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 آب
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۵تاریخ: 

 تدبیر دولت در بخش آب منجر به رشد بخش کشاورزی شد

معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی گفت: تدبیر دولت یازدهم در برنامه ریزی درست برای بخش کشاورزی، مدیریت مصرف آب 

 .صاص اعتبارات ویژه در این بخش منجر به رشد کشاورزی در مقایسه با بخشهای صنعت و خدمات در کشور شدو اخت

شهید فصل زمستان سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی افزود:  122به گزارش ایرنا؛ علیمراد اکبری پنجشنبه شب در یادواره 

 .ت اما رشد بخش های صنعت و خدمات در کشور منفی بوددرصد رشد اقتصادی داش 5.4سال گذشته بخش کشاورزی کشور 

وی آب را چالش آینده جهان دانست و گفت: سیاستمداران و صاحبان اندیشه معتقدند که بخشی از دالیل جنگ بین کشورها در 

این مساله اهمیت سالهای گذشته مربوط به آب بوده و در سالهای آتی جنگ بین کشورها به طور قطع به دلیل آب رخ خواهد داد و 

 10معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: از سال گذشته با اذن رهبر معظم انقالب، .برنامه ریزی در حوزه آب را دوچندان می کند

میلیارد دالر از صندوق توسعه ملی به مهار آبها، ساخت سدها، بهره وری و تنظیم مصرف آب کشاورزی اختصاص یافت که در حال 

در طول تاریخ کشور قبل و بعد از انقالب اسالمی، هیچ دولتی به اندازه دولت تدبیر و امید در بخش  :اکبری افزود.ستهزینه شدن ا

 .آب کشاورزی هزینه نکرده و توجه و اختصاص اعتبار از سوی دولت یازدهم به این بخش بی سابقه بوده است

اورزی و امنیت غذایی مردم بوده که افزایش تولید گندم و دانه های وی بیان کرد: عزم و توجه ویژه دولت یازدهم به بخش آب، کش

 .دلیلی بر این مدعاست 94هزار تن در سال  600به یک میلیون و  92هزار تن سال  900روغنی در کشور و نیز افزایش تولید شکر از 

میلیون تن گندم از کشاورزان  11.5ولید و میلیون تن گندم در کشور ت 14.5وی اظهار کرد: سال گذشته به رغم محدودیت های آبی، 

 .هزار میلیارد ریال خریداری شد که این ارقام خودکفایی و خوداتکایی کشور را در تولید گندم نشان می دهد 150به قیمت کلی 

ابع سطحی سال گذشته میزان من 12معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به مشکل کم آبی در کشور بویژه بخش کشاورزی گفت: طی 

در غرب کشور بود و در  95-94وی ادامه داد: تنها بارندگی های سال زراعی .و زیرزمینی آب در کشور به شدت کاهش یافته است

معاون وزیر  .درصد نسبت به میانگین بارندگی ساالنه کاهش داشت اما بخش کشاورزی رشد داشت 2مجموع کل بارندگی در کشور 

برنامه ششم توسعه احکام قوی برای توسعه زیرساخت های کشور از جمله بخش آب گنجاند که به  جهاد کشاورزی گفت: دولت در

برای اجرای این مصوبات به وجود آورد، کارهای اقتصادی  96تصویب مجلس شورای اسالمی رسید و اگر بتوان برشی از بودجه سال 

نزوالت به مساحت کشور، به عنوان شاخص میزان بارش مورد  اکبری، در نظر گرفتن نسبت میزان.مطلوبی در کشور انجام می گیرد

میلی متر و در شمال بیش از هزار میلی متر باران می بارد اما در  500نیاز را منطقی غلط دانست و گفت: زمانی که در غرب کشور 

 .گی ها در کشور در نظر گرفتنقاط دیگر کشور این میزان وجود ندارد نمی توان نسبت درستی برای شاخص افزایش یا کاهش بارند

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: باید توسعه افقی را در کشور کنار گذاشته و به توسعه عمودی و باال بردن میزان بهره وری فکر کرد 

کشور وی افزود: با توجه به توسعه عمومی در .کیلوگرم تولید دست یافت 2.5یا  2به طوری که به ازای مصرف هر مترمکعب آب به 

می توان زمینه خوداتکایی در همه محصوالت کشاورزی را افزایش داد و ایران را به عنوان یک صادرکننده محصوالت کشاورزی در 

 .جهان مطرح کرد

http://www.iana.ir/fa/news/40282/%D8%AA%D8 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۵تاریخ: 

 کندبحران آب مناطق بیشتری از ایران را غیرقابل سکونت می

های ها و مصاحبهاند از طریق نظرسنجیطور که نویسندگان آن اعالم کرده، آن«اسمال مدیا»و « هاینریش بل»گزارش مفصل بنیاد 

دهد که بحران شده است. این گزارش نشان می متعدد با مسووالن ایرانی، فعاالن و کارشناسان حوزه محیط زیست، تهیه و تدوین

  .ها استزیست محیطی فعلی ایران، ساخته دست انسان

روند خشکسالی و وضعیت آب در کشورمان ، به پدیده ای قابل توجه در افکار عمومی ایران و جهان تبدیل شده است.برگزاری انواع 

 تبدیل جهانی حتی و ملی دغدغه یک به را موضوع رکاران، این نشست های کارشناسان و نخبگان و هشدارهای مستمر دست اند

د. انترین گزارش را دو بنیاد اروپاپی هاینریس بل در آلمان و اسمال مدیا در انگلستان منتشر کردهدر این باره ، تازه. است کرده

ای از این تحلیل را به نقل از رادیو د. خالصهای از این گزارش چندی پیش در آلمان برای کارشناسان اروپایی و ایرانی قرائت شخالصه

ای هشدار صفحه 160در آلمان و انگلستان با انتشار یک گزارش مشترک  «اسمال مدیا»و « هاینریش بل»دو بنیاد :خوانیدفرانسه می

بحران زیست محیطی های کند. در این گزارش، ریشهدادند که بحران آب همواره مناطق بیشتری از ایران را غیرقابل سکونت می

  .ایران، نتایج آن در آینده و استراتژی الزم برای مقابله با آن بررسی شده است

در برلین برگزار شد، مورد بررسی قرار گرفت. « هاینریش بل»ژانویه در نشستی که به ابتکار بنیاد  25بنیاد روز چهارشنبه  2گزارش 

محیط زیست آلمان و چند کارشناس ایرانی حضور داشتند. گزارش دو بنیاد  نفر از دانشگاهیان و کارشناسان ٣0در این نشست 

ای شوند. همچنین به گونههای ایرانی بیشتری تهدید به خشکی میها و رودخانههمواره دریاچه»شود که اروپایی با این عبارت آغاز می

این گزارش اعالم شده که دریاچه ارومیه، به عنوان  شوددر بخش دیگری ازهای زیرزمینی این کشور کاسته میفزاینده از عمق آب

در جنوب آلمان  Bodensee درصد مساحت خود را از دست داده که با مساحت 12های اخیر ترین دریاچه خاورمیانه، در سالبزرگ

 .کشور آلمان، سویس و اتریش تقیسم شده است ٣کیلومتر، میان  240برابر است؛ سواحل این دریاچه با محیط 

 های بحران آب کجا است؟ریشه 

های ها و مصاحبهاند از طریق نظرسنجیطور که نویسندگان آن اعالم کرده، آن«اسمال مدیا»و « هاینریش بل»گزارش مفصل بنیاد 

 دهد که بحرانمتعدد با مسووالن ایرانی، فعاالن و کارشناسان حوزه محیط زیست، تهیه و تدوین شده است. این گزارش نشان می

ر برداری نادرست از ذخائها است. نویسندگان گزارش، سکوت مسووالن در برابر بهرهزیست محیطی فعلی ایران، ساخته دست انسان

کند. مسووالن درصد آب ایران را بخش کشاورزی مصرف می 90نزدیک به »نویسند: دانند. آنها میآب را دلیل اصلی بحران فعلی می

های غیرقانونی، بخش کشاورزی را به هدر دادن منابع آب تشویق ژِی و آب به کشاورزان و تحمل حفاریایرانی با دادن یارانه انر

مانده است. اکنون اما خود کشاورزان و دهقانان فقیر بیش از همه از اند. عالوه بر این، تکنولوژی آبیاری در ایران نیز بسیار عقبکرده

در ادامه گزارش خود از اینکه مسووالن ایرانی به تازگی متوجه ابعاد « اسمال مدیا»و « لبنیاد هاینریش ب» .«برندکمبود آب رنج می

 های مناسب برای مقابلهورزند که هنوز هم آنها به استراتژیکنند، اما تاکید میاند ابراز خرسندی میخطرناک کمبود آب کشور شده

خانه ها در سه وزارت، مشکل از یک سو به نامشخص بودن حوزه مسوولیتکنندگان گزارشاند. از دید تهیهبا این کمبود دست نیافته

، بحران آب تا چه حد کاهش خواهد «برداری هدفمندبهره» با که نیست روشن هنوز اما. است مربوط زیست محیط و کشاورزی، نیرو 

حلی به ویژه در اما چنین راه .دانندحل پایدار را در کاهش شدید مصرف آب به ویژه در بخش کشاورزی مییافت؟ کارشناسان راه

 .روستاها با مخالفت دهقانان خرده پا روبرو خواهد شد

 جنبش علیه هدردادن آب 
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ند که کهایی که برای تهیه گزارش دو بنیاد مهم آلمان و انگلستان انجام شده در عین حال این روند مثبت را تایید مینظرسنجی  

کنند که ها تایید میدرصد ایرانی ٧0های اخیر بسیار بیشتر شده است. حدود زیست در سالآگاهی مردم ایران نسبت به محیط 

های های اقتصادی را بر چالشاکثریت مردم ایران برنامه 2004نگران وضعیت بد محیط زیست در ایران هستند. در نظرسنجی سال 

 .شناسدد و محیط زیست را دارای ارزشی برابر میکم اقتصاشمردند، اما امروز همین اکثریت دستزیست محیطی مقدم می

ها این فعالیت» :های مدنی برای برخورد مسووالنه مردم با منابع آب آمده استدر بخشی از گزارش، با تاکید بر افزایش پایدار فعالیت 

ن زن و مرد زیادی جنبشی را علیه ، فعاال«اینستاگرام»و « تلگرام»، «بوکفیس»به ویژه در فضای آنالین بسیار تقویت شده است. در 

ها و انواع حیوانات کمیاب، به راه انداخته اند؛ اعتراض به هدردادن ذخائر آب زیرزمینی نیز بخش آلودگی محیط زیست، نابودی جنگل

 .«دهدمهمی از این جنبش را تشکیل می

iana.ir/fa/news/http://www.402٧6/%D8%A8% 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۲تاریخ: 

 شودنخستین کنفرانس آب مجازی فروردین سال آینده برگزار می

المللی آب مجازی با پنج محور و دو هدف عمده فروردین سال آینده به همت مرکز مطالعات راهبردی آب و نخستین کنفرانس بین

 .اورزی اتاق ایران و با همکاری دو وزارت نیرو و جهاد کشاورزی برگزار خواهد شدکش

محیط زیست و اقتصاد سبز اتاق ایران،  به گزارش خبرنگار ایانا، این همایش که سیدمحمدحسین شریعتمدار، رئیس کمیسیون آب،

بهداشت کار، دبیر علمی آن است، با محورهایی همچون  دبیر اجرایی و بهرام طاهری مشاور وزیر نیرو در امور محیط زیست، ایمنی و

ها و ها، ابزارها، زیرساختتجارت آب مجازی، شیوه"، "های آنهای اخیر و ضرورتمفاهیم اولیه تجارت آب مجازی، چالش"

نقشه راه آب "و  "منقش تجارت آب مجازی در پاسخ به بحران آب و اثرات تغییر اقلی"، "، گآب مجازی و امنیت غذایی"استانداردها

ارائه و تعیین مفاهیم آب "شود.همچنین اهداف برگزاری این کنفرانس روی دو محور اصلی برگزار می "مجازی برای کشور میزبان

تعیین شده تا خروجی آن بتواند برای اجرای تجارت آب مجازی در کشورها  "اهداف استراتژیک در تجارت آب مجازی"و  "مجازی

شود که معموالً از سوی کشورهای پرآب و ار گیرد.آب مجازی به آب موجود در محصوالت کشاورزی گفته میمورد استفاده قر

صادر شده و درنتیجه قیمت فروش آب مجازی به این کشورها بسیار کمتر از آب حقیقی محاسبه  "فقیرآب"پرمحصول به کشورهای 

 شود./می

http://www.iana.ir/fa/news/40181/%D9%86%D8%AE%D8%B٣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/40181/%D9%86%D8%AE%D8%B3


 
عات راهبردی کشاورزی و آبمرکز ملی مطال  

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        5139 اهم اخبار کشاورزی هفته دوم بهمن 

 

6 
 

 آب
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۳تاریخ: 

 طرح آبرسانی شهری و روستایی در کشور 434برداری از آغاز بهره

انی شهری و روستایی و پروژه فاضالب در کشور آغاز طرح آبرس 4٣4برداری از مناسبت ایام دهه مبارک فجر انقالب اسالمی، بهرهبه

طرح آبرسانی شهری و روستایی و  4٣4برداری از گزارش ایانا به نقل از پاون، با آغاز طلیعه سی و نهمین بهار آزادی بهرهبه.شودمی

لیتر  249هزارو  4رح با ظرفیت ط 21های آبرسانی شهری،بر اساس این گزارش، در بخش پروژه.شودپروژه فاضالب در کشور آغاز می

 424لیتر بر ثانیه و  140حلقه چاه با ظرفیت  140کیلومتر خط انتقال به همراه  45٧.٣کیلومتر تونل و  2٧.5بر ثانیه با احداث 

سمنان، های اصفهان، قم، طرح که در استان 21برای این .رسددستگاه پمپاژ به بهره برداری می 6میلیارد متر مکعب حجم مخزن با 

یزد، چهار محال و بختیاری، مشهد، کهکیلویه و بویر احمد، آذربایجان  مرکزی، هرمزگان، مازندران، کردستان، خوزستان، البرز، لرستان،

متر  920هزارو  ٣6سامانه آب شیرین کن قادر است  600هزارو  ٧شرقی، گلستان، کرمان و تهران به اجرا در آمده و با استفاده از 

میلیارد ریال از محل اعتبارات بانک توسعه اسالمی، اسناد خزانه اسالمی، ملی،  651هزارو  8را در شبانه روز تصفیه کند، مکعب آب 

های تک روستایی، با های آبرسانی و پروژههمچنین در این ایام خجسته، در بخش مجتمع.استانی، عمرانی و داخلی هزینه شده است

 .رسدروستا به بهره برداری می ٣٧5ر، آبرسانی به یک هزارو استان کشو ٣1طرح در  ٣91اجرای 

های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، البرز، ایالم، بوشهر، طرح مجتمع آبرسانی روستایی در استان ٣91اجرای 

، سیستان و بلوچستان، فارس، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، خراسان رضوی، خوزستان، زنجان، سمنان

قزوین، قم، کردستان، لرستان، کرمان، کرمانشاه، کهکیلویه و بویر احمد، گلستان، گیالن، مازندران، مرکزی، هرمزگان، همدان و یزد 

ت روستایی نفر از جمعی 98٣هزارو  145هزار تومان انجام شده و یک میلیون و  800میلیون و  64میلیاردو  6٧6با هزینه ای بالغ بر 

های ها و پروژهبر همین اساس در ایام دهه مبارک فجر امسال، در بخش طرح.کندکشور را از آب شرب سالم و بهداشتی بهره مند می

های جمع آوری اصلی و فرعی فاضالب با کیلومتر شبکه 469کیلومتر طول خط انتقال و یک هزارو  108.٣طرح با  22 فاضالب نیز

 .گیرداب مورد بهره برداری قرار میانشع 2هزارو  154

متر مکعب در شبانه روز را دارا هستند، در شهرهای اردبیل، مشهد،  20٣هزارو  1٣٣طرح که قابلیت تصفیه فاضالب به میزان  22این 

، دوگنبدان تبریز، بناب، بندرگز، سردشت، خوی، بجنورد، لرستان، هرمزگان، سمنان، گرمسار، تهران، پردیس، پرند، شیراز، رزن،

های جمع آوری فاضالب و یک هزارو میلیارد ریال برای خطوط انتقال و شبکه 910هزارو  9کهنوج، نیاسر و استان مرکزی با هزینه 

 اندمیلیارد ریال برای تصفیه خانه فاضالب از محل اعتبارات ملی، استانی، داخلی، فاینانس احداث شده 1٣6

http://www.iana.ir/fa/news/402٣9/%D8%A2%D 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۲تاریخ: 

شود/ منع قانونی؛ عامل سکوت در برابر وضعیت منابع آب زیرزمینی فقط با چاه پیزومتری سنجیده نمی

 رویهبرداشت بی

شود؛ آبفای وزارت نیرو، وضعیت منابع آب زیرزمینی فقط با چاه پیزومتری سنجیده نمی ریزی کالن آب وبه گفته معاون دفتر برنامه

 .گیردهای دیگری نیز وضعیت منابع آب زیرزمینی مورد بررسی قرار میبلکه با روش

مخابره  نشست زمینبه گزارش خبرنگار ایانا، وضعیت منابع آب زیرزمینی در ایران بحرانی است. در سراسر کشور اخباری در زمینه فرو

که  بخشیشود و طرح تعادلدلیل مدیریت نامناسب منابع آب زیرزمینی تخلیه میشود. هر روز زیر پای بخشی از مردم ایران بهمی

قرار است جلوی این روند مخرب را بگیرد، در یازدهمین ماه سال بدون بودجه باقیمانده است. برخی از کارشناسان بر این باورند که 

برداری از منابع آب زیرزمینی بوده است. این گروه بر وقوع شرایط نامناسب امروزی، محاسبات غلط در زمینه صدور پروانه بهره دلیل

های پیزومتری های غیرمجاز به همراه محاسبات غلط مهندسان که ناشی از نبود تعداد مناسب چاه پیزومتری )چاهاین باورند که چاه

کنند( بوده، وضعیت منابع آب زیرزمینی را بحرانی کرده است، اما هدایت های سطح آب زیرزمینی حفر میانمنظور مطالعه نوسرا به

گویم عنوان یک کارشناس میوگو با خبرنگار ایانا تأکید کرد: بهریزی کالن آب و آبفای وزارت نیرو در گفتفهمی معاون دفتر برنامه

های مختلف داریم که توسط آنها نوسانات آب هزار چاه پیزومتری در دشت 1٣بیش از  های پیزومتری ما کافی است.که تعداد چاه

های کوچک چاه پیزومتری نداشته باشیم، اما در مناطق دارای چاه کنیم.وی ادامه داد: ممکن است در آبخوانزیرزمینی را پایش می

( انجام شده و در هر یک کیلومترمربع CHYواشناسی )پیزومتری، حفر چاه بر اساس دستورالعمل کمیسیون هیدرولوژی سازمان ه

 یک چاه پیزومتری حفر شده است.

 دوهزار چاه پیزومتر نیاز داریم

های های کوچکی که تعداد چاهریزی کالن آب و آبفا افزود: اگر چه برای تدقیق اطالعات، حفر پیزومترها در دشتمعاون دفتر برنامه

دشت چاه پیزومتری ندارند و بر اساس نظر  90تا  60دشت کشور فقط  609.به گفته فهمی، از پیزومتر آنها کم است، ضروری است

 کارشناسی من، حدود دوهزار چاه پیزومتر دیگر برای رسیدن به استانداردها نیاز داریم.

م دارند. به همین دلیل تراکدشت فاقد استاندارد از نظر تعداد چاه پیزومتر، پتانسیل خوبی در زمینه منابع آبی ن 90وی بیان کرد: 

های ما دقیق است. زیرا عالوه بر گیریریزی کالن آب و آبفا ادامه داد: اندازههای پیزومتر در آنها مناسب نیست.معاون دفتر برنامهچاه

ها و نند، چشمهکبرداری میهایی که مردم بهرههزار پیزومتر موجود در کشور، منابع انتخابی هم داریم. از چاه 1٣وجود بیش از 

شود.وی افزود: این آماربرداری به صورت ادواری و سراسری بر روی منابع و مصارف ها نیز آماربرداری به صورت انتخابی انجام میقنات

های غیر مجاز از نظر میزان های پیزومتری، معمولی و حتی چاهشود که بسیار پرهزینه است. در این آماربرداری تمام چاهانجام می

زومتر گونه نیست که وزارت نیرو فقط با پیشود.فهمی تاکید کرد: پس اینگیرند و بیالن آنها محاسبه میبرداشت مورد بررسی قرار می

 های دیگری هم برای کنترل وجود دارد.گیری کند. راهنوسان دشت را اندازه

 دهدقانون مجوز تعدیل پروانه نمی

ی کالن آب و آبفا معتقد است که اطالعات وزارت نیرو در زمینه وضعیت وخیم منابع آب زیرزمینی ریزبا وجود آنکه معاون دفتر برنامه

م اقدام توانیایم. فهمی در این رابطه گفت: ما نمیبرداری از سوی وزارت نیرو نبودههای بهرهکافی بوده اما هیچ گاه شاهد تعدیل پروانه

 های پیزومتری بر روی سایت شرکت مدیریت منابع آب موجود است.چاهخالف قانون انجام دهیم.به گفته وی اطالعات 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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البته با مراجعه به این سایت به اطالعات مورد نظر دست نخواهید یافت زیرا این اطالعات، در دسترس عموم نیست. فهمی اگرچه 

ه با گردش آزاد اطالعات اقدامات موثری رسد در رابطمعتقد است که این اطالعات باید در اختیار عموم قرار گیرد اما به نظر نمی

ریزی کالن آب و آبفا در بخشی از سخنان خود مسئله توسط وی یا همفکرانش، در وزارت نیرو انجام شده باشد.معاون دفتر برنامه

.وی در پاسخ به این ها نیاز به زمان کمی داردداند زیرا احداث این چاههای پیزومتری نمیتعادل بخشی را کمبود اطالعات و نبود چاه

های زیرزمینی چرا مجوز حفر چاه جدید داده شده، یاد آور شد: مرتب این اطالعات پرسش که با وجود اطالعات کافی از افت سفره

 دهد.های مجاز را نمیربط منتقل شده اما قانون به ما اجازه تعدیل پروانهبه مسئوالن ذی

های کرد برای چاهوزارت نیرو، قانونی در مجلس تصویب شد که این وزارتخانه را موظف میفهمی اضافه کرد: با وجود هشدارهای مکرر 

توانند کاری انجام دهند و اگر خالف قانون عمل کنند، سازمان های اجرایی بدون قانون نمیغیرمجاز نیز پروانه صادر کند. دستگاه

ت نیرو درباره وضعیت نامناسب منابع آب زیرزمینی اطالعات کافی شود.با وجود آنکه وزاربازرسی و دیوان محاسبات وارد عمل می

دهد اما متاسفانه شاهد هستیم که هنوز مجوز ها هم به وضوح وضعیت نامطلوب منابع آب زیرزمینی را نشان میدارد و فرونشت دشت

 شود./های بحرانی نیز صادر میحفر چاه حتی در دشت

http://www.iana.ir/fa/news/40169/%D9%88%D8%B6 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۱تاریخ: 

 حفر چاه بیشتر برای مدیریت تنش آبی استان قزوین

د و به منظور افزایش ظرفیت مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قزوین گفت: طی سه سال گذشته در دوره دولت تدبیر و امی

 .حلقه چاه آب شرب در سطح استان حفر، تجهیز و وارد مدار شد 51آبرسانی به شهرهای استان و جبران کمبود آب، 

فر در تشریح عملکرد این شرکت در طول دولت تدبیر و امید برای ارائه خدمات آب و گزارش ایانا به نقل از پاون، احمد هجرانبه

درصدی بازار آب به مشترکین این شرکت  15هزار مشترک آب نیز در طول این مدت سه سال با رشد  ٣٧افزود: فاضالب شهری 

کیلومتر  105وی اضافه کرد: طول شبکه آبرسانی شهرهای استان قزوین هم به مقدار .برای دریافت خدمات آب شرب، افزوده شدند

میلیارد ریال نیز به ظرفیت مخازن مورد  100هزار مترمکعب با مبلغ اجرای  21میلیارد ریال توسعه یافت و نیز  210با مبلغ اجرای 

هزار مشترک  40مدیرعامل شرکت آبفای استان قزوین در ادامه بیان کرد: بیش از .نیاز برای ذخیره آب، در سطح استان افزوده شد

 .اندمند شدهریال بهره میلیارد 200نیز در این مدت از خدمات بهداشتی فاضالب با مبلغ سرمایه گذاری 

خانه فاضالب نیز در سطح باب تصفیه 4خانه آب شهر معلم کالیه گفت: عملیات ارتقای وی با اشاره به برنامه شرکت، ارتقای تصفیه

 هجرانفر با اشاره به راه اندازی آزمایشگاه کنترل کیفیت و بهداشت آب و فاضالب در سطح این شرکت.استان قزوین آغاز شده است

باب تصفیه خانه در شهرهای  2وی اضافه کرد: تعداد .گیردشهر استان به صورت مستمر مورد پایش کیفی قرار می 2٧گفت: آب شرب 

در حال انجام است که تصفیه خانه محمود آباد بالغ بر  BOT محمود آباد نمونه و آبیک نیز با مشارکت بخش خصوصی و به روش

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب .گرددوارد مدار بهره بردای می 96ت و در فروردین ماه سال درصد پیشرفت فیزیکی داشته اس 95

را از دیگر اقدامات مهم صورت گرفته در  122استان قزوین افزوده شدن دو شهر آبیک و بوئین زهرا به سامانه مرکز ارتباطات مردمی 

 .های مالی شرکت صورت گرفته استرغم وجود محدودیتات بهوی در پایان گفت: تمامی این خدم.طی سه سال اخیر توصیف نمود

 1٧2کیلومتر شبکه آبرسانی و  188٧هزار مشترک آب دارای  289شهر تحت پوشش و  2٧شرکت آب و فاضالب استان قزوین با 

 نمایدات آبرسانی میهزار نفرارائه خدم 100هزارمترمکعب حجم مخزن برای جمعیتی بالغ بر یک میلیون و  26٣حلقه چاه با بیش از 

http://www.iana.ir/fa/news/401٣٧/%D8%AD%D9 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۰تاریخ: 

ای سازی آب دریا برشود/ شیرینشبکه آبیاری و زهکشی افتتاح می 12دهد/ سیستم غرقابی آب را هدر نمی

 تأمین نیاز فالت مرکزی ایران

های آب شرب شهری است و این وزارتخانه آبی که به دالیل مختلف از بر اساس تعاریف وزارت نیرو هدر رفت آب مختص شبکه

آورد. به همین دلیل وزیر نیرو در پاسخ به خبرنگار شود را در شمار هدر رفت آب نمیدسترس خارج شده و از چرخه مصرف خارج می

رود و راهکارهای کنترل این مسئله، استفاده از سیستم های شرب، صنعت و کشاورزی هدر مییانا درباره میزان آبی که در بخشا

 .وری پایین معرفی کردآبی را عاملی برای هدر رفت ندانسته و این سیستم را با بهرهغرق

در نشستی خبری که در وزارت نیرو برگزار شد، با تاکید بر  به گزارش خبرنگار ایانا، در آستانه دهه مبارک فجر حمید چیت چیان

آبی را به عنوان مدلی با های آبیاری غرقهای کشت سنتی و شیوهوری و هدر رفت آب دو مقوله جدا از هم هستند، روشاینکه بهره

در د که به ریشه برسد، به معنی هشوآبی آب به پای درخت ریخته میوری پایین معرفی کرد.به گفته وی وقتی در سیستم غرقبهره

 کند.دادن آب نیست زیرا این آب به داخل زمین دوباره نفوذ می

شود، در خصوص شبکه آب شهرها و روستاها است. در حال حاضر هدر رفت فیزیکی وزیر نیرو افزود: آنچه به اسم هدر رفت بیان می

درصد هدر رفت آب  24نیامده )آب بدون درآمد( به طور متوسط درصد است و با در نظر گرفتن آب به حساب  1٣آب به میزان 

های آب و فاضالب به اندازه توان خود برای بازسازی گذاری سنگین است که شرکتداریم. جلوگیری ازاین هدر رفت نیازمند سرمایه

 گذاری نیاز داریم.مان سرمایهمیلیارد تو 1200های فرسوده کار می کند. برای کاهش یک درصد هدر رفت ساالنه، بالغ بر شبکه

دهیم. به دلیل نبود منابع داند که ما در ایران رسما آب را هدر میدر حالی وزیر نیرو تلفات آب را مختص شبکه شرب شهری می

 درصد از حجم کل آب تزریق شده به 1٣شود و های فرسوده خارج میمالی در وزارت نیرو برای آب شربی که از درز و شکاف لوله

شود اما در بار آب بازچرخانی می 1٧ای داشته باشیم. در صنایع دنیا گاهی تا توانیم برنامهشود، نمیشبکه شرب کشور را شامل می

درصد آن قابل بازچرخانی  85کنیم. فاضالب خانگی که حدود ایران بعد از یکبار استفاده از آب در صنعت آن را به فاضالب تبدیل می

شود. در بخش کشاورزی نیز آب جاری ها ریخته شده و فقط بخش کمی از این فاضالب تصفیه میرف به داخل چاهاست، با یکبار مص

کند در نتیجه آب تحویلی به مزارع کمتر از اعدادی است که محاسبه های روباز، تبخیر شده و کاهش حجم پیدا میشده در شبکه

 وگیری از هدر رفت رسما برنامه خاصی نداریم.توان نتیجه گرفت که برای جلشود. بنابراین میمی

 کنیمسد را آبگیری می 9سه سد افتتاح و 

میلیون  186میلیون مترمکعب و قدرت تنظیمی یک میلیارد و  ٧42سد با حجم مخزن  9به گفته وزیر نیرو در ایام دهه مبارک فجر 

 شود.یمگاوات برق استحصال م 150مترمکعب، آبگیری خواهد شد. از این سدها 

 رسد.برداری میهای خراسان رضوی، اردبیل و مرکزی نیز به مرحله بهرهوی اضافه کرد: سه سد در استان

هکتار اجرا  615هزار و  56شود. این شبکه در سطحی معادل شبکه آبیاری و زهکشی در این ایام افتتاح می 12چیت چیان گفت: 

رد تومان برای ایجاد این شبکه هزینه شده است. دو شبکه آبیاری و زهکشی نیز میلیا 82٣شده وبرای ساخت آن اعتبارای بیش از 

ها مجموعا ظرفیت تأمین آب شرب طرح آبرسانی خبرداد. این طرح 21زنی خواهد شد.وی همچنین از افتتاح در ایام دهه فجر کلنگ

کیلومتر خط انتقال ایجاد  45٧.٣کیلومتر تونل و  2٧.5ا هدهد. برای این طرحلیتر در ثانیه افزایش می 249را به میزان چهار هزار و 

برداری حقله چاه و شش ایستگاه پمپاژ برای آن، طراحی شده است. تعداد قابل توجهی نیز تصفیه خانه در این ایام به بهره 140شده، 

اقدامات گسترده برای آبرسانی روستایی ها هزینه شده استوزیر نیرو همچنین از میلیارد تومان برای این طرح 865رسد. در مجموع می
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برداری گیرد به بهرهروستا را در بر می ٣٧5مجتمع یا تک روستا که یک هزار و  ٣91در سراسر کشور خبرداد و افزود: در این دهه 

 کند.وردار میهزار نفر از روستانشینان کشور را از شبکه آب مطلوب برخ 145ها جمعیتی بالغ بر یک میلیون و رسد. این طرحمی

اگرچه وضعیت ایران در زمینه بازچرخانی فاضالب چندان مطلوب نیست اما کمبود آب وزارت نیرو رو بر آن داشته که با کمک بخش 

برداری طرح فاضالب به بهره 22خصوصی در این حوزه بیشتر فعال شود. بنابراین به گفته وزیر نیرو در زمینه فاضالب در دهه فجر 

میلیارد تومان  11٣آوری هزینه شده و میلیارد تومان برای ایجاد خطوط انتقال و شبکه جمع 991ها معاً برای این طرحرسد که جمی

 ها اعتبار صرف شده است.خانهنیز برای احداث تصفیه

 مدیریت بحران آب از طریق منابع جدید و مدیریت مصرف

ریزی بی در کشور بیان کرد: در دوره دولت یازدهم آب قابل برنامهچیت چیان در پاسخ به پرسشی درباره مدیریت بحران کم آ

یک ها نیز به تفکریزی از منابع سطحی و رودخانهدشت کشور به تفکیک محاسبه شده است. آب قابل برنامه 609زیرزمینی برای تمام 

، شرب و فضای سبز به تمام های محیط زیست، کشاورزی، صنعتها مشخص شده و سهم هر یک از بخشها و رودخانهاستان

میلیارد مترمکعب ساالنه از  11ها ابالغ شده است. در این چارچوب بنا داریم در برنامه ششم، ربط و استانهای اجرایی ذیدستگاه

 مصرف آب کشور کاهش دهیم تا بتوانیم مصارف و منابع آب را به یک تعادل برسانیم.

خش مسکن، کشاورزی و صنعت باید انجام شود تا مصرف مدیریت شود. همچنین استفاده وی ادامه داد: اقدامات متعددی در ذیل ب

توان انجام داد. استفاده از ها یکی از کارهایی است که میاز منابع آب غیر متعارف در دستور کار است. استفاده از پساب فاضالب

 ریزی است.یا صنعتی محیا کنیم نیز در حال برنامه سازی بتوانیم این آب را برای مصارف شربهای دریاها که با شیرینآب

های وزارت نیرو است. در حال مطالعه منابع آب ژرف هستیم تا اگر وزیر نیرو افزود: توجه به منابع آب ژرف نیز یکی دیگر از برنامه

ردی از این قبیل نیز در دستور آب ژرف تجدیدپذیر داشته باشیم، برای شرب و صنعت آن را استحصال کنیم. بارورسازی ابرها و موا

 کنیم تعادلی بین منابع و مصارف آب ایجاد شود.کار است و تالش می

سازی آب دریا فقط مختص شهرهای ساحلی دریاها نیست. اگرچه اولویت با تأمین آب شرب این مناطق به گفته وی طرح شیرین

ده خلیج فارس را به کرمان و یزد منتقل کند. همچنین هزار مترمکعب آب شیرین ش 500است اما طرحی در دست اجراست که 

های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، رضوی، فارس و اصفهان در دست طراحی های دیگری برای تأمین آب شرب استانطرح

 است.

 میلیارد مترمکعبی مصرف آب 11کاهش 

سازی مصرف گفت: در مات وزارت جهاد کشاورزی برای بهینهها و اقداچیت چیان در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت نامناسب بارش

میلیمتر بارنگی در کشور داشتیم که این میزان نسبت به مدت مشابه  ٧2سال آبی جاری که از مهرماه آغاز شده تا دیروز، مجموعا 

دهد. وضعیت نشان میدرصد کاهش  ٣٣ها نسبت به متوسط بلند مدت نیز دهد. میزان بارشدرصد کاهش نشان می 4٧سال قبل 

بارندگی در کشور مناسب نیست. البته در روزهای اخیر بارندگی خوبی داشتیم. اما متوسط کل کشور هنوز نه تنها به متوسط نرسیده 

 ایم.های قبل کاهش بارش داشتهبلکه یک سوم نسبت به سال

در شورایعالی آب و در هیات دولت و قانون برنامه  وی اضافه کرد: آن چیزی که مبنای همکاری وزارت نیرو و جهاد کشاورزی است

توسعه، مورد تاکید قرار گرفته است. مسئولین وزارت جهاد کشاورزی تفاهم خوبی با وزارت نیرو دارند. همه مطلع هستند که به ناچار 

ها در حد ما این همکاریهای خوبی در جریان است امیلیارد مترمکعب مصارف آب بخش کشاورزی را کاهش دهیم. همکاری 11باید 

ه های آبیاری را اصالح کنیم. بمطلوب نیست.وزیر نیرو افزود: کاهش مصرف آب به رفتار تک تک کشاورزان مرتبط است. باید شیوه
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ای روی آورده و برخی محصوالت پرآبخواه را در ایران نکاریم. کشت برنج جز در سه استان شمالی در نقاط کشت صنعتی یا گلخانه

 های مسئول، به اهداف برنامه ششم دست یابیم.ر با اقلیم ایران سازگاری ندارد که امیدواریم با همکاری بین مردم و دستگاهدیگ

ریزی در انتهای سال وی درباره عدم تخصیص اعتبار به طرح تعادل بخشی نیز عنوان کرد: بر اساس قول سازمان مدیریت و برنامه

 هایواهد شد.چیت چیان در پاسخ به واکنش نمایندگان مجلس به تحرکات عراق به روی رودخانهاعتباراتی به این طرح تزریق خ

هایی مد نظر دولت این کشور های مشترک انجام نداده و طرحمرزی تاکید کرد: تا کنون دولت عراق اقدامی عملی به روی رودخانه

 10دار شدن تمام روستاهای باالی کشور باشد.وی همچنین از برق هست. در حال مذاکره هستیم تا اقدامات انجام شده به نفع هر دو

روستای کشور خبرداد.به گفته وزیر نیرو انرژی تجدیدپذیر به دو  ٣1خانوار کشور و استفاده از انرژی تجدیدپذیر برای تأمین نیاز 

در حال  شود کهآبی حاصل میهای برقروگاهشود. انرژی تجدیدپذیر از نیدسته انرژی تجدیدپذیر و انرژی تجدیدپذیر نو تقسیم می

درصد برق کشور از این منبع تأمین شده و رقم خوبی است. انرژی تجدیدپذیر نو نیز انرژی باد و خورشید است که دراین  15حاضر 

کنیم می تالش های اتخاذ شده و متد خرید تضمینی برق از تولیدکنندگان خصوصی،ها قابل قبول نیست، اما با شیوهزمینه ظرفیت

مگاوات بر ظرفیت نیروگاه تجدیدپذیر نو تا پایان سال  100گذاری را در این بخش افزایش دهیم.وی اضافه کرد: امسال حجم سرمایه

م کنیمگاوات نیروگاه تجدیدپذیر نو به جمع ظرفیت کشور اضافه خواهد شد. تالش می ٧00شود. در سال آینده نیز بالغ بر افزوده می

 را عملیاتی کنیم./ -هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در کشور استکه نصب پنج-برنامه پنجم اهداف 

http://www.iana.ir/fa/news/400٧2/%D8%B٣%DB%8C%D8% 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۴تاریخ: 

 روستا از برنامه آبرسانی با تانکر ۵2۰۰ حذف

روستا به آب آشامیدنی مطمئن دسترسی پیدا کرده اند و تنها در  5200وزیر نیرو گفت: از ابتدای دولت یازدهم تاکنون بیش از 

 .ودروستای دیگر کلنگ زنی می ش 1٣٧5روستا افتتاح می شود، و آبرسانی به  525همین ایام دهه فجر پروژه آبرسانی به 

چیان، وزیر نیرو با اشاره به اقدامات وزارت نیرو در مساله خسارت ناشی از ریزگردهای خوزستان در گزارش ایسنا، حمید چیتبه

روزهای اخیر، اظهار داشت: متاسفانه چند سالی است که پدیده ریزگردها دامن نواحی جنوب غربی و غرب کشور را گرفته و در 

 .هزار میکروگرم در مترمکعب رسید 10باالترین حد خود در سال های اخیر یعنی حدود  روزهای اخیر میزان آنها به

کیلوولت  120و  220، 400همراه شدن این ریزگرد با رطوبت ناشی از مه غلیظ پس از آن باعث شد تا در پست های  :وی افزود

 .رق باشیمشهرستان اتصال صورت گرفته و در برخی از نواحی برای چند ساعت شاهد قطعی ب

وی تصریح کرد: اما با پیگیری های مستمر همکاران در استان و همکاری سایر نهادها از جمله آتش نشانی بالفاصله عملیات شستشوی 

چیت چیان تاکید کرد: آلودگی هوا راه حل فوری ندارد و ریزگردهای کنونی عمدتا .تجهیزات شروع و خوشبختانه مشکل برطرف شد

خوشبختانه در دو سال گذشته با رهاسازی  :وی ادامه داد.و بر طرف کردن آن ها نیازمند یک عزم بین المللی استمنشا خارجی دارند 

آب به درون تاالب هورالعظیم بخشی از مناطقی که منشا ریزگردها از نظر داخلی بود، بر طرف شده است و امیدواریم با پیگیری های 

سال گذشته اتفاق  1٧وزیر نیرو با اشاره به اینکه خشکسالی هایی که در .این مشکل فائق آمدبیشتر با نهادهای بین المللی بتوان بر 

سال گذشته خشکسالی های مکرر دامنگیر کشور  1٧افتاده برای رطوبت خاک در کشور بسیار مخرب بوده، اظهار داشت: با اینکه در 

لگوهای مصرف و شیوه های آبیاری خود با شرایط پیش آمده به بهترین بوده، اما تجربه تاریخی نشان داده که مردم قادرند با اصالح ا

در برنامه ششم  :وی با اشاره به اقدامات پیش بینی شده برای فائق امدن بر بحران آب در کشور، خاطرنشان کرد.نحو وفق دهند

میلیارد مترمکعب در  11مه حدود توسعه به مدیریت مصرف آب توجه ویژه ای شده است و هدف گذاری این است که تا پایان برنا

 ٧٣همچنین وی با اشاره به اقدامات دولت در حوزه آبرسانی به روستاها، گفت: در حال حاضر، حدود .مصرف آب صرفه جویی شود

، زمانی که دولت یازدهم 92در سال  :وی تصریح کرد.درصد از کل روستاهای کشور تحت پوشش شبکه های مطمئن آب هستند

 .روستای کشور به صورت تانکر آبرسانی می شد 6500هیچ ردیف ملی برای آبرسانی به روستاها وجود نداشت و برای  روی کار آمد

اعتبارات خوبی برای این امر بویژه در صندوق توسعه ملی  94و  9٣وی تاکید کرد: اما با پیگیری های مکرر در دولت یازدهم سال 

روستا به آب آشامیدنی مطمئن دسترسی پیدا کرده اند و تنها  5200زدهم تاکنون بیش از وی ادامه داد: از ابتدای دولت یا.اخذ شد

 .روستای دیگر کلنگ زنی می شود 1٣٧5روستا افتتاح می شود، و آبرسانی به  525در همین ایام دهه فجر پروژه آبرسانی به 

 2٧.5هری که برای اجرای آنها نیاز به حفر بیش از طرح آبرسانی ش 21چیت چیان با اشاره به طرح های آبرسانی شهری نیز گفت: 

   .کیلومتر لوله گذاری شده است 45٧وی افزود: همچنین برای اجرای این طرح ها حدود .کیلومتر تونل بوده، انجام شده است

انجام شد که با اجرای به خرم آباد  "کاکا رضا"وی تاکید کرد: در سفر اخیر بنده به استان لرستان طرح بزرگ آبرسانی از رودخانه 

شیرین کن هرمزگان نیز در روزهای گذشته وی خاطرنشان کرد: نصب آب.این طرح آب بیش از یک سوم جمعیت این شهر تامین شد

هزار مترمکعب آب دریا و انتقال آن  500از طرح های بسیار خوبی بود که در یک سال اخیر انجام شد که هدف از آن شیرین سازی 

در شبکه پنج سیمابا  "اقتصاد ایران"وزیر نیرو با حضور در برنامه   .د و کرمان جهت مصارف شرب و صنعتی استبه شهرهای یز

هزار مگاوات برق وارد مدار  11اشاره به طرح های بزرگ افتتاح شده در زمینه برق نیز اظهار داشت: از ابتدای دولت یازدهم بیش از 

وی اضافه کرد: در روزهای پیش رو بزرگترین نیروگاه خورشیدی   .نیز در حال احداث است هزار مگاوات نیروگاه جدید 15000شده و 
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چیت چیان با اشاره به مهمترین اقدام خود در زمان وزارت در حوزه .مگاوات در همدان به بهره برداری می رسد14کشور با ظرفیت 

ام از بخش های مختلف کشور از اقدامات بسیار مهم بنده در احصا آب قابل برنامه ریزی کشور و تعیین سهم هر کد :آب و برق گفت

وی تصریح کرد: برای اولین بار در این دوره سهم ویژه ای برای حفظ محیط زیست و رودخانه و تالب های کشور .حوزه آب بوده است

ه برق نیز مهمترین اقدام بنده وزیر نیرو خاطرنشان کرد: در حوز.میلیون مترمکعب در نظر گرفته شد ٧00میلیارد و  10به میزان 

هزار مگاواتی مصرف برق در تابستان سال جاری  ٣درصد و همچنین مدیریت بار  11درصد به  15کاهش تلفات شبکه توزیع برق از 

 .با همکاری صنایع و کشاورزی بوده است

.ir/fa/news/http://www.iana402٧٣/%D8%AD%D8%B0% 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۱تاریخ: 

 نرخ تعرفه واردات کاالهای اساسی ابالغ شد

 هایمعاون اول رئیس جمهوری تصویبنامه هیأت وزیران درباره تعیین نرخ تعرفه واردات کاالهای اساسی را برای اجرا به وزارتخانه

صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور، معاونت اجرایی رئیس جمهوری 

 .و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ابالغ کرد

اسی جمهوری اسالمی ایران قانون اس 1٣8به گزارش ایانا ، هیأت وزیران به پیشنهاد معاونت اجرایی رئیس جمهوری و به استناد اصل 

 تصویب کرد:

 شود:نرخ تعرفه واردات کاالهای اساسی، حساس و ضروری به شرح جدول زیر تعیین می -1

 حقوق ورودی قبلی شماره تعرفه نام کاال ردیف
حقوق ورودی 

 مصوب
 تغییرات در شرایط ورود

 انواع برنج 1
 10062000 ایقهوه

٣2 5 

( 5.000التفاوت )حذف مابه

 الی وارداتری

 - 1006٣000 سفید

 - 5 20 04051020 کره 2

 - 5 26 0204 گوسفندی گوشت قرمز ٣

 - 10 15 0٧1٣2010 لپه 4

 - 5 10 0٧1٣٣200 لوبیا قرمز 5

 - 5 ٣2 0٧1٣٣٣10 روبیا چیتی 6

 - 5 55 0٧1٣٣500 بلبلیلوبیا چشم ٧

 - 5 26 080٣1000 موز 8

های همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت با رصد میزان ثبت سفارش واردات برنج تا پایان سال، کنترلوزارت جهاد کشاورزی با  -2

 آورند تا افزایش غیرمتعارفی در واردات صورت نگیرد.الزم را به عمل می

 االجرا است.این تصویبنامه از تاریخ ابالغ الزم -٣

های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، کشور، اسحاق جهانگیری این مصوبه را جهت اجرا به وزارتخانه

 سازمان برنامه و بودجه کشور، معاونت اجرایی رئیس جمهوری و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ابالغ کرد.

بوط به سال مالی منتهی صنعتی ماکو مر -مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری های مالی و عملکرد هیأتهمچنین هیات دولت صورت

صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند  -را تأیید کرد.هیأت وزیران به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری  1٣94به 

 تصویب کرد: - 1٣٧2مصوب  -صنعتی جمهوری اسالمی ایران  -( قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری 4)ج( ماده )

اسفندماه  29صنعتی ماکو مربوط به سال مالی منتهی به  -مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری مالی و عملکرد هیأتهای صورت -1

 شود.پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تأیید می 1٣95تیرماه  2٣به شرح صورتجلسه مورخ  1٣94

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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صنعتی ماکو، برای سال مالی منتهی  -سازمان منطقه آزاد تجاری  عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونیسازمان حسابرسی به -2

الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان مذکور و انتخاب و حق 1٣95اسفندماه  ٣0به 

را جهت اجرا به وزارت امور رسانی دولت، اسحاق جهانگیری این مصوبه شود.به گزارش پایگاه اطالعسازمان حسابرسی تعیین می

 صنعتی و ویژه اقتصادی ابالغ کرد./ -عالی مناطق آزاد تجاری اقتصادی و دارایی و دبیرخانه شورای

http://www.iana.ir/fa/news/40124/%D9%86%D 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۴ تاریخ:

 درصد نرخ تورم روستایی 1,٧

سال  درصد اعالم کرد که نسبت به زمان مشابه٧،1ماه مرکز آمار ایران نرخ تورم سالیانه و نقطه به نقطه مناطق روستایی را در دی

درصد ٧،1ماه روستایی را در دی مرکز آمار ایران نرخ تورم سالیانه و نقطه به نقطه مناطق.دهددرصد کاهش نشان می دهمقبل یک

  .دهددرصد کاهش نشان می دهمسال قبل یک اعالم کرد که نسبت به زمان مشابه

درصد تغییرات شاخص کل در دهد. همچنین درصد کاهش را نشان می0.6، 1٣95سال ماه بنا بر این گزارش ، شاخص کل در دی

دهد. براساس این گزارش، درصد کاهش را نشان می واحد0.1سال قبل،  ره مشابهنسبت به دو 1٣95سال ماه ماه منتهی به دی12

 .دهددرصد افزایش نشان می0.4دراین ماه، نسبت به ماه قبل، « ها و دخانیاتها، آشامیدنیخوراکی»شاخص گروه عمده 

ana.ir/fa/news/http://www.i40262/%D9%A٧%D9%A1%- 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۵ بهمن ۱۰تاریخ: 

 های پنهان ارزواقعیت

تواند ارتباط میان ها است؟ پاسخ به این سوال میهای ارز تنها محدود به اثرات آن بر سطح قیمتدنیای اقتصاد : آیا واقعیت

تجربه  .گذاری پولی موثر باشدسازد و در بازسازی چارچوب سیاستملکرد بخش واقعی را مشخص های بخش پولی و عگذاریسیاست

اند؛ اما این همه واقعیت نرخ ارز جهت بودهها همدهد در شرایطی خاص تغییرات نرخ ارز و سطح قیمتهای گذشته نشان میسال

 .نیست و بخش قابل توجهی از واقعیت در زمان پنهان شده است

ها را اهشوند، نگای نسبتا طوالنی ظاهر میشود؛ ولی از آنجا که این آثار در دورهوه بر تورم، تولید نیز از تحوالت نرخ ارز متاثر میعال

یابد؛ بنابراین اولین اثر مثبت این اقدام بدون تردید با افزایش نرخ ارز، قیمت کاالهای خارجی افزایش می.کنندکمتر به خود جلب می

دگان کننشود. همچنین با افزایش نرخ ارز کاالهای ایرانی برای مصرفرت کاهش مصرف کاالهای وارداتی و قاچاق کاال نمایان میصوبه

کند یابد. به عبارت دیگر با کاهش ارزش پول ملی، تقاضا برای کاالهای وارداتی افت میشود و صادرات گسترش میتر میخارجی ارزان

 صورت رونق تولید وگیرد؛ بنابراین افت ارزش پول ملی اثرات مثبتی بهی برای کاالهای ایرانی رونق میو تقاضای داخلی و خارج

شوند و برای مشاهده آنها باید قدری صبور بود. تولیدکنندگان مصرف کاالهای داخلی به همراه دارد، اما این آثار به سرعت آشکار نمی

ای در ظهور آثار جاد شده در نتیجه تحوالت نرخ ارز به زمان نیاز دارند و این مساله وقفههای ایو بازرگانان برای استفاده از فرصت

سیاست رشد اقتصادی مبتنی بر توسعه صادرات بر اساس همین اصل ساده ـ اما اثرگذار ـ بنا شده است. برای رشد .کندایجاد می

 هارات منوط به کاهش ارزش پول ملی است. اقتصاد چین دههاقتصادی و ایجاد اشتغال باید صادرات را گسترش داد و توسعه صاد

ها چینی را از فقر نجات دهد. اگر نرخ ارز افزایش یابد، های شغلی میلیونبرد و توانسته با خلق فرصتمی است از این سیاست بهره

این تاثیر به شرایط اقتصاد داخلی بستگی برد. اما میزان ها را باال میکاالهای خارجی تا حدودی سطح قیمت از طریق افزایش قیمت

اند، تاثیرپذیری تورم از نرخ ارز بسیار محدود است. بر اساس این مشاهدات، هایی که انتظارات تورمی به خوبی تثبیت شدهدارد. در دوره

غال مدت، رشد و اشتدر کوتاه ای اصالح کرد که ضمن اجتناب از اثرات تورمی افزایش نرخ ارزگونهتوان بهچارچوب سیاست پولی را می

که  ای طراحی شودگونهها در بلندمدت است. اگر چارچوب سیاستی بهرا به ارمغان آورد. کانون این تغییر نهادی، کنترل سطح قیمت

د. تنها وجود شوبر کاهش تورم، انتظارات تورمی را کنترل کند، دیگر تغییر کوچکی در نرخ ارز به موجی بلند از تورم تبدیل نمیعالوه

 .آوردها در نتیجه افزایش نرخ ارز فراهم میهای پولی داخلی است که فرصت را برای طغیان قیمتانضباطیبی

های گذاری و ایجاد فرصتاند از طریق اعطای تسهیالت ارزان کارآفرینان را برای سرمایهها تالش کردههای گذشته دولتدر دهه

 شوند. در ادامه نیز برای مهار فشارهای تورمی ناشی از اینبودجه کفایت نکرد، به انتشار پول متوسل جدید تشویق کنند. وقتی منابع 

تواند با تغییر می زنند. دولتداشتند و به این صورت به هدف اصلی که رونق تولید بود، لطمه  انضباطی پولی، نرخ ارز را ثابت نگاهبی

گذاری تورم را اتخاذ کند، با کاهش تواند سیاست هدفمعیوب را متوقف کند. دولت می گذاری پولی این چرخهدر چارچوب سیاست

های اقتصادی را تضمین کند. رمز انتخاب این رویکرد، تورم محیط کسب و کار بهتری فراهم و با تضعیف ریال سودآوری فعالیت

 .های اقتصادی استنرخ ارز در تشویق انگیزهاحترام به سازوکار بازار، درک تجربیات جهانی و اعتماد به قدرت پنهان 

http://www.iana.ir/fa/news/400٣٧/%D9%88%D8%A٧%D9% 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۰تاریخ: 

 بورس تهران در سه سناریو

ترین دغدغه فعاالن این بازار است. کند که بازگشایی نمادهای گروه بانکی، مهمی را تجربه میبورس تهران در حالی روزهای نزول

ها جذابیتی برای واحد اثر منفی بر شاخص کل داشته باشد، اما تعدیل قیمت 1600تواند حدود گرچه بازگشت سهام بانکی می

تواند روند رو به بهبودی را برای بورس تهران رقم بزند؛ ها میرکتبینی شکند. همزمانی این امر با نخستین پیشخریداران ایجاد می

بل ها را تشدید کند. تقاگذاران را محدود و ریزش قیمتاطمینانی به بازار سهام، ورود سرمایهاما در سناریوی بدبینانه ممکن است بی

 .ندکبینی مینوسان بورس را پیشعنوان سومین سناریو، روند کمعوامل مزبور به

واحدی را به ثبت رساند. به  ٣٣5سلیمان کرمی: شاخص کل بورس تهران در ادامه روند روزهای قبل، دیروز نیز افت  -دنیای اقتصاد 

درصدی شاخص بورس تهران هستیم.  2شنبه هفته گذشته( شاهد ریزش نزدیک به این ترتیب از روز بازگشایی نماد بانک ملت )سه

نیز در میان نمادهای با بیشترین اثر منفی قرار داشت. مدیران سازمان بورس پیش از این به بازگشایی  در معامالت دیروز« وبملت»

رسد انتظار برای ریزش های آتی اشاره کرده بودند. در این میان به نظر میدیگر نمادهای بانکی در هفته جاری و همچنین هفته

ه بررسی اثر ب« دنیای اقتصاد»ی، فضای معامالت بازار سهام را منفی کرده است. بیشتر شاخص با فشار نمادهای بانکی در روز بازگشای

اساس محاسبات و با فرض ریزش نمادهای بانکی متناسب با ریزش قیمت بازگشایی نمادهای بانکی بر روند بازار پرداخته است. بر

 های صادرات و تجارت( از قیمته قیمت نمادهای بانکبانک ملت در روز بازگشایی و در نظر گرفتن سایر عوامل حمایتی )مانند فاصل

تواند واحدی شاخص کل بود. البته این ریزش می 1600نماد بانکی باید در انتظار ریزش  6رسد در نتیجه بازگشایی اسمی به نظر می

ا یکدیگر ها بعیت بنیادی بانکها تعدیل شود یا اینکه بازار با مقایسه وضهای پرقدرت حقوقیتحت تاثیر سایر عوامل مانند حمایت

حتی ریزش بیش از سهام بانک ملت را در دیگر نمادهای این گروه رقم بزند. باید به این موضوع توجه داشت که بانک ملت برای سال 

رو ها برای سال جاری تحقق زیان است. در گزارش پیشبینی سایر بانکبینی کرده است. این در حالی است که پیشجاری سود پیش

اثر ریزش نمادهای بانکی بر شاخص کل، فضای عمومی بورس و سایر نمادهای فعال در بازار و همچنین روند تغییرات نسبت قیمت 

شود. به درآمد بازار پس از بازگشایی نمادهای بانکی بررسی شده است. در نهایت سه سناریو برای بازگشایی نمادهای بانکی مطرح می

فت بینی سال مالی آینده و اهای کاالیی در نخستین پیشها به خصوص شرکتار برای رشد سودآوری شرکترسد با انتظبه نظر می

نوسانی و همچنین حضور سایه رکود سنگین البته احتمال کم .توان در انتظار بازگشت رونق به بازار بودنسبت قیمت به درآمد بازار می

 .بر معامالت بورس نیز بررسی شده است

 روی دماسنج بازار« وبملت»گین وزنه سن

وزن اما با واحد متوقف شد. شاخص کل هم ٧14هزار و  ٧٧درصدی در سطح  0/ 4شاخص کل بورس تهران روز گذشته با افت 

نوسانات اندکی در مدار مثبت معامالت دیروز را به پایان رساند. بر این اساس ریزش قیمتی نمادهای بزرگ در برابر استقبال بازار از 

درصدی قیمت به معامالت  ٣8شنبه هفته گذشته با افت وزن حمایت کرده است. بانک ملت سههم های بازار از شاخص کلترکوچک

چنین اساس الزامات بانک مرکزی، کمتر کارشناسی اینها برهای مالی بانکها در صورتبورس تهران بازگشت. با وجود تمام کاستی

جانبه سهامداران حقوقی در روز بازگشایی های همهرفت با حمایتکه انتظار میمتصور بود. در حالی افتی را برای سهام بانک ملت

ماه دور بودن از فضای معامالتی بورس تهران  6سقوط آزاد را پس از « وبملت»ها، های بازارگردانهمراه باشیم؛ اما بدون حمایت

های پایین بانک ملت نیز به وقوع نپیوست. گرچه در ساعت پایانی ر قیمتتجربه کرد. در این میان حتی سناریو تشدید تقاضا د

شنبه تقاضا برای سهام این بانک افزایش یافت؛ اما این تقاضا شنبه( و همچنین در ابتدای معامالت چهارمعامالت روز بازگشایی )سه
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ت با فشار فروش مواجه شد و این نماد تا صف فروش در برابر سیل عرضه دوام نیاورد. دیروز نیز سهام بانک ملت از ابتدای معامال

آوری شود. به این ترتیب ها باعث شد صف فروش جمعخصوص حقوقیگران بهپیش رفت. با این حال افزایش تقاضا از سوی معامله

 روزانه بورس تهران بار دیگر با معامالت پرشور بانک ملت در کف قیمتی روزانه شاهد صدرنشینی این نماد در جدول ارزش معامالت

شنبه انجام شد و حاوی اخبار مثبتی از بهبود بخش رسد حتی نشست خبری مدیرعامل بانک ملت که در روز پنجبودیم. به نظر می

غیرمشاع و اصالح بخش مشاع درآمدها بود نیز در این راستا کارساز نبوده است. همچنین سیگنال خرید گروه مالی ملت که معموال 

میلیون سهم  8فایده بود؛ گروه مالی ملت در موج فروش روز چهارشنبه پرداخته نیز بیزارگردان سهم به ایفای نقش میدر نقش با

 .را خریداری کرده است« وبملت»

 گیرد؟اعتمادی بازار از کجا نشات میبی

انتظار برای رشد بیش از پیش این درآمدها با وجود انتشار اخبار مثبتی از سوی مدیر عامل بانک ملت مانند افزایش درآمدهای ارزی و 

پرداخت ملت در بازار یا حمایت سهامداران درصدی ملت از سهام اما فشار ها مانند بهگذاریهای آتی و همچنین عرضه سرمایهدر ماه

سد هراس از روزهای روجود دارد. گرچه فشار عوامل بنیادی در این نماد وجود دارد، به نظر می« وبملت»فروش سنگینی روی نماد 

را رقم زده است. موضوعی که البته با شدت کمتری در کل بازار « وبملت»آتی بازار و بازگشایی سایر نمادهای بانکی ادامه ریزش 

هایی از در بورس تهران نیز نشانه« وبملت»شود. البته باید به این موضوع توجه داشت که پیش از بازگشایی نماد سهام مشاهده می

 ای برایشد با این حال ریزش بانک ملت و انتظار برای ریزش دیگر نمادهای بانکی در روزهای آتی بهانهمنفی مشاهده می فضای

از اثر احتمالی بازگشایی دیگر نمادهای بانکی احتمال افت بیش « دنیای اقتصاد»بررسی .خودنمایی عوامل ضعف بورس تهران است

افت خواهد  92دهد. با این ریزش شاخص گروه بانکی به کمترین مقدار از تابستان سال ن میدرصد شاخص گروه بانکی را نشا 20از 

های صادرات، تجارت، اقتصاد نوین،پارسیان، پست بانک شود که در روز بازگشایی ارزش بازار بانککرد. در این میان تخمین زده می

واحدی شاخص کل را  1600تواند افت . این افت شدید ارزش بازار میمیلیارد تومانی را تجربه کند 6٧00و پاسارگاد افت نزدیک به 

رسد بیش از هر چیز دیگری فعاالن بورس تهران به فضای حاکم بر بازار توجه دارند. به دنبال داشته باشد. بر این اساس به نظر می

مثبت یا منفی در معامالت سهام است. عالوه بر های اساس موجگران برهای اخیر نیز بارها مشاهده شده، حرکت معاملهآنچه در سال

گران را در موقعیت فروش قرار داده است، روند حرکتی قیمت سهام نگرانی از تشدید زیان در روزهای آتی، موضوع دیگری که معامله

ا و اثر جمهوری آمریکهای جدید رئیسبه موارد تردید مانند سیاست« دنیای اقتصاد»پیش از بازگشایی بانک ملت بود. پیش از این 

ها اشاره کرده بود. در شرایط کنونی دالر در کانال های مصنوعی حقوقیآن بر برجام، روند قیمتی دالر و بازار جهانی کاالها و حمایت

دان های بازارگرتومانی در دالر با توجه به سیاست ٣900کند. گرچه توان شکستن سقف تومانی نوسانات اندکی را تجربه می ٣800

ها در بازار جهانی اما رسد. قیمتتومانی نیز اندک به نظر می ٣800شود، اما احتمال افت بیشتر دالر و شکستن کف ارز مشاهده نمی

رمقی بازار چین در مواجهه با تعطیالت رسمی این کشور اما اند. با وجود کموضعیت نسبتا مناسبی را هفته گذشته پشت سر گذاشته

ها چندان ضعیف نشده و در سطوح باال در حال نوسان است. در این خصوص هر تن روی رهای فلزات، پتروشیمیها در بازاقیمت

دالر قرار داشت. در این شرایط در کنار  5800دالر به پایان رساند. هر تن مس نیز در سطوح بیش از  2٧٣0هفته بازار جهانی را با 

 .های گذشته نیز اشاره کردها در هفتههای نابجای حقوقیرسد باید به حمایتها به نظر میهراس از سرایت فضای منفی بانک

 های مصنوعی با یک شوکسرانجام حمایت

 ها در تالش برای حمایتبا به راه افتادن موج اخبار از بازگشایی سهام بانک ملت بازار با فضای منفی مواجه شد. در این میان حقوقی

تنها ها نیز نهگران به دنبال نگه داشتن سطوح روانی بودند. با این حال مطابق با انتظارات این حمایتاز شاخص برآمدند. این معامله

اعتمادی در بازار شاهد نزول شاخص هستیم. پیش از این بارها نیز از سوی کارشناسان به کمک رونق بازار نیامد بلکه با افزایش بی
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تواند مانع از افت قیمت سهام و شاخص شود بلکه تنها نمیها در بازار نهقوقیبسته و محسوس حهای چشمعنوان شده که حمایت

وک های مصنوعی معموال با یک شگران بازار است. با این حال اثر سوء این حمایتسیگنالی برای افت بیشتر قیمت سهام برای معامله

ر بازار سهام و شوک ریزش قیمت بانک ملت در هفته شود. در شرایط کنونی نیز با غلبه فضای منفی بو با گذر زمان مشخص می

 .های بورس تهران هستیمگذشته شاهد خروج سهامداران از دیگر شرکت

 هاسه مسیر پس از پایان شوک بانک

واحدی شاخص تحت تاثیر ریزش نمادهای بانکی متوقف وجود دارد. حال نکته مهم رفتار احتمالی بازار و روند  1600انتظار ریزش 

ها های بازار سهام پس از فشار نمادهای بانکی است. ابتدا باید به این موضوع اشاره کرد که گرچه فضای منفی بازگشایی بانکخصشا

ها نمایی سطوح حمایتی در برابر قیمت سهام حتی در نماد بانککننده است، اما احتمال افزایش تقاضا و قدرتدر شرایط کنونی فلج

توان به تقاضای سنگین روز گذشته در بانک ملت و نمادهای متوقف بانکی وجود دارد. در این خصوص میپیش از بازگشایی سایر 

گران حقوقی اشاره کرد. در شرایط کنونی فرض بر این است که شاخص دیگر نمادهای اثرگذار بر شاخص به خصوص از سوی معامله

د. عالوه بر این اثر افت قیمت نمادهای متوقف بانکی در مجموع در نظر تا زمان بازگشایی نمادهای بانکی در وضعیت کنونی درجا بزن

را داشت. در این خصوص بانک  7 /3توان انتظار افت نسبت قیمت به درآمد بازار تا سطح با افت نمادهای بانکی می .گرفته شده است

جه به عملکرد ضعیف این بانک در نیمه نخست رسد با توبینی سود خود را تغییر نداده است ولی به نظر میصادرات همچنان پیش

سال نباید انتظار شناسایی سود از سوی این بانک را داشت. عالوه بر این در محاسبه نسبت قیمت به درآمد بازار از لحاظ زیان 

ل ریزش سودآوری ها در محاسبات خودداری شده است. در نتیجه با در نظر گرفتن افت ارزش بازار نمادهای بانکی و در عین حاشرکت

سناریو برای توان سهکند. بر این اساس میافت پیدا می ٧/ ٣در شرایط کنونی به  ٧/ 5ها نسبت قیمت به درآمد بازار از حدود بانک

 .ادامه حرکت بازار بیان کرد

 هابینیسناریوی نخست: بازگشت رونق در مواجهه با اولین پیش

ها قرار های شرکتبینیید به این موضوع توجه داشت که در آستانه انتشار نخستین پیشدر روزهای پس از شوک نمادهای بانکی با

دهند. را به بازار ارائه می 96ها نخستین برآورد از سال مالی گیریم. از اواخر ماه جاری و همچنین از ابتدای اسفند به تدریج شرکتمی

های جهانی اوره ها به خصوص در حوزه کاالیی بود. در این خصوص قیمترسد باید در انتظار تعدیل مثبت بیشتر شرکتبه نظر می

و متانول چندان میل به نزول ندارند و حتی قیمت در بازار جهانی در هفته گذشته روند صعودی داشته است. باید به این موضوع 

ها در شدید با توجه به افت شدید قیمت ساز در نیمه نخست سال مالی با مشکالتساز و متانولهای اورهتوجه داشت که پتروشیمی

ها در مقایسه با نیمه نخست درخشان بازار جهانی و همچنین نرخ پایین دالر مواجه بودند. با این حال نیمه دوم سال مالی این شرکت

رد، باید در انتظار بینی برای سال مالی آینده قرار گیهای جهانی مبنای پیشهای کنونی دالر و قیمتکه نرخحال درصورتی .بود

گرچه از نظر  .کندبود. این موضوع درباره گروه فلزات اساسی نیز صدق می 95تعدیل مثبت این شرکت نسبت به آخرین بودجه 

خور کرده است اما این موضوع در های اخیر تا حدودی اثر رشد سودآوری در سال آینده را پیشکارشناسان رشد قیمت سهام ماه

تواند با توجه به سهم باالی آنها در سودآوری بازار سهام نسبت قیمت به درآمد کل بازار را کم کند. عالوه بر این گروه کاالیی می

حتی احتمال  .اند و انتظار فشار قیمتی از سوی این نمادها بسیار اندک استنمادهای بانکی نیز با اصالح شدید قیمت مواجه شده

ظار برای خروج از وضعیت کنونی و بهبود سودآوری در سال آینده وجود دارد. این سناریو که چندان استقبال بازار از این نمادها با انت

 .تواند کف حمایتی قوی در برابر شاخص ایجاد کند و به تدریج سهام آماده ادامه رشد قیمتی باشددور از انتظار نیست می

 نوسانی و رکود سنگینکم
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ی مدت تا خودنماینوسان در معامالت بورس در کوتاهها انتظار داشت، روند کمازگشایی بانکتوان پس از بدو سناریوی دیگر که می

اند و همچنین هراس از حضور در های آینده است. در این شرایط زیانی که سهامداران در این مدت تجربه کردهعوامل مثبت در ماه

سدی در  تواندود، با این حال دالیلی که در سناریوی پیشین عنوان شد میتواند مانع از حضور نقدینگی تازه در بازار شبازار سهام می

برابر افت شاخص ایجاد کند. سناریوی پایانی نیز ایجاد فضای رکودی در بازار سهام است. پیش از این نیز بورس تهران با وجود افت 

احتمال تشدید فضای منفی و خروج نقدینگی از  شدید نسبت قیمت به درآمد رکود سنگین را تجربه کرده است. در این شرایط نیز

عیت که وضتواند افت بیشتر نسبت قیمت به درآمد بازار را به دنبال داشته باشد. در صورتیبازار سهام وجود دارد. این موضوع می

زش بود خود ادامه دهد ریبازارهای جهانی و نرخ دالر مطابق با روند کنونی پیش برود و وضعیت اقتصادی کشور نیز به حرکت رو به به

فراهم  مدتتواند فضا را برای یک رشد هیجانی در میانقیمتی شدید نسبت قیمت به درآمد با فشار افت قیمت در صورت کسر می

 .کند

http://www.iana.ir/fa/neنws/400٣6/%D8%A8%D 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۲تاریخ: 

آمار دقیقی از محصوالت کشاورزی صادراتی جنوب کرمان وجود ندارد!/ آغاز برنامه ساماندهی محصوالت 

 کشاورزی جیرفت و عنبرآباد

ار محصوالت کشاورزی های جیرفت و عنبرآباد، ساماندهی بازهای اقتصاد مقاومتی در شهرستاناتاق کرمان در راستای اجرای سیاست

ی های طبیعی گردشگرهای صادراتی مرتبط، انجام فعالیت علمی و گسترده در حوزه معادن و همچنین معرفی جاذبهاندازی تشکلو راه

دنبال انتخاب زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی کرمان بهسیدمهدی طبیب.و جذب توریست را در برنامه دارد

وگو با خبرنگار ایانا گفت: حدود های جیرفت و عنبرآباد، امروز در گفتعنوان معین اقتصادی منطقه دو شامل شهرستانایران به اتاق

های دلیل عدم وجود نمایندگینفر از فعاالن اقتصادی جنوب استان عضو اتاق هستند، اما محصوالت کشاورزی منطقه تاکنون به 150

شده و به همین دلیل آمار دقیقی از تعداد صادرکنندگان منطقه ها صادر میفت، از گمرکات سایر استانگمرک و استاندارد در جیر

های جیرفت و عنبرآباد، های اقتصاد مقاومتی در شهرستاندر دسترس نیست.وی بیان کرد: اتاق کرمان در راستای اجرای سیاست

ی صادراتی مرتبط، انجام فعالیت علمی و گسترده در حوزه معادن )از هااندازی تشکلساماندهی بازار محصوالت کشاورزی و راه

 های طبیعی گردشگری و جذب توریست را در برنامه دارد.اکتشاف تا فرآوری مواد معدنی( و همچنین معرفی جاذبه

 21تا  18ایشگاه از امروز رئیس اتاق کرمان از برگزاری غرفه محصوالت جنوب استان در نمایشگاه دهه فجر خبر داد و افزود: این نم

ماه نیز این غرفه در نمایشگاه شهر بغداد عراق دایر خواهد بهمن 2٧تا  24زاده با اشاره اینکه شود.طبیبماه در تهران برگزار میبهمن

 شود.گذاری جنوب استان نیز اسفندماه سال جاری برگزار میهای سرمایهشد، ادامه داد: همایش فرصت

دهی و مسائل این دفاتر قرار گرفت مدیران دفاتر سرپرستی گمرک و اداره استاندارد جیرفت در جریان نحوه خدماتوی در نشست با 

زاده همچنین در نشست با برخی از فعاالن اقتصادی این منطقه، موانع ها قول مساعد داد.طبیبو برای پیگیری حل مشکالت آن

 از آنها را ارائه کرد../ فعالیت ایشان را بررسی و راهکارهای رفع برخی

http://www.iana.ir/fa/news/401٧9/%D8%A2%D9%85%D8%A٧ 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۱تاریخ: 

 بازانپشت پرده احتیاط بورس

 ٧0٧هزار و  ٧٧واحدی به عدد  ٧روز گذشته در بورس تهران، شاخص کل با افت ناچیز  هاشم آردم: طی معامالت -دنیای اقتصاد

واحد رسید. روند کلی  669هزار و  15درصدی مواجه شد و به عدد 0/ 22وزن با رشد واحد رسید. این در حالی بود که شاخص هم

معامالت باشند تا عامل معامالت. در شرایط فعلی بورس  دهد که فعاالن بازار در برهه فعلی بیشتر تمایل دارند شاهدبورس نشان می

گیری را از فعاالن بازار گرفته تهران دوباره وارد فاز عدم اطمینان شده است و عدم قطعیت به حدی رسیده است که قدرت تصمیم

 .است

 عدم قطعیت در مقیاس جهانی

الملل با افزایش عدم اطمینان مواجه هستند. دی در حوزه بیناین روزها، نه تنها فعاالن بورس تهران، بلکه اغلب فعاالن اقتصا

ی هابرانگیز خود در کمپینهای بحثکنون نشان داده است که به وعدهجمهوری جدید ایاالت متحده از روز مراسم تحلیف تارئیس

د هراسان هستند. نحوه برخورد دو انتخاباتی پایبند است. جهان نیز از تشدید ناسیونالیسم افراطی، چه در سیاست و چه در اقتصا

های معناداری مواجه کند. این جنس تواند اقتصاد جهانی را با نوساناقتصاد قدرتمند جهان )آمریکا و چین( در چهار سال آینده می

گذاری غرایز سرمایهگذاران باید در این زمینه به گذاری و ارزیابی کمی نیست، بنابراین سرمایهها در حوزه اقتصاد، قابل ارزشاز کنش

ر صورت تئوریک باید دالانداز نرخ بهره در اقتصاد آمریکا صعودی است، این موقعیت بهخود مراجعه کنند. برای مثال، از طرفی چشم

را در مقابل سایر ارزها تقویت کند که این موضوع منجر به کاهش قیمت جهانی کاالها خواهد شد. از طرف دیگر ترامپ در 

پذیرتر کردن کاالهای آمریکایی گام بردارد، ی خود اعالم کرده است که قصد دارد در جهت تضعیف دالر، به منظور رقابتهاسخنرانی

 های اقتصادی در مقیاسامری که منجر به افزایش قیمت جهانی کاالها خواهد شد.عدم اطمینان از توان اقتصاد آمریکا و ثبات سیاست

تر شدن اقتصاد اذعان داشته باشند.اما این تمام ماجرا نیست. فعاالن اقتصادی جهانی، به پرریسک الملل باعث شده است که اغلببین

تواند اتحادیه اروپا را در معرض فروپاشی خورد. این موضوع که میدر سال میالدی جاری، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا نیز کلید می

 .الملل را دوچندان کرده استد بینقرار دهد، میزان عدم اطمینان در مقیاس اقتصا

های احتمالی مالی و اقتصادی جهانی هراسان هستند، از آینده توافقی فعاالن بورس تهران نیز در شرایط فعلی، عالوه بر آنکه از بحران

مت م هنوز به سها از برجاگانه جهانی شکل گرفته، بیمناک هستند. اگرچه استنباطهای ششکه در سال گذشته بین ایران و قدرت

ه ها در بازار سهام، با توجگذاران بورسی، چیزی فراتر از اینها الزم است. سطح قیمتبینی متمایل است، اما برای ترغیب سرمایهخوش

ها در آینده، حاکی از آن است که فعاالن بازار هنوز از آینده ناامید نیستند )در نظر به میزان سودآوری و قدرت سودسازی شرکت

توان ادعا کرد که طور خالصه میمرتبه است(.به 8در بورس تهران در حال حاضر رقمی بیشتر از  E بر P ته باشید که نسبتداش

های فعلی در مقیاس جهانی، اند، اما با وجود ریسکهای احتمالی برجام ناامید نشدهفعاالن بازار سهام تهران، اگرچه هنوز از گشایش

 .های متهورانه کنندهای باال اقدام به خریدار گذاشته و در قیمتحاضر نیستند احتیاط را کن

 هابحران بانک

شود فعاالن بازار میل چندانی به خرید سهام نداشته باشند، عدم کشف ابعاد بحران بانکی است. نکته دیگری که این روزها باعث می

بخشی از نقدینگی بازار، تاحدودی شاهد رونق بازار سهام باشیم، رفت با بازگشایی نمادهای بانکی و آزاد شدن در حالی که انتظار می

دهد که فعاالن بازار عمال پس از بازگشایی نماد بانک ملت، همچنان ارزش معامالت در محدوده نازلی قرار دارد. این مساله نشان می

های ها، وضعیت این بنگاهح ساختار مالی بانکرسد با اصالاند. از طرفی به نظر میدر این باره نیز هنوز تصمیم خاصی اتخاذ نکرده
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ها چه میزان زمان و هزینه الزم به بهبود گذارد، اما از طرف دیگر مشخص نیست که برای روی ریل افتادن بانکمهم اقتصادی رو

دار عنوان شده بود که های مسالهها احتماال به سال مالی جاری ختم نخواهد شد. در مجامع بانکگیری بانکاست.موضوع لزوم ذخیره

اند. های خود نشان دادهها در برهه فعلی در حسابها به مراتب بیشتر از ارقامی است که بانکهای بانکمیزان کسری ذخایر در حساب

افزایش بنابراین احتماال روند  .دهندتر از چیزی است که در ظاهر نشان میها وخیمرسد اوضاع بانکتر، به نظر میبه عبارت ساده

ها قادر نخواهند بود بین های بزرگ به این زودیدار خواهد بود و بانکها ادامههای مالی بانکذخایر عمدتا غیرقابل برگشت در صورت

درصدی قیمت سهام، )آنچه  40شود که حتی با ریزش تقریبا ها باعث میسهامداران خود سود قابل توجهی تقسیم کنند.ابهامات بانک

از طرف دیگر، هنوز نماد برخی از  .بانک ملت رخ داد( فعاالن بازار احساس نکنند که سهام بانکی برای خرید جذاب استبرای سهام 

های ها، از خریدهای سنگین در محدودهرسد فعاالن بازار قصد دارند تا روشن شدن تکلیف بانکهای مهم متوقف است. به نظر میبانک

 .مثبت اجتناب کنند

 بازارهای کاالیی ضعف تقاضا در

حاال  لنگد.ها، کمیت بخش واقعی اقتصاد ایران نیز میانداز آتی بازارهای جهانی و همچنین بحران بانکعالوه بر عدم اطمینان از چشم

شود. با وجود رشد اقتصادی که در سال جاری رخ داد، هنوز سمت قدرت ظاهر میها است که سمت تقاضا در اقتصاد ایران کممدت

توان در باالبودن نرخ بهره )متوسط نرخ سود در اقتصاد( دانست. بخشی به اقتصاد ناتوان است. ریشه این مشکل را میضا برای رونقتقا

ای گذاری و در نتیجه کاهش تقاضباال بودن هزینه فرصت پول یا به عبارت بهتر نرخ سود بدون ریسک نه تنها منجر به کاهش سرمایه

ای هشود. در نتیجه شرکت، بلکه منجر به کاهش مصرف و در نتیجه کاهش تقاضای کاالی نهایی نیز میشودکاالهای واسطه می

ی، ای و نهایکنندگان کاالها و خدمات واسطهکنند. مصرفبورسی و غیربورسی کشور، همچنان با ضعف تقاضا دست و پنجه نرم می

 .تا بتوانند از شکاف بین نرخ بهره و نرخ تورم کسب سود کنندهای بعد موکول کنند دهند مصرف خود را به دورهترجیح می

اند، اما افزایش نرخ و مبلغ فروش از سمت تقاضا تقویت نشده است. های اخیر با رشد نسبی درآمد مواجه بودهها در ماهاگرچه شرکت

ه های صنفی به هدف تنظیم بازار، موفق بمنهای جهانی یا با تکیه بر تصمیمات انجها عمدتا یا با تکیه بر افزایش قیمتاین شرکت

های سیمانی شد، اما به اند. برای مثال تصمیم اخیر انجمن صنفی سیمان باعث بهبود درآمدهای شرکتهای خود شدهافزایش نرخ

ن بازار ن فعاالهای سیمانی وجود خواهد داشت. بنابرایهای منفی قیمتی بین شرکتدلیل ادامه ضعف تقاضا همواره بیم تکرار رقابت

های جهانی نیز شکی های کاالیی، از ادامه این روند مطمئن نیستند. در رابطه با قیمتسهام، با وجود مشاهده رشد درآمدها در شرکت

 .که جهان با سرعت به سمت فضای نااطمینانی در حال حرکت استتوان به روندهای فعلی اعتماد کرد؛ چرانیست که نمی

 گذارانسد سدید سرمایههزینه فرصت پول، 

اند که هنوز از آینده ناامید در کنار تمام این عوامل، نباید فراموش کرد که فعاالن بازار سهام حتی در شرایط فعلی نیز نشان داده

صدی در 15توان بدون ریسک بازده رغم آنکه هزینه فرصت پول باالست و در اقتصاد کنونی ایران، در بدترین شرایط مینیستند. به

ای بازار سهام تهران، در محدوده E بر P ای بسته شده است که متوسط نسبتها در بازار سهام تهران به گونهکسب کرد، اما قیمت

 8گذاران بورسی حاضرند برای رسیدن به بازدهی معادل سرمایه اولیه خود، تر سرمایهمرتبه قرار بگیرد. به عبارت ساده 8باالتر از 

دست سال این بازدهی را به 6یا  5توان پس از گذاری در سیستم بانکی، در بدترین حالت میدر حالی که با سپردهسال صبر کنند. 

 ها، دوره بدونهای سود ترجیحی بانکآورد. ناگفته نماند که با استفاده از ابزارهای بازار بدهی کشور و همچنین با استفاده از نرخ

انتظار داشت  توانتر است. با تمام نکاتی که مطرح شد و بررسی شرایط فعلی بازار سهام، نمیینریسک بازگشت سرمایه به مراتب پای

در طرف مقابل نیز، همچنان  .های فعلی خریدار باشدتر از قیمتکه فعاالن بازار حاضر باشند هر سهم موجود در بورس را گران

 .های نازل فروشنده باشندن حاضر نیستند در قیمتهای بورسی جریان دارد و سهامدارابینی به آینده شرکتخوش
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 مروری بر آمار معامالت دیروز

هزار  52های مالی را در بیش از میلیارد ریال سهم، حق تقدم و سایر دارایی 4٣٧در بازار روز گذشته سهامداران بیش از یک هزار و 

الد مبارکه، ارتباطات سیار و پتروشیمی جم با بیشترین گذاری غدیر، فوهای سرمایهنوبت معامالتی دست به دست کردند. شرکت

به کار خود  ٧0٧هزار و  ٧٧واحدی این متغیر شدند. به این ترتیب این متغیر دیروز در رقم  6تاثیر منفی بر شاخص کل باعث افت 

تر این متغیر شاخص مانع افت بیش پایان داد. دیروز هلدینگ نفت و گاز پارسیان، سایپا و پتروشیمی خارک با بیشترین تاثیر مثبت بر

های خودرو، شیمیایی و فلزات اساسی با بیشترین حجم و ارزش معامالت در صدر برترین در نتیجه معامالت روز گذشته گروه.شدند

ری، گآژند، تامین ماسه ریختهصدرنشینی بازار نیز با بیشترین رشد قیمت متعلق به نمادهای سخت .های صنعت قرار گرفتندگروه

پتروشیمی، سامان گستر اصفهان و پالسکو کار بود. در مقابل نمادهای ایران یاسا  ونقلچرخشگر، شیر پاستوریزه پگاه خراسان، حمل

گستر، صنایع شیمیایی سینا، صنایع شیمیایی سینا، صنایع الستیکی سهند، موتورسازان تراکتورسازی ایران، تایر، توسعه شهری توس

 .س الکتریک با بیشترین کاهش قیمت در انتهای جدول معامالت قرار گرفتندنیرو ترانس و پار

سهامداران دیروز برای خرید اوراق مشارکت شهرداری سبزوار، سهام چرخشگر، اوراق مشارکت کارکنان نفت، واحدهای صندوق امین 

های ترین صفسایپا بیشترین تقاضا و طوالنی توکا، واحدهای صندوق پارند پایار سپهر و اوراق صکوک مرابحه ونقلیکم، سهام حمل

ها را برای خروج از واحدهای صندوق پارند پایدار سپهر، گذاران بیشترین عرضهخرید را رقم زدند. در مقابل گروهی دیگر از سرمایه

برای  ایران ثبت کردند واوراق صکوک بناگستر کرانه، اوراق مشارکت شهرداری شیراز، صکوک مرابحه سایپا، اوراق مشارکت ملی نفت 

 .های فروش را تشکیل دادندترین صفاین نمادها سنگین
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۶تاریخ: 

 های موفق در جذب سرمایهپذیری/ استانع برتر در سرمایهصنای

جدیدترین آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت  .مشخص شدند 95پذیری در سه فصل اول سال دنیای اقتصاد: صنایع برتر در سرمایه

مواد و محصوالت  فقره جواز تاسیس صنعتی، گروه ساخت 905هزار و 11بینی شده برای اجرای دهد از سرمایه پیشنشان می

های حاصل از های کک و فرآوردهپذیری را به خود اختصاص داده است. گروهدرصد، بیشترین سرمایه25شیمیایی با سهم بیش از 

پذیری ها و سایر محصوالت کانی غیرفلزی در جایگاه دوم تا پنجم سرمایهنفت، ساخت فلزات اساسی، محصوالت غذایی و آشامیدنی

 .هزار میلیارد ریال برآورد شده است988های صنعتی بیش از بینی شده برای اجرای طرح. سرمایه پیشاندقرار گرفته

بینی شده برای درصدی سرمایه پیش 18دهنده رشد گذاری صنعتی در سه فصل سال جاری نشانآمار اعالم شده از روند سرمایه

برداری صنعتی نسبت به مدت مشابه های بهرهشده برای پروانه گذاری محققدرصدی سرمایه 49مجوزهای صادره و رشد نزدیک به 

گذاری برای ایجاد یک واحد صنعتی بینی سرمایهدرصدی متوسط پیش 14/ 6سال قبل است. از سوی دیگر آمار ارائه شده از افزایش 

میلیارد ریال است. براساس  83.1بر با ماه منتهی به آذر برا 9گذاری برای ایجاد یک واحد در بینی سرمایهحکایت دارد، متوسط پیش

جواز تاسیس با  905هزار و  11آمار اعالم شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مدت زمان مورد بررسی در مجموع 

ه ما 9گذاری در بینی سرمایهباالترین سهم پیش .هزار میلیارد ریالی در کشور صادر شده است 988ای بیش از بینی سرمایهپیش

ش بینی سرمایه بیمنتهی به آذر سال جاری به گروه ساخت مواد و محصوالت شیمیایی اختصاص داشته است. برای این گروه پیش

درصد  25توان گفت بیش از بینی شده میگذاری صنعتی پیشهزار میلیارد ریالی صورت گرفته که با توجه به مجموع سرمایه 251از 

های حاصل از نفت نیز در های کک و فرآوردهه در کشور به این گروه اختصاص داشته است. گروهگذاری صورت گرفتاز کل سرمایه

 بینی شده برای اینگذاری کل کشور را به خود اختصاص داده است. سهم پیشبینی سرمایهدرصد از سهم پیش 20این مدت حدود 

هزار  1٣0گذاری حدود بینی سرمایهنیز در این مدت پیش هزار میلیارد ریال بوده است. ساخت فلزات اساسی 192بخش بالغ بر 

هزار میلیارد ریالی در این مدت  90بینی سرمایه بیش از میلیارد ریالی را به خود اختصاص داده است. محصوالت غذایی نیز با پیش

اص صوالت کانی غیرفلزی اختصتوانست عنوان چهارمین گروه صنعتی را به خود اختصاص دهد. پنجمین گروه صنعتی نیز به سایر مح

فقره  905هزار  11هزار میلیارد ریال بوده است. بر اساس این گزارش از  51بینی شده برای این گروه بیش از داشته، سرمایه پیش

فقره جواز مربوط به گروه محصوالت غذایی و  1966ماه منتهی به آذر سال جاری بیشترین تعداد با  9جواز تاسیس صادره در 

پذیر یکی از دالیلی صدور جواز برای واحدهای بزرگ و سرمایه .درصد از کل کشور است 16/ 5ها است. سهم این گروه میدنیآشا

دهند؛ روندی که آمار اعالم شده بر آن صحه بینی شده در این بخش را به آن نسبت میاست که فعاالن این بخش رشد سرمایه پیش

تاسیس واحدهای آب نیروی مکران در منطقه آزادچابهار، سراج گستران رجال در استان بوشهر، گذارد. از سوی دیگر صدور جواز می

گذاری در مدت زمان ماهان شیمی زاگرس در استان کرمانشاه از دیگر دالیلی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت رشد سرمایه

ر جواز تاسیس برای نیروگاه خورشیدی حرارتی و زیست دهد. صدومورد بررسی نسبت به مدت مشابه سال قبل را به آن نسبت می

گذاری در مدت زمان مورد بررسی نسبت به مدت مشابه سال توده آترین پارسیان در استان تهران یکی دیگر از علل افزایش سرمایه

 .های صادر شده استزباله، بهداشت محیط و سایر فعالیتقبل برای گروه فاضالب، دفع

 روند صدور جواز

جواز تاسیس صادر شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل  905هزار و  11ماه منتهی به آذر سال جاری از  9راساس آمار ب

درصدی را تجربه کرده است. رشد ثبت شده در سه فصل سال جاری برای این گروه در حالی صورت گرفته  ٣جوازهای صادره رشد 
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ایم. دستورالعمل جدید وزارت صنعت، معدن و درصدی صدور جواز تاسیس بوده 12هد افت است که در آذر نسبت به آبان ماه شا

 .تجارت در صدور جواز تاسیس را شاید بتوان یکی از دالیل افت صدور جواز تاسیس در آذر ماه نسبت به ماه ماقبل آن دانست

ه داشتن توان رقابتی، توانایی برندسازی و توجی»رط براساس دستورالعمل جدید این وزارتخانه برای صدور جواز تاسیس صنعتی سه ش

های اخیر عمده دلیلی است که موجب شد تا این وزارتخانه در نظر گرفته شده است. صدور بی برنامه جواز تاسیس در سال« اقتصادی

ه تجارت ابطال جوازهایی کاقدام به تغییر دستورالعمل صدور جواز تاسیس کند. عالوه بر تغییر صورت گرفته وزارت صنعت، معدن و 

جوازهای  تواند منجر به افتاند را نیز در دستور کار قرار داده که این امر نیز میبا گذشت یکسال از اخذ جوازتاسیس پیشرفتی نداشته

 ر سهبینی شده برای جوازهای صادره داز سوی دیگر براساس گزارش منتشر شده سرمایه پیش.صادره در آذر نسبت به ماه قبل شود

درصدی را تجربه  18هزارمیلیارد ریال بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل این بخش نیز رشد  988فصل سال جاری بالغ بر 

درصدی را ثبت 110بینی شده در این ماه رشد کرده است، اگرچه صدور جواز در آذر به آبان ماه روند کاهشی داشته اما سرمایه پیش

را به صدور جواز برای صنایع بزرگ نسبت داد. اگرچه در مدت زمان مورد بررسی شاهد رشد در جوازهای صادره  توان آنکرده که می

بینی شده برای جوازهای صادره در سه فصل افت ایم، اما اشتغال پیشبینی شده برای این بخش بودهصنعتی و سرمایه پیش

نفر شغل  11٣هزار و 265اری برای جواز تاسیس صادره در مجموع ماه منتهی به آذر سال ج 9درصدی داشته است. در دهم6

 .بینی شده استپیش

 های موفق در جذب سرمایهاستان

بوشهر، هرمزگان، خراسان »هایبینی سرمایه بیانگر آن است که در مدت زمان مورد بررسی استانگزارش منتشر شده از روند پیش

وشهر بینی شده در استان بگذاری پیشاند. بیشترین سرمایهگذاری بودهدر جذب سرمایه های موفقاستان« رضوی، مرکزی و کرمانشاه

گذاری ساختمان سبحان مرتبط است. هزار میلیارد ریال است که این میزان به دلیل صدور جواز تاسیس واحد شرکت سرمایه 119

بینی شده کل کشور را به خود اختصاص دهد. ذاری پیشگدرصدی سرمایه 12با توجه به سرمایه جذب شده این استان توانسته سهم 

 .هزار میلیارد ریال بوده است 112سهم استان هرمزگان نیز برابر با 

هزار میلیارد ریالی شده است. استان مرکزی نیز در این مدت توانسته سهم بیش  91بینی سرمایه خراسان رضوی نیز موفق به پیش

 عنوان پنجمین استان در سه فصلگذاری به خود اختصاص دهد. اما کرمانشاه نیز بهبینی سرمایهپیشهزار میلیارد ریالی را در  6٣از 

 .بینی شده استهای این استان پیشهزار میلیارد ریالی برای طرح59ای بالغ بر سال جاری سرمایه

 «ضوی، فارس، آذربایجان شرقی و اصفهانیزد، خراسان ر»های از سوی دیگر گزارش منتشر شده همچنین بیانگر آن است که استان

اند. اما درخصوص مناطق آزاد در این مدت منطقه آزاد ارس با اخذ بیشترین مجوز صادر شده در این مدت را به خود اختصاص داده

 18 نستجواز تاسیس صنعتی توانست بیشترین مجوز اخذ شده را به خود اختصاص دهد. منطقه آزاد انزلی نیز در این مدت توا 21

 .جواز تاسیس در این مدت شده است 12جواز تاسیس صنعتی دریافت کند و منطقه آزاد ماکو نیز موفق به اخذ 
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 اقتصاد محصوالت
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۳تاریخ: 

 میلیون قطعه در ماه رسید 13۰قیمت توافقی جوجه یکروزه, عملیاتی نشد/ تقاضای جوجه به 

 .اتحادیه مرکزی مرغداران مرغ گوشتی، از اجرایی نشدن قیمت توافقی جوجه یکروزه در بازار خبر داد

 یکروزه در بازار خبر داد.اتحادیه مرکزی مرغداران مرغ گوشتی, از اجرایی نشدن قیمت توافقی جوجه 

های وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت: متأسفانه با اینکه نمایندهمدیره مرغداران مرغ گوشتی امروز در گفترئیس هیأت

و  ی نشدهاتحادیه مرغداران و انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه بر سر قیمت جوجه توافق کرده اند، اما هنوز این توافقنامه اجرای

 کماکان مرغداران با قیمت این نهاده مشکل دارند.

تومان دانست و افزود: هرچند اتحادیه بارها هشدارهای الزم را به مرغداران  450زاده آخرین قیمت جوجه را دوهزار و عطااهلل حسن

ط اقتصادی ضعیفی که برای این قشر به داده و آنها را از برخورد هیجانی برای سود شب عید، منع کرده است، اما با توجه به شرای

ان شکنند این بازار برایای جز امید بستن به گرمی بازار شب عید ندارند و هنوز بسیاری از آنها تصور میوجود آمده، مرغداران چاره

ن جوجه است و آنها اکنون همه چیز به نفع تولیدکنندگازند.به گفته وی، این در حالی است که همسودهای قابل توجهی را رقم می

اند. در صورتی که مطمئناً اتفاق خاصی در روزهای پایانی سودهای چند برابری از تقاضای بیش از حد برای این محصول دریافت کرده

 شان را جبران کنند و بنابراین ضرر خواهند کرد.هایتوانند هزینهسال نخواهد افتاد و این مرغداران هستند که نمی

وجودآمده، سقف تولید جوجه در هر ماه، حدود های بهره مرغداران مرغ گوشتی معتقد است: اگرچه بر اساس سیاستمدیرئیس هیأت

رسد؛ این در حالی است که میلیون قطعه هم می 100های پرمتقاضی مانند آذر و دی، این عدد به میلیون قطعه است، اما در ماه 95

ل ها به دلیهای نظارتی، قیمتهند. بنابراین واضح است که در صورت نداشتن سیستمدمیلیونی را نشان می 1٣0آمارها تقاضای 

 افزایش تقاضا شیب صعودی خواهد گرفت؛ درست همین اتفاقی که اکنون شاهد آن هستیم.

ای خاص سهمیه صورت ماهانههای تولید برای اجداد، مرغ مادری و مرغ گوشتی، بهریزیزاده عنوان کرد: وقتی مدیریت و برنامهحسن

های موجود در بازار و مطابق با توازن سود و هزینه، کنترل ها را نیز بر اساس واقعیتمشخص کرده است، پس این مدیریت باید قیمت

گیرد.وی در پایان تأکید کرد: در چنین شرایطی افتد و آتش این شعله، عاقبت دامن مرغداران را میکند. در حالی که این اتفاق نمی

که  ها را نوشتای قیمت نهادهباید سرانه مصرف داخلی را افزایش داد یا راه را برای بازارهای صادراتی باز کرد. یا در نهایت به گونهیا 

 روز بدتر خواهد شد./سود مرغدار نیز در آن لحاظ شود، وگرنه وضعیت مالی این قشر، روزبه

http://www.iana.ir/fa/news/40205/%D9%82%DB% 
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 اقتصاد محصوالت
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۰تاریخ: 

برند/ نیاز به احداث کشتارگاه ها به واسطه فروش گوشت بوقلمون سود نامتعارف میبرخی فروشگاه

 استاندارد برای بوقلمون

 .ون در کشور، از مشکالت بعد تولید این پرنده و نحوه عرضه در بازار داخلی خبر دادمدیره تنها تشکل سراسری بوقلمرئیس هیأت

های وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت: هنوز کشتارگاهمدیره شرکت تعاونی صنعت بوقلمون ایران امروز در گفترئیس هیأت

 تانداردسازی نشده است.زهرا برای کشتار بوقلمون، اسما به غیر از یک مورد در بویین

شود، افزود: اما این صادرات در صورتی پیام احمدی با اشاره به اینکه در جلسات ویژه بوقلمون، بحث صادرات به میان کشیده می

 های استاندارد در ایران وجود داشته باشد. در حالی که اکنون واحدهای کشتار موجود در کشور،پذیر خواهد بود که کشتارگاهامکان

کنند.وی عنوان کرد: مشکل اصلی صنعت، تازه بعد از خروج برای مرغ بوده و صاحبان آنها با کمی تغییر، بوقلمون نیز کشتار می

های توزیع به های حمل این پرنده از استانداردهای الزم برخوردار نبوده و شبکهشود؛ زیرا حتی ماشینبوقلمون از مزرعه شروع می

 های عرضه موادشود؛ یکی در فروشگاهگفته احمدی، در حال حاضر گوشت بوقلمون به دو گونه مصرف میکنند.به خوبی عمل نمی

این  ها به دلیل مصرف اندکفروشیها باشد و دومی مصارف صنعتی. در خردهتواند جزو اینپروتئینی که میادینی مانند بهمن نیز می

به  شود برخی از اقشار یا مناطقکند که این مسئله باعث میتدایی عمل میصورت کامالً سنتی و ابگوشت، هنوز سیستم توزیع به

گذاری صورت تخصصی شرکتی با سرمایهاین محصول دسترسی نداشته باشند و بر کاهش سرانه مصرف، دامن بزنند؛ بنابراین هنوز به

شه کامل را به آن صورتی که در بازارهای ما وسیع در این عرصه ورود نکرده است. در حالی که بیشتر کشورهای پیشرفته، توزیع ال

بندی گوشت این پرنده نیز هنوز جای کار بندی و بستهاند.وی در بخش دیگری از سخنانش بیان کرد: قطعهوجود دارد، منتفی کرده

 روز و بهتر کرد.گذاری قابل توجهی در این راستا انجام شود تا بتوان عرضه را بهداشته و باید سرمایه

دنبال ها به واسطه فروش گوشت بوقلمون، بهمدیره شرکت تعاونی صنعت بوقلمون ایران معتقد است: برخی فروشگاهیس هیأترئ

دهنده با حداقل قیمت محصول خود را فروخته و حاشیه سود نامتعارف و باالتر از عرف هستند. این در حالی است که پرورش

 تواند در جهت مخالف افزایش مصرف سرانه باشد.کند. این موضوع مییداری میکننده با قیمت بسیار باال آن را خرمصرف

هزار قطعه است، ادامه داد: تنوع نژادی در این پرنده به  500احمدی با بیان اینکه ظرفیت تولید بوقلمون در کشور سه میلیون و 

مطرح نیست. در بوقلمون، نژادهای سنگین به قدری باالست که بحث کاهش سن و وزن کشتار، مانند آنچه که در مرغ شاهدیم، 

هزار و  12تا  10تر بیشتر مصرف خانگی دارند.وی در پایان قیمت جوجه بوقلمون را بین مصارف صنعتی رسیده و نژادهای سبک

دارد،  االییدانست و بیان کرد: قیمت جوجه مشکل حادی در شرایط کنونی برای ما نیست؛ زیرا از آنجا که محصول نهایی، وزن ب 500

 100برد. در حالی که افزایش تومان قیمت هر کیلوگرم گوشت را باال می ٧0طور متوسط هزار تومانی قیمت جوجه، بهافزایش یک

 تومانی نرخ ذرت، به مراتب ضرر بیشتری به این صنعت وارد خواهد کرد./
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 اقتصاد محصوالت
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۰تاریخ: 

 با عرضه ذرت, گندم, شکر, مرغ منجمد و روغن خام کشاورزیتنوع در تاالر محصوالت 

تن ذرت، گندم، شکر، مرغ  646هزار و  59بهمن ماه میزبان عرضه  10تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران روز یکشنبه 

 21تن شکر سفید،  400هزار و  2به گزارش ایانا از روابط عمومی و امور بین الملل بورس کاالی ایران در این روز .منجمد و روغن خام است

 کشاورزی محصوالت تاالر در سویا خام روغن تن 100 و  2تن مرغ منجمد رنج  100هزار و  2هزار تن گندم دوروم،  2هزار تن گندم خوراکی، 

تن ذرت  986هزار و  ٧تن ذرت دانه ای در قالب طرح قیمت تضمینی عرضه می شود که از این میزان  46هزار و  ٣1.عالوه براین شود می عرضه

 تن ذرت دانه ای به صورت گواهی سپرده کاالیی است. 60هزار و  2٣دانه ای به صورت فیزیکی و 
تن مس کاتد و  500تن مس مفتول، یک هزار و  200س کاالی ایران شاهد عرضه یک هزار و تاالر محصوالت صنعتی و معدنی بور

 تن سولفور مولیبدن است. 120تن کنسانتره فلزات گرانبها و  12هزار تن مس کم عیار،  20

 .الر محصوالت صنعتی و معدنی عرضه می شودتا در نیز  کیلوگرم شمش طال 5تن سبد مخلوط و  144عالوه براین، 

 تن انواع قیر و عایق رطوبتی را تجربه می کند. 200هزار و  10تاالر صادراتی بورس کاالی ایران عرضه 

تن انواع قیر، مواد شیمیایی، مواد پلیمری، گوگرد، لوب کات  964هزار و  ٧1تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی نیز میزبان عرضه 

 و وکیوم باتوم است.

http://www.iana.ir/fa/news/40046/%D8%AA%D9%86%D9%88%D8% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 فارس - ۹۵/۱۱/۱۰ : تاریخ

 دهدفارس از شرایط جوی کشور گزارش می
شنبه با ورود سامانه بارشی دیگری ابری است روز سهان دو روز آینده نیمهشنبه/ آسمان تهرورود سامانه بارشی تازه به کشور از سه 

های البرز های زاگرس مرکزی، جنوبی و دامنهبه شمال غرب و غرب کشور، ابرناکی، بارش باران و برف در این نواحی و در دامنه

یابی هواشناسی امروز به های پیشبراساس تحلیل آخرین نقشه خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی  .شودمرکزی شروع می

هایی از جنوب شرق کشور ها در سواحل خزر، شمال شرق و بخششود و بارشتدریج از ابرناکی و بارش بر روی غرب کشور کاسته می

سامانه بارشی اوایل وقت روز آینده از شمال شرق کشور این .ها در استان خراسان رضوی استادامه خواهد داشت که شدت بارش

شود و در این روز فقط در سواحل غربی خزر بارش پراکنده خواهیم داشت، در سایر مناطق کشور جو نسبتاً پایدار حاکم خارج می

های در این نواحی و در دامنه شنبه با ورود سامانه بارشی دیگری به شمال غرب و غرب کشور، ابرناکی، بارش باران و برفروز سه.است

شنبه با نفوذ جریانات شمالی روی دریای خزر افزایش از بعدازظهر سه.شودهای البرز مرکزی شروع میزاگرس مرکزی، جنوبی و دامنه

 .بود ای مرکزی و شرقی خلیج فارس مواج خواهدهبخش فردا شود؛می بینیپیش آلودگی در سواحل غربی خزرابر، بارش باران و مه

 کمینه و بیشینه است؛ حاکم نیز شنبهسه روز شرایط این که شودمی بینیپیش آسمان تهران روز آینده کمی ابری همراه با وزش باد

درجه زیر  11درجه زیر صفر، زنجان با کمینه دمای  12فردا ارومیه با کمینه دمای .بود خواهد درجه 2 منفی و 9 تهران در فردا دما

درجه باالی صفر  25درجه زیر صفر سردترین مراکز استان و بندرعباس با بیشینه دمای  10سنندج با کمینه دمای  صفر و همدان و

متر ثبت شد؛ میلی 51.2ماه امسال دی 29میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا روز .ترین مرکز استان خواهد بودگرم

 .درصد بارش سال گذشته است 40.٧متر بود بنابراین بارش سال جاری میلی 125.8زمانی میزان بارش در سال گذشته در این بازه 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1٣951110001260 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 یاناآ - ۱۳۹۵بهمن  ۱۳تاریخ: 

 شودکن نیروگاه مفتح همدان اصالح میسامانه خنک

د کننده خود را در دست اصالح دارهای بحرانی کشور ساخته شده بود، سامانه خنکنیروگاه شهیدمفتح که با برج تر در یکی از دشت

جاده  45ودرآهنگ در کیلومتر به گزارش خبرنگار ایانا، نیروگاه شهیدمفتح در دشت کب.جویی آب برداردتا گامی در راستای صرفه

کننده تر و سوخت گاز طبیعی و مازوت هکتار بنا شد. این نیروگاه از نوع بخار با برج خنک 2٧0تهران در زمینی به وسعت  -همدان 

مگا واتی است. این نیروگاه که در دشتی بحرانی واقع شده، رقیب اصلی بخش کشاورزی به  250طراحی شد و دارای چهار واحد 

آمد چرا که کمبود منابع آب منطقه مشکالتی برای فعالیت این نیروگاه ایجاد کرده بود. حتی منابع غیررسمی از تالش ساب میح

منظور تأمین آب برای تداوم تولید برق در این های آب کشاورزی منطقه بهآبه کشاورزان و چاهمدیران این نیروگاه برای خرید حق

ی کن اصلی و کمکمجری طرح بازتوانی شرکت تولید نیروی برق حرارتی از آغاز پروژه اصالح سامانه خنکاند.حال نیروگاه خبر داده

 دهد.درصد، همزمان با دهه فجر و با حضور وزیر نیرو خبر می 85واحد دوم نیروگاه شهیدمفتح با هدف کاهش مصرف آب به میزان 

 تر، عدم نیاز به تکنولوژی خارجی و کمترینن واحد در مقایسه با سیستم برجوگو با پاون، عدم کاهش راندماعلیرضا نصرالهی در گفت

 کند.کن خشک، در این نیروگاه اعالم میمیزان ارز بری و مقدار افت توان تولیدی را ازجمله مزایای احداث برج خنک

ماه  ٣0متر در مدت  105قطر و متر  1٣2تنی، پوشش آلومینیومی با ارتفاع  2100به گفته وی این برج خشک با سازه فلزی 

متری و  15متری، دو مبدل  20مبدل هوای  1٣0کند: خواهد شد.مجری بازتوانی شرکت تولید نیروی برق حرارتی اضافه میاحداث

تن لوله و اتصاالت در ساخت این برج به کار خواهد رفت.وی عدم تأثیر باد بر تولید واحد و کمترین زمان توقف برای اتصال  1250

های مپنا، موننکو و نصب نیرو پیمانکار اجرای گوید: شرکتسامانه موجود به جدید را از دیگر مزایای این سیستم عنوان کرده و می

گذرد برای طرح و شرکت قدس نیرو، مشاور احداث این طرح هستند.نیروگاه شهید مفتح که کمتر از دو دهه از زمان افتتاح آن می

های خنک کننده خود به منابع آب زیرزمینی وابسته است. با بحرانی شدن وضعیت منابع آب کشو،ر پروژه تامین آب مورد نیاز برج

بازچرخانی آب و استفاده از پساب فاضالب برای تامین نیازهای آبی این برج به مرحله اجرا گذاشته شد. اما پرسش اینجاست که چرا 

و کمبود منابع آب ایران تدبیری نیاندیشیده بودند و طراحی این  -دور هم نبودهکه چندان –سازندگان این نیروگاه برای افق آینده 

توانستیم بدون صرف هزینه اضافه این نیروگاه را از ابتدا با برج خشک طراحی کنیم؟ آیا نیروگاه با برج تر انجام شده است؟ آیا نمی

 کردند؟بینی نمیمتولیان امر خشکسالی قریب الوقوع ایران را پیش

کنند اما گویا در ایران افق سال آینده طراحی می 50های خود را بر اساس نیازهای ها برنامهدر بسیاری از کشورهای جهان، دولت

ها ندارد زیرا با کمتر از گذشت دو دهه از افتتاح نیروگاه شهید مفتح، وزارت نیرو ناگزیر شده سازیآینده هیچ جایگاهی در تصمیم

 نیروگاه را از حالت خشک به تر تغییر وضعیت دهد./برج خنک کننده این 

http://www.iana.ir/fa/news/402٣8/%D8%B٣%D8% 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/40238/%D8%B3%D8%25


 
عات راهبردی کشاورزی و آبمرکز ملی مطال  

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        5139 اهم اخبار کشاورزی هفته دوم بهمن 

 

34 
 

 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۰تاریخ: 

 ارومیهروستای حاشیه دریاچه  9۰پروژه مشترک ایران و ژاپن در 

کنیم که کار مشترکی بین وزارت جهاد کشاورزی و سازمان روستا درحاشیه دریاچه ارومیه کار می 90در پروژه مشترک با ژاپن روی 

 .شودزیست نیز هست که درسطوح باال به شکل بین بخشی انجام میحفاظت محیط

  .ها داشته باشندند نقش مهمی درپیشگیری این بحرانتوانها میهای طبیعی درعرصه اقلیم دوبرابر شده است که تاالببحران

خصوص های طبیعی بههای اخیر بحراندر سال»ها با اعالم این خبر به مهر گفت: ابوالفضل آبشت، مدیر طرح حفاظت از تاالب

ی ته باشند، جوامع محلهایی که در پیشگیری دارند، اگر وضع خوبی داشها به واسطه قابلیتدرعرصه اقلیم دوبرابر شده که تاالب

پروژه مشترکی با  2014سال درکشور ما، از »او ادامه داد:  «.توانند بعد از بحران با سرعت بیشتری به وضع طبیعی خود برگردندمی

ها مدیرطرح حفاظت از تاالب«.های آن مشارکت جامعه محلی بوده استژاپن برای دریاچه ارومیه آغاز شده که بخش عمده فعالیت

شود و صنعت و مصارف شهری مجموعا درصد از بیالن آبی درکشاورزی استفاده می90های آبریز تاالبی، حدود درتمام حوضه»ت: گف

مدیر ملی طرح حفاظت از   «.درصد دارد20وری بسیار کمی یعنی حدود درصد سهم دارند اما کشاورزی در ایران بهره10کمتر از 

کنیم که کار مشترکی بین وزارت روستا درحاشیه دریاچه ارومیه کار می 90پروژه مشترک با ژاپن روی  در»های ایران ادامه داد: تاالب

 «.شودزیست نیز هست که درسطوح باال به شکل بین بخشی انجام میجهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط

//www.iana.ir/fa/news/http:4005٧/%D9%BE%D8%B1%D9% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۰تاریخ: 

های جدید به انرژی خورشیدی دوام بیشتری کنند/ پانلهای خورشیدی در سایه, انرژی تولید میپانل

 دهندمی

های خورشیدی در سنگاپور یافته است. به گفته این شرکت، ا برای پانلحلی برای مقابله با نبود فضمعتقد است که راه RECشرکت 

توانند انرژی خورشید بیشتری را به برق تبدیل کنند، های متعارف و با همان سایز )اندازه(، میهای جدید در مقایسه با پانلپانل

های خورشیدی معمولی تولید وسط پانلوات که ت 260وات در مقایسه با  280تواند می REC TwinPeak های خورشیدیپانل

، مدیر Professor Armin Aberle، پروفسور آرمین ابرله straitstimesسایت به گزارش ایانا از وب.شود، برق تولید کندمی

 دبا توجه به فضای محدود در سنگاپور، آنچه مهم است بای"اجرایی مؤسسه تحقیقات انرژی خورشیدی دانشگاه ملی سنگاپور گفت: 

 "های خورشیدی را به حداکثر رساند.انرژی خروجی از هر مترمربع پانل

، در حال توسعه پانل خورشیدی جدید هستند که قادر است حتی زمانی که در سایه قرار دارد، انرژی تولید کند، RECوی با تیم 

 کاری که پانل معمولی نمی تواند انجام دهد.

Dr Shankar Sridhara نظر کوچک باشد، اما آنچه قابل توجه ها ممکن است بهتفاوت"فناوری شرکت گفت: ، معاون رئیس بخش

وری های جدید، دارای بهرهدلیل استفاده از فناوریها بهاین پانل"وی گفت: "است انرژی خورشیدی دوام بیشتری خواهد داشت.

 "ا انرژی از دست رفته به گرما، کاهش یابد.تر باعث شده تهای خورشیدی کوچکباالتری است؛ چرا که با استفاده از سلول

ها که حدود نصف اندازه در با استفاده از سلول RECهای خورشیدی ساخته شده و پانل یک صفحه خورشیدی از بسیاری از سلول

وسط میزان نور خورشید جذب شده ت RECتیم "های معمولی است، باعث شده تا میزان از دست رفتن حرارت را کاهش دهد.پانل

گذرد، با تابد، پانل، انرژی مادون قرمز که از آن میاند. عالوه بر جذب نور خورشید که به سطح آن میها را به حداکثر رساندهپانل

کند و نور مادون قرمز منعکس شده از سلول به برق تبدیل های خورشیدی هستند، مهار میاستفاده از بازتابنده که در پشت سلول

 شود.می

Goh Chee Kiong( مدیر اجرایی فناوری پاک در توسعه اقتصادی ،Economic Development Board که از توسعه )

TwinPeak  :ی در محیطتواند به پایداری زیستداند که میعنوان یک مقوله رشد میسنگاپور انرژی پاک را به"حمایت کرده، گفت

ها موفق شدند تا ها است که این شرکتیکی از نمونه TwinPeak RECها مانند تکنولوژی خورشیدی نوآوری"آسیا کمک کند.

 ای ارتقاء دهند./عنوان مرکز انرژی پاک در آسیا و برای خدمت به بازارهای منطقهموقعیت سنگاپور را به

http://www.iana.ir/fa/news/00544/%D9%BE%D8%A٧%D9%86%D9%84 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۴تاریخ: 

 برداری از جنگل داریمبار است که قانون ممنوعیت و توقف بهرهزیست ایران/ نخستینروز بزرگ محیط

ه تصویب رسید؛ قانونی که اصالحاتی های شمال چندی پیش در مجلس بهای کشور به ویژه جنگلبرداری از جنگلقانون توقف بهره

زیست زیست را بلند کرد. معصومه ابتکار، رییس سازمان حفاظت محیطهم در پی داشت و صدای اعتراض خیلی از فعاالن حوزه محیط

ران ت ایزیسداند. او روز تصویب این مصوبه را روز بزرگ محیطاما تصویب این قانون را گامی بلند در راستای حفاظت از جنگل می

 .دانست

 غزل حضرتی

های شمال چندی پیش در مجلس به تصویب رسید؛ قانونی که اصالحاتی های کشور به ویژه جنگلبرداری از جنگلقانون توقف بهره

زیست را بلند کرد. بر اساس این مصوبه، برداشت چوب تا پایان برنامه هم در پی داشت و صدای اعتراض خیلی از فعاالن حوزه محیط

های پوسیده و درختان برداری از چوبهای شمال، ممنوع شد. امکان بهرهرویه چوب جنگلهای بیشم توسعه به علت برداشتش

آمده است: هرگونه  کرد. در این مصوبه مجلسدیده، از مواردی بود که امکان سوءاستفاده از این قانون را ایجاد میشکسته و آسیب

دولت مجاز به تمدید  .های کشور از ابتدای سال چهارم اجرای قانون برنامه ممنوع استچوب جنگل برداری تجاری و صنعتی ازبهره

رسد، نیست. دولت مکلف است نسبت به اصالح آن دسته از های جنگلداری مذکور که مدت اجرای آن به اتمام میقراردادهای طرح

رسد، طبق ضوابط قانونی اقدام کند. قانون برنامه به اتمام نمیهای جنگلداری که مدت اجرای آن تا پایان سال سوم اجرای طرح

زده غیرقابل احیا برداری با هدف بهداشت، حفاظت و پرورش جنگل از درختان پیر، خشک سرپا، افتاده، الپی، آفتآوری و بهرهجمع

زیست اما تصویب سازمان حفاظت محیط معصومه ابتکار، رییس.ها، مراتع و آبخیزداری کشور مجاز استصرفا با مجوز سازمان جنگل

زیست ایران دانست و از داند. او روز تصویب این مصوبه را روز بزرگ محیطاین قانون را گامی بلند در راستای حفاظت از جنگل می

قی سازمان های مدیریتی و حقواز محدودیت« اعتماد»وگو با مجلس برای تصویب این الیحه برنامه ششم قدردانی کرد. او در گفت

 .ها خواسته شدای که برای رسیدگی به این محدودیتساله ٣گوید و زمان واسطه این مصوبه است میها که مجری بیجنگل

رار هم مورد تمجید قهای شمال کشور که طی رسیدگی به برنامه ششم در مجلس تصویب شد، برداری از جنگلقانون ممنوعیت بهره

 بینید؟زیست. با همه این تفاسیر این قانون را چطور میاری از فعاالن حوزه محیطگرفت و هم مورد انتقاد بسی

این قانون از ابتدای سال چهارم برنامه باید کامل اجرا شود. برای اجرایی شدن این برنامه، نزدیک دو سال است محیط زیست به 

شبختانه دولت از ابتدای کار، دستورالعملی مصوب کرد کند که استراحت جنگل عملیاتی شود. خوعنوان دستگاه ناظر دارد کار می

های طبیعی ممنوعیت برداشت از که برداشت از درختان سالم ممنوع شد. االن در هر صورت چه این قانون بیاید، چه نیاید در جنگل

دات چوب هم در این مصوبه درختان سالم را داریم و قاعدتا باید اجرا هم شود. ما هم گزارش خواستیم و هم پیگیریم. موضوع وار

شود. یکی اینکه چرا شروع این ممنوعیت با سه سال تاخیر شروع در مورد این قانون چند موضوع است که باهم مطرح می.آمده است

 رها این است که ما دو بحث مدیریتی و حقوقی داریم. دشود. پیشنهاد ابتدایی ما از سال اول برنامه بود، اما حرف سازمان جنگلمی

 شویم وبحث حقوقی، قراردادهای طوالنی در جنگل داریم که اگر بدون مقدمات الزم بخواهیم لغوش کنیم، دچار تبعات حقوقی می

. به جایگزین داشته باشیمبرداری که قرار است حذف شود، شود. از سوی دیگر اینکه باید برای بهرههای سنگینی تحمیل میهزینه

کند که برداشت و تخریب دارد. اینکه چگونه باید این سطح جدید از ای از جنگل را مدیریت میمجموعههر حال این سازمان دارد 

ذیر پهای غیرقانونی هم دارد. اینها در فاصله کم امکانحفاظت را مدیریت کند، در حالی که نیروی کافی ندارد، قاچاق چوب، برداشت

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


 
عات راهبردی کشاورزی و آبمرکز ملی مطال  

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        5139 اهم اخبار کشاورزی هفته دوم بهمن 

 

37 
 

رای ها بی مردم از مواهب جنگل را در دستور کار خود داشته باشد. سازمان جنگلمندنیست. باید بتواند گردشگری در جنگل و بهره

 .سال دیگر ٣آید یعنی میاین شد که قانون از ابتدای سال چهارم به اجرا درتحقق همه اینها زمان خواست، 

ره شده که مورد انتقاد کارشناسان حوزه قرار زده اشابرداری از درختان پیر، خشک سرپا، افتاده، آفتای از این قانون به بهرهدر تبصره

 برداران هم قرار گیرد. در این خصوص چه پاسخی دارید؟گفت و ممکن است مورد سوءاستفاده برخی بهره

 ها وبرداری نشود، از شاخهها اصرار داشت که اگر از تنه درخت بهرهای که اشاره کردید، باید بگویم سازمان جنگلدر مورد تبصره

های افتاده استفاده شود. ما باز هم در این موضوع و در کلمات به کار برده شده مالحظات جدی داشتیم، پیشنهادات خودمان را تنه

کنم دستاورد خیلی بزرگی است چون تا به حال در قانون توقف هم دادیم، ولی به هرحال مجلس به این الیحه رای داد. من فکر می

ها از تصویب چنین قانونی زیستیگویید مجلس گام بزرگی برداشت، محیطا برخالف حرف شما که میام.برداری نداشتیمطرح بهره

ها را ببینیم. واقعیت این است که ما هیچ قانون توقفی نداشتیم، قانون نقد اشکال ندارد، اما ما در نقد هم واقعیت.خوشحال نشدند

لی بینند. این موضوع خیبرداری داریم. دوستان از دور میمنوعیت و توقف بهرهبرداری داشتیم، اما نخستین بار است که قانون مبهره

 .خیلی مقاومت شد تا به تصویب رسیددر رفت و برگشت بود، 

 آفرین شود؟برداران گذاشته، ممکن است مشکلتبصره ذکر شده انگار راه فراری برای بهره

های دولتی نگاهی یکپارچه مثل نگاه امروز به حفاظت مهم است. اگر دستگاهبستگی به تلقی و اجرا از قانون دارد. تفسیر و اجرا 

ها، همه باید مراقب باشیم. مجموعه دولت باید آید. باید مراقب بود. مردم، تشکلدار شدن پیش میباشند، کمتر امکان مشکلداشته

 .این اطمینان خاطر را بدهد. همان دستگاهی که مجری این قانون است

 در طرح تنفس مطرح شده بود چه تفاوتی با این قانون دارد؟ بحثی که

 .آن دستورالعمل داخلی وزارت جهاد است که خیلی هم خوب است و بر اساس مصوبه دولت است، اما این قانون است

 .دهندهایی پایلوت انجام میها اعالم کرده دارند آن دستورالعمل را در بخشسازمان جنگل

 .ستندبله اینها همراستا ه

 این ممنوعیت و توقف دوره زمانی دارد؟

 .گیرندهای بعدی هم همین رویکرد را پیش میتا پایان برنامه ششم است که البته این یک سیاست است، برنامه

 با عملی شدن این قانون، برای واردات چوب هم برنامه ریختید؟

ها و وزارت صنعت داریم روی واحدهای ز دو سال پیش با سازمان جنگلشود. ادارد کار میبرای واردات چوب خیلی برنامه ریخته شده، 

نیم کدهیم. کنترل میشود انجام میها را از روی چوبی که دارد مصرف میکنیم. پایشتری میکنیم و پایش دقیقصنعتی کار می

شود، پایش این واحدهای واقع می کنند، واردات است یا زراعت چوب. زراعت چوب مورد حمایتکه دارند از طبیعت برداشت می

صنعتی برای ما خیلی مهم است که چوب قاچاق مصرف نکنند و تخلف اتفاق نیفتد. تقاضا را هم باید کنترل کنیم، توسعه واردات، 

کننده هم باید مسوول باشد. من در بازدیدی که از روزنامه توسعه کاشت جنگل صنعتی برای مصارف چوب. از سوی دیگر مصرف

شان ای کاغذ تهیه کنند که تعهد بدهد کاغذ تولیدیها را دارد، خواهش کردم از کارخانهترین چاپخانهالعات داشتم که یکی از بزرگاط

خواهند مبل بخرند، بپرسند که از چوب طبیعی شان باشد، وقتی میهای طبیعی نباشد. مردم هم باید در این زمینه حواساز جنگل

 .کنیمگذاری است که با جدیت داریم، دنبالش میقع نوعی برچسبنباشد. این کار در وا

 کنید؟به چه شکل دنبال می

یعنی از جنگل طبیعی برداشت نشده. چون تخریب « کاغذ وارداتی»های کاغذ، برچسبی است که نوشته هاست در دنیا روی جعبهسال

کنیم که کاغذ و دستمال توالت درست کنیم و به سطل را نابود می آمازون زنگ خطری بود برای دنیا. آمازون، ریه دنیاست. ما آمازون
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شود، های چوبی تولید میگذاری کاالهایی که از فرآوردهزباله بریزیم. این دنیا را بیدار کرد. ما هم داریم روی موضوع لیبلینگ و عالمت

آورد. امروز بازیافت، مصرف کاغذ را پایین می .کنیمکنیم که معلوم شود منبع چوب چیست. روی بازیافت کاغذ هم باید کار کار می

بار یک کاغذ با کیفیت خوب را بازیافت کنند. ما باید به اینجا برسیم که کاغذ را در بازیافت اول  ٧توانند تا صنایع جدید بازیافت می

های درسی ما مرغ تبدیل کنیم. بحث کتابآن را به مقوا و شانه تخم A4 بار استفاده به شکل ٧تبدیل به مقوا نکنیم، حداقل بعد از 

های درسی از کاغذهای بازیافتی توانیم برای کتابمی .میلیون صفحه کاغذ است، در میان است 90تا  80هم که عددی نزدیک به 

 .ر حفاظت کنیمتخواهیم جنگل را حفظ کنیم، باید مصرف را هم کنترل کنیم، تقاضا را کم کنیم تا بتوانیم بیشاستفاده کنیم. اگر می

http://www.iana.ir/fa/news/402٧1/%D8%B1%D9%88%D8% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۳تاریخ: 

 محقق نمی شود 14۰2رومیه در قصد فریب مردم و رییس جمهوری را نداریم, احیای کامل دریاچه ا

ای زمان احیای دریاچه ارومیه، به دلیل پرداخت نشدن بودجه "دبیر و مجری کارگروه ملی نجات احیای دریاچه ارومیه اعالم کرد:

 ".محقق نخواهد شد 1402برای احیای دریاچه ارومیه، طبق برنامه اولیه در سال 

دریاچه ارومیه، سی و هشتمین کمیته هماهنگی ستاد احیای دریاچه ارومیه برگزار به گزارش ایانا از روابط عمومی ستاد احیای 

ی گروه های فنی و ها گزارش ارائه از پس بود، ارومیه دریاچه نجات طرح مجری و کارگروه دبیر ریاست به که جلسه این در  شد.

 دریاچه ایاحی ستاد تلفیق و ریزیبرنامه دفتر مدیر ی،تجریش مسعود ارومیه؛ دریاچه احیای ستاد تلفیق و ریزی برنامه دفتر  بودجه

 دادهن ستاد اجرایی هایدستگاه به پولی خزانه تاکنون جاری سال ابتدای از: داد توضیح دولت هایپرداخت وضعیت خصوص در ارومیه

ی ماه، تاکنون از سوی خزانه میلیارد تومانی از سوی سازمان برنامه و بودجه در اواخر د ٣00ت؛ یعنی با وجود تخصیص بودجه اس

  .قرار نگرفته است 12و  10ها برای انجام وظایف خود در ستاد از محل ماده مبلغی در اختیار وزارتخانه

وقتی به جای  :ای که دولت به ما داده است، وظایف خود را دنبال می کنیم؛ گفتطبق وظیفه  کالنتری نیز با اشاره به اینکه ما

توانیم کار زیادی از گیرد؛ ما نمیهای زیرمجموعه ستاد قرار نمیای در اختیار دستگاهطبق برنامه، هیچ بودجه پرداخت منابع مالی

ه ملی و دستور معاون اول رییس جمهوری قرار است کارگرو جلسه هشتمین مصوبه طبق بدهم، باید خوشی  پیش ببریم. البته خبر

  .های مجری مصوبات ستاد قرار دهدها را در اختیار سازماندجه موردنیاز پروژهمیلیاردتومان از بو 600خزانه تا پایان سال 

بق برنامه اولیه در ط احیای،  برای  بودجه موقع به  البته وی اذعان کرد: زمان احیای دریاچه ارومیه، به دلیل پرداخت نشدن

ر سال آینده نیز روند پرداخت بودجه بدین شکل پیش جمهور اعالم کنیم، اگمحقق نخواهد شد. باید به مردم و رییس  1402  سال

دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه تاکید کرد: اعالم این وضعیت به معنای شکست  .رود، ما نیز شاهد تاخیر مجدد خواهیم بود

حرکت کنیم. ما نمی احیای دریاچه ارومیه نیست. بلکه به معنای این است که ما قصد داریم، بیش از پیش به صورت دینامیک 

کنیم به دلیل تامین نشدن منابع مالی مورد نیاز طبق برنامه مدون خواهیم مردم را فریب دهیم به همین دلیل صادقانه اعالم می

 از  به حالت تثبیت رساندیم ولی اگر ما بتوانیم 1٣95ساله اجرا نخواهد شد. اگرچه دریاچه را طبق برنامه در شهریورماه  10برنامه 

 140٣ سال در کامل احیای نیاید؛ پیش خاصی مشکل و شویم مواجه مالی منابع موقع به تامین با قبل هایسال همچون آینده الس

 به  توانیم هرساله وضعیت خود را بررسی و براساس آنما با دینامیک کردن برنامه می :وی تاکید کرد    .بود خواهد خورشیدی

 منابع کمبود با دولت جاری سال همچون نیز آینده سال اگر  وی افزود: بدین ترتیب.برسیم قطعی احیای به تا برداریم قدم درستی

 های بعد هم اتفاق بیفتد امکانوند در سالر این اگر البته و رسدمی تاخیر دوسال به تاخیر یکسال جای به برنامه این باشد، روبرو

خواهیم پیش از هر اتفاقی سخنی قطعی بزنیم. اما این احتماالت را بیان ن نمیپذیر است البته ما اکنوعدم احیای قطعی نیز امکان

م کار توانیمین نشود؛ ما نمیتا برنامه این تمهیدات اگر ولی کرد، خواهیم را خود تالش تمام ما بدانند جمهوررییس و  کنیم مردممی

د نداریم دولت را تحت فشار قرار دهیم چون می دانیم آن کالنتری در بخش دیگری از سخنانش گفت: ما قص .زیادی از پیش ببریم

جمهور اطالع دهیم شرایط کنونی چندان مناسب ها نیز با محدودیت مواجه هستند. ولی ما موظف هستیم به مردم و بویژه رییس

 .نیست و سال آینده در بهترین وضعیت شرایط کنونی را خواهیم داشت

 نیرو است ستاد خواهان همکاری بهتر با وزارت

 هماهنگی شورای جلسه دومین در  در ادامه جلسه تجریشی درباره وضعیت رهاسازی آب پشت سدها به دریاچه ارومیه توضیح داد:

میلیون متر مکعب آب از سدها  ٣5٧ارومیه به ریاست وزیر محترم نیرو مقرر شده  دریاچه آبریز حوضه آب منابع پیوسته بهم مدیریت
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های بهمن و اسفند و فروردین خواهد سازی در ماهوی شرکت مدیریت منابع آب رها شود؛ طبق برنامه این رهابه سمت دریاچه از س

گفتنی است، شورای هماهنگی مدیریت بهم پیوسته منابع آب حوضه آبریز دریاچه ارومیه ، شورایی  .بود؛ که امیدواریم این اتفاق بیفتد

های اجرای مرتبط با احیای دریاچه ارومیه و حضور دبیر کارگروه ملی نجات ضاء دستگاهاست که به ریاست وزیر نیرو و با حضور اع

 .شودافزایی و همکاری دستگاه ها در کمک به وزارت نیرو در انجام به تکالیف خود تشکیل میدریاچه ارومیه به عنوان ناظر با هدف هم

 منابع مدیریت شرکت سوی از سدها پشت آب رهاسازی وضعیت  آینده  درباره  کالنتری  با توجه به مصوبه دوم شورای هماهنگی،

ما خوش بین هستیم در سال جاری حداقل رهاسازی آب پشت سدها همچون گذشته طبق مصوبات شورای هماهنگی  :گفت ایران آب

 هم زمینه این در است؛ هدریاچ احیای با مرتبط های وزارتخانه با همکاری و همراهی خواهان ستاد گفتیم همیشه  پیش برود. ما

دبیر و مجری کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه، .کرد خواهیم را خود تالش تمام مصوبات، سایر و مصوبه این  شدن اجرا درست برای

خوشبختانه  :افزود و کنند عمل خوبی به سازی رها خصوص در  سپس از مسولین شرکت مدیریت منابع آب خواست به وظایف خود

 بآ  این نشود؛ انجام  دریاچه نیاز  زارت نیرو به خوبی بر وظایف خود واقف هستند و اگر رهاسازی به موقع آب برای تامینمدیران و

  .درصدی مصرف آب کشاورزی لطمه خواهد زد 40به برنامه کاهش  قطعا که اتفاقی.شد خواهد کشاورزی صرف برنامه، برخالف

 ینتام آب  از بخشی ارومیه، دریاچه نجات ملی کارگروه  مصوبه قانون طبق آبریز، حوضه سدهای پشت  گفتنی است، آب رهاسازی

 آبیاری برای  نیاز کشاورزان مورد  پس از این دوره آب .شود می رهاسازی اسفند و بهمن دی، در  ساالنه که است دریاچه کننده،

 .شد خواهد رها باغات و مزارع

 یهبازبینی مجدد برنامه احیای دریاچه اروم

 دریاچه  در سی و هشتمین کمیته هماهنگی ستاد احیای دریاچه ارومیه، پیرو گفته های کالنتری در خصوص پویاتر شدن برنامه احیای

احیای دریاچه ارومیه تاکید کرد: از این پس ساالنه در این دفتر باتوجه به محدویت  ستاد تلفیق و ریزی برنامه دفتر مدیر ارومیه،

 عملکرد میزان تحلیل ضمن ها آن و دهیم می قرار ستاد اولیه نویسان برنامه اختیار در را خود تجربیات ها صتفر سویی از و  ها

بق بر واقعیات ارائه خواهند کرد. از سویی برنامه جدید در منط وضعیت بهبود برای جدید راهکارهای با برنامه به نسبت ها دستگاه

 دلیل به بدانند یعنی. شوند مطلع دریاچه قطعی وضعیت آخرین  به نسبت شفاف طور به  هاقرار می دهیم تا آن  اختیار دولت و مردم

تظار تزریق شود و مشکلی نباشد؛ از ان از بیش منابع اگر  مقابل در. هستیم عقب سال دو یا یکسال اولیه برنامه از مشکالتی چه

 .پیشرفت احیا جلوتر از برنامه خبر دهیم

http://www.iana.ir/fa/news/402٣4/%D9%82%D8%B5%D8% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۱تاریخ: 

 جنگل, قربانی توسعه

ه بنا لیت کرد. طی سه روز گذشتکارگاه سد شفارود که با مخالفت فعاالن محیط زیست مدتی متوقف شده بود، بار دیگر شروع به فعا

بر گزارش منابع محلی کارگران به شدت مشغول کار بوده و در حال قطع درختان توسکا و ممرز منطقه هستند. این درختان با مجوز 

ر بای که به دستور معاون اول رییس جمهور تشکیل شده، مصلحت را اداره کل منابع طبیعی گیالن قطع شده زیرا کارگروه سه نفره

هد، مشابه دآن دید که سد شفارود در منطقه گیالن احداث شود. به این ترتیب دولت بار دیگر دولتی که شعار حفظ محیط زیست می

 .ها حفظ جنگل را قربانی توسعه کردسایر دولت

 ت اجرایی این سد از سالبه گزارش ایانا، سد شفارود قرار است آب منطقه رضوانشهر در غرب گیالن را تامین کند. کلنگ آغاز عملیا

به زمین زده شد. چند روز پیش خبر رسید که درختان مخزن سد شفارود در حال قطع شدن است. این در حالی است که  1٣69

سازمان حفاظت محیط زیست مدعی است تاکنون ارزیابی زیست محیطی سد شفارود را نپذیرفته و هیچ مجوزی برای احداث آن 

با حمید جاللوندی مدیرکل دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست بدون « نوصبح»های مکرر خبرنگار است. تماسصادر نکرده

 شود! گاه انجام نمیکند. هماهنگی که البته هیچماند و وی پاسخگویی را مشروط به هماهنگی با روابط عمومی این سازمان میپاسخ می

ی دهد: طخبر می« نوصبح»احمدی که از ساکنان باالدست سد شفارود است به  اما در سکوت مسئوالن ساکن پردیسان، آقای کمال

 اند.چند روز گذشته افرادی اقدام به قطع درختان توسکا و ممرزی واقع در محل تونل انحرافی سد شفارود کرده

دهد: گوید و البته ادامه مین میوی به نقل از کارشناسان و کارگران موجود در منطقه از صدور مجوزهای دولتی برای این اقدام سخ

برداری )عالمتی که نشان دهند اما روی درختانی که کارگران مشغول قطع آنها هستند، چکش بهرههیچ مجوز کاغذی به ما نشان نمی

هکتار  15است. احمدی وسعت منطقه قطع درختان را حدود دهنده مجوز قطع درخت از سوی ادارات منابع طبیعی است( خورده

 زند.خمین میت

 سازیم!عمر پروژه طوالنی است, پس می

های هیرکانی در دست ساخت است، هکتار از جنگل 90ترین استان کشور به قیمت از دست رفتن بیش از طرح سدی که در پرآب

متر  150حدود  است. طراحان اولیه سد به حدی مخزن آن را بزرگ طراحی کرده بودند که ارتفاع آنتا کنون دو بار بازنگری شده

المللی قصد ساخت سد را داشت، ارتفاع سد را ، دولت که با جذب فاینانس بین85رفت. در سال هکتار جنگل زیر آب می ٣00بود و 

رسد. با این وجود، فعاالن محیط زیست مقاومت هکتار می 1٧6رساند. سطح جنگل تخریبی نیز به متر می 1٣٧تعدیل کرده و به 

کند فاظت محیط زیست نیز به دلیل قانع نشدن از طرح ارزیابی زیست محیطی این سد با ساخت آن مخالفت میکرده و سازمان ح

متری ارتفاع سد شفارود و تغییر  1٣، در نشستی خبری از تعدیل 94تا اینکه مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب در مرداد ماه سال 

های منطقه شفارود زیر آب هکتار از جنگل 90ها با این تعدیل ارتفاع حدود سولیدهد. به گفته آقای محمد حاج راهداف آن خبر می

رود.نتیجه مقاومت فعاالن محیط زیست تشکیل هیاتی سه نفره توسط معاون اول رییس جمهور است تا ساخت این سد را تعیین می

نمایندگان معاون اول رییس جمهور، نوبخت و تکلیف کنند. در حالی که بسیاری از فعاالن محیط زیست به درایت این گروه که 

سازمان حفاظت محیط زیست در آن حضور دارند، دل خوش کرده بودند، گویا این تدبیر نیز به همان نسخه قدیمی ساخت سد با 

شود. آقای قربانعلی محمدپور مدیرمدیر کل محیط زیست استان گیالن در تحمل مخاطرات زیست محیطی به منطقه، منتهی می

 گوید: با بررسی شرایط گذشته، نظر اعضا نسبت به ساختدرباره مصوبات جلسه مشترک این هیات سه نفره می« نوصبح»گفتگو با 

هایی بود که مشمول ارزیابی زیست محیطی است و تا کنون این کار انجام سد شفارود مثبت بود. با وجود آنکه شفارود جزء پروژه
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یکی آن، تصمیم گرفته شد با تمهیداتی پروژه اجرا شود. اما هنوز به صورت رسمی این مسئله به محیط نشده، اما به دلیل پیشرفت فیز

است.محمدپور به این پرسش که چگونه بدون ابالغ رسمی، درختان منطقه در حال قطع هستند، این گونه پاسخ زیست ابالغ نشده

د انجام شده بود. بعد از جلسه ماه گذشته و ابالغ تصمیمات به سازمان هکتار از مخزن س 26گذاری در سطح دهد: در گذشته نشانهمی

 هکتار از درختان مخزن سد را قطع کند. 11های شمال و اداره کل منابع طبیعی به پیمانکار مجوز دادند که ها، معاونت جنگلجنگل

رگروه سه نفره برای ساخت سد، عنوان وی که در جریان قطع درختان طی سه روز گذشته نیست درباره تمهیدات مورد نظر کا

د، ای از سوی دولت به دست ما نرسکند: این تمهیدات شروط مختلفی داشت. یکی از این مباحث تعدیل ارتفاع سد بود. تا ابالغیهمی

 توانم گزارش درستی در این رابطه ارایه کنم.نمی

 ها قدیمی استگذارینشانه

 کنند اما به نظرح کیفیت آب شرب منطقه را دلیل اصلی ساخت سد شفارود اعالم میمسئوالن شرکت مدیریت منابع آب، اصال

نیرو،  هایرسد توافقات انجام شده در انتهای فعالیت دولت نهم، محرک ساخت سد شفارود باشد. در جلسه مشترکی بین وزارتخانهمی

کند که کشت برنج را محدود به سه استان شمالی جهاد کشاورزی و محیط زیست در دولت نهم، وزارت جهاد کشاورزی تعهد می

 های تیر و مرداد که فصلها، صرف مصارف دیگر شود. این تعهد و کمبود منابع آب در ماهکاری در سایر استانکند تا منابع آب برنج

های ای روشآب منطقه ای بر ساخت مخزنی برای ذخیره آب تاکید کند.البتهشود آب منطقهکاری مردم منطقه است، سبب میبرنج

ه کند بتر ارزیابی میبندان برای تامین نیازهای کشاورزی را هم نسبت به ساخت سد شفارود مخرببومی منطقه یعنی ایجاد آب

شود. در این میان هدف تامین آب صنعت از اهداف سد شفارود حذف شده همین دلیل ساخت سد تنها نسخه عالج بخش معرفی می

شوند کند. به این ترتیب باز هم درختانی قربانی ساخت سدی میب با تکیه بر بهبود کیفیت شرب، نظر خود را غالب میو با متولیان آ

اند اما آقای داوود زارع گذاری شدهگویند درختان در حال قطع پروژه شفارود نشانهکه اما و اگرهای زیادی دارد. شاهدان محلی می

احتماال  گذاری نشده وکند: هیچ درختی جدیدی نشانهتاکید می« نوصبح»ی گیالن در گفتگو با مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزدار

 های چند روز پیشگذاری شده بود. البته وی از قطعای است که یک ماه و نیم پیش، نشانهشود مربوط به همان عرصهآنچه قطع می

 کند.اطالعی میهمچون مدیر کل محیط زیست استان گیالن اظهار بی

گیرد. هکتار از مخزن سد، سطح تراز آب شرب را تامین کرده و در محوطه دریاچه سد قرار می 26گوید: حدود این مقام مسئول می

ها صادر شده بود که انجام شد و بقیه سطح نیز در دست گذاری حدود هفت هکتار توسط سازمان جنگلدر این سطح، مجوز نشانه

گوید: یل آغاز پروژه بدون انجام ارزیابی زیست محیطی و هماهنگی با سازمان حفاظت محیط زیست میاقدام است.زارع درباره دال

دهند. احتماال دوستان محیط زیست مسئوالن محیط زیست استان گیالن در کارگروه سه نفره حضور دارند و مجوز سازمانی به ما می

زمان فاطمه واعظ جوادی رییس وقت سازمان حفاظت محیط زیست  دهد: سد شفارود درهم در جریان کار هستند.وی ادامه می

هکتار عرصه در مخزن سد قرار  ٣00مجوز ساخت استانی و کشوری دریافت کرد. در آن زمان وسعت تخریب جنگل خیلی زیاد بود و 

 هکتار کاهش یافت. 90تا  80گرفت که با مقاومت ما و فعاالن محیط زیست، این سطح به می
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۱تاریخ: 

 درصدی مصرف آب کشاورزی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه 4۰کاهش 

نگار ایرنا با اشاره به هدر رفت باالی آب در انتقال سنتی آب رودخانه ها افزود: بازده فرهاد سرخوش روز دوشنبه در گفت وگو با خبر  

و  9٣وی با بیان اینکه در سال های .درصد افزایش می یابد 100انتقال آب با لوله های پلی اتیلن در مقایسه با روش روباز و سنتی 

هزار هکتار از زمین های کشاورزی  12یلن به اجرا درآمده است، افزود: کیلومتر عملیات انتقال آب با لوله پلی ات 414در مجموع  94

  .شهرستان های آذربایجان غربی که در حوضه آبریز دریاچه ارومیه واقع شده، تحت پوشش انتقال آب مدرن قرار گرفته است

هزار هکتار از زمین های  ٣0تر خط انتقال، وی با بیان اینکه در اجرای طرح انتقال آب با لوله پلی اتیلن به ازای هر یک هزار کیلوم

کیلومتر خط انتقال آب با لوله در  ٧00کشاورزی واقع در حوضه آبریز تحت پوشش قرار می گیرد، افزود: در سال جاری نیز اجرای 

ریاچه ارومیه با به گزارش ایرنا، حجم آب د.حال مطالعه است که بالفاصله پس از انجام مراحل مطالعه، وارد فاز عملیاتی می شود

میلیارد مترمکعب در زمان  2میلیون مترمعکب در دوران بحرانی و زمان آغاز به کار دولت یازدهم به  500تدبیر دولت روحانی از 

کیلومتر الیروبی رودخانه های اصلی منتهی به دریاچه ارومیه، ساماندهی سردهنه های رودخانه ها، انسداد  412.حاضر رسیده است

هکتار از اراضی کشاورزی از اقدام های زودبازده دولت یازدهم برای  200هزار و  6چاه غیرمجاز و اصالح آبیاری در  200یکهزار و 

ستاد احیای دریاچه ارومیه در گام نخست مطالعاتی برای احیا این دریاچه آغاز کرد اما در .تثبیت وضعیت این دریاچه بوده است

انه نهایی برای احیای دریاچه ارومیه بر روی میز اعضای ستاد احیا قرار گرفت و این ستاد گ 40سریع ترین زمان ممکن طرح های 

انتقال آب بین حوضه ای، تثبیت آب موجود در  .کارهای عملیاتی خود را برای احیای بزرگترین پهنه آبی داخلی کشور شروع کرد

درصدی این بخش از مصرف آب  90ی با توجه به سهم بیش از حوضه دریاچه ارومیه، استفاده از آبیاری های نوین در بخش کشاورز

در قالب طرح احیای دریاچه ارومیه قرار است این .و فعالیت های فرهنگی، آموزشی و ترویجی از جمله این اقدام های عملیاتی است

برسد؛ تراز این دریاچه با  متر از سطح آب های آزاد 2٧4سال به سطح تراز اکولوژیک خود یعنی یک هزار و  10دریاچه ظرف مدت 

سانتی متر رسیده که در مقایسه با  55متر و  2٧0درصدی بارندگی در سال جاری، طی روز گذشته به یکهزار و  28.5وجود کاهش 

 .سانتی متر افزایش داشته است 11روز مشابه سال قبل 

tp://www.iana.ir/fa/news/ht40118/%DA%A9%D8%A٧%D9% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۱تاریخ: 

رسد/ فقط به اندازه نیم کند/ گردوغبار ارومیه به زنجان نمیهای بحران ایران غبار محلی ایجاد میکانون

 درصد نیازها, ایستگاه سنجش غبار داریم

ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: با توجه به اندازه ذرات گردوغبار در ایران، لعات دفتر بیابان سازمان جنگلرئیس گروه مطا

 .های گردوغبار با منشاء داخلی، محدود استکنند و دامنه پراکنش و وسعت طوفانهای بحران فقط غبار محلی ایجاد میکانون

ای هگار ایانا افزود: فقط در دو کانون گردوغبار کشور ممکن است ذرات به مسافتوگو با خبرنمحمد طهماسبی امروز در گفتعلی

دورتر حمل شوند.وی بیان کرد: در منطقه خوزستان ممکن است گردوغبار به لرستان برسد و در سیستان و بلوچستان نیز به خاطر 

س گروه مطالعات دفتر بیابان با اشاره به اینکه ذرات رسد.رئیقطر ذرات و سرعت طوفان، این ذرات به چابهار و بندر گواتر نیز می

میکرون قطر دارند، اندازه ریز این ذرات را عامل موثری در ماندگاری و شعاع وسیع پراکنش آنها  20گردوغبار با منشاء خارجی زیر 

در حالی که غبارناکی با منشاء داخلی، مانند اعالم کرد.به گفته طهماسبی، گردوغبار با منشاء خارجی سه تا چهار روز در هوا باقی می

کند.وی با اشاره به مطالعاتی که در ایران بعد از طوفان در یک بعد از ظهر منطقه اطراف خود را درگیر کرده و تا شب فروکش می

م کرد.رئیس میکرون اعال 200میکرون و حداکثر آن را  80تا  ٧0های بحران ایران را مرکزی انجام داده، حداقل قطر ذرات کانون

میکرون است. یعنی بیشتر ذرات گردوغبار  120های بحران ایران گروه مطالعات دفتر بیابان ادامه داد: به طور متوسط قطر ذرات کانون

دلیل ساختار کنند. قطر درشت ذرات خاک بهمیکرون دارند و شعاع محدودی را طی می 120با منشاء داخلی قطری به اندازه 

آید.طهماسبی مباحث مطرح شده در زمینه انتقال گردوغبار نمکین ان است و شانس بزرگی برای ما به حساب میشناسی ایرزمین

دریاچه ارومیه به زنجان را مباحثی بدون پایه علمی و تبلیغاتی دانست.وی عنوان کرد: قطعاً گردوغبار ارومیه مردم محلی را درگیر 

بینند.طهماسبی یادآور شد: اندازه ذرات و شعاع حرکت آنها رابطه عکس با یکدیگر آسیب نمیها از این مسئله کند، اما سایر استانمی

 60تا  50دهد. معموال ذرات گردوغبار ایران فقط قادرند تر باشد، شعاع کمتری را تحت تأثیر قرار میدارند. هرچه اندازه ذرات درشت

 شوند.نشین میکیلومتر مسافت را طی کرده و سپس ته 10ط میکرون فق 180کیلومتر مسیر را طی کنند. ذراتی به قطر 

 ایستگاه سنجش غبار در ایران 11

تعداد روزهایی که در ایران درگیر گردوغبار هستیم، رو به افزایش است و برای شناخت بهتر این پدیده و منشاء آن، نیازمند مطالعات 

وه مطالعات دفتر بیابان در این باره تأکید کرد: در حال حاضر تکنولوژی های سنجش گردوغبار هستیم.رئیس گرپایه و ایجاد ایستگاه

ایم و با مهندسی معکوس، اقدام به ساخت آن ها را هدیه گرفتهایم. بخشی از دستگاهسنجش غبار را از دانشگاه اونز آمریکا وارد کرده

زدایی و مطالعات مرتبط با آن، ری پیشرفته در زمینه بیابانعنوان کشوایم. این تکنولوژی در خاورمیانه و خاور دور و چین، بهکرده

های ما منحصر به فرد است و بعد از کالیفرنیا، ایران تنها کشوری است که به این تکنولوژی مجهز شده است.وی اضافه کرد: سیستم

: شش ایستگاه پایش غبار در ارومیه کند.طهماسبی گفتگیری میمتری، گردوغبار را اندازه 50کامالً دیجیتالی است و تا ارتفاع 

ایم. یک ایستگاه نیز در آذربایجان غربی در حال تأسیس است. دو ایستگاه در کرمان و دو ایستگاه در سرایان خراسان تأسیس کرده

ای عهس مطالاندازی شده، افزود: بر اساهای راهجنوبی، مستقر شده است.وی در پاسخ به پرسشی درباره مناسب بودن تعداد ایستگاه

اندازی شده شاید نیم درصد های راهبندی مشخص شده برای سنجش وضعیت غبارهای ایران، تعداد ایستگاهکه انجام دادیم و پهنه

نیاز کشور را هم پوشش ندهد.رئیس گروه مطالعات دفتر بیابان در پایان تأکید کرد: فاصله زیادی با استانداردهای مورد نظر برای 

 ت موجود داریم./مطالعه وضعی
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۳تاریخ: 

 است نَفَس انسان به حیات تاالب گره خورده

ان ها میزکند. درحاشیه تاالبها میکنند، بند آورده و آنها را راهی بیمارستانی را که در حاشیه آن زندگی میریزگردها نفس مردمان

 .هاستهای تشنه تاالبهای تنفسی رو به افزایش است و راه حل ساده این بحران، رساندن آب به لبابتال به بیماری

نوع ها پیش تاند. سالهایی خشک و دردسرساز تبدیل شدهمروز به فرورفتگیها که روزگاری تنوع زیستی باالیی داشتند، اتاالب

توان یافت. به تبع تغییرشرایط، مردم ها، اثری از این تنوع زیستی نمیها زبانزد بود اما امروز با حذف آب از این پهنهزیستی تاالب

اده کنند و به جای آن همه نعمت، بستر خشک تاالب به کانونی ها و مزایای بیشمار آن استفمحلی دیگر قادر نیستند از آبزیان تاالب

کنند، بند آورده و آنها را راهی است. ریزگردها نفس مردمانی را که در حاشیه آن زندگی میبرای تولیدریزگردها تبدیل شده

و راه حل ساده این بحران، رساندن آب های تنفسی رو به افزایش است ها میزان ابتال به بیماریکند. درحاشیه تاالبها میبیمارستان

نظیری که در زندگی بشر دارند، درکانون توجه مجامع جهانی قرار ها با نقش بیبه گزارش ایانا، تاالب.هاستهای تشنه تاالببه لب

که چه خدمات  است تا به خاطر بیاوریمماه( روز جهانی تاالب نامیده شدهدارند. دوم فوریه هر سال،)مصادف با چهاردهم بهمن

یست، زهای سازمان حفاظت محیطکنیم. به گفته آقای ابوالفضل آبشت، مدیر طرح حفاظت از تاالبها دریافت میارزشمندی ازتاالب

 «نوصبح»گرامی داشته خواهد شد. وی به « های طبیعیها برای کاهش خطرپذیری بحرانتاالب»ها با شعار امسال روز جهانی تاالب

 های طبیعی درکرهکند: بحرانها نقش مؤثری درکاهش بالیای طبیعی دارند. آبشت در تشریح سخن خودبیان میالبگوید: تامی

های اخیر میزان وقوع های اقلیمی شامل سیل و خشکسالی است که در سالاند. بحرانزمین دارای منشأ ژئومورفولوژیک و اقلیمی

های زیست عامل تشدید وقوع بحرانزیست براین باورند که تخریب محیطرشناسان محیطکند: کااست. وی اضافه میآنها دو برابر شده

های اخیر هر داد، در دههبار رخ میسال یک 10است. یعنی اگر پدیده خشکسالی هر تر شدن دوره بازگشت آن شدهاقلیمی و کوتاه

تم ها، این اکوسیسبه گفته مدیر طرح حفاظت از تاالب است.پنج سال یکبار شاهد آن هستیم و شدت این پدیده هم افزایش یافته

های خشک، این آب را به تدریج رها های مرطوب آب را در خود نگه داشته و در سالکند که در سالآبی مانند یک اسفنج عمل می

 .ودرآن نیز از دست میها، کارکردهای طبیعی دهد. یعنی با خشک شدن تاالبشوند، سیل رخ میها خشک میکند. وقتی تاالبمی

 بستر خشک تاالب, کانون ریزگردها

ها نیست. به گفته آقای پرویز گرشاسبی، معاون آبخیزداری، امور افزایش شدت وقوع سیل فقط بالی ناشی از خشک شدن تاالب

امل وقوع پدیده ریزگرد ها در بسیاری از مناطق کشور عها، مراتع و آبخیزداری، بستر خشک تاالبمراتع و بیابان سازمان جنگل

های طبیعی های زهره، کارون و غیره با هدف کشاورزی، سیالبهای مختلف روی رودخانهکند: سدسازیاند. گرشاسبی بیان میشده

 رها با ذرات بسیار ریزی که دارند، زمینه وقوع پدیده ریزگرد را داست. بسترخشک تاالبها را خشکاندهمنطقه را مهار کرده و تاالب

. استهای خشکی که حاصل مدیریت غلط انسان بر سرزمین بوده، این روزها بالی جان مردم شدهاست. تاالبکشور تشدید کرده

توجهی به اصول تاالب دائمی و فصلی وجود دارد که حال اغلب آنها به خاطر بی 280تا  2٧0کافی است بدانیم که در ایران بیش از 

مدیر  اند. ابوالفضل آبشتها با دستان خودمان، به کانون بال برای جامعه محلی تبدیل شدهن تاالبگردش طبیعی آب، خوب نیست. ای

عنوان در  24تاالب در قالب  ٣5کند. به گفته وی این المللی اعالم میتاالب ایران را دارای اهمیت بین ٣5ها، طرح حفاظت از تاالب

نظیر آالگل، آلماگل و آجی گل یا سه تاالب هامون که به صورت مجموعه -از آنها  اند زیرا برخیفهرست کنوانسیون رامسر ثبت شده

گوید: مدیریت منابع آب در بخش شرب، صنعت و کشاورزی اند. وی میتحت یک عنوان درکنوانسیون رامسر به ثبت رسیده -اندتاالبی

های اخیر با افزایش کند: در سالاند. آبشت بیان میهای کشور دچار بحران شدهیک حوضه آبریز خوب نیست به همین دلیل تاالب
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های ما از منابع آب افزایش یافته و متأسفانه بیشتر از ظرفیت حوضه آبریز آب برداشت جمعیت و بهبود سطح زندگی مردم، برداشت

شود. به نحوی که اگر تر میمشویم، وضعیت مدیریت منابع آب وخیتر میهای جدید نزدیکدهد: هرقدر به سالوی ادامه می.ایمکرده

اهد است. بنابراین شسال پیش شروع شده باشد، به تدریج در یکی دو دهه اخیر این وضعیت شدت یافته 50روند برداشت نامناسب از 

است. به همین دلیل در روز جهانی تاالب امسال به های زیست محیطی هم خیلی بیشتر شدههستیم که در این دو دهه شدت بحران

 .استهای زیست محیطی تأکید شدهها در حل بحراننقش تاالب

 ها معضلی جهانیخشک شدن تاالب

ای هم توسط کند. راه حل سادهها را درگیر میاند که جوامع محلی حاشیه تاالبریزگردها در ایران یکی از بالیای با منشأ اقلیمی

ها تا حدی که آبه طبیعی تاالبشود. به رسمیت شناختن حقهاد میها برای حل این معضل پیشنمعاون آبخیزداری سازمان جنگل

ها برای حل این معضل زیست محیطی ای است که متولیان سازمان جنگلبستر تاالب مرطوب نگه داشته شود، راه حل کم هزینه

د: تا گویمی« نوصبح»ره این راهکار، به ریزی کالن آب و آبفای وزارت نیرو، درباکنند. آقای هدایت فهمی، معاون دفتر برنامهارائه می

کند. امسال آب پشت سدهای کرخه، زاینده رود و برخی سدهای حوضه آبریز ها را رهاسازی میآبه تاالبحدامکان وزارت نیرو حق

کند: عدد دقیقی می ایم. وی بیانهای هورالعظیم، گاوخونی و دریاچه ارومیه رهاسازی کردهارومیه را برای تأمین نیازهای آبی تاالب

گیری حجم آب رهاسازی شده انجام و توانم ارائه دهم زیرا باید در طول یک سال آبی اندازهاز میزان آب رها شده از این سدها نمی

گیری ما که درمجاورت تاالب واقع شده، محاسبه و های مرتبط با آن رسم شود. سپس میزان آبی که از آخرین ایستگاه اندازهمنحنی

هایی مثل هامون و جازموریان که عمق آنها کم شوند. تاالبهای ایران به دو دسته تقسیم میمار آن ارائه شود. به گفته فهمی تاالبآ

آبه خود را از منابع آب سطحی ها، حقشوند و بخش دیگری از تاالببوده و حدود نیم متر است، از منابع آب زیرزمینی تغذیه می

دهد: برای نجات این دو دسته تاالب باید برداشت آب از منابع زیرزمینی و سطحی کنترل شود اما دامه میوی ا.کننددریافت می

آبه تاالب توسط وزارت نیرو از پشت سد رهاسازی ها در پایین دست سدها به حدی زیاد است که وقتی حقمتأسفانه میزان برداشت

ها و جلوگیری از کند: برای نجات تاالبریزی کالن آب و آبفا تأکید میتر برنامهمعاون دف.رسدشود، عمالً هیچ آبی به تاالب نمیمی

های توانیم در همه جا پلیس مستقر کنیم بلکه مردم باید حفظ تاالب را در راستای حفظ منافع ملی جزء اولویترویه، نمیبرداشت بی

ترین و پایدارترین راه برای مقابله با ریزگردها ها را مطمئنتاالب آبهها، تأمین حقوی نیز مانند مسووالن سازمان جنگل.خود بدانند

ستر توانند ریزگردهای ناشی از بهای باال و نیاز به تجدید شوندگی، نمیهای نفتی و نانو، به دلیل هزینهداند. زیرا استفاده از مالچمی

گوید: تغییر اقلیم اثر منفی ای جهانی دانسته و میرا پدیدهها فهمی البته روند خشک شدن تاالب.ها را به خوبی مهار کنندتاالب

های درجه شمالی و جنوبی کره زمین داشته است. در این عرض 40تا  20های جغرافیایی بین های واقع در عرضزیادی بر تاالب

های مین هستند. به همین دلیل تاالبتر از سایر نواحی کره زها خشکهای جهان وجود دارند و این سرزمینجغرافیایی بیشترین بیابان

 اندآنها از پدیده تغییر اقلیم، بیشتر از سایر نواحی متأثر شده و تأثیر منفی گرفته

http://www.iana.ir/fa/news/40251/%D9%86%D9%8E%D9%81%D9% 
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 و منابع طبیعیاقلیم 
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۳تاریخ: 

 ها نوروستای کشور از انرژی 31تامین برق 

 .های نو تأمین شده استروستا از طریق انرژی ٣1دار شده در سال جاری، برق حدود از مجموع روستاهای برق

 525دهد تا دهه فجر نشان می 95ز ابتدای سال دار شده اهای مربوط به آمار روستاهای برقگزارش ایانا به نقل از پاون، گزارشبه

دار کردن بر اساس این گزارش، جمع کل اعتبار هزینه شده برای برق.انددار شدهخانوار در سال جاری برق 6411روستا با مجموع 

 .استمیلیون ریال بوده 1٣1هزار و  85٣روستاهای کشور برابر با  525

 .اندخانوار جمعیت داشته 20روستا باالی  62خانوار و حدود  20روستا زیر  46٣ود روستا، حد 525همچنین از مجموع این 

میلیون ریال  6٧٧هزار و  1٧2روستا بوده که مبلغی بالغ بر  151دار شده در سال جاری در استان کرمان با بیشترین روستاهای برق

روستا از طریق  ٣1دار شده در سال جاری، برق حدود برقگفتنی است، از مجموع روستاهای .استاعتبار را به خود اختصاص داده

 های نو تأمین شده استانرژی

http://www.iana.ir/fa/news/40240/%D8%AA%D8%A٧%D9%85%D9% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/40240/%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%25


 
عات راهبردی کشاورزی و آبمرکز ملی مطال  

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        5139 اهم اخبار کشاورزی هفته دوم بهمن 

 

48 
 

 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۳تاریخ: 

 اجرای اکوتوریسم واقعی در خبر کرمان

آید، اما در ایران از آنجا که گردشگران اصول را رعایت شمار میبرداری از طبیعت بهترین اشکال بهرهخسارتگردشگری یکی از کم

ت و در تفرج ضوابط خاصی برای آنها گردی آنهاسکنند، پخت غذا جزء الینفک طبیعتهای خود را در طبیعت رها مینکرده، زباله

اند. این بار اما سازمان حفاظت محیط زیست قصد دارد با استفاده تعریف نشده، به یکی از عوامل جدی تخریب طبیعت تبدیل شده

از توان بخش خصوصی، طرحی گردشگری در پارک ملی خبر واقع در شهرستان بافت کرمان اجرا کند که این طرح منطبق بر اصول 

 .گردی پایدار استطبیعت

 لیال مرگن: -خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( 

هایی که با هایی و برنامههای طبیعی از شنیدن نام گردشگر ترسیده است. کم نداریم طرحداران و مدیران عرصهچشم همه دوست

حیط زیست و حتی میراث تاریخی کشور هدف توسعه صنعت گردشگری به عنوان صنعتی پاک، اجرا شده اما در نهایت به تخریب م

اند. عدم رعایت ظرفیت تفرج، تولید بیش از حد زباله و تخریب محیط به دلیل کوبیدگی ناشی از هجوم گردشگر به منتهی شده

ای ههای طبیعی است. در ایران نام گردشگری با ساخت هتلمناطق طبیعی، مهمترین اثرات تخریبی حضور گردشگران در عرصه

های طبیعی، بدون کوچکترین همخوانی با های سرد، در وسط محیطهایی از جنس سنگطبقه گره خورده است. ساختمانچند 

کشند تا گردشگر ایرانی را که به صورت خودجوش سفر را دوست دارد، چند روزی در یک مکان محیط پیرامونی سر به فلک می

ا های طبیعی بگردی اعتقادی ندارند. پخت و پز آن هم وسط عرصهل طبیعتخاص نگه دارند. گردشگران ایرانی به هیچ یک از اصو

ها یا درختان منطقه برپا شده، مورد عالقه گردشگر ایرانی است. مردم فقط یک رد پا در استفاده از آتشی که با چوب حاصل از بوته

کنند، انبوهی از گیاهان لگد کوب حیط را ترک میفروردین( م 1٣گذارد زیرا وقتی در آیین باستانی روز طبیعت )طبیعت باقی نمی

های مهار نشده و غیره مواجه هستیم. حاال این روزها شده، حیوانات آسیب دیده به دلیل استفاده از پسماندهای غذای مسافران، آتش

عت پاک گذاشت، قصد توان نام آن را صنرسد سازمان حفاظت محیط زیست با استفاده از همین صنعتی که در ایران نمیخبر می

خواهد امکان استفاده دارد بودجه الزم برای حفاظت یک منطقه حفاظت شده را تأمین کند. البته این سازمان اعالم کرده که می

 پایدار از این منطقه را برای مردم فراهم کند.

 طرح خبر, طرحی موفق

لت این همه تخریب طبیعت توسط گردشگران ایرانی را نبود ها عگردی و بازنشسته سازمان جنگلجمشید آقازمانی کارشناس طبیعت

های بدون میز و نیمکت، محل گوید: طبیعی است که هر کس در محیطوگو با ایانا میکند.وی در گفتبرای آنها معرفی می برنامه

 اهد تأمین کند.خوگونه که میکند تا احتیاجات خود را آناستراحت و صرف غذا و ضوابط استفاده از محیط، تالش 

 کند و بر این باور استآقازمانی طرح تهیه شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست برای پارک ملی خبر را طرحی موفق معرفی می

که چون دولت پولی ندارد تا در اختیار بخش منابع طبیعی و محیط زیست برای حفاظت قرار دهد و از سوی دیگر بخش خصوصی 

هایی برای برون رفت از شرایط فعلی مفید های طبیعی نیست، چنین طرحه مشارکت در مدیریت عرصهبدون درآمدزایی مایل ب

های شود و مدیران عرصههای طبیعی حتی اگر درآمدزا باشند، این پول به حساب دولت واریز میدهد: عرصههستند.وی ادامه می

ی برای آنها در نظر گرفته شود. در صورتی که مشارکت بخش خصوصی های پنج ساله اعتبارطبیعی باید منتظر بمانند تا در برنامه

 ند.های طبیعی استخدام کشود دولت به این بخش تکلیف کند که نیروی کافی حفاظتی برای عرصهها سبب میدر مدیریت پارک
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ه زیرا برای نخستین بار کمیت کندآقازمانی که طرح تدوین شده برای پارک ملی خبر را مطالعه کرده، آن را طرحی موفق توصیف می

ملی طبیعت گردی روی طرح حدود دو سال مطالعه کرده و تا مرز تصویب نکردن آن پیش رفته است. در نهایت آنچه تصویب شده، 

 طرحی است که با دقت زیاد، تمام مسایل و استانداردهای زیست محیطی در آن رعایت شده است.

 کابین نداریمتله

عت برداری پایدار از طبیسازمان حفاظت محیط زیست بارها تاکید کرده که برای نخستین بار طرحی برای بهرهبا وجود آنکه رئیس 

ران ای نگکند اما هنوز کارشناسان زیادی درباره تبعات اجرای چنین پروژهایران تدوین شده که زمینه تخریب طبیعت را فراهم نمی

های نامانوس و غیر سازگار با محیط زیست در طرح گردشگری ایجاد تله کابین و سازههستند. حتی در فضای مجازی اخباری در زمینه 

وگو ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست در گفتشود. حمید گشتاسب مدیرکل زیستگاهپارک ملی خبر دست به دست می

گوید: آنچه در این پارک ملی اجرا خواهد شدف .وی میکندهایی را در پارک ملی خبر رد میبا ایانا به طور کامل اجرای چنین پروژه

کند که در هر نقطه از یک ها سند مدیر هر منطقه بوده و مشخص میهای طرح مدیریت منطقه است. این برنامهمنطبق بر برنامه

فی در پارک ملی خبر منت کابین، هتل، متل و غیرهکند: ساخت تلهمنطقه حفاظت شده، چه اقدامی باید انجام داد.گشتاسب اضافه می

 های سبک دیگر نظیر آالچیق در منطقه بسازند.ها یا سازهاست و افراد فقط حق دارند بوم کلبه

 دهندمستثنیات به بوم کلبه گردشگری تغییر کاربری می

بشر، حق حیات شوند. از آنجا که روحیه توسعه طلب های طبیعی هر کشوری را شامل میدرصد عرصه 10مناطق حفاظت شده فقط 

های سرزمینی خود را به صورت حفاظت شده ها تصمیم گرفتند که بخشی از پهنهرا از سایر جانداران کره زمین سلب کرد، دولت

ای برای مناطق حفاظت شده در سراسر ببرند. قوانین سختگیرانه ها بهرهباقی بگذارند تا سایر زیستمندان کره زمین از این عرصه

های طبیعی خود را به عنوان منطقه حفاظت شده در نظر گرفته است. در درصد از عرصه 10. ایران نیز حدود جهان تصویب شد

ر المللی، حضوشود اما گویا با بازنگری در استانداردهای بینمناطق حفاظت شده بسته به درجه حفاظتی حضور انسان محدود می

شناخته شده است. سازمان حفاظت محیط زیست با استفاده از همین  گرد به صورت محدود در چنین مناطقی به رسمیتطبیعت

فرمول و البته تنگناهای مالی، قصد دارد از درآمدهای حاصل از گردشگری برای حفاظت از پارک ملی کرمان استفاده کند. در گذشته 

اند خریداری های ملی واقع شدهارکشد تا مستثنیات مردم که داخل پاقدامات زیادی توسط سازمان حفاظت محیط زیست انجام می

رسد که در پارک ملی خبر، سازمان حفاظت محیط و برای حفظ یکپارچگی این مناطق، به سطح آن ملحق شود. اما این بار خبر می

 رها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست این خبزیست اجازه داده تا در مستثنیات مردم هتل ساخته شود! مدیرکل زیستگاه

گوید: مستثنیات واقع در مناطق حفاظت شده تحت قوانین خاص بوده و تغییر کاربری آنها صرفا با کند.وی به ایانا میرا هم رد می

گذار بخش خصوصی برای ایجاد محل اقامت کند: سرمایهشود. گشتاسب اضافه میمجوز محیط زیست و تایید این سازمان انجام می

ک های سبگردی و سازها بدون دخالت سازمان حفاظت محیط زیست خریداری کرده و در آن کلبه بومگردشگران باید مستثنیات ر

و پسماند آن  شودقابل انتقال مستقر کند. البته این ساخت و ساز باید با ضوابط ما انجام شود و بدانیم آب این کلبه از کجا تأمین می

 ها به سمتپذیریم.با این اقدامات فعالیتدر این منطقه را به هیچ وجه نمیکند: تخریب در کجا تخلیه خواهد شد. وی تاکید می

ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست گردشگری متناسب با توان و ظرفیت منطقه سوق پیدا خواهد کرد.مدیرکل زیستگاه

ال شود اما در حهای مدیریت محاسبه میرحکند: ظرفیت تفرج در تمام طدرباره محاسبه ظرفیت تفرج برای پارک ملی خبر بیان می

منطقه داریم و حضور ذهن داشتن برای  280حاضر حضور ذهن ندارم که برای پارک ملی خبر چه عددی محاسبه شده است. زیرا ما 
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 اینای متصل است که کند: در پارک خبر مستثنیات داخل این پارک به مجموعههمه این مناطق خیلی دشوار است.وی اضافه می

 مجموعه هم متصل به زون گردشگری است. برای این سه بخش ظرفیت تفرج محاسبه شده است.

کند: مهم این نیست که بدانیم ظرفیت تفرج چقدر است. مهم این است که هر چقدر ظرفیت تفرج محاسبه گشتاسب تاکید می

ش از این ظرفیت به منطقه وارد شود، تخریب را به دنبال شود، بر اساس آن افراد به منطقه ورود پیدا کنند. زیرا حتی یک نفر بیمی

های کنترلی و نظارتی خود را دهد: رعایت این مسایل برای بعد از اجرای طرح است. در آینده باید اهرمخواهد داشت.وی ادامه می

 یان هم درست پیگیری شود.قوی کنیم تا اگر ورود گردشگر به منطقه آغاز شد، از نقطه شروع کارها درست انجام شود و تا پا

 شودهای محدود انجام میتفرج در زون

بدون شک اجرای طرح گردشگری در یک منطقه حفاظت شده که قرار بوده حریم امنی برای حیات وحش باشد، با سایر مناطق 

فاوت شگری در این مناطق متگوید: میزان توسعه گردمتفاوت است. جمشید آقازمانی کارشناس طبیعت گردی در این رابطه به ایانا می

 شود. سطح مورد نظر برای تفرج نیز خیلی کم است.تر انجام میبوده و به صورت کنترل شده

کند و معموال در ابتدای پارک، فضاهایی را برای تفرج آزاد بندی میهای طبیعی را پهنهشود: محیط زیست محیطوی یادآور می

کنند از فضای ها مراجعه کرده و سعی میرح هم کاربری تفرج دارند. زیرا افراد به این محیطها، بدون داشتن طگذارد. این محیطمی

های ملی هر جوری بخواهند بوته را های اطراف پارککند: روستاها و آبادیآن استفاده کنند و از طبیعت لذت ببرند.وی عنوان می

شود. وقتی در قالب طرح بخواهیم تغییری در شرایط ایجاد دیده نمیها کنند اما چون از جوامع محلی هستند، این تخریبقطع می

یا باید شود آکنند.آقازمانی به این پرسش که با بارگذاری جدید که تحت پوشش توسعه گردشگری انجام میکنیم، همه اعتراض می

شود. اعتقاد این است که باید برای می دهد: این مسایل تماما در طرح دیدههای روستایی را کاهش دهیم، این گونه پاسخ میتخریب

هر کاری طراحی صورت گیرد. سپس توسط یک گروه متخصص طرح تدوین شده بررسی شود. در طرح نوشته شده باید نحوه مدیریت 

 ها نیز مشخص شود./آینده و پایش

a/news/http://www.iana.ir/f402٣1/%D8%A٧%D8%AC 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۱تاریخ: 

 ها برداشته شودبرداری چوب باید از دوش جنگلبار سنگین بهره

ار دقائم مقام سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور با بیان اینکه امروز منابع طبیعی و محیط زیست از حال روز خوشی برخور

چوب را از  برداریهای هیرکانی استراحت داد و بار سنگین بهرهها به این نتیجه رسیده که باید به جنگلنیست، گفت: سازمان جنگل

ها، ناصر مقدسی در مراسم تجلیل از آثار و به گزارش ایانا به نقل از خبرنگار مرکز اطالع رسانی سازمان جنگل.دوش آن برداشت

جوانان در خانه هنرمندان شهرداری، افزود: کودکان مهمترین قشر جامعه برای صیانت و پاسداری از محیط زیست نقاشی کودکان و نو

طور متوسط اکسیژن مورد وی گفت: یک درخت ساالنه به.هستند که باید در فرهنگ سازی و آموزش مورد توجه جدی قرار گیرند

تن اکسیژن  20تا  10تن کربن را جذب و تولید  10کتار جنگل قادر است پنج تا کند و یک هنیاز یک خانواده چهار نفره را تامین می

مقدسی با .ها قرار داردها در دستور کار سازمان جنگلهای هیرکانی و توجه به توسعه جنگلکند، از این رو اعمال استراحت جنگل

کند بع طبیعی را رصد کرد، گفت: عقل و منطق حکم میهای مناهای عمرانی و عمومی در عرصهاشاره به اینکه باید با دقت فعالیت

قائم مقام و رییس شورایعالی جنگل در ادامه ایران را در ردیف کشورهای با پوشش .هایی که داریم کوشا باشیمدر صیانت از جنگل

هم زیست محیطی در ایران های مزایی و ریزگردها را از چالشکم جنگل نام برد و موضوع گرد و غبار و مقابله با پدیده بیابان

های آینده مهم و اثرگذار طبیعی و محیط زیست را بین نسلسازی و تعمیق تعاریف منابعناصر مقدسی همچنین فرهنگ.دانست

بر اساس این گزارش .درصد کشور ارتقاء پیدا کند 10باید تا سطح  1404های کشور تا افق دانست و خاطر نشان کرد: سطح جنگل

شهرستان به دبیرخانه سازمان  100استان و  20نفر از  1089اثر از سوی  11٧5یل از آثار و نقاشی کودکان و نوجوانان در مراسم تجل

 اثر توسط هیات داوران انتخاب و جایزه دریافت کرده است ٣5که   بهره برداری سبز ارسال شده

http://www.iana.ir/fa/news/4012٧/%D8%A8%D8%A٧%D 
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 انتصابات
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۱تاریخ: 

 رشیدی معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست شد

 شبا حکم معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، یوسف رشیدی به سمت معاون آموزش و پژوه

به گزارش ایانا به نقل از پایگاه اطالع رسانی محیط زیست، ابتکار در این مراسم ضمن تقدیر از .این سازمان منصوب و معرفی شد

زحمات و خدمات مهناز مظاهری معاون سابق آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست، گفت: به رغم عالقمندی بسیار به 

معاون رئیس جمهور ضمن آرزوی سالمتی و .تقدیر نبود که این همکاری ادامه پیدا کندشخص خانم مظاهری و همکاری با وی، 

موفقیت برای معاون سابق خود، ابراز امیدواری کرد: سازمان حفاظت محیط زیست همواره از دانش، توانایی، تجارب و تخصص مهناز 

ود: به رغم همه موانع و چالش های اعتباری و بودجه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افز.مظاهری در نقش مشاور بهره مند باشد

به گفته وی،  .ای، اقدام ها و موفقیت های کسب شده در دوران معاونت مظاهری بسیار خوب بود و این مسیر باید ادامه پیدا کند

یل شورای اطالع ، تشکSOEهایالمللی، تهیه گزارشهای مختلف و متعدد آموزشی و تخصصی در سطح ملی و بینبرگزاری دوره

ها؛ های متعدد و اجرایی کردن آنرسانی سازمان حفاظت محیط زیست، فعالیت گسترده کمیته ملی توسعه پایدار، امضاء تفاهم نامه

نامه سازمان حفاظت محیط زیست که حتی به طور نمونه تفاهم نامه با وزارت آموزش و پرورش به عنوان یکی از بهترین تفاهمبه

های متعدد کاربردی با همکاری های آن وزارتخانه نیز هست، انجام پژوهشآموزش و پرورش از جمله بهترین تفاهم نامهاذعان وزیر 

های طرح مطالعاتی در خصوص چالش ٧0استان کشور،  6ها تا جایی که تنها در مراکز دانشگاهی و پژوهشی در سطح ستاد و استان

ت گرفته در دوره حضور مهناز مظاهری در سمت معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت های صوراستانی انجام شد برخی از اقدام

 .محیط زیست است

پذیر باید روزآمد باشد، ابتکار با بیان اینکه سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان دستگاهی تخصصی، آموزش دهنده و آموزش

ت در حوزه های تخصصی است زیرا کارشناسان این حوزه عنوان کرد: آموزش عنصر اصلی پیشگامی سازمان حفاظت محیط زیس

 .همواره باید بتوانند نقشی پیشنهاد دهنده و فعال در کمیسیون ها و جلسات و بحث های تخصصی داشته باشند

های کاربردی در حوزه محیط زیست، بیان کرد: کمیت و کیفیت معاون رئیس جمهور ضمن تاکید بر اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

گیری بر مبنای پژوهش و دانایی، اصل اساسی و های حوزه محیط زیست باید در کنار هم مورد توجه قرار گیرد زیرا تصمیمژوهشپ

توانند در ابهام، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: مدیران نمی.دستور کار مهم سازمان حفاظت محیط زیست است

 .های علمی و کاربردی استگیری نیز پژوهشمیمگیری کنند و بهترین پشتوانه تصتصمیم

های نو و سازگار با محیط زیست، خواستار ادامه این روند آوریهای انجام شده برای حمایت و توسعه فنوی ضمن تقدیر از تالش

م ه کشور و مردهای فراهم شده برای خدمت بابتکار ضمن تاکید بر ضرورت مغتنم شمردن فرصت ها، گفت: باید از تمام فرصت.شد

ای هم به اقدام ها و فعالیت دفتر توسعه پایدار و اقتصاد محیط زیست معاونت آموزش و معاون رئیس جمهور اشاره.بهره بگیریم

ها، پژوهش داشت و بیان کرد: ایجاد تفکر اقتصاد سبز و آگاهی بخشی در خصوص ضرورت توجه به اقتصاد سبز در قالب تعامل با بانک

های اقتصادی دولتی و خصوصی، همچنین امضاء تفاهم نامه با بانک مرکزی و بانک های عامل قابل تقدیر است و البته گاهنهادها و بن

های محیط زیست در این دوره را حضور وزیرانی وی یکی از فرصت .باید تا رسیدن به شرایط و نقطه مطلوب در این حوزه تالش کرد

ت دانست و افزود: به طور نمونه وزیر اقتصاد و دارایی چندی پیش اشاره ای به چند پایان نامه با نگاه و دغدغه محیط زیستی در دول

های گذشته داشت که با راهنمایی وی در خصوص ارزیابی خسارات محیط زیستی و ارزش گذاری محیط دانشجویان خود در سال

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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چهارم، یادآور شد: این اقدام  SOE اهمیت تهیه گزارشابتکار ضمن تاکید بر ضرورت و .زیست در حوزه اقتصاد صورت گرفته است

 .به دلیل اهمیت و تاثیرگذاری باال باید در اولویت های معاونت آموزش و پژوهش قرار گیرد

های کمیته ملی توسعه پایدار و ضرورت توجه به این حوزه داشت و برای معاون جدید ای هم به فعالیتمعاون رئیس جمهور اشاره

 وهش آرزوی موفقیت کردآموزش و پژ

http://www.iana.ir/fa/news/401٣2/%D8%B1%D8%B4%DB%8C% 
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 انگور/ کشمش
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۲تاریخ: 

دگان برای هر کیلو کشمش/ الزام جهاد کشاورزی به تدوین تومان به تولیدکنن 500موافقت دولت با اختصاص 

 صنفی تخصصی و برندسازی کشمش ایران وری, ایجاد تشکلبرنامه اجرایی پنج ساله با رویکرد بهبود بهره 

ی هر ریال یارانه به ازا( 5ر000هیئت دولت در مصوبه ای به منظور حمایت از تولید کنندگان کشمش با اختصاص مبلغ پنج هزار )

 .موافقت کرد 1٣95از محل اعتبارات مصوب مربوط قانون بودجه سال  1٣95کیلوگرم تولید کشمش در سال 

 و سی و دیکص اصل استناد به و کشور بودجه و برنامه سازمان پیشنهاد وزیران به هیئت دولت، به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی

 :کرد ویبتص ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون هشتم

 1٣95ریال یارانه به ازای هر کیلوگرم تولید کشمش در سال ( 5ر000به منظور حمایت از تولید کنندگان کشمش، مبلغ پنج هزار) -1

 .یابد کل کشور اختصاص می 1٣95از محل اعتبارات مصوب مربوط قانون بودجه سال 

گان با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و تأیید سازمان برنامه و بودجه دستورالعمل اجرایی نحوه پرداخت یارانه مزبور به تولیدکنند -2

 .شود کشور ابالغ می

وزارت جهادکشاورزی موظف است برای ساماندهی وضعیت تولید و صادرات کشمش نسبت به تدوین برنامه اجرایی پنج ساله با  -٣

بندی و های جدید بسته  ی توانمند، استفاده از فناوریهای صنفی تخصص وری تولید، کمک به ایجاد تشکلرویکرد بهبود بهره 

 .سازی )برندسازی( کشمش ایران اقدام نمایدفرآوری و نشان 

 .سازمان برنامه و بودجه کشور ابالغ کرده است -جمهوری این مصوبه را به وزارت جهادکشاورزی رییس اول معاون اسحاق جهانگیری

http://www.iana.ir/fa/news/40185/%D9%85%D9%88%D8%A 
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 بازار و قیمت ها
 فارس - ۹۵/۱۱/۱۳ : تاریخ

 دهد قیمت انواع میوه در تهران + جدول فارس گزارش می
رسد که پرتقال هزار تومان به فروش می 4تا  2500ن قیمت انواع میوه در تهران این هفته افزایشی نداشته و میانگین قیمتی بی

قیمت  ،خبرگزاری فارس کشاورزی  به گزارش خبرنگار .شوندهای فصل محسوب میترین میوهتامسون جنوب و نارنگی به عنوان گران

رم های سطح شهر قیمت هر کیلوگفروشینداشته است، اما برخی از خرده بار تهران نسبت به هفته گذشته تغییرمیوه در میادین تره

ترین فروشند، در حالی که این دو نوع میوه به عنوان گرانهزار تومان می 6هزار تومان و هر کیلوگرم سیب تا  8پرتقال جنوب را تا 

 .رسدهزار تومان به فروش می 4بار تا کیلویی محصوالت فصل در میادین میوه و تره

 قیمت انواع میوه و سبزیجات به شرح زیر است

 قیمت درجه دو قیمت درجه یک نوع میوه ردیف

 3100 3800 انار 1

 3800 4200 پرتقال تامسون جنوب 2

 3100 3400 پرتقال رسمی جنوب 3

 1500 1750 تامسون شمال 4

 2500 2900 سیب قرمز 5

 3100 3500 سیب زرد 6

 1800 2100 ایخیار گلخانه 7

 2600 2900 کیوی 8

 4000 4700 نارنگی بندری 9

 2300 2600 لیمو شیرین 10

 3000 3950 موز 11

 4700 5000 لیمو ترش 12

 1400 1550 بادمجان 13

   1700 ایفلفل دلمه 14

   1700 کدو 15

 900 1300 کاهو 16

 1250 1450 زمینیسیب 17

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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 900 1100 هویج 18

   1150 پیاز قرمز 19

   950 پیاز زرد 20

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1٣951112001٣62 
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۹۵/۱۱/۱۰ : تاریخ

وری در کشاورزی+سند اعضای به قانون افزایش بهرهتوجهی دولت واکنش کمیسیون کشاورزی مجلس به کم

 کمیسیون کشاورزی
قلم کاالی اساسی  8ای به هیأت رئیسه مجلس خواستار پیگیری تخلف دولت نسبت به کاهش تعرفه واردات بعدازظهر امروز طی نامه 

بهمن  10، اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس عصر امروز یکشنبه برگزاری فارسخبه گزارش خبرنگار کشاورزی  .به کشور شدند

ای که به امضای تمامی اعضا رسیده است، خطاب به هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی خواستار در جلسه خود با امضای نامه 95

  .بخش کشاورزی و قانون تجمیع شدندوری در توجهی دولت نسبت به قوانین مختلف از جمله قانون افزایش بهرهبرخورد با کم

با کاهش شدید مواجه  1٣96در این نامه آمده است، بر اساس مصوبه هیأت محترم دولت نرخ تعرفه محصوالت کشاورزی برای سال 

شده و با تقویت واردات و کاهش شدید وضعیت نسبی و رقابتی کاالهای کشاورزی تولیدی کشور، که موجب مشکالت بسیاری برای 

وری، بخش توجهی به قوانین مختلف از جمله قانون افزایش بهرهلیدکنندگان بخش کشاورزی خواهد شد، این اقدام دولت، کمتو

کشاورزی و منابع طبیعی، قانون تجمیع وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی و قانون برنامه پنجم توسعه محسوب 

صور و تخلف از قوانین از سوی هیأت محترم دولت و وزارت جهادکشاورزی بر اساس شود. لذا درخواست بررسی و تهیه گزارش قمی

جالل  محمد شاعری رئیس کمیسیون کشاورزی،این نامه به امضای علی.نامه داخلی مجلس شورای اسالمی را داریمآیین 2٣6ماده 

به گزارش .ایر اعضای کمیسیون کشاورزی رسیده استبختیاری، افضلی، نماینده طارم، علمدار و س وقفچی، اکبری،محمودزاده، علی

 96رو در سال برنج برای سه ماهه پیش قلم کاالهای اساسی از جمله گوشت، 8فارس، طی هفته اخیر با مصوبه هیأت وزیران تعرفه 

 5به  26دی از درصد و تعرفه واردات گوشت گوسفن 21درصد به  40کاهش چشم گیری داشت به طوری که تعرفه واردات برنج از 

شود، این تصمیم برای تنظیم بازار به ویژه بازار شب عید و کاهش قیمت تمام شده اتخاذ شده، گفته می.درصد کاهش داشته است

 .اما واکنش نمایندگان مجلس و تولیدکنندگان داخلی را در پی داشته است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1٣95111000149٧ 
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 برنامه و سیاست ها
 فودپرس ۱۳۹5بهمن ماه  ۱۰یک شنبه 

 کاالی اساسی شد + سند ۸کمیسیون کشاورزی خواستار پیگیری تخلف دولت در کاهش تعرفه واردات 

حساس و ضروری در هیات وزیران به پیشنهاد معاون اجرایی رئیس  کاالی اساسی، 8تصویب کاهش تعرفه واردات  <مواد غذایی

 .داشت همراه به را جمهور، اعتراضات جامعه کشاورزی 

زی برای خوداتکایی در تضاد است، باعث کاهش کشاور جهاد وزارت های برنامه با که این مصوبه ضد تولید و علیه بخش کشاورزی 

 .میکند فراهم را کشور به واردات دوزاره شدن باز زمینه ت کشاورزی شده و درصد برخی محصوال 50تا  5تعرفه واردات 

شکیل ت "نرخ خرید تضمینی و کاهش تعرفه واردات کاالی اساسی"کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی امروز جلسه ای درباره 

 وصخص این در دولت سوی از قوانین از تخلف و قصور گزارش تهیه و بررسی خواستار مجلس رئیس هیئت از ای نامه تهیه با داد و 

با کاهش شدید  1٣96در این نامه آمده است، بر اساس مصوبه هیأت محترم دولت نرخ تعرفه محصوالت کشاورزی برای سال .شد

 یمواجه شده و با تقویت واردات و کاهش شدید وضعیت نسبی و رقابتی کاالهای کشاورزی تولیدی کشور، که موجب مشکالت بسیار

، بخش وریتوجهی به قوانین مختلف از جمله قانون افزایش بهرهبرای تولیدکنندگان بخش کشاورزی خواهد شد، این اقدام دولت، کم

کشاورزی و منابع طبیعی، قانون تجمیع وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی و قانون برنامه پنجم توسعه محسوب 

ه گزارش قصور و تخلف از قوانین از سوی هیأت محترم دولت و وزارت جهادکشاورزی بر اساس شود. لذا درخواست بررسی و تهیمی

 .نامه داخلی مجلس شورای اسالمی را داریمآیین 236ماده 

بختیاری، افضلی، نماینده  وقفچی، اکبری،جالل محمودزاده، علی محمد شاعری رئیس کمیسیون کشاورزی،این نامه به امضای علی

 .علمدار و سایر اعضای کمیسیون کشاورزی رسیده استطارم، 

درصد، کره از  5درصد به  ٣2ای از حقوق ورودی به گزارش تسنیم، بر اساس تصویب اخیر هیات وزیران، نرخ انواع برنج سفید و قهوه

درصد به  10ی قرمز از درصد، لوبیا 10درصد به  15درصد، لپه از  5درصد به  26درصد، گوشت قرمز گوسفندی از  5درصد به  20

درصد کاهش  5درصد به  26درصد و موز از  5درصد به  55درصد، لوبیای چشم بلبلی از  5درصد به  ٣2درصد، لوبیای چیتی از  5

 .یافت

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=584f6ee029469e11b0 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۲تاریخ: 

های مهارتی عالی اشتغال/ ارائه آموزشاشتغال در صنایع دستی و روستایی, دستور کار جلسه آینده شورای

 سیار در روستاها

 .آموختگان خبر دادکارورزی دانش هزار شغل در سال آینده از طریق اجرای طرح 200بینی ایجاد علی ربیعی، وزیر کار از پیش

هزار شغلی که در شش ماهه نخست امسال  ٧00، علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به خبرنگار ایانا به گزارش

گیری اشتغال از صنعت نسل دوم ده نشان می دهد نقش زنان افزایش یافته و جهتایجاد شده است، گفت: بررسی مشاغل ایجاد ش

 نکته سخنان او در این جلسه به شرح زیر است: 20به سوی خدمات مولد رفته است. 

ریم در دستور کار دا 1٣96آموختگان دانشگاهی را داشتیم که اجرای آن را در سال در برنامه ششم توسعه مصوبه کارورزی دانش -1

 هزار شغل از این طریق ایجاد شود. 200ایم که بینی کردهو پیش

آموختگانی که از طریق این طرح جذب بازار کار شوند را دولت و بخشی دیگر را کارفرمایان بخشی از حقوق و دستمزد دانش -2

 پردازند.می

 ارائه شد. 1٣95های مهارتی سیار در روستاها طی سال آموزش -٣

هزار آموزش مهارتی عملیاتی شده و امیدواریم به  200ای است و تاکنون ها سازمان آموزش فنی و حرفهائه این آموزشمتولی ار -4

 هزار نفر آموزش تا پایان سال دست پیدا کنیم. 250تعهد 

 عالی اشتغال است.اشتغال در صنایع دستی و روستایی، دستور کار جلسه آینده شورای -5

تی پرداختیم و کارآموزی در محیط واقعی کار را به تصویب رساندیم تغال فراگیری جلسه قبل به موضوع آیدر راستای طرح اش -6

 ای تعریف کنیم.آموز و مربی را از طریق سازمان فنی و حرفهو درصددیم تا رابطه بین مهارت

فرزندان ما از بازارهای هند گذشته و به بازارهای  هایهای ایرانی و گیمافزاری بچهبا افتخار باید بگویم که امروز تولیدات نرم -٧

 اروپایی راه یافته است که نشانگر توانمندی ایرانی در این عرصه است.

ه در اند و با اینکای استوار کردههای توسعه خود را بر فنی و حرفهنیاز برنامهدر حال حاضر بسیاری از کشورهای پیشرفته پیش -8

ها افزایش دهیم، اما گذاریها و سیاستها، سیاستآموزی را در برنامهدی صورت گرفته که جایگاه مهارتچند سال گذشته تالش زیا

 های مهارتی در رشد و توسعه کشور نرسیدیم.هنوز مسیر طوالنی در پیش داریم و به جایگاه مناسبی از نقش آموزش

تولید، کارآفرینی و استفاده از تولید ملی قید شده، اما تأکید  های کلی اشتغال تقویت و ترویج فرهنگ کار،در بند یک سیاست -9

 کند.گیری از نظام آموزش عالی کشور باشد در حالی که آموزش رسمی افراد را با مهارت نمیشده با بهره

 برای ایجاد اشتغال باید سالی هشت درصد رشد اقتصادی داشته باشیم. -10

 توانیم بین رشد و اشتغال تعادل برقرار کنیم.انیم فاصله خود را کم کنیم به سختی میسال آینده نتو 10اگر ظرف پنج یا  -11

هزار میلیارد تومان یک  12هزار میلیارد تومان نیاز دارد به نحوی که در بخش نفت با  100در حال حاضر هر واحد رشد به  -12

 و هستیم.رمنابع بانکی تأمین کنیم و با محدودیت مالی روبهتوانیم از شود، در حالی که چنین پول سنگینی را نمیشغل ایجاد می

های کار و تولید بکشانیم و منابع بانکی را های خرد ایرانی را به عرصههای خارجی برویم و سرمایهباید به سمت جذب سرمایه -1٣

 هایی وارد کنیم که توسعه و اشتغال را همزمان با هم پیش ببرند.به بخش

خواهیم از طریق آن به رشد و توسعه برسیم هایی که امیدواریم و میشود؛ یکی از بخشا نیروی کار ماهر حاصل میوری ببهره -14

 درصد به آن سهم بدهیم. 20وری است و باید حداقل بهره

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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نیم تواتزریق پول میکند و معتقدیم به وسیله آن و بدون وری تأمین میهزار میلیارد تومان مورد نیاز ما را بهره 100بخشی از  -15

 این کار را به ثمر برسانیم.

درصد برسد در حالی  20با شغل وجود ندارد و شاید این نسبت به  های تحصیلیها رابطه معناداری بین خروجیدر برخی استان -16

 کند.بازار کار را هموار می دهد مهارت راه ورود بهباالی معناداری به دست آمده است که نشان می که بین مهارت و کسب شغل رابطه

گیری هزار شغل ایجاد کردیم و در این فرآیند سه عامل به کمک آمد نخست افزایش نقش زنان، دوم جهت ٧00سال گذشته  -1٧

 اشتغال از صنعت به خدمات مولد و سوم جذب افرادی که تا حدودی مهارت الزم را داشتند.

 ای است.های فنی و حرفهنگ کار و ترویج آموزشهای امروز ما گسترش فرهیکی از دغدغه -18

ای بگذریم و الزامات ساختاری و حقوقی را برای خواهیم کشورمان توسعه جهشی داشته باشد باید از مسیر فنی و حرفهاگر می -19

 بردن مهارت به بطن جامعه دنبال کنیم.

ه نوآوری و خالقیت و خلق ایده در حین کار داریم در غیر این صورت آموزی کند. ما نیاز بامروز هر ایرانی برای بقاء خود مهارت -20

 گیرد./فرهنگ کار شکل نمی

http://www.iana.ir/fa/news/401٧٧/%D8%A٧%D8%B4%D8% 
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۹۵/۱۱/۱۳ : تاریخ

 فروشی نیستمحصول کشاورزی/وزارت جهاد مسئول تنظیم بازار بخش خرده ۸تدوین برنامه جامع برای 
محصول کشاورزی گفت: خودکفایی در تولید کودهای  8معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به تدوین برنامه جامع برای  

  .شودسال آینده محقق می ٣اصلی تا 

، عباس کشاورز صبح امروز در نشست خبری با خبرنگاران، به آخرین وضعیت بخش خبرگزاری فارسکشاورزی  به گزارش خبرنگار

میلیون تن واردات داشت که ارزش این  2٣زراعی کشاورزی در کشور اشاره کرد و گفت: در ابتدای دولت یازدهم، بخش کشاورزی 

وی با اشاره به اینکه تدارکی در عرصه کود دیده نشده بود، خاطرنشان کرد: کود موجودی در انبارها  .یلیارد دالر بودم 14.5واردات 

  .نیز فاقد استاندارد بود و در بخش مکانیزاسیون نیز کار تقریباً رها شده بود

 25در بخش آب طبق برنامه چهارم توسعه افزایش وی افزود: در بخش بذر نیز ساماندهی اندکی صورت گرفته بود و با آنکه قرار بود 

  .وری هیچ تغییری نکرده بودبهره 92تا  86وری اتفاق بیفتد، اما از سال درصدی در بهره

های انجام شده طی دو سه سال اخیر اشاره کرد و گفت: مشخص شد که سطح زیر کشت گندم بسیار زیاد شناسیکشاورز به آسیب

شان از تناسب خارج شده بود. موضوع دیگر اینکه محصوالت اساسی مانند چغندر، کلزا و پنبه سطح زیر کشتشده و تناوب اکولوژیک 

  .رو به افول بود

 محصول اساسی ۸تدوین برنامه جامع برای  *

ناپایداری  یکوی با بیان اینکه عملکرد تولید در تمام محصوالت روند کاهشی داشت، تصریح کرد: بر این اساس، کشاورزی کشور دچار 

های محصول اساسی برنامه جامع تهیه کردیم و انتظارات خود را از بخش 8ذاتی شده بود که ما در ابتدای کار دولت یازدهم برای 

  .مختلف به طور مشخص اعالم کردیم و سیاستی که در نظر گرفتیم، این بود که ابتدا بحران آب حل شود

ان کم شکرد: حتی برای برخی محصوالتی مانند گندم در نظر گرفتیم که سطح زیرکشت معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی تأکید

شان را تغییر دهیم و برای برخی محصوالت دیگر مانند شود و برای برخی محصوالت مانند چغندر تصمیم گرفتیم که تاریخ کشت

نگرانی بابت ظرفیت تولید علوفه در کشور نیز به گفته مسئول زراعت کشور،  .شان به نقاطی پر آب محدود شودبرنج، محل کشت

  .اندیشیدیمای مینکته دیگری بود که به دلیل تأثیر آن در تولید شیر باید برای آن چاره

 راهکار وزارت جهاد برای کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی 3 *

راهکارهای وزارت جهاد کشاورزی برای کاهش تر را وی به راهکار کشت نشایی، آبیاری میکرو و معرفی گیاهان با طول رشد کوتاه

مصرف آب عنوان کرد و گفت: حتی در کشت کلزا، در راستای افزایش تولید روغن و همچنین پایداری کشت محصول استراتژیکی 

ال شود، ظرف سه سبینی میوی این را هم گفت که در شرایط فعلی، بازار کود ساماندهی شده و پیش .مانند گندم تأکید کردیم

  .آینده در تولید کودهای اصلی در کشور به خودکفایی برسیم

 رسیمسال آینده در تولید کودهای اصلی به خودکفایی می 3تا  *

خواهیم تولید بذر به بخش خصوصی واگذار شود وی همچنین به استراتژی وزارت جهاد کشاورزی در تولید بذر اشاره کرد و گفت: می

تاکنون برای  92به گفته کشاورز از سال .اندهای مختلف تاکنون، بذر خیار و خربزه را تولید کردهشرکت ایرانی در استان ٣و 

هزار دستگاه تراکتور به بخش کشاورزی اضافه  60هزار میلیارد تومان تخصیص داده شده که فقط  4مکانیزاسیون در بخش کشاورزی 

  .ت زیادی اتفاق افتاده استآالت برنج تحوالشده است. همچنین در مکانیزاسیون ماشین

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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ها دانست و افزود: طبق کشمعاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی، یکی از نارسایی مهم در بخش کشاورزی را تکمیل نبودن سبد آفت

 هکش باید داشته باشیم، ولی در این زمینه کمبودهایی داریم، اگرچه در طول یک سال گذشتآفت 4تا  ٣قوانین علمی، برای هر آفتی 

معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی،  .نظیر استساله سازمان حفظ نباتات بی 60کش جدید ثبت شده که در تاریخ آفت ٧0تا  60

امیدواریم طی هفته آینده تعرفه  :همچنین از پیشنهاد جدید برای کاهش تعرفه واردات سموم توسط این وزارتخانه خبر داد و گفت

  .جدید عملیاتی شود

  .ئه جزئیات بیشتر در مورد میزان کاهش تعرفه واردات سموم خودداری کردوی از ارا

اکنون محصوالتی همچون چغندر، پنبه و ذرت به روش نشأیی کشت  :بر نیز گفتوی در توضیح بیشتر کشت نشأیی محصوالت آب

و بسیاری از کشاورزان سیستم  ها موفق بوده استجویی آب در پی دارد و همه این نوع کشتدرصد صرفه 40تا  ٣0شود که می

  .اندهای موفق خود به کار گرفتهکشت نشأیی را در کشت

 60هزار هکتار برسد، چرا که از سال  900سال آینده سطح زیر کشت گندم آبی به یک میلیون و  ٣وی اظهار امیدواری کرد تا طی 

 ٧٣های خشکسالی هزار هکتار بوده و حتی در سال ٧00و میلیون  2هزار هکتار تا  160میلیون و  2تاکنون سطح زیر کشت گندم 

  .نیز این سطح زیر کشت کاهش نیافته، اگرچه عملکرد در هکتار کم شده بود 8٧و 

میلی متری  ٣00تن برسد و امیدواریم با بارش  5کشاورز تأکید کرد که تمرکز ما این است که میزان برداشت گندم در هر هکتار به 

  .انیم گندم بیشتری به دست بیاوریمو اصالح بذور بتو

 کنندوری در بخش کشاورزی/ برای مدیریت آب با ما همکاری نمیدرصدی بهره 2۰افزایش  *

وی در بخش دیگری از سخنان خود، از آنهایی که در راستای کاهش سطح زیر کشت بر نسخه مدیریت آب در بخش کشاورزی 

سال گذشته با  ٣ها را زیر سؤال ببرند، در حالی که طی خواهند این روشیا نگرانی می ای با احساساتکنند، گفت: عدههمکاری نمی

  .درصد باال ببریم 20وری در بخش کشاورزی را ایم، بهرههای اصالح بذور توانستههای نوین آبیاری و روشاجرای روش

ها اشاره کرد و گفت: در ی از مزارع، به گلخانهمعاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی، همچنین به ضرورت انتقال کشت سبزی و صیف

کنیم، از روش کشت نشأیی، آبیاری نوین و مالت استفاده کنند، کارند توصیه میعین حال، به آنهایی که در مزارع سبزی و صیفی می

  .چرا که برای نگه داشتن کشاورزان و عقب نگه داشتن آنها از تکنولوژی روز هنر نیست

ناسب های مه ما باید یک شعار داشته باشیم که کشاورزان کشور بدون داشتن نگرانی و به راحتی به تکنولوژیوی تأکید کرد ک

  .پیشرفته دسترسی داشته باشند

: گفت و کرد اشاره کشور داخل در مناسب بذرهای ساماندهی به کشاورزی جهاد وزارت سیاست به معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی،

نند، کشود و سیاست ما این است که هر بذر مناسبی را که کشاورزان انتخاب میداتی ثبت، قرنطینه و ارزیابی میوار بذرهای تمام

تن  55سال به  ٣تن ظرف  42باید در داخل تولید و ساماندهی شود، به عنوان مثال؛ با استفاده از بذر مناسب، عملکرد چغندرقند از 

هزار  550هزار تن یعنی  650هزار تن به یک میلیون و  100لید شکر ما از یک میلیون و در هر هکتار رسیده است، تا حدی که تو

جویی میلیون یورو در کاهش واردات صرفه 200تن افزایش تولید داشته است که اگر بخواهیم با قیمت جهانی شکر محاسبه کنیم، 

  .ینه شده استایم، در حالی که برای واردات بذر اینها فقط یک میلیون دالر هزکرده

درصد  95سال پیش  6جات بسیار کم است، اظهار داشت: در مورد ذرت تا کشاورز با اشاره به اینکه دانش ما در حوزه سبزی و صیفی

آمد، اما با توجه به کمبود آب و از طرفی نیاز به ذرت و علوفه آن برای تولید شیر، از مان با طول کشت پنج ماهه به دست میذرت

 11تر معرفی کند که این اتفاق افتاد و اکنون تولید ذرت ما به ای از بذر با طول رویش کوتاهندگان بذر خواستیم، تا گونهتولیدکن

  .میلیون تن رسیده است
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درصد محصوالت کشاورزی  50های ترقی بخش کشاورزی عنوان کرد و گفت: اکنون تنها وی برداشتن انحصار را یکی دیگر از راه

  .اندقرار گرفته ٧00والنی پنج ماهه دارند و در گروه دوره کشت ط

معاون حجتی در مورد اجرای طرح الگوی کشت در کشور به خبرنگاران گفت: برنج، علوفه، چغندرقند و هدایت کشت سبزی و صیفی 

 برای اجرای طرح الگویبه گلخانه، تماماً جزو الگوی کشت است و به صورت پایلوت در برخی نقاط آغاز شده است و بخش کشاورزی 

  .نویس ملی برای این موضوع ارائه دهیمکشت آمادگی الزم را دارد و تعهدمان این است که تا شش ماه آینده یک پیش

درصد از آب کشاورزی اطراف دریاچه ارومیه را کم کنیم و در عین  40توانیم وی تصریح کرد: حتی با اجرای طرح الگوی کشت می

  .هایی داریم که اگر عملیاتی شود جواب خواهد داددرصد افزایش دهیم چرا که ما نسخه 25حال تولیداتش را 

قلم کاالی اساسی و تأثیر آن بر بازار تولید این محصول در داخل، گفت: وظیفه وزارت جهاد، عرضه  8وی در مورد کاهش تعرفه 

ش تعرفه در فصل عرضه تولید محصوالت داخلی اتفاق بیفتد های کالن است و اگر کاهمناسب، کافی و به موقع کاالها در حد قیمت

زند، ضمن آنکه ای نمیزاست، ولی اگر خارج از فصل عرضه باشد، به تولید لطمهو رقیب محصوالت داخلی شود، از نظر ما خسارت

  .هش تعرفه نیستباید مراقب باشیم تا میزان واردات بیش از تقاضا نباشد و کنترل عرضه در بازار ارزشش کمتر از کا

 فروشی نیستوزارت جهاد مسئول تنظیم بازار در بخش خرده *

ماه موجود است و  6وی با ذکر مثالی در زمینه بازار شکر گفت: امروز نزدیک به یک میلیون تن شکر در کشور یعنی به اندازه نیاز 

 ٣400ای آن را کیلویی خریداری کنند، اما اگر مغازه تومان از بورس کاال آن را 2520توانند به طور عمده با قیمت مصوب همه می

اع فروشی نیست و در قانون انتزفروشد چه کسی باید پاسخگو باشد؟ چرا که وزارت جهاد مسئول تنظیم بازار در بخش خردهتومان می

  .هم بر آن تأکید شده است

گوید آب رد توزیع عادالنه آب اجرا شود، چرا که این قانون میدر مو 61کشاورز اذعان داشت که همه باید فشار بیاورند تا قانون سال 

شود، چرا کشاورز را متهم هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور حفر می ٣00به صورت حجمی باید تحویل کشاورز شود، وقتی نزدیک به 

  .ایمد کردههزار حلقه را مسدو ٣ها بسیار کند است در حالی که کنید و از آن طرف سرعت انسداد چاهمی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1٣95111٣000621 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۱تاریخ: 

 ها استل پیچیدگی دستوالعملدلیهای روغنی در غنا کلید خورد/ کندی کار بهکشت فراسرزمینی دانه

 96شود از ابتدای سال بینی میهای روغنی در کشور غنا کلید خورده است و پیشپس از کشور اوکراین کشت فراسرزمینی دانه

گو ومسئول کارگروه کشت فراسرزمینی و کمیسیون کشاورزی اتاق اصفهان امروز در گفت.اندازی شودنخستین مرزعه این محصول راه

های روغنی در کشور غنا از مزایای بیشتری برای ایران برخودار است، گفت: با توجه به دمای برنگار ایانا با بیان اینکه کشت دانهبا خ

های روغنی در سال وجود ندارد، اما در کشورهای آفریقایی ازجمله و اوکراین امکان بیش از یک بار کشت دانه CISهوا در کشورهای 

 درجه امکان دو بار کشت کشت این محصوالت در سال وجود دارد. 40درجه و بیشینه دمای  10دمای دلیل کمینه غنا به

احمدرضا همتی افزود: کارگروه کشت فراسرزمینی در ماه آینده به کشور غنا سفر خواهند کرد تا شرایط اراضی دولتی و خصوصی 

هزار هکتار عنوان این محصول در مرحله نخست را دوهزار تا سه های روغنی بررسی کند.وی میزان کشتاین کشور را برای کشت دانه

 هزارهای روغنی در این کشور این طرح از کمترین سطح که دو تا سهسنجی کشت و تولید دانهکرد و ادامه داد: پس از طرح امکان

کمیسیون کشاورزی اتاق اصفهان در هکتار است آغاز و به تدریج به سطح آن اضافه خواهد شد.مسئول کارگروه کشت فراسرزمینی و 

پاسخ به این پرسش که آیا دوری مسافت با کشورهای آفریقایی ازجمله غنا از نقاط ضعف اجرای طرح کشت فراسرزمینی در این 

توان از نقاط ضعف اجرای طرح کشت فراسرزمینی در کشورهای کشورها نیست، بیان کرد: هرچند مسافت زیاد زمینی و هوایی را می

های تولید، ایجاد اشتغال و فراهم شدن امکان ریقایی برشمرد، اما شرایط مناسب آب و هوایی این کشورها و پایین بودن هزینهآف

 تواند سایر نقاط ضعف طرح را پوشش دهد.های روغنی را میتجارت آب مجازی برای کشت دانه

ای که نامهرزمینی دانست و تأکید کرد: بر اساس آیینکارگیری بخش خصوصی را یکی از شروط موفقیت طرح کشت فراسهمتی به

مشخص  های اجراییهایی برای فعاالن اقتصادی کشت فراسرزمینی و تکالیفی برای دستگاهدولت در اردیبهشت تصویب کرد، مشوق

 اند.کند کرده ها و سازکارهای تعیین شده آنقدر زیراد و دست و پاگیر هستند که روند کار راشده است، اما دستورالعمل

های وی در پایان وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصاد و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را دستگاه

رای هر هایی را بنامه کشت فراسرزمینی تکالیف و فعالیتدخیل در اجرای طرح کشت فراسرزمنی عنوان کرد و یادآور شد: طبق آیین

 رو کرده است./ها مشخص شده که کار را با پیچیدگی زیادی روبهکدام از این وزارتخانه

http://www.iana.ir/fa/news/4008٣/%DA%A9%D8%B4% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۴تاریخ: 

 کشاورزی محصول ۸ برای ه جامعتدوین برنام

محصول کشاورزی گفت: خودکفایی در تولید  8معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به تدوین برنامه جامع برای :اعتماد 

شود. عباس کشاورز به آخرین وضعیت بخش زراعی کشاورزی در کشور اشاره کرد و گفت: سال آینده محقق می ٣کودهای اصلی تا 

میلیارد دالر بود. وی با اشاره به  5/14میلیون تن واردات داشت که ارزش این واردات  2٣تدای دولت یازدهم، بخش کشاورزی در اب

اینکه تدارکی در عرصه کود دیده نشده بود، خاطرنشان کرد: کود موجودی در انبارها نیز فاقد استاندارد بود و در بخش مکانیزاسیون 

در بخش بذر نیز ساماندهی اندکی صورت گرفته بود و با آنکه قرار بود در بخش آب طبق  :ود. وی افزودنیز کار تقریبا رها شده ب

وری هیچ تغییری نکرده بود. کشاورز به بهره 92تا  86وری اتفاق بیفتد، اما از سال درصدی در بهره 25برنامه چهارم توسعه افزایش 

اشاره کرد و گفت: مشخص شد که سطح زیر کشت گندم بسیار زیاد شده و تناوب های انجام شده طی دو سه سال اخیر شناسیآسیب

ه افول شان رو باکولوژیک از تناسب خارج شده بود. موضوع دیگر اینکه محصوالت اساسی مانند چغندر، کلزا و پنبه سطح زیر کشت

کرد: بر این اساس، کشاورزی کشور دچار یک  وی با بیان اینکه عملکرد تولید در تمام محصوالت روند کاهشی داشت، تصریح .بود

محصول اساسی برنامه جامع تهیه کردیم و انتظارات خود را از  8ناپایداری ذاتی شده بود که ما در ابتدای کار دولت یازدهم برای 

 .های مختلف به طور مشخص اعالم کردیم و سیاستی که در نظر گرفتیم، این بود که ابتدا بحران آب حل شودبخش

 .مبسوط این نشست خبری در اخبار دیروز ایانا آمده است

http://www.iana.ir/fa/news/402٧0/%D8%AA%D8% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۳تاریخ: 

شود؛ انجمن واردکنندگان کود و سم یا شبکه میهای کشاورزی به کدامیک سپرده سرنوشت نهاده

 های روستایی!؟تعاونی

 برانگیزی میان یک تشکل بخشهای مهم کشاورزی مانند کود، بذر و سم تبدیل به موضوع تازه و بحثتعیین متولی تأمین نهاده

این عمدتاً بر عهده شرکت دولتی خدمات  ها که پیش ازخصوصی و سازمان تعاون روستایی ایران شده است. تأمین و توزیع این نهاده

حمایتی کشاورزی بوده، حال خواستگاران پروپاقرص جدیدی پیدا کرده است که هریک خود را در بر عهده گرفتن این وظیفه مهم و 

 .گویندتر دانسته و برای اثبات حق خود از مستندات قانونی سخن میبها محقگران

 برانگیزی میان یک تشکل بخشکشاورزی مانند کود، بذر و سم تبدیل به موضوع تازه و بحث های مهمتعیین متولی تأمین نهاده

ها که پیش از این عمدتاً بر عهده شرکت دولتی خدمات خصوصی و سازمان تعاون روستایی ایران شده است. تأمین و توزیع این نهاده

ده است که هریک خود را در بر عهده گرفتن این وظیفه مهم و حمایتی کشاورزی بوده، حال خواستگاران پروپاقرص جدیدی پیدا کر

 گویند.تر دانسته و برای اثبات حق خود از مستندات قانونی سخن میبها محقگران

ای به دفتر رئیس جمهوری، خواستار تازگی با ارسال نامهانجمن واردکنندگان سم و کود ایران یکی از این خواستگاران است که به

ظیفه تأمین و توزیع انواع کود، سم و بذرها به این تشکل صنفی شده است و دفتر رئیس جمهوری نیز در پاسخ به این واگذاری و

 شده است. "بررسی موضوع و اقدام الزم و اعالم نتیجه"نامه، خطاب به وزیر جهاد کشاورزی، خواستار 

قانون  44گوید: بر اساس اصل این باره به خبرنگار ایانا مییزدی، رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود ایران در سیدمهدی حسینی

شد. وی همچنین معتقد است درصدی سموم به بخش خصوصی واگذار می 100ها پیش واردات و همچنین توزیع اساسی باید سال

 ها بسیار موفق عمل کند. موقع این نهادهکه بخش خصوصی توانسته است در تأمین و توزیع به

شود که غالمحسین طباطبایی، معاون فنی و نان در حالی از سوی رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود ایران مطرح میاما این سخ

بر اساس دستور وزیر جهاد کشاورزی تا پایان سال جاری به ایانا گفته بود،  95ماه اجرایی سازمان مرکزی تعاون روستایی، اوایل دی

های تحت پوشش سازمان شبکه تعاونی"درصد این نوع از کود توسط  100درصد کود اوره و از ابتدای سال آینده  60( 95)سال 

رعت های روستایی، ستعاونیوی مدعی شده بود، با واگذاری تأمین کود ازته به  شود.تأمین و توزیع می "مرکزی تعاون روستایی ایران

رود و در صورت واگذاری کامل کار به این سازمان، برخی از کودها )مانند کودهای و دقت تهیه و توزیع کودهای داخلی باال می

 واسطهرسند؛ به عبارت دیگر، با ورود مستقیم و بیشوند با قیمت کمتری به دست کشاورزان میفسفاته( که از خارج کشور تأمین می

 یابد.شده واردات این نوع کودها برای کشاورزان کاهش میهای روستایی، هزینه تمامتعاونی

همچنین یزدان سیف، مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی، در نشست خبری آذرماه سال جاری بدون اشاره مستقیم به تحرکات جدی 

ها ازجمله کود، سم و بذر به اندازه کافی انواع نهادهم کرد: های مهم کشاورزی، اعالبخش خصوصی برای واگذاری اختیار واردات نهاده

 شود.ها برای کشاورزان تهیه میتأمین شده و برای حل برخی از موانع در آینده نزدیک کارت اعتباری خرید این نهاده

های کشاورزی، در واکنش به سخنان مدیرعامل دگان سم و کود ایران در حاشیه نمایشگاه نهادهدر این میان، رئیس انجمن واردکنن

دارد: شرکت خدمات حمایتی و تالش تعاون روستایی برای واگذاری اختیار تأمین کود و سم کشاورزان به آنها، به ایانا اظهار می

قانون اساسی از سال ها قبل بخش دولتی حق ورود به این  44شود که بر اساس اصل سخنان مدیران یادشده در حالی مطرح می

 حیطه یا استفاده از تسهیالت دولتی برای تأمین این نهاده را نداشته و ندارد.

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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ای توان سازمان تعاون روستایی را غیردولتی نامید، افزود: هر تصمیمی در این حوزه مقدمهیزدی در ادامه با تأکید بر اینکه نمیحسینی

اند. های واردکننده سم، کود و بذر که زمینه اشتغال صدها نفر را فراهم کردههای تولیدی و شرکترای تضعیف و نابودی کارخانهاست ب

شاید به همین دلیل بود که رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود ایران دو هفته پیش در نشست مهم اتاق ایران که با حضور وزیر 

های کشاورزی را به این انجمن مطرح و خواستار بر عهده گزار شد، موضوع واگذاری تأمین و توزیع نهادهصنعت، معدن و تجارت نیز بر

 گرفتن این وظیفه مهم شد.

وگویی با پایگاه خبری اتاق ایران به اظهارات معاون زراعت بذر و کود ایران دیروز نیز در گفت البته رئیس انجمن واردکنندگان سم،

، شودهای کشاورزی تا پایان امسال به بخش خصوصی واگذار میی که هفته گذشته اعالم کرده بود واردات نهادهوزیر جهاد کشاورز

جات این اظهارات معاون وزیر جهاد کشاورزی در خصوص بذر حبوبات و غالت است، اما روند واگذاری واردات بذر سبزی "اظهار کرد:

جات را بخش خصوصی به صوصی آغاز شده و در حال حاضر بذور سبزی و صیفیجات از ابتدای دولت یازدهم به بخش خو صیفی

درصد  ٧5رساند در این میان آنچه بالتکلیف مانده است در اختیار ماندن کند که در همه کشور به فروش میطور کامل وارد می

ق ایران و انجمن واردکنندگان سم، بذر واردات کود در دست دولت است که در تالشیم با همکاری و رایزنی کمیسیون کشاورزی اتا

درصد دیگر از واردات کود به  20و کود ایران، واردات کود نیز به بخش خصوصی منتقل شود. پیشنهاد ما در این زمینه واگذاری 

 رو شده است. در این صورت سهم بخش خصوصی ازبخش خصوصی تا پایان امسال است که با موافقت وزارت جهاد کشاورزی روبه

اما این که واگذاری کود به عنوان یکی از مهم ترین و حساس ترین نهاده های کشاورزی  ".درصد خواهد رسید 45واردات کود به 

آن هم در برهه حساس نزدیک انتخابات به انجمن واردکنندگان کود و سم واگذار خواهد شد یا شبکه بزرگ تعاونی های روستایی 

 است که پاسخ آن تا امروز چندان نزدیک به یقین نیست! در سازمان تعاون روستایی؛ پرسشی

رسد نظر میشده بپنداریم؛ بهها از شرکت دولتی خدمات حمایتی را تماماما در هر صورت اگر سلب اختیار واردات و تأمین نهاده

رباره ده است که هر تصمیصی دای شهای کود، سم و بذر کشاورزی تبدیل به کالف پیچیدهتعیین متولی جدید تأمین و توزیع نهاده

دنبال داشته باشد. باید دید تدبیر وزیر جهاد کشاورزی درباره این موضوع چیست و چگونه این تواند منافع و زیان بسیاری را بهآن می

تر ی است که بیشمناقشه را هوشمندانه مدیریت خواهد کرد. اما فارغ از تدبیر و تصمیم وزیر، در نهایت آنچه اهمیت دارد اتخاذ تصمیم

 ترین هزینه تولید را در صنعت کشاورزی به خود اختصاص داده است./های کشاورزی، عمدهمنافع کشاورزان را تأمین کند؛ زیرا نهاده

http://www.iana.ir/fa/news/40226/%D8%B٣%D8%B1%D9% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۱تاریخ: 

 های بخش کشاورزی تأیید شدبندی شرکتصالحیت نظام مهندسی برای رتبه

 های بخشبندی شرکتمعاونت حقوقی رئیس جمهور مسئولیت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در زمینه رتبه

 .کشاورزی را تأیید کرد

بندی مشاوران و پیمانکاران بخش کشاورزی و مراکز ایانا، با تأیید معاون حقوقی رئیس جمهوری از این پس رتبه به گزارش خبرنگار

وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی که توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی ( ماده دو قانون افزایش بهره6مورد اشاره در تبصره )

ی ریزای به سازمان مدیریت و برنامهخواهد بود.معاون حقوقی رئیس جمهور با ارسال نامهشود، مورد تأیید و منابع طبیعی انجام می

ر های فعال دبندی شرکتشده از سوی این سازمان در زمینه عدم صالحیت سازمان نظام مهندسی برای رتبهکشور، به مسائل مطرح

قانون برنامه و بودجه، مصوب سال  22ور با استناد به ماده ریزی کشبخش کشاورزی پاسخ گفت.پیش از این سازمان مدیریت و برنامه

های بخش بندی شرکتقانون برنامه پنجم توسعه، سازمان نظام مهندسی را فاقد صالحیت برای رتبه 215و  224و حکم مواد  1٣51

ادر به شرکت در مناقصات دولتی کردند، قهایی که از نظام مهندسی رتبه دریافت میکشاورزی اعالم کرده بود. بر این اساس شرکت

وری یک قانون موخر بوده و ( ماده دو قانون افزایش بهره6نبودند.معاون حقوقی رئیس جمهوری با استناد به این نکته که تبصره )

 زی را قانونیریبه تصویب هیات وزیران رسیده، قوانین مورد استناد سازمان مدیریت و برنامه 91مهر ماه سال  ٣0نامه اجرایی آن آیین

وری را تأیید کرده است. به این ترتیب بر اساس قوانین بعدی، سازمان نظام عام دانسته و موخر بودن ماده دو قانون افزایش بهره

 های بخش کشاورزی اقدام کند.بندی شرکتتواند نسبت به رتبهمهندسی می

شده توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و بندی انجامباید رتبه ریزی، از این پسبا ارسال این نامه به سازمان مدیریت و برنامه

 های دولتی به رسمیت شناخته شود./منابع طبیعی نیز در مناقصات دستگاه

http://www.iana.ir/fa/news/40115/%D8%B5%D9%84% 
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 سیاست ها برنامه و
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۳تاریخ: 

 های تخصصی صنفیمندی از نظرات تشکلالزام بخش دولتی به بهره

وزه صنایع های حهای صنایع غذایی، تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی گفت: نیاز حقیقی تشکلمدیره فدراسیون تشکلعضو هیأت

ارزش بخش کشاورزی است و قطعاً اصالح این مقررات به اصالح و سیر نزولی  غذایی کشور تأکید بر قوانین و مقررات و تکمیل زنجیره

 .انجامدمشکالت صنایع غذایی می

ولتی های دها و شرکتها، مؤسسهها، سازمانمحسن نقاشی با بیان این مطلب به خبرنگار ایانا گفت: این بخشنامه ابالغی، وزارتخانه

ها، ها، اتحادیه ها و فدراسیونهای مربوطه شامل تعاونیهای مرتبط از تشکلریزیو برنامهها را ملکف کرده است تا در سیاستگزاری

های آنان استفاده کنند. همچنین های مرتبط با موضوع دعوت به عمل آورده و از دیدگاههای غیردولتی و سایر تشکلاصناف و انجمن

 های اجرایی نیز صورت خواهد پذیرفت.ها از دستگاهپایش الزم برای ارزیابی میزان مشارکت تشکل

کمیلی های صنایع غذایی، تبدیلی و تویژه فدراسیون تشکلها بهاکنون فرصت طالیی در اختیار تشکلوی تأکید کرد: خوشبختانه هم

 حوزه صنعتریز، مسائل و مشکالت گیر و برنامهبخش کشاورزی ایران فراهم آمده است تا بتواند از طریق حضور در مجامع تصمیم

های این حوزه برای تکمیل این های حقیقی و تشکلغذایی کشور را مطرح کند. همچنین این آمادگی نیز وجود دارد که گروه

های موضوعی صنایع غذایی، تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی برای تجمیع و چتر فدراسیون وارد عمل شوند و زمینه عضویت تشکل

 .حمایتی فدراسیون فراهم گردد

های صنایع غذایی، تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی ایران در پایان اظهار داشت: نیاز حقیقی مدیره فدراسیون تشکلعضو هیأت

های حوزه صنایع غذایی کشور تأکید بر روی قوانین و مقررات و تکمیل زنجیره ارزش بخش کشاورزی است و قطعاً اصالح این تشکل

 انجامد./مشکالت صنایع غذایی میمقررات به اصالح و سیر نزولی 

http://www.iana.ir/fa/news/40250/%D8%A٧%D9%84%D 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۱تاریخ: 

 برنامه تغییر ارز مبنا

نای گزارشگری اقتصادی، ارزی است که در کشور رایج است و مبادالت خارجی نیز با آن صورت دنیای اقتصاد: در اقتصادهای دنیا مب

واسطه وجود ها و عملیات حسابداری منطبق شود. در ایران بهشود که عملیات واقعی اقتصاد با گزارشگیرد. این کار باعث میمی

گیرد؛ اما مبنای گزارشگری اقتصادی، همچنان عتبر دنیا صورت میهای دالری، عمده عملیات واقعی اقتصاد با سایر ارزهای متحریم

احتمال مواجه شدن با تحریم »، «انتقال نوسانات نرخ دالر به داخل»دالر باقی مانده است. این موضوع باعث بروز مشکالتی مانند 

شده است. رئیس کل بانک « ملیات واقعیها با عسازی گزارشدشواری یکسان»و « تمرکز تقاضای جامعه برای دالر»، «دالری آمریکا

گوی تلویزیونی از برنامه این نهاد برای تغییر ارز مبنای گزارشگری از دالر به یک ارز معتبر دیگر در دو ماه ومرکزی، در یک گفت

نکه در تجارت خارجی سیف برای ارز جایگزین دو ویژگی را برشمرد: نخست آنکه از ثبات الزم برخوردار باشد و دوم آ .آینده خبر داد

ترین مبادالت تجاری ایران با اتحادیه اروپا، چین رئیس کل بانک مرکزی با توجه به اینکه بزرگ .کشور ما نقش پررنگی داشته باشد

ت گیری از ارز رایج در تجاردو روش متداول جهان برای این تغییر را استفاده از سبدی از ارزها یا بهره گیرد،و امارات صورت می

رئیس کل بانک مرکزی از تغییر واحد ارز گزارشگری کشور از دالر به دیگر ارزهای رایج دنیا خبر داد. او با اشاره به .خارجی دانست

دهی قرار داد که از ثبات بیشتری برخوردار است و نقش اندک دالر در تجارت خارجی ایران تاکید کرد: باید ارزی را مبنای گزارش

دهی ایران حداکثر تا دوماه آینده صورت کاربرد بیشتری دارد. سیف با بیان اینکه تغییر ارز مبنا در گزارش در تجارت خارجی ما

برای این تغییر باید یکی از دو روش معمول در جهان را انتخاب کرد؛ یعنی یا سبدی از ارزها را تعیین کنیم یا  :گیرد، توضیح دادمی

 .کند، برگزینیمرجی ایفا میارزی که بیشترین نقش را در تجارت خا

 اصالح واحد ارزی در گزارشگری

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، سیف در برنامه نگاه یک از برنامه بانک مرکزی در مورد تغییر واحد ارز گزارشگری کشور از 

های اولیه وجود داشت و این روند تحریم خبر داد. به گفته سیف، گرفتاری ایران با دالر از زمان« ارزهای رایج دنیا»به دیگر « دالر»

در حال حاضر نیز ادامه دارد، اما درخصوص استفاده از ارزهای دیگر، محدودیتی وجود ندارد. او با بیان اینکه در حال حاضر واحدهای 

 های انگلیسی بهبانکاند، درخصوص عدم تمایل بانکی ایران، در اغلب کشورهای دنیا از جمله آلمان، فرانسه و ایتالیا فعال شده

ها ندارد و این بی میلی تنها ناشی از ریسکی است که خود این موضوع هیچ ارتباط معناداری با تحریم همکاری با ایران اعالم کرد:

 .کنند. در این خصوص هم مذاکراتی در شرف انجام است و امیدواریم مشکالت به زودی مرتفع شودآنها ارزیابی می

 زهاتغییر برابری ار

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر نقش اندک دالر در تجارت خارجی ایران عنوان کرد که در چنین شرایطی منطقی نیست دالر 

زش واحد ار»دهی اقتصادی ایران باشد. او به ارائه توضیحاتی درباره تغییر نرخ برابری ریال در برابر یورو و دالر گفت: مبنای گزارش

رئیس کل بانک « درصد کاهش یافته است. 1/ 2قریب به  1٣92ر برابر ریال ایران، آذر امسال در مقایسه با مرداد پول اتحادیه اروپا د

های اخیر مرکزی با تاکید بر این که نوسانات ارزهای کشورهای مختلف در برابر یکدیگر اصوال پدیده عجیبی نیست، گفت: در ماه

غییر یافته، به عبارت دیگر دالر حتی در برابر یورو و سایر اسعار تقویت شده است. این برابری دالر نسبت به سایر ارزها به شدت ت

خواهند نرخ واحد عنوان مثال کشورهای حوزه یورو میهای تجاری و اقتصادی کشورها است. بهشرایط در مواردی ناشی از سیاست

شوند. به هر حال با توجه به قدرت گرفتن دالر و به خصوص  پول خود را کاهش دهند تا صادراتشان توسعه یابد یا مانع از واردات

بحران نفتی که بازارهای جهانی را تکان داد، نرخ برابری واحد پول آمریکا در مقابل همه ارزهای رایج دنیا تغییر کرد. این افت ارزش 
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درصد ضعیف  26رو هم در قیاس با دالر درصد بود. در این میان یو8٧درصد و برای روسیه و روبل  1٣0برای واحد پول آذربایجان 

 .درصد به ثبت رسید یعنی حتی کمتر از یورو 21با این همه، افت ارزش ریال در برابر دالر  .تر شد

 انتخاب یکی از دو روش معمول جهان

باید انجام  گفته شدهرئیس کل بانک مرکزی با بیان این مقدمات توضیح داد: یکی از اقداماتی که در این خصوص و با توجه به شرایط 

دهی قرار دهیم که از ثبات بیشتری برخوردار شود تغییر واحد ارز گزارشگری ایران است. به عبارت دیگر ما باید ارزی را مبنای گزارش

ترین است و در تجارت خارجی ما کاربرد بیشتری دارد.به گفته سیف، بانک مرکزی در این خصوص مشغول فعالیت است چون بزرگ

تواند یکی از دو روش معمول در جهان گیرد. با این اوصاف، ایران میالت تجاری ایران با اتحادیه اروپا، چین و امارات صورت میمباد

 .کند، برگزیندرا انتخاب کند؛ یعنی یا سبدی از ارزها را تعیین کند یا ارزی که بیشترین نقش را در تجارت خارجی ایفا می

های ارزی هم در این راستا از جمله پیمان دهی ایران را یک یا دو ماه آینده اعالم کرد و گفت:گزارش او زمان تغییر ارز مبنا در

هایی نیز با کشورهای مختلف از جمله آذربایجان، نامهراهکارهایی است که بانک مرکزی مورد توجه قرارداده و به همین منظور تفاهم

ا هها وجود ندارد. او درخصوص عدم تحقق پیمانه در عمل، امکان اجرایی شدن این تفاهمعراق، روسیه و ترکیه امضا شده اما متاسفان

 پیمان است. اینتوضیح داد: یکی از دالیل عدم تحقق پیمان ها، انجام صادرات نفت، در مقابل نبود وارداتی مناسب از کشورهای هم

توان انتظار به ثمر رسیدن نی که تعادل کاالیی ایجاد نشده نمیرسد تا زماکند و به نظر میعدم تعادل، گردش منابع را کند می

 .های ارزی را داشتپیمان

 تعریف ارز عملیاتی و ارز گزارشگری

گیرد، اما ارز گزارشگری، ارزی است که مبنای ستدها و معامالت بر اساس آن صورت میوشود که دادارز عملیاتی به ارزی اطالق می

عنوان مثال، در حال حاضر بخش قابل توجهی از نفت کشور به اروپا یا گیرد. بههای اقتصادی قرار میشمحاسبات و انتشار گزار

ها از صادرات نفت ایران همواره بر اساس شوند که ارز عملیاتی آن غیر از دالر است، اما میزان گزارشکشورهای شرق آسیا صادر می

ای، دیگر دالر های هستههای مربوط به فعالیتهای اولیه و در ادامه تحریمد تحریمهای گذشته به دلیل وجودالر بوده است. در سال

شد، هایی در جریان معامالت از دالر استفاده میشده است. همچنین اگر در برههعنوان ارز اصلی در تجارت خارجی محسوب نمیبه

شود،اما المللی ایران از سایر ارزها استفاده میر مبادالت بیندر حالی که د .شددر مراحل پرداخت، دالر به ارزهای دیگر تبدیل می

 .شودها از دالر استفاده میبرای ثبت حساب

 اثرگذاری تناقض ارزی

شود که این روند باعث ها بر حسب دالر محاسبه و ثبت میشود، اما حسابهنگامی که عمال از ارز دیگر در معامالت استفاده می

به اقتصاد کشور منتقل شود و این در حالی است که این ارز نقشی در عملیات ارزی ما نداشته است. از سوی شود نوسانات دالر می

دیگر، استفاده از دالر باعث شده عادات مصرفی نیز به این سمت کشیده شود و تقاضا برای ارز مسافرتی و حتی زیارتی، با دالر صورت 

. این شودای مسافرتی نیز با دالر پرداخت میمقصد به ارز آن کشور تبدیل و ارز سهمیه در حالی که این دالر نیز در کشور .گیردمی

شود یک دوگانگی ارزی در توان در ارز مسافرتی نیز از یک نرخ ارز معتبر دیگر بهره برد. این موضوع باعث میدر حالی است که می

 .بخش عملیات و گزارشگری در اقتصاد کشور وجود داشته باشد

 های اصالحیگام

ها ارز گزارشگری را ها صورت گیرد، تا بنگاهها و بانکتواند در مرحله اول در بنگاهدر حال حاضر این اصالح گزارشگری در نرخ ارز می

کنند، ها و صادرکنندگان بر اساس یک ارز مشخص عملیاتی کار میمتناسب با نرخ ارز عملیاتی تغییر دهند. یا اینکه اگر بنگاه
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توان، عادات مصرفی جامعه را بر اساس این نرخ تغییر داد. به این های آن نیز بر اساس آن تنظیم شود. در گام بعد نیز میشگزار

 .شودهای دالری و همچنین نوسانات این ارز محافظت میشکل، اقتصاد کشور از تحریم

 به تنش دامن نزنید

الحجج توصیه کرد که از دامن زدن به تنش موجود بپرهیزند کاسپین و ثامن گذاران موسساترئیس نهاد ناظر پولی کشور، به سپرده

ها در اقتصاد و بازارهای مالی کشور است. رئیس کل چرا که یکی از پیش نیازهای رشد و توسعه اقتصادی، جلوگیری از ایجاد تنش

اهلل یگذاران رسیدگی کرد. ولبه مطالبات سپردهتوان بانک مرکزی بر این نکته تاکید دارد که در فضای آرام با سرعت بیشتری می

های زیر گذاریدرصد سپرده 90زده ارائه داد. طبق گفته سیف، بیش از سیف در برناه نگاه یک توضیحاتی راجع به دو موسسه بحران

ان این گذارسپردهالحجج تعیین تکلیف شده است.رئیس کل بانک مرکزی این اطمینان را به میلیون تومان در موسسه ثامن ٣00

 .موسسه داد که در روند رسیدگی به هیچ عنوان، استثنایی وجود نخواهد داشت و کامال بر اساس ضوابط عمل خواهد شد

شور های کها از میان موسسات ادغام شده به موسسه کاسپین و حکم مقام قضایی در یکی از استانعدم انتقال داراییهمچنین سیف

تابلوی کاسپین بر موسات مذکور را دلیل ایجاد مشکالت این موسسه خواند. او تاکید کرد که بانک مرکزی  مبنی بر نصب زودهنگام

در حال حل و فصل موضوع است و مشکالت حل خواهند شد.رئیس کل بانک مرکزی به جامعه هشدار داد که طبق اصول اولیه بازار 

ه دهد قطعا ریسک و خطر بیشتری هم بای که سود بیشتر وعده میوسسهدلیل نیست؛ به عبارت دیگر ممالی، هیچ نرخ باالتری بی

 .کندصاحب سرمایه تحمیل می
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۰تاریخ: 

های کاالهای ای قانون مبارزه با قاچاق کاال/ گندم و کود شیمایی در گروهفهرست جدید کاالهای یارانه

 های کشاورزیاساسی و نهاده

 .قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز را تصویب کرد( 18ماده )( 2ای موضوع تبصره )هیأت وزیران فهرست کاالهای یارانه

 قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز را تصویب کرد.( 18ماده )( 2ای موضوع تبصره )أت وزیران فهرست کاالهای یارانهبه گزارش ایانا، هی

 متن کامل این مصوبه که به امضای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری رسیده، به شرح زیر است:

ارت نفت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش وزارت صنعت، معدن و تجارت، وز -وزارت امور اقتصادی و دارایی 

های امور اقتصادی و دارایی و به پیشنهاد مشترک وزارتخانه 1٣95ماه پزشکی، وزارت دادگستریهیأت وزیران در جلسه ششم بهمن

 تصویب کرد: -1٣92مصوب -قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز ( 18ماده )( 2صنعت، معدن و تجارت و به استناد تبصره )

 شود:قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز به شرح زیر تعیین می( 18ماده )( 2ای موضوع تبصره )فهرست کاالهای یارانه -1

 نام کاال گروه کاالیی ردیف
 

 نام کاال گروه کاالیی ردیف

 کاالهای اساسی 1

 گندم

 دارو ٣

شده برای بیماران داروهای ساخته

العالج و داروهای ، صعبخاص، مزمن

 مشمول یارانه

 آرد
 واکسن

 شیرخشک )اطفال و متابولیک(

 کیسه خون نان

 های انرژیحامل ٣

 بنزین

 کود شیمیایی )فسفات، پتاس( های کشاورزینهاده 4

 گازوئیل

 نفت سفید

 گاز مایع

 نفت کوره

  
سوخت هوایی 

(ATK) 

 

کند و مادامی که ایجاد نمی( 1نامه تعهدی را برای پرداخت یارانه به کلیه کاالهای مشخص شده موضوع فهرست بند )این تصویب -2

 گردد.نمی( 18ای به هریک از کاالهای مذکور پرداخت نگردد مشمول جریمه موضوع بند )پ( ماده )عمالً یارانه

نامه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی االجرا شدن این تصویبیک ماه از تاریخ الزممصادیق گروه کاالیی دارو ظرف  -٣

 گردد./صورت عمومی اعالم می)سازمان غذا و دارو( به

http://www.iana.ir/fa/news/40089/%D9%81%D9%8٧%D8%B1% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۳تاریخ: 

 الخروج کردن فعاالن اقتصادی بازنگری شدشرایط ممنوع

، بانک مرکزی طی بخشنامه ای شرایط ممنوع الخروج کردن فعاالن اقتصادی را به ٧6پیرو مصوبه چهل و دومین جلسه کمیته ماده 

برنامه پنجم توسعه مبنی بر بازنگری در شرایط ممنوع  ٧6ه چهل و دومین جلسه کمیته ماده به گزارش ایانا، مصوب.نفع آن ها محدودتر کرد

 .شده است ٣٣٧٧94/95الخروج کردن فعاالن اقتصادی متقاضی تسهیالت، منجر به صدور بخشنامه جدید بانک مرکزی به شماره 

منوع الخروج شدن فعاالن اقتصادی را بررسی کرده و پیش از این، کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری اتاق ایران، مشکالت م

، پیشنهاداتی را به منظور لحاظ کردن در شرایط ممنوع الخروجی ارائه کرده بود. ارائه ٧6در تعامل و همکاری با دبیرخانه کمیته ماده 

عاونت حقوقی رئیس جمهور و منجر به ابالغ مصوبه کمیته به بانک مرکزی توسط م ٧6این پیشنهادات در صحن جلسه کمیته ماده 

از عمده مطالبی که در بخشنامه جدید بانک مرکزی لحاظ شده است، .سپس صدور بخشنامه جدید مذکور در بانک مرکزی شد

هکار های بدپذیر نبودن ممنوعیت خروج مدیران سابق شرکتالخروجی، امکانتوان به الزام آگاه کردن کتبی افراد پیش از ممنوعمی

جایگزین بخشنامه قبلی بانک مرکزی  ٣٣٧٧94/95بخشنامه جدید شماره .عدم امکان ممنوعیت خروج ضامن اشاره کردو همچنین 

ها برای درخواست ممنوعیت خروج بدهکاران قرار گردید و از این پس مبنای عمل بانک 196291/92در این خصوص به شماره 

تواند نسبت به رفع ممنوعیت خروج مه جدید اقدام کنند، بانک مرکزی میهای عامل برخالف الزامات بخشناگیرد. چنانچه بانکمی

 متن بخشنامه جدید بانک مرکزی در.افراد مورد نظر اقدام کند و مسئولیت تمامی عواقب امر بر عهده مدیران بانک عامل خواهد بود

 .قابل دسترس است ینجاا

http://www.iana.ir/fa/news/40195/%D8%B4%D8%B1%D8%A٧%DB% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۲تاریخ: 

به ایران/ امضای دو سند انتقال فناوری و توسعه های فرانسوی برای آموزش کشاورزی نوین آمادگی شرکت

 صادرات خاویار ایران با همکاری فرانسه

وزیران امور خارجه ایران و فرانسه، رئیس اتاق ایران و رئیس انجمن کارفرمایان فرانسه در همایش اقتصادی دو کشور به سخنرانی 

 .به امضا رسیدپرداختند. پنج سند همکاری اقتصادی نیز میان ایران و فرانسه 

از اتاق ایران، ژان مارک آیرو، وزیر امور خارجه فرانسه، در صدر هیأتی بلندپایه برای شرکت در همایش  ایانابه گزارش خبرنگار 

کشاورزی ایران آمد.عالوه بر مقام های سیاسی و اقتصادی دولت فرانسه، اقتصادی ایران و فرانسه به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 

نفره از تجار و بازرگانان فرانسوی و نمایندگان شرکت  100ای تیبو دو سیلگی، رئیس اتحادیه کارفرمایان فرانسه )مدف( و هیأتی 

ش، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه و کردند.در این همایهای بزرگی چون ایرباس و توتال، ژان مارک آیرو را همراهی می

خصوصی ایران نیز حضور نفر از فعاالن بخش 250غالمحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و بیش از 

خارجه ایران داشتند. رئیس اتاق ایران در این همایش سخنرانی خود را با خوشامدگویی به محمدجواد ظریف و ژان مارک آیرو وزرای 

 و فرانسه آغاز کرد. او همچنین به تیبو دوسیلگی، رئیس انجمن کارفرمایان فرانسه و هیئت همراه را خیرمقدم گفت.

ور فرانسه تجاری کش -غالمحسین شافعی اظهار داشت: اتاق ایران برای سومین سال متوالی، افتخار میزبانی هیئت بلندپایه اقتصادی 

های تجاری میان دو کشور همچنان مستدام بوده و دست آوردهای مثبتی را برای دو کشور به همراه دل هیئترا دارد. امیدواریم تبا

داشته باشد.رئیس اتاق ایران با اشاره به سابقه روابط ایران و فرانسه گفت: متأسفانه این روابط طی دهه اخیر، تحت تأثیر عوامل 

های بالقوه متنوع و گسترده ای و با توجه به ظرفیتاکنون با رفع مشکالت هستهای قرار گرفت. هممختلف سیاسی و موضوع هسته

 انداز امیدبخشی در انتظار روابط آتی ایران و فرانسه است.همکاری که دو کشور دارند، چشم

کشورمان هستیم های کشاورزی، خودروسازی، انرژی و معدنی در های خوبی در حوزهشافعی ادامه داد: در حال حاضر شاهد پیشرفت

عنوان نماینده بخش خصوصی، همواره از و امیدواریم با توجه به تحوالت پس از برجام، این روند تقویت یابد. اتاق بازرگانی ایران، به

های اقتصادی دو کشور اشاره کرد و گفت: کند.رئیس اتاق ایران به سفرهای قبلی هیأتخصوصی دو کشور حمایت میهمکاری بخش

دریج تاند که این سفرها بهشان مذاکره داشتههای مختلف به کشورمان سفر و با همتایان ایرانیفرانسوی زیادی در حوزه هایشرکت

 روند.تر شدن پیش میسوی عملیاتیها بوده و بهدر حال خارج شدن از حالت اکتشافی و بررسی فرصت

ال وانتقر اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، لزوم حل مشکالت نقلغالمحسین شافعی به موانع موجود در مبادالت اقتصادی دو کشو

 های بانکی و رفع مشکالت موجود مالیمابین مورد تاکید است. ارتقاء همکاریترین عامل توسعه روابط تجاری فیعنوان مهمبانکی به

های ت که الزم است در دستور کار دولتو بانکی بین دو کشور، شرط اساسی و ضروری توسعه روابط اقتصادی و تجاری دو کشور اس

توانند در های ایرانی و فرانسوی میآوری پیشرفته صنایع فرانسه، شرکتهر دو کشور قرار گیرد.وی افزود: با توجه به تجربه باال و فن

، ارتباطات و... باهم زیستونقل، محیطوساز، تولید دارو و تجهیزات پزشکی، حملهای مختلف ازجمله امور زیرساختی، ساختزمینه

 همکاری داشته باشند.

 فرانس در تهرانافتتاح دفتر بیزینس

های دو کننده امور تجاری شرکتفرانس در تهران گفت: این مرکز هماهنگشافعی با ابراز خرسندی نسبت به افتتاح دفتر بیزینس

 ایفا کند.  تواند نقش چشمگیری در ارتقاء سطح روابط اقتصادی دو کشورطرف بوده و می
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ن دارد. در مابیهای یکدیگر، نقش موثری در توسعه روابط تجاری فیرئیس اتاق ایران در ادامه گفت: آشنایی تجار دو کشور از قابلیت

 های فرانسویکنم تجار دو طرف ضمن مسافرت به شهرهای مختلف دو کشور از نزدیک آشنا شوند. شرکتاین راستا، پیشنهاد می

های موجود در مناطق مختلف ایران آشنا شوند. همچنین ایران دارای شهرهای ایران سفر کنند و از نزدیک با توانمندیتوانند به می

فارس، آسیای میانه، قفقاز است که بهترین و مفیدترین راه برای ارتباط با این کشورها از بازار بزرگی شامل کشورهای همسایه، خلیج

 تر در حوزههای فراوانی را برای انجام کارهای بزرگمحسین شافعی تصریح کرد: این سفر فرصتپذیر است.غالطریق ایران امکان

المللی مهیا خواهد کرد. همچنین برگزاری موفق اولین کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور گامی بزرگ ای و بیندوجانبه، منطقه

های بزرگ فرانسوی در واریم در آینده نزدیک شاهد حضور شرکتبرای توسعه روابط اقتصادی ایران و فرانسه خواهد بود. ما امید

 کنیم.های علمی، آموزشی و توریسم، استقبال میها در ایران باشیم. ما همچنین از همکاری دو کشور در حوزهگذاریسرمایه

به، کشور از عالئق و منافع مشترک دوجانخوبی ارتقاء یابد، زیرا دو شافعی گفت: امیدواریم مناسبات ایران و فرانسه در ابعاد مختلف به

شده بتواند منافع جمعی دو کشور را تأمین کند و بخش خصوصی ایران ای و جهانی برخوردارند. آرزومندم اجرای توافقات انجاممنطقه

 ای را ایفا کنند.و فرانسه موفق شوند در این راستا نقش ویژه

 کنندهمکاری اقتصادی را فراهم می های ایران و فرانسه زمینهظریف: وزارت خارجه

وزیر امور خارجه ایران در این همایش به نخستین نشست کمیسیون اقتصادی ایران و فرانسه که بعد از سفر روحانی به پاریس در 

انبه به ویژه را بیانگر وجود اراده سیاسی در دو کشور برای ارتقاء روابط دو ج خورشیدی برگزار شد، اشاره کرد و آن 1٣94ماه بهمن

به بیش از  2016ماهه سال  11در توسعه مناسبات اقتصادی دانست.محمد جواد ظریف گفت: میزان مبادالت تجاری دو کشور در 

دالت دهد. با این وجود، حجم مبایک میلیارد و هفتصد میلیون یورو رسیده است که نسبت به سال گذشته سه برابر رشد را نشان می

های جدید را برای هر دو کشور ها و ظرفیتی موجود نیست.طبق گفته ظریف، شرایط جدید پسابرجام، فرصتهامتناسب با ظرفیت

تر گسترش دهند.وزیر امور خارجه ادامه داد: خوشبختانه در سایه فراهم ساخته تا روابط اقتصادی دوجانبه را در فضایی آرام و مناسب

ها را رونق اقتصادی ایران و فرانسه به وجود آمده است تا بیش از پیش همکاری امنیت موجود در کشور، این امکان برای فعاالن

کنند و کار های دو کشور در این زمینه بسترهای سیاسی و اقتصادی الزم را فراهم میبخشند. طبیعی است که وزارت امور خارجه

ها به نحو احسن استفاده های اقتصادی است تا از این فرصتاصلی بر عهده کارآفرینان، تجار و بازرگانان و صنعتگران و مسئوالن بنگاه

های ناشی از تحوالت های اقتصادی با کشورها، با چالشکنند.وی افزود: در عرصه پر رقابت اقتصاد جهانی، روند همگرایی و همکاری

شریک قابل اتکا و با ثبات، آماده  رو شده است، اما ایران به عنوان یک همکار وسیاسی در ایاالت متحده و اتحادیه اروپا روبه

های اقتصادی دراز مدت و پایدار و مبتنی بر منافع مشترک با کشورهای اروپایی است. قطعاً در این مسیر، کنشگران اقتصادی همکاری

ی راهبرد ملی گرا، محور اصلزا و برونای دارند که مورد حمایت ایران است.ظریف گفت: اقتصاد دروندر بخش خصوصی، جایگاه ویژه

توانند روی این ها، شرکای اقتصادی ما میهای آتی است. با توجه به این مؤلفهتوسعه اقتصادی در جمهوری اسالمی ایران برای دهه

 ترینهای فراوان ایران برای همکاری اقتصادی اشاره کرد و گفت: مهمریزی کنند.او در ادامه به مزیتاصول با ثبات و بلند مدت، برنامه

ت آوری کشور است که نه تنها امنینظیر ناشی از حضور و مشارکت مردم در صحنه سیاسی، اقتصادی و فنمزیت بازار ایران، امنیت بی

های افراطیون برای تهدید امنیت ایران را ناکام گذاشته، بلکه پویایی علمی و اقتصادی ایران را در محیطی نا امن تضمین کرده و تالش

منابع غنی طبیعی، موقعیت جغرافیایی و امکانات ترانزیتی، ابر هرگونه فشار احتمالی خارجی تضیمن کرده است.وی افزود: ایران را در بر

های توسعه ملی و همچنین قابلیت باال در مدیریت جمعیت جوان با تحصیالت باال، رشد علمی قابل توجه، پیشرفت وسیع در عرصه

ویژه در حوزه تولید مشترک برای بازارهای وان شریکی قابل اعتماد برای همکاری اقتصادی بهعنهای اقتصادی، ایران را بهبحران

 6.9درصد همراه با رشد منفی  42در گذشته نزدیک، تورم باالی  کند.ظریف ادامه داد:ای مطرح میای و فرامنطقهداخلی، منطقه
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درصدی، که نوید  ٧.4درصد و رشد اقتصادی  9قمی کمتر از ای مدیریت شد که در مدت کوتاهی به تورم تک ردرصدی به گونه

مانه های ظالایم. بخش قابل توجهی از این دستاوردها در دوران تحریماندازی بسیار روشن برای اقتصاد ایران است، رسیدهبخش چشم

همایش گفت: در چارچوب برنامه  های صحیح اقتصادی دولت ایران است.وزیر امور خارجه ایران در اینصورت گرفته که موید سیاست

های نفت و گاز و پتروشیمی، حمل و نقل و ترانزیت، علم و فناوری و صنعت ششم توسعه اقتصادی جمهوری اسالمی ایران، حوزه

 نبنیان، صنایع معدنی، توسعه منابع آب و... در اولویت هستند. این خود ظرفیت مناسبی را برای توسعه همکاری اقتصادی ایرادانش

عنوان رئیس کمیسیون مشترک اقتصادی کند.ظریف تأکید کرد: وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران، بهو شرکایش ایجاد می

ای هدهد. ضروری است اتاقای میبه گسترش مشارکت بخش خصوصی با محوریت اتاق بازرگانی در تعامالت اقتصادی اهمیت ویژه

های کوچک و متوسط، توجه خاصی داشته های بزرگ، به پروژهکنم در کنار پروژهژه توصیه میمشترک دو کشور تقویت شوند و به وی

 گذاری و توسعههای اقتصادی، سرمایهباشیم. تالش وزارت امور خارجه همواره معطوف به این بوده است که بستر الزم را برای همکاری

هیچ کوششی در این زمینه فروگذار نخواهد کرد.ظریف با اشاره به فرصت  المللی با کشورهای مختلف فراهم کند و ازهای بینهمکاری

ساز بوده است و فعاالن اقتصادی فرانسوی، به اهمیت برجام برای اقتصاد گفت: برجام برای همه کشورها از جمله ایران و فرانسه فرصت

مندی خود را برای ها و کشورهای زیادی عالقهشرکتاند. پس از توافق برجام، این موضوع واقف بوده و در این مسیر گام برداشته

ها ای برای دو طرف خواهد بود. این فرصتفعالیت در بازار ایران نشان داده و مطمئن هستم همکاری دو کشور، دارای منافع عدیده

بزرگ اروپایی، باعث محدود شدن های مورد برخی از بانکهای بیبرداری قرار گیرد. گرچه احتیاطباید در جهت انتفاع همه مورد بهره

های بزرگ و ورود بانک 5+1وری حداکثری شده، اما اطمینان دارم با تالش و اطمینان بخشی دولت فرانسه به عنوان طرف مهم بهره

 های تجاری و اقتصادی دو کشور را شاهد خواهیم بود.و معتبر به این روند، توسعه بیش از پیش همکاری

 ها میان ایران و فرانسهرصدی همکارید 2۰۰آیرو: افزایش 

سال را قدمی بزرگ در جهت توسعه  1٧ژان مارک آیرو، وزیر خارجه فرانسه، برگزاری کمیسیون مشترک ایران و فرانسه پس از 

سه، جمهوری ایران به فرانزمان با سفر رئیسژانویه سال قبل، هم 28در "های اقتصادی بین دو کشور توصیف کرد و گفت: همکاری

های الزم برای محقق شدن آن بین دو گذاری شد و از یک سال پیش تاکنون هماهنگیموضوع برگزاری کمیسیون مشترک هدف

های امضاکننده برجام عنوان کرد و اضافه کرد: ژان مارک آیرو، احترام به توافق وین را از الزامات تمامی طرف"شده است.کشور انجام

رده ریزی کپذیر برنامههای تجدیدهای زیرساختی ریلی، بندری، هوایی و انرژیبا ایران در انجام پروژه فرانسه بر همکاری بلندمدت"

توسعه روابط "آموختگان عالی را ارزشمند توصیف کرد و گفت: وزیر خارجه فرانسه، رتبه ایران در جهان ازنظر سطح دانش "است.

، های کشاورزی نوین، مدیریت زیرساختهای فرانسوی برای آموزش در زمینهشرکتاقتصادی دو کشور به تربیت جوانان بستگی دارد و 

 "ونقل و آموزش عالی آماده همکاری هستند.حمل

طی چند ماه اخیر "کارگیری منابع انسانی خاطرنشان کرد و افزود: های همکاری بین دو کشور را عدم بهمارک آیرو، یکی از ضعف

 "های اقتصادی دو کشور بسیار تأثیرگذار است.یران به امضا رسیده که در کیفیت آینده همکاریسند همکاری دانشگاهی با ا 1٧

وزیر کشاورزی و مدیر انجمن کارفرمایان فرانسه طی "های صادراتی به ایران خبر داد و افزود: های مالی و برقراری بیمهوی از حمایت

در تهران افتتاح شده که در این زمینه همکاری اتاق  Business Franceبه ایران سفر کردند و دفتر بیزنس فرانس  2015سال 

های اقتصادی بین دو کشور طی یک سال اخیر درصدی همکاری 200وزیر خارجه فرانسه، از افزایش "ایران بسیار حائز اهمیت است.

اند که به قرارداد همی را به سرانجام رساندههای مهم خودروساز فرانسوی با ایران خودرو و سایپا مذاکرات مشرکت"خبر داد و افزود: 

ها با امضای برجام را زمینه ساز توسعه روابط با ایران عنوان کرد و گفت: مارک آیرو برداشته شدن تحریم"هم منتهی شده است.

ط ایران، نخستین هواپیمای خریداری شده توس 100های نفتی فرانسوی خرید نفت خام از ایران را آغاز کردند؛ همچنین از شرکت"

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


 
عات راهبردی کشاورزی و آبمرکز ملی مطال  

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        5139 اهم اخبار کشاورزی هفته دوم بهمن 

 

78 
 

ه فرانسه با دانش باال در زمین"وی اضافه کرد: "آنها اخیرا تحویل داده شد و امیدواریم بقیه قراردادها نیز با همین سرعت اجرایی شوند.

است های و اجرایی کردن پروژهسازی مصرف نیرو آماده همکاری و ارائه خدمات فنی، مهندسی، مشاورههای پاک و بهینهتوسعه انرژی

ترین آن توسعه فرودگاه مشهد است ونقل ریلی و توسعه بندرها با ایران همکاری مشترک خواهیم داشت که مهمهای حملو در پروژه

زیست، های برتر فرانسوی درزمینه های، سالمت، محیطوزیر خارجه فرانسه حضور شرکت"رسد.که قرارداد آن امروز به امضا می

سازی برای عادی"ها دانست و افزود: دهنده عزم این کشور برای توسعه همکاریدر اتاق ایران را نشان صنعتی و فنّاوری اطالعات،

روابط بانکی، کارهای بسیاری در حال انجام است و در این میان ایران نیز باید برای تسهیل همکاری و فراهم کردن بسترهای الزم 

های فرانسوی را نشانه اعتماد این کشور در روابط اقتصادی بین ایران و از طریق بانک وی، ارائه گارانتی صادرات به ایران"گام بردارد.

های متفاوتی برای روابط بانکی با ایران هستیم. همچنین دسترسی به بازار ایران دنبال ایجاد راهبه"فرانسه دانست و گفت: 

 "های اقتصادی را تأمین کنند.یاج بخشهای خاصی دارد و تصمیمات باید شتاب بیشتری بگیرند تا احتپیچیدگی

ود های متعدد برداشته شباید قفل"کند، افزود: که امنیت همکاری اقتصادی را روابط بانکی ایجاد میژان مارک آیرو، با تأکید بر این

در  وادید برای ایرانیانتر ربرد اقتصادی مشترک، کار و سرمایه ایجاد کنیم. در این راستا تسهیل اخذ سریع-تا همسو با منافع برد

وزیر خارجه فرانسه، امنیت برای ایران، منطقه و همکاری برای مبارزه با تروریسم را مهم ارزیابی کرد و "دستور کار قرارگرفته است.

ن آهای سیاسی و نتایج بلندمدت حلشده ولی راهی طوالنی در پیش است. کسانی که به راهتاکنون کارهای بسیاری انجام"افزود: 

 "عنوان یک نمونه برای کار درازمدت را مدنظر قرار دهند.شک دارند، برجام به

 امضای پنج سند همکاری مشترک با ایران

تیبو دوسیلگی، رئیس انجمن کارفرمایان فرانسه، سفر هیأت اقتصادی فرانسه به تهران را همزمان با گذشت یک سال از سفر رئیس 

این دیدارها فرصت برقراری ارتباط و همکاری اقتصادی، فنی و علمی را "دانست و گفت:  MEDEFجمهور ایران و دیدار او از مدف

های تر شرکتبیش"های فرانسوی فقط به دنبال حضور در بازار داخلی ایران نیستند، افزود: وی با تأکید بر اینکه شرکت"کند.فراهم می

اند که فعالیت اتاق گذاری کردهای و آموزش از طریق ایران را هدفقهفرانسوی در رابطه با ایران، همکاری مشترک برای کار منط

 "های خصوصی دو کشور حائز اهمیت است.تر شدن بخشایران، برای نزدیک

های همکاری بین دو کشور که با حضور رؤسای جمهور در فرانسه انجام شد را نقطه رئیس انجمن کارفرمایان فرانسه، تفاهمنامه

لی، الملهای بینبا رفع مشکالت ناشی از تحریم"قویت مناسبات اقتصادی پس از برجام خاطرنشان کرد و افزود: عطفی را برای ت

 "روز افزایش خواهد داشت.ها روزبههای صنعتی فراهم شد و در آینده این همکاریفرصت همکاری با ایران در زمینه همکاری

خارجه دو کشور، رئیس اتاق ایران و رئیس انجمن کارفرمایان فرانسه، پنج سند  در همایش اقتصادی ایران و فرانسه با حضور وزاری

همکاری به امضا رسید. یک سند همکاری در زمینه توسعه فرودگاه مشهد، یک سند برای ساخت کارخانه بایواتانول کرمانشاه و دو 

رورش ماهیان خاویاری بین فعاالن اقتصادی دو کشور سند همکاری در زمینه شیالت با هدف تولید خاویار و انتقال تکنولوژی برای پ

های به امضا رسید.همچنین یک سند همکاری بین یک شرکت بخش خصوصی از البرز و یک شرکت فرانسوی در زمینه برگزاری دوره

 آموزشی هوایی و تربیت خلبان برای ایران و کشورهای منطقه به امضا رسید./

http://www.iana.ir/fa/news/40188/%D8%A2%D9%85%D8%A٧ 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۲تاریخ: 

 ای برای حفظ ذخایر ژنتیکی کشورشناسی زاگرس؛ پروژهاحداث باغ گیاه

ای که برای زیست نیز شده است؛ پروژهموجب واکنش فعاالن محیط شناسی زاگرس درگیر اما و اگرهایی است کهاحداث باغ گیاه

زیست و بخش شناسی در لرستان از جمله مطالبات فعاالن محیطاحداث باغ گیاه  مهر  به گزارشحفظ ذخایر ژنتیکی کشور اهمیت زیادی دارد

 . شودت کشاورزی استان دنبال میکشاورزی است که از سوی مرکز تحقیقا
هکتار زمین وزارت جهاد کشاورزی به  12دکتر مراد سپهوند رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان با بیان اینکه 

به « ملک شیرآباد»و شمال روستای « کیو»مالکیت سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور واقع در حاشیه غربی پارک و دریاچه 

در سخنانی اظهار داشت: ازنظر متخصصان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و  شناسی زاگرس اختصاص پیداکرده است باغ گیاه

ین نقطه شناسی در اها و مراتع کشور بهترین موقعیت برای احداث باغ گیاهمؤسسه های تحقیقاتی کشاورزی ازجمله موسسه تحقیقات جنگل

 . اختصاص پیداکرده است

  .باغ گیاه شناسی مرکزی پژوهشی و گردشگری است

آباد احداث و در زمین آن ایجاد یک پروژه پژوهشی، آموزشی و شناسی زاگرس در شهر خرموی با بیان اینکه در این راستا پروژه باغ گیاه

بع طبیعی استان لرستان ملزم و موظف به اجرای هرچه گردشگری مصوب شده است عنوان کرد: مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منا

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان بابیان اینکه این پروژه دارای ارزش پژوهشی، . تر این پروژه شده استسریع

درختی  هایگاه گونهرکز تنوع گیاهی، ذخیرهویژه استان لرستان، معنوان بانک ژن گیاهی منطقه زاگرس و بهآموزشی و گردشگری بوده و به

های گیاهی در معرض انقراض است بیان کرد: این ویژه گونههای گیاهان دارویی، خوراکی و بههای مرتعی، گونهای جنگلی، گونهو درختچه

کمل عنوان مو همچنین به« کیو»ی جواری در کنار منطقه سیاحتپروژه، مرکز بلندمدت پژوهشی، آموزشی و گردشگری بوده و با توجه به هم

ها، دانشجویان، دانش شده محققان، توریستصورت سازماندهیدکتر سپهوند با تأکید بر اینکه به. توان از آن استفاده کرداین منطقه می

ایجاد  میلیارد تومان برای توانند از این مرکز بازدید کنند گفت: تاکنون نزدیک به یکآباد میمحیطی و مردم خرمهای زیستآموزان، تشکل

 . شده استشده و عملیات داخلی آن شروعکشی آن انجامشناسی زاگرس هزینه شده و حصار کشی و نردهباغ گیاه

 شناسی است تأکید وزارت کشاورزی بر ایجاد باغ گیاه

شناسی اههای گیقیقاتی کشور، مسئوالن باغوی با بیان اینکه این مرکز در دهه فجر با حضور مقامات کشوری، استانی، روسای مؤسسات تح

ا شود گفت: این باغ در این زمین بکشور، مسئوالن تحقیقات کشاورزی منطقه زاگرس و با حضور معاونان وزیر جهاد کشاورزی کلنگ زنی می

 آباد هدیه شده استمردم خرم شناسی زاگرس به مردم لرستان وصورت باغ گیاهمیلیارد تومان از سوی وزارت جهاد کشاورزی به ٣00ارزش 

« کیو»دریاچه  عنوان مکملتواند بهشناسی زاگرس میرئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان بابیان اینکه باغ گیاه.

شده تشکیل محیطیی زیستهاآباد ماندگار باشد گفت: کمپین مربوط به این باغ نیز از سوی مردم و تشکلهای تنفسی شهر خرمو یکی از ریه

سی شنادکتر سپهوند بابیان اینکه استاندار لرستان زمین باغ گیاه. کنندآباد حمایت میشناسی زاگرس در قلب شهر خرمو از احداث باغ گیاه

شناسی العاده پروژه باغ گیاهاند گفت: بنا به اهمیت فوقاند و بارها به وزارت جهاد کشاورزی مراجعه کردهرا برای منظور دیگری در نظر گرفته

 . اندشناسی با هیچ پروژه دیگری در این زمین موافقت نکردهزاگرس، همه مقامات وزارت جهاد کشاورزی به جز پروژه باغ گیاه

رزی و وریزی وزارت جهاد کشاوی با بیان اینکه معاون تحقیقاتی و همچنین برنامهشناسی جمهور بر احداث باغ گیاهتأکید معاون رئیس

ریزی اند گفت: آخرین جلسه نیز با حضور معاون تحقیقاتی و همچنین برنامهصراحت این موضوع را به استاندار اعالم کردهسایر مقامات به

جمهور شده و پس از بحث و بررسی معاون اجرایی رئیسجمهور تشکیلوزارت جهاد کشاورزی و همچنین استاندار در دفتر معاون اجرایی رئیس

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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ویژه باغ جز فضای سبز و بهصراحت مخالفت خود را با نظر استاندار لرستان اعالم و عنوان کردند که در اطراف دریاچه کیو هیچ کاربری بههب

روژه دیگری وساز یا هرگونه پتحمل نیست که یک متر از این زمین صرف ساختشناسی زاگرس نباید به وجود آید و تأکید کردند که قابلگیاه

ل قول از قورئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان تصریح کرد: هرگونه نقل. شناسی زاگرس شودجز باغ گیاهبه

 . شودشدت تکذیب میجمهور به مضمون اختصاص این زمین به کاربری دیگر بهمعاون اجرایی رئیس

 عنوان معوض اراضی اطراف قلعه قرار بوده کهشناسی زاگرس بهن زمین باغ گیاهدکتر سپهوند بابیان اینکه بر اساس اعالم استاندار لرستا

موسوم « باغ فالحت» 1196هکتاری که به پالک  12هکتار از اراضی همین پالک  ٣.5اختصاص پیدا کند گفت: وزارت جهاد کشاورزی قبالً 

ه، اگر جلسو با توجه به امضای استاندار و مسئوالن وقت در صورتازاین برای آزادسازی قلعه فلک االفالک اختصاص داده است بوده را پیش

 . قلعه آزاد نشد باید زمین به وزارت جهاد کشاورزی برگردد

 گاه احداث نشد که هیچ ترین پارک خاورمیانهبزرگ

ر وزیران دان ایستگاه مصوب هیئتعنوبا بیان اینکه باغ کشاورزی لرستان به  های سازمان تحقیقات کشاورزیمدیرکل هماهنگی امور استان

مراکز  حاکمیتی  هایترین رسالتشود گفت: یکی از مهمهای تحقیقاتی و آموزشی کشور محسوب میترین ایستگاهیکی از مهم 1٣40سال 

پارک خاورمیانه با  ترینبه بهانه ایجاد بزرگ ٧6آقای موسوی با اشاره به اینکه در سال . تحقیقات کشاورزی حفظ ذخایر ژنتیکی کشور است

هکتار از اراضی این باغ از دست وزارت کشاورزی  2٣هکتاری کشاورزی مورد تعرض قرار گرفت و حدود  46باغ  10اعمال غیرقانونی ماده 

هیچ،  دترین پارک خاورمیانه را ایجاد کنند حتی یک متر فضای سبز که ایجاد نکردنخارج شد خاطر نشان ساخت: مدعیانی که قرار بود بزرگ

 ٧6سال کاجی که اآلن خارج از دسترس وزارت جهاد کشاورزی بوده از سال های آبیاری را مسدود کردند و از بین بردند و درختان کهنچاه

های سازمان تحقیقات کشاورزی بابیان اینکه سیاست جدید وزارت کشاورزی مدیرکل هماهنگی امور استان. اندتاکنون یک قطره آب نخورده

 120گونه انحصاری و اندمیک و لرستان با  200خصوص منطقه زاگرس با داشتن جه به وظیفه حاکمیتی حفظ ذخایر ژنتیکی کشور بهبا تو

ها و مراتع تصمیم گرفته که برای حفظ و صیانت از این ذخایر ژنتیکی باغ گونه انحصاری است گفت: در این راستا موسسه تحقیقات و جنگل

 . ایجاد کند« کیو»آباد و در جنب دریاچه کشاورزی خرم شناسی را در باغگیاه

 جمهور بر حفظ کاربری باغ کشاورزی تأکید معاون رئیس

های شده است اذعان نمود: باغآباد در نظر گرفتهاستان کشور در لرستان و خرم 11آقای موسوی بابیان اینکه برای احداث این مرکز در بین 

اید در های مختلف دارد و بهای چندگانه داشته و رسالتقاط شهرها به لحاظ دسترسی مردم قرار گیرد و کاربریشناسی باید در بهترین نگیاه

ایشان و دو  جمهور، ای که استاندار لرستان همراه با معاون اجرایی رئیسوی با اشاره به اینکه در جلسه. های گردشگری ایجاد شوندقطب

الک ضرورت آزادسازی قلعه فلک االف سخنانی راجع به  ر یافتند بیان کرد: در این جلسه استاندار لرستان معاون وزیر جهاد کشاورزی نیز حضو

و درخواستی از وزارت جهاد کشاورزی برای اختصاص این باغ داشت، اما به دلیل وظایف حاکمیتی وزارت جهاد کشاورزی با این درخواست از 

معاون  «کیو»خصوص مجاور بودن آن با قطب دریاچه گفت: بعد از تشریح وضعیت این باغ و بهجمهور مخالفت شد سوی معاون اجرایی رئیس

 . جمهور نیز تأکید فراوانی بر حفظ کاربری باغ برای این زمین داشتنداجرایی رئیس

 رد که حتی یک متر از اینجمهور تأکید کهای سازمان تحقیقات کشاورزی بابیان اینکه معاون اجرایی رئیسمدیرکل هماهنگی امور استان

بندی جلسه با معاون اجرایی آباد در نظر گرفته شود گفت: جمعهایی برای شهر خرم عنوان ریهباغ نباید به کار دیگری اختصاص داده شود و به

  جمهور حفظ کاربری باغ کشاورزی بودرئیس

http://www.iana.ir/fa/news/4018٣/%D8%A٧%D8%AD%D8% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۰تاریخ: 

 طرح پهنه بندی کشاورزی همسو با برنامه های اقتصاد مقاومتی است

سطه ورود دانش به معاون ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی گفت: طرح پهنه بندی کشاورزی به وا

 .عرصه و ارتقای کمی و کیفی تولید همسو با سیاست های اقتصاد مقاومتی است

کاظم خاوازی روز یکشنبه در حاشیه نخستین همایش مروجان پهنه در آذربایجان شرقی در گفت و گوی اختصاصی با ایرنا با اشاره 

به عنوان نمونه در چهار استان آذربایجان  1٣9٣شود، گفت: از سال  به اینکه این طرح در قالب نظام نوین ترویج کشاورزی اجرا می

وی با اشاره به اینکه سال گذشته هشت استان دیگر به این طرح پیوستند، افزود: با .شرقی، اردبیل، کرمانشاه و گلستان اجرایی شد

خاوازی با اشاره به اینکه .ام استان ها ابالغ شدتوجه به استقبال فعاالن بخش و ارزیابی صورت گرفته در پاییز امسال این طرح به تم

آذربایجان شرقی پیشرو در طراحی و اجرای طرح پهنه بندی است، گفت: بخش قابل توجهی از ایده های طرح توسط این استان ارائه 

: ال تحقق است، اظهارکردوی با بیان اینکه اتفاقی که ما انتظار داشتیم یعنی ورود دانش به عرصه با اجرای این طرح در ح.شده است

 .نتیجه این طرح را در افزایش تولید محصوالت راهبردی همچون گندم می توان دید

خاوازی با اشاره به اینکه پیش از اجرای این طرح مراکز خدمات کشاورزی به لحاظ فیزیکی و منابع انسانی در وضعیت مناسبی نبودند، 

 .هزار نیرو در جهاد کشاورزی اجرایی شد 8ز یادآوری کرد: این طرح همزمان با جذب بیش ا

وی با بیان اینکه طرح پهنه بندی مروجان را در راستای برنامه های اقتصاد مقاومتی وظیفه مند کرد، گفت: تعامل مروج با بهره بردار 

نه بندی بر مدیریت دانش و خاوازی با اشاره به اینکه برنامه نظام نوین ترویج کشاورزی عالوه بر په .موجب تولید پایدار می شود

این سه محور برنامه به صورت همزمان اجرا  :اطالعات همچنین ساماندهی و پشتیبانی مراکز خدمات کشاورزی استوار است، گفت

وی به اثرات حضور کارشناسان در عرصه به عنوان عوامل پیش آگاهی در جلوگیری از بروز و شیوع آفات و بیماری ها اشاره  .می شود

اطرنشان کرد: کاهش سن زدگی گندم در سال زراعی گذشته را می توان ناشی از همین حضور کارشناسان و همراهی بهره برداران و خ

خاوازی در پاسخ به ایرنا در مورد ایرادهایی که به طرح وارد می شود از جمله استفاده از یک کارشناس دانش آموخته یک .دانست

ن کل فعالیت های یک پهنه اعم از زراعت، باغداری و دامداری گفت: به هر حال امکانات ما از رشته مانند زراعت برای پوشش داد

نظر منابع انسانی محدود است و اگر قرار باشد برای هر زمینه فعالیت در یک پهنه یک کارشناس اختصاص دهیم نیازمند نیروی 

وان بخش خصوصی در دستور کار است و در صورت همراهی این وی ادامه داد: از همین رو بهره گرفتن از ت.انسانی زیادی هستیم

خاوازی در عین حال با بیان اینکه در زمان .بخش همچون شرکت های خدمات مشاوره فنی شاهد موفقیت های بیشتری خواهیم بود

ز تحقیقات کشاورزی حاضر از افراد خبره شاغل در ستادها به عنوان کارشناس موضوعی و کارشناس خبره همچنین از محققان مراک

و منابع طبیعی به عنوان محقق معین برای کمک به مروجان بهره می گیریم، گفت: مروجان سرآمد هر یک از رشته های دانشگاهی 

 .مرتبط با بخش کشاورزی پشتیبان علمی قابل اتکایی برای مروجان هستند

د از بهره برداران نمونه هر پهنه که دارای دانش تجربی هستند، وی در همین رابطه ادامه داد: مروجان در صورت بروز مشکل می توانن

ارزیابی این طرح از مراکز  :خاوازی با اظهارامیدواری نسبت به رفع نواقص طرح پهنه بندی با کمک متخصصان، گفت.کمک بگیرند

ه برداران با توصیه های کارشناسی جهاد کشاورزی و مروجان، نشانگر مثبت بودن طرح، افزایش شور و اشتیاق کشاورزان و آشتی بهر

پهنه روستایی  4٧9به گزارش ایرنا، طرح پهنه بندی از سه سال گذشته در استان آذربایجان شرقی شروع شده و در این مدت .است

 .در استان تشکیل یافته که مسئولیت هر پهنه بر عهده یک مروج کشاورزی است
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هزار بهره بردار خدمات ترویجی ارائه می  242تان را در برگرفته و در قالب آن به شهر این اس 62روستا و  948هزار و  2این طرح 

نخستین همایش پهنه مروجان کشاورزی استان با هدف ایجاد انگیزه در جهت خالقیت مروجان، تقویت اعتماد به نفس مروجان، .شود

هره گیری از نظرات استادان و صاحب نظران مراکز ارتقای سطح آگاهی و تقویت قدرت تصمیم گیری مروجان پهنه های کشاورزی، ب

در کنار این همایش نمایشگاه عکسی از فعالیت های مروجان کشاورزی با موضوع .علمی و تحقیقاتی و تجربیات مروجان برگزار شد

 5٣له ارسال و عنوان مقا 10٧به دبیرخانه این همایش .عکس برتر جایزه تعلق گرفت 10طرح پهنه بندی به نمایش گذاشته و به 

طرح پهنه بندی یکی از برنامه های دولت .مقاله در قالب پوستر ارائه شد 18مقاله در قالب سخنرانی و  9عنوان پذیرفته شده بود که 

 .در قالب نظام نوین ترویج کشاورزی است که به منظور ارتقای بهره وری در این بخش اجرا می شود

http://www.iana.ir/fa/news/4008٧/%D8%B٧%D8%B1%D8%-AD 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۱تاریخ: 

 های امورخارجه و کشاورزی درباره مقابله با گرد و غبارتکلیف رئیس جمهور برای وزارتخانه

های ارائه شده در خصوص طوفان بهمن ماه هیات دولت و گزارش 10محیط زیست با اشاره به جلسه یکشنبه  رئیس سازمان حفاظت

گرد و غبار استان خوزستان، گفت: رئیس جمهوری تکلیف خاصی برای وزارتخانه های جهاد کشاورزی و امورخارجه در این زمینه 

انی محیط زیست، معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت به گزارش ایانا به نقل از پایگاه اطالع رس.تعریف کردند

بهمن ماه هیات دولت، گفت: در این جلسه گزارشی از طوفان گرد و غبار استان خوزستان  10محیط زیست با اشاره به جلسه یکشنبه 

ست تا روند مالچ پاشی و نهال کاری در رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: رئیس جمهوری از وزیر کشاورزی خوا.ارائه شد

وی همچنین از دستور رئیس جمهوری به وزیر امور خارجه برای .های داخلی گرد و غبار به ویژه در خوزستان تسریع یابدکانون

رق و قطعی ب پیگیری ویژه مسائل دو جانبه ایران و عراق در این زمینه خبر داد و بیان کرد: ارائه گزارش وزیر نیرو در خصوص دالیل

گفتنی .های این جلسه بودهای انجام شده برای رفع این مشکل از دیگر بخشآب بر اساس طوفان گرد و غبار در خوزستان و اقدام

 ٧0های صورت گرفته در حوزه مقابله با پدیده گرد و غبار در کشور همچون احیاء و آبگیری است، در این جلسه گزارشی از اقدام

العظیم، همچنین شناسایی کانون های داخلی گرد و غبار ارائه شد. در ادامه نیز با توجه به اینکه وقوع طوفان گرد درصدی تاالب هور

های انجام شده درباره بحران آید، ستاد مدیریت بحران کشور گزارشی از اقدامو غبار خوزستان از جمله موارد بحران به حساب می

 گرد و غبار خوزستان ارائه داد

http://www.iana.ir/fa/news/401٣0/%D8%AA%DA%A9%D9%84% 
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 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵بهمن  ۱۴تاریخ: 

اسی با چه منطقی تصویب محصول اس ۸رسند/کاهش تعرفه واردات یک از راه میبهتصمیمات ضدتولید یک

 شد؟

درصدی تعرفه واردات هشت محصول اساسی اعم از گوشت قرمز،میوه جات و برخی از حبوبات از نمونه تصمیمات  25تا  4کاهش 

 .است شده فَهم منطقی و اساس تامل برانگیزی به نظر می رسد که مشخص نیست بر چه 

خودکفایی و عدم وابستگی به محصوالت ،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار  به گزارش

تقویت بنیه کشاورزی یکی از مولفه های حائز اهمیت در توسعه و پیشرفت اقتصادی محسوب می شود و به واقع هر آنچه برای 

تولیدی و ظرفیت های داخلی کشور در این حوزه)زراعت و باغداری(تالش شود،قطعا شاهد حصول نتایج سازنده تری در این بخش 

بنابر ضرورتی که در این خصوص احساس می شود،استقالل و خودکفایی هر چه بیشتر ایران در این عرصه،مولفه ای .خواهیم بود

 با و گذشته روزهای اوصاف،طی با همه این .ته تر سیساست های اقتصاد مقاومتی به شمار می رودبرجسته در حصول هر چه شایس

ه واردات برخی از اقالم و محصوالت اساسی،تعجب برخی از کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی تعرف نرخ کاهش شدن ای رسانه

صنعت،تجارت و  خبرنگار حوزه تجاری و مالی در گفت و گو با رویا مُشوِقی،کارشناس اقتصاد و یکی از فعاالن.برانگیخته شده است

و در برخی  اظهار داشت:اگرچه اصل و اساس واردات،امری مذموم به شمار نمی رود،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه کشاورزی

 از اقالم نه تنها مفید بلکه ضروری و غیر قابل اجتناب به نظر می رسد،اما در شرایطی که توان و بنیه داخلی تولید قادر به تامین اقالم

 .مورد نیاز است،چنین تصمیمات و رویکردهایی،سازنده و منطقی به نظر نمی رسد

ت شود،به همان میزان بستر حصول و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی وی افزود:هر آنچه انگیزه تولید کنندگان داخلی تقوی

هموارتر می شود و بالعکس اُفت و کاهش انگیزشی فعاالن حوزه تولید داخلی در عرصه های گوناگون اعم از صنعتی و زراعی،مسیر 

خی رسانه ها مطرح شده،توجیه مشوقی گفت:آنچنان که در گزارشات بر.حصول این امر خطیر را پیچیده و دشوار خواهد ساخت

تصمیم گیران و مسببان این مصوبه،ناظر بر این امر است که با ورود اقالم اساسی،گرانی های اخیر مهار و مدیریت خواهد شد که به 

 .نظر بنده اتخاذ چنین تصمیمی،نتیجه ای جز کسب سودهای هر چه بیشتر برای دالالن و و اسطه گران نخواهد داشت

نظیم بازار باید با تکیه بر محصوالت داخلی محقق شود نه اینکه با گشودن درب واردات اقالم خارجی، آن هم در محصوالت وی افزود:ت

کارشناس اقتصاد و یکی از فعاالن حوزه تجارت گفت:اتخاذ چنین تصمیمی،بیشتر .اساسی،ظرفیت های داخلی به حاشیه سوق پیدا کند

 .دگی فعاالن داخلی در این بخش منتهی خواهد شدبه حمایت از تولیدات خارجی و سرخور

 کاستی های نظارتی با واردات کاالی خارجی پوشش داده نشود*

اقتصادی باشگاه خبرنگاران  گروه صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار امیر نحوی نژاد،دانش آموخته رشته اقتصاد در گفت و گو با

عنوان کرد:بدون تردید،نظارت اصولی و سازنده،ثبات و آرامش را در بازار به ارمغان می آورد و در سایه کاستی های احتمالی در ،جوان

 .این حوزه،به تبع شاهد افزایش قیمت و در موارد حاد بروز تنش های قیمتی شدید خواهیم بود

وی افزود:نباید نارسایی در نظارت با واردات محصوالت خارجی جبران شود که این رویکرد،آسیبی جدی به توان تولید داخلی خواهد 

وی افزود:تامین امنیت غذایی یکی از ضروریات هر جامعه و کشوری محسوب می شود و خوشبختانه علیرغم کارشکنی ها و .زد

و تحریم هایی که سالها علیه مردم ایران اعمال شد،امنیت حوزه غذایی با چالش چندانی مواجه  دسایس شوم غرب علیه اقتصاد ایران

نحوی نژاد گفت:امر مذکور موید این واقعیت است که توان و ظرفیت داخلی کشور در بسیاری از اقالم مصرفی و غذایی پاسخگوی .نشد

جیده،زمینه تضعیف و اُفت روحیه،انگیزش و توانمندی زارعان،باغداران و تقاضا و نیاز موجود می باشد و نباید با چنین تصمیمات نسن
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دانش آموخته رشته اقتصاد عنوان کرد:بر اساس اظهارات رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای .کشاورزان داخلی فراهم شود

ین می شود و به تبع در سایه چنین درصد از حبوبات مورد نیاز از طریق تولیدات داخلی تام 95درصد از گوشت قرمز و  90اسالمی،

 .توانمندی هایی،نباید با گل به خودی،این ظرفیت ارزشمند تحت الشعاع تصمیمات اینچنینی قرار گیرد

 تبعات و پیامدهای خسارت بار کاهش تعرفه محصوالت غذایی اساسی چیست؟*

اقتصادی باشگاه  گروه صنعت،تجارت و کشاورزی گارخبرن فرشید کمره ای،یکی از فعاالن حوزه زراعت و کشاورزی در گفت و گو با

دیل بگفت:بارها در سطح رسانه ها و اظهار نظر مسئوالن بر لزوم حفظ اراضی باغی و زراعی و جلوگیری از تخریب و ت،خبرنگاران جوان

 .آن به کاربری های دیگر تاکید شده،اما حصول این امر،صرفا با نظریه پردازی محقق نخواهد شد

وی افزود:قطعا در صورت سود آوری فعالیت زراعی و باغداری،هیچ کشاورز و باغداری به تخریب سرمایه خویش رضایت نخواهد داد،اما 

نیست،بلکه در مواقعی زیان دِه نیز می باشد،به تبع عمق و ضریب چنین تخریب در شرایطی که فعالیت در این عرصه نه تنها سود آور 

کمره ای عنوان کرد:دالالن و سوداگران با سوء استفاده از این نارسایی ها،ورود می کنند و .و نابودی هایی نیز تشدید خواهد شد

 .اعی و باغی به دفعات ظهور و بروز پیدا کرده استسودهای هنگفتی به جیب می زنند که یکی از نمونه های آن در تخریب اراضی زر

وی افزود:خالی شدن روستاها از سکنه،وابستگی به تولیدات خارجی آن هم در محصوالت غذایی استراتژیک،تنها بخش کوچکی از 

 .تبعات کاهش نرخ تعرفه واردات اقالم غذایی اساسی مردم به شمار می رود

ه یادآور شد:حبوبات،گوشت قرمز،و میوه جات از محصوالتی است که در سبد غذایی اکثریت این فعال زراعی و کشاورزی در خاتم

 لقریب به اتفاق مردم مورد استفاده قرار می گیرد و قطعا با حمایت از تولید داخلی و پرهیز از واردات این اقالم از خارج،نه تنها احتما

کاهش می یابد،بلکه زمینه ساز اشتغالزایی،رونق اقتصاد روستایی و وابستگی در این خصوص به کشورهای دیگر به حداقل ممکن 

 .حفظ روستاها و اراضی زراعی و باغی نیز خواهد شد

http://www.yjc.ir/fa/news/5962890/%D8%AA%D8%B5%D9 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵بهمن  ۱۵اریخ: ت

 نخودهای اماراتی و ترکی زیر دندان مردم کشور

 .تن نخود رسمی وارد کشور شده است 49ماه منتهی به آذر ماه سال جاری بیش از هزار و  9بر اساس آمار گمرک در 

ماه منتهی به آذر  9بر اساس آمار گمرک در   ،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه و کشاورزی صنعت،تجارت خبرنگاره گزارش 

 شده کشور وارد  2889804992٣   ریالی ارزش و  9546٧6  نخود رسمی به ارزش دالری   تن  49ماه سال جاری بیش از هزار و 

 در   16٣٣8912560 و ارزش ریالی    5٣9٧49 دالری ارزش به  رسمی نخود  تن  614  از بیش  کردن صادر با امارات کشور .است

 ارزش و  41492٧    دالری ارزش با کشور  به  رسمی نخود تن  4٣4 بیش از   صادرات با   ترکیه ه اول و پس از آن رتب

 .دارد قرار دوم رده در  125591٣٧٣6٣  ریالی

کشورطرف  هما

 معامله

ارزش  ارزش ریالی وزن)ک.گ(

 دالری

امارات  1

متحده 

 عربی

224875 6646967600 219553 

امارات  1

متحده 

 عربی

149850 4025878080 133043 

امارات  1

متحده 

 عربی

240000 5666066880 187153 

 414927 12559137363 434562 ترکیه 1

 

http://www.yjc.ir/fa/news/5964412/%D9%86%D8%AE%D9%88% 
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 صادرات و واردات
 فودپرس ۱۳۹5بهمن ماه  ۱۱دو شنبه 

 ارز دولتی دوباره به واردات گوشت قرمز برگشت

ت: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده دولت، مقرر شد بهای سرپرست معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت گف <مواد غذایی

درصد، ارز آن نیز از ارز متقاضی  5گوشت قرمز به نرخ سال گذشته برگردد که برای این کار عالوه کاهش تعرفه گوشت گوسفند به 

ای اتاق اصناف ایران با روس رییس نشست در صادقی یداله ایران، اصناف اتاق رسانی اطالع پایگاه به گزارش.به ارز مبادله ای تغییر کرد

اتاق اصناف مراکز استان ها که در تهران برگزار شد، اظهار کرد: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده دولت، مقرر شد بهای گوشت قرمز به 

قاضی به درصد، ارز آن نیز از ارز مت 5قیمت سال گذشته برگردد که در این زمینه عالوه بر تعرفه کاهش تعرفه گوشت گوسفند به 

وی افزود: در خصوص قیمت برنج خارجی که واردات و ترخیص آن از گمرکات ممنوع بود و تعرفه آن به .ارز مبادله ای تغییر کرد

ارز آن نیز به ارز مبادله تغییر کرده است.این اقدام باعث شده تا  اینکه ضمن یافته کاهش درصد 26 به درصد رسیده بود، اکنون  40

 .تومان برای فروش اعالم کرده اند 3850ها، قیمت هر کیلوگرم برنج درجه یک وارداتی را برای مصرف کننده  اکنون برخی شرکت

صادقی با بیان اینکه در حال حاضر برای پایان سال هیچ گونه کمبود کاال وجود ندارد، تصریح کرد: برنج و شکر به اندازه کافی برای 

این مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت در .د ندارد و تامین این کاالها تضمین شده استایام پایان سال تامین شده و کمبودی وجو

ستاد تنظیم بازار با وزارت جهاد کشاورزی برای تامین میوه برنامه ریزی های الزم را انجام داده  :مورد تامین میوه در بازار اظهار کرد

است . همچنین اکنون به ازای صادرات یک کیلوگرم سیب برای واردات  درصد به کشور صادر شده 15و اجازه واردات موز با تعرفه 

وی همچنین در خصوص وضعیت .درصد است 15درصد کاهش یافته است اما اگر سیب صادر نشود، تعرفه همان  5موز تعرفه آن به 

 امین پرتقال و نارنگی پاسخگویپرتقال و نارنگی در بازار افزود: دولت به وزارت جهاد کشاورزی تکلیف کرده است که در خصوص ت

درصد  5درصد به  ٣0همچنین از کاهش تعرفه حبوبات از  صادقی . بدهد را بازار باشد و یا به شرکت ها اجازه ورود این میوه ها 

 کاهش این اقدام باعث می شده تا قیمت این اقالم در بازار پایان سال روند نزولی طی کند و نسبت به قبل :خبر داد و اظهار کرد

وی همچنین درباره اعالم حضور اصناف در بازار پایان سال تاکید کرد: برای تامین نیاز بازار پایان سال نیاز به حضور اصناف داریم .یابد

 .داشته باشند حضور ای زنجیره فروشگاههای و اصناف باید در قالب برنامه های مختلف از جمله فروش فوق العاده و یا 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=10d16869٧04642e6b4٣122 
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 برنج
 فارس - ۹۵/۱۱/۱۴ : تاریخ

 دستور وزیر جهاد کشاورزی برای محدود کردن زمان واردات برنج 
زیر جهاد کشاورزی زمان واردات برنج را محدود کرد و تا اول مردادماه سال آینده رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: و

  .باید جلوی واردات گرفته شود و پس از این تاریخ دیگر برنج وارد کشور نشود

اری، درباره کاهش تعرفه هشت قلم کاالی اساسی که در شهرستان س خبرگزاری فارسگو با خبرنگار ودالور حیدرپور امروز در گفت

درصد نیاز کشور به برنج از طریق واردات باید تامین شود و دولت به دلیل افزایش  ٣0تا  25یکی از این اقالم برنج است، اظهار کرد: 

 .درصد تعرفه را کاهش داده است 50کننده قیمت و برای کنترل بازار و کاهش قیمت مصرف

ننده کاگر اجرای تعرفه برای کاالهای اساسی بخواهد به تنهایی عمل شود و سقف واردات هم رعایت نشود ممکن است نگران وی افزود:

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران افزود: وزیر جهاد کشاورزی زمان واردات برنج را محدود کرد و تا اول مردادماه سال .باشد

هایی که برای این مسؤول اظهار کرد: یکی دیگر از محدودیت.د و پس از این تاریخ وارد کشور نشودآینده باید جلوی واردات گرفته شو

واردات برنج و ایجاد تعرفه باید گذاشته شود این است که باید برای میزان واردات سقف گذاشته شود و بیشتر از کسری نیاز کشور 

کننده برای آزاد کردن واردات همراه با رعایت سقف مورد نیاز خیلی تهدیدحیدرپور با بیان اینکه کاهش تعرفه و .برنج وارد نشود

تولید داخل نیست، گفت: اگر صرفاً تعرفه کاهش داده شود و سقف کنترل نشود و بیش از اندازه برنج وارد کشور شود در آینده تولید 

 .شودداخل دچار چالش می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1٣95111400050٧ 
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 پسته
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 
عات راهبردی کشاورزی و آبمرکز ملی مطال  

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        5139 اهم اخبار کشاورزی هفته دوم بهمن 

 

90 
 

 پنبه
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 تامین منابع مالی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۱تاریخ: 

 کی داممیلیارد ریال برای خرید واکسن و کنترل تب برف ۵۰اختصاص مبلغ 

 .هیأت دولت با اختصاص مبلغ پنجاه میلیارد ریال برای خرید واکسن و کنترل تب برفکی دام موافقت کرد

به گزارش ایانا به نقل از پایگاه اطالع رسانی دولت ،هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت کشور و تأییدسازمان برنامه و بودجه کشور و به 

 :اساسی جمهوری اسالمی ایران تصویب کرد استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی ( 10ای از محل منابع ماده ) ریال به صورت هزینه( 50ر000ر000ر000مبلغ پنجاه میلیارد ) -1

، برای  -1٣9٣ب مصو – (2قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) (28)دولت، موضوع بند )م( ماده 

 .گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شودخرید واکسن و کنترل تب برفکی دام در اختیار سازمان دامپزشکی کشور قرار می

سازمان دامپزشکی کشور موظف است گزارش عملکرد اعتبار فوق را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور  -2

وزارت  -وزارت امور اقتصادی و دارایی -کشور وزارت جمهور این مصوبه را به رییس اول معاون اسحاق جهانگیری.دارسال نمای

 . جهادکشاورزی سازمان برنامه و بودجه کشور ابالغ کرده است

s/http://www.iana.ir/fa/new401٣4/%D8%A٧%D8%AE%D8%AA%D8% 
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 تامین منابع مالی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۰تاریخ: 

 شودگذاری منجر به تضعیف کشاورزان میها برای سرمایهبه کشاورزان وام کشاورزی بدهید/ نبود سیاست

های تجاری در ستی برای وادار کردن بانکاز رئیس جمهوری غنا خواستار اتخاذ سیا (GAWU) اتحادیه عمومی کارگران کشاورزی

 .منظور تخصیص وام به بخش کشاورزی شدندکشور به

گذاری در بخش کشاورزی منجر به ها برای سرمایه، این در حالی است که نبود سیاستGhanaWebسایت به گزارش ایانا از وب

سیاست بسیاری از کشورهای پیشرفته، با هدف "، اظهار داشت: GAWUدبیرکل  Edward Karewehشود.تضعیف کشاورزان می

 "شود.افزایش به سبد غذایی مردمشان تدوین می

ای نداشته است. این پیشنهادها در تمام های گذشته داده، اما فایدهپیشنهادهایی را به دولت GAWUوی اظهار تأسف کرد که 

 نداده است.ها داده شده، با این تفاوت که دولت کاری در مورد آن انجام دوره

او اشاره کرد که صنعت  "ها را در سال به کشاورزی اختصاص دهد.خواهیم که تا درصدی از وام بانکما از دولت می"وی گفت: 

هاست، ترین بخشترین و مهمتواند وجوه بخش کشاورزی را که یکی از حیاتیها است، از این رو میبانکداری یکی از سودآورترین بخش

های آفریقا است، اما به چه دلیل تاکنون قادر به اعطای وام به بانک غنا از ثروتمندترین و سودآورترین بانک"افزود: تأمین کند.وی 

کند تا بخشی از اعتبارات به بخش کشاورزی اختصاص یابد؟ چرا که بخش کشاورزی نبوده است؟ چرا دولت سیاستی را اتخاد نمی

 /"و نیاز به اعتبار دارد تا بتواند به روز شود و توسعه یابد.کشاورزی بخش بسیار مهم از اقتصاد است 

http://www.iana.ir/fa/news/400٧٧/%D8%A8%D9% 
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 تامین منابع مالی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۲تاریخ: 

 96سهم بازار سرمایه از بودجه 

گذاری روز گذشته میزبان مقامات مسوول اقتصادی در مجلس شورای اسالمی و بازار سرمایه اقتصاد: کانون نهادهای سرمایهدنیای 

کنندگان به در حالی برگزار شد که شرکت« و انتظارات بازارسرمایه 96الیحه بودجه سال »بود. صبحانه کاری این نهاد با موضوع 

و مجلس شورای اسالمی تاکید کردند. همچنین سخنرانان با تاکید بر توسعه بازار بدهی نقش آن همکاری هرچه بیشتر بازار سرمایه 

بود که افزایش  96های مهم در این جلسه موضوع واکاوی بودجه سال های دولت بسیار مهم دانستند.از دیگر بحثرا در پرداخت بدهی

ضوعاتی بود که برای سال آینده مهم ارزیابی شد. در ابتدای این گذار خارجی و رونق بخش مسکن از موقیمت نفت، ورود سرمایه

 .و بازار سرمایه پرداخت 96های مجلس شورای اسالمی به بررسی الیحه بودجه سال جلسه معاون مرکز پژوهش

 های مجلس شورای اسالمی در این نشست گفت: بودجه دولت هدف مشخص دارد و آن تحریکمحمد قاسمی معاون مرکز پژوهش

عنوان ابزار اقتصاد کالن یاد کرد و رشد اقتصادی و ایجاد ثبات اقتصادی است. وی با اشاره به کاربردهای بودجه در اقتصاد از آن به

درصد  8فرض شده که درآمدهای مالیاتی دولت  96اثرات آن را در بازار سرمایه بررسی کرد. قاسمی با اشاره به اینکه در بودجه سال 

ها بینیاساس پیشدرصد کاهش یافته است. همچنین بر 1٧صورت مفروض های دولتی نیز بهسود شرکت :اشد، گفتافزایش داشته ب

های مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: درصد رشد داشته است. معاون مرکز پژوهش9منابع حاصل از نفت هم نسبت به سال جاری 

دالری و افزایش صادرات آن اشاره  55توان به در نظر گرفتن نفت مله آن میاین اعداد و ارقام مبتنی بر مفروضاتی هستند که از ج

تومان افزایش یافته است. وی  ٣00کرد. همچنین در این مفروضات صادرات میعانات نیز افزایش یافته و نرخ برابری مفروض بودجه 

ی پیش بینی شده است و همچنین کسری بودجه تردر ادامه بیان کرد: درخصوص مالیات هم نسبت به سنوات پیش، ارقام محتاطانه

شد. قاسمی در های قبل کسری بودجه از طریق واگذاری سهام و فروش نفت تامین میکه سالطوریدولت در حال تغییر است، به

طریق  کسری بودجه به سمت تامین مالی از 96ها حاکی از این است که در بودجه های مرکز پژوهشبینیادامه اظهار کرد: پیش

ده شکنند، البته چون این روش در کشور ما استفاده نمیها هم از آن استفاده میاوراق تعهد زا حرکت کند. روشی که سایر شرکت

های مجلس شورای اسالمی با طرح این سوال که چرا دولت سهم نفت را در حالی آثار آن هم ناشناخته است. معاون مرکز پژوهش

در بودجه افزایش داده، ابراز کرد: دولت هم اکنون در شرایطی قرار دارد که باید تمام درآمدهایش را صرف  ها است،که مغایر برنامه

اش به استقراض وابسته است. این شرایط مالی و ای است که عملیات عمرانیحقوق و دستمزد کند و ترکیب مصارف دولت به گونه

وارد چنین فضایی شویم. وی درخصوص آثار اقتصادی بودجه گفت: پیش بینی ای که در طول زمان بوده، موجب شده تا نوع اداره

درصد رشد اقتصادی ناشی  2درصد آن ناشی از افزایش صادرات نفت است و فقط  5/ 2درصد بود که  ٧/ 2امسال برای رشد اقتصادی

درصدی و نرخ رشد اقتصادی ناشی  9/ 1ورم بوده است. قاسمی ادامه داد: با همین مدل برای سال آینده ت 95از دیگر عوامل در سال 

 .ارزیابی شده است 96در سه ماه پایانی سال  4200تا  4100بینی شده است. نرخ دالر هم درصدی پیش ٣/ ٧از عوامل غیرنفتی 

بحران های مجلس شورای اسالمی به سه مشکل مهم و اثرگذار درسال آینده اشاره کرد و گفت: کمبود تقاضا، معاون مرکز پژوهش

 بینی شده برای سال آینده خواهد بود. وی درهای دولت به همراه حجم نقدینگی باال از مشکالت پیشسیستم بانکی و انباشت بدهی

که  عنوان رقیب بخش خصوصی وارد شودادامه با تاکید بر اینکه ترکیب کسری دولت در حال تغییر است، تصریح کرد: دولت باید به

های باالیی را د نرخ سود کاهش نیابد؛ چرا که دولت برای ترغیب افراد برای حضور در تامین مالی باید نرخشواین روند باعث می

های شود با توجه به اینکه نرخهای پولی متفاوت است. این روند موجب میپیشنهاد دهد که با هدف تعقیب شده دولت در سیاست

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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تواند این وی خاطرنشان کرد: آنچه که در کوتاه مدت می .تداوم داشته باشد سود در بخش حقیقی اقتصاد چندان باال نیست، رکود

 .شودهای دولت در بخش مسکن خالصه میگذاری خارجی و سیاستروند را تغییر دهد در سه مورد افزایش قیمت نفت، سرمایه

 های تخصصیپیشنهاد برای ایجاد کمیسیون

 94رس انرژی با اشاره به اینکه سال گذشته کتابی با عنوان اقتصاد ایران در سال در ادامه این نشست علی حسینی، مدیر عامل بو

منتشر شد، گفت: متاسفانه شخصی از بازار سرمایه در تدوین بخش بورسی این کتاب حضور نداشت. وی با طرح پیشنهادی کاربردی 

های تخصصی تشکیل شود. حسینی هایی با بخشهادامه داد: بهتر است که در چند حوزه مشخص و تاثیر گذار بر اقتصاد کارگرو

درصد تولید برق در اختیار بخش خصوصی است؛ اما هنوز بررسی نشده که آیا اندازه دولت به تناسب این  60تصریح کرد: هم اکنون 

زار را در اختیار درصد ارزش با 20ها هم اکنون درصد تغییر کرده یا خیر؟وی با ابراز نگرانی درخصوص شبکه بانکی گفت: بانک 60

های متخصص در مجلس، بانک مرکزی و بازار سرمایه کنند. از همین رو باید کارگروهدارند و واحدهای بزرگ اقتصادی را مدیریت می

عامل بورس انرژی در پایان خاطرنشان کرد: در کشورهای گیری کند. مدیربرگزار شود تا بتواند درخصوص موارد مهم اثر گذار تصمیم

توان اعتماد را دوباره به سرمایه گذاران برگرداند و این روند شود که چگونه میفته، همزمان با بحران یا پس از آن بررسی میپیشر

نسب، مدیر عامل سبدگردانی هدف عنوان کرد: یکی از مسائلی که باید باید در کشور ما نیز مورد استفاده قرار بگیرد. در ادامه حقانی

ها و درصد تملک آنها به مستغالت است. در حال حاضر حجم نقدینگی سی قرار گیرد حجم نقدینگی در بانکدر بودجه مورد برر

ذاری گمدیره شرکت مشاور سرمایهشود. سپس علی اسالمی بیدگلی، رئیس هیاتها در کشور یک مشکل بزرگ محسوب میبانک

ریق فروش نفت کسر شود، بلکه ما باید سهم درآمدهای دولتی از نفت آرمان آتی با تاکید بر اینکه نباید درآمدهای دولت صرفا از ط

وری مورد توجه قرار نگرفته و باید درخصوص آن بررسی بیشتری رسد در بودجه موضوع بهرهرا به حداقل برسانیم، گفت: به نظر می

ها را یکی از های مالی بانکصورتگذاری ملی اصالح مقدم، مدیر عامل سبدگردان توسعه سرمایهانجام شود. محمدرضا صادقی

ها امروز با آن مواجه هستند به بهای آسیب اقتصاد ترین مشکالت فعلی دانست و عنوان کرد: عملکرد فعلی و مسائلی که بانکمهم

بانکی  وی نرخ باالی سود .دیگر سخنران این برنامه محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بود.شودملی تمام می

ها را از دیگر گذاری خارجی در دوران تحریمهای اقتصاد کشور عنوان کرد. همچنین پور ابراهیمی عدم جذب سرمایهرا از معضل

رود با توجه به فضای ایجادشده پس از برجام، شاهد تحول در موضوع جذب های بازار سهام عنوان کرد و افزود: انتظار میمعضل

 ٣20شود از حدود بینی میوی با اشاره به مجموع درآمدهای دولت در پایان سال جاری گفت: پیش .شیمگذاری خارجی باسرمایه

به گفته این نماینده مجلس، با اقدامات مهم دولت صادرات نفت ایران به  .هزار میلیارد تومان محقق شود 250هزار میلیارد تومان، 

سهم گذشته خود از بازار نفت را به دست آورده است و باید امیدوار بود که سهم هزار بشکه در روز رسیده و ایران  400دومیلیون و 

های بر مبنای برنامه ششم توسعه و سیاست 96های جاری کشور از درآمد نفت کاهش یابد. پورابراهیمی با بیان اینکه بودجه سال هزینه

ماده از آن تصویب شده و بازار  140لس آمده و حدود کلی آن تدوین شده است، گفت: برنامه ششم توسعه هم اکنون به صحن مج

 .سرمایه در این برنامه به خوبی دیده شده است

http://www.iana.ir/fa/news/40148/%D8%B٣%D9%8٧%D9%8 
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 تامین منابع مالی
 فودپرس ۱۳۹5بهمن ماه  ۱۰یک شنبه 

 میلیون تومان کشاورزان بخشیده می شود1۰۰سود و جرائم تسهیالت کمتر از 

میلیون تومان( کشاورزان خسارت دیده  100مدیرعامل بانک کشاورزی از بخشودگی سود و جرایم وام های زیر یک میلیارد ریال )

اده صبح امروز در نشستی خبری ضمن بیان مرتضی شهیدز.خبر داد و گفت: اکنون منتظر موافقت رییس کل بانک مرکزی هستیم

درصد  90مطلب فوق افزود: این طرح به دولت ارائه شده و با امضای وزیر اقتصاد دارایی و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

به گفته وی، این بخشودگی جرایم و سود برای کشاورزان خسارت دیده سیل،زلزله،  .موافقت دولت را جلب کرده است

ازدگی،خشکسالی و کم آبی اجرا می شود. البته بدهکاران بانکی باید اصل پول خود بپردازند و تنها سود و جرایم بخشوده می سرم

وی با بیان اینکه بانک کشاورزی از دو هفته گذشته تاکنون در انتظار این مصوبه دولت است، اظهارداشت: درصورت ابالغ دولت، .شود

مدیرعامل بانک کشاورزی تصریح کرد: مهمترین کار امسال حمایت از بنگاه های .کردن مصوبه را دارد بانک کشاورزی آمادگی اجرایی

وی افزود: بانک کشاورزی برنامه خود را تنظیم کرده و به وزارتخانه های  .کوچک و متوسط در اقتصاد مقاومتی بوده است

وی اضافه کرد: خوشبختانه بانک کشاورزی به عنوان رییس  .ده استجهادکشاورزی و اقتصاد دارایی و ستاد اقتصاد مقاومتی اعالم کر

  .کارگروه تسهیل اقتصاد دارایی بانک برتر شناخته شده و بیشترین سهم را به بنگاه های کوچک و متوسط پرداخت کرده است

  .شهیدزاده گفت: این بانک پنج برابر سهمیه در نظر گرفته شده به طرح یاد شده تسهیالت داده است

در راستای اقتصاد مقاومتی و ابالغ شورای  :وی همچنین به کارهای انجام شده طی یک سال اخیر در این بانک اشاره کرد و گفت

اهی ای، پرورش مهای اقتصاد مقاومتی از جمله کاهش مصرف آب، آبیاری نوین، کشت گلخانهاقتصاد بیشترین تسهیالت را به طرح

برابر اعتبار اختصاص یافته یعنی رقم حدود  5ایم تا حدی که بیش از کوچک و زودبازده اختصاص داده هایدر قفس و حمایت از بنگاه

ها به بانک وی همچنین از پرداخت بدهی معوق دولت پس از سال.ایممیلیارد تومان به این امر اختصاص داده 500هزار و  26

میلیارد تومان آن مصوب شده  5800تومان بدهی مورد تأیید حسابرسان میلیارد  ٧400کشاورزی خبر داد و گفت: با مصوبه دولت از 

مدیرعامل بانک کشاورزی همچنین در مورد آخرین .که در روند پرداخت قرار گیرد و اکنون در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد

مازدگی آذر ماه با خسارات فراوانی مواجه اقدامات انجام شده این بانک برای ارائه تسهیالت به باغداران مرکبات شمال که پس از سر

التفاوت نرخ درصد به این کشاورزان پرداخت شود که مابه 10هزار میلیارد تومان تسهیالت با سود  200اند، گفت: قرار است تا شده

راستای توسعه کشت وی افزود: طبق مصوبه در  .درصد از طریق سازمان مدیریت و برنامه و بودجه قرار است، تأمین شود 18سود تا 

میلیارد  700هکتار خواهد رسید. همچنین  1800شد که تا پایان امسال این رقم به هکتار گلخانه باید ایجاد می 1400متراکم 

زاده همچنین در مورد ارائه تسهیالت در راستای توسعه صادرات محصوالت شهید.تومان به خرید کمباین اختصاص داده شده است

ای ان کرد: کشمش، پسته و زعفران از جمله محصوالت استراتژیکی است که برای توسعه صادرات آن اهمیت ویژهکشاورزی، خاطرنش

ایم و در مورد وضعیت قیمت برای صادرات کشمش و پسته اختصاص دادهقائل هستیم و با کمک صندوق توسعه ملی منابع ارزان

ان ها محصوالتی همچون کشمش و زعفرایم با این حمایتم. تا حدی که توانستهایپسته نیز با اتاق بازرگانی کرمان جلساتی را داشته

با ایجاد  :وی از ایجاد شرکت تجاری با همکاری بانک کشاورزی و توسعه تعاون خبر داد و گفت .را از وضعیت بحرانی خارج کنیم

برابر قیمت به کشورهایی  10اورزان مانده بود با های خوزستان و دزفول روی دست کشایم محصوالتی که در استاناین شرکت توانسته

  .همچون روسیه صادر کنیم که خیار، کیوی و لیموی سنگی از جمله آنهاست

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=fb٣e694٧ec5c4b6٧9٧66 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=fb3e6947ec5c4b679766


 
عات راهبردی کشاورزی و آبمرکز ملی مطال  

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        5139 اهم اخبار کشاورزی هفته دوم بهمن 

 

96 
 

 آوری هاتحقیقات و نو
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۳تاریخ: 

های پهباد و تصویری برای پایش و ردیابی آفات با کمک دانشگاه تهران/ ثبت سموم با نام استفاده از سیستم

 های بزرگ برای تولید سموم تحت لیسانس در داخل کشورتجارتی و تشویق کمپانی

پزشکی از برنامه های توسعه های کاربردی و طرح ناظران گیاهافتهرئیس سازمان حفظ نباتات کشور در حاشیه همایش انتقال ی

 .های پیش آگاهی و ارتقای کیفیت و اثربخشی سموم کشاورزی خبر دادشبکه

ر پزشکی داربردی و طرح ناظران گیاههای ک، محمدعلی باغستانی سه شنبه شب در حاشیه همایش انتقال یافتهایانابه گزارش 

رفسنجان در جمع خبرنگاران گفت: در خصوص محصول سالم اقداماتی که سازمان نباتات انجام داده ساماندهی بحث سموم در کشور 

ری ها بر اساس میزان خطخطر، کاهش و تنظیم تعرفهاز دو جهت یکی ارتقای سموم کشاورزی و دیگری نیز تسهیل در ثبت سموم کم

های بزرگ برای تولید سموم تحت لیسانس در داخل وی افزود: ثبت سموم با نام تجارتی، تشویق کمپانی.که سموم دارند بوده است

 .های این سازمان استکشور که تکنولوژی تولید در داخل کشور و ارتقای تولیدکنندگان داخلی باشد نیز از برنامه

منظور کاهش مصرف سم را در دستور های آلترناتیو بهد: در کنار آن، بحث استفاده از روشرئیس سازمان حفظ نباتات کشور ادامه دا

باغستانی بیان داشت: کاری .های نوین پیش آگاهی استهای پیش آگاهی و استفاده از سیستمکار داریم و در این زمینه توسعه شبکه

واند در تپردازیم که میپهباد و تصویری به پایش و ردیابی آفات می هایرا با دانشگاه تهران آغاز کردیم که با استفاده از سیستم

 ٧00بینی این بود که وی ادامه داد: به عنوان مثال سال گذشته در مزارع گندم کشور پیش.کاهش میزان مصرف سم تاثیرگذار باشد

 های پیش آگاهی کشور، اینلیل فعالیت شبکهدهزار هکتار سم در برابر بیماری زنگ گندم در مزارع تدارک دیده شود که به 800تا 

 .تن سم در کشور کمتر استفاده شد 800تا  ٧00هزار هکتار کاهش یافت که فقط در رابطه با این بیماری  60میزان به 

اده های غیر شیمیایی مثل استفهای پیش آگاهی، توسعه روشرئیس سازمان حفظ نباتات کشور تصریح کرد: در کنار توسعه شبکه

ها سال گذشته با تسهیالتی که داشتیم میزان مصرف آن به دو برابر ها است که در مورد بحث فرومونهای زرد و فروموناز کارت

هزار هکتار مبارزه بیولوژیکی در  2٣0باغستانی اضافه کرد: در رابطه با استفاده از روش بیولوژیکی، در سال گذشته .افزایش پیدا کرد

کند و درصد را کشاورز پرداخت می 40درصد را حفظ نباتات و  60طوری که شد بهای هدایت عتبارات یارانهکشور داشتیم که از ا

  .خوری سوق دادیمتازگی این اعتبارات به سمت مبارزات بیولوژیکی محصوالت تازهبه

w.iana.ir/fa/news/http://ww40229/%D8%A٧%D8%B٣%D8%AA%D9%81 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۲تاریخ: 

ها, راهکار مطمئن مقابله با اکسیدکربن دست کم گرفته شده است/ حفظ جنگلظرفیت زمین برای جذب دی

 گرمایش زمین

دلیل برخی از ره خشکی زمین برای جذب دی اکسید کربن را بهدهد که ممکن است ظرفیت زیست کتحقیقات جدید نشان می

طور کلی زیست کره خاکی )به اصطالح مجموع همه پوشش دیلی، بهبه گزارش ایانا به نقل از ساینس.تغییرات، درست محاسبه نکرده باشیم

درصد از انتشار  20تواند حدود ین بخش از زمین میشود اگیاهی زمین، خاک و...( عامل مهمی در کاهش اثرات تغییرات اقلیمی است. عنوان می

های فسیلی را جذب کند. با این حال، نقش آنها در جذب کربن خالص به وسیله برخی از تغییرات کاربری اراضی دی اکسید کربن ناشی از سوخت

ه المللی انجام شده و نتایج آن کانشمندان بیناست.مطالعه جدید انجام شده که با همکاری دمانند جنگل تراشی و توسعه کشاورزی تغییر کرده

د. اثیر بگذارتواند بر انتشار کربن تاست که چگونه تغییر کاربری اراضی میاست، به تحلیل این موضوع پرداختهمنتشر شده نیچر ژئوساینس مجله

 بینی شود.دهد سطح جذب دی اکسید کربن توسط زیست کره خاکی با دقت بیشتری پیشاین اطالعات در واقع اجازه می
دهد که انتشار گاز دی اکسید کربن از تغییر کاربری اراضی بیش از میزانی است که قبال تصور شده نتایج این مطالعه نه تنها نشان می

 تواند جبران شود.های زمینی میانتشارها توسط نرخ باالی جذب کربن در بین اکوسیستمدهد که این بود، بلکه نشان می

د کار ما نشان داد که زیست کره خاکی شای"گوید: یکی از محققین در این تیم مطالعه کننده، دکتر تام پی از دانشگاه بیرمنگام می

لی های فسیت آب و هوایی را با جدا کردن انتشار کربن از سوختشد، امکان بالقوه برای کاهش تغییرابیش از آنچه قبال تصور می

های احیای کند که نتایج حاکی از آن است که پروژه. یکی دیگر از محققان این تیم تحقیقاتی از دانشگاه اکستر اضافه می"داشته باشد

 ای دمای زمین نقش بسیار مهمی دارد./جنگل و تالش برای جلوگیری از قطع درختان جنگلی، برای مقابله با افزایش دو درجه

http://www.iana.ir/fa/news/40184/%D8%B8%D8%B1%D9%81% 
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 تولیدات باغی )سایر (
 فارس - ۹۵/۱۱/۱۲ : تاریخ

 های کشور هزار تن سم کشاورزی در باغ 2۵النه مصرف سا
های کشاورزی کشور میلیون هکتار از باغ 16هزار تن سم کشاورزی در  25رئیس سازمان حفظ نباتات کشور گفت: ساالنه بیش از 

 هایتانی عصر امروز در حاشیه برگزاری همایش انتقال یافتهاز رفسنجان، محمدعلی باغس خبرگزاری فارسبه گزارش  .شودمصرف می

پزشکی در سالن موزه ریاست جمهوری رفسنجان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ساماندهی بحث کاربردی و طرح ناظران گیاه

ا بر هنظیم تعرفهخطر، کاهش و تسموم در کشور از دو جهت یکی ارتقای سموم کشاورزی و دیگری نیز تسهیل در ثبت سموم کم

های بزرگ برای تولید وی ادامه داد: ثبت سموم با نام تجارتی، تشویق کمپانی.اساس میزان خطری که سموم دارند مد نظر است

 .ستهای این سازمان اسموم تحت لیسانس در کشور، تکنولوژی تولید در داخل کشور و ارتقای تولیدکنندگان داخلی نیز از برنامه

منظور کاهش مصرف سم را در دستور کار داریم که در این های بیولوژیک بهن کرد: در کنار آن، بحث استفاده از روشباغستانی بیا

های نوین پیش آگاهی است و ما در این راستا کاری را با دانشگاه تهران های پیش آگاهی و استفاده از سیستمزمینه توسعه شبکه

 تواند در کاهش میزان مصرفپردازیم که میای پهباد و تصویری به پایش و ردیابی آفات میهآغاز کردیم که با استفاده از سیستم

هزار هکتار سم در  800تا  ٧00بینی این بود که وی خاطرنشان کرد: سال گذشته در مزارع گندم کشور پیش.سم تاثیرگذار باشد

هزار هکتار  60های پیش آگاهی کشور، این میزان به ت شبکهدلیل فعالیبرابر بیماری زنگ گندم در مزارع تدارک دیده شود که به

 .تن سم در کشور کمتر استفاده شد 800کاهش یافت که فقط در رابطه با این بیماری زنگ گندم 

های غیر شیمیایی مثل استفاده از های پیش آگاهی، توسعه روشرئیس سازمان حفظ نباتات کشور ادامه داد: در کنار توسعه شبکه

ها سال گذشته با تسهیالتی که داشتیم میزان مصرف آن به دو برابر افزایش پیدا ها است که در مورد فرومونهای زرد و فرومونکارت

هزار هکتار در راستای مبارزه  2٣0باغستانی استفاده از روش بیولوژیکی را توصیه و عنوان کرد: در این مورد در سال گذشته .کرد

درصد را کشاورز پرداخت  40درصد را حفظ نباتات و  60طوری که شد بهای هدایت م که از اعتبارات یارانهبیولوژیکی در کشور داشتی

 .رودخوری میتازگی این اعتبارات به سمت مبارزات بیولوژیکی محصوالت تازهکند و بهمی

های کشاورزی میلیون هکتار از باغ 16در  هزار تن سم کشاورزی 25رئیس سازمان حفظ نباتات کشور خاطرنشان کرد: ساالنه بیش از 

 .شودکشور مصرف می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1٣951112001684 
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 تولیدات باغی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۱تاریخ: 

 حتی اگر به بهانه افزایش ارزش روابط تجاری باشدواردات گردو ممنوع است 

در پی انتشار خبر توافق ارمنستان با ایران برای صادرات گردو و گردوی فرآوری شده به ایران با هدف افزایش ارزش روابط تجاری دو 

تولید این محصول در کشور های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد که با توجه به میزان کشور، مدیرکل دفتر میوه

وزارت جهاد کشاورزی واردات گردو را ممنوع کرده است و واردات این محصول حتی به بهانه افزایش ارزش اقتصادی قابل پذیرش 

به گزارش خبرنگار ایانا، روز شنبه در نشست همایش تجاری تهران و ایروان که با حضور شماری از فعاالن اقتصادی دو کشور .نیست

شده به ایران خبر دادند و هدف از ار شد، تجار این کشور از توافق برای صادرات چند نوع کاال از جمله گردو و گردوی فرآوریبرگز

انا وگو با خبرنگار ایهای سردسیری و خشک در گفتاین برنامه را افزایش ارزش تجاری دو کشور عنوان کردند.اما مدیرکل دفتر میوه

ت جهاد کشاورزی تنها متولی صدور مجوز واردات و صادرات محصوالت کشاورزی است، گفت: براساس تصمیم با تأکید بر اینکه وزار

ه تن با بیان اینکشود واردات آن ممنوع است.رمضان روییناین وزارتخانه هر محصولی که تولید آن در کشور به اندازه نیاز انجام می

هزار تن گردو با کیفیت در کشور تولید  ٣20د، افزود: در حال حاضر ساالنه بیش از روشمار میدار ایران بهگردو از محصوالت مزیت

شده مورد شود که با توجه به جمعیت تولید سرانه آن برای هر فرد ایرانی بیش از سه کیلوگرم است.وی با بیان اینکه توافق انجاممی

است که گردو را به مناطق مرزی و کم برخوردار ایران وارد و پس تأیید وزارت جهاد کشاورزی نیست، تأکید کرد: خواست ایراون این 

بندی دوباره به کشور خود انتقال دهد، اما تجربه به ما نشان داده است که هر بار محصولی با این بهانه از فرآوری، مغزگیری و بسته

 گذاشته است.ها تأثیر منفی به کشور وارد شده است به بازار داخلی نشت پیدا کرده و روی قیمت

ها های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی عالوه بر تأثیر منفی این اقدام روی بازار داخلی و قیمتبه گفته مدیرکل دفتر میوه

تن در پایان بیان کرد: خساراتی که ممکن است با واردات این محصول به تولید های کشور وجود دارد.رویینامکان ورود آفت نیز به باغ

 لیدکننده کشور وارد شود، بسیار بیشتر از نتایج مثبت افزایش ارزش روابط تجاری بین دو کشور است./و تو

http://www.iana.ir/fa/news/40141/%D9%88%D8%A٧%D8%B1 
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 تولیدات باغی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۳تاریخ: 

 های نارنجیطرحی غمگین بر باغ

ن بینیم و غمگیآب. این تصویر را میهای سوخته، تلخ، بیریزد. کف خیابان پر از نارنج است. نارنجها مینارنج مثل برگ از درخت

های کدر طوسی. دیگر برگ .های غمناکطور باشد، با این باغنشیند. مازندران نباید اینها به دلم نمیگیرم و عکسشوم. عکس میمی

 های مرکباتاز آن رنگ سبز براق خبری نیست. سرما آمد و همه را با خود برد. سفید روی سبز و نارنجی. رنگ ها، رنگ باختند. باغ

 .شود شناخترا دیگر نمی

 مریم طالشی

 تهگرف اشدست تا دو توی را پرتقال ات چهار. روزهایش این گس طعم. دهدمی پرتقال پوست بوی هاشدست انقالب خیابان –تهران 

شود. پرده نارنجی بافتدار؛ دانه دانه. قسم یده میکش هایمچشم جلوی نارنجی پرده. دست هر توی پرتقال تا دو. آورده صورتم جلوی و

کیلو پرتقال جا  شود. روی موتور سه چرخه آبی، چندمزه دهانم تلخ می« تلخ نیست. .ها را سرما نزده هابه خدا این»خورد: می

کشد. گوید. انتهای کلمات را میدهد. آبدار است؛ شیرین شیرین. این را او میتومان. کمتر هم می 900شود؟! کیلویی هزار و می

ها اما خراب شدند. روی این حرف تأکید دارد. یکی ها اما مال ساری است. پرتقال ساری را سرما نزده. کیویپرتقال .قائمشهری است

خواهد اتفاقی بزرگ را تعریف کند، آنجور که دهد. با حرکات سریع. انگار میها را با دو تا پرتقال تویش در هوا تکان میستاز د

خواهد. اتفاق بزرگی هم هست. برای باغداران مازندرانی که سرمای زودهنگام امسال محصولشان را سوزاند. برف زودهنگام خودش می

 .های برفی خوب است. برای باغداران اما، فاجعهو ژستهای اینستاگرامی برای عکس

بینیم آب. این تصویر را میهای سوخته، تلخ، بیریزد. کف خیابان پر از نارنج است. نارنجها مینکانارنج مثل برگ از درخت -مازندران 

در های کهای غمناک. برگشد، با این باغطور بانشیند. مازندران نباید اینها به دلم نمیگیرم و عکسشوم. عکس میو غمگین می

طوسی. دیگر از آن رنگ سبز براق خبری نیست. سرما آمد و همه را با خود برد. سفید روی سبز و نارنجی. رنگ ها، رنگ باختند. 

ات فرو ی، انگشتشان را که فشار بدهپوست .ریزندای فرو میهای سرمازده با اشارهشود شناخت. میوههای مرکبات را دیگر نمیباغ

صورت مرد در هم پیچیده و گرفته است. باغدار نکایی که غمگینانه به محصوالت .اندای مانده و پالسیدهرود. انگار ماههاست گوشهمی

 ر به دردها دیگکند. هنوز محصول پرتقال را برداشت نکرده بود. فقط نیمی از محصول نارنگی. حاال پرتقالریخته زیر درخت نگاه می

ا شود. اطالعیه داده. مگویند هواشناسی گفته بوده که هوا سرد میمی»خورد: اند؛ تلخ. به درد آبگیری هم نمیخورند. بدمزه شدهنمی

ای ها بخاری روشن کردیم اما فایدهطور شد. مجال نداد کاری بکنیم. زیر درختیکهو این .که نشنیدیم. خبری از برف و سرما نبود

آناناس، انار، شاتوت،  .شودها درهم قاطی میبرند تا سفارش دهند. حرفمیدان پالیزیدخترها سرشان را جلو می - تهران  «.نداشت

ستگاه ها کنار دماند. پرتقالدختر مردد می« پرتقال نگیر تلخه.»گوید: پرتقال داده، میانبه، پرتقال... یکی رو به آنکه سفارش آب

ان برق شدهد؛ یکدست نارنجی. اندازه متوسط. پوست. ظاهرشان که چیزی نشان نمییخته شدهگیری در سبد پالستیکی رآبمیوه

خورَد. پرتقال شمال االن به درد نمی .ها پرتقال جنوب است. نگاه کنید، رنگش معلوم است؛ شیرین و آبداراین» :گویدزند. یکی میمی

چرا به درد نخورد؟! پرتقال شمال حرف »گوید: نیامده، از آن طرف می یک نفر که انگار از جمله آخر خوشش«.تلخ شده. سرما زده

 :یردگاش را میدختری که آب پرتقال سفارش داده، هنوز مردد است. دوستانش منتظر اند. عاقبت تصمیم« ندارد. این چه حرفی است!

بینی و م وضعیت هوا را برای کشاورزان پیشاداره هواشناسی کشاورزی وظیفه دارد به طور دائ الی جرایدالبه«همان آب پرتقال»

ما قبل از ورود سامانه سرد، »گوید: های مرتبط را به آنها ارائه کند. مسعود حقیقت، سرپرست اداره هواشناسی کشاورزی میتوصیه

ار روی نو متوجه شده بودیم سیستم سردی درحال ورود به کشور خصوصاً نواحی شمالی است و به همین دلیل بیشتر تمرکز ما

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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های ساحلی دریای خزر و همچنین شمال شرق کشور بود. وقتی برای نخستین بار این سامانه را بویژه در مناطق شمالی، قسمت

ای نوشتیم و اعالم کردیم این مناطق دچار بحران خواهد شد و باید سریع محصوالت خود را کردیم، اطالعیهشمال شرق کشور رصد 

العمل و برخورد با حادثه طبیعی را ندارند، گاهی نیز اخطارهای هی کشاورزان، فرصت کافی برای عکسبرداشت کنند. البته گا

هواشناسی هشدار «.اندهای هواشناسی را جدی نگرفتهرسد کشاورزان اخطاریهگیرند. در این مورد به نظر میهواشناسی را جدی نمی

ند کشت. حسین نیازآذری، سخنگوی مجمع نمایندگان استان مازندران اعالم میهای مرکبات گذاداد و برف آمد و ردپایش را روی باغ

درصد مرکبات باغداران مازندرانی پیش از بروز سرمای ناگهانی و بارش برف برداشت نشده و با این خسارت، معیشت بسیاری از  90

محمدرضا شعبانی، مدیرعامل .شان را جبران کندکشاورزان به خطر افتاده است و آنها از دولت انتظار دارند در اسرع وقت خسارت

د: گویاتحادیه باغداران مازندران اما معتقد است برف پاییزی و دمای هوا خسارت چندانی به مرکبات مازندران وارد نکرده است. او می

اد و همین مسأله موجب با توجه به اینکه امسال برنامه خاص و منظمی برای تولید نداشتیم، برداشت محصول هم به تعویق افت»

های گذشته پرداخت نشده که این موضوع موجب دلسردی آنان خسارت شد. این درحالی است که هنوز خسارت به باغداران در سال

اما آخر این نوشته آنقدرها هم تلخ و یخزده نیست؛ چند وقت پیش طبق دستور ابالغی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان «.شده است

ی های کنسانتره شروع شد تا الاقل بخشروستایی ایران بسرعت خرید تضمینی مرکبات یخزده و درجه سه برای کارخانهمرکزی تعاون 

 .از مشکالت باغداران مرتفع شود

http://www.iana.ir/fa/news/4022٧/%D8%B٧%D8 
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 یدات دام و طیور )سایر (تول
 فارس - ۹۵/۱۱/۱۱ : تاریخ

 هزار تن مرغ منجمد/کمبودی در بازار مرغ نداریم  ۵۰ذخیره سازی 
هزار تن ذخیره استراتژیک مرغ منجمد داریم و برای نخستین بار یک هزار تن مرغ  50معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی گفت: 

  .ذخیره شده استمنجمد به صورت قطعه بندی خریداری و 

به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، حسن رکنی در مورد آخرین وضعیت تولید مرغ در کشور اظهار داشت:  خبرگزاری فارس به گزارش

ه ت پشتیبانی امور دام برای عرضتا امروز کاهشی در عرضه گوشت مرغ در بازار نداشتیم و شرایطی ایجاد نشده که نیاز به ورود شرک

درصد گرایش بازار به سمت گوشت گرم مرغ است، تصریح کرد: تاکنون نیاز بازار به گوشت  95وی با بیان این که .مرغ منجمد باشد

برخی اظهارات مبنی بر تاخیر در جوجه ریزی در ماه های اخیر را غیر رکنی .مرغ از طریق عرضه و تقاضا تامین شده است

 .میلیون قطعه بوده است 90تا  80و گفت: میزان جوجه ریزی در ماه های مختلف بین  و غیر کارشناسی دانستفنی 

هزار تن عنوان کرد و اذعان داشت: مرغ منجمد با شاخصه بهداشتی فوق  50وی میزان ذخایر استراتژیک مرغ منجمد را نزدیک به 

معاون وزیر جهاد کشاورزی اطمینان داد در صورت نوسانات .فرهنگ سازی شودالعاده باال است و مصرف گوشت منجمد باید در کشور 

وی در مورد خرید مرغ قطعه بندی شده و ذخیره .قیمت گوشت مرغ، ذخایر استراتژیک در بازار توزیع و قیمت منطقی و متعادل شود

ی شده را به بخشی از زنجیره های تولید اعالم آن گفت: شرکت پشتیبانی امور دام از سه، چهار ماه پیش خرید مرغ به طور قطعه بند

رکنی در عین حال از عرضه .کرد و در فاز نخست نزدیک به یک هزار تن در این زمینه خرید برای ذخیره سازی صورت گرفته است

ان کرد: نشگوشت مرغ منجمد قطعه بندی شده در بسته های نیم کیلویی، یک کیلویی و دو کیلویی در سال جاری خبر داد و خاطر 

کیلویی صورت می گرفت و بیشتر دستگاه های پرمصرف مثل  10در گذشته، توزیع گوشت مرغ منجمد در بسته و کارتن های 

دانشگاه ها و بیمارستان ها خریدار آن بودند، اما امسال ارایه این محصول در بسته های کوچک نیز انجام می گیرد تا مصرف خانواری 

نند های نظارتی ماکه گوشت مرغ منجمد به لحاظ کیفیت، جابجایی و بهداشتی کامال مورد تایید دستگاهوی تاکید کرد .پیدا کند

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به این که بهمن، اسفند و نیمه نخست .سازمان دامپزشکی کشور است

 ها با عرضه و تقاضایر داشت که بخش اعظم مورد نیاز بازار در این ماههای پرکشش برای مصرف پروتیین است، اظهافروردین جزو ماه

وی درباره تاثیر بیماری آنفلوانزای پرندگان در تامین گوشت مرغ گفت: تعدادی از واحد های مرغ تخم .گوشت گرم تامین می شود

ست و ما از این ناحیه دغدغه ای در تامین گذار دچار این بیماری شدند و در واحدهای مرغ گوشتی اثر این عارضه بسیار ناچیز ا

رکنی افزود: در بخش مرغ تخم گذار، تشکل ها با اتخاذ تدابیری خال ناشی از این بیماری را پوشش .گوشت مرغ شب عید نداریم

 .خواهند داد و در حوزه عرضه تخم مرغ نیز برای شب عید مشکلی نخواهیم داشت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1٣951111001191 
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 تولیدات دام و طیور
 فارس - ۹۵/۱۱/۱۵ : تاریخ

 برابر کشورهای همسایه است/ دام قاچاق عامل شیوع تب برفکی 3قیمت گوسفند در ایران 
مت گوسفند در ایران نسبت به کشورهای همسایه گران است که نه تنها از ایران قاچاق رئیس شورای تامین دام زنده گفت: آنقدر قی 

  .شود بلکه تمایل قاچاق گوسفند از آن طرف به داخل وجود دارد و شیوع تب برفکی در سال گذشته به همین دلیل بوده استنمی

درصد  40طی چند ماه اخیر قیمت گوشت قرمز در بازار نسبت به سال گذشته تا ،رگزاری فارسخببه گزارش خبرنگار کشاورزی 

افزایش داشت تا جایی که دالیل مختلفی از جمله کمبود دام زنده و قاچاق دام به کشورهای همجوار از جمله عراق دلیل افزایش این 

این موضوع را  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی ه در گفتقیمت عنوان شد اما منصور پوریان رئیس شورای تامین دام زند

 .ایمبه شدت تکذیب کرد و گفت: نه تنها کمبود دام سبک زنده نداریم بلکه با افزایش تولید هم مواجه

شد اما از آن جایی که صادرات دام آزاد است ام زنده قاچاق میتوان گفت ددادند میوی تصریح کرد: اگر اجازه صادرات دام زنده نمی

پوریان با تاکید بر اینکه قیمت دام سبک ایرانی به مراتب باالتر از قیمت دام در کشورهایی همچون عراق .چنین چیزی امکان ندارد

 راس یک برای رقم این عراق در که حالی در است دالر 215  است خاطرنشان کرد: قیمت هر عدد گوسفند مرغوب صادراتی ایرانی

 کنند تا دام خود را به ایرانها نه تنها تمایلی به واردات یا قاچاق دام از ایران ندارند بلکه تالش میدالر است. در نتیجه عراقی ٧5 دام

ر به کشورهایی درصد دام تولیدی کشو 2هم اکنون تنها  :رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده خاطرنشان کرد.قاچاق کنند

وی افزود: اتفاقا جالب اینجاست که پس از مساله حمله داعش به سوریه و زورگیری دام .شودهمچون کویت، عمان و امارات صادر می

 هامدا این از استفاده یا خرید به حاضر کسی شرعی دلیل به و اندشده رها عراق هایخیابان در هادام ،اکنون منطقه این  روستائیان

به گفته رئیس شورای تامین .ها را از طریق قاچاق وارد ایران کننداند تا این دامالشت در برخی و نیست شودمی محسوب غصبی که

های غربی کشور به دلیل قاچاق دام از طریق کشورهای همسایه اتفاق افتاد دام زنده سال گذشته شیوع تب برفکی در برخی استان

 .آن قرار دارندهایی شبیه به تحت پوشش واکسن تب برفکی و بیماریهای ایرانی کامال چرا که دام

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1٣951115000541 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۳تاریخ: 

 ن, شب عید ندارند/ مرغداران؛ عامل اصلی افزایش نرخ جوجه یکروزهامسال مرغدارا

 .دهندتولیدکنندگان جوجه یکروزه، از احتمال ضرر مالی بیشتر مرغداران در روزهای پایانی سال خبر می

ر بازار به شرایطی که دوگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت: با توجه مشاور انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه امروز در گفت

ود نگرند، وجعنوان کسب سود بیشتر به آن میخورد، بعید است در سال جاری، شب عید به معنای آنچه که مرغداران بهبه چشم می

ان طور که پیش از این از طرف نمایندگداشته باشد.مصطفی سیدمصطفوی با اشاره به افزایش مقطعی قیمت جوجه یکروزه، افزود: همان

لی افتد و عامل اصجمن اعالم شده بود، اتفاقی که برای قیمت جوجه افتاد، دور از ذهن و غیرطبیعی نبود؛ زیرا هر ساله این اتفاق میان

 ها خود مرغداران هستند.باال رفتن نرخ

ریزی آن اقدام به جوجه دارند و بعد ازها را خالی نگه میهای آذر و دی، سالنبه گفته وی، همیشه بیشتر مرغداران در اواخر ماه

قریباً یابد، بتوانند سود بیشتری کسب کنند. دریغ از اینکه تکنند تا برای شب عید که از نظر آنها درصد تقاضا به یکباره افزایش میمی

سود  رهفت سال است که سناریو کامال عوض شده و دیگر تولیدکنندگان مرغ گوشتی نباید در این برهه از زمان، به دنبال حداکث

و بعد از آنفلوآنزای سنگینی  89بگردند.مشاور انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه علت اصلی این موضوع را چنین تشریح کرد: از سال 

لیل سازی افتاد. به همین دهای پرورشی کشور را درنوردید، دولت برای جلوگیری از کمبود مرغ در بازار به فکر ذخیرهکه بیشتر سالن

رسد؛ بنابراین از آنجا که این ذخایر هزار تن می 50یر شرکت پشتیبانی امور دام برای شب عید و ایام پرمصرف به بیش از هرساله ذخا

توان آن را برای همیشه نگه داشت و سرانجام باید به بازار عرضه شود. از طرفی، قدرت خرید مردم تاریخ مصرف مشخصی دارند، نمی

ها با شیوع آنفلوآنزا در سال جاری، صادرات شود. گذشته از اینو هیجان در مشتریان دیده نمی نیز کاهش یافته و دیگر آن شور

توان انتظار داشت که مرغدار در این شرایط، محصول خود را با قیمتی باالتر از محصوالت مرغی به صفر رسیده است. حال چطور می

 روزهای دیگر سال بفروشد؟

توانند در افزایش قیمت جوجه نقشی تأثیرگذار داشته باشند؛ زیرا وقتی یک واحد اقدام ها نمیادریمصطفوی ادامه داد: قطعا مرغ م

فروشی کند، مرغدار باید از خرید امتناع کرده و به سراغ واحد دیگری برود، اما وقتی با همین قیمت باال، مرغدارها صف خرید به گران

 کنند.ورتر میها را شعلهرند و واحدهای غیرمجاز نیز در این میان، آتش قیمتها مقصدهند، پس خود در افزایش نرختشکیل می

وی در پایان ضمن اشاره به قیمت توافقی جوجه یک روزه که با همکاری اتحادیه مرکزی مرغداران تعیین شده است، تأکید کرد: بهتر 

ها سیر طبیعی خود را طی نظام عرضه و تقاضا در تنظیم نرخ دادیمکردیم و اجازه میبود که تمام اتفاقات را به خود بازار محول می

رود چنین تصمیمی تواند منجر به ایجاد بازار سیاه برای فروش حواله جوجه شود. به هر حال امید میکند؛ زیرا کاهش ناگهانی می

 در نهایت به نفع کل صنعت تمام شود./

http://www.iana.ir/fa/news/4020٧/%D8%A٧%D9%85%D8%B٣%D 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۱تاریخ: 

رویه صنعت شترمرغ, در بخش خصوصی متولی ندارد/ احتمال سوءاستفاده برخی سودجویان در واردات بی

 محصوالت شترمرغ

 .شتن متولی در بخش خصوصی برای این صنعت ابراز نگرانی کردفعال صنعت شترمرغ، از ندا

وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت: متأسفانه با وجود قدمت زیادی که از دهندگان شترمرغ امروز در گفتیکی از پرورش

 کند.ن آن دفاع نمیگذرد، اما هنوز متولی معتبری در بخش خصوصی از حقوق فعاالتشکیل صنعت شترمرغ در کشور می

ناطق ها بیشتر در مدهندگان در مناطق مختلف ایران پراکنده هستند، افزود: تراکم فعالیتبا اشاره به اینکه تعداد پرورش منصور خلج

ه و درصد مؤثر بود 50های تأسیسات تا هوایی که ویژه آن حوالی است، در کاهش هزینهشود؛ زیرا اقلیم و آب جنوبی کشور دیده می

های گذشته که مردم آشنایی چندانی با محصوالت شترمرغ نداشتند، شترمرغ بازدهی باالتری در هوای گرم دارد.به گفته وی، در سال

رفت، اما در سال جاری این افزایش تقاضا در شهریورماه آغاز شده که نشان معموالً نزدیک عید میزان تقاضا برای گوشت باال می

رتقای اطالع عموم مردم دراره این پرنده پرخاصیت است.مدیرعامل شرکت آندونیک معتقد است: اکنون جو دهنده رشد آگاهی و ا

آرامی در بازار محصوالت شترمرغ اعم از گوشت، تولیدات چرمی، تخم شترمرغ و... حاکم است و بازار، روال طبیعی خود را بر اساس 

که نداشتن یک تشکل منسجم و قوی، ضربه سنگینی به این صنعت وارد کند و رود کند، اما بیم آن مینظام عرضه و تقاضا طی می

های وزارت تواند در راستای منافع تولیدکنندگان، با سیاستمنجر به خروج تولیدکنندگان از عرصه تولید شود؛ زیرا این متولی می

ورمی کمپوست به ناکجاآباد برود. البته در  جهاد کشاورزی هماهنگ شده و اجازه ندهد که آینده این صنعت مانند صنعت مرغ یا

دلیل ناکارآمدی، نتوانست به کار خود ادامه دهد.خلج های مختلفی شکل گرفت، اما بههای زمانی مختلف این اتفاق افتاد و تشکلبرهه

ارائه اطالعات غلط به دهند، با ای سودجو که در ظاهر خود را دلسوز صنعت نشان میعنوان مثال، ممکن است عدهتأکید کرد: به

دار، جوجه، چرم و دیگر اقالم شترمرغ باز کنند که این اصالً به نفع تولید سیاستگزاران، راه را برای واردات روغن، کرم، تخم نطفه

ت در ر قیمای جوجه شترمرغ را از آفریقا وارد کرده و به چهار یا پنج برابهای گذشته این اتفاق افتاد و عدهنیست. کمااینکه در سال

واردان، خطری جدی تلقی شود و ضررهای ویژه برای تازهتواند بهفروختند.وی در پایان یادآور شد: این موضوع میایران می

ناپذیری را به آنها بزند؛ بنابراین با توجه به رشد روزافزون تولیدکنندگان، وجود یک متولی بخش خصوصی برای شترمرغ بسیار جبران

 ضروری است./

http://www.iana.ir/fa/news/40104/%D8%B5%D 
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 تولیدات دام و طیور
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵بهمن  ۱۳تاریخ: 

 جوجه یکروزه های ایران در کدام کشورها تخم می گذارند؟

تن جوجه یکروزه  1٣٧ماه منتهی به آذر ماه امسال بیش از  9می ایران در طبق آمار منتشر شده توسط گمرک جمهوری اسال

، طبق آمار  ران جواناقتصادی باشگاه خبرنگا گروه صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار.تخمگذار از کشور صادر شده است

 از تخمگذار یکروزه جوجه  تن  1٣٧ماه منتهی به آذر ماه امسال بیش از  9منتشر شده توسط گمرک جمهوری اسالمی ایران در 

گفتنی است .است بوده   25٣029٣6606   آن ریالی ارزش و   81٧846   ارزش دالری این میزان صادرات.است شده صادر کشور

 .محصول به کشور افغانستان بوده استعمده صادرات این 

کشورطرف  ماه

 معامله

ارزش  ارزش ریالی  وزن)ک.گ(

 دالری 

 10750 325563750 1935 آذربایجان 1

 12800 387648000 1280 ارمنستان 1

 91960 2784128600 22000 افغانستان 1

 6000 181962000 600 آذربایجان 2

 28136 853531856 2654 ارمنستان 2

 109000 3306602200 18450 افغانستان 2

 14400 438321600 1440 آذربایجان 3

 30000 911100000 3000 ارمنستان 3

 84200 2564320400 13914 افغانستان 3

 21200 646303200 2183 ترکمنستان 3

 8000 246320000 1274 افغانستان 4

 11200 341936000 1132 عراق 4

 6000 186270000 850 ترکمنستان 5

 3200 100009600 856 عراق 6

 20000 629488800 1750 ارمنستان 7

 243200 7652127400 39070 افغانستان 7

 15600 497062800 1875 ارمنستان 8

 95000 3021626000 22670 افغانستان 8

 7200 228614400 905 ترکمنستان 8

http://www.yjc.ir/fa/news/5960994/%D8%AC%D9%88%D 
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 تولیدات دام و طیور
 فودپرس ۱۳۹5بهمن ماه  ۱۳چهار شنبه 

 سفارش گاو + جدولدرصدی ثبت 99۰۰رشد نجومی 

هی به آذرماه دارد. گزارش رسمی وزارت صنعت نشان از افزایش ثبت سفارش برخی کاالهای اساسی در یک ساله منت <مواد غذایی

گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت از میزان تغییر ثبت .مواجه شده است 996٧در این گزارش ثبت سفارش گاوه زنده با رشد 

دهد، سهم ثبت سفارش برخی کاالهای اساسی امسال در مقایسه با نشان می 95سفارش کاالهای اساسی در یک ساله منتهی به آذر 

کاال  12کاالی اساسی ثبت سفارش شده در یک سال منتهی به آذرماه،  ٣٧یافته است به نحوی که از مجموع  سال گذشته افزایش

براساس این گزارش بیشترین ثبت سفارش کاالی اساسی در طول سال جاری تا آذرماه به دام زنده )گاو( با  .اندبا رشد روبه رو شده

 69درصدی، لپه  1٣0درصد، لوبیا قرمز ٣26االهایی مانند گوشت گوسفندی اختصاص دارد و در ادامه ثبت سفارش ک 996٧رشد 

 .درصد رشد داشته است٧4درصد و روغن ساخته نشده  ٧8درصد، روغن ساخته شده  119درصد، انواع لوبیای رسمی 

.ir/Post.aspx?Id=chttp://www.foodpress829b9bd2beb468eb2c٧8 
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 تولیدات زراعی )سایر (
 فارس - ۹۵/۱۱/۱۲ : تاریخ

 بذر جدید محصوالت زراعی و کشاورزی در استان البرز  ۵رونمایی از 
  .با حضور رئیس جمهور از پنج بذر جدید محصوالت زراعی و کشاورزی در استان البرز رونمایی شد

االسالم حسن روحانی صبح امروز برای افتتاح چند طرح صنعتی به استان البرز سفر کرده حجت از کرج، خبرگزاری فارسش به گزار

ی را در روحانی لحظاتی پیش نیز پنج بذر جدید محصوالت زراعی و کشاورز های صنعتی در استان البرز،در ادامه افتتاح طرح.است

براساس این گزارش، هیبرید جدید متوسط رس آفتابگردان .موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر و نهال در استان البرز رونمایی کرد

مناسب برای کشت اول مناطق معتدل و سرد و کشت تابستانه مناطق معتدل ایران، رقم جدید سویا مناسب کشت در مناطق گرم و 

ید کُلزا مناسب برای کشت در مناطق سرد و معتدل سرد کشور، رقم جدید سویا مناسب برای کشت مرطوب شمال کشور، رقم جد

در استان گلستان و رقم جدید یونجه آبی مناسب کشت در استان خورستان و مناطق مشابه پنج محصول جدید است که توسط 

 .رئیس جمهور رونمایی شد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1٣951112000688 
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 چای
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵بهمن  ۱۵تاریخ: 

 ر تن دیگر چای سنواتی در انبارها باقی استاهز ۵۰چه عواملی از فروپاشی صنعت چای جلوگیری کرد؟/ 

ولت یازدهم اقدامات مناسب دولت در تسهیالت به زراعی باغات ، افزایش نرخ خرید تضمینی و روزبهان گفت: با روی کارآمدن د

اقتصادی باشگاه  گروه صنعت، تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار .پرداخت به موقع مطالبات از فروپاشی صنعت جلوگیری کرد

طی سال های اخیرکم توجهی به چایکاران و افزایش بی رویه مصرف چای های آغشته به رنگ و اسانس خارجی،  خبرنگاران جوان،

ا روی این درحالی است که ب.ه همراه داشته استب را رهاسازی باغات چای ، تغییر کاربری اراضی و تبدیل آن به مخروبه های جنگلی 

کار آمدن دولت یازدهم در جهت حمایت از چایکاران و افزایش بهره وری محصول اقدامات مناسبی در جهت عملیات به زراعی ، 

 .افزایش نرخ خرید تضمینی و پرداخت به موقع مطالبات صورت گرفته که با این اوصاف بخش از باغات مجددا احیا شدند

درصد چای تولیدی کارخانه ها به فروش  80باید گفت که حدود  9٣یدی در مقایسه با سال با وجود افزایش دوبرابری چای خشک تول

البته در این میان نگرانی هایی از خروج چای های سنواتی دهه .رسیده که این امر بدان معناست که مردم با چای ایرانی آشتی کردند

ی های جدید در بازار از سوی مردم وجود دارد که رئیس سازمان باقی مانده در انبارها و عرضه مجدد ان تحت عنوان بسته بند ٧0

 :در همین راستا با محمد ولی روزبهان رئیس سازمان چای گفتگویی را ترتیب داده ایم.چای این موضوع را رد می کند

 .باشگاه خبرنگاران جوان؛ درخصوص آخرین وضعیت مطالبات چایکاران توضیح دهید

 214هزار تن برگ سبز خریداری شده حدود  1٣9میلیارد تومان مطالبات چایکاران حاصل از  2٣4مجموع تا به امروز از  :روزبهان

 .درصد برگ سبز تحویلی به کارخانه ها است 91میلیارد تومان آن به حساب چایکاران واریز شده که این رقم معادل بیش از 

 مانی صورت می گیرد؟باشگاه خبرنگاران جوان؛ واریز مابقی مطالبات چایکاران چه ز

درصد چای خشک تولیدی کارخانه ها به فروش رسیده، که با  80با توجه به استقبال مناسب مردم از چای ایرانی بیش از  :روزبهان

که مابقی  این وجود کارخانه ها همکاری مناسبی در پرداخت حق السهم خود به چایکاران داشتند، از این رو پیش بینی می شود 

 .رداخت شودمطالبات پ

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ در خصوص وضعیت تولید چای نسبت به سال های گذشته توضیح دهید؟

 امر این که رسیده تن هزار ٣1 به رقم این امسال هزار تن بوده که  11مجموع چای خشک تولیدی  9٣رئیس سازمان چای: سال 

 .ر گذار استفزایش درآمد چایکاران وخروج ارز حاصل از واردات تاثیا در

 باشگاه خبرنگاران جوان؛درباره روند فروش چای خشک تولیدی کارخانه ها تا به امروز چگونه بوده است؟

هزار تن چای خشک تولیدی کارخانه ها به فروش رسیده که این امر بیانگر آن است که مردم به سبب آنکه  2٧تا کنون  :روزبهان

 .آشتی کرده اندچای ایرانی عاری از سموم وارگانیک است، 

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ درخصوص تاثیر افزایش تولید چای بر میزان واردات توضیح دهید؟

هزار تن  80هزار تن چای خشک در کشور مورد استفاده قرار می گیرد که با در نظر گرفتن تولید تنها حدود  110ساالنه  :روزبهان

 .چای به صورت رسمی و غیر رسمی وارد می شود

 معظم قامم تاکید به بنا یمی از واردات چای به کشور غیر قانونی است که طی سال گذشته با برنامه ریزی دستگاه های ذی ربط ن )

 (.است شده کنترل امر این حدی تا رهبری

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ چه عواملی در افزایش تولید و کاهش واردات چای دخیل بوده است؟

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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هزار تنی چای خشک نسبت به سال گذشته افزایش درآمد چایکاران و ارزش افزوده باالتری  16اردات رئیس سازمان چای: کاهش و

ج دوران او به ساله پنج برنامه یک طی دولت های حمایت استمرار با رود می انتظار که حاصل از کاهش واردات را به ارمغان آورده 

 .بازگردیم ٧6و  ٧2تولید سال های 

 وان؛ درخصوص علل تاثیر گذار در جلوگیری از فروپاشی صنعت چای توضیح دهید؟باشگاه خبرنگاران ج

 پرداخت و با روی کارآمدن دولت یازدهم اقدامات مناسب دولت در تسهیالت به ذراعی باغات ، افزایش نرخ خرید تضمینی  :روزبهان

 به  الهس پنج برنامه یک طی  دولت های حمایت راراستم با  رود می انتظار که کرد جلوگیری صنعت فروپاشی از البات مط موقع به

 .بازگردیم ٧6 و ٧2 های سال در چای تولید اوج

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ با اشاره به تشخیص مردم از چای طبیعی با چای آغشته به رنگ و اسانس توضیح دهید؟

 .ت که بوی علف خوراکی می دهدرئیس سازمان چای: چای کیفی نیاز به هیچ عطری ندارد و یک دمنوش گیاهی اس

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ آیا با وجود افزایش تولید میزان صادرات چای افزایش می یابد؟

هزار تن به  5الی  4بخش قابل توجهی از چای با کیفیت و ممتاز ایرانی در داخل مورد استفاده قرار می گیرد و تنها حدود  :روزبهان

 .کشورهای همسایه صادر می شود

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ درباره آخرین وضعیت تولید و صادرات چای سفید توضیح دهید؟

رئیس سازمان چای: با توجه به عملیات به ذراعی، هرس باغات و بارندگی های مناسب تولید چای سفید در سال جاری به صد کیلو 

 .ی صادر می شودرسیده که بخش از آن در داخل مصرف و مابقی به کشورهای اروپایی و عرب

 (.هزار تومان به سبب هزینه های باال تولید به فروش می رسد 200الی یک میلیون و  100هر کیلو چای سفید با نرخ یک میلیون و )

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ درباره آخرین روند تسهیالت برای عملیات به ذراعی و هرس باغات به چایکاران توضیح دهید؟

میلیارد تومان برسد به طوریکه برای انجام  ٧0وق چای و تسهیالت به ذراعی پیش بینی می شود که امسال به اعتبار صند :روبهان

میلیون تومان تسهیالت با دو سال تنفس و بدون بهره  ٣میلیون تومان و کمر بر  6عملیات به ذراعی به ازای هر هکتار هرس کف بر 

 .در اختیار چایکاران قرار می گیرد

 تسهیالت تومان میلیارد 11 مجموعا کنون تا و ای هر هکتار احیا باغات شش میلیون تومان تسهیالت پرداخت می شود همچنین از

وق حمایت از چای باید درخواست صند و ذراعی به عملیات تسهیالت دریافت برای کشاورزان همواره و شده پرداخت چایکاران به

 .خود را ارائه دهند

 درباره نرخ پشنهادی خرید تضمینی محصول توضیح دهید؟ باشگاه خبرنگاران جوان؛

رئیس سازمان چای: نرخ خریدتضمینی چای طبق روال همه ساله در بهمن و اسفند ماه اعالم می شود و تنها سال گذشته این نرخ 

 .در فرودین ماه اعالم شد

 رگرفته شده است؟باشگاه خبرنگاران جوان؛ آیا تمهیداتی برای احیا مجدد باغات رها شده به کا

هزار هکتار باغات چای بخشی از آن تغییر کاربری و بخش دیگر به مخروبه جنگلی تبدیل شدند که با روی  ٣4در گذشته از  :روزبهان

هزار هکتار از باغات رها شده احیا شدند و پیش بینی می شود که امسال میزان  4حدود  94و  9٣کار آمدن دولت یازدهم در سال 

 .هزار هکتار برسد 6الی  5ت تبدیل به مخروبه های جنگلی به احیا باغا

  باشگاه خبرنگاران جوان؛ درباره آخرین وضعیت چای های سنواتی باقی مانده در انبارها توضیح دهید؟

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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دولت برای هزار تن از این میزان با نظارت  ٣هزارتن چای در انبارها باقی مانده که حدود  50حدود  ٧0رئیس سازمان چای: از دهه 

مصارف صنعتی با نظارت دولت برای مصارف صنعتی از کشور خارج شده است که با توجه به آنکه این چای ها بدون پلمپ از انبارها 

 .خارج نمی شوند جای هیچ گونه نگرانی برای عرضه مجدد آن در بازار وجود ندارد

سال آینده از کشور خروج یابد تا با بسته شدن پرونده چای های  انتظار می رود که بخش از این چای ها تا پایان سال و بخش دیگر

 .سنواتی تولید داخل تحت شعاع شایعات قرار نگیرد

http://www.yjc.ir/fa/news/5960649/%DA%86%D9%8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.yjc.ir/fa/news/5960649/%DA%86%D9%258


 
عات راهبردی کشاورزی و آبمرکز ملی مطال  

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        5139 اهم اخبار کشاورزی هفته دوم بهمن 

 

113 
 

 حبوبات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 
عات راهبردی کشاورزی و آبمرکز ملی مطال  

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        5139 اهم اخبار کشاورزی هفته دوم بهمن 

 

114 
 

  خاک
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۰تاریخ: 

 برابری ذخایر عناصر نادر خاکی در ایران 4افزایش 

رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به دستاوردهای دولت یازدهم در بخش معدن اشاره و اعالم 

 .برابر افزایش یافته است 4ر نادر خاکی کرد: با اکتشافات انجام شده، میزان ذخایر معدنی عناص

، بیان گفتبه نقل از ایمیدرو، مهدی کرباسیان که به مناسبت فرارسیدن ایام دهه فجر و دستاوردهای دولت سخن میایانا  به گزارش

 .کشور آغاز شداکتشاف و تولید عناصر نادر خاکی از سوی ایمیدرو در  کرد: برای نخستین بار در سه سال اخیر برنامه تحقیق،

هزار تن بود، با شناسایی ذخایر جدید اکنون این میزان با رشد  ٣00حدود  95وی افزود: حجم عناصر نادر خاکی که تا قبل از سال 

 .هزار تن افزایش یافته است 200برابری، به یک میلیون و  4

ها منطقه گزستان در شرق ست، بیان کرد : طبق بررسیآنومالی عناصر نادر خاکی ثبت شده ا 10کرباسیان با اشاره به اینکه تاکنون 

بافق )استان یزد( دارای بیشترین ذخیره عناصر نادر خاکی است، همچنین در منطقه سنگان پنج محدوده امیدبخش معدنی مشخص 

ینکه در دو ناحیه طرح عناصر نادرخاکی را در حوزه اکتشاف و تولید تدوین کرده ضمن ا 9٣به گفته وی ایمیدرو در سال .شده است

هزار کیلومترمربع، فعالیت های اکتشافی عناصر نادر خاکی انجام شده  24ایران مرکزی و ناحیه شمال شرق و شمال غرب به وسعت 

رییس هیات عامل ایمیدرو همچنین خبر داد که تولید نیمه صنعتی فلزات قیمتی یا عناصر نادر خاکی از خرداد ماه سال آینده .است

وی ادامه داد: مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی از سال گذشته در عناصر نادر خاکی فعال شده و نماد آن رونمایی از .ودشآغاز می

مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی وابسته به ایمیدرو، با .عنصر نادر نادر تشکیل شده است 6شمش عناصر نادرخاکی بود که از 

های مختلف و نیروی انسانی متخص، بزرگترین قطب تحقیقات فرآوری مواد معدنی در خاورمیانه های مجهز در زمینهداشتن آزمایشگاه

 است

http://www.iana.ir/fa/news/400٧9/%D8%A٧%D9%81%D8%B2% 
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 خرما 
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۰تاریخ: 

ها/ تولید شکالت خرما, تجربه موفق های فرآوری خرما؛ یاریگر توقف قطع و سوزاندن نخلستانرخانهکا

 فرآوری مدرن

ها را به حال خود رها کنند یا به خشکسالی و شوری آب در کنار رکود بازار خرما باعث شده است که بسیاری از نخلداران یا نخلستان

کیلوگرم،  2.5کیلوگرم به  1.5توان با افزایش سرانه مصرف خرما در کشور از درحالی است که می فکر از بین بردن درختان بیفتند، این

هزار تن خرمای  400تا  ٣50وگو با خبرنگار ایانا با بیان اینکه دبیرکل انجمن خرمای ایران امروز در گفت.ها را نجات دادنخلستان

تا  100هزار تن آن در کشور مصرف،  550ن خرمای تولیدی در کشور حدود شود، گفت: از یک میلیون تمازاد در کشور تولید می

 شوند.ها میهزار تن آن صادرات و مابقی آن معموالً تبدیل به ضایعات شده یا خوراک دام 800

 ها ترجیحکه آنطوریاصغر موسوی افوزد: بدون مشتری ماندن خرما شرایطی اقتصادی را برای نخلداران بحرانی کرده است، بهعلی

 اند را شبانه به آتش بکشند یا قطع کنند و زمین را تغییر کاربری دهند.ها برای آنها زحمت کشیدههایی که سالدهند نخلمی

صاد و ها در اقترویه و سوزاندن نخلستانناپذیر قطع درختان نخل در جنوب کشور، تأکید کرد: قطع بیوی با اشاره به نتایج جبران

های ای در کنترل آبها عالوه بر ایجاد اشتغال، جایگاه ویژهب و هوای جنوب کشور تأثیر منفی دارد؛ زیرا نخلستانمحیط زیست و آ

های زیرزمینی، مبارزه با آلودگی هوا، جلوگیری از فرسایش و حفظ خاک و تعدیل دمای هوا در مناطقی جنوبی سطحی و تغذیه آب

ها تواند از روند نابودی نخلستانا بیان اینکه فرآوری مدرن خرما در مناطق جنوبی میکشور دارند.دبیرکل انجمن خرمای ایران ب

ها کند و اقتصاد تواند کمک بزرگی به توقف قطع و سوزاندن نخلستانهای فرآوری میاندازی کارخانهجلوگیری کند، ادامه داد: راه

های فرآوری مدرن عنوان کرد و یادآور شد: تولید این کی از نمونهمناطق جنوبی کشور را رونق بخشد.موسوی تولید شکالت خرما را ی

صورت آزمایشی انجام شد که استقبال خوبی هم از این های تولید شکالت با کمک انجمن خرمای ایران بهمحصول در یکی از کارخانه

ها در پرداخت نشان داد در صورت همکاری بانکآمده از این طرح آزمایشی دستفرآورده در بازار به عمل آمد.وی اضافه کرد: نتایج به

های فرآوری خرما بسیاری از مشکالت نخلداران را مرتفع و اندازی کارخانهتوان با راهاعتبار و برطرف شدن مشکالت نقدینگی می

های آن در سفرهای فرآوردهشرایط اقتصادی آنها را بهبود داد.موسوی با اشاره به برنامه انجمن خرمای ایران برای وارد کردن خرما و 

 نوروز، بیان کرد: این انجمن سعی دارد با فرهنگ سازی سفره نوروز مردم را با خرما و فرآودهای آن رنگین کند.

کردند و های بسیار دور از میوه خرما، شیرینی و تنقالت ویژه ایام نوروز تهیه میویژه در جنوب کشور از سالبه گفته وی، ایرانیان به

ها گذاری به این سنتها آشناست و برای کمک به نخلداران فقط کافی است که با جذب سرمایهه بسیاری از مردم با این فرآوردهذائق

 رونق داد./

http://www.iana.ir/fa/news/40045/%DA%A9%D8%A٧%D8%B1%D8%AE%D 
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 خرید تضمینی
 خرید تضمینی

 فارس - ۹۵/۱۱/۱۰ : تاریخ

هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک کشاورزی/استفاده از بازار سرمایه برای خرید تضمینی  ۵.۸پرداخت 

 گندم 
بانک کشاورزی را مصوب  های خود بهمیلیارد تومان از بدهی 800هزار و  5مدیرعامل بانک کشاورزی، گفت: دولت دستور پرداخت 

  .کرده که اکنون در دستور کار بانک مرکزی و در روند اجرایی قرار دارد

، مرتضی شهیدزاده پیش از ظهر امروز در نشست خبری خود با خبرنگاران به کارهای خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی 

سال اخیر در این بانک اشاره کرد و گفت: در راستای اقتصاد مقاومتی و ابالغ شورای اقتصاد بیشترین تسهیالت  انجام شده طی یک

ای، پرورش ماهی در قفس و حمایت از های اقتصاد مقاومتی از جمله کاهش مصرف آب، آبیاری نوین، کشت گلخانهرا به طرح

 500هزار و  26برابر اعتبار اختصاص یافته یعنی رقم حدود  5ی که بیش از ایم تا حدهای کوچک و زودبازده اختصاص دادهبنگاه

ها به بانک کشاورزی خبر داد و وی همچنین از پرداخت بدهی معوق دولت پس از سال.ایممیلیارد تومان به این امر اختصاص داده

لیارد تومان آن مصوب شده که در روند پرداخت می 5800میلیارد تومان بدهی مورد تأیید حسابرسان  ٧400گفت: با مصوبه دولت از 

مدیرعامل بانک کشاورزی همچنین در مورد آخرین اقدامات انجام شده این .قرار گیرد و اکنون در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد

ت اند، گفت: قرار اسشده بانک برای ارائه تسهیالت به باغداران مرکبات شمال که پس از سرمازدگی آذر ماه با خسارات فراوانی مواجه

درصد از طریق  18التفاوت نرخ سود تا درصد به این کشاورزان پرداخت شود که مابه 10هزار میلیارد تومان تسهیالت با سود  200تا 

انه هکتار گلخ 1400وی افزود: طبق مصوبه در راستای توسعه کشت متراکم  .سازمان مدیریت و برنامه و بودجه قرار است، تأمین شود

میلیارد تومان به خرید کمباین اختصاص  ٧00هکتار خواهد رسید. همچنین  1800شد که تا پایان امسال این رقم به باید ایجاد می

زاده همچنین در مورد ارائه تسهیالت در راستای توسعه صادرات محصوالت کشاورزی، خاطرنشان کرد: کشمش، شهید.داده شده است

ای قائل هستیم و با کمک صندوق صوالت استراتژیکی است که برای توسعه صادرات آن اهمیت ویژهپسته و زعفران از جمله مح

ایم و در مورد وضعیت پسته نیز با اتاق بازرگانی کرمان قیمت برای صادرات کشمش و پسته اختصاص دادهتوسعه ملی منابع ارزان

  .ها محصوالتی همچون کشمش و زعفران را از وضعیت بحرانی خارج کنیمایم با این حمایتایم. تا حدی که توانستهجلساتی را داشته

ی که ایم محصوالتوی از ایجاد شرکت تجاری با همکاری بانک کشاورزی و توسعه تعاون خبر داد و گفت: با ایجاد این شرکت توانسته

کشورهایی همچون روسیه صادر کنیم که خیار، برابر قیمت به  10های خوزستان و دزفول روی دست کشاورزان مانده بود با در استان

  .کیوی و لیموی سنگی از جمله آنهاست

 میلیون دالری به روسیه 6.۵دار مشکل صادرات محصول کشاورزی/ صادرات سردخانه کمبود کامیون *

خبر داد و گفت: با این ای در روسیه طی یک سال اخیر مدیرعامل بانک کشاورزی همچنین از انعقاد قراردادی با یک شرکت زنجیره

ای هایم، اما مشکل اینجاست که به اندازه کافی کامیونهزار یورو صادرات محصوالت کشاورزی به روسیه داشته 500میلیون و  6کار 

 .ای مناسب نداریم که در این راستا بخش خصوصی باید به کمک بیایدسردخانه

 .ینده کیفیت محصوالت خود را برای صادرات افزایش دهندوی اظهار امیدواری کرد: تا تولیدکنندگان در سال آ

 استفاده از بازار سرمایه برای خرید تضمینی گندم/ بخش خصوصی بهترین گزینه خرید تضمینی *
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شهیدزاده در مورد آخرین وضعیت اختصاص اعتبار برای خرید تضمینی گندم و نحوه تخصیص اعتبارات این گونه توضیح داد که در 

توانیم دوباره آن را ایم که میهزار میلیارد تومان از محل بازار سرمایه برای خرید تضمینی گندم تأمین کرده 4ه بیش از سال گذشت

ه کرد: اما معتقدیم باید از ظرفیت بخش خصوصی که هم از لحاظ مدیرعامل بانک کشاورزی اضاف .برای امسال هم تکرار کنیم

  .سازی دولت استفاده کنیمتواند با کشاورز ارتباط برقرار کند و در راستای چابکسازی و انبار و هم از لحاظ مالی بهتر میذخیره

ی خرید تضمینی خبر داد و اظهار امیدواری سازی راهکارهای جدید با حمایت سازمان مدیریت برنامه و بودجه در راستاوی از پیاده

 1۰ر زیر نیاز گندم مصرفی کشوها تولید گندم امسال بیشتر از سال گذشته باشد، اما نباید فراموش کرد که کرد: با تداوم بارندگی

اسالم را ما تولید ای از مواد غذایی جهان و باید به فکر صادرات آن بود و امیدواریم روزی برسد که بخش عمده میلیون تن است

شهیدزاده همچنین در مورد برنامه این بانک برای توسعه صنایع تبدیلی، گفت: برای برداشت مکانیزه برنج و افزایش عملکرد  .کنیم

کنیم تا از خط اعتباری استفاده کرده و اعتباراتی را برای خرید کمپاین و برداشت برنج اختصاص دهیم، همچنین در هکتار تالش می

ای مدیرعامل بانک کشاورزی در پاسخ به اینکه چه برنامه .های ما در مورد صنایع تبدیلی تکمیل زنجیره تولید استاز برنامه یکی

ها در آفریقا در حوزه برای کشت فرا سرزمینی دارید، تصریح کرد: دولت مجاز نیست به این موضوع ورود کند، همان طور که چینی

گذاران ایرانی در هر کشور خارجی مجاز این کار را انجام دهند از طریق صندوق کنند، اگر سرمایهی میگذارکشت فراسرزمینی سرمایه

های عامل صندوق در صورتی که کارشناسان ما تأیید کنند منابع ارزی شوند و ما هم به عنوان یکی از بانکتوسعه ملی پشتیبانی می

  .دهیمرا اختصاص می

 ان به صندوق بیمه محصوالت کشاورزیمیلیارد توم 4۵۰پرداخت  *

هایی که آنفلوآنزای حاد پرندگان طی یک ماه اخیر به آنها صدمه زده وی در مورد آخرین وضعیت اختصاص تسهیالت به مرغداری

شود و در صورتی که کل یک مرغداری آسیب این گونه توضیح داد که این موضوع به صندوق بیمه محصوالت کشاورزی متمرکز می

یند بر اساس کل قیمت گوشت استحصالی آن صندوق بیمه باید خسارتش را بپردازد که این تخصیص باید از طرف دولت صورت بب

ایم که سال آینده از طرف دولت میلیارد تومان به جای دولت به صندوق بیمه خسارت کشاورزان پرداخت کرده 450گیرد و امسال ما 

های این را هم گفت که پس از دوره گذار و اجازه مجدد سازمان دامپزشکی به مرغداری شهیدزاده.جایگزینی انجام خواهد گرفت

 .دیده تسهیالت سرمایه در گردش هم پرداخت خواهیم کردآسیب

مدیرعامل بانک کشاورزی در مورد برنامه ششم توسعه و کارهایی که قرار است در این برنامه در بانک کشاورزی رخ دهد، اظهار داشت: 

ای که داریم بخشی را در زمینه فاینانس خارجی، بخشی از منابع داخلی و یک بخشی از صندوق توسعه ملی و بخش ساس برنامهبر ا

د ایم، تا پس از تصویب در مجلس و تأییایم که آن را تقدیم سازمان برنامه و بودجه کردهریزی کردهدیگر بابت افزایش سرمایه برنامه

ی با اشاره به اینکه بانک کشاورزی به بانک سبز مشهور است، گفت: در ارتباط با کاهش استفاده از آب و.شورای نگهبان اجرا شود

شود که هم سطح هایی در وزارت جهاد انجام میمصرفی، کشت نشایی، پرورش ماهی در قفس و کشت زمستانه چغندر پشتیبانی

 .یابدها کاهش میتولید افزایش یافته و هم هزینه

  درصد 3به  1۰سک اعتباری بانک اعتباری از کاهش ری *

شهیدزاده تأکید کرد: بر اساس برنامه راهبردی که به وزیر اقتصاد ابالغ کرده یکی از راهبردهای بانک کشاورزی کاهش ریسک اعتباری 

بخشودگی سود و جرایم قانون بودجه مبلغی را برای  ٣5ایم. ضمناً بر اساس تبصره درصد رسانده ٣درصد به  10است که آن را از 

  .ایم، به شرط آنکه کل بدهی به صورت نقدی پرداخت شودمشتریان تا زیر صد میلیون تومان در نظر گرفته
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ها در این بانک هم گفت: خط قرمز ما قوانین بانک مرکزی است و حجم مدیرعامل بانک کشاورزی در مورد نحوه جذب سپرده

درصد  21ها نیستیم، چرا که اگر نرخ سپرده به است، مضاف بر آنکه موافق افزایش نرخ سپردههای ما تغییر آن چنانی نکرده سپرده

شود که خودمان ضرر شود که باید پرسید برای کدام تولیدکننده سودآوری دارد و این سبب میدرصد تمام می 24برسد برای بانک 

 .کنیم

  .ایماجرا شود و پای آن هم ایستادهوی تأکید کرد: معتقدیم دقیقاً برنامه بانک مرکزی باید 

میلیون دالر از محل صندوق توسعه ملی برای کاهش مصرف آب و آبیاری نوین به بانک کشاورزی  500شهیدزاده در پایان از اختصاص 

 .ایمدرصد این رقم را جذب کرده 70میلیون دالرش تخصیص داده شده که ظرف یک ماه  200خبر داد و گفت: از این رقم تاکنون 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1٣951110000٧٧5 
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 خرید تضمینی
 فارس - ۹۵/۱۱/۱۲ : تاریخ

 اس میزان پروتئینکاران با اعالم نشدن نرخ خرید تضمینی/ پیشنهاد خرید گندم براسسردرگمی گندم
ماه از زمان اعالم نشدن نرخ خرید تضمینی  5کاران با گذشت کاران گفت: عالوه بر اینکه گندمرئیس بنیاد ملی توانمندسازی گندم 

  .اند، اکنون موضوع جدیدی مبنی بر آزاد شدن قیمت آرد و خرید گندم بر اساس میزان پروتئین مطرح شده استسردرگم

، در مورد آخرین وضعیت پیگیری بنیاد گندمکاران در مورد اعالم خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی ر گفتعلیقلی ایمانی د

نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه  نشدن نرخ خرید تضمینی از سوی دولت، اظهار داشت: در مورد این موضوع به رئیس جمهور،

مقام معظم رهبری نامه نوشتیم، اما تا این لحظه هیچ اقدامی صورت نگرفته است و دیگر اعالم نشدن نرخ خرید تضمینی از تاخیر و 

ای برای افزایش تولید ندارند و با وی با اشاره به اینکه کشاورزان اکنون سردرگم هستند، خاطرنشان کرد: آنها انگیزه.گذشته است

بیشتری برای  دانند چه برخوردی بکنند و آیا هزینهریختن کود و نگهداری است نمی پاشی،سم ل داشت،توجه به اینکه اکنون فص

کاران به بحث آزادسازی قیمت آرد و خرید گندم براساس درصد افزایش تولید بکنند یا خیر؟رئیس بنیاد ملی توانمندسازی گندم

رخانجات آرد گندم را براساس پروتئین آن خریداری کنند، در صورتی که اگر گویند قرار است کامی :پروتئین هم اشاره کرد و گفت

 .های دیگر کار کنیمتر روی خاک تغذیه گیاهان و بخشقرار است چنین معیاری اعمال شود باید از قبل

د، ات گندم وجود دارشود به دلیل میزان گلوتن گندم ایرانی تمایل به واردوی در پاسخ به این سوال خبرنگار فارس که گفته می

ای برای آنهایی است که سودشان در درصد است و اینها همه بهانه 12.5تصریح کرد: به طور میانگین درصد پروتئین گندم ایرانی 

 .فرآوری، طبخ نان در یک زنجیره دیده شود ایمانی تاکید کرد: باید زنجیره تولید،.واردات گندم است

ها هم کشاورزی اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال از وقتی فروش سم آزاد شده حتی در بقالی های ناکافی در بخشوی به نظارت

ای را برای خرید سم به کشاورز ارائه کند توانید سم خریداری کنید و بدون آنکه کارشناسی با توجه به نوع خاک و محصول نسخهمی

  .دهندشاورز ساده میافراد غیرکارشناس سموم مختلف را به هم ترکیب کرده و به ک

اند، بلکه محیط نتیجه آن شده که نه تنها سموم اثربخشی خود را از دست داده :کاران ادامه دادرئیس بنیاد ملی توانمندسازی گندم

 .مانده سموم روی محصول باشیمزیست آلوده شده و حتی ممکن است شاهد باقی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1٣951112000٧٧6 
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 خشکسالی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۱تاریخ: 

 شست زمین: از تئوری تا نحوه عملکرد پدیده فرونشستنفرو

 رخ این فرونشست بسیار سریع بوده وفرونشست زمین یکی از مشکالت رایج در برخی از نقاط کشورمان است که در تعدادی از آنها ن

منجر به نگرانی مسئولین در این مناطق شده است. ازجمله مناطقی که در حال حاضر دچار فرونشست در اثر افت شدید سطح آب 

و  زرند، های رفسنجانهای کرمان )دشتتوان به دشت سمنان، جنوب تهران، ورامین، مناطق مختلفی از استاناند میزیرزمینی شده

 .سیرجان(، قم، آذربایجان شرقی، فارس و همدان اشاره کرد

ها، کسری مخازن و ذخایر آبی، اقلیم خشک و امروزه بحران آب از تعاریف، اصطالحات و عبارات رایج گذشته نظیر کاهش بارندگی

زیرزمینی، خالی شدن روستاهای بزرگ و های آب ها و سفرهها، رودخانهنیمه خشک آنها عبور کرده و به از دست رفتن کامل دریاچه

ترین مسایل و بحران روز اجتماعی، سیاسی و محیط عنوان مهمهای اجتماعی و استانی و بهها و کشمکشکوچک از سکنه و نزاع

 ستشهای آب زیرزمینی دارای حساسیت بیشتری است. امروزه صحبت از فرو نویژه در سفرهزیستی تبدیل شده است. این وضعیت به

های ها و خالی شدن روستاها و حتی بحران آب در شهرها بوده و در بسیاری از نقاط ایران سفرهزمین و از بین رفتن کامل آبخوان

آب زیرزمینی تنها منبع قابل اطمینان برای شرب است.فرونشست زمین یکی از مشکالت رایج در برخی از نقاط کشورمان است که 

ین فرونشست بسیار سریع بوده و منجر به نگرانی مسئولین در این مناطق شده است. از جمله مناطقی که در در تعدادی از آنها نرخ ا

توان به دشت سمنان، جنوب تهران، ورامین، مناطق اند محال حاضر دچار فرونشست در اثر افت شدید سطح آب زیرزمینی شده

 و سیرجان(، قم، آذربایجان شرقی، فارس و همدان اشاره کرد. ، زرندهای رفسنجانهای کرمان )دشتمختلفی از استان

 برداری آب زیرزمینی در کشورنقشه پراکندگی تقریبی نشست ناشی از بهره 

 تئوری فرونشست زمین

( است که Settlement( یا پایین رفتن زمین )Sinkingتوان چنین تعریف کرد: نشت ایجاد حفره )( را میSubsidenceنشست )

ی است صورت عمودافتد. این اصطالح تنها مربوط به جابجایی و پایین رفتن سطوح طبیعی بهت فرایندهای متعددی اتفاق میبه عل

 اگرچه ممکن است با حرکات افقی نیز همراه باشد.

ت اس "بعدیتحکیم یک"( نیز کاهش ضخامت رسوبات، در نتیجه افزایش تنش فشاری عمودی، که هم معنی Compactionتراکم )

( هم برای فرایند تراکم و هم برای تغییر ضخامت Compactionشود. از اصطالح تراکم )که توسط مهندسین به کار برده می

دهد. اگر تنش موجود و کنیم، همچنین تراکم رسوبات در پاسخ به افزایش تنش اعمال شده رخ میگیری شده، استفاده میاندازه

ش تحکیمی باشد، تغییرات ضخامت االستیک بوده و با برداشتن تنش مازاد، خاک به شرایط افزایش آن کمتر از محدوده تنش پی

نامند. و اگر تنش مجموع حاصل می« Elastic»پذیر یا االستیک اولیه خود باز خواهد گشت؛ بنابراین این نوع تراکم را تراکم برگشت

ش پیش تحکیمی شود، در این صورت تراکم خاک ثابت بوده و از تنش موجود در خاک و افزایش تنش اعمال شده بیشتر از حد تن

 نامند.می "Non-Elastic"ناپذیر یا غیر االستیک تغییر شکل ایجاد شده در خاک باقی خواهد ماند. این نوع تراکم را تراکم برگشت

 (:Preconsolidation Stressتحکیمی )تنش پیش

از آن در مواد  های بیشترپذیر و تنشهای جزئی االستیک و برگشتیر شکلدر حقیقت تنش کمتر از تنش پیش تحکیمی سبب تغی

 ناپذیر خواهد شد.تر و برگشتهای بزرگریزدانه، منجر به تغییر شکل

 های مؤثر در آبخوانتنش
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این  زیر بار شود. مطابق شکلشود، فشار منفذی نامیده میفشاری که به آب درون خلل و فرج در یک محیط متخلخل اشباع وارد می

 شود.گیری میقرار دارد، اندازه Aبه وسیله ارتفاع آب در پیزومتری که انتهایش در تراز نقطه  Aای مانندفشار در نقطه

 تنش در یک آبخوان تحت فشار

ت، برداشت سشده ااگر در شکل فوق آب از پیزومتر برداشته شود، با توجه به اینکه بخشی از بار رسوبات باالیی توسط آب تحمل می

ثابت  Aکند، مقدار تنش کل در نقطه تغییر نمی Aشود. چون وزن روبار در نقطه آب از آبخوان موجب کاهش فشار منفذی می

ای موجب شود، بنابراین افزایش تنش بین دانهای میماند و بنابراین کاهش فشار منفذی در آبخوان موجب افزایش تنش بین دانهمی

شود. شود. به این ترتیب تراکم رسوبات، منجر به کاهش ضخامت آبخوان و حجم خلل و فرج مییط متخلخل میتراکم رسوبات در مح

دهد. ولی معموالً تغییر شکل افقی در وقتی که فشار منفذی در آبخوانی کاهش یابد، آبخوان از جهات افقی و عمودی تغییر شکل می

 است. مقایسه با تغییر شکل قائم اندک و قابل صرف نظر

 زمان نشست

های تحت فشار پس از وقوع کاهش فشار، مدت زمان معینی است که در رسوبات تراکم ایجاد کرده و وضعیت زمان نشست در سفره

فره های سکند و طبق نظر ترزاقی این زمان متناسب با مجذور ضخامت رسوبات بوده و نیز جنس ذرات الیهتعادلی جدید را ایجاد می

های رسی کم دهد و در الیهای بیشترین فشردگی در چند سال رخ میهای سیلتی ماسهقش موثری دارند. در الیهدر این زمان ن

 انجامد.های رسی ضخیم در مدت صدها سال به طول میضخامت در مدت چند دهه و در الیه

 میزان نشست

 میزان رس بیشتر منجر به امکان قابلیت تراکم بیشتر و دربندی ریزتر و میزان نشست به دو عامل بستگی دارد: اول نوع رسوبات: دانه

 ای در اثر افت سطح آب زیرزمینینتیجه نشست بیشتر سطح زمین. دوم افزایش فشار بین ذره

هی های آزمایشگاای افزایش یافته است از طریق محاسبه کاهش خلل و فرج با روشهایی که در آن فشار بین ذرهمحاسبه تراکم الیه

یابد، مقدار مدول ای با افزایش عمق افزایش میشود. در یک الیه یکنواخت چون مقدار فشار بین ذرهک خاک تعیین میمکانی

( افزایش خواهد یافت. با اعمال یک بار استاتیک بر روی الیه درشت دانه مانند ماسه در ابتدای تغییر شکل بر Eاالستیسیته خاک )

آید و طبیعتاً با کاهش حجم توده خاک همراه بوده که به تدریج از شدت آن رات به وجود میاثر تخریب ساختمان و آرایش قبلی ذ

 شود.کاسته می

 نحوه عملکرد پدیده فرونشست

 ای در آبرفت است. اینبرداری از منابع آب زیرزمینی در اثر افزایش فشار بین ذرهطور که گفتیم نشست زمین ناشی از بهرههمان

های آزاد نتیجه از بین رفتن شناوری ذرات جامد در بخشی از سفره است که سطح آب در آن پایین افتاده فرهافزایش فشار در س

 هایی در پوستهاست. افت ناموزون سطح آب زیرزمینی و ناهمگنی تراکم آبرفت موجب نشست ناموزون سطح زمین و ایجاد شکاف

لی که عمدتاً در حاشیه حوضه وجود دارند نتیجه افزایش خطی های کششی واقع در روی سطوح مخفی گسشود.شکافزمین می

تواند منجر به حرکت لغزش )چرخشی( رسوباتی که در سطح گسل باشد. این پدیده میپدیده نشست از اطراف منطقه به مرکز آن می

 قرار دارند شود.

 های حاشیه دشت ناشی از فرونشستایجاد شکاف 

 برداری بیشتر آب در مرکزبرداری به طرف مرکز منطقه همچنین ممکن است به علت بهرهبهره افزایش خطی نشست از اطراف منطقه

 دشت و در نتیجه افت بیشتر در این نواحی باشد.
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ها در حواشی دشت های ضخیم رسی در مرکز منطقه است و کاهش ضخامت این الیهبه عالوه افزایش نشست به علت وجود الیه

برداری به طرف مرکز افزایش های رسی و رسوبات دیگر در زیر سطح آب از اطراف منطقه بهرهاکم الیهاست.تحت چنین شرایطی تر

در  ADبه  ABهای متراکم شده و از در روی الیه CFبه  CEشود مطابق شکل باال رسوبات باالیی از امتداد یابد و باعث میمی

 آید.سطح گسل به وجود میسطح زمین لغزش )چرخش( کنند و درنتیجه شکافی در باالی 

برداری وجود ندارد، لذا ای که سنگ کف سفره در عمق کم قرار دارد به علت ضخامت ناچیز آبرفت امکان حفر چاه و بهرهدر منطقه

ر ها دهای زیرزمینی به سمت مناطق دارای ضخامت بیشتر انتقال یافته و این پدیده منجر به افزایش نشست و جابجایی افقی الیهآب

 شود.های در راستای باال آمدگی سنگ کف میشود. این جابجایی افقی منجر به ایجاد شکافآن منطقه می

 های ناشی از آنثیر توپوگرافی سنگ کف در نحوه فرونشست و شکاف

ن طوالنی انجام های رسی طی مدت زماافتد، زیرا تراکم در الیهزمان با افت سطح آب زیرزمینی اتفاق نمینشست زمین معموالً هم

ها سال طول خواهد کشید تا آب درون حفرات رسی تخلیه شده های رسی ضخیم و رس متراکم باشد دهشود. در صورتی که الیهمی

اند به طور کامل در تمام نقاط تماس ذرات به یکدیگر مستهلک شود. در این حالت های رسی تحمل کردهو فشار مؤثری که الیه

 ها پس از آنکه افت سطح آب متوقف شده است، ادامه یابد./تا سال تواندنشست زمین می

http://www.iana.ir/fa/news/4010٣/%D9%81%D8%B1% 
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 خشکسالی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۱تاریخ: 

 فالت مرکزیهای سطحی در آبدرصدی روان 2۵کاهش 

های سطحی حوضه آبریز فالت مرکزی از ابتدای سال آبی در مقایسه با آبشرکت مدیریت منابع آب ایران اعالم کرد: میزان روان

گزارش ایانا به نقل از پاون، بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی شرکت به.استدرصد کاهش داشته 25مدت مشابه سال گذشته 

های سطحی فالت مرکزی از ابتدای سال آبی تا پایان دی ماه جاری در مقایسه با مدت مشابه آبایران، میزان روانمدیریت منابع آب 

 .استدرصد کاهش داشته 25سال گذشته 

بر پایه این گزارش، بیشترین درصد اختالف بارندگی امسال نیز در مقایسه با سال گذشته در حوضه آبریز فالت مرکزی مربوط به 

حوضه از شش حوضه آبریز اصلی کشور با کاهش حجم  5با وجود اینکه .استدرصد کاهش ثبت شده ٧5بختگان با  -هارلودشت م

 .استدرصد افزایش حجم جریان سطحی داشته ٣قوم های سطحی مواجه هستند، حوضه آبریز قرهجریان

سطحی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، در  هایبنابر این گزارش، از ابتدای مهرماه تا دی ماه سال جاری، حجم جریان

درصد کاهش در  22و خلیج فارس و دریای عمان با  2٣، دریای خزر با ٣6، دریاچه ارومیه با 5٧های آبریز مرزی شرق با حوضه

: حوضه استدر این گزارش آمده.میلیون متر مکعب است ٧2٧5و  14٣6، ٣24، ٣٣مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به ترتیب 

میلیون متر  ٣84درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته از حجم  ٣آبریز قره قوم از ابتدای سال آبی تا دی ماه جاری با 

میلیارد  10های سطحی کشور از ابتدای مهرماه تا دی ماه جاری همچنین حجم کل جریان.مکعب جریان سطحی برخوردار بوده است

درصد کاهش  2٣میلیون مترمکعب،  845میلیارد و  1٣ه که در مقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته میلیون مترمکعب بود ٧18و 

الزم به ذکر است، برخی از شهرهای واقع در حوضه آبریز فالت مرکزی از جمله یزد، اصفهان، کاشان، کرمان، شیراز و... .داشته است

 تنش آبی قرار خواهند داشت. های سطحی طی سال آینده در معرضبه دلیل کاهش روان آب

http://www.iana.ir/fa/news/401٣6/%DA% 
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 خشکسالی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۳تاریخ: 

 جیره آب به شادگان نرسید/ شوربختی در انتظار عروس تاالب ها

بفروشد. خوراک شیرین سفید رنگی که محلی ها  'یمّار'ان می آید، تا در کنار جاده آبادان، شادگ 'خروسی'از روستای  'عبدالخالق

است. وقتی نخلستان  'قلب نخل' .است 'پنیرک نخل'به گزارش ایرنا ، عبدالخالق می گوید: یمّار همان  .معتقدند قوت دارد برای بدن

خلت را در بیاوری و ببری در گوشه خیابان بفروشی. از هر نخل سه تا از بی آبی خشک می شود، چاره ای نمی ماند جز اینکه قلب ن

او ادامه می دهد: زندگی پدر و پدربزرگ من از تاالب شادگان در می آمد، من هم پیش از اینکه کارم .هشت کیلو یمّار گیرم می آید

گرم ماهی صید می کردیم؛ بنی، برزم، شبوط کیلو 60به کارگری در نخلستان ها برسد، در هور صیادی می کردم؛ سال ها پیش روزی 

 .'تیالپیا'که به آن می گویند  'شانگ هور'کیلوگرم هم نمی رسد، تاالب پر شده از  10و شالگه می گرفتیم اما حاال صید به 

ز این آب پیش اعبدالخالق می گوید: دیگر چیزی از تاالب شادگان نمانده است؛ پساب شور نیشکر را ریختند اینجا و هور را کشتند، 

تاالب شیرین و زالل و همه جا سبز بود اما حاال هور، نمک زار شده است. این پساب مسموم، ماهی ها و نخلستان ها و هور ما را به 

 از کارون تا شادگان * .نابودی کشانده است

وب خوزستان قرار دارد. معیشت بیش هزار هکتار در جن 500تاالب بین المللی شادگان بزرگترین تاالب ثبت شده کشور، با بیش از 

آنچه تاالب شادگان را در در رده نخست تاالب های کشور قرار داده تنوع .هزار نفر از مردم محلی به این تاالب وابسته است 100از 

و  رزیستی بی نظیر آن است. این تاالب یک سیستم زیست محیطی وسیع متشکل از تاالب های شیرین و شور، به عالوه خلیج جز

مدی خور موسی و جزایر آن است. این تاالب نقش رابط بین رودخانه جراحی و خلیج فارس را ایفا می کند و یکی از مهمترین توقفگاه 

اما در سال های اخیر تخلیه زهاب های شور مزارع نیشکر کیفیت آب تاالب شادگان و  .های پرندگان مهاجر و زمستان گذر است

واحدهای دعبل خزاعی، سلمان فارسی و فارابی از زیرمجموعه های شرکت  .شدت زیر تاثیر قرار داده است حیات زیستمندان آن را به

آبادان قرار دارند که  -هزار هکتار مساحت، در شرق رودخانه کارون و جاده اهواز 15توسعه کشت و صنعت نیشکر هر کدام با حدود 

معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در .ن تخلیه می کنند، زهاب های شور خود را به تاالب شادگا1٣٧9از سال 

داستان هدایت زهاب های نیشکر به تاالب شادگان را  'شادگان و غرامت'در فصل  'خوشه های شهریور'کتاب خاطرات خود با نام 

مع های عظیم کشت و صنعت نیشکر از معضالت مهم رودخانه کارون شوری زیاد ناشی از تخلیه پساب مجت'اینگونه روایت می کند: 

است که بدون انجام مطالعات ارزیابی در دوران های گذشته فعالیت می کرد. اما اکنون پساب شور آن، کارون را به حدی آلوده می 

 رکند که حتی در مقطعی تصفیه خانه های شهری از کار افتاد و مردم در شرایط سخت بی آبی قرار گرفتند. یکی از آن روزها خب

تشنج در آبادان و خرمشهر و درگیری برای تهیه آب موضوع اصلی جلسه هیات وزیران قرار گرفت. دولت تاکید کرد که این مساله 

باید به سرعت حل شود. شورای تامین خوزستان تصمیم گرفت که تخلیه پساب کشت و صنعت نیشکر، به محلی خارج از رودخانه 

مین شود. به دلیل بروز این بحران، سازمان حفاظت محیط زیست نیز با بررسی جوانب مختلف کارون باشد تا آب آشامیدنی مردم تا

 بی برنامگی زهاب * .و کسب نظرات کارشناسی پذیرفت که زهاب به صورت موقت و تا رفع معضل در تاالب شادگان تخلیه شود

ی شرقی واحدهای شرکت توسعه نیشکر در حدی معاون کشاورزی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی می گوید: کیفیت زهاب ها

است که نه تنها سازمان حفاظت محیط زیست اصرار به استمرار وارد شدن آن به تاالب شادگان دارد، بلکه کشاورزان منطقه نیز 

یش در ابتدا این زهاب سال ها پ (EC) حسین آمیلی می افزاید: شوری.درخواست اجازه استفاده برای فعالیت های کشاورزی را دارند

میکروموس( رسیده و مجموع )میکروموس( بوده اما امروز شوری آن به طور متوسط حدود هشت هزار واحد )هزار واحد  ٣5حدود 

میلیون متر مکعب می رسد اما  ٣00نیتریت و نیترات آن نیز کمتر از حد مجاز است؛ حجم زهاب ها در طول سال حداکثر به حدود 
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وی درباره برنامه آینده این شرکت برای .و زمان آبیاری مزارع کمتر از این میزان در طول سال است این حجم تابع شرایط فصل

مدیریت زهاب ها و یا جلوگیری از ورود آنها اظهار می کند: با توجه به اینکه سازمان حفاظت محیط زیست ورود زهاب های مورد 

یشتر به آن وابسته است، طبیعی است برای این زهاب نمی توان برنامه بحث را به تاالب شادگان ضروری می داند و حیات تاالب ب

ریزی دیگری داشت؛ البته چنانچه سازمان محیط زیست اعالم عدم نیاز کند برای بهره برداری از زهاب می توانیم برنامه ریزی مناسب 

توجه به پایه زیستی زهاب و مناسب شدن تدریجی آنها  کنیم زیرا ما هزینه قابل توجهی برای انتقال زهاب به دریا انجام داده ایم و با

انتقال به دریا تغییرات معنا داری در اکوسیستم دریایی ایجاد نمی کند، اما اکنون تصمیم گیری در خصوص استفاده از زهاب تابع 

واحدهای شرقی طرح برای هورمطالعه و پایش  'قوت الیموت '*.سازمان های مربوطه و در راس آنها سازمان محیط زیست است

نشان می دهد که تخلیه زهاب نیشکر به این تاالب، آن را به یک نمک زار عظیم  84توسعه نیشکر وارده به تاالب شادگان در سال 

تبدیل کرده و باعث تغییر پوشش گیاهی آن شده است. مرگ و میر تعداد زیادی از پرندگان و آبزیان نیز مرتبط با همین مساله است. 

همچنین مطالعات بخش شیرین تاالب .طرح برای بهبود کیفیت زهاب های تولیدی نیز پیشنهاد شده است 15در این مطالعه البته 

کاهش چشمگیر شاخص های کمی و کیفی این تاالب و  89و  8٧، ٧4شادگان توسط پژوهشکده آبزی پروری جنوب در سال های 

درصد از سطح قسمت شیرین تاالب کاسته شده است. تعداد  26العه حدود بحرانی بودن وضعیت آن را ثابت می کند. طبق این مط

نفر کاهش یافته واین نشان می دهد برخی از صیادان  ٣٧0هزار و  2نفر بوده که به  200حدود پنج هزار و  ٧4صیادان هور که در سال

ه کل حفاظت محیط زیست خوزستان در این معاون محیط طبیعی ادار.از حرفه صیادی خارج شده و به کارهای دیگر اشتغال یافتند

رابطه می گوید: زهاب های نیشکر در واقع نوعی پساب شور است که از مزارع آنها خارج می شود و همه می دانیم که هر آب 

سیدعادل موال با اشاره به کاهش شدید آب رودخانه .غیرکنترل شده ای مانند زهاب، آسیب جدی به حیات تاالب وارد می کند

احی به عنوان منبع اصلی تامین آب تاالب شادگان اظهار می کند: به دلیل مدیریت غلط در باالدست، پنج شهرستان همه آب این جر

رودخانه را برای کشاورزی مصرف می کنند؛ از طرفی به دلیل کمبود اعتبار طرح انتقال آب از رودخانه کارون به تاالب متوقف مانده 

 .بی وارد تاالب شادگان نمی شود و در عمل تنها آبی که به تاالب تخلیه می شود، زهاب نیشکر استاست بنابراین اکنون هیچ آ

وی با بیان اینکه در صورت تامین حقابه تاالب شادگان هیچ نیازی به زهاب نیشکر نداریم تاکید می کند: این زهاب اکنون برای تاالب 

ت جرات مسدود کردن کانال ورودی زهاب را ندارد زیرا مردم آب می خواهند است؛ به همین دلیل است که محیط زیس 'قوت الیموت'

موال اضافه می کند: با تالش محیط .و معیشت هورنشینان، اعم از گاومیش دارها و صیادان، در گرو این است که تاالب خشک نشود

رای انتقال آب از کارون به تاالب استفاده می زیست، در مواقعی از سال که فصل آبیاری نیشکر نیست از ایستگاه های پمپاژ آنها ب

کنیم اما این میزان آب شیرین بسیار ناچیز است و پاسخگوی نیاز تاالب نیست و باید با مدیریت منابع آبی در باالدست رودخانه 

الب، آب ندارد و وی اظهار می کند: هم اکنون بخش شمالی تا.جراحی، تدابیری اندیشیده شود که حداقل سهمیه تاالب تامین شود

جنوب آن هم به طور کامل خشک است، زهکش های نیشکر به غرب و شمال تاالب می ریزد و در شرق آن هم آبی است که از جزر 

 .و مد دریا می آید، بنابراین در عمل هیچ آب شیرینی وارد تاالب نمی شود و آب شور غلبه دارد

 'تیالپیا'منطقه امن  *

آید که تاالب خود را با این شرایط سازگار کرده است اما اثرات شور شدن آب در دراز مدت خود را نشان  موال می گوید: به نظر می

که پوشش گیاهی اصلی هور است تا  'نی'که از گیاهان اصلی تاالب است نمی روید و  'بَردی'می دهد، به طور مثال اکنون دیگر گیاه 

وی تصریح می کند: زهاب های شور نیشکر از عوامل اصلی .بیابان تبدیل می شود چند سال دیگر به کلی از بین می رود و آنجا به

است زیرا شرایط محیطی مهیا شده و این گونه مهاجم که اکنون از تهدیدات اصلی تاالب شناخته شده است،  'تیالپیا'تکثیر ماهی 

ی تکثیر داشته باشد؛ به این ترتیب زیستگاه به سمت برخالف ماهی های بومی، در زیستگاهی که تنش شوری باال دارد می تواند رشد و
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معاون محیط زیست خوزستان همچنین درباره طرح مدیریت تاالب شادگان که با .می رود که به حذف گونه های اصلی می انجامد

دهد؛ ولی همکاری برنامه محیط زیست سازمان ملل تهیه شده می گوید: این طرح مصوب شده و راهکار و خط مشی را نشان می 

این ما هستیم که باید طرح را عملیاتی کنیم؛ به طور مثال یکی از برنامه های مهم، مدیریت گونه ها و جوامع محلی و بهره وری 

خردمندانه از تاالب است اما تا زمانی که آب کافی در تاالب وجود نداشته باشد و تنها منبع تغذیه کننده تاالب، زهاب های شور 

 .توان هیچکدام از این برنامه ها را اجرا کرد نیشکر است، نمی

 خشکسالی بهانه شد *

یک محقق و کارشناس محیط زیست همچنین معتقد است: اثر زهاب های نیشکر با توجه به محلی که این زهاب ها تخلیه می شود 

 تطابق پیدا کرده اند و با تخلیه آب و روند تغییرات آن، بسیار حائز اهمیت است، زیستمندان تاالب در طول زمان با این کیفیت آب

شور به آنها شوک وارد می شود، از سوی دیگر این زهاب شور در بهترین قسمت آب شیرین تاالب وارد می شود که خسارت بیشتری 

 .به تاالب تحمیل می کند؛ در واقع زیستگاه تاالب در حال تغییر است

ه شده که زهاب وارد تاالب می شود در حالی که حداقل کار این است که برای مهران افخمی می افزاید: اکنون به این مساله بسند

بهتر شدن کیفیت و مدیریت این زهاب نیز چاره اندیشی شود؛ عالوه بر این متاسفانه شاهد هستیم که بخش دیگری از زهاب های 

وی با بیان اینکه خشکسالی .لیه می شودنیشکر به سمت تاالب هورالعظیم نیز هدایت شده است و در حوضچه های چهار و پنج تخ

دهه هیچ  2در واقع دستاویزی برای تخلیه و نبود مدیریت زهاب های نیشکر شده است، اظهار می کند: تولیدکننده زهاب نیشکر در 

ا ب فکری برای مدیریت این محصول جانبی نکرده این در حالیست که در تمام دنیا برداشت کننده آب موظف است زهاب خود را

کمترین آلودگی به محیط بازگرداند، از سوی دیگر سازمان محیط زیست که مدعی حفظ محیط زیست است دچار ضعف ساختاری 

و اجرایی است و از این بابت در تنگنا قرار دارد به همین دلیل گزارش یا برخوردی از سوی این سازمان با شرکت توسعه نیشکر به 

روش برای کاهش آلودگی زهاب های نیشکر وجود دارد  4٧به گفته وی، در دنیا  .نمی گیرد دلیل تخلیه آلودگی به محیط صورت

اما شرکت نیشکر از هیچکدام از آنها استفاده نمی کند، دلیلش هم این است که سازمان محیط زیست از اهرم های قانونی خود برای 

دسته علف  6می کند: زهاب های نیشکر عالوه بر شوری، دارای  افخمی تصریح.وادار کردن نیشکر به اجرای قوانین استفاده نمی کند

کش هستند که روی تاالب و زیستمندان آن تاثیر می گذارند؛ این مواد شیمیایی و سموم کیفیت آب تاالب را از بین می برند؛ 

گوید: ایران را می توان  وی می.همچنین این سموم در بدن آبزیان و گیاهان انباشته شده و به مصرف کنندگان منتقل می شوند

بهشت آلوده کننده های دنیا نامید زیرا در هیچ جای دنیا صنایع آالینده بدون مزاحم به محیط زیست تخلیه آلودگی ندارند و در دنیا 

 شادگان در وضعیت قرمزصدور مجوز تخلیه زهاب نیشکر به *.هر صنعتی باید محیط را به همان صورت که تحویل گرفته بازگرداند

تاالب بین المللی شادگان، که ایران به دلیل عضویت در کنوانسیون رامسر متعهد به حفاظت از آن است، در آن سال ها پای رئیس 

به تبعات این تصمیم اشاره می کند:  'خوشه های شهریور'ابتکار در پاورقی کتاب  .سازمان حفاظت محیط زیست را به دادگاه کشاند

ر از عادی شدن وضعیت داشت. ولی برای من پایان ماجرا نبود و بعدها عواقبی از این بحران گریبانگیرم چند روز بعد گزارش ها خب'

شد. مشکالت زیادی هست که مایل نیستم به آنها اشاره کنم. همین قدر بگویم که گاه مسئوالن اتهامات ناروایی را تحمل می کنند 

نات کشور و انقالب ناگزیر از سکوت هستند. چنین ماجراهایی می تواند فصولی که به دلیل پرهیز از فضاسازی بدخواهان و حفظ شئو

 '.از این کتاب را به خود اختصاص دهد ولی ترجیح می دهم امور را به خدا واگذار کنم که او بهترین قضاوت کنندگان است

ت آن نرسیده است که کابوس تاالب شادگان سال اما این بحران هنوز برای تاالب شادگان ادامه دارد. آیا وق 16با گذشت بیش از 

 پایان بگیرد؟

http://www.iana.ir/fa/news/40224/%D8%AC%DB%8C%D8 
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 دانه های روغنی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵بهمن  ۱۳تاریخ: 

 ود؟خود اتکایی طرح دانه های روغنی محقق می ش

درصد نیاز کشور را خود تامین نماییم که این موضوع بسته به قیمت  ٧0مهاجر گفت:طی یک برنامه ده ساله در نظر داریم که حداقل 

صنعت، علیرضا مهاجر مجری طرح دانه های روغنی در گفتگو با خبرنگار .میلیارد دالر ارز جلوگیری می نماید 4ارز حداقل از خروج 

با اشاره به طرح خوداتکایی دانه های روغنی اظهار داشت: با توجه به آنکه  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،گروه  تجارت و کشاورزی

ی گیرد و بخش اعظم آن از طریق واردات تامین می شود از این هزار تن روغن خام مورد استفاده قرار م 500ساالنه یک میلیون و 

درصد نیاز کشور را خود تامین نماییم که این موضوع بسته به قیمت ارز  ٧0رو طی یک برنامه ده ساله در نظر داریم که حداقل 

ح خوداتکایی افزود: خرید تضمینی وی با اشاره به عوامل موثر در تحقق طر.میلیارد دالر ارز جلوگیری می نماید 4حداقل از خروج 

دانه های روغنی از سوی دولت ، پرداخت به موقع مطالبات، تامین بذر مناسب،آموزش کشاورزان،تقویت تحقیقات و مراوده با کشورهای 

 .صاحب تکنولوژی، پرداخت تسهیالت ارزان قیمت و آموزش رایگان تاثیر بسزایی در تحقق این امر دارد

 د کشاورزی ناجی کشاورزانابتکار وزیر جها*

مهاجر با اشاره به پشت پرده کارشکنی تولید دانه های روغنی بیان کرد: سال گذشته یکی از مشکالتی که در حوزه دانه های روغنی 

ه به وجود آمد امتناع کارخانجات از خرید دانه های روغنی تولید داخل بود، تا جایی که این امر واکنش وزیر جهاد کشاورزی را ب

مجری طرح دانه های روغنی ادامه داد: وزیر جهاد کشاورزی در این زمینه ابتکاری به خرج داد به گونه ای که کارخانه .همراه داشت

 .های روغن کشی تنها به شرط خرید دانه های داخلی می توانند اقدام به واردات دانه های روغنی نمایند

ی جز کاالهایی است که با ارز دولتی وارد می شود، بیان کرد: سال گذشته کارخانه های این مقام مسئول با اشاره به اینکه روغن نبات

 ریجلوگی برای خاطر همین به روغن به سبب واردات روغن با ارز دولتی حاضر به خرید دانه های داخلی با قیمت باالتر نبودند که 

 .دهند می تحویل ها کارخانه به و شده انجام دولتی بازرگانی ویس از روغنی های دانه  خرید بار اولین برای گذشته روند تکرار از

 برنامه ای برای تولید محصوالت تراریخته نداریم *

محصوالتی که در داخل تولید می نماییم جز سالم  :مهاجربا اشاره به اینکه برنامه ای برای تولید محصوالت تراریخته وجود دارد، گفت

 .وارداتی باید سازمان های مربوطه نظارت داشته باشند ترین محصوالت هستند و روغن های

 .گفتنی است هر چه فاصله بین تولید روغن خام با استحصال روغن کمتر باشد کیفیت روغن افزایش می یابد

 افزایش تولید دانه های روغنی در راه است *

خبر داد و گفت: در مجموع حدود صد هزارتن  درصدی سویا نسبت به سال ماقبل خود 50درصدی تولید کلزا و  40وی از افزایش 

درصدی  50تولید نسبت به سال گذشته افزایش داشت و پیش بینی می شود که در سال زراعی آتی تولید این محصول با افزایش 

 ولمحص این از مقداری ماه آذر سرمای خاطر به اما به گفته مهاجر گرچه پیش بینی افزایش تولید بیش از این رقم بود .روبرو شود

هزار تن  ٣20این مقام مسئول در ادامه یادآور شد: میزان تولید مجموع دانه های روغنی)کلزا،گلرنگ،آفتابگردان،سویا(.رفت بین از

مجری طرح دانه های روغنی تصریح کرد: در راستای بحث .هزار تن برسد 500الی  400بود و پیش بینی می شود که این رقم به 

همه مسئولین و دستگاه های دولتی انتظار داریم که در راستای خوداتکایی طرح دانه های روغنی که امنیت غذایی اقتصاد مقاومتی از 

 .را به همراه دارد حمایت همه جانبه از کشاورزان صورت گیرد

http://www.yjc.ir/fa/news/5951694/%D8%AE%D9%88%D 
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 زعفران
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۳تاریخ: 

 شود؛ بورس پسته تا آخر بهمناندازی میبورس زعفران تا پایان دهه فجر راه

ان دهه فجر تا پای مدیرعامل بورس کاالی ایران با بیان اینکه ایران بزرگ ترین تولید کننده زعفران است، گفت: گواهی سپرده زعفران

 .امسال راه اندازی می شود

، حامد سلطانی نژاد گفت: بازار زعفران در کشور ما مبتنی بر خرده فروشی «پایگاه خبری بورس کاالی ایران »به گزارش ایانا از

 .صول زعفران را در قالب های بهتری به بازارهای جهانی عرضه کنیماست و باید منسجم و از استانداردهای روز بهره مند شود تا مح

وی اعالم کرد: معامالت گواهی سپرده زعفران تا پایان دهه فجر با همکاری تعاونی روستایی و تولید کنندگان زعفران در خراسان اغاز 

و گفت: راه اندازی بورس زعفران نقدشوندگی این  می شود.سلطانی نژاد در ادامه به مزایای معامالت گواهی سپرده زعفران اشاره کرد

محصول را برای کشاورزان راحت می کند و کشاورزان می توانند با ارائه محصول خود به انبارهای بورس کاال و دریافت قبض انبار، از 

 این قبض به عنوان پشتوانه تسهیالت استفاده کنند.

 راده کنند محصول خود را به فروش برسانند و ما هم می توانیم تسهیالت ویژه ایوی افزود: کشاورزان می توانند در هر زمان که ا

مدیرعامل بورس کاالی ایران گفت: کشاورزان می توانند محصول را به صورت پیش فروش و در برای صادرات زعفران فراهم کنیم.

 ای جهانی نقش داشته باشیم.قالب عرضه های مدت دار به بورس کاال وارد کنند و می توانیم در تعیین قیمت ه

سلطانی نژاد افزود: پسته هم قرار است در بورس کاال عرضه شود تا با تشکیل بازار منسجم در خصوص پسته ما بتوانیم در کشت 

 قیمت های جهانی نقش داشته باشیم.

 وی گفت: محصول پسته تا پایان بهمن با حضور فعاالن این بخش وارد بورس می شود.

 ارز در انتظار یکسان سازی نرخ ارز بازار مشتقه

سلطانی نژاد درخصوص راه اندازی بورس ارز نیز افزود: راه اندازی بازار مشتقه ارز کمک می کند نوسان غیر عادی ارز مدیریت شود 

نرخ  ر پوشش نوساناتاو ادامه داد: بازار مشتقه ارز در داخل کشور ما به منظووانیم نرخ ارز را پیش بینی کنیم.و ما به این شکل می ت

مدیرعامل بورس کاالی ایران افزود: بورس کاال تمامی زیرساخت های نرم افزاری و قانونی رل قیمت آن راه اندازی خواهد شد.ارز و کنت

 در خصوص بورس مشتقه ارز فراهم کرده است و اگر مراجع مرتبط آماده شوند مشکلی در راه اندازی این بورس وجود ندارد.

ژاد خاطر نشان کرد: تک نرخ شدن ارز یکی از اتفاقاتی است که باید برای تشکیل بورس ارز بیفتد و ما امیدواریم در آینده سلطانی ن

 ای نزدیک تحقق یابد.

http://www.iana.ir/fa/news/40254/%D8%A8%D9%88%D 
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 نزعفرا
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۳تاریخ: 

 ها, بازار زعفران را کساد کردحباب قیمت زعفران شکست/ تعطیالت سال نو چینی

در ابتدای فصل برداشت زعفران با تشدید فعالیت دالالن افزایش کاذب قیمت اتفاق افتاد که در روزهای اخیر با کند شدن شتاب 

وگو با خبرنگار ایانا با بیان اینکه قیمت زعفران شورای ملی زعفران امروز در گفتعضو .صادرات، این حباب قیمت شکسته شده است

هزار  600هزار تومان تا پنج میلیون و  600همچنان معقول نیست، گفت: در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم زعفران چهار میلیون و 

 لیون تومان بیشتر باشد.تومان است؛ در حالی که قیمت منطقی این محصول نباید از چهار تا پنج می

شود که قدرت رقابت در بازارهای جهانی از تجار گرفته شود و مشتریان خود علی حسینی معتقد است: قیمت باالی زعفران باعث می

را از دست بدهیم.وی در توضیح دالیل کاهش شتاب صادرات در روزهای اخیر، افزود: رکود اقتصادی کشورهای اروپایی، آغاز تعطیالت 

 ال نو برخی کشورهای شرقی ازجمله چین و نوسانات قیمت ارز از دالیل کاهش شتاب صادرات در روزهای اخیر است.س

توان عضو شورای ملی زعفران در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر صادرات به چه میزان در حال انجام است، تأکید کرد: نمی

کند و اعالم هر عددی باعث ایجاد حال حاضر صادرات شرایط معمولی را طی نمی عدد مشخصی را برای صادرات اعالم کرد؛ زیرا در

ربط خواهد شد.حسینی با اشاره به ذخیره و خرید محصول در ابتدای فصل از سوی دالالن، ادامه مغایرت در آمار اعالمی با مراجع ذی

کنند تا پس از جوسازی در بازار زعفران را های خود میانهداد: برخی دالالن در ابتدای فصل با اقدام به خرید و ذخیره محصول در خ

شدت به زیان بازار صادراتی این محصول است.وی به تجار توصیه کرد که از با دو تا سه برابر باالتر به بازار عرضه کنند که این امر به

کاهش پیدا کند و زعفران به قیمت واقعی  عجله در فروش محصول و عرضه بیش از تقاضا در بازار خودداری کنند تا التهاب بازار

های تولید، افزایش کیفیت محصول و افزایش تولید در واحد سطح را از دیگر عضو شورای ملی زعفران در پایان کاهش هزینه.برسد

 عوامل مؤثر در موفقیت و پایداری در بازارهای صادراتی عنوان کرد./

http://www.iana.ir/fa/news/40215/%D8%AD%D8 
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 زعفران
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵بهمن  ۱۲تاریخ: 

 چه عواملی نرخ طالی سرخ را کاهش داد؟

فته هزار تومان کاهش یا 400عضو شورای ملی زعفران گفت: در شرایط کنونی نرخ هر کیلو طالی سرخ نسبت به ماه های گذشته 

 .که این امر ناشی از کاهش تقاضا در بازار است

از اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گروه صنعت، تجارت و کشاورزی  علی حسینی عضو شورای ملی زعفران در گفتگو با خبرنگار

الم آمار نهایی تولید از سوی وزارت جهاد کشاورزی اظهار خرسندی کرد و گفت: با گذشت یکماه از فصل تولید، وزارت جهاد اع

کشاورزی به عنوان متولی امر آمار نهایی تولید را اعالم کرد که این امر در جهت برنامه ریزی تجار، مصرف کنندگان و تولید کنندگان 

اشاره به وضعیت نهایی تولید در سال جاری افزود: سرما و یخبندان آذر ماه همزمان با اواخر فصل برداشت وی با .تاثیر بسزایی دارد

 .تن زعفران محقق نشود 400موجب شد که پیش بینی تولید 

ازار رود با ب تن زعفران درکشور ما بیانگر تامین مصرف زعفران کل دنیا است که انتظار می ٣00حسینی ادامه داد: البته تولید بیش از 

 .سازی مناسب دغدغه تولیدکنندگان مبنی بر افزایش خودکار تولید در آینده ای نزدیک مرتفع شود

عضو شورای ملی زعفران ادامه داد: قبل از آنکه به تولید انبوه برسیم بایستی با بازاریابی مناسب سهم بیشتری از بازارهای هدف را به 

 .خود اختصاص دهیم

 ترازوی ارزانیزعفران در  ***

هزار تومان اعالم کرد و اضافه کرد: در شرایط  600میلیون و  5و حداکثر  600میلیون و  4وی حداقل قیمت هر کیلو طالی سرخ را 

هزار تومان کاهش یافته که علت این امر ناشی از کاهش تقاضا در  400کنونی نرخ هر کیلو طالی سرخ نسبت به ماه های گذشته 

 .که عمده خریداران در ابتدای فصل سعی می کنند خرید خود را انجام دهندبازار است چرا 

این مقام مسئول در ادامه یادآور شد: با تمهیدات تجار و خودداری از عجله در فروش محصول و همچنین ارائه اطالعات دقیق از سوی 

 ازارب در مقطعی فروشندگان برخی که چرا شود داری خود بازار در تقاضا از بیش محصول عرضه از رود می انتظار تشکل ها به اعضا 

وی با اشاره به دپو و خرید محصول در ابتدای فصل از سوی دالالن بیان .بازار هستند التهاب درصدد تقاضا از بیش عرضه افزایش با

می نمایند تا پس از جوسازی  کرد: برخی دالالن در ابتدای فصل با پول های بادآورده اقدام به خرید و دپو محصول در خانه های خود

در بازار زعفران خود را با قیمت هایی باالتری به بازار عرضه نمایند که چنین امری از سوی افراد سودجو از دست دادن بازار و 

بیان حسینی با اشاره به عوامل تاثیر گذار بر حضور پایدار در بازارهای هدف .مشکالتی برای تولیدکنندگان را در بر خواهد داشت

سودهای مقطعی حاصل از فروش موجب شده که در آینده ای نزدیک جای خود را به سایر رقبا در بازار های هدف دهیم از این  :کرد

عضو شورای ملی زعفران در ادامه با اشاره به آنکه باید به دنبال افزایش تولید .رو حفظ بازار تنها مستلزم کیفیت و قیمت مناسب است

اشیم، بیان کرد: اعمال مدیریت صحیح مزارع و کاهش هزینه های تولید ، افزایش کیفیت محصول و سلب رقابت از در واحد هکتار ب

 .رقبا را به همراه دارد چرا که افزایش بی رویه قیمت تنها منجر به از دست دادن مشتریان خود در بازارهای هدف خواهد شد

http://www.yjc.ir/fa/news/595٧445/%DA%86%D9% 
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 سالمت
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۱تاریخ: 

 خبر ابتالی انسانی آنفلوآنزای پرندگان تکذیب شد

 .تاکنون هیچ مورد انسانی درباره بیماری آنفلوآنزای پرندگان گزارش نشده است

های اقتصادی فراوانی به واحدهای پرورشی زده است. در این راستا خبرنگار ایانا، ساالنه شیوع آنفلوآنزای پرندگان، آسیب به گزارش

ند. کهای بهداشتی، همگی مردم را از تماس مستقیم با پرندگان آلوده منع میها در اولویت قرار گرفته و توصیهاما سالمت انسان

اند، خوشبختانه ویروس های این ویروس مبتال شدهنفر به یکی از سویه 80٧حدود  201٣ها تا سال هرچند که طبق آخرین گزارش

 بوده و تاکنون مورد انسانی آن گزارش نشده است. H5N8جدیدی که امسال به ایران هجوم آورده، 

 های بهداشتی، بهر دوباره توصیهدیروز رئیس سازمان دامپزشکی کشور، در بازدید از واحدهای پرورشی استان اصفهان، ضمن تذک

 دلیل احتمال بیماری آنفلوآنزا در بخش قرنطینه بستری بود رفته و پیگیرآباد که بهعیادت یکی از کارکنان دامپزشکی شهرستان نجف

ویروس،  به این ها نسبتها در رابطه با سالمت انسانی آغاز و نگاهوضعیت سالمتی وی شد. بنابراین پس از انتشار این خبر، نگرانی

های واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پی انتشار مردد ماند.این در حالی است که امروز رئیس مرکز مدیریت بیماری

آبادی دلیل ابتال به آنفلوآنزای پرندگان گفت: بر اساس نتیجه آزمایشات بیمار نجفآباد بهاخباری مبنی بر بستری بیماری در نجف

آنزا نداشته و از بیمارستان مرخص شده است.بر اساس گزارشی که روابط عمومی وزارت بهداشت منتشر کرده، محمدمهدی گویا آنفلو

ضمن تکذیب خبر ابتالی کارمند سازمان دامپزشکی نجف آباد به بیماری آنفلوآنزای پرندگان، اظهار کرد: این بیمار با عالئم کاهش 

 گونه عالئمی از آنفلوآنزا نداشته است.های بالینی هیچه تحت مراقبت قرار گرفته و در بررسیفشار خون مراجعه کرد و بالفاصل

وی افزود: این بیمار چند ساعت بعد از مراجعه نیز با حال عمومی مناسب مرخص شده، اما از آنجا که وی با پرندگان در تماس بوده 

د.گویا بیان کرد: بر اساس جواب آزمایشات وی هرگز دچار آنفلوآنزای است، جهت اطمینان خاطر از او آزمایشات الزم به عمل آم

 ها وزارت بهداشت است.پرندگان نشده است.وی ادامه داد: الزم است همه بدانند مرجع اعالم این گونه بیماری

ی از آنفلوانزای پرندگان ها و بر اساس نوع مشخصگویا در پایان تأکید کرد: تاکنون موردی از بیماری که در فضای مجازی و رسانه

 المللی به نام ایران منتشرذکر شده مشاهده نشده و کار درستی هم نیست که نوی بیماری که شیوع آن صحت ندارد در مجامع بین

 گونه خبرها که مرجع صحت و سقم آن وزارت بهداشت است، دقت بیشتری کنند./شود؛ بنابراین خبرنگاران در انتشار این

http://www.iana.ir/fa/news/401٣9/%D8%AE 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹5بهمن ماه  ۱۰یک شنبه 

مهر تایید وزارت بهداشت بر سالمت نوتالی وارداتی در ایران/ نظارتهایمان تمام و کمال است/ سرطان زا 

 قی تکذیب می شود بودن یکی از برندهای کرم شکالت فند

رئیس اداره نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی با منشأ گیاهی سازمان غذا و دارو با تاکید بر نظارتهای کامل بر فراورده  <صنایع غذایی

یکی از برند های کرم شکالت فندقی  "احتمال باالی سرطان زا بودن"های غذایی تولید داخل و وارداتی، شایعاتی که در خصوص 

رئیس اداره نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی با منشأ گیاهی سازمان غذا و دارو در گفتگو با .تال( منتشر شده است را تکذیب کرد)نو

 شکالت کرم های برند از یکی "احتمال باالی سرطان زا بودن" خصوص در که شایعاتی تکذیب با پایگاه خبری سازمان غذا و دارو،

 اداره در 1٣90 سال ابتدای از محصول این های پروانه : گفت شود می تولید یی و لهستانی ایتالیا هایی خانهکار  در که (نوتال) فندقی

 گردید تمدید 94 سال در مجددا و صادر مربوطه مستندات و مدارک بررسی از پس غذایی، مواد بر نظارت کل

ایمنی و کیفیت از نظر ویژگیهای شیمیایی  های فاکتور ذایی،غ های فراورده مهندس نسترن محمدی با تاکید بر اینکه در زمان ورود 

و میکروبی مطابق با مقررات ملی و بهداشتی مربوطه مورد ارزیابی و آزمایش قرار می گیرد افزود: کرم کاکائو فندقی مذکور بترتیب 

 .تشکیل شده استدرصد پودر شیر خشک و آب پنیر 9درصد روغن، شکر، فندق، کاکائو و حدود  ٧و  4٧،1٣، 20از 

درصد 1گرم اسید چرب اشباع و 11گرم محصول مذکور دارای  100وی در تشریح بیشتر مواد تشکیل دهنده این محصول عنوان کرد:

 راکیخو مواد از ترانس و اشباع چرب اسید باالی دریافت گرم اسید چرب ترانس می باشد که مصرف فراورده های اینچنینی از منظر 

 .ه کند اما اینکه موجبات سرطان زایی شود بحثی است که مبنای قانونی نداردمواج چالش با  را سالمتی است ممکن

 های چربی دریافت میزان هرچه: کرد نشان خاطر ای تغذیه هشداری در این مقام مسئول در اداره کل نظارت بر فراورده های غذایی 

رئیس اداره نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی .شد خواهد حفظ بهتر تاندام تناسب و بوده بیشتر قلب سالمتی باشد کم شده اشباع

در پایان توصیه کرد: در موقع تهیه محصول به طرح برچسب اصالت و شماره پروانه بهداشتی ورود  با منشأ گیاهی سازمان غذا و دارو 

 .دگرد خودداری بهداشت وزارت از الزم توجه گردد و از خرید محصوالت فاقد مجوز های 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=٣e4f٧b0c4٧b44fdd8e01c5f 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹5بهمن ماه  ۱4پنج شنبه 

 بهترین ویتامین ها برای حفظ سالمت پوست را بشناسید

یاری از متخصصان معتقدند برخی ویتامین ها می توانند به کاهش برخی مشکالت پوستی نظیر آکنه و عالئم پیری بس <غذا و تغذیه

آکادمی درماتولوژی آمریکا رژیم غذایی سالم را بخشی از شیوه مراقبت از پوست عنوان می کند. در ادامه به برخی  .کمک کنند

 .راهکارهای درمان مشکالت پوستی اشاره می شود

 فراد مبتال به آکنها

 و رتینوئیدها آن، منبع که مصرف کنند  Aطبق اعالم مرکز پزشکی دانشگاه مریلند، افراد مبتال به آکنه پوستی باید ویتامین 

ه است که معموال ب« آکوتان»این ویتامین نظیر  رتینوئیدهای حاوی آکنه های درمان از بسیاری حقیقت در. هستند کاروتنوئیدها

محلول در چربی است بدین معنا که در صورت مصرف در مقادیر  A با این حال ویتامین.ان آکنه در نظر گرفته می شودعنوان درم

میکروگرم توصیه می شود.  ٧00میکروگرم و برای زنان  900باال می توانند سمی باشد. میزان مجاز مصرف این ویتامین برای مردان 

 .ه می شود می تواند بسیار موثر باشدزمانیکه به شکل موضعی استفاد A ویتامین

 حفاظت در مقابل آسیب ناشی از نورخورشید

می توانند محافظ خوبی در مقابل آسیب ناشی از نورخورشید و سرطان پوست  E و C مطالعات نشان داده اند که ویتامین های

مل در ترمیم خود افزایش دهند. پزشکان مصرف مک باشند. به گفته محققان، این آنتی اکسیدان ها می توانند توانایی طبیعی پوست را

میکروگرم سلنیوم را توصیه می  200تا  100، و E واحد بین المللی ویتامین C ،400 میلیگرم ویتامین ٣000تا  1000های حاوی 

 .باشد هستند و مصرف موضعی آنها می تواند سودمند E و C البته بسیاری از کرم ها هم دارای خواص ویتامین های.کنند

 کاهش چین و چروک

می تواند نشانه های افزایش سن را کاهش دهد. به گفته محققان،  C بسیاری از مطالعات و تحقیقات نشان می دهند که ویتامین

 .با بروز چین و چروک های کمتر مرتبط است C مصرف بیشتر ویتامین

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=٧bb9cefe٣f5d4٧0f8ea96c449c04 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹5بهمن ماه  ۱۳چهار شنبه 

 !این سبزی دیابت را کنترل و فشار خون را کاهش می دهد

  .فیتوشیمیایی هاست این سبزی حاوی مقادیر باالی ویتامین، مواد معدنی و <غذا و تغذیه

سبزی شاهی به عنوان یک ماده خوراکی کم کالری و مملو از مواد مغذی، نه تنها ما را الغر نگه می دارد بلکه به بهبود سالمت عمومی 

ماده معدنی و ویتامین ضروری بدن را در این سبزی یافت کرده اند  15همچنین محققان دانشگاه نیویورک .بدن هم کمک می کند

آن بیش از پرتقال است. با وجود این خواص، این سبزی در  C یکه آهن آن بیش از اسفناج، کلسیم آن بیش از شیر و ویتامینبطور

 .حفظ سالمت بسیار مفید است که در ادامه به برخی فواید آن اشاره می شود

 درمان پوست خشک و تیره

. میزان آنتی اکسیدان و مواد معدنی آن به از بین بردن سموم در به گفته محققان، سبزی شاهی گیاهی غنی از آنتی اکسیدان هاست

درصد از  ٧2حاوی  (فنجان ٣گرم از آن )معادل  100است؛  C راستای بهبود سالمت پوست کمک می کند. شاهی غنی از ویتامین

 .میزان ویتامین روزانه مورد نیاز ما برای حفظ سالمت پوست است

زنی که یک کیسه سبزی شاهی به رژیم غذایی روزانه شان اضافه کرده بودند  11نفر از  10داد محققان نشان  2012مطالعه سال 

نفر شاهد بهبود چین و چروک هایشان بودند. این باور وجود دارد که  11نفر از  ٧همچنین  .شاهد بهبود ملموس پوست شان بودند

 .اعی می دهد و در نتیجه پوست جوان به نظر می رسدکالژن های را می سازد که به پوست حالت سفتی و ارتج C ویتامین

 پیشگیری از بیماری چشمی تباهی لکه زرد

سبزی شاهی مملو از لوتئین، آنتی اکسیدان مفید برای چشم ها، است. لوتئین به حفاظت از سلول های سالم چشم کمک می کند. 

یک فنجان  .ه همین دلیل خوردن سبزی شاهی بسیار مهم استبدن انسان به طور طبیعی قادر به تولید لوتئین مورد نیازش نیست ب

 یا تباهی لکه زرد که« دژنراسیون ماکوال»لوتئین است. این سبزی می تواند از بروز بیماری چشمی  mcg 1961شاهی خام حاوی 

 .با افزایش سن روی می دهد پیشگیری کند

 کنترل دیابت

، محققان دو درمان انسولین و 2015یابت کمک می کند. در مطالعه سال مصرف منظم شاهی به کنترل دیابت و عوامل پیش د

بررسی  2مصرف روزانه عصاره شاهی را به منظور مقایسه میزان تاثیر هر یک در کنترل قند خون در موش های مبتال به دیابت نوع

است. به عبارت دیگر، موش های که  دارای تاثیرات کاهنده قند و چربی (mg/kg 200کردند. یافته ها نشان داد عصاره شاهی )

 .عصاره سبزی شاهی خورده بودند در مقایسه با موش های که انسولین دریافت کرده بودند، فشارخون کمتری داشتند

 کاهش کلسترول باال

انه ، موش های که به مدت یک ماه روز2008این سبزی شفابخش با کاهش میزان کلسترول باال هم مرتبط است. در مطالعه سال 

 49تا  (LDL) درصد و کلسترول بد شان ٣٧درصد، کلسترول شان تا  4٣شاهی مصرف کرده بودند میزان تری گلیسیریدشان تا 

 .درصد افزایش یافته بود 16تا  (HDL) درصد کاهش یافته بود و میزان کلسترول خوب شان

 کاهش فشارخون

ی مقدار باالی نیترات رژیمی است. اکثر میوه ها و سبزیجات به طور سبزی شاهی نیز همانند چغندر و سایر سبزی های برگدار حاو

برخالف نیترات های افزودنی برای حفظ رنگ و کاهش رشد میکروارگانیزم ها در گوشت  .طبیعی حاوی مقداری نیترات هستند

نیترات موجود در سبزیجات  تحقیقات نشان می دهد .فرآوری شده، این نیترات های طبیعی از مواد ضروری برای رشد گیاه هستند
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می شود. از اینرو سبزیجات غنی از نیترات می توانند نقش   mm Hg ٣.٧موجب کاهش فشارخون دیاستولیک به طورمیانگین

 .حفاظتی در مقابل فشارخون باال داشته باشند

 پیشگیری از سرطان

ها، این سبزی ها منبع رژیمی فوق  سبزیجات صلیبی نظیر شاهی نقشی حفاظتی در مقابل سرطان دارند. طبق بررسی

 .فنیل اتیل ایزوتیوسینات( هستند که دارای خواص پیشگیری از سرطان هستند)PEITC  العاده

می شود. این  PEITC سبزی شاهی هم غنی از یک گلیکوسینوالت موسوم به گلوکوناستورتین است که در بدن انسان تبدیل به

دارای توانایی توقف تشکیل عروق  PEITC نشان می دهد 2015است. مطالعه سال   PEITCگیاه بیش از هر سبزی دیگری حاوی

 .خونی جدید است از اینرو تومورها توان دسترسی به منبع خون را نداشته و نمی توانند تکثیر پیدا کنند

ress.ir/Post.aspx?Id=http://www.foodp9eee٣054241d486e8٧292 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹5بهمن ماه  ۱۲سه شنبه 

 مرغ محلی نخوریدآنفلوآنزا به مرغ گوشتی هم رسید/ مرغ و تخم

بیماری آنفلوآنزای فوق  های طیور سازمان دامپزشکی از شیوع و مشاهده کانونمدیرکل بهداشت و مبارزه با بیماری <مواد غذایی

دو واحد پرورش مرغ گوشتی در کشور خبر داد و گفت: این بیماری طی ماه گذشته در شش استان کشور  -حاد پرندگان در یکی 

العابدین تهرانی اظهار کرد: بیماری آنفلوآنزای فوق حاد فرشاد زین.که پیش از این آلوده بودند، گزارشی نداشته و متوقف شده است

استان کشور شیوع پیدا کرده که طی ماه گذشته از شش استان اردبیل، قزوین، لرستان،  14گان یا همان آنفلوآنزای مرغی در پرند

ه صورت های مختلف بایم و بیماری متوقف شده است و این بیماری در استانالبرز، آذربایجان شرقی و گلستان گزارش بیماری نداشته

یماری های بهای بیماری روستایی است و برخی مانند استان قم کانونمثال در استان گیالن عمده کانونیکسان وجود ندارد. به عنوان 

 .شود و در برخی دیگر نیز مانند مازندران ترکیبی استدر واحدهای صنعتی بیشتر مشاهده می

هایی که این بیماری در بیماری و استانهای درگیر باش همچنان در کل کشور و همه استانوی با بیان اینکه وضعیت و حالت آماده

های آلوده، پرندگان های انتقال و گسترش بیماری از طریق افراد، ماشینآنها هنوز گزارش نشده، وجود دارد، افزود: از آنجا که راه

نگرانی وجود دارد که هایی که گزارشی از بیماری وجود ندارد این های آلوده در حال افزایش است، حتی در استانآلوده و فرآورده

    .بیماری در آنجا نیز مشاهده شود و تنها کافی است یک محموله طیور زنده آلوده به صورت غیرمجاز به آن مناطق منتقل شود

های طیور سازمان دامپزشکی ادامه داد: بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان همچنان در وضعیت مدیرکل بهداشت و مبارزه با بیماری

 .ایم که بخواهیم اعالم ناتوانی کنیمل کنترل قرار دارد و به حالتی نرسیدهقاب

ها وناند و همچنان در آنجا کانها کانون بیماریشوند. برخی استانها به سه گروه تقسیم میاکنون در کشور استانبه گفته تهرانی، هم

ه است که از آنها گزارش بیماری وجود نداشته است و دسته شوند، گروه دیگر مانند شش استان مذکور بیش از یک ماشناسایی می

اند اما سازمان دامپزشکی هیچ تفاوتی بین این سه دسته قائل های فارس، یزد و ... هنوز درگیری بیماری نشدهدیگر مانند استان

 .دارداش در نظام مراقبتی تعریف شده و تفاوتی با یکدیگر نایشود و رفتار بهداشتی و قرنطینهنمی

 های گوشتی هم رسیدآنفلوآنزای مرغی به مرغداری

وی افزود: دو مورد شیوع آنفلوآنزای مرغی در واحدهای مرغ گوشتی و چندین مورد در واحدهای مرغ مادر گوشتی شناسایی و 

 .مرغ، پولت و ... درگیر این بیماری هستنداند اما غالبا واحدهای پرورش تخمسازی شدهمعدوم

ای که به صورت های پرندههای طیور سازمان دامپزشکی، اظهار کرد: این ویروس در همه گونهداشت و مبارزه با بیماریمدیرکل به

تر بودن دوره پرورش گذار و مادر به دلیل طوالنیمرغشوند به آنفلوآنزا حساس هستند اما در واحدهای تخمصنعتی نگهداری می

وس به دلیل وجود چنین مسائلی و پایین بودن سطح بهداشتی آنها، بیشتر است اما در پرورش احتمال ورود افراد و گسترش شیوع ویر

ماند تا بیماری بخواهد خودش را نشان دهد، دوره پرورش به پایان روز یک قطعه مرغ در سالن باقی می 40و تولید گوشت مرغ نهایتا 

 .رسیده است

 ا مراقبت کنندمرغ نگران نباشند اممردم برای مصرف مرغ و تخم

مرغ وجود ندارد چرا که ویروس آنفلوآنزا نسبت به گرما و درجه پخت آن حساس تهرانی گفت: هیچ نگرانی بابت مصرف مرغ و تخم

ها در دنیا منتشر نشده است و با پختن آنها به راحتی ویروس از است و تاکنون نیز هیچ گزارشی برای شیوع این بیماری در انسان

های محلی استفاده نکنند و همه محصوالتی که با مرغای که به عنوان مثال از مرغ و تخمما مردم مراقبت کنند؛ به گونهرود ابین می

 .شود هیچ مشکلی ندارددار در بازار رسمی کشور عرضه میتایید سازمان دامپزشکی و به صورت شناسنامه

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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 آنفلوآنزاهای زنده عامل گسترش انگاری مرغداران و خرید پرندهسهل

وی با بیان اینکه مشاهده و گزارش بیماری آنفلوآنزا در هر منطقه و استانی نشان دهنده پویایی دامپزشکی در آنجا است، اعالم کرد: 

توان به رفتارهای پرخطر شود که میدر حال حاضر دو عامل سبب گسترش شیوع بیماری آنفلوآنزا فوق حاد پرندگان در کشور می

های شود تا یک ماشین حمل فرآوردههای مورد نیازشان اشاره کرد و همین عوامل سبب مید جابجایی پرندگان و نهادهمرغداران مانن

 .طیور بدون در نظر گرفتن شرایط بهداشتی و شستشو وارد یک واحد پرورشی شود و آن را آلوده کند

داد: در مناطق روستایی نیز برخی به خرید پرنده و نگهداری  های طیور سازمان دامپزشکی ادامهمدیرکل بهداشت و مبارزه با بیماری

مند هستند به عنوان مثال در استان گیالن شالیزارها خالی از محصول است و برنج در آنجا برداشت شده اما به دلیل وجود آن عالقه

ی برای گسترش این بیماری باشد چرا تواند عاملدهند و همین میآب مردم در مناطق روستایی در شالیزارهایشان اردک پرورش می

ای پرورش داده ها در ارتباط باشد و از آنجا که این پرندگان در فضای محصور و بستهکه کافی است یک پرنده مهاجر با این اردک

 .شوند به راحتی وارد روستا شده و دیگر پرندگان را نیز آلوده می کنندنمی

 هشدارهای بهداشتی را جدی بگیرید

کنیم در صورت پرورش پرندگانی مانند اردک محیط پرورش را محصور و قابل کنترل ی تاکید کرد: به روستاییان توصیه میتهران

کنند و تا اطالع ثانوی از ارتباط آنها با پرندگان مهاجر مراقبت کنند. همچنین مردم تا اطالع ثانوی از خرید پرندگان زنده خودداری 

   .شودشود و پس از چند روز تبعات و تلفات آن در دیگر پرندگان حادث مین بیماری مشخص نمیکنند چرا که از ظاهر پرندگا

وی اضافه کرد: در واحدهای پرورش طیور صنعتی نیز باید هرگونه ورود و خروج به شدت کنترل شود تا از بروز و شیوع ویروس 

رنده باید با مجوز سازمان دامپزشکی باشد و در این راستا بیماری آنفلوآنزا جلوگیری صورت گیرد. همچنین هرگونه جابجایی پ

های طیور بدون مجوز سازمان های پرندگان و فرآوردههای نظامی و انتظامی برای جلوگیری از جابجاییهای الزم با دستگاههماهنگی

ه هایی کوز در یکی از استانبدون مج "کبک"توان به جابجایی یک محموله دامپزشکی صورت گرفته است که به عنوان مثال می

های صورت گرفته این پرندگان هنوز درگیری بیماری نشده اشاره کرد که پس از توقیف آن از سوی نیروی انتظامی و انجام آزمایش

 .به بیماری آنفلوآنزا آلوده بودند

 های ذیربط برای همکاری بیشتر با دامپزشکیدرخواست از دستگاه

اکنون مشکلی از نظر اعتبارات و بودجه برای کنترل های طیور سازمان دامپزشکی تصریح کرد: همبا بیماریمدیرکل بهداشت و مبارزه 

بیماری آنفلوآنزای مرغی نداریم گرچه افزایش آنها عاملی در راستای سریعتر شدن عملکرد و واکنش سازمان برای شناسایی و 

بط دیگر درخواست داریم تا با سازمان دامپزشکی در راستای کنترل بیماری های متولی ذیرجلوگیری از بیماری است اما از دستگاه

ها و ... بیش از پیش همکاری کنند که البته این همکاری همچنان آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان از جمله نیروی انتظامی، فرمانداری

 .در به کنترل و مبارزه با این بیماری نیستوجود دارد چرا که سازمان دامپزشکی و حتی وزارت جهاد کشاورزی به تنهایی قا

وی با بیان اینکه مرغداران در واحدهای صنعتی و روستایی به هشدارهای سازمان دامپزشکی درباره کنترل و مراقبت از گسترش و 

ه عنوان یجاد کند بهای آلوده بسیار کمتر از حدی است که نگرانی اسازی گلهشیوع آنفلوآنزای مرغی به جد توجه کنند، گفت: معدوم

شود که تاکنون حدود شش میلیون قلعه معدوم میلیون قطعه پرنده در کشور پرورش داده می ٣00مثال بالغ بر یک میلیارد و 

 .اندشده

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=96dc96b8ca524٧88b16b 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹5بهمن ماه  ۱۲سه شنبه 

 کاهش سرطان ریه با رژیم غذایی قرمز رنگ

محققان دریافتند خوردن مواد غذایی قرمز رنگ نظیر فلفل دلمه قرمز و پرتقال، ریسک سرطان ریه را حتی در افراد  <مواد غذایی

، رنگدانه طبیعی که عامل ایجاد (BCX) «بتا کریپتوکسانتین»د که دریافته بودن 2004محققان در سال .سیگاری کاهش می دهد

رنگ های قرمز روشن و نارنجی بسیاری از میوه ها وسبزیجات است، قادر به کاهش ریسک ابتال به سرطان ریه در افراد سیگاری 

ماساچوست، علت مولکولی خواص حال در مطالعه ای جدید، محققان دانشگاه تافتس .است، اگرچه علت واقعی آن هنوز نامشخص بود

دارای  BCX ژیانگ دانگ وانگ، سرپرست تیم تحقیق به همراه تیمش، دریافت که.قوی ضدسرطانی این رنگدانه را کشف کرده اند

تاثیر معکوس نیکوتین بر سلول های ریه در موش ها است و قادر به کاهش رشد نامنظم سلول های ریه بوده و گسترش سرطان را 

بر  BCX درحالیکه مطالعات بیشتری در این زمینه موردنیاز است، وانگ پیش بینی کرده است که شناسایی تاثیر.کند محدود می

سلول های ریه می تواند منجر به تکنیک های پیشگیری شیمیایی شده و در توصیه های رژیمی بیماران و افراد تحت درمان سرطان 

 .جرا شودریه و همچنین برای بازماندگان سرطان ریه ا

برای افراد سیگاری، مصرف کنندگان محصوالت تنباکو و افرادی که در معرض ریسک باالی قرار »وانگ در بیانیه ای عنوان کرد: 

دارای  BCXگرفتن در معرض دود تنباکو قرار دارند، نتایج ما شواهد تجربی را نشان می دهد که خوردن مواد خوراکی سرشار از 

نیکوتین به سلول های ریه پیوند می خورد، در نتیجه موجب بروز آغاز واکنش «.ابتال به سرطان ریه است تاثیر سودمندی بر ریسک

بیوشیمیایی می شود که ممکن است منجر به رشد نامنظم سلولی و رشد عروق خونی جدید شود که شرایط خوبی برای سرطان ریه 

قادر به مقابله با این واکنش از طریق جلوگیری از رشد سلول ریه و  BCX اما وانگ و تیم تحقیقش دریافتند که.را فراهم می کند

 .پیشگیری از گسترش سلول های سرطان در بخش های مختلف بدن است

در روز که معادل یک فلفل دلمه ای قرمز یا دو عدد نارنگی  BCX میکروگرم 8٧0محققان در مطالعات خود دریافتند مصرف حدود 

 .ین فایده استدر روز است، دارای بیشتر

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=002d٧ff8f01b4b0ebdbd408 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹5بهمن ماه  ۱۱دو شنبه 

 های شکم را نابود می کنداین معجون چربی

ری از کسانی که دچار افزایش وزن یا چاقی هستند، برای الغر کردن خود و کاستن چندین کیلو از چربی زائد بسیا <غذا و تغذیه

  .بدن به غذاها یا روش های درمانی خاص پناه می برند ولی اینگونه کاهش وزن چندان مؤثر نیست بلکه گاهی مضر هم هست

  .ربی شکمی رها شوید، راه و روش های طبیعی را در پیش بگیریداگر شما دچار افزایش وزن هستید و می خواهید از دست چ 

درصد  1٧درصد بزرگساالن و  33 / 8مکل افزایش وزن و چاقی در کشورهای صنعتی بسیار شایع است به عنوان مثال حدود  

فقط هنگامی وزن  همه دست اندرکاران بخش بهداشتی و درمانی متفق القول هستند که بدن انسان .کودکان دچار چاقی هستند

طبیعی خود را بازمی یابد که سالم باشد و سالم بودن بدن مستلزم رعایت اصول تندرستی و مصرف مقدار فراوان سبزی ها و میوه 

  .مصرف مخلوط موز می تواند چربی شکم را آب کند و شما را از چند کیلو وزن اضافی نجات دهد .هاست

  :شکمیمخلفات مخلوط موز برای آب کردن چربی 

  ک موز رسیده 

  یک قاشق بزرگ زنجبیل پوست کنده 

  یک لیوان توت یخ زده 

   دو قاشق بزرگ آرد دانه تازه برزگ 

  :روش تهیه مخلوط موز 

  .مخلفات را در مخلوط کن بریزید و به هم بزنید سپس مصرف کنید 

  . مخلوط موز را می توان به جای صبحانه یا ناهار یا شام مصرف کرد 

موز سرشار از پتاسیم، آنتی اکسیدان، قند طبیعی و فیبر است که همه این مواد برای بدن مفید است و باعث  : فواید مخلوط موز 

افزایش کارایی آن می شود. موز همچنین باعث تنظیم قند خون می شود و به هضم و جذب مواد غذائی بسیار کمک می کند و بدن 

سمی پاک می کند و چربی هائی را که در اطراف شکم جمع شده است، آب می کند و کاهش می دهد. را نیز از ریزپسماندها و مواد 

موز گذشته از این فواید، باعث احساس سیری می شود و شما را از خوردن میان وعده ها یا غذاهای آماده یا چرب یا بسیار شیرین و 

انسان بسیار مفید است. برخی تحقیقات نشان می دهد که مصرف زنجبیل نیز برای بدن   .متعاقب آن افزایش وزن بازمی دارد

زنجبیل متابولیسم سوخت و ساز بدن را بهبود و تسریع می بخشد و باعث آب شدن چربی شکمی می شود و اشتهای انسان را تنظیم 

رف یک لیوان چای تحقیقات نشان می دهد که زنجبیل باعث احساس سیری می شود و مص .می کند و باعث رفع یبوست می شود

 .زنجبیل پیش از غذا باعث کاهش احساس گرسنگی می شود و متعاقب آن فرد را از خوردن غذای بسیار بازمی دارد

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=٧54b٣0e٣٧cb14090ac0419 
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 ب درختیسی
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 سیب زمینی
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 شیالت
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۱تاریخ: 

 تر از یک بسته چیپس و پفکشود/ یک بسته کیلکا ارزاندرصد کیلکای کشور, خوراک دام می95

 .انتقاد کردنماینده بخش خصوصی صیادان کیلکا از سرانه پایین مصرف این ماهی در ایران 

وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت: متأسفانه تنها پنج درصد از مدیرعامل اتحادیه کیلکای استان مازندران امروز در گفت

 شود.رسد و مابقی، خوراک دام میکیلکای صیدشده در دریای خزر، به مصارف انسانی می

 کند، افزود: با این حال، هم سازمانهای آبزی خزر برابری مید در کیلکا با تمام گونهپور با اشاره به اینکه پروتئین موجومهرداد قلی

گذاران رغبتی برای ورود به این عرصه ندارند. این در حالی است که شیالت در ترویج مصرف این ماهی کوتاهی کرده و هم سرمایه

 ر است.نظیتنوع محصوالت فراوری شده کیلکا در میان محصوالت شیالتی، بی

های گذاران برای ورود به فراوری کیلکا، ریز بودن این گونه است. به همین دلیل دستگاهرغبتی سرمایهوی معتقد است: یکی از دالیل بی

 1.5تواند میلیون تومان قیمت دارند که در یک شیفت کاری تنها می 800تا  ٧00مربوط به تخلیه امحاء و احشاء کیلکا در اروپا بین 

 10تواند میلیون تومان، می 200تا  180آال وجود دارد با قیمتی بین عنوان مثال دستگاهی که برای قزلهی را تمیز کند. اما بهتن ما

 تن ماهی را در یک شیفت کاری، از امحاء و احشاء تخلیه کند.

هزار و تر است و کیلویی یکا پفک، ارزانمدیرعامل اتحادیه کیلکای استان مازندران ادامه داد: یک بسته کیلکا در ایران از چیپس ی

هزار تومان به فروش  20شود. در صورتی که اکنون در ترکیه هر کیلوگرم از این محصول بیش از تومان از صیاد خریداری می 600

 هزار تومان در هر کیلوگرم قیمت دارد. 60رسد و در ایتالیا همین ماهی، تا می

خاطر ناهماهنگی در نحوه تبادل ارز، تنها شود، تأکید کرد: امسال بههزار تن کیلکا صید می 20متر از پور با بیان اینکه در سال کقلی

تن هم رسیده بود. البته عمده صادرات به کشورهای  600های گذشته به تن از این محصول صادر شد که این آمار در سال 100

 گیرد.مختلف مانند ترکمنستان، افغانستان و پاکستان صورت می

ای برخوردار است، اما برای توسعه و ارتقای فراوری آن هیچ العادهوی در پایان یادآور شد: با وجود اینکه کیلکا از ارزش غذایی فوق

ها دریافت کمکی از طرف دولت صورت نگرفته است. در حالی که همکاران ما در کشورهای دیگر تسهیالت یک درصدی از بانک

درصدی نیز  15ان ایرانی حتی به خاطر شرایط سخت اعطای وام، در بسیاری از مواقع از دریافت تسهیالت گذارکنند، سرمایهمی

 شوند./محروم می

http://www.iana.ir/fa/news/40081/95%D-8%AF%D8%B1 
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 شیالت
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۳تاریخ: 

 اهرم های قانونی سازماندهی بین المللی پرورش و صید آبزیان فراهم می شود

 و شش شرکت دیگر منعقد شده با نام Nutreco ,Cargill بر اساس یک تفاهم توسط بزرگ ترین شرکت های بین المللی شامل

“Seafood Business Ocean Stewardship” نجیره تولید آبزیان، اهرم های قانونی با مستند سازی فعالیت های بین المللی ز

 .جهت سازماندهی بهره برداران این صنعت فراهم می گردد

، تولیدکنندگان بزرگ خوراک دام و طیور و آبزیان جهت یک اقدام مشترک بین المللی برای  Nutrecoاز شرکت ایانا به گزارش

 Nutreco تحول در صنعت آبزیان توافق کرده اند. بر اساس این تفاهم که توسط بزرگ ترین شرکت های بین المللی شاملایجاد 

,Cargill و شش شرکت دیگر منعقد شده با نام "Seafood Business Ocean Stewardship” مطرح گردیده است. 

 Maruha Nichiro Corporation• Nippon Suisan Kaisha, Ltd •.طرفین این تفاهم بین المللی به شرح ذیل است

• Thai Union Group 
• Marine Harvest ASA 
• Dongwon Industries 

• Nutreco (owner of Skretting) 
• Cargill Aqua Nutrition 

• Cermaq (subsidiary of Mitsubishi Corporation) 
ه ریزی نشده و ثبت نشده پرورش و صید آبزیان در سطح بین المللی اجرایی این تفاهم با هدف کاهش فعالیت های غیرقانونی، برنام

بر همین اساس در نظر است تا از طریق مستند سازی فعالیت های بین المللی زنجیره تولید آبزیان، اهرم های قانونی  .می گردد

و رییس مرکز بین  Cargill آبزیان مدیر بخش تغذیه Einar Wathne .جهت سازماندهی بهره برداران این صنعت فراهم گردد

المللی نروژ و مرکز نوآوری خوشه های صنعتی غذاهای دریایی، به توجه ویژه این اجماع به منظور بهره برداری از دریاها برای تامین 

ه جهت رسیدن ب وی با تاکید بر در نظر گرفتن تحوالت اقلیمی، مشارکت بین المللی در.نیاز رو به رشد غذای جهان اشاره می نماید

معتقد است: این اجماع، شروع  Nutreco مدیراجرایی شرکت Knut Nesse .توسعه پایدار آبزی پروری را ضروری قلمداد می کند

 Centre این مجموعه با مراکزی مانند .خوبی برای رسیدن به یک ساختار جهانی و مرکز عملیاتی برای امور آبزیان خواهد بود

(SRC) Stockholm Resilience بزرگ ترین شرکت های کنترل کننده  2015در سال .در دانشگاه استکهلم مرتبط خواهد بود

  .شرکت بوده اند 1٣بازار آبزیان جهان که در زمینه صید و پرورش آبزیان نقش کلیدی داشته اند لغ بر 

دهی پرورش آبزیان نقش مهمی در پیش بینی می گردد، نتایج جلسه شرکت های بزرگ صنعت آبزیان برای مشارکت در سازمان 

  .آینده صنعت غذای جهان داشته باشد

http://www.iana.ir/fa/news/4019٧/%D8%A٧%D9%8٧%D8%B1 
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 شکر )چغندر / نیشکر(
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۳تاریخ: 

شود/ رئیس بنیاد جایزه جهانی غذا بخش کشاورزی و محیط زیست امریکا ایجاد می هزار شغل در ۵۸ساالنه 

 شان صحبت کردشغلی هایگزینهآموزان درباره با دانش

بینی شده که هزاران شغل جدید برای باز کردن قفل بیکاری در طول چند سال آینده در صنعت کشاورزی ایجاد خواهد شد و پیش

 .دبیرستان در آیووا است تا درباره مسیرهای آینده شغلی در بخش کشاورزی بیاندیشند آموزانفرصتی برای دانش

، رئیس بنیاد جایزه جهانی غذا با دانش آموزان در مورد گزینه The Kansas State Collegianسایت به گزارش ایانا از وب

ی، که فعالیت کشاورزی را به معنای انجام کار فیزیک این تفکر میان نوجوانان مشترک است"گوید: هایشان صحبت کرد. کنت کوین می

و  2015هزار شغل بین  58ساالنه حدود بر اساس گزارش وزارت کشاورزی ایاالت متحده، به طور متوسط "دانند.فعالیتی مرسوم می

تجدیدپذیر و مطالعات آموختگان با مدرک لیسانس )یا باالتر( در بخش مواد غذایی، کشاورزی، منابع طبیعی برای دانش 2020

درصد دیگر در آموزش،  2٧ها در بخش مدیریت و کسب و کار و محیطی ایجاد خواهد شد که تقریباً نیمی از این فرصتزیست

 ارتباطات و خدمات دولتی است.

 "ها باید باشد.دبیرستان مکانی برای حس شدن و برقراری ارتباط با این فرصت"وی گفت: 

کند تا با آموزان را تشویق میمرکزایالت آیووا است. برنامه های جوانان این بنیاد، دانش Des Moinesا در بنیاد جایزه جهانی غذ

 مطالعه کشاورزی راهی برای مبارزه با گرسنگی در جهان بیابند./

http://www.iana.ir/fa/news/40049%D/8%B٣%D8%A٧% 
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 شیر و فراوردهها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵بهمن  ۱۲تاریخ: 

 مغایرت کاهش تعرفه واردات کره با اقتصاد مقاومتی

مقدسی گفت: کاهش تعرفه واردات محصوالت کشاورزی نوعی سوبسید به تولیدکنندگان خارجی است که این امر با اهداف اقتصاد 

اقتصادی و گروه  تجارت ، صنعت کشاورزیاحمد مقدسی رئیس انجمن صنفی گاوداران در گفتگو با خبرنگار .تمقاومتی در تضاد اس

 افزایش به توجه دولت با  :تعرفه واردات اظهار داشت با اشاره به مصوبه اخیر هیات دولت مبنی بر کاهش باشگاه خبرنگاران جوان،

 .کند کنترل را بازار در کره قیمت تا گرفته تصمیم واردات تعرفه کاهش به نسبت ارز نرخ کنترل عدم  و کره جهانی قیمت

ه تبدیل نرخ ارز آزاد ب وی با اشاره به اینکه کاهش تعرفه واردات نوعی یارانه به تولیدکنندگان خارجی است، افزود: کاهش تعرفه و

 .است داشته همراه به را دامداران سوی از زیادی صداهای سرو نرخ مرجع برای واردات 

 واردات تعرفه کاهش که رسید تومان ٧00 و هزار ٣ به درصدی 20 افزایش با گرمی 100 به گفته مقدسی طی یک ماه اخیر نرخ کره 

مقدسی با اشاره به اینکه تصمیم اخیر هیات دولت با سیاست های .در بر داشتتومانی را  650 معادل  قیمت نسبی کاهش تنها

ماه از تصویب مشوق صادراتی تا کنون در اختیار کارخانه های لبنی قرار  8اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد، بیان کرد: علی رغم گذشت 

 .ی مشوق صادراتی تخصیص داده می شودنگرفته اما با کاهش تعرفه واردات محصوالت کشاورزی به تولیدکنندگان خارج

درصد کره مورد نیاز در داخل تامین می شود، اظهار کرد: برنامه هایی در راستای  ٧0رئیس انجمن صنفی گاوداران با بیان اینکه 

  .خودکفایی این محصول وجود دارد که تصمیم اخیر دولت منجر به از دست رفتن انگیزه تولیدکنندگان شده است

داد: اگر دولت قصد حمایت از دامداران را دارد باید بودجه ای برای خرید تضمینی شیر خام به عنوان فساد پذیرترین  وی ادامه

مقدسی با انتقاد وزیر جهاد کشاورزی در جلسه شورای اقتصاد نسبت به کاهش تعرفه واردات محصوالت .بگیرد نظر در  محصول

ت به تصمیم اخیر دولت مخالف است، اما سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کشاورزی تصریح کرد: وزیر جهاد کشاورزی نسب

 .کننده و وزارت صنعت بر کاهش تعرفه اصرار می ورزند

http://www.yjc.ir/fa/news/5959191/%D9%85%D8%BA 
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 هاشیر و فرآورده 
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵بهمن  ۱۳تاریخ: 

 بهانه جویی صنایع لبنی برای کاهش نرخ شیر خام

رئیس هئیت مدیره اتحادیه دامداران گفت: طی روزهای اخیر، علی رغم افزایش قیمت محصوالت لبنی، نرخ خرید شیر خام از دامداران 

حسین نعمتی رئیس هئیت مدیره اتحادیه دامداران در گفتگو با .تنها به سبب سو استفاده کارخانه های لبنی کاهش یافته است

 و ددار خبر  درصدی نرخ خرید شیر خام 4از کاهش  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانگروه صنعت، تجارت و کشاورزی خبرنگار 

داران تنها به سبب سو استفاده کارخانه دام از خام شیر خرید نرخ لبنی، محصوالت قیمت افزایش رغم علی اخیر، روزهای طی: گفت

 به وضعیتی در دامداران حاضر حال در: افزود شیرخام تحویل از ها کارخانه تاثیرامتناع وی با اشاره به .های لبنی کاهش یافته است

نعمتی ادامه داد: در حال حاضر .شد خواهد نابود صنعت این نشود گرفته کار به بکری تمهیدات تر سریع چه هر اگر که برند می سر

تومان و این درحالی است که قیمت تمام شده هر کیلو  240تا هزار و  800متوسط نرخ خرید شیرخام از دامداران بسته به کیفیت از 

رئیس هئیت مدیره اتحادیه دامداران با اشاره به تمهیدات الزم وزارت جهاد .تومان است 500الی هزار و  ٣50شیر برای دامدار هزار و 

کشاورزی در راستای حمایت از این صنعت تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی منابع مالی محدودی در اختیار دارد به طوریکه 

 در بکری تمهیدات باید رو ازاین ندارد چندانی تاثیر اه پرداخت در تاخیر سبب به روستایی تعاون سازمان سوی از خام شیر خرید 

 .شود اندیشیده زمینه این

 کاهش نرخ خرید شیر خام از دامداران صحت ندارد*

اقتصادی گروه  شاورزیصنعت، تجارت و کهمچنین محمد رضا گنجی مدیر عامل اتحادیه تعاونی های لبنی در گفتگو با خبرنگار 

به طور متوسط نرخ خرید  گفت: کاهش نرخ خرید شیر خام از دامداران صحت ندارد چرا که در شرایط فعلی  باشگاه خبرنگاران جوان،

اجرای نرخ مصوب شیر خام از دامداران وجود ندارد، وی با اشاره به اینکه امکان .تومان است 250هر کیلو شیر از دامداران هزار و 

افزود: با وجود افزایش هزینه های تولید و رکود حاکم بر بازار، سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده مجوز افزایش قیمت به 

فراگیر نشدن توزیع شیر مدارس در  گنجی ادامه داد: با وجود.کارخانه ها را نمی دهد از این رو امکان اجرای این مصوبه وجود ندارد

 .کل کشوروعدم تخصیص مشوق های صادراتی بازار محصوالت لبنی و خرید شیر خام از دامداران تابع عرضه و تقاضا است

http://www.yjc.ir/fa/news/5950881/%D8%A8%D9%8٧%D8%A٧% 
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 صادرات و واردات
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۱تاریخ: 

میلیون دالری صادرات دام سبک, طی سه سال/ چرا  2۸۰شود/ ارزآوری یک میلیارد و دام سبک از ایران قاچاق نمی

 بندی گوشت خبری نیست؟از درجه

به گزارش خبرنگار ایانا، رئیس مجمع .تگی دام، انتقاد کرددلیل گوشت با وجود انباشنماینده صادرکنندگان دام ایران، از گرانی بی

 شود.منصور پوریانملی صادرکنندگان دام ایران، امروز در نشست خبری درباره قاچاق دام گفت: به هیچ عنوان دام از ایران قاچاق نمی

شود؛ زیرا برای قاچاق خود به خود منتفی میتر از دام داخلی است، پدیده افزود: از آنجا که قیمت دام در کشوری مانند عراق، ارزان

قاچاقچی صرفه اقتصادی نخواهد داشت. ضمن اینکه خوشبختانه راه صادرات باز بوده و مانعی برای آن وجود ندارد.به گفته وی، طی 

ست سال جاری، میلیون دالر بوده که در شش ماهه نخ 280سه سال اخیر، ارزش صادرات دام سبک از ایران بیش از یک میلیارد و 

هزار رأس دام  500ها مقرر شد یک میلیون و ریزیمیلیون دالر ارزآوری داشته است. این در حالی است که طبق برنامه ٣٧5تنها 

از کشور خارج شود؛ زیرا برنامه صادراتی باید یک روال مشخص و متداول را داشته  96هزار رأس دام سنگین در سال  10سبک و 

کنیم، حاصل های اخیری که در بازار مشاهده میهای خارجی نشود.پوریان عنوان کرد: گرانیاز دست دادن مشتریباشد تا منجر به 

زنند تا تر جلوی آن گرفته شود. زیرا مقصران این موضوع به هر ترفندی چنگ میهاست و باید هرچه سریعیک سری دالل بازی

میلیون رأس نیز به  2٧میلیون رأس دام در کشور وجود داشته و ساالنه  ٧0ش از ها را افزایش دهند. این در حالی است که بیقیمت

شود.وی ادامه داد: اتحادیه گوشت گوسفندی، کمبود دام در کشور را بهانه کرده و بر این اساس، بر واسطه زاد و ولد به آنها اضافه می

برفکی و تلفات فراوان و همچنین سال گذشته با وجود شیوع تبزند. در حالی که باید از آنها پرسید چرا در گرانی گوشت دامن می

ها کمتر بودن علوفه مرتعی نسبت به امسال، گوشت گران نشد؟ اما در سال جاری که همه چیز خوب پیش رفت و حتی بیشتر میش

ها در حالی : تمام این اتفاقدوقلوزایی داشتند، باید شاهد گرانی گوشت باشیم؟رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام ایران تأکید کرد

هزار تومان در هر کیلوگرم قیمت دارد و با وجود گرانی در بازار، قیمت این  14تا  1٣است که اکنون دام زنده درب دامداری بین 

محصول همچنان برای دامداران ثابت مانده است. پس باید اعتراف کرد که در سیستم توزیع مشکل وجود دارد و گروهی برای 

دشان ها خوها دانست و یادآور شد: چرا باید قصابکنند.پوریان یکی از مقصران اصلی این گرانی را قصابسازی میجویی، صحنهسود

ای ندارد که گوشت مورد نیازشان را درب مغازه توزیع کند؟ به همین دلیل دام زنده را خریده و کشتار کنند؟ مگر این صنف اتحادیه

ها خوریم. به عبارتی اکنون قصابهای متفاوتی برمیکنیم، به قیمتهای مختلف در سطح شهر مراجعه میاست که وقتی به فروشگاه

ه ایستد. در حالی که قیمت عادالنکنند و هیچ سیستم نظارتی در مقابل آنها نمیبه صورت خودسرانه و دلبخواهی تعیین قیمت می

ی بنداشاره به اقداماتی که چندی پیش اتحادیه گوشت گوسفندی برای درجهتومان باشد.وی با  500هزار و  ٣1گوشت باید کیلویی 

شود، بندی نیست؟ مردم از کجا بدانند گوشتی که به آنها فروخته میگوشت انجام داد، بیان کرد: چرا اکنون هیچ خبری از طرح درجه

ید هایی است که متولیان مربوطه با؟ اینها پرسشتوانند میش یا نر را از هم تشخیص دهندگوسفند است یا بز؟ مشتریان چگونه می

رسد.پوریان با بیان اینکه گوشت تمام مناطق به آنها پاسخ دهند. ضمن اینکه تمام این محصوالت با یک قیمت به دست مشتری می

کننده رفها تنها مصنیکنند که تهراایران از کیفیت مطلوبی برخوردار است، اضافه کرد: مسئوالن اتحادیه گوشت گوسفندی، ادعا می

ای نیست که جوابگوی منطقه بزرگی مانند تهران گوشت گوسفند کردی هستند. در حالی که دام موجود در این منطقه به اندازه

آور حمل و نقل را نیز به آن افزود. عالوه بر کیلومتر از پایتخت فاصله دارد. پس باید هزینه سرسام ٧00باشد. ضمن اینکه کردستان 

 شوند و نیازی به خرید دام از کردستان نیست./های تهران کشته میهزار رأس دام سبک در کشتارگاه 15تا  14، روزانه آن
http://www.iana.ir/fa/news/40128/%D8%AF%D8%A٧%D9 
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 صادرات و واردات
 فارس - ۹۵/۱۱/۱۵ : تاریخ

 درصد رشد کرد  3۸قلم عمده صادراتی ایران/ صادرات پسته  1۵محصوالت خام 
  .قلم عمده صادراتی کشور محصوالت خام و اولیه بوده است 15دهد آمار تجارت خارجی نشان می

میلیارد  1٧دهد بالغ بر ماهه نخست سال جاری نشان می 10در ، آمار تجارت خارجی خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 6براساس آمارها، میعانات گازی با بیش از .گذاری شده استقلم عمده صادراتی کشور ارزش 15هزار دالر  2٣میلیون و  689و 

ه نسبت به مدت مشابه سال درصد رتبه نخست صادراتی را به خود اختصاص داده ک 1٧.8میلیون دالر و سهم ارزشی  25میلیارد و 

ها بجز بنزین، سایر گازهای های سبک و فرآوردههمچنین گاز طبیعی شده، سایر روغن.دهددرصد افزایش نشان می 59قبل بیش از 

های گازی، پروپان مایع شده، پسته، پلی اتیلن، متانول، بوتان مایع شده، اوره، قیرنفت، سنگ آهن هماتیت، نفتی و هیدروکربن

ادرات های بعدی عمده صاتیلن گرید بادی در رتبهاتیلن گرید فیلم به صورت غیر پودر و سایر پلیوالت از آهن یا فوالد، پلیمحص

 .کشور جای دارند

 مشاهده کنیداینجا سایز اصلی جدول را از  

 پسته تنها محصول کشاورزی با صادرات عمده *

 820براساس این اطالعات، صادرات پسته به عنوان تنها محصول کشاورزی جایگاه ششم را به خود اختصاص داده که ارزش آن 

 .دهددرصد رشد نشان می ٣8.26هزار دالر بوده است و نسبت به مدت مشابه سال قبل  394میلیون و 

 فروشی در صدر صادرات کشورخام  *

های اقتصاد مقاومتی مبنی بر قلم عمده صادراتی کشور جای داشته که تناسب چندانی با سیاست 15خام فروشی همچنان در صدر 

 .صادرات محصوالت نهایی و تولیدات داخلی با هدف ایجاد ارزش افزوده ندارد

درصد  59و  85سابقه میعانات گازی که به لحاظ وزن و ارزش به ترتیب کارشناسان معتقدند تراز تجاری کشور به لطف افزایش بی 

رشد داشته مثبت شده است. برخی دیگر از کارشناسان اساساً میعانات گازی و هرآنچه مشتقات آن است را جزء صادرات غیر نفتی 

 .ر استهزار دال 554میلیون و  269میلیارد و  ٣5کل رقم صادرات در این مدت .کننددسته بندی می

 کشورهای عمده هدف صادرات *

عراق، ترکیه، جمهوری کره، هند، افغانستان، ژاپن، پاکستان، کشورهای عمده هدف صادرات محصوالت ایران به ترتیب چین، امارات،

 تان، ژاپنهمچنین در این مدت در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به لحاظ ارزش صادرات به امارات، ترکیه، افغانس.و عمان هستند

 .کره، هند، پاکستان، و عمان با افزایش همراه بوده است عراق، با کاهش و صادرات به چین،

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1٣951114000512 
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 صنایع غذایی
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۱۱تاریخ: 

 مجمع عمومی عادی ساالنه سندیکای صنایع کنسرو ایران برگزار شد

ماه با حضور نماینده اتاق ایران برگزار شد، بازرسان در مجمع عمومی عادی ساالنه سندیکای صنایع کنسرو ایران که روز هشتم دی

 .این سندیکا انتخاب شدند

ماه با حضور نماینده اتاق سندیکای صنایع کنسرو ایران که روز هشتم دی به گزارش خبرنگار ایانا، در مجمع عمومی عادی ساالنه

ه های مالی منتهی بمدیره و گزارش صورتایران برگزار شد، بازرسان این سندیکا انتخاب شدند.در این جلسه گزارش عملکرد هیأت

های سندیکا ه کثیراالنتشار جهت درج آگهیعنون روزنامبه "کار و کارگر"خورشیدی تصویب رسید و روزنامه  1٣94اسفندماه  29

 1٣95عنوان حق عضویت برای سال میلیون ریال به 10عنوان حق ورودیه و و مبلغ میلیون ریال به ٣0انتخاب شد.همچنین مبلغ 

پیروز "س، بازرتعیین و تصویب شد.ادامه جلسه به برگزاری انتخابات بازرس اختصاص یافت و بر اساس آرای به دست آمده از انتخابات 

 البدل تعیین شده و قبول سمت کردند./عنوان بازرس علیبه "کرمعلی اسعدیان"به عنوان بازرس اصلی و  "زادهملک

http://www.iana.ir/fa/news/٣8822/%D9%85% 
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 صنایع غذایی
 آیانا - ۱۳۹۵ بهمن ۱۲تاریخ: 

 شودنهمین جشنواره علوم و صنایع غذایی و هشتمین جشنواره شهاب برگزار می

های برتر صنعت غذا( با حضور R&D) نهمین جشنواره علوم و صنایع غذایی )جایزه علمی دکتر هدایت( و هشتمین جشنواره شهاب

 .شودور برگزار میمسئوالن، دانشگاهیان و جمع کثیری از مدیران و صاحبان صنعت غذای کش

به گزارش خبرنگار ایانا، این جشنواره با هدف بررسی مسائل و مشکالت صنعت غذا و تجلیل از مقام پیشکسوتان عرصه علم و صنعت، 

ها و معرفی پیشگامان و همچنین واحدهای برتر صنعت غذایی که دارای نقطه قوت در حوزه دانشگاهیان، بازنشستگان وزارتخانه

شود.جشنواره یادشده در روز یک شنبه هشتم اسفند ماه سال جاری در انجمن علوم و صنایع ( برگزار میR&Dسعه )تحقیق و تو

کنند عنوان پدر علم تغذیه ایران یاد میاهلل هدایت که از او بهیاد دکتر حبیبافزاید: زندهغذایی ایران برگزار خواهد شد.این گزارش می

پزشک ایرانی بود. او تخصص خود در زمینه زنان و بهداشت عمومی را ( 1٣92مهر  1٧در گذشت  -، شهرضا، اصفهان 1299)زاده 

در زمان تحصیلش در فرانسه و در زمینه علوم تغذیه در انگلیس دریافت کرد. پس از بازگشتش به ایران انستیتو علوم تغذیه، انجمن 

 ها گزارش و مقاله تحقیقاتی در زمینه صنعت غذا است./شش کتاب و دهدیابت ایران و انستیتو بهداشت کار را تأسیس کرد. وی مؤلف 

http://www.iana.ir/fa/news/401٧4/%D9%86%D9%8٧%D9%85%DB% 
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 صنایع غذایی
  آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۲تاریخ: 

ره برداری از بزرگ ترین پاالیشگاه غالت خاورمیانه با حضور رییس جمهوری آغاز شد/ نخستین خروجی به

 این کارخانجات, شیرین 

 های طبیعی حاصل از ذرتکننده

ی زبه عنوان بزرگ ترین پاالیشگاه غالت خاورمیانه و نخستین پاالیشگاه غالت ایران و نیز سیلوهای ذخیره سا "پاالیشگاه غالت زر"

غالت، تصفیه خانه صنعتی و پایانه ریلی این مجتمع صبح امروز سه شنبه با حضور حسن روحانی رییس جمهوری در استان البرز به 

 .بهره برداری رسید

به عنوان بزرگ ترین پاالیشگاه غالت خاورمیانه و نخستین پاالیشگاه غالت ایران و نیز سیلوهای  "پاالیشگاه غالت زر"

ت, تصفیه خانه صنعتی و پایانه ریلی این مجتمع صبح امروز سه شنبه با حضور حسن روحانی رییس ذخیره سازی غال

 .جمهوری در استان البرز به بهره برداری رسید

به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی دولت، رییس جمهوری در بازدید از بخش های مختلف این مجموعه صنعتی و غذایی با توضیح 

 .تخصصان در جریان روند اقدامات و فعالیت های پاالیشگاه غالت زر قرار گرفتمدیران و م

همچنین همزمان با حضور رییس جمهوری در مجتمع فرآوری عمیق غالت، کلنگ آغاز عملیات اجرایی طرح زرکام ) تولید بیسکوئیت، 

 .کلوچه، شیرینی های غیر آردی و شکالت( بر زمین زده شد

تواند با ای تعریف شده است که در حال حاضر میاء به مزیت تأمین، تولید و توزیع در اختیار کشورمان به گونهاین پاالیشگاه با اتک

ها واحد صنعتی زیردستی کنونی و آتی خود و نیز صدها واحد صنعت غذایی و فرآوری روزانه هزاران تن غالت، خوراک اولیه ده

 .دارویی کشور را پاالیش و فراهم آورد

رینی به عنوان بندر خشک، استقرار در تقاطع ترانزیتی درون کشوری و دسترسی به شبکه ریلی سراسری از مهم ترین نقش آف

 .المللی افزایش خواهد دادهای حمل و نقل، قدرت رقابتی ایران را در بازارهای بینهای این پاالیشگاه است که با کاهش هزینهویژگی

)سیلوهای( نگهداری غالت تعبیه شده در محل کارخانه )به ظرفیت یک میلیون تن( و مخازن پاالیشگاه غالت زر با وجود مخازن 

)سیلوهای( اختصاصی بنادر امیرآباد، نوشهر و انزلی در شمال و بندر امام خمینی )ره( در جنوب کشور به صنایع مصرف کننده در 

 .بحث پیوستگی تأمین مواد اولیه اطمینان خاطر می بخشد

 حضور رییس جمهوری در مجتمع فرآوری عمیق غالتهمزمان با 

 کلنگ آغاز عملیات اجرایی طرح زرکام ) تولید بیسکوئیت، کلوچه، شیرینی های غیر آردی و شکالت( بر زمین زده شد

ایش زمحصوالت زرفروکتوز با تأکید بر سه مزیت کیفیت، سالمت و صرفه اقتصادی وارد بازار شده وارتقای سالمت مصرف کننده و اف

 .کیفیت محصوالت تولیدکنندگان را هدف قرارداده است

های طبیعی حاصل از ذرت همچون انواع شربت ذرت غنی از فروکتوز، انواع شربت نخستین خروجی این کارخانجات، شیرین کننده

دی و مقرون به صرفه بودن هزینه نگهداری و انبار پایین و عدم اتالف محصول طی دوره نگهداری، اقتصا.گلوکز و انواع نشاسته است

دلیل حذف مراحل تصفیه وپخت شکر، داشتن خلوص درمقایسه با شکر و مشتقات ساکارز، استفاده موثر از زمان، نیروی کار وانرژی به 

یداری ااینورسیون و پ بسیار باال درمقایسه با سایر قندها، عدم آلودگی میکروبی و توزیع استریل )اسپتیک( آن و عدم انجام واکنش

 .است "زرفرکتوز"بیشتر محصول طی انبارداری از مزایای عمومی و اقتصادی تولیدات 

http://www.iana.ir/fa/news/40158/%D8%A8%D9%8٧%D8 
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 گل و گیاهان صنعتی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵بهمن  ۱۳تاریخ: 

 ایجاد پایانه صادراتی گل و گیاه در آینده ای نزدیک کلید می خورد

 22در رئیس جهاد کشاورزی استان تهران گفت: براساس آخرین آمار مجری طرح، پایانه گل و گیاه صادراتی پس از سال ها تاخیر 

، صنعتعلی اشرف منصوری رئیس جهاد کشاورزی استان تهران در گفتگو با خبرنگار .بهمن سال جاری به بهره برداری خواهد رسید

با اشاره به آخرین وضعیت پایانه گل و گیاه صادراتی اظهار داشت: براساس  جوان، اقتصادی باشگاه خبرنگاران گروه تجارت و کشاورزی

وی .بهمن سال جاری به بهره برداری خواهد رسید 22آخرین آمار مجری طرح، پایانه گل و گیاهی صادراتی پس از سال ها تاخیر در 

توسعه صادرات ، ایجاد اشتغال و افزایش ارزش افزوده دارد  افزود: با توجه به انکه پایانه صادراتی نقش مهمی در ساماندهی تولید،

بخشی از تولیدات گل و گیاه در اثر نبود این پایانه صادراتی  :منصوری ادامه داد.انتظار می رود که هرچه سریع تر این امر صورت گیرد

رئیس .اقتصادی را به همراه داشته باشدبه ضایعات تبدیل می شود که درنهایت اجرای هر چه سریع تر این پروژه می تواند رونق 

جهاد کشاورزی استان تهران با اشاره به علل تاخیر ایجاد پایانه صادراتی تصریح کرد: در سنوات گذشته مشکالت مدیریتی، تاخیردر 

ر پروژه را با تاخی اخذ مجوز از شهرداری به سبب نبود تفاهم میان مجری پروژه با شهرداری وکمبود منابع مالی و تسهیالت اجرای این

مسائل  ندار تهران ایناستا ویژه دستور همچنین و  ملی توسعه صندوق از منابع دریافت و روبرو کرد که با پیگیری های صورت گرفته 

 .مرتفع شد

http://www.yjc.ir/fa/news/5906٣96/%D8%A٧%DB%8C 
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 گندم
 فارس - ۹۵/۱۱/۱۳ : تاریخ

 راهکار افزایش کیفیت گندم  3تولید داخل مطلوب است/  کیفیت گندم
تولید داخل برای تولید نان مسطح بسیار مطلوب است، اما برای افزایش  معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی گفت: کیفیت گندم

  .توان آن را بهبود بخشیدرخورد با علف هرز میپروتئین گندم با استفاده از کود مناسب، ب

، عباس کشاورز امروز در پاسخ به خبرنگار فارس مبنی بر نگرانی گندمکاران از آزادسازی خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی 

سال گذشته هر زمان که با افزایش تولید گندم مواجه  25در  :ن آن گفتآرد و خرید گندم کشاورزان براساس میزان کیفیت و پروتئی

ها کاهش یافته است، اما وقتی موضوع را از نظر علمی بررسی کردیم، شدیم، این موضوع مورد بحث قرار گرفت که کیفیت گندم

  .های کشور برای مصارفی که ما داریم، بسیار مناسب هستندمتوجه شدیم که گندم

طح هستند های ما مسگویند گلوتن گندم داخلی پایین بوده و برای پخت نان مناسب نیست، گفت: نانسخ به اینکه برخی میوی در پا

در  شود و بحث کیفیتهای حجیم میهزار تن آرد صرف پخت نان 150شود که نهایت های حجیم میو این موضوع مربوط به نان

ای در اتاق بازرگانی برای های مختلف مطرح کردیم و اکنون کمیتهموضوع را در بخشاین  .گندم نیست، بلکه در موضوع آرد است

گیری کیفیت گندم در بخش پروتئین و این موضوع مطرح شده است. ما موافقیم گندم کیفی خریداری شود، ولی مشکل ما اندازه

های هرز را از بین برده و ت گندم خود، علفکشاورز خطاب به کشاورزان توصیه کرد، برای افزایش کیفی .میزان سختی آن است

و  تواند تا یکای که کود خوب به ویژه کود ازت را به تناسب داشته باشد و در کنار آن از کود روی و پتاس استفاده کند، میمزرعه

از تصمیمات جدید به گزارش خبرنگار فارس، روز گذشته رئیس بنیاد ملی گندمکاران  .نیم درصد پروتئین گندم را افزایش دهد

کارخانجات آرد در حوزه خرید گندم براساس کیفیت و میزان پروتئین آن گفته بود و تصریح کرد که کشاورزان از این بابت نگران 

های الزم برای درصد است و باید زمان و آموزش 12.5تا  12فروش گندم خود هستند، چرا که اکنون متوسط پروتئین گندم ایرانی 

  .ئین گندم در اختیار کشاورزان قرار گیردافزایش پروت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1٣95111٣0004٧9 
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 گندم
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵بهمن  ۱۳تاریخ: 

 گیرندرخانه های آردسازی دوباره جان میرویکرد صادرات گندم معمولی تغییر کرد/ کا

درصدی کارخانه های آرد سازی در کشور تصمیماتی مبنی بر تبدیل گندم  50معاون داخلی بازرگانی دولتی گفت: با وجود عملکرد 

 .معمولی به آرد و سایر مشتقات برای صادرات اتخاذ شده است

اقتصادی باشگاه خبرنگاران گروه  صنعت، تجارت و کشاورزیتگو با خبرنگار حسن عباسی معروفان معاون داخلی بازرگانی دولتی در گف

 ندمگ تن میلیون سه جاری سال در با اشاره به آخرین وضعیت صادرات گندم اظهار داشت: براساس مصوبه و خودکفایی گندم  جوان،

درصد ظرفیت  50وی با اشاره به اینکه کارخانه های آرد سازی با حداکثر .خواهد شد عرضه کاال بورس در صادرات برای نیاز بر مازاد

کارخانه آرد سازی در کشور تصمیماتی مبنی بر تبدیل گندم معمولی به آرد برای  ٣50به کار خود ادامه می دهند، افزود: با وجود 

گفتنی است که گندم معمولی با نرخ .ادرات اتخاذ شده چرا که این امر عالوه بر کمک به اشتغالزایی ارزآوری باالیی در بر داردص

 .دالر به بازارهای هدف عرضه خواهد شد 250دالر و مشتقات آن با نرخ  190الی 180جهانی 

هزارتن برای تبدیل به آرد از طریق بورس به کارخانه های  ٣6ز محموله گندم معمولی بیش ا 8عباسی معروفان ادامه داد: تا کنون 

 .است بر زمان مشتقات سایر و آرد به تبدیل برای آرد سازی فروخته شده اما صادرات آن 

: دمعاون داخلی بازرگانی دولتی با بیان اینکه کیفیت گندم دوروم با گندم های مطرح جهان اعم از اسپانیا برابری می کند، اظهار کر

دالر صادر خواهد شد که با توجه به استارت کارت تا پایان  2٧0الی  260هزار تن گندم دوروم با نرخ جهانی  500براساس مصوبه 

به گفته وی عمده صادرات گندم به سبب باال بودن هزینه های حمل و نقل به .سال می توان اماری از عملکرد صادرات اعالم نمود

هزار  ٧00این مقام مسئول به طور متوسط ارزآوری حاصل از صادرات گندم را ارزشی بالغ بر .د گرفتکشورهای همسایه صورت خواه

عباسی معروفان در پاسخ به این سوال که سه میلیون تن گندم مازاد تا پایان سال صادر خواهد شد، تصریح کرد: .دالر اعالم کرد

 .د نداردبراساس مجوز صادرات هیچ محدودیت زمانی برای صادرات وجو

http://www.yjc.ir/fa/news/5960626/%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA% 
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 گوجه فرنگی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۱تاریخ: 

 ی سرمازده پرداخت شده استهادرصد از بهای پرتقال 2۰کاران تا یک ماه آینده/ پرداخت مطالبات گوجه

ع ایم، اما بر اساس اطالفرنگی به کشاروزان نداشتهدلیل عدم تأمین اعتبار از سوی دولت هیچ پرداختی برای خرید گوجهتا امروز به

 .کاران تا یک ماه دیگر تأمین اعتبار و پرداخت خواهد شدوزارت جهاد کشاورزی مطالبات گوجه

یش فرنگی از یک ماه پوگو با خبرنگار ایانا با بیان اینکه خرید گوجهاون روستایی ایران امروز در گفتمدیر خرید سازمان مرکزی تع

ا فرنگی ر)ابتدای آذر( آغاز شده و ادامه دارد، گفت: بر اساس ابالغ وزارت جهاد کشاورزی، سازمان تعاون روستایی هر کیلوگرم گوجه

 کند.ومان خریداری میت 400تومان و در صورت تحویل با سبد،  ٣٣0

هزار تن آن از استان بوشهر و  ٣5فرنگی توسط این سازمان خریداری شده است که هزار تن گوجه 45عباس سیاح افزود: تا امروز 

فرنگی در هزار تن آن از استان هرمزگان بوده است.وی بیان کرد: سازمان تعاون روستایی برای ورود به خرید تضمینی گوجه 14

س نیز مجوز دارد و در صورت نیاز برای تنظیم بازار و حمایت از تولیدکننده در این منطقه نیز اقدام به خرید تضمینی این جنوب فار

کند.مدیر خرید و فروش سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با بیان اینکه سازمان تعاون روستایی موظف به خرید محصول می

هزار تن پرتقال درجه، یک،  46ادامه داد: با ابالغ وزارت جهاد کشاورزی این سازمان در مجموع  های سرمازده نیز شد،حمایتی پرتقال

 های مازندران و گلستان خریداری کرد.دو و سه را از باغداران استان

هزار ریال تا هشت 500هزار و سیاح تأکید کرد: در طرح خرید حمایتی پرتقال هر کیلوگرم از این محصول با توجه به کیفیت آن از پنج

 درصد از مجموع مطالبات باغدران پرداخت شده است. 20ریال خریداری شد و تاکنون  ٣44و 

های کیوی از سرما بسیار اندک بود، اما هزار تن کیوی در قالب این طرح خبر داد و اظهار داشت: آسیب باغ 14وی در پایان از خرید 

 از باغداران استان مازندران خریداری شد./هزار تن کیوی  14برای حمایت از باغداران 

http://www.iana.ir/fa/news/4010٧/%D9%BE%D8%B1%D8%A 
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 گوشت قرمز
 فارس - ۹۵/۱۱/۱۱ : تاریخ

 تومان باشد ۵۰۰هزار و  31دی باید بازی است/ گوشت گوسفنهای اخیر گوشت به دلیل داللگرانی
گویند به دلیل کمبود دام زنده قیمت گوشت قرمز افزایش یافته صحت رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده گفت: اینکه می 

  .ها استبازیندارد و عامل گرانی گوشت ناشی از حلقه توزیعی و دالل

منصور پوریان پیش از ظهر امروز در نشستی خبری با خبرنگاران به آخرین وضعیت  ،خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی 

شود گرانی گوشت به بر خالف آنکه گفته می آمار صادراتی دام زنده و همچنین علت گران شدن گوشت در بازار اشاره کرد و گفت:

میلیون رأس  ٧0فت که ما با مازاد دام تولیدی در کشور مواجه هستیم، به طوری که هم اکنون دلیل کمبود دام در بازار است، باید گ

کند. مضاف درصد از کل تولید به صادرات اختصاص داده شود که هیچ خالءی در بازار داخل ایجاد نمی 2دام در کشور داریم که شاید 

 .شودافه میمیلیون رأس دام به جمعیت دامی کشور اض 2٧بر آنکه ساالنه 

ها به خاطر نشان کرد: مابقی دامشود،میلیون رأس دام پرواربندی می 13های سبک در کشور به وی با بیان اینکه از مجموع دام

 .شودمیلیون رأس ساالنه صادر می 2شود و از رقم دام پرواربندی شده صورت دام عشایری اداره می

میلیون دالر صادر  280سال گذشته دام سبک به ارزش یک میلیارد و  ٣ن کرد: طی رئیس مجمع صادرکنندگان دام زنده خاطر نشا

، یک 94میلیون دالر، سال  ٣80هزار رأس دام سبک شامل گوسفند و بز به ارزش  452، یک میلیون و 9٣شده است که در سال 

میلیون دالر صادر  ٣٧5رأس به ارزش  262، یک میلیون و 95ماهه سال  9میلیون دالر و در  425رأس به ارزش  2٣2میلیون و 

به پوریان عمده کشورهای مقصد صادرات دامی ایرانی را کشورهایی همچون کویت، عمان، قطر و امارات عنوان کرد و گفت:.شده است

 .کنیمکشورهای بحرین و عربستان هم به صورت غیرمستقیم دام صادر می

هزار رأس گوساله در  25، 9٣ای کرد و گفت: در سال رات دام سنگین هم اشارهرئیس شورای تأمین دام زنده همچنین به آمار صاد

 .هزار راس گوساله صادر شده است 5، 95ماهه سال  9هزار رأس و در  6، 94سال 

 کشور از  هزار راس دام سنگین 10هزار راس دام سبک و  500ایم که یک میلیون و ریزی کردهبرنامه 96پوریان گفت: برای سال 

وی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه یکی از دالیل افزایش قیمت گوشت در بازار را صادرات دام عنوان .شود ادرص

شود و آنقدر دام در ریزی وزارت جهاد کشاورزی انجام میکنند با رد این موضوع اظهار داشت: تمام صادرات ما با نظارت و برنامهمی

های بینید قیمت گوشت در بازار گران شده به دلیل فعالیت حلقها مازاد تولید هم مواجه هستیم و اگر میشود که بکشور تولید می

کند که گوشت از ای کرد و گفت: اتحادیه گوشت گوسفندی اعالم میوی به عوامل گرانی گوشت در بازار اشاره.واسط و دالالن است

کیلومتری را طی کرده تا به پایتخت برسد که اینقدر هزینه  ٧00ام باید فاصله شود و باید پرسید چرا دکردستان روانه تهران می

ها در اطراف ها وجود دارد. مضاف بر آنکه هزینه نگهداری این دامونقل شود مگر چه تفاوتی بین دام این استان و سایر استانحمل

 .زندمی ها نیز به افزایش قیمت دامنتهران هزینه سربار توزیع و فعالیت واسطه

تومان باشد،  500هزار و  ٣1ها باید به گفته رئیس شورای تأمین دام زنده، طبق برآوردها قیمت تمام شده گوشت گوسفندی در مغازه

ها هر نرخی که شود و حتی برخی قصابیتومان به صورت شقه فروخته می 500هزار و  ٣6اما شاهدیم به دلیل عدم نظارت کیلویی 

کشتارگاه  ٧هزار رأس دام سنگین در  15هزار رأس دام سبک و  14پوریان اضافه کرد: روزانه .دهندد به مشتری میداننخود صالح می

 .های توزیعی استهای اخیر بیشتر حلقهشود و باید گفت علت گرانیشود و وارد چرخه مصرف میصنعتی استان تهران ذبح می
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دهند، چه برخوردی شده است و نبود نظارت در سیستم اتحادیه رانه افزایش میها را خودسوی گفت: بپرسید با قصابانی که قیمت

رئیس شورای تأمین دام زنده اظهار امیدواری کرد با ورود دام مولد در بازار طی هفته آینده .ای را دامن زده استمرتبط چنین مسأله

گویند دام به خارج وی تأکید کرد: اینکه می.ولد داریممیلیون راس دام م 42با کاهش قیمت مواجه باشیم، چرا که در کشور حدود 

ها کسانی های اخیر گوشت قرمز ناشی از بازاربازی است، چرا که اکنون در حلقه داللشود صحت ندارد و گرانیاز کشور قاچاق می

درصد از نیاز کشور از منابع  95که پوریان تأکید کرد: این را هم باید گفت .کنند که هیچ اطالعاتی از دام و گوشت ندارندفعالیت می

 .درصد مربوط به واردات است 5شود و تنها داخلی تأمین می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1٣951111000681 
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 گوشت قرمز
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۰تاریخ: 

تأمین کمبود گوشت قرمز با گوشت ران بوقلمون/ پرهیز از مشکالت صنعت مرغ برای بوقلمون/ خودکفایی 

 در تولید جوجه بوقلمون تا سال آینده/ توسعه تولید به شرط ایجاد زنجیره

ای خواستیم صدان هم سن و سال، میاین عبارتی بود که از زمان کودکی به یاد دارم؛ عبارتی که هر وقت با دوست "غیرقابل قبول!"

خندیدیم، اما هیچ آگاهی و اطالعی از فواید این پرنده جالب، در کردیم و میسازی کنیم، آن را پشت هم تکرار میبوقلمون را شبیه

 .شناسندشای در دنیا هست که به نام بوقلمون میدانستیم پرندهذهن ما وجود نداشت. فقط می

عبارتی بود که از زمان کودکی به یاد دارم؛ عبارتی که هر وقت با دوستان هم سن و سال,  این "غیرقابل قبول!"

خندیدیم, اما هیچ آگاهی و کردیم و میسازی کنیم, آن را پشت هم تکرار میخواستیم صدای بوقلمون را شبیهمی

ای در دنیا هست که به نام بوقلمون هدانستیم پرنداطالعی از فواید این پرنده جالب, در ذهن ما وجود نداشت. فقط می

کرد که گوشت بوقلمون, به غیر از استفاده برای پختن شناسندش. حتی شاید این نکته هم به ذهنمان خطور نمیمی

 "حلیم با گوشت بوقلمون"شود. در هر صورت, های آنچنانی نیز محسوب میهای لوکس سفرهحلیم, جزو خوراکی

های قدیمی, هنوز هم این تبلیغ بر سر ر پرنده مورد نظر ماست و البته شاید در تمام محلهعبارت دیگری است که یادآو

 کند.ها خودنمایی میدر کبابی

ها و نقات قوت پرورش بوقلمون در ایران که اتفاقاً چند ای باشد برای بررسی مسائل, چالشها را گفتیم تا مقدمهاین

ها را باال بزند. به همین دلیل یک راست رسد که برای صادرات آستینجایی میکم دارد به سالی است رونق گرفته و کم

رفتیم سر اصل مطلب و مسئوالن ارشد دولتی دخیل در این صنعت را دور یک میز جمع کردیم تا با نگاه آنها و 

 های اصلی صنعت بوقلمون باشد, آشنا شویم.های کالنی که قرار است راهگشای گرهسیاست

نی, مدیرکل دفتر طیور؛ امید امینی, معاون دفتر طیور؛ سیدمسعود موسوی, رئیس اداره طیور بومی و سایر حبیب امی

ماکیان و افشین پهلوان شریفی, کارشناس مسئول بخش بوقلمون, افرادی بودند که در این میزگرد, خبرنگار ایانا را 

 این کارشناسان است.وگوی ایانا با خوانید, گفتهمراهی کردند. آنچه در ادامه می

************** 

 کنید؟وضعیت صنعت بوقلمون در ایران را چگونه ارزیابی می

قطعه در دوره در کشور وجود دارد  200هزار و  596واحد بوقلمون گوشتی با ظرفیت یک میلیون و  ٣19حدود  امینی )مدیرکل(:

قطعه نیز در کشور تاسیس شده  450هزار و  20ن مولد به ظرفیت کنند. چهار واحد بوقلموهزار تن گوشت تولید می 22که ساالنه 

کشی مستقل ای و یک واحد جوجههزار قطعهکشی وابسته یککه مجوز آنها در سه سال گذشته صادر شده است. یک واحد جوجه

صفهان، زنجان، تهران، مرکزی هایی مانند اهایی هستند که به این صنعت متصلند. استانای نیز ازجمله حلقهقطعه 600هزار و  255

اند. هرچند که ایران رتبه سوم تولید و قزوین، در میان مناطق دیگر سرآمد بوده و بیشترین جمعیت بوقلمون را در خود جای داده

رسد. فر میگرم برای هر ن ٣00بوقلمون در خاورمیانه را بر عهده دارد، اما با این حال، سرانه مصرف در کشور بسیار پایین بوده و به 

های مختلفی از طرف وزارت جهاد کشاورزی چیده ها و برنامهاین تصویر کلی و کالن صنعت بود که البته برای ارتقای آن سیاست

 شده است.

 هایی؟چه سیاست
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ای به هم ههای تولید و با حلقهصورت زنجیرهوکار در این صنعت باید به سمتی سوق داده شود که بهفضای کسب امینی )مدیرکل(:

کننده. البته در حال حاضر نیز هفت شرکت، متصل باشد. ساماندهی در این باره، هم به نفع تولیدکننده خواهد بود و هم مصرف

زم، های الاند که درخواست آنها در دست بررسی است و در صورت داشتن پتانسیلتقاضای ایجاد زنجیره را به این معاونت اعالم کرده

ی دنبال توسعه کیفشود. سیاست دوم ما در نوع ارائه مجوزها است؛ زیرا وزارتخانه در صنعت بوقلمون، بهآنها فراهم میاین امکان برای 

است نه کمی. به عبارتی سیاست ما بر این اصل استوار است که ابتدا واحدهای تأسیس شده، به حداکثر ظرفیت تولید برسند، سپس 

های مولد، کاهش سن کشتار و مدیریت اندازی مزارع مرغ مادر و توسعه گله، شکل بگیرد. راهواحدهای جدید و آن هم بر اساس نیاز

های صادراتی، ازجمله اهدافی است که از طرف وزارتخانه ریزی جهت افزایش مصرف گوشت بوقلمون و ایجاد زیرساختتولید، برنامه

ای تواند در صورت داشتن برنامهگوشت بوقلمون بوده و ایران میشود. این در حالی است که کشورهای همسایه، متقاضی پیگیری می

دست آورد. درباره تولید جوجه باید گفت که تا حدی وابسته واردات این نهاده درست و منطقی، سهم قابل توجهی از این بازارها را به

شود. این در حالی است در داخل تأمین می درصد از نیاز جوجه یکروزه بوقلمون ٣1دار هستیم و اکنون تنها و همچنین تخم نطفه

توان ادعای هزار قطعه خواهد رسید که در آن صورت می ٣٣ها ظرفیت تولید این محصول تا سال آینده به ریزیکه طبق برنامه

تی، تولید رنگ ها در سطح مزارع مرغ مادر و گوشرود که با اعمال این سیاستخودکفایی در این زمینه را داشت. به هر حال امید می

و بوی اقتصادی شدن به خود بگیرد. البته اهتمام به صنایع تبدیلی و ایجاد تنوع در محصوالت بوقلمون، ازجمله کارهایی است که 

العاده در افزایش سرانه مصرف داشته باشد. هرچند اقداماتی در این راستا از طرف برخی فعاالن اقتصادی تواند تأثیری فوقرونق آن می

 آل، فاصله زیادی وجود دارد.ز شده، اما تا رسیدن به نقطه ایدهآغا

کند که یکی از دالیل اصلی آن, صدور دانید, اکنون صنعت مرغ با مشکالت زیادی دست و پنجه نرم میطور که میهمان

اتی برای مجوزهای بیش از حد و کارشناسی نشده نسبت به نیاز موجود در کشور است. از طرف وزارتخانه چه تمهید

 مزارع پرورش بوقلمون اندیشیده شده که آینده این صنعت به وضعیت مرغ دچار نشود؟

 طور کامل در ایران شکل گرفته، اما بوقلمونتوان این دو صنعت را با هم مقایسه کرد؛ زیرا صنعت مرغ بهالبته نمی امینی )مدیرکل(:

ریزی شده، ایجاد صورت برنامهشاره کردم مانند گسترش واحدهای مولد بههنوز نوپاست. ولی به هرحال، به جز مواردی که به آن ا

تواند وری در واحد سطح، موارد دیگری نیز وجود دارند که میای، توسعه کیفی به جای توسعه کمی و افزایش بهرههای زنجیرهشرکت

ید دقت کرد مناطقی مانند کردستان در ایران در رشد تولید گوشت بوقلمون به صورت منطقی و اصولی کمک کند. در این راستا با

ای در واحدها در آینده اتفاق بیفتد، بهتر است شوند؛ بنابراین اگر قرار است توسعهعنوان مناطق پرمصرف شناخته میوجود دارد که به

 ها باشد.که در این استان

ها برای ای در نظر گرفته شده و تأمین نهادهزهای ویژهحتی برای متقاضیان زنجیره تولید در مناطق دوردست، امتیا پهلوان شریفی:

 آنها در اولویت قرار خواهد گرفت.

تواند به افزایش مصرف کمک کند؛ زیرا در کشتار در سن مناسب هم یکی دیگر از مواردی است که رعایت آن می امینی )مدیرکل(:

کیلوگرم کاهش دهند و از توزیع  9اعالم شد که وزن الشه را تا سال گذشته زمانی که تولید افزایش یافته بود، از طرف این دفتر 

کیلوگرمی اجتناب کنند. اتفاقاً این سیاست باعث شد که فروش بوقلمون در میادین افزایش یافته  16یا  15بوقلمون در اوزان سنگین 

قت کرد شود؛ بنابراین باید دکه وارد می کننده استقبال بیشتری از این گوشت داشته باشد. نکته مهم دیگر، نژادهایی استو مصرف

آید، از نوع نژادهای سبک باشد. زیرا هم ضریب تبدیل بهتری دارند، هم تعداد پرنده در ای که به کشور میدار یا جوجهکه تخم نطفه

 تر است.آن راغبشود و مشتری هم برای خرید تری به بازار عرضه مییابد و هم اینکه الشه سبکواحد سطح پرورش افزایش می
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ضمن اینکه در نژادهای سبک، نسبت گوشت سفید به قرمز کمتر است، اما نژادهای سنگین افزایش وزن بیشتری در گوشت  موسوی:

 سینه دارند.

شود؛ زیرا صورت جداگانه به بازار عرضه میبندی کاربرد دارد و قطعات بهپرورش نژادهای سنگین بیشتر برای قطعه پهلوان شریفی:

صورت تر بوده و پرت کمتری خواهد داشت، اما نژادهایی که جثه کوچکی دارند، بیشتر بهها راحتگیری و جداکردم استخوانخس

 کامل و برای مصارف خانگی مناسب است.

 شود؟های احتمالی که مانع پیشرفت و رونق این صنعت در ایران است, شامل چه مواردی میچالش

چندانی  کننده آشناییتأسفانه با وجود اینکه سرانه مصرف گوشت بوقلمون در ایران پایین است و مصرفم امینی )معاون مدیرکل(:

های اساسی نیز برای حل این مسئله برداشته نشده و در عین حال، به همین میزان تولید قانع شدیم با این نوع محصول ندارد، اما قدم

نی به جای کار روی سرانه مصرف و افزایش آن با توجه به محدودیت مصرف گوشت ایم. یعو آن را در همین حد امروزی نگه داشته

ایم. در حالی که اگر بازار محصوالت بوقلمون برای ما اهمیت دارد، باید حالل در کشور، تولید و عرضه را متناسب با تقاضا تنظیم کرده

مون، حدها بیفتیم. یکی از دالیل کم بودن تقاضا برای گوشت بوقلتحرکی اساسی در تقاضا ایجاد کنیم و به تناسب آن، به فکر توسعه وا

نوع محصول از گوشت این پرنده را به بازار عرضه  60تا  50نداشتن تنوع در محصوالت است؛ در حالی که کشورهای پیشرفته دنیا 

م. بنابراین توجه به تنوع عرضه، رسانیصورت خام وارد کیسه کرده و به دست مشتری میکنند و ما هم فقط همان الشه را بهمی

تواند قدمی مهم برای افزایش مصرف باشد. مورد دیگر، بحث دانش و تکنولوژی موجود در کشور است. ما هنوز در بسیاری از می

 کنند پرورش بوقلمونکنیم. یعنی بسیاری از فعاالن تصور میهای پرورش و خدمات از مدل صنعت طیور استفاده میتجهیزات، مدل

توان با همان دانش، در این صنعت فعالیت کرد. در حالی که اینچنین نیست و هنوز دانش بومی شده در این مانند مرغ بوده و می

های مدرن آشنایی دارند، اما تعداد آنها بسیار کم است؛ بنابراین هایی هم هستند که با روشراستا وجود ندارد. البته معدود تولیدکننده

ته شود. گذشهای آموزشی برای آنها و دعوت از استادان خبره از کشورهای مختلف، بسیار مهم تلقی میبرگزاری کالسرسد نظر میبه

های تولید است، باید از پراکندگی واحدها جلوگیری کرد. به همین منظور بهتر است که مزارع مولد، از اینها اگر قرار بر کاهش هزینه

های حمل و نقل به حداقل برسد. ضمن اینکه در فواصل مشخص در یک منطقه باشند تا هزینه پرورش، کشتار و تامین خوراک، با

ها تواند هم در کاهش هزینهای میهای تولید منطقهگیرد. به عبارتی مجتمعتر صورت میرسانی نیز آسانچنین حالتی، امکان خدمات

ای نزدیک، بازار کشورهای همسایه برای تقاضای ش دهد؛ زیرا در آیندهمناسب باشد و هم قدرت رقابت را در بازارهای صادراتی افزای

طور که آنها در پرورش مرغ، از ایران توانیم سهم قابل توجهی در آنها داشته باشیم. همانیابد و ما میگوشت بوقلمون افزایش می

که ترکیه در حال حاضر حرف نخست را درباره کنیم. هرچند تر بوده و ما به آنها تجهیزات، دانش و محصول عرضه میبسیار عقب

های معمول، همراه نباشد. مورد دیگر های زیادی گرفت تا توسعه آن با ضعفتوان از صنعت مرغ درسزند، اما میصنعت بوقلمون می

دهای مولد، جلوگیری از ایجاد چالش از طرف صنعت بوقلمون، برای صنعت مرغ است. به عبارتی در برخی مناطق که از نظر واح

گذار مرغ، متراکم هستند نباید از طرف صنعت بوقلمون، تهدیدی متوجه آنها شود و با توجه به این آمایش سرزمین و گوشتی یا تخم

 های موجود، زمینه رشد صنعت بوقلمون را فراهم کرد.ها و حساسیتمحدودیت

لبته تعاونی دارند، اما برای انسجام بیشتر الزم است تا اتحادیه نداشتن اتحادیه برای این صنعت، یک مشکل است. ا امینی )مدیرکل(:

ها لهایم تا مدیریت گهای مربوطه است؛ بنابراین ما آمادهها به تشکلهای وزارتخانه هم بر واگذاری تمام فعالیتداشته باشند. سیاست

ایم در ودشان کنترل کنند. البته پیشنهاد کردهرا به تشکل منسجم صنعت بوقلمون واگذار کنیم تا مدیریت تولید و توزیع را خ

تر صورت گیرد. وزارتخانه نیز سه کارگروه در زمینه بوقلمون تشکیل داده که ها راحتاندازی اتحادیه اقدام کنند تا این واگذاریراه
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های سه گروه، با همکاری تشکلشوند. این عنوان کارگروه مصرف گوشت بوقلمون، کارگروه صادرات و کارگروه بهداشت، شناخته میبه

کنند. امید است که با تشکیل اتحادیه، انسجام بیشتری در صنعت اندازی شده و با هم همکاری و همفکری میبخش خصوصی، راه

 وجود بیاید.بوقلمون به

کنند. های باالیی فعالیت میا هزینهاند، هنوز توانایی الزم را پیدا نکرده و باندازی شدهتازگی راههای مولد که بهگله پهلوان شریفی:

ا برد تا تولید آنها به ثبات برسد. بشود؛ بنابراین احتماالً یکی، دو سال زمان میریزی پشت هم انجام نمیضمن اینکه فواصل جوجه

زی ریهم با برنامهنهای مرغ را با بهسازی و نوسازی، به سمت پرورش بوقلمون هدایت کرد؛ آهای خالی سالنتوان ظرفیتاین حال می

 دقیق و حساب شده.

 آیا ممکن است توسعه تولید گوشت بوقلمون, در آینده جا را برای گوشت مرغ در بازار تنگ کند؟

های مختلف، هنوز جا برای افزایش مصرف دارد. هرچند که همیشه میان میزان مصرف کشور ما در گوشت امینی )معاون مدیرکل(:

وشت توان گستقیمی برقرار است، اما هرچه تنوع بیشتر باشد، مصرف نیز ارتقا خواهد یافت؛ بنابراین نمیبا سطح درآمدها رابطه م

تواند به مشتری کمک کند تا تر شده و میبوقلمون را تهدیدی برای بازار مرغ دانست. زیرا در این صورت انتخاب برای مردم سهل

خود داشته باشد. البته حق انتخاب در گوشت دام، نسبتاً باالست، ولی وقتی به  های بیشتری برای تامین پروتئین مورد نیازگزینه

تر، یک انتخاب بیشتر ندارند. به همین دلیل های ارزانبینیم که مردم در برابر گوشترویم، میتر مانند مرغ میهای ارزانسراغ گوشت

 کند.خرید بازتر می کننده را برایقرار گرفتن گوشت بوقلمون در کنار مرغ، دست مصرف

 های اختصاصی برای بوقلمون در ایران چگونه است؟وضعیت کشتارگاه

های طیور در کشور، نیازی برای تأسیس کشتارگاه طیور نیست و به در شرایط فعلی و با توجه به تعداد کشتارگاه امینی )مدیرکل(:

 های طیور، آن را جبران کرد که این عمل با کمیفتن از کشتارگاهتوان با کمک گرشود؛ بنابراین مینوعی یک هزینه اضافی تلقی می

 تغییرات فنی، قابل حل خواهد بود.

 9هزار قطعه مرغ جایگزین وجود دارد. از البته یک کشتارگاه در قزوین با ظرفیت دوهزار قطعه بوقلمون و شش پهلوان شریفی:

ها بتوانند بحث چیلر را برای سرد کردن بوقلمون، حل کنند، بقیه تارگاهشود. اگر کشصورت دومنظوره استفاده میکشتارگاه هم به

 کارها آسان است.

 پرورش بوقلمون در کشورهای پیشرفته چگونه است؟

شود طور کلی در این کشور چهار یا پنج مراسم در سال برگزار میزند. بهاکنون آمریکا حرف نخست را در دنیا می امینی )مدیرکل(:

کنند. حال با توجه به تعداد اعیاد و مراسماتی که در ایران وجود دارد، پتانسیل ترویج صرف گوشت بوقلمون را ترویج میکه در آن م

 مصرف بوقلمون، بسیار بیشتر است. به شرطی که بتوان از این ظرفیت بالقوه استفاده کرد.

هزار تن  ٣00گیرد. آنها بیش از ی زنجیره تولید شکل میدر آمریکا تمام تولید گوشت بوقلمون، در راستا امینی )معاون مدیرکل(:

در سال تولید دارند و البته قیمت آن نیز به گوشت مرغ بسیار نزدیک است. ضمن اینکه سرانه مصرف باالیی داشته و به راحتی بازار 

 اید در این زمینه برداشته شود.های اساسی است که بها در ایران یکی از قدمگیری زنجیرهکنند؛ بنابراین شکلرا مدیریت می

 کنید؟بازار مصرف گوشت بوقلمون در ایران را چگونه ارزیابی می

یکی از نکات قابل توجه درباره بوقلمون، داشتن گوشت سفید و قرمز همزمان با هم است. به عبارتی ران آن جزو گوشت  موسوی:

تواند جایگزین گوشت دام باشد؛ چه کبابی، قرمز آن به راحتی می گیرد. بخشهای سفید قرار میقرمز و سینه نیز در ردیف گوشت

؛ درستی رعایت شودتوان در غذاهای معمول از آن استفاده کرد البته به شرطی که دستور پخت، بهچه خورشتی. یعنی به راحتی می
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ز میزان آب شود که بسیار بیشتر اصرف میآبی و میزان آبی که برای تولید یک کیلوگرم گوشت قرمز مبنابراین با توجه به بحران کم

درصد است که این  2.٣شود. ضمن اینکه ضریب تبدیل در بوقلمون حدود پذیر میمصرفی در طیور است، پرورش این پرنده توجه

ی ستجویی کرد. اگر فرهنگسازی درای نیز صرفهتوان از این طریق در منابع علوفهعدد در دام شش یا هفت به یک است. پس می

ها به سمت مصرف این گوشت برای مصرف این محصول انجام شود، مطمئناً بازار پایداری برای آن ایجاد شده و بسیاری از خانواده

 آورند.روی می

درصد و مرغ  52درصد، گاو  46رسد که این میزان برای گوسفند درصد می 8٣نسبت بازده الشه در بوقلمون به  پهلوان شریفی:

اینکه  ها بازدهی بیشتری دارد. ضمنبنابراین گوشت بوقلمون در وضعیت مطلوبی قرار داشته و نسبت به دیگر گوشت درصد است. ٧٣

شود. یافت می 6گرم امگامیلی 1٧50و  ٣گرم امگامیلی 1٧0گرم پروتئین،  ٣0گرم گوشت بوقلمون پخته شده، نزدیک به  100در 

نیز در گوشت آن وجود دارد؛ بنابراین  Eو  A ،B ،Dهای گروه ، پتاسیم، روی، ویتامینها کلسیم، آهن، منیزیم، فسفرعالوه بر این

توان با توجه به خواص منحصر به فرد این پرنده، مردم را به مصرف بیشتر گوشت بوقلمون، مجاب کرد که در این راستا باید می

 رسانی کامل و مستمری صورت بگیرد./اطالع

http://www.iana.ir/fa/news/40019/%D8%AA%D8%A 
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 گوشت قرمز  
 فودپرس ۱۳۹5بهمن ماه  ۱۱دو شنبه 

 ارز دولتی دوباره به واردات گوشت قرمز برگشت

اس تصمیمات اتخاذ شده دولت، مقرر شد بهای سرپرست معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت گفت: بر اس <مواد غذایی

درصد، ارز آن نیز از ارز متقاضی  5گوشت قرمز به نرخ سال گذشته برگردد که برای این کار عالوه کاهش تعرفه گوشت گوسفند به 

ای ق اصناف ایران با روساتا رییس نشست در صادقی یداله ایران، اصناف اتاق رسانی اطالع پایگاه به گزارش.به ارز مبادله ای تغییر کرد

اتاق اصناف مراکز استان ها که در تهران برگزار شد، اظهار کرد: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده دولت، مقرر شد بهای گوشت قرمز به 

درصد، ارز آن نیز از ارز متقاضی به  5قیمت سال گذشته برگردد که در این زمینه عالوه بر تعرفه کاهش تعرفه گوشت گوسفند به 

وی افزود: در خصوص قیمت برنج خارجی که واردات و ترخیص آن از گمرکات ممنوع بود و تعرفه آن به .ارز مبادله ای تغییر کرد

ارز آن نیز به ارز مبادله تغییر کرده است.این اقدام باعث شده تا  اینکه ضمن یافته کاهش درصد 26 به درصد رسیده بود، اکنون  40

 .تومان برای فروش اعالم کرده اند 3850ت هر کیلوگرم برنج درجه یک وارداتی را برای مصرف کننده اکنون برخی شرکت ها، قیم

صادقی با بیان اینکه در حال حاضر برای پایان سال هیچ گونه کمبود کاال وجود ندارد، تصریح کرد: برنج و شکر به اندازه کافی برای 

این مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت در .و تامین این کاالها تضمین شده استایام پایان سال تامین شده و کمبودی وجود ندارد 

ستاد تنظیم بازار با وزارت جهاد کشاورزی برای تامین میوه برنامه ریزی های الزم را انجام داده  :مورد تامین میوه در بازار اظهار کرد

مچنین اکنون به ازای صادرات یک کیلوگرم سیب برای واردات درصد به کشور صادر شده است . ه 15و اجازه واردات موز با تعرفه 

وی همچنین در خصوص وضعیت .درصد است 15درصد کاهش یافته است اما اگر سیب صادر نشود، تعرفه همان  5موز تعرفه آن به 

وی قال و نارنگی پاسخگپرتقال و نارنگی در بازار افزود: دولت به وزارت جهاد کشاورزی تکلیف کرده است که در خصوص تامین پرت

درصد  5درصد به  ٣0همچنین از کاهش تعرفه حبوبات از  صادقی . بدهد را بازار باشد و یا به شرکت ها اجازه ورود این میوه ها 

این اقدام باعث می شده تا قیمت این اقالم در بازار پایان سال روند نزولی طی کند و نسبت به قبل کاهش  :خبر داد و اظهار کرد

وی همچنین درباره اعالم حضور اصناف در بازار پایان سال تاکید کرد: برای تامین نیاز بازار پایان سال نیاز به حضور اصناف داریم .بدیا

 .داشته باشند حضور ای زنجیره فروشگاههای و اصناف باید در قالب برنامه های مختلف از جمله فروش فوق العاده و یا 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=10d16869٧04642e6b4٣122 
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 گوشت مرغ
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۱تاریخ: 

 هزارتن مرغ منجمد قطعه بندی برای نخستین بار 1بازار گوشت مرغ متعادل است/ذخیره 

از سه، چهار ماه پیش خرید مرغ به طور قطعه بندی شده را به بخشی از زنجیره های تولید اعالم کرد و شرکت پشتیبانی امور دام 

 .در فاز نخست نزدیک به یک هزار تن در این زمینه خرید برای ذخیره سازی صورت گرفته است

مرغ در بازار متعادل است و ضرورتی  معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد: در حال حاضر شرایط عرضه گوشت

به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، حسن رکنی  .برای ورود ذخایر استراتژیک به منظور تثبیت قیمت نیست

مور تیبانی ااظهار داشت: تا امروز کاهشی در عرضه گوشت مرغ در بازار نداشتیم و شرایطی ایجاد نشده که نیاز به ورود شرکت پش

درصد گرایش بازار به سمت گوشت گرم مرغ است، تصریح کرد: تاکنون نیاز  95وی با بیان این که .دام برای عرضه مرغ منجمد باشد

رکنی برخی اظهارات مبنی بر تاخیر در جوجه ریزی در ماه های اخیر .بازار به گوشت مرغ از طریق عرضه و تقاضا تامین شده است

 .میلیون قطعه بوده است 90تا  80ر کارشناسی دانست و گفت: میزان جوجه ریزی در ماه های مختلف بین را غیر فنی و غی

هزار تن عنوان کرد و اذعان داشت: مرغ منجمد با شاخصه بهداشتی فوق  50وی میزان ذخایر استراتژیک مرغ منجمد را نزدیک به 

معاون وزیر جهاد کشاورزی اطمینان داد در صورت نوسانات .گ سازی شودالعاده باال است و مصرف گوشت منجمد باید در کشور فرهن

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار ما در مورد خرید .قیمت گوشت مرغ، ذخایر استراتژیک در بازار توزیع و قیمت منطقی و متعادل شود

رید مرغ به طور قطعه بندی شده را به مرغ قطعه بندی شده و ذخیره آن گفت: شرکت پشتیبانی امور دام از سه، چهار ماه پیش خ

بخشی از زنجیره های تولید اعالم کرد و در فاز نخست نزدیک به یک هزار تن در این زمینه خرید برای ذخیره سازی صورت گرفته 

ل ارکنی در عین حال از عرضه گوشت مرغ منجمد قطعه بندی شده در بسته های نیم کیلویی، یک کیلویی و دو کیلویی در س.است

کیلویی صورت می گرفت و بیشتر  10جاری خبر داد و خاطر نشان کرد: در گذشته، توزیع گوشت مرغ منجمد در بسته و کارتن های 

دستگاه های پرمصرف مثل دانشگاه ها و بیمارستان ها خریدار آن بودند، اما امسال ارایه این محصول در بسته های کوچک نیز انجام 

وی تاکید کرد که گوشت مرغ منجمد به لحاظ کیفیت، جابجایی و بهداشتی کامال مورد تایید .پیدا کند می گیرد تا مصرف خانواری

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به این که بهمن، .دستگاه های نظارتی مانند سازمان دامپزشکی کشور است

مصرف پروتیین است، اظهارداشت که بخش اعظم مورد نیاز بازار در این  اسفند و نیمه نخست فروردین جزو ماه های پرکشش برای

وی درباره تاثیر بیماری آنفلوانزای پرندگان در تامین گوشت مرغ گفت: تعدادی .ماه ها با عرضه و تقاضای گوشت گرم تامین می شود

ین عارضه بسیار ناچیز است و ما از این ناحیه از واحد های مرغ تخم گذار دچار این بیماری شدند و در واحدهای مرغ گوشتی اثر ا

رکنی افزود: در بخش مرغ تخم گذار، تشکل ها با اتخاذ تدابیری خال ناشی از این .دغدغه ای در تامین گوشت مرغ شب عید نداریم

 .بیماری را پوشش خواهند داد و در حوزه عرضه تخم مرغ نیز برای شب عید مشکلی نخواهیم داشت

http://www.iana.ir/fa/news/40109/%D8%A8%D8%A٧%D8 
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 گوشت مرغ
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵بهمن  ۱۰تاریخ: 

 جزئیات تامین مرغ بازار شب عید/ مرغ را به این قیمت بخرید

افزایش یکباره جوجه یکروزه مرغداران نسبت به جوجه ریزی واحدهای  عضو هئیت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی گفت:علی رغم

عظیم حجت عضو هئیت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی در گفتگو با .خود اقدام نمودند و نگرانی از این حیث در بازار وجود ندارد

، با اشاره به آخرین وضعیت نرخ جوجه یکروزه در بازار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانروه گ صنعت، تجارت و کشاورزیخبرنگار 

اظهار داشت: طی یک ماه اخیر افزایش هزینه های مرغدار ناشی از تلفات باالدر فصل سرما و باال رفتن هزینه های تولید به 

وی در پاسخ به این سوال که تلفات باال . و کاهش جوجه ریزی گرانی مرغ در بازار را به همراه داشته استباال تسوخ مصرف سبب 

در فصل سرما ناشی از انفوالنزای حاد پرندگان است، افزود: تاکنون واحدهای مرغداری گوشتی گرفتار آنفوالنزای حاد پرندگان نشده 

ی معمولی فصل سرما و گرد و غبار در برخی استان هاست که کاهش عرضه مرغ در بازار را رقم و تنها تلفات باال ناشی از بیماری ها

حجت با بیان اینکه جوجه ریزی صورت گرفته کفاف تامین مرغ شب عید را می نماید، گفت: علی رغم افزایش یکباره جوجه .زده است

و تنها تعداد معدودی از تولیدکنندگان به سبب کمبود نقدینگی یکروزه مرغداران نسبت به جوجه ریزی واحدهای خود اقدام نمودند 

عضو هئیت مدیره اتحادیه مرغداران .با چالش هایی در این زمینه روبرو هستند و نگرانی از حیث مرغ شب عید در بازار وجود ندارد

ه ی جوجه یکروزه و تاثیر مستقیم آن بر هزینگوشتی با اشاره به نرخ مرغ برای بازار شب عید بیان کرد: با توجه به افزایش هزار تومان

 .تومان در بازار به فروش رسد 500هزار و  ٧های تولید پیش بینی می شود که هر کیلو مرغ با نرخ 

 .درصدی قیمت در بازار وجود دارد 4به گفته وی بسته به مناطق مختلف امکان افزایش تلورانس 

تومان در  500هزار و  ٧رکت پشتیبانی امور دام بعید است که نرخ مرغ از مرز حجت تصریح کرد: با وجود ذخیره سازی مناسب ش

 .بازار تخطی کند

http://www.yjc.ir/fa/news/595٧26٣/%D8%AC%D8%B2%D8%A6 
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 ماشین آالت
 اآیان - ۱۳۹۵بهمن  ۱۳تاریخ: 

 های کشاورزی تا چند سال آینده/ امضای تفاهمنامه با انجمن مهندسیپیشرفتی جهشی در حوزه ماشین

EEPC هند 

 .ای نزدیک خبر دادندآالت کشاورزی، از جهش ایران در حوزه مربوطه در آیندهتولیدکنندگان بخش خصوصی ماشین

هند  EEPCروز در حاشیه امضای تفاهمنامه با انجمن مهندسی های کشاورزی، اممدیره انجمن تولیدکنندگان ماشینرئیس هیأت

آالت کشاورزی ایران افتاده، تا چند سال آینده پیشرفتی جهشی به خبرنگار ایانا گفت: با توجه به اتفاقات خوبی که در حوزه ماشین

ن های نامنظمی بیسته و گریخته، همکاریصورت جدر این راستا به وجود خواهد آمد.حمیدرضا نامی با اشاره به اینکه پیش از این به

ای ریزی شدهتواند به نوعی شروع کار جدی و برنامهگرفته است، افزود: این تفاهمنامه میهای خصوصی ایران و هند انجام میشرکت

وزترین فاده از به رباشد که برای کشاورزان داخلی فرصتی بیش از گذشته فراهم خواهد کرد.به گفته وی، نقل و انتقال اطالعات، است

ی دو های خصوصآالت مورد استفاده در ارتباط هستند و دعوت متقابل از شرکتها، تولید ابزارهایی که به نوعی با ماشینتکنولوژی

شود و قطعاً به توسعه بسترهای مشارکت ترین محورهای تفاهمنامه محسوب میهای تخصصی از مهمکشور برای شرکت در نمایشگاه

ای معرفی کرد و چندان حرفهآالت نهکند.نامی، کشور هند را در زمینه ماشینهای خصوصی داخل و خارج ایران کمک میبین بخش

ویژه در حوزه کاشت برنج و شالی و همچنین تراکتور با توان کم و متوسط تواند ابزارآالت نسبتاً ارزان بهادامه داد: از آنجا که هند می

های عضو اتحادیه جهانی تولیدکنندگان ماشین 14تواند مفید باشد. ضمن اینکه کشور مذکور، یکی از ر دهد، میرا در اختیار ایران قرا

روز گذشته به این اتحادیه پیوسته و پانزدهمین کشوری است که نامش در  10رود که البته ایران نیز طی شمار میکشاورزی به

انند ایتالیا، ای مدلیل وجود کشورهای پیشرفتهکرد: پیوستن به اتحادیه جهانی، به فهرست این اتحادیه به ثبت رسیده است.وی عنوان

تواند دهد و این موضوع میآمریکا، کانادا، فرانسه و آلمان، تولیدکنندگان ما را در فضایی رقابتی به لحاظ کیفیت و قیمت قرار می

های رود تا چند سال آینده ایران به یکی از قطبنابراین امید میهای کشاورزی ایران ایجاد کند؛ بانقالبی مثبت در حوزه ماشین

های هند نیز در همین ارتباط به ایانا گفت: شباهت EEPCکننده ادوات کشاورزی در آسیا تبدیل شود.دبیر اجرایی انجمن تأمین

ر عنوان مثال، همانطوسارکار بیان کرد: بههای کشاورزی بین ایران و هندوستان وجود دارد.بهاسکار بسیاری از نظر جغرافیایی و روش

آالت تولید شده در این کشور شود، در هند نیز همین اصل حکمفرماست و ابزارها و ماشینمالکی دیده میکه در ایران نظام خرده

لیمی ی تنوع اقشوند. وجود مناطق بیابانی، کوهستانی و ساحلی و همچنین نزدیکچنینی تولید میعمدتاً برای مصارف اراضی این

های تولید شده در هند، برای ایران باشد.وی معتقد تواند تضمینی برای استفاده دستگاههایی است که میایران و هند از دیگر شباهت

طقه های دیگر منشود و هدف ما از ارتباط با این کشور، دستیابی به سرزمینعنوان یک کشور مهم در منطقه تلقی میاست: ایران به

ارکار شود.سهای خصوصی دو کشور ایجاد میهای فراوانی برای شرکتطریق ایران خواهد بود؛ بنابراین با امضای تفاهمنامه، موقعیتاز 

شرکت ایرانی برای حضور در آن دعوت  25شود که از مارس امسال، نمایشگاه مهندسی در هند برگزار می 18تا  16تأکید کرد: در 

آالت کشاورزی فعال هستند. ضمن اینکه هزینه اقامت و بخشی از هزینه سفر را انجمن وزه ماشینشده که بخشی از آنها در ح

المللی خدمات فنی و مهندسی که در بوستان متقبل خواهد شد.امروز در حاشیه برگزاری نخستین نمایشگاه بین EEPCمهندسی 

و انجمن  EEPCآالت کشاورزی بین انجمن ر زمینه ماشینای به منظور ارتقای همکاری دوگو برگزار شده بود، تفاهمنامهگفت

 ها در زمینه ادوات کشاورزی تأکید دارد./های کشاورزی به امضا رسید که بر توسعه همکاریتولیدکنندگان ماشین

http://www.iana.ir/fa/news/4025٣/%D9%BE%DB%8C%D8% 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۲تاریخ: 

 هزار خانوار عشایری به سامانه های خورشیدی 12اطلس راه های عشایری به زودی تهیه می شود/ تجهیز 

 .هزار خانوار عشایری کشور به سامانه های خورشیدی تولید انرژی مجهز شده اند12رئیس سازمان امور عشایر ایران گفت: 

ایانا، کرمعلی قندالی در قزوین با بیان اینکه عشایر به نسبت جمعیت خود سهم قابل توجهی در اقتصاد ملی دارند، افزود:  به گزارش

وی یادآور شد: براساس آخرین آمار جمع آوری شده که مربوط .درصد صنایع دستی کشور نیز به دست این قشر تولید می شود ٣5

این مسئول از دامداری به عنوان .هزار خانوار است 215هزار نفر با  200ک میلیون و است، جمعیت عشایری کشور ی 8٧به سال 

درصد از جمعیت دامی سبک  28میلیون واحد دامی معادل با  24شغل اصلی عشایر کشور یاد کرد و گفت: جمعیت عشایری دارای 

وی در ادامه به وظائف .این قشر تولید می شود درصد از محصوالت پروتئینی داخل توسط 25کشور را به خود اختصاص داده است و 

سازمان امور عشایر کشور پرداخت و گفت: این سازمان وابسته به وزارت جهاد کشاورزی، ساماندهی به زندگی عشایری از جمله در 

 .حوزه کوچ و یا در صورت لزوم اسکان و رسیدگی به وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عشایر را برعهده دارد

استان دارای اداره کل است، اظهار کرد: به زودی نیز ادارات استانی در زنجان،  29قندالی با بیان اینکه سازمان امور عشایر کشور در 

این مسئول از پرداخت تسهیالت به عشایر برای تولید محصوالت .قم و قزوین که فاقد تشکیالت اداری بوده ایم، راه اندازی می شود

وشت قرمز خبر داد و اظهار کرد: یکی از کارهای مهم این سازمان در حوزه اقتصاد، کمک به تولید و پرورش دام پروتئینی مانند گ

وی اضافه کرد: با هدف حمایت از تولیدات عشایری در حال حاضر .درصد از اقتصاد عشایر وابسته به دامداری است ٧5است، چرا که 

رئیس سازمان امور عشایر ایران گفت: برای .هار استان کشور به اجرا درآمده استطرح تولید محصول ارگانیک توسط این قشر در چ

ایجاد تنوع در اشتغال و درآمد عشایر تالش داریم تا این قشر عالوه بر فعالیت های مربوط به دامداری و تولید صنایع دستی، در حوزه 

قندالی از تهیه اطلس راه های عشایری در .زراعت نیز بپردازندکشاورزی نیز ورود پیدا کرده و در صورت وجود شرایط مناسب به کار 

 .درصد از جمعیت عشایری کشور از راه دسترسی مناسب بهره مند هستند 95در حال حاضر  :آینده نه چندان دور خبر داد و گفت

د مورد نیاز برای تامین غذای عشایر در کنار تامین آر :وی همچنین با اشاره به مشکل کم آبی و تاثیر آن بر زندگی عشایر، اظهار کرد

در حوزه تامین آب ساالنه میلیون ها لیتر آب از طریق تانکر برای مصرف شرب و استفاده دام به این قشر ارایه می شود و در کنار آن 

مور عشایر اظهار رئیس سازمان ا.نیز طرح هایی برای اصالح قنات ها و چشمه ها به منظور بهره برداری عشایر در دستور کار داریم

کرد: در زمینه تامین سوخت فسیلی عشایر نیز فعال هستیم و در کنار آن تالش داریم تا جمعیت عشایری از طریق انرژی های نو، 

هزار خانوار عشایری کشور به سامانه های خورشیدی تولید انرژی 12برق مورد نیاز خود را تامین و تولید کنند که در همین زمینه 

قندالی همچنین یادآور شد: از مجموع افراد زیر پوشش بیمه اجتماعی روستائیان، کشاورزان و عشایر سهم جمعیت .اندمجهز شده 

درصد عشایر از بیمه تامین اجتماعی  50وی اظهار کرد: در حال حاضر.عشایری کشور نیمی از افراد تحت پوشش این بیمه است

 .درصد این قشر دارای دفترچه بیمه درمانی هستند 98ولت تدبیر و امید، برخوردار بوده و با اجرای طرح سالمت از سوی د

درصد از دام های عشایر کشور نیز بیمه هستند اما تالش داریم تا با انگیزه بخشی و ترعیب عشایر  ٣4این مسئول همچنین گفت: 

جمعیت عشایری را نیز یکی از وظایف پیش رئیس سازمان امور عشایر ایران اسکان .درصد افزایش دهیم 50این رقم را به بیش از 

بینی شده سازمان امور عشایر خواند و کفت: ما موظفیم برای کسانی که به هر دلیل امکان کوچ ندارند شرایط الزم را برای اسکان و 

 .اشتغال فراهم کنیم

ww.iana.ir/fa/news/http://w401٧1/%D8%A٧%D8%B٧%D9%84%D8% 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۲تاریخ: 

 کند چرا؟نباید نگران بود که آهو کجا می

 شرق ,پوریا عالمی

  :رحمت حافظی، عضو شورای شهر تهران، چند چرا برایش پیش آمده

میلیارد تومان  198میلیارد تومان بوده، اما شهرداری  492نشانی، تشتاکنون، اعتبار مصوب شورا برای آ 92از ابتدای سال »چرای اول

ترین زمان درباره چرایی عدم تخصیص اعتبارات مصوب شورای شهر تهران قالیباف در کوتاه»چرای دوم«از آن را تخصیص نداده، چرا؟

میلیارد تومان دریافتی شهرداری از محل 114از  94در سال »رای سوم«نشانی توضیح دهد که کال چرا؟درباره بودجه سازمان آتش

میلیارد تومان در محل دیگری هزینه شده است.  ٧4میلیارد تومان تخصیص صادر شده و  40دو درصد عوارض ایمنی ساختمان، تنها 

یلیارد تومان م 21میلیارد تومان وصول شده که تا زمان حادثه  69نیز از این محل تا این تاریخ،  95در سال »رای چهارم«چرا؟

 «میلیارد تومان رسیده است. چرا؟50تخصیص یافته و یک هفته بعد از حادثه فروپاشی پالسکو، این مبلغ به 

چرا را کاشتند درنیامد. »هزار اتوبان تهران باال رفت که با خط خوش نوشته بود: هزار بیلبورد در چهاربعد از طرح این سؤاالت، سه

راستی جای کشیدن آه و به»همچنین این بیلبورد با تصویری از کاکتوس: «. روزی تهرانشبانه و سرویسواحد زیباسازی و تعمیرات 

وقت دولت روحانی چی؟ اون یعنی خوبه؟ ما بدیم؟ / با کند چرا؟ / اوناز شهرداری پرسیدن چرا / نباید نگران بود که آهو کجا می

 .«تشکر

http://www.iana.ir/fa/news/40162/%D9%86%D8%A 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۲تاریخ: 

 گردشگری, آلترناتیو کشاورزی ؛ بررسی یک نمونه

وستاییان ی معیشتی ریافته سبب رونق اقتصادی، پیشرفت روستاها و کاهش وابستگگردشگری روستایی در اغلب کشورهای توسعه

ها، این استان، وجود رودخانهویژه در استان خوزستان نیز با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران و به به منابع آب و خاک شده است. در

ه جاین منطقه توسعه یابد و بیش از پیش مورد تودریا، سواحل بکر، میراث تاریخی و فرهنگی جا دارد صنعت گردشگری روستایی در

یافته سبب رونق اقتصادی، پیشرفت روستاها و کاهش وابستگی نگار نخلی: گردشگری روستایی در اغلب کشورهای توسعه.قرار گیرد

این ویژه در استان خوزستان نیز با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران و به معیشتی روستاییان به منابع آب و خاک شده است. در

 این منطقه توسعه یابد و، دریا، سواحل بکر، میراث تاریخی و فرهنگی جا دارد صنعت گردشگری روستایی درهااستان، وجود رودخانه

 های طبیعیدلیل وجود جاذبهاین روستاهاست که بهای از بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. روستای شلهه در شرق آبادان نمونه

روستای منتخب برای طرح آموزش گردشگری  6های گسترده به عنوان یکی از اناروند و وجود نخلستهمچون همجواری با رودخانه

رده کار کروستایی توسط منطقه آزاد اروند انتخاب شده؛ طرحی که چند ماه قبل با هدف ورود روستاییان به حوزه گردشگری آغاز به

نیما آذری مجری پروژه گردشگری روستایی  در همین خصوص.تواند سهم بزرگی در رشد اقتصادی روستاها داشته باشداست و می

ها، ایجاد اشتغال برای روستاییان و ساماندهی گردشگری این طرح در استان خوزستان، شناسایی پتانسیلهدف از اجرای »گوید: می

ق دارد اما خصوص در فصل بهار روناین منطقه است؛ چرا که عمدتا در آبادان و خرمشهر گردشگری جنگ و شهری بهروستایی در 

های آذری با اشاره به پتانسیل« شود.متاسفانه همیشه جای خالی گردشگری روستایی به سبب شرایط حاکم پس از جنگ احساس می

های متعددی دارد؛ کافی است گردشگران را این روستا بسیار وسیع است و ویژگی»دهد: شلهه در گردشگری روستایی، ادامه می

نگری در حاشیه رودخانه اروند وی به مبحث پرنده« این روستا لذت ببرند. یش ببریم تا از آرامش و فضای خاصایستگاه پایستگاه به

امروزه گردشگری کشاورزی در دنیا بسیار رونق دارد و » :گویدکند و میها اشاره میو نشان دادن شیوه کشاورزی و کار در نخلستان

 «.این امکان به خوبی مهیاستها ن زمیندر جلگه خوزستان نیز به سبب آبرفتی بود

 گردشگری، آلترناتیو کشاورزی

های استان های اخیر ساخت سدهای متعدد در باالدست رودخانهمتاسفانه در سال»کند: گردی خاطرنشان میاین فعال طبیعت

زی و زندگی مردم منطقه اثر مستقیم این استان شده و این مساله بر کشاورخوزستان و کاهش آب ورودی به آنها سبب شوری آب در 

: دهدوی ادامه می« گذاشته؛ چرا که شوری آب کیفیت و میزان محصوالت تولیدی و در پی آن درآمد روستاییان را کاهش داده است.

ری ردشگتوان از گهای موجود در استان خوزستان، هنوز هم میآمده و با توجه به ظرفیتمحیطی پیشبا وجود تمام مشکالت زیست»

های کوچک و گذاریتوانند با سرمایهمردم منطقه می»شود: آذری یادآور می «.زایی روستاییان استفاده کردکشاورزی برای اشتغال

این حوزه ورود و از گردشگران پذیرایی کنند. در عین حال، اگر مردم منطقه به اشتغال و درآمد برسند های خودشان به تجهیز خانه

ه کند کمدیر اجرایی پروژه گردشگری روستایی در پایان ابراز امیدواری می« اجرت روستاییان به شهرها نخواهیم بود.قطعا شاهد مه

ها موثر باشد و اهالی منطقه بر رونق گردشگری روستایی در منطقه، در بحث حفاظت از محیط زیست، فرهنگ و ارزشاین پروژه عالوه

 «.هایشان بکوشنداسداشت داشتهرا تشویق کند که بیش از پیش برای پ

 کندشلهه از ورود گردشگران استقبال می

روستای شلهه پتانسیل »گوید: روستای شلهه درباره اهمیت جذب گردشگر میدر همین حال، عیسی ابوالدوله از ساکنان قدیمی 

م ها را نیز فراهنه شناخت سایر فرهنگشود بلکه زمیزایی میجذب گردشگر را دارد و رفت و آمد گردشگران نه تنها سبب اشتغال

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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منظور بهبود شرایط اسکان مسافران را برای روستاییان وی با گالیه از مسووالن صنعت گردشگری، تامین امکانات الزم به« کند.می

فراوانی برای رونق های همچنین برنامه .کنیماز میهمانان پذیرایی می ما به همان سبک قدیمی»افزاید: کند و میدشوار عنوان می

های محلی، آداب و ها و بازیگردشگری در منطقه داریم و تالش خواهیم کرد با طبخ غذاهای سنتی، پذیرایی با قهوه و اجرای برنامه

ورد وی همچنین درم« ها کمک کند.تواند به احیای سنترسوم گذشتگان را زنده نگاه داریم؛ چراکه به شخصه معتقدم گردشگری می

دستی برای استفاده روزمره ساکنان روستاست اما در نظر در حال حاضر تولید صنایع»دهد: صنایع دستی در روستا توضیح می تولید

ر معاش ای از اهالی روستا امرااین طریق عدهداریم با ارتقای کیفیت، محصوالتی تولید کنیم که برای گردشگران جالب توجه باشد و از 

زاید: افکنند، میاین طریق امرار معاش میداری است و مردم از ره به اینکه کار اصلی اهالی روستای شلهه نخلابوالدوله با اشا«.کنند

به بعد و به دنبال شوری آب وضعیت  84شود اما متاسفانه از سال های کشاورزی منطقه با جزر و مد تامین میآب مورد نیاز زمین»

های انتقال آب، سبب ها، ساخت سدها در باالدست و طرحگر، در حال حاضر کم شدن بارشها تغییر کرده است. از سوی دینخلستان

 این نخلدار ساکن«این روستا ضرورت دارد.کاهش کیفیت و میزان محصوالت کشاورزی شده است. از همین رو، توسعه گردشگری در 

بر جبران کاهش درآمدهای کشاورزی، روستای شلهه را به کند که با توسعه گردشگری بتوان عالوهشلهه آبادان ابراز امیدواری می

 .ها را حفظ کردهمگان معرفی و سنت

http://www.iana.ir/fa/news/40150/%DA%AF%D8%B1%D8%AF% 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۴تاریخ: 

 ! حمله به رئیس دامپزشکی با تبر

ای انجام گرفته در سطح شهر و روستاها متوجه شدند که های نوبهاکیپ بازرسی و نظارت دامپزشکی شهرستان نهاوند طی بازرسی

یور و آنزای طکند که ضمن تذکرات قبلی و با توجه به شیوع بیماری آنفلویکی از اهالی روستا اقدام به عرضه و فروش مرغ زنده می

تهدید سالمت شهروندان، مانع انجام فعالیت وی شدند اما مرد فروشنده و همکارانش پس از حمله به رئیس اداره و کارمندش با تبر، 

 .آنان را مجروح کردند و سپس متواری شدند

 .فتندفروش قرار گررئیس اداره دامپزشکی و کارشناس مواد خام دامی در نهاوند هدف حمله یک مرد مرغ

ای انجام گرفته در سطح شهر و های نوبهبه گزارش خبرآنالین، اکیپ بازرسی و نظارت دامپزشکی شهرستان نهاوند طی بازرسی

کند که ضمن تذکرات قبلی و با توجه به شیوع روستاها متوجه شدند که یکی از اهالی روستا اقدام به عرضه و فروش مرغ زنده می

تهدید سالمت شهروندان، مانع انجام فعالیت وی شدند اما مرد فروشنده و همکارانش پس از حمله به رئیس  بیماری آنفلوآنزای طیور و

در این حادثه دکتر حیدر سلگی رئیس اداره دامپزشکی به علت .اداره و کارمندش با تبر، آنان را مجروح کردند و سپس متواری شدند

کارشناس و بازرس مواد خام دامی به علت شدت ضربه وارده تحت مراقبت و  آسیب واردشده به ناحیه ستون فقرات و حسن توکلی

 .درمان قرار گرفتند

 ماجرا از زبان رییس اداره دامپزشکی نهاوند

رئیس اداره دامپزشکی نهاوند به خبرنگار ایرنا گفت: روز گذشته در ادامه بازدید های همیشگی خود و راستای کنترل و جلوگیری از 

 .زای پرندگان در سطح جامعه از روستای گوشه واقع در بخش مرکزی بازدید به عمل آوردیمشیوع آنفلوان

حیدر سلگی افزود: در حین بازدید با یک مرغ فروش در داخل روستا که به صورت غیر مجاز اقدام به فروش مرغ می کرد برخورد 

که از سوی مرغ فروش با کارد قصابی و تبر به شدت  نمودیم که کارشناس ما برای ارائه مستندات خود قصد تهیه عکس را داشت

وی افزود: پس از آن این فرد متخلف به من حمله کرد و من با .مورد حمله قرار گرفت که از ناحیه گوش و دست دچار جراحت شد

ه جای م وارد کرد کپشت به زمین خوردم که در اثر آن ستون فقرات من دچار آسیب دیدگی شده و با پشت تبر چند ضربه نیز به بدن

وی گفت: پس از این حادثه ما را به بیمارستان منتقل کردند و تحت درمان قرار گرفتیم و ضارت نیز متواری شده .آنها کبود می باشد

 .موی افزود: چند ماه پیش این شخص ماموران ما را با چاقو تهدید کرده بود و ما نیز گزارش آنرا به مراجع ذیصالح اعالم نمودی. است

فرمانده انتظامی نهاوند نیز در گفت و گو با ایرنا گفت: تاکنون از سوی دامپزشکی درباره این موضوع شکایتی صورت نگرفته اما به 

 .پاسگاه دهفول اعالم کرده ایم که اقدام الزم را در این زمینه انجام دهند

 اداره دامپزشکی قبل از بازدید با نیروی انتظامی هماهنگیسرهنگ منصور ملکی گفت: برای پیشگیری از اینگونه موارد بهتر است که 

 .نموده تا ما بتوانیم حمایتهای الزم را به عمل آوریم

http://www.iana.ir/fa/news/402٧4/%D8%AD%D9%8 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۰تاریخ: 

 یل از پیشکسوت صنعت نوین خوراک دام کشورتجل

اصفهانی امروز دهم بهمن، در اتاق سال تالش در عرصه صنعت نوین خوراک دام، مراسم تجلیل از دکتر علی رحیمیان 60به پاس 

در اعتال و رشد ساله خود خدمات شایانی را  95است. او در عمر  1٣00علی رحیمیان اصفهانی متولد   .شودبازرگانی ایران برگزار می

توان به توسعه آموخته رشته دامپزشکی دانشگاه تهران است. از اولین اقدامات وی میصنعت خوراک دام کشور انجام داده و دانش

 .کشتارگاه شهر تهران و ساماندهی آن اشاره کرد

صفهانی امروز دهم بهمن، در اتاق اسال تالش در عرصه صنعت نوین خوراک دام، مراسم تجلیل از دکتر علی رحیمیان 60به پاس  

به گزارش ستاد برگزاری مراسم تجلیل از ایشان که به همت انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان .شودبازرگانی ایران برگزار می

 و رشد ساله خود خدمات شایانی را در اعتال 95است. او در عمر  1300شود دکتر علی رحیمیان اصفهانی متولد ایران برگزار می

توان به توسعه از اولین اقدامات وی می .آموخته رشته دامپزشکی دانشگاه تهران استصنعت خوراک دام کشور انجام داده و دانش

 10در این گزارش آمده است: مراسم تجلیل از این چهره ماندگار کشور روز یکشنبه  .کشتارگاه شهر تهران و ساماندهی آن اشاره کرد

و با حضور تنی چند از وزرا، اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و مقامات کشوری و لشکری در  21تا  18بهمن از ساعت 

 .شوداتاق بازرگانی ایران برگزار می

http://www.iana.ir/fa/news/400٣9/%D8%AA%D8%AC%D9 
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 مرکبات
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۱تاریخ: 

 میلیاردی برف 1۰۰۰میلیارد تومانی مرکبات/ خسارت  3۰۰۰گردش مالی 

  .رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران گردش مالی مرکبات را در اقتصاد استان سه هزار میلیارد تومان اعالم کرد 

ادی شاورزی امروز در جبهه اقتصک جهاد اینکه بابیان فجر مبارک دهه مناسبت به رانخبرنگا با نشست در دوشنبه ظهر حیدرپور دالور 

 های اقتصادی دارا است.درصدی باالترین رشد را در بخش 4.5کند اظهار داشت: این بخش با رشد فعالیت می

ل رود و به دلیان به شمار میترین بخش در استوی به نقش کشاورزی در اقتصاد استان و گردش مالی افزود: بخش کشاورزی قوی

های صورت گرفته از سوی دولت، اقدامات زیربنایی و خدماتی خوبی در سطح استان صورت گرفته و تولید رشد قابل قبولی پشتیبانی

بینی تولید محصوالت کشاورزی را هفت میلیون تن در سال جاری بیان کرد و گفت: میزان تولید محصوالت داشته است.وی پیش

میلیارد تومانی به  900رزی در استان وضعیت قابل قبولی دارد.حیدرپور بابیان اینکه برف آذرماه سال جاری خسارت بیش از کشاو

بخش کشاورزی وارد کرده است گفت: مرکبات استان سه هزار میلیارد تومان گردش مالی در اقتصاد استان دارد که هزار میلیارد 

زدگی و سرمازدگی را به محصوالت باغی زمان جهاد کشاورزی مازندران خسارت ناشی از یختومان دچار خسارت شده است.رئیس سا

شده است.رئیس سازمان جهاد کشاورزی توجه دانست و گفت: برای جبران خسارات، تسهیالت و اعتبار بالعوض در نظر گرفتهقابل

 با لیارد ریال اعتبار در دهه فجر در استان عملیاتی می شود ومی ٣11پروژه با  4٣مازندران به پروژه های دهه فجر اشاره کرد و گفت: 

میلیارد  200.حیدرپور بابیان اینکه شوند می مند بهره آن مزایای از روستا 29 در خانوار 900 و هزار دو از بیش ها طرح این اجرای

میلیارد تومان برای  20از این میزان  شده است گفت:درصد برای جبران خسارت به استان درنظرگرفته 10تومان تسهیالت با نرخ 

االسالم سید مجتبی موسوی مسئول کمیته روستایی و عشایری ستاد شده است.حجتجبران خسارت محصوالت کیوی در نظر گرفته

عطرافشانی  های شهدا و عشایر،دهه فجر در مازندران اظهار داشت: مراسم زنگ انقالب در روستای مالکالی محمودآباد، دیدار با خانواده

 رود.های ستاد دهه فجر به شمار میمزار شهدا، تجلیل از تولیدکنندگان برتر ازجمله برنامه

 است خودکفا بومی فرهنگ ٔ  های روستایی بیان کرد و گفت: مازندران درزمینهفرهنگترین هدف دهه فجر، حفاظت از خردهوی مهم

 .دهیم سوق روستاها به اسالمی فرهنگ چارچوب در را فجر دهه شادی کنیممی تالش و

کنند اظهار فقیه در جهاد کشاورزی استان فعالیت میروحانی زیرنظر مجموعه نمایندگی ولی 60االسالم موسوی بابیان اینکه حجت

 شود.داشت: این در حالی است که اعتباری برای این مجموعه در نظر گرفته نمی

http://www.iana.ir/fa/news/401٣5/%DA%AF%D8% 
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 مرکبات
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۰تاریخ: 

سازی مشروط بر حمایت از تولید, رسمی رایج ها به دریا رسیده اند/ معدومهای سرمازده از رودخانهپرتقال

 در تمام جهان

ازار کشش جذب آن را ندارد، روندی عادی در تمام دنیا و برای حمایت از تولیدکننده سازی بخشی از محصوالت کشاورزی که بمعدوم

 .و حفظ استمرار تولید است

شده به های معدوموگو با خبرنگار ایانا با بیان اینکه پول پرتقالمعاون بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران امروز در گفت

های پرتقال در شمال کشور، سازمان تعاون روستایی موظف به پس از سرمازدگی بخشی از باغ باغداران پرداخت خواهد شد، گفت:

های بندی کرد و پرتقالها را به درجه یک، دو و سه تقسیمخرید آنها شد.مهین ابراهیمی افزود: سازمان تعاون روستایی محصول این باغ

 تومان خریداری کرد. 550تقال درجه سه را تومان و پر ٧20تومان، پرتقال درجه دو  8٣4.5درجه یک 

هزار تن  22تن پرتقال درجه یک و دو و  500هزار و  12، از استان مازندران 95ماه دی ٣0وی تأکید کرد: این سازمان تا تاریخ 

 هزار تن پرتقال درجه سه را تحویل گرفت. 12پرتقال درجه سه و از استان گلستان 

های درجه سه که قابلیت استفاده صنعتی داشتند، با تعاون روستایی ایران ادامه داد: بخشی از پرتقال معاون بازرگانی سازمان مرکزی

ان ها حتی قابلیت استفاده صنعتی نداشتند و امکهای فرآوری به کنستانتره تبدیل شدند، اما مقداری از این پرتقالانتقال به کارخانه

 ها از باغداران تحویل گرفته نشد.ل این پرتقالاستفاده از آنها وجود نداشت، به همین دلی

دیده توسط هیأت دولت، عنوان کرد: هرچند تعاون میلیارد تومان برای کمک به باغداران آسیب 200ابراهیمی با اشاره به تخصیص 

در اختیار استاندار مازندران میلیارد تومان  200ها را از باغداران تحویل نگرفت، اما با تصمیم هیأت دولت مبلغ روستایی این پرتقال

 صورت کمک بالعوض در اختیار باغدارانی که پرتقال آنها قابل استحصال نبود قرار گیرد.و ستاد بحران این استان قرار گرفت تا به

و اکنون این ها رها کردند های سرمازده را در رودخانههای بالعوض، پرتقالوی یادآور شد: باغداران پس از اطمینان از دریافت کمک

 ها به دریا رسیده و جنجال به پا کرده است.پرتقال

ها با هدف حمایت از سازی یا ریختن محصوالت کشاورزی به دریا تصمیمی است که دولتابراهیمی در پایان اظهار داشت: معدوم

 نیست و در تمام دنیا مرسوم است./ بارگیرند. این اتفاق در ایران برای نخستینتولیدکننده، استمرار تولید و تنطیم بازار می

http://www.iana.ir/fa/news/40044/%D9%BE%D8%B1%D 
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 مصاحبه , سخنرانی, بازدیدها
 فارس - ۹۵/۱۱/۱۲ : تاریخ

 ای واردکنندگان است درصدی کشاورزی نابودی تولید داخلی به نفع مافی ۵تعرفه 
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفت: کاهش شدید تعرفه محصوالت کشاورزی توسط دولت و گشودن 

  .های اقتصاد مقاومتی در تناقض استهای کشور به روی واردات محصوالت کشاورزی سایر کشورها با سیاستدروازه

 96نگار فارس در شوش با اشاره به مصوبه کاهش تعرفه محصوالت کشاورزی در سال وگو با خبرسید راضی نوری امروز در گفت

درصد بوده حذف شده و به عبارتی واردات محصوالت  9توسط دولت اظهار کرد: براساس این مصوبه مالیات بر ارزش افزوده که 

کاالهای اساسی از جمله گوشت و برنج در سال قلم  8وی ادامه داد: دولت با مصوبه هیأت وزیران تعرفه .کشاورزی تقویت شده است

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس بیان کرد: بر این اساس با کاهش شدید وضعیت نسبی و .را تا حد زیادی کاهش داده است 96

 رقابتی کاالهای کشاورزی تولیدی کشور و شکسته شدن بازار، مشکالت زیادی برای تولیدکنندگان بخش کشاورزی به وجود خواهد

وری، بخش کشاورزی و منابع طبیعی، قانون تجمیع وظایف توجهی به قانون افزایش بهرهنوری با بیان اینکه این اقدام دولت، کم.آمد

بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی و قانون برنامه پنجم توسعه است، افزود: این مصوبه هیات دولت اقدامی مخالف با 

وی با اشاره به ضرورت حمایت از بخش کشاورزی و تخصیص یارانه به این بخش توسط دولت .های اقتصاد مقاومتی استسیاست

درصد، ضمن فشار به تولیدکننده داخلی، امنیت غذایی را در آینده به مخاطره  5ادامه داد: واردات محصوالت کشاورزی با تعرفه 

 .شودنندگان میاندازد و همچنین باعث نابودی تولید داخلی به نفع مافیای واردکمی

اد های اقتصهای کشور به روی واردات محصوالت کشاورزی سایر کشورها، با سیاستاین نماینده مجلس تصریح کرد: گشودن دروازه 

ای که به امضای تمام نوری در پایان یادآور شد: اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس در جلسه خود با نامه.مقاومتی در تناقض است

توجهی و قصور دولت نسبت به ید، خطاب به هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی اعتراض خود را در ارتباط با کمنفر اعضا رس 2٣

 .وری در بخش کشاورزی و قانون تجمیع اعالم کردندقوانین مختلف از جمله قانون افزایش بهره

://www.farsnews.com/newstext.php?nn=http1٣951111001964 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۵تاریخ: 

 سفر وزیر صنایع و کاالهای کشاورزی مالزی به ایران

احیاء مجدد دفتر پالم(، بررسی )برگزاری سمیناری در خصوص چوب، برپایی نمایشگاه و سمیناری برای معرفی خواص روغن نخل 

منطقه ای روغن پالم در تهران و چگونگی ارتقای همکاری های دو کشور در زمینه کائوچو از برنامه های پیش بینی شده وزیر مالزیایی 

نفره برای مذاکره  25وزیر صنایع و کاالهای کشاورزی مالزی هفته آینده در صدر یک هیات  'ماه سیو کئونگ' .در سفر به تهران است

 .مقام های جمهوری اسالمی ایران به منظور توسعه همکاری های دوجانبه به تهران سفر می کند با

به گزارش ایرنا از کواالالمپور ، وزیر صنایع و کاالهای کشاورزی مالزی در سفر دو روزه خود به تهران که از روز یکشنبه آغاز می شود 

وزیر جهاد کشاورزی  'محمود حجتی'وزیر صنعت، معدن و تجارت،  'ا نعمت زادهمحمدرض'با مقام های جمهوری اسالمی ایران از جمله 

 .رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسالمی دیدار و گفت وگو خواهد کرد 'علی نوبخت حقیقی'و 

دد دفتر ، بررسی احیاء مج(برگزاری سمیناری در خصوص چوب، برپایی نمایشگاه و سمیناری برای معرفی خواص روغن نخل )پالم

منطقه ای روغن پالم در تهران و چگونگی ارتقای همکاری های دو کشور در زمینه کائوچو از برنامه های پیش بینی شده وزیر مالزیائی 

وزیر صنایع و کاالهای کشاورزی مالزی پیش از سفر به ایران به هند سفر کرده و با مقام های این کشور نیز .در سفر به تهران است

میالدی توجه خاصی به افزایش صادرات در سه زمینه  201٧دولت مالزی در بودجه سال .همکاری ها مذاکره می کند برای توسعه

 .به هند و ایران در راستای سیاست دولت این کشور در بودجه است 'ماه سیو کئونگ'کائوچو، روغن پالم و چوب داشته و سفر 

میلیون دالر( برای افزایش صادرات روغن پالم، کائوچو، چوب  ٧2حدود )گیت میلیون رین 286میالدی مالزی  201٧در بودجه سال 

میلیون دالر( برای انجام تحقیقات علمی به منظور افزایش  12میلیون رینگیت )حدود  50و فلفل اختصاص یافته است. همچنین 

 .از اقتصاد کشور است کیفیت محصوالت روغن پالم تخصیص یافته است که نشان از توجه دولت مالزی به این بخش

جمهوری اسالمی ایران یکی از واردکنندگان سنتی روغن پالم از مالزی است و به دلیل شرایط خاص طی سال های اخیر، اقدام به 

 2015و در سال  201٣درصد نسبت به سال  29.6میالدی  2014ایران در سال .کاهش واردات این محصول از مالزی کرده است

درصد نسبت به سال قبل از آن واردات روغن  19میالدی نیز حدود  2016و در سال  2014رصد نسبت به سال د 10میالدی حدود 

یکی از اهداف سفر وزیر مالزیایی به ایران احیای مجدد بازار کشورمان برای واردات این محصول .پالم از مالزی را کاهش داده است

در نظر دارد با ارائه نتایج تحقیقات علمی، مضر نبودن این محصول  'اه سیو کئونگم'است و طبق اخبار منتشره در رسانه های مالزی، 

 .را برای واردکنندگان کشورهای هند و ایران تشریح کند

http://www.iana.ir/fa/news/40281/%D8%B٣%D9%81%D8 
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 سخنرانی، بازدیدهامصاحبه، 
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۳تاریخ: 

 دهدای را افزایش میرو میزان گازهای گلخانهگهای مانحذف جنگل

دهد که این نواحی نقش سپری را در برابر های جزر و مدی و علفزارهای دریایی نشان میهای حرا، باتالقتجزیه و تحلیل از جنگل

 .کنندتغییرات آب و هوایی بازی می

دهد که این نواحی نقش سپری را در برابر های جزر و مدی و علفزارهای دریایی نشان میهای حرا، باتالقتجزیه و تحلیل از جنگل

 ها ازجمله کمکاکسیدکربن همه گزینهکنند.به گزارش ایانا، در تالش جهانی برای کاهش میزان دیتغییرات آب و هوایی بازی می

را، های حهای ساحلی مانند جنگلدهد که اکوسیستم تاالبگیرند. تحقیقات اخیر نشان میقرار می گرفتن از طبیعت مورد توجه

اکسیدکربن از اتمسفر و ذخیره آن برای صدها و هزارها سال بسیار مناطق باتالقی در جزر و مدها و علفزارهای دریایی در جذب دی

دیگر  هایمند هستند که آیا سیستم، بسیار به دانستن این موضوع عالقهگذاران در مورد تغییرات آب و هواکارآمد هستند.سیاست

ات آب توانند اثرات تغییرها و ماهیان میای، فیتوپالنکتونهای قهوههای جنگلی مانند جلبکدریایی مانند جزایر مرجانی، اکوسیستم

 و هوایی را کاهش دهند.

مناطق ساحلی دارند. این نواحی ساحلی نقش مهمی را نیز در اکسیدکربن نقش مهمی را در درختان حرا در جذب دی

 برابر طوفان و جاری شدن سیل بر عهده دارند که برای حفاظت از آبزیان در بخش شیالت بسیار مهم است.

 های ساحلی در حفاظت از جوامعشناسی و محیط زیست، به نقش تاالب، در مجله مرز بوم201٧شده در اول فوریه مطالعه چاپ

اتژیک ها از نظر ارزش استرها برای دولتکند. مدیریت مناطق ساحلی تاالبهای سیالبی و فرسایش نیز اشاره میساحلی در برابر جریان

 این نواحی در مبارزه با تغییرات اقلیمی بسیار حائز اهمیت است.

ای های ساحلی مختلف را در جذب گازهای گلخانهتمگوید: ما بسیاری از اکوسیسیکی از محققان در این مطالعه از دانشگاه مرلند می

کنند و این جذب کربن در دراز مدت از های ساحلی مقدار زیادی از کربن را جذب میبا هم مقایسه کردیم. نتایج نشان داد که تاالب

جزایر مرجانی و  ای،های قهوهکه میزان جذب کربن توسط جوامع جلبکلحاظ میزان ترسیب کربن طبیعی مهم است، در حالی

نه های ساحلی و دریایی بهترین نموهای قبلی موجود بر روی انواع اکوسیستمجانوران دریایی این گونه نیست.این مطالعه با ادغام داده

ن امطالعاتی از تاثیر این جوامع بر کاهش اثرات تغییرات آب و هوایی است. در این مطالعه برای ارزیابی، تیم تحقیقاتی بر روی میز

است و جذب کربن را در اجزای اکوسیستم شامل شاخ و برگ گیاهان، خاک و غیره مورد جذب کربن توسط هر اکوسیستم کار کرده

عنوان های دریایی عملکر بهتری در جذب کربن داشتند. بههای ساحلی از سایر سیستماست. نتایج نشان داد که تاالببررسی قرار داده

تن کربن در سال را ذخیره کنند که  ٣4توانند در حدود های حرا به تنهایی مییجه مهم رسیدند که جنگلمثال، محققان به این نت

 میلیون اتومبیل سواری در یک سال است. 24ای از تقریبا معادل انتشار گازهای گلخانه

دهد. بخشی ان میهای دریایی را نشهای نمکی و علفهای مانگرو, باتالقاین شکل چگونگی جذب کرب توسط جنگل

که مقدار قابل توجهی از شود )فلش سیاه(, در حالیاکسیدکربن )فلش سبز( جذب شده از جو دوباره منتشر میاز دی

 شود.کربن جذب شده, در خاک )فلش قرمز( برای صدها تا هزاران سال ذخیره می

برداری هها در سطح جهان نقش، برای اینکه این اکوسیستمبینی برای مناطق باتالقی جزر و مدی و علفزارهای دریایی متغیر استپیش

 شود.تن در سال، جذب کربن تخمین زده می 80ها حدود اند، اما در کل برای هر یک از این اکوسیستمنشده

ین است تن کربن در سال را جذب کنند. نکته مهم ا 200توانند تا های ساحلی در سطح جهان میتوان گفت که تاالبدر مجموع می

 تواند تا هزاران سال دست نخورده باقی بماند.کنند که میدرصد از کربن را در خاک ذخیره می 90تا  50ها که این اکوسیستم
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وند و یا رپروری از بین میهای ساحلی، برای توسعه و یا آبزیبه عقیده سوتن گریر، یکی از محققین این مطالعه هنگامی که تاالب

 شود.ای اتمسفر افزوده میشود و بر میزان گازهای گلخانهسوب کربن به طور چشمگیری در این نواحی کمتر میشوند، رتخریب می

گذاران و مدیران از تاثیر مهم اجزاء اکوسیستم بر کاهش اثرات تغییرات آب و هوایی مطلع شوند. هدف محققان این است که سیاست

بل طور قاای، بههای جلبک قهوههای دیگر، مانند جزایر مرجانی، تودهکه اکوسیستمدهد تجزیه و تحلیل جدید انجام شده نشان می

روند، ولی ظرفیت کنند و زیستگاه ارزشمندی برای ماهیان به شمار میهای سیالبی جلوگیری میتوجهی از فرسایش و جریان

 کنند.عنوان جذب کننده کربن نگاه میخشکی به های موجود درمحدودی در جذب کربن در دراز مدت دارند.محققان غالبا به جنگل

نقش  تواندکنند که نوار باریک سواحل جنگلی در جهان میکنند. محققان تاکید میها کربن را در خاک ذخیره نمیولی اغلب جنگل

ن در بر جذب کربهای تاالبی مبتنی بیولوژیکی مهمی در جذب کربن داشته باشد و این مطالعه گام مهمی در مدیریت اکوسیستم

 جهت سازگاری با تغییرات آب وهوایی است./

 خانلوترجمه: شهره صدری

 منبع:
https://www.eurekalert.org/ 

http://www.iana.ir/fa/news/402٣5/%D8%AD%D8%B0% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۳تاریخ: 

 ایمتا این لحظه کشت محصول تراریخته در کشور نداشته

 .شودهزار تن است که بیشتر شامل نخود و مقدار کمتری عدس می ٧5میزان واردات انواع حبوب به کشور حدود 

هاد کشاورزی در حاشیه نشست خبری که به مناسبت دهه فجر برگزار شد در جمع خبرنگاران با بیان معاون امور زراعت وزارت ج

اینکه در توسعه و رفع مشکالت تولید حبوب کشور کوتاهی شده است، گفت: کشاورزانی که در حوزه تولید حبوب فعالیت دارند با 

 رو هستند.پربازده و همچنین نبود مکانیزاسیون مناسب روبه ها، نبود ارقاممشکالت زیادی ازجمله خسارات ناشی از بیماری

المللی چهار مزرعه پایلوت در سراسر کشور عباس کشاورز افزود: برای رفع مشکالت کشاورزان این بخش با کمک یکی از مراکز بین

 ایجاد شد و ارقام جدید با پتانسیل باال و مکانیزاسیون مناسب به کار گرفته شد.

شود های کرمانشاه، کردستان و لرستان کشت میاکنون این ارقام در استانآمده همدستد: با حصول اطمینان از نتایج بهوی بیان کر

 اند.دهد که کشاورازن استقبال خوبی از این ارقام داشتهو گزارشات نشان می

ور، واردات این محصوالت محدود به نخود و معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه با وجود تمام مشکالت در کشت حبوب در کش

هزار تن نیست که بیشتر شامل نخود و مقدار کمتری  ٧5شود و ادامه داد: واردات انواع حبوب به کشور بیش از مقدار کمی عدس می

ورت صکشور به شود.کشاورز سرانه مصرف نخود در کشور را شش کیلوگرم به ازای هر نفر عنوان کرد و یادآور شد: نخود درعدس می

 هزار تن در سال است. ٧50کیلوگرم در هکتار و میزان تولید آن نیز  500تا  450شود و عملکرد این محصول بین دیم کاشته می

م، اما واردات ایوی درباره کشت محصوالت تراریخته تأکید کرد: تا این لحظه حتی یک هکتار کشت محصول تراریخته در کشور نداشته

های آنها در حال انجام است که خارج از حوزه وظایف این وزارتخانه بوده و طبق قانون مراقبت از مخاطرات و فرآوردهاین محصوالت 

 احتمالی این محصوالت با وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست است./

http://www.iana.ir/fa/news/4024٧/%D8%AA%D8%A٧%- 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۳تاریخ: 

 ایبرابری تولید کشت گلخانه۵افزایش 

دامات جام اقرئیس گروه توسعه کشت های گلخانه ای وزارت جهاد گفت: براساس برنامه اقتصاد مقاومتی، در صورت تأمین اعتبار و ان

پور اظهار داشت: بر اساس آخرین آمار رسمی داریوش سالم .برابر میزان فعلی خواهد شد5های کشور ، سطح گلخانه1404الزم تا افق 

هکتار آن به محصوالت سبزی و صیفی  ٧25٣هزار هکتار است که از این میزان  10های کشور حدود سطح گلخانه 94تا پایان سال 

ها به گل و گیاهان زینتی اختصاص دارد، افزود: هکتار از سطح گلخانه 2264 اینکه بیان با  ی در گفت و گو با مهرو.شودمربوط می

 .فرنگی و مابقی آن نیز مربوط به سایر محصوالت از جمله نهال، نشاء و ... استهکتار نیز مربوط به کشت توت 295حدود 

 کشت به های کشورهکتار از سطح گلخانه 5800ای کشور خیار است، تصریح کرد: نهپور با اشاره به اینکه عمده محصول گلخاسالم

 1٣5هکتار مربوط به انواع فلفل و  405فرنگی، های کشور به کشت گوجههکتار از گلخانه 5٧8به گفته وی، .شودمی مربوط خیار

های کشور نیز مربوط به سایر محصوالت از سطح گلخانههکتار  ٣٣5پور ادامه داد: هکتار مربوط به کشت ادمجان اختصاص دارد. سالم

ای ما حدود یک هزار تن و تولید خیار گلخانه ٧00ای کشور بیش از یک میلیون و وی افزود: تولیدات سبزی و صیفی گلخانه.است

هزار تن سایر  ٣2ان و هزار تن بادمج 20هزار تن فلفل،  55فرنگی، هزار تن گوجه 150هزار تن است، ضمن اینکه  450میلیون و 

شودبه گفته این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی، براساس برنامه اقتصاد مقاومتی، ای در کشور ما تولید میسبزیجات گلخانه

 شود و بنابراینهای کشور افزوده میهزار هکتار به سطح گلخانه 48، 1404در صورت تأمین اعتبارات و انجام اقدامات الزم تا افق 

 .برابر میزان فعلی( خواهد رسید 5هزار هکتار ) 58های کشور به سطح گلخانه

http://www.iana.ir/fa/news/402٣٣/%D8%A٧%D9%81%D8% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/40233/%D8%A7%D9%81%D8%25


 
عات راهبردی کشاورزی و آبمرکز ملی مطال  

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        5139 اهم اخبار کشاورزی هفته دوم بهمن 

 

186 
 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۳تاریخ: 

ها و موانع در توسعه روستایی/ ها, ضعفکید بر ظرفیتر از حالت بخشی به فرابخشی و حرکت فضایی/ تأعبو

 بنیانی شرط پایداری توسعه روستاییاقتصادی شدن و دانش

یی ودر دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس در سالن دکتر شک 95ماه بهمن 11نظران توسعه روستایی در تاریخ نشست صاحب

ریزی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس به مدیریت صبح برگزار شد. این نشست به همت گروه جغرافیا و برنامه 10ساعت 

مند به مباحث الدین افتخاری برگزار شد. در این جلسه اعضای هیأت رئیسه انجمن، جمعی از استادان دانشگاهی عالقهدکتر رکن

 .ها و نهادهایی که امور توسعه روستایی برعهده آنها است حضور داشتندمدیران سازمان توسعه روستایی و جمعی از

 زاده:وحید اسالم -خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( 

در دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس در سالن دکتر شکویی  95ماه بهمن 11نظران توسعه روستایی در تاریخ نشست صاحب

ریزی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس به مدیریت برگزار شد. این نشست به همت گروه جغرافیا و برنامه صبح 10ساعت 

مند به مباحث الدین افتخاری برگزار شد. در این جلسه اعضای هیأت رئیسه انجمن، جمعی از استادان دانشگاهی عالقهدکتر رکن

 ها و نهادهایی که امور توسعه روستایی برعهده آنها است حضور داشتند.توسعه روستایی و جمعی از مدیران سازمان

طور خالصه در این نشست وضعیت روستا و توسعه روستایی در برنامه ششم توسعه مورد نقد بررسی قرار گرفت. ابتدا دکتر افتخاری به

 د.نقاط مثبت برنامه ششم را با موضوعیت روستا و توسعه روستایی مورد بحث قرار دا

ام؛ رویکرد درونی و رویکرد بیرونی. منظورم از رویکرد درونی آن نگاه برنامه ششم توسعه را با دو رویکرد ارزیابی کرده"وی گفت: 

ای و ساختار و اهدافی است که در این زمینه وجود دارد. منظورم از رویکرد بیرونی مناسبات و روابط بین ساختار و اهداف و اندیشه

های راهبردی براساس چهار محور تنطیم شده ارهای فراگیر است. بر اساس ماده دوم برنامه ششم توسعه اولویتگیری ساختشکل

بینیم که این برنامه از چه نگاه فرابخشی. با توجه به این چهار محور می -4نگاه بخشی و  -٣نگاه مکانی،  -2نگاه خاص،  -1است: 

 "شده( برخوردار است.فتههای مثبتی )با توجه به دو رویکرد گویژگی

نخستین ویژگی برنامه ششم توسعه، توجه آمایشی به مسائل روستایی است. البته توجه کنیم که این "این استاد دانشگاه افزود: 

ای کردن روستا آن را به چند دسته تقسیم کرده است: روستاهای آمایش حداقلی، اما قابل قبول است. برنامه ششم توسعه با منطقه

بندی مشخص است که به روستاها توجه خاصی شده است. زی، روستاهای گردشگری، و روستاهای حریم شهرها. با این نوع تقسیممر

 "این منطقه ای کردن روستاها یکی از نقاط مثبت برنامه ششم است.

 صنعتی روستایی، محصوالت کسب و کار، اشتغال با تقویت نواحی"گونه طرح کرد: افتخاری نکته دوم مثبت برنامه ششم را این

ها با رهیافت درآمدزایی، دیگر نکته مثبت برنامه ششم توسعه ارگانیک، توسعه صادرات گردشگری روستایی و... تمامی این ویژگی

نکته سوم مثبت در برنامه "های سوم، چهارم، پنجم، ششم و هفتم در برنامه ششم توسعه اشاره کرد و ادامه داد: وی به نکته"است.

های عمرانی است که این نکته بسیار هم مهم گذاری در روستا است. نکته مثبت چهارم مدیریت یکپارچه برای فعالیتششم سرمایه

بینیم که نظام اطالعاتی مکانی و غیرمکانی به سطوح روستا هم رفته است. این نکته مثبتی است. آن است. در این برنامه می

بود، در برنامه ششم به چهار حوزه محدود شده است. این محدودسازی منطقی و علمی است.  های فناوری که قبالً همزیرساخت

 "یعنی حرف کلی و بیهوده نزده است. این چهار حوزه عبارتند از سالمت، آموزش، کشاورزی و امور بانکی.

م کنیم، صورت یک ماتریس ترسیمثبت را بهاگر ما این هفت نکته "ریزی دانشگاه تربیت مدرس بیان کرد: مدیر گروه جغرافیا و برنامه

بینیم که این ماتریس بخشی، آمایشی خاص، فرابخشی و عام با هفت نکته طرح شده همخوانی و مطابقت دارد. این مطابقت و می
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ی و به فرابخشای بعد از انقالب از حالت بخشی چندبُعدی های توسعهبار در برنامههمخوانی به چه معنا است؟ در واقع برای نخستین

توانم بگویم که برنامه ششم گذار ایم. این نکته اصلی برنامه ششم توسعه است. پس میدر واقع به فضایی حرکت کردن رسیده

 "ای از بخشی به فرابخشی با رهیافت راهبردی.اندیشه

ه هم تشبیه کرد. چهار مسیر بخشی، توان به مثابه یک چهاره راتوانیم طراحی کنیم میماتریسی را که می"افتخاری یادآور شد: 

دهند. تفسیر من از این گذار و چهار راه بودن چیست؟ نخست اینکه برنامه فرابخشی، عام و خاص مکانی این چهار راه را تشکیل می

پیچیدگی از آن حالت ساده بخشی و فرابخشی یا دو راهی که قبالً بود به چهارراه چندبُعدی تبدیل شد. این چهار راه چندبُعدی 

اول "کند: گوید؟ این حرکت دو پیامد را به ما گوشزد میدهد. این حرکت از سادگی به پچیدگی به ما چه میخاصی هم به برنامه می

. این گیری و بدنه کارشناسی شکل گرفته استریزی در سطح تصمیمکند که فرهنگ اندیشه برنامهاین نکته مثبت را به ما بازگو می

 ای است. توسعه روستایی به یک مدیریت سازگار و یکپارچه نیازبتی است. دوم مدیریت کردن مسائل چندبُعدی توسعهنکته بسیار مث

نجا توانند ایهای علمی مینظر من باید نهادسازی کنیم. انجمننخست اینکه به"کند: وی در پایان سه نکته مهم را بازگو می"دارد.

. مثل رو خواهد شدی ایفا کنند؛ لذا اگر این زمینه فراهم نشود، برنامه با مشکل راهبردی روبهگرکننده و تسهیلنقش دروازه تسهیل

درصد پیاده خواهد شد. دوم اینکه چهارراهی شدن برنامه یعنی اینکه برنامه چند بُعدی است و حرکت  ٣2های سابق حداکثر برنامه

گوید یبندی کنم به ما مد و سوم اینکه اگر بخواهیم برایند موارد قبلی را جمعدهتکاملی آن اندیشه توسعه را در برنامه به ما نشان می

های مکانی و فضایی را همانند نظام روستایی در نظر گرفته است. که این برنامه تنوع در روستا را مورد توجه قرار داده است، تفاوت

 ای ونه دیده و این دید متنوع یعنی برنامه اندیشه میان رشتهها و موانع را چند گوها و ضعفها و توانیعنی این برنامه ظرفیت

ای رارشتهای و فبینیم که روستا یک پدیده میان رشتهای را مطرح ساخته است. قبالً اینچنین نبوده است. در این برنامه میفرارشته

 "امه ایفا کنند.توانند نقش راهبری را در اجرای این برنهای علمی میاست؛ لذا در این مقطع انجمن

ریزی اقتصادی کشاورزی نیز درباره مواد و بندهای های برنامهرئیس انجمن و معاون مؤسسه پژوهشسپس دکتر مجتبی پالوج، نایب

منظور تأثیرگذاری هر چه بیشتر در مفاد برنامه از های هیأت رئیسه انجمن بهمرتبط با توسعه روستایی در برنامه ششم و پیگیری

 ست مجلس شورای اسالمی مواردی را مطرح کرد.طریق ریا

 های جامعهتوسعه روستایی متأثر از راهبردهای کالن کشور است. فرهنگ کار و تالش و اقتصاد مولد ازجمله داشته"وی اظهار کرد: 

سعه در حالی که توهای توسعه، شهرمحور است شود. برنامهروستایی است که مغفول شده و به تولید و تولیدگری توجه چندانی نمی

تواند از توسعه کشور جدا باشد. برای توسعه روستایی ارائه خدمات دولتی به نوعی الزام است، اما شرط کافی آن مشارکت روستایی نمی

ها تعنوان یکی از زیرساخخود روستاییان است. فقط با مشارکت محلی است که امکان دارد توسعه روستایی پایدار شود. نهادسازی به

اقتصادی شدن در واقع "ریزی اقتصادی کشاورزی تأکید کرد: های برنامهسسه پژوهشؤمعاون م"برای طرح توسعه روستایی است.

اد بنیان کردن کشاورزی است. تقویت بنیه اقتصضامن پایداری توسعه روستایی خواهد بود. دیگر شرط پایداری توسعه روستایی دانش

ی ای تولید شرط بقا و زیربنایپذیر است. حفاظت و صیانت از منابع پایهلتی و مشارکت مردمی امکانروستا با ایجاد نهادهای مالی دو

عنوان یزی بهربراساس قانون اساسی دولت موظف به تدوین برنامه توسعه است. برنامه"پالوج معتقد است: "برای توسعه روستایی است.

ترین عوامل توسعه روستایی ریزی و مدیریت روستایی هم مهمگیرد. برنامهمیای قرار های توسعهیک شیوه و ابزار در خدمت هدف

 "شوند و تعریف و تعیین جایگاه مناسب توسعه روستایی در توسعه کل کشور بسیار اهمیت دارد.محسوب می

گانه مطرح شد که ٣0 عنوان یکی از شوراهایدرآمد بههای کمشورای توسعه روستایی و عشایری و توانمندسازی گروه"وی گفت: 

چند کارگروه دارد: کارگروه اقتصادی و تولید، کارگروه محیطی و کالبدی و زیربنایی، کارگروه اجتماعی و فرهنگی، کارگروه نهادی و 

 20و  19های کلی نظام که مقام معظم رهبری ابالغ کردند بند در سیاست"معاون مؤسسه افزود: "توانمندسازی و ساماندهی عشایر.
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خوانیم: تثبیت جمعیت، تشویق مهاجرت به مناطق روستایی، نگاه ها میاین سیاست 20شود. در بند توسعه روستایی مربوط می به

جدید،  هایریزی از ملی تا محلی، تعیین سهم واقعی در توزیع منابع، منزلت اجتماعی روستاییان، ایجاد فرصتمراتب برنامهسلسله

های کشاورزی و ارتقاء سطح درآمد و روستاییان کشاورز محور کلیدی است که سیاست 9تأکیدی بر بند زایی و کارآفرینی و اشتغال

بخشی به سیمای شهر و روستا را است. این بند هویت 48های کلی که در برنامه ششم توسعه بند مدنظر بوده و ازجمله سیاست

اند؛ نخست ارتقاء خدمات زیرساختی روستاها، دوم ارتقاء ج هدف رسیدهشورای توسعه روستایی به پن"پالوج عنوان کرد: "مدنظر دارد.

شاخص توسعه انسانی و اجتماعی تا سطح مناطق شهری، سوم توسعه و بهبود مدیریتی روستایی، چهارم توسعه اشتغال روستایی و 

شامل هدف نخست تقویت بنیه اقتصادی،  راهبرد دستیابی به این اهداف"وی ادامه داد: "پنجم انتظام بخشی به روابط شهر و روستا.

وری، ارتقاء ساختار اقتصادی و اجتماعی. هدف دوم تقویت پایدار سرمایه اجتماعی، های بهرهاصالح ساختار اقتصادی، بهبود شاخص

ف چهارم محور در روستاها. هدف سوم پوشش خدمات نوین در روستاها، تقویت مدیریت یکپارچه روستایی، هدتوانمندسازی اجتماع

بهبود و توسعه فضای کسب و کار، ارتقاء فعالیت سرمایه انسانی، گسترش دسترسی به تسهیالت و هدف پنجم ارتقای کیفیت در 

 /"روستاها، توسعه معیشت، مسکن مناسب است.

http://www.iana.ir/fa/news/02284/%D8%B9%D8%A8%D9%88% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۰تاریخ: 

 های مرکزی نداریممشکلی از نظر تأمین دام برای استان

 .ان خبر دادهای مرکزی ازجمله تهرسازمان جهاد کشاورزی استان کردستان، از کافی بودن دام این منطقه برای تأمین گوشت استان

وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت: در سال جاری، هیچ مشکلی مدیر امور دام جهاد کشاورزی استان کردستان امروز در گفت

 برای تأمین دام در استان کردستان وجود نداشته است.

را برای خرید گوسفند کردی دارند، افزود: از  سیدمادح حسامی با اشاره به اینکه قصابان، چوبداران و پرواربندان، بیشترین رغبت

های مرکزی مانند تهران، قم و اصفهان هزار رأس گوسفند کردی به استان 400تا  200طور متوسط بین استان کردستان، هرساله به

د اضا داشتند، خریهای گفته شده هر چقدر که تقشود.به گفته وی، در سال جاری نیز استانطبق مجوز سازمان دامپزشکی، صادر می

کردند و خوشبختانه مشکلی از نظر تأمین دام سبک وجود نداشت. اینکه قیمت گوشت گوسفند در برخی مناطق مانند تهران افزایش 

ها بود.مدیر امور دام جهاد کشاورزی استان کردستان با بیان اینکه قیمت دام زنده پراکنیها و شایعهیافت، تابع یک سری جوسازی

هزار دامپرور در کردستان  80رسد، عنوان کرد: اکنون هزار تومان در هر کیلوگرم به فروش می 15تا  14ین کردستان بین در میاد

 کند.هزار راس تجاوز می ٣00کنند که آمار دام سبک این منطقه از یک میلیون و فعالیت می

تواند شود، نمیستان، دام سبک به کشورهای همسایه صادر میحسامی درباره صادرات دام از کردستان یادآور شد: اینکه از استان کرد

این نکته را به اثبات برساند که تمام آنها از نژاد کردی است؛ زیرا حتی دام صادراتی از استان خراسان نیز به استان کردستان وارد 

ن از مراتع خوبی برخوردار است، تأکید کرد: رود.وی در پایان با اشاره به اینکه استان کردستاشده و از اینجا به کشور متقاضی می

متر بود، کاهش داشته است. البته متوسط بارندگی استان میلی ٧00امسال تا این لحظه، میزان بارندگی نسبت به سال گذشته که 

ران شد که کمبودها را جبای باگونههای پایانی سال، میزان بارندگی بهشود؛ بنابراین اگر در ماهمتر در سال تخمین زده میمیلی 500

 زند.ها احتمال کمبود علوفه در آینده را رقم میکند، مشکلی از نظر تامین علوفه در سال بعد نخواهیم داشت، اما کاهش بارش

مرداد امسال به خبرنگار ایانا گفته بود:  1٣سخنان این مقام دولتی در حالی است که رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی، در تاریخ 

این  یپسندد که در مراتع کردستان پرورش یافته باشد. در حال حاضر نیز دامدارهاذائقه مردم تهران تنها گوشت گوسفندی را می"

ها دامن زده منطقه بیشتر دست خالی هستند و دامی برای فروش ندارند؛ زیرا مجوز صادرات و در کنار آن قاچاق، بر کاهش تعداد دام

 /"است.

http://www.iana.ir/fa/news/40060/%D9%85%D8%B4% 
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 ه، سخنرانی، بازدیدهامصاحب
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۳تاریخ: 

 گزارش بانک مرکزی از اقدامات انجام شده در بخش کشاورزی

طور مستقیم و غیرمستقیم منجر به های صورت گرفته با بانک کشاورزی که عمده فعالیت آن در بخش کشاورزی بوده، بهمساعدت

 .بخش کشاورزی شده استپشتیبانی آن بانک از کشاورزان و سایر فعاالن 

بانک مرکزی در سالگرد انقالب اسالمی ، سلسله گزارش هایی از اقدامات خود در دولت یازدهم به مناسبت ایام دهه فجر، منتشر 

 اقدامات»، «حمایت از تولید»، «استفاده بانک مرکزی از ظرفیت های پسابرجام»در گزارش امروز روابط عمومی این بانک ، به  . کرد

 . اشاره شده است «برنامه اصالح نظام بانکی»و « اقدامات انجام شده در بخش کشاورزی»، «ام شده در بخش ساختمان و مسکنانج

 :ایانا در گزارش حاضر به مجموعه اقدامات انجام شده بانک مرکزی در بخش کشاورزی در دولت یازدهم پرداخته است

گذاری درصد برای تسهیالت سرمایه 18خ سود تسهیالت بانک کشاورزی معادل تعیین نر  ش نرخ سود تسهیالت در بخش کشاورزکاه

 (٣1/06/1٣94 مورخ اعتبار و پول شورای مصوبه) گردش در سرمایه تسهیالت درصد برای  21و 

رصد د 18درصد و برای تسهیالت سرمایه در گردش به  15گذاری به اهش نرخ سود تسهیالت بانک کشاورزی برای تسهیالت سرمایه

 (1٣95.4.8)مصوبه شورای پول و اعتبار مورخ 

 اعطای خطوط اعتباری به بانک کشاورزی

 1٣92جاری بانک کشاورزی نزد بانک مرکزی از ابتدای سال هزار میلیارد ریال قابل استفاده در حساب  104تخصیص اعتبار به مبلغ  

های پولی و اعتباری مصوب شورای سیاست ٣مرکزی و ماده بانک  1٣92مصوبه مجمع عمومی سال  5)بر اساس بند  1٣94.5.٧تا 

جاری بانک کشاورزی نزد بانک هزار میلیارد ریال قابل استفاده در حساب  85تخصیص اعتبار به مبلغ  (1٣94.2.8پول و اعتبار مورخ 

سیاستهای  ٣ای مفاد ماده کمیسیون اعتباری بانک مرکزی در راست1394.7.5)بر اساس مصوبه مورخ  1٣94.5.٧مرکزی از تاریخ 

در راستای مساعدت بانک مرکزی به بانک کشاورزی خطوط اعتباری (1٣94.2.8پولی و اعتباری مصوب شورای پول و اعتبار مورخ 

جمع بدهی بانک یادشده به بانک مرکزی بابت اصل  1٣95.9.٣0که تا تاریخ متعددی به آن بانک اختصاص داده شده است، به نحوی

عالوه بر استفاده از سقف  1٣95ماه سال باشد. بانک کشاورزی در پایان آذرهزار میلیارد ریال می 99.2اری اعطایی جاری خطوط اعتب

های هزار میلیارد ریال نیز اضافه برداشت داشته است. مساعدت ٣.5هزار میلیارد ریال(،  85اعتبار در حساب جاری تعیین شده )

طور مستقیم و غیرمستقیم منجر به پشتیبانی آن عمده فعالیت آن در بخش کشاورزی بوده، بهصورت گرفته با بانک کشاورزی که 

ابالغ تخصیص سهم تسهیالت اعطایی بخش کشاورزی حداقل معادل .بانک از کشاورزان و سایر فعاالن بخش کشاورزی شده است

به  "پذیر و ارتقای نظام مالی کشورتولید رقابت قانون رفع موانع" 4٧سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشور براساس موضوع ماده 

ها و ( از مجموع تسهیالت پرداختی بانک%25درصد )و پنج ابالغ تخصیص حداقل بیست .ها و مؤسسات اعتباری غیربانکیکلیه بانک

قانون بودجه سال  11تبصره  "ح"مؤسسات اعتباری به بخش کشاورزی و منابع طبیعی و صنایع وابسته با نرخ ترجیحی براساس بند 

و بند )و(  1٣94و  1393های قوانین بودجه سال 11امهال تسهیالت کشاورزان به مدت سه سال، براساس بند )د( تبصره .1٣94

دسته از کشاورزانی که دچار حوادث طبیعی و غیرمترقبه همچون خسارت کل کشور برای آن 1٣95 قانون بودجه سال 1٣تبصره 

 .اندسوزی غیرعمدی شدهگیر، حوادث غیرمترقبه و یا آتشهای همهآفات و بیماری خشکسالی، سرمازدگی،

http://www.iana.ir/fa/news/40256/%DA%AF%D8%B2%D8% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۳تاریخ: 

 رای اقتصاد شیشه ایگام ب1۰

روز آتی دنبال  100دستاورد برتر وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت تدبیر و امید را از سوم بهمن در  100» |شهروند -مائده امینی

سازی عملکردی برداشته روز گذشته به تعداد زیادی از اصحاب رسانه فرستاده و گام اول شفاف10این متن پیامکی بود که « کنید.

های اقتصادی دولت یازدهم یک گام به میان مردم آمدند و به تفصیل هرآنچه دراین مدت ترین اقدامد. مدیران دولت با انتشار مهمش

های اقتصادی های مالی با افزایش شفافیتاستفادهبردن بستر سوءبر آنها گذشته بود، شرح دادند. از اصالح امور گمرکی گرفته تا از بین

اقدام مهم دولت را اعالم و تأثیر هرکدام از آنها را بر اوضاع کشور  10درگزارش امروز خود « شهروند»المللی. داردهای بینبرپایه استان

  .کندبررسی می

 کندشده کاالها کاهش پیدا میاقدام اول: گمرک الکترونیکقیمت تمام

نیاز به مراجعه حضوری انجام شد. مراجعه غیرحضوری و تبدیل قابلیت ویژه بدون  9نوع عملیات گمرکی از اظهار تا خروج کاال با  ٣4

سازی مبادالت اقتصادی ترین اقدامات کشورهای پیشرفته برای شفافها به نوع مجازی آن، یکی از مهمآمدوهمه مبادالت و رفت

بیر و امید به سمت دهد گمرک درطول مدت دولت تداست. گزارش منتشرشده از وزارت امور اقتصادی و دارایی نشان می

میلیارد تومانی هزار10جویی چند کردن تمامی فرآیندهای درونی و برونی خود هدایت شده و دراین مسیر امکان صرفهالکترونیکی

درتجارت خارجی را فراهم آورده است. دراین گزارش از کاهش زمان واردات و صادرات خبر داده و اعالم کرده است: زمان واردات از 

ماحصل این اقدام مهم، افزایش درآمد گمرکی، کاهش قاچاق، کاهش هزینه  .به یک روز رسیده است ٧روز و زمان صادرات از ٣ به 26

 .وکار درکشور استتبع آن تسهیل فضای کسبشده کاالها و بهتمام

 شودمدیریت می دولت ها وچند هزارمیلیاردی شرکتهای باربدهیاقدام دوم: عرضه اسناد خزانه اسالمی برای نخستین

میلیارد هزار540، دولت اسناد خزانه اسالمی را واگذار کرد. دولت یازدهم کابینه را با بیش از 92بار درقانون بودجه برای نخستین

نه های موجود را درقالب اسناد خزامیلیارد تومان از بدهیهزار6تومان بدهی تحویل گرفت. براین اساس، دولت مجاز شد تا سقف 

های خرد و مردمی وزارت امور اقتصادی و بار سنگین بر دوش کشور را تا حدی تعدیل کند. حاال گزارشاسالمی تسویه کرده و این

تای آنها به سر رسیده اعالم 5اوراق  10اند که از این نماد به تدریج عرضه شده 10، 95تا آبان  94دهد که از مهر دارایی نشان می

مرحله اسناد خزانه اسالمی، حجم معامالت  10با عرضه  95سال  گوید: تا پایاناند. این گزارش میرحال معاملهتای دیگر د5شده و 

 .رسدمیلیارد ریال می141هزارو٧4به رقم قابل توجه 

 پرداخت توانمی یسازوکارهای با آن وسیله به واقع در و است بدهی بازار سرمایه، بازار مهم هایازبخش یکی دنیا درتمامی  توضیح:

آید. با استفاده از ها به حساب میهای بزرگ و دولتبهترین گزینه برای تأمین مالی شرکت بدهی بازار. کرد موکول آینده به را بدهی

 .شان را به این شیوه تسهیل کردهای موجود را به تعویق انداخت و پرداختتوان بدهیاوراق خزانه اسالمی می

 شودندازی سامانه شفاف سازی کدالبازار سرمایه کشور ایمن میاقدام سوم: راه ا

های رسانی ناشران اوراق بهادار است. این سامانه با اقتباس از سامانهقبل از هرچیزی باید بدانیم کدال، سامانه الکترونیکی جامع اطالع

دهد. با استفاده از کدال، رمایه ایران را افزایش میاندازی شده و شفافیت اطالعات دربازار سهای دیگر جهان راهرسانی بورساطالع

 .شودفاصله زمانی بین تهیه اطالعات تا انتشار آن به عموم بسیار کاهش پیدا کرده و فضای تجاری ایمن می

رچه از اعالم شده؛ اگ 95سال  شده در سازمان بورس و اوراق بهادار درمهرماههای ثبتدستورالعمل اجرایی افشای اطالعات شرکت

سازی بازار سرمایه گذاشته و رها شده بود. در دولت تدبیر و امید ناشران اوراق بهادار موظف شدند؛ نسبت به ، بنای ایمن1٣85آبان 
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ترین این دستاوردها امکان روز پس از پایان هرماه ازطریق کدال شدند. یکی از مهم٣ارایه اطالعات وضع عملیات ماهانه حداکثر 

گذاری اشخاص خارجی دربورس بر سرمایه .های منتشرشده توسط کارشناسان سازمان استلیل نظارت بر گزارششدن تحفراهم

توانند هر لحظه گذاران برپایه این سامانه میدهد. همچنین تمامی سرمایهشود و این نظارت حجم معامالت را افزایش مینظارت می

 .سی داشته باشندهای بورس دسترکه اراده کنند، به اطالعات شرکت

 یابدهای نامتعارف پایان میقهای مالیدریافت حقوسازی صورتاقدام چهارم: شفاف

شود و المللی بورس و اوراق بهادار باز میهای بینهای ایرانی به بازارشود، پای شرکتگذارهای خارجی آسان میجذب سرمایه»

درنظام پولی و اقتصادی کشور  IFRS سازیترین نتایج پیادهاینها مهم« کند.های حسابرسی عبور میهای اقتصادی از فیلترفعالیت

 از حرف وقتی  پله صعود در زمینه شفافیت اقتصادی را تجربه کرده است. 6کشور ایران  95سال که باید گفت، دراست. ضمن این

 خارجی سرمایه جذب درصد22 حداقل به هدف این به رسیدن برای که باشیم داشته درنظر باید زنیم،می درصدی8 اقتصادی رشد

های الزم کار دست کشور داده قدمی خود ببیند، اما فقدان زیرساختتواند این هدف را در یک ایران بدون تحریم میحاال. داریم نیاز

برای  ای ترسناکتبدیل به دره های جهانی، اقتصاد ایران رابندیهای نازل در ردهنبودن اقتصاد ایران و رتبهاست تا پیش از این شفاف

حاال در دوره پساتحریم، سازمان .گذاری در ایران را نداشتندکردن و سرمایهجهانیان کرده بود. کشورهای بزرگ جرأت ریسک

 .کرده است IFRS شده درسازمان بورس و اوراق بهادار را ملزم به اجرای استانداردهایهای ثبتحسابرسی کشور تمام شرکت

 سازی استانداردهایالمللی گزارشگری مالی ترجمه لغت به لغت این کلمه است. هماهنگچیست؟ استانداردهای بین IFRS  :توضیح

ترین اصول اقتصادی حال حاضر جهان است. کشورهایی که زیربار این استاندارد جهانی حسابداری درمیان کشورها یکی از مهم

راکه اند؛ چگذار خارجی را برداشتهتبع آن جذب سرمایههای نجومی و به، کنترل حقوقسازی اقتصادیروند، نخستین گام در شفافمی

های تواند صورت، یک شرکت میIFRS اند. با پذیرشگذاری را ایجاد کردهبا قبول این استاندارد جهانی یک محیط امن برای سرمایه

هایی که قصد تواند برای شرکتمی IFRS همچنین بکارگیری های رقیب خارجی ارایه کند.مالی خود را با اصول مشابه به شرکت

 .گذاری خارجی خود را دارند، سودمند باشدافزایش سرمایه

 سازی واقعی اجرا شداقدام پنجم: رد دیون به صفر رسیدخصوصی

های ، بخشی از داراییجای پرداخت بدهی بدهی دولت به نهادهای دولتی امری رایج درکشورهای دنیاست، اما اگر دولت بخواهد به

سالی که 15های خود زده است. در وری و ایجاد اشتغال به داراییخود را به این نهادها منتقل کند؛ چوب حراجی است که بدون بهره

ها ها صورت گرفته و مربوط به رد دیونمیلیارد تومان منابع واگذاری500هزارو29گذرد؛ سازی میاز آغاز تأسیس سازمان خصوصی

ها مربوط به نهادهایی مانند سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی و... است اما اتفاقی که در بوده است. بخشی از این بدهی

ها با رد دیون پرداخته شد و دولت نهم و دهم تعدادی از های قبل از دولت یازدهم رخ داد، این بود که بخشی از این بدهیدولت

که سازی نبود، بلتنها به معنای خصوصیها واگذار کرد. این اقدام نهعنوان معوقات خود به این ارگانلتی را بههای دوها و بنگاهشرکت

د های دولتی بابت رشود.به جز این باید توجه داشت که واگذاری شرکتکردن اقتصاد کشور محسوب میعنوان زهر برای خصوصیبه

که از اساس ممکن است طلبکاران از شود، دیگر اینخصوصی وارد این رقابت نمیبخش کهدیون چند اشکال اساسی دارد؛ ابتدا این

های دولتی تحت عنوان پرداخت بدهی این شکل پرداخت بدهی راضی نباشند.در دولت یازدهم این روند متوقف شد و دیگر واگذاری

 .شودانجام نمی

 ای خاص سلب شدامکان دور زدن مالیات عدهمستقیم هایمالیات قانون با مالیاتی عدالت   اقدام ششم:
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های اجرایی و جرایم عادالنه مالیاتی در دولت تدبیر و امید، اقدام مهمی در جلوگیری از تخلف مالیاتی بود. در تمام کشورهای ضمانت

سیار پایین است و هاست. فرهنگ پرداخت مالیات اما در کشور ما بای از درآمد دولت از محل دریافت مالیاتجهان، بخش عمده

ها در واقعیت به دولت تعلق پیدا باعث شده همواره درآمدی که از محل مالیات« گریز از مالیات»و « فرار مالیاتی»حقایقی مثل 

اصالح قانون مالیاتی به تصویب رسیده و همزمان ابالغ شد. پیش  94تیرماه  ٣1رود، باشد. در کند خیلی کمتر از آنچه انتظار میمی

شد یک عده همیشه مشمول بینی نشده بود و همین موضوع باعث میاین ضمانت اجرایی الزم برای اخذ مالیات از همه مردم پیشاز 

هزار و یک ترفند هرگز زیر بار پرداخت مالیات نروند. براساس قانون تازه، رئیس قوه قضائیه  ای دیگر باپرداخت مالیات شوند و عده

 .کندها و مراکزی که الزم باشد دادگاه ویژه مالیاتی برقرار میمان امور مالیاتی در هر یک از استانبنا به درخواست رئیس ساز

 های نفتیدرآمد مالیاتی بدون افزایش نرخ مالیات زیاد شدهای مالیاتی از درآمداقدام هفتم: سبقت درآمد

کار  به را خود تالش تمام اما یازدهم کابینه. است و بوده اقعو انتقاد مورد همیشه نفتی هایدرآمد به ایران  متکی بودن بیش از حد

سال ٣های دولت در های نفتی و توجه ویژه به این طالی سیاه، میزان اتکا به آن را کم کند. تالشبست که عالوه بر افزایش درآمد

میلیارد رسید و رکورد هزار10٣ز مالیات به های مالیاتی به طرز چشمگیری افزایش یافت. درآمد حاصل ااخیر نتیجه داد و سهم درآمد

 .درآمدهای نفتی را شکست. همه اینها درحالی اتفاق افتاد که پایه مالیات تغییر کرد نه نرخ آن؛ مردم در آرامش بودند

 قرن نیم در بارنخستین برای 94 سالدر روحانی حسن مالیاتی درآمدهای»   روزنامه گاردین در تمجید عملکرد دولت یازدهم نوشت:

های نفتی را با درآمد و این کشور در مواجهه با کاهش قیمت نفت، اتکای خود به درآمد شده بیشتر اشنفتی هایدرآمد از گذشته،

 «.مالیاتی جایگزین کرده است

 سال مثبت شد3٧اقدام هشتم: رشد طراز مثبت تجاریشاخص طراز تجاری کشورمان بعد از 

المللی باالتر باشد، توان تولیدی و بازرگانی آن کشور باالتر است. امروزه ساماندهی شبکه تجارت بین طراز تجاری یک کشور هرچه

میلیارد دالر بهبود پیدا کرده است 14بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. درحالی در دولت حسن روحانی شاخص طراز تجاری 

ای در تیرماه چیرگی حجم واردات بر صادرات غیرنفتی مواجه بود. ثبت توافق هسته، طراز تجاری همواره با 94های قبل از که در سال

سال نیز ادامه سال طراز تجاری کشور ما مثبت شد و این اتفاق خوب تا آبانماه همان٣٧، نقطه عطف این ماجرا بود. پس از گذشت 94

 .پیدا کرد

 رسدنداردهای جهانی به بخش خصوصی میهای واگذار شدهاستاوری در شرکتاقدام نهم: افزایش بهره

سازی را کنترل و فرآیند خصوصی EFQM سازی کشور ارزیابی را کلید زد. این سازمان در قالب استاندارد جهانیسازمان خصوصی

ها بیاگیرد. ارزیهای اقتصادی سهیم شده و یک معامله دو سر برد شکل میسازی که پا بگیرد، مردم در فعالیتخصوصی.بررسی کرد

سازی رشد داشته های واگذار شده در دولت یازدهم، در مقایسه با قبل از خصوصیدرصد شرکت٧٧دهد میانگین سود خالص نشان می

های منتشر شده از وزارت اقتصاد های دولت در اقدامی موفق کاسته شده است. همچنین گزارشگریو این بدان معناست که از تصدی

 .س از واگذاری دارای رشد بازدهی بودنددرصد از پ6٣گوید می

این استاندارد جهانی بسیاری از کشورهای  .های خصوصی در اروپاچیست؟ چارچوبی برای ارزیابی کیفیت بخش EFQM  :توضیح

 ELECOMعنوان یکی از بزرگترین خودروسازهای جهانی و به BMW اروپایی و غیراروپایی را تحت پوشش خود دارد. گفتنی است

 .کننداستفاده می EFQM های مخابراتی برای ارزیابی ازترین شرکتعنوان یکی از مهمبه

 شودعنوان قلب اقتصاد کشورمشکالت جدی نظام مالیاتی شناسایی و رفع میاقدام دهم: احیای نظام مالیاتی به
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هزار سیاه سازمان امور مالیاتی قرار گرفت. شرکت در لیست 500هزار و 2سال گذشته  شود.با فرار مالیاتی بیش از پیش برخورد می

کاغذ شناسایی و پرونده آنها به قوه قضائیه ارسال شد. به دنبال این تغییرات استفاده از کد اقتصادی که موجبات سوءاستفاده  500و 

 رارف  منظور به که بود صنعتی تبضاع کم افراد نام به بازرگانی کارت از استفاده  همچنین .زیادی را فراهم آورده بود، نیز ممنوع شد

در نظر گرفته « درجه شش»شد. این کار در دولت تدبیر و امید جرم تلقی و برای آن مجازات ای خاص انجام میهعد توسط مالیاتی

بندی شده است: ثبت تازه منتشر شده از وزارت اقتصاد، مشکالت جدی نظام مالیاتی کشور در سه دسته طبقه شد. در گزارش

های بازرگانی صوری و صدور فاکتورهای صوری. دولت تدبیر و امید با شناسایی هر سه مشکل، راهکار های صوری، کارتکتشر

بینی میلیارد تومان پیشهزار11٣در سازوکار جدید،  96دهد. گفتنی است؛ بودجه مالیاتی مناسب آن را نیز در نظر گرفته و ارایه می

 .شد

http://www.iana.ir/fa/news/40216/%D9%A1%D9%A0%- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/40216/%D9%A1%D9%A0-%25


 
عات راهبردی کشاورزی و آبمرکز ملی مطال  

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        5139 اهم اخبار کشاورزی هفته دوم بهمن 

 

195 
 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۲تاریخ: 

 تهشدار وزیر جهاد کشاورزی برای اخذ تعهد از واردکنندگان برنج جهت ترخیص تا پیش از فصل برداش

های وارداتی تا پیش از آغاز فصل برداشت )یکم ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت بر لزوم ترخیص برنجوزیر جهاد کشاورزی در نامه

به گزارش ایانا از وزارت جهاد کشاورزی، محمود حجتی در نامه ای به محمدرضا نعمت زاده با اشاره به .تأکید کرد( 96مردادماه 

وزیران برای تغییر تعرفه واردات کاالهای اساسی، حساس و ضروری، تاکید کرد: به کلیه واردکنندگان برنج  دی ماه هیات 26مصوبه 

)آغاز فصل برداشت( وارد و ترخیص  1٣96ابالغ شود و تعهد اخذ گردد که کاالی وارداتی آنان حداکثر باید تا تاریخ اول مرداد ماه 

ح کرده است: ثبت سفارش به گونه ای باید انجام پذیرد که حداکثر اعتبار ثبت سفارش وزیر جهاد کشاورزی در ادامه نامه تصری.شود

و اعتبارات اسنادی، بروات اسنادی و حواله تا تاریخ فوق باشد، در غیر این صورت با توجه به آغاز فصل برداشت برنج، مشمول ممنوعیت 

روه تنظیم بازار کشور، هیئت وزیران به منظور رفاه مصرف کنندگان واردات می شود.به پیشنهاد معاونت اجرایی رییس جمهوری و کارگ

 و جلوگیری از افزایش قیمت ها در ایام عید، تعرفه واردات برخی کاالهای اساسی از جمله برنج را کاهش داد.

)از اول مرداد تا اول دی تومانی و ممنوعیت پنج ماهه واردات  500دولت، در فصل برداشت برنج با افزایش تعرفه، وضع مابه التفاوت 

ماه سال جاری(، از کشاورزان برنج کار نیز حمایت کرد.براساس مصوبه دولت، وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت 

ت اموظفند با رصد میزان ثبت سفارش واردات برنج تا پایان سال، کنترل های الزم را به عمل آورند تا افزایش غیرمتعارفی در وارد

 صورت نگیرد

http://www.iana.ir/fa/news/40155/%D9%8٧%D8%B4%D8%AF% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۳تاریخ: 

 شودگرم شدن کره زمین هرگز متوقف نمی

درباره اینکه تغییرات آب و هوایی سرعت " :گویدمدیر مؤسسه گودارد ناسا از بخش مطالعات فضایی، می دکتر گاوین اشمیت،

سایت ایندیپندنت، دانشمند برجسته ناسا هشدار به گزارش ایانا از وب".است "توهم"تواند متوقف شود، تنها یک ای دارد و میآهسته

زودی ذشته ایده توقف گرم شدن کره زمین مردود است. سرعت افزایش دما بهداد، با توجه به رکود درجه حرارت طی سه سال گ

افزایش دارد، برخی از مردم اشتباه فکر می کنند که دما کمتر از نرخ متوسط "تواند بیشتر هم شود.دکتر گاوین اشمیت گفت: می

درپی ثبت شده، با توجه و پیطور متوسط زمین بهاین اشتباه دریک روند طوالنی مدت روی داده است. اما در سه سال گذشته، دمای 

 "نسانی است.های ادلیل تغییرات آب و هوایی ناشی فعالیتنینو است که بیشتر بهبه گزارش ناسا، بخشی از این روند مربوط به اثر ال

ای باعث شده تا گازهای گلخانهدانشمندان باور دارند که مقدار افزایش انرژی اتمسفر و اقیانوس مربوط به "وی خاطرنشان کرد: 

سه سال گذشته به وضوح نشان از این دارد که "اشمیت افزود: "های آینده سریع تر انجام شود.سرعت گرم شدن کره زمین، طی دهه

از ادامه خطی بودن این روند حکابت دارد  199٧وجود نداشته است. همچنین پیش بینی  1998هیچ تغییری در روند بلند مدت از 

های اخیر، باعث شده تا آمار و مطالعات درجه حرارت باال در سال"وی گفت: "طور قابل توجهی در دو سال گذشته مشخص است.ه بهک

ویژه اقیانوس انجام شود و این موضوع حاکی از آن است که سرعت گرم شدن مربوط به میزان جذب انرژی اضافی توسط اتمسفر و به

 شوداین واقعیت وجود دارد که انرژی که جذب سیستم می"دکتر اشمیت گفت: "شتر خواهد شد.سال آینده بی 20کره زمین طی 

اشمیت یادآور شد، ما باید بدانیم که زمین با سرعت در "یابد.نسبت به دفع آن بیشتر است و این میزان در طول زمان افزایش می

 /"مقیاس زمان طی چند دهه روی دهد. کنیم که شتاب تغییرات دما دربینی میحال گرم شدن است. ما پیش

http://www.iana.ir/fa/news/402٣6/%DA%AF%D8%B1%D9%85%- 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۲تاریخ: 

 هزار تاکسی فرسوده در تهران 4۰ت اتاق ایران از تعویض زیسحمایت رئیس کمیسیون محیط

بر خالف ما در تنیجه  CO2 گوید: کشورهای دیگر تولیدکننده گازمحیط زیست و اقتصاد سبز اتاق ایران می رئیس کمیسیون آب،

در ایران به دلیل افزایش تردد پردازند، اما ای میافزایش تولیدات صنعتی و اشتغالزایی و تولید ثروت، به انتشار گازهای گلخانه

 .شود ای در هوا منتشر میسرنشین، گازهای گلخانهخودروهای تک

، سید محمدحسین شریعتمدار، رئیس کمیسیون آب، محیط زیست و اقتصاد سبز اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و ایانابه گزارش 

هزار دستگاه تاکسی فرسوده در تهران با حمایت  40وگو با پایگاه خبری اتاق ایران در خصوص جایگزینی ی ایران در گفتکشاورز

خودرو که با وزارت صعت، معدن و تجارت انجام شده بود، ضمن حمایت از این اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت ایران

کنند، ای که در سطح شهر تهران تردد میهای فرسودهجام شده، اظهار کرد: تاکسیهدف کمک به کاهش آلودگی هوای تهران ان

سطح  ها ازهای نو با فرسوده، بخشی از آالیندههای فراوانی برای هوای پایتخت در پی دارند که با اجرای طرح تعویض تاکسیآلودگی

 .شوند که قطعاً اقدام مناسبی استآوری میشهر تهران جمع

سیون محیط زیست اتاق ایران با تأکید بر لزوم حرکت و تسریع در روند توسعه حمل و نقل عمومی در تهران و سایر رئیس کمی

کالنشهرها، ادامه داد: از دیگر اقدامات تکمیلی برای کاهش تردد خودروهای آالینده در سطح شهر تهران، باید تعوض و نوسازی ناوگان 

های فرسوده اهمیت بیشتری دارد؛ چراکه این نوع حمل نکه توسعه مترو از جایگزینی تاکسیشهری باشد. ضمن ایاتوبوسرانی درون

 .شهری داردجایی مسافران درونو نقل عمومی، قابلیت بسیار بیشتری برای جابه

 ان نهمین کشورهای ناشی از آلودگی هوا در تهران و دیگر شهرهای آلوده کشور، گفت: ایروی با اشاره به گسترش روزافزون بیماری

ای و وارونگی هواست؛ با این تفاوت که کشورهای به عنوان مهممترین عامل ایجاد گازهای گلخانه CO2 دنیا از نظر میزان تولید گاز

ای بر خالف ما در تنیجه افزایش تولیدات صنعتی و اشتغالزایی و تولید ثروت، به انتشار گازهای گلخانه CO2دیگر تولیدکننده گاز 

ت شود که نه تنها تولید ثروای در هوا منتشر میسرنشین، گازهای گلخانهردازند اما در ایران به دلیل افزایش تردد خودروهای تکپمی

 .پرداخت کنیم CO2 های جانبی بسیاری هم باید برای رفع آثار سوءکند، بلکه هزینهنمی

 های آالینده، به سراغگی هوای پایتخت باید بعد از حذف تاکسیعضو هیئت نمایندگان اتاق ایران خاطرشان کرد: برای کاهش آلود

قیمت های حمایتی دولت همچون پرداخت تسهیالت ارزانهای تعویض خودروهای شخصی فرسوده با استفاده از سیاستاجرای طرح

 .و نیز تولید خودروهای دارای ویژگی یورو چهار و پنج برویم

http://www.iana.ir/fa/news/401٧6/%D8%AD%D9%85%D8%A٧ 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۰تاریخ: 

 دانش بومی جنگل, نداریم

ی های رویشعلت بروز پدیده واقعیت امر این است، ضعف اصلی در نبود شناخت الزم و کافی از جنگل شمال ازجمله عدم شناخت بر

های جنگلداری کالسیک را است که تداوم این ضعف، طی پنج دهه اخیر، زمینه عدم دستیابی به توفیق تهیه و تجدید نظر طرح

ویژه حفظ آب و خاک، نیازمند اتکاء به خرد جمعی و پذیرش وری از مواهب جنگل شمال بهصیانت و بهره.فراهم کرده است

ای قائم به فرد و فاقد نظم و برنامه زمانی و است.در حال حاضر مدیریت سلیقه "دانش بومی"نظران آشنا به صاحباندیشمندان و 

، و مدیریت ها، مراتع و آبخیزداری کشور، سبب تداوم مدیریت غیر هدفمند بر منابع جنگلی خزری شدهمکانی، در سازمان جنگل

های جنگلی های درختی و کاهش عرصه، که ثمره این مدیریت، رونق تخریب تودهجنگل شمال را به سمت نامناسب سوق داده است

های درختی و علفی های جنگلی خزری با گروهاست.تردیدی نیست، در ایجاد تحول ملموس و مشهود، ابتدا نیاز به شناخت رویشگاه

ل شمال از جمله عدم شناخت بر علت بروز متنوع است.واقعیت امر این است، ضعف اصلی در نبود شناخت الزم و کافی از جنگ

نگلداری های جهای رویشی است، که تداوم این ضعف، طی پنج دهه اخیر، زمینه عدم دستیابی به توفیق تهیه و تجدید نظر طرحپدیده

 شود:کالسیک را فراهم کرده است. با این وصف، برای شفاف شدن موضوع، برخی موارد یادآوری می

ها های جنگلداری کالسیک، پرورش و تعالی درختان جنگل مورد طراحی، حفظ تنوع زیستی گونهی از تهیه طرحدانیم هدف اصلمی

رداران بگذاران و بهرهآل )کلیماکس( است. در واقع اهداف هر یک از تهیه کنندگان طرح، نشانههای جنگلی ایدهو نیز رسیدن به توده

اینست: با وجود اهداف نیک هر یک از طراحان و نشانه گذاران و نیز بهره برداران، چرا بعد بر این محور استوار بوده است.حال سئوال 

های شمال، اثری های جنگلداری سراسر جنگلبرداری در طرحگذاری درخت همچنین قطع و بهرههای مصوب و نشانهاز اجرای طرح

ای را یافت توان عرصهبرداری، آیا میهای بهرهت پوشش طرحهای تحراستی در عرصهشود؟ به از پرورش و تعالی جنگل دیده نمی

ی درختی، علفی حتی جانوری، مشابه جوامع جنگلی بکر اولیه در شمال کشور باشد؟ با اندکی تعمق هاکه از نظر تنوع زیستی گونه

 دهد: نقصکنکاش گسترده نشان میوارزیابی درست و عالمانه، مشخص و محرز خواهد شد، ایراد اصلی در کجا بوده است.ارزیابی و 

بود، زیرا این طراحی، بازدهی اقتصاد جنگل را در الزام و  "های جنگلداری کالسیکطرح"عمده، در دستورالعمل اجرایی و اهداف 

ملزم  احریزی خود قرار داده است. به تبع با وجود چنین هدفی و تهیه دستورالعمل بر اساس این هدف، بدیهی است، طراولویت برنامه

چ نگاه و هی "های جنگلداری کالسیکطرح"به توجه ویژه به بیالن اقتصادی مثبت جنگل یا سری مورد طراحی است.به این ترتیب، 

با الزام به قطع درختان، عمالً قطع  "مندهای نظامطرح"های رویشی نداشته و ندارند! در واقع در این توجهی به علت بروز پدیده

تواند علت بروز همراه داشته است، بدین نحو، نمیهای رویشی را بههای درختی و علفی درون و برون پایگاهوهتعادل همزیستی گر

، های جنگلداری کالسیکفهمیم که در طرحکند.این رویکرد را از آنجا مییابی تنوع زیستی فون و فلور جنگل مورد طراحی را ریشه

ارزش ریالی "ت را فقط در جسم درخت ببیند! همچنین مکلف است، مواهب درخت را در ریز، ملزم است ارزش درخکارشناس برنامه

بداند، لذا مالک محاسبه، ارزش نرخ چوب در بازار روز، بوده است.بدین تکلیف، این طراحان اجازه هیچ نگاه  "تنه و شاخه درخت

ها و سال( به بستر حیات انسان 500،٧00، ٣00وتفکری به مواهب حضور و ادامه حیات درخت، که طی سالیان دراز عمر خود )

دلیل الزام به قطع درخت! به تبع از علت های اخیر، بهدارد، نداشته و ندارند. در پی آن اهداف، طی دههجانداران به رایگان تقدیم می

به واقع تضمین کننده شکل  "قطور سرور"ایم. مضاف برآن با حذف درختان خبر و دور ماندههای درختی، بیگیری گروهبنیان شکل

 ها پیامد مضاعف آن بوده است!ها را از دست داده ایم، متعاقب آن، خشکیدن آبراههگیری چشمه سارهای اعماق زمین و روان آب
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وم اند و سبب هجهمچنین با قطع درختان مسن، سایه الزم و تامین کننده زایش و رویش گیاهان علفی کف جنگل هم، از بین رفته

دار سایه و خاک مرطوب هستند. لذا در پی تخریب هان علفی مهاجم شده است، زیرا این گیاهان علفی مفید به شدت دوستگیا

های متفاوت جانوران وحشی و چرخه حیات گیاهی و جانوری بهم گیاهان علفی هوشمند و پیام دهنده کف جنگل، تعادل زیستگاه

های جنگلی صورت متمرکز و نیمه متمرکز، تخریب اکوسیستمجام شده درختان قطور، بهخورده است.بدین ترتیب، با قطع و برداشت ان

های گاهگیری رویشهمراه داشته و دارد، که متاسفانه تاکنون به این مسئله مهم که عامل اصلی شناسائی بنیان شکلرا نیز به "خرد"

ویژه های درختان جنگلی، اعم از کمی بهاسرار پیدایش زیستگاه ایم.همچنین بر شناسائی پدیده های پر ازجنگلی است، توجهی نکرده

های های درختی با ترکیب مشابه، اما متمایز از نظر فرم تنه و شاخه، که با گروهعلت ظهور گروهکیفی توجه نداشتیم. در واقع به

نوع گیاهان علفی پای درختان، با نوع طور به وضعیت تغییر درختی چند آری مجاور هم، قابل تشخیص است، توجه نشده است.همین

طراحی "و تعداد گیاهان علفی پای درختان مجاور و تفاوت نوع همزیستی موجود، نیز توجهی نشده است.قابل ذکر است : در 

های درختی وعلفی های ساخت ذهن بشر، کنکاشی در زمینه علت وجود ذائقه متفاوت در گروهبه حکم اعمال فرمول "کالسیک

های افشان، بشکل متفاوت عمل ساختار و درجه کیفی متمایز، که بر جذب مواد معدنی متنوع از خاک توسط ریشه هم بافرممجاور 

های درختی با درجه می کند، هیچ توجهی نشده است.همچنین توجه به دالیل جذب تعداد و مقدار متمایز مواد معدنی، توسط گروه

ی از عظمت بستر حیات ناشی از وجود آبراهه های فراوان در زیر واحد هیدرولوژیک درون کیفی متفاوت مجاور هم، که پدیده دیگر

شناسی های کیفی متنوع داشته و دارد، در آموزش جنگلزمین است، و بدرستی نقش بسیار حیاتی و تاثیر گذار بر ایجاد رویشگاه

های موئین عمودی در جذب و انتقال گها و نقش ریشهجذب گازکربنیک از روزنه بر "چگونگی"کالسیک نبود ه و نیست.همچنین، 

های کارشناسی مطرح نبود، که این مهم نیز طی مراحل آموزش تئوری وعملی درس های انتهایی، هم، در بحثها و برگآب به شاخه

 شناسی جنگل، در مراجع دانشگاهی نیز مطرح نشده است.ویژه بومشناسی و جنگلداری کالسیک بهجنگل

مهم اینکه: به چگونگی فعل و انفعاالت شیمیایی و ثمره زیست محیطی آن، طی ترکیب گازکربنیک موجود در آوندها و برگ نکته 

 "کجنگلداری کالسی"های عمودی نیز، به دلیل نبود تکلیف ریشه یابی بر علت ها، از جانب درخت، با آب جذب شده از طریق ریشه

 دهد، توجهی نشده است.زیست محیطی فراوان درخت را کنکاش و نمود میکه به واقع جایگاه ارزش اکولوژیکی و 

داری ها که سبب پایاز یک سو، و انتقال این مواد به ریشه "مواد قندی"ها و تولید ضمن آنکه از مراحل و نتایج عمل فتوسنتز در برگ

محاسبه میزان تولید اکسیژن در واحد سطح  شود، مطرح نبود.همچنین چگونگی تولید اکسیژن و نحوهریشه ها و رویش درخت می

شود. به ویژه این فرآیند که سبب شیرینی ماندگار آوندهای درخت شده و های مختلف، توجهی نشده و نمیدر تراکم متفاوت و گونه

چرخه  دلیل شیرینی ماندگار پس از مرگ و خشکیدن درخت )تبدیل شدن آن به خشکه دار( و علت فراهم شدن مامن جدید برای

 "خبر بوده و کماکان اکثراحیات حشرات مفید و پرندگان، نیز در طراحی کالسیک مطرح نبود، لذا بدیهی است، از این اتفاق بی

 های درختی و علفی همزیست درگیری جنگل، نیاز به شناخت مراحل تولید انرژی در گروهخبریم.از آنجا که شناخت بنیان شکلبی

ساعات شبانه  در سردترین "پیدایش شبنم"ای که پیام حضور فعالش را با شناسی ناحیه، باید دانش اقلیمیک اکوسیستم جنگلی دارد

ها و مواد معدنی شناسی با کانیشناسی و خاککند، و نیز اقالیم ثابت بزرگ، متوسط و خرد، که همانند دانش زمینروز اعالم می

ها ریزیکنند، و در برنامهشناسی را کامل میدهنده پای درختان، علم جنگلعلفی پیام شناسی با گیاهانویژه دانش گیاهدرون زمین، به

گرفت، اما به این مسئله نیز توجهی نشده است.مضاف بر آن، روش شناخت تاثیر اقالیم گذار بر جنگل شمال باید مورد توجه قرار می

ن شود نیز تا کنومی "انحصاری خود"نجر به پیدایش جوامع جنگلی ای از غرب که مشامل اقالیم خزری، سیبری از شمال و مدیترانه

 انجام نشده است.
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ای، همچنین چگونگی تهیه نقشه مرز اقالیم بزرگ ) کالن (، متوسط و خرد و نیز مرز هر یک به ویژه چگونگی یافتن مرز اقالیم ناحیه

ان شناسی، همچنیزی جنگل، بعلت عدم ارائه از جانب مدرس جنگلراز اقلیم گذار در عرصه منابع جنگلی شمال و نقش آنها در برنامه

ای که حاوی نکات بسیار ارزنده و در ابهام مانده است.به خصوص نقش اقالیم مزبور در زایش و رویش پوشش درختی وعلفی ناحیه

زمین، خاک( که عوامل اصلی زایش  حائز اهمیت است نیز تا کنون مطرح نبوده است.مهم اینکه نقش و جایگاه این علوم پایه )اقلیم،

عنوان اند، بهگیری تنوع زیستی درختی و علفی هر ناحیهو رویش درختان و گیاهان علفی پای درختان هستند و نیز منشاء شکل

ریزی جنگل، طی پنج دهه اخیر بسیار کمرنگ و شناسی و نقش هر یک در برنامههای جنگلشناسی، در آموزهمکمل علم جنگل

ویژه نقش متغیرهای درون زمین به ویژه روش شناخت آن در شناسی بهغراق جایگاهی نداشت.عالوه بر آن، دانش کاربردی زمینابی

هایش و نیز تاثیر نوع و عمق خاک زمین در طبقات ارتفاعی متفاوت ازسطح دریا، های مادری و کانیهر ناحیه، از جمله انواع سنگ

گانه که راهگشای ریشه یابی بر علت تنوع رویش گونه های درختی، درختچه ای و علفی است،  های ششدر هر یک از جهت دامنه

 شناسی جنگل نیز به این مباحث توجهی نشده است.شناسی و بومو در آموزش تئوری وعملی علوم جنگل مورد غفلت واقع شده

ناشی از حضور میدانی دراز مدت در جنگل  "انش بومید"ای از شود، مراحل این تحقیق و کنکاش ارائه شده که گوشهمالحظه می

های جنگلداری نبوده و است، بی اغراق در هیچیک از مراکز آموزشی دانشگاهی و نیز در الزامات دستورالعمل تهیه و تجدیدنظر طرح

رسد شانه گذار به انجام میشناس نگذاری درخت که از جانب کارشناس جنگل با عنوان جنگلنیست.حال با این کمبود اطالعات، نشانه

شناسی جنگل اعم از تئوری و عملی را نشنیده و ندیده است، براستی در این شرایط، ما را به چه قضاوتی با علم به اینکه، آموزش بنیان

ت، انی استوان بر اساس دستورالعمل بیراهه دیرینه که حاصل ذهن و آرمان خواهی انسان آن مقطع زمبرد؟با این وصف، چگونه میمی

دستور انسان دست نیافته  طراحی فرموله کالسیک و فاقد انعطاف را که از تجربه دیگر سامان )کشورها(، به ما دیکته شده است، به

 های درختی پرداخت.به اسرار علم طبیعت، به جراحی، پرورش، و تعالی گروه

در مراجع آموزشی دانشگاهی و نیز تنظیم کنندگان  "بومی دانش"اغراق باید گفت، نبود شود، با این شناخت کم، بیمالحظه می

ها و مراتع کشور، سبب شد، منابع جنگلی انحصاری خزری، در سازمان جنگل "های جنگلداری کالسیکسند اجرایی تهیه طرح"وقت 

زیستی گونه ها و های جنگلداری کالسیک، به اهداف طرح یعنی: پرورش و تعالی جنگل، حفظ تنوع طی پنجاه سال اجرای طرح

 دست یابی به جنگل ایده آل )کلیماکس( نرسد و از هدف خود، بسیار بسیار دور شود.

های درختی مقطوعه به جوامع جنگلی اولیه، متناسب با سن الزم به ذکر است بر اساس تجربه دانش میدانی، برای برگشت گروه

 سال، زمان نیاز است.٧00تا  ٣00ین درختان هر نقطه رویشی که نشانه گذاری و قطع انجام شده، ب

عنوان جنگشناس، ابتدا شناسی است. پس الزم است ما بهدانیم، برای جراحی بدن انسان، نیاز به اندامراهکار فنی اجرایی: همه می

قند نگل شمال موافوری جها و مراتع کشور با طراحی و بهرهاندام جنگل مورد طراحی را بشناسیم. بنابراین اگر متولیان سازمان جنگل

 ریزهنگام طراحی، کارشناسان طراح و برنامههای درختی به سالخی رفته را دارند، الزم است، بهسازی گروهو قصد بر احیاء و غنی

 شناسی جنگل سری مورد طراحی را دارا باشند.جنگل، تبحر الزم در اندام

 های اکولوژیک درگوید: این مهم صرفا با شناخت ایستگاهنی، مینکته مهم: تجربه تحقیق و پژوهش چهل و چند ساله حضور میدا

 های جنگلیویژه اکوسیستمهای کمی و کیفی بهیک حوزه آبخیز، همچنین شناخت واحدهای هیدرولوژیک خرد و بزرگ و رویشگاه

ی هاای، علفی مکانختی، درختچههای درخرد و کالن که راهنما و هدایت کننده اصلی در رسیدن به رمز همزیستی درون و برون گروه

 یابی است.رویشی متفاوت است، قابل دست

ترس نظیر و غیر قابل تصور، قابل دسبه پیامد آن، رسیدن به عظمت جنگل و نوع همزیستی در فضای پر از اسرار اما با نظم قانونی بی

 خواهد شد.
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راستی هایم؟ بهای جنگلی شمال را شناختهی اکولوژیک و اکوسیستمهابا این وصف سئوال از خود این است: آیا تا کنون مرز ایستگاه

در جنگل شمال چه تعداد اکوسیستم جنگلی کالن و خرد داریم؟ آیا عوامل اکولوژیک تعیین کننده مرزهای مزبور را در طبیعت و 

های جنگلی را بشناسیم و وسیستمهای اکولوژیک و اکتوانیم آن مرزهای ایستگاهایم؟ به واقع میمنابع جنگلی شمال شناخته

و  مند به جنگلبه کارشناسان جوان عالقه "دانش بومی"بشناسانیم.لذا برای رسیدن به آن شناخت، الزاماً نیاز به آموزش دراز مدت 

سیار ب ها و مراتع کشور، بپذیرند منابع جنگلیطبیعت داریم.حال بر اساس واقعیت موجود مطرح شده، اگر متولیان سازمان جنگل

وری درست و اصولی از مواهب جنگل خزری، شناخت درست با ریشه یابی بر علت بروز پیچیده شمال ایران، برای صیانت و بهره

های منابع جنگلی دارند، قطعا بر لزوم فراگیری دانش بومی تاکید خواهند کرد. که این مسئله های رویشی در جای جای عرصهپدیده

ها، مراتع و آبخیزداری کشور نیز در جایگاه اصلی و علمی خود، است.در پی این تصمیم، سازمان جنگل خود شروع یک اقدام درست

های منابع جنگلی شمال، ابتدا حفاظت و به عنوان یک ارگان فنی تخصصی قرار خواهد گرفت؛ بنابراین، برای شروع کار در عرصه

دف، رود. لذا برای رسیدن به این ههای اصلی به شمار میآبخیز از اولویت صیانت از منابع رویشی جنگلی و مرتعی به تفکیک هر حوزه

ها، مراتع، حیات وحش( و لحاظ کردن چارچوب زمانی و مکانی مدون که با طراحی جامع حفاظت و حمایت از منابع طبیعی)جنگل

است به ارائه راهکار اجرایی مبنی بر چگونگی در آن مراحل فنی اجرایی و نیازهای منطقه با بیالن مالی ساالنه در نظر گرفته شده 

ها از دریچه ارزش اکولوژیکی جنگل در واحد سطح، منتهی خواهد شد. همچنین های فون و فلور و ارزشیابی زیستگاهحفظ زیستگاه

 ح قرار دارد.های منطقه در راس اهداف طرمعضل اجتماعی اقتصادی دارد و نیاز انسان "حل"طراحی جامع حفاظت، توجه ویژه به 

منابع جنگلی به ویژه  "شناسیمواهب"و متعاقب آن  "هاآسیب"شایان توجه است، بارزترین اهداف طراحی مزبور، دست یابی به 

طبیعت  و همگام با "بومی"با الهام از طبیعت منابع جنگلی هر حوزه آبخیز، براساس دانش جنگلداری و جنگلشناسی  "شناسیهویت"

های آبخیز، آمایش نسبی نیز انجام خواهد نحو، با طراحی جامع حفاظت حمایت منابع طبیعی، در هر یک از حوزهخواهد بود. بدین 

های های آبخیز جنگلبار، هریک از حوزهشد.بدین طریق در صورت انجام طراحی جامع حفاظت، بعد از بیش از نیم قرن، برای نخستین

 ند شد./خواه "شناسنامه و هویت"شمال ایران، دارای 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۰تاریخ: 

همکاری وزارت  هزار واحد تولیدی با 1۰قدر توجه می کنم که به لبنیات و صنایع غذایی/ به خودرو همان

 جهاد کشاورزی تسهیالت دریافت کردند

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ایران خودرو و سایپا هیچ کدام با شرکت رنو فرانسه قرارداد نخواهند بست، در واکنش به 

عت ع غذایی توجه دارم، به صنانتقادهای موجود نسبت به عملکرد وزارت صنعت گفت: من به همان اندازه که به صنعت لبنیات و صنای

به گزارش ایانا، محمدرضا نعمت زاده در ر برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما مورد قرارداد جدید سازمان .خودرو نیز توجه دارم

کت ا شرگسترش با رنو فرانسه و تأثیر آن بر ادامه همکاری خودروسازان داخلی با رنو، اظهار داشت: ایران خودرو و سایپا هیچ کدام ب

وی ادامه داد: .رنو فرانسه قرارداد نخواهند بست و سازمان گسترش برای سرمایه گذاری و تولید مشترک با رنو وارد مذاکره شده است

 .شرکت نگین خودرو به عنوان واردکننده محصوالت رنو، در قالب مشارکت ایدرو و رنو قرار خواهد گرفت

 هب من ：ه می شود وزارت صنعت به صنعت خودرو توجه بیشتری دارد، اظهار داشتوی همچنین در واکنش به این موضوع که گفت

 .که به صنعت لبنیات و صنایع غذایی توجه دارم، به صنعت خودرو نیز توجه دارم اندازه همان

سهم زاده توضیح داد: نعمت.درصد در خودروسازی ها سهم دارد 20وی گفت: خودروسازی در کشور دولتی نیست و دولت فقط 

 20وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بیان اینکه .درصد است 1٧.5درصد و در سایپا  14.5سازمان گسترش در ایران خودرو 

اند، افزود: نیمی از این واحدها صنعتی هستند و نیمی دیگر تسهیالت خود را با واحد تولیدی، تسهیالت بانکی گرفته 500هزار و 

میلیارد تومان تسهیالت به این واحدها  400هزار و  14وی تصریح کرد: تاکنون .اندرزی دریافت کردههمکاری وزارت جهاد کشاو

 .هزار واحد برسد ٣0پرداخت شده و امیدواریم تا پایان سال تعداد واحدهای تولیدی که از تسهیالت بانکی استفاده می کنند به 

 .انده که مشکل مالی و کمبود سرمایه در گردش داشتهنعمت زاده افزود: این تسهیالت به واحدهایی پرداخت شد

واحد تولیدی دریافت کننده تسهیالت در سراسر کشور، بازرسی به عمل آمده و مشخص شده که با دریافت  1200وی گفت: از 

انک ها، آنها وزیر صنعت افزود: بدهی های بخش خصوصی و شرکت های دولتی به ب.تسهیالت، این واحدها افزایش تولید داشته اند

نعمت زاده گفت: برنامه .سال اخیر نتوانسته اند سرمایه خود را افزایش دهند 10ها هم در را زمین گیر کرده است در حالی که بانک

گرفت که این امر مهم از سال ریزی دولت برای کاهش تورم درست بود، اما همزمان باید برای خروج از رکود هم طراحی صورت می

درصد سرمایه گذاریش را از سهم آورده تأمین کرده باشد و نیم دیگر را  50وی افزود: یک صنعت سالم باید .شده استگذشته آغاز 

نعمت زاده با اشاره به بدهی سنگین تعداد زیادی از واحدهای تولیدی و صنعتی به بانکها، گفت: این بدهی ها .تسهیالت بانکی بگیرد

ها هم جریمه هایی برای این دیرکردها در نظر گرفته اند و در مواردی به همین دیرکردها هم از سال های گذشته بوده است و بانک 

به گفته وی، این مسئله باعث مشکالت زیادی برای تسهیالت گیرندگان از بانکها شده است و تنها راه برون .جریمه اضافه کرده اند

وزیر صنعت در ادامه گفت: تولید خودرو در کشور طی .ها استهیرفت آنان از این مشکل، گرفتن شرکای جدید برای کاهش این بد

وی با اشاره به افزایش تولید در صنعت لوازم خانگی و صنایع غذایی، .درصد افزایش یافته است 40درصد و تولید سواری  ٣8امسال 

 .افزود: در تولید مصالح ساختمانی به دلیل رکود بخش ساختمان، رشد عمده ای نداشته ایم

های تولیدی و اقتصادی پرداخت کنندگان دائمی مالیات هستند، گفت: در دو همچنین با اشاره به اینکه حقوق بگیران و بنگاه وی

 4٣00ماهه اول امسال  9نعمت زاده با بیان اینکه در .سال اخیر به تولیدکنندگان فشار زیادی بابت پرداخت مالیات وارد شده است

و راه اندازی شد، افزود: بخش خصوصی در حال سرمایه گذاری است، اما سرمایه در کشور محدود  واحد نیمه تمام صنعتی تکمیل

طبقه قرار داشت،  14تعرفه برای کاالها تعریف شده است و در حالی که در سال های گذشته نظام تعرفه در  ٧٣00وی گفت: .است

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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درصد است که متأسفانه با این  55ن تعرفه کاال، طبقه هشتم با وی افزود: باالتری.امسال تعرفه ها در هشت طبقه قرار گرفته است

نعمت زاده گفت: اعالم رقم دقیق قاچاق به کشور به علت نبود سند و مدرک ممکن نیست و .تعرفه ها همچنان قاچاق به صرفه است

وزیر صنعت .میلیارد دالر است 12تا  10وی افزود: برآورد ما واردات کاالی قاچاق در حدود .هر آنچه که گفته می شود برآوردی است

با اشاره به اینکه سامانه جامع تجارت تا پایان سال تکمیل خواهد شد، گفت: همانطور که این سامانه را با سامانه بانک مرکزی مرتبط 

 .کردیم، ارتباط آن را با سامانه جامع گمرکی کشور هم برقرار خواهیم کرد

http://www.iana.ir/fa/news/40052/%D8%A8%D9%8٧%D-8%A 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 خبرنگاران جوان – ۱۳۹۵بهمن  ۱۰تاریخ: 

 کشت های گلخانه ای باید متناسب با اقلیم توسعه یابد

:به منظور بهره برداری بهینه از منابع آب و افزایش تولید محصوالت کشاورزی،کشت های گلخانه ای وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد

،محمود حجتی در سومین نشست ستاد عالی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش .متناسب با اقلیم باید توسعه یابد

خانه ها تصریح کرد:با توجه به شرایط اقلیمی کشور و لزوم پایداری تولیدات کشاورزی و همچنین اشتغالزایی، ایجاد ارزش توسعه گل

 .افزوده و ارگانیک بودن تولیدات، کشت های گلخانه ای در کشور باید گسترش یابد

خانه ها در کشور وجود دارد، خاطرنشان کرد:با وی با بیان این که تجهیزات، توان مهندسی و تکنولوژی های الزم برای توسعه گل

استفاده از دانش و تجربه گلخانه داران پیشرو و انتقال فناوری های نوین احداث گلخانه ها از کشورهای پیشرفته، گسترش کشت 

ت های گلخانه وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به افزایش تولید محصوالت کشاورزی در کش.های گلخانه ای در کشور سرعت می یابد

 ای در مقایسه با فضای باز تاکید کرد: همزمان با توسعه گلخانه ها باید در زمینه بازاریابی صادراتی این تولیدات برنامه ریزی و اقدام

 حجتی با تاکید بر این که گلخانه ها، متناسب با اقلیم و در مکان هایی که دسترسی به بازار و همچنین نیاز کمتری به سیستم.شود

های گرمایش نیاز دارد باید توسعه یابد،عنوان کرد:همان طور که سیستم های گرمایش با سوخت گازوئیل امروزه صرفه اقتصادی 

ندارد، در آینده ممکن است سیستم های با سوخت گاز هم اقتصادی نباشد بنابراین گلخانه ها باید در مکان هایی احداث شود که 

وی بر لزوم تسهیل جریان ورود سرمایه های مردمی به بخش کشاورزی به ویژه در توسعه .باشدکمترین نیاز به سوخت را داشته 

 .گلخانه ها تاکید کرد و افزود:از سرمایه گذاری همه صاحبان سرمایه و صنایع برای توسعه کشت های گلخانه ای استقبال می کنیم

نظام بانکی کشور برای تسهیل و چابک سازی فرآیندها در جلب نظام اداری و اجرایی و همچنین  :وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد

در این نشست، مجری طرح توسعه گلخانه های وزارت جهاد کشاورزی نیز در گزارشی .سرمایه های مردمی باید انعطاف پذیر باشد

 .هکتار گلخانه در کشور ایجاد شده است 1065اعالم کرد: از ابتدای امسال تا پایان دی ماه 

http://www.yjc.ir/fa/news/595٧915/%DA%A9%D8%B4%D8%%-AA 
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 نهاده 
 فارس - ۹۵/۱۱/۱۲ : تاریخ

 های کشور هزار تن سم کشاورزی در باغ 2۵مصرف ساالنه 
های کشاورزی کشور میلیون هکتار از باغ 16هزار تن سم کشاورزی در  25از  رئیس سازمان حفظ نباتات کشور گفت: ساالنه بیش

 هایاز رفسنجان، محمدعلی باغستانی عصر امروز در حاشیه برگزاری همایش انتقال یافته خبرگزاری فارسبه گزارش  .شودمصرف می

در سالن موزه ریاست جمهوری رفسنجان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ساماندهی بحث پزشکی کاربردی و طرح ناظران گیاه

ا بر هخطر، کاهش و تنظیم تعرفهسموم در کشور از دو جهت یکی ارتقای سموم کشاورزی و دیگری نیز تسهیل در ثبت سموم کم

 .اساس میزان خطری که سموم دارند مد نظر است

های بزرگ برای تولید سموم تحت لیسانس در کشور، تکنولوژی تولید در م تجارتی، تشویق کمپانیوی ادامه داد: ثبت سموم با نا

 .های این سازمان استداخل کشور و ارتقای تولیدکنندگان داخلی نیز از برنامه

ن ار داریم که در ایمنظور کاهش مصرف سم را در دستور کهای بیولوژیک بهباغستانی بیان کرد: در کنار آن، بحث استفاده از روش

های نوین پیش آگاهی است و ما در این راستا کاری را با دانشگاه تهران های پیش آگاهی و استفاده از سیستمزمینه توسعه شبکه

 تواند در کاهش میزان مصرفپردازیم که میهای پهباد و تصویری به پایش و ردیابی آفات میآغاز کردیم که با استفاده از سیستم

هزار هکتار سم در  800تا  ٧00بینی این بود که وی خاطرنشان کرد: سال گذشته در مزارع گندم کشور پیش.اثیرگذار باشدسم ت

هزار هکتار  60های پیش آگاهی کشور، این میزان به دلیل فعالیت شبکهبرابر بیماری زنگ گندم در مزارع تدارک دیده شود که به

 .تن سم در کشور کمتر استفاده شد 800بیماری زنگ گندم  کاهش یافت که فقط در رابطه با این

های غیر شیمیایی مثل استفاده از های پیش آگاهی، توسعه روشرئیس سازمان حفظ نباتات کشور ادامه داد: در کنار توسعه شبکه

رف آن به دو برابر افزایش پیدا ها سال گذشته با تسهیالتی که داشتیم میزان مصها است که در مورد فرومونهای زرد و فرومونکارت

هزار هکتار در راستای مبارزه  2٣0باغستانی استفاده از روش بیولوژیکی را توصیه و عنوان کرد: در این مورد در سال گذشته .کرد

ورز پرداخت درصد را کشا 40درصد را حفظ نباتات و  60طوری که شد بهای هدایت بیولوژیکی در کشور داشتیم که از اعتبارات یارانه

 .رودخوری میتازگی این اعتبارات به سمت مبارزات بیولوژیکی محصوالت تازهکند و بهمی

های کشاورزی میلیون هکتار از باغ 16هزار تن سم کشاورزی در  25رئیس سازمان حفظ نباتات کشور خاطرنشان کرد: ساالنه بیش از 

 .شودکشور مصرف می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1٣951112001684 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951112001684


 
عات راهبردی کشاورزی و آبمرکز ملی مطال  

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        5139 اهم اخبار کشاورزی هفته دوم بهمن 

 

206 
 

 نهاده
 فارس - ۹۵/۱۱/۱۲ : تاریخ

 شود/ افزایش استفاده از بذر هیبریدی از سال آیندهشده گندم و جو در داخل تولید میدرصد بذر اصالح 1۰۰
درصد بذرهای اصالح شده گندم و جو در داخل کشور تامین  100مایتی کشاورزی با بیان این که مدیرعامل شرکت خدمات ح 

خبرگزاری وگو با خبرنگار کشاورزی یزدان سیف در گفت .شودشود، گفت: از سال آینده بذر هیبرید گندم نیز در کشور کاشته میمی

آخرین وضعیت کشت مزارع و نحوه تأمین بذر آنها اظهار داشت: طبق برنامه ابالغی وزارت جهاد کشاورزی برنامه در مورد  ،فارس

شده به ویژه برای مزارع گندم و جو تحت نظارت معاونت زراعت در حال اجراست و اصالحات خوبی در این استفاده از بذر اصالح

 .دهدا افزایش میزمینه انجام شده که یقیناً عملکرد در هکتار ر

امیدواریم برای  وی به همکاری مشترک مؤسسه تولید و اصالح بذر و نهال با طرف خارجی برای تولید بذر هیبرید اشاره کرد و گفت:

 .فصل زراعی بهار سال آینده بیشتر بذر مورد اشاره در بخش کشاورزی بذر هیبریدی باشد

مزایای استفاده از بذر هیبرید گفت: در برخی گیاهان نوع نر و ماده از هم جدا  مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در مورد

درصد از مزرعه خود را بدون آنکه محصولی داشته باشد، به کشت خط نر )پدری( اختصاص  ٣0است و گاهی کشاورزان مجبور بودند 

 .خود گیاه انجام شده و محصول بدهدکنند که با اصالح ژنتیکی یکبار لقاح در دهند، اما در بذر هیبرید کاری می

کی، ، خشهای مختلفهای بدی از جمله حساسیت به آفتوی به دیگر مزیت بذور هیبریدی اشاره کرد و گفت: برخی گیاهان خصلت

ر گیاه در اشود و رفتشود اصالح ژنتیکی انجام میپالسمایی که از طریق سایر گیاهان گرفته میدمای باال و یا سرما دارند که با ژرم

سیف تأکید کرد: این مسئله )بذر اصالح شده( با مبحث تراریخته بسیار متفاوت است و .شودزا و آفات مقاوم میمقابل عوامل بیماری

مدیرعامل شرکت خدماتی حمایتی کشاورزی در پاسخ به اینکه چقدر از بذر مصرفی در کشور وارداتی .شوداز خود دانه تولید می

درصد بذر از  15شود و در نهایت شده و مصرفی در کشور به ویژه بذر گندم و جود در داخل تولید میب بذر اصالحگفت: اغل است،

 .شودلحاظ وزنی از خارج از کشور تأمین می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=11120004641٣95 
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 نهاده
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۳تاریخ: 

نویس ملی اجرای طرح الگوی کشت تا های وارداتی در هفته آینده/ پیشکشتعیین تکلیف تعرفه جدید آفت

 شودشش ماه آینده ارائه می

 .هفته آینده تعرفه جدید عملیاتی شودپیشنهاد کاهش تعرفه واردات سموم توسط وزارت جهاد کشاورزی ارائه شده که امیدواریم 

به گزارش خبرنگار ایانا، معاون امور زارعت وزارت جهاد کشاورزی در نشست خبری امروز که به مناسبت آغاز دهه فجر تشکیل شد 

 ر آغاز کرد.میلیارد دال 14.5میلیون تن واردات به ارزش بیش از  2٣در جمع خبرنگاران، گفت: دولت یازدهم کار خود را با وابستگی 

عباس کشاورز افزود: وزارت جهاد کشاورزی در ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم با وضعیت نامناسب عرضه کود، تولید و بازار بذر نابه 

 رو بود.سامان و مکانیزاسیون رها شده و افزایش قابل توجه سطح زیرکشت گندم روبه

 99تا  86های درصدی بود، اما طی سال 25وری ارم دولت مکلف به افزایش بهرهوی بیان کرد: همچنین با وجود آنکه در برنامه چه

وری بسیار اندک بود و عملکرد در تولید محصوالتی نظیر چغندرقند، کلزا، پنبه روند کاهشی داشت که همین امر تأثیر عملکرد و بهره

شناسی و تهیه برنامه برای محصوالت اساسی دام به آسیببسزایی در ناپایداری بخش داشت.کشاورز با بیان اینکه در این راستا اق

های وزارتخانه، طور کلی برنامه جامعی برای محصوالت تعریف کردیم که در آن انتظارات از تمامی بخشکشور کردیم، ادامه داد: به

 شد. ت فراسرزمینی ترسیمپزشکی، صندوق بیمه محصوالت کشاورزی و توجه به کشسازمان حفظ نباتات، آموزش و تحقیقات، گیاه

وی با تأکید بر لزوم کاهش سطح زیر کشت گندم، عنوان کرد: با توجه به آنکه کشور ظرفیت توسعه اراضی کشاورزی را ندارد باید 

روند کاهش سطح زیرکشت گندم ادامه پیدا کند و الگوی کشت برخی محصوالتی با توجه به شرایط آبی مناطق مختلف کشور اصالح 

ترین چالش در توسعه و پایداری صنعت کشاورزی است، ون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت با تأکید بر اینکه آب مهمشود.معا

یادآور شد: در همین راستا الزم است که برنامه کشت نشائی، آبیاری میکرو، معرفی گیاهان با طول رشد کوتاه و کشاورزی حفاظتی 

 ر بخش را به همراه دارد مورد توجه قرار گیرد.جویی آب و پایداری تولید دکه صرفه

اکنون کودها با عناصر غذایی مناسب در کشور عرضه هایی مانند کود و بذر کشور، تأکید کرد: همکشاورز درباره وضعیت تأمین نهاده

و عرضه بذر به بخش  شوند و مکلی برای دسترسی کشاورزان به این نهاده وجود ندارد.وی اظهار داشت: از سال گذشته تولیدمی

کارگیری مراکز تحقیقاتی اصالح نباتات در کشور باید گفت که کیفیت بذرهای داخلی هم سطح خصوصی واگذار شده که با ایجاد و به

وزارت جهاد کشاورزی تسهیالتی  95تا  92های ها آنها است.کشاورز با اشاره به وضعیت مکانیزاسیون اضافه کرد: طی سالارقام خارجی

کمباین برنج به بخش اختصاص داده که این امر کماکان  ٧00تا  600یش از چهارهزار میلیارد تومان تسهیالت و همچنین بیش از ب

 جویی آب تأثیر بسزایی دارد.ها و صرفهباید ادامه یابد؛ چرا که در کاهش هزینه

شته با توفیقات در افزایش و خودکفایی محصول سال گذ 25وی درباره گلوتن گندم تولیدی کشور، گفت: موضوع کیفیت گندم طی 

های مسطح و حجیم، صنایع بیسکویت بسیار مناسب های کشور برای مصارف نانشود، اما باید گفت که گندمبه مذاکره کشیده می

انست و افزود: هستند.معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی کیفیت گندم را تحت تأثیر مدیریت زارعی و مبارزه هرز در مزرعه د

کودها  های هرز و استفاده ازبیش از آنکه کیفیت گندم تحت تأثیر ارقام مورد استفاده باشد از نوع مدیریت و چگونگی مبارزه با علف

ین سه تا ها باید بها در بخش کشاورزی نیز بیان کرد: طبق قوانین برای هریک از آفتکشپذیرد.کشاورز درباره وضعیت آفتتأثیر می

 رو هستیم؛ اما این امر به معنای استفاده زیاد از سموم نیست.کش وجود داشته باشند که متأسفانه ما با کاهش تنوع روبهنج آفتپ

کش دوستدار محیط زیست است که خوشبختانه طی یک سال و نیم ها عدم عرضه آفتکشبه گفته وی، دومین نارسایی در آفت

 کش جدید به ثبت رسیده است.آفت 80تا  ٧0دود گذشته با اقداماتی در این زمینه ح

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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هزار تن  650سابقه عنوان کرد و ادامه داد: امسال مجموع تولید شکر به یک میلیون و کشاورز میزان تولید شکر در سال جاری را بی

تن رسید که  55به  تن 42سابقه است.وی عنوان کرد: عملکرد چغندرقند ظرف سه سال گذشته از رسید که این میزان در کشور بی

 ایم.جویی و کاهش واردات داشتهمیلیون یورو صرفه 220دالر  400با احتساب قیمت جهانی هر کیلوگرم شکر 

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت با اشاره به وضعیت الگوی کشت و محدودیت کشت تولید برخی محصوالت یادآور شد: 

طوری که تولید محصوالت سبزی و صیفی از فضای باز به صورت کالن تهیه شده، بهاتی بهدرباره الگوی کشت مطالعات و اقدام

های غیرشمالی محدود شود و برای آن پیشنهادات دیگری جایگزین ها انتقال داده شود و محصوالت آب بر نظیر برنج در استانگلخانه

اگر چه ورود به این حوزه سخت است و در سال نخست تولید باالیی شود.کشاورز با اشاره به مزایای کشاورزی حفاظتی تأکید کرد: می

دنبال آن هستیم که گاوآهن از بخش دهد، اما از نظر آب و خاک با روش های مرسوم قابل قیاس نیست و از سوی دیگر ما بهنمی

حصوالت اساسی در بازار اظهار داشت: تواند به پایداری خاک کمک کند.وی با اشاره به تولید و نوسانات قیمت محذف شود چرا که می

سازی مناسب شکر و برنج دلیلی برای گران فروشی نیست ضمن آنکه تنظیم با توجه به واردات محصوالت نظیر روغن و تولید و ذخیره

ارع کشور فروشی وظیفه قانونی ما نیست.معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی درباره اجرای طرح الگوی کشت در مزبازار خرده

اضافه کرد: برنج، بخش کشاورزی برای اجرای طرح الگوی کشت آمادگی الزم را دارد و تعهدمان این است که تا شش ماه آینده 

درصد از مصرف آب کشاورزی اطراف  40نویس ملی برای این موضوع ارائه دهیم.کشاورز همچنین گفت: با اجرای این الگو، پیش

شود.وی در پایان سخنان خود با اشاره به تأثیر کاهش تعرفه واردات، درصد اضافه می 25حال تولیداتش دریاچه ارومیه کم و در عین 

ای زا باشد، اما در زمان خارج از فصل لطمهتوانست خسارتافزود: اگر واردات در زمان عرضه تولید محصوالت داخلی به بازار بیاید می

 زند./به تولید نمی

http://www.iana.ir/fa/news/40246/%D8%AA%D8%B9%DB%8C% 
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 نهاده
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۳تاریخ: 

 شود/ الگوبرداری از اتحادیه سراسری بذر فرانسهاتحادیه سراسری تولیدکنندگان بذر و نهال تشکیل می

ای بازار تخصصی بذر و نهال نیازمند ایجاد هسته اولیه برای انجام امور توسط بخش خصوصی است؛ بر همین اساس در جلسه اندازیراه

 .که با حضور فعاالن این حوزه در اتاق البرز تشکیل شد، مقدمات تشکیل اتحادیه سراسری تولیدکنندگان بذر و نهال فراهم شد

وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت: فاز نخست بازار تخصصی ال و بذر امروز در گفترئیس مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نه

 اندازی خواهد شد.صورت فیزیکی راهبذر و نهال پس از تشکیل اتحادیه سراسری تولیدکنندگان بذر و نهال به

زنی و های بذر و نهال، توانایی چانهلیدکنندگان نهادهکند تا توگودرز نجفیان افزود: تشکیل اتحادیه سراسری این امکان را ایجاد می

ال عنوان نماینده صنف در حاکنون پنج نفر بهها را پیدا کنند.وی با بیان اینکه همشده به واردات و صادرات این نهادهریزیورود برنامه

ه ا الگوبرداری از اتحادیه سراسری بذر فرانسگیری این اتحادیه ببررسی شرایط الزم برای تشکیل اتحادیه هستند، عنوان کرد: شکل

 های سم و کود نیز در این اتحادیه حضور داشته باشند.خواهد بود؛ ضمن اینکه تصمیم بر آن است که فعاالن نهاده

ی بذر و تخصصاندازی بازار تخصصی بذر و نهال ادامه داد: بازار رئیس مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر با تأکید بر لزوم راه

 سازد.کند و امکان پاسخگویی سریع به نیاز کشاورز را فراهم میهای کشاورزی را تسهیل مینهال امکان مدیریت عرضه و تقاضای نهاده

 رایریزی بتواندبا برنامههای امروز نهاده بذر کشاورزی برشمرد و تأکید کرد: این اتحادیه مینجفیان مازاد بذر ذرت را یکی از چالش

 ریزی کند.خوبی مدیریت و برنامههای تولیدی را به کشورهای همجوار، بهبازار صادراتی، امکان خارج شدن مازاد نهاده

اندازی بازار، وی با بیان اینکه رویکرد دولت واگذاری امور به بخش خصوصی است، یادآور شد: با تشکیل اتحادیه سراسری و راه

 پایه محصوالت و تنظیم بازار توسط بخش خصوصی انجام خواهد شد. ها، تعیین قیمتگذاری نهادهقیمت

 نجفیان با تأکید بر اینکه محل استقرار این اتحادیه در استان البرز خواهد بود، اضافه کرد: این امر با هدف تمرکززدایی از تهران و با

های تحقیقاتی مادر و همچنین وجود گمرک هادههایی مانند فرودگاه برای واردات و صادرات، استقرار نتوجه به وجود زیرساخت

مدیره گیری برای تعیین روز انتخاب و معارفه نخستین هیأتشود.وی در پایان اظهار داشت: تصمیمتخصصی در این استان انجام می

 اتحادیه سراسری بذر و نهال، هفته آینده در اتاق البرز مطرح خواهد شد./

http://www.iana.ir/fa/news/40218/%D8%A٧%D8%AA%D8%AD 
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 نهاده
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۱تاریخ: 

 های کشاورزی با ارزواردات نهاده

قیمت تمام شده کشاورزی ندارد و میزان واردات کودهای سوبسیدی نسبت به اراضی و باغات بسیار ناچیز است که تاثیری در روند 

 .رود دولت روشی پیدا کند که تولید کود به بخش خصوصی واگذار شودانتظار می

های کشاورزی و ایجاد مشکالت عدیده، گالیه ای به واردات نهادهمدیره انجمن کود و سم از عدم تخصیص ارز مبادلهعضو هیات

کود و سم با هدف تولید معیشتی و اقتصاد پایدار اظهار داشت: با وجود بخش  محمدرضا شریفی، عضو هیات مدیره انجمن.کندمی

  .رود که تولید به بخش خصوصی واگذار شودرسد انتظار میناچیز کودهای دولتی که به بهانه سوبسید به دست کشاورزان نمی

بسیدی نسبت به اراضی و باغات بسیار ناچیز است ها نیست، افزود: میزان واردات کودهای سووی با اشاره به اینکه بازار دست واسطه

رود دولت روشی پیدا کند که تولید کود به بخش خصوصی واگذار که تاثیری در روند قیمت تمام شده کشاورزی ندارد و انتظار می

رزان چنین د کشاوشریفی با اشاره به دالیل عدم استفاده سموم با کیفیت در بخش کشاورزی گفت: بروکراسی و نبود قدرت خری.شود

به گفته وی استفاده سموم با  .رود همانند سایر کشورها از کشاورزان حمایت شودشرایطی را رقم زده که از دولتمردان انتظار می

ای مدیره انجمن کود و سم با انتقاد از عدم تخصیص ارز مبادلهجانبه از کشاورزان است. عضو هیاتکیفیت نیازمند حمایت مالی همه

 . یابدای اختصاص نمیهای کشاورزی ارز مبادلهها به نهادههای کشاورزی تصریح کرد: با وجود سایر بخشاردات نهادهبه و

http://www.iana.ir/fa/news/40114/%D9%88%D8%A٧% 
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 نوغان داری
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 گزارشات جهانی
 گزارشات جهانی

 فارس - ۹۵/۱۱/۱۱ : تاریخ

 خیز پاکستان برای افزایش صادرات نارنگی 
های متنوعی برای این بندی رسیده و برنامهدولت پاکستان برای اتخاذ یک سیاست جامع جهت افزایش صادرات نارنگی به جمع

  .منظور در نظر گرفته است

آباد، دولت پاکستان برای اتخاذ یک سیاست جامع جهت افزایش صادرات نارنگی به در اسالم خبرگزاری فارسنگار به گزارش خبر

به گزارش وزارت صنایع غذایی پاکستان این کشور .های متنوعی برای این منظور در نظر گرفته استبندی رسیده و برنامهجمع

 .ین کشور بزرگ تولید کننده نارنگی در جهان است اما به اندازه کافی برای صادرات این محصول تالش نکرده استچهارم

دولت با اجرای یک .ور احداث شودهایی در سراسر کش، قرار شده برای نگهداری و حفظ کیفیت نارنگی سردخانهدنیا نیوزبه گزارش 

تواند درآمد صادرات نارنگی می.برنامه جامع سعی دارد با آموزش افراد متخصص صادرکنندگان را به صادرات نارنگی تشویق کند

چندی پیش سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل .زیادی برای پاکستان داشته باشد و بخش مهمی از بودجه این کشور را تأمین کند

با توجه به توافقات صورت گرفته با فائو تسهیالت ویژه .کندمتحد اعالم کرد برای افزایش صادرات نارنگی با پاکستان همکاری می

داران( و صادر کنندگان نارنگی ارائه خواهد شد که مسیر افزایش صادرات این محصول به کشورهای مختلف برای تولید کنندگان)باغ

گیر خان در مالقات با وزیر بازرگانی ایران نیز خواستار برداشته شدن محدودیت واردات نارنگی توسط این خرم دست.کندرا هموار می

وزیر بازرگانی ایران قول داد اگر تحریم واردات نارنگی به طور کامل برداشته نشود باز هم در سال جاری ایران به مقدار .کشور شد

شرکت  150یا نارنگی یکی از محصوالت صادراتی مهم پاکستان است که بیش از « نوکی».معین نارنگی از پاکستان وارد خواهد کرد

 .کنندتولیدات متنوع این محصول از جمله آب نارنگی و مربا را به کشورهای مختلف جهان صادر می

 .مرکز صادرات کینو است« پنجاب»شهر الهور مرکز ایالت 

 .تر از آن و بسیار شیرین است آبتر و پرای مانند نارنگی اما بزرگکینو میوه

نارنگی پاکستانی یک محصول انحصاری است که به روسیه، امارات متحده عربی، افغانستان، ایران، مالزی، اندونزی و سایر کشورهای 

از بین  نارنگی پاکستانی در انگلیس طرفداران زیادی پیدا کرده است و.ها داردشود و طرفداران زیادی در این کشوردنیا صادر می

شرکت پاکستانی در صادرات نارنگی فعالیت  150بیش از .ای در بازارهای میوه جهان دارندها، نارنگی و انبه پاکستان جایگاه ویژهمیوه

 .کننددارند که محصوالت مختلفی از جمله آب نارنگی و مربای نارنگی را به کشورهای مختلف صادر می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1٣951111000208 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۱تاریخ: 

ترین بخش اقتصادی پاکستان خط خورد/ منبع درآمد خانوارهای فقیر روستایی از بخش کشاورزی از بزرگ

 های اصلی توسعه پاکستانوری کشاورزی از چالشهکشاورزی است/ افزایش بهر

المللی تحقیقات سیاست مواد غذایی، افزایش تولید کشاورزی در پاکستان ادامه با توجه به گزارش منتشر شده از سوی مؤسسه بین

 .د دارددارد، این در حالی است که الگوهای ناپایدار به جای تغییرات تکنولوژیکی، در کنار این رشد فزاینده وجو

کشاورزی و "( با عنوان IFPRIالمللی تحقیقات سیاست غذایی )، براساس گزارش مؤسسه بینDAWNسایت به گزارش ایانا از وب

تان های اقتصاد پاکسترین بخش، هرچند امروز، کشاورزی دیگر از بزرگ"هاانداز، و اولویتاقتصاد روستایی در پاکستان؛ مسائل، چشم

عنوان منبع اصلی درآمد برای خانوارهای فقیر روستایی کشور و اقتصاد غیرزراعتی که این حال، این بخش به شود، بامحسوب نمی

 , David J. Spielman, Sohail J. Malik, Paul Doroshمحققان "رود.شمار میپتانسیلی برای رشد افراد فقیر است، به

Nuzhat Ahmadد برای احیای بخش کشاورزی کشور و اقتصاد روستایی در پرتو توان، در گزارش خود به بررسی آنچه که می

 اند.های مربوط به آب و هوا انجام شود، پرداختههای کالن اقتصادی و شوکتغییرات سیاست

وری کشاورزی و درآمد و تسهیل تحول ساختاری های استراتژی توسعه پاکستان درباره چگونگی افزایش بهرهبر این اساس، چالش

های بزرگ اقتصادی ، اقتصاددان نیز با این موضوع که کشاورزی دیگر از بخش"Dr Ashfaque Hassan"است.اشفق حسن  اقتصاد

شدت از سوی بخش دولتی نادیده گرفته شده تاجایی که تمرکز دولت تنها در این بخش به"پاکستان نیست، موافق بود.وی گفت: 

اقتصاددان هشدار داد که با این روند مردم روستایی به شدت ضربه می بینند و در نتیجه این "ها بوده است.های حمایتی و یارانهقیمت

 یابد.غفلت، شکاف طبقاتی بین فقیر و غنی گسترش می

های حمل و نقل، هزینه مربوط به تولید تا مصرف و در تنوع کشاورزی های روستایی، شبکهبر اساس این گزارش، رشد در زیرساخت

 رو است.هایی روبهبه تقاضا شهری همچنان با محدودیت کاالها با توجه

شود و دارای بهره وری پایین است. با وجود این که تغییرات این در حالی است که تمام پتانسیل کشاورزی به کار گرفته نمی

 نشان می دهد باید تالش تکنولوزیکی در این بخش روی داده، اما دستاوردهای مرتبط با انقالب سبز به چشم نمی خورد که این خود

 "مضاعف در راستای شناساندن فناوری ها و روش های بهره وری به کشاورزان انجام شود.

ای از تنوع محصوالت وجود دارد، اما سیاست های تشویقی فعلی برای تغییر روند از مواد غذایی و دامی کم ارزش به با اینکه دامنه

 تغییرات آب و هوایی و زیرساخت های بازار ، به گونه ای روشن و مشخص وجود ندارد. محصوالت با ارزش بیشتر با در نظرگرفتن

عالوه بر این، تقسیم مناطق کشت به مزارع متوسط و کوچک همچنان ادامه دارد این درحالی است که زمین داران بزرگ کماکان 

، " Syed Muzafar Hussain Shah "ن شاه می توانند با قدرت زمین های شان را حفظ کنند.از سوی دیگر، سید مظفر حسی

رئیس کمیته دائمی در تحقیقات وامنیت غذایی ملی باور دارد که احیای بخش کشاورزی در آینده ای نزدیک روی می دهد. وی به 

ام برای از جمله کاهش در قیمت کود، قیمت گذاری حمایتی و افزایش و"تعدادی اقدامات انجام شده در سطح دولت، اشاره می کند: 

وی همچنین ابراز امیدواری کرد که شرکت های بین المللی در حوزه بذر، برای همکاری با پاکستان وارد عمل خواهند  "کشاورزان.

 شد./

http://www.iana.ir/fa/news/401٣٣/%DA%A9%D8%B4%D8%A٧% 
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 ارشات جهانیگز
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۱تاریخ: 

 فائو و هالل احمر قطر به کمک کشاورزان نیجر آمدند

برای ادامه  "Qatar Red Crescent Society (QRCS)" سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل )فائو( و هالل احمر قطر

 .اندکرده ای را امضانامههای انسان دوستانه مشترک خود در نیجر تفاهمتالش

، 201٧ - 2016های کشاورزی در نیجر در طول فصل ، براساس این توافق افزایش فعالیتgulf timesسایت به گزارش ایانا از وب

 شود.شده، راهنمایی های الزم و پشتیبانی فنی به کشاورزان مناطق محروم انجام میبا ارائه بذر اصالح

 نفعان، خواهند داد.هایی را به ذیاهنگی با وزارت کشاورزی و مقامات محلی، توصیهیک گروه متخصص از هالل احمر قطر، با هم

منطقه محلی توزیع شود. این در حالی است  14شهر و  19٣کیلوگرم بذر سبزیجات میان  100همچنین قرار است حدود چهارهزار و 

 فرنگی و ذرت.های تحت پوشش عبارتند از کلم، کاهو، هویج، گوجهکه گونه

ارآمد های سنتی ناکها به دلیل تغییرات آب و هوا و به دلیل بارش کم و روشنیجر یکی از فقیرترین کشورهای آفریقا است که سال

های کشورشان به مناطق مرزی رو است.نیجر میزبان هزاران نفر پناهندگان مالی است که از خشونتکشاورزی با بحران غذایی روبه

، هالل احمر قطر باهمکاری کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، مراقبت های بهداشتی 2011اند.از سال هتیالبری و تهوا پناه آورد

، در "Ayourou"دهد، همچنین برای درمان سوءتغذیه کودکان و مادران درشهر آیورو های پناهندگان انجام میاولیه را در اردوگاه

 انی غذا دارد./منطقه تیالبری، همکاری نزدیکی با برنامه جه

http://www.iana.ir/fa/news/40122/%D9%81%D8%A٧%D8 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۳تاریخ: 

 سازی تولید مواد غذاییبرنامه کره شمالی برای مدرن

میلیون تن غالت دست یافت، که نشان از افزایش هفت درصد نسبت به سال  4.81الی در مجموع به تولید ، کره شم2016در سال 

 .داد، تنها یک افزایش جزئی را نشان می2016مشاهده نشد. تولید  2014بود. با این حال، افزایش قابل توجه نسبت سال  2015

ره شمالی بارها و بارها اعالم کردند که این کشور روی بهبود زندگی مردم ، مسئوالن ک201٣، پس از سال dailynkبه گزارش ایانا از 

استفاده از روش "روی تمرکز  201٧کند. با این حال، پیام از طریق افزایش تولید مواد غذایی )کشاورزی، دام و شیالت( تمرکز می

 بود. "علمی برای تولید محصوالت با عملکرد باال

 مالی بر هفت اصل بنیادی, بنا شده ازجمله:ایده کشاورزی علمی در کره ش

 دستاوردهای کشاورزی مبتنی بر سیاست اتکاء بر خود -1

 عرضه دوبرابری محصول -2

 اصالح بذر -٣

 استفاده از کود آلی -4

 بازسازی مجدد زمین -5

 بهبود بخشیدن امکانات بازسازی و تعمیرات -6

 افزایش مکانیزاسیون -٧

کشاورزی و تجهیزات کره شمالی زیاد خوب نیست. تغییرات آب و هوا و بالیای طبیعی به مزارع این کشور  هایبا این حال، زیرساخت

 ضربه بسیار سخت وارد کرده است.

 بخش کشاورزی

هزار جریب مزارع که  40منظور افزایش تولید و بروزرسانی ، تأکید بر تأسیسات کشاورزی و تجهیزات بود. به2015و  2014در سال 

های دریایی مقاومت کند( در جنوب استان هوانگائه ساخته شد. ب و هوای بد قرار داشت و به این منظور دیواری )در برابر طوفاندر آ

 های کشاورزی در جهت افزایش تولید مواد غذایی کشور انجام شد.ها برای گسترش زمینتالش

 Rodongرچ گلخانه ای توجه شد. براساس مقاله روزنامه ، به بهبود بخش کشاورزی با تولید سبزیجات و قا2014پس از سال 

Sinmun  منتشر شد، برای ساخت یک کارخانه قارچ اقدام شد تا ماده غذایی سالم را که باید به رژیم غذایی  201٣جوالی  16که در

 مردم افزوده شود تولید کند.

 بخش دام

ها روی روش علمی را برای قرار است سیاست 201٧سید. در سال به پایان ر 2016آغاز و در سال  2014ساخت مرکز دام در سال 

 بهبود دام و تولید میوه/ سبزیجات/ قارچ گذاشته شود.

ای برای ترکیب تولید مواد غذایی با گردشگری با ایجاد امکانات توریستی در مرکز دام همچنین در استان کانگون، مسئوالن برنامه

 در کوسان را تصویب کردند.و یک کارخانه میوه  Saepoشهرستان 

برای بهبود علف برای استفاده خوراک دام دارند. آنها امیدوارند تا  Saepoمسئوالن کره شمالی همچنین قصد استفاده از مرکز دام 

 وری را افزایش دهد، تولید کنند.تواند چهار تا شش بار در سال برداشت شده و بهرهیک رقم علف را که می

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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ها رشد کند، در دستور های تپهتواند در مناطق حاشیه رودخانه و در دامنهریزی برای توسعه یک گونه را که میمهآنها همچنین برنا

 کار خود دارند.

 بخش شیالت

های دیگر تولید مواد غذایی توجه بیشتری به عمل آید و به این منظور ، قرار است به صنعت شیالت نسبت به بخش201٧در سال 

 یگاه شیالت جامع و مدرن در سواحل شرق اقدام شود.به تأسیس یک پا

کره شمالی اعتقاد دارند که گربه ماهی با توجه به نرخ سریع تولید مثل و پروتئین باال می تواند در صنعت شیالت جایگاه خوبی 

 داشته باشد. همچنین شیالت می تواند ابزاری در پاسخ به مشکالت کمبود مواد غذایی باشد.

گذاری خارجی برای اجرای گذاری خارجی است که این کشور قادر به جلب سرمایهها نیازمند جذب سرمایهپروژه ولی همه این

 ها، کره شمالی در تالش است تا به اصالح بخش کشاورزی روی بیاورد، اما این تالش1995اش نبوده است.از سال های کشاورزیبرنامه

للی و المهای بینردار نبوده است.برای بهبود وضعیت، کره شمالی نیاز به اصالح و کمکدلیل بودجه محدود از توفیق الزم برخوبه

 رسد./نظر میجهانی دارد. با این حال، از دیدگاه واقع بینانه، این بعید به

 ترجمه: فرحناز سپهری

 منبع:
http://www.dailynk.com/ 

http://www.iana.ir/fa/news/40242/%D8%A8%D8%B1% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۳تاریخ: 

 اندازی شدپروژه اینترنت اشیا در بخش کشاورزی اتحادیه اروپا راه

، آغاز 201٧ای است که یکم ژانویه ، پروژه(IoF2020: Internet of Food & Farm 2020) 2020اینترنت غذایی و کشاورزی 

 .شده و قرار است اینترنت اشیا را در مقیاس بزرگ در کشاورزی و مواد غذایی در منطقه اتحادیه اروپا بررسی کند

( دریافت کرده است EUی اتحادیه اروپا )میلیون یورو بودجه از سو ٣0، پروژه یاد شده thecattlesiteسایت به گزارش ایانا از وب

 همچنین این پروژه در راستای تغییر مناسب در بهبود بهره وری و پایداری بخش کشاورزی خواهد بود.

تواند از راه دور در بخش کشاورزی و مواد غذایی قابل کنترل و کند که میاین پروژه ارتباط شبکه هوشمند با اشیاء را ایجاد می

 آغاز شده است و به مدت چهار سال اجرا خواهد شد. 201٧د. این پروژه در یکم ژانویه شناسایی باش

(، لبنی، گوشت، سبزیجات و arable farmingهایی برای نیازهای پنج بخش کشاورزی ازجمله کشاورزی )حلهمچنین پروژه راه

زی کیفیت گوشت اتحادیه اروپا همراه با به حداقل رساندن ساتواند برای بهینهکند. اینترنت اشیا برای مثال، میجات فراهم میمیوه

 میزان تقلب و افزایش شفافیت و قابلیت ردیابی استفاده شود.

George Beers مدیر پروژه دانشگاه ،Wageningen کننده پروژه و هماهنگIoF2020 :گفت ،"IoF2020  نه تنها اینترنت

آورد، بلکه فناوری متناسب بر اساس نیازهای کل زنجیره ارزش و کاربران همراه می اشیا را در بخش مواد غذایی و مزرعه با خود به

 IoF 2020همکار، ما باور داریم که  ٧0همراه با "وی افزود: "کند.های پیش رو را ارائه مینهایی، همچنین راهکارهایی برای چالش

 /"ذایی اروپا، از مزرعه تا سفره، و ترویج رقابت در منطقه بینجامد.پتانسیل این را دارد که به یک تغییر مناسب در حوزه تولید مواد غ

http://www.iana.ir/fa/news/402٣٧/%D9%BE%D8%B1%D9% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۳تاریخ: 

 ورزی جاماییکا در راستای افزایش بذر پاکبرنامه وزارت کشا

های با کیفیت برای تولید محصوالت کشاورزی، تجهیزات و لوازم مربوط را به ارزش بیش از دولت جاماییکا برای افزایش تولید دانه

 .میلیون دالر جاماییکا، افزایش داده است 2.5

ولید محصوالت کشاورزی, تجهیزات و لوازم مربوط را به های با کیفیت برای تدولت جاماییکا برای افزایش تولید دانه

 میلیون دالر جاماییکا, افزایش داده است. 2.۵ارزش بیش از 

ژانویه طی مراسمی از سوی مؤسسه تحقیقات و توسعه کشاورزی درحوزه  11، این برنامه jamaicaobserverبه گزارش ایانا از 

کند برنامه دانه پاک وزارتخانه، امکانی را فراهم می"گفت:  JC Hutchinsonی ( اعالم شد.وزیر سابق کشاورزCARDIکارائیب )

تا مواد برای کاشت عاری از بیماری مهیا شوند و در این میان مکانیزاسیون و تجهیزات به رشد و گسترش بخش کشاورزی در جامائیکا 

 Dr Lisa"و توسعه وزارت، دکتر لیزا مایرز مورگان  مدیر تحقیقات در بخش تحقیق"به افزایش ظرفیت تولید بذر کمک خواهد کرد.

Myers-Morgan"ها، امکان برای تولید مواد کاشت )بذر( پاک، مانند فلفل، ترشک و کدوتنبل ، اشاره کرد که در طی این سال

 در جامائیکا بلکه درتنها تواند به توسعه مخرن بانک ژن برای تأمین بذر نهفراهم شده است.وی اشاره کرد که این کمک مالی می

رود که این مرکز بتواند مخزن مواد کاشت نفعان، انتظار میو سایر ذی CARDIبا همکاری بیشتر با "منطقه کمک کند.او گفت: 

 "تواند به حمایت از توسعه بخش کشاورزی کمک کند.تمیز را در دسترس قرار دهد که می

، اتحادیه اروپا، از طریق 201٣اعالم کرد که از آوریل  Stefano Cilliجامائیکا، در این میان، دیپلمات کشاورزی اتحادیه اروپادر 

منظور بهبود مدیریت منابع میلیارد دالر به 1.2( بیش از APP: Agricultural Policy Programmeبرنامه سیاست کشاورزی )

طقه های توسعه کشاورزی منزایش قابلیت سازماناین پشتیبانی در جهت اف"ژنتیکی گیاهی در منطقه اختصاص داده است.وی افزود: 

های برای دستیابی به نیازهای توسعه تولیدکنندگان کوچک بوده است. همچنین، این اقدام به بهبود تحقیقات کاربردی و فناوری

ای خاص هه سیاستاو اشاره کرد که این پروژه اهمیت منابع ژنتیکی گیاهی برای کشاورزی و نیاز به توسع"مناسب کمک خواهد کرد.

صادی ویژه در زمینه اقتهای کشاورزی، بهپذیری سیستمتر از آنها را برای انعطافبرداری از این منابع و استفاده گستردهمنظور بهرهبه

 "دهد.پایدار نشان می

Barton Clarke مدیر اجرایی ،CARDIخش کشاورزی ، در اظهارات خود، بر حمایت مستمر این سازمان برای همکاری با ب

 10th European Developmentجامائیکا متعهد شد.بودجه این برنامه از سوی اتحادیه اروپا و تحت صندوق توسعه اروپا )

Fund -EDF(در حوزه برنامه سیاست کشاورزی تأمین شد.برنامه سیاست کشاورزی )APP در حوزه کارائیب از سوی مؤسسه )

)در زمینه بهبود استانداردهای زندگی  CARICOMو  CARDI(، با مشارکت IICAی )بین آمریکایی در حوزه همکاری کشاورز

و کار؛ اشتغال و تولید و توسعه اقتصادی پایدار در حوزه کارائیب فعالیت دارد( اجرا شده است.این برنامه سه حوزه هدفمند دارد که 

(؛ فنی، تحقیق و توسعه Caricom Secretariatهای یادشده قرار دارد: سیاست )وظیفه هرکدام بر عهده یکی از سازمان

(CARDI( ؛ و تجارت محصوالت کشاورزی و دسترسی به بازار)IICA.) 

 ای کشاورزی،های توسعه کشاورزی کارائیب و اقیانوسیه برای توجه به نیازهای توسعهبرنامه، افزایش قابلیت سازمانهدف ویژه

( برای فروش به کشاورزان sorrelرکز بذر، در حال حاضر بذر فلفل، کدوتنبل و سورل )نفعان است.این مپا و ذیتولیدکنندگان خرده

 کند./را تولید می

http://www.iana.ir/fa/news/402٣2/%D8%A8%D8%B1%D9%86% 
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 گزارشات جهانی
 یاناآ - ۱۳۹۵بهمن  ۱۴تاریخ: 

 ها از سازمان محیط زیست این کشور برای بحران آب شکایت کردندآمریکایی

در بحران آب  (EPA) کنند آژانس حفاظت محیط زیست آمریکاساکن شهرهای میشیگان و فلینت امریکا ادعا می 1٧00بیش از 

 .شده استسوءمدیریت داشته و باعث بیماری و مسمومیت هزاران نفر از کودکان در این دو منطقه 

به گزارش ایانا از رویترز، طرح دعوی در دادگاه میشیگان در روز دوشنبه گذشته واصل شد. براساس این طرح دعوی، شاکیان اظهار 

اند که آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا اعالم هشدار برای خطرات ناشی از آب سمی را رد کرده و یا گامی برای اطمینان داشته

 اند.میلیون دالر غرامت کرده ٧2شده توسط مقامات این دو ناحیه برای بحران آب بر نداشته است. شاکیان درخواست از اقدامات انجام 

صفحه  ٣0این طرح دعوی یک شکست کامل برای دولت در حفاظت از سطح سالمتی مردم است. در اظهارنامه شاکیان که بیش از 

 طور جداگانه در این فاجعه محیط زیستی، اشاره شده است.فدرال و کارکنان به های دولتی محلی وشود، به سوء مدیریت سازمانمی

مقامات دولت هفته گذشته اعالم کردند که کیفیت آب آشامیدنی ناحیه فلینت به زیر حد استاندارد در آن ایالت رسیده است و 

 شود.های قدیمی شهر تعویض ساکنان باید از آب تصفیه شده استفاده کنند و همه لوله

، سرب مشاهده 2015های خون گرفته شده از کودکان این شهر در سال بحران آب در فلینت زمانی به اوج خود رسید که در نمونه

هزار کودک گرفته شده بود.ناحیه فلینت شامل شهر و حومه آن، تحت مدیریت اضطراری دولت بود که آب  100ها از شد. این نمونه

درستی کار خانه آب شهر نیز بهکشی شهر شد و تصفیه، وارد سیستم لوله2014رودخانه هورن در سال  طور مستقیم ازآشامیدنی به

ها نفر از ساکنین شهر طرح دعوی اتهامات جنایی را در کند، دهکرد.با توجه به آلودگی سرب که کودکان این شهر را تهدید مینمی

گیری بحران آب در این منطقه احیه میشیگان نیز مردم دولت را مسئول شکلاند. در ندادخواست ارائه شده به دادگاه ذکر کرده

 دانند./می

http://www.iana.ir/fa/news/40260/%D8%A2%D9%85% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۲تاریخ: 

 ئو برای جلوگیری از فاجعه انسانی در شاخ آفریقادرخواست فا

رو شده، بیماری شیوع پیدا کرده، وضعیت منابع آب به وخامت رفته و بارها در زمان خشکسالی، برداشت محصوالت با شکست روبه

و، میزان بسیار کم بارش در به گزارش ایانا به نقل از فائ.ها تا جایی بد شده که باعث مرگ و میر آنها شده استشرایط مرتع برای دام

های اکتبر و دسامبر شرایط خشکسالی گسترده این ناحیه را شدت بخشیده است. نواحی که بیشترین نگرانی از شاخ آفریقا در ماه

های زیادی از سومالی، شمال شرق و ساحل کنیا، جنوب شرق اتیوپی هستند. این خشکسالی شدت گرفتن خشکسالی را دارند بخش

برد و سودان جنوبی که با رنج می 2015نینو از سال چنین منطقه آفار را که از خشکسالی شکل گرفته ناشی از پدیده الشدید هم

میلیون نفر در سراسر  12شود.در حال حاضر حدود دلیل ناامنی طوالنی مدت مواجه است، را نیز شامل مییک بحران غذایی جدی به

های غذایی دارند. در این ناحیه خانوارها دسترسی به غذا نداشته و با کمبود درآمد و باالرفتن سومالی، اتیوپی و کنیا نیاز به کمک

های ها، غالت کم و تولید گوشت و شیر کمتر روبه رو هستند. هشدار پیش از وقوع قطحی برای سومالی برای دریافت کمکبدهی

دهد اگر کمک های غذایی سریع به این مناطق ارسال نشود با ار میبشردوستانه بسیار فوری، پیش از این صادر شده بود. فائو هشد

های باال مواجه خواهیم بود.معاون مدیرکل آب و هوا و منابع طبیعی فائو، ماریا هلن سیمدو اعالم کرد: یک خطر جدی و هزینه

ی بشردوستانه یک ضرورت است و در هاای دارد. نیاز به کمکوضعیت فعلی نیازمند یک اقدام جدی از سوی جامعه ملی و منطقه"

دهد که وضعیت . سیمدو ادامه می"باشیم 2011توانیم شاهد یک فاجعه مانند قحطی سال حال حاضر این بسیار مهم است. ما نمی

خشکسالی در منطقه شاخ آفریقا بسیار نگران کننده است، این خشکسالی تقریبا تمام سومالی و سراسر جنوب شرق اتیوپی و شمال 

شود. در نتیجه، تا بارش بعدی حداقل هشت هفته باقی مانده و دور بعدی برداشت محصول نیز ماه جوالی خواهد کنیا را شامل می

 ها نفر در معرض خطر کمبود مواد غذایی در سراسر منطقه خواهند بود.بود که تا آن زمان میلیون

 اثرات خشکسالی بر معیشت مردم

اشت محصوالت با شکست مواجه شده، بیماری شیوع پیدا کرده، وضعیت منابع آب به وخامت رفته و بارها در زمان خشکسالی، برد

ه دهد کها تا جایی بد شده که باعث مرگ و میر آنها شده است. مدیر کل منطقه ای فائو در آفریقا، هشدار میشرایط مرتع برای دام

ر این ناحیه تحت تاثیر قرار داده است. وضعیت فعلی به سرعت رو به پذیرترین قشر مردم را دهای اقتصادی آسیبناامنی و شوک

های اضطراری بشر دوستانه دارند. ناامنی و نیاز به مواد غذایی رود و تعداد زیادی از مردم نیاز به امرار معاش و کمکوخامت می

، تعداد پناهندگان و مهاجران 2016دهد. در سال تواند در زمان خشکسالی جوامع روستایی شاخ آفریقا را به شدت تحت تأثیر قرار می

 از این ناحیه افزایش داشته است. 2015بین نیم میلیون نفر تا سه میلیون نفر نسبت به سال 

 های فائو در پاسخ به خشکسالیتقویت تالش

ت بحران در شاخ آفریقا بسیار مهم اسای فائو در آفریقا اعالم کرد: مشارکت فائو برای ایجاد سازگاری در برابر شوک و مدیر کل منطقه

( در مورد مراحل کلیدی به منظور ارتقاء IGADو افزایش خواهد یافت. به تازگی فائو و سازمان بین دولی توسعه در شرق آفریقا )

وامل ع اند. این توافق در تقویت امنیت غذایی و بررسیهمکاری در کاهش خشکسالی شدید در منطقه شاخ آفریقا به توافق رسیده

سازگاری با شرایط فعلی است.فائو خواستار اولویت بخشی برای افزایش هماهنگی، تعامل کشورهای عضو و پاسخ مؤثر به نیازهای 

شناسایی شده از طرف کشورهای عضو و همچنین تالش برای تأمین منابع مورد نیاز برای شرایط اضطراری شاخ آفریقا قبل از وقوع 

 فاجعه انسانی شده است./

http://www.iana.ir/fa/news/4015٧/%D8%AF%D8%B1% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۱تاریخ: 

سازی نسل سال به باال سن دارند/ برنامه توسعه روستایی راهکاری برای جوان 55نیمی از کشاورزان اروپایی 

 ورزان اروپایی/ کمبود منابع مالی مانع اصل ورود نسل جوان به بخش کشاورزیکشا

 Conseil Européen des Jeunes Agriculteurs ،European Council of Young مخفف) CEJA با توجه به گزارش

Farmers: سال یا بیشتر دارند،  55ا شورای کشاورزان جوان اروپا( اروپا با جمعیت کشاورزان سالخورده که بیش از نیمی از آنه

محرک قوی برای جذاب کردن و ایجاد شغل " :تازگی گفتبه CEJA، رئیس agrilandسایت به گزارش ایانا از وب.رو استروبه

تواند به مناطق برای جوانان در بخش کشاورزی مورد نیاز است. برنامه توسعه روستایی راهکاری برای انجام این کار است که می

 "کمک کند. 21محیطی و اجتماعی در قرن های اقتصادی، زیستای از چالشاتحادیه اروپا در طیف گسترده روستایی

توسعه روستایی هرچند برای حمایت از جوامع روستایی و اقتصاد است، اما بیشتر از آن برای حفظ کشاورزان در مناطق "وی افزود: 

نسل تأکید کرد.تنها از طریق تمرکز روی نسل جدید و روی آوردن آنها به  وی همچنین بر اهمیت تجدید )نوشدن( "روستایی است.

دلیل بر اساس گزارش ما، کشاورزان جوان به"گفت:  CEJAتوان به تغذیه جمعیت رو به رشد جهان کمک کرد.رئیس کشاورزی می

 "د.تر به محیط زیست باشنر، کارآمدتر و آگاهتتوانند به نسبت افراد مسن، سازندهتمایل به آموزش و عالقه به فناوری و نوآوری می

تر را فراموش کرد. چراکه این افراد به مدت طوالنی اما با وجود تأکید بر کشاورزان جوان، نباید کشاورزان قدیمی"او در ادامه گفت: 

 "اند.سخت کار کرده

 دسترسی به منابع مالی

خواهند به کشاورزی روی بیاورند، کمبود افراد جوانی که می"ت: گف Phil Hoganهمچنین کمیسر کشاورزی و توسعه روستایی 

 "وجود ندارد، اما دسترسی به منابع مالی همچنان به صورت یک مانع مهم برای وارد شدن این نسل به بخش کشاورزی است.

دهنده در نظر های وامی مؤسسهصورت مشتریان با ریسک باال از سوکشاورزان جوان وثیقه کمی را در اختیار دارند و به"وی افزود: 

بنابراین معرفی راه های نوآورانه و ابزارهای هدفمند مالی برای برنامه توسعه روستایی بسیار مفید خواهد بود که "شود.گرفته می

 تواند به چالش مالی کمک کند.می

Phil Hogan  :تواند کمکی به خست، ابزارهای مالی میدر هنگام راه اندازی یک کسب و کار کوچک به ویژه در سال ن"یادآور شد

 /"این مسئله باشد.

http://www.iana.ir/fa/news/40119/%D9%86%DB%8C 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۳تاریخ: 

 با موضوع حکمرانی و قانون 2۰1٧نی گزارش جدید بانک جهانی در باره توسعه جها

با موضوع حکمرانی و قانون، تالش کرده « 201٧گزارش توسعه جهانی »بانک جهانی در گزارش جدید خود با عنوان  :دنیای اقتصاد

های هایی بیابد. سیاستهایی اساسی در رابطه با حکمرانی و موانع حرکت کشورها در مسیر توسعه عادالنه، پاسخاست برای پرسش

توان به یک رشد اقتصادی عادالنه دست یافت تا هم توانند به موفقیت ختم شوند؟ چگونه میاقتصادی و اصالحات در چه صورت می

درآمدهای ملی افزایش یابند و هم آحاد جامعه به تناسب بتوانند از این افزایش درآمدها منتفع شوند؟ بانک جهانی در پاسخ به این 

ز حل باید به موانع پنهان پیش رو نیکند. به باور این بانک در مسیر اصالحات عالوه بر انتخاب راهید مطرح میها یک نکته جدپرسش

های نامرئی در پیشبرد اصالحات اقتصادی است. نفع از جمله چالشهای ذیگیران و مقاومت گروهموانع ذهنی تصمیم .توجه شود

ا برای کنار زدن این موانع پنهان و حرکت به سمت توسعه عادالنه و بهبود وضعیت بانک جهانی در گزارشی جدید، بهبود رویکرده

سازی نیست، بلکه به معنای تطبیق و آماده« بهترین اقدام»داند. به باور این بانک، اصالحات موفق فقط به معنای مردم را ضروری می

ات و مقتضیات داخلی کشورها شکل بگیرند و مشکالت خاصی را نهادها به ترتیبی است که بتوانند به نحوی موثرتر و بر پایه مختص

از سوی بانک جهانی منتشر  201٧گزارش توسعه جهانی .که بر سر راه توسعه برای همه شهروندان قرار دارند، مورد هدف قرار دهند

شود. در گزارش ساله منتشر میها که هر گذاریشد. این گزارش با موضوع حکمرانی و قانون در واقع گزارشی است در حوزه سیاست

المللی خواسته شده است تا رویکرد خود در زمینه حکمرانی را مورد بازبینی امسال از کشورهای در حال توسعه و نهادهای توسعه بین

ه ساوات دانستهای مرتبط با امنیت، رشد اقتصادی و مآنها در حکمرانی را کلیدی برای غلبه بر چالش قرار دهند. این گزارش، بازبینی

دهد چگونه توزیع نابرابر قدرت ، گزارش امسال بانک جهانی نشان می«اقتصاددنیای»الملل روزنامه است. به گزارش گروه اقتصاد بین

دهد که چرا قوانین و نهادهای تقارنی قدرت توضیح میعنوان مثال بیشود. بهها میدر یک جامعه موجب اخالل در اثرگذاری سیاست

تواند بهبوددهنده خدمات شهری باشد. یا چرا زدایی همیشه نمیخورند و چرا تمرکزاد اغلب در کاهش فساد شکست میضد فس

اندازهای درازمدت شوند. در های مالی به دقت تدوین شده ممکن است نتوانند نوسانات مالی را کاهش دهند و منجر به پسسیاست

ها و راهکارهای فنی قادر به دستیابی به نتایج ی همچنین آمده است که وقتی سیاستبانک جهان« حکمرانی و قانون»گزارش جدید 

های این بررسی، کشورها و اهداکنندگان کمک به گیرند. در حالی که بنا به یافتهمطلوب نیستند اغلب، نهادها مورد سرزنش قرار می

 های اتخاذ شده به موفقیت منجرن بهبود بخشند که سیاستآنها، باید به تفکرات خود وسعت بخشند تا بتوانند حکمرانی را چنا

ی های غیردولتهای وابسته به دولت و گروهاین گزارش با دفاع از حکمرانی بهتر، آن را فرآیندی دانسته است که طی آن گروه .شوند

یررسمی که از سوی قدرت شکل ای از مقررات رسمی و غها با یکدیگر در تعامل و در چارچوب مجموعهدر طراحی و اجرای سیاست

همزمان با افزایش تقاضا برای ارائه خدمات موثر، » گوید:کنند. جیم یونگ کیم، رئیس گروه بانک جهانی میاند، کار میگرفته

 صورت بهینه و باها تا حد ممکن از منابع نادر و کمیاب بههای خوب و نهادهای عادل، این موضوع حیاتی است که دولتزیرساخت

این به معنای استفاده از تخصص بخش خصوصی، همکاری نزدیک با جامعه مدنی و دوبرابر » وی افزود:« شفافیت استفاده کنند.

کنی فقر مطلق و افزایش کامیابی مشترک ها در مبارزه علیه فساد است. بدون حکمرانی بهتر، اهداف ما همچون ریشهکردن تالش

گیری دولت در سومالی، اند از جمله شکلهایی از برخی کشورها مورد بررسی قرار گرفتهنمونه در گزارش امسال«میسر نخواهد بود.

نشینی و تبعیض در شهرهای هندوستان. در این بررسی سه های رشد اقتصادی در چین و زاغهاقدامات ضد فساد در نیجریه، چالش

د، هماهنگی و همکاری. برای آنکه این سه عملکرد منتج به های موثر شناسایی شدند: پایبندی به تعهعامل موفقیت در سیاست

 :حکمرانی بهتر شوند نهادها باید موارد زیر را در دستور کار خود قرار دهند
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انداز سازان به جای پسعنوان مثال در مواقعی که تصمیمبه :ها در مواجهه با تغییر شرایطحمایت از پایبندی به سیاست

های اجرایی، توافقات استقرار صلح را انکار کنند، ده، آنها را خرج کنند یا وقتی دولتمردان در نبود اهرمدرآمدهای زیاد برای آین

 .کننده باشدتواند کمکهای تعیین شده، میحمایت از پایبندی به سیاست

جمعی جامعه را تغییر دسته گام بردارند تا انتظارات همگانی و اقدامات نهادها باید چنان در راستای هماهنگی :تسهیل هماهنگی

ریزی های صنعتی و برنامهشود، از بخش مالی گرفته تا خوشههای مختلف مشاهده میهایی در بخشدهند. در بسیاری از شرایط چالش

در  دعنوان مثال ثبات مالی بر پایه باورهای مردم در زمینه قابل اطمینان بودن شرایط استوار است. کافی است تصور کنیشهری. به

ها بگذارند، ممکن است اگر فکر کنند سایرین هم همین کار را طور منطقی پول خود را در بانکشرایط سخت، مردم به جای آنکه به

ها نقدینگی خود را از ها هجوم ببرند. در چنین وضعیتی در نهایت بانکهای سپرده خود به بانکدهند برای بستن حسابانجام می

 .شکسته خواهند شددست خواهند داد و ور

ای نهطلباها با محدودسازی رفتارهای فرصتکنند همکاری افزایش یابد. این سیاستهای موثر کمک میسیاست :تشویق به همکاری

 هایی برایدهند. افراد ممکن است انگیزهدهی یا جریمه، این کار را انجام میهای معتبر پاداشهمچون فرار مالیاتی از طریق مکانیزم

مندی از خدمات دولتی که دیگران تواند آنها را از بهرهعنوان مثال فرار از مالیات نمیطلبانه داشته باشند و بهتارهای فرصترف

کنند. ها در خأل کار نمیمقامات دولت» گوید:پائول رومر، اقتصاددان ارشد بانک جهانی می.کنند، محروم کنداش را تامین میبودجه

رند. زنند تا منافع رقابتی خود را به پیش ببزنی شهروندانی است که به یکدیگر نیرنگ میکننده قدرت چانهکستصمیمات آنها منع

یم توانیم اطمینان حاصل کنگشاید: چگونه میها، کشورهایشان و مردم میبنابراین، این گزارش باب بحث بسیار مهمی را برای دولت

تواند ما باید با یک فرآیند پیچیده سیاسی در هر کشور مواجه شویم که در آن قدرت می که یک جامعه در مسیر پیشرفت قرار دارد.

توان اطمینان حاصل کرد آن فرآیند به پیشرفت ایم که چگونه میبر نتیجه آن فرآیند اثرگذار باشد و ما این پرسش را مطرح کرده

تواند منجر به مستثنی شدن گروه یا افرادی از دریافت نابرابر قدرت میهای این گزارش، توزیع بنا به یافته«همه افراد منجر خواهد شد.

ها شود. با وجود این، ایجاد یک تغییر معنادار در این وضعیت ممکن است و آن در صورتی است که شهروندان ها و منافع سیاستپاداش

نند سازان را چنان تغییر دهند تا آنان توافق کی تصمیمهاهایی مشارکت کنند و با یکدیگر در تعامل باشند تا انگیزهاز طریق ائتالف

خلی طلبان داالملل نیز از طریق نفوذ غیرمستقیم خود قدرت نسبی اصالحکه قدرت خودشان محدود شود. از سوی دیگر جامعه بین

عنوان راهنمای اصالحات و هرا تغییر دهد. این گزارش بر پایه دو سال تحقیق و مشاوره گسترده در بسیاری از کشورها اصولی را ب

وار های خوب دشتغییر دینامیک حکمرانی برای توسعه عادالنه ارائه کرده است. این گزارش دریافته که معموال ارائه و اجرای سیاست

 شوند، ممکن است آنقدر قدرتمند باشند که در برابر اصالحاتهای خاصی در جامعه که از شرایط فعلی منتفع میاست چون گروه

گوید: بانک جهانی می« اقدامات حکمرانی جهانی»مورد نیاز برای برهم زنی موازنه سیاسی مقاومت کنند. دبی وتزل، مدیر ارشد بخش 

نهادها  سازینیستند بلکه به معنای تطبیق و آماده« بهترین اقدام»طور که در این گزارش آمده، اصالحات موفق فقط به معنای همان»

های داخلی شکل گیرند و مشکالت خاصی را که بر سر راه توسعه برای همه طور موثرتر بر پایه پویاییبتوانند به به ترتیبی است که

 «.شهروندان قرار دارند، مورد هدف قرار دهند

 هاوضعیت ایران در برخی از شاخص 

رشد و برابری درآمدی  ی ایجاد امنیت،های خارجی به یکی از ابزارهای مهم کشورهای پردرآمد برااز زمان جنگ جهانی دوم، کمک

هایی همچون انتقال دانش و تجربه نیز هایی که عالوه بر داشتن ابعاد مالی، در زمینهدرآمد تبدیل شده است. کمکدر کشورهای کم

رهای در حال های دریافتی کشوهای مربوط به کمکاند. در این راستا، در بخشی از گزارش بانک جهانی، آمارحضوری فعال داشته
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اند که در میان آنها ایران در گروه کننده و گیرنده کمک تقسیم شدهتوسعه آورده شده است. بر این اساس، کشورها به دو گروه کمک

کننده بندی دیگری نیز برای کشورهای دریافتبندی، دستهکننده کمک گنجانده شده است. درکنار این تقسیمکشورهای دریافت

ه بر کند کبندی میدرآمد، کمتر از درآمد متوسط و بیشتر از درآمد متوسط دستهکه این کشورها را به سه گروه کمکمک ارائه شده 

اساس آن ایران در گروه کشورهایی که درآمدی باالتر از درآمد متوسط دارند، قرار گرفته است. بر این اساس، ایران در میان حدود 

های دریافتی که بر مبنای کمک ایستاده است. شاخص ٣0در رتبه  دی باالتر از متوسط دارند،آمکننده کمکی که درکشور دریافت ٣1

ناخالص ملی و درصدی از درآمدهای دولت است، برای ایران مقداری تقریبا صفر دارد. در مقام مقایسه، افغانستان با درصدی از تولید 

 .المللی استهای بینجزو سه کشور نخست گیرنده کمک اش از درآمدهای دولت،های دریافتیدرصدی کمک 105سهم 

 وضعیت کارآمدی دولت در پایبندی به تعهداتش 

کشورها داشته باشد مورد بررسی قرار داده « اقتصاد سایه»تواند بر اندازه بخش دیگری از این گزارش، اثراتی که ناکارآمدی دولت می

شود که بنا به دالیلی از چشم مقامات ناظر دولتی دور نگه مات قانونی بازار گفته میبه بخشی از تولیدات و خد« اقتصاد سایه»است. 

( خودداری 2( خودداری از پرداخت انواع مالیات نظیر مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده 1شوند، دالیلی همچون: داشته می

( خودداری 4ین بازار نیروی کار همچون قانون حداقل دستمزد و ( خودداری از عمل به برخی قوان٣از پرداخت سهم امنیت اجتماعی 

های آماری. بر این اساس، پایندی پایین دولت به تعهداتی همچون از انجام برخی از فرآیندهای اداری همچون پرکردن پرسشنامه

درآمدی  رآمد و یا با نابرابریدهای اصلی کشورهای کمارائه خدمات عمومی باکیفیت و حمایت از حقوق شهروندی، یکی از ویژگی

ها در عمل به تعهدات خود همچون ارائه خدمات عمومی باکیفیت موفق نیستند، افراد جامعه نیز تمایل باال است. زمانی که دولت

توانند ها بدهند. در این راستا، برای اینکه دولت)همچون پرداخت مالیات( نشان می کمتری در عمل به تعهدات خود در قبال دولت

اجتماعی خود را عملی سازند نیاز به نظام بروکراسی کارآمد دارند، چرا که نظام بروکراسی مناسب، -های ایجاد عدالت اقتصادیسیاست

که  هاییدولت»ها برای دستیابی به توسعه است. در گزارش بانک جهانی، نموداری تحت عنوان ترین ویژگی دولتیکی از کلیدی

 .ارائه شده است« بزرگتر( قرار دارند تعهدات خود دارند، در معرض نافرمانی بیشتر نهادهای اقتصادی )اقتصاد سایه پایبندی پایینی به

تعریف شده  2تا منفی  2شاخصی که بین )واحدی  1/ 5بر این اساس، ایران با داشتن شاخص پایبندی به تعهدات حدود منفی 

 وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارددرصدی، با  ٣5حدود « اقتصاد سایه»است(، و 

http://www.iana.ir/fa/news/40209/%DA%AF%D 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۴تاریخ: 

 روستای هندی 1۰۰۰فای رایگان برای وای

ارائه دهد. براساس گزارش فورچون، دولت هند تحت  Wi-Fi روستا اینترنت رایگان در قالب گوید قصد دارد به هزارهند می :ایسنا

روستا در سراسر این کشور شده است. در  50فای هزارو ، متعهد به عرضه رایگان وای«روستای دیجیتال»یک ابتکار جدید با عنوان 

های از راه دور نصب خواهد کرد تا روستاییان فای را در مکانیهایی مجهز به واطول شش ماه آینده، دولت هند در سراسر هند برج

داخلی و  دهندگان اینترنتتواند بین ارائههای همراه شوند. روستای دیجیتال میقادر به اتصال به خدمات اینترنتی با استفاده از تلفن

کنند، دولت را به یک بازیگر کلیدی در دیگر رقابت میمیلیون هندی با یک 900المللی که در ارائه اینترنت به های فناوری بینشرکت

که بوک و گوگل را کسب کرد درحالیبازار تبدیل کند. سال میالدی گذشته، هند از آمریکا عبور کرده و آمار بیشترین کاربران فیس

 بوک، در سالمل شرکت فیسفای رایگان نصب شده بود. مارک زاکربرگ، مدیرعاآهن این کشور وایبه تازگی در صد ایستگاه راه

میلیارد نفر در هند هستند که هنوز به اینترنت دسترسی ندارند و اگر شما به اتصال همه  بین دانشجویان هندی گفت: یک 2015

دهید، با وجود بسیاری از مردم که حتی دسترسی ابتدایی به اینترنت ندارند، این هدف شما محقق نخواهد افراد در جهان اهمیت می

با مخالفت  «Free Basics» ها نفر تحت عنوانمیلیون بوک مبنی بر ارائه اینترنت رایگان بهد. البته پس از آن کمپین فیسش

رو شده بود. اما با توجه به پروژه روستای دیجیتال، خدمات ابتدایی اینترنت با فعاالن فناوری هندی و رگوالتوری این کشور روبه

میلیون دالر برای دولت هند هزینه در بر خواهد  62ل به مناطق روستایی ارائه خواهد شد و این کار حدودا استفاده از فناوری دیجیتا

 .داشت

http://www.iana.ir/fa/news/40266/%D9%88%D8 
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و  2۰2۰درصد تا سال  26ای به / کاهش انتشار گازهای گلخانه2۰2۵درصد, سهم انرژی تجدیدپذیر تا سال 23

 2۰3۰درصد تا سال  29

های فسیلی است و در نظر دارد تا با ترویج منابع جدید و قابل تجدیدپذیر انرژی و افزایش اندونزی مصمم به کاهش استفاده از سوخت

 .دست یابد 2025درصد تا سال  2٣تجدیدپذیر در ترکیب انرژی خود به  هایسهم انرژی

، دولت آماده است تا برای رسیدن Ignasius Jonan، به گفته وزیر انرژی و منابع معدنی antaranewsسایت به گزارش ایانا از وب

 گام بردارد. 2025صد تا سال در 2٣های تجدیدپذیر در ترکیب انرژی برق و حمل و نقل به به هدف افزایش سهم انرژی

 COPای بر اساس مفاد بیانیه کنفرانس این کار در راستای تعهد اندونزی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه"تازگی گفت: وی به

تا درصد  26ای خود را به ای است تا کاهش انتشار گازهای گلخانهگونهریزی اندونزی بهبرنامه"است. 2015در پاریس در سال  21

برساند.برای رسیدن به این هدف، وزارت پژوهش، فناوری و آموزش عالی خواستار تشویق در  20٣0درصد تا سال  29و  2020سال 

، M. Nasirهای جدید و تجدیدپذیر شده است.وزیر پژوهش، فناوری و آموزش عالی، نصیر حوزه تحقیق و توسعه در مورد انرژی

هزار مگاوات برق است. در این مورد، وزارتخانه با تشویق تحقیق و توسعه در زمینه  ٣5توسعه  دولت در حال"تازگی اعالم کرد: به

 "دهد.های جدید انرژی، وظیفه خود را برای دستیابی به این هدف انجام میفناوری

ت تشویق پژوهش ، هفت درصد هدفش رسیده است. از این رو، مسئولی2016، به پنج درصد و در سال 2015دولت اندونزی در سال 

 به این وزارتخانه سپرده شده است. (1)و توسعه مطالعات بیشتر در زمینه تکنولوژی ژئوترمال

های های خورشیدی است، اما مشکلی که وجود دارد چگونگی تولید سلولاین در حالی است که دومین راهکار، توسعه نیروگاه

های انرژی در مناطق مسکونی هایی برای ذخیره انرژی تولید شده توسط سلولخورشیدی و ذخیره انرژی است.وزارتخانه قرار است راه

ای که منازل می توانند برای استفاده از آن در طول شب هزینهطوری( انجام دهد، بهPLNاز طریق سیستم شبکه شرکت برق دولتی )

 Adonara ،Eastمی کنند، اشاره کرد. این توسعه در  را بپردازند.نصیر، به توسعه ژنراتور برق که از انرژی از امواج دریا استفاده

Nusa Tenggara  :ما مطالعات مشترک با آن ها "با همکاری هلند و آلمان در استان مولوکو انجام خواهد شد.وی خاطرنشان کرد

اهد شد و در نتیجه ( همکاری خو (BPPTانجام خواهیم داد. برای توسعه فن آوری، با آژانس ارزیابی و کاربرد فناوری اندونزی)

هدف اصلی تشویق پژوهش در فناوری انرژی های تجدید پذیر است که به افزایش قطعات  "توربین های مربوطه را تولید خواهیم کرد.

درصد رسیده است. این درصد  64.5داخلی مورد استفاده در تولید ژنراتور برق زمین گرمایی بینجامد. تا کنون، تولید قطعات داخلی 

ن از طریق فعالیت های تحقیق و توسعه افزایش می یابد.وزیر انرژی و منابع معدنی معتقد است که استفاده از منابع متنوع همچنا

انرژی باید برای حمایت از توسعه برق و حمل و نقل، ترویج داده شود هر چند در مورد قیمت، باید قدرت خرید مردم هم در نظر 

)شرکت های  PLNSخرید مردم تمرکز اصلی دولت در بخش برق خواهد بود. وزیر از تالش گرفته شود.این در حالی است قدرت 

برق( به ارائه برق با نرخ مقرون به صرفه قدردانی کرد. همچنین گونه های انرژی باید به صورت کارآمد در تمام نقاط تولید و استفاده 

ترا جنوبی استفاده می شود، مدتی است که برق را به صورت هزینه شود.انرژی خورشیدی یا باد که توسط نیروگاه های بخار در سوما

های انرژی تجدیدپذیر الزم است این انرژی را به صورت من فکر می کنم افراد در بخش"های رقابتی تولید می کنند.وی افزود: 

دید های جهای انرژیتولیدی نیروگاهدر این میان، دولت اندونزی قصد دارد تا یک طرح جدید برای تعرفه برق "کارآمد تولید کنند.

 و تجدیدپذیر اجرا کند.

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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Tumiranتازگی در یک کنفرانس مطبوعاتی در جاکارتا گفت: دولت در نظر دارد تا تعرفه شفاف، و ، عضوی از شورای ملی انرژی به

ه های انرژی نو و تجدید پذیر در تمام قابل اندازه گیری، را ایجاد کند.دولت اعالم کرده که تعرفه های برق تولید شده توسط نیروگا

 مناطق یکسان نخواهد بود، اما به جای آن براساس پتانسیل های آن تنظیم می شود، این می تواند به تولید انرژی مناطق کمک کند.

که طوریاز طریق طرح جدید، قیمت برق تولیدی توسط نیروگاه های انرژی نو و تجدید پذیر در سراسر مناطق متفاوت است، به

 درصد از قیمت ها باید مربوط به هزینه تولید منطقه باشد. 85حداکثر، 

این امر به ویژه باید در جاوا جایی که هزینه تولید پایین است، اجرا شود. این حرکت با هدف فعال کردن سرمایه "وی یادآور شد: 

 /"تر خواهد بود.هزینه های سرمایه گذاری ارزان گذاران در بخش انرژی های تجدید پذیر برای پایین نگه داشتن قیمت ها و

 ترجمه: فرحناز سپهری

 پی نوشت:

گونه شود. اینجامد زمین وجود دارد، گفته می ٔ  ( به انرژی حرارتی که در پوستهGeothermal energyگرمایی )انرژی زمین -1

گیرد که به چرخه تولید انرژی الکتریکی از انرژی گرمایی مورد استفاده قرار میانرژی بیشتر در جهت تولید الکتریسیته زمین

های بخار خشک، گرمایی شامل نیروگاههای تولید برق از انرژی زمینگرمایی اطالق می شود. فناوری مورد استفاده در طرحزمین

 های تبدیل بخار سیال و نیروگاه چرخه دوگانه است.نیروگاه

http://www.iana.ir/fa/news/40244/2٣%D-8%AF%D8%B1%D8% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۵تاریخ: 

 هایی در معرض تهدید بشرهای مرموز زیر دریا, گنجینهدره

هزار دره در سراسر جهان، توسط ماهیگیری،  10دهد حدود ان میهای وسیع زیر دریاها نشالمللی روی درهمطالعات گسترده بین

 استخراج گاز و نفت، آلودگی و تغییرات آب و هوا در معرض تهدید هستند.

نید. اند را تصور کها نیستند، بلکه در کف دریاها گسترده شدههای پرشیب و عمیقی را که روی خشکیبه گزارش ایانا از لوموند، دره

 کنندمرموز نهفته در زیر دریاها، نقش مهمی را در زندگی طیف وسیعی از اشکال مختلف حیات در زیر دریاها بازی میهای این دره

 شوند.های انسانی تهدید میها با فعالیتو این در حالی است که این دره

روی اکوسیستمی که تاکنون کمتر شده ترین مطالعه انجامژانویه، بزرگ ٣1محقق روز دوشنبه،  1٧، مجله مرز علوم و فنون دریاییدر 

 کند.شناخته شده است را منتشر کردند. مطالعاتی که اهمیت برجسته این اکوسیستم و نیاز به حفاظت از آنها را بیان می

ه تهای زیر دریا کنجکاوی و تخیل بسیاری از کاشفان اعماق دریاها را برانگیخگیری علم اقیانوس شنایی، درهاز روزهای ابتدایی شکل

المللی برای مطالعه و تبادل علمی درباره یک گروه تحقیقاتی برای این موضوع تشکیل شد: شبکه بین 2012بود. تا اینکه در سال 

شناسان، نشناسان، زمیهای زیر دریاها، توسط مرکز ملی اقیانوس شناسی انگلستان تشکیل شد. این گروه تحقیقاتی شامل زیستدره

 شناسان فیزیک بود.دار و اقیانوسبرها، نقشهژئوشیمیست

ها و ابزارهای پیچیده دیگر، دانشمندان به تدریج قادر به تجزیه ها به کف دریاها و اقیانوسای، ارسال رباتهای ماهوارهبا کمک داده

 ها شدند.و تحلیل این اشکال برجسته توپوگرافی در اعماق دریاها و اقیانوس

 اندازه درهای بزرگ زیر دریاها

اره را ها قدهد که درهیکی از پژوهشگران این تیم تحقیقاتی از موسسه تحقیقات فرانسه، لناییک مینوت در این باره توضیح می

 شوند که تا اعماقها یافت میها از مسیر رودخانهکنند. برخی از این درهشکافند و بین ساحل و اعماق اقیانوس ارتباط برقرار میمی

 اند.که بقیه با پدیده ریزش و سقوط ناگهانی شکل گرفتهاند، در حالیکرده دریاها امتداد پیدا

میلیون کیلومتر مربع را  4.4های جهان وجود دارد که سطحی حدود هزار دره در زیر دریاها و در تمام اقیانوس 10نزدیک به 

 ها، با امتداد گاهی صدها کیلومتر قرار دارند.انوسکیلومتری دریاها و اقی 4و  ٣ها از عمق چند صد متری تا اند. این درهپوشانده

است. ساختارهای زمین شناسی در دریای مدیترانه  دره مختلف در حوالی اقیانوس اطلس در خلیج بیسکا کشف شده ٣00در فرانسه، 

 است. کیلومتر نیز گزارش شده 50ها گاهی تا برای این دره

های متنوع آن است. مونیت در ها در فراوانی تنوع زیستی و گونهنقش برجسته این دره های زیر دریاها،نقطه مشترک همه این دره

ها اجازه های دریایی، بخشی از بستر این درهها و وجود جریانها، شیبهای موجود در این درهدلیل ناهمواریبه"گوید: این باره می

های موجود در خلیج بیسکا )حدود های دریایی که در درهای از مرجاننههای خاصی از جانوران رشد کنند. مانند نمودهد تا گونهمی

 "پوستان دریایی و خیارهای دریایی یافت شد.های دریایی، سختگونه متفاوت( به همراه شقایق 60

ک فاصله ها در یها و پرتگاهها, درههای پیچ در پیچ, فالتای زیر دریا در خلیج بسیکا. دامنه, درهCapbretonگودال 

 شناسی استثنایی استکوتاه از ساحل دریا قرار دارند که یک پدیده زمین

 هاساختارهای کلیدی دره

ها که به ها در حمل مواد آلی از ساحل به بستر اعماق دریا، حفظ مواد مغذی زنجیره غذایی و تغذیه پالنکتونتر، این درهاز همه مهم

ها در سطوح باالتر زنجیره غذایی مانند ماهی ها( هستند، نقش دارند. همچنین این درهاردیننوبه خود منبع تغذیه ماهیان ) مانند س

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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های زیر دریاها یک پناهگاه و زیستگاه ها و پرندگان آبزی نیز تاثیر دارند. به همین دلیل است که درهها و نهنگتن، اره ماهی، دلفین

 اند.آب سرد، ماهیان و سخت پوستان ( معرفی شدههای ها )مرجانمناسب برای پرورش بسیاری از گونه

سازی کربن نیز اند نقش آنها را در ذخیرههای زیر دریا برای انسان نیز حائز اهمیت است چون دانشمندان توانستهخدمات این دره

 بع غذایی دریاها برای انسانهای جانوری به تقویت مناها با ایجاد شرایط مناسب برای رشد گونهکشف کنند. عالوه بر آنکه این دره

ن فشار های فراوابرداریهای انسانی و بهرهکنند.با وجود اینکه دسترسی به این مناطق بسیار دشوار است، ولی فعالیتنیز کمک می

ا اند، در آفریقشده ها محل تخلیه مواد زائد ناشی از معادنعنوان مثال در استرالیا، این درهسازد. بهها وارد میمتعددی را بر این عرصه

های که در اروپا ماهیگیری با روش ترال و آلودگی ناشی از زبالهو برزیل استخراج نفت و گاز آنها را تحت تاثیر قرار داده است، در حالی

 کند.دریایی این نواحی را تهدید می

 ق زیر دریا در خلیج بسیکا( در دره عمیComatulidaای از خارپوستان ستاره مانند )یک صخره کوچک پر از گونه

 پذیرحفاظت از این مناطق آسیب

ها را با تاثیر بر زندگی موجودات دریایی و مواد مغذی های ورودی به این درهتواند شدت جریاناثرات تغییرات آب و هوایی نیز می

های ساکن در این ها، تنها حفاظت از گونهکنند که حفاظت از این اکوسیستمدریافتی از بستر دریا تغییر دهد.دانشمندان یادآوری می

های شناسایی شده در سراسر جهان در مناطق درصد از دره 10اکوسیستم نیست. به عقیده یکی از محققین در این مطالعه، تنها 

اخته الزم اشنهای ناند.به عقیده لناییک مینوت، تحقیقات بیشتری برای درک بهتر این اکوسیستمدریایی تحت حفاظت قرار گرفته

 ها بسیار مؤثر باشد./های حفاظتی از این درهتواند در برنامهها میطور که شناسایی اهمیت این زیستگاهاست، همان

http://www.iana.ir/fa/news/402٧8/%D8%AF%D8%B1%D9 
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 جهانی گزارشات
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۴تاریخ: 

 های عراق در معرض خطربهشت تاالب

کشد. به این ترتیب النهرین را یکبار دیگر بعد از صدام حسین به نابودی میتغییر آب وهوا، سدها و قوانین ضعیف آب، بین

 .های غنی و فرهنگ منحصر به فرد هور در عراق از دست خواهد رفتاکوسیستم

کنند، در جنوب عراق قرار دارند، جایی که دجله عنوان مهد تمدن یاد میها که برخی از آنها بهایانا از دویچه وله، این تاالببه گزارش 

 شوند.های متعددی قبل از اتصال به خلیج فارس، تقسیم میپیوندند و در کانالو فرات بهم می

از محیط اطراف خود سرچشمه گرفته است. قبل از سقوط صدام حسین،  ای در صحرا هستند، زادگاه فرهنگی کهها واحهاین تاالب

 ، رژیم بعث برای آزار شیعیان این ناحیه، آب را به روی تاالب بست.1990در دهه 

هزار کیلومتر مربع، به جهنمی تبدیل شد: حیات وحش غنی منطقه نابود شد و مردم مجبور به ترک محل  20بهشتی با وسعت 

 زندگی خود شدند.

 احیای مجدد بهشت

شود. بنا به گزارش سازمان ملل یاد می "فاجعه بزرگ محیط زیستی در حد و وسعت خشک شدن دریاچه آرال "از این واقعه به نام 

 ،در مجموع، نیم میلیون نفر با خشک شدن هورها مجبور به ترک محل زندگی خود شدند.2001در سال 

های احداث شده های خود بازگشتند و دایکالنهرین به خانهکرد، مردم هورهای بین، هنگامی که رژیم صدام سقوط 200٣در سال 

ای برای احیا و بازگرداندن گوید: هیچ برنامهها را شکستند.یکی از مهندسین محلی، جاسم االسدی در این مورد میبر روی رودخانه

توانست یک شادی ریع وارد تاالب کردند. این مسئله میها، جریان آب را خیلی سهور وجود نداشت. مردم محلی با شکستن دایک

 پس از پایان دوران سخت حکومت بعث عراق باشد، ولی امروز، دوباره تاالب در معرض خظر نابودی قرار گرفته است.

 شوری بیش از حد آب

ه سازمان غیردولتی در منطق گویند که یک مشکل جدی هم از نظر کیفیت و کمیت آب وجود دارد. به گفته مدیر یکمردم محلی می

هورهای بین النهرین، تغییر آب و هوا، توزیع آب در عراق و سدهای ساخته شده در باالدست رودخانه، به طرز چشمگیری حجم آب 

ورودی به تاالب را کاهش داده است. تا جایی که نیمی از وسعت هور خشک شده و آب بیش از حد شور شده است. با کاهش جریان 

 زایش دما و تبخیر و همچنین نفوذ آب شور از خلیج فارس، سطح شوری آب در هور بسیار باال رفته است.آب، اف

رسید و آب قابل نوشیدن هم نمی ppm 200گوید قبل از آنکه صدام هور را خشک کند، سطح شوری آب به بیش از االسدی می

این میزان  2015رسد. ولی در سال نیز می ppm ٧000به  است و گاهی ppm 2500بود. میانگین شوری آب در حال حاضر حدود 

ها با نوشیدن این آب، گوید: گاومیشرسید.یکی از اهالی روستاهای اطراف هور می ppm 20000شوری در برخی از نقاط هور به 

 گاومیش خود را از دست دادم. همه گیاهان در حال از بین رفتن هستند. 15میرند. من مسموم شده و می

 عنوان یک سالحب بهآ

وضعیت سیاسی و امنیتی عراق مشکل آب را بدتر کرده است. داعش در منطقه با کنترل سدهای فرات در رمادی و فلوجه از آب 

های سد رمادی، سبب کاهش شدید سطح آب رودخانه شد. ، داعش با بستن دریچه2015کند.در سال عنوان یک سالح استفاده میبه

جه از دست داعش خارج شده است ولی هنوز هم آنها کنترل بزرگترین سد سوریه، فرات یا الطبقه را روی رودخانه کنترل رمادی و فلو

گوید: شود تا ادامه بقا در تاالب سخت شود. سید علی یکی از اهالی هور میفرات در دست دارند.این کم شدن جریان آب باعث می

دهد که اگر کاهش او ادامه می "بریمشود و از کمبود آب رنج میها بسیار کم میاهآب در حال حاضر خوب است، اما در برخی از م"
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آبی آب همیشگی باشد، مجبور به ترک منطقه خواهند شد.عالوه بر این سد ایلسو در ترکیه نیز در دست ساخت است. یک سد برق

 جریان آب را کاهش خواهد داد. به اتمام خواهد رسید و بیشتر 201٧بر روی رودخانه دجله که تا پایان سال 

 النهرین اهمیت می دهد؟چه کسی به حیات هور بین

النهرین چندان جدی گرفته حفاظت از طبیعت منحصر به فرد بین -های سیاسی و فساد و جنگبا بحران-در هرج و مرج امروز عراق 

النهرین به فهرست میراث طبیعی ، هور بین2016ال شود. در حال حاضر کشاورزی بر حفاظت از این تاالب اولویت دارد. در سنمی

جهانی یونسکو اضافه شد. به عقیده یکی از اعضای طرح همبستگی جامعه مدنی عراق، گنجاندن هور در فهرست میراث طبیعی جهان 

 در واقع یک فرصت برای مدیریت پایدار این تاالب است./

http://www.iana.ir/fa/news/40261/%D8%A8%D9 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۲تاریخ: 

 آسیا صدرنشین دخالت در میراث طبیعی

ی به شدت آسیب های انسانسایت میراث طبیعی جهان به دلیل تجاوز و فعالیت 100دهد که بیش از نتایج مطالعات جدید هشدار می

المللی متشکل از محققان دانشگاه کوئیزلند، جامعه حفاظت از حیات وحش، دانشگاه شمال به گزارش ایانا، این مطالعه توسط تیم بین.دیده است

. منتشر شده است Biological Conservationانجام شده و در مجله  (IUCN)المللی حفاظت از طبیعت بریتیش کلمبیا و اتحادیه بین

 شوند.های میراث طبیعی جهان از طریق سازمان جهانی یونسکو به ثبت رسیده و به رسمیت شناخته میسایت
اند. مهمترین معیارهای بررسی های انسانی پرداختهمحققان در این مطالعه از ردپای انسان از طریق فشارهای وارده ناشی از فعالیت

های میراث طبیعی جهان های صنعتی که سایتها، توسعه شهرها و زیرساختی جنگلشده عبارتند از جاده سازی، کشاورزی، نابود

اند. ها در دو دهه اخیر به جز اروپا گزارش دادههای انسانی در تمام قارهدرصدی ردپای فعالیت 6٣اند. محققان از افزایش را تهدید کرده

شده است.: پناهگاه حیات وحش ماناس در هند، پارک ملی چیتوان  های میراث طبیعی جهان در آسیا گزارشبیشترین تأثیر بر سایت

 اند.در نپال و پارک ملی سیمن در اتیوپی از جمله مناطقی هستند که تحت تأثیر ردپای فعالیت انسان قرار گرفته

کیلومترمربع  ٣65با بیش از از نظر از دست دادن سطح جنگلی، بیشترین تأثیرات وارده بر ذخیره گاه زیستکره ریو پالتنو در هندوراس 

درصد از سطح جنگلی خود را از دست داده است. حتی مکان  9تا کنون حدود  2000درصد( گزارش شده است که از سال  9)حدود 

مشهوری مانند پارک ملی یلستون در ایاالت متحده امریکا نیز شش درصد از سطح جنگلی خود را از دست داده است. در همین 

 540درصد یا  2٣المللی یخچالی واترتون در مرز بین کانادا و آمریکا نیز حدود یک چهارم از منطقه جنگلی خود را ) نحال، پارک بی

 کیلومترمربع( را از دست داده است.

 های میراث طبیعی جهان با پوشش جنگلیجانمایی سایت

 اند.های انسانی به شدت آسیب دیدهدلیل فعالیتکه به

مل حفاظت طور کاهای میراث طبیعی جهان باید بهسایت"ندگان این تحقیق، جیمز آلن از دانشگاه کوئیزلند گفت: کنیکی از مطالعه

همچنین  "درصد از سطح جنگلی در دو دهه هشداردهنده است و باید رسیدگی شود. 20تا  10شوند. برای یک سایت از دست دادن 

رفی عنوان میراث طبیعی جهان معکند: هر مکانی که بهشگاه کوئیزلند بیان میمدیر این تیم تحقیقاتی دکتر جیمز واتسون از دان

گاه نخواهد پذیرفت که اهرام مصر فرو ریزند و یا آکروپلیس شود، دارای یک وجه مشترک بین بشریت است. مسلما جهان هیچمی

 های انسانی آسیب جدی ببیند.آتن با فعالیت

کند و این امکان را فراهم ث طبیعی جهان را که در معرض خطر جدی هستند، معرفی میهای برجسته میرامطالعه حاضر سایت

فر  زمان آن"گوید: ها مورد حفاظت بیشتری از سوی یونسکو و کشورها قرار گیرند. جیم آلن در این ارتباط میآورد تا این سایتمی

تر بگیرند. درخواست ما از از این میراث طبیعی جهان را جدی ها بخواهد تا حفاظتارسیده است تا جامعه جهانی برخیزد و از دولت

 /"یونسکو این است که براساس نتایج مطالعات انجام شده، در حفاظت از این میراث جهانی بشریت، مداخله فوری کند.

 خانلوترجمه: شهره صدری

 منبع:

https://phys.org/ 
http://www.iana.ir/fa/news/401٧0/%D8%A2%D8%B٣%DB%8 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
https://phys.org/
http://www.iana.ir/fa/news/40170/%D8%A2%D8%B3%DB%258


 
عات راهبردی کشاورزی و آبمرکز ملی مطال  

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        5139 اهم اخبار کشاورزی هفته دوم بهمن 

 

233 
 

 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۰تاریخ: 

باسماتی برای  /ها و افزایش دوباره صادرات برنج باسماتی به ایرانآمادگی هند برای تداوم بازرسی از کارخانه

 جای هاشمی و طارم نیامده است گرفتن

سفیر هند در تهران در نشستی با موضوع تجارت برنج هندی، برخی مطالب منتشرشده درباره برنج باسماتی و آلودگی آن به فلز 

 .آرسنیک را به شدت تکذیب کرد

در نشست با واردکنندگان برنج و هیأت تجاری هند به سرپرستی  Saurabh kumar، سوراب کومار ناایابه گزارش خبرنگار 

APEDA آباد تهران برگزار شد، گفت: در تالشیم با گسترش روابط و تل اسپیناس سعادتاز ایران که عصر امروز )یکشنبه( در ه

 های خود این مشکل را حل کرده و پاسخگوی افکار عمومی باشیم.بازدید مسئوالن و بازرسان ایرانی از کارخانه

دواری کرد تا مبادالت تجاری ایران های مبادالت تجاری ایران و هند تا پنج سال آینده خبر داد و اظهار امیوی از گسترش همکاری

 میلیارد دالر افزایش یابد. 20میلیارد دالر کنونی به ساالنه  15و هند از 

صادی های اقتسفیر هند در تهران با استناد به مذاکرات با مسئوالن ایرانی در دو روز اخیر به تمایل هر دو طرف برای گسترش همکاری

ها در بخش کشاورزی نیز مورد ین میان، مبادالتمواد خام تنها اولویت هند نیست، بلکه همکاریو فرهنگی اشاره کرد و افزود: در ا

های ایران از سوی برخی افراد غیرمسئول مبنی بر آلودگی برنج هندی شده در رسانهتوجه قرار دارد.کومار با بیان اینکه ادعاهای مطرح

ماین پرسش به ذهن آنها خطور کرده باشد که پس چرا هندوستان به دفاع از صحت ندارد، بیان کرد: شاید برای همه مردم ایران ه

حقوق کشاورزان خودش در ایران نپرداخته است!؟وی با بیان اینکه از این پس درباره این مسئله بسیار صحبت خواهیم کرد و با تبادل 

ای پایه و اساس عدههای بیپراکنیمیدواری کرد تا شایعهکوشیم تا از مردم ایران رفع شبهه شود، اظهار اصادقانه و شفاف اطالعات می

 خاص، مانع توسعه مناسبات فرهنگی و تجاری ایران و هند که از تشابهات فراوان فرهنگی زیادی برخوردارند، نشود.

ست نیز در این نش APEDA(، رئیس اداره توسعه صادرات محصوالت غذایی فرآوری شده و زراعی D.K Singدی.کی سینگ )

اظهار داشت: در مناطق مختلفی از هندوستان که ازنظر آب و هوایی و شرایط زراعی با یکدیگر تفاوت دارند، بسیاری از انواع برنج 

میلیون تن در سال دومین کشور تولیدکننده  100تا  95شود و هندوستان با تولید )نوع باسماتی و غیرباسماتی( کشت و تولید می

های موسمی(، حدود هشت میلیون تن برنج باسماتی تولید گفته وی، تنها در فصل مونسون )هنگام توفانبرنج در جهان است.به 

 شود.کشور جهان صادر می 1٣0ساله به بیش از شود که بیش از چهار میلیون تن آن، همهمی

رد، ای گسترش روابط دو جانبه اعالم کههای سفیر هند که فروش بیشتر برنج هند به ایران را جزو برنامهسینگ با استناد به صحبت

نگاران حاضر در این نشست نیز نقش مهمی در ادامه داد: ما درباره کیفیت باالی برنج باسماتی هیچ شکی نداریم و از آنجا که روزنامه

شما در تصحیح شبهات رخ ای و اخالقی ارائه اطالعات صادقانه و منصفانه به مردم ایران دارند، امیدواریم هیچ عاملی در وظیفه حرفه

 آمده در بازار برنج خلل ایجاد نکند.داده و مشکالت پیش

یرد، گهای نظارتی مختلف ازجمله وزارت بهداشت ایران صورت میوی با بیان اینکه صادرات برنج به ایران تحت نظارت شدید ارگان

گرفته های مختلف صورترسنیک منتشر شد که به گواه آزمایشهای باسماتی هند به آعنوان کرد: در حالی به اشتباه موج آلودگی برنج

 تر از میزان مجاز استاندارد است.از مبداء تا مقصد، برنج هندی از نظر داشتن آرسنیک، حتی پایین

رد ومدیره انجمن واردکنندگان برنج نیز در این نشست با بیان اینکه حمایت اصولی از تولید امری محق، رئیس هیأتسیداحمد به

تأیید و حمایت هر ایرانی آگاه و میهن دوست است، گفت: بخشی از این حمایت باید در قالب ایجاد بستر مناسب برای کاهش قیمت 

گسیخته ایجاد شده توسط جمعی سودجو از کمبود برنج مورد نیاز در بازار، منجر به خارج شدن تمام شده برنج باشد تا گرانی لجام
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برد توجه کنند و در امر  -ان نشود.وی در عین حال اظهار امیدواری کرد تا صادرکنندگان نیز به معامالت برد برنج از سفره مردم ایر

گذاری و انتقال دانش فنی کاشت، داشت و برداشت برنج داخلی ایران و مدیریت تأمین منابع ایران، مالحظات مد نظر ایران سرمایه

 95یشنهاد کرد تا نخست جهت رفع هرگونه سوءتفاهم در ابتدا و پیش از پایان سال حق در این نشست پرا نیز به جای آورند.به

خورشیدی، طرف هندی با دعوت از مسئوالن سازمان غذا و دارو، جهاد کشاورزی و سازمان تجارت و نمایندگان مجلس شورای 

زمان گذارند و دوم اینکه با برگزاری همایشی بزرگ هم ها، تصویر واقعی برنج باسماتی را به نمایشاسالمی و بازدید از مزارع و کارخانه

 با کارشناسان و فعاالن اقتصادی و همچنین مردم ایران، ارتباط روردرویی برقرار سازند. 96با نمایشگاه اگروفود تهران در بهار سال 

هندوستان نیز در ابتدای سخنان خود با اشاره به اینکه در جریان  KRBL(، مدیر شرکت Prianka Mittelخانم پریانکا میتل )

مسافرت به تهران مشغول خواندن شاهنامه فردوسی شاعر پرآوازه ایران بوده است، به بخشی از حکایت شاهنامه و مبادالت دو طرف 

تی های تحقیقاباسماتی پرداخت و اظهار داشت: مؤسسهدر زمان انوشیروان پادشاه وقت ایران اشاره کرد و در ادامه به خصوصیات برنج 

رسانی به کشاورزان در دستیابی به تولید بیشتر و های تولیدکننده برنج باسماتی با هدف کمکهای کشاورزی در ایالتو دانشکده

هاست یکی از این گونه 1121سا اند که نوع برنج باسماتی پوهای جدیدی از این برنج را ارائه کردهافزایش مقاومت ساقه برنج، گونه

 که در کشورهای واردکننده برنج باسماتی ازجمله ایران طرفداران بسیار زیادی پیدا کرده است.

های گیری برنج محبوب باسماتی در بازار کشورهای مشتری برنج در جهان، درباره نقطه قوتوی با توضیحاتی پیرامون چگونگی شکل

پخت کردن آن که باعث خرد نشدن و هزینه و همچنین نیمها گفت: تولید این برنج در مناطق کمجارزانی آن به نسبت سایر برن

 همچنین طعم و قد مناسب موجب بازارپسندی ویژه آن شده است.

 "یاهسدم"و  "هاشمی"های تولید ملی ایران مانند هندوستان با بیان اینکه هندوستان قصد ندارد تا جای برنج KRBLمدیر شرکت 

را بگیرد و هدف از حضور در بازار ایران گرفتن جای این دو برنج نیست، تأکید کرد: هدف ما صرفاً پر کردن جای خالی آن میزان ما 

التفاوت نیازی است که بازار ایران به برنج وارداتی دارد.میتل با یادآوری مسافرت چندی پیش گروهی از ایران به هندوستان آمادگی به

ا گیری برنج باسماتی بهای وارداتی به ایران را اعالم کرد و افزود: هندوستان برای شکلهای دقیق و مسئوالنه بر برنجتداوم بازرسی

گذاری داشته و امیدوار است تا میلیارد دالر سرمایه 1٣آالت فرآوری آن بیش از سال گذشته در امر کشت و ماشین 20کیفیت طی 

 مسئوالنه و زحمت بسیار کشاورزان فقیر هندوستان به دیده احترام و انصاف نگریسته شود./های گذاریبه این دست از سرمایه
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