش خاک، تغذیه سفرهشاخص 

یعی طبهای بومی را از اهداف مهم منابعبا استفاده از گونه  زاییها و ریزگردها و جلوگیری از فرایند بیابانفرسایش و کاهش آالینده

های مورد استفاده در این طرح را پسته خوراکی، بنه، خرما، کنار، بادام، عناب، طبیعی ایالم گونه مدیر کل منابع.دراستان بر شمرد

اکالیپتوس و کهور )بعنوان بادشکن( و گیاهان دارویی مورد کاشت نظیر ختمی، رزماری، آویشن، به لیمو، علف مار، گل نرگس، رازیانه 

 نام برد

http://www.iana.ir/fa/news/39898/%D8%A7%D9%8A%D9%8 
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 مصاحبه، سخنرانی ،بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۵تاریخ: 

شود/ ارسال فرش ابریشم و تمبر گذار صنعت خوراک دام و طیور در ایران برگزار میمراسم تجلیل از بنیان

 کشور جهان 184رحیمیان به موزه دکتر 

گذار صنعت خوراک دام و ماه سال جاری طبقه دهم اتاق ایران، میزبان همایش بزرگداشت علی رحیمیان، بنیانبهمن 10یکشنبه 

، این آیین با حضور تعدادی از اعضای هیأت رئیسه مجلس، هیأت رئیسه و اعضای کمیسیون ایانابه گزارش خبرنگار .طیور در ایران خواهد بود

نفر از  300کشاورزی مجلس، معاونان وزیر اقتصاد، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت معدن تجارت برگزار خواهد شد. همچنین حدود 

ها و همچنین سر کشور، هیأت رئیسه اتاق ایران، اتاق تهران و روسای اتاق استانهای مختلف زنجیره تأمین پروتئین سرانخبگان و کارآفرینان حلقه

های مختلف بخش کشاورزی عضو اتاق ایران حضور خواهند داشت.در ابتدای این آیین، شعری که به افتخار دکتر رحیمیان سروده رؤسای تشکل

 شود. قرار است این تمبر برای نگهداری در موزه،شم و تمبر ایشان رونمایی میشود و در ادامه از فرش ابریشده توسط گروه کر صداوسیما اجرا می

ار است شود قرآید.گفته میکشور دنیا ارسال شود. همچنین فیلم کوتاهی که از زندگینامه ایشان ساخته شده در مراسم به نمایش درمی 184به 

ها نقش تأثیرگذاری در اقتصاد دامپروری و اقتصاد کشاورزی ایران طول این سالنفر از نخبگان و اساتید دانشگاهی که در  30قاب تمبر به  30

 داشتند، اهدا شود.

 علی رحیمیان، بنیانگذار صنعت خوراک دام و طیور در ایران

سالگی  95علی رحیمیان، احتماال نامی آشنا برای فعاالن حوزه کشاورزی، صنعت دامپروری و خوراک دام است. فردی که در سن 

 سال تجربه است. 70نوز هم در صنعت خوراک دام ایران مشغول به فعالیت است و موی سپیدش گواه بر پشت سر گذاشتن بیش از ه

شدم، زیرا وزارت کشاورزی هزینه تحصیل چند سال بایست استخدام وزارت کشاورزی میمی"او در کتاب خاطراتش چنین نوشته: 

ها را به استخدام خود در آورد، ولی وزارت کشاورزی بودجه کافی برای این کار نداشت... ند آنداد که در مقابل بتوادانشجویان را می

بعد از دو یا سه ماه دل به دریا زدم و یک جلد پایان نامه خود را دردست گرفتم و از رئیس دفتر شهردار وقت مالقات شهردار را در 

های زیر نظر وزارت کشاورزی نشان دادم و گفتم در ایران تمام کشتارگاه خواست کردم. خدمات آقای شهردار رفتم. پایان نامه را

ا ب "شود و من که تخصص دارم مایلم خدمتی به شهرداری و کشتارگاه کنم.است، ولی کشتارگاه تهران از سوی شهرداری اداره می

سامان  خوبی و موفقیتیطی بسیار بد داشت بهها بود که دکتر رحیمیان به کشتارگاه تهران رفت و این مجموعه را که شرااین صحبت

ای را در این حوزه های گستردهدهی کرد.پس از این کار بزرگ در کشتارگاه تهران، رحیمیان وارد صنعت دام و طیور شد و فعالیت

توان به شرکت میجمله اندازی کرد که از آنهای متعددی را در این حوزه با کمک دوستان و شرکای دیگر راهانجام داد و شرکت

های آرسی اشاره کرد.فعالیتجی -البراتورهای سیانس-اصیل، شرکت مرغداران ایران، شرکت سهامی خوراک دام پارس، اشراق 

سال در حوزه پرورش دام، طیور و آبزیان و خوراک دام باعث شده  60صنعتی، پژوهشی و علمی دکتر علی رحیمیان در طول بیش از 

رکت ها شاندازی بیش از دهها در راهاز بنیانگذاران نوین این صنایع در کشور یاد شود. کسی که در طول این سال از او به عنوان یکی

چیزی نیست که بتوان در سطور آن را خالصه کرد. همین بس که  سال تجربه، 70صورت مستقیم و غیرمستقیم نقش داشته است.به

ار اقدام به بگذاران صنعت طیور بوده که برای نخستینراک دام ایران و یکی از بنیانعلی رحیمیان، بنیانگذار نخستین کارخانه خو

الضرب را از جهانگیری، نفری بود که روز گذشته نشان امین 20های تهران کرده است. الزم به ذکر است که او جز ساماندهی کشتارگاه

ستودنی در گرامیداشت مقام این فعال صنعت یادشده است، به  معاون اول رئیس جمهوری دریافت کرد.این آیین که البته اقدامی

 شود./همت انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران و با همکاری اتاق ایران برگزار می

http://www.iana.ir/fa/news/39873/%D9%85%D8%B1% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۳تاریخ: 

محصوالت تولیدی روستائیان باید در همان مناطق فرآوری شود/ باید از خام فروشی محصوالت کشاورزی 

 جلوگیری شود/ توسعه و زراعت گیاهان دارویی، در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی

ها و تأمین نیازهای اساسی، پرداختن به نیازهای اجتماعی و اشتغال روستاییان یرساختدر فرآیند توسعه روستاها، پس از ایجاد ز

به گزارش ایانا، محمود حجتی در نشست شورای هم افزایی توسعه روستایی و اقتصادی کردن فعالیت در روستاها که .ضروری است

تگاه های دولتی و غیر دولتی مرتبط با روستاها و مدیران امروز با حضور معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، نمایندگان دس

ارشد وزارت جهاد کشاورزی در محل این وزارت برگزار شد، با تاکید بر این که در فرآیند توسعه روستاها، پس از ایجاد زیرساخت ها 

ته کرد: فعالیت ها و خدماتی که در گذشو تامین نیازهای اساسی باید به نیازهای اجتماعی و اشتغال روستائیان پرداخته شود، تصریح 

به دلیل عدم وجود زیرساخت ها و نیروی انسانی تحصیل کرده و فنی در خارج از محیط روستاها ایجاد و راه اندازی می شد، امروز 

را از پیامدهای  وی مهاجرت، حاشیه نشینی و خروج ارزش افزوده فعالیت ها از روستاها.باید در خود روستاها ایجاد و سازماندهی شود

عدم استقرار فعالیت های پیش و پس از تولید در این مناطق عنوان و خاطرنشان کرد: وزارت جهاد کشاورزی در راستای رویکرد 

، به دنبال استقرار فعالیت های خدماتی نظیر فرآوری، بسته بندی محصوالت «مزرعه تا سفره»ایجاد خدمات و فعالیت های زنجیره 

وزیر جهاد کشاورزی ایجاد ظرفیت های .یندهای مرتبط با آن ها با مالکیت صاحبان مزرعه و در محیط روستاهاستکشاورزی و فرآ

جدید از جمله کشت های گلخانه ای و پرورش ماهی در قفس را از برنامه های این وزارت برای افزایش تولید و کمک به درآمد 

ه روستاها باید تولید ثروت در خود روستاها انجام شود و درآمد روستائیان افزایش روستائیان و عشایر عنوان و تاکید کرد: برای توسع

حجتی با اشاره به این که وزارت جهاد کشاورزی با این رویکرد که همه مناطق کشور دارای قابلیت ها و امکانات توسعه است، .یابد

توسعه و زراعت گیاهان دارویی به عنوان یکی از ظرفیت های  نسبت به شناسایی این قابلیت ها و امکانات اقدام کرده، اظهار داشت:

 .مغفول شناسایی شده در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد

 باید از خام فروشی محصوالت کشاورزی جلوگیری شود

 محصوالت تولیدی وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر این که باید از خام فروشی محصوالت کشاورزی جلوگیری شود، تصریح کرد:

 .روستائیان باید در همان مناطق فرآوری شود تا ارزش افزوده آن موجب ایجاد ثروت و سرمایه گذاری در همان منطقه شود

در این نشست، رئیس موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی با تشریح آثار اقدامات بخش کشاورزی 

ایدار روستا در سه بخش جامعه روستایی، محیط روستا و کسب و کار روستا، تصریح کرد: افزایش دانش و در مولفه های توسعه پ

مهارت فنی، حمایت از جامعه عشایری، حمایت از زنان، اصالح نظام بهره برداری و تقویت نهاد های تخصصی و صنفی از اقدامات 

حسن کاظمی، انجام امور زیر بنایی، تعادل بخشی .روستایی بوده استوزارت جهاد کشاورزی برای توسعه روستایی در بخش جامعه 

به منابع آبی، اجرای عملیات آبخیزداری، بیابان زدایی و جنگل کاری را از اقدامات وزارت جهاد کشاورزی در محیط روستاها، عنوان 

مه، خدمات پشتیبانی و نهاده های تولید، کرد و گفت: حمایت از تولیدات کشاورزی، تقویت نهادهای مالی، مدیریت مخاطرات و بی

 .زنجیره و مدیریت بازار و صنایع کشاورزی از رئوس اقدامات وزارت جهاد کشاورزی برای بهبود کسب و کار روستا بوده است

 درصد  32.5در حدود  (GDP) سهم ارزش افزوده کسب و کار کشاورزی از کل ارزش افزوده کسب کار کشور

ر فعالیت های بخش کشاورزی بر شاخص های ملی در دولت یازدهم، گفت: براساس گزارش بانک مرکزی، سهم وی با اشاره به آثا

درصد و سهم  32.5در حدود  (GDP) به قیمت جاری( از کل ارزش افزوده کسب کار کشور)ارزش افزوده کسب و کار کشاورزی 

رئیس موسسه پژوهش های برنامه ریزی، .برآورد شده استدرصد  10ارزش افزوده بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی حدود 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی تصریح کرد: فعالیت های بخش کشاورزی و منابع طبیعی قوام و پایداری جامعه روستایی، 

شاورزی منجر به وی با بیان این که تقویت بنیه اقتصادی بخش ک.کسب و کار روستا و حفاظت از محیط روستا را ایجاد کرده است

پایداری بیشتر توسعه روستا ها خواهد شد،گفت: نقش بخش کشاورزی و منابع طبیعی عالوه بر آثار مستقیم توسعه ای بر روستا ها 

در این نشست، معاون توسعه .در مولفه های توسعه ملی از جمله امنیت غذایی و امنیت ملی، اشتغال مولد نیز حائز اهمیت است

 .ق محروم کشور نیز گزارشی از اقدامات این معاونت برای بهبود معیشت و درآمد روستائیان ارائه کردروستایی و مناط

http://www.iana.ir/fa/news/39806/%D9%85%D8%AD% 
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 سخنرانی، بازدیدهامصاحبه، 
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵بهمن  ۰۲تاریخ: 

 تولیدکنندگان کشت بافت چشم به راه بیمه محصوالت خود هستند

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: با توجه به اهمیت و نقش این مراکز در تولید و بذر نهال سالم، بیمه مراکز کشت بافت امری ضروری 

صنعت، تجارت و کشاورزی بود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان تهران در گفتگو با خبرنگار عباسعلی عامری معاون به.است

اع نهال، گل و گیاهان زینتی و بذر در استان واحدی تولیدی انو 5گفت: در زمینه کشت بافت  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،گروه 

 .تهران مشغول فعالیت هستند

وی افزود: واحد های تولیدی کشت بافت عالوه بر تامین نیاز استان برخی نهال های مربوط به مناطق گرمسیری را نیز تولید می 

 .سیار موثر هستندعامری ادامه داد: ایجاد باغات تجاری در اقتصادی کردن تولید بذر و نهال ب.کنند

درصد بذور هیبرید سبزی و صیفی  90معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان تهران با بیان اینکه در تامین بیش از 

وابسته هستیم، گفت: در این راستا شرکت هایی در حال تکمیل و تایید صالحیت هستند که تولید بذور هیبرید را در دستور کار خود 

 .از این رو اراضی مورد نظر شناسایی و در اختیار سرمایه گذاران قرار خواهد گرفت قرار دهند

وی از توسعه گیاهان زینتی در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: تولید گل و گیاهان زنیتی از طریق کشت بافت را دستور کار خود 

د در دستور کار قرار گیرد، اظهار داشت: فرآیند بیمه محصوالت عامری با تاکید بر اینکه بیمه محصوالت کشت بافت بای.قرار داده ایم

کشاورزی براساس ضوابط و مقررات صندوق است که به همین خاطر حمایت از تولید در دستور کار صندوق بیمه محصوالت کشاورزی 

 .قرار گرفته که در صورت تخصیص منابع تولیدکنندگان کشت بافت تحت پوشش بیمه قرار خواهند گرفت

 بیمه مراکز کشت بافت امری ضروری  *

 گروهصنعت، تجارت و کشاورزی محمد علی طهماسبی معاون امور باغبانی و معاون وزیر جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار 

با اشاره به ضرورت بیمه مراکز کشت بافت اظهار داشت: با توجه به اهمیت و نقش این مراکز در  خبرنگاران جوان،اقتصادی باشگاه 

 .تولید و بذر نهال سالم، بیمه مراکز کشت بافت امری ضروری است

ه ولیدکنندگان را بوی افزود: با وجود آنکه بیمه حمایت از تولیدکنندگان کاهش ریسک در بخش های کشاورزی و اطمینان خاطر ت

 .همراه دارد از این رو با همکاری انجمن باید شرایط بیمه آنها فراهم شود

 شاورزیک محصوالت بیمه اخیرصندوق سال چند طی  رو ازاین طهماسبی تصریح کرد: انجمن کشت بافت پیگیر مطالبات اعضا است 

 .ار داده استقر خود کار دستور در را آزمایشگاهی محصوالت تمامی دادن قرار پوشش تحت از الزم های براورد و مطالعات

http://www.yjc.ir/fa/news/5944870/%D8%AA%D9%88%D 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فودپرس ۱۳۹5بهمن ماه  6چهار شنبه 

 شکندکاالهای اساسی توسط دولت ستون فقرات استقالل کشور را میکاهش تعرفه واردات 

نامه دولت برای کاهش تعرفه واردات در شرایط فعلی کشور عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به اینکه بخش <مواد غذایی

 نه و به ضرر بخش کشاورزیشود، این تصمیم دولت را عجوالموجب شکستن ستون فقرات استقالل کشور در حوزه امنیت غذایی می

گفت: اینها کاالهای اساسی هستند و خودکفایی در  کشاورزی اساسی کاالی واردات تعرفه کاهش پیرامون زادهعباس پاپی.دانست

 گذاری مناسب در تولید اکثر این محصوالت به خودکفاییریزی دقیق و تعرفهتوانیم با یک برنامهتولید آنها امری ضروری است. ما می

 .برسیم و نیازی به واردات نداشته باشیم

نیازهای خودکفایی در تولید محصوالت کشاورزی این است که به محصوالت زیر کشت کشاورزان یارانه وی ادامه داد: از جمله پیش

ی که امکان های نوین کشاورزی را آموزش دهیم، همچنین، میزان تعرفه محصوالتبدهیم، کشاورزان را حمایت کنیم و به آنها روش

 .تولید داخل آنها فراهم است را افزایش دهیم تا واردات صورت نگیرد

های های تولید این محصوالت در داخل و خارج از کشور افزود: هزینهاین نماینده مجلس شورای اسالمی، در خصوص تفاوت هزینه

واردات  ها را پایین بیاوریم واست اما اینکه ما تعرفه تولید برخی محصوالت کشاورزی در کشور نسبت به خارج از کشور فعال کمی باال

 دخواه منفی تبعات قطعا و شکست خواهد درهم را غذایی امنیت را آزاد کنیم امری است که ستون فقرات استقالل کشور در حوزه 

ارند، توان تولید داخلی آنها را دزاده با بیان اینکه کشورهای موفق همیشه نسبت به تعرفه واردات کاالهای استراتژیک که پاپی.داشت

شان برنج است و تولید برنج زیادی دارند، هزینه تمام شده گیر هستند، تصریح کرد: در کشوری همانند ژاپن که عمده محصولسخت

میل به واردات  اگذارند تبرای برنج داخلی آنها خیلی بیشتر از برنج وارداتی است ولی با این حال تعرفه سنگینی برای برنج وارداتی می

گذاری برای محصوالت تعرفه سال گذشته در کشور ما  15عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه طی .در کشورشان کم شود

کشاورزی وارداتی به درستی صورت نگرفته است، ادامه داد: فلسفه تعرفه گذاشتن برای محصوالت وارداتی حمایت از تولید داخل 

ت باشد و برای تامین این محصوالفعلی کشور خشکسالی به آن صورت رخ نداده است، میزان بارش هم نسبتا خوب میاست. در شرایط 

هم در شرایط بحرانی قرار نداریم تا مردم دچار مشکل شوند، بنابراین دولت در این زمینه عجوالنه تصمیم گرفته و به ضرر بخش 

دهی برای آنها ادامه شود کشاورزان متضرر شوند و اگر این زیانین قانون باعث میوی در پایان افزود: ا.کشاورزی عمل کرده است

های کشاورزی را بفروشند و به شهرها مهاجرت کنند که در این صورت کشاورزی و شوند خانه و زمینداشته باشد، مجبور می

 .زیرساخت های آن به سمت اضمحالل حرکت خواهد کرد

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=9171f9831abd4700bf2ce 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فودپرس ۱۳۹5بهمن ماه  6چهار شنبه 

 حاکمیت قوانین فرسوده بربخش کشاورزی/ از کشاورزان نابلد حمایت نکنید

 رکشو: گفت دارد، نیاز جدید مقررات و قوانین به ما کشور کشاورزی بخش اینکه بیان با کشاورزی جهاد اسبق وزیر <کشاورزی

 .بدهد تضمینی خرید یارانه و بفروشد را نفت تواندنمی

درصدی قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جاری، افزود: بنده با این اقدام دولت موافق  2یش افزا درباره عیسی کالنتری

 .ها شرایط جهان زمین تا آسمان تفاوت کرده استشود و طی این سالسال قبل مربوط می 30 های تضمینی به حدود هستم؛ قیمت

به تصویب رسید، تصریح کرد: االن دیگر این  68ادم که سال قیمت تضمینی را پیشنهاد د 67وی با بیان اینکه بنده، خود سال 

 .ها کارایی الزم را ندارند و دولت باید شرایط را بررسی و فکر دیگری برای حمایت از تولید کندقیمت

ا االن دوران قابلیت رقابت با دنیا را داشت، ام (کالنتری ادامه داد: آن زمان قیمت تمام شده محصوالت ما )جز در برنج، شکر و شیر

 داردن را امکان این کشور وی با اشاره به اینکه باید تولید را رقابتی کرد نه انحصاری؛ افزود: از سویی هم .آن قانون سپری شده است

عد، بخش خشی از ثروت را ببلب اینکه نه کند ایجاد ثروت کشور برای باید کشاورزی بدهد؛ تضمینی خرید یارانه و بفروشد را نفت که

کالنتری اضافه کرد: امروزه بهره وری اقتصادی و رقابتی تولید کردن در همه .دارد نیاز جدید مقررات و قوانین کشاورزی کشور ما به 

افع ملی نجای دنیا یک اصل است؛ ما نباید از یک کشاورز که بلد نیست تولید کند، حمایت کنیم این کار به ضرر مصرف کننده و یا م

 که ندارد وزیر اسبق کشاورزی تصریح کرد: کشور توان این را   .شودمی آب مانند ملی منابع رفتن هدر باعث کشوراست و همچنین 

 برداران بهره از خیلی کالنتری با بیان اینکه .کند حمایت شود،می حوزه این وارد کشاورزی بردار بهره عنوان به که کسی هر از

 .اندهای بخش کشاورزی را به شدت افزایش دادهندارند که در بخش کشاورزی بمانند، گفت: این افراد هزینهن را آ صالحیت

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=aa0b3f8832fe423ea28f 
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 نهاده 
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۳تاریخ: 

 شودشنبه افتتاح میهای کشاورزی تهران سهچهارمین نمایشگاه تخصصی نهاده

اورزی های کشهای کشاورزی تهران با حضور کلیه واردکنندگان و تولیدکنندگان سم، کود و نهادهچهارمین نمایشگاه تخصصی نهاده

 .شودوگو برگزار میهای شهرداری تهران واقع در بوستان گفتئمی نمایشگاهدر محل دا 1395ماه کشور از پنجم تا هشتم بهمن

محصوالت کشاورزی تعیین و هدف اصلی از  "شناخت، کاشت، داشت و برداشت"به گزارش خبرنگار ایانا، شعار امسال این نمایشگاه 

 وان شده است.برگزاری آن برقراری ارتباط میان تولیدکنندگان و واردکنندگان کود، سم و بذر عن

های کشاورزی تهران با همت سه نهاد انجمن واردکنندگان سم و کود ایران، انجمن تولیدکنندگان چهارمین نمایشگاه تخصصی نهاده

شده گیاه و حمایت وزارت جهاد کشاورزی، اتاق ایران، سازمان حفظ سم و کودهای کشاورزی ایران و انجمن واردکنندگان بذر اصالح

 شود.پزشکی کشور، مؤسسه تحقیقات خاک و آب برپا میمؤسسه تحقیقات گیاه نباتات کشور،

یکایی، های اروپایی، امرهای تولیدکننده و واردکننده کود، تولیدکننده و واردکننده سم، و نمایندگان شرکتدر این نمایشگاه شرکت

 غرفه حضور خواهند داشت. 110چینی، کانادا و ترکیه در 

ین نمایشگاه سمینارهای تخصصی مختلفی با موضوعات سموم نسل جدید، کالیبره، ثبت کود و ثبت برچسب برگزار همراه با برپایی ا

افتتاح  1395ماه سال شنبه پنجم بهمنروز سه 14های کشاورزی تهران که در ساعت خواهد شد.چهارمین نمایشگاه تخصصی نهاده

ای برای کشاورزان و فعاالن این حوزه است و چهار روز بعد، در غروب روز جمعه هشتم همان ماه به پایان خواهد رسید، فرصت ارزنده

ها در زمینه فروش سم و کودهای تقویتی مورد نیاز کشاورزان و مناسب برای رشد گیاهان، در بازار های بزرگی که سالکه با شرکت

 داشتند آشنا شده و بهره مناسب را ببرند./ ایران فعالیت

http://www.iana.ir/fa/news/39791/%DA%86%D9%87%D8% 
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 نهاده
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۲تاریخ: 

 گیرندمحصوالت بذر و نهال با کیفیت، برند مشترک می

اساس تصمیم وزارت جهاد کشاورزی برخی از وظایف غیرحاکمیتی مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال ازجمله مشارکت بر 

 .شوددر فرآیند صدور مجوز تولیدات کشت بافتی به انجمن کشت بافت گیاهی ایران واگذار می

شده با اعالم این خبر گفت: برای تولید بذر یا نهال گواهیبه گزارش خبرنگار ایانا، رئیس مؤسسه تحقیقاتی ثبت و گواهی بذر و نهال 

شود، در نخستین قدم بنگاه اقتصادی تولیدکننده بذر و نهال باید مجوز تولید دریافت کند و سپس تولیدات مراحل مختلفی طی می

 آن نیز تحت نظارت مؤسسه تولید و عرضه خواهند شد.

عنوان یک واحد حیت بنگاه اقتصادی تولید بذر و نهال، مؤسسه از توان انجمن بهمحمدحسن عصاره افزود: برای صدور مجوز صال

 های الزم برای عرضه تولیدات به بازار همچنان با مؤسسه است.صنفی استفاده خواهد کرد، اما صدور گواهی

فنی از انجمن کشت بافت  هایوی اضافه کرد: همچنین در تدوین استانداردهای تولید محصوالت کشت بافت و تهیه دستورالعمل

شود.رئیس مؤسسه تحقیقاتی ثبت و گواهی بذر و نهال با تأکید بر اینکه با توجه به تنوع محصوالت تعریف و تدوین استفاده می

مک تواند کاستانداردها، کار بسیار بزرگی است، ادامه داد: استفاده از بخش خصوصی و انجمن در تعریف استانداردهای محصوالت، می

 زرگی به مؤسسه باشد و به کارها سرعت بخشد.ب

را از اقدامات مشترک مؤسسه ثبت و گواهی بذر و نهال و انجمن کشت بافت ایران عنوان کرد و یادآور  "برندسازی"عصاره مسئله 

ور ن در دستالعاده است به همین دلیل تعریف برند مشترک بین مؤسسه و انجمشد: در دنیا ارزش برندها یک ارزش اقتصادی فوق

کار قرار دارد.وی تأکید کرد: برخی از وظایف مؤسسه وظایف حکومتی و مصوب مجلس است که قابل واگذاری نیست، این وظایف در 

توان آن را برای اجرای بهتر هایی وجود دارد که میها قسمتنامهشود، اما در دل این قوانین و آیینها اجرا میتمام دنیا توسط دولت

هایش قانون اساسی هر بخش از حوزه فعالیت 44بخش خصوصی واگذار کرد.مؤسسه ثبت و گواهی بذر و نهال در راستای اصل  امور، به

 که قابل واگذاری باشد را به تدریج به بخش خصوصی واگذار خواهد کرد./

/news/http://www.iana.ir/fa39741/%D9%85%D8%A 
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 نهاده
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۷تاریخ: 

  کودی برند 4600 ثبت/  کشاورزی ایران ، نیازمند بسته آفت کش های جدید

امروز رویکرد واردات بذرهای کیفی، روش های زراعی جدید و تکنیک های جدید از اهمیت ویژه ای برای ما برخورددار هستند که 

مهم دو خاصیت محصول ما را از لحاظ کمی و کیفی افزایش می دهد؛ همچنین هزینه های ما را کاهش می دهد که این فضای این 

 کشاورزی های نهاده المللی بین همایش هشتمین در کشاورزی جهاد وزیر معاون عباس کشاورز  .خوبی برای توسعه همکاری ها است

:  تگف کشور کشاورزی وضعیت درباره شد، برگزار سیما و صدا های همایش مرکز در پایدار اقتصاد و معیشتی تولید هدف با که

  .محصول، افزایش عملکرد و کاهش ضایعات باید مورد توجه قرار گیرد شده تمام های هزینه کاهش

دهد موادغذایی که سالیانه  معاون امور زراعی وزارت جهاد کشاورزی افزود : برآوردهای ما نسبت به ضایعات بخش کشاورزی نشان می

 .میلیون نفر را سیر کند 18تا  16از دست می دهیم، به طور تقریبی می تواند بین 

میلیارد مترمکعب است درحالی که حتی در برخی مناطق یک  9.3وی اضافه کرد: میزان آبی که از ضایعات از دست می دهیم، 

رویکرد واردات بذرهای کیفی، روش های زراعی جدید و تکنیک های جدید کشاورز گفت: امروز .مترمکعب آب برای ما حیاتی است

از اهمیت ویژه ای برای ما برخورددار هستند که این مهم دو خاصیت محصول ما را از لحاظ کمی و کیفی افزایش می دهد؛ همچنین 

  .هزینه های ما را کاهش می دهد که این فضای خوبی برای توسعه همکاری ها است

یان اینکه بذر باید خصوصی سازی شود و مداخله دولت کاهش یابد، ادامه داد: در بخش بذر رویکرد جدیدی با شرکت های وی با ب

کشاورز گفت: دولت باید در بخش بذر مسائلی همچون قرنطینه، .خارجی آغاز شده است که البته تا حد مطلوب فاصله زیادی داریم

معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: اکنون .مسائل را به بخش خصوصی واگذار کند کمیت و کیفیت را مدنظر قرار دهد و دیگر

برند کودی در کشور ثبت کردیم و امیدواریم با اتفاقاتی که رخ داده است، تنوع بیشتری اضافه شود، همچنین بیش  600چهار هزار و 

دولت چنین امکانی دارد که مصادیق کاربرد تناسب و  نوع بذر سبزی و صیفی در کشور عرضه می شود اما اگر فکر کنیم 780از 

 .آشنایی با مصرف و نحوه کاشت و مراقبت ها را برای کشاورزان تامین کند، محال است

وی افزود: به دلیل محدودیت شدید آب، ظرفیت توسعه کشاورزی در سطح کالن ملی به هیچ وجه وجود ندارد به عنوان مثال درباره 

هزار هکتار مساحت کشت نسبت به چهار سال گذشته کم شده است؛ این به معنای آن نیست که ما از توسعه  360گندم نزدیک به 

به گفته کشاورز، طبق سیاست هایی که اتخاذ کردیم، راه برون رفت از  .بدمان می آید، اما محدودیت این اجازه را به ما نمی دهد

ری ها و تحقق اهدافی که برای آن پیش بینی شده است، مانند امنیت مشکالت کشاورزی در آینده ازطریق سرفصل جدید همکا

غذایی، کمک به پایداری منابع و افزایش درآمد کشاورزان، نیازمند اصالح رفتارهای ما است و به طور حتم باید نسبت به اهداف و 

کرده ایم، بنابراین با چالش جدی دریاچه وی اظهار کرد: بیش از ظرفیتی که باید از طبیعت استفاده  .رویکرد خود وفادار باشیم

 .ارومیه، بختگان، گاوخونی و آب های زیرزمینی روبرو هستیم که باید احیا شود

کشاورز ادامه داد: همچنین بخش خصوصی، دولتی و کشاورزان توجه به آب، ارتقای بهره وری آب و کنار آمدن با خشکی و کم آبی 

معاون امور زراعی وزارت جهاد کشاورزی درباره وضعیت آفت کش ها گفت: .ری اجتناب ناپذیر استرا باید مورد توجه قرار دهند که ام

شرایط نامساعدی پیش روی ما است و اولین خواسته ما از شرکت های خصوصی و خدمت گذاران بخش خصوصی این است که 

ی گیاهان جدید، روش های جدید و موادغذایی جدید هرچقدر می توانند تکنولوژی کاهش تقاضای آب را توام با افزایش تولید، معرف

  .راکه بتواند به کشاورزان کمک کند تا آب کمتری مصرف کنند و نگرانی از تولید نداشته باشند، وارد کشور کنند

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


            
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                         5139 ول بهمنااهم اخبار کشاورزی هفته 

 

251 
 

ود: زکشاورز با بیان اینکه ما نسبت به آفت کش ها وضعیت مطلوبی نداریم اما این به معنی کوتاهی و بی توجهی کسی نیست، اف

 .کشاورزی ما به علت شرایط اقلیمی و خصوصیات مناطق بسیار متنوع است که این تنوع بسته آفت کشی جدیدی را می طلبد

سال گذشته در وزارتخانه جهاد کشاورزی بحث آسیب شناسی آفت کش ها را با همکاران سازمان حفظ  1.5وی اظهار کرد: طی 

 .امل خسارت زای هر محصول سه تا پنج آفت کش داشته باشیمنباتات مطرح کردیم به طوری که برای هر ع

را به میزان زیاد  60و  50، 40کشاورز با تاکید بر اینکه سبد آفت کش ما فقیر و قدیمی است، گفت: برخی آفت کش های دهه 

ش د، بهبود سالمت و کاهمصرف می کنیم، پس این هم رویکرد جدیدی است که بسیار سریع باید اقدامات الزم را برای افزایش تولی

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: توجه به پایداری بخش کشاورزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا خاک .ضایعات انجام دهیم

ما دچار فقر مواد آلی است و این مواد به شدت در خاک کاهش یافته است؛ مصرف کودهای شیمیایی و برداشت های بی رویه از 

ییرات اقلیم از عوامل آن است البته ما در کالن، مصرف کود باالیی نداریم اما در روش های مصرف با مشکالتی مواجه طبیعت و تغ

 .هستیم

http://www.iana.ir/fa/news/39975/%DA%A9%D8%B4%D8%A7 
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 نهاده
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۵تاریخ: 

 شودتولید می 2017سموم ایرانی تحت برند برخی کشورهای پیشرو جهان در سال 

 .شودشده جهانی در سال میالدی جاری در کشور انجام میتولید سموم با برندهای شناخته

ر ها دکشتهران گفت: موضوع حذف آفتهای کشاورزی رئیس سازمان حفظ نباتات کشور امروز در آیین افتتاحیه نمایشگاه نهاده

شود، فکرها به سمت عدم استفاده پذیر نیست. وقتی صحبت از محصول سالم میزودی و در آینده نزدیک امکانبخش کشاورزی به

 .رود؛ اما این در حالی است که تولید محصول سالم به معنی عدم استفاده از سموم نیستاز سم می

طوری ها در کشور آمار باالیی ندارد، بهکشافزود: بر اساس تحقیقات سازمان حفظ نباتات، مصرف آفتمیبدی محمدعلی باغستانی

 شود.درصد متوسط جهانی از این مواد در تولید محصوالت کشاورزی در کشور استفاده می 70اکنون که هم

ت کشاورزی بیان کرد: برخی نظرات درباره وجود های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در برخی محصوالوی با اشاره به پایش

دلیل عدم تطابق شاخص شود، بهسموم در محصوالت کشاورزی که از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عنوان می

 ت.گری این وزارتخانه از ما شده اساستاندارد سموم مصرفی با محصول تولیدی است که این امر باعث اختالف نظر و مطالبه

کش جدید در کشور به ثبت رسیده است، ادامه داد: قلم آفت 45رئیس سازمان حفظ نباتات کشور با بیان اینکه در سال گذشته 

خورشیدی است که باید از سبد  50و  40گیرند، مربوط به دهه ها که در کشاورزی کشور مورد استفاده قرار میکشاکنون برخی آفت

میبدی با تأکید بر اینکه برای حذف یک سم از سبد مصرفی کشاورزان باید شرایط الزم فراهم غستانیمصرفی کشاورزان خارج شود.با

ها شرایط الزم را برای حذف بخشی به سبد این نهادهشود، اضافه کرد: در این باره باید بخش خصوصی ورود پیدا کرده و با تنوع

برخی کشورهای پیشرو در سال جاری میالدی خبر داد و تأکید کرد: بر های قدیمی فراهم سازد.وی از تولید سموم تحت برند سم

شده، تولید برخی سموم با واردات تکنولوژی و دانش از این کشورها در داخل انجام خواهد شد که این امر های انجاماساس رایزنی

ن ضعف در آموزش را از دیگر مشکالت میبدی در پایاباعث افزایش کیفی محصوالت، کاهش باقیمانده سموم خواهد شد.باغستانی

درصد از هزینه خود را  20کننده سموم های تولیدکننده و عرضهاستفاده سموم در کشور عنوان کرد و یادآور شد: در جهان شرکت

ارد، د دهند؛ در کشور ما نیز بخش خصوصی که تصمیم به فعالیت در این حوزهبه آموزش و ترویج استفاده از این نهاده اختصاص می

 باید آموزش و ترویج را در نظر بگیرد./

http://www.iana.ir/fa/news/39903/%D8%B3%D9% 
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 نهاده
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۸تاریخ: 

 تعرفه واردات نهاده های کشاورزی معادل کاالهای لوکس است

مدیره انجمن کود و سم کشور گفت: کشاورزان ما مواد اولیه و نهاده های کشاورزی را معادل کاالهای لوکس و تزئینی و عضو هیات 

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، محمدرضا شریفی روز پنجشنبه در هشتمین .با ارز آزاد تامین می کنند که به نفع بخش تولید نیست

ورزی که با هدف تولید معیشتی و اقتصاد پایدار در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار شد به همایش بین المللی نهاده های کشا

در حالی که ما محصوالت نهایی دیگر صنایع را از همه جای دنیا با ارز مبادله ای  :وی افزود.کاهش تعرفه سموم کم خطر تاکید کرد

تیار کشاورزان قرار می گیرد که این ، یعنی کشاورزان ما در یک میدان نابرابر وارد می کنیم اما نهاده های کشاورزی با ارز آزاد در اخ

 .با چالش جدی مواجه اند

شریفی اظهارکرد: متاسفانه با وجود این که رئیس جمهوری دستور کاهش تعرفه نهاده های کشاورزی را صادر کرده اند اما نه تنها 

به جز چند شرایط جزئی، بخش زیادی از سموم ما به  :وی اضافه کرد.لی استاین عوارض کاهش نیافته است که شرایط به شکل قب

عضو انجمن تولید کنندگان بذر درباره آمادگی بخش .بهانه پرخطر بودن با ارز آزاد وارد می شود وارز مبادله ای آنان حذف شده است

مامی موارد موفق بوده و نتایج خوب و پرثمری تجربه ثابت کرده که بخش خصوصی در ت :خصوصی در تامین و توزیع کود و سم گفت

شریفی ادامه داد: تنها موضوعی که االن مطرح است بخشی از کودهای دولتی به بهانه .را برای دولت و کشور به همرده داشته است

 .سوبسید)یارانه( است که خیلی به دست کشاورزان و بخش کشاورزی ما نمی رسد

ل در بخش تجارت و کشاورزی هستم، اظهارکرد: اگر شما میزان واردات کودهای سوبسیدی به شریفی با بیان این که من یک فعا

اراضی و باغات را تقسیم کنید مقدارش آنقدر ناچیز است که هیچ تاثیری در روند قیمت و محاسبات تمام شده کشاورزان نخواهد 

حذف کنند و یا این که سوبسید را به اشکال و روش های دیگر  وی اضافه کرد: براین باورم که دولت مردان یا باید سوبسید را .داشت

ارایه دهند و یا اگر این کار ممکن نیست سوبسید در اختیار بخش خصوصی قرار دهند تا کاالها با قیمت ارازن تر در اختیار کشاورزان 

ه بگیرد زیرا نه تنها این کار هیچ ثمری وی ادامه داد: بخش خصوصی آمادگی دارد تامین نهاده های کشاورزی را برعهد .قرار گیرد

برای کشور ندارد که هزینه های زیادی را به دولت تحمیل می کند درحالی که دولت به راحتی می تواند با برون سپاری برخی به 

 .مسئولیت های خود به بخش خصوصی فعالیت های نظارتی خود را تشدید کند

  .فعالیت داده شود تا آنها با جدیت بیشتری به کارشان ادامه دهندشریفی از دولت خواست به بخش خصوصی امکان 

دبیر همایش نهاده های کشاورزی درباره سموم گفت: تامین سم کشور به طور کامل توسط بخش خصوصی انجام می شود اما اگر 

رسد  کشاورزان است که به نظر می سموم با کیفیت وارد یا ثبت نمی شود به دلیل بوروکراسی ها و پایین بودن توان مالی واقتصادی

وی با بیان این که در تمامی کشورهای دنیا کشاورزی و کشاورزان مورد حمایت دولت ها قرار می .دولت باید در این زمینه ورود کند

جهی می توگیرند، گفت: بخشی از درآمد آنان از مسیر سوبسید تامین می شود در حالی که نه تنها به کشاورزان ما در این بخش کم 

 .شود که باید کشاورزان پیشگام ما نیز مورد حمایت قرار بگیرند

شرکت خارجی از کانادا، فرانسه،  55به گزارش ایرنا، هشتمین همایش سالیانه نهاده های کشاورزی آرمان سبز با حضور بیش از 

تولید نهاده ها و ماشین های کشاورزی در مرکز فنالند، کره جنوبی و مجارستان با هدف بومی سازی فناوری های روز دنیا در زمینه 

 .همایش های صدا و سیما برگزار شد

http://www.iana.ir/fa/news/39983/%D8%AA%D8%B9 
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 نهاده
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۴تاریخ: 

 هابافتی نسبت به سنتیهای کشت دالیل قیمت سه برابری نهال

ود و شای است که بخش زیادی از طریق واردات و با ارز آزاد تأمین میبرای فراهم کردن محیط کشت بافت گیاهی نیاز به مواد اولیه

 .هزینه زیادی را برای واحدهای کشت بافت به همراه دارد

تی را گران های کشت بافبرنگار ایانا، دالیل قیمت باالی نهالوگو با خرئیس انجمن صنفی کشت بافت گیاهی ایران امروز در گفتنایب

دهد که درصد زیادی از آن از طریق تمام شدن مواد اولیه عنوان کرد و گفت: محیط کشت بافت گیاهی را مواد شیمیایی تشکیل می

شود که فقط از جلبک استفاده میشود.شهرام حسامی افزود: در محیط کشت همچنین از نوع خاصی واردات و با ارز آزاد تأمین می

شود که تأمین آن زمان و هزینه زیادی را برای در کشورهای اسکاندیناوی مانند هلند و در شرایط کامالً ویژه و استریل تهیه می

است،  هواحدهای کشت بافت به همراه دارد.وی با تأیید اینکه رسیدن به توافق برجام تا حدی مشکالت مالی و بانکی را مرتفع کرد

ها فاکتورهای فروش مواد های خارجی از نوسانات روابط خارجی ایران، این شرکتدلیل نگرانی شرکتاظهار داشت: با وجود برجام، به

کنند که این زمان کوتاه برای پرداخت بهای مواد اولیه، شرایط اقتصادی را برای واحدهای اولیه را حداکثر سه تا پنج روزه صادر می

های رئیس انجمن صنفی کشت بافت گیاهی ایران با اشاره به برنامه جهاد کشاورزی برای توسعه باغکند.نایبتر میسختکشت بافت 

های بااصالت و سالم درختان های اولیه همانند نهالهای تجاری ابتدا باید نهادهکشور، بیان کرد: برای رسیدن به این هدف و ایجاد باغ

های کشت بافتی را شده نهالهای پیشنهادی خود برای کاهش قیمت تمامباغداران قرار گیرد.حسامی راهبا قیمت مناسب در اختیار 

تواند بخشی از یارانه نهادهای مانند تأمین مواد اولیه توسط وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد و ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی می

بافت گیاهی اختصاص دهد یا اینکه خود اقدام به واردات این مواد در حجم باال کند  سم و کود را به تأمین مواد اولیه واحدهای کشت

 گیرد.یابد و این نهاده با قیمت مناسب در اختیار باغدران قرار میشده تولید نهال بااصالت و سالم کاهش میبه این ترتیب هزینه تمام

های تجاری برشمرد و بافتی را از دیگر مشکالت پیش روی توسعه باغهای کشت های نهالوی در پایان ناآگاهی باغداران از مزیت

های حاصل از کشت بافت ندارند، تفاوت دو تا سه برابری قیمت های نهالتأکید کرد: با توجه به اینکه باغداران اطالعات کافی از مزیت

 شود./بافتی را میهای کشت میلی استفاده از نهالهای سنتی، باعث بیها نسبت به نهالاین نهال

http://www.iana.ir/fa/news/39820/%D8%AF%D 
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 نهاده
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۴تاریخ: 

 هابرابر نیاز کشاورزان/ بازار سم ایران در قبضه چینی 10ظرفیت تولید سموم دفع آفات نباتی در کشور 

دلیل تعرفه پایین وارداتی و مالیات بر ارزش افزود برابر نیاز کشاورزان است، اما به 10با وجود اینکه ظرفیت تولید سم در داخل کشور 

 .ها استنامتوازن، بازار این نهاده در قبضه چینی

رکی از های مناسب گمکه تعیین تعرفهوگو با خبرنگار ایانا با بیان اینمدیره انجمن تولیدکنندگان سموم امروز در گفتعضو هیأت

ه و رویرویه یک محصول است، گفت: تعیین تعرفه پایین واردات سم از چین باعث ورود بیها سدی در مقابل واردات بیسوی دولت

 های این کشور شده است.اشباع شدن بازار از سم

سم به معنی پرداخت یارانه به کارگر و رونق تولید این نهاده در های پایین گمرکی برای واردات آبادی افزود: تعیین تعرفهمسعود گیل

چین است، در حالی که تعداد زیادی کارخانه و شرکت در تولید و توزیع این محصول در داخل کشور فعالیت دارند و موجبات 

 اند.زایی بسیاری را فراهم کردهاشتغال

بندی و برخی از مواد درصد مالیات بر ارزش افزوده به ملزومات بسته 9ن وی مشکل دیگر پیش روی توسعه بازار سم داخلی را قانو

درصد از بخش سم داخلی را تشکیل  50تا  40ها عنوان کرد و ادامه داد: در حالی سموم تکنیکال وارداتی که معموالً اولیه مانند حلّال

های پتروشیمی داخلی ها که تولید شرکتندی یا حلّالبدهند از مالیات بر ارزش افزوده معاف است که ملزوماتی مانند بستهمی

شوند و این امر قدرت رقابت سموم داخلی را در مقایسه با سموم وارداتی درصد مالیات بر ارزش افزوده می 9هستند، شامل قانون 

بت به شوند نستولید میآبادی با تأکید بر کیفیت سموم تولید داخل، بیان کرد: سمومی که در داخل کشور کاهش داده است.گیل

های دقیق و سختگیرانه از سوی سازمان حفظ نباتات کشور ویژه از کشور چین کیفیت باالتری دارد؛ زیرا نظارتهای وارداتی بهسم

 های مخلتف و استاندارد روی آنها وجود دارد.گیرد و امکان انجام آزمایشدر مراحل مختلف تولید آن انجام می

های گذشته درباره تعیین تعرفه واردات بر اساس میزان خطرات سموم قدام خوب سازمان حفظ نباتات طی سالوی با اشاره به ا

خطر و پرخطر( اظهار داشت: این تصمیم سازمان حفظ نباتات کشور که بر اساس خواسته انجمن تولیدکنندگان سم و مصرفی، )کم

 خطر به کشور، باعث ارتقاء سالمت جامعه شده است.کود کشور گرفته شده است، عالوه بر کاهش ورود سموم پر

فتتاح شنبه اهای کشاورزی که از فردا سهمدیره انجمن تولیدکنندگان سموم با اشاره به برگزاری چهارمین نمایشگاه نهادهعضو هیأت

الی این ن نمایشگاه در رتبه باهای کشاورزی در سه سال گذشته باعث قرارگیری ایشود، تأکید کرد: کیفیت باالی نمایشگاه نهادهمی

ا ماه به مدت چهار روز برپآبادی یادآور شد: این نمایشگاه که از پنجم بهمنهای تخصصی در کشور شده است.گیلدست از نمایشگاه

در  های آموزشیکنندگان است.وی در پایان برگزاری کالسخواهد شد، فرصت مناسبی برای معرفی محصوالت با کیفیت به مصرف

های ها با محوریتاشیه چهارمین نمایشگاه نهادهای کشاورزی امسال را از نقاط مثبت این نمایشگاه دانست و عنوان کرد: این کالسح

 کنندگان سم برگزار خواهد شد./کنندگان و مصرفکنندگان ازجمله تأمینمختلف برای شرکت

http://www.iana.ir/fa/news/39842/%D8%B8%D8%B1 
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 نهاده
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵بهمن  ۰۷تاریخ: 

 عدم تخصیص ارز مبادله ای به واردات نهاده ها چالش پیش روی تولیدکنندگان

ایجاد مشکالت عدیده، گالیه عضو هئیت مدیره انجمن کود وسم از عدم تخصیص ارز مبادله ای به واردات نهاده های کشاورزی و 

محمد رضا شریفی عضو هئیت مدیره  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار.مند است

ین همایش ساالنه کشاورزی سالم با هدف تولید معیشتی واقتصاد پایدار در جمع خبرنگاران اظهار داشت: انجمن کود و سم در هشتم

با وجود بخش ناچیز کودهای دولتی که به بهانه سوبسید به دست کشاورزان نمی رسد انتظار می رود که تولید به بخش خصوصی 

ست افزود: میزان واردات کودهای سوبسیدی نسبت به اراضی و باغات بسیار وی با اشاره به اینکه بازار دست واسطه ها نی.واگذار شود

ناچیز است که تاثیری در روند قیمت تمام شده کشاورزی ندارد که انتظار می رود دولت روشی پیدا نماید تا تولید کود به بخش 

ت: بوروکراسی و نبود قدرت خرید کشاورزان شریفی با اشاره به دالیل عدم استفاده سموم با کیفیت در بخش گف.خصوصی واگذار شود

به گفته وی استفاده سموم .چنین شرایطی را رقم زده که از دولتمردان انتظار می رود همانند سایر کشورها از کشاورزان حمایت شود

تخصیص ارز مبادله  عضو هئیت مدیره انجمن کود وسم با انتقاد از عدم.با کیفیت نیازمند حمایت مالی همه جانبه از کشاورزان است

ای به واردات نهاده های کشاورزی تصریح کرد:علی رغم سایر بخش ها به نهاده های کشاورزی ارز مبادله ای اختصاص نمی یابد که 

 .همین امر کشاورزان را با چالش های متعددی روبرو کرده است

www.yjc.ir/fa/news/http://5953772/%D8%B9%D8 
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 گزارشات جهانی
 فارس - ۹۵/۱۱/۰۴ : تاریخ

 مشکالت کشاورزان پاکستانی از گرانی بذر تا کمبود آب+ تصاویر
کنند اما تغییرات آب و هوایی به ویژه کاهش نزوالت جوی سبب شده آنها بیشتر مردم پاکستان از طریق کشاورزی امرار معاش می 

ن از طریق آباد،بیشتر مردم پاکستادر اسالم خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار  .درصد محصول خود استفاده کنند 30فقط از 

درصد محصول خود استفاده  30کنند اما تغییرات آب و هوایی به ویژه کمبود باران سبب شده آنها فقط از کشاورزی امرار معاش می

باشد بیشتر در ماه آگوست محصوالت خود را کشاورزان منطقه تهر که بخشی از ایالت سند است و هم مرز با راجستان هند می.کنند

 .ل گذشته به دلیل کمبود بارندگی مجبور شدند در ماه سپتامبر اقدام به این کار کنندکارند اما سامی

درصد محصول  30در این منطقه صحرایی و گرم فصل برداشت محصول فرا رسیده اما به دلیل به موقع نباریدن باران آنها فقط از 

کشند تا بتوانند با هزینه کردن حداقل ماه زحمت می 6مدت تمام اعضای یک خانواده کشاورز حتی افراد مسن به .مند شدندخود بهره

ها نتوانستند محصوالت خود را بیشتر از روزی بیشتر خانوادهبا وجود زحمت شبانه.برابر این مبلغ را دریافت کنند 2هزار روپیه  50

 .کشاورزی وابسته است ناپذیر برای آنهایی که زندگیشان به زمینهزار روپیه بفروشند و این یعنی ضرر جبران 66

کنند در فصل کاشت قیمت بذر بسیار گران است اما هنگام برداشت محصول کسی حاضر نیست محصوالت بیشتر کشاورزان بیان می

ها وظیفه یافتن آب را دارند و از هر چاه و های کشاورز خانمدر بین اعضای خانواده.به دست آمده را به قیمت واقعی خریداری کند

 .کنندکمی باران باریده باشد آب آشامیدنی تهیه می جایی که

تغذیه جانوران اهلی مانند گاو و تهیه چوب برای برافروختن آتش جهت پخت و پز نیز به عهده زنان است در حالی که مردها از بامداد 

 .کنندتا بعد از ظهر روی زمین کشاورزی کار می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951104000835 
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 گزارشات جهانی
 فارس - ۹۵/۱۱/۰۵ : تاریخ

 های مرغ از ایران را ممنوع کردارمنستان واردات تمام فرآورده
که دولت ایران اعالم کند آنفلوآنزای مرغی را مهار های مرغ را تا زمانیمقامات ارمنستان واردات تمام انواع ماکیان زنده و فرآورده 

، مقامات ارمنستان واردات چندین نوع محصول آرمن پرسالملل فارس به نقل از به گزارش گروه اقتصاد بین .کرده است، ممنوع کرد

 .ایرانی را به علت مشاهده موردهای ابتال به آنفالنزای پرندگان ممنوع کردند

رئیس این سازمان واردات تمامی انواع ماکیان زنده از شهرهای قزوین، سازمان خدمات امنیت غذایی ارمنستان اعالم کرد با دستور 

تهران، کرمانشاه، گیالن، مرکزی و استان گلستان در ایران به طور موقت ممنوع شده است. این ممنوعیت شامل تمامی انواع 

 .ه است، ادامه داردکه دولت ایران اعالم کند آنفوالنزای مرغی را مهار کردهای مرغ است و تا زمانیفرآورده

 .شودژانویه از ایران وارد شده است، نمی 20این ممنوعیت شامل محصوالتی که بیش از 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951105001104 
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 جهانیگزارشات 
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۵تاریخ: 

کند/ ساخت سیستم کارامد برای استفاده مناسب از ها را تهیه میکشچین دستورالعمل استاندارد آفت

 هاکشآفت

منظور کاهش مقدار باقیمانده سموم در محصوالت ها بهکشبندی آفتنویس استانداردهای ملی مربوط به اولویتچین به تهیه پیش

 .کشاورزی و جلوگیری از آسیب رساندن به محیط زیست اقدام کرده است

، دانشمند موسسه علوم کشاورزی، گیاه پزشکی Zheng Yongquan، ژنگ یونگوان chinadailyسایت به گزارش ایانا از وب

دار باقی مانده سموم و دستورالعمل ها، شامل محدود کردن حداکثر مجاز مقکشاستانداردهای ملی آفت"چین، با اعالم خبر باال افزود: 

 "ها است که در راستای افزایش حفاظت از محیط زیست خود در مناطق روستایی به شدت مورد نیاز است.

سال گذشته، تیم وی که دربرگیرنده تعدادی از کارشناسان بود، توانستند جایزه ملی کالس دوم در حوزه علوم و فناوری برای 

 د یک سیستم کارآمد و استفاده از آفت کش کم خطر را دریافت کنند.تحقیقات خود برای ایجا

تنها نه زند وها به محیط زیست آسیب میکشها یک نگرانی بزرگ است. مواد شیمیایی آفتکشاستفاده نادرست از آفت"وی گفت: 

 "وند.رشمار میشود، بلکه خطر جدی برای محیط زیست اطراف ما بهباعث از بین رفتن منابع می

ها، منجر به حجم انبوهی از زباله می شود، همچنین تهدیدی برای کشاسپری ناکارآمد در استفاده از آفت"این دانشمند یادآور شد: 

 "رود.شمار میزندگی آبزیان، زنبورهای عسل و محصوالت به

زان، وی به همراه تیم خود به توسعه یک ها در میان کشاورکشبرای جلوگیری از این گونه فعالیت ها و استفاده منطقی از آفت

 سیستم اقدام کرده است که می تواند برای تعیین میزان مواد شیمیایی مورد نیاز به کار رود.

کیت آزمایشی این تیم، شامل کارت های کد گذاری رنگی است که به کشاورزان کمک می کند تا در مورد کیفیت اسپری و محاسبه 

اکثر کشاورزان بر این باورند که با وجود رواناب، آن ها مقدار مناسب آفت کش اسپری "بگیرند.ژنگ گفت: چگالی تصمیم درست 

 "کرده اند، اما این یک تصور غلط است. این در حالی است که روش ما می تواند برای دستیابی به میزان مناسب آفت کش به کار رود.

 70تا  30منطقه استانی با استفاده از تکنیک های این تیم، و با کاهش  28ن در ، کشاورزا2015و  2013بین سال های  "وی افزود:

 "میلیارد دالر( ذخیره کنند. 1.5میلیارد یوان ) 10.7درصد از میزان آفت کش توانستند 

ر استار تمرکز بیشتهزار کشاورز از سراسر کشور در زمینه استفاده از این سیستم آموزش دیده اند، اما ژنگ از مقامات خو 300بیش از 

 ها است، به طوری که تحقیقات تیم وی بتواند بهتر منتشر شود.کشبر روی این سیستم کارآمد آفت

 همچنین تیم وی قرار است روی دسته بندی هریک از محصوالت و روش های مربوط به هر کدام کار کنند.

نس خود را در رشته کشاورزی از دانشگاه کشاورزی نانجینگ، در استان گوانگدونگ است، مدرک لیسا Gaozhouژنگ، از اهالی بومی 

 Central China Normalگرفته است. همچنین مدرک دکتری خود را دانشگاه مرکزی چین ) 1984در استان جیانگ سو در سال 

University  دریافت کرده است./ 2005( در سال 

 ترجمه: فرحناز سپهری

 منبع:

http://www.chinadaily.com.cn/ 
http://www.iana.ir/fa/news/39892/%DA%86%DB% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۳تاریخ: 

 کشاورزان بورکینافاسویی درآمد خود را افزایش دادند

، پایتخت بورکینافاسو فاصله دارد؛ کشاورزی به نام Ouagadougou ، که یک ساعت ازLoumbila ، ازNoungou در روستای

به کاشت پیاز در این مکان مشغول است. اوئدرائوگو، با 1985، از سال "Jean-Baptiste Ouedraogo"ژان باپتیست اوئدرائوگو 

 (PAFASP) توانسته کمک مالی پروژه تنوع کشاورزی و توسعه بازار دلیل ارائه مدل کشاورزی، امروزهیچ شروع کرده و به

 .بورکینافاسو را با حمایت مالی بانک جهانی را دریافت کند

کردیم بدون این که دانش درست ذخیره کردن ما مقادیر زیادی پیاز تولید می"به گزارش ایانا از سایت بانک جهانی، وی توضیح داد: 

های پایین محصول را نتیجه مجبور بودیم بالفاصله پس از برداشت آنها را بفروشیم، و گاهی اوقات با قیمتآن را بدانیم و در 

تری ذخیره کرده دهد تا محصول را به مدت طوالنیسازی این امکان را به کشاورزان میهای مناسب ذخیرهزیرساخت"فروختیم.می

 ن باتوجه به نوسانات بازار، بتوانند درآمد خود را مدیریت کنند.و باعث جلوگیری از فساد شوند، در نتیجه کشاورزا

ای اف)واحد فرانک سی CFAFکیلویی پیاز به سختی چهارهزار  50، از یک کیسه 2016این در حالی بود که پس از برداشت مارس 

دالر( به فروش  36.55) CFAF 500و  هزار 22دالر( به دست آمد، در حالی که همان کیسه در ماه اکتبر به  6.50آفریقای میانه( )

بسیار راضی کننده بود. در آغاز این پروژه به وی  2008در ژانویه  PAFASPگذاری رسید.برای ژان باپتیست اوئدرائوگو، سرمایه

 350تن داده شد، همچنین اوئدرائوگو هم  12دالر( برای ساخت یک مرکز ذخیره سازی با ظرفیت  5.116) CFAFمیلیون  3.15

دالرCFAF (24,364 )میلیون  15دالر( مشارکت کرد.پس از هشت سال، او توانست در مجموع به فروش بالغ بر  568) CFAFهزار 

دالر( دست یابد.با اخذ مجوز به عنوان یک کارآفرین کشاورزی، ژان باپتیست  19.491) CFAFمیلیون  12در سال و حاشیه سود تا 

اری کند و فرزندان اش را به مدرسه بفرستد. آینده ای روشن برای کسب و کار خود دارد، چرا اوئدرائوگو، توانست یک ماشین خرید

که مجوز این امکان را به وی می دهد تا بتواند کود را بدون مالیات بخرد و به بذر کیفیت باال به منظور بهبود خروجی، دسترسی 

تن بسازد.ژان باپتیست، در حال حاضر دارای پنج کارمند و عضو  30یت سازی با ظرفداشته باشد. وی در نظر دارد تا تأسیسات ذخیره

زبانی است که بیشتر در  Mossiاست،  "حمایت از یکدیگر"( به معنی Mossiاست که در زبان مسی ) Teel Taabaانجمن 

 دریافت کرده است. PAFASPهای مالی از ، همچنین کمکTeel Taabaشود. بورکینافاسو با آن صحبت می

کند. همچنین وی جوانان را برای روی آوردن زودی کارکنان خود را در صندوق ملی تأمین اجتماعی ثبت نام میاوئدرائوگو، به

سازی سه تن پیاز در انبار و سیلوهای که به نام کند. این در حالی است که شش نفر از اعضای انجمن از ذخیرهکشاورزی تشویق می

ruudu ببرند.ژان باپتیست اوئدرائوگو، به یک مربی آموزشی تبدیل شده و از انبار خود برای مکانی برای  اند سوداست، توانسته

 Plateau-Centralواحد ذخیره سازی پیاز در سراسر منطقه  40کند. عالوه بر این، بیش از یادگیری کشاورزان دیگر استفاده می

پا هزینه است و کشاورزان خرده، نمونه ای از حفاظت مؤثر و کمruuduبر اساس این طرح آزمایشی ساخته شده است.گفتنی است 

را در برابر افت قیمت در زمان برداشت محافظت می کند. این نوع از انبار پیاز، که براساس انبار سنتی است، اجازه می دهد تا گردش 

سه تن پیاز به مدت شش ماه در آن به خوبی هوا بهتر انجام شده واز میزان رطوبت کاسته شود و این امکان را می دهد تا حدود 

کشاورز عضو،  50با فراهم کردن نهاده ها، مانند کود و موتور پمپ، از حدود  Teel Taabaهمچنین از  PAFASPنگهداری شود.

 ان کمکحمایت کرده است.همچنین با ارائه راه حل های عملی برای مشکل ذخیره سازی پیاز باعث شده تا به افزایش درآمد کشاورز

 کند. این پروژه همچنین از سه زیربخش دیگر )انبه، گوشت گاو، گوشت و طیور( هم حمایت کرده است.
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اندازی شد که توسط دولت راه 2007( در سال (PAFASPپروژه تنوع کشاورزی و طرح توسعه بازار PAFASPیک نمای کلی از 

، برآورد CFAFمیلیارد  44،384بورکینافاسو از طریق وزارت کشاورزی با پشتیبانی فنی از بانک جهانی اجرا شده است. کل هزینه 

 درصد توسط بانک جهانی تأمین شده است. 86شده که 

المللی ودر راستای ترویج رشد بخش کشاورزی ای و بین، افزایش رقابت در زنجیره ارزش بازارهای محلی، منطقهPAFASPهدف 

است.این برنامه در درجه نخست روی چهار زنجیره ارزش )انبه، پیاز، گوشت گاو، گوشت و طیور محلی( و همچنین پنبه و محصوالت 

مچنین هشت سال پس از اجرای آن، بانک جهانی با افزودن کمک مالی به میزان )ذرت، لوبیا چشم بلبلی و کنجد( متمرکز است.ه

 2016و ژوئن  2014به دولت به ادامه اجرای این برنامه و تحکیم نتایج خوبی که به دست آمده، بین جوالی  CFAFمیلیارد  24.5

 اقدام کرده است./

 ترجمه: فرحناز سپهری

 پی نوشت:

 Projetشود: رود که به فرانسوی نامیده میشمار میتوسعه بازار: برنامه تدارکاتی بورکینا فاسو به پروژه تنوع کشاورزی و طرح -1

du Programme d'Appui aux Filieres Agro-Sylvo-Pastorales (PAFASP) 
http://www.iana.ir/fa/news/80839/%DA%A9%D8%B4%D8% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۳تاریخ: 

برای  2017ها دالر وام به کشاورزی شهری/ بودجه بیشتر وزارت کشاورزی امریکا در سال اختصاص میلیون

میلیارد  ۹مواد غذایی جمعیت حل تأمین ها، گلخانه و انبارها/ جنبش کشاورزی شهری راهباممزارع در پشت

 نفری جهان

دهد. این در حالی است که ها دالر به کشاورزان در مناطق روستایی اختصاص میهر سال، وزارت کشاورزی ایاالت متحده میلیون

 .دولت ارائه کمک به مزارع شهری را آغاز کرده است

، بودجه یک دوجین مزارع شهری 2016یاالت متحده در سال ، وزارت کشاورزی اBusiness Insiderسایت به گزارش ایانا از وب

، مدیر خدمات مزرعه وزارت کشاورزی ایاالت "Val Dolicini"را که بیشترین تعداد در تاریخ بوده، تأمین کرده است. وال دولکینی 

 گفت. Business Insiderمتحده این مطالب را به سایت 

ها، گلخانه و در انبارها باماورزی ایاالت متحده میزان بودجه بیشتری برای مزارع در پشت، وی انتظار دارد که وزارت کش2017در سال 

 50اختصاص دهد.وزارت کشاورزی امریکا، دارای برنامه ای است که بر اساس آن قرار است تا کمک های مالی )به صورت وام( تا 

 518هزار وام به ارزش  23، 2013حالی است که در سال  هزاردالر را به طور خاص برای کشاورزان شهری اختصاص دهد. این در

میلیون دالر به مزارع در کالیفرنیا، کنتاکی ، و ماساچوست اختصاص یاقت که به دلیل مقیاس کوچکتر مزارع شهری این میزان کمک 

هکتار( در  4047ب )حدود هزار جری10به کشاورزان بیشتری تعلق می گیرد. به گفته دولکینی، کشاورزان شهری مزارعی بیشتر از 

 Kimbal Muskکشاورز جوان در یک برنامه مربوط به کشاورزی عمودی که توسط کارآفرینان  9، 2016میسوری نیستند.در سال 

 شرکت کردند؛ این کارآفرینان از نخستین کشاورزان شهری بودند که توانستند وام در نیویورک دریافت کنند. Tobias Peggsو 

کنندگان در این برنامه به کشت محصوالت در داخل آب و هوایی کنترل شده، همراه با مخازن قابل حمل با ، شرکتPeggsبه گفته 

پرداختند. این برنامه از وام، برای پوشش هزینه های بذر و هزینه های عملیاتی برای نخستین برداشت خود استفاده  LEDروشنایی 

اندازی کرده ،خارج از برنامه یاد شده، یک کشاورزی عمودی در بروکلین، نیویورک راه Peggsشود.گفتنی است، کارآفرین توبیاس می

های تری برای اعطای وامای هستند تا جریان آسان، با وزارت کشاورزی ایاالت متحده در حال کار روی برنامهMuskو  Peggsاست.

نس می خواهد با استفاده از تجارب مردم در مزارع دیگر، و یا آژا"گوید: خرد به کشاورزان شهری در آینده فراهم شود.دولکینی می

کمک  دهد تااند به توسعه برنامه هایش در این زمینه اقدام کند. این برنامه همچنین امکان میکسانی که تغییر صنعت ایجاد کرده

 "ی کشاورزان شهری سودمند خواهد بود.ها به جای تراکتور( استفاده شود که برا LEDمالی )وام( برای تجهیزات مزرعه غیر سنتی )

ای یا مزرعه اندازی یک مزرعه گلخانههمچنین وزارت کشاورزی ایاالت متحده مجموعه مطالبی را در بروشورهایی شامل چگونگی راه

تاها ع و روسهای مالی وزارت کشاورزی ایاالت متحده به مزاربام، و چگونگی درخواست وام را منتشر کرده است.بیشتر کمکروی پشت

این تالش ها در دولت "رسیده، اما آژانس در تالش است تا به کشاورزان شهری فرصت های برابری را بدهد. دولکینی می گوید: 

 "برجسته شد. 2009اوباما، با راه اندازی کمپینی با نام کشاورز خود را بشناس، غذایت را بشناس در سال 

دولت اوباما برای بازکردن درها به روی کشاورزان شهری انجام داده ایم. برنامه کارآفرینان  ما کارهای زیادی در"گوید: دولکینی می

 "امکان داد تا دسترسی بیشتر به وزارت کشاورزی ایاالت متحده که قبال نبود، فراهم شود.

متحده در زمان ریاست  هرچند دولکینی در ژانویه موقعیت خود را ترک می کند اما، خوشبین است که وزارت کشاورزی ایاالت

 جمهوری دونالد ترامپ، همچنان از کشاورزی شهری پشتیبانی می کند. 
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وی می گوید: سرمایه گذاری های ما در پرداخت وام های خرد و کمک های مالی آثار مثبتی داشته است، همچنین برای افراد کسب 

ای اعالمی از سوی دونالد ترامپ، کشاورزی را دربر نداشت. اما و کار فراهم کرده ایم.اگرچه بخش قابل توجهی از چارچوب برنامه ه

 اش برای گرفتن جایگاه وزیر کشاورزی به معنای توجه برای آینده کشاورزی شهری می تواند باشد.قرار دادن مشاوران کشاورزی

الت روستایی، مانند میسوری، آیووا، دفتر است، بیشتر آنها در ایا 200وزارت کشاورزی ایاالت متحده در حال حاضر دارای دوهزار و 

، وزارت کشاورزی ایاالت متحده نخستین متخصص کشاورزی شهری 2016در زمستان "گوید: و تگزاس واقع شده است. دولکینی می

ها یک جنبش رو به رشد در وزارت کشاورزی ایاالت متحده است که برای حمایت از این برنامه"نیویورک را استخدام کرده است.

 یستم مواد غذایی محلی و فراتر از آن کشاورزی روستایی است.س

برسد. ما واقعا می خواهیم تا هر مزرعه راه حلی  2050میلیاردنفر تا سال  9جمعیت جهانی انتظار می رود که به "وی ادامه می دهد: 

را بیابد و نه فقط مردمی در غرب میانه که در رشد مواد غذایی سهم دارند بلکه تمام کسانی که در کشاورزی شهری هستند ، در این 

های اخیر به سرعت در شهرها افزایش جوانه زد، اما در سال 90چند جنبش کشاورزی محلی مدرن در اواخر دهه مسیر نقش دارند. هر

ها پا را فراتر گذاشتند و در حال حرکت به سمت تولید فرنگی روی بامیافته است. امروز، کشاورزان شهری از پرورش چند گوجه

مربع در نیوآرک هزار فوت 70، در داخل یک انبار Aerofarmsدر جهان،  ، بزرگترین مزرعه عمودی2016تجاری هستند.در سال 

ترین مزرعه پشت بام جهان در در بروکلین، بزرگ Gotham Greensاندازی شد. همچنین شرکت کشاورزی شهری نیوجرسی راه

شاورزی یک نوآوری جدید روی را افتتاح کرد.به باور دوکلینی، به نظر می رسد هر روز در بخش ک 2015شیکاگو در اواخر سال 

 دهد./می

http://www.iana.ir/fa/news/39788/%D8%A7%D8%A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/39788/%D8%A7%D8%25A


            
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                         5139 ول بهمنااهم اخبار کشاورزی هفته 

 

265 
 

 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۶تاریخ: 

المللی/ کشاورزی کشورهای در سازگار با رقابت بیناستراتژی اتحادیه اروپا در حمایت از تولید محصوالت 

 بین اروپاحال توسعه زیر ذره

تولیدات کشاورزی، درآمد، استخدام، مواد غذایی با قیمت مقرون به صرفه و همچنین مواد خام فرآیندهای صنعتی و ارز خارجی 

کشاورزی به معنای بهبود کیفیت زندگی در مناطق کند. همچنین ایجاد مسیری برای توسعه پایدار حاصل از واردات را فراهم می

 .های امروز و آینده و ایجاد درآمد کافی برای کشاورزان استروستایی، اطمینان از غذای کافی برای نسل

، همچنین حمایت از توسعه پایدار کشاورزی اطمینان و بقاء ظرفیت تولید در آینده و افزایش europaسایت به گزارش ایانا از وب

گیرد. به عالوه، این مسئله نیازمند احترام و اصلخیزی بدون خسارت به محیط زیست و به خطر انداختن منابع طبیعی را دربر میح

 به رسمیت شناختن دانش محلی و مدیریت محلی منابع طبیعی نیز است.

ه، امنیت غذایی بهبود یافته و پایداری محیطی، درآمد کافی کشاورزان، ظرفیت تولید در آینددر نتیجه، پایداری اقتصادی و زیست

 ترین عناصر توسعه کشاورزی در کشورهای در حال توسعه هستند.اجتماعی از مهم

 های اتحادیه اروپا در جهت:بنابراین حمایت

دیریت قبیل م محیطی پایدار هستند و باال رفتن درآمدهای روستایی ازهایی که از نظر زیستهای کشاورزی و فناوریارتقاء فعالیت -

 کشاورزی؛ -کشاورزی و جنگلداری-های حفاظت از آب و خاک، رویکردهای اکولوژیکی یکپارچه آفات، روش

 های تولیدی از قبیل زمین، سرمایه و معیارهایی برای اطمینان یافتن از دریافت بهتر خدمات ضروری؛بهبود دستیابی به دارایی -

 ای ارزش جامع است.سازی و رویکرد زنجیرهپذیری تولیدکنندگان از طریق ظرفیتآسیبهای بهبود درآمد و کاهش طرح -

 کند.ها، شیالت، مزارع پرورش ماهی و کاالها میتر توسعه کشاورزی، توجه خاصی به تمرکز روی دامدر چارچوب گسترده

 طورکلی روابط متقابلهمین دلیل، بهط است. بهو طیور با توسعه اقتصادی و اجتماعی و همچنین امنیت غذایی در ارتبا بخش دام

ای است هکنندهای کشاورزی است. اتحادیه اروپا حمایتناپذیر سیستممثبت و قوی تولیدات کشاورزی با تولیدات دامی بخش جدایی

ها اساس فعالیت کند. بر اینمنظور توسعه راهکارهای مؤثر فراهم میهای ساختاری، سازمانی و فنی را بهکه بهبود چارچوب

 ویژه در:گذاری شدند بههدف

های خوب برای های حیوانات و همچنین اجرای شیوهدهی سریع و مدیریت بیماریتوانایی تقویت خدمات دامپزشکی برای پاسخ -

 های دامی از نظر افزایش رقابت؛تولید فرآورده

 های مرتبط با آن؛دوین و اجرای آنها در بخش دام و سیاستای و هماهنگی برای تالمللی و منطقههای بینارتقاء همکاری -

 شوند.بهبود ظرفیت طبیعی گسترش تولیدات دامی در حالی که منابع طبیعی و محیط زیست نیز حمایت می -

 همچنین شیالت و مزارع پرورش ماهی پتانسیل بسیار زیادی در کاهش فقر و گرسنگی و ارتقاء رشد اقتصادی دارد.

 های اتحادیه اروپا در جهت:حمایتبنابراین 

 های کنترل کننده و ناظر بر آنها؛بهبود در نظارت و پایش شیالت و سیستم -

 ماهیگیری دستی و تعامل با ماهیگیری صنعتی؛ -

 ملی برای ارزیابی منابع در دسترس؛ -ای ظرفیت تحقیقات منطقه -

 کند.( حرکت میRFMOsای )مدیریت شیالت منطقههای ویژه از طریق سازمانای بههای منطقهو همکاری -
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ز ها نفر ادر عین حال کاالهای کشاورزی از قبیل موز، نارگیل، قهوه، کتان، برنج، شکر و چای که در اشتغال و کسب درآمد میلیون

حاصل از صادرات نیز کنند مجموعه درآمدهای افراد کشورهای در حال توسعه حیاتی هستند نیز مورد حمایت قرار داده و تالش می

 کنندگان قرار بگیرد.طور شفاف در اختیار تولیدکنندگان و مصرفبه

ای بر محصوالتی دارد که بهترین دهد، اما در بعضی موارد تأکید ویژهطور کلی مورد مالحظه قرار میاتحادیه اروپا بخش کشاورزی را به

 ت.المللی اسازگاری با افزایش نوسانات شدید قیمت و رقابت بینراه برای رسیدگی به مشکالت کشورهای در حال توسعه در س

شورهای منظور همراهی با کهای توسعه اتحادیه اروپا پشتیبانی هدفمندی را برای کاالهای گوناگون ازجمله شکر و موز بهبنابراین برنامه

 کند.وپا برای دسترسی به این محصوالت فراهم میهای مرتبط با تغییرات بازارهای اتحادیه اردر حال توسعه در رسیدگی به چالش

( اتفاق CAADPکنندگان محصوالت در چارچوب برنامه جامع توسعه کشاورزی آفریقا )همکاری کشاورزی آفریقایی با دیگر عرضه

ورزی در آفریقا چارچوب رسمی اتحادیه آفریقا برای پشتیبانی از توسعه کشا CADDPاندازی شد. میالدی راه 2003افتاد و در سال 

های کشاورزی، جامعه مدنی و بخش خصوصی و گیری فرآیندهایی ازجمله مشارکت معنادار سازماناست.اصول این سازمان بر همه

پشتیبانی  CADDPتأکید دارد. اتحادیه اروپا به شدت از  های کلی توسعههمچنین یکپارچگی کشاورزی و امنیت غذایی در سیاست

 کند./ای را برای آنها فراهم میای، ملی و منطقهالی در سطوح قارههای مکند و کمکمی

http://www.iana.ir/fa/news/39934/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۶تاریخ: 

 اندازی شدفرآوری بذر در نپال راه مرکز

تازگی یک مرکز پردازش دانه )بذر( و معاینه دانه آزمایشگاهی را در منطقه چیتوان نپال دانشگاه کشاورزی و جنگل رامپور هند به

 .اندازی کرده استراه

ملی برنامه ریزی نپال، این ، عضو کمیسیون The Himalayan Times ،Prof Gitabhakta Joshiسایت به گزارش ایانا از وب

 تازگی افتتاح کرد.واحد را به

میلیون روپیه با هدف مدیریت بذر پایدار، موثر و باکیفیت و با حمایت مالی بنیاد بیل و ملیندا گیتس و توسط  10این مرکز با هزینه 

ن مشاوره برتر در هند سازما Sathguru Management Consultant Hyderabadحیدرآباد ) Sathguruسازمان مشاوره 

 ساله دارد( تاسیس شد. 30ای که در زمینه رشد کسب و کار فعالیت و سابقه

این مرکز با هدف تولید، فرآوری و توزیع دانه های )بذر( با کیفیت "گفت:  Prof Sharada Thapaliyaهماهنگ کننده این پروژه، 

، کیفیت بذر ذرت، Udit Prakash Sigdelهماهنگ کننده این پروژه، به گفته معاون "اندازی شده است.و به نفع کشاورزان راه

 شود.کننده نهایی، و جدا کننده گرانشی تعیین میکننده، پاکگندم، برنج از طریق پیش پاک

رار کشاورز دیگر را نیز در برنامه خود ق 200کشاورز آموزش داده است. همچنین آموزش  100دانشگاه هند در حال حاضر به بیش از 

داده است.پس از فرآوری بذر، آن ها در آزمایشگاه مورد آزمایش قرار می گیرند. پس از بررسی آزمایشگاه، بذرها با آرم بسته بندی 

 برای کشاورزان فرستاده می شود. انتظار می رود این مرکز به نفع بسیاری از کشاورزان در چیتوان و مناطق اطراف آن باشد.

 ، از کشاورزان محلی خواسته تا در انجام فعالیت این مرکز همکاری کنند.Prof Gitabhakta Joshiهمچنین پروفسور 

 مرکز بذر، نقش مهمی در توسعه بخش کشاورزی بازی می کند./"گفت:  Suraj Pokhrelدر این مراسم، دستیار وزیر کشاورزی، 

/www.iana.ir/fa/news/http:/39933/%D9%85% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۶تاریخ: 

 میلیون کندوی عسل دارد 16صادرات بیش از نیمی تولیدات عسل رومانی/ اتحادیه اروپا 

نده ترین تولیدکنکه به بزرگطوریبهدهد که رومانی تولید عسل خود را افزایش داده است، گزارش جدید کمیسیون اروپا نشان می

هزار تن در سال  20هزار تن عسل، در مقایسه با  35رومانی  2015از سایت فوربس، در سال  ایانا به گزارش.در اتحادیه اروپا تبدیل شده است

جمله بزرگترین تولید کنندگان اتحادیه اروپا هستند که در جایگاه دوم و سوم قرار دارند که به  تولید کرده است. اسپانیا و مجارستان از 2014

تن عسل تولید کرده اند. این در حالی است که عوامل مختلف در رشد چشمگیر رومانی تأثیر داشته  700هزار و  30و  200هزار و  32ترتیب 

میلیون کل جمعیت را در اختیار دارد و دارای تنوع زیستی  19ایی که تقریبا نیمی از است.داشتن شرایط جغرافیایی مطلوب و جمعیت روست

ای ه قابل توجه است، این کشور اروپای شرقی را به مکانی مناسب برای پرورش زنبور عسل و گرده افشانی تبدیل کرده است. عالوه بر این، یارانه

درصد نیز در رشد این بخش تاثیر داشته است. این در حالی است  50ملی زنبورداری با نرخ  اتحادیه اروپا در راستای پرورش زنبور عسل و برنامه

ا، پکه بودجه اتحادیه اروپا با توجه به تعداد کندوی زنبور عسل کشور اختصاص داده می شود. رومانی در این زمینه اختصاص بودجه اتحادیه ارو

 میلیون کندوی زنبور عسل دارد. 16پا در حدود پس از اسپانیا و فرانسه قرار دارد. اتحادیه ارو
 ، افزایش داده است.2015، رومانی میزان درصد تولید عسل خود را در مقایسه با سال 2016در سه ماهه نخست سال 

تا  دتابستان گذشته، بارش بیش از حد و آب و هوا نامناسب روی خانواده زنبور عسل و تولید عسل تاثیر گذاشت و در نتیجه باعث ش

سال  30ها در یکی از بدترین سال 2016زنبورداران رومانیایی از وزارت کشاورزی در خواست کمک کنند، آن ها معتقد بودند که 

گذشته برای زنبورداران رومانیایی بود.با این حال، یارانه بیشتر اتحادیه اروپا، می تواند مشکالت مشابه در آینده را کاهش دهد. برای 

میلیون دالری در بخش کشاورزی را به پرورش زنبور عسل اختصاص  77درصد از بودجه  10، رومانی بیش از 2019-2017دوره 

داده است.عالوه بر حمایت مالی و بعد از استاندارد کردن شیوه های محلی با استانداردهای اتحادیه اروپا، فرصت های اقتصادی بیشتر 

ده تر محصوالت خود در بازارها ایجاد شده است. حتی سرمایه گذاران خارجی عالقه مند برای زنبورداران رومانیایی برای فروش گستر

 به سرمایه گذاری و کسب و کار در بخش عسل رومانی شدند.

Jim Turnbull  تولید کننده مواد غذایی در روستایSaschiz :ما عسل از زنبورداران محلی، می خریم "، منطقه ترانسیلوانیا گفت

 "که عسل بخریم آن را تست می کنیم. ما دسترسی به مواد تشکیل دهنده فوق العاده در این جا داریم.قبل از این 

 Jimمراتع گیاهان وحشی، در سراسر اروپا گسترده است، همچنین در مناطق روستایی ترانسیلوانیا فراوان هستند که در آن 

Turnbull 2010، عسل خود را به دست می آورد. از سال ،Turnbull  اجناس خود را تحت نام تجاریPivnita Bunicii یا ،

Grandma’s Cellar  معامله می کند. اکثر معامالت اش با سوپر مارکت ها کلیدی رومانیایی است، همچنین برای تهیه عسل

 لندن، قرارداد دارد. Fortnum & Masonفروشگاه بزرگ 

 د به آلمان، پس از آن به اسپانیا و کشورهای اسکاندیناوی صادر کرده است.درص 80رومانی بیش از نیمی از تولید عسل خود را حدود 

این درحالی است که چالش های متعددی پیش رو زنبورداران اتحادیه اروپا وجود دارد که می توان به رقابت شدید با کشورهای غیر 

نبور عسل به دلیل بیماری و کاهش منابع غذایی اشاره اروپایی، مانند چین و اوکراین، واردات ارزان تر، و از دست دادن کلنی های ز

 کرد.با این حال آیا رومانی می تواند به عنوان بزرگترین تولید کننده عسل اتحادیه اروپا موقعیت خود را حفظ کند؟

 پیش بگیرند./های خود را در آینده در عنصر بسیار مهم برای زنبورداران وجود منابع مناسب و کافی است که بتوانند فعالیت

http://www.iana.ir/fa/news/39930/%D8%B5%D8%A7% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۴تاریخ: 

تضمین پرداخت منظور کاوها باید بهکاوی شود/ معدنها به دلخواه معدندهند کوهها اجازه نمیتنگچشم

 جبران خسارت، هر سال مبلغ ثابتی پول گرو بگذارند

تواند به کاوی به هر صورت ممکن میکاوی است، اما معدنکشور ایران در حال توسعه است، بخشی از این توسعه در حوزه معدن

 ...ویژه خاک صدمه جدی وارد کندمحیط زیست، به

کاوی به هر صورت ممکن کاوی است، اما معدنتوسعه در حوزه معدن کشور ایران در حال توسعه است، بخشی از این

ای برای جلوگیری رسد قوانین جدینظر میویژه خاک صدمه جدی وارد کند. در این باره بهتواند به محیط زیست، بهمی

شورای  از خسارت به طبیعت و خاک در ایران وجود نداشته باشد. در حال حاضر حتی قانون خاک کشور در مجلس

میلیارد  56خورد و از تصویب آن خبری نیست. موضوعی که در بخش فرسایش خاک ساالنه شاهد اسالمی خاک می

کند. برای تصویب قوانینی در این کاوی نیز صدق میهای دیگر مانند معدندالر خسارت هستیم. این موضوع در حوزه

صوبات قانونی برخوردار هستند و با متخلفان چگونه برخورد باره باید بررسی شود که کشورهای دیگر از چه تجارب و م

کاوی ژاپن منتشر شده در کتاب چهارم خاک؛ قوانین کشورهای منتخب، که کنند؟ برای این منظور قانون معدنمی

ریزی و اقتصاد کشاورزی وزارت های برنامهعنوان مبانی الیحه قانون جامع خاک کشور که توسط مؤسسه پژوهشبه

 گذرد:د کشاورزی منتشر شده است، از نظرتان میجها

 فصل ششم

 کاویهای ناشی از معدنجبران خسارت

 تعهد جبران -1بخش 

اندرکاران در اثر حفر زمین، تخلیه آب معادن یا هایی توسط سایر دستها و تخریب)الزام جبران( هنگامی که خسارت -109ماده 

کاوی های مواد معدنی یا تخلیه دود معادن ایجاد شده باشد، شخص دارای مجوز معدنپسماندهها و شده، تجمع سنگهای استفاده آب

کاوی برای آن ناحیه صادر شده باشد. منظور کاوی( آن ناحیه معدنی در زمان وقوع خسارات )در صورتی که اجازه معدن)حق معدن

کاوی کاوی لغو شده باشد، دارنده مجوز معدنرات، مجوز معدنکاوی است( یا در صورتی که در زمان وقوع خسادارنده اجازه معدن

کاوی صادر کاوی برای آن منطقه در زمان لغو حق معدنکاوی )در صورتی که اجازه معدنکاوی( در زمان لغو پروانه معدن)حق معدن

 کاوی( مسئول جبران خسارات خواهد بود.شده باشد، دارنده اجازه معدن

کنندگان دو یا چند ناحیه گر خسارات بر اثر عملیات معدن کاوی صاحبان دو یا چند ناحیه معدنی یا اجارهدرمورد بند قبل ا -2

کنندگان آنها مشترکا مسئول جبران خسارات کاوی یا اگر در اجاره کسی باشد، اجارهمعدنی صورت گرفته باشد، صاحبان حق معدن

کننده معادن )بیش از دو نفر( عامل یک از صاحبان )بیش از دو نفر( یا اجارهخواهند بود. همچنین اگر نتوان تعیین کرد که کدام

 صورت مشترک بین آنها صورت گیرد.اند، باید جبران خسارت بهایجاد خسارت بوده

اوی ککاوی پس از وقوع خسارت به شخص دیگری انتقال یافته باشد، صاحب حق معدندرمورد دو بند قبل هنگامی که حق معدن -3

صورت مشترک و هنگامی که قرارداد اجاره معدن پس از وقوع کاوی بعد از آن زمان، بهدر زمان وقوع خسارت و صاحب حق معدن

صورت مشترک کننده بعدی پس از وقوع خسارت، بهکاوی در زمان وقوع خسارت و اجارهخسارت بسته شده باشد، صاحب حق معدن

 باید خسارت را جبران کنند.
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مسئول جبران خسارات شود، دارنده امتیاز معدن در ناحیه معدنی که  2و  1کننده معدن طبق مفاد بند ی که اجارهدر صورت -4

امتیاز بعدی معدن یا اگر حق معدن قبل از وقوع خسارت آن در زمان وقوع خسارت بسته شده بوده، همانند صاحب قرارداد اجاره

 کننده معدن مجبور به جبران خسارت هستند.طور مشترک با اجارهابطال به امتیاز معدن در زمانابطال شده باشد، صاحب

برداری را در اختیار دارد یا معدن را در اجاره دارد، صورت مشترک پروانه بهرهدرباره جبران خسارت در چهار بند قبل، کسی که به -5

 موظف به شرکت در پرداخت خسارت است.

صورت مشترک موظف به پرداخت ماده قبل سهم هریک از افرادی که به 2بق مفاد بند )پرداخت سهم خسارت(. ط -110ماده 

 شود.اند، مساوی فرض میشده

کاوی به وی انتقال یافته یا معدن را اجاره کرده است، نفعی که پس از وقوع خسارت، حق معدنماده قبل، اگر ذی 3درمورد بند  -2

همان ماده از کسی که مسئول  2یا  1تواند طبق مفاد بندهای نفع مذکور مین صورت ذیهزینه خسارت را پرداخت کرده باشد در ای

همان ماده اگر مالک پروانه معدن خسارت را پرداخت کرده  4خسارت بوده تقاضای پرداخت خسارت کند. همین روند درمورد بند 

 شود.باشد، اعمال می

 طرز صحیح و عادالنه جبران شود.)جبران خسارت(. خسارات وارده باید به  -111ماده 

جبران خسارت باید با پرداخت پول صورت گیرد، مگر اینکه شخص متضرر درخواستی مبنی بر برگرداندن و احیاء وضعیت فعلی  -2

 داشته باشد، هنگامی که برگرداندن و بهبود منطقه مستلزم هزینه نسبتا باالتری نباشد.

 صورتسارت، برای دادگاه قابل قبول تشخیص داده شد، دادگاه درباره جبران خسارت بهکننده خهنگامی که دفاعیات پرداخت -3

 دهد.صورت پرداخت نقدی و بدون توجه به شرایط بند قبل حکم میبرگرداندن و بهبود وضعیت فعلی به جای جبران خسارت به

ی و حل منازعات مربوط به پرداخت خسارت، منظور کمک به جلوگیر)استانداردهای مربوط به پرداخت خسارت(. به -112ماده 

تواند استانداردهای عمومی مناسب کاوی محلی میالملل پس از مشاوره و رایزنی با شورای معدنمدیرکل دفتر صنعت و تجارب بین

 های جبران خسارت ارائه کرده و آنها را به اطالع عموم برساند.ای برای حدود و روشو عادالنه

 آور باشد.ذکرشده در بند قبل نباید برای کسی الزام استانداردهای -2

تواند درباره تعیین شود، دادگاه می)رسیدگی و مالحظه میزان خسارت(. در موردی که پرداخت خسارتی متوجه کسی می -113ماده 

قوع بالیای طبیعی یا سایر های الزم را انجام دهد. این مورد در زمینه ومسئولیت وارد آمدن خسارت و میزان جبران خسارت بررسی

 نیروهای طبیعت که فراتر از کنترل انسان هستند نیز مصداق دارد.

شده، اما مقدار آن معقوالنه صورت مقدماتی تعیین)مقدمات جبران خسارت(. در صورتی که میزان جبران خسارت به -114ماده 

 نند.توانند نسبت به افزایش یا کاهش آن درخواست کنفعان مینیست، ذی

شده هنگامی که علت وقوع و میزان خسارتی که باید جبران شود، همچنین میزان و مقدار جبران خسارت مطابق مراحل تعیین -2

ا که از نفعی رشده درباره آسیب و تخریب وارده به زمین یا ساختمان، ذیدر حکم کابینه ثبت شد، پردداخت خسارت از پیش تعیین

 شود.ن حق حاصل کرده نیز مشمول میآن پس روی زمین یا ساختما

دیده تا سه سال از زمانی که از وقوع تخریب و فرد متعهد برای جبران مطلع شد و از حق خود در صورتی که فرد خسارت -115ماده 

ز زمان سال ا 20مبنی بر درخواست جبران خسارت استفاده نکند، این حق بر حسب دستور باید ابطال شود. همین قانون هنگامی که 

 شود.تخریب و خسارت گذشته باشد، اعمال می

 گیرد.زمان مورد اشاره در بند قبل از زمانی که وارد آمدن تخریب و خسارت متوقف شده است، مورد محاسبه قرار میمدت -2

 شود.ر معدن نمی)استثناء در شمول(. مفاد این فصل مشمول جراحت، بیماری یا مرگ واردشده به افراد در حین کار د -116ماده 
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 گرو گذاشتن -2بخش 

منظور تضمین پرداخت جبران خسارت سنگ یا لیگنیت باید بهکننده معادن زغالامتیاز یا اجاره)گروگذاری(. صاحب -117ماده 

سنگ زغال ارکننده، هر سال مبلغ ثابتی پول گرو بگذارند. این مبلغ متناسب با مقدامتیاز یا اجارهمربوط به منطقه معدنی آن صاحب

 شود.شده توسط مقررات اداری تعیین مییا لیگنیتی که در سال گذشته استخراج شده و مطابق با روش تعیین

ای شود باید هر سال برای هر منطقه معدنی یا منطقه معدنی اجارهمقدار پولی که مطابق با مقررات بند قبل گرو گذاشته می -2

سنگ یا لیگنیت استخراج شده در سال قبل تعیین به ازای هر تن زغال 20با احتساب حد  الملل وتوسط مدیر صنعت و معدن بین

 شود.

الملل ممکن است با صالحدید خود برای تضمین پرداخت جبران خسارت به صاحبان امتیاز یا مدیر دفتر صنعت و معدن بین -3

بلغی پول گرو بگذارند. این مبلغ کمتر از یک درصد ارزش سنگ و لیگنیت دستور دهد که مکنندگان معادنی به غیر از زغالاجاره

 شده در سال قبل است.های استخراجکانی

ارز با ( همNational bondتواند با یک سند قرضه ملی )یا بند قبل گرو گذاشته شود، می 1پولی که باید مطابق با مقررات بند  -4

 آن مقدار پول، جایگزین شود.

شده درباره اراضی معدنی دیده باید در دریافت هزینه از محل پولی که جهت ضمانت جبران گرو گذاشتهخسارتشخص  -118ماده 

 ای مطابق با مقررات ماده قبل گرو گذاشته شده، حق تقدم داشته باشد.اجاره

کننده بوده است، یا اجاره امتیاز معدنکننده معدن یا طرفی که صاحبامتیاز معدن یا اجاره)بازپس گرفتن(. صاحب -119ماده 

( ministerial ordinanceالملل و مطابق با مقررات اداری )تواند پول گرو گذاشته را با تصویب مدیر دفتر صنعت و تجارت بینمی

 در هریک از موارد زیر بازپس گیرد.

ای مذکور، مذکور یا اراضی معدنی اجاره کننده درباره خسارت مربوط به اراضی معدنیامتیاز معدن یا اجارهزمانی که آن صاحب -2

 غرامت و جبران پرداخته باشد.

واسطه ابطال امتیاز یا تبدیل عرصه سال پس از ابطال امتیاز معدن یا لغو اجاره معدن هیچ خسارتی به 10زمانی که به مدت  -3

 معدنی به وقوع نپیوسته باشد.

تواند ل میالملرو بگذارد، از این کار امتناع کند، مدیر دفتر صنعت و تجارت بین)تعلیق عملیات(. چنانچه طرفی که باید گ -120ماده 

 حکم به تعلیق عملیات دهد.

ه موجب آن بکند، حق بر پول گروگذاشته نیز بهامتیاز معدن امتیاز خود را منتقل می)انتقال امتیاز(. زمانی که صاحب -121ماده 

 ود.شگیرنده( منتقل میالیه )تحویلمنتقل

امتیاز معدن منتقل شود، به استثنای مواردی چون زمانی که اجاره معدن باطل شده باشد، حق بر پول گروگذاشته باید به صاحب -2

 ابطال حق امتیاز معدن یا تبدیل عرصه معدنی.

 گری برای سازشمیانجی -3بخش 

وجود آمده باشد، ارات مربوط به معدن، اختالفی بهگری(. در مواردی که درباره جبران خس)دادخواهی برای میانجی -122ماده 

 الملل دادخواهی کنند.توانند مطابق با مقررات اداری نزد مدیر دفتر صنعت و تجارت بینهای درگیر میطرف

عنوان بهنفر داوطلب یا کمتر،  15الملل باید هر سال به گران(. مدیر دفتر صنعت و تجارت بین)تهیه فهرستی از میانجی -123ماده 

 میانجی ماموریت دهد و فهرستی از این افراد تهیه کند.
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کاوی، کشاورزی، های معدنمندی عمومی نشان داده و در زمینهگر باید از میان افرادی انتخاب شوند که عالقهداوطلبان میانجی -2

 جنگلداری و دیگر صنایع دانش و تجربه داشته باشند.

باید  122الملل پس از دریافت دادخواست مطابق با ماده گران(. مدیر دفتر صنعت و تجارت بینمیانجی)تعیین و معرفی  -124ماده 

 گری مطابق با ماده قبل برگزیند.از بین فهرست داوطلبان تعداد پنج نفر یا کمتر را برای میانجی

دیگر صنایع باشد، باید حداقل یک میانجی از  کاوی در ارتباط با کشاورزی، جنگلداری یادر مورد قبل هنگامی که خسارت معدن -2

 میان افرادی که در آن صنعت دارای دانش و تجربه هستند، معرفی شود.

گران باید منصفانه و از طریق بررسی قرائن و موجبات واقعی در جهت حل اختالف تالش گران( میانجی)وظیفه میانجی -125ماده 

 کنند.

 لغو شده است./ 164تا  126مفاد 

http://www.iana.ir/fa/news/39837/%DA%86%D8%B4%D9%85% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۲تاریخ: 

 تغییر رژیم غذایی راهکاری برای نجات کره زمین از تغییرات آب و هوایی

کند تا به میزان کربن در رژیم غذایی خود توجه بیشتر کنیم. ای است که کمک می، یک برنامه"گوشت کمتر، گرمای کمتر"برنامه 

د غذایی تر نسبت به انتخاب مواها باید با توجه به تأثیر مواد غذایی روی محیط زیست، آگاهانهمدیر این برنامه باور دارد که استرالیایی

 .خو اقدام کنند

خواران تبدیل شوند؛ ها به گیاههدف برنامه این نیست که استرالیایی"گوید: ، میABC ،Mark Pershinسایت به گزارش ایانا از وب

 "است. Climatarianاما وی خواستار رژیم غذایی مبتنی بر کربن کم )گوشت کم، کربن کم( یا 

Mark Pershinاش، چالش ها کار به عنوان یک فعال تغییرات آب و هوا، برنامه، پس از سالClimatarian.نوامبر ارایه کرد ، 

Climatarian.چالشی است که به کاربران درک آگاهانه تر از تاثیر مواد غذایی روی میزان کربن محیط زیست را می دهد ، 

ربران گوشت را از رژیم غذایی حذف کنند. بلکه باید به حد اعتدال استفاده کنند هدف از این برنامه این نیست که کا"گوید: مارک می

 "و دنبال یک رژیم غذایی با حداقل استفاده از گوشت گاو و گوسفند به میزان یک بار در هفته باشند.

 گوشت گاو از عوامل انتشار کربن است

( دانشگاه Primary Industries Climate Challenges Centre، مدیر مرکز آب و هوا )Richard Eckardبه گفته پروفسور 

 درصد انتشار گاز جهان تاثیر دارد و بیشتر این مقدار از تولید گوشت قرمز است. 10ملبورن، کشاورزی روی حدود 

 های خود استفاده مارک، با توجه به مدل سازمان ملل متحد مربوط به ارزیابی انتشار جهانی گاز ناشی از دام، برای مدل سازی برنامه

 کرده که نشان داد تولید گوشت گاو به عنوان مهم ترین عامل انتشار کربن، در مقایسه با محصوالت حیوانی دیگر است.

مردم باید به این نتیجه برسند که در مورد انتخاب غذا های مختلف خود دید جدید پیدا کنند، این در حالی است که "مارک افزود: 

 قرمز یکی از ساده ترین راه ها برای مقابله با تغییرات آب و هوایی است.کاهش میزان گوشت 

 انتخاب رژیم غذایی مناسب

و کاهش ردپای کربن در رژیم غذایی  Climatarian، استاد دانشگاه ملبورن،اگر شما تصمیم به چالش Richard Eckardبه گفته 

که شما در مورد آنچه می خورید انتخاب آگاهانه ای دارید. این درحالی  خود بگیرید، کار بزرگی انجام می دهید،این به این معناست

مردم در جهان حدود شود طبقه متوسط بینی میپیش"است که امروزه افزایش جمعیت گوشت خواران بیشتر شده است.وی افزود: 

به عبارت ساده، "ن شامل گوشت قرمز خواهد بود.برسد. بنابراین میلیاردها نفر از مردم، رژیم غذایی شا 2030میلیارد نفر تا سال  4.6

لوکس بودن زندگی با خوردن گوشت قرمز معنی پیدا می کند که این موضوع خود به این معناست که بیشتر مردم جهان به خوردن 

 واند یک تصمیممیلیارد نفری تصمیم بگیرند چه بخورند، می ت 4.6گوشت بیشتر از قبل روی می آورند. در عین حال اگر این جمعیت 

بسیار بزرگ باشد.همچنین این موضوع که از میلیاردها نفر که توانایی خرید گوشت دارند، خواسته شود که به خوردن برنج و سبزیجات 

 روی بیاورند، کار آسانی نیست.

Richard Eckard  آب و هوایی باشد.اذعان می کند که انتخاب رژیم غذایی گوشت کمتر می تواند راهکاری برای کاهش تغییرات 

با باال بردن آگاهی افراد، می توان به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای کمک کرد و این مسئله ای است که باید طور جدی  "وی گفت:

 /"در مورد آن اقدام شود.

http://www.iana.ir/fa/news/39760/%D8%A 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۲تاریخ: 

های مناسب برای آموزش تغذیه های ابتدایی، مکانها مکانی مناسب برای پایان سوءتغذیه/ مدرسهمدرسه

 هستند

 .روندشمار میهای اساسی در زمینه مواد غذایی، تغذیه و سالمت بهآل برای آموزش مهارتها محیطی ایدهمدرسه

های مهم توانند این مهارتها تنها مکانی است که در آن کودکان میسایت فائو، در بسیاری از جوامع، مدرسها از وببه گزارش ایان

 های مناسب برای آموزش تغذیه هستند.های ابتدایی، مکانویژه مدرسهزندگی را یاد بگیرند. به

 آموزان آموزش داد.ای عملی به دانشگونهو با تصویر، یا بهای ساده، جالب و جذاب توان درس تغذیه را به شیوهها میدر مدرسه

توانند نقش مهمی در مقابله با سوءتغذیه، بهبود رژیم غذایی و عادات سالم غذا خوردن بازی ها میدر اینجا هفت راهکاری که مدرسه

 کنند، آمده است:

آموزان تأثیرگذار باشند و باعث های دانشمناسب مربوط به مهارتهای های نو در یادگیری شیوهتوانند با ایجاد ایدهها میمدرسه -1

 ایجاد روال درست در عادات غذایی آنها شوند.

ی محیطهای زیستهای زندگی و افزایش آگاهیای از یادگیری برای ترویج تغذیه بهتر، توسعه مهارتها یک شیوههای مدرسهباغ -2

 آموزان با میوه و سبزیجات باشد.غذا و آموزش تغذیه، محلی برای ایجاد ارتباط بیشتر دانشتواند به همراه آماده کردن است که می

به  توانهای مناسب به بهبود سالمت و تغذیه کمک کنند. در این باره میها و شیوهتوانند با ایجاد و اجرای سیاستها میمدرسه -3

 ها اشاره کرد.قوانین مربوط به شستن دست

های غذایی سالم و تنقالت در مدارس را بهبود بخشد و آنها را با مواد غذایی سالم سالمت کودکان و تغذیه سالم، وعده در راستای -4

 آموز تأثیرگذار باشد.تواند روی بهبود عادات غذایی، سالمت و تغذیه دانشآشنا سازند. مدرسه با آموزش تغذیه، می

تواند از طریق به آموزش و راهنمایی کودکان در زمینه آموزش تغذیه اقدام کنند که می توانندافراد واجد شرایط در این حوزه می -5

 وگو و... باشد.کننده، بازی، آزمایش، بحث و گفتهای سرگرمهایی همچون فعالیتراه

های مدرسه یا بوفههای باغ ها در آموزش تغذیه فرزندان خود و ترغیب مشارکت جامعه، از طریق پروژهبا درگیر شدن خانواده -6

 شود.مدرسه، تأثیر مثبتی روی تغذیه افراد یک جامعه ایجاد می

صرفه و ایجاد فرصتی برای تمرین عادات غذا خوردن سالم و امنیت مواد بهتوانند به تغذیه مقرونها میهای تغذیه مدرسهبرنامه -7

تواند به کاهش سوءتغذیه و کمک به حفظ ها میچنین برنامهنغذایی کمک کند. در جوامعی که ناامنی مواد غذایی وجود دارد، ای

تواند روی بهبود درآمد و امنیت غذایی جوامع تغذیه کودکان کمک کند. همچنین با تولید مواد غذایی به شیوه محلی در مدارس، می

 وند که در زمینه مواد غذایی و ارزشکند تا کودکان در آینده به افرادی تبدیل شمحلی تأثیر بگذارد.آموزش مناسب تغذیه کمک می

برند، بدین معنی میلیون نفر از گرسنگی مزمن رنج می 800غذاهای مغذی، تهیه مواد غذایی سالم آگاهی خواهند داشت.امروز حدود 

ت که اس که قادر به استفاده از حداقل سطح انرژی مواد غذایی مورد نیاز برای حفظ یک سبک زندگی مناسب نیستند. این در حالی

های کمبود مواد غذایی با طیف وسیعی از مشکالت بهداشتی در ها و اضافه وزن و چاقی است.رژیمسوءتغذیه شامل کمبود ریزمغذی

 رود.شمار میارتباط است و ازجمله موانع برای توسعه اقتصادی و ادامه فقر به

گرسنگی باید اقداماتی انجام شود. از این رو، یکی از اقدامات  بنابراین برای پایان دادن به سوءتغذیه و رسیدن به جهانی عاری از

 آموزان در این حوزه باشد./های مؤثر یادگیری دانشتواند بهره بردن از روشمی

http://www.iana.ir/fa/news/39752/%D9%85%D8%DAF%8%B1%D8%B3%D9 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/39752/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9


            
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                         5139 ول بهمنااهم اخبار کشاورزی هفته 

 

275 
 

 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۴تاریخ: 

 درصد کاهش پرداخت صورتحساب برق 50استفاده از باتری خورشیدی در روستاهای انگلستان/ 

درصد کمتر بپردازند، در  50شود تا صورتحساب برق خود را تا زودی این امکان برایشان فراهم میروستاییان در شمال انگلستان به

 .مند شونددهد آنها از انرژی خورشیدی در سراسر ساعت روز بهرهاین پروژه آزمایشی اجازه می

 19مایلی ) Oxspring ،12خانه در روستای  40هزار دالر( ،  307هزار پوند ) 250سایت رویترز، با هزینه به گزارش ایانا از وب

صل است که از باتری برای ذخیره برق تولید شده پانل های خورشیدی کیلومتر( شمال شفیلد، به نیروگاه تولید انرژی خورشیدی مت

شود.بدون باتری، انرژی خورشیدی تنها می تواند در طول روز استفاده شود. این در حالی است که در روزهای آفتابی، استفاده می

 د.شومقدار زیادی برق تولید می شود اما تقاضا کم است و انرژی اضافی به شبکه منتقل می

این مشکالت با شبکه های قدیمی تر که قادر به مقابله با انرژی اضافی نیستند پر هزینه هستند، همچنین مشکل استفاده از پانل 

بار تجزیه تأمین شده و برای نخستین "Northern Powergrid"کند.بودجه این پروژه، توسط خورشیدی را در منازل محدود می

می تواند با شبکه ارتباط برقرار کند و خانوارها بدون پرداخت هزینه گران مربوط به ارتقا پانل های و تحلیل این که چگونه باتری 

باتری، نقش "گفت:  Northern Powergridخورشیدی به شبکه وصل شوند، انجام داده است.اندرو اسپنسر، کارشناس سیستم 

ارکردهای این گونه باتری ها، نگه داشتن هزینه های پایین برای کلیدی در سیستم انرژی هوشمند در آینده بازی می کند. یکی از ک

 "مشتریان است و به آنان اجازه می دهد به شبکه های برق انرژی خورشیدی، وصل شوند.

Northern Powergrid درصد  30می توانند صورتحساب برق را تا ، در بیانیه ای اعالم کرد، پانل های خورشیدی به طور متوسط

درصد با امکان بهره مندی خانواده ها از انرژی خورشیدی ذخیره  20ند و باتری هم می تواند صرفه جویی فوق العاده تا کاهش ده

شده، در شب فراهم کند، همچنین استفاده از باطری های شبکه های برق را کارآمد تر می کند و کاهش نیاز به زغال سنگ و نفت 

 پایان ژانویه نصب شود./ Oxspringها در روستای باتری و گاز را در پی دارد.قرار است نخستین

http://www.iana.ir/fa/news/39841/%D8%A7%D8%B3%D8%A 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۴تاریخ: 

درصد کمتر از متوسط اتحادیه اروپا  18سبز است/ سطح مصرف انرژی ایتالیا  ایتالیا پیشرو در زمینه اقتصاد

 است/ ایتالیا رتبه نخست بازیافت زباله را در اتحادیه اروپا کسب کرد

آمده است که ایتالیا یکی از کشورهای پیشرو اروپایی در حوزه اقتصاد سبز  (ENEA) در گزارش آژانس ملی انرژی و محیط زیست

 .درصد کمتر از متوسط اتحادیه اروپا است 18ی که سطح مصرف انرژی اش است به طور

دهد، با توجه به بحران اقتصادی که ضربه سختی را نسبت به ، این گزارش نشان میItaly Europe 24سایت به گزارش ایانا از وب

ها کشورهای دیگر به ایتالیا وارد کرد به اتخاذ سیاست هایی برای ترویج اقتصاد روی آورد به طوری که تولید و مصرف ایتالیایی

، ایتالیا رتبه نخست را در اروپا در این زمینه دارد، ، هماهنگ کننده شورای ملی اقتصاد سبزEdo Ronchiکارآمدتر شد.به گفته 

درصد رسید که زودتر از زمان پیش  20، این کشور به هدف کاهش انتشار گازهای گلخانه ای تقریبا 2014و  1990بین سال های 

یا هره وری انرژی، پس از بریتانبینی شده بود و در میان کشورهای اروپایی ، پس از بریتانیا و آلمان، در جایگاه سوم قرار گرفت؛ در ب

 درصد را از آن خود کرد اما سرمایه گذاری متوقف شد. 17.1جای گرفت و در استفاده از منابع انرژی تجدید پذیر، رتبه نخست 

 های شهریبازیافت زباله

نج کشور بزرگ اروپایی، پس از کشور اتحادیه اروپا و از پ 28در میان  2014درصد در سال  42ایتالیا در بازیافت زباله های شهری 

میلیون تن زباله در  99، 2012درصد، و جلوتر از فرانسه و اسپانیا در رتبه سوم جای گرفت.در سال  60آلمان و انگلستان بیش از 

ا روپا، ایتالیدرصد از زباله های تولید شده بازیافت شده است. در مقایسه با پنج کشور بزرگ ا 76ایتالیا بازیافت شد، به این معنا که 

درصد و  52درصد، اسپانیا  61درصد، فرانسه  69درصد قرار دارد. آلمان  46درصد باالتر از میانگین اروپا یعنی  30رتبه نخست و 

 درصد در رتبه های بعدی قرار دارند./ 49انگلستان 

/www.iana.ir/fa/news/http:/39829/%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۶تاریخ: 

 دستور ترامپ برای سانسور اطالع رسانی کارکنان وزارت کشاورزی و سازمان محیط زیست آمریکا

یافتند، رئیس جمهوری جدید آمریکا، کارکنان سازمان بر اساس متن رایانامه های بین سازمانی که برخی رسانه ها به آن دست 

، و نیز امضای «انتشار تازه ترین گزارش ها و اطالعات در رسانه های اجتماعی یا ارائه آنها به خبرنگاران»حفاظت محیط زیست را از 

ی خبری قرار گرفته است، دولت بر اساس اسنادی که در اختیار سازمان هابه گزارش ایانا از گاردین، .قراردادهای جدید منع کرد

ترامپ، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت کشاورزی آمریکا را از ارائه اطالعات و گزارش به رسانه های اجتماعی و خبرنگاران 

ری وبه نوشته روزنامه گاردین، بر اساس متن رایانامه های بین سازمانی که برخی رسانه ها به آن دست یافتند، رئیس جمه .منع کرد

انتشار تازه ترین گزارش ها و اطالعات در رسانه های اجتماعی یا ارائه »جدید آمریکا، کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست را از 

، و نیز امضای قراردادهای جدید منع کرد. بر اساس گزارش ها، ترامپ قصد اعمال محدودیت ها و کاهش های «آنها به خبرنگاران

این در حالی است که دستورالعمل مشابهی نیز به کارکنان وزارت کشاورزی آمریکا ابالغ شده  .زمان داردگسترده ای را در این سا

است. در این دستورالعمل که پایگاه اینترنتی بازفید آن را منتشر کرد، به کارکنان این وزارتخانه دستور داده شده است تا اطالع ثانوی 

انیه های خبری، تصاویر، درج مطلب در رسانه های اجتماعی و ... این درخواست به ویژه را منتشر نکنند، از جمله بی« هیچ سندی»

وزارت کشاورزی  .به بخش تحقیق کشاورزی وزارتخانه ابالغ شد که در پژوهش ها درباره تغییرات آب و هوایی مشارکت فعال دارد

توصیف کرد و گفت سیاست پیشنهادی اجرا « ناقص»ن خود را آمریکا سه شنبه با انتشار بیانیه ای، رایانامه ارسال شده به کارکنا

این رایانامه داخلی بدون دستور وزارتخانه، و پیش از صدور دستورالعمل برای وزارتخانه صادر »نخواهد شد. در این بیانیه آمده است: 

با صدور این دو  «.کا پایبند استشده است. بخش تحقیق کشاورزی به حفظ جریان آزاد اطالعات بین دانشمندان خود و مردم آمری

، تعداد نهادهای فدرال آمریکا که ترامپ به آنها -که خبر آن سه شنبه در رسانه ها منتشر شد -دستورالعمل برای سانسور اطالعات 

شان اسپایسر، سخنگوی مطبوعاتی ترامپ سه شنبه در نشست خبری خود  .دستور سکوت داده است، دست کم به پنج مورد رسید

  .فت پیش از هر گونه اظهارنظر در این باره باید بررسی بیشتری کندگ

http://www.iana.ir/fa/news/39928/%D8%AF%D8% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۶تاریخ: 

کشاورزی در مدارس زامبیا/ کشاورزی کاربردی زامبیا را به انبار غله درخواست از دولت برای تدریس درس 

 کندآفریقا تبدیل می

 .های متوسطه اقدام کندزامبیا، از دولت خواست تا به معرفی علوم کشاورزی در تمام مدرسه Kaoma آموزگار علوم مدرسه متوسطه

خواست تا کشاورزی به عنوان یک درس اجباری برای دانش آموزان ، همچنین این آموزکار Lusakatimesبه گزارش ایانا از سایت 

 شود چراکه کشاورزی می تواند روی اقتصاد تأثیر گذارد.

Lameck Kaluba  :در حالی که دولت برای ترویج متنوع سازی اقتصاد از معدن به بخش کشاورزی، گام هایی برداشته "گفت

 "در این راه از آموزش نیز می توان به عنوان عامل تغییر بهره برد.است، اما می توان به این نکته اشاره کرد که 

تنها از طریق آموزش می توان به مردم یاد داد که کشور دارای منابع طبیعی فراوان است. اگر آموزش به سمت کاربردی "وی گفت: 

د که چنانچه از آموزش به طور کامل استفاده شود پیش رود، زامبیا می تواند به انبار غذایی آفریقا تبدیل شود و این واقعیت وجود دار

 "شمار رود.می تواند عاملی برای تغییر اقتصاد به

های کشاورزی سرمایه گذاری کند تا به طور موثر به رشد اقتصاد برای رشد کشاورزی ، دولت باید به شدت در فناوری"وی افزود: 

شوند؛ بنابراین برای تقویت علوم کشاورزی ، باید دولت برای مع محسوب میکمک شود. از آن جا که مدرسه ها، ریشه بسیاری از جوا

 /"تدریس این علوم در تمام مدرسه ها اقدام کند.

http://www.iana.ir/fa/news/39935/%D8%AF%D8%B1%D8%AE 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۶تاریخ: 

 هزار هکتار جنگل 155تهدید آتش سوزی بی سابقه جنگل های شیلی برای مناطق مسکونی/ نابودی 

هزار هکتار از پوشش گیاهی جنگل های شیلی را از بین برده است،  155آتش سوزی گسترده در جنگل های مرکز شیلی که تاکنون 

 .تهدید می کند مناطق مسکونی را نیز

 .به گزارش ایانا، تاکنون دست کم چهار هزار نفر مجبور به ترک محل زندگی خود شده اند

نقطه ادامه دارد و حدود چهار هزار آتش نشان و نیروی امدادی برای مهارکردن آتش تالش  36با گذشت یک هفته، آتش سوزی در 

 . نگل های شیلی را از بین برده استهزار هکتار از پوشش گیاهی ج 155آتش تاکنون .می کنند

 .سه آتش نشان نیز در مبارزه با شعله ها جان خود را از دست داده و سه آتش نشان دیگر دچار سوختگی شده اند

رئیس جمهوری شیلی دستور داده بودجه فوق العاده ای برای مهارکردن آتش سوزی که در تاریخ این کشور بی سابقه بوده است، 

دولت شیلی در پی این آتش سوزی ها که از روز شنبۀ گذشته آغاز شده و طی چند دهۀ گذشته در این کشور بی .اختصاص یابد

 .سابقه بوده است، وضعیت اضطراری اعالم کرده است

یل باد و لهزاران نفر از ساکنان این مناطق خانه های خود را ترک کرده اند و بنا به گفتۀ سازمان مقابله با حوادث طبیعی شیلی، به د

 .گرمای زیاد این آتش سوزی ها به سرعت به دیگر مناطق گسترش می یابند

 .در نتیجۀ این آتش سوزی مزارع زیادی نیز در منطقۀ والپریسو از بین رفته اند

همزمان با این آتش سوزی ها در جنوب شیلی، مناطق شمالی این کشور صحنۀ بارش شدید است که طغیان رودخانه و جاری شدن 

 .سیل را در پی داشته است

http://www.iana.ir/fa/news/39938/%D8%AA%D9%87%D8 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۴تاریخ: 

نفت نروژ در صنایع آالینده صندوق نفت نروژ حرکت به سوی حفظ محیط زیست را کلید زد/ صندوق 

 کندگذاری نمیسرمایه

هد ای دارند، خواهایی که بیشترین انتشار گازهای گلخانهمیلیارد دالری نروژ بر شناسایی شرکت 880در سال جاری تمرکز صندوق 

 78هزار شرکت در  9ر بیش از سایت رویترز، این صندوق، از مازاد درآمد صنعت نفت نروژ که دارای سهام دبه گزارش ایانا از وب.بود

های دارایی ترین صندوقدرصد سهام فهرست شده در سطح جهانی است. این صندوق از بزرگ 1.3کشور است، ایجاد شده و دارای 

 رود.شمار میدر جهان به

که حجم زیادی از  هاییای از دستورات را در راستای محدود کردن سرمایه گذاری در شرکتمجموعه 2016پارلمان نروژ از سال 

 کنند، صادر کرده است.ای را منتشر میگازهای گلخانه

وق، این سخنان را رئیس کمیته صند "ایم.ای غیرقابل قبول دارند، آغاز کردهای درباره برخی از صنایع که انتشار گاز گلخانهما مطالعه"

 کنفرانس کسب و کار گفت.تازگی به رویترز در حاشیه یک ، به"Johan Andresen"یوهان اندرسون 

 .کنندسنگ استفاده میسنگ و مراکزی است که از زغالهای زغالصندوق یادشده، دارای یک هدف جداگانه برای کاهش دادن شرکت

کنند های زمینی ضدنفر تولید میای یا مینهای هستههایی که سالحگذاری این صندوق در شرکتهمچنین بر اساس قانون، سرمایه

 ف قانون حقوق بشر یا معیارهای اخالقی باشند، ممنوع است./یا خال

http://www.iana.ir/fa/news/39816/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۳تاریخ: 

 2500ای حدود از نخستین جاده خورشیدی جهان در فرانسه/ هر مترمربع از جاده خورشیدی هزینهرونمایی 

 یورو دارد

 .تازگی از نخستین جاده خورشیدی در جهان، رونمایی کرده استفرانسه به

برق، ساخته و در های خورشیدی مولد ، این جاده خورشیدی به طول یک کیلومتر از پانلindy100سایت به گزارش ایانا از وب

 در نرماندی اجرا شده است. Tourouvre-AU-Percheروستای 

انجام شده که قادر خواهد بود تا روشنایی خیابان ها را در  wattway"طراحی و توسعه توسط کوال در طی پنج سال تحت عنوان 

 روستا تامین کند؛ انتظار می رود که دو هزار راننده در روز از این مسیر بگذرند.

Marc Jedliczka :یکی از مسائل استفاده از انرژی خورشیدی، هزینه آن است. "، معاون شبکه برای انتقال انرژی به لوموند گفت

 "در حالی که بدون شک این یک پیشرفت فنی است که در راستای توسعه انرژی های تجدید پذیر انجام می شود.

مقدار تابش آفتاب در یک کشور دارد، به این معنی که ساخت آنها در اسپانیا، های خورشیدی بستگی به گذاری در پانلسرمایه

 تر از انگلستان باشد.صرفهعنوان مثال، ممکن است مقرون بهبه

( دارد که هزینه پنج میلیون £ 2168یورو ) 500ای حدود دوهزار و به گزارش بلومبرگ، هر متر مربع از جاده خورشیدی هزینه

 ( برای کل آن خواهد بود.£لیون می 4.3یورویی )

در کلگری، کانادا و گرجستان، ایاالت متحده اجرا شود و چنانچه طرح موفقیت آمیز بود برای  wattwaysقرار است برنامه ساخت 

 شود./اجرای آن در کشورهای دیگر و در سطح جهان اقدام می

http://www.iana.ir/fa/news/39794/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8 
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 گزارشات جهان
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۹تاریخ: 

 کندهزار ریزپالستیک را به بدن انسان منتقل می 11غذاهای دریایی 

 .بلعیمهزار قطعه ریزپالستیک را می 11مصرف غذاهای دریایی هر سال تا  به همراه

وانند تا تکنند، میدهد افرادی که غذاهای دریایی مصرف میبه گزارش ایانا از تلگراف، نتایج مطالعه دانشگاه گنت بلژیک نشان می

تواند احتماال در طوالنی مدت سبب به خطر افتادن می یازده هزار تکه مواد پالستیکی ریز را هم با غذای دریایی مصرف کنند و این

های بدن تهای ریز بلعیده شده در بافگوید: پالستیکسالمتی آنها شود. رئیس این تیم تحقیقاتی دکتر کالین جانسن در این باره می

وانند در تها مییایی موجود در پالستیکتوانند جای بگیرند و ایجاد التهاب و یا چیزهای دیگر شوند. یا احتماال برخی از مواد شیممی

اندام بدن باعث مسمومیت نیز شوند. در ادامه دکتر جانسن گفت ما در حال حاضر نیاز داریم تا از سرنوشت مواد پالستیکی ریز در 

 های بدن اطالع پیدا کنیم و این مسئله نیاز به مطالعات تکمیلی دارد.بافت

های ریز وارد درصد از پالستیک 99اند که بیشتر امع در نوع خود است. دانشمندان محاسبه کردهاین مطالعه اولین ارزیابی ریسک ج

لیتر از آب دریا را در  20ها هر روز شود. به طور مثال صدفهای بدن جذب میشود. اما بقیه توسط بافتشده به بدن انسان، دفع می

طور متوسط با خوردن هر صدف دریایی حداقل یک کنند. بها جذب میها رکنند و به طور تصادفی ریزپالستیکروز فیلتر می

باشد، در  ها ادامه داشتههای پالستیکی به دریاها و اقیانوسشود.اگر روند فعلی انتقال زبالهریزپالستیک در بافت بدن انسان وارد می

هزار تکه ریزپالستیکی را در سال خواهند بلعید  78ا کنند ساالنه تپایان قرن، مردمی که بطور منظم از غذاهای دریایی استفاده می

هزار تریلیون قطعه پالستیک های بدن خواهد شد.در حال حاضر حدود پنجها جذب بافتو حدود چهار هزار قطعه از این ریزپالستیک

این رقم به چهار  2050ا سال شود. تها وجود دارد و هر دقیقه معادل یک کامیون زباله پالستیکی به دریاها ریخته میدر اقیانوس

ها طول بکشد و بسیاری ها سال و حتی قرنکامیون در هر دقیقه خواهد رسید. ممکن است شکسته شدن قطعات پالستیکی در ده

 ها پاک نخواهند شد.طور کامل از اقیانوسهای پالستیکی هیچ گاه بهاز دانشمندان اعتقاد دارند که این زباله

گیرد. تا کنون تصور بر این بود که فقط است در معرض خطر قرار میها به دریاها بودهود عامل راهیابی پالستیکدر واقع انسان که خ

ریا، های پالستیکی دشویم که تنها قربانی زبالهبینند، اما حاال متوجه میهای پالستیکی دریاها صدمه میآبزیان و ماهیان از زباله

 موجودات آبزی نیستند./

http://www.iana.ir/fa/news/39991/%D8%BA%D8%B0% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۳تاریخ: 

 ها را دچار سرطان کرد/ مونسانتو به نتایج تحقیقات اعتراض کردسم گیلفسات موش

بین بردن  طور گسترده برای ازمطالعه طوالنی مدت، از ارتباط بین یک علف کش از نوع گلیفسات که به دانشمندان بریتانیایی پس از

 .دهندها خبر میشود و بیماری شدید کبدی موشهای هرز در جهان استفاده میعلف

های استفاده منتشر کردند، آزمایش Natureهای خود را در مجله به گزارش ایانا از الجزیره، محققان از کالج پادشاهی لندن، یافته

دهد که مقدار بسیار پایین استفاده شده از این نوع علف کش از طریق نفوذ در آب مصرفی شده توسط این تیم تحقیقاتی نشان می

تواند به بیماری شود. این بیماری میدر طی دوره یک تا دو ساله می "-NAFLD –ها بیماری کبد چربی غیر الکلی"ها باعث موش

 های دیگر مانند دیابت، حمالت قلبی و سکته را افزایش دهد.جدی کبدی مثل سیروز کبدی منجر شود و خطر ابتال به بیماری

رای کمک به رشد محصوالت اصالح شده های استفاده شده بهای گذشته، تعداد مطالعات بررسی کننده ارتباط بین علف کشدر سال

، های مادرزادیهایی مانند نقصای به مسائل مربوط به بیماریژنتیکی افزایش یافته است. عمده این مطالعات در سطح گسترده

 است.ها پرداختهباروری و مشکالت عصبی، سرطان و حتی آسیب به ژن

مت کش بر سالژنتیک مولکولی در مورد روش تجزیه و تحلیل اثرات علفیکی از محققان کالج پادشاهی لندن، از گروه پزشکی و 

دهد تا صدها و حتی هزاران مولکول به طور همزمان مورد بررسی قرار گیرند. این موش، گفت: متابولیسم و پروتئومیک اجازه می

 توانیم ببینیم.افتد، میاتفاق میتر است. بنابراین ما به وضوح آنچه را در اندام های مشابه دیگر، کاربردیروش از روش

عنوان یک شاخص از خطر ابتال به انسان پیذیرفته ها بهشناسی بر روی موشبه طور کلی در سراسر جهان نتیجه مطالعات سم

های ناست. اگر چه، نتایج آخرین مطالعه شاید عواقب جدی بر سالمت انسان را نشان دهد و در نتیجه نیاز به بررسی دقیق سازماشده

ایمنی  هایدهد که سازندگان باید محدودیتنظارتی و بررسی توسط محققان سم شناسی داشته باشد. این مطالعه همچنین نشان می

باره (، در اینEPAکش های گلیفسات را در نظر بگیرند.یکی از کارشناسان مطبوعاتی آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا )برای علف

توسط تیم تحقیقاتی کالج پادشاهی انگلستان تحت بررسی است. و این سازمان هم در حال بررسی این گفت: مطالعه انجام شده 

من محکوم کش ضخطر است یا خیر؟شرکت مونسانتو تولید کننده این علفموضوع است که آیا علف کش گیلفسات برای انسان بی

اند استفاده کرده 2012العات ناقص از یک مطالعه مشابه در سال کردن این مطالعه، اعالم کرد که محققان کالج پادشاهی لندن از اط

 ای که توسط سردبیر این مجله منتشر شداست. با این حال در بیانیهکه توسط مجله غذا و سم شناسی مواد شیمیایی استفاده شده

 ی است./ناقص نیست، اما بدون نتیجه قطع 2012های مورد استفاده در مطالعه سال است که دادهآمده

 مترجم: شهره صدری

http://www.iana.ir/fa/news/39777/%D8%B3%D9 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۹تاریخ: 

 اشمحیطیهای تند زیستالخط ترامپ و نظریهشناسی رسمشخصیت

خطر پدیده تغییرات آب و هوایی واقعی، فوری و شدید "آمده است که  2010استراتژی امنیت ملی آمریکا، در سال با وجود اینکه، در 

ود را رد شهای تبلیغاتی خود، بارها و بارها این نظریه علمی که تغییرات اقلیمی از اقدامات انسانی ناشی میترامپ، در برنامه "است

ها به نقل از رویترز، خبری مبنی بر تصمیم ترامپ رئیس جمهوری جدید آمریکا، منتشر کردند. رسانهاواخر هفته گذشته، .کرده است

. "تری نسبت به مهاجرت هفت کشور جهان، ازجمله ایران، به آمریکا اعمال شودگیرانهامضاء قانونی که مقررات سخت"خبر این بود: 

الخط و امضاء رئیس جدید جمهوری ایاالت متحده رسم -هلش تا تفسیر کنندکه بماند برای ا-گذشته از، حواشی سیاسی این قانون 

بود. امضای طوالنی با حروفی بلند و کشیده و کمی مایل، برآن شدم تا شخصیت ترامپ را از نظر رسم الخط امضاء و نظرات کارشناسان 

 "گرمایش زمین"و  "محیطیزیست"مون مباحث این حوزه مطلع شوم.علت اصلی این دغدغه، اظهار نظرهای نگران کننده او، پیرا

ایش ای و بالطبع، افزاینده گرمجزوه مهمترین کشورهای تولیدکننده گازهای گلخانه "چین"و  "امریکا"است، کارشناسان معتقدند که 

ن، بدتر از این آیند. اگر چنانچه ریاست جدید، اثرات گرمایش زمین را نپذیرد، برای زمین در حال گرم شدسرزمین به حساب می

خطر پدیده تغییرات "آمده است که  2010توان وضعیت را تصور کرد.با وجود اینکه، در استراتژی امنیت ملی آمریکا، در سال نمی

های تبلیغاتی خود، بارها و بارها این نظریه علمی که تغییرات اقلیمی از ترامپ، در برنامه "آب و هوایی واقعی، فوری و شدید است

های اقلیمی که های خود، گویا اعتقادی به دگرگونیشود را رد کرده است. ترامپ نیز همچون هم حزبیت انسانی ناشی میاقداما

ا عنوان تغییرات جوی یای برای حل این مشکل جهانی ندارد، حتی باوری نیز به آن بهدست ساخته بشر است، ندارد و نه تنها برنامه

 داند.کند. حتی شوربختانه گرم شدن کره زمین را بزرگترین مشکل جهان، نمینگاه می "تغییر نام"یک عنوان اقلیمی نداشته و فقط به

نعت ص"به هر قیمتی ازجمله گسترش  "استقالل انرژی"های ترامپ(، متاسفانه به دنبال حزبیخواهان )همناگفته نماند که جمهوری

ت محیطی هستند. )نفت شیل نفت نامتعارفی است که از انحالل گرمائی و حفاری فراساحلی و بدون توجه به مالحظات زیس "شیل

 عنوان نفت و گاز مصنوعی معروف است(.آید و بهدست میزا بههای سنگ نفتخرده

 2015، ضمن وعده لغو توافقات سال "انرژی و محیط زیست"های نابخردانه اینکه، ترامپ در تشریح مواضع انتخاباتی خود در حوزه

 برای مقابله با تغییرات اقلیمی، خواهان افزایش استخراج سوخت فسیلی و کاهش مقررات زیست محیطی شده است. پاریس

نفر از  150سابقه جهانی و با حضور پاریس، به میان آید. توافقی که در یک رویداد بی 2015پسندیده است ذکری از توافق نامه سال 

کشور جهان این طرح کلی آب  195شود و نمایندگان بیش از و هوا در پاریس آغاز می رهبران کشورها، مذاکرات مهمی در مورد آب

گرم شدن زمین بزرگترین مشکل "های اقلیمی، معتقد است : های خود درمورد دگرگونیپذیرند.ترامپ، همانند هم حزبیو هوایی می

حال تغییر نام آن هستند. و االن به آن آب و هوای طاقت فرسا ما نیست، باور کنید، آنها که ادعای تغییرات جوی را دارند، همیشه در 

.اینجاست که شخصیت خطرناک معاند زیست محیطی "برددهند. تغییر نام، کاری را از پیش نمیگویند. اسامی این ادعا را تغییر میمی

مالحظات شخصیت شناسی امضاء و رسم های او، دست آویز، بینی دیدگاهشود و جهت پیشتر، میترامپ برایم خطرناکتر و مبرهن

بلند  آورد، که حروفشوم.باشگاه خبرنگاران جوان با درج مطلبی، از تریسی تروسل، کارشناسی انگلیسی خط شناس میالخطش می

درت قکننده اینست، که ترامپ فردی بلندپرواز، پویا، شجاع و نترس است. او تشنه و کشیده و تا حدی اُریب در امضای ترامپ بیان

دیگری  برانگیزیها نکات تعجباست.اما این کارشناس در کنار این تحلیل "شقکله"و  "یکدنده"بوده و بسیار با اراده و در عین حال 

و پذیر اخط انعطافهای قاطعش به شهرت رسیده، اما در دستگوید: ترامپ به دلیل داشتن مواضع و دیدگاهکند. او مینیز ذکر می

 پذیر نیست.کنند، انعطافوجود دارد؛ اینکه ترامپ آنقدرها هم که مردم فکر مییک نشانه مهم 
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های زیست محیطی قرار گرفته و افسار رمق محیط زیست جهان، که دچار انواع نامهربانیبه خود گفتم، خدا رحم کند به جان بی

ورد مهای کارشناسان محیط زیستی را هم بیدغدغه ها و، افتاده است که دیدگاه"قدرت طلب کله شق"زمام امورش به دست این فرد 

های انتخاباتی خود، به مشروعیت و دالیل علمی دالیل انسانی تغییرات اقلیمی اشاره داند.ترامپ در دورهمی "های دروغینچالش"و 

های دروغین که لشهای زیست محیطی واقعی خواهیم پرداخت، نه به چاما به چالش"نکرده و اعتقادی ندارد اما گفته است 

روز اول ریاست جمهوری خود، مقررات آژانس حفاظت از محیط زیست، که برای مهار  100وی همچنین گفته بود که در  "ایم.شنیده

های مردمی سازمان حفاظت های زغالی وضع شده را فسخ خواهد کرد.محمد درویش، مدیرکل دفتر آموزشتشعشات ناشی از نیروگاه

به فاصله فقط یک ساعت پس از آن که ترامپ رسماً به عنوان چهل و پنجمین رئیس "آورد: انال تلگرامیش می محیط زیست، در ک

پس شما هم باور  "!سفید تمامی موضوعات مرتبط با تغییرات اقلیمی را پاک کرد جمهور آمریکا سوگند یاد کرد؛ وب سایت کاخ

 ./"صد روزی که از نخستین هفته اش هویدا بود"جا نیست. ست، بیهای من و اهالی محیط زیکنید؛ که خاطر پریشانیمی
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۰۵تاریخ: 

 راهی برای سازگاری با تغییر اقلیم کشت درخت در حاشیه مزارع،

گذاری خود را بر روی توسعه کشاورزی هوشمند منطبق با تغییرات آب و هوایی تا سال بانک جهانی تصمیم گرفته است تا سرمایه

 تگذاری خود را بر روی توسعه کشاورزی هوشمند منطبق با تغییرابانک جهانی تصمیم گرفته است تا سرمایه.متمرکز کند 2019

متمرکز کند.به گزارش ایانا به نقل از اسس نیوز، براساس نتایج مطالعه انجام شده توسط دانشگاه ایلینوی،  2019آب و هوایی تا سال 

ه که این درختان بشوند. در حالیعنوان یک منبع درآمد برای کشاورزان نادیده گرفته میدرختان موجود در مزارع آفریقایی اغلب به

کنند. به گفته میلر یکی از محققان این پژوهش، یک سوم از همه ناطق روستایی و حفظ تنوع زیستی کمک میکاهش فقر در م

کشاورزان روستایی در این مطالعه که شامل پنج کشور افریقایی است، به کاشت درخت در مزارع خود نیز مشغول هستند و به طور 

آورند. این منبع درآمد از منابع اقتصادی مهم برای کشاورزان است. بدست میدرصد از درآمد ساالنه خود را از این راه  17متوسط 

درصد از درختان در  5دار و قهوه هستند. کاشت درختان برای مصارف سوخت تنها درختان موجود در مزارع، عمدتا درختان میوه

های سطح درآمد ای بر روی پوشش جنگلی و دادههها از تصاویر ماهوارآوری دادهدهد.این مطالعه از طریق جمعمزارع را تشکیل می

 خانوارهای روستایی با پرسشنامه و مطالعه میدانی در کشورهای اتیوپی، ماالوی، نیجریه، تانزانیا و اوگاندا انجام شده است.

های این مطالعه این است گوید: یکی از یافتهتوانند بعنوان داالن تنوع زیستی عمل کنند، میلر میاز لحاظ اکولوژیکی، درختان می

توانند محل زندگی حیات وحش و یا زیستگاه پرندگان باشند و ارتباط ها بیشتر هستند، آنها میکه درختان در مزارع نزدیک جنگل

ان در دهد که توجه بیشتر به کاشت درختطور کلی، نتایج این مطالعه نشان میمتفاوتی بین جنگل و مناطق طبیعی برقرار کنند. به

های مربوط به فقر در کشورهای جنوب صحرای آفریقا کمک کند. تواند به بخش کشاورزی، امنیت غذایی و بحث سیاستمزارع می

عنوان نیاز برای مقابله با تغییرات آب و هوایی نیز مطرح است که در حال تبدیل شدن به یک حالت اضطراری ویژه این راه حل بهبه

 ی در سازگاری با تغییرات آب و هوا و کاهش اثرات آن بازی کنند.است. در واقع درختان نقش مهم

کشاورزی هوشمند منطبق با تغییرات آب و هوایی یک شعار جدید است. به عقیده میلر، بانک جهانی تصمیم گرفته است تا 

مرکز کند. کشت هوشمند مت 2019گذاری خود را بر روی توسعه کشاورزی هوشمند منطبق با تغییرات آب و هوایی تا سال سرمایه

تواند یک موفقیت باشد، چرا که آنها به اندازه محصوالت کشاورزی در برابر تغییر اقلیم شکننده درختان سازگار با تغییرات اقلیم می

دلیل توانند شرایط شدیدتر تغییرات آب و هوایی را تحمل کنند. اغلب اوقات، درختان در شرایطی که محصوالت زراعی بهنیستند و می

توانند به کاهش توانند به تولید ادامه دهند و منبع غذایی مهمی باشند. درختان در مزارع همچنین میاند، میخشکسالی از بین رفته

 برخی از اثرات منفی تغییرات اقلیم کمک کنند. درختان با فتوسنتز در جذب کربن از اتسمفر نقش مهمی دارند./
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	برنج
	طبق مصوبه هیات دولت تعرفه واردات برنج ۲۶ درصد شد
	دولت برای تنظیم بازار برنج برنامه پایدار ندارد/بازار با تعرفه کنترل شود
	توسط سازمان حمایت مصرفکننده و تولیدکنندگان حداکثر قیمت مصرفکننده برنج وارداتی ابلاغ شد
	قیمت هر کیلو برنج هندی مرغوب 3800 تومان/ شهروندان هرگونه تخلف را به 124 اعلام کنند

	پسته
	پنبه
	تامین منابع مالی
	اعطای تسهیلات با سود ۱۰درصد به باغداران مرکبات شمال/ انتظار برای دریافت خط اعتباری بانک مرکزی
	جزئیات نحوه بخشودگی جرایم دیرکرد تسهیلات بانک کشاورزی
	وام دولت در انتظار کشاورزان هیدروپونیک/ کشاورزی هیدروپونیک بر گرمای تابستان غلبه میکند
	100 میلیارد تومان مشوق صادرات محصولات باغی مازندران تحت شعاع یخبندان قرار گرفت
	700میلیارد ریال برای آبیاری تحت فشار در بودجه 96
	پرداخت 670 میلیارد تومان در قالب سرمایه ثابت برای احداث و تکمیل صنایع فرآوری و خرید ماده اولیه فرآوری/ افزایش 5 میلیون تنی ظرفیت فرآوری ماده خام کشاورزی تا پایان سال95

	تحقیقات و نوآوری ها
	رونمایی از خانواده باکتریایی جدید در کشور
	6500 هیات علمی امروز در بخش کشاورزی کشور فعالیت می کنند

	تخم مرغ
	توقف صادرات تخممرغ به دلیل آنفلوآنزای پرندگان/ قیمت هر عدد تخممرغ درب مرغداری 235 تومان
	عرضه تخم مرغ های محلی تقلبی در بازار/ آخرین وضعیت آنفولانزای حاد پرندگان
	قیمت منطقی هر عدد تخم مرغ کمتر از نرخ بازار است

	تولیدات باغی (سایر )
	فارس گزارش میدهد قیمت انواع میوه در تهران قیمت انواع میوه در بازار میوه و ترهبار بین ۲ هزار تا ۳ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش میرسد و افزایش قیمتی در این هفته روی نداده است.
	100 میلیارد تومان مشوق صادرات محصولات باغی مازندران تحت شعاع یخبندان قرار گرفت
	باغداران شمال برای مخالفت با واردات مرکبات گردهم می آیند/ دفاع خانه کشاورز از کاهش تعرفه واردات موز

	تولیدات دام و طیور (سایر )
	توسعه صنایع تبدیلی لبنیات با کمک شرکت فرانسوی هلندی/ تسریع صادرات تولیدات دام و طیور ایران به اروپا
	10هزار نفر شتر در کشور به سیستم شناسایی میکروچیپ مجهز شدهاند/ سالانه 5000 تن گوشت و 18 هزار تن شیر شتر در کشور تولید میشود
	رشد 10 برابری معدومسازی طیور به دلیل شیوع آنفلوآنزا طی دو ماه
	دو میلیون و 300 هزار رأس گوسفند زنده بهمنماه توزیع میشود
	آنفلوآنزا دست کمی از فاجعه پلاسکو ندارد/ نابودی 50 درصد صنعت مرغداری در صورت ادامه این روند
	توقف پروژه بزرگ جوجههای مقاوم در برابر سرما و گرما در ایستگاه تجاریسازی

	تولیدات زراعی (سایر )
	قیمت پیاز اشک تولیدکنندگان را درآورد/ شادلو: ضعف نظارتی وجود دارد

	چای
	3 هزار تن از 50 هزار تن چای سنواتی انبارها فروش رفت
	عرضه چای فاسد به بازار چقدر صحت دارد؟/یک بام و دوهوای مشوق صادراتی لبنیات

	حبوبات
	خاک
	واردات بیش از هزار و 850 تن خاک رنگبر به کشور

	خرما
	خرید تضمینی
	تشکیل جلسه برای نرخ خرید تضمینی و کاهش تعرفه واردات کالای اساسی
	نرخ خرید تضمینی را اعلام نمی کنند، نگرانم/ ضایعات کشاورزی سالانه غذای 18میلیون نفر را هدر می دهد

	خشکسالی
	دانه های روغنی
	عرضه 25 هزار تن ذرت دانه ای در قالب طرح قیمت تضمینی /عرضه 20 هزار قطعه جوجه یکروزه؛ امروز در بورس
	بیش از ۴۷ هزار تن ذرت دانه ای عرضه می شود
	عرضه بیش از 47 هزار تن ذرت دانه ای در بورس کالا

	روغن
	همایش روغن پالم در ایران برگزار می شود

	زعفران
	زیتون
	سلامت
	خامخواری این مواد غذایی ممنوع
	تاثیر رنگدانه موجود در میوهها برای افراد سیگاری
	با این میان وعدهها چربی شکم و پهلو را نابود کنید
	بهترین صبحانه برای کاهش وزن

	سیب درختی
	سیب زمینی
	شیلات
	تولید بیش از۲۰هزارتن میگو در کشور/حجم صادرات به روسیه افزایش یافت

	شکر (چغندر / نیشکر)
	حذف مالیات از واردات شکر خام
	الزام واحدهای عمده و خردهفروش شکر به رعایت قیمت مصوب/ حداکثر قیمت هر کیلو شکر 32 هزار ریال تعیین شد

	شیر و فراوردهها
	سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ابلاغ کرد حداکثر قیمت مصرفکننده کره در هر بسته 50 و 100 گرمی
	صادرات محصولات لبني به 30 کشور جهان
	قیمت جدید کره اعلام شد
	هشدار نسبت به وضعیت بازار شیر کشور/ اگر کاری صورت نگیرد، باید منتظر فاجعه بود
	صادرات ۵۸۰ هزار تنی لبنیات/۳۰ کشور خریدار لبنیات ایران هستند
	انحصارگران کره ۲۰هزار تومانی را ۳۰هزار تومان میفروشند

	صادرات و واردات
	باقیمانده سموم چالش صادرات محصولات کشاورزی/منافع برخی اجازه توسعه محصولات ارگانیک را نمیدهد
	پیشنهاد واردات پرتقال شب عید از مصر و ترکیه/ صعود قیمت سیب با شایعه صادرات
	بیثباتی مقررات صادرات کشاورزی، مهمترین چالش بخش
	کاهش تعرفه واردات برنج، گوشت گوسفندی، حبوب و موز ابلاغ شد + جدول
	ارزآوری 4 میلیارد دلاری صادرات محصولات کشاورزی ایران در سال 95 / تراز تجارت خارجی بخش کشاورزی 306 میلیون دلاری بهبود یافت
	صادرات 5/ 1 میلیون دلاری صنایع دستی به آمریکا/ اثر ترامپ بر صنایعدستی
	دگردیسی کالایی رینگ صادراتی
	صادرات ید به کشورهای خارجی
	خرید 130 هزار تن جو به مبلغ 198 دلار توسط دولت از تجار اروپایی

	صنایع غذایی
	تعیین تکلیف کاربرد خمیر مرغ در فرآوردههای گوشتی توسط ۳ سازمان/ تعرفه واردات گوشت گوسفندی 5 درصد شد
	تجارت ۲ هزار میلیارد دلاری غذای حلال
	صدور شانزدهمین مجوز استاندارد حلال برای کشتارگاههای مرغ کشور در بوشهر
	آغاز مجدد صدور مجوز برای نانواییهای جدید
	پایان خوش آزمایش/ برندهای خاطرهساز ایرانی احیا میشوند
	یکسان سازی نرخ آرد امری ضروری است

	عسل
	مهاجری که با زنبورداری در «مسجد» الگوی اقتصاد مقاومتی را به نمایش گذاشت «
	90 درصد عسلهای موجود در بازار طبیعی است/ سلامت عسل از این پس آزمایش میشود
	پایش عسل قبل از ورود به بازار
	نخستین کنگره جهانی و نهمین کنگره پژوهشی زنبور عسل ایران برگزار می شود

	علوفه
	قارچ
	قارچ فلامولینا (Flammulina) مهمان جدید سفرههای ایرانی/ تأمین بذر در داخل کشور/ برگزاری آزمون جامع کارشناسان فنی قارچ با همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور

	گل و گیاهان صنعتی
	پایان فاز اول پایانه بین المللی گل و گیاه تا پایان امسال

	گندم
	اکنون ذخیره گندم کشور بیش از یک سال است/ بیگندمی در آغاز بهکار دولت، خواب از چشم دولتمردان گرفته بود

	گوجه فرنگی
	گوشت قرمز
	توزیع روزانه 1000 لاشه گوسفند توسط شرکت پشتیبانی/ افزایش مراکز توزیع به 40 مرکز/ نرخ گوشت گوسفند هفتههای آینده به قیمت ثابت برمیگردد
	توزیع گوشت شرکت پشتیبانی امور دام ادامهدار نبود/ کشتار بره مادهها در وزن پایین، ممنوع
	تنش بازار گوشت فروکش کرد
	خلا نظارتی راهی برای سوداگری/ لزوم هماهنگی بیشتر میان سازمان تعزیرات و اتحادیه

	گوشت مرغ
	قیمت هر کیلو مرغ 6900 تومان/ افزایش قیمت مرغ از هفته آینده
	گرانی مرغ در راه است؟
	نرخ جدید انواع مرغ و مشتقات/ مرغ 600 تومان گران شد

	ماشین آلات
	محدودیتی در حوزه بانکی برای خرید ماشینآلات کشاورزی وجود ندارد
	خط اعتباري افزايش ضريب مكانيزاسيون
	استفاده از ماشینآلات کشاورزی در سال 2016 به 91 درصد رسید/ افزایش استفاده از ماشینآلات کشاورزی کاهش هزینهها و زمان را بهدنبال دارد

	متفرقه
	سه نفر از نخبگان صنایع کشاورزی و غذایی نشان امینالضرب گرفتند، دو نفر تندیس
	آتشنشان، کشاورز میشود!؟
	رئیس اتاق تهران در حین سخنرانی از هوش رفت
	انجمن حمایت از کشاورزان شهرستان اصفهان در وبلاگ این انجمن، رویکرد برخی از رسانه ها در بازتاب دلایل بازشدن موقت زاینده رود را به نقد کشیده است.
	اهدای لوح و تندیس کارآفرین برجسته به مدیر عامل بانک کشاورزی
	تصمیمات جدید دولت درباره پلاسکو
	بانک کشاورزی جزو شرکت های برتر ایران معرفی شد
	آینده 3 بازار با ظهور ریسک ترامپ
	خدمات ویژه آخر سالی فروشگاه تعاونی مصرف کارکنان جهاد کشاورزی اعلام شد
	باران خرافات بر خشکی و تشنگی ایران
	برگزاری بزرگداشت محقق پیشکسوت حشرهشناسی جنگل؛ فردا سهشنبه
	انتخاب محیط بان تالاب در مراسم روز جهانی تالابها
	اقتصاد سبز بهمنماه منتشر شد

	مرکبات
	واردات پرتقال مصر و ترکیه به وزارتخانه پیشنهاد شد
	پرتقال بارانِ» دريا
	نتیجه بررسی پژوهشکده مرکبات و میوههای نیمهگرمسیری از کیفیت پرتقالهای انباری اعلام شد/ سفره نوروز فقط با میوه ایرانی معنا مییابد
	400 هزار تن از پرتقال شمال آسیب دید، اما سهم جنوب کافی است/ بابت تاخیر در پرداخت خسارات کشاورزان عذرخواهی میکنم

	مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها
	: 75 درصد تیتانیوم کشور در جنوب کرمان است که خامفروشی میشود/ جرایم بانکی کشاورزان جنوب کرمان بخشیده شود
	کاهش تعرفه واردات کالاهای اساسی توسط دولت ستون فقرات استقلال کشور را میشکند
	جرأت حذف سموم مربوط به دهه ۴۰ را نداریم/ ۵۰ درصد مشکل باقیمانده سموم به علت عدم تطابق است
	انتقاد از تنوع اندک آفتکشهای کشاورزی/ تولید بذر ذرت توسط ۳ شرکت ایرانی
	همایش بین المللی کشاورزی سالم و پایدار با حضور 48 کشور خارجی برگزار می شود/ رونمایی از کمباین های جدید برنج
	دومین همایش بزرگداشت روز ملی آب، اسفندماه برگزار میشود/ دومین مسابقه سراسری عکس آب با موضوع بحران آب
	دومین همایش بزرگداشت روز ملی آب، اسفندماه برگزار میشود/ دومین مسابقه سراسری عکس آب با موضوع بحران آب
	دومین همایش بزرگداشت روز ملی آب، اسفندماه برگزار میشود/ دومین مسابقه سراسری عکس آب با موضوع بحران آب
	وزیر کشاورزی و صنعت پایه نیوزیلند اوایل اسفند به تهران می آید/ برنامه های مشترک در حوزه اصلاح نژاد، دامپروری، بذر، علوفه و محصول کیوی
	کمیسیونر کشاورزی اتحادیه اروپا به زودی به تهران سفر می کند/ دیدار وزیر کشاورزی ایران با وزیران بیش از 16 کشور اروپایی و آسیایی، پس از برجام
	افزایش ضریب خود اتکایی محصولات کشاورزی در کشور
	ثروتهای پنهان در دل روستاها
	واکنش ابتکار به همسویی رسانه های خاص در تیتر زدن و انعکاس پرونده پسرش
	فعالیتهای محیط زیستی هزینهبر نیست/ در دولت یازدهم صنعت سبز را با رویکرد جدید برگزار کردیم
	تغییر اقلیم خطری جدی برای محیط زیست ایران است/ افزایش 1.8 درجه ای دما در ایران طی 30 سال اخیر
	طرح آمایش سرزمین برای کل کشور نداریم/ طرحهای استانی غلط هستند/ 200 میلیارد تومان اعتبار برای تدوین طرح آمایش سرزمین نیاز داریم
	ايلام با توليد سالانه 6 ميليون اصله نهال در کشور سرآمد است
	مراسم تجلیل از بنیانگذار صنعت خوراک دام و طیور در ایران برگزار میشود/ ارسال فرش ابریشم و تمبر دکتر رحیمیان به موزه 184 کشور جهان
	محصولات تولیدی روستائیان باید در همان مناطق فرآوری شود/ باید از خام فروشی محصولات کشاورزی جلوگیری شود/ توسعه و زراعت گیاهان دارویی، در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی
	تولیدکنندگان کشت بافت چشم به راه بیمه محصولات خود هستند
	کاهش تعرفه واردات کالاهای اساسی توسط دولت ستون فقرات استقلال کشور را میشکند
	حاکمیت قوانین فرسوده بربخش کشاورزی/ از کشاورزان نابلد حمایت نکنید

	نهاده
	چهارمین نمایشگاه تخصصی نهادههای کشاورزی تهران سهشنبه افتتاح میشود
	محصولات بذر و نهال با کیفیت، برند مشترک میگیرند
	کشاورزی ایران ، نیازمند بسته آفت کش های جدید / ثبت 4600 برند کودی
	سموم ایرانی تحت برند برخی کشورهای پیشرو جهان در سال 2017 تولید میشود
	تعرفه واردات نهاده های کشاورزی معادل کالاهای لوکس است
	دلایل قیمت سه برابری نهالهای کشت بافتی نسبت به سنتیها
	ظرفیت تولید سموم دفع آفات نباتی در کشور 10 برابر نیاز کشاورزان/ بازار سم ایران در قبضه چینیها
	عدم تخصیص ارز مبادله ای به واردات نهاده ها چالش پیش روی تولیدکنندگان

	نوغان داری
	گزارشات جهانی
	مشکلات کشاورزان پاکستانی از گرانی بذر تا کمبود آب+ تصاویر
	ارمنستان واردات تمام فرآوردههای مرغ از ایران را ممنوع کرد
	چین دستورالعمل استاندارد آفتکشها را تهیه میکند/ ساخت سیستم کارامد برای استفاده مناسب از آفتکشها
	کشاورزان بورکینافاسویی درآمد خود را افزایش دادند
	اختصاص میلیونها دلار وام به کشاورزی شهری/ بودجه بیشتر وزارت کشاورزی امریکا در سال 2017 برای مزارع در پشتبامها، گلخانه و انبارها/ جنبش کشاورزی شهری راهحل تأمین مواد غذایی جمعیت 9 میلیارد نفری جهان
	استراتژی اتحادیه اروپا در حمایت از تولید محصولات سازگار با رقابت بینالمللی/ کشاورزی کشورهای در حال توسعه زیر ذرهبین اروپا
	مرکز فرآوری بذر در نپال راهاندازی شد
	صادرات بیش از نیمی تولیدات عسل رومانی/ اتحادیه اروپا 16 میلیون کندوی عسل دارد
	چشمتنگها اجازه نمیدهند کوهها به دلخواه معدنکاوی شود/ معدنکاوها باید بهمنظور تضمین پرداخت جبران خسارت، هر سال مبلغ ثابتی پول گرو بگذارند
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