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 بنام خداوند متعال

"  درگوشه سمت چپ صفحه    Bookmark"    عالمت روي اخبار سرخط  همشاهد براي لطفا

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

 کلیک فرمائید  Bookmarkر صرفا برروی عناوین در اخبا

 

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

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

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

 .شودای بازنشر میرسانه

 :اخبار تهیه شده در سایت دفتر کشاورزی به آدرس ذیل نیز قابل مطالعه و دانلود است
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۱تاریخ: 

 با قنات قهریم

های مختلف از محیط زیست گرفته حاضر نیز در زمینهدرحالشود که ها در گذشته محسوب میقنات یکی از ابتکارات ارزشمند ایرانی

ر شناسند و بالمللی، قنات را با نام ایران میهای بینکه سازمانهای زیادی برای گفتن دارد. درحالیتا مهندسی و مدیریت آب حرف

ان به جایگاه این میراث تاریخی و نقش خشک تأکید دارند اما کارشناسان معتقدند در ایرهای خشک و نیمهترویج علم قنات در کشور

ایم هوگویی داشتشود. در این ارتباط با مرتضی تفتی، استاد و مؤسس دانشکده قنات یزد گفتآن در حل بحران آب کمتر توجه می

 :خوانیدکه در متن زیر می

 :فاطمه امیری -شرق

های مختلف از محیط حاضر نیز در زمینهه درحالشود کها در گذشته محسوب میقنات یکی از ابتکارات ارزشمند ایرانی

ا المللی، قنات را بهای بینکه سازمانهای زیادی برای گفتن دارد. درحالیزیست گرفته تا مهندسی و مدیریت آب حرف

خشک تأکید دارند اما کارشناسان معتقدند در های خشک و نیمهشناسند و بر ترویج علم قنات در کشورنام ایران می

شود. در این ارتباط با مرتضی تفتی، یران به جایگاه این میراث تاریخی و نقش آن در حل بحران آب کمتر توجه میا

 :خوانیدایم که در متن زیر میوگویی داشتهاستاد و مؤسس دانشکده قنات یزد گفت

 ای از قنات اشاره بفرمایید؟به تاریخچه 

کشور جهان تسری پیدا کرد و اکنون در این  ٣٤ساله این فناوری به  ٥٠٠بازه زمانی نخستین بار قنات در ایران حفر شد. در یک 

. گیرندبرداری قرار میهای آسیا و آفریقا قرار دارند، قنوات فعال هستند و مورد بهرهخشک قارهها که در مناطق خشک و نیمهکشور

حاضر کشور دیگر وجود دارند. از قنوات ایران درحال ٣٤انده در مدرصد باقی  ٣٥درصد از مجموع قنوات دنیا در ایران بوده و  ٦٥

استان  ٣١ها، سیل، زلزله و سایر حوادث این آمار در حال تغییر است. از هزار رشته زنده هستند که به علت بروز خشکسالی ٣٠حدود 

ها هایی که قنات وجود ندارد، دشتاستان های آن ها تماما قنات وجود دارد، اما دراستان دارای قنات هستند و در دشت ١٨کشور 

رضوی با پنج هزار های خراسانقنات در سطح کشور فعال است که استانهزار رشته ٣٠طور متوسط  در معرض خطر هستند. به

 .های یزد و اصفهان بیشترین تعداد قنوات را دارندقنات و سپس استان ٥٠٠هزارو قنات، خراسان جنوبی با چهاررشته

 نات در حل بحران آب چه نقشی دارد؟ق 

های زیرزمینی را آمدن سطح آبهای زیرزمینی وجود دارد، این است که چون مردم، پایینویژه آبمشکلی که در بحث آب به

های کارشناسان را مبنی بر اینکه سطح توانند صحبتتوانند با چشم بینند، برای آنها بحران آب چندان محسوس نیست و نمینمی

شود. ر میترویم بحران آب پررنگشدنی نیست، بپذیرند این در حالی است که هرچه جلوتر میهای زیرزمینی پایین رفته و جبرانآب

عبارت دیگر قنات آب را از های آب زیرزمینی نیستند بهآبی، قنات است زیرا قنوات به هیچ عنوان مزاحم سفرههای کمحلیکی از راه

صورت افقی تا اعماق زمین ها بهکه چاهشود درحالیصورت عمودی از روی سفره آب برداشت میکشد بلکه بهنمیاعماق زمین بیرون 

گونه انرژی الکتریکی یا سوخت فسیلی نیاز شود. همچنین برای استخراج آب از قنات به هیچکشیده می شوند و آب بیرونحفر می

 .شاورزان داردنیست و قنات کمترین زحمت و دردسر را برای ک

 بریم؟گونه که باید از این میراث تاریخی بهره میآیا آن 
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 ایم. قنوات یک منبع مطمئن و پایدارایم، مزایای این سنت ارزشمند را از یاد بردهایم و با تفکر اینکه مدرن شدهما با قنوات قهر کرده

های مرتبط با قنات نیز از د، اما متأسفانه کارشناسان دستگاهای هستنبرای استحصال آب بوده و در سطح دنیا دارای جایگاه ویژه

اطالعی خود در حق قنوات دشمنی اطالع هستند و افرادی که مسئول حفاظت از آن ها هستند، با بیشمار قنوات بیمزایای بی

زیرزمینی منفی است؛ یعنی  هایی که قنات وجود ندارد، بیالن یا تراز آبدشت موجود در سطح کشور، در دشت ٦٤٠کنند. از می

نند، اندک کهای زیرزمینی استفاده میها از آبها بیشتر است. به دلیل اینکه قناتکنیم، از بارندگیمقدار آبی که ما از زمین خارج می

 .کندهای زیرزمینی قنات را خشک میتغییراتی در سطح آب

 شدن قنوات چیست؟دلیل اصلی خشک 

توان گفت دلیل عمده آن وجود چاه است. چاه مزاحم قنات است و ها نیست، اما میها وجود چاهشدن قناتخشکهرچند تنها دلیل 

شدن قنوات وجود دارد که یکی از این دالیل چاه است و از دیگر دلیل اصلی برای خشک ١١نباید در حریم قنوات چاه حفر شود. 

 ١٠ختالف مالکان، بالیای طبیعی مانند سیل، زلزله و... اشاره کرد. به طور متوسط توان به مهاجرت روستاییان به شهرها، ادالیل می

های که در سالطوریآب متغیر بوده بههای پرآب و کمشود که این آمار در سالدرصد نیاز بخش کشاورزی به وسیله قنوات تأمین می

سالی مواجه هایی که با خشکاند و در سالنوات تأمین کردهمیلیارد مترمکعب آب مصرفی را ق ٨٠پرآب هشت میلیارد مترمکعب از 

 .بودیم، سه میلیارد مترمکعب از آب موردنیاز از قنوات تأمین شده است

 برای حفظ قنوات چه اقداماتی صورت گرفته است؟ 

یکی از اقداماتی که دولت  رود.اند، یک اولویت به شمار میهای گذشته خشکیدههایی که در ساللزوم حفظ قنوات و و احیای قنات

خورشیدی با مصوبه مجلس مقرر شد ساالنه اعتباری به سازمان جهاد کشاورزی استان داده  ١٣٧٦انجام داده این است که در سال 

د، آب، پرآب شونشود تا صرف مرمت و بازسازی قنوات شود، این نخستین بار بود که چنین اقدامی برای قنوات رخ داد تا قنوات کم

 .اند، به چرخه حیات بازگردندها حفظ شوند و آن هایی که خشک شدهآبپر
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۱تاریخ: 

 های غیرمجاز در کشورتعداد چاه

هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور داریم. مدیرکل دفتر  ٣٣٠هزار حلقه است و  ٧٥٠های مجاز و غیرمجاز کشور حدود تعداد چاه

میلیارد مترمکعب است که بنا  ٤2ها حدود های زیرزمینی توسط چاهبرداری و حفاظت آب و آبفا گفت: برداشت از آبهای بهرهنظام

سال بتوانیم منابع آب  2٠های زیرزمینی را کاهش دهیم تا پس از میلیارد مترمکعب از برداشت آب١١داریم در برنامه ششم توسعه 

جواد میبدی با بیان اینکه بر اساس مصوبه شورای عالی آب در سال گذشته، کل پتانسیل آب .زیرزمینی را به حالت اولیه باز گردانیم

میلیارد مترمکعب از آن منابع آب زیرزمینی  ٣١ه، مجاز هستیم به میزان های کشور مشخص شدتجدیدپذیر منابع آب زیرزمینی دشت

برداشت کنیم. وی با توجه به حجم ساالنه آن سد که کمیسیون تخصیص میزان سهم مورد نیاز شرب، کشاورزی، صنعت، خدمات و 

 ٤2ها، عمال حدود رزمینی توسط چاههای زیکند، افزود: متاسفانه میزان برداشت ما از آبها را مشخص میمحیط زیست و تاالب

های زیرزمینی را کاهش دهیم تا پس میلیارد مترمکعب از برداشت آب١١میلیارد مترمکعب است که بنا داریم در برنامه ششم توسعه 

 سال 2٠از 

 .بتوانیم منابع آب زیرزمینی را به حالت اولیه باز گردانیم

هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور  ٣٣٠هزار حلقه است و  ٧٥٠غیرمجاز کشور حدود  های مجاز ووی با اشاره به اینکه تعداد چاه

هزار حلقه چاه غیرمجاز مربوط به  ١٠٣ها، مجاز هستند. میبدی اظهار داشت: حدود هزار حلقه از این چاه ٤٥٠داریم، گفت: حدود 

 2٥ر است برای این تعداد چاه، پروانه برداشت به میزان های غیرمجاز بوده که قراو تصویب قانون تعیین تکلیف چاه ٨٥قبل از سال 

 .ای، صنعتی و غیره صادر شودمترمکعب در شبانه روز )حدود نیم لیتر در ثانیه( برای مصارف گلخانه

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٥٥٤/%D٨%AA%D٨%B9% 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۱تاریخ: 

 اینکه بگوییم همه مشکالت آب به کشاورزی برمی گردد، ساده سازی صورت مساله است

گویند ای هم ندارد. برای مثال، برخی میحل سادهکنیم ساده نیست و درنتیجه راهقدرها که گمان میواقعیت این است که مشکل این

درصد است. درنتیجه این ذهنیت هم در  ٣٥شود و راندمان مصرف در کشاورزی بخش کشاورزی مصرف میدرصد آب ما در  9٠

 9٠ هگفت کسی چه حل این است که کشاورزی را تعطیل کنیم.آید که مشکل آب ما در بخش کشاورزی است. پس راهمردم پدید می

 ...شودمیدرصد آب در کشاورزی مصرف  ٨٠صد لزوما بد است؟ در کالیفرنیا در

به ایران آمده بود، فرصتی فراهم شد تا با حضور در جمع تعداد زیادی از دوستداران علم، به « کاوه مدنی»چندی پیش که دکتر 

های علمی سیتاک بود، به موضوع پیامدهای بررسی بحران آب در جهان بپردازد. این نشست که اولین برنامه از مجموعه نشست

هایی برای ترویج علم است که با مدیریت و پشتیبانی مرکز سلسله نشست« سیتاک»گفتنی است کمبود آب اختصاص داشت. 

« نگرد؟جنگ آب: دنیای علم چگونه به مسئله آب می»در این نشست که با عنوان  .شودتحقیقات سیاست علمی کشور برگزار می

ش ای از پرسامه و دیگر حاضران در جمع پاسخ داد. خالصه، مجری برن«پورسیاوش صفاریان»های به پرسش« مدنی»برگزار شد، دکتر 

کنیم، حجم وقتی به نقشه کره زمین یا کره جغرافیایی نگاه می .روی شماستاکنون پیشِشده در این نشست همهای مطرحو پاسخ

اید کنیم و درنتیجه نبندگی میای پر از آب زرسد ما در سیارهبینیم و حجم خیلی کمی خشکی، یعنی به نظر میزیادی از آب را می

راستی جنگی در کار شنویم. آقای دکتر، آیا بهرا می« جنگ آب»مشکل کمبود آب داشته باشیم. اما از طرف دیگر، هر روز عبارت 

است؟پاسخ این پرسش به چگونگی تعریف و معنای ما از جنگ بستگی دارد. شاید برای برخی، جنگ به معنای زدوخوردهای نظامی 

جی حضور دارد، در جنگ مسلسل حضور دارد. مفهوم جنگ برای گیرد. در جنگ تانک و نفربر و آرپیت که در مرزها صورت میاس

که جنگ به تهران کشیده نشده بود، معنای واقعی جنگ را درک نکرده بودم.  ٦٦بسیاری از افراد چنین چیزهایی است. من تا سال 

کردیم. جنگ برای ما فقط شهادت و حجله جوانان و ولی معنای واقعی آن را درک نمی ما از جنگ فقط سرودش را شنیده بودیم

صوت قرآن بود. اما من اولین پیامدهای جنگ را زمانی از نزدیک حس کردم که موشکی به نزدیکی خانه ما اصابت کرد و مادرم 

ها به این شکل در نظر داشته باشیم که شاید همه جنگاش را به ما نشان داد. اما باید زخمی شد. آن وقت بود که جنگ چهره واقعی

جی همراه باشد یا آنکه ما هم باید به این موضوع اشاره کرد جنگی نیست که لزوما با مسلسل و آرپی« جنگ آب»درباره  .نباشند

ی که باره، منظور این است زماندارش هدف بگیرد، بلکه دراینناچار باشیم با سطل به دنبال آب برویم یا دشمن ما را با تفنگ دوربین

 .شودشود، رقابت بر سر دسترسی به آنها بیشتر میمنابع محدود و منع می

نظامی بنیادگرا، تصویر روشنی های شبههایی وجود دارد که مواردی مانند داعش یا انواع دیگری از رفتارهای افراطی و سازمانتئوری 

گویند جنگ آب آغاز شده است. آیا دهد و اکنون هم میزودی جنگ آب روی میفتند بهگاز جنگ آب است. پیش از این همیشه می

روی کشاورزانی است که کارشان دهد، حاصل مشکالت پیشهایی که در افغانستان روی میهایی مانند داعش یا تندرویواقعا پدیده

ابع آب است و ارزش آب از نفت هم بیشتر خواهد شد. ، جنگ برای تصاحب من2١گویند جنگ در قرن اند؟برخی میرا از دست داده

کم ارزش آن همپای منابع گویند امروزه آب بسیار ارزشمند است و ارزش آن همچنان در حال افزایش است و در آینده کمبرخی می

عامل پدیدآمدن دیگری های مختلف جهان را به یکدیگر ربط داد و یکی را توان پدیدهراحتی هم نمیهمینشود. اما بهانرژی می

ها، تا حدودی پوپولیستی است. شاید اگر بگوییم داعش محصول خشکسالی است، به ما توجه گیریدانست. به باور من، این نتیجه

های ذهن ما محدود کند. تواناییهای پیچیده را درک کند یا اصال درک نمیتواند پدیدهزحمت میکنند. به باور من، ذهن انسان به

ای و اصلی این موضوعات برویم )که شود. ما به جای آنکه به دنبای دلیل ریشهو تحلیل موضوعات پیچیده برایمان دشوار میاست 
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کار خیلی دشواری هم هست(، خیلی راحت به دنبال این هستیم که یکی را عامل دیگر معرفی کنیم و بگوییم او مقصر است. اما باید 

توان فقط روی یک نکته تأکید کرد و گفت ساختمان پالسکو، محصول عوامل بسیاری است و نمیسوزی در نظر داشته باشیم آتش

باید در نظر داشت داعش که جنایت  .این پدیده عامل تخریب پالسکو است. همین طور پدیده داعش محصول عوامل بسیاری است

تواند ید دانست عواملی مانند بیکاری و اختالف طبقاتی میکند، به دنبال آب نیست، داعش محصول عوامل بسیار زیادی است، اما بامی

های اجتماعی باشد. هر وقت مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ روی داده است، یکی از عوامل افزایش تنش

بر اثر افزایش پدیده اند. این پدیده در سرتاسر جهان روی داده و منحصر به جای خاصی نیست. ها هم پدید آمدهنشینحاشیه

ند. پس شوکار میشود، مثال در این جوامع بیکاری زیاد است و افراد بر اثر بیکاری، بزههای اجتماعی هم زیاد مینشینی، تنشحاشیه

نشینی و بیکاری، شود و در نتیجه مهاجرت و حاشیهشدن منابع آبی و دشوارشدن کشاورزی، مهاجرت زیاد میتوان گفت با کممی

ی، آبآبی یا کمتوان گفت بیهاست. پس میآید که درمجموع یکی از عوامل پدیدآمدن جنگشکالت بسیار دیگری هم پدید میم

شور ما هم آبی در کآبی یا کمترتیب، بیهمینوجه عامل اصلی نیست. بههیچهاست اما بهدهنده جنگکننده یا شتابکاتالیزور، تسریع

ستی مسئولیتی است، زیرا نحوه بیان درآبی جنگ را به دنبال دارد، به نظر من نوعی بیا اینکه بگوییم بیتواند خطرناک باشد. اممی

بینیم. پس ما در تصویرهایی که از کره زمین تهیه شده است، مقدار زیادی آب می .نیست و ممکن است عموم مردم را گمراه کند

شود، ولی باید در نظر داشت مقدار بسیار ی کره زمین، مقدار زیادی آب دیده میچرا باید نگران کمبود آب باشیم؟بله، در تصویرها

توان از آن برای نوشیدن یا کشاورزی استفاده کرد و فقط مقدار بسیار کمی از آن آب ها، آب شور است که نمیزیادی از این آب

 .شیرین است و بشر همیشه برای تأمین آب شیرین با مشکل مواجه بوده است

 .اندهایی برای استفاده از آب دریا هم پیشنهاد کردهحلبرخی راه 

توان آب شور دریا را شیرین و از آن استفاده کرد. اما باز هم در نظر داشته باشید اکنون میبله، با توجه به پیشرفت علم و فناوری، هم

هایی دور از آب دریا هستند. زیادی از مردم در مکان کنند و به آب دریا دسترسی دارند ولی بخشبخشی از مردم در ساحل زندگی می

زیستی بسیاری دارد. عالوه بر این، در نظر داشته باشید حتی استفاده از آب دریا و اقیانوس و رودخانه و چاه هم پیامدهای محیط 

دلیل، همینای هم داشته باشد. بهستهرود ممکن است پیامدهای ناخواشویم، یادمان میزده میمتأسفانه ما وقتی درباره تکنولوژی ذوق

مثال،  کنیم. برایکنیم، به بسیاری از موارد دیگری که به آن مرتبط است، اصال فکر نمیهایی را طراحی میزمانی که چنین فناوری

ر آن اصال فک در این مورد خاص، هدفمان فقط این است که چگونه آب را شیرین و از آن استفاده کنیم و دیگر به موضوعات جانبی

ن محیطی یا اجتماعی ممکای دیگر، چه پیامدهای زیستکنیم مثال انتقال آب از یک منطقه به منطقهکنیم. اصال هم فکر نمینمی

. برای های اجتماعی دیگر باشدهای ما ممکن است تشدیدکننده جنگ آب یا تنشگیریاست به دنبال داشته باشد. بسیاری از تصمیم

ه ایم، اما در نظر داشتکنندگان آب خدمت کردهکنیم، هرچند به دریافتای دیگر منتقل مییک منطقه را به منطقه مثال، وقتی آب

 .آیدباشید برای مردم ساکن در کنار منابع آب، مشکالتی پدید می

 مند شدید؟، رشته اصلی شما چه بود و چگونه به موضوع آب عالقه«مدنی»آقای  

ام علوم انسانی بود. من در دوره مدرسه به علوم انسانی بسیار عالقه داشتم و س خواندم ولی عالقه اصلیمن در رشته مهندسی در

کردند در علوم انسانی درس بخوانم، حتی پدر و مادرم که در رشته اقتصاد تحصیل کرده مشاوران مدرسه همیشه به من توصیه می

لیسانس هم در سوئد در رشته مدیریت منابع آب تحصیل کردم. در فوق ()آب بودند. من در دانشگاه تبریز در رشته مهندسی عمران

ها آشنا بازیها تحصیل کردم و با نظریهادامه تحصیل دادم. در دوره دکترا که در کانادا درس خواندم، ابتدا در رشته مهندسی سیستم

زیست( خواندم. اما حسن تحصیل در آنجا این بود که حیط شدم. اما باز هم درادامه به کالیفرنیا رفتم و در آنجا مهندسی عمران )م

های دیگر انتخاب کنم. بنابراین بیشتر واحدهای من در دوره دکترا در حوزه ام را در دپارتمانداد واحدهای درسیبه من اجازه می
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دکترا هم بیشتر در فضای اقتصاد و حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی و مواردی مانند این و خارج از حوزه عمران بود. در دوره فوق

زمان در دپارتمان جغرافی در کنم. همزیست کار میهای محیط زیست پژوهش کردم. االن هم در دپارتمان سیاستسیاست محیط 

 .کنماستکهلم سوئد هستم، در برخی جاهای دیگر هم در زمینه مهندسی همکاری می

 .ایدیل کردههای مختلف و متفاوتی تحصپس شما در حوزه 

نظر نبودیم چون من مهندس بودم و به نظر او کردم در بسیاری از موارد همدکترا کار میبله و جالب آنکه با کسی که در دوره فوق

قدر پیچیده است که اجرائی نیست. بسیاری از متدهای من غیرکاربردی است و از نظر من بسیاری از متدهای او که اقتصاددان بود، آن

ارائه  ٥٠موضوع باعث شد یادگیری هردوی ما بسیار مطلوب باشد. برای مثال یک رابطه ریاضی در زمینه علوم آب که از دهه همین 

ها با آن آشنا نبودند، وقتی این رابطه را مطرح کردم، برایشان جالب بود. کردند اما اقتصاددانشده بود و مهندسان از آن استفاده می

 .ها و علوم مختلف باعث شده است با دستاوردهای یکدیگر چندان آشنا نباشیمبین رشتهبه نظر من نبود ارتباط 

 استفاده کنیم. چرا؟« بحران آب»تا جایی که من اطالع دارم، شما چندان موافق نیستید ما از واژه  

دانیم دقیقا چه دهد اما نمیخ میدانیم این پدیده ردهد. میای است که در زمان و مکان خاصی روی میبه باور من، بحران پدیده

کنند این مشکل پدیدآمده را حل کنند که دهد، مصیبتی را در پی دارد. همه هم تالش میدهد. وقتی هم که روی میزمانی رخ می

است  نکند. بحث من ایپذیر است. به باور من این موارد درباره مشکالت آب کشور صدق نمیالبته بحران تا حدود زیادی هم برگشت

محابا استفاده کردیم که تأثیرگذاری آن را از بین بردیم. متأسفانه از کلمه بحران زیاد استفاده قدر از کلمه بحران بیمتأسفانه ما آن

بحران »کردن استفاده از عبارت کردند. شنیدن کلمه بحران باید ما را وادار به تفکر کند. اما من یک دلیل دیگر هم برای نادرست تلقی

ای نرسیده است. بحران درباره کنیم اما به نتیجههاست راجع به این موضوع صحبت میبرای مشکالت آب کشور دارم. ما سال« بآ

ها رود که تا حدودی قابل برگشت باشد و عالوه بر آن، ما را بسیج کند. گله من این است باوجود آنکه ما سالموضوعی به کار می

محابا رویه و بیم اما در عمل چنین اتفاقی روی نداده است. شاید یکی از دالیلش این باشد که ما بیدرباره این موضوع صحبت کردی

از این واژه استفاده کردیم که باعث شده جامعه ما حساسیتش را نسبت به این موضوع از دست داده یا تا حدودی نسبت به آن 

. ولی یا هرچیز دیگری« ابربحران»تغییر دهیم و بگوییم مشکل، فاجعه یا تفاوت شده است. شاید چاره کار این باشد که نامش را بی

دت مباز هم در نظر داشته باشیم اگر ما این پدیده را ابربحران بنامیم و در عمل بیش از اندازه و بیجا از این واژه استفاده کنیم، در دراز

شود. به باور من این ادعا از ای خنثی و بدون کارایی تبدیل میهدهد و به واژشود و کارایی خود را از دست میاین واژه هم لوث می

ویند گکند. برای مثال، هر سال تابستان میدلیلی را به ذهن افراد وارد میلحاظ علمی واژه درست و مناسبی نیست، زیرا فشار بی

کم گونه رفتار، مردم کمشود. در نتیجه اینبینیم آب قطع نمیشود ولی در عمل میامسال به دلیل کمبود منابع، آب تهران قطع می

دهند. البته درست است که آن مقام مسئول با نیت جویی در آب از دست میآبی یا لزوم صرفهحساسیت خود را نسبت به پدیده کم

اشید ما در شود. در نظر داشته بآبی صحبت کرده، اما در درازمدت موجب سلب اعتماد مردم در این زمینه میخیر درباره کم

ام این است که ما از این عبارت زیاد های بحرانی به حساسیت مردم و واکنش، همراهی و همدلی آنها نیاز داریم. من گلهوضعیت

دهد. من حرفم این است های ما کار دستمان میاستفاده کردیم و این کلمه لوث شده است. به بیان دیگر در برخی از موارد، اغراق

کنند، زیرا این کلمه بار معنایی و بار روانی استفاده نمی« بحران آب»معنی دیگر چندان از عبارت معادل یا هم که در کشورهای

 .کنیمای دارد ولی ما از این عبارت زیاد استفاده میالعادهفوق

 در کشاورزی جلوگیری کنیم، رویه آبگویند اگر از مصرف بیحل چیست؟ برخی میهمه ما با این مشکل اصلی آشنا هستیم. اما راه 

 حل مناسب است؟شود. آیا این راهمشکل حل می
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گویند ای هم ندارد. برای مثال، برخی میحل سادهکنیم ساده نیست و درنتیجه راهقدرها که گمان میواقعیت این است که مشکل این

درصد است. درنتیجه این ذهنیت هم در  ٣٥شود و راندمان مصرف در کشاورزی درصد آب ما در بخش کشاورزی مصرف می 9٠

حل این است که کشاورزی را تعطیل کنیم. اما باید در نظر آید که مشکل آب ما در بخش کشاورزی است. پس راهمردم پدید می

یش، هاتوان با درنظرداشتن همه جوانب آن و درنظرگرفتن همه پیچیدگیداشته باشیم این مسئله بسیار مهم و پیچیده است و نمی

مان را تعطیل کنیم، با کشاورزان بیکار چه کنیم؟ با کشاورزان بیکاری که به شهر مهاجرت برای مثال، اگر ما کشاورزی .آن را حل کرد

حل اشتباه، آن را تسریع کردیم ای دور جنگ آب روی دهد، ما با این راهکردند، چه کنیم؟ در نظر داشته باشید اگر قرار بود در آینده

درصد لزوما بد است؟ در  9٠پرسم چه کسی گفته شود. من میدرصد آب در کشاورزی مصرف می 9٠شود اینکه گفته میدر ضمن 

ای داشته باشد. برای حل یک شود. پس این موضوعات چیزی نیست که جواب سادهدرصد آب در کشاورزی مصرف می ٨٠کالیفرنیا 

 .حلی ارائه داد که خود معضالت دیگری را پدید نیاوردرا در نظر گرفت و راه سازی مسئله، همه جوانب آنمشکل باید به جای ساده

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٥٥2/%D٨%A٧%DB%٨C%D9% 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۰تاریخ: 

 مصرفی کشوربازچرخانی آب 

شود با بازچرخانی مجددا به درصد آبی که تولید می 20آبفای کشور با بیان اینکه  برداری فاضالبهای بهرهمدیر دفتر بهبود روش

 ٣٠شود اما باید میلیون مترمکعب آب تصفیه و بارچرخانی می ٣٠٠رسد، گفت: ساالنه یک میلیارد و مصارف کشاورزی و صنعت می

شور و تصفیه آب در کافتادیم. بهنام وکیلی در پاسخ به این سوال که وضعیت بارچرخانی سال قبل به فکر بازچرخانی مجدد آب می

ای به تصفیه آب و بارچرخانی شده است و از آنجا که ایران کشوری خشک و چگونه است، گفت: چند سالی است که توجه ویژه

گرفت. وی با اشاره به اینکه از سال گذشته سازمان برنامه و سال قبل مورد توجه قرار می ٣٠خشک است این موضوع باید از نیمه

رای های خوبی بها قدمهای محلی در برخی استانخانهاص ردیف بودجه به مبلغ یک میلیارد تومان برای احداث تصفیهبودجه با اختص

درصد  ٧٠لیتر است که  250روز در حال حاضر اهمیت دادن به بارچرخانی آب برداشت، اظهار داشت: سرانه مصرف آب در شبانه

گردد. وکیلی افزود: درصد مابقی صرف شرب شده و به مصرف مجدد برنمی ٣٠و شود این آب بطور متوسط تبدیل به فاضالب می

شود به نحو احسن استفاده کنیم. مدیر دفتر بهبود درصد آبی که به فاضالب تبدیل می ٧٠بنابراین باید با این وضعیت بتوانیم از 

نیم شود مجدد استفاده کاین آبی که به فاضالب تبدیل میتوانستیم از های کشور، ادامه داد: اگر میبرداری فاضالب آبهای بهرهروش

 .درصد را نشان دهد 9٠تا  ٨٠شدیم نه اینکه آمارها به ما عدد درصد کسری منابع آب تجدیدشونده مواجه می٣٠باید با 

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٥١2/%D٨%A٨%D٨%A٧%D٨% 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۸تاریخ: 

 روستای خوزستان؛ از امروز ۱۶۰توقف آبرسانی تانکری به 

روستای  ١٠٠روستای شهرستان اندیکا در شمال خوزستان و  ٦٠با بهره برداری از تأسیسات آبرسانی، از امروز آبرسانی با تانکر به 

های زاگرس به گزارش ایانا، شهرستان اندیکا در شمال شرقی استان خوزستان و در دامنه رشته کوه.دیگر در این استان متوقف شود

روستا است که با وجود طبیعت غنی و ظرفیت های بسیار، از نقاط توسعه نیافته کشور  ٥9٥قرار گرفته است. این شهرستان دارای 

 .های زندگی و توسعه اقتصادی در این بخش استیازمند توجه بیشتر مسئوالن برای احداث زیرساختمحسوب می شوند که ن

بخشی از روستاهای این شهرستان در نبود تأسیسات مناسب آبرسانی، طی سال های متمادی با تانکر آبرسانی شده اند و این مسئله، 

ییان زحمات متعددی را به همراه داشته است. از این رو، روستاهای در کنار نبود دیگر زیرساخت های مناسب زندگی، برای روستا

شمال استان خوزستان از جمله روستاهای این شهرستان در طرح های آبرسانی روستایی مورد توجه دولت قرار گرفته اند و قرار است 

 .هرستان متوقف شودروستای این ش ٦٠با بهره برداری از تأسیسات آب رسانی از امروز آبرسانی با تانکر به 

بهره برداری از پروژه های آبرسانی به این روستاها امروز با حضور معاون اول رئیس جمهوری صورت می گیرد و همزمان با آن، بهره 

روستای استان خوزستان آغاز  ١٦٠پروژه آبرسانی روستایی در این استان به منظور توقف آبرسانی با تانکر به  ١٠برداری از مجموع 

 .ه و یک صد هزار نفر از روستاییان استان خوزستان از امروز از نعمت دسترسی به آب سالم و بهداشتی برخوردار می شوندشد

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٤2٥/%D٨%AA%D9 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۷تاریخ: 

 شناسی آبدولت

سازی، در قابلیت دسترسی به اطالعات مهم است. در بسیاری از موارد، گیری و مشارکت مستقیم مردم در تصمیمگاهی تصمیم

ها و نیز گیری برای ساخت سدهای بزرگ یا آبگیری که موجب ویرانی احتمالی یا قطعی روستاها، آوارگی انسانهمچون تصمیم

 .جانبه استقبال کردطور همهتوان از این مشارکت بهشود، میها میها و دریاچهشدن رودخانهی یا خشکتغییرات آب و هوای

 امیرحسین نوربخش . پژوهشگر دکترای حقوق عمومی

ب آآوریم، یعنی تمام آحاد بشر بتوانند بدون تبعیض و به میزان کافی به بشر سخن به میان میمثابه حقوقبه« برآبحق »وقتی از 

بودن و رسدستبحث است: کیفیت، کمیت، قابلآشامیدنی سالم برای مصرف دسترسی داشته باشند. در این موضوع چند مؤلفه قابل

قبولی از آب را برای آشامیدن، فاضالب شخصی و ها متعهدند کمیت قابلنبود تبعیض. مسئله کمیت به میزان آب اشاره دارد؛ دولت

لوژی ها باید با دراختیارگرفتن تکنوهروندان تأمین کنند. مسئله کیفیت به این معناست که دولتشستن و بهداشت برای شلباس

 های مدنی باید باها پاک کنند و در اختیار شهروندان بگذارند. در این بخش سازمانها و آالیندهها، عفونتتصفیه، آب را از میکروب

فا کنند. مسئله دسترسی به این معناست که امکان دسترسی فیزیکی حضور جدی در کنترل رعایت این مسئله نقشی جدی ای

 شهروندان به آب در فاصله کوتاه زمانی و مکانی ممکن باشد و آنها از عهده تأمین هزینه اقتصادی آب نیز برآیند. نبود تبعیض در حق

ف کشور ازجمله روستاهای دورافتاده هیچ های مختلهای مختلف اجتماعی و بخشگردد که برای گروهبر آب به این موضوع بازمی

 هایی از آنخوانید که بخشای مفصل درباره حق آب بر آب را میتبعیضی در جهت تأمین آب ایجاد نشده باشد. در ادامه، متن مقاله

 .های ابتدا و انتهای این صفحات آمده استدر ستون

 شناسی آبدولت

رسد مدیریت نظر میسالی مواجه است. بههای وسیعی از جهان با بحران آب و خشکروزها کشورمان و حتی بخشایندانید کهمی

زیست در ارتباط  این بحران به کمک دولت و نخبگان جامعه امری ضروری است. از آنجا که آب با حق حیات انسان و حقوق محیط

بشر  محور نگریست. در کشور ما تلقی از حقوقبشری و براساس گفتمان حقتوان به مسئله آب با رویکرد حقوقمستقیم است، می

 دنبال تحقق حقوق شهروندانای جهانی به عنوان یک مفهوم مدرن و ایدهبشر بهگردد. حقوق بیشتر به حقوق مدنی و سیاسی بازمی

 ار دموکراتیک تشویقها را به حکمرانی خوب و رفتو آموزش آنان برای مطالبه حقوق مسلمشان است و از سوی دیگر تالش دارد دولت

وسته و پیهمنکردن به سایر حقوق اساسی بشر در این ایده جهانی نیست. حقوق مختلف بشر حقوقی بهکند، اما این به معنی توجه

وابسته هستند که نسبت به هم تأثیر و تأثر دارند، از جمله این حقوق حق بر آب است. حق بر آب با حقوق نسل اول انسان، از همبه

زیست  بر آب با حقوق نسل سوم انسان مثال محیط همچنین حق .ترین حق بشر است، در ارتباط استه حق حیات که بنیادیجمل

بر آب خود یک حق مستقل و از جمله حقوق نسل دوم است که در کنار حق غذا، مسکن و پوشاک البته حق  .در ارتباط است

بشر نیز در ارتباط است؛ از جمله حق تعیین سرنوشت، آنجا که به حقوق  ر از حقوقآب با بسیاری دیگ بربندی شده است. حق طبقه

بر آب با حق بر آموزش، سالمتی و حق مشارکت در حیات فرهنگی نیز در ارتباط است.  پردازد. حقمربوط به تصرف منابع ثروت می

جمله حقوق مهم بشری حق بر توسعه است که حق بر آب بر آب با حق بر کار از جمله کشاورزی رابطه وثیق دارد. از  همچنین حق

اعالمیه حق بر توسعه اشاره شده که آب از منابع اساسی است که باید  (٣2، ١٣٨٨)شبرنگ،  ٨با آن ارتباط وثیق دارد زیرا در ماده 

میان نیامده اما مسئله  انی بهالمللی سخنی از آب مجفرصت برابر برای دسترسی به این منبع برای توسعه فراهم شود. در اسناد بین

بر آب به معنای آب مجانی نیست.  مورد تأکید، آن بوده که شهروندان باید از عهده پرداخت قیمت آن برآیند. به عبارت بهتر، حق
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ست بر آب در آن آمده را بدون هیچ قیدوشرطی پذیرفته و موظف ا ای که حقدولت ما میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

اسالمی باید اطمینان حاصل کند که تمامی  گانه: احترام، حمایت و اجرا را درباره مفاد آن اجرائی کند. دولت جمهوریتعهدات سه

ه در های گذشتایرانیان به شکل برابر و بدون تبعیض به آب به میزان کافی و آب بهداشتی دسترسی دارند. اگرچه دولت در سال

ا هدهد دولتشهرها و روستاهای کشور عملکردی پذیرفتنی داشته، اما بحران فعلی آب در ایران نشان میتأمین اولیه این حق در 

اند. به غیر از دالیل طبیعی دخیل در این وضعیت که در حیطه تخصص ما درستی انجام ندادهتعهدات الزم برای تأمین آب را به

رسد نگاه درازمدتی در این حوزه وجود نداشته نظر میداشته است. به نیست، واضح است ضعف مدیریتی در تشدید این بحران نقش

های کالن را گرفته است. بنابراین معتقدیم دولت باید مسئله آب و تأمین ریزیو گذران روزمره و چشم به بارش باران، جای برنامه

غذایی وابسته به کشورهای دیگر شود و عالوه بر بر آب را جدی بگیرد زیرا اهمال در این حوزه باعث خواهد شد کشور از لحاظ حق 

میالدی سال پایانی یک  2٠١٥غذا که از دیگر حقوق مهم بشری است نیز در معرض تهدید جدی قرار گیرد. سال بر  بر آب، حقحق 

تا  2٠٠٥دهه  2٠٠٣ای در مجمع عمومی سازمان ملل در سال نامهالمللی بر آب است. جامعه جهانی با صدور قطعدهه اقدام بین

گذاری کرد تا با این روش بکوشد توجهات را به بحران جهانی آب و ابعاد گوناگون آن جلب کند نام «آب برای زندگی»را دهه  2٠١٥

در کشورمان ایران « مسئله آب»تر و متمرکز کند. تر در کشورهای پنج قاره، این اقدامات را هماهنگهای افزونو ضمن تشویق تالش

های جاری در صدر توجهات دولت و جامعه قرار گرفته است. بحرانی عینی و کامال ملموس که سرنوشت نسل حاضر و ر سالنیز د

ها درباره مسئله آب که این روزها بیش از با این همه با رشد و گسترش مباحث و دغدغه .آینده ایران یکسره به آن گره خورده است

ثابه مفرو کاسته نشود. آب به« آبیبحران کم»توجه داشت که این مسئله تنها به موضوع  ، بایدرسدپیش از هر سو به گوش می

ای است که با همه ارکان حیاتی و زیستی انسان، چه در عرصه فردی و چه اجتماعی دارای وجوه و ابعاد گوناگونی است که پدیده

، ابعاد حقوقی و سیاسی موضوع آب و دسترسی به این مایع و وجوه یکی از این .خود جای تأمل و مطالعه بسیار دارد نوبه هرکدام به

تازگی از سوی انتشارات ناهید به بازار کتاب عرضه شده، تالشی در همین که به« بشر آب و حقوق»بخش است. کتاب مایه حیات

 الملل و کارشناسان بانک جهانیحقوق بینلنکفورد، دو نفر از استادان برجسته  -سلمان و شیوان مک اینرنی .راستا است. سلمان. م. ا

ه های جامعالمللی و تالشاند با مرور اسناد بینآنان با رویکردی حقوقی به آب عمدتا کوشیده .اندباره تحقیقات خوبی انجام دادهدراین

 «حقوق جهانی بشر»آنچه  المللی درباره آب در چندین دهه گذشته نشان دهند و ثابت کنند که در میانهای بینجهانی و سازمان

ی گذارتنها به تبیین ابعاد حقوقی و سیاسترو نه( پژوهش پیش٨١، ١٣٨٧، حقی نیز به نام حق برآب وجود دارد. )لوین، شودنامیده می

ها به حقی بشری است که ؛ بلکه حاوی نکات سودمندی درباره مفهوم تعهد دولتپردازددر حوزه حق دسترسی بشر به آب می

، هر در چهار بخش ساماندهی شده است. حق به آب شامل آزادی و استحقاق« بشر آب و حقوق»های خاصی دارد. کتاب چیدگیپی

، دو است. وجه آزادی آن شامل حفظ حق دسترسی به منابع آب موجود الزم برای حق به آب و نیز رهایی از دخالت بوده و در مقابل

ین کند. امندی از حق بر آب را تضمین میام مدیریت آب است که برابری فرصت افراد در بهرهجمله شامل نظجنبه استحقاقی آن از

المللی مرتبط با موضوع است. متن کامل نظریه تفسیری شماره کتاب همچنین شامل ضمایمی است که متن کامل برخی از اسناد بین

بشر سازمان ملل متحد و متن میثاق ع عمومی و شورای حقوق های مجمنامه، قطع، اجتماعی و فرهنگیکمیته حقوق اقتصادی ١٥

فته که به گ، اجتماعی و فرهنگی... به راهکارهای قضائی برای برخورد با بحران کمبود آب اشاره داشته است. ازآنجاییحقوق اقتصادی

با همکاری یکدیگر در راستای کاهش  های مرتبطها در جهان بر سر آب است، باید همه دستگاههای آینده جنگکارشناسان در دهه

 عنوان موضوع جدی موردسالی است که کمبود آب بهمصرف آب اقدام کنند تا بتوانیم ذخایری را برای آیندگان داشته باشیم. چند

ت شرکهای سالی هستند، اکثر برنامههایی که در معرض خطر خشکویژه در استاناین بهاساستوجه مسئوالن مربوطه است که بر
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رسد چنانچه طرحی پیشگیرانه برای پیشگیری باره بحران آب، حول محور برخورد و مقابله است و به نظر میای درسهامی آب منطقه

 .از جرائم حوزه آب تدوین شود، اثرگذار باشد

 شُقوق حق دسترسی به آب در حقوق داخلی

شخصی و خانگی او کافی و مستمر باشد. این مصارف عمدتا شامل  قابلیت دسترسی: تأمین آب برای هر فردی باید برای مصارف (الف

ترس شود. کمّیت آب در دسها، طبخ غذا، بهداشت شخصی و بهداشت خانگی مینوشیدن، سیستم دفع فاضالب شخصی، شستن لباس

ها ممکن است نیازمند آب همچنین بعضی از افراد و گروه .های سازمان بهداشت جهانی باشدمشینیز باید برای هر فردی مطابق خط

 .هوایی و کاری باشندواضافی به علت شرایط بهداشتی، آب

ب( کیفیت: آب مورد نیاز برای مصارف شخصی یا خانگی افراد باید سالم باشد؛ یعنی آزاد از هرگونه ریزاندام، مواد شیمیایی و 

 .آن، آب قابل قبول باید برای هر فرد یا مصارف خانگی باشدربکنند؛ عالوهمخاطرات رادیولوژیکی باشد که سالمت فرد را تهدید می

دسترسی: آب و تسهیالت و خدمات آبی باید برای هر فردی بدون تبعیض در قلمرو صالحیتی دولت عضو در دسترس باشد که  (ج

 .این دسترسی چهار بُعد اشتراک دارد

های جمعیت قابلیت دسترسی فیزیکی سالم داشته ی همه بخشقابلیت دسترسی فیزیکی: آب، تسهیالت و خدمات آبی باید برا (١

همه تسهیالت  .ترین مکان خانگی، مؤسسات آموزشی و محل کار در دسترس باشدباشد. آب کافی، سالم و قابل قبول باید در نزدیک

یکی نباید باشند. امنیت فیزو خدمات آبی باید دارای کیفیت کافی، متناسب با فرهنگ و جنسیت، سبک زندگی و مقتضیات شخصی 

 .در خالل دستیابی به تسهیالت و خدمات آبی تهدید شود

ستقیم ها و مخارج مقابلیت دسترسی اقتصادی: آب و تسهیالت و خدمات آبی باید برای همه قابلیت دسترسی داشته باشد. هزینه (2

 .گر حقوق مد نظر میثاق تهدید یا مورد مصالحه قرار گیردو غیرمستقیم مرتبط با حفظ و تأمین آب باید در دسترس باشد و نباید دی

ترین بخش پذیر یا محرومهایی از جمعیت که آسیبجمله بخشنبود تبعیض: آب و تسهیالت و خدمات آبی باید برای همه از (٣

 .شده قابلیت دسترسی داشته باشدهای منعهستند، بدون تبعیض و براساس زمینه

کردن اطالعات مرتبط با موضوعات آب وجو، دریافت و فاشطالعات: قابلیت دسترسی شامل حق جستقابلیت دسترسی به ا (٤

 .شودمی

 بشریحق دسترسی به آب آشامیدنی سالم در اسناد حقوق

سالمتی  دآمیز برای پیشگیری از تهدیتبعیضهایی غیرگیرنده گامبرمیثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ١2ماده  2مفاد بند 

 جسمی سالمت حالت گرفتن از بهترینرا برای بهره هرکس حق میثاق این طرف ناشی از شرایط آب سمی و ناسالم است. کشورهای

و بهبود  گرفتن حق کامل برای میثاق این طرف شناسند. دلیل آن هم، تدابیر کشورهایمی رسمیت دستیابی به آب به و روحی

 مصوب زنان علیه تبعیض هرگونه رفع کنوانسیون ١٤ ماده 2از هر نظر خواهد بود. براساس بند  صنعتی و بهداشت حیطم بهداشت

 عمل به روستایی در مناطق از زنان تبعیض الزم را برای رفع های عضو همه اقداماتمتحد، دولت ملل سازمان عمومی مجمع ١9٧9

 خصوصمند شوند و بهبهره کرده و از آن شرکت روستایی توسعه هایدر برنامه و زنان مردان تساوی براساس زنان نخواهند آورد تا ای

( مطابق ١٥٠، ١٣٨٧مهرانگیز کار، ) .و... برخوردار شوند ، آب، بهداشتمسکن ویژه، بهمناسب زندگی از شرایط مندیاز حق بهره

 از باالترین را برای برخورداری کودک حق کنوانسیون طرف کشورهای ١9٨9 مصوب کودک حقوق کنوانسیون 2٤ ماده 2و  ١های بند

 کودکی هیچ اینکه تضمین برای شناسند. آنانمی رسمیت به و توانبخشی بیماری درمان برای الزم و از تسهیالت استاندارد بهداشت

را  موضوع کنوانسیون طرف خواهند کرد. کشورهای نخواهد شد، تالش محروم بهداشتی خدمات به و دسترسی حق این به از رسیدن

 هایمراقبت در چارچوب ، از جملهها و سوءتغذیهبا بیماری خصوص در زمینه مبارزهخواهند کرد و به دنبال حق این کامل تا اجرای
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و...  سالم آشامیدنی و آب مقوی کردن مواد غذاییفراهم در دسترس و از طریق هایتکنولوژی کاربستنبه از طریق اولیه بهداشتی

خواهد تا مفاد نیز از کشورها می ١99٣ مصوب بشر وین حقوق جهانی کنفرانس اعالمیه .را اتخاذ خواهند کرد مناسب هایروش

 هایتالش و از طریق اقدام ملی هایبرنامه کنند. از طریق این خود لحاظ ملی اقدام هاینامهرا در بر کودک حقوق کنوانسیون

شود. مطابق اصول ملل متحد  داده اختصاص کودکان اساسی و آموزش سالم آشامیدنی آب تأمین باید به ویژه ، اولویتالمللیبین

اک، آب، مراقبت بهداشتی کافی از راه تأمین درآمد، حمایت خانواده و اجتماع و خودیاری برای سالمندان، سالمندان باید به خور

 اغلب که و تربیت ، فقر و نبود تعلیم١992 مصوب ، رمتغذیه جهانی کنفرانس دسترسی داشته باشند. همچنین براساس اعالمیه

از  کنند کهزندگی می افراد فقیری است. در اکثر جوامع کافی و نبود تغذیه گرسنگی اصلی ، عللاست نیافتگیتوسعه اثرات زاییده

دهند، محرومند. براساس می را تشکیل سالم تغذیه عناصر اولیه که ...و بهداشتی ، خدماتکافی ، غذایسالم ، آببهداشت به دستیابی

 ، ضروری است تا اقداماتکردن فقر در جهان کنبرای ریشه ١99٥ مارس گتوسعه اجتماعی کپنها کنفرانس تعهد اعالمیه دومین

 مبرم ضرورت یک و اقتصادی ، سیاسی، اجتماعیاخالقی از لحاظ که اقدامی عنوانبه شکل جدی و به المللیبین هایو همکاری ملی

فقر را برای  ایریشه هایبا علت خود در مبارزه هایمشینیروها و خطاند تا ها متعهد شدهآید، انجام پذیرد و دولتمی حساب به

 ، آباولیه بهداشتی و سوءتغذیه، خدمات گرسنگی ها برای حذفهمگان بسیج کنند. بنابراین تالش اولیه کردن نیازهایبرطرف

ها برای توسعه اجتماعی، دولت کنفرانس تعهد اعالمیه شود. همچنین مطابق ششمین، متمرکز میمحیط و بهداشت سالم نوشیدنی

 یا معلولیت و سال ، سن، جنسیت، ملیتنژادی هایتفاوت به توجه هرگونه ، بدونو اولیه بهداشتی هایمراقبت به همگانی دسترسی

 و عدالت تساوی براساس همه برای بهداشت» ملی استراتژی اند برای رسیدن بهها متعهد شدهاند. همچنین دولتمتعهد شده

در  برنامه روز کردن این با نیازهای ها یا منطبقبرنامه تدوین از طریق« اولیه بهداشتی هایمراقبت اعالمیه» در راستای»اجتماعی

کند، تالش  و... را تضمین بهداشتی نظیر آب ولیها بهداشتی خدمات به تبعیض و بدون جهانی دسترسی که هاییکشور و دیگر برنامه

منظور پایدار کردن محیط اند تا بهها متعهد شده، دولت١99٦ بشر، استانبول اسکان جهانی کنفرانس کنند. همچنین براساس اعالمیه

 ظرفیت به ، احتراماز آلودگی ، جلوگیریصرفپایدار تولید، م الگوهای رعایت به خود، نسبت زندگی و بهبود کیفیت جهانی زیست

 و یکپارچگی از سالمت جهانی مشارکت باید در فضای رابطه باشند. در این ملزم آینده هاینسل ها برایاز فرصت و حفاظت اکوسیستم

 سالم آب مقادیر کافی تهیه خصوص از طریقرا به سالم زیست محیط باید سطح کنند. همچنین و حمایت حفاظت زمین اکوسیستم

مجمع عمومی سازمان ملل متحد با عنوان  2٠١٠آگوست  ٦٤،292نامه شماره دهند. مطابق قطع افزایش مؤثر فاضالب و مدیریت

ساسی ا ، دسترسی به آب آشامیدنی سالم و سیستم تخلیه فاضالب را یکی از حقوق«حق برآب و سیستم دفع فاضالب بهداشتی»

حق دسترسی به آب آشامیدنی سالم و پاکیزه و نیز سیستم تخلیه فاضالب یکی از »نامه: ها اعالم کرده است. براساس این قطعانسان

نامه اهمیت دستیابی برابر به آب نوشیدنی سالم و پاکیزه بشر است که برای برخورداری از حق حیات ضروری است. این قطع حقوق

ها برای ارتقا و شناسد و بر مسئولیت دولتبشر به رسمیت می عنوان عامل اصلی تحقق همه حقوقه فاضالب را بهو نیز سیستم تخلی

کند. همچنین حق بر آب آشامیدنی بشر که جهانی، به هم وابسته، جدانشدنی و مرتبط هستند، دوباره اذعان می حمایت از همه حقوق

روری بشر ضمندی کامل از زندگی و همه حقوق عنوان یک حق بشری که برای بهرهب بهسالم و پاکیزه و نیز سیستم تخلیه فاضال

المللی، خواهد تا از طریق کمک و همکاری بینالمللی میهای بینها و سازماندهد و از همه دولتاست، را مورد شناسایی قرار می

در حال توسعه فراهم کنند. تا اینکه آب آشامیدنی سالم، پاک، قابل ویژه در کشورهای سازی و انتقال فناوری را بهمنابع مالی، ظرفیت

دستیابی و در دسترس و نیز سیستم تخلیه فاضالب برای همگان فراهم شود. براساس تخمین سازمان جهانی بهداشت ساالنه مرگ 

بود شبکه فاضالب مناسب است. مطابق دلیل عوارض ناشی از آلودگی آب یا نمیلیون کودک زیر پنج سال در دنیا، به ونیمحداقل یک

کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اگر مردم به آب کافی و سالم دسترسی نداشته باشند، حق غذا  ١٥تفسیر کلی شماره 
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دهد که به آب کافی، سالم قابل پذیرش، قابل دسترسی فیزیکی و قابل محقق نخواهد شد. حق بشری بر آب به هرکس استحقاق می

لحاظ هزینه برای مصاف شخصی و خانگی دسترسی داشته باشد. میزان کافی آب سالم برای پیشگیری از مرگ ناشی از تحمل به

های بهداشتی خانگی وپز و نیازمندیکردن مصارف شخصی و پختهای مرتبط با آب و فراهمآبی بدن و کاهش خطر بیماریکم

ها و دیگر استانداردها المللی از جمله معاهدات، اعالمیهدر طیف وسیعی از اسناد بینطور که ذکر شد، حق بر آب ضروری است. همان

مورد شناسایی قرار گرفته است. براساس تفسیر کمیته، آب برای طیف وسیعی از مقاصد مانند مصارف شخصی و خانگی برای دستیابی 

ی پایدار به منابع آب برای کشاورزی و برای تحقق حق بر به حقوق موجود در میثاق مورد نیاز است. کمیته اهمیت تضمین دستیاب

میثاق  ١2ماده  2عنوان یک جنبه از حق بر سالمت با استناد به بند شود. همچنین بهداشت محیط بهغذای کافی را متذکر می

ر آب ناسالم است. حق ب های سالمتی ناشی از شرایط آب سمی ومنظور پیشگیری از تهدیدآمیز بههایی غیرتبعیضدربرگیرنده گام

ها شامل حق حفظ دسترسی به مخازن آب مورد نیاز برای حق آب و حق آزادی .باشدهایی میها و استحقاقدربرگیرنده آزادی

ها شامل حق باشد. برعکس استحقاقهای خودسرانه مخازن آب میآزادبودن از مداخله، همچنین حق آزادی از جداسازی و آلودگی

ریه مند شوند. مطابق نظکند تا از حق بر آب بهرهسیستم تأمین و مدیریت آب که فرصت کافی برای مردم فراهم میبر داشتن یک 

های امهای عضو میثاق باید گمندی از آن را بدون تبعیض تضمین کنند. دولتها تعهد دارند تا حق برآب و بهرهتفسیری کمیته، دولت

ه مندی و نیل بها از ابزارهای الزم برای بهرهشده در جاهایی که افراد و گروههای منعزمینه اساسی برای برداشتن تبعیض بالقوه در

 (١9١، ١٣9٣حق بر آب محروم هستند، بردارند. )پروین، 

 های اجرای حق بر آبروش

ند. حق بر آب حرکت کن طور مؤثر در راستای تحقق کاملسرعت و بههای عضو تحت میثاق وظیفه مستمر و پیوسته دارند تا بهدولت

 .کند: تعهد به احترام، تعهد به حمایت و تعهد به ایفاهای عضو تحمیل میحق بر آب همانند هر حق بشری سه نوع تعهد را بر دولت

از دی منطور مستقیم یا غیرمستقیم از مداخله در بهرههای عضو بهالف( تعهد به احترام: تعهد به احترام مستلزم این است که دولت

حق بر آب خودداری کنند. این تعهد شامل خودداری از درگیری و مداخله در هر رویه یا فعالیتی است که دستیابی برابر به آب کافی 

کردن بندی آب، یا کاستن غیرقانونی یا آلودهکند، یا مداخله خودسرانه در ترتیبات عرفی یا سنتی مربوط به سهمیهرا منع یا محدود می

عنوان ها و خدمات آبی بهفاضالب، تسهیالت دولتی یا از طریق استفاده یا محدودکردن دستیابی با تخریب زیرساختآب از طریق 

 .الملل بشر دوستانهاقدامات مجازاتی طی منازعات مسلحانه با نقض حقوق بین

مندی از به هر طریقی در بهره های عضو از مداخله اشخاص ثالثب( تعهد به حمایت: تعهد به حمایت مستلزم این است که دولت

عنوان کارگزار تحت اقتدار هرحال بهها و دیگر کسانی است که بهها، شرکتحق بر آب خودداری کنند. اشخاص ثالث شامل افراد گروه

ی دستیابکنند. این تعهد شامل تصویب مقررات الزم و مؤثر و دیگر اقدامات الزم برای جلوگیری اشخاص ثالث از منع آنها عمل می

 .شودهای توزیع آب میها و دیگر سیستمکردن و برداشت نابرابر از منابع آبی از جمله منابع طبیعی، چاهبرابر به آب کافی و آلوده

کردن، غیرقابل جمع است. تعهد به تسهیل مستلزم این است تعهد به ایفا: تعهد به ایفا با تعهدات مربوط به تسهیل، ارتقا و فراهم (ج

مندی از این حق انجام دهد. تعهد به ارتقا، دولت عضو را متعهد ها جهت بهرهولت اقدامات مثبتی برای کمک به افراد و گروهکه د

های هایی را بردارد که تضمین نماید که آموزش متناسب درخصوص مصرف بهداشتی آب، حفاظت از منابع آبی و شیوهکند تا گاممی

های عضو همچنین متعهد هستند حق مزبور را حتی وقتی که افراد یا یک گروه بی وجود دارد. دولتهای آرساندن پسماندحداقلبه

شان هستند و در تحقق این حق با استفاده از ابزارهای در اختیارشان ناتوان هستند، ایفا کنند. تعهد به ایفا به دالیلی خارج از کنترل

های های عضو باید راهبرددر راستای تحقق کامل حق بر آب اتخاذ کنند. دولت های عضو اقدامات الزم راکند که دولتایجاب می

های حاضر و آتی وجود دارد، تهیه هایی برای تضمین اینکه آب کافی و سالم برای نسلیکپارچه و جامعی را تصویب کنند و برنامه
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ا الب بهداشتی دسترسی داشته باشد که نه تنهکنند که هرکس باید به سیستم دفع فاضهای عضو تضمین میهمچنین دولت .کنند

برای کرامت انسانی و شخصیت او ضروری است، بلکه یکی از ساز و کارهای اساسی برای حفاظت از کیفیت منابع و مخازن آب 

د ب جرایشود. از مسئوالن سابق این حوزه گرفته تا ارباآشامیدنی بانگ هشدار نسبت به بحران آب در کشورمان هر روز رساتر می

ار هوشیآبی چالشی جدی برای آینده کشورمان است. جهان البته مانند همیشه زودتر از ما به این بحران اند که کمالقولهمه متفق

ای در مجمع عمومی نامهقطعالمللی بر آب است. جامعه جهانی با صدور میالدی سال پایانی یک دهه اقدام بین 2٠١٥شده است. سال 

توجهات را به تا با این روش بکوشد که گذاری کرد نام «آب برای زندگی»را دهه  2٠١٥تا  2٠٠٥دهه  2٠٠٣ل در سال سازمان مل

و زوایای مهمی از این مسئله فروکاسته شود  «آبیکم»مسئله آب نباید تنها به مقوله بحران جهانی آب و ابعاد گوناگون آن جلب کند. 

، ادیاقتص، اجتماعی و فرهنگی، یعنی کمیته حقوق کارکرد نهاد ناظر بر میثاق حقوق اقتصادیقابل بررسی است. فصل سوم به 

نظارت بر عملکرد کند و حق اجتماعی ملل متحد فعالیت می -که زیر نظر شورای حقوق اقتصادی پردازداجتماعی و فرهنگی، می

ر همین بخش است که نظریه کلیدی مورد استناد کتاب مورد بررسی ها و همچنین تفسیر حقوق مندرج در این میثاق را دارد. ددولت

حق دسترسی بشر به آب عبارت است از حق همگان به آب کافی، سالم، قابل قبول، که از نظر فیزیکی در دسترس و »گیرد: قرار می

طر کاهش خآبی، مرگ ناشی از بی صرفه است. مقدار کافی از آب سالم برای جلوگیری ازبهمنظور مصارف شخصی و خانگی مقرونبه

(. 99ص )«. ضروریات استپز و رفع نیازهای بهداشتی شخصی و خانگی از وهای مرتبط به آب و نیز برای مصرف پختابتال به بیماری

، ١٣9٠ خواهد اقدامات مؤثری برای تحقق بدون تبعیض حق به آب وفق آن به انجام برساند. )عبادی،این نظریه از دول متعهد می

١٣٣) 

 دیدگاه ترمینولوژیک و اتیمولوژیک

طورکلی حق آب عبارت است شود. بهدر قانون آب، به حقوق هر فرد برای استفاده از منابع آب اطالق می Water rightحق آب، 

 ٥به اندازه معلوم. های زیرزمینی یا چاه در ساعات واز: سهم شروع و مقرر روستا، مزرعه، باغ، خانه از آب رود، چشمه، قنات، آب

های کشور ایجاد کرد. وظایف قانون آب این است که آب را به فرم طبیعی و های کشور در ایران قانون نوینی برای آبکردن آبملی

رسان به آن حفاظت و منابع آب را های زیرزمینی و... از حمالت آسیبهای ایستا، آبهای روان، آبهای خود مانند آبدیگر فرم

بار است. روز جهانی آب اولین گذاری شدهمارس( از سوی سازمان ملل نام 22اری کند. روز جهانی آب مصادف با دوم فروردین )نگهد

زیست و توسعه سازمان ملل در شهر ریودوژانیرو کشور برزیل به طور رسمی مطرح شد. میالدی، در کنفرانس محیط  ١992در سال 

عنوان روز ترویج و سازمان ملل، این روز را به 2١واسته شد در راستای اجرای بیانیه شماره در این کنفرانس از همه کشورها خ

، هر سال یک شعار جدید درباره مسائل حیاتی و حساس آن زمان برگزیده ١99٤سازی مردم درباره آب اختصاص دهند. از سال آگاه

برای روز جهانی آب انتخاب شده « آب بهتر، مشاغل بهتر»شعار  های جامعه بر پایه آن شکل بگیرد. امسال نیزشود تا فعالیتمی

ان عنوان شغل سروکار داشته یا شغلشمیلیارد نفر از مردم جهان با آب بهونیماست. امروزه بیشتر از نیمی از جهان، کارگر هستند و یک

د و توجه این شعار بر اینکه چطور کمیت و شوبه آب وابسته است. هنوز از حقوق کارگرانی که با آب سروکار دارند، حمایت نمی

های اقتصادی و چه اجتماعی متحول کند، متمرکز است. هنوز بسیاری تواند زندگی کارگران را چه در بخشکیفیت مناسب آب می

دان آب از فقدلیل کمبود یا شوند و کارگران بخش صنعت بهکیفیت بیمار میهای ناشی از آب و آب بیدلیل بیماریاز کشاورزان به

، در این یادداشت به بررسی بیشتر موضوع 2٠١٦شوند. به مناسبت این روز جهانی و شعار سال شغل خود تعدیل یا اخراج می

عنوان حقی بشری از حقوقی است که در مجموعه حقوق اقتصادی، اجتماعی و پردازیم. حق بر آب بهمانده حقوق آب میمغفول

المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اشاره نشده صورت صریح در میثاق بینگرچه به این حق بها .شودبندی میفرهنگی طبقه

های های تضمین آن نیز تا حد زیادی مشابه مفاهیم، محتوا و مکانیسماست؛ اما تعریف، مفهوم کلی، پیشینه تاریخی، محتوا و مکانیسم
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که در  ١٥وق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. نظریه تفسیری شماره المللی حقاجرائی سایر حقوق مندرج در میثاق بین

در ژنو بررسی شد، درباره حق بر آب و تفسیر این حق به موجب ماده  2٠٠2نوامبر سال  29تا  ١١ونهمین جلسه این کمیته از بیست

های عضو میثاق میثاق که در آن دولت ١١ میثاق یادشده است. کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حق بر آب را از ماده ١١

شان، شامل غذای کافی، پوشاک، مسکن و حق بهبود هایحق افراد را بر برخورداری از یک استاندارد کافی زندگی برای خود و خانواده

ت کاربرد ه و معتقد استأکید کرد« ازجمله»کند؛ به این معنا که کمیته بر قید اند، استنباط میمداوم شرایط زندگی، شناسایی کرده

دهد این فهرست از حقوق انحصاری نبوده و حق بر آب آشامیدنی که به روشنی در زمره تضمینات مهم و اساسی برای آن نشان می

کمیته از این هم جلوتر رفته و حق  .ویژه اینکه آب از شرایط بنیاد حیات استتأمین یک استاندارد کافی زندگی است، جا افتاده؛ به

توان به آنها در مندی از باالترین استانداردهایی که میهای عضو حق هر فرد را به بهرهمیثاق، آنجا که دولت ١2آب را در ماده بر 

کند. در نهایت، کمیته حق بر آب را با سایر حقوق اند، اثبات میسالمت روحی و جسمی دسترسی داشت، به رسمیت شناخته

ا حق ویژه ببشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بهق شده در اعالمیه جهانی حقوتصریح

های فرهنگی در ارتباط زند. حق بر آب با حقوقی مانند حق غذا، حق سالمت، حق انجام فعالیتبر حیات و شأن بشری پیوند می

زیست سالم، کمیته حق بر آب را از این حق مفهوم حق بر محیط  دلیل نبود توافق اولیه روی( شاید به2٣2، ١٣٦٧است. )موتمنی، 

های هادها و نهای سازمانها و اعالمیهنامههای متعدد، قطعاستنباط نکرده است. قبل از این نظریه تفسیری به حق بر آب درکنوانسیون

از حق همه افراد بشر بدون تبعیض )از حیث تعریف و محتوای حق بر آب عبارت است  .المللی به صورت صریح اشاره شده استبین

کردن جنسیت، نژاد، زبان و مانند آن( بر دسترسی به میزان کافی به آب آشامیدنی که از جهت کیفی قابل استفاده برای برآورده

، خواه از ارفکه دستیابی به آن مستلزم تحمل مشقت و سختی غیرمتعنحوینیازهای اساسی انسان )آشامیدن و پختن غذا( باشد؛ به

کردن نیازهای بنیادی بشری تعریف شده است. دسترسی به آب در جهت فیزیکی و خواه از نظر هزینه، نباشد. این حق برای فراهم

برگیرنده سه مقدمه اصلی است؛ اولین مقدمه همان دسترسی فیزیکی به آب برای همه افراد بشر است. این دسترسی باید شامل 

فیزیکی، اقتصادی، دسترسی به اطالعات و نبود تبعیض همراه با تأیید و ذکر آن در قوانین اساسی باشد. دسترسی کامل و مناسب 

متر تعیین کرده است. برای دسترسی به آب آشامیدنی نیز سازمان  ٥٠سازمان بهداشت جهانی فاصله هر توالت تا محل اقامت را 

جایی که آب آشامیدنی و سالم وجود دارد، بین صد تا هزار متر است که بهداشت جهانی مقرر کرده فاصله محل اقامت یا خانه تا 

منظور از قابلیت دسترسی اقتصادی، این است که آب آشامیدنی باید به  .شوددقیقه زمان برای برداشت آب صرف می ٣٠تا  ٥حدود 

های حیاتی خود باشند. همچنین، قیمت قیمتی عرضه شود که همه افراد در همه سطوح اقتصادی، قادر به تهیه آب برای رفع نیاز

های بهداشتی و پزشکی کاهش دهد. برخی آب نباید توان افراد را برای خرید کاالهای ضروری مانند غذا، مسکن، آموزش و مراقبت

ها و رفبودن آب احتمال سوءمصبودن آب نیست؛ زیرا مجانیها مانند بولیوی، معتقدند حق بر آب آشامیدنی به معنای مجانیدولت

رو باید برای آب آشامیدنی قیمتی در نظر گرفته شود، اما این قیمت منصفانه باشد و تمام افراد، کند. ازاینهدردادن آب را بیشتر می

های دیگر معتقدند از آنجا که آب یک عامل اساسی برای پذیر جامعه از عهده پرداخت آن برآیند. اما برخی دولتخصوصا قشر آسیب

 .است، پس باید برای همه رایگان باشد یا حداقل برای افراد فقیر به صورت رایگان ارائه شود زندگی بشر

 نتیجه گیری

ی سازی، در قابلیت دسترسگیری و مشارکت مستقیم مردم در تصمیمتوان گفت: گاهی تصمیمدرخصوص دسترسی به اطالعات می

گیری برای ساخت سدهای بزرگ یا آبگیری که موجب ویرانی احتمالی به اطالعات مهم است. در بسیاری از موارد، همچون تصمیم

توان از این مشارکت شود، میها میها و دریاچهشدن رودخانهها و نیز تغییرات آب و هوایی یا خشکیا قطعی روستاها، آوارگی انسان

سال گذشته  ٥٠میلیون نفر از ساکنان روستاها در  ٨٠جانبه استقبال کرد. براساس آمارهای موجود در سازمان ملل متحد، طور همهبه
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ها شدن رودخانههای کشاورزی و خشکها، مراتع و زمینمدت و ویرانی بسیاری از جنگلخاطر ساخت سدهای بزرگ با کارایی کوتاهبه

ه دسترسی، کمیت و سومین اند. دومین مقدمه بعد از مسئلاند، آواره و دچار فقر شدهها شکل گرفتهها که در طول قرنو دریاچه

لیتر آب را روزانه برای هر فرد  ٤٠تا  2٠مقدمه، کیفیت آب از عناصر مطرح شده است. سازمان بهداشت جهانی و بانک جهانی، 

 وپز، استحمام و نظافت ابتدایی از منظر دسترسیاند که شامل تأمین آب آشامیدنی و سالم برای رفع نیازهایی چون پختپیشنهاد داده

شود و باید به کیفیت آب مورد استفاده نیز توجه شود؛ چراکه افراد ای آب تنها با دستیابی به آن تأمین نمیمی است. نیازهای پایهک

های ناشی از آب آلوده )مانند اسهال( بسیاری در سراسر دنیا با وجود دسترسی به آب، با مشکل عدم سالمت و پاکیزگی آب و بیماری

ترین استفاده از آب برای شرب است و سپس بخش کشاورزی و دهای زندگی بشر هستند، مواجه هستند. مهمترین تهدیکه بزرگ

پردازد. در بخش کشاورزی شوند. شعار امسال روز جهانی آب دقیقا به مقوله آب در کشاورزی و صنعت میمند میصنعت از آب بهره

نعت شوند یا در بخش صالعالج و عفونی میهای صعبکیفیت دچار بیماریبادلیل عدم دسترسی به آب هنوز بسیاری از کشاورزان به 

ها ومتترین اولویت برای حکالمللی مهمشوند. براساس اسناد بینبه دلیل کمبود یا فقدان آب، کارگران از کار تعدیل شده یا اخراج می

وند. شمند میو صنعت نیز از دسترسی به آب بهرههای کشاورزی تأمین آب شرب سالم است، سپس در صورت وجود آب کافی بخش

های صنعتی تعطیل شده و یا این شیوه که کشت برخی اینکه در کشور خودمان در برخی از فصول به دلیل کمبود آب برخی کارخانه

ها گذاری حکومتشود شاید ناشی از این دیدگاه جهانی باشد. شناسایی حق بر آب در قوانین داخلی و سیاستمحصوالت ممنوع می

حاضر بسیاری از کشورها حق دسترسی مردمانشان به آب آمده است و درحال ١٥یکی از مواردی است که در نظریه تفسیری شماره 

ها اند. در ایران به غیر از قانون توزیع عادالنه آب و چند قانون عادی دیگر که اشاره به مفاد قانونی توزیع آب و حفر چاهرا قانونی کرده

ویژه کدام از قوانین این حق به صورت مستقیم به رسمیت شناخته نشده است. یکی از مشکالت جامعه جهانی، بهدارد در هیچ

 .خصوص ایران و از جمله استان اصفهان و خوزستان، موضوع آب و چگونگی مالکیت یا کسب حق آب استخاورمیانه، به

 :منابع

 .١٣9٣های اساسی، نشر میزان، تهران، بشر و آزادی محمد، حقوقهاشمی، سید -١

 .١٣٨٧بشر، ترجمه محمدجعفر پوینده، چاپ اختران، تهران، لوین، لیا، پرسش و پاسخ درباره حقوق  -2

 .١٣٨٠بشر از دیدگاه اندیشمندان، نشر نی، تهران، بسته نگار، حقوق  -٣

 .١٣9٠گران و مطالعات زنان، تهران، بشر در ایران، نشر روشنعبادی، شیرین، تاریخچه و اسناد حقوق  -٤

 بشر در جهان معاصر، جلدهایقاری، حقوق فاطمی، سیدسید -٥

 .١٣92، تهران، نشر شهر دانش، 2و  ١

 .١٣٥٦بشر، نشر بیدخت،  تابنده، نور علی، نظر مذهبی با اعالمیه جهانی حقوق -٦

 .١٣9٣پروین خیرا...، حق بر توسعه، نشر سمت، تهران،  -٧

 .١٣٨٧انگیز، رفع تبعیض از زنان، نشر روشنگران و مطالعات زنان، تهران، ار، مهرک -٨

 .١٣٦٧های عمومی، نشر دانشگاه تهران، بشر و آزادیطباطبایی مؤتمنی، منوچهر، حقوق  -9

 .١٣٨٨شبرنگ، محمد، منشور ملل متحد، نشر شبرنگ، تهران،  -١٠

بشر، صلح و دموکراسی یونسکو وابسته به ملل بشر، نشر کرسی حقوق  المللی حقوقاردشیر، امیر ارجمند، مجموعه اسناد بین -١١

 .١٣٨٧متحد، تهران، 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۰تاریخ: 

 شودروز رسانی میمدیریتی آمریکا در بخش آب، به های ابزارچارچوب

نزدیک به یک دهه پس از قرارداد تاریخی میان شش سازمان تجارت آب و آژانس محیط زیست آمریکا مبنی بر تعهد در توسعه 

ب ابزار مدیریتی آیند تا چارچوشریک گردهم می ١٠گیری ائتالف، ها در بخش ابزار مدیریتی آب، با افزودن اعضا و شکلاستراتژی

 .بخش آب را در آمریکا بروزرسانی کنند

ابله برای مق "های فعالمدیریت ابزار موثر با حس مشترک، تکرارپذیری و گام"به گزارش ایانا از جهان آب، رهبران این ائتالف به نام 

 هم دیدار کردند. های فاضالب باهای پیچیده پیش روی منابع آب آشامیدنی و بخشای از چالشبا طیف گسترده

عامل از مدیریت سودمند و موثر و پنج عامل کلیدی در مدیریت است، کمک  ١٠ریزی شده دارای با توجه به اینکه چارچوب طرح

هتر های بهای آب، زیرساختارهای الزم را داشته و با سرعت بیشتر، و با تکیه بر تکنولوژیخواهد کرد تا بخش آب در مواجه با چالش

ه ها والزامات قانونی استفادها، هزینهروز رسانی قیمتروز رسانی مدیریت بخش آب از بهرفع انتظارات مشتریان باشد. این بهقادر به 

های موجود بخش آب کشور است. این سیاست جدید خواهد کرد.اساس کار گروه ائتالف بخش آب بر پایه محافظت و حفظ زیرساخت

ها، به سوی توسعه پایدار حرکت کند. این ائتالف با همکاری با آژانس محیط زیست گرفتن ظرفیتتواند با در نظر چیزی است که می

 درصد از جمعیت آمریکاست. 9٠های خصوصی و دولتی در حال خدمات رسانی به آمریکا در کنار توسعه بخش

سترده این طرح کمک خواهد کرد گوید: اجرای گ، جان سالیوان از کمیسیون آب و فاضالب میAMWA 2٠١٥برنده جایزه سال 

تا حفاظت از منابع ملی شود. اما مهمتر از همه این است که این طرح به امکانات موجود دیگر در بخش آب نیز کمک کرده و یک 

 کند.جهش جدی برای رفع نیازهای فردی مثل دسترسی به آب سالم را فراهم می

ند: مدیریت ابزار موثر یک بنیاد پایدار برای رهبرانی است که استراتژی کنیس اضافه می–رییس بخش آب سالم، دیان تانیگوچی

های روزانه های فعلی کمک خواهد کرد تا از اولویتدهند. این امر به فعالیتدهی به جوامع و محیط زیست و آب را شکل میارزش

 به برنامه ریزی فعال آینده تبدیل شوند./

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٥٠١/%DA%٨٦%D٨%A٧%D٨%B١%D 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۷تاریخ: 

 رهاسازی آب سد بوکان به سمت دریاچه ارومیه

بوکان به سمت دریاچه ارومیه  ای آذربایجان غربی از رهاسازی بخشی از آب مخزن سد شهید کاظمیمدیرعامل شرکت آب منطقه

ای آذربایجان غربی، کیومرث دانشجو گفت: در راستای اجرای روابط عمومی شرکت آب منطقهایانا به نقل از  به گزارش.خبر داد

ات یبندی تهیه شده، عملمصوبات ستاد احیای دریاچه ارومیه و برنامه ابالغی شرکت مدیریت منابع آب ایران و بر اساس برنامه زمان

 .بهمن ماه سال جاری انجام شد ١2متر مکعب از  ٧٠رهاسازی آب از سد بوکان با دبی 

میلیون متر مکعب آب از مخزن سد بوکان به منظور تأمین  ٦٠وی افزود: با توجه به ابالغیه شرکت مدیریت منابع آب ایران، حدود 

 شود. بخشی از نیاز زیست محیطی دریاچه ارومیه رهاسازی می

ای آذربایجان غربی یادآور شد: با رهاسازی این میزان آب، مناطق پایین دست سد بوکان و رودخانه زرینه رود عامل آب منطقهمدیر 

میاندوآب تحت تاثیر قرار خواهند گرفت و به همین دلیل مردم محلی در زمان رهاسازی و پس از آن، از نزدیک شدن به حریم و 

 دبستر رودخانه مربوطه خودداری کنن

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٣٦٧/%D٨%B١%D9%٨٧%D٨%A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/40367/%D8%B1%D9%87%D8%25A


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                         5139 اخبار کشاورزی هفته سوم بهمناهم 

 

21 
 

 آب
 فودپرس ۱۳۹5بهمن ماه  ۱۹سه شنبه 

 برها به کشاورزی و صنایع آبشود/ تزریق پسابدرصد آب مصرفی کشور بازچرخانی می 20

شود با بازچرخانی درصد آبی که تولید می 2٠آبفای کشور با بیان اینکه  برداری فاضالبهای بهرهمدیر دفتر بهبود روش <کشاورزی

شود میلیون مترمکعب آب تصفیه و بارچرخانی می ٣٠٠رسد، گفت: ساالنه یک میلیارد و مجدداً به مصارف کشاورزی و صنعت می

بهنام وکیلی در پاسخ به این سؤال که وضعیت بارچرخانی و تصفیه آب .افتادیمبازچرخانی مجدد آب می سال قبل به فکر ٣٠اما باید 

ای به تصفیه آب و بارچرخانی شده است و از آنجا که ایران کشوری در کشور چگونه است، گفت: چند سالی است که توجه ویژه

وی با اشاره به اینکه از سال گذشته سازمان .گرفتوجه قرار میسال قبل مورد ت ٣٠خشک است این موضوع باید از خشک و نیمه

های ها قدمهای محلی در برخی استانخانهبرنامه و بودجه با اختصاص ردیف بودجه به مبلغ یک میلیارد تومان برای احداث تصفیه

لیتر است که  2٥٠وز در حال حاضر رخوبی برای اهمیت دادن به بارچرخانی آب برداشت، اظهار داشت: سرانه مصرف آب در شبانه

 .گردددرصد مابقی صرف شرب شده و به مصرف مجدد برنمی ٣٠شود و درصد این آب به طور متوسط تبدیل به فاضالب می ٧٠

 .شود به نحو احسن استفاده کنیمدرصد آبی که به فاضالب تبدیل می ٧٠وکیلی افزود: بنابراین باید با این وضعیت بتوانیم از 

شود توانستیم از این آبی که به فاضالب تبدیل میهای کشور، ادامه داد: اگر میبرداری فاضالب آبهای بهرهدفتر بهبود روش مدیر

درصد را  9٠تا  ٨٠شدیم نه اینکه آمارها به ما عدد درصد کسری منابع آب تجدیدشونده مواجه می ٣٠مجدد استفاده کنیم باید با 

شهر دارای تأسیسات  2٨٣برداری و خانه فاضالب در کشور در مدار بهرهتصفیه ١٦٥: از اوایل امسال وی خاطرنشان کرد.نشان دهد

درصد از جمعیت شهری تحت پوشش شبکه تأسیسات فاضالب قرار دارند که امیدواریم این عدد در  ٤٥فاضالب هستند و حدود 

دهد که درصد جمعیت تحت پوشش شبکه فاضالب را نشان می ٤٥وی ادامه داد: این عدد .های آتی با سرعت بیشتری طی شودسال

 .بهره هستند و باید این موضوع جدی گرفته شودهنوز نیمی از جمعیت شهری کشور از تأسیسات فاضالب بی

ب تولید اظهار داشت: قطعاً با بازچرخانی فاضالب واحدهای مسکونی و منابع مجدداً آ برداری فاضالبهای بهرهمدیر دفتر بهبود روش

تواند آب مورد نیاز بخش کشاورزی و به خصوص شده و پساب مطابق استانداردهای محیط زیست و سازمان بهداشت جهانی می

وکیلی ادامه داد: در حال حاضر سیاست وزارت نیرو عالوه بر استفاده مجدد از پساب برای مصارف کشاورزی .صنعت را تأمین کند

ها و ذوب آهن که مصرف آب باالیی دارند قرار دهد چرا که این واحدهای های بزرگ، نیروگاهرخانهقصد دارد پساب را در اختیار کا

 ٣٠٠وی اضافه کرد: در حال حاضر حدود یک میلیارد و .دهندهای سطحی را به خود اختصاص میصنعتی مصرف آب باالیی از آب

آید که خوشبختانه وزارت نیرو ورزی و صنعت به دست میفاضالب پساب برای مصرف کشا میلیون مترمکعب آب از طریق تصفیه

های ها و دشتها، تاالبدهد. بخشی از این پساب را در آبخوانها مورد استفاده قرار میعالوه بر اینکه این پساب را در این بخش

مالی نیمی از مشکالت اصلی احداث  وکیلی با تأکید بر اینکه کمبود منابع.های زیرزمینی احیا شودکنند تا سفرهممنوعه تزریق می

های عمرانی کاهش پیدا کرده و محدودتر شده است به همین دلیل برای تأسیسات آب و فاضالب است، گفت: در دو سال اخیر بودجه

 .بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفته است گذاریهای مختلف با استفاده از سرمایهتوسعه تأسیسات آب و فاضالب روش

فته وی، به هر حال تأسیسات آب و فاضالب بعد از احداث نیاز به نگهداری دارند، بنابراین کمیسیون تخصصی پساب در وزارت به گ

های ای با منابع به امضا رسانده است که پساب به جای تحویل به شرکتنامهنیرو با این هدف که کمکی به این موضوع کند تفاهم

آب درصد  2٠شود میلیارد مترمکعب آبی که تولید می ٧تا  ٦وی افزود: از .تری شودمت مناسبای تحویل منابع با قیآب منطقه

ها های محلی در برخی استانخانهوکیلی همچنین از احداث تصفیه.شودتولید شده با بازچرخانی و تصفیه مجدداً به پساب تبدیل می

شود بنابراین با توجه به ردیف همان محل و یا همان مجتمع احداث میهای فاضالب در خانهخبر داد و گفت: در تمام دنیا تصفیه

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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 خانه نجات پیدا خواهیممدت تصفیههای محلی در نظر گرفته شده است. دیگر از احداث طوالنیخانهای که برای احداث تصفیهبودجه

همان محل برای آبیاری فضای سبز نیز استفاده  خانه درتوانیم از این تصفیهوی افزود: مزیت دیگر این اقدام این است که می.کرد

 .کنیم

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=٦٧٣2٦d٣29٠٥١٤١a 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۸تاریخ: 

 در مسیر تهرانکارخانه داران ترکیه 

 ایههمس کشور ناامنی حاال. کنند منتقل ایران به را خود هایکارخانه کنندمی تالش ترکیه دارانکارخانه |شهروند –سهیال روزبان 

ن خارجی کاهش یافته و اشتغال مردم مورد تهدید قرار گرفته گردشگرا ورود. است داده قرار جدی هایآسیب معرض در را آن اقتصاد

گذاری ناامن شده و فضای سیاست داخلی که رو به تفاهم ملی بود، دچار آشفتگی شده است. دیپلماسی است. فضا برای سرمایه

درصد ١.٨کیه به میزان گذارد. در سه ماه سوم امسال، تولید ناخالص داخلی ترخارجی ترکیه نیز روزهای خوشی را پشت سر نمی

توان شوک ناشی از کودتای های اخیر بود. علت این مسأله را میپی ترکیه در سالدیکاهش پیدا کرد و این نخستین کاهش جی

 سو، اختالف ترکیه بانافرجام ترکیه و تبعات آن و نیز کاهش تقاضای کشورهای اتحادیه اروپا برای واردات از ترکیه دانست. از آن

داران ترین گزینه برای سرمایهعنوان منطقیادیه اروپا باال گرفته است و همسایگان آن درگیر جنگ هستند. این موضوع ایران را بهاتح

گذاری و انتقال ترکیه مطرح کرده است. رضا کامی، رئیس شورای مشترک ایران و ترکیه از درخواست ترکیه برای سرمایه

های ترک به دلیل شرایط ناامنی که در این کشور وجود دارد، بسیاری از کارخانه»گوید: هایشان به ایران سخن میکارخانه

 مناطق بررسی درحال و شده انجام رابطه این در متعددی مذاکرات. کنند اندازیراه ایران در را خود تولیدی هایکارخانه حاضرند 

گذاری و تولید مشترک با هدف تأمین بازار ایران و البته بازارهای یهسرما این او، گفته به «.هستیم مشترک گذاریسرمایه آغاز برای

 .هزینه استثالث دیگری است که با توجه به موقعیت ترانزیتی ایران دستیابی به آنها سهل و کم

 دهدایران این فرصت طالیی را از دست می

ذار گهایش برای جذب سرمایهیافته که محمود دودانگه از نگرانیگذاری ترکیه در ایران درحالی افزایش ها برای سرمایهاما امیدواری

گذاران خارجی گذاری ایران رعایت نشود، هیچ توفیقی در ورود سرمایههای سرمایهشرطاگر پیش»گوید: می «شهروند»خارجی به 

های خارجی نیازمند ورود سرمایهدرصدی اقتصاد ٨در کشور حاصل نخواهد شد، این درحالی است که ایران برای دستیابی به رشد 

آنکتاد( که اوایل تیر امسال )ای که شاید چندان هم بیراه نباشد. در گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل نگرانی«.است

 شدهگذاری مستقیم خارجی جذبگذاری بیشتر، سرمایهها و اشتیاق دولت یازدهم برای جذب سرمایهمنتشر شد، با وجود سیگنال

سال پیش از آن کاهش یافت. براساس درصد نسبت به 2،٦سال متوالی کاهشی خود شد و  وارد سومین 2٠١٥سال توسط ایران در 

تریلیون دالر بوده  ١.٨، 2٠١٥گذاری خارجی انجام شده در جهان در سال ، حجم کلی جذب سرمایه2٠١٦آخرین گزارش آنکتاد 

میلیارد و ٧٣میلیارد، هلند با ١٠١میلیارد، ایرلند با ١٣٦میلیارد، چین با ١٧٥کنگ با د، هنگمیلیار٣٨٠است و کشورهای آمریکا با 

 2٠١٤سال  گذاری خارجی در جهان را به خود اختصاص دهند. اما ایران دراند بیشترین جذب سرمایهمیلیارد توانسته٦9سوییس با 

 2٠١٤سال گذاری خارجی مواجه شده بود. ایران در ذب سرمایهدرصدی ج٣٥با کاهش  2٠١٣سال  درصدی و در٣٠.9٨با کاهش 

میلیون ٥٠میلیارد و 2به  2٠١٥سال گذاری مستقیم خارجی جذب کرده بود که این رقم در میلیون دالر سرمایه١٠٥میلیارد و 2بالغ بر 

های مقیم داخل و خارج دالر است که ایرانیمیلیارد ٥/2گذاری خارجی در ایران حدود دالر کاهش یافته است.درحالی رقم سرمایه

خصوص در کشورهایی نظیر امارات متحده عربی، آمریکا، گذاری در خارج از کشور بهمیلیارد دالر سرمایه٥٠٠کشور بالغ بر حدود 

رده جود بروکراسی گستگذاری خارجی در ایران وترین معضالت سرمایهچین و... دارند. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، یکی از اصلی

گذاری امنی در اقتصاد ایران و مانعی برای سرمایهدر کشور است. به اعتقاد این دسته از کارشناسان ازجمله عواملی که سبب بروز نا

ترین علت این معضل، مقررات دست و پاگیر و ناکارآمد و وجود شود، حجم گسترده بروکراسی است. مهمخارجی نیز محسوب می

های غیرضروری و بعضا متناقض همخوانی ندارد. از دیگر نامهی موازی است. حاکم بودن قانون با اجرای مقررات فراوان و آییننهادها

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                         5139 اخبار کشاورزی هفته سوم بهمناهم 

 

24 
 

نوان عگیری متعدد است. بهتوان پیش روی ایران دانست، وجود مراکز تصمیمگذاران خارجی میمشکالتی که برای ترغیب سرمایه

 .طلبدز چندین مرحله عبور کرد که این امر زمان بسیاری میمثال برای تصویب یک طرح باید ا

با این وجود، دودانگه معتقد است اگر ثبات سیاسی و اقتصادی در کشور حاکم شود، نرخ ارز تثبیت یابد، قوانین کار و فضای کسب و 

 .شورها نیز راهی ایران خواهند شدگذاران دیگر کگذاران کشورهای با شرایط خاص بلکه سرمایهتنها سرمایهکار اصالح شود، نه

اقتصاد برتر دنیا اعالم کردند و همین مسأله خود  2٠دهد: مجامع جهانی در جدیدترین گزارش خود اقتصاد ایران را جزو او ادامه می 

ط اقتصادی ونق روابعنوان فرصتی برای ردهد.رضا کامی از شرایط سیاسی حاکم بر ترکیه بهگذاران میهای مثبتی را به سرمایهسیگنال

های ترک به دلیل شرایط ناامنی که در این کشور وجود دارد، دهد که بسیاری از کارخانهتوضیح می« شهروند»کشور یاد کرده و به 

اندازی کنند. مذاکرات متعددی در این رابطه انجام شده و درحال بررسی مناطق های تولیدی خود را در ایران راهحاضرند کارخانه

 .گذاری مشترک هستیمآغاز سرمایه برای

 روابط ناپایدار ترکیه با اروپا

های اقتصادی علیه ایران نتوانست از حجم تجارت دو کشور بکاهد، اما هزینه مراودات اقتصادی ایران و ترکیه که تحریماو با بیان این

وص در ناتو و اتحادیه اروپا ناپایدار و شکننده شده و خصگوید: مدتی است که مناسبات ترکیه با غرب بهرا تا حدودی افزایش داد، می

رسد این وضع و نیز فشارهای اقتصادی فزاینده روی ترکیه دارد این کشور دنیا هم روی همین مسأله متمرکز شده است. به نظر می

قتصادی و مالی غرب تعلق کامال به نظام ا ١9٥٠ترکیه که از دهه .دهدویژه ایران سوق میرا به سمت و سوی کشورهای شرقی به

ش های اخیر خورد و ارزشای است که لیره ترکیه در ماهداشته، به دنبال آلترناتیوهای جدیدی است. یک عامل بروز این تغییر، ضربه

رخ ن های قبلی رهایی نیافته بود با افزایشدرصد کاهش پیدا کرد. لیر ترکیه که هنوز از افت٨درصد و سپس به میزان ١٨به میزان 

کند، بینی میرا سالی سخت برای اقتصاد ترکیه پیش 2٠١٧که سال کامی درحالی.بهره در آمریکا دوباره روند نزولی به خود گرفت

واند تدهد: ترکیه درحال حاضر راهی برای جایگزین کردن وابستگیش به دالر در اختیار دارد. یک واکنش به این مسأله میادامه می

اصله گرفتن از نظام مالی غرب باشد. در همین راستا ترکیه اخیرا اعالم کرد قصد دارد تجارت با کشورهایی مثل تمرکز روی شرق و ف

: شود، ادامه دادروسیه، ایران و چین را با واحد پول محلی انجام دهد.او با اشاره به مذاکراتی که این روزها بیشتر از گذشته دنبال می

 .سازی هستندهایی همچون نساجی، پتروشیمی و قطعهگذاری در بخشد و سرمایهها درحال حاضر خواستار وروترک

 یک تیر و چند نشان

گذاری ترکیه در ایران نه فقط از جهت دستیابی به بازار کشور بلکه به منظور تصرف بازار کشورهای منطقه هم صورت اما سرمایه

ت. ایران یکی از بازیگران اصلی ترانزیتی منطقه اس»دهد: کند و توضیح میمیای است که رضا کامی نیز بدان اشاره گیرد. این نکتهمی

های نظارتی در بخش ترانزیت مانع دستیابی کشورمان به گرفته و ساختارهای قوانین کشور و تعدد دستگاههای صورتکاریالبته کم

شور بهبود پیدا کند و بخشی از موانع ترانزیت برطرف سری از قوانین موجود در کجایگاه واقعی خود است، بنابراین ضروری است یک

 .ورده استوجود آحوزه نظارتی در ترانزیت فعالیت دارند که همین امر خود مشکالت زیادی را به ١٨رسد بیش از شود. به نظر می

هاست گذاری ترکن برای سرمایههای ایرامیلیونی منطقه از دیگر جذابیت ٤٠٠دسترسی به منابع و نیروی کار ارزان و همچنین بازار 

و  CISافزاید: ایران به لحاظ دسترسی به کشورهایی همچون عراق، افغانستان، پاکستان، که محمود دودانگه بدان اشاره کرده و می

ذاری گهفارس در موقعیت مناسبی قرار دارد و همین مسأله جذابیت باالیی را ایجاد کرده و موجب شده که سرمایکشورهای حوزه خلیج

که مجامع جهانی در جدیدترین گزارش خود اقتصاد ایران را جزو ضمن این .در آن مورد توجه بسیاری از اقتصادهای دنیا قرار گیرد

 .دهدگذاران میهای مثبتی را به سرمایهاند و همین مسأله خود سیگنالاقتصاد برتر دنیا اعالم کرده 2٠
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نکات مورد توجه این کارشناس مسائل اقتصادی است که معتقد است مسئوالن باید به صورت  گذاری غیرمستقیم از دیگراما سرمایه

 .هوشمندانه بازار سرمایه را برای جذب سرمایه در آن آماده کنند

 نگاهی به تجارت ایران و ترکیهنیم

سال گذشته روند نزولی  ه با مدت مشابهجاری در مقایس سال ماه ابتدایی ١٠این درحالی است که سهم ترکیه از تجارت با ایران طی 

 .درصدی را تجربه کرده است٣٨،٨و  9به خود گرفته است و در دو بخش صادرات و واردات به ترتیب افت 

میلیون دالر رسیده که از ٧١9میلیارد و 2میلیون دالر به ١٧میلیارد و ٣دهد صادرات ایران به ترکیه از گونه که آمارها نشان میآن

سال گذشته به میلیون در 2٣٠میلیارد و 2درصد کاهش از 9.9کند. همچنین واردات از این کشور نیز با درصدی حکایت می9،9ت اف

 .میلیون دالر رسیده است١٨میلیارد و 2

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٣٨٨/%DA%A9%D٨%A٧%D٨%B١%D 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۹تاریخ: 

 در بورس کاال« ریسک» 3پادزهرهای

های فعاالن حوزه تولید پرداختیم و چالش ترینحمزه بهادیوند چگینی: در گزارش روز چهارشنبه هفته گذشته با بررسی یکی از مهم

ها برای تامین مالی را در دستور کار های کوچک و متوسط بود. در آن گزارش بررسی انواع روشآن مشکل تامین مالی برای بنگاه

ش راهکارهای کاهش ریسک فعاالن صنایع مذکور از کانال بورس کاال را مورد بررسی قرار خواهیم داد. در آن قرار دادیم. در این گزار

تغییرات بهای »، ریسک «تامین مواد اولیه»های نوع ریسک که متوجه صنایع کوچک و متوسط است گفتیم ریسک ٣گزارش با بیان 

دهند. این در حالی الشعاع خود قرار میراتی هستند که صنایع مذکور را تحتانواع مخاط« تغییرات قیمت مواد اولیه»و ریسک « ارز

 .های مذکور را افزایش دهدتواند توانایی صنایع برای مبارزه با ریسکابزار مهم می ٣است که بورس کاال با 

 قراردادهای بلندمدت و دفع خطر عدم تامین کاال 

دستی و انواع قراردادهای موجود در بورس کاال این توانایی را دارند که باالدستی و پایینمدت بین صنایع عقد قراردادهای بلند

ها های تامین مواد اولیه را تا حدی کاهش دهند. این در حالی است که به گفته فعاالن صنعتی در حال حاضر دو دسته چالشریسک

 دستی با انتقاد از اینکه فعاالنای دسته اول فعاالن صنایع پایینهدر حوزه تامین مواد اولیه قابل شناسایی است؛ بر اساس چالش

یه دهند. به گفته آنها مواد اولهای مناسب در اختیار آنها قرار نمیباالدستی مواد اولیه مورد نیاز این گروه را به میزان کافی و با قیمت

است  شود و این در حالیمیزان کافی در بورس کاال عرضه نمی ها بهعنوان مثال پتروشیمیها بهدستی در برخی گروهدر صنایع پایین

 های نهایی تولید را در این گروه افزایشهای باالتر عرضه شده که هزینهشوند اغلب با قیمتکه کاالهایی که در بازار آزاد نیز عرضه می

ت گامی موثر را در مسیر تامین مواد اولیه برداشت و اندازی سیستم قراردادهای بلندمددر این رابطه بورس کاالی ایران با راه.دهدمی

این اقدام که دو اثر همزمان را در بر داشت. اول آنکه مواد اولیه از طریق بورس کاال و از سوی صنایع باالدستی با اطمینان خاطر در 

ین تقاضا محصول مورد نیاز بازار را تام گیرد و دوم آنکه صنایع باالدستی نیز با اطمینان از طرفدستی قرار میاختیار صنایع پایین

دنیای »وگو با کند و این موضوع منافع دوطرفه را در بر دارد. در این رابطه پیش از این مدیرعامل بورس کاالی ایران در گفتمی

نمند و امن و قانوهای پتروشیمی از بورس کاالی ایران افزون بر ایجاد بستری با تاکید بر اینکه یکی از مطالبات شرکت« اقتصاد

مدت با واحدهای تولیدی بوده تا بتوانند با علم به فروش ها، انعقاد قراردادهای بلندهمچنین شفافیت در روند معامالت و قیمت

ایع های پتروشیمی با صنریزی کنند، گفت: توسعه انعقاد قرارداد بلندمدت شرکتمدت، برای تولید برنامهمحصوالتشان در بلند

شیمی های پتروطوری که در عرضه عمومی شرکتتی در بورس کاالی ایران با توجه به شرایط تولید و عرضه محصوالت و بهدسپایین

مدت های مهم پتروشیمی طی مدت اخیر با انعقاد قراردادهای بلندخللی ایجاد نشود، در حال بررسی است. در این بین برخی شرکت

ی الزم برای هانژاد، ایجاد زیرساختاند. به گفته سلطاندستی پتروشیمی تضمین کردهایع پایینتامین مواد اولیه مورد نیاز را در صن

های پتروشیمی که مشتریان ثابتی را در معامله محصوالت در قالب قراردادهای بلندمدت موضوعی مهم است و در این راستا شرکت

 .کنندمدت منعقد می، قراردادهای بلندشودهایی که در بورس کشف میدست دارند با قیمتحوزه پایین

عنوان مثال مباحث مربوط به شده، بهنژاد تا حدی برطرفهایی را نیز به همراه داشته که به گفته سلطانالبته این موضوع چالش

رایط را این ش اند. در این بین کارشناسان معتقدندقیمت یا نحوه ایفای تعهدات طرفین از مشکالتی بودند که تا حدی برطرف شده

توان در بازارهای دیگر نیز مورد بررسی قرار داد. به گفته کارشناسان بازارهای کاالیی در حال حاضر به دلیل رکودی که در می

کننده فوالد و یا فلزات پایه وجود دارد مشکلی از بابت تامین مواد اولیه احساس های مصرفهای مختلف به خصوص در بخشبخش

ز ها نیهای کالن عمرانی تقاضا برای مواد اولیه این گروههایی همچون مسکن و پروژهدر حالی است که با رونق بخش شود و ایننمی
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ته های گذشیابد که نتیجه این امر حرکت تقاضا به سمت بازارهای غیرمتشکل و ایجاد حباب در این بازارها مشابه سالافزایش می

هزار تومان نیز افزایش یافت و این در حالی است که  2تومان تا رقم  ٥٠٠یمت میلگرد از حدود عنوان مثال در بازار فوالد قبه.است

شد و واقعی نبود و این در حالی است که وجود قراردادهای بلندمدت بین صنایع بخش زیادی از این تقاضا را حباب شامل می

ق تقاضا و خرید منتهی شود. به عقیده فعاالن صنعتی در صورتی که تواند به تعدیل بازار در شرایط رونکننده میتولیدکننده و مصرف

رونق به بازار فوالد بازگردد همه محصوالت اعم از تیرآهن، میلگرد، ورق و... این قابلیت را دارند تا در قالب قراردادهای بلندمدت 

ها پیش عنوان مثال سالهمین قابلیت را دارند بهقراردادهای آتی در بازارهای مختلف نیز  .حرکت کرده و به تعادل بازار کمک کنند

های کننده بود که هم ریسکاندازی بازار آتی فوالد یکی از موضوعات محوری برای تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع مصرفبحث راه

که قادر است ریسک تامین مواد قیمت را تعدیل کند و هم ریسک تامین به موقع مواد اولیه را پوشش بدهد. این ابزارها عالوه بر آن

 .های قیمتی را نیز تخفیف دهدتواند ریسکاولیه را پوشش دهد می

 های قیمتی و راهکارهای مبارزه با آنریسک

توانند این نوع ریسک را کاهش دهند. هایی است که این نوع قراردادها میدر شرایط فعلی یکی دیگر از ریسک« قیمت»ریسک 

دهد با شروع افزایش شدید قیمت ارز در بازارهای داخلی و افت شدید ارزش سال گذشته نشان می ٥قیمتی در  بررسی روند تغییرات

تواند آموزه مناسبی برای بازارهای کاالیی ما باشد. نخستین موضوع ریال در دولت دهم، دو اتفاق در بازارهای داخلی افتاد که می

ه این مساله باعث شد ضربات شدیدی بر کل صنایع وارد شود. از طرفی کاهش چشمگیر محور بود کافزایش شدید قیمت کاالهای دالر

های شدید قیمتی در بازار داخلی اتفاق بیفتد که نتیجه آن کمبود کاال در بازار واردات این محصوالت شرایطی را فراهم کرد تا حباب

مت مواد اولیه رخ داد. این موضوع در دور دوم قیمتی در بازارهای بازی از سوی دیگر بود که در کنار افزایش قیاز یکسو و رونق سفته

ها بازارها وارد یک دوره انتظار نسبتا طوالنی های رفع تحریمکه با روی کار آمدن دولت یازدهم و زمزمهطوریکاالیی معکوس شد به

که حباب در طوریبازارها فراهم آورده است بهمدت شده اما شرایط کاهش شدید قیمتی را در این دوره انتظار هرچند طوالنی.شدند

شد. این در حالی بود که خریدها  رودرصد افت روبه٤٠ها در برخی محصوالت مثال فوالد با حدود بازارهای کاالیی شکسته شد و قیمت

های وند تصمیم ناگزیر بخششد. باید گفت این ر رونیز به شدت تقلیل یافت و تولید نیز در صنایع باالدستی با روند نزولی روبه

ای جز روند طی شده نداشتند و البته تولیدکنندگان صنایع باالدستی با در دستی بود؛ به عبارتی هر دو دسته چارهباالدستی و پایین

 .دستور کار قرار دادن صادرات توانستند بخشی از چالش را برطرف سازند

ی های ژئوپلیتیک بار دیگر در حال خودنمایکاالیی، بورس کاال در شرایط کنونی که ریسکبا این حال به عقیده کارشناسان بازارهای 

تجربه بازار آتی سکه  .ها در دستور کار قرار دهدهای مطلوب را برای جلوگیری از تحرکات شدید و غیرمنطقی قیمتاست باید رویه

های زمانی مختلف کاالهای پایه را نیز در ات شدید قیمتی در برهههای ناشی از تغییرتوان برای جلوگیری از زیاننشان داده که می

توان از ابزار آپشن نیز برای تکمیل روند اصالح ریسک بازار کمک گرفت. به گفته این نوع قراردادها وارد کرد؛ به خصوص آنکه می

توانند منافع گیرند میورد معامله قرار میکارشناسان اقتصادی حتی این نوع از قراردادها در شرایطی که کاالهایی غیر از سکه م

طور که در بیشتری را متوجه خریداران خود کنند، چراکه کاالی پایه مورد معامله کاالی مصرفی مورد نیاز خریدار است و همان

وان عنقیمت بهشود در سررسید به تحویل منجر خواهد شد؛ بنابراین خریدار با پرداخت بخشی از های بزرگ دنیا مشاهده میبورس

کند و در سررسید نیز کاالی مورد نیاز را با های قیمتی را کنترل میهای خود ریسکوجه تضمین عالوه بر توانایی کنترل موقعیت

ا در های مبادالتی رتوانند ریسککمترین ریسک دریافت خواهد کرد. سایر انواع قراردادها نیز از این مقوله مستثنی نیستند و می

 .وسانات قیمتی کنترل و محدود سازندشرایط ن

 اندازی بازار آتی ارزریسک ارز و الزام راه 
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رات است تغیی« محوردالر»در این بین سومین ریسک، ریسک تغییرات نرخ ارز است. با توجه به آنکه قیمت کاالها در بورس کاال 

کنند؛ موضوع نخست تغییر کارشناسان به دو موضوع اشاره میهای کاالها اثرگذار خواهد بود. در این رابطه شدید قیمت ارز بر قیمت

های ارزی در کنار معامالت مواد فرمول محاسبه قیمت برای کاالهای پایه است و مساله دوم ایجاد بازار آتی ارز برای کنترل ریسک

یرد گهای جهانی صورت میارز و قیمتگذاری محصوالت پایه و مواد اولیه بر اساس اولیه است. کارشناسان معتقدند مادامی که قیمت

طور مستقیم بر بازارهای داخلی اثرگذار خواهد بود. در این بین دو دسته نظر کارشناسی وجود دارد؛ برخی تغییرات این دو عامل به

و از  داقل برسدگذاری کاالهای پایه از روش فعلی آن تغییر کرده و اثر ریسک نوسانات ارزی در آن به حمعتقدند باید فرمول قیمت

گذاری برای ضریب مستقیم به ضریب غیرمستقیم تغییر جهت دهد. در مقابل برخی با انتقاد از این نظر معتقدند بهترین روش قیمت

شود امکان قاچاق کاالهای پایه روش کنونی است که اختالفات قیمتی را در بازارهای داخلی و جهانی به حداقل رسانده و باعث می

 شده و درصدیهای تمامگذاری این کاالها تغییر کرده و مثال بر اساس قیمتبه عقیده دسته اول، باید فرمول قیمت.رسدبه حداقل ب

صورت مستقیم بر قیمت محصوالت اثرگذار است به حداقل سود تغییر کند تا به این ترتیب بتوان اثر دالر را که در حال حاضر به

اندازی مت تمام شده لحاظ شود و سهم آن بیش از سهم واقعی نباشد. در کنار این موضوع اما راهعنوان عاملی در قیرساند و دالر به

ازی اندکند. این بازار اگرچه هنوز راهبورس آتی ارز روش دیگری است که ریسک تغییرات بازار ارز را به حداقل رسانده و کنترل می

های این بازار اندازی بازار آتی ارز را دارد و زیرساختد این بازار آمادگی راهکننطور که مسووالن بورس کاال اعالم مینشده اما آن

اندازی این بورس عالوه بر ربط دیگر شرایط ایجاد این بورس را فراهم کنند. راههای ذیفراهم است و باید بانک مرکزی و ارگان

های دیگر از جمله فعاالن ای را پیش پای فعاالن بخشژهکند شرایط ویهای شفافی که از ارزهای خارجی تعریف و اعالم میقیمت

های پایه کاالهای خود دهد تا خریدهای خود را در بستری از آگاهی نسبت به آینده قیمت دالر و بالطبع قیمتبازارهای پایه قرار می

ازوی مکمل بورس کاال عمل خواهد کرد. عنوان بمدیریت کنند و این موضوعی است که نیاز امروز و آینده بازارهای کاالیی است و به

ر ها در امان باشند و دخواهند از ریسک نوسان قیمتکنندگان در بورس کاال یا کسانی هستند که میباید در نظر داشت که شرکت

کسانی  کنندگان عمده و... یاشوند، مانند تولیدکنندگان کاال، مصرفشناخته می (Hedger) عنوان خطرپوشهای کاال، بهبورس

کنند که هر دو گروه به شدت نیازمند تخمین رفتار ارز در آینده هستند که از نوسانات قیمت استفاده کرده و سود خود را حداکثر می

 .های خود را هدایت کنندبوده تا بتوانند فعالیت

 های خرد و فرعیریسک

قابل  های معامالتی در بورس کاالا نیز در مبحث پوشش ریسکهدر نهایت باید به این نکته نیز اشاره کنیم که برخی دیگر از ریسک

های نقدشوندگی که با استفاده از ابزارهایی همچون اوراق سلف موازی امکان پوشش این بررسی هستند همچون پوشش ریسک

د. آمارها نیز نشان های مختلف را نیز تامین کنتواند افزایش سرمایه در گردش بخششود که در عین حال میها فراهم میریسک

میلیاردریال  ٥٠٠های اخیر، کنون توانسته است از طریق انتشار اوراق سلف موازی استاندارد در سالدهند بورس کاالی ایران تامی

میلیارد ریال برای شرکت صنعتی  ٨٠٠گهر، آهن گلمیلیارد ریال برای مجتمع سنگ 830تامین مالی برای شرکت پتروشیمی آبادان، 

میلیارد ریال برای شرکت سیمان سپاهان از این طریق تامین مالی داشته باشد. در پایان باید گفت ابزارهای  2٠٠عدنی چادرملو و و م

ر های مشارکت بیشتهای این بازار برای پوشش انواع ریسک بسیار متنوع بوده و این مساله قادر است زمینهبورس کاال و ظرفیت

 .در این بازار مهم و استراتژیک فراهم سازدفعاالن تولیدی و صنعتی را 

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٤٤٦/%D9%BE%D٨%A٧%D٨%AF% 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۹تاریخ: 

 انحراف از تعادل در بازار پول

درصد افزایش  2٤/ ٤های پاییز نسبت به دوره مشابه سال قبل های بانکی در میانهحالی که حجم مانده سپردهدنیای اقتصاد: در 

ا هدرصدی رشد نقطه به نقطه تسهیالت دارد. سبقت مانده تسهیالت بانکی از مانده سپرده 26 /٣یافته، آمارها حکایت از افزایش 

ته گذاری )که وابسهای سرمایهکاهش نرخ سود سپرده بانکی و انحراف برخی صندوقسال در نظام بانکی مشاهده شده است.  ٥پس از 

دنیای »شود. گیری در بازار پول عنوان میها در جذب سپرده از دالیل کاهش سپردهبه شبکه بانکی هستند( در بورس و رقابت بانک

 .اف از تعادل در بازار پول را نیز بررسی کرده استها، پیامدهای انحردر گزارشی عالوه بر دالیل کاهش ورودی بانک« اقتصاد

انده نقطه مبهنقطه مانده تسهیالت بانکی از رشد نقطهبهدهد که پس از نیم دهه، رشد نقطهآخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می

ماه نقطه مانده سپرده در آبانبهدهد که میزان رشد نقطهماه نشان میآخرین آمارها در آبان .های بانکی سبقت گرفته استسپرده

 ١٣9٠تر در دی ماه سال درصد گزارش شده است. پیش 2٦/ ٣درصد بوده است. رقمی که برای مانده تسهیالت معادل  2٤/ ٤معادل 

ی گیرهای جاری و افت سپردهها بیشتر بوده است. کاهش نرخ سود اسمی بانکی در سالسطح رشد مانده تسهیالت از رشد مانده سپرده

نیز سرکوب  ١٣9٠سال تکرار شود. پیش از سال  ٥دهی باعث شده که این رخداد پس از ها، در کنار روند رو به رشد تسهیالتبانک

 .نقطه مانده تسهیالت شده بودبهدهی باعث افزایش تقاضا در این بخش و رشد نقطهنرخ تسهیالت

 تالش برای جذب منابع 

دهد که میزان مانده جاری منتشر کرد. این آمارها نشان میماه سالتسهیالت بانکی را در آبانبانک مرکزی گزارش مانده سپرده و 

ها در آبان هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد ماهانه سپرده ١١9٣ها )اعم از ریالی و ارزی(، در دومین ماه پاییز به رقم سپرده بانک

ماه رقم نسبت به ماه قبل، تغییری نداشته است. حجم مانده سپرده بانکی در آبان درصد بوده، این ١/ 2)نسبت به ماه مهر( معادل 

ها است، در مهر ماه نقطه سپردهبهدرصد افزایش یافته است. این رقم که معادل رشد نقطه 2٤/ ٤جاری نسبت به آبان سال قبل سال

ماه گذشته  ١2درصدی به کمترین مقدار طی  2٤/ ٤ثبت رقم  ها در آبان بانقطه مانده سپردهبهدرصد بوده است. رشد نقطه 2٥/ ٧

جاری، ها از ابتدای سالدرصد بوده است. کاهش رشد مانده سپرده ١2/ ٤جاری ماه نخست سال ٨ها در رسیده است. رشد مانده سپرده

وده تاثیر نبجاری نیز در این راه بیرسد که در این راستا، کاهش نرخ سود بانکی در فصل اول سالنظر میدر آمارها مشهود است. به

آوری منابع از ها، برای جمعدرصد، بسیاری از بانک ١٥است. پس از بخشنامه بانک مرکزی درخصوص ممنوعیت اعطای سود باالی 

درصد در  2٠ها نرخ باالتر از کنند. معموال این صندوقگذاری که در بازار سرمایه فعال هستند، استفاده میهای سرمایهصندوق

ها کاسته شود و از سوی دیگر، بخشی از منابع بازار پول به کنند. این موضوع باعث شده که از سطح رشد سپردهقراردادها اعطا می

سهم بازار سرمایه از تامین مالی در کل  ١٣9٤سمت منابع بازار بدهی تغییر یابد. بر اساس آخرین آمارهای بانک مرکزی در سال 

های دلیل افزایش ارزش صندوقواحد درصد به ١٠/ ٥مطابق این آمارها از این رقم  .درصد رسیده است ١9/ ٥اقتصاد کشور به 

گذاری چرخش پیدا کرده های سرمایهدار به سمت صندوقهای مدتتوجهی از سپردهدهد بخش قابلگذاری است که نشان میسرمایه

فشار برای جذب منابع در بازار بین بانکی نیز باال برود و در نتیجه مانعی برای شود ها، باعث میاست. تداوم کاهش رشد منابع بانک

ها را گذاری منابع در صندوقها، ضوابط الزم برای سرمایهکاهش نرخ سود بانکی باشد. البته برخی از کارشناسان معتقدند که بانک

های بورسی، در امور بانکی استفاده گذاری در صندوقایهجای سرمکنند و این موضوع باعث شده که از این منابع بهرعایت نمی

ها در بازار بورس قرار گیرد و در حقیقت، این کنند، بنابراین این موضوع موجب شده است که تنها به شکل اسمی، منابع بانکمی

درصد منع شدند و در این ١٥باالتر از  ها، از جذب سپرده با نرخمنابع در بازار پول باقی بماند. این عملکرد به دلیل آن است که بانک
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های بورسی، به ها با فعال کردن صندوقدر این شرایط بانک .ها مورد تهدید قرار گرفته استتوجهی از منابع بانکشرایط بخش قابل

ا ها با کسری قانونی رها جلوگیری کنند. بانک مرکزی آمار سپردهزنند، تا از خروج سپردههای بانک مرکزی را دور مینامهنوعی بخش

هزار میلیارد تومان رسیده  ١١٠ماه رقم کسری قانونی به توان محاسبه کرد که در آبانکند. بر اساس این آمارها مینیز منتشر می

ته واحد درصد کاهش یاف ٠/ ٣دهد که در مقایسه با ماه قبل درصد را نشان می 9/ ٣ها رقم است. این رقم نسبت به کل مانده سپرده

گذاری ها موظف به سپردهشود که طبق مقررات بانک مرکزی بانکها اطالق میاست. نسبت سپرده قانونی، به درصدی از سپرده بانک

 .شودآن نزد بانک مرکزی بوده و یک ابزار سیاست پولی بانک مرکزی محسوب می

 دهیتداوم روند تسهیالت

ها را به روز کرده است. براساس این آمارها مرکزی آمارهای مانده تسهیالت بانک های بانکی، بانکدر کنار آمار رشد مانده سپرده

درصد رشد  ٠/ 9هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم نسبت به ماه قبل  9١٧ماه به رقم حجم مانده تسهیالت بانکی در آبان

گرچه از شدت رشد ماهانه در آبان نسبت به مهرماه کاسته درصد بود. ا ١/ ٣کرده که البته رشد ماهانه مانده تسهیالت در مهر ماه 

نقطه تسهیالت بانکی در بهنقطه همچنان در مسیر صعودی قرار دارد. مطابق آخرین آمارها رشد نقطهبهشده است، اما رقم رشد نقطه

درصدی مانده تسهیالت  2٦شد درصد گزارش شده بود. ر 2٥/ ٤درصد ثبت شده است. این رقم در مهر ماه  2٦/ ٣ماه معادل آبان

اده دهی خود را تداوم دهای تسهیالتهای گذشته، بانک مرکزی سیاستبانکی، بیشترین رقم دو سال و نیم اخیر بوده است. در سال

 براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی میزان .است و این موضوع باعث شده رشد مانده تسهیالت نیز رقم افزایشی خود را ادامه دهد

درصد افزایش یافته است. البته کارشناسان  ٤٣جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، ماه نخست سال 9تسهیالت پرداختی در 

کار  ها،تسهیالت گذشته است که تشخیص آن از تسهیالت جدید بانک« تجدید زمان»معتقدند بخشی از این تسهیالت جدید، 

نقطه مانده بهها باعث شده پس از پنج سال مجددا رشد نقطهابل افت رشد سپردهدهی، در مقدشواری است. تداوم روند تسهیالت

 تغییرات سپرده و تسهیالت در دهه اخیر.ها بیشتر شودنقطه مانده سپردهبهتسهیالت از رشد نقطه

نرخ تورم کمتر بوده؛ ها نرخ سود رسمی سپرده و تسهیالت از سطح دهد که در اکثر سالبررسی آمارها طی یک دهه اخیر نشان می

شد اخذ تسهیالت همواره کاری پرسود باشد، این روند در بنابراین نرخ واقعی سود، همواره منفی بوده است. این موضوع باعث می

با قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیالت، شدت یافت. در این زمان، نرخ سود تسهیالت برای حمایت از تولید  ١٣٨٠نیمه دهه 

این در حالی است که نه تنها تولید ناخالص داخلی از محل رشد تسهیالت افزایش یافت، بلکه بخش قابل توجهی از کاهش یافت. 

دت اثر متواند در کوتاهدهی اگر چه میها تبدیل به مطالبات غیرجاری شد. کارشناسان معتقدند افزایش حجم تسهیالتمنابع بانک

شود که پس از چند با بررسی آمارها مشاهده می .ند باعث رشد اقتصادی به شکل پایدار باشدتواآنی در بهبود تولید بگذارد، اما نمی

به شدت کاهش یافته است. روند کاهشی در  9١و  9٠های نقطه این رقم در سالبهدهی، رشد نقطهسال روند افزایشی در تسهیالت

ه زمانی درآمدهای ارزی دولت نیز به شدت کاهش یافته بود. در این دو بره .نیز مشاهده شده است ١٣9٤مانده تسهیالت در سال 

دلیل افت قیمت نفت، سطح درآمدهای دولت کاهش یافته به ١٣9٤ها و در سال دلیل شدت یافتن اثر تحریمبه 9١و  9٠های در سال

جاری ها کاهش یافته است. در سالها برای عرضه تسهیالت نسبت به دیگر سالها، نیز توان بانکرسد در این سالاست و به نظر می

حوی که کند، به نهای بانکی نیز از یک الگوی مشخص در هر سال پیروی نمیاما روندها تغییر یافته است. از سوی دیگر، رشد سپرده

وند ، ر9٤کم از سطح رشد آن کاسته شده است و پس از ثبت یک روند افزایشی در سال ، کم١٣92توجه در سال پس از رشد قابل

را با  هاتواند بانکها میدهی و کاهش رشد سپردهجاری ادامه یافته است. در نتیجه تداوم روند افزایشی در تسهیالتنزولی را در سال

 .ای مواجه کندمشکل ترازنامه

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٤٤٤/%D٨%A٧%D9% 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۰تاریخ: 

 2۰5۰کدام کشورها خواهند بود؟ / وضعیت ایران در  2۰5۰ستارگان اقتصاد در سال 

های بزرگ اقتصاد جهان کشورها خواهند بود؟ آیا قدرت کدام 2٠٥٠شادی آذری: ستارگان اقتصاد جهان در سال  -دنیای اقتصاد 

که دومین « کوپرهاوسواترپرایس»سال دیگر نیز حفظ کنند؟ موسسه خدماتی  ٣٠خود را تا بیش از خواهند توانست این برتری 

را به  2٠٥٠موسسه خدماتی بزرگ انگلستان است، در یک بررسی جامع تالش کرده است تصویری از آینده اقتصاد جهان تا سال 

 ٣2ارائه شده است. این  2٠٥٠اقتصاد بزرگ جهان تا سال  ٣2هایی درازمدت برای رشد بینینمایش درآورد. در این بررسی، پیش

دهند. در نتایج این بررسی درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص می ٨٥اقتصاد بزرگ جهان در حال حاضر حدود 

فزایش یابد، افزایشی که از روند به بیش از دو برابر ا 2٠٥٠مشخص شده است این احتمال وجود دارد که اندازه اقتصاد جهان تا سال 

ان شده محور عنوتر خواهد بود. علت این افزایش اندازه اقتصاد جهان و تداوم بهبود در تولیدات تکنولوژیافزایش جمعیت بسیار سریع

جه این موضوع، رشد خواهند کرد. در نتی ٧بر این اساس همچنین بازارهای نوظهور با سرعتی دو برابر اقتصادهای پیشرفته گروه .است

اکنون جزو اقتصادهای نوظهور محسوب از میان اقتصادهایی خواهند بود که هم 2٠٥٠اقتصاد بزرگ جهان در سال  ٧شش مورد از 

بندی تولید ناخالص ( اشاره کرد. در رتبه٤( و اندونزی )رتبه 2(، هندوستان )رتبه ١توان به چین )رتبه شوند. از جمله آنها میمی

اکنون عضو حوزه یورو هستند در تولید ناخالص کشوری که هم 2٧افت خواهد کرد و سهم  ٣صادهای جهان، آمریکا به رتبه داخلی اقت

قرار  ١٠در رتبه  2٠٥٠درصد سقوط خواهد کرد. بر این اساس، اقتصاد انگلستان در سال  ١٠به کمتر از  2٠٥٠داخلی جهان در سال 

اقتصاد برتر جهان مشاهده نخواهد  2٠صاد برتر جهان نخواهد بود و نام ایتالیا نیز در میان اقت ١٠خواهد گرفت، فرانسه در فهرست 

ند تر از آنها را رقم خواهشد. دلیلش هم این است که اقتصادهای نوظهوری همچون مکزیک، ترکیه و ویتنام به ترتیب رشدهایی سریع

ترین اقتصادهای بزرگ 2٠٥٠رده است که چین و هندوستان در سال بینی کزد )نگاه کنید به جدول(. با وجود اینکه موسسه پیش

خواهند این پتانسیل رشد درازمدت خود را به جهان خواهند بود، گزارش مذکور اعالم کرده است که اگر اقتصادهای نوظهور می

 .های خود را بسیار مجهزتر از امروز کنندواقعیت تبدیل کنند، الزم است نهادها و زیرساخت

ه ثبت ترین اقتصادهای جهان برای خود ببندی بزرگبینی، ویتنام، فیلیپین و نیجریه بیشترین جهش را در رتبهاساس این پیشبر

 ١2در جایگاه سی و دومین اقتصاد بزرگ جهان بوده است، با  2٠١٦دهد، ویتنام که در سال بینی نشان میخواهند رساند. این پیش

ترین اقتصاد جهان طی این بیستمین اقتصاد بزرگ جهان خواهد رسید و به این ترتیب به برنده به رتبه 2٠٥٠پله جهش در سال 

 9با  2٠٥٠در رتبه بیست و هشتمین اقتصاد بزرگ جهان بوده است، در سال  2٠١٦ها تبدیل خواهد شد. فیلیپین که در سال سال

ن بهبود بزرگ را به نام خود ثبت خواهد کرد. نیجریه که در پله جهش به رتبه نوزدهمین اقتصاد بزرگ جهان خواهد رسید و دومی

پله جهش به رتبه چهاردهمین اقتصاد  ٨با  2٠٥٠در جایگاه بیست و دومین اقتصاد بزرگ جهان بوده است، در سال  2٠١٦سال 

 .ها خواهد بودبزرگ جهان ارتقا خواهد یافت و سومین برنده بزرگ در عرصه این رقابت

 2٠٥٠ وضعیت ایران در

خواهد  2٠١٦حکایت از آن دارد که ایران با رتبه هجدهمین اقتصاد بزرگ جهان در سال « کوپرهاوسواترپرایس»بینی موسسه پیش

کمی تعدیل خواهد شد  2٠٥٠به رتبه شانزدهمین اقتصاد بزرگ جهان ارتقا یابد، اما این ارتقای رتبه تا سال  2٠٣٠توانست تا سال 

به هفدهمین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل خواهد شد که در مجموع نسبت به وضعیت فعلی بهبودی یک  2٠٥٠ر و اقتصاد کشورمان د

ارهای عنوان بازبینی خود بهای خواهد داشت. این موسسه فهرستی از اقتصادهایی را معرفی کرده است که در ویرایش جدید پیشپله

شود. این اقتصادها عبارتند از ند. نام ایران نیز در میان این فهرست دیده میانوظهور نسبتا بزرگ به فهرست نوظهورها افزوده شده

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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د ناخالص داخلی شود تولیبینی میبنگالدش، کلمبیا، مصر، ایران، نیجریه، پاکستان، فیلیپین، تایلند و ویتنام. بر این اساس، پیش

 ٣به  2٠٥٠میلیارد دالر خواهد بود. این رقم در سال  ٣٥٤تریلیون و  2بالغ بر  2٠٣٠ایران براساس برابری قدرت خرید در سال 

انجام شده  2٠١٦های بینی براساس قیمتاین موسسه یادآور شده است که این پیش .میلیارد دالر بالغ خواهد شد 9٠٠تریلیون و 

میانگین رشد سرانه واقعی  درصد، ٠/ ٤طور میانگین به 2٠٥٠بینی، نرخ رشد ساالنه جمعیت ایران تا سال است. براساس این پیش

درصد خواهد بود. بر این اساس،  2/ 9درصد و میانگین رشد تولید ناخالص داخلی ساالنه براساس نرخ پول ملی  2/ ٥ساالنه ایران 

 ١9به  2٠٥٠درصد بوده است که تا سال  ٣٠عنوان درصدی از تولیدناخالص داخلی به 2٠١٦گذاری در ایران در سال میزان سرمایه

میلیارد  ٤١2ای ارز معادل تولید ناخالص داخلی ایران براساس نرخ مبادله 2٠١٦رصد افت خواهد کرد. بنا بر این بررسی، در سال د

د دهد تولیبینی نشان میدالر بوده است که ما را از این منظر در جایگاه بیست و سومین اقتصاد بزرگ جهان قرار داد. این پیش

میلیارد دالر خواهد بود که ما را از این منظر در جایگاه  ٥بالغ بر یک تریلیون و  2٠٣٠این اساس در سال  ناخالص داخلی کشورمان بر

 2ای ارز بالغ بر تولید ناخالص داخلی کشورمان براساس نرخ مبادله 2٠٥٠دهد و در سال بیست و یکمین اقتصاد جهان قرار می

 .ان رتبه بیست و یکمین اقتصاد را در این فهرست به خود اختصاص خواهیم دادمیلیارد دالر خواهد بود که همچن ٥٨٦تریلیون و 

 بینی قبلی برای ایرانمقایسه با پیش

ی بینمنتشر کرده بود وضعیت ایران را بسیار بدتر از پیش 2٠١٥در گزارش پیشین خود که در فوریه « کوپرهاوسواترپرایس»موسسه 

رش جدید ویرایش اصالحی بزرگی را در مورد ایران به ثبت رسانده است. در گزارش پیشین این جدید اعالم کرده بود و در واقع گزا

به جایگاه نوزدهمین اقتصاد  2٠٣٠در جایگاه هجدهمین اقتصاد بزرگ جهان بود، تا سال  2٠١٤موسسه آمده بود ایران که در سال 

اقتصاد بزرگ جهان را تجربه خواهد کرد. در گزارش پیشین جایگاه بیست و پنجمین  2٠٥٠کند، اما در سال بزرگ جهان افت می

میلیارد دالر، در  2٨٤برابر با یک تریلیون و  2٠١٤تولید ناخالص داخلی ایران براساس برابری قدرت خرید چنین آمده بود: در سال 

میلیارد دالر. به این ترتیب موسسه  2٣٤تریلیون و  ٣برابر با  2٠٥٠میلیارد دالر و در سال  9١٤برابر با یک تریلیون و  2٠٣٠سال 

 .بینی کرده بود انتظار داردمذکور حاال شرایطی بسیار بهتر از آنچه را که در گزارش پیشین خود برای ایران پیش

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٤9٤/%D٨%B٣%D٨% 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۷تاریخ: 

 نقاب حمایت ارزی افتاد

دنیای اقتصاد: پارلمان بخش خصوصی در یک کار پژوهشی با سیاست تثبیت نرخ ارز مخالفت کرده و تعدیل نرخ واقعی ارز را برای 

سنتی در حمایت ارزی است. بخشی از ناپذیر دانسته است. نکته مهم این گزارش، رد یک سفسطه حمایت از صادرات امری اجتناب

اسی ای نقش اسای و سرمایهدلیل ترکیب تجاری در اقتصاد کشور که کاالهای واسطههای اقتصادی در گذشته ادعا داشتند بهجریان

ان نیز کنندگدلیل افزایش نرخ تورم به زیان مصرفدر آن دارد، کاهش ارزش پول ملی، عالوه بر آنکه یک سیاست ضدتولید است به

 ای ودهد دفاع از سیاست تغییر نکردن نرخ به استناد سهم واردات کاالهای سرمایهکند؛ اما نتایج این پژوهش نشان میعمل می

بسا واردات آن به زیان اند، ماهیت مصرفی دارند و چهکننده است؛ زیرا عمده کاالهایی که در این دو طبقه قرار گرفتهای گمراهواسطه

یری از تواند با حمایت از تولید و جلوگتنها یک سیاست ضد تولید نیست، بلکه میتصاد ملی باشد که اصالح قیمت ارز نهتولید و اق

 های صادراتی را ارتقا بخشد و زمینه استفاده حداکثریکنندگان را افزایش دهد، انگیزهپذیری تولیدتوجیه، قدرت رقابتقابلواردات غیر

ن عنواکند مخالفت با تعدیل نرخ ارز و ادامه حیات نظام چندنرخی، تنها بها فراهم کند. این گزارش اثبات میهای موجود راز سرمایه

 .شودکار گرفته مینفوذ، از رانت ارزی بههای ذینقابی برای استفاده از گروه

سته نخست برخی عقیده دارند اصالح نرخ بندی کرد. در دتوان نظرات موجود در زمینه اصالح نرخ ارز را در دو گروه عمده دستهمی

ارز منجر به افزایش توان رقابتی کاالهای تولید داخلی، به جریان تجارت و صادرات کمک خواهد کرد. اما در سوی دیگر برخی معتقدند 

ضای رقابتی مدت باعث بهبود فبه واسطه ترکیب کاالهای تجاری وارد شده در کشور اصالح نرخ ارز اگرچه ممکن است در کوتاه

شده به کشور در بلندمدت سبب افزایش ای در میان کاالهای واردای و سرمایهتولیدات داخلی شود، اما وزن بیشتر مقاصد واسطه

اتاق بازرگانی ایران در بخشی از گزارش « کمیسیون بازار پول و سرمایه»تبع آن کاهش صادرات خواهد شد. های تولید و بههزینه

صحت این ادعا را سنجیده است. این « سازی نرخ ارز در ایرانهای ارزی و الزامات یکسانبررسی آثار و نتایج سیاست»خود با عنوان 

ننده کخوبی منعکسای و مصرفی کاالهای وارداتی بهای، واسطهدهد ترکیب مورد استفاده در رابطه با سهم سرمایهبررسی نشان می

تیجه تصور اثر سوء اصالحات ارزی چندان به واقعیت موجود نزدیک نیست. یک نکته حائز نقش این کاالها در تولید نیست، در ن

عنوان اهمیت در رابطه با گزارش منتشر شده این است که اتاق بازرگانی که به عقیده برخی از حامالن تصور سوء اثر اصالحات ارزی به

تر از ادامه روند موجود ارزیابی کرده است. چنین ارزی را سنگین شود، در این گزارش کفه اصالحاتکانون واردکنندگان شناخته می

 .تواند از جهت رویکردی و رسیدن به اجماع در زمینه بایدهای ارزی نیز حائز اهمیت باشدهای استداللی میادعایی در کنار بحث

 دو روی سکه تنزیل 

ر های ارزی دای از سیاستمستلزم اجرای مجموعه« کنترل تورم»و « رشد اقتصادی پایدار»، «بهبود تراز تجاری»دستیابی به اهداف 

های پولی و ارزی است. به عقیده کارشناسان نامناسب بودن نرخ واقعی ارز و عدم تعادل ناشی از آن باعث ایجاد نوسان کنار سیاست

فاوت دارد، با ایجاد شکاف بین نرخ های مختلف اقتصادی خواهد شد. تثبیت نرخ ارز در سطحی که با تعادل بلند مدت آن تدر بخش

ار پول و کمیسیون باز»کند. بر همین مبنا نیافتنی میواقعی و اسمی ارز، تورم را تهدید و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار را دست

ن پرداخته است. سازی نرخ ارز در ایراهای ارزی و الزامات یکساندر گزارشی به بررسی آثار و نتایج سیاست« سرمایه اتاق ایران

های مختلف ارزی پرداخته است. کشورهای مختلف در برخورد با موضوع تعیین نرخ ارز یا درآمد این گزارش به بررسی سیاستپیش

ازار های کمیسیون بشوند. بررسیهای چند نرخی متمایل میکنند یا به سمت نظاماز مکانیزم بازار و نظام شناور نرخ ارز پیروی می
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نرخی چه در اهداف حمایتی )مانند افزایش رفاه( و چه ارز چند مایه اتاق ایران در تجربیات جهانی راوی شکست سیاستپول و سر

 .های اقتصادی استدر اثرگذاری بر سایر بخش

 است. برپرداخته« تورم»و « تولید»، «تجارت خارجی»بخش بعدی این گزارش به بررسی اثر کاهش ارزش پول ملی در سه حوزه 

پذیری های صادراتی و افزایش قدرت رقابتهای کاهش ارزش پول داخلی با تقویت انگیزهگرفته اتخاذ سیاستمبنای مطالعات صورت

عنوان یک ارزی به توان از سیاستکاالهای داخلی باعث تقویت طرف صادرات در مقابل تضعیف سمت واردات خواهد شد؛ بنابراین می

تر های خارجی بهره برد. با کاهش قدرت پول ملی و گرانگسترش تجارت و بهبود در وضعیت تراز پرداختراهکار اصلی و عمده برای 

المللی خواهد شد؛ شدن واردات، کاالهای داخلی جایگزین کاالهای خارجی چه در بازارهای داخلی و چه در بخشی از بازارهای بین

 .به دنبال خواهد داشت موضوعی که در نهایت تحریک تولید و افزایش اشتغال را

ستقیم طور میکی از انتقادهای وارد شده به سیاست تنزیل ارزش پول ملی افزایش تورم در پی این سیاست است. افزایش نرخ ارز به

د جه کرای تورم را افزایش خواهد داد، اما باید توای و سرمایهمستقیم از کانال کاالهای واسطهطور غیراز کانال کاالهای مصرفی و به

های های جبرانی برای تورم ناشی از سیاستکه ترس موجود نتیجه انباشت نتایج سیاست تقویت مصنوعی نرخ ارز در حکم سیاست

های مختلف در کشور اجرایی شده است. از سوی دیگر باید خاطرنشان کرد که این پیامدهای تورمی پولی و مالی است که در برهه

یده پذیر است. در کنار این انتقاد برخی کارشناسان عقمدت در مقابل نتایج بلندمدت آتی، توجیهآثار کوتاهپایدار نیستند و تحمل این 

ثرگذار گذاری در بخش تولید اای بر انگیزه سرمایهای و سرمایهدارند افزایش نرخ ارز با تاثیر بر افزایش قیمت تمام شده کاالهای واسطه

دهند. گزارش ای از کاالهای وارداتی را شاهد مدعای خود قرار میای و سرمایهاالی کاالهای واسطهخواهد بود. این کارشناسان سهم ب

ای هر یک ای و سرمایهمنتشر شده در پاسخ به این انتقاد با بررسی دسته تصادفی از کاالهای وارداتی و بررسی سهم مصرفی، واسطه

ای دلیل بر اهمیت و نقش برجسته این کاالها در افزایش تولید ای و سرمایهدهد که صرف باال بودن سهم کاالهای واسطهنشان می

 .داخلی و ضرورت واردات آن برای تقویت تولید نیست

ای دلیل بر اهمیت و نقش برجسته این کاالها ای و سرمایهدهد که صرف باال بودن سهم کاالهای واسطهشده نشان میپژوهش انجام

ضرورت واردات آنها برای تقویت رشد پایدار تولید ملی نیست و چه بسا ورود بعضی از آنها موجب کاهش در افزایش تولید داخلی و 

ی از دهد در مورد بعضهای تولیدی شده است. این گزارش نشان میگذاری و خروج بعضی از تولیدکنندگان از فعالیتتولید و سرمایه

بندی شده است. لذا مبنای قضاوت قرار ای دستهنها در گروه کاالهای سرمایهکاالهای وارداتی مانند اره دستی قسمت اعظم ارزش آ

کننده باشد. این گزارش تواند اندکی گمراهتغییر نرخ ارز میمنظور دفاع از سیاست عدمای بهای و سرمایهدادن سهم کاالهای واسطه

بندی این کاالها بیانگر این است که عمده این کاالها بنا تهتاکید دارد دس 9٤قلم عمده کاالی وارداتی در سال  ١٠با بررسی فهرست 

گیرند در حالی که برخالف تصور و برخالف ذهنیتی که در خصوص ای جای میبر تعاریف رایج در گمرک در زمره کاالهای واسطه

جز ردیف دوم( مورد استفاده به)ی های تولید صنایع و برای تولید کاالهای صنعتهای وجود دارد این کاالها در پروسهکاالهای واسط

گیرند. اگر این موضوع به درستی مورد بررسی قرار گیرد درخواهیم یافت که بسیاری از کاالهایی که در زمره کاالهای قرار نمی

گذشته  ادیهای نادرست اقتصدلیل واردات روزافزونی که به مدد سیاستشوند در واقع مصرفی هستند، اما بهبندی میای دستهواسطه

 .اندصورت پذیرفته است توجیه اقتصادی خود را از دست داده

 عوارض جانبی ارز چند نرخی

این گزارش در ادامه به بررسی علل و پیامدهای پیروی از نظام چندنرخی ارز پرداخته است. بر مبنای این گزارش عمده دلیل استفاده 

وی از گذار در پیرمالی در کنترل افسار تورم است. در واقع دلیل سیاست های پولی واز سیاست ارز چندنرخی، پوشش ضعف سیاست

چنین سیاستی کاهش دامنه تورم از طریق تحدید مصنوعی قیمت کاالهای وارداتی است. بر مبنای مطالعات تجربی دوره تاثیرگذاری 
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های ارزی امطلوبی به لحاظ اعمال محدودیتتر شدن دوران تسلط این سیاست، آثار نماه است و طوالنی 9تا  ٦چنین سیاستی بین 

بررسی تجربه  .سپاری صادرات برای اقتصاد به همراه نخواهد داشتبندی واردات و پیمانمستقیم و سهمیهطور مستقیم و غیربه

صورت نها بهاست تعنوان یک نظام کارآمد و پایدار ایفای نقش کند. این سیدهد که این سیاست هرگز نتوانسته بهجهانی نیز نشان می

 .گیردمقطعی در شرایط تورمی حاد یا برای پوشش شکاف عمیق تراز تجاری مورد استفاده قرار می

 نرخ غیرواقعی ارز

کاهش نرخ واقعی »وجود آمده است موضوع های غیرمعمول ارزی بهواسطه سیاستهای گذشته و بهتوجه که در سالیک مساله قابل

عنوان های مالی دولت و مداخالت بانک مرکزی بهتاثیر سیاستبرخالف نرخ تعادلی ارز که اغلب تحت است. نرخ واقعی ارز« ارز

های دهد. بر مبنای بررسیتری از مختصات اقتصاد ایران در فضای رقابت جهانی ارائه میکننده عمده ارز قرار دارد تصویر واقعیتوزیع

سازی نرخ ارز، نرخ ارز واقعی در روندی دنبال اجرای سیاست یکسانو به ٨٠ل دهه کمیسیون بازارپول و سرمایه اتاق تهران در طو

های تورمی و فاصله گرفتن دنبال سیاستخوردن نیمه دوم این دهه و بهکرد، اما با ورقکم نوسان و در محدوده نرخ بازار حرکت می

 دوران شدن سپری از پس را از نرخ ارز در بازار فاصله گرفت. تورم داخلی از تورم جهانی، نرخ واقعی ارز در یک روند کاهشی و واگ

 سال از پس اما شد، نزدیک خود مدت بلند نرخ متوسط به و یافته افزایش ارز واقعی نرخ ١٣92 تا ١٣9٠ هایسال طی ارزی شوک

های کاهش یافته است. مبنی بر بررسیالمللی در مقایسه با تورم داخلی نرخ واقعی ارز کمی بال کاهش نسبی تورم بیندنبه و ١٣92

 ٥٠حدود دوبرابر شده است، اما نرخ واقعی ارز تنها  ١٣9٠منتشر شده در این گزارش، اگرچه نرخ اسمی ارز در نیمه نخست دهه 

 .درصد رشد کرده است. این امر بیانگر پتانسیل نرخ فعلی ارز برای افزایش بیشتر از سطوح فعلی است

 یسازالزامات یکسان 

آمیر نظام تک نرخی در سازی نرخ ارز اخیر در کشور، الزامات اجرای موفقیتگزارش منتشر شده در ادامه با مقایسه دو تجربه یکسان

و علل شکست این تجارت در سال  ١٣٨١است. این عوامل در واقع علل موفقیت سیاست ارز تک نرخی در سال کشور را تشریح کرده

ساس اتخاذ سیاست پولی انقباضی و کاهش تورم انضباط مالی و کاهش کسری بودجه، کاهش تورم و کسری است. بر این ابوده  ١٣٧١

های خارجی، ثبات اقتصادی، های قانونی، دسترسی به منابع ارزی کافی، برقراری ارتباط با بانکها، ایجاد زیرساختتراز پرداخت

ترین الزامات اجرای نظام تک نرخی ارز در کشور است. به عقیده اعضای مهمهای پولی، مالی و تجاری کنترل تورم و سازگاری سیاست

نرخی شدن ارز و کاهش دامنه اندازی بازار متشکل ارزی یکی دیگر از الزامات تککمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران راه

 ها در خرید ومرکزی و بازگذاشتن دست بانک رسد با دستورالعمل جدید بانکهای ارزی در کشور است. الزامی که به نظر میشوک

یل ترین دالهای ارزی یکی از مهمفروش ارز در بازار گام نخست تشکیل چنین بازاری در کشور است. واگرایی نظرات در زمینه باید

لید از سوی های اخیر بوده است. تاکید بر اثر محرک اصالحات اقتصادی در گردش چرخه توهای ارزی در سالسردرگمی سیاست

از بحث استداللی، در زمینه رویکردی و  شود، شاید بیشاتاق بازرگانی که در نگاه بدبینانه با عنوان کانون واردکنندگان از آن یاد می

 .رسیدن به اتفاق نظر در زمینه سرنوشت ارزی کشور حائز اهمیت باشد

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٣٣2/%D9%٨٦%D9%٨2%D 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۰تاریخ: 

 چرخه تخریب در بازار بدهی

آنکه انتشار اوراق دولتی در بازار سرمایه تا پایان امسال دهد. نخست ها از دو رویداد جدید در بازار بدهی خبر میدنیای اقتصاد: گزارش

وانتقال اوراق بهادار به شبکه بانکی منتقل شود. اتخاذ این دو متوقف خواهد شد و خبر دوم آنکه احتمال دارد سازوکار انتشار و نقل

 یز در همراهی با این باور اثرگذار بوده است. پیشتصمیم به دلیل یک باور اشتباه در بازار بدهی بود؛ البته فهم غلط از کارکرد بازار ن

کارگرفته برای توسعه بازار بدهی، نسبت به انحراف آن از ماموریت اصلی هشدار داده بودند. های بهاز این، کارشناسان با نقد سیاست

نفعان بازار سرمایه باعث ذی گذار، نهادهای دولتی وها و رویکردهای نادرست، در سه سطح سیاستای از سیاستدرنتیجه مجموعه

گذار در فاز نخست با درک نادرست از نحوه انتشار و نرخ سود اوراق، مسیر انحراف سیاست .کلید رونق وارد چرخه تخریب شودشد شاه

د گسترش های خودر بازار بدهی را آغاز کرد، نهادهای دولتی، بدون در نظر داشتن سازوکار، عرضه اوراق را برای تامین مالی طرح

عنوان یک رقیب جدی برای بازار سهام مطرح کردند. در نفعان بورس در رقابتی مخرب، بازار بدهی را بهدادند و در گام آخر، ذی

توانست گره تنگنای مالی اقتصاد را باز کند و بازار جدیدی را برای تامین مالی معرفی کند، خود به گره جدیدی نتیجه ابزاری که می

مسووالن سازمان بورس و اوراق بهادار، با این توجیه که انتشار اوراق بدهی به مرز اشباع رسیده است، خواستار .بدیل شددر اقتصاد ت

 ها حاکی است کهشود. گزارشاند و با این حساب تا پایان سال اوراق بهادار منتشر نمیتوقف انتشار این اوراق در بازار سرمایه شده

این هستند که انتشار و نقل و انتقال این اسناد را به شبکه بانکی منتقل کنند. در شکل جدید، بانک به شکل مسووالن دولت به دنبال 

های اولیه با توجه به اینکه امکان خرید و فروش کند که سازوکاری مشابه اوراق مشارکت دارد. در طراحیکارگزار، اوراق منتشر می

ونی ممنوع است و سازکار ندارد، پیشنهاد شده دولت اجازه نقل و انتقال را صادر کند. بنابراین، اوراق بهادار در شبکه بانکی به لحاظ قان

شود. اگر این تصمیم عملی شود، ضربه جدی به یک بازار این احتمال وجود دارد که انتشار اوراق بدهی از بورس به بازار پول منتقل 

در گزارشی تحلیلی، ضمن بررسی موانع سیاست جدید در بازار « نیای اقتصادد»و یک زیان هنگفت به اقتصاد ملی وارد خواهد شد. 

 .نفعان بازار سهام را بررسی کرده استگذار، نهادهای دولتی و ذیبدهی، خطاهای سه ضلع سیاست

 موانع الحاق اوراق به بازار پول

رو خواهد شد. در ماده در فاز اجرا نیز با موانعی روبه ها حاکی از آن است که این تصمیم، عالوه بر مشکالت و ایرادات قانونی،بررسی

کلیه معامالت ثانویه اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار اسالمی )صکوک( از »پذیر تاکید شده است: قانون رفع موانع تولید رقابت 2٦

ضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی قبیل اوراق مرابحه و اسناد خزانه اسالمی صرفا از طریق بورس یا بازار خارج از بورس مو

ها ممنوع شده است. جدا از بحث قانونی، فقدان در نتیجه بر اساس این ماده، نقل و انتقال این اوراق در بانک« شود.ایران انجام می

بود های حضوری نبه مالقاتشود که این سیاست با مشکل مواجه شود. نخست اینکه در بازار سهام، نیاز برخی پیش نیازها باعث می

 هایگرفت. به تبع هزینه مبادالتی کمتری وجود داشت و این عامل یکی از جذابیتو این مبادالت از طریق کارگزاری صورت می

 ها واگذار شود، هزینه معامالت افزایش خواهد یافت وشد؛ اما اگر نقل و انتقال اوراق بدهی به بانکخرید و فروش اوراق محسوب می

شود جذابیت در این ها باعث میاز سوی دیگر نیاز به مالقات حضوری برای انجام این عملیات وجود دارد. در نتیجه این اصطکاک

و  کنندهای مختلف دست و پنجه نرم میها، با چالشبازار جدید کاهش یابد. نکته مهم این است که در حال حاضر بسیاری از بانک

شود که پیچیدگی در بازار پول بیش از گذشته شود. این در حالی است که به نظام بانکی باعث میاضافه کردن یک چالش جدید 

های ایجاد بازار بدهی این بود که از تامین مالی در بازار پول تمرکززدایی شود و این ابزار، راه حلی برای تامین مالی یکی از ماموریت

 .ها بر نخواهد داشت، بلکه به مشکالت بازار پول اضافه خواهد کردی از مشکل بانکهای بلندمدت باشد. این سیاست نه تنها بارطرح
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یابد. در بازار بدهی، جزئیات خرید و نکته دیگری که وجود دارد این است که با این انتقال، شفافیت در بازار اوراق بدهی کاهش می

یافت و از این طریق نرخ سود این اوراق قابل محاسبه بود. ایش میشد و شفافیت در بازار اوراق افزفروش اوراق روی تابلو منعکس می

این در حالی است که در بازار پول، امکان درج جزئیات نقل و انتقال با این درجه از شفافیت وجود ندارد. در نتیجه معامالت با این 

اق مشارکت رقم خورد، برای اوراق بازار بدهی نیز رود سرنوشتی که برای اورگیرد. با این تفاسیر انتظار میدرجه شفافیت صورت نمی

های آن به بازار سرمایه، بازار پول و در مجموع به کل المللی تنها هزینهگیری از یک ابزار معتبر بینتکرار شود. در نتیجه به جای بهره

 .شوداقتصاد تحمیل می

 گذاری نادرستسیاست

ود عملکرد و رقابتی کردن نظام تامین مالی است. با مطالعه تجربه بسیاری از کشورهای بازار بدهی ابزار موثر برای ایجاد رونق، بهب

اند. این در حالی است که در داخل شود که کشورهای موفق به این بازار دید بلندمدت داشتهپیشرفته در بازار بدهی مشخص می

های تنها به یک وجه از بازار بدهی که تامین مالی طرح گیری از این ابزار شکل گرفته است وکشور، نگاه نادرستی درخصوص بهره

گیرد که عمدتا سودآوری برای هایی صورت میشود. از سوی دیگر تامین مالی در طرحمدت است، نگاه میدولت در بازه زمانی کوتاه

 . حال آنکه به گفته کارشناسان، بازارکننده اوراق در پی ندارد و تنها باید به فکر تامین منابع برای پرداخت سود اوراق باشندعرضه

کند، حاوی نکات مثبت دیگری مثل ها به دولت کمک میدهی و مدیریت بدهیبدهی در شکل صحیح خود عالوه بر اینکه در سامان

های استاست. اما برخی از سی« گذار برای کشف نرخ سودکمک به سیاست»و « تقویت توان سیاست مالی»، «گسترش ابزارهای بانکی»

نادرست در بدو تشکیل بازار بدهی باعث شده است که کل این ابزار از سوی مسووالن بازار بدهی زیر سوال برود. از نگاه کارشناسان 

های غیرتخصصی و ناآشنا با این ابزار بوده است. این در حالی است که این اشتباه نخست، محول کردن انتشار اوراق بدهی به دستگاه

های تخصصی مالی باشد نه نهادهای تعاونی و کشاورزی. از سوی دیگر واگذاری انتشار این اوراق باعث رعهده دستگاهفرآیند باید ب

گذار اقتصادی باشد و همچنین انتشار اوراق در بازه زمانی های سیاستشده در این اوراق، مخالف سیاستشده که نرخ سود وضع

در این اوراق شد. در گام بعدی، افزایش نرخ این اوراق باعث شد که یک رقابت ناسالم میان بلندمدت، عاملی برای باال ماندن نرخ سود 

وشی پگذاران بازار سرمایه را وادار کرده که از دیگر مزایای بازار بدهی چشمبازار بدهی و بازار سهام شکل گیرد که برخی از سیاست

کار کارشناسی باعث خواهد شد تعهدات دولت در آینده گسترش یابد و با توجه  های سود باال و بدون انجامکنند. انتشار اوراق با نرخ

های مالی دولت، مشکالت عدم تامین سود این اوراق باعث ایجاد مشکلی جدید شود. این در حالی است که برای تامین به محدودیت

شده است و این خطر وجود دارد که نگاه دولت منابعی در نظر نگرفته  ١٣9٦سود اوراق منتشر شده در سال جاری، در بودجه سال 

های جدید دولت بدون در نظر گرفتن ارزیابی بار دیگر به سمت منابع بانک مرکزی تغییر کند. خطر دیگر این موضوع است که طرح

 خرید تضمینی»های بدون بازگشت عمومی نظیر طور مدام بخواهد منابع طرحای به بازار بدهی تحمیل شود و دولت بهکارشناسانه

های را از بازار بدهی تامین مالی کند. این در حالی است که دالیل توسعه بازار بدهی، بهادار کردن بدهی« طرح بیمه سالمت»و « گندم

ته تر از گذشها بود تا در شرایط تنگنای مالی، ابزاری باشد که جریان نقدینگی در اقتصاد را روانقبلی دولت و بهبود کیفیت این بدهی

 .کند

 ترپاسخ نادرست

مجموع این عوامل باعث شد که بازار بدهی از مسیر اصلی خود منحرف شود و پیامد آن، جلوگیری از انتشار اوراق بدهی در بازار 

 یکی از دالیل مطرح شده تاثیر گرفتن بازار سهام از بازار اوراق بدهی است. در پاسخ باید گفت .سرمایه از سوی مسووالن بورس بود

اگر مبنای این تفکر تنها بر حجم بازار باشد این رویکرد اشتباه است. آمارها در کشورهای پیشرفته حاکی از آن است که حجم اوراق 

 .درصد نیز رسیده است ٨٠بدهی نسبت به کل بازار سرمایه حتی به باالی 
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رسد. به گفته مسووالن حجم درصد نیز می ٥٠ شود و به حداین در حالی است که در کشورهای در حال توسعه این نسبت کمتر می

درصد از حجم کل بازار سرمایه است. بنابراین  ٦هزار میلیارد تومان رسیده است که این رقم حدود  ٣٥اوراق بازار بدهی به حدود 

ی اق جلوگیری کرد؛ اما برختوان با استناد به این آمار که نسبت اوراق بدهی به حجم کل بازار رقم باالیی است از انتشار این اورنمی

ه اینکه گیرد. با توجه باز منتقدان، اعتقاد دارند که مبنای نرخ سود این اوراق کم ریسک و نحوه انتشار آن به شکل صحیح صورت نمی

توان یهد بود، بلکه متواند قابل تامل باشد؛ اما مطمئنا راه حل نهایی، منع انتشار اوراق یا انتقال آن به بازار پول نخوااین دو موضوع می

گیری از تجربه کشورهای پیشرفته، رویکرد مناسبی برای انتشار این اوراق در نظر گرفت و با تغییر مکانیزم در نحوه انتشار با بهره

مایه رراهکارهای اصالحی را برای توسعه بازار بدهی، به کار بست. در غیر این صورت، پاک کردن صورت مساله، هیچ نفعی برای بازار س

مجموعه این رفتارها باعث شده است که یک چرخه مخرب در بازار بدهی شکل گیرد. در وجه نخست، .و اقتصاد کشور نخواهد داشت

شناخت نادرست و درک اشتباه در عرضه اوراق باعث انحراف بازار بدهی در ابتدای مسیر شد که این نگاه همچنان تداوم دارد. 

سود نامتناسب با شرایط بازار، میدانی را برای رقابت کاذب بازار بدهی و بازار بورس فراهم آورد و از سوی همچنین انتشار اوراق با نرخ 

عنوان یک فرصت در اقتصاد ایران یاد ها، در حال حاضر باعث شده ابزاری که از آن بهدیگر، واکنش نامناسب برای حل این مشکل

 .شد، به یک تهدید در اقتصاد تبدیل شودمی

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٤9١/%DA%٨٦%D٨%B١%D٨%A 
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 اقتصاد محصوالت
 فارس - ۹۵/۱۱/۱۶ : تاریخ

 هزار قطعه جوجه یکروزه در بورس کاال  ۱38عرضه 
  .های نفتی و پتروشیمی استهزار تن انواع فرآورده ٧٧اولین روز هفته جاری میزبان عرضه تاالر پتروشیمی بورس کاالی ایران در 

هزار تن انوع قیر شرکت های نفت جی، نفت  ٤٨به نقل از روابط عمومی بورس کاالی ایران، در این تاالر  خبرگزاری فارسبه گزارش 

های پاالیش نفت تبریز و پاالیش نفت هزار تن وکیوم باتوم نیز از سوی شرکت 9ش نفت تبریز عرضه می شود. پاسارگاد و پاالی

 .اصفهان به همراه یکهزار تن لوب کات سبک و یکهزار تن سالپس واکس پاالیش نفت تبریز بر روی تابلوی عرضه می رود

تن گوگرد  2٠٠یکهزار تن گوگرد پاستیلی شرکت پاالیش گاز ایالم، از دیگر کاالهای عرضه شده در این تاالر می توان به عرضه 

هزار تن انواع  ١١در این تاالر همچنین بیش از  .گرانوله پاالیش نفت تبریز و یکهزار تن گوگرد کلوخه پاالیش نفت اصفهان اشاره کرد

ایران نیز در اولین روز هفته میزبان عرضه  تاالر صادراتی بورس کاالی.، آمونیاک و سود کاستیک عرضه می شود PBRپلی اتیلن، 

هزار تن گوگرد گرانوله پاالیش نفت  ٥شرکت ریونیز پاالیش آرتان است. در این تاالر  ٨٠١٠٠هزار تن قیر  2و  ٦٠٧٠هزار تن قیر  ٣

 .شازند اراک نیز عرضه را در تاالر صادراتی تجربه می کند

 فرعیهزار قطعه جوجه یکروزه در تاالر  ۱38عرضه 

هزار قطعه انواع جوجه یکروزه گوشتی، مادر گوشتی و اجداد گوشتی از سوی  ١٣٨روز شنبه در تاالر فرعی بورس کاالی ایران 

های دامی جاهد و مجتمع کشت و صنعت سبزدشت عرضه می شود. قیمت پایه جوجه یکروزه گوشتی نهاده های دامی جاهد نهاده

 .است شده اعالم هزار ریال  ٧٥٠هزار ریال و اجداد گوشتی  ١٥٠ه یکروزه مادر گوشتی هزار ریال، هر قطعه جوج ١٦هر قطعه 

تن خوارک طیور اقدام می  ٣٦٥تن خوراک دام و  2٧٠شرکت خوراک دام پارس نیز امروز در تاالر فرعی بورس کاال نسبت به عرضه 

 .شد شهر سبز در تاالر فرعی عرضه می شودتن از شوی شرکتهای آیدا اصفهان و به ٣٧٦2کند. رب گوجه نیز به میزان 

هزار تن گندم خوراکی و دورم داخلی، یکهزار تن کنجاله سویا،  2٣تاالر کشاورزی بورس کاالی ایران نیز طی روز شنبه شاهد عرضه 

پرده کاالیی بصورت گواهی س ٣٣هزار تن ذرت دانه ای ماده  ١٧تن انواع روغن و  2٠٠تن شکر سفید، یکهزار تن شکر خام،  ١2٠٠

تا  ١٠سایز   A3 تن سبد میلگرد ٥٥٠تاالر محصوالت صنعتی و معدنی نیز در روز شنبه عرضه .هزار تن بصورت فیزیکی است ٣و 

 .کندکیلوگرم شمش طالی مجتمع زر معدن اختران را تجربه می ٥شرکت فوالد آذربایجان و  ٣2

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١٣9٥١١١٦٠٠٠٦٥٣ 
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 اقتصاد محصوالت
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۹تاریخ: 

 اندازی تاالر پسته و زعفران در بورس کاال، ثمره راه"تنظیم بازار و شفافیت "

ظیم شود در مسیر تنشوند که این اقدام باعث میاندازی میکاالی ایران راهعنوان تاالر یا تابلویی در بورس بورس زعفران و پسته به

 .هر چه بیشتر بازار این دو محصول و همچنین شفافیت بیشتر در اقتصاد حرکت کنیم

و  عفراناندازی بورس زبه گزارش خبرنگار ایانا، شاپور محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار امروز در نشستی خبری درباره راه

شوند که اندازی میعنوان تاالر یا تابلویی در بورس کاالی ایران راهپسته از سوی بورس کاالی ایران گفت: بورس زعفران و پسته به

 شود در مسیر تنظیم هرچه بیشتر بازار این دو محصول و همچنین شفافیت بیشتر در اقتصاد حرکت کنیم.این اقدام باعث می
 شود، افزود:هرچه محصوالت بیشتری در بورس کاال عرضه و معامله شود، از حجم اقتصاد زیرزمینی کاسته میوی با بیان اینکه 

ها عوامل مهمی در کاهش معامالت زیرزمینی هستند، بر این اساس باید از عرضه کاالهای همگن و آن محصوالتی که عرضه بورس

 تند، حمایت شود.آنها در بورس کاال مداوم و دارای بازیگران متعدد هس
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به این پرسش که فروش برخی محصوالت اموال تملیکی از طریق بورس کاال دارای چه 

ن کند و این دست اتفاقات باعث رضایت مسئوالهایی است، پاسخ داد: این روش فروش قطعاً به شفافیت بیشتر اقتصاد کمک میمزیت

 شد؛ بنابراین با عرضه اموال تملیکی در بورس کاال، شاهد روند شفاف و قابل رصد این محصوالت خواهیم بود. و مردم خواهد
ان گری در میدهند و دیگر واسطهگران خود را با آن تطبیق میبه گفته محمدی، وقتی نرخ مرجعی در بازار وجود داشته باشد، معامله

 نخواهد بود./
http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٤٧2/%D٨%AA%D9%٨٦%D٨% 
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 اقتصاد محصوالت
 فودپرس ۱۳۹5بهمن ماه  ۲۳شنبه 

 روایت بانک مرکزی از آخرین تحوالت قیمت مواد غذایی

هایی تازه و گوشت مرغ افزایش و نرخ گروه های تازه، سبزی هایبهمن نرخ تخم مرغ، برنج، میوه ١٥در هفته منتهی به  <مواد غذایی

نظیر قند و شکر و حبوب کاهش داشته است البته نرخ لبنیات، گوشت قرمز، چای و روغن نباتی نسبت به هفته قبل از آن تغییری 

را منتشر و اعالم کرد که قیمت گروه لبنیات  9٥.١١،١٥ه منتهی به بانک مرکزی گزارش خرده فروشی مواد خوراکی برای هفت.نداشت

درصد،  2٣درصد، میوه های تازه  2١.٧درصد، حبوب  ٣١.2درصد، برنج  ٧،9یکسال اخیر( )در یکسال منتهی به هفته مورد گزارش 

 ٨.٤درصد و روغن نباتی  ١٣.١درصد، چای  2٣.٧درصد، قند و شکر  2١.٤درصد، گوشت مرغ  ٧.٥گوشت قرمز  ٠.2های تازه سبزی

 .درصد کاهش مواجه شده است ١٦.١درصد و سبزی های تازه با  ١١.٦درصد افزایش یافته اما در همین حال نرخ گروه تخم مرغ 

 ١١قلم کاال در قالب  ٤2قیمت خرده فروشی  9٥.١١،١٥گفتنی است طبق گزارش خرده فروشی مواد خوراکی برای هفته منتهی به 

گروه  ٤گروه دیگر کاهش داشته است البته  2گروه مواد خوراکی افزایش و قیمت  ٥خوراکی اعالم شد؛ در این هفته نرخ  گروه مواد

تازه و گوشت  های تازه، سبزی هایبر این اساس در هفته ای که گذشت نرخ تخم مرغ، برنج، میوه.مواد خوراکی تغییر قیمت نداشتند

قند و شکر و حبوب کاهش داشته است البته نرخ لبنیات، گوشت قرمز، چای و روغن نباتی نسبت  هایی نظیرمرغ افزایش و نرخ گروه

 .به هفته قبل از آن تغییری نداشت

 لبنیات و تخم مرغ

 ١.٦مرغ معادل قبل بدون تغییر بود. قیمت تخم اقالم این گروه نسبت به هفته در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات قیمت همه

 .رفتریال فروش می ١١٠٠٠٠الی  99000ای افزایش داشت و شانهدرصد 

 برنج و حبوب

درصد ٠2در این هفته در گروه برنج بهای برنج وارداتی غیرتایلندی و برنج داخله دو ثابت بود و قیمت برنج داخله درجه یک معادل 

 .قیمت سایر اقالم این گروه بدون تغییر بوددرصد کاهش داشت و  ٠.٣افزایش یافت. در گروه حبوب بهای لوبیا چیتی معادل 

 میوه ها و سبزی های تازه

ظر ها از ندر هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری انگور عرضه کمی داشت. سایر اقالم میوه و سبزی تازه که تعدادی از آن

 .شدمیادین میوه و تره بار عرضه میها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان کیفی در مقایسه با سایر میوه فروشی

درصد  ١9،٤های تازه بهای انگور معادل کردند که در گروه میوهمیوه فروشی های سطح شهر اقالم میوه و سبزی تازه را عرضه می

های یهای تازه بهای پیاز و سبزدر گروه سبزی.درصد افزایش یافت ٦.٧درصد تا  ٠.٦کاهش ولی قیمت سایر اقالم این گروه ین 

 .درصد افزایش داشت ٧.٨درصد تا  ١.2درصد کاهش ولی بهای سایر اقالم این گروه بین  ١.2برگی ثابت بود. قیمت لوبیا سبز معادل 

 گوشت قرمز و گوشت مرغ

ش درصد افزای 2.٥در هفته مورد گزارش قیمت گوشت گوسفند و گوشت تازه گاو و گوساله بدون تغییر بود و بهای گوشت مرغ معادل 

  .یافت

 قند، شکر، چای و روغن نباتی

 .درصد کاهش داشت و بهای قند، چای خارجی و انواع روغن نباتی ثابت اعالم شد ٠،٥در این هفته قیمت قند و شکر معادل 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=f٠١e٧٦fa٥٧٤٠٤9c2٨٧٦2٦92d٧٦d٥٠٠ 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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 اقلیم و منابع طبیعی
 فارس - ۹۵/۱۱/۱۶ : تاریخ

 دهدفارس از شرایط جوی کشور گزارش می
ا از اواخر بهمن در ارتفاعات البرز و زاگرس/ آسمان تهران فردا صاف است افزایش دم دما در اغلب شهرها و احتمال وقوع افزایش 

شود و رخداد پدیده بهمن در ارتفاعات البرز و زاگرس مرکزی بینی میوقت فردا یکشنبه و روز دوشنبه برای اغلب نقاط کشور پیش

، یابی هواشناسیهای پیشنقشهها و ، براساس تحلیل آخرین دادهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی  .دور از انتظار نیست

روز یکشنبه در نیمه غربی کشور جوی نسبتاً آرام و پایدار حاکم خواهد بود و در جنوب شرق و شرق کشور وزش باد شدید و پدیده 

ه های البرز و روز دوشنببه سبب عبور موج کم دامنه تراز میانی جو، روز یکشنبه در شمال غرب و دامنه.گردوخاک رخ خواهد داد

 .شودمی بینیپیش عالوه بر مناطق ذکر شده در جنوب و جنوب شرق کشور ابرناکی گاهی وزش پراکنده و گاهی وزش باد

 .امروز خلیج فارس و دریای عمان به سبب وزش باد شدید مواج است

 ارتفاعات رد بهمن پدیده رخداد و شودمی بینیپیش از اواخر وقت فردا یکشنبه و روز دوشنبه برای اغلب نقاط کشور افزایش نسبی دما

 ضمن شود،می بینیپیش آسمان تهران فردا صاف همراه با غبار محلی در بعدازظهر ابری.نیست انتظار از دور مرکزی زاگرس و البرز

 ٧ یبترت به تهران در فردا دما کمینه و بیشینه. است همراه باد وزش و ابر کاهش با بعدازظهر در و ابرینیمه تهران دوشنبه روز آنکه

 9درجه زیر صفر، ارومیه، بیرجند، سنندج و شهرکرد با کمینه دمای  ٧روز آینده اردبیل با کمینه دمای .بود خواهد درجه صفر و

درجه باالی صفر  21درجه زیر صفر سردترین مراکز استان و بندرعباس با بیشینه دمای  ١٠درجه زیر صفر و همدان با کمینه دمای 

متر ثبت میلی ٦٤.٨ماه امسال میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا روز هفتم بهمن.مرکز استان خواهد بودترین گرم

درصد بارش سال گذشته  ٤٨.٥متر بود، بنابراین بارش سال جاری میلی ١٣٣.٦شد؛ میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی 

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

snews.com/newstext.php?nn=http://www.far١٣9٥١١١٦٠٠١٠٠9 
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 اقلیم ومنابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۶تاریخ: 

 تهدید حیات در جنوب شرق کشور با انتقال آب

های گذشته مقصد پرندگان مهاجر سیبری بود و در طی هزاران سال امکان حیات را برای تاالب باشکوه جازموریان که در سال

 .کشدها به سختی نفس میمهریکرد، اما در این ایام دل آزرده از بیخداوند در جوار خود فراهم میمخلوقات 

 محمدرضا سیفی، فعال محیط زیست: -خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( 

اند، از آن برخواسته های مختلف به حمایتفعاالن محیط زیست در عرصهها افتاده و هاست که پژمردگی دریاچه ارومیه بر سر زبانمدت

اما درست در ضلع مقابل دریاچه ارومیه یعنی در جنوب شرق ایران، تاالب بسیار عظیم و گمنامی وجود دارد که شاید حتی هنوز 

های گذشته مقصد پرندگان مهاجر سیبری نامی از آن به گوش بسیاری از هموطنان نرسیده باشد. تاالب باشکوه جازموریان که در سال

ها مهریکرد، اما در این ایام دل آزرده از بیدر طی هزاران سال امکان حیات را برای مخلوقات خداوند در جوار خود فراهم می بود و

کشد.حوزه جغرافیایی جازموریان محل تالقی سه استان کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان است که به سختی نفس می

های مترمربع بین رشته کوه ٦٠٠هزار و  9٦گیرد. حوضه آبریز جازموریان به مساحتی برابر با میهایی از این سه استان را در بر بخش

بشاگرد در جنوب و بارز در شمال جای دارد. رودهای اصلی این حوضه یعنی بمپور در شرق و هلیل رود در غرب به عنوان شاهرگ 

 کردند.ه این تاالب سرازیر بودند و این منطقه را سیراب میحیاتی و زندگی بخش جازموریان، همراه با رودهای فصلی همگی ب

های پر شمار دام بود و از مراکز کوچ پرندگان مهاجری بود که از مناطق سردسیر تاالبی که در روزگاری نه چندان دور، پذیرای گله

ن دامداران و نخل کارانی بود که علوفه آمدند. حاشیه تاالب و حاشیه رودخانه هلیل رود مسکسیبری و شمال اروپا به این نقطه می

ایی زیست محیطی و اجتماعی، تاالب کردند. با این وجود امروزه فاجعههای خود را از این راه تامین میاحشام و آب نخلستان

های . در سالکندجازموریان و صدها هزار خانوار ساکن اطراف آن در سه استان کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان را تهدید می

های هلیل رود و بمپور، حفر هزاران چاه اخیر به دالیل مختلفی همچون تغییر اقلیم، احداث چندین سد و بند در باالدست رودخانه

 مجاز و غیرمجاز در اطراف تاالب و عدم رعایت حقابه تاالب، دیگر رمقی برای جازموریان باقی نگذاشته است.

 "صفارود"طرح انتقال آب 

آغاز شده  "صفارود"طرحی با عنوان  ١٣٨٦های جازموریان به گوش مسئولین مربوطه نرسیده است و از سال با این همه گویی ندبه

عنوان شاهرگ حیاتی جازموریان به سمت شمال کرمان منتقل خواهد شد و های هلیل رود بهاست که طی آن، آب از سرچشمه

ای بر این باورند که این طرح ربطی به خشک شدن جازموریان اشته است. اگر چه عدهدرصدی د ٧٠تاکنون نیز این طرح پیشرفت 

ندارد و آب سد صفارود از رودخانه سرمشک است نه هلیل رود، اما این ادعا از لحاظ علمی کامال مردود است. دکتر حمیده چوبک و 

فرهنگی -حوزه جغرافیایی"ای با عنوان شگاه لندن( در مقالهدکتر محمد یوسف کیانی )دانشیار دانشگاه تهران و فارغ التحصیل از دان

که در مجله مدرس دانشگاه تربیت مدرس تهران منتشر شده است، به صورت دقیق و علمی حوزه جغرافیایی جازموریان  "جازموریان

جازموریان توصیف شده است  اند. در بخشی از این مقاله موقعیت جغرافیایی هلیل به عنوان آبریز اصلی و حیاتیرا ترسیم کرده

عنوان سرچشمه اصلی هلیل رود تا تاالب جازموریان، های هزار و رودخانه سرمشک بههای کوه.همچنین نقشه هوایی هلیل رود از دامنه

رودخانه هلیل رود از کوهستان "های آن چنین نوشته است: با دقت ترسیم شده است. دکتر چوبک در توصیف هلیل رود و سرچشمه

ود؛ شگیرد و رو به سوی جنوب باختری سرازیر میسرچشمه می -منطقه سرمشک  -کیلومتری شمال باختری جیرفت  9٦هزار در 

ست، دانارتباط با هلیل رود میبنابراین بر خالف ادعای فوق که رودخانه سرمشک را بی "شود...سپس به دهستان بهرآسمان وارد می

ه اصلی هلیل رود منطقه سرمشک است. لذا اگر سد صفارود مانع ارتباط آب سرمشک با هلیل طبق مقاله علمی دکتر چوبک سرچشم

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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رود شود، هلیل رود سرچشمه اصلی خود را از دست خواهد داد و اگر هلیل که شاهرگ حیاتی جازموریان است جان نگیرد، احیاء 

این طرح نادیده گرفته شده است و حقابه کشاورزان جازموریان بسیار مشکل خواهد بود.عالوه بر مشکل مذکور، مشکالت حقوقی 

های جیرفت و عنبرآباد که پیش از این در منصب جنوب کرمان مخدوش شده است. در این زمینه یحیی کمالی پور نماینده شهرستان

ای ب متنعم شده و عدهای از آنباید کاری انجام بدهیم که عده"قضاوت مشغول به خدمت بود، در اعتراض به طرح صفارود بیان کرد: 

مند نشوند، در حالی که آب سهم آنهاست و ما اسناد مالکیتی مردم حوضه هلیل از آبریز بافت تا جازموریان را داریم دیگر از آن بهره

 بیان. وی "ای وجود ندارددرصد مالکیت رسمی آنها، نوشته حقابه از هلیل است و امروز این اسناد عمال مخدوش شده و حقابه ٨٠که 

شود و اگر این میلیون مترمکعب در سد بافت تجمیع می ٤٠میلیون مترمکعب آب در آینده در سد صفارود و  ١2٠قریب به "کرد:

.در کنار مشکالت فوق، مشکالت شرعی این طرح نیز مورد اغفال قرار گرفته "حجم آب از هلیل گرفته شود، آبی برای هلیل می ماند؟

ده مردم استان خوزستان در مجلس خبرگان رهبری پیرامون مشکالت شرعی طرح انتقال آب کارون به است. آیت اهلل کعبی نماین

انتقال آب کارون به فالت مرکزی برای مصارف کشاورزی و صنعتی بر اساس آنچه در مسئله بیستم و نهم "فالت مرکزی ایران گفت: 

آور است، زیرا بر خالف حق سبق و آمده است، حرام شرعی و ضمانتو مسائل بعد از آن  )ره(احیای موات تحریرالوسیله امام راحل

اولویت در موارد تزاحم حقوق و باعث ضرر فاحش به مردم شریف استان خوزستان، خشک شدن و مردن هزاران هزار هکتار نخلستان 

ت. حق سبق عبارت است از . در این فتوا مالک حرمت انتقال آب یکی حق سبق و دیگری حرمت اضرار اس"و زمین کشاورزی است

ها و ... که به سبب پیشی گرفتن بر دیگران برای ها، بوستانهای عمومی همچون مساجد، زیارتگاهحق اولویت در استفاده از مکان

سبقت گیرنده ثابت است. و کسی که در استفاده از مکان عمومی برای دیگران پیشی بگیرد، نسبت به آن مکان حق اولویت پیدا 

های آن طبق اصل تواند در استفاده از آن مکان مزاحم وی شود. نسبت به آب هلیل رود و سرچشمهد و در نتیجه دیگری نمیکنمی

داران جنوب کرمان شرعاً نسبت به سایرین در اولویت هستند و هرگونه عملی که در جهت از بین بردن این فقهی حق سبق، حقابه

ه فقهی )ال ضرر( ضرر رساندن به خود و دیگران حرام است. قاعده مزبور شامل طرح صفارود حق باشد حرام است. از طرفی طبق قاعد

شود، چرا که با عملیاتی شدن آن، ضرر فاحشی به مردم جنوب شرق کشور و به خصوص مردم جنوب کرمان تحمیل خواهد نیز می

اغ مردم این خطّه خواهد آمد. لذا طبق معیارهای شد و به زودی اثرات مخرّب زیست محیطی، امنیتی و اجتماعی این طرح به سر

 آور است. فقهی، طرح صفارود حرام شرعی و ضمان

 پیامدها

های انتقال آب که در بسیاری از نقاط کشور به اجرا در آمده است و یا در مرحله اجرا است، پیامدهای سوء و خطرناکی در پی طرح

های هلیل رود به سمت شمال کرمان ان پیامدهای طرح انتقال آب از سرچشمهخواهد داشت. لیکن در این سطور تنها درصدد بی

ترین عواقب قطعی طرح صفارود، تاثیرات مخرب های دلسوزانه به گوش مسئوالن برسد.یکی از مهمهستیم، امیدوارم که این دغدغه

 هر در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکهزیست محیطی بر جنوب و جنوب شرق کشور است. دکتر امینی فرد نماینده محترم ایرانش

ش متاسفانه هیچ پژوه"درصد منشاء وقوع ریزگردها در سطح استان سیستان و بلوچستان خشکی تاالب جازموریان است، عنوان:  2٣

ردها ا این ریزگهای کرمان و هرمزگان نیز ب. عالوه بر استان سیستان و بلوچستان، استان"مدونی در مورد این تاالب انجام نشده است

های جنوبی هر روز های شمالی و مواجهه با جبهه هوای گرم در استانکنند. با سردتر شدن دمای هوا در عرصهدست و پنجه نرم می

یزگرد آب و علف تبدیل شده، به کانون رشاهد بادهای شدید هستیم و با وزش کوچکترین بادی بستر جازموریان که حاال به بیابانی بی

ای شد، وقوع ریزگردها در جنوب کرمان و هرمزگان بود که زندگی مردم شود. نمونه این مسئله که در روزهای اخیر رسانهمیتبدیل 

ای شد اما کمتر به این موضوع پرداخته شده که دلیل این ریزگردها بادهای را مختل کرد. اگرچه اخبار ریزگردهای هرمزگان رسانه

تر جازموریان را کیلومترها آن سوتر بر سر مردم هرمزگان ریخت.دکتر معصومه ابتکار رئیس سازمان شمالی به جنوبی بود که خاک بس

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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درصد از ریزگردهای کشور  2٥محیط زیست طی بازدید از تاالب جازموریان در اردیبهشت ماه سال جاری، جازموریان را منشاء 

ازموریان موضوعی است که در سطح ملی برای دولت اهمیت بسیاری ج"ای با خبرگزاری ایسنا بیان کرد: معرفی کرد. وی در مصاحبه

دارد و مقام معظم رهبری نیز به طور خاص و ویژه به بحث گرد و غبار و استان کرمان توجه دارند و این امر خط مشی کار ما را به 

قابل انکار است و چه بسا اگر امروز . بنابراین، تأثیرات مخرّب خشکی تاالب جازموریان بر محیط زیست غیر "کندخوبی روشن می

رح ها اگر طهای کشور را بگیرد. با این توصیفای برای این معضل اندیشیده نشود، فردا این ریزگردها دامن بسیاری از استانچاره

ر احیاء این طور کامل عملیاتی شود، تاالب جازموریان شاهرگ حیاتی خود یعنی هلیل رود را از دست خواهد داد و دیگصفارود به

توان گفت، غیرممکن خواهد بود.پیامد خطرناک دیگری که در پی این تاالب به عنوان منشا ریزگردهای کشور، بسیار مشکل و می

ها خواهد بود. از دیر باز منطقه جنوب کرمان به خصوص جنوب کرمان را خواهد گرفت، افزایش ناامنیطرح دامن جنوب شرق و به

ی کشاورزی کشور مطرح بوده است و عمده دلیل آن همجواری حدود یک میلیون جمعیت ساکن این منطقه هاعنوان یکی از قطب

های خروشان هلیل رود بود اما این با رودخانه هلیل رود و تاالب جازموریان است. مردمی که عمده درآمد و منبع ارتزاقشان از آب

هایشان نشسته است. اگر جازموریان همچون تاالب هامون در سیستان و هروزها به جای آب، خاک از جازموریان و هلیل بر سر سفر

بلوچستان به فراموشی سپرده شود و مردم کشاورز جنوب کرمان درآمد خود را از دست رفته ببینند، به ناچار به سمت درآمدهای 

ها در منطقه جنوب کرمان امنیکاذب همچون قاچاق مواد مخدر روی خواهند آورد و این مسأله سبب گسترش بیش از پیش نا 

خواهد بود. این در حالی است که عمده دلیل خشکی تاالب هامون مربوط به خارج از مرزها است اما خشکی جازموریان کامال منشأ 

ین ا های انحرافی فراهم شده است وداخلی دارد. با گسترش فقر و نبود درآمد کافی برای مردم این منطقه، زمینه فعالیت برای گروه

توان به نوعی مخلّ امنیت جنوب شرق پردازند. بنابراین طرح صفا رود را میها با شدت هر چه بیشتر به ترویج افکار خود میگروه

گیر مردم مظلوم جنوب شرق خواهد شد، از دست رفتن شغل و در پی کشور دانست.پیامدی دیگری که از قِبَل طرح صفارود دامن

یی جاپناه خواهد بود. اساسا جابهنشینی در کالنشهرها و در بسیاری موارد آوارگی مردم بیافزایش حاشیههای گسترده و آن مهاجرت

های انتقال آب باید به صورت جدی آب از یک حوضه آبریز به حوضه دیگر اشتباهی غیر قابل جبران است. سوالی که طرفداران طرح

د دهنشود، صنعت و کشاورزی را به شکلی گسترش میکمبود آب احساس میبه آن پاسخ دهند، این است که چرا در مناطقی که 

 هایِ کالنکه به جای صرف هزینهای دیگر شوند؟ در حالیکه باعث تراکم جمعیت شود و پس از آن، مجبور به انتقال آب از منطقه

ود، بپردازند. که در این صورت نه تنها مانع توان به توسعه همان منطقه که هزاران سال مقصد آب بو میلیاردی جهت انتقال آب، می

نشینی در کالنشهرهایی همچون کرمان خواهند شد، بلکه سیل مهاجرت به سمت این شهرها کاهش مهاجرت و گسترش حاشیه

ذر گخواهد یافت و حتی بر عکس خواهد شد.و اما سخن پایانی؛ اگر بتوان از مشکالت علمی، حقوقی و فقهی طرح انتقال آب صفارود 

 توان اثرات مخرب زیست محیطی، امنیتی و اجتماعی این طرح بر جنوب شرق کشور را نادیده گرفت؟کرد، چگونه می

 منابع:

شناسی ایران؛ چوبک، حمیده؛ کیانی، محمد یوسف؛ مدرس علوم های باستانفرهنگی جازموریان در بررسی -حوزه جغرافیایی  -

 .٣٥؛ شماره ١٣٨٣انسانی؛ زمستان 

 .١٣٨9پور، انوشیروان؛ تهران؛ لحظه؛ اقتصادی از تاالب جازموریان؛ رستم -گزارشی اجتماعی  -

 استان متأثر از جازموریان. ٤بارد/ خبرگزاری مهر؛ سایه ریزگردها روی جنوب کرمان، خاک از آسمان جنوب کرمان می -

 .١٣92؛ قواعد فقه؛ محقق داماد یزدی، سیدمصطفی؛ قم؛ مرکز نشر علوم اسالمی -

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٣١٠/%D٨%AA%D9%٨٧%D٨%AF% 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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 اقلیم و منابع طبیعی
 فارس - ۹۵/۱۱/۲۱ : تاریخ

 دهدفارس از شرایط جوی کشور گزارش می
های های کوهستانی و احتمال سقوط بهمن فردا بارش برف و لغزندگی جادهبارش برف و باران در برخی شهرها/ لغزندگی جاده 

، سمنان و خراسان و بارش برف و ، شرق تهرانهای گیالن، مازندران، گلستان، اردبیلکوهستانی و احتمال سقوط بهمن در استان

  .شودبینی میو چهارمحال و بختیاری پیش هگیلویه و بویر احمدهای کها در استانلغزندگی جاده

های هواشناسی، ورود سامانه بارشی را از سمت مرزهای غربی به کشور ، تصاویر ماهوارهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

هایی از مرکز، های پراکنده در بخشسامانه در نیمه غربی کشور کاسته شده و بارش دهد؛ روز جمعه از شدت فعالیت ایننشان می

های زاگرس مرکزی و جنوبی و شرق کشور رخ خواهد داد و عمده فعالیت این سامانه به صورت برف و باران در شمال شرق، دامنه

 .های شرقی خزر استالبرز مرکزی و شرقی، سواحل خزر به ویژه بخش

بارش پراکنده در نیمه شرقی و سواحل شمالی و از بعد از ظهر تشدید بارش در سواحل غربی خزر و بارش برف و باران در  روز شنبه

های ایالم از بعداز ظهر امروز تا ظهر جمعه پدیده گرد و خاک در استان.شودبینی میهای البرز مرکزی و زاگرس مرکزی، پیشدامنه

امروز هوا در شهرهای صنعتی و پر جمعیت با غبار محلی همراه است و از اوایل امشب کیفیت هوا .و خوزستان دور از انتظار نیست

های های کوهستانی و احتمال سقوط بهمن در استانبارش برف و لغزندگی جاده ١٣9٥/١١/22روز جمعه .یابددر این مناطق بهبود می

ها در خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و بارش برف و لغزندگی جاده ، سمنان،، شرق تهرانگیالن، مازندران، گلستان، اردبیل

 تمهیدات شود اقدامات وشود از این رو توصیه میبینی میو شمال چهار محال و بختیاری پیش های کهگیلویه و بویر احمداستان

ابری همراه با بارش پراکنده و وزش باد و اواسط آسمان تهران فردا .شود گرفته نظر در احتمالی هایخسارت از جلوگیری جهت الزم

شود، همچنین روز شنبه آسمان تهران نیمه ابری و اوایل شب ابری خواهد بود؛ بینی میروز کاهش ابر گاهی وزش باد شدید پیش

 .درجه خواهد بود ١و  9بیشینه و کمینه دما فردا در تهران 

درجه زیر صفر سردترین مراکز استان و بندرعباس با  ٧فر و ارومیه با کمینه دمای درجه زیر ص ٨روز آینده اردبیل با کمینه دمای 

 .درجه باالی صفر گرمترین مرکز استان خواهد بود 2٥بیشینه دمای 

میلیمتر ثبت شد، میزان بارش در سال  ٧٧ماه سال جاری میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا روز چهاردهم بهمن

 .درصد بارش سال گذشته است ٥٧.١میلیمتر بود بنابراین بارش سال جاری  ١٣٤.٨ر این بازه زمانی گذشته د

 .مشاهده کنندورزی را از اینجا خبرنامه هفتگی هواشناسی کشاتوانند کاربران همچنین می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١٣9٥١١2١٠٠١١9٨ 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۶تاریخ: 

 متر رسیدمیلی 87های جوی به ارتفاع بارش

 ٨٧بهمن ماه، به  ١٦های جوی از ابتدای مهرماه جاری تا امروز )شنبه( مدیریت منابع آب ایران اعالم کرد: ارتفاع ریزششرکت 

 .متر رسیده استمیلی

های جوی از به گزارش ایانا به نقل از پاون، بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی شرکت مدیریت منابع آب ایران، ارتفاع ریزش

متر میلی ٧2متر رسید که این رقم در نخستین روز هفته گذشته میلی ٨٧بهمن ماه، به  ١٦هرماه جاری تا امروز )شنبه( ابتدای م

درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبی  2٤متر، میلی ١١٥های مشابه درازمدت این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره.بود

 .دهدد کاهش نشان میدرص ٣٦متر، حدود میلی ١٣٦گذشته 

متر بارندگی بوده که در مقایسه با سال میلی ١٨٠حوضه آبریز اصلی کشور مربوط به حوضه آبریز دریای خزر با  ٦بیشترین بارش در 

 .درصد کاهش داشته است 2ساله،  ٤٨درصد و در مقایسه با متوسط  2٧آبی گذشته 

میلیمتر  29گانه اصلی کشور مربوط به حوضه آبریز مرزی شرق با های ششبنابر این گزارش، کمترین میزان بارش نیز در حوضه

 .استدرصد کاهش داشته 2٤ساله،  ٤٨درصد و در مقایسه با متوسط  ١٥بارش ثبت شده که در مقایسه با سال آبی گذشته 

ها متر و کمترین میزان بارشمیلی ٨٧٧.٥ها در ایستگاه محمودآباد در استان مازندران با بر اساس این گزارش، بیشترین میزان بارش

 .استمتر به ثبت رسیدهدر ایستگاه ابرکوه در استان یزد با یک میلی

 است.میلیون مترمکعب گزارش شده ٣٧٨میلیارد و  ١٤٣بهمن ماه جاری معادل  ١٦های اول مهر تا الزم به ذکر است، حجم بارش

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٣١٣/%D٨%A٧%D٨%B١%D 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۰تاریخ: 

 ها در اثر تغییر اقلیمتهدید منابع آب، با افزایش جمعیت باکتری

کند: رخدادهای شدید آب و هوایی طی تغییرات اقلیمی فشار بسیار مضاعفی را بر نیوزلند عنوان میاستاد بهداشت عمومی 

های آالینده آب مثل کند. این مسئله منجر به تهدید آب با باکتریهای آب آشامیدنی و زیرساختهای منابع آب وارد میزیرساخت

 .شوداشرشیا کولی می

های سنگین و جاری شدن العاده در تعدادی از شهرهای نیوزلند همواره بعد از بارش بارانحالت فوق به گزارش ایانا از رادیو نیوزلند،

شود، خصوصا برای شهرها و مناطقی که منبع آب آشامیدنی آنها رودخانه است. گل و الی در مور دآلودگی آب آشامیدنی اعالم می

شود. ز شهرها در مخازن آب شرب، سطح باکتری اشرشیا کولی مثبت اعالم میرود و در برخی ادر این مواقع کدورت آب بسیار باال می

 کنندگان باید در مصرف آب آشامیدنی دقت کنند.در این صورت با اعالم وضعیت هشدار برای مصرف آب، مصرف

های آلوده را با ف از خاکهای شدید و جریان یافتن آب در سطح زمین، جریان آب منابع آالینده مختلدر واقع در زمان رخداد باران

شود. عالوه بر آنکه هایی که منبع آب شرب هستند، باعث آلوده شدن منابع آب شرب میخود حمل کرده و با پیوستن به رودخانه

های آب های جدی به زیرساختهای سیل آسا، در بسیاری مواقع باعث آسیبها و بارانتشدید رخدادهای آب و هوایی مانند طوفان

 ق در شهرها شده است./و بر

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٥١٥/%D٨%AA%D9%٨٧% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۹تاریخ: 

راهکارهای مختلف برای معتدل کردن پذیر است/ استفاده از ها با حفظ اشتغال امکانمتعادل کردن دشت

 هادشت

های کشور در راستای کنترل اضافه برداشت یک ضرورت برای شرایط کنونی ایران های غیرمجاز حفرشده در دشتمسدود کردن چاه

باور است:  شک مشاغل زیادی را از بین خواهد برد. مشاور معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی بر ایناست، اما این اقدام بدون

وگو با خبرنگار ایانا بیان کرد: علیرضا پرستار امروز در گفت.پذیر استها با حفظ معیشت و اشتغال مردم امکانمتعادل کردن دشت

های غیرمجاز باید تعیین ریزی الزم انجام شود. چاهبحث ما این است که در سراسر کشور باید بر اساس قانون و مجوزها، کار برنامه

 شوند، اما باید به مسائل جانبی و اجتماعی این مسئله نیز توجه شود.تکلیف 

های غیرمجاز باید طبق قانون بررسی شوند. اگر شرایط دشت اجازه داد، مجوز فعالیت به چاه وی در تشریح سخن خود گفت: چاه

اند، باید ها گره زدهمعیشت خود را به این چاهها مسدود شوند. اما از آنجا که گروهی از افراد داده شود و در غیر این صورت این چاه

سری توان با یکهایی باشیم.مشاور معاون آب و خاک افزود: در برخی مناطق میبه فکر شغل جایگزین برای صاحبان چنین چاه

ترش صنعت، ها یا گسخانهاقدامات سفره را نگه داریم و به معیشت و اشتغال مردم نیز لطمه نزنیم. با استفاده از تغییر کشت، توسعه گل

 باید برای مردم شغل ایجاد کنیم.

 های غیرمجاز وزارت نیرو استمتولی تعیین تکلیف چاه

 های غیرمجاز است و این وزارتخانه باید دربه گفته پرستار، بر اساس قانون توزیع عادالنه آب، وزارت نیرو متولی تعیین تکلیف چاه

های غیرمجاز نیز اضافه برداشت یرمجازها را تعیین تکلیف کند. حتی اگر در موارد محدود، چاهها غها، چاهجهت متعادل کردن دشت

صورت اصولی های مجازی که بههای غیرمجاز منافع صاحبان چاههای اضافه برخورد شود.وی معتقد است: چاهدارند، با این برداشت

های اندازد. بنابراین نیازمند تعیین تکلیف چاهاند را به خطر میگذاری کردهیهبرند و با تکیه بر این منابع، سرمامی از منابع آب بهره

های های غیرمجاز وزارت نیرو بر اساس سخنان جواد میبدی، مدیرکل دفتر نظامغیرمجاز هستیم.در راستای تعیین تکلیف چاه

هزار حلقه چاه غیرمجاز که حفر آنها مربوط به قبل از  ١٠٣برداری و حفاظت آب و آبفای این وزارتخانه تصمیم دارد برای حدود بهره

روز )حدود نیم لیتر مترمکعب در شبانه 2٥های غیرمجاز بوده، پروانه برداشت به میزان و تصویب قانون تعیین تکلیف چاه ٨٥سال 

نیم  د و گفت: اصالً بحث تخصیصای، صنعتی و غیره صادر کند، اما پرستار با این مسئله مخالفت کردر ثانیه( برای مصارف، گلخانه

 ها برخورد شود.ها نیست و باید طبق قانون با این چاهلیتر آب به این چاه

وب های غیرمجاز باید در چارچوی عنوان کرد: یک طرف قضیه بخش کشاورزی است که باید این شرایط را بپذیرد. تعیین تکلیف چاه

 های موجود انجام شود.نامهآیین

 ود.گیری انجام شتوان نسخه واحد پیچید و باید بر اساس شرایط موجود تصمیمآب و خاک تأکید کرد: برای کشور نمیمشاور معاون 

ها سیاست کلی ما بر اساس توافقی که با وزارت نیرو داشتیم، این است که ابتدا باید جلوی وی اضافه کرد: در تعادل بخشی دشت

ضافه برداشت را گرفته و اگر این اقدامات به نتیجه نرسید، با استفاده از راهکارهای مختلف، های غیرمجاز را بگیریم. بعد جلوی اچاه

 این دشت را به تعادل برسانیم./

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٤٦٦/%D9%٨٥%D٨%AA%D٨%B9%D٨ 
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 طبیعی اقلیم و منابع
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۸تاریخ: 

 تاالب ایران 5آژیر قرمز برای 

ها روز گذشته در شهرستان رامسر استان مازندران سیزدهمین نشست اعضای کنوانسیون رامسر و آیین گرامیداشت روز جهانی تاالب

جم، به گزارش جام.جهان و همچنین کشورمانهای برگزار شد تا یادآوری و تاکیدی دوباره باشد بر ضرورت حفظ و نگهداری از تاالب

به منظور تاکید بر اهمیت و  ١٣٤9بهمن  ١٣المللی برای حفاظت از طبیعت است که ترین معاهده بینکنوانسیون رامسر قدیمی

و معیشت های جهان و گیاهان و حیوانات وابسته به آنها بویژه پرندگان آبزی و همچنین حمایت از جوامع محلی حفاظت از تاالب

از آنجا که این پیمان جهانی با تالش اسکندر فیروز، رئیس وقت سازمان محیط زیست ایران و در .ها شکل گرفتمردم اطراف تاالب

بهمن نیز به نام روز جهانی  ١٣شهرستان رامسر تهیه و تصویب شد، کنوانسیون رامسر نام گرفت و روز تصویب این معاهده یعنی 

کشور جهان، عضو این  ١٦9کننده رسید، اما امروزه کشور شرکت ١٨. این معاهده ابتدا به امضای نمایندگان ها نامگذاری شدتاالب

تاالب، بیشترین تعداد و کانادا  ١٧٠دهد. بریتانیا با میلیون هکتار را پوشش می 2٠٠تاالب به وسعت حدود  22٥٠پیمان هستند و 

 2٨٠اند. در کشور ما نیز حدود های خود را تحت پوشش این معاهده درآوردهاالبهزار کیلومترمربع، بیشترین وسعت از ت ١٤٠با 

تاالب در کنوانسیون جهانی رامسر به ثبت  ٣٥مورد آن مهم تشخیص داده شده و از این تعداد، فقط  9٤تاالب شناسایی شده که 

هایی که در معرض خشک د، با این هدف که تاالبچند سال بعد از امضای کنوانسیون رامسر، کنوانسیون مونترو امضا ش.رسیده است

شدن قرار دارند، در این فهرست ثبت شوند که بر این اساس، اکنون شش تاالب ایران در این فهرست ثبت شده و این یعنی حال 

 .ها نداردهای ثبت نشده هم دست کمی از این تاالببماند که حال بقیه تاالب شش تاالب جهانی ما خوب نیست ؛

 هاال نه چندان خوب تاالبح

شور های کهای سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ این پرسش که کدام یک از تاالبابوالفضل آبشت، مدیر طرح حفاظت از تاالب

تاالبی که در کنوانسیون رامسر به ثبت رسیده، پنج تاالب دریاچه  ٣٥گوید: از جم میبرند، به جامتری به سر میدر شرایط وخیم

های کشور وضعیت افزاید: بسیاری از تاالبوی می.ارومیه، تاالب هامون، پریشان، بختگان و گاوخونی در شرایط بدتری قرار دارند

اند یا برخی چون تاالب انزلی در کنار خشکی، درگیر بحرانی دارند، طوری که برخی از آنها حتی آب ندارند و کامال خشک شده

هایی چون هامون، ارومیه، پریشان یا بختگان شود تاالببه گفته این مقام مسئول، عواملی که باعث می.آلودگی میکروبی زیاد هستند

های زیادی به وجود آنها ها دارند و دیگر این که معیشت انسانها به شمار آوریم، وسعت زیادی است که این تاالبترینرا جزو بدحال

کیلومترمربع وسعت دارند )چندین برابر وسعت برخی  5000ه و هامون هر کدام حدود های ارومیبستگی دارد. به طور مثال، دریاچه

کشورهای جهان( و عالوه بر این روی آب و هوای مناطق اطراف خود بسیار تاثیرگذار هستند، ضمن این که معیشت افراد زیادی در 

انواده در هامون صیادی و رزق و روزی خود را از این راه هزار خ 2٣هزار صیاد و درواقع،  2٣گرو ادامه حیات آنهاست. به طور مثال، 

 .هایی که دیگر وجود نداردکردند. بماند که هزاران نفر هم معیشت خود را در نیزارهای اطراف آن یافته بودند؛ معیشتتامین می

 هابرنامه جامع احیای تاالب

زمان حفاظت محیط زیست از چند سال پیش اقداماتی را برای کند که ساها به این مهم هم اشاره میمدیر طرح حفاظت از تاالب

 .ترین این اقدامات استها در دستور کار قرار داده که برنامه مدیریت جامع با رویکرد محیط زیست، مهمحفاظت و احیای این تاالب

تاالب  ١٠تاکنون برنامه تدوین شده  تاالب مهم و بدحال کشور تهیه و تدوین شده است که ١٥به گفته آبشت، این برنامه جامع برای 

ریزی و توسعه هر استان ابالغ شده که برنامه جامع سه تاالب ارومیه، پریشان و شادگان به تصویب رسیده و برای اجرا به شورای برنامه

شود: برنامه یادآور می به تصویب خواهد رسید، 9٦که برنامه جامع پنج تاالب دیگر نیز تا پیش از سال وی با بیان این.درحال اجراست
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نفعان و نهادهای مرتبط با یک تاالب از جوامع محلی گرفته تا محیط مدیریت یکپارچه، برنامه جامعی است که با مشارکت همه ذی

 .شودزیست، جهاد کشاورزی، وزارت نیرو و... زیر نظر استاندار هر استان و به نفع تاالب، محیط زیست و معیشت جوامع محلی اجرا می

 امسال هیچ پولی ندادند

ت گوید: معیشدر همین حال فرهاد دبیری، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست در این باره می

هاست، از همین رو براساس مفاد کنوانسیون رامسر دخالت دادن جوامع کنند وابسته به تاالبها زندگی میمردمی که در کنار تاالب

 .های کشور تهیه و تصویب شده استای که برای برخی تاالبدر مدیریت تاالب مهم است؛ یعنی همان برنامه محلی

افزاید: به عنوان مثال، اقدامات صورت گرفته برای دریاچه ارومیه طی یکی دو سال اخیر، امروز این حوضه آبی را در شرایط وی می

هورالعظیم در حال خشک شدن بود، اما با مذاکرات صورت گرفته با وزارت نفت اقدامات که تاالب نسبتا خوبی قرار داده است. یا این

خوبی صورت گرفت و امروز حداقل پنج نقطه از این تاالب از وضعیت آبی خوبی برخوردار است. همچنین شادگان اکنون در وضعیت 

نقطه از ورودی  ٥٠های صورت گرفته با مرزبانی، دایک بهتری نسبت به گذشته قرار دارد. درخصوص هامون نیز با هماهنگی و توافق

 .آب به تاالب باز شد و حتی مرزبانی در الیروبی مناطق باز شده همکاری خوبی داشت

تاکنون هیچ اعتباری به سازمان حفاظت محیط زیست تخصیص نیافته  9٥به گفته وی همه اینها درحالی است که از ابتدای سال 

 .شودها را هم شامل میاست که اعتبارات تاالب

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٤٠٥/%D٨%A2%DA%9٨% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۰تاریخ: 

 شودتاالب جازموریان با انتقال آب، خاطره می

های گذرانی پرندگان مهاجر بود امروز به مکانی برای مهاجرت ریزگردها به سمت سکونتگاهروزگاری محل زمستان تاالب جازموریان که

است. جازموریان در معرض احتضار است و اگر نابود شود، برای مقابله با مهاجرت گسترده مردم ساکن در جنوب مردم تبدیل شده

های مسووالن استانی قصد دارند با هدف تأمین آب شرب مردم کرمان، در سرشاخه کرمان، باید میلیاردها تومان هزینه کنیم اما

های دیگر رود در منطقه راور، سد احداث کرده و آب آن را به کرمان منتقل کنند. اجرای این پروژه انتقال آب، مانند تمام پروژههلیل

 .شه نابود خواهد کردکند اما جازموریان را برای همیانتقال آب، مشکل کرمان را حل نمی

است. چرا که مسووالن های ایران از نگاه مسووالن قلک آب به حساب آمدهبه گزارش ایانا از صبح نو، جازموریان هم مثل سایر تاالب

استان کرمان قصد دارند حق این تاالب را ندیده بگیرند. طرحی در کرمان در دست اجراست که بر اساس آن سد شهیدان امیرتیموری 

ای رود در راور احداث خواهد شد. سپس با اجرای پروژه تأمین آب شرب کرمان، حق این تاالب به نقطههای هلیلبر روی سرشاخه

 2٠شود و رود تأمین میدرصد آب تاالب جازموریان از طریق رودخانه هلیل ٨٠شود. بر اساس مطالعات موجود، دیگر منتقل می

 .شودبلوچستان به این تاالب منتقل میوور سیستاندرصد بقیه نیز توسط رودخانه بمپ

های این حوضه، بسیار زیاد است، اگر پروژه های پرآب منطقه است و سهم آب انتقالی از سرشاخهاز آنجا که حوضه راور یکی از حوضه

شد.آقای ارسالن فاریابی عضو ساخت سد تکمیل شده و آب آن به کرمان منتقل شود، تاالب جازموریان برای همیشه نابود خواهد 

 .گوید: امیدوارم که این پروژه اجرایی نشودمی« نوصبح»وگو با هیات علمی گروه علوم مهندسی آب دانشگاه جیرفت در گفت

 کند.کند: اجرای این پروژه تأثیر زیادی به روی تاالب جازموریان خواهد داشت و این تاالب را بیش از گذشته خشک میوی تاکید می

 های اخیر، ظرفیت کشاورزیهای پیاپی در سالرود شاهرگ حیاتی منطقه است و به دلیل وقوع خشکسالیبه گفته فاریابی هلیل

رای رود را عاملی باست. وی اجرای پروژه اخیر انتقال آب هلیلمنطقه به شدت تحلیل رفته و وضعیت منابع آب زیرزمینی حادتر شده

شود: این مساله نه فقط جازموریان و شهرستان رودبار جنوب بلکه شاید نیمه آور میفی کرده و یادبیابان شدن منطقه جیرفت معر

ای کویری و خشک و وضعیت این منطقه را مشابه سیستان یا حتی بدتر جنوبی استان کرمان را به طور کامل تبدیل به منطقه

 .کندمی

 مهاجرت گسترده مردم از جنوب کرمان

ه کنندست مشابه سیستان خالی از سکنه شود. در حال حاضر این منطقه دشت حاصلخیزی است که تأمیندشت جیرفت قرار ا

زمینی در زمستان به طور کامل به شرایط آب و هوایی جیرفت بستگی دارد زیرا این گلخانه هندوانه شب یلداست. قیمت پیاز و سیب

دی آزادآور عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کننده نیازهای کشور است.آقای مهطبیعی در زمستان تأمین

دیل رود را عاملی برای تبهای کشاورزی منطقه اشاره کرده و انتقال آب هلیلبه پتانسیل« نوصبح»وگو با جنوب کرمان نیز در گفت

 .کندشدن جازموریان به کانون گرد و غبار معرفی می

درصد از گرد  2٥گوید: تاالب جازموریان منشاء زیست میصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیطوی با استناد به سخنان خانم مع

تر خواهد شد اما اگر با همین منوال فعلی هم دهد: در آینده شرایط تاالب جازموریان وخیمو غبارهای منطقه است. آزادآور ادامه می

ها مشکالت اقتصادی ده مردم از جنوب کرمان خواهیم بود و این مهاجرتسال آینده شاهد مهاجرت گستر ١٥تا  ١٠پیش برویم، طی 

دهد. وی همچنین با اشاره به تحقیقات همکارانش از روند خطرناک افت ها را توسعه میو اجتماعی برای کشور ایجاد کرده و ناامنی

 .دهدهای گیاهی و جانوری در دشت جیرفت خبر میهای زیرزمینی و انقراض گونهسفره آب
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های انتقال آب ناشی از ای کوچک وجود دارد و این گونه بدون شک از اجرای پروژهگونه انار شیطان در دشت جیرفت به صورت لکه

بیند. از آنجا که رویشگاه این گونه بسیار محدود است، حفظ لکه کوچک جیرفت به عنوان های بشر آسیب فراون میدستکاری

نه اهمیت بسیاری دارد اما آقای محمد حسین کردستانی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب گاه این گوترین ذخیرهمعروف

های انتقال آب را منوط به ارائه نامه کرمان ارائه هر گونه اطالعات درباره تأثیرپذیری این گونه و سایر گیاهان منطقه از اجرای پروژه

 .کندمی« نوصبح»کتبی از سوی روزنامه 

 ارگروه مدیریت جامع حوضه آبریز تاالب جازموریانتشکیل ک

ناپذیر بوده و این رویه در هیچ جای دنیا کنند اما خسارات آنها جبرانهای انتقال آب به ظاهر نیازهای انسان را تأمین میپروژه

ل آبشت است. آقای ابوالفضه شدهای در نظر گرفتهای انتقال آب، قوانین سختگیرانهپسندیده نیست. به همین دلیل برای اجرای پروژه

 رود مخالف است زیرا این پروژههای انتقال آب هلیلبا اجرای پروژه« نوصبح»وگو با های ایران نیز در گفتمدیر طرح حفاظت از تاالب

ل آب های انتقاژهها پروشود دولتگوید: گاهی مسائل امنیتی و معیشتی سبب میزند. وی مینظام هیدرولوژیکی منطقه را به هم می

را اجرا کنند. آبشت خبر خوشی هم برای تاالب جازموریان دارد زیرا روز یکشنبه کارگروه مدیریت جامع حوضه آبریز این تاالب 

شوند تا بهترین برنامه را برای آن بریزند. ریزان در این کارگروه گرد هم جمع مینفعان و برنامهتشکیل جلسه خواهد داد و تمامی ذی

کنم در این جلسه درباره مسائل مختلف صحبت شود اما در نهایت خروجی آن، اجماعی است که بین همه کند: فکر میاضافه می وی

محیطی را ناشی از های زیستآبههای کشور عدم رعایت حقآید. مدیر طرح حفاظت از تاالبنفعان تاالب به دست میذی

داند. به گفته وی این نخستین باری است که کشور تصمیم دارد برای مدیریت میهای اجرایی های مجزای دستگاهگیریتصمیم

 .استتاالب کشور کارگروه مدیریت جامع حوضه آبریز تشکیل داده ١٥ها، برنامه مشترک بدهد به همین دلیل برای حوضه آبریز تاالب

 نفعانتر از ذیگذاران مهمسیاست

بین است. ارسالن فاریابی عضو مدیریت جامع حوضه آبریز تاالب جازموریان خوش آبشت تنها کسی نیست که به جلسه مشترک

گوید: هر اقدامی که وضعیت جازموریان را از شرایط کنونی هیات علمی گروه علوم مهندسی آب دانشگاه جیرفت نیز در این رابطه می

های زیادی که ت. احیای دریاچه ارومیه با وجود هزینهها کار راحتی نیسکند: احیای تاالببدتر نکند، غنیمت است. وی تاکید می

 تر بودندلیل کوچکاست. درباره تاالب جازموریان نیز وضع به همان صورت است. شاید بهبرای آن شده چندان طرح موفقی نبوده

م این منطقه کامالً به این تاالب اهمیت آن کمتر باشد اما خشک شدن جازموریان به مراتب خطرات بیشتری دارد زیرا معیشت مرد

تر های کالن برای نجات جازموریان بسیار تعیین کنندهکند: سیاسترود وابسته است. فاریابی تاکید میکشاورزی و آورد رودخانه هلیل

ه چها یک گام کوچک است. به گفته وی شاید با یکی دو جلسه به خروجی مطلوب دست پیدا نکنیم اما قطعاً هراست؛ اما این کمیته

ور نفعان در جلسات حضجلسات بیشتری برگزار شود و مسووالن و کسانی که حوزه کاری آنها مرتبط با جازموریان است، به همراه ذی

تواند روی وضعیت این تاالب تاثیرگذار باشد. تبعات اقتصادی و اجتماعی خشک شدن تاالب جازموریان برای کشور یابند، قطعاً می

هایی با ارائه توجیه اقتصادی برای اجرای پروژه انتقال آب به کرمان، حق حیات را اید دید آیا باز هم شرکتبسیار سنگین است اما ب

 شود که منافع ملی در آن لحاظ شده باشدکنند یا با خرد جمعی، تصمیمی گرفته میاز تاالب جازموریان سلب می

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٥١9/%D٨%AA%D٨%A٧ 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۸تاریخ: 

ها های گردوغبار نیست/ اختصاص حق آبه تاالبهای عراق برای کنترل کانونجنگ و ناامنی نافی مسئولیت

های گرد و غبار سزاوار مردم از طوفاناقدامی مهم در کنترل کانون های داخلی گرد و غبار/ شرایط ناشی 

 نیست

ه گرد ویژه عراق در زمینرئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: شرایط جنگ و ناامنی نباید نافی مسئولیت کشورهای همسایه به

ت س سازمان حفاظبه گزارش ایانا به نقل از پایگاه اطالع رسانی محیط زیست، معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئی.و غبار باشد

های داخلی ها و منشاءمحیط زیست در هفتمین جلسه کمیته راهبردی مقابله با گرد و غبار با اشاره به تکمیل شناسایی کامل کانون

اند های کشور به عنوان نخستین گام مهم برای مقابله با گرد و غبار، گفت: برخی استان ها گام بیشتری برداشتهگرد و غبار در استان

 .اندها تصویب کردهریزی استانهای استانی مدیریت کانون ها و مقابله با گرد و غبار را نیز تهیه و در شورای برنامهبرنامه و

ها برای اجرای برنامه های مدیریتی مقابله با گرد و وی ضمن تاکید بر ضرورت هماهنگی و همکاری بین دستگاهی در سطح استان

ین وظیفه ترهای مرتبط شکل گرفته که مهمها، کارگروه مقابله با گرد و غبار با حضور تمامی دستگاهستانغبار، بیان کرد: در اکثر ا

 .یابی استاین کارگروه تدوین برنامه استانی برای مقابله با گرد و غبار براساس مطالعات منشاء

های مسئول چند جانبه تدوین شود تا رویکرد کلیه دستگاه معاون رئیس جمهور ادامه داد: برنامه استانی باید با نگاه علمی، فرابخشی و

ها، مراتع و آبخیزداری، حفاظت محیط زیست در آن تجمیع و در نهایت برنامه های هواشناسی، زمین شناسی، جنگلاز جمله سازمان

یابی دانست و افزود: با شاءرئیس سازمان حفاظت محیط زیست مهم ترین اقدام در سطح استانی را من.با رویکردی واحد تدوین شود

ها و مراکز علمی و پژوهشی، همچنین سازمان مدیریت بحران نیز توجه به اینکه چارچوب برنامه اقدام مشخص است، ظرفیت دانشگاه

 .ها برای مقابله با گرد و غبار تهیه و تدوین شودها بیاید تا برنامه اجرایی و اقدام استانتواند به کمک استانمی

و ایالم  های خوزستانر با بیان اینکه در حال حاضر دو مصوبه مهم برای مقابله با گرد و غبار داریم، بیان کرد: مصوبه خاص استانابتکا

 .، همچنین مصوبه آئین نامه اجرایی ستاد ملی مقابله با گرد و غبار مبنای کار و اقدام در این حوزه است9٣برای سال 

ها تکمیل و مدیریت زیست بومی اکثر ها کرد و افزود: مطالعات تاالببه موضوع مهم احیاء تاالب ای هممعاون رئیس جمهور اشاره

 .های مقابله با گرد و غبار باشدتواند کمک بزرگی در برنامهها میآبه تاالبها نیز تهیه و تدوین شده که در کنار تعیین حقتاالب

های مثبت وزارت نیرو در خصوص تخصیص حق آبه تاالب ها، گفت: به اقدامرئیس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن تقدیر از 

ای خواهیم داشت که در صورت امکان برای دلیل شرایط خاص استان خوزستان و به منظور حفظ سالمت مردم، با وزارت نیرو مکاتبه

 .تاالب های این استان، ظرفیت بیشتری از میزان حق آبه تعیین شده، اختصاص داده شود

های خارجی عراق و عربستان و برخی کانون های داخلی است، معاون رئیس جمهور با تاکید بر اینکه گرد و غبار خوزستان از کانون

درصدی هورالعظیم با تخصیص حق آبه و همکاری وزارتخانه  ٧٠هایی چون آبگیری حدود های داخلی اقدامتصریح کرد: در مورد کانون

اریم با افزایش حق آبه روند بهتری بیابد، ارتقاء و بهبود وضعیت شادگان و البته احداث کانال برای انتقال های نفت و نیرو که امیدو

آب از کارون و احیاء مناطق خشک شادگان صورت گرفته و در مورد کانون های خارجی نیز به رغم شرایط جنگ و ناامنی در عراق 

 .ادامه دارد رایزنی های دو جانبه و بین المللی در این خصوص

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به جلسه چند هفته قبل هیات وزیران و دستور رئیس جمهوری به وزارتخانه های نفت، 

هزار  2٠ها، مراتع و آبخیزداری( و امور خارجه برای پیگیری وضعیت خوزستان و تسریع در کنترل جهاد کشاورزی )سازمان جنگل

ریزی نیز در این زمینه همکاری الزم را گرد و غبار در این استان، ابراز امیدواری کرد: سازمان مدیریت و برنامه هکتار کانون بحرانی

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                         5139 اخبار کشاورزی هفته سوم بهمناهم 

 

55 
 

وی عنوان کرد: البته تمام ایران درگیر موضوع تغییر اقلیم، خشکسالی شدید، خشک شدن تاالب ها، محدودیت منابع .داشته باشد

تی است. به طور نمونه سیستان و بلوچستان نیز به واسطه شرایط هامون، فارس به آبی، کاهش بارندگی و چالش های محیط زیس

واسطه شرایط بختگان و سایر تاالب ها و رودخانه هایش، کرمان به واسطه تاالب جازموریان، اصفهان به دلیل شرایط گاوخونی و 

دم خوزستان و هیچ نقطه دیگر کشور نیست و باید تمام زاینده رود با چالش های متعدد مواجه هستند که البته این شرایط سزاوار مر

 .ها صورت پذیردها برای رفع و کاهش این چالشتالش

رای المللی هامون بتازگی شورای مشورتی بینطور نمونه بهوی ادامه داد: به همین دلیل در تالش هستیم تا شرایط بهبود یابد به

رل آبه تاالب گاوخونی، نقاط کانونی شدید این تاالب کنتبا تخصیص چند نوبت حق آبه هامون تشکیل شد یا مثالتعیین وضعیت حق

الچ ترین مسئله در خصوص مهای گرد و غبار نیز با اشاره به اینکه مهمابتکار در خصوص نظر موافقان و مخالفان مالچ پاشی کانون.شد

ها، مراتع و آبخیزداری می های سازمان جنگله گیری از تجربهپاشی، ماندگاری است، گفت: کارگروه ویژه مالچ با نگاه علمی و بهر

های دانشگاه های ارزشمند و مطالعهگیری از اقداممعاون رئیس جمهور ضمن تاکید بر ضرورت بهره.تواند در این زمینه فعالیت کند

های نفتی، بیشترین ماندگاری برای الچها و مشکالت مها و مراکز پژوهشی در این زمینه، بیان کرد: در حال حاضر به رغم آلودگی

 .دانیم که شرایط اقلیمی نیز در انتخاب نوع مالچ تاثیر گذار استاین مالچ بوده است. البته می

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خواستار بررسی سریع و تهیه پیش نویس و چارچوب تفاهم نامه همکاری چند جانبه میان 

های مدیریت بحران، جنگل، مرتع و آبخیزداری و حفاظت محیط زیست انی نیروهای مسلح و نفت، سازمانهای دفاع و پشتیبوزارتخانه

وی با اشاره به گزارش جهانی از خدمات .های بحرانی گرد و غبار در کشور با نگاه ویژه به خوزستان شدپاشی کانونبرای مالچ

ها به دلیل کاهش فرسایش خاک و ن که منجر به حیات این جنگلهای آمازوهای گرد و خاک صحرای آفریقا برای جنگلطوفان

است و از این رو شرایط جنگ و های گرد و غبار در ایران تاثیر مثبتی نداشتهشود، گفت: اما متاسفانه طوفانایجاد مواد مغذی می

 .ویژه عراق در این زمینه باشدناامنی نباید نافی مسئولیت کشورهای همسایه به

من استقبال از پیشنهاد تهیه پیوست رسانه ای برای برنامه اقدام مقابله با گرد و غبار، خاطرنشان کرد: بهره برداری سیاسی ابتکار ض

 .کندهای محیط زیستی مانند گرد و غبار مشکلی را حل نمیاز چالش

 ها خواهد شدهای فعلی منجر به توسعه آنعدم کنترل کانون

گل ها، مراتع و آبخیزداری نیز در این جلسه با اشاره به میزان اهمیت مقابله با گرد و غبار برای خداکرم جاللی رئیس سازمان جن

 .های مختلف، پیشنهاد داد: بخشی از اعتبارات مورد نیاز این حوزه از صندوق ملی توسعه تامین شودکشور در عرصه

های فعلی منجر به توسعه آن ها خواهد شد و از این رو نونرئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری تاکید کرد: عدم کنترل کا

باید با برنامه زمانبندی و تخصیص اعتبار مشخص در این حوزه اقدام کرد تا حداقل کانون های فوق بحرانی در مدت زمانی کوتاه و 

 .پیش از تسریع، کنترل شود

/ علل ایجاد کانون های گرد و غبار مهم تر از شناسایی کانون ها دشت قزوین از مهم ترین کانون های آتی تولید گرد و غبار در کشور

استپرویز گرشاسبی معاون آبخیزداری سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری نیز با بیان اینکه بالغ بر یک میلیون هکتار مناطق نوظهور 

آبیک،  توان به دشت قزوین،ها میترین این کانونمهم های تولید گرد و غبار در کشور داریم، گفت: ازبیابانی یا به عبارت دیگر کانون

 .نظرآباد و مالرد اشاره کرد که پیش بینی می شود در صورت فعال شدن، بخش مهمی از کشور را تحت تاثیر قرار دهد

دیده گرد و غبار، غیر از نامه اجرایی مقابله با پهای سازمان متبوع خود نیز اشاره کرد و افزود: در راستای آئینوی به برخی از اقدام

همکاری در منشاء یابی، امسال موفق شدیم از طریق تفاهم نامه منعقد شده میان وزیر جهاد کشاورزی و سازمان بسیج و با استفاده 
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اراضی  هزار هکتار از ٥٠هزار هکتار از اراضی، طرح آبخیزداری )پیش گیری از ایجاد کانون گرد و غبار( و در ٤٥٠از پتانسیل بسیج، در

 .بیابانی کشور نیز طرح های بیابان زدایی را اجرایی کنیم

هزار هکتار و نهال کاری در هشت هزار هکتار از اراضی  ١2هکتار، پخش سیالب و آبخوان داری در  ٣٠٠٠  گرشاسبی مالچ پاشی در

دولت برشمرد و اضافه کرد:  9٣به سال خوزستان را بخشی از اقدام های اجرایی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری بر اساس مصو

هزار هکتار کانون های گرد و غبار خوزستان نیز صورت گرفت که  ٣٤9  هزار هکتار از ٥٠اجرایی  _در کنار این ها، مطالعات تفصیلی

 .در حال حاضر مطالعات دو کانون هندیجان و امیدیه آماده است

داشت و افزود: نهال کاری  9٤آبخیزداری اشاره ای هم به اقدام های وزارت نفت در سال معاون آبخیزداری سازمان جنگل ها، مراتع و 

هکتار از کانون های خوزستان که اغلب کانون های بحرانی طوفان شن در غرب خوزستان بود، بخش از این اقدام  ٣٧٠٠و مالچ پاشی 

نشاء صورت نگرفته است زیرا نمی توان تنها به تصاویر ماهواره های ماین مقام مسئول اظهار کرد: هنوز پایش دقیق از کانون.ها است

 .ای اکتفا کرد و ضروری است از ایستگاه های پایش زمینی فرسایش بادی کمک بگیریم

های گرد و غبار ثابت نیستند و بر اساس خشکسالی، ترسالی و جهت وزش باد این کانون ها نیز تغییر گرشاسبی عنوان کرد: کانون

 .های گرد و غبار باید در اولویت قرار گیردو از این رو مدیریت منابع آب، کشاورزی حفاظتی برای کنترل کانونشوند می

های گرد و غبار بسیار مهم تر از شناسایی خود کانون ها است، تصریح کرد: رفع علل وی با تاکید بر این موضوع که علل ایجاد کانون

 .مهم تر از درمان های مسکن است

ای هم به برخی اقدام های سازمان متبوع خود در محدوده دریاچه ها، مراتع و آبخیزداری اشارهن آبخیزداری سازمان جنگلمعاو

هزار هکتار کانون گرد و غبار در ارومیه شناسایی شد و حفاظت و قرق از جمله  ١٦٤ارومیه و کانون های آن منطقه داشت و افزود: 

 .های گرد و غبار در ارومیه است بهترین اقدام ها در خصوص کانون

وی ضمن انتقاد از نزول برنامه های مقابله با بیابان زایی و آبخیزداری در طول برنامه های مختلف توسعه ای از برنامه سوم به بعد، 

ری بخشی نگ گفت: مدیریت جامع حوزه آبخیز بهترین راهکار برای حل معضل کانون های گرد و غبار است زیرا سایر کارها موقتی و

میلیون هکتار از اراضی کشور تحت پروژه های  2تا  ١.٥است و در این خصوص نیز استفاده از مشارکت مردم شبیه به کاری که در 

 .مشارکتی مثل ترسیب کربن و منارید انجام شد، ضروری است

 یابی و عمل خوزستان آماده استبرنامه منشاء

بهمن ماه سال جاری در  9و  ٨له با گرد و غبار نیز با اشاره به مشابهت های گرد و غبار ضیاء الدین شعاعی مدیر کمیته ملی مقاب

در همین منطقه، گفت: استعداد زمین و سرعت مناسب باد، زمینه مناسبی برای ایجاد گرد و  9٣اهواز به گرد و غبار بهمن ماه سال 

ب، جنوب شرق است و به همین دلیل زمانی که باد غربی از عراق ماه از سال، جهت باد کشور، شمال غر 9وی افزود: طی .غبار است

 .گیردهای داخلی گرد و غبار شکل میآید، کانونمی

مورد استعداد این  2٥تا  2٠های سازمان هواشناسی یکی از در اهواز رخ داد، طبق صحبت 9٣شعاعی ادامه داد: آنچه امسال و سال 

آید و با عبور از خلیج فارس، سرعت باالیی پیدا اد جنوبی با بادی که از سمت عربستان میشود. در واقع بپدیده است که فعال می

های تواند از کانونرسد که به راحتی میکیلومتر بر ساعت می ٧٠الی  ٦٠کند، تداخل پیدا کرده و در نهایت به سرعتی حدود می

توان گفت این بادها در ابتدا گرد و غبار بیان کرد: به عبارت دیگر میمدیر کمیته ملی مقابله با .داخلی ایران بارگذاری داشته باشد

دارای غلظت گرد و غباری باالیی نیستند اما پس از رسیدن به جنوب اهواز یا جنوب شرق اهواز، بارگیری شدید و غلظت باالیی پیدا 

پایین تر  pm10 تر شدن در طول مسیر دارایسبکوی با بیان اینکه گرد و غباری که از عراق به ایران می رسد به دلیل .می کنند
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باالیی  pm10 باالتر است، گفت: اما گرد و غباری که از کانون های داخلی مثال در جنوب اهواز بارگیری می کند دارای pm2.5 و

 .رسدمکعب نیز میهزار میکروگرم بر متر ١٠است و از همین رو کاهش دید حتی تا یک متر را به همراه دارد. زیرا غلظت گاه به 

شعاعی با تاکید بر این موضوع که در حال حاضر فرمولی برای تعیین میزان غلظت گرد و غبار از روی عمق دید وجود ندارد، عنوان 

رسد که رقم بسیار باالیی است و البته امکان میکروگرم بر مترمکعب هم می ١2٠٠کرد: متوسط غلظت گرد و غبار اهواز در روز به 

مدیر کمیته ملی مقابله با گرد و غبار گفت: طوفان گرد و غبار سال .هزار میکروگرم بر مترمکعب برسد ١٠صورت نقطه ای به  دارد به

در اهواز به دلیل تشدید بار از عربستان، بسیار شدیدتر از طوفان گرد و غبار امسال اهواز ناشی از کانون های جنوب شرقی این  9٣

یان کرد: کند، ببینی سازمان هواشناسی احتمال وقوع این تیپ باد در بهمن ماه افزایش پیدا میطبق پیشوی با بیان اینکه .شهر بود

 .شوندهای گرد و غباری شدید میکنند و در نتیجه مستعد ایجاد طوفاناین بادها با عبور از خلیج فارس سرعت بیشتری هم پیدا می

های های گرد و غبار زمستان دارای منشاء داخلی است، گفت: غالبا طوفانلب طوفاناین مقام مسئول ضمن اشاره به این موضوع که غا

 .های خارجی استویژه از خردادماه به بعد ناشی از کانونگرد و غباری بهار و تابستان به

ر داد، گفت: این شعاعی ضمن یادآوری طوفان گرد و غباری ماه گذشته ناشی از کانون جازموریان که بندرعباس را تحت تاثیر قرا

های داخلی گرد و غبار اغماض کرد. زیرا چند حادثه مهم گرد و غباری ایران در اهواز، توان در خصوص کانوننشان می دهد که نمی

 .های داخلی گرد و غبار بودکرمان، ریگان، فهرج، زابل و بندرعباس ناشی از کانون

اگرچه تعداد حوادث گرد و غباری ناشی از کانون های داخلی زیاد نیست اما شدت مدیر کمیته ملی مقابله با گرد و غبار ادامه داد: 

وی با اشاره به پایش روزانه غلظت طوفان های گرد و غبار، بیان کرد: به محض اعالم هشدار سازمان .این حوادث بسیار جدی است

های زمینی، حوادث س با ارسال گزارش ایستگاهشود و سپای رصد و منابع مشخص میهای ماهوارههواشناسی در این خصوص، نقشه

طوفان گرد و غبار اخیرا در کشور ثبت شد  ١٨شعاعی ادامه داد: غیر از طوفان اهواز، .شودبرای ارسال به مجامع بین المللی ثبت می

ه حتی گرد و غبار پنجشنبه که تنها چهار حادثه دارای منشاء داخلی بود و بقیه طوفان ها ناشی از منابع خارجی بود. به گونه ای ک

 .اخیر اهواز نیز ناشی از کانون کشور سوریه بود

به همراه جدول پایش  2٠١٦مدیر کمیته ملی مقابله با گرد و غبار با اعالم خبر تهیه گزارش تعداد حوادث گرد و غباری ایران تا پایان 

المللی مار بارش سازمان هواشناسی جهت ارائه به مجامع بینهای مرتبط به طور نمونه آای و تحلیل حوزهزمینی، عکس های ماهواره

وی اشاره ای هم به وظایف سازمان حفاظت محیط زیست برای مقابله با گرد و غبار داشت و گفت: طبق مصوبه .آماده شده است

 هاییابی طوفانشاءها، مراتع و آبخیزداری نسبت به مندولت، سازمان حفاظت محیط زیست موظف بود با همکاری سازمان جنگل

ها برنامه استان کشور به طور کامل به پایان رسیده و در برخی استان ١١یابی گرد و غبار اقدام کند که در حال حاضر، طرح منشاء

 .استهای استانی تهیه شدهعمل نیز با همکاری دستگاه

طبیعی، در کنار برخی شناسی و اداره کل منابعزمینهایی است که با همکاری سازمان شعاعی عنوان کرد: خوزستان از جمله استان

یابی و عمل آن آماده شده و تنها نیازمند حمایت اعتباری های سیستان و بلوچستان، ایالم برنامه منشاءها همچون استاندیگر از استان

غبار در کشور نیز با بیان اینکه هم  های گرد ومدیر کمیته ملی مقابله با گرد و غبار در خصوص پایش غلظت طوفان.ای استو بودجه

هستند، گفت: تنها چند  pm2.5 وpm10 ایستگاه پایش هوا سازمان حفاظت محیط زیست مجهز به سیستم پایش ١9٨اکنون 

ها ها نیز مجهز خواهند شد. البته به زودی اطالعات این پایشایستگاه در مرحله نصب و راه اندازی سیستم هستند که به زودی آن

صورت آنالین به سازمان هواشناسی ارسال خواهد شد تا در تجمیع با بقیه اطالعات منجر به تقویت سیستم هشدار شود. البته  به

هزار هکتار کانون گرد و غبار شناسایی شده در  ٣٤9وی با بیان اینکه از .هواشناسی خوزستان اقدامات قابل تقدیری داشته است

هزار هکتار فوق  2٠هزار هکتار فوق بحرانی است، عنوان کرد: گرد و غبار اخیر هم از همین  2٠و  هزار هکتار بحرانی ١٠٠خوزستان، 
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بحرانی منشاء گرفته بود و به همین دلیل هم رئیس جمهور روحانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری را مکلف کرد تا در کمترین 

شعاعی یکی دیگر از بخش های مهم برای قرار گرفتن در اولویت تخصیص .ایدهزار هکتار اقدام نم 2٠زمان ممکن نسبت به مهار این 

بودجه را سیستم تقرب فرودگاهی خوزستان برای امنیت پرواز اعالم کرد و افزود: طرح های حیاتی همچون پروژه انتقال آب کارون 

مدیر کمیته ملی مقابله با گرد و غبار ضمن مرور .به تاالب شادگان و احیاء هورالعظیم از دیگر موارد مهم برای حمایت اعتباری است

المللی، گفت: تصویب چهار قطعنامه بین المللی برای مقابله با گرد های انجام شده برای مقابله با گرد و غبار در سطح بینبرخی اقدام

 2٠١٧جهانی گرد و غبار در سال و غبار، تهیه نخستین گزارش جهانی گرد و غبار و انتخاب ایران به عنوان میزبان نخستین همایش 

 .از نتایج اقدام های بین المللی ایران است

 روز 5ساعت تا  72بینی طوفان های گرد و غبار از پیش

عباس رنجبر رئیس مرکز ملی خشکسالی پژوهشکده هواشناسی سازمان هواشناسی کشور نیز با ارائه آماری از نقشه های بارشی کشور 

با توجه به اینکه طی ماه های بهمن، اسفند و فروردین سیستم باد کشور جنوبی است، طوفان گرد و غبار طی دو هفته آتی، گفت: 

رنجبر ادامه داد: معموال در تابستان و بهار و از خرداد ماه به بعد، طوفان های گرد و غباری .اخیر خوزستان دارای منشاء داخلی است

ایط هم منهای طوفان های گرد و غبار سیستان و بلوچستان و زابل است که ناشی از کشور دارای منشاء خارجی است و البته این شر

وی با بیان اینکه کانون های گرد و غبار کامال متغیر هستند، اظهار کرد: بنابراین آنچه باید مورد توجه قرار .کانون های داخلی است

 .که فعال نمی شوند مگر اینکه شرایط مساعد شودگیرد، شرایط دینامیکی است زیرا کانون های زیادی در کشور داریم 

رئیس مرکز ملی خشکسالی پژوهشکده هواشناسی سازمان هواشناسی کشور خاطرنشان کرد: در حال حاضر امکان پیش بینی طوفان 

وی سایت روز مقدور است و البته پیش بینی غلظت طوفان های گرد و غباری نیز ر ٥ساعت قبل تا  ٧2های گرد و غباری کشور از 

 .سازمان هواشناسی با ذکر منبع و میزان غلظت وجود دارد

این مقام مسئول با بیان اینکه تصاویر و اطالعات ماهواره شرایط فعلی را نشان می دهد، خاطرنشان کرد: سازمان هواشناسی شناسایی 

 .الم کندسال گذشته را می تواند اع ٣٠منابع و میزان غلظت تمامی طوفان های گرد و غباری طی 

وی از همکاری با موسسه گرد و غبار بارسلونا )پوشش دهی طوفان های گرد و غباری شمال آفریقا و جنوب اروپا( طی تفاهم نامه ای 

خبر داد و افزود: در حال ایجاد مرکزی در خوزستان برای مدل سازی، پیش بینی، پایش و هشدار طوفان های گرد و غباری کل کشور 

رنجبر بیان کرد: در حال حاضر تنها دو .ت توسعه می تواند در قالب مرکزی منطقه ای، غرب آسیا را پوشش دهدهستیم که در صور

 .مرکز شرق آسیا )چین( و بارسلونا )شمال آفریقا و جنوب اروپا( برای این موضوع در جهان فعال است

 های گرد و غباربرداری سطحی در طوفاناهمیت نمونه

های کاربردی علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور با اشاره مین شناسی مرکز پژوهشرضا شهبازی از بخش ز

به اقدام های این سازمان برای تهیه نقشه، نمونه برداری و آنالیز و تحلیل کانون های گرد و غباری کشور، گفت: یکی از اقدام های 

بانک داده های زمینی است که برای شرق و جنوب شرق کشور به زودی تکمیل  مهم در این زمینه، نمونه برداری سطحی و تشکیل

 .های داخلی و خارجی در طوفان های گرد و غباری استشود و کمک بزرگی به رفع چالش سهم کانونمی

یاچه نمک و حوض های متعدد گرد و غبار از جمله، قم رود، مشکات، درهایی است که به دلیل کانونوی افزود: قم از جمله استان

سلطان می تواند به زودی به یک چالش بسیار مهم برای کشور تبدیل شود به ویژه اینکه کانون مشکات از سطح تاثیرگذاری وسیعی 

شهبازی اشاره ای هم به بررسی های صورت گرفته در جازموریان داشت و اظهار کرد: از مهم ترین نکات در جازموریان .برخوردار است

هزار سال قبل تا کنون، مرکز جازموریان وضعیت ثابتی داشته است و این موضوع با توجه به اولویت  ١٧مشخص شد از  این بود که
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بندی ها و هزینه هایی که برای احیاء باید داشته باشیم بسیار مهم است زیرا می توانیم نقاط بحرانی را شناسایی و اولویت بندی 

نین اشاره ای به اقدام سازمان زمین شناسی در نمونه برداری اتمسفری داشت و گفت: این نماینده سازمان زمین شناسی همچ.کنیم

 .اقدام کمک می کند نوع ذرات طوفان های گرد و غباری استان ها شناسایی و میزان اثرات آن ها مشخص شود

ین شناسی در خاورمیانه، اظهار کرد: های زمشناسی به عنوان نماینده کمیسیون تهیه نقشهوی با اشاره به جایگاه سازمان زمین

 .سازمان زمین شناسی می تواند در منشاء یابی طوفان های گرد و غبار کشور کمک نماید

های این وزارتخانه برای مقابله با گرد و غبار در کشور، گفت: به طور در ادامه هدایت اله فهمی نماینده وزارت نیرو نیز با اشاره به اقدام

آب از سدهای کرخه و مارون برای سه سال متوالی و در راستای احیاء تاالب ها، همچنین رفع انسداد مسیرهای آب نمونه رهاسازی 

وی همچنین از خطر فعال شدن .در تاالب ها و انجام الیروبی برای روان سازی جریان آب در تاالب ها از جمله این اقدام ها است

توجه به کمبود آب در آن منطقه و عدم امکان تخصیص آب شیرین برای مصارف محیط کانون های گرد و غبار قم گفت و افزود: با 

میلیارد متر مکعب آورد حوزه دریاچه نمک برای مصارف  ١٥٤زیستی برنامه ریزی به سمت استفاده از پساب های تصفیه شده است و 

امه ریزی ویژه ای برای رهاسازی این میزان به محیط زیستی )حق آبه( است و وزارت نیرو نیز به دلیل حساسیت این منطقه، برن

فهمی خاطرنشان .عنوان آستانه تاب آوری دارد و این مضاف بر میزانی است که قرار است از محل پساب های تصفیه شده تامین شود

قاد موضوع اعت کرد: وزارت نیرو، تخصیص حق آبه محیط زیستی را نه روی کاغذ بلکه به صورت عملی اجرایی می کند زیرا به این

در ادامه، نمایندگان وزارتخانه های امور خارجه، نفت، کشور )سازمان مدیریت بحران(، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و .راسخ دارد

پشتیبانی نیروهای مسلح، همچنین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان صدا و سیما گزارشی از اقدام دستگاه های 

ضرورت هماهنگی و همکاری کلیه دستگاه های عضو ستاد .ین نظرها و پیشنهادهای خود در این حوزه بیان کردندمتبوع خود، همچن

، حمایت از فن آوری های 2٠١٧مقابله با گرد و غبار برای برگزاری کنفرانس بین المللی مقابله با گرد و غبار به میزبانی ایران در سال 

زام به جذب مشارکت و اعتبار بخش های غیر دولتی برای اجرای طرح های مقابله با گرد و غبار، نوین برای مقابله با گرد و غبار، ال

اطالع رسانی وسیع به مردم در خصوص اقدام های صورت گرفته و موانع موجود، استفاده از ظرفیت شهرداری ها به ویژه در بخش 

 های مطروحه در این جلسه بودهایی همچون گسترش کمربند سبز حاشیه شهرها بخش دیگری از صحبت 

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٤2٧/%D٨%AC%D9%٨٦%-DA%AF 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۷تاریخ: 

 هزار نفر را رقم زد ۱۰۰های تولیدکننده روغن پالم، مرگ زدایی شرکتجنگل

دلیل آلودگی هوا در اندونزی فوت کرده باشند، بدون اینکه هیچ دادگاهی برای آن تشکیل شده باشد. هزار نفر به ١٠٠ممکن است 

زدایی مستمر مربوط به تجارت محصوالت کشاورزی، جان های بزرگ و جنگلسوزیدلیل اثرات منفی ناشی از آتشاین افراد به

ساله اندونزیایی با یک سرفه خفیف آغاز شد. در عرض چند هفته سرفه ١2گزارش ایانا از گاردین، بیماری ماهامانو دختر  به.اندباخته

 ها مایع زرد و سیاه رنگی را نیز به همراه آورد.های شدید شد تا جایی که سرفهها تبدیل به حمله

که چطور دخترش به بیمارستان منتقل شد و تحت درمان با اکسیژن و  در اواخر سال گذشته، پدر ماهامانو به دادگاه اندونزی گفت

 ساله تا آخرین لحظات هم پر از مخاط بود. ١2های کودک شوک قرار گرفت، اما پس از یک هفته در بیمارستان درگذشت. ریه

دلیل طور منظم بهر اندونزی بهاند. آلودگی هوای دپدر ماهامانو معتقد است که کودکان بسیاری قربانی دود و آلودگی هوا شده

های مستمر مربوط به درختان نخل و تجارت محصوالت کشاورزی است. مبارزه برای زداییهای بزرگ ناشی از جنگلسوزیآتش

 دادخواهی در این مورد در جریان است، اما دادخواهی این پرونده بسیار سخت و نامناسب برای قربانیان است.

میلیون تن گاز  ٦٠٠ها در اندونزی حدود سوزی جنگل، آتش2٠١٥دهد که در سال ی انتشار گازها، گزارش میهای جهانپایگاه داده

 ای تولید کرد که تقریباً برابر با تولید یکسال این گازها در کشور آلمان است.گلخانه

یاک و سیانید است. بر اساس مطالعه ها حاوی مواد شیمیایی خطرناک ازجمله مونوکسیدکربن، آمونسوزی جنگلدود ناشی از آتش

هزار مرگ زود هنگام در اندونزی،  9١در جنوب شرق آسیا حدود  2٠١٥های هاوارد و کلمبیا، در سال انجام شده توسط دانشگاه

 تواند با آلودگی هوا در ارتباط باشد.مرگ در سنگاپور مشاهده شد که می 2٠٠مرگ در مالزی و دوهزار و  ٥٠٠هزار و شش

ساله فوت کرده ناشی از آلودگی هوا، یکی از معدود پدر و مادرانی است که شجاعت قدم برداشتن برای دادخواهی و  ١2ر کودک پد

ها نقش داشتند. سوزی گسترده جنگلرا داشته است که در آتش 2٠١٥شرکت در سال  ١٥طرح دعوای برای انجام تحقیقات علیه 

 را پذیرفته است. 2٠١٥مرگ ناشی از آلودگی هوای سال  2٤د کرده و تنها دولت اندونزی همه نتایج مطالعات را ر

ها و اطالعات در مورد آلودگی هوا و ارتباط با سوزاندن آوری دادههای قربانی آلودگی هوا در حال جمعوکال و نمایندگان خانواده

 های برای کارهای تجاری و مرگ و میرهای رخ داده هستند.جنگل

عنوان مدرک از سوی دادگاه مورد پذیرش قرار نگرفت. قضات در مورد ارتباط مه دود ایجاد شده ای به، تصاویر ماهوارهدر این پرونده

و اثر بر سالمتی دچار تردید بودند، حتی زمانی که پایه و اساس علمی برای اثبات آن وجود دارد. وکال و مدافعان پرونده نیز محدودیت 

ر آن ها دسوزیدهد فعالیت آنها در اراضی جنگلی با وقوع آتشها نشان میهایی دارند که نقشهشرکتجدی در دسترسی به اطالعات 

بنا به اعالم  2٠١٦گیری این پرونده هستند. در سال تر تهدید مردم و وکالیی است که در حال پیکنندهسال همزمان بوده است.نگران

ها بر این باور بودند که توسط مرد مسلح گروگان گرفته شدند. گروگان ١٠٠سط دولت اندونزی، یک تیم از محققان محیط زیستی تو

و  های فساد در سیستم قضاییها و تهدیدها ناشی از پس زمینهاند. این خشونتیک شرکت تولید روغن پالم به گروگان گرفته شده

برای ایجاد آلودگی هوا هر دو جرم کیفری و مدنی  سنگاپور صراحتاً 2٠١٤اجرای قوانین است.قانون فرامرزی آلودگی هوا )مه دود( 

برای هر نهاد و یا هر شرکت در انجام فعل، و یا چشم پوشی از کار انجام شده، که باعث ایجاد مه "کند به این مضمون: را اعالم می

 ."شوددود در سنگاپور شود، اعالم جرم مدنی و کیفری می

یک اعالمیه از اندونزی خواست تا اقدامات پیشگیرانه را در شش شرکت مظنون به سال گذشته، آژانس محیط زیست سنگاپو در 

نیز وزارت محیط زیست اندونزی گفت که در حال پیگیری شکایت از پنج  2٠١٦ها در نظر بگیرد. در تابستان سال سوزی جنگلآتش
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د. گویی دولت هستنش برای ترویج افزایش پاسخهای غیردولتی نیز در تالهاست.جوامع و سازمانسوزی جنگلشرکت به اتهام آتش

های غیردولتی در حال توانمندسازی افراد جامعه برای مستندسازی تجارب خود مربوط به آلودگی هوا هستند تا بتوانند از سازمان

های دادرسی فعال بخش ها وهای مدافع وکال بهتر است در دادگاهآن در دادگاه استفاده کنند.بنا به نظر فعاالن محیط زیست، گروه

، عنوان مثالدست آمده است. بهباشند. مقامات دولتی نیز تا حدی در این بخش با مردم همکاری کرده و نتایج خوبی نیز گاهی به

میلیون دالر غرامت و جریمه  2٦های تولیدکننده روغن پالم، حدود دستور داد تا یکی از شرکت 2٠١٥عالی اندونزی در سال دیوان

 هازدایی پرداخت کند.اما این اقدامات باید در سطح جهان هماهنگ با هم پیش برود تا دولتهای نامناسب خود در جنگلی شیوهبرا

ها یک ابزار قوی برای ایجاد عدالت است. در تمام کشورهای متأثر از در برابر اقدامات خود پاسخگو باشند. استفاده از ظرفیت دادگاه

های محیط ها برای بررسی پروندههای اندونزی باید تا در یک اقدام جمعی از ظرفیت دادگاهسوزی جنگلتشآلودگی هوا ناشی از آ

ها در دسترسی به اطالعات و اطمینان از امنیت سازی شرکتزیستی استفاده کرد. مبارزه با فساد در اجرای قوانین و نیاز به شفاف

 ترین نیاز افراد برای احقاق حقوق خود و انجام عدالت است./ز مهمهای محیط زیستی اشهروندان در پیگیری پرونده

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٣٤٤/%D٨%AC%D9%٨٦%DA%AF%D9% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/40344/%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                         5139 اخبار کشاورزی هفته سوم بهمناهم 

 

62 
 

 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۶تاریخ: 

محیط زیست و آلودگی هوا مهمترین دغدغه دولت است/توسعه خطوط ریلی درون و برون شهری در دستور 

 کار دولت

معاون اول رئیس جمهور با یادآوری اینکه موضوع محیط زیست و آلودگی هوای کشور امروز به دغدغه اصلی و مشترک مردم و 

 .ثری در ایجاد امید برای حل مسایل پیش رو دانستاست، مشارکت مردم را عامل مومسئولین تبدیل شده

به گزارش ایانا به نقل از پایگاه اطالع رسانی دولت، اسحاق جهانگیری پیش از ظهر امروز )شنبه( در آیین افتتاح سامانه یکپارچه 

کشور، گفت: حداقل انتظار میلیون خودرو در  ١9معاینه فنی ایران )سیمفا( شرکت کرد.معاون اول رییس جمهور با اشاره به وجود 

این است که استانداردهای الزم در تولید و نحوه استفاده از خودرو رعایت شود. تکالیفی که دولت برای رعایت استانداردهای الزم 

وی در سخنان خود دو محدودیت اصلی پیش روی توسعه کشور را .کند، همگی در جهت رعایت حقوق شهروندان استتعیین می

های پیش رو مانند حجم نیروی بیکار، ها در کنار چالشمحیطی و محدودیت منابع آب برشمرد و گفت: این محدودیت مسائل زیست

قت ریزان کشور با تدبیر و دکند تا برنامهکاهش وضعیت معیشتی مردم و قدرت اقتصادی ایران که باید ارتقاء پیدا کند، ایجاب می

واجه هایی تنظیم شده برای مها و برنامهور از موانع تدوین کنند.جهانگیری با اشاره به سیاستهای منسجمی را برای توسعه و عببرنامه

 هایشود که برخی گروهبا شرایط هشدار به دلیل آلودگی هوا، بیان کرد: در برخی روزهایی که هوا آلوده است، تدابیری اتخاذ می

شود. همه اینها بدین های ترافیکی نیز اعمال میشود و محدودیتل میالمقدور از منزل خارج نشوند و گاه مدارس تعطیسنی حتی

وی با تاکید بر اینکه برای حل مسائل زیست محیطی باید تمرکز جدی .خاطر است که سالمت مردم با خطرات جدی مواجه نشوند

د که موضوع آلودگی هوا را به ما دهنمعطوف شود و راهکارهای علمی دقیق در پیش گرفته شود، عنوان کرد: البته برخی شعار می

شود و نیازمند کار دقیق و مطالعات و اقدامات گونه اقدامات با شعار حل نمیبسپارید تا ظرف یک سال آن را حل کنیم. این

و ها و وسایل حمل ها به خودروها، موتورسیکلتدرصد آالیندگی ٨٠معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه حدود .استگسترده

 .نقل مرتبط است، بیان کرد: از این رو باید تمرکز اصلی برای مدیریت آلودگی هوا نیز بر همین موضوع معطوف شود

ه شود، افزود: اینکگویند وقتی مشکل آلودگی هوا وجود دارد چرا تولید خودرو متوقف نمیوی با اشاره به سخنان برخی افراد که می

ای به خودرو نیاز داشته باشد و نتوانیم برای او تامین کنیم د، حق طبیعی آنها است و اگر خانوادهای یک خودرو داشته باشهر خانواده

 .به دور از انصاف است. البته باید در تولید خودروها استانداردهای ایمنی و زیست محیطی الزم رعایت شود

ز حقوق آحاد ملت در خصوص مسائل زیست معاون اول رییس جمهور یکی از وظایف سازمان حفاظت محیط زیست را حراست ا

محیطی برشمرد و گفت: در همین راستا یکی از اقدامات انجام شده از سوی دولت این است که معاینه فنی خودروها باید به صورت 

ن الزم برای ای نیز به مجلس شورای اسالمی داده تا بر اساس آن زمادقیق و مطابق با استانداردهای الزم انجام شود و دولت الیحه

 .معاینه فنی خودروها که هم اکنون پنج سال پس از تولید است کاهش پیدا کند

ها و عملکرد سامانه یکپارچه معاینه فنی ایران )سیمفا( گفت: اقدامات خوبی در وی با اشاره به گزارش ارائه شده در خصوص قابلیت

ی و نیروی انتظامی هر کدام سهم مهمی در اجرای این برنامه ها، بخش خصوصاین زمینه صورت گرفته و وزارت کشور، شهرداری

دهد که الزم های اطالعاتی خوبی را در اختیار قرار میجهانگیری افزود: این سامانه یکپارچه داده.داشتند که باید از آنها تشکر کنیم

 .ور نیز از آنها استفاده کنیمهای آینده کشریزیاست این اطالعات مورد تحلیل قرار گیرد تا بتوانیم برای برنامه

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                         5139 اخبار کشاورزی هفته سوم بهمناهم 

 

63 
 

وی ادامه داد: برای حل مسائل زیست محیطی کالن شهرها نیازمند توزیع بنزین با استاندارد باال هستیم و تقریباً امروز در همه کالن 

ز نخست آن باید به اندازی پاالیشگاه ستاره خلیج فارس در بندر عباس که فاشود و با راهتوزیع می ٤شهرها بنزین با استاندارد یورو 

 .زودی افتتاح شود، ایران قادر خواهد بود بنزین مورد نیاز کشور را با استاندارد باال از این پاالیشگاه تامین کند

معاون اول رئیس جمهور همچنین با تاکید بر ضرورت خارج شدن خودروهای فرسوده از چرخه حمل و نقل گفت: متاسفانه تعداد 

ای که طور همزمان مورد استفاده قرار گیرد به گونهور زیاد است و برای حل این مشکل باید دو روش بهخودروهای فرسوده در کش

 های بانکیهای مالی و حمایتاستفاده از خودروهای فرسوده برای مالکان آنها مقرون به صرفه نباشد و در کنار این روش باید مشوق

ازی کنند در نظر بگیریم زیرا معموالً خودروهای فرسوده متعلق به اقشار ضعیف خواهند خودرو خود را نوسرا برای کسانی که می

 .جامعه است و دولت باید برای تبدیل این خودروها به خودروهای جدید آنها را مورد حمایت قرار دهد

هزار  9٠و امید برای نوسازی دار دولت برشمرد و افزود: دولت تدبیر های اولویتوی نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی را از برنامه

هزار تاکسی نو سازی شده و در بخش  ٤٠تاکسی تصمیماتی اتخاذ کرده است که امروز بر اساس گزارش ارائه شده وزارت کشور، 

رسانی خودروهای فرسوده فقط در بخش آالیندگی جهانگیری با بیان اینکه آسیب.بوس نیز کارهایی آغاز شده استاتوبوس و مینی

های دو چندانی برای مالکان خود دارند چرا که مصرف سوخت آنها گاه تا دو برابر افزایش شود، گفت: این خودروها هزینهنمیمحدود 

 .های تعمیرات، تصادفات و سایر موارد نیز باید مدنظر قرار گیردکند و هزینهپیدا می

 رودقطار به پنج مرکز استان می

مید های دولت تدبیر و اعنوان یکی دیگر از اولویتاینکه موضوع حمل و نقل ریلی نیز همزمان به معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر

های حمل و نقل است و باید تالش کنیم تا جایی که ترین روشترین و ایمنشود، گفت: حمل و نقل ریلی یکی از مطمئندنبال می

وی افزود: در بخش قطار بین شهری با اقدامات و .هدایت کنیمامکان دارد، حمل بار و مسافر را به سمت حمل و نقل ریلی 

هایی که صورت گرفته، پنج مرکز استان که در حال حاضر به راه آهن سراسری متصل نیستند، حداکثر باید تا نیمه اول ریزیبرنامه

دولت تدبیر و امید را حمایت های مستمر معاون اول رئیس جمهور یکی از سیاست.به راه آهن سراسری کشور متصل شوند 9٦سال 

از توسعه قطار شهری به خصوص در کالن شهرها عنوان کرد و گفت: دولت همچنین برنامه وسیعی برای قطار حومه شهرها در دستور 

 وی افزود: نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور و توسعه خطوط ریلی و.کندکار دارد و وزارت راه و شهرسازی این برنامه را دنبال می

گذاری فراوان است و این موضوع عالمت مثبتی برای سازندگان و تولید کنندگان داخل کشور است که قطار شهری نیازمند سرمایه

هزار واگن قطار شهری از طریق منابع  2ریزی برای خرید بتوانند سهم خود را از این بازار بزرگ کسب کندجهانگیری با اشاره به برنامه

درصد باید از تولید داخلی باشد و قطعاً در مراحل بعد با  ٥٥ریزی شده که حدود ای برنامهر این طرح به گونهمالی خارجی افزود: د

 .انتقال دانش فنی که به کشور صورت خواهد گرفت، سازندگان و تولیدکنندگان داخلی سهم بیشتری را در آینده کسب خواهند کرد

اومتی دقیقاً به همین معنا است و کسی نباید به دنبال تعریف دیگری برای اقتصاد معاون اول رییس جمهور عنوان کرد: اقتصاد مق

 .های داخل کشور برای توسعه استفاده کنیممقاومتی باشد. اقتصاد مقاومتی یعنی چگونه از همه ظرفیت

 حل مشکل ریزگردهای با منشا داخلی

ها شده است نیز اشاره و خاطر نشان کرد: دولت مردم برخی استان جهانگیری در ادامه به پدیده ریز گردها که باعث مشکالتی برای

هایی برای حل مشکل ریز گردها البته در بخشی که منشأ داخلی دارد تدوین کرده و برای بخش اصلی آن که منشأ خارجی برنامه

 .یمهای کشورهای همسایه این معضل را برطرف کندارد در تالش هستیم تا از طریق مذاکره با دولت
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در این مراسم وزیر کشور نیز گزارشی از روند برنامه ریزی و طراحی سامانه یکپارچه معاینه فنی ایران ارائه کرد و گفت: در بهمن ماه 

واحد معاینه فنی به این سامانه متصل  ٤٤٤نخستین واحدهای معاینه فنی خودرو به این سامانه متصل شدند و امسال نیز  9٤سال 

واگن قطار شهری و نیز نوسازی  2٠٠٠های انجام شده برای خرید ریزیضا رحمانی فضلی همچنین گزارشی از برنامهعبدالر.خواهد شد

 هزار دستگاه تاکسی ارائه کرد. ٤٠

 کنیمریزی میبرای توسعه خطوط مترو برنامه

شهرها برای توسعه خطوط مترو در کالن نگرمعصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نیز با تاکید بر اینکه با نگاه آینده

کنیم، گفت: بهبود زندگی شهروندان وظیفه دولت است و ما همه مساعی خود را به کار خواهیم بست تا همه مردم ریزی میبرنامه

 .ویژه ساکنان کالنشهرها از آب و هوای مناسب برخوردار باشندایران به

هم در این مراسم با اشاره به بحث استاندارد موتور خودروهای داخلی و موضوع  محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت معدن و تجارت

 ٤که امروز تمام خودروهاب داخلی با استاندارد یورو طوریهای موثری در این زمینه برداشته شده بهمعاینه فنی خودروها گفت: گام

مشارکت کشورهای خارجی موتورهای سی ان جی سوز  شوند و در خصوص خودروهای سنگین هم تالش شده تا بابه بازار عرضه می

واگن قطار شهری نیز گفت: هدف از این برنامه انتقال دانش فنی  2٠٠٠وی در خصوص انعقاد قرارداد فاینانس .طراحی و تولید شود

های بیمه ها و شرکتانکزایی و دستیابی به تولیدات جدید است. به زودی مناقصه این طرح برگزار و مذاکراتی با ببه کشور، اشتغال

در این جلسه با حضور معاون اول رییس جمهور قراردادی میان سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران .خارجی انجام خواهد شد

 هزار واگن قطار شهری امضاء شد. 2)ایدور( و وزارت کشور برای فاینانس 

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٣2١/%D9%٨٥%D٨%AD 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۰تاریخ: 

 های جوان، تامین کننده سودهای کالنزغال بلوط

افراد درختان کند و برخی های زغال در منطقه زاگرس بیداد میرسد ایجاد کورهجنگل کم مخل آسایش دارد که اکنون خبر می

های دهد بخش بسیار کمی از این افراد انسانکنند. اطالعات بدست آمده نشان میجوان بلوط را قطع کرده و آن را تبدیل به زغال می

نیازمندند اما بخش قابل توجهی نیز جزو افراد آزمند و زیاده خواه هستند که هم قانون مجازات را بلدند و هم اینکه این وادی را به 

 .اندیدان تجارت و به جیب زدن سودهای کالن خود تبدیل کردهم

اندر کاران و فرماندهان یگان حفاظت منابع طبیعی ها، اوایل هفته، دستبه گزارش ایانا به نقل از پایگاه اطالع رسانی سازمان جنگل

ه زاگرس با قطع درختان بلوط برای های کهگیلویه و بویر احمد، چهارمحال و بختیاری، اصفهان و خوزستان که در حوزاستان

ها گرد هم آمدند تا راهکاری اساسی گیری مواجه هستند به اتفاق فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی کشور در سازمان جنگلزغال

ی هایها، ریزگردها و انواع و اقسام بیمارهای زاگرس را در کنار خشکیدگی بلوطبرای برون رفت از وضعیت موجود که نفس جنگل

فرد مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کهکیلویه و بویر عزت اله بهشتی.جنگلی به شماره انداخته، فکری اساسی بیندیشند

گوید: قاچاق زغال از دیر باز وجود داشته اش ایجاد شده در این باره میگیری در حوزه استحفاظیهای زغالاحمد که بیشترین کوره

کنند. ای و سازماندهی شده عمل میهای زغال دارند، بسیار حرفهتان ما این موضوع فراگیر شده و افرادی که کورهاما اکنون در اس

ر ویژه دکنند و به لحاظ امکانات، تجهیزات و بهبانی میقاچاقچیان زغال افرادی مسلح هستند، تیم گشت و مراقبت دارند، دیده

 .نددستیابی به اطالعات بسیار از ما جلوتر

 استتولید زغال در زاگرس تجارت شده

اند، چندین بار کند: قاچاقچیان زغال بارها خود روهای گشت و مراقبت منابع طبیعی را مورد هدف قرار دادهبهشتی فرد بیان می

 کنند. مبارزه با اینمیطبیعی تصادف ساختگی ایجاد اند، برای خودروهای منابعالستیک خودروی اداره کل را با اره موتوری بریده

داند و وی تولید زغال را به عنوان یک تجارت بین قاچاقچیان در حوزه زاگرس می.استافراد تشکیالتی، االن خیلی پیچیده شده

 ها روی بنرهاها و سوپر مارکتگوید عمده مغازهفروش می رسانند. وی میهزار تومان به ١2تا  ١٠قیمت هر کیلو زغال بلوط را بین 

کیلو زغال استخراج  2٠٠وسیله هر کوره روزانه نویسند زغال بلوط موجود است! و یک نفر قاچاقچی قادر است به طور میانگین بهمی

دلیل هم مرز بودن با کهکیلویه بحرانی ترین منطقه می داند و می گوید عزت اله بهشتی فرد، بهبهان در استان خوزستان را به.کند

 .شده از استان کهکیلویه به خوزستان می رود عمده زغال های قاچاق

 !پرونده جنگلبان هوشنگ نادری هنوز بالتکلیف است

وی یادی هم از مرحوم هوشنگ نادری، جنگلبانی که سال گذشته جانش را در مبارزه با قاچاقچیان چوب در کهگیلویه از دست داد 

 !اش نشده است؟او و خانوادهاش بالتکلیف است و هیچ چیزی عاید کرد و گفت: هنوز پرونده

مدیر کل منابع طبیعی کهگیلویه با بیان اینکه قاچاقچیان زغال با ترفندهای مختلف حتی زنان خود را در قاچاق زغال و قطع درختان 

اد آمار را عدد نام برد و وجود این تعد ٣٠٠گیری در منطقه تشان، بجک و کوه حاتم استان را اند، آمار کوره زغالبلوط دخالت داده

ها در ابتدا آمدند به برخی"گیری و عدم نظارت بر کار آنان گله دارد:بهشتی فرد از صدور مجوزهای زغال.بسیار نگران کننده خواند

های تولیدی استان گیری نمایند اما اکنون یک کیلو از زغالها حق داشتند تنها از درختان باغی زغالگیری دادند که آنمجوز زغال

.وی در ادامه از سرهنگ قاسم سبزعلی فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی "نیست بلکه همه از تولیدات درختان جنگلی استباغی 

 .ویژه در مرز شهرستان بهبهان با کهگیلویه پاسگاه مرزی و گشت و مراقبت مستقر کندکشور خواست که در نواحی بحرانی به
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 استمشکل مواجه کردهای کار منابع طبیعی را با اقدامات سلیقه

 -قاسم سبزعلی فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی کشور در این نشست گفت: یکی از مشکالت بزرگ در مبارزه با قاچاقچیان چوب

ای است که محاکم قضایی با متخلفین دارند. در قاچاق زغال و تخریب و تصرف منابع طبیعی، برخوردهای سلیقه -کند فرقی نمی

 ! وجود دارد و در برخی دیگر بسیار ضعیف است "نگاه برخوردی"ان ها اینبرخی از است

های زغال در حوزه زاگرس وجود دارد و روز به روز در حال گسترش و افزایش است، اقدامات زیادی انجام شده اما گوید: کورهوی می

 .تواند بسیار اثر گذار باشدهای بین استانی میدر بستر قانونی هماهنگی

کنند و به استان قم، تهران، البرز و اچاق چوب را تنها مختص حوزه زاگرس ندانست بلکه از شمال کشور هم چوب قطع میوی ق

های آینده، مسئولیت یگان حفاظت بینی کرد: با اجرایی شدن طرح استراحت جنگل در سالسبزعلی پیش.شوداصفهان قاچاق می

 !های زغال و قاچق چوب خواهیم بودافزایش کوره بیشتر خواهد شد چون قطعاً در این بخش شاهد

لی در سطح م"کند:فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی کشور اعالم داشت: یگان دو اقدام الزم را در سطح ملی و استانی دنبال می

ان و محاکم ر بین یگدنبال ساختار تشکیالتی یگان حفاظت و قوانین و مقررات آن هستیم و در سطح استانی هماهنگی و تعامل بیشت

.وی یادآور شد فرماندهان یگان حفاظت، افسران ارشد سیستم انتظامی کشور هستند و اگر تعقیب و "قضایی را پیگیری خواهیم کرد

گریزی با قاچاقچیان زغال و چوب داشته باشند و دامنه آن به استانی دیگر کشیده شود قطعاً باید نیروی انتظامی استان مربوطه و 

 .قضایی استان این همکاری را با فرماندهان یگان داشته باشند محاکم

بت ای، تقویت و گشت و مراقهای رسانهگیری از امامان جماعت، استفاده از ظرفیتاین فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی کشور، بهره

 .ها خواستار شدطبیعی استانحفاظت منابعاندازی پاسگاه های مرزی را از فرماندهان یگان های مرزی و بحرانی و راهدر گلوگاه

قاچاقچیان زغال افراد سود جود هستند نه نیازمندفرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان کهکیلویه و بویر احمد که بیشترین دل 

ه قطع درختان بلوط گوید: قاچاقچیان چوب که اقدام بهای زغال و مقابله با قاچاقچیان زغال دارد، میمشغولی را در انهدام کوره

کنند، مردم محلی نیستند بلکه افراد سودجو هستند و برای اینکه افکار عمومی را تحت تاثیر قرار دهند همسران خود را نیز در می

سرهنگ برزمند گفته؛ البته منکر مسئله فقر و بیکاری در روستاهای .دهند و این یکی از ترفندهای آنان استاین کار دخالت می

و  -آن هم تنها بلوط جوان –روی به قطع درختان   های زاگرس نیستیم اما برخی افراد با اقدامات سازماندهی شدهجنگلحاشیه 

برزمند، منطقه کوه حاتم در استان کهکیلویه و بویر احمد را از مناطق بسیار بحرانی .تولید زغال آوردند تا روزانه به سود کالنی برسند

رود، شود و به سمت استان خوزستان و شهرستان بهبهان میبیشترین زغال تولیدی که از استان خارج میدر استان دانست و گفت: 

 .استخاطر جاده عشایری است که ایجاد شدهالوصول بودن این مسیر است آن هم بهسهل

 .استدردادگاه ها تشکیل شدههای زغال و قاچاقچیان چوب پرونده قضایی برای ایجاد کنندگان کوره ١٨٠وی یادآور شد: تاکنون 

 قاچاق چوب زیر یک میلیون تومان جرم ندارد

اش تحت تاثیر زغال های قاچاقی است که از چهارمحال و فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان اصفهان که حوزه استحفاظی

به راحتی از قانون سوء استفاده کرده و آن را دور  گوید: متخلفین از رانت اطالعاتی برخوردارند و از اینروشود، میبختیاری سرازیر می

سرهنگ شبانی همچنین بیان کرد: در زمینه برخورد با متخلفین و قاچاقچیان چوب که ارزش چوب آنان پایین یک میلیون .زنندمی

ژو ن قاچاق چوب را با ماشین پتومان باشد ما قادر نیستیم خودروی آنان را متوقف کنیم از اینرو آنان با اطالع از این موضوع، بیشتری

های خمینی شهر و نجف آباد های زغال گیری بیشتر در مناطق اطراف شهرستانوی گفت: در استان اصفهان کوره.حمل می کنند

 .برداری بودگیری را کشف کردیم که از میان آن تنها یک کوره دارای مجوز بهرهکوره زغال 2٠٠وجود دارد و تاکنون حدود 
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های شخصی و باغات مردم وجود دارد و ما اجازه نداریم وارد حریم های زغال در زمینانی همچنین گفـت: عمده کورهسرهنگ شب

العموم و جلوگیری از آلودگی هوا از مراجع قضایی و ما درخواست مردم شویم مگر اینکه سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان مدعی

تر تومان ذکر کرد و گفت: این قیمت ناچیز چوب،قاچاقچیان را گستاخ ٧٠٠ک کیلو چوب را این فرمانده یگان حفاظت، قیمت ی.نماید

طی  گونه پیش برودوی کمبود نیرو و امکانات را تهدیدی جدی برای آینده منابع طبیعی دانست و یادآور شد اگر شرایط این.کندمی

 چند سال آینده هیچ بلوطی نخواهیم داشت.

نیروی حفاظتی داریم که بخشی از آن  ٤٥شهرستان، تنها  2٣طبیعی ها منابعد ما برای حفاظت از عرصهشبانی همچنین اعالم کر

تعقیب و گریزهایی که با متخلفین "طبیعی یادآوری کرد: وی نکته قابل توجهی را از خدمت در بخش منابع.ستادی هستند

 ."ایمی انتظامی نداشتهسال خدمت در نیرو2٥ایم در مدت طبیعی طی این مدت داشتهمنابع

طبیعی در عکنندگان منابهای برخی مسئولین در برخورد با تخریبطبیعی استان اصفهان به کج سلیقگیفرمانده یگان حفاظت منابع

طبیعی درباره اهمیت منابع 9٣اسفند  ١٧استان اشاه کرد و گفت: همه ما یک بار دیگر الزم است به سخنان مقام معظم رهبری در 

عنوان یک سند فرا دستی اجرایی کنیم. تا این گونه نباشد هنوز هم امام جمعه ها و مراتع توجه کنیم و فرامین ایشان را بهجنگلو 

 !یک شهرستان یا قاضی یک دادگاه بگوید ولش کنید مردم گرفتارند و بدبختند

 شیوه قاچاق زغال به روش مواد مخدر

اش مصون از قاچاق زغال نیست و در این استان چهارمحال و بختیاری نیز حوزه استحفاظی فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان

های قطع شده از جنگل و زغال گوید: شیوه حمل چوبسرهنگ زمانی می.های نوپا قربانی سودجویان و دالالن زغال استهم بلوط

هایی را از داخل تانکر، زیر صندلی خود رو و یا زیر بار کامیون است که ما محصوالت جنگلیشود. بارها شدههمانند مواد مخدر جابجا می

محموله قاچاق جنگلی در چهارمحال  ٤تا  ٣طور میانگین گوید: روزانه بهوی در توضیح بیشتر می.ایمکنند کشف کردهکه کاال حمل می

 .نندکجنگلی از چهارپایان هم استفاده میکنند یا زغال ضمن اینکه قاچاقچیان منابع شود که یا چوب جنگلی حمل میتوقیف می

های زغال را منهدم کنیم، اما سوخت هیزمی بزرگترین چالش ما در استان است. خواهیم کورهزمانی در ادامه خاطر نشان کرد: ما می

 رختان جنگلیهای درختان برای تعلیف دام و قطع دبخش قابل توجهی از مشکالت ما در حوزه منابع طبیعی استان، قطع شرشاخه

توانیم همه کسانی فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری همچنین گفت: ما نمی.برای تامین سوخت است

کنند با یک چوب برانیم. برخی از مردم حاشیه جنگل اکنون برای گرمایش سوخت ندارند، ناچارند آبگرمکن را را که درخت قطع می

 باید برای این بخش یا سوخت رساند یا شیوه سوخت را عوض کرد. با هیزم گرم کنند.

زمانی، خالء قانونی، کمبود نیروی انسانی و عدم پرداخت حقوق و مزایای نیروهای شرکتی و حفاظتی را یکی از مهمترین مشکالت 

 .منابع طبیعی در استان چهار محال و بختیاری دانست  دست و پا گیر بخش حفاظت

 د با قاچاق چوب بازدارنده نیستقوانین برخور

ای بود که سرهنگ احمد ساعدی فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی این نکته "قوانین برخورد با قاچاق چوب بازدارنده نیست "

 .خوزستان در نشست دستیابی به راهکارهای اساسی جهت برخورد با قاچاق چوب و زغال عنوان کرد

ها مجدداً کوره زغال را تنها در بهبهان کشف و امحا کنیم اما با خبر هستیم که بسیاری از این کوره ٥٥وی گفته ما پارسال توانستیم 

ه دانند کای میاند، چون قوانین بازدارنده نیست و افراد از اطالعات قانونی و میزان جرم و جرایم باخبرند. قاچاقچیان حرفهاحیاء شده

شوند. از این رو قدرت سازد و نه بازداشت میجنگلی تا پایین یک میلیون تومان نه نه خودروی آنان را متوقف می حمل چوب

شود و هیچ جرمی متوجه آنان کنند، کشف شود تنها چوب ضبط میپذیری باالیی دارند زیرا اگر یک بار چوبی که حمل میریسک
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افتد، ما معتقد هستند قطع یک درخت وقتی درخارج از استان ما اتفاق می ساعدی همچنین گفت: محاکم قضایی بهبهان.نیست

 .صالحیت رسیدگی آن را نداریم و باید بخش قضایی استان مربوطه و جایی که جرم صورت گرفته، پرونده را بررسی کند

یری نیم، بلکه باید بیشتر در حوزه پیشگوی با بیان این موضوع که نباید تمام وقت و هزینه را صرف مقابله با قاچاق چوب و یا زغال ک

های بهبهان در خوزستان و بهمئی و لنده در استان گذاری کنیم، عنوان کرد: برگزاری جلسات تعاملی با حضور دادستانسرمایه

 .تواند بسیار اثر گذار باشدهای اصلی قاچاق چوب و زغال هستند میکهگیلویه و بویر احمد که جزء گلوگاه

 ها را می پردازدهای سایر بخشعی تاوان کم کاریمنابع طبی

ها را های سایر بخشها در انتهای این نشست اعالم کرد: منابع طبیعی تاوان کم کاریمعاون حفاظت و حمایت سازمان جنگل

کعب هیزم برای مصرف میلیون مترم ٨پردازد.امیر مسعود جاللی افزود: در کنار این آمارهایی که ارائه داده شد ما ساالنه مصرف می

شود. وقتی زنی انجام میسوخت روستاییان در کشور را شاهد هستیم. وقتی سوخت نرسد، طبیعی است قطع درخت و سرشاخه

ل در این های مسئوهای سایر دستگاهطبیعی تاوان کم کاریبیکاری باشد جنگل از دستبرد زدن در امان نیست. باید گفت که منابع

معاون دفتر حفاظت همچنین گفت: موضوع قاچاق چوب، تخریب جنگل و یا زغال یک اتفاق امروز و دیروز .کندبخش را پرداخت می

 است؟نیست. باید ببینیم آیا تجهیزات ما در قبال این مشکالت رشد داشته

 .ترل شودهای اصلی کنهای ما در واقع باید از مبادی و سرشاخهوی گفت: ما نیازمند انسجام ملی هستیم و اولویت

بدیل زیست محیطی این روزها به دلیل ضربات منطقه رویشی زاگرس با توجه به اهمیت حیاتی و کارکردهای بی زاگرس نیازمند توجه

شود، نیازمند عزمی جدی و توجه اساسی است. عواملی نظیر خشکسالی، ظهور ناپذیری که بر بنیان اکولوژیکی آن وارد میجبران

های عمرانی، قطع و سرشاخه زنی جهت تأمین سوخت، تغییر ی مفرط بیش از حد دام، تخریب ناشی از فعالیتپدیده ریزگردها، چرا

های زاگرس را به جنگل سوزی و طغیان آفات و امراض و این روزها استخراج زغال و عواملی از این دست نفسکاربری اراضی، آتش

 شماره انداخته است.

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٥٠٧/%D٨%B2%D٨%BA 
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 بازار و قیمت ها
 فارس - ۹۵/۱۱/۲۲ : تاریخ

 قیمت کاالهای اساسی در بازار
دهد، قیمت هر کیلوگرم برنج هندی یک هزار تومان کاهش داشته، اما قیمت میدانی خبرنگار فارس از سطح بازار نشان می گزارش 

  .مرغ نسبت به یک ماه اخیر افزایش یا کاهشی نداشته استمرغ و تخم روغن، حبوبات،

هزار تن برنج هندی با  ٤٠، شرکت بازرگانی دولتی برای تنظیم بازار اقدام به توزیع خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی 

 .ای کرده استهای زنجیرهتومان در فروشگاه ٣٨٠٠قیمت 

برنج تومان است، اما در مقابل هر کیلوگرم  ٣٠٠٠تومان، هر کیلوگرم برنج اروگوئه  ٣٨٠٠هم اکنون قیمت هر کیلوگرم برنج هندی 

  .رسدتومان به فروش می ١٣٠٠٠تومان و دم سیاه درجه یک  ١2٠٠٠تومان، طارم محلی  ١2٨٠٠هاشمی درجه یک 

تومان، لپه  ٧٠٠٠های خبرنگار فارس از سطح بازار حاکی از آن است که هر کیلوگرم عدس ایرانی درجه یک به طور میانگین گزارش

تومان و نخود  ٧٦٠٠تومان، لوبیا سفید  7400تومان، لوبیا قرمز  ٦٥٠٠ا چشم بلبلی لوبیتومان، 99٠٠لوبیا چیتی  تومان، 9٦٠٠

ای حبوبات در مراکزی از جمله بازار مولوی تهران و سازمان میادین میوه ها مربوط به فروش فلهالبته این قیمت.تومان است 9٤٠٠

درصد باالتر از این قیمت برچسب  2٠تا  ١٠ای های زنجیرهفروشگاهگرمی در قفسه  9٠٠بندی شده بار است و حبوبات بستهو تره

تومان به فروش  2٥٠٠٠کیلوگرمی جامد  ٤.٥تومان و روغن  ٤٨٥٠همچنین هر عدد روغن یک لیتری مایع .قیمت خورده است

 ٦٧٠٠کیلوگرم مرغ تازه هایی در مورد افزایش قیمت مرغ نیز مطرح شده بود، اما امروز قیمت هر اگر چه حرف و حدیث .رسدمی

  .تومان قیمت خورده است ١١٠٠٠تومان و سینه مرغ  ٦٠٠٠بندی شده نیز ران مرغ کیلویی تومان، مرغ قطعه

رسد، البته قیمت های سطح شهر به فروش میتومان در سوپرمارکت ٤٠٠ای مرغ دانهتومان و تخم ٤٧٠٠مرغ نیز هر کیلوگرم تخم

 .رسدتومان هم می ٦٥٠از در هر عدد به بندی شده ممتمرغ بستهتخم

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١٣9٥١١2٠٠٠١١٠2 
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 بازار و قیمت ها
 فارس - ۹۵/۱۱/۲۲ : تاریخ

 بار در تهران + جدول قیمت انواع میوه و تره
رسد که نارنگی جنوب با کیلویی هزار تومان به فروش می ٥تا  ٣بار میانگین بین در این هفته قیمت انواع میوه در میادین میوه و تره

  .تومان است ١٧٥٠ترین پرتقال تامسون شمال با قیمت هر کیلو ترین میوه و ارزانتومان به عنوان گران 4700

 ٣بار تهران به طور میانگین بین ، در این هفته قیمت انواع میوه در میادین میوه و ترهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی 

ترین پرتقال تامسون ترین میوه و ارزانتومان به عنوان گران 4700رسد که نارنگی جنوب با کیلویی هزار تومان به فروش می ٥تا 

هزار تومان باالتر است، تا  ٤تا  ٣های سطح شهر در هر کیلو ها در مغازهاما این قیمت .تومان است ١٧٥٠ت هر کیلو شمال با قیم

 .رسدتومان به فروش می ٦٥٠٠تومان و هر کیلوگرم انار  ٨٥٠٠جایی که هر کیلوگرم نارنگی بندری جنوب کیلویی 

 :بار به شرح زیر استفهرست قیمت انواع میوه و تره

 (قیمت )تومان نوع میوه دیفر

 3800 انار 1

 4200 پرتقال تامسون جنوب 2

 1750  پرتقال تامسون شمال 3

 4700 نارنگی بندری 4

 4000 نارنگی کینو 5

 2800  لیموشیرین 6

 3950 موز 7

 3600 سیب زرد 8

 3100  سیب قرمز 9

 3100 کیوی 10

 2200 خیار گلخانه 11

 1000 هویج 12

 1450-1250 زمینیسیب 13

 950 پیاز سفید 14

 1150 پیاز قرمز 15

 1450 فرنگیگوجه 16

 5200 لیموترش 17

 1900 ایفلفل دلمه 18

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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 1900 بادمجان 19

 1300 شلغم 20

 1400 کاهو 21

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١٣9٥١١2٠٠٠١١١٨ 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵بهمن  ۱۸تاریخ: 

 سر و کله فرنگی ها دوباره در بازار پیدا شد/ افزایش تعداد میوه های ممنوعه

 .اما اخیرا به تعداد آن افزوده شده استمهاجران گفت:حجم توزیع میوه های قاچاق چندان چشمگیر نیست، 

اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گروه  صنعت، تجارت و کشاورزیحسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و سبزی در گفتگو با خبرنگار 

نوع افزایش یافته است، اظهار داشت: حجم توزیع میوه های قاچاق  ١١به  ٥به اینکه اخیرا میوه های ممنوعه تعداد آنها از  با اشاره

 .چندان چشمگیر نیست، اما اخیرا به تعداد آن افزوده شده است

در  مع میوه های خارجی موجودوی افزود: اخیرا سیر چینی،گالبی چینی،سیب سبز ترکیه،آلوی سیاه افریقا،سیب سبز فرانسه به ج

رئیس اتحادیه میوه و سبزی با اشاره به قیمت های گزاف میوه های ممنوعه در بازار گفت: نرخ هر کیلو زردآلو و .بازار پیوسته است

،آووکادو ترکیه ١٦،سیب سبز فرانسه ٨،آلوسیاه آفریقا ١٠،سیب سبز ترکیه ١2،گالبی چینی ٨،سیر چینی 2٥شبرنگ آفریقا 

 .هزار تومان است ٥و نارنگی پاکستان  ١٥،انبه آفریقا ١٥،شاه بلوط ترکیه ٨لیموترش ویتنام ،١٣

 .به گفته مهاجران اخیرا نارنگی پاکستان در ظرف های ایرانی در حال فروش است

می دانند، بیان کرد:  وی در پاسخ به این سوال که برخی افراد سرمازدگی باغات شمال را دلیل توزیع مجدد میوه های قاچاق در بازار

سال گذشته میوه های قاچاق با حجم باالیی در بازار توزیع می شد و سرمازدگی اخیر باغات شمال ارتباطی به توزیع میوه های قاچاق 

در بازار ندارد چرا که این میوه ها در سردخانه های حاشیه تهران وجود دارد و در صورت کمرنگ شدن نظارت ها مجددا به بازار 

 .رضه می شودع

http://www.yjc.ir/fa/news/٥9٦٨٥٦١/%D٨%B٣%D٨%B١%D-9% 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵بهمن  ۲۰تاریخ: 

 مرکبات جنوب گران شد/ قیمت گوجه فرنگی هم قد کشید

اتحادیه میوه و سبزی گفت:نرخ پرتقال جنوب،نارنگی بندری،گریپ فروت و لیمو شیرین نسبت به هفته گذشته روند افزایشی رئیس 

اقتصادی  گروه صنعت، تجارت و کشاورزیحسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و سبزی در گفتگو با خبرنگار .به خود گرفته است

از افزایش قیمت مرکبات جنوب در بازار خبر داد و گفت: نرخ پرتقال جنوب،نارنگی بندری،گریپ فروت و  باشگاه خبرنگاران جوان،

 .لیمو شیرین نسبت به هفته گذشته روند افزایشی به خود گرفته است

 2،گریپ فروت ٥٠٠هزار و  ٤تا  ٤،کوهستان از 500هزار و  ٤،والنسیا جیرفت ٥٠٠هزار و  ٨رتقال داراب وی افزود: قیمت هر کیلو پ

 .هزار تومان است ١2تا  ٨و نارنگی بندرعباس از  ٣تا  ٥٠٠هزار تومان،لیموشیرین هزار و  ٣تا ٥٠٠هزار و 

 .تومان عرضه می شود ٦٠٠تا  ٤٠٠سیب دیده و یخی و آ ٥٠٠هزار و  ٣مهاجران اضافه کرد: هر کیلو پرتقال سالم شمال 

هزار تومان اعالم کرد و گفت: هر کیلو موز با  ٧تا  ٥٠٠هزار و  ٦رئیس اتحادیه میوه و سبزی قیمت هر کیلو انار سردخانه ای را از 

هزار و  2ر گلخانه هزار تومان،خیا ٥هزار تومان،سیب قرمز درجه یک  ٦هزار تومان،سیب سفید درجه یک  ٤تا  ٦٠٠هزار و  ٣نرخ 

 .تومان به دست مشتریان می رسد ٥٠٠هزار و  ٤تا  ٥٠٠هزار و  ٣و کیوی از  ٥٠٠هزار و  2،خیار بوته ای ٥٠٠

 یبآس  بندرعباس فرنگی گوجه از بخشی اخیر روزهای طی وی از افزایش یکباره نرخ گوجه فرنگی در بازار خبر داد و اضافه کرد: 

 ٥٠٠تومانی قیمت را به همراه داشت به طوریکه هم اکنون هر کیلو گوجه فرنگی بین هزار تا هزار و  ٣٠٠ افزایش امر همین که دید

تومانی قیمت انواع سبزی بیان کرد: در حال  ٧٠٠مهاجران با اشاره به افزایش .هزار تومان است ٤الی  ٥٠٠هزار و  ٣و گلخانه ای 

 .هزار تومان است 2تا  500سبزی جور)پلو،آش،قورمه( هزار و  و ٥٠٠ و هزار 2 خوردن حاضر قیمت هر کیلو سبزی 

 .وی دلیل افزایش قیمت سبزی را گران شدن شاهی و ریحان دانست چرا که این نوع سبزی تحت تاثیر تولیدات گلخانه ای است

کود حاکم ایط فعلی به سبب ررئیس اتحادیه میوه و سبزی با بیان اینکه رکود سنگینی بر بازار میوه حاکم است، تصریح کرد: در شر

بر بازار، قیمت میوه افزایش چندانی نداشته اما سرمازدگی اخیر در استان های شمالی و تامین بخش قابل توجه میوه شب عید از 

 .داشت عید شب میوه قیمت وضعیت از دقیقی مازندران نمی توان پیش بینی 

http://www.yjc.ir/fa/news/٥9٦9٧٨١/%D9%٨٥%D٨%B١% 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵بهمن  ۲۰تاریخ: 

 گزارش جدید از قاچاق میوه/ متولی مبارزه با مهمان ناخوانده خارجی کیست؟

گاهی بازار میوه با مهمان ناخوانده ای مواجه می شود که درپی آن خسارت جبران ناپذیری گریبان گیر بخش کشاورزی هر از چند 

هر از چند گاهی بازار میوه با مهمان  باشگاه خبرنگاران جوان، اقتصادیگروه  صنعت، تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار.می شود

 .ناخوانده ای مواجه می شود که درپی آن خسارت جبران ناپذیری گریبان گیر بخش کشاورزی می شود

 این درحالی است که واردکنندگان به سبب سودهای هنگفت قاچاق به کار خود ادامه می دهند؟

هبری بر اقتصاد مقاومتی و تکیه بر تولید داخل الزم است که با نظارت کافی از قاچاق میوه جلوگیری اما براساس تاکید مقام معظم ر

 .شود چرا که در آینده ای نه چندان دور تولیدکنندگان داخل را از پای در می آورد

با اشاره به از سرگیری مجدد میوه های  صنعت، تجارت و کشاورزی عنایت اله بیابانی قائم مقام خانه کشاورز در گفتگو با خبرنگار

قاچاق در بازار اظهار داشت: از آن جا که در راستای حمایت از تولید داخل نمی توان بی مهابا مجوز واردات را صادر نمود از این رو با 

وی افزود: قاچاق میوه عالوه بر تهدید باغات کشور .اخل براساس ساختار دولتی باید واردات صورت گیرددر نظر گرفتن نیاز و تولید د

سالمتی افراد را تحت شعاع خود قرار می دهد که در چند ماه اخیربه سبب کاهش نظارت از سوی دستگاه های مربوطه شاهد 

 :ره به اینکه محدودیت واردات افزایش قاچاق را به همراه دارد، گفتبیابانی با اشا.سرگیری مجدد میوه های قاچاق به بازار بودیم

تنوع طلبی برخی از افراد برای مصرف میوه های خارج از فصل زمینه را برای قاچاق میوه فراهم می نماید از این رو با اعمال برخی 

رز تصریح کرد: با وجود آنکه باغداری سرمایه بلند قائم مقام خانه کشاو.سیاست ها و برنامه ها باید واردات بر حسب نیاز صورت گیرد

 .مدت است لذا برای جلوگیری از خسارت بیش از حد باغات از آفات و بیماری های مختلف باید از قاچاق میوه جلوگیری نمود

 واردات میوه راهکار برخورد با قاچاق نیست***

گفت: در شرایط کنونی جمع آوری میوه   صنعت، تجارت و کشاورزیمجتبی شادلو نائب رئیس اتحادیه باغداران در گفتگو با خبرنگار 

 صعب های مسیر از که نیستند کاالیی قاچاق های میوه که چرا های قاچاق از بازار نیازمند اراده راسخ دستگاه های نظارتی است 

 .ی رسندم هدف بازارهای به زمان کمترین در مکانیزه نقل و حمل سیستم با بلکه شود وارد مسافری و چمدانی العبور،

اگر کوچکترین مجوز واردات از سوی وزارتخانه  :وی در پاسخ به این سوال که مجوز واردات راهکار جلوگیری از قاچاق است، افزود

ط داده شود دیگر نمی توان نسبت به جمع آوری میوه های قاچاق برخورد کرد چرا که فروشندگان ادعایی مبنی واردات های ذی رب

شادلو با بیان اینکه مقابله با این پدیده شوم سخت نیست، گفت: با توجه به بحث اقتصاد مقاومتی و تاکید مقام  .قانونی بودن آن دارند

 .انه دستگاه های ذی ربط باید عزم و اراده جدی در برخورد با قاچاقچیان صورت گیردمعظم رهبری بر پیگیری سخت گیر

نائب رئیس اتحادیه باغداران ادامه داد: تولید غذا از جمله دغدغه های کشور به شمار می رود که با وجود خودکفایی نسبی در بخش 

استمرار توزیع میوه های قاچاق و نظارت مقطعی دستگاه های  کشاورزی نباید مطمئن بود که این روند ادامه یابد چرا که در صورت

 .مربوطه تولید داخل را تحت تاثیر خود قرار می دهد

  کاهش نظارت عامل اصلی سرگیری میوه قاچاق***

بیان کرد: در حال حاضر هر  صنعت، تجارت و کشاورزیهمچنین حسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و سبزی در گفتگو با خبرنگار 

چند اندک اما برخی میوه های قاچاق نظیر شبرنگ افریقا،انبه افریقا،گالبی امریکا،لیمو ترش ویتنام،سیب فرانسه،شاه بلوط و آووکادو 

 .ترکیه و به تازگی نارنگی پاکستان در خارج از میادین میوه و تره بار داد و ستد می شود
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با توجه به کیفیت و قیمت مناسب محصوالت  :ماه در بازار گفت ٧ی با اشاره به سرگیری مجدد میوه های قاچاق پس از گذشت و 

داخلی، میوه های قاچاق در سردخانه ها دپو شدند که در صورت کمرنگ شدن نظارت ها مجدد سر و کله مهمان ناخوانده در بازار 

د سود سرشار میوه های قاچاق، قاچاقچیان هزینه های باالیی برای نگه داری آن می کنند و از مهاجران ادامه داد: با وجو.پیدا شد

رئیس اتحادیه میوه و سبزی قیمت میوه های قاچاق را .طریق ترفند و ابزارهای مختلف اقدام به توزیع آن در سطح شهر می نمایند

 ١٥، نارنگی پاکستان ١٥،شاه بلوط ١٥،انبه 2٥،گالبی امریکا ٣٠یقا به شرح زیر اعالم کرد و اضافه کرد: قیمت هر کیلو شبرنگ افر

 .هزار تومان است

http://www.yjc.ir/fa/news/٥9٤2٨9٧/%DA%AF%D٨%B2% 
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۹۵/۱۱/۱۸ : تاریخ

 پشت پرده تصمیم دولت برای تسهیل واردات/ واردات کاال به جای پول نفت /یادداشت اقتصادی
های نفت و عدم برقراری روابط بانکی بعد از برجام، دولت را وادار کرده تا با آسان کردن واردات کاالهای مصرفی عدم بازگشت پول 

هایی در روزهای گذشته حکایت از عزم دولت برای آسان کردن بیش از خبر .نفت بیشتری را آزاد و به داخل کشور منتقل کند پول

کاالی مهم کشاورزی کاهش چشم  ٨هیئت وزیران در یک تصمیم مصوب کرد که تعرفه واردات  .پیش واردات کاال به کشور داشت

به طور متوسط به زیر ده درصد  بر اساس این مصوبه تعرفه واردات برنج، کره، گوشت گوسفندی و... کاهش یافته و.گیر داشته باشد

 ].1[رسیده است. جدول این تغییرات در زیر آمده است

 حقوق ورودی قبلی نوع کاال ردیف
 حقوق ورودی مصوب

  

 تغییر در شرایط ورود

  

 التفاوت ریالیحذف مابه 26 20 برنج سفید 1

 5 32 ایقهوهبرنج  1

 التفاوت ریالیحذف مابه

 

  

 5 30 کره 2

 التفاوت ریالیحذف مابه

 

  

 التفاوت ریالیحذف مابه 5 26 گوشت گوسفندی 3

 10 15 لپه 4

 التفاوت ریالیحذف مابه

 

  

 5 10 لوبیا قرمز 5

 التفاوت ریالیحذف مابه

 

  

 5 32 لوبیاچیتی 6

 التفاوت ریالیحذف مابه

 

  

 5 55 لوبیا چشم بلبلی 7

 التفاوت ریالیحذف مابه

 

  

 5 26 موز 8

 التفاوت ریالیحذف مابه

 

  

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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واردات برخی کاالهای تولیدی از ترکیه منتشر شد. در چهارم بهمن اعالم شد  در کنار خبر فوق خبر دیگری مبنی بر کاهش تعرفه

 .درصد وارد کشور خواهد شد ٣٠ردیف از کاالهای وارداتی ترکیه از این پس با تعرفه  23که 

درصد کاهش یافته است. طبق فهرست کاالیی اقالمی مانند یخچال، ماشین  ٣٠براساس این بخشنامه تعرفه بخشی از این کاالها به 

 ].1[دهددرصد کاهش نشان می ٣٠درصدی به  ٤٠رختشویی، مبلمان و سایر و ماشین ظرفشویی از تعرفه 

های آتی دهد که دولت یازدهم اراده کرده است، تا در ماهاین دو تصمیم مهم که در ظرف چند روز گذشته اخذ شده است، نشان می

وندگی ش شوند و به اصطالح قدرت نقدواردات اقالم مصرفی به کشور آسان شود. کاالهایی که زودتر از دیگر کاالها به پول تبدیل می

کنند و چرا دولت در آخرین سال خود و در زمانی که همه بر ضرورت اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی تاکید می.باالیی دارند

آید، تصمیم به آسان کردن و ارزان همه آگاه هستند که واردات کاالهای مصرفی همچون تبری است که بر پیکر تولید ملی فرود می

رغم آنکه روی کاغذ و ته است؟جواب این سوال را باید در دو انگیزه مهم دولت جستجو کرد. دولت یازدهم علیکردن واردات گرف

رسد متوجه شده است که قیمت اقالم مصرفی کند، مدعی است تورم را زیر ده درصد آورده است، اما به نظر میآمارهایی که اعالم می

هاست. آقای رئیس جمهور هم کنند، کاهش تورم نیست، بلکه افزایش قیمتساس میمردم در حال افزایش است و آنچه که مردم اح

. ها را بگیردهایی بگیرد که به صورت موقت جلو افزایش قیمتکه سودای ریاست جمهوری دوره بعدی را در سر دارد، باید تصمیم

رغم اینکه شود دولت با اراده زیاد علیباعث میاما انگیزه دیگری هم وجود دارد که .پس یک انگیزه دولت کامال انتخاباتی است

این انگیزه ناشی از خالهای برجام است که دولت  .هایی در داخل خود دولت وجود دارد، تصمیم به آسان کردن واردات بگیردمخالفت

ته برای نخبگان و مردم گذرد، آهسته آهسهرچه از زمان اجرایی شدن برجام می .برای پر کردن آن مجبور است واردات را آسان کند

برای همین روابط بانکی ایران با خارج پس از برجام تغییری نکرده  .های بانکی را برداردآشکار می شود که برجام نتوانسته تحریم

به عبارت دیگر هنوز ایران هرچه نفت می  .از جمله اینکه در موضوع آزاد شدن پولهای نفت نیز تغییری حاصل نشده است .است

شوند، تواند استفاده کند. برای همین مجبور است این پولها را که با افزایش فروش نفت هر روز بیشتر مید، پولهای نفت را نمیفروش

های بانکی آمریکا حاضر به همکاری برای های خارجی هم از ترس تحریمبانک.های خارجی نگهداری کنددر خارج از کشور نزد بانک

ها این یستند. تنها راه دسترسی ایران به این پولها خرید کاالهای مصرفی از خارج است. نقل و انتقال این پولنقل و انتقال این پولها ن

در این وضعیت دولت که به دنبال آزاد شدن .تواند بدهی خود به کشور ترکمنستان را بپردازدقدر سخت است که حتی ایران نمی

ن انتخابات نیازمند پول است، باید کاری کند که تنها راه دسترسی به پول نفت پول نفت است و برای کارهای جاری خود و همچنی

خواهد با افزایش دادن واردات کاالی مصرفی، پولهای نفت بیشتری را آزاد کند، چون میتقویت شود. اینکه دولت واردات را آسان می

واردکنندگان که نیاز به ارز دارند، حواله بانکی برای واردات  دولت در اینجا به.کند و به این طریق آنها را به داخل کشور منتقل کند

ای که در دست دارد، به بانک خارجی مراجعه دهد و وارد کننده ما به ازای ریالی آن را به دولت می دهد. وارد کننده با حوالهمی

 .را برای ایران انجام می دهد داند، تراکنش الزمکند و چون بانک خارجی واردات کاالی مصرفی مشخص را بی خطر میمی

 چرخه آزاد شدن پول نفت

ای مهم برای دولت یازدهم شده است که واردات را یابد، انگیزهاین چرخه باطل که به مرور زمان و با افزایش فروش نفت شدت می

 ر زیان بار آن تضعیف تولیدشود. اما اثآسان کند، چون هرچه این چرخه باطل بیشتر بچرخد پول نفت بیشتری برای دولت آزاد می

رسد ضروری باشد نخبگان و نمایندگان محترم مجلس به فکر به نظر می.ملی خواهد بود. این هم یکی از دست آوردهای برجام است

 .شکستن این دور باطل که نابود کننده تولید ملی خواهد بود، باشند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١٣9٥١١١٨٠٠٠١٠٠ 
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 برنامه وسیاست ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵بهمن  ۱۹تاریخ: 

 اقدام تعجب برانگیز جهاد کشاورزی در کاهش تعرفه محصوالت وارداتی

درصدی تعرفه های محصوالت وارداتی گفت:این اقدام  ٥نائب رئیس اول کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع طبیعی با اشاره به کاهش 

 .منجر به توقف صادرات سیب و متضرر شدن کشاورزان و تجار داخلی شده است

گروه  و کشاورزی خبرنگار صنعت، تجارتجالل محمودزاده نائب رئیس اول کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی در گفتگو با 

،اظهار داشت:متاسفانه جهاد کشاورزی اقدام به کاهش تعرفه های محصوالت وارداتی کرده که همین اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

ین موضوع همچنین صادرات محصوالت وی ادامه داد:ا.امر باعث افزایش چشمگیر محصوالت خارجی )وارداتی( در کشور شده است

 .مازاد کشاورزی داخلی را با چالش جدی مواجه کرده و موجب نارضایتی و تضرر تولیدکنندگان و تجار داخلی شده است

نائب رئیس اول کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع طبیعی تشریح کرد:در ازای واردات هر کیلو موز ،یک کیلو سیب صادر می کردیم 

درصد ،تعدای از تجار یا صادرکنندگان سیب کشور  ٥ان اقدام جهاد کشاورزی مبنی بر کاهش تعرفه واردات آنهم به میزان ولی از زم

محمودزاده با بیان اینکه صادرات سیب متوقف شده افزود:به معاون وزیر جهادکشاورزی و مسئوالن .با ضرر وزیان فراوان مواجه شدند

 . ای مبنی بر معترض بودن مردم ،تجار ،صادرکنندگان و نمایندگان مجلس ابالغ کرده ایمذیربط در کمیسیون کشاورزی نامه 

وی اضافه کرد:مسئوالن جهاد کشاورزی هم قول داده اند تا آخر هفته بحث کاهش تعرفه های وارداتی به ویژه موز را تغییر دهند تا 

نائب رئیس اول کمیسیون کشاورزی .مانده دوباره شروع شود روند صادرات محصوالت کشاورزی از جمله سیب که در دست کشاورزان

 والتمحص های تعرفه کاهش با سویی از و باالست داخلی کشاورزی محصوالت شده تمام قیمت  ،آب و منابع طبیعی با بیان اینکه

نی از بین رفته و محصوالت مه داشتن این روند امکان رقابت محصوالت داخلی در بازارهای جهاادا با:ایم،گفت شده مواجه وارداتی

 .مازاد زیاد خواهد شد

http://www.yjc.ir/fa/news/٥9٦92٠٠/%D٨%A٧%D9%٨2% 
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۹۵/۱۱/۲۲ : تاریخ

 درصدی برای عمده محصوالت کشاورزی اروپایی در آمریکا  ۱۰۰گمرکی  احتمال اعمال تعرفه
محصول عمده  9٠درصدی واردات  ١٠٠دفتر نمایندگی تجاری آمریکا احتماالً طی روزهای آینده به طور رسمی اعمال تعرفه 

  .کشاورزی اروپا به آمریکا را اعالم خواهد کرد

به نقل از اسپوت نیک، دفتر نمایندگی تجاری آمریکا در اتحادیه اروپا  خبرگزاری فارس المللبه گزارش خبرنگار گروه اقتصاد بین

محصول  9٠درصدی برای واردات  ١٠٠احتماالً روز چهارشنبه آینده به طور رسمی تصمیم دولت آمریکا را برای اعمال تعرفه گمرکی 

 .کندا را اعالم میکشاورزی اروپایی به آمریک

محصوالتی مانند گوشت، شکالت، خردل، پاپریکا، موتور سیکلت و برخی دیگر از محصوالت کشاورزی تولید اتحادیه اروپا در فهرست 

 .افزایش تعرفه گمرکی آمریکا خواهند بود

صد خواهد بود از کشورهایی مانند در ١٠٠بیشتر محصوالتی که واردات آنها به آمریکا شامل افزایش تعرفه گمرکی و رسیدن آن به 

 .فرانسه، آلمان و ایتالیا خواهند بود

میلیارد دالری  ١٣٦تولیدکنندگان بانفوذ محصوالت کشاورزی در آمریکا دولت این کشور را تشویق کردند، تا با توجه کسری تجاری 

 .آمریکا با اتحادیه اروپا این افزایش تعرفه را اعمال کند

 .کندسال است که از واردات گوشت آمریکایی خودداری می 2٠اتحادیه اروپا نیز حدود از سوی دیگر 

 .اتحادیه اروپا واردات گوشت هورمونی تولیدی آمریکا را ممنوع اعالم کرد ١9٨٨در سال 

 .آمریکا با تأیید سازمان تجارت جهانی افزایش تعرفه را علیه برخی محصوالت اروپایی کلید زد ١999در سال 

های دوجانبه به توافق برسد و اتحادیه اروپا موافقت های اروپایی برای لغو این تحریمنیز باراک اوباما توانست با طرف 2٠٠9ر سال د

 .هزار تن گوشت هورمونی را از آمریکا وارد کند با این حال واشنگتن هنوز از این روند راضی نیست ٥٠کرد تا ساالنه 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١٣9٥١١22٠٠١١٠٧ 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۷تاریخ: 

 /ماه نخست سال ۱۰هزار مجوز بهداشتی صادرات در  ۱7ای عراق را رعایت کنیم/ صدور باید الزامات قرنطینه

 تلفات آنفلوآنزای پرندگان به شش میلیون قطعه افزایش

 .های گذشته تشریح کردمقام ارشد سازمان دامپزشکی کشور ، جزییات عملکرد این سازمان را در سال

رئیس سازمان دامپزشکی کشور امروز در نشست خبری در پاسخ به پرسش خبرنگار ایانا مبنی بر طوالنی بودن مدت قرنطینه دام 

ای المللی، کشور صادرکننده موظف به رعایت الزامات قرنطینهدرات به عراق گفت: همیشه طبق مقررات و ضوابط بینزنده برای صا

 کشور مقصد است.

ای را برای صادرات دام زنده از ایران در نظر داشته باشد، جزو اختیارات آن ها است مهدی خلج افزود: بنابراین، اینکه عراق که ضابطه

ه ایران ایم تا بآن را رعایت کنیم؛ البته ما از مسئوالن دامپزشکی کشورهایی که با آنها مراودات تجاری داریم، دعوت کردهو ما نیز باید 

اشته گیرد، اعتماد بیشتری نسبت به کشور ما دبیایند و اقتدار سازمان دامپزشکی کشور را از نزدیک دیده و با گفتمانی که صورت می

 د آنها، مدت روزهای قرنطینه کاهش یابد.باشد تا در صورت صالحدی

وی در پاسخ به پرسش دیگری از ایانا مبنی بر وضعیت قاچاق دام از ایران بیان کرد: اگرچه تا دو سال گذشته قاچاق دام از شهرهای 

 شد.ی در کار نبارسد که دیگر قاچاقنظر میگرفت، اما با توجه به تثبیت در روند صادرات این محصول، بهجنوبی کشور صورت می

ها مربوط به قرنطینه کند که یکی از این سامانهسامانه الکترونیکی استفاده می ١١به گفته خلج، اکنون سازمان دامپزشکی کشور از 

های ناجا برای کمک به سازمان دامپزشکی است؛ به این منظور که است. اتفاق جدیدی که در این راستا افتاده، ملحق شدن دوربین

های کشور حمل کنند، مشمول های دامی را در جادهته از وسایل نقلیه که بدون برگ تردد دامپزشکی، کاالیی از فرآوردهآن دس

اند و اگر بدون داشتن برگ بهداشتی هزار وسیله از سازمان کد رهگیری دریافت کرده ٨٠جریمه خواهند شد. بر این اساس، تاکنون 

 شود.نند، کد رهگیری آنها لغو میهای کشور کاالیی را حمل کدر جاده

 چراغ سبز گمرکات برای تاجران دارو و واکسن

شود، قلم واکسن، سموم، دارو و... در کشور تولید یا وارد می ٥٠٠هزار و رئیس سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به اینکه بیش از سه

ادامه داد: سازمان دامپزشکی با پیشنهاد به وزیر جهاد کشاورزی و ابالغ به گمرکات کشور تصمیم گرفت تا صادرات محصوالت 

کنند، بدون مجوز سازمان صورت گیرد؛ البته طبق پروانه تولید داشته و تمام تعهدات خود را رعایت میتولیدکنندگان دارویی که 

هایی که با رفتارهای خود میزان پایبندی به تعهدات را اثبات کنند، جزو گروه الف هایی که سازمان تعیین کرده، شرکتشاخص

توانند از چراغ سبز عبور کرده و با تسهیالت بهتری تجارت خود را به دارویی می گیرند و هنگام واردات مواد اولیه یاها قرار میشرکت

اتمام برسانند.وی عنوان کرد: در راستای واگذاری بخشی از امور سازمان به بخش غیردولتی، یک ماده قانونی به مجلس تقدیم شد 

دارو  ها برای کنترل بهداشتیتواند انجام ممیزیسازمان میشود، زودی ابالغ میکه خوشبختانه به تصویب رسید؛ طبق این ماده که به

گذاران و هم برای افزایش اشتغال و اقالمی از این دست را به افراد حقیقی یا حقوقی واگذار کند. این امر هم برای تسهیل کار سرمایه

کاال صادر  ٦9جوز بهداشتی صادرات برای م ١٥٣هزار و  ١٧ماهه گذشته سال جاری،  ١٠بسیار مفید خواهد بود.خلج یادآور شد: در 

هزار تن  ١٤های شیالتی که هزار تن فرآورده ٧9مرغ و هزار تن تخم ٤٣تن گوشت مرغ،  ٤٠٠هزار و  2٥عنوان مثال شده است؛ به

اردات صادر شده مجوز بهداشتی برای و 2٦٦هزار و ای از این مجوزهای صادراتی است؛ در مقابل، پنجاز این مقدار میگو بود، نمونه

هزار بازدید طی زنجیره اعمال نظارت بهداشتی صورت گرفته که  ٣٠٧ماهه نخست امسال، دو میلیون و  ١٠است.طبق گفته وی، در 
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ها، سموم کشاورزی های دارویی، مایکوتوکسیندهد؛ ضمن اینکه باقیماندهدرصد افزایش عملکرد را نشان می ٣9، 9٣نسبت به سال 

 گیرد.ز مواردی است که همیشه مورد آزمایش قرار میها او آالینده

آالینده مورد  ٣2برداری، نمونه 92٦هایی که سال جاری درباره شیرخام صورت گرفت، پس از خلج تأکید کرد: در نتایج آزمایش

اشت وم( مشکلی وجود ندها و فلزات سنگین )سرب، جیوه، آرسنیک و کادمیها، ضدالتهاببیوتیکمطالعه قرار گرفت که درباره آنتی

توان ها و دیگری سموم کشاورزی بود؛ بنابراین میدرصد عدم انطباق با استانداردها مشاهده شد که یکی ضدانگل ٤.٥و تنها کمتر از 

 درصد شیرخام تولیدشده در کشور سالم است. 9٦به ضرس قاطع عنوان کرد که 

آالینده طی این فرآیند مورد  2٤آال برداشت شده که ونه از مراکز پرورش قزلنم 9٠٣آال اظهار داشت: وی درباره مزارع پرورش قزل

ها و فلزات سنگین درباره این ماهی منفی است، البته نوعی دهد تمام باقیماندهآزمایش قرار گرفته است؛ خوشبختانه نتایج نشان می

رود، در صورت مشاهده در هر مزرعه، کار میهای خارجی بهانگل ها وگرین که برای مبارزه با قارچماده رنگی غیرمجاز به نام ماالشیت

خاطر وجود همین ماده معدوم مزرعه در یک استان به ١٦ها معدوم و اجازه عرضه در بازار نخواهد داشت؛ کمااینکه امسال تمام ماهی

 شدند.

 برابری پوشش واکسیناسیون در مبارزه با طاعون نشخوارکنندگان کوچک 5.5افزایش 

مقداری از ذخایر ژنتیکی کشور را از  9٤رئیس سازمان دامپزشکی کشور درباره طاعون نشخوارکنندگان کوچک کشور که در سال 

در  9٣هزار واحد بوده، در حالی که در سال  ٦٠٠میلیون و  2٣ماهه سال جاری  ١٠بین برد، اضافه کرد: حجم واکسیناسیون در 

 2.2٠٨برابر افزایش و بیماری  ٥.٥احد واکسینه شدند؛ به عبارتی، پوشش واکسیناسیون هزار و 29١همین مدت چهار میلیون و 

های آلوده در مدت مورد کاهش یافته، این در حالی است که کانون ٣٦٠به  9٥های بیماری در سال درصد کاهش یافته است؛ کانون

 مورد بود. ٤٧١هزار و ، یک9٣مشابه برای سال 

، 9٣ماهه نخست سال  ١٠ری تب برفکی مورد دیگری بود که خلج به آن اشاره کرد؛ بر این اساس، در واکسیناسیون برای بیما

هزار نوبت دام سنگین واکسینه شده است؛ در حالی که  ٨٠٠، شش میلیون و 9٥هزار نوبت و در سال  ٨٨٠میلیون و هفت

داده در سال ار نوبت کاهش یافت، البته دلیل کاهش رخهز ٨٠٠خاطر کمبود واکسن به پنج میلیون و به 9٤واکسیناسیون در سال 

 ١٠٠جاری به دلیل کمبود اعتبار بوده است، نه میزان واکسن. در همین راستا، کمیسیون کشاورزی مجلس طبق طرحی قرار بود 

خاطر یک رأی لفیق بهمیلیارد تومان به اعتبارات بودجه دامپزشکی برای طرح واکسیناسیون اضافه کند که متأسفانه در کمیسیون ت

هزار نوبت و سال جاری  2٣2میلیون و  ١٦، 9٤میلیون نوبت؛ سال  ١٦، 9٣ماهه سال  ١٠منفی منتفی شد.وی همچنین گفت: در 

 اند.هزار نوبت دام سبک برای تب برفکی واکسینه شده ١٣٠میلیون و  ٦٥

کانون در کشور شناسایی  ٣22شد، این بیماری محسوب می که اوج 92آال افزود: در سال در مزارع قزل VHSخلج درباره بیماری 

مورد کاهش یافت. در سال جاری نیز با وجود افزایش مزارع  ٦٥به  9٤مورد و در سال  ١٥٦به  9٣ها در سال شدند، اما این کانون

 مورد رسیده است. ٦2ها به آال، تعداد کانونهزار تن قزل ١٦٠بینی تولید پرورش و پیش

بازدیدی  9٠٥استخر فعال برای میگو بیان کرد: از دوهزار و  ٥٦٠هزار و هکتاری و شش ٦٠٠هزار و اره به سطح پرورش هفتوی با اش

های ویروسی انجام شد. آزمایش برای بیماری ٤2١هزار و  ١٣نمونه گرفته و  ٦٠٠هزار و که سازمان از مزارع پرورش میگو داشت، پنج

مزرعه را آلوده  2٠2، 9٤سفید در کشور وجود دارد که این بیماری در سال مورد مزرعه آلوده به لکه ٣٦شده، تنها طبق نتایج اعالم

 کرده بود.

 زیستگاه پرندگان مهاجر در ایران وجود دارد 9
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 حاد پرندگان موضوع دیگری است که رئیس سازمان دامپزشکی کشور در نشست خبری امروز، آن را مطرح کرد.آنفلوآنزای فوق

ترین تحت تیپ رساناستان را درگیر کرده است، آسیب ١٥تا  ١٤های ق گفته خلج، ویروس جدیدی که در سال جاری مرغداریطب

درصد اروپا درگیر آن شده و حتی کشور بلژیک که تاکنون آلودگی نداشته است،  ١٠٠طوری که رود؛ بهشمار میویروس آنفلوآنزا به

 نی بهداشت دام اعالم کرده است.نفوذ این ویروس را به سازمان جها

هزار  ٤٣نقطه بازار عرضه پرندگان، روستاها و مراکز پرورشی،  ٨٠٠هزار و وی ادامه داد: امسال تا قبل از شیوع این بیماری، از یک

بعد، ویروس مورد  ماه بهآبان 2٠کدام وجود این بیماری را تأیید نکرد، اما از هزار آزمایش صورت گرفت که هیچ ١2٠نمونه برداشت و 

اند، شیوع پیدا کرد، البته در حال حاضر مرکز فرود یا زیستگاه را در کشور به خود اختصاص داده 9نظر توسط پرندگان مهاجر که 

 حدود هشت استان بیش از یک ماه پاک هستند.

ریزی در میلیون قطعه جوجه ٤٠٠یلیارد و خلج نفوذ آنفلوآنزای پرندگان به یکی دو واحد گوشتی را تأیید کرد و یادآور شد: از یک م

ن تهران دلیل تراکم پرورش در استاسال، تاکنون حدود شش میلیون قطعه بر اثر این بیماری تلف یا معدوم شدند که بیشترین آمار به

برداری امپزشکی به بهرهمیلیارد ریال توسط سازمان د ٤٥٠پروژه با اعتبار  ١٨بوده است.وی در پایان عنوان کرد: به مناسبت دهه فجر 

 ٦٥١ار و هزبندی، بیمارستان و کلینیک است. ضمن اینکه یکرسید که شامل اشتغال به امور درمانی، واحدهای کشتارگاهی، بسته

 ها مشغول به کار شدند./طور مستقیم و غیرمستقیم به واسطه اجرای این پروژهنفر نیز به

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٣٧٠/%D٨%A٨%D٨%A٧%DB%٨C% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۰تاریخ: 

مترمکعبی با همکاری وزارت جهاد کشاورزی/ کشت زعفران و پسته با آب  25های تدوین دستورالعمل چاه

 است/ دلسردی نیروهای گشت و بازرسی از نبود اعتباراتپذیر محدود امکان

اند، حفر شده ٨٥هایی که قبل از سال های غیرمجاز، وزارت نیرو مکلف است برای آن دسته از چاهبر اساس قانون تعیین تکلیف چاه

تند ی که دارایی چنین شرایطی هسهایگیری کند. به همین دلیل این وزارتخانه قصد دارد برای چاهها، تصمیمبر اساس پتانسیل دشت

 .روز صادر کندمتر مکعب در شبانه 2٥برداری معادل هزار حلقه است، پروانه بهره ١٠٣و تعداد آنها 

که  ٨9مترمکعبی به استناد مصوبه سال  2٥های وگو با خبرنگار ایانا گفت: چاهدبیر اجرایی طرح احیا و تعادل بخشی امروز در گفت

 شوند.ها، ساماندهی میها است، به شرط وجود ظرفیت آبی در دشتکلیف چاهدرباره تعیین ت

ت اند، امکان ادامه فعالیهای کشور که دشت ممنوعه بودند، قرار گرفتهها از آنجا که در بسیاری از دشتعبداهلل فاضلی افزود: این چاه

های توانیم به چاههای بدون ظرفیت نمیفت که در دشتنداشتند. به همین دلیل وزارت نیرو پس از تصویب این قانون، موضع گر

چیان، وزیر نیرو تصمیم گرفت بر اساس غیرمجاز، مجوز برداشت دهیم.وی بیان کرد: با آغاز به کار دولت یازدهم، مهندس چیت

های مجاز، برای چاه اند و کنترل اضافه برداشتحفر شده ٨٥های غیرمجازی که بعد از سال ظرفیتی که از محل مسدود کردن چاه

ها، مجوز برداشت آب صادر کند.دبیر اجرایی طرح احیا و تعادل بخشی ادامه داد: بر اساس های مشمول قانون تعیین تکلیف چاهچاه

شود. محاسبات روز صادر میمترمکعب آب در شبانه 2٥های غیرمجاز، امکان برداشت این تصمیم وزیر نیرو، برای هر یک از این چاه

 ١٠توانند حدود ها در طول سال میخواه کافی است؛ زیرا هریک از این چاهدهد، این آب برای تولید محصوالت کم آبا نشان میم

توان راحتی سه هکتار زمین زعفران را میهزار مترمکعب آب از منابع زیرزمینی برداشت کنند.فاضلی عنوان کرد: با این میزان آب به

 شود و وضعیت سفره نیز متعادل خواهد شد.رو نمیرتیب معیشت خانوارها با مشکل روبهزیر کشت برد. به این ت

دهد که این آب متر مکعبی برای کشت گندم، جو و علوفه کافی نیست، اما محاسبات نشان می 2٥های به گفته وی، سهم آب چاه

دهد، همچنین گیاهان دارویی و محصوالت ازه میبرای کشت پسته و بادام در مناطقی که از نظر خاک و شرایط آب و هوایی اج

خواهد و این آب به راحتی نیاز سه هکتار باغ پسته مترمکعب آب می ٥٠٠هزار و آبخواه کافی است؛ زیرا هر هکتار پسته حدود یککم

 کند.را تأمین می

 شده به تأیید وزارت جهاد کشاورزی رسیددستورالعمل تدوین

ت های مشمول قانون تعادل بخشی نیازمند کمک وزارتعادل بخشی با تأکید بر اینکه برای تعیین تکلیف چاهدبیر اجرایی طرح احیا و 

 های مرتبط با اجرای این تصمیم خبر داد.ها برای آموزش کشاورزان هستیم، از تدوین دستورالعملجهاد کشاورزی و سایر دستگاه

هاد کشاورزی رسیده و در جلسه هماهنگی معاونان دو وزارتخانه که هر ماه برگزار به گفته فاضلی، این دستورالعمل به تأیید وزارت ج

 است. شود، روی آن بحث شدهمی

ها تسری پیدا ها باید به استانوی یادآور شد: اگرچه نحوه عملکرد در هر دشت مشخص شده، اما این هماهنگی در سطح وزارتخانه

 کند تا آن ها نیز در این قضیه کمک کنند.

متر مکعب آب برای کشت و کار کافی نیست و به درد  2٥کنند که فاضلی اضافه کرد: در خیلی جاها این ذهنیت را ایجاد می

 خواه مناسب است.آبدهد این آب برای محصوالت کمخورد. در حالی محاسبات مشاوران ما نشان مینمی
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های آزاد اعمال های مشمول قانون تعیین تکلیف، برای دشتهوی همچنین گفت: محدودیت اعمال شده برای برداشت آب توسط چا

اند، برای های غیرمجاز که در شمال کشور واقع شدههزار حلقه چاه مشمول قانون تعیین تکلیف چاه ١٠٣نخواهد شد. یعنی بخشی از 

 مترمکعب در شبانه روز را نخواهند داشت. 2٥برداشت آب محدودیت 

 85از سال  هزار حلقه چاه بعد 227حفر 

ها در شمال کشور هزار حلقه از این چاه ١٠٠اند. حفر شده ٨٥حلقه چاه غیرمجاز بعد از سال  22٧بر اساس آمارهای وزارت نیرو 

 اند.های ممنوعه قرار گرفتههزار حلقه نیز در دشت ١2٧واقع شده و 

)سال تصویب  ٨٥های غیرمجازی که بعد از سال ری از چاهدبیر اجرایی طرح احیا و تعادل بخشی درباره این آمار افزود: تعداد کثی

اند. در شمال فقط یک دشت ممنوعه بهشهر نکا را اند، در شمال کشور واقع شدههای غیرمجاز( حفر شدهقانون تعیین تکلیف چاه

 های آن ممنوعه نیست.داریم و سایر دشت

ارند. کشاورزان با استفاده از موتور سیار، در زمان کشت شالی و وقتی های شمال مصرف آنچنانی ندفاضلی تأکید کرد: ضمن آنکه چاه

کنند؛ بنابراین برای این ها اقدام به استخراج آب از چاه میبارد، برای جلوگیری از خشک شدن شالیروز باران نمی ١٠یک هفته یا 

 ها، مجوز صادر خواهد شد.چاه

 اند.هزار حلقه چاه در این مناطق واقع شده ١2٧ها مسدود شود. حدود م باید چاهوی بیان کرد: در فالت مرکزی که کمبود آب داری

ها های غیرمجاز است. به همین دلیل برای تمام استانهای طرح احیا و تعادل بخشی انسداد چاهفاضلی ادامه داد: یکی از پروژه

 د، مشخص شده است.های غیر مجازی که باید ساالنه مسدود شوریزی شده و میزان چاهبرنامه

است. این در حالی است که هنوز  درصد پیشرفت فیزیکی داشته ٥٤تا  ٥٣های غیرمجاز به گفته وی، تاکنون پروژه مسدود کردن چاه

 است. یک ریال هم به این طرح اختصاص داده نشده

ای برای کشور دارد و اجرای آن مسئلهدبیر اجرایی طرح احیا و تعادل بخشی عنوان کرد: طرح تعادل بخشی با وجود اهمیتی که 

 است. ، بدون تخصیص بودجه مانده-کنددرصد نیاز کشور را تأمین می ٦٠زیرا آب زیرزمینی -حیاتی است 

اند و این در حالی است که یکی از تکالیفی که شورای ماه است که حقوق نگرفته ١٠فاضلی یادآور شد: نیروهای گشت و بازرسی 

 برای سازمان برنامه و بودجه تعیین کرده، تخصیص اعتبارات این طرح است. 9٣عالی آب در سال 

دداً ها مجهای غیرمجاز، نیروهای گشت و بازرسی باید در محل حضور داشته باشند تا این چاهوی تأکید کرد: بعد از مسدود کردن چاه

 است. سرد کردهتوسط افراد باز نشود، اما نبود اعتبارات، نیروهای گشت و بازرسی را دل

ها های مسدود شده باید تمام دستگاهبه گفته دبیر اجرایی طرح احیا و تعادل بخشی، برای ایجاد مشاغل جایگزین برای صاحبان چاه

 وارد عمل شوند و وظیفه وزارت نیرو صرفاً حفاظت از منابع آب کشور است./

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٥١٣/%D٨%AA%D٨%AF%D9 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۹تاریخ: 

میلیارد مترمکعب؛ حد مجاز برداشت از آب  3۱برداری آب کشاورزی/ های بهرهجزئیات صدور و تعدیل پروانه

 زیرزمینی کشور

ت: برداری آب کشاورزی، گفهای بهرهحفاظت آب و آبفا با تشریح جزئیات صدور و تعدیل پروانههای بهره برداری و مدیرکل دفتر نظام

 .میلیارد مترمکعب از آن منابع آب زیرزمینی برداشت کنیم ٣١مجاز هستیم به میزان 

از بیان اینکه میزان آب مورد نی برداری و حفاظت آب و آبفا باهای بهرهبه گزارش ایانا به نقل از پاون، جواد میبدی مدیرکل دفتر نظام

شود، گفت: وقتی سدی در منطقه ای ها و سدهای موجود در کشور تأمین میبرای مصارف محیط زیست، با توجه به شرایط رودخانه

شود، با توجه به حجم ساالنه آن سد، کمیسیون تخصیص میزان سهم مورد نیاز شرب، کشاورزی، صنعت، خدمات و محیط احداث می

ه اند، با بیان اینکای نداشتهآبهوی در خصوص تخصیص جدید برای متقاضیانی که از گذشته حق.کندها را مشخص میت و تاالبزیس

کمیسیون تخصیص بر اساس تقاضای شخص متقاضی، میزان تخصیص از منابع آب زیرزمینی و یا سطحی را در منطقه مورد نظر 

های ممنوعه نباشد و پتانسیل آبی مورد نیاز موجود باشد، میزان نظر متقاضی، در دشت بررسی خواهد کرد، افزود: اگر منطقه مورد

برداری صادر خواهد شد؛ در هر صورت نباید میزان تخصیص از سقف تخصیصی که حجم آب مورد تقاضا بررسی و پروانه بهره

ها به استناد اراضی و پتانسیل آبی موجود در چاه این مقام مسئول، با بیان اینکه متقاضیان.کمیسیون تعیین کرده است فراتر رود

برداری متقاضی، میزان دبی برداری دریافت خواهند کرد، عنوان کرد: در پروانه بهرهدشت از کمیسیون صدور پروانه، پروانه بهره

 .ید از آن حد عدول نمایدای چاه، ساعت کارکرد چاه و حجم ساالنه استفاده از منابع آبی زیرزمینی ذکر شده و متقاضی نبالحظه

جزء "ها در دفاتر اند و نام آنآبه داشتهها و منابع آب سطحی برای کسانی که از قدیم حقمیبدی با اشاره به استفاده از آب رودخانه

این اند و هم اکنون نیز کردهای از گذشته دور از منابع سطحی به میزان مشخصی برداشت میدرج شده است، گفت: عده "و جمع

ها در دفاتر جزء و ها یا افراد نیز وجود دارند که نام آنها نیز مشخص است، همچنین برخی گروهها ادامه دارد که تعداد آنبرداشت

ها در احداث شبکه کنند که میزان آب دریافتی آنان بستگی به میزان مشارکت آنجمع نیست و از سدهای موجود، آب دریافت می

 .ها حقآبه از سوی وزارت نیرو تعیین شده استد و برای آنآبیاری و زهکشی دار

وی ادامه داد: برخی نیز جزو هیچ کدام از این دو گروه نیستند و از سوی وزارت نیرو با این افراد به صورت ساالنه قرارداد منعقد 

چنانچه آب نباشد و یا میزان آب  ها مجوز برداشت آب صادر خواهد شد وشود که در صورت موجود بودن آب در منطقه برای آنمی

 .موجود کم باشد، مجوز برداشت برای آنان صادر نخواهد شد

 میلیارد مترمکعب میزان مجاز برای برداشت آب زیرزمینی31 

، کل 9٤های بهره برداری و حفاظت آب و آبفا با بیان این مطلب که بر اساس مصوبه شورای عالی آب در سال مدیرکل دفتر نظام

میلیارد مترمکعب از آن  ٣١های کشور مشخص شده و مجاز هستیم به میزان پتانسیل آب تجدیدپذیر منابع آب زیرزمینی دشت

میلیارد  ٤2ها، عمالً حدود های زیرزمینی توسط چاهمنابع آب زیرزمینی برداشت کنیم، گفت: متأسفانه میزان برداشت ما از آب

 2٠های زیرزمینی را کاهش دهیم تا پس از میلیارد مترمکعب از برداشت آب ١١ه ششم توسعه مترمکعب است که بنا داریم در برنام

 .سال بتوانیم منابع آب زیرزمینی را به حالت اولیه باز گردانیم

ا، ههزار حلقه از این چاه ٤٥٠هزار حلقه ذکر کرد و در ادامه گفت: حدود  ٧٥٠های مجاز و غیرمجاز کشور را حدود وی تعداد چاه

هزار  ١٠٣هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور بیان کرد: حدود  ٣٣٠برداری با اشاره به وجود های بهرهمدیر کل دفتر نظام.مجاز هستند
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های غیرمجاز بوده که قرار است برای این تعداد چاه، و تصویب قانون تعیین تکلیف چاه ٨٥حلقه چاه غیرمجاز مربوط به قبل از سال 

 .ای، صنعتی و غیره صادر شودمترمکعب در شبانه روز )حدود نیم لیتر در ثانیه( برای مصارف، گلخانه 2٥به میزان پروانه برداشت 

های هزار حلقه ذکر کرد و در ادامه افزود: این تعداد چاه در استان ١٠٠های شمالی را حدود های غیرمجاز در استانوی تعداد چاه

اند که در برخی نقاط از جمله شالیزارها های آزاد و به صورت دستی حفر شدهستان، در دشتشمالی مانند مازندران و گیالن و گل

ها پر آب شود و پس از برداشت، دوباره با اولین بارندگی این چاهها باعث افت منابع آب زیرزمینی نمیوجود دارند و برداشت آن

 .واهد شودها نیز در حد مجاز پروانه صادر خشوند که برای این چاهمی

هزار حلقه چاه غیرمجاز نیز در سایر  ١2٧برداری و حفاظت آب و آبفای وزارت نیرو با بیان اینکه، حدود های بهرهمدیرکل دفتر نظام

هزار حلقه چاه غیرمجاز مسدود  2٠حدود  9٥و  9٤های نقاط مختلف کشور وجود دارند که باید مسدود شوند، بیان کرد: در سال

 .های غیرمجاز نیز به محض تأمین اعتبار، آغاز خواهد شداجرایی برای انسداد مابقی چاهشده و عملیات 

شود که تاکنون حدود های مجازی که اضافه برداشت دارند نیز کنتورهای حجمی نصب میاو در ادامه اضافه کرد: برای مدیریت چاه

مابقی نیز پس از تأمین اعتبار به کنتور حجمی هوشمند  ها نصب شده وهزار دستگاه کنتور حجمی هوشمند بر روی این چاه ٧٥

 تجهیز خواهند شد

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٤٥٦/%D٨%AC%D٨%B2% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۰تاریخ: 

واردات هستیم، نه تشویق واردات/ برخی مدعیان حمایت از تولید داخلی، از دسترنج دنبال مدیریت به

های دولت با واگذاری بخشی از وظایف شرکت درصدی هزینه 3۰کنند/ کاهش طلبی میشالیکاران منفعت

 بازرگانی دولتی

رنج ایران و های بازار بایران به بررسی چالش وگویی تفصیلی با مسیح کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان برنجخبرنگار ایانا در گفت

 .کمیت و کیفیت لزوم یا عدم لزوم واردات برنج به کشور پرداخت

 سپیده قاسمی: -خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( 

بعد از گندم، برنج دومین محصول پرمصرف در سفره غذایی ایرانیان است. در حال حاضر بخشی از این محصول 

های آب و هوایی در کشور و برنامه وزارت جهاد شود و با توجه به محدودیتطریق واردات تأمین میاستراتژیک از 

رسد در آینده نزدیک سهم واردات این محصول نظر میهای شمالی، بهکشاورزی برای محدود کردن تولید برنج به استان

شده درباره واردات برنج اگر بیشتر های مطرحوضوعبه ناچار افزایش یابد؛ به همین دلیل اهمیت پرداختن به مشکالت و م

 از تولید داخل نباشد، کمتر از آن نیست.

ای که برای ورود یا توقف واردات اتخاذ های آنی و لحظههای غیرقانونی در بازار برنج )قاچاق برنج(، تصمیمفعالیت

قعی در گمرکات، دستورالعمل ممنوعیت چندماهه گذاری غیرواشود، شایعه آلودگی و تولید برنج از مواد نفتی، ارزشمی

هایی است که درباره برنج وارداتی های ممنوعه، بخشی از مشکالت و موضوعواردات و تعریف مبادی ورودی جدید در ماه

 شود و باید به بررسی آنها پرداخت.مطرح می

 جمن واردکنندگان برنج ایران که اخیراً نیز درهای اتخاذ شده از سوی انلذا برای اطالع بیشتر از کمیت و کیفیت برنامه

به بررسی راهکارهای رفع موانع واردات برنج باسماتی از هندوستان پرداختند؛ با مسیح نشستی مشترک با سفارت هند 

ضمن بررسی وضعیت امروز و آینده بازار برنج،  وگو نشستیم تاکشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران، به گفت

 شده در اذهان مخاطبان رفع شود.برخی از ابهامات مطرح

******************* 

 ریزی و تنظیم بازار برنج کشورمان چیست؟ترین مشکل بر سر راه برنامهجناب کشاورز، از نظر شما بزرگ

تنطیم بازار برنج است. این خالء باعث شده تا مدیران سیاستگزار در این حوزه، ترین مشکالت در نبود آمار قابل اعتماد یکی از مهم

رویه هایی را اتخاذ کنند که در مقطعی به واردات بیهریک بر اساس اعتماد به یک منبع آماری و لحاظ کردن نظر شخصی، تصمیم

ت و ایجاد فاصله میان عرضه و تقاضا، تنطیم بازار را بر هم دلیل کاهش وارداو انباشت برنج در انبارها منتهی شود و در زمانی دیگر به

 کند.های ورود قاچاق برنج به داخل کشور را فراهم و این اقدام غیرقانونی را مقرون به صرفه میزند و زمینهمی

های رسد با روشنظر میترین منشاء و وجود بسیاری از مشکالت ایجاد دوره ممنوعیت واردات در زمان برداشت است که بهمهم

 تواند آثار سوء این تصمیم مرتفع شود.دیگری شبیه افزایش تعرفه می

همواره بحث از تأثیر منفی برنج وارداتی بر بازار برنج تولید داخل است، بسیاری معتقدند که واردات، بازار برنج داخلی 

 شما در این باره چیست؟ کند، نظررو میزند و با کاهش قیمت تولید را با مشکل روبهرا برهم می
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هایی که پس از حدود پنج سال آزمون و خطا در مدیریت واردات برنج از سوی سیاستگزاران این حوزه متأسفانه یکی از واقعیت

ر ب پذیر بودن سهم بازار برنج داخلی از برنج وارداتی است. درحالی که اگر به هم وابسته بودند در تغییرات بازار یکی،شود، تفکیکنمی

گذاشت، به عبارت دیگر تغییر قیمت یا برهم خوردن توازن عرضه و تقاضا در بازار هر یک، بازار دیگری با تغییر بازار دیگری اثر می

رقم خورد و در شرایطی که میزان تولید  9٤٤کرد. مستند این ادعا اتفاقاتی است که از پایان فصل برداشت سال رو میجدی روبه

ماه قیمت برنج داخلی روندی صعودی را آغاز هزار تن اعالم شده بود، با گذشت یک ماه یعنی اواسط دی ٤٠٠ حدود دو میلیون و

هزار تومان در زمستان یعنی یک ماه مانده به آغاز فصل برداشت جدید، قیمت برنج ایرانی از میانگین شش 9٥کرد و تا تیرماه سال 

رسید و این در حالی بود که قیمت برنج وارداتی در این مدت  9٥ر تابستان سال هزار تومان د ١2خورشیدی به میانگین  9٤سال 

ها در بازار جهانی، شاهد افت قیمت بودیم. دلیل کاهش قیمتهای وارداتی بهتغییر ملموس و جدی نداشت و حتی در برخی انواع برنج

پردازی و ای تا با شایعهطلبی عدهشده برای منفعت ربط در برابر این واقعیت، دستاویزیمقاومت مسئوالن نهادهای دولتی ذی

 نمایی مشکالت بازار برنج داخلی یا وارداتی، بازار محصول دیگر را به نفع خود مدیریت کنند.بزرگ

دانند، مدعی هستند که تأثیر خود را حتی قبل از حضور در بازار با افت برخی از فعاالن که خود را حامی تولید می

 گذارد، برای جلوگیری از این مسئله چه باید کرد؟ها میقیمت

کنند، وجاهت قانونی نداشته و در اتاق ایران ثبت ها که ادعای حمایت میها انجمن ندارند و برخی تشکلدر حال حاضر تولیدکننده

دنبال هتولیدکننده فکر کنند، ب ها که ظاهراً مدافع تولیدکننده و مخالف برنج وارداتی هستند، بیش از اینکه بهاند. این تشکلنشده

طلبان برای اینکه بتوانند حاصل زحمت شالیکاران را به حداقل قیمت خریداری کنند، منفعت خودشان و دالالن هستند. این منفعت

و  شوندیرویه برنج خارجی و اشباع شدن بازارها مریزی مشخص از چند هفته مانده به آغاز فصل برداشت، مدعی واردات بیبا برنامه

کنند که با این شرایط محصول کشاورزان روی دستشان خواهد ماند. نتیجه این موج تخریب، نگرانی کشاورزان و گیری مینتیجه

ترین یشوند کیفکنند و در نهایت موفق میطلبان دنبال میدستپاچگی آنها برای فروش محصول است، یعنی همان هدفی که منفعت

قیمت خریداری کنند، سپس با جوسازی وحربه ناسالم بودن علیه برنج وارداتی، برنج داخلی را با باالترین ترین محصول را به نازل

 سود به بازار عرضه می کنند.

ممنوعیت واردات در فصل برداشت برنج با هدف حمایت از تولیدکننده از موارد پربحث است که مورد انتقاد شما نیز 

 دات بگویید؟قرار گرفته، از دالیل این انتقا

های عجیبی که در چند سال اخیر برای واردات برنج اتخاذ شده و حاصل باور اشتباهی است که شما در پرسش قبل یکی از تصمیم

بیان کردید، ممنوعیت واردات در زمان برداشت داخلی است، ممنوعیتی که تنها مشمول حال تجار و بازرگانان شده و کاالی ملوانی 

های بزرگ صاحب برند که بازیگران اصلی بازار برنج هستند نشین از آن مستثنی هستند و در شرایطی که شرکتهای مرزو تعاونی

مجبور به تمکین از این تصمیم هستند، دو معبر ورودی مذکور، فرصت را فراهم کرده تا واردات با کمترین نظارت و کنترل توسط 

طلب از این امکان به نفع خود استفاده کرده و محصوالتی را با حداقل خی افراد منفعتپا ادامه داشته باشد و متأسفانه برفعاالن خرده

کند و کیفیت و مرغوبیت وارد و به بازار برنج آسیب بزنند. مضاف بر اینکه این روند مشکالت متعددی برای واردکنندگان ایجاد می

 ها تعداد زیادیکند. در دوران طوالنی ممنوعیت برخی بنگاهمیاشتغال هزاران نیروی کاری که در این بخش فعال هستند را تهدید 

 شوند.کنند و گروه دیگر هزینه سنگینی را برای حفظ اشتغال این افراد متحمل میاز نیروی کار خود را اخراج می

دهند در این دوره نشان می ها وجود دارد. آمار صادرات هندها مانند مالیات، بیمه و... همچنان در دوره تعطیلی بنگاهسایر هزینه

 کند.ها به شکل قاچاق وارد کشور و این پدیده شوم جایگزین بازار رسمی شده و همه را تهدید میبرنج
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 اید؟شده چیست و چه اقداماتی در این باره انجام دادهپیشنهاد شما برای جلوگیری از مشکالت عنوان

تالش کرد با مذاکره و رایزنی، سیاستگزاران را قانع کند تا اگر قرار است همچون  انجمن واردکنندگان برنج ایران 9٥از ابتدای سال 

ت صورسه سال گذشته واردات برنج در زمان برداشت داخلی متوقف شود؛ این تصمیم مشمول تمامی مبادی ورودی شده و واردات به

این تصمیم عالوه بر شفافیت بازار، این امکان فراهم  های مرزنشین نیز در این مدت متوقف شود. با اتخاذکاالی ملوانی و تعاونی

ترین خالءهای موجود یعنی نبود آماری دقیق و قابل استناد از میزان واردات رفع شود. به این ها یکی از بزرگشود تا پس از سالمی

و برآورد میزان تولید، نیاز واقعی های بعد دولت و بخش خصوصی با استناد به آمار موجود شود تا از سالترتیب شرایطی فراهم می

کشور به برنج را برآورد کرده و بر اساس آن واردات را مدیریت کنند. در شرایطی که تقریباً همه چیز برای تحقق این امر فراهم بود، 

تنها ه از دست رفت و نهشدهای جدید، تمامی تدابیر اندیشیدهاز ابتدای مردادماه، زمان اعمال ممنوعیت واردات برنج، با اتخاذ تصمیم

عنوان سومین مبداء ورود برنج مجوز دریافت های مرزنشین و کاالی ملوانی ممنوع نشد که مناطق آزاد نیز بهواردات برنج توسط تعاونی

زاد آتوانند از مناطق کردند. این موضوع با یک شرط تصویب شد، به این مضمون که واردکنندگان مشروط به ایجاد ارزش افزوده می

ننده بندی شود و واردکگذار محدود به بستهبرنج وارد کنند. با توجه به نوع و نحوه واردات برنج به کشور، ارزش افزوده مورد نظر قانون

تواند از مناطق آزاد برنج وارد سرزمین اصلی کند. نکته قابل تأمل اینکه، تعرفه گمرکی تعیین شده برای واردات با رعایت این شرط می

شود، کمتر است. با این نج از مناطق آزاد در زمان ممنوعیت واردات به نحوی تعیین شد که از آنچه در طول سال پرداخت میبر

رند که در آوهای مرزنشین و کاالی ملوانی اضافه شده و شرایطی را فراهم میتصمیم، مناطق آزاد نیز به دو گزینه قبلی یعنی تعاونی

قابل توجهی برنج وارد کشور شود. مضاف بر اینکه با بررسی دو مورد نخست و مقایسه ضوابطی که  زمان ممنوعیت واردات، حجم

ه گذاری چندان سختگیرانشود که این شرطبرای آنها تعیین شده، با شرطی که برای واردات از مناطق آزاد گذاشته شده، مشخص می

ورد نیاز ها برنج مای مرزنشین با این هدف مجوز گرفت که این تعاونیههای قبلی واردات برنج توسط تعاونینیست. بر اساس تصمیم

اعضای خود را وارد کنند. شرایطی که تقریباً برای کاالی ملوانی نیز صادق است و ملوانان اجازه دارند هر سال مقداری برنج برای 

است، تعرفه و عوارض گمرکی قابل توجهی برای  هامصرف خود وارد کنند و از آنجا که در هر دو مورد هدف کمک به معیشت خانواده

رد، مبنی گیطلبان قرار میشده مورد سوءاستفاده برخی منفعتآنها در نظر گرفته نشده است، اما متأسفانه امتیازهای در نظر گرفته

جمیع و برای عرضه در بازار بر اینکه با پرداخت مبلغی ناچیز واردات برنج از این مسیرها را در اختیار گرفته، برنج واردشده را ت

های های جدی است که متوجه بخشافتد، آسیبکنند. آنچه در این جریان اتفاق میفروشی به مناطق دیگر کشور منتقل میخرده

 شود. درباره تولیدکننده، اگر فرض سیاست اتخاذشده برایکننده، دولت و تجار واردکننده برنج میمختلف اعم از تولیدکننده، مصرف

زند، حجم قابل توجهی از برنج که از ممنوع کردن واردات در زمان برداشت داخلی بر این است که واردات واقعاً به تولید آسیب می

دهد. در شرایطی که در چند سال اخیر واردات برنج تحت شود، قطعاً این هدف سیاستگزاران را تحت تأثیر قرار میاین طریق وارد می

کنندگان است، محصوالتی که تحت گیرد و همه این تدابیر برای حفظ سالمت مصرفی جدی بهداشتی انجام میهاتمهیدات و نظارت

 کند.شود، این هدف را نیز نقض میشرایط مذکور و با کمترین نظارت بهداشتی وارد می

 شده چقدر است و چه تأثیری بر اقتصاد و جامعه دارد؟میزان برنج واردشده از مسیرهای عنوان

شود، این روند دولت را درصد کل واردات برنج کشور تخمین زده می ٣٠با توجه به اینکه میزان برنج واردشده از مسیرهای مذکور تا 

بینند، بازرگانانی هستند که در حوزه کند. گروه چهارمی که از این اتفاق آسیب میاز رقم قابل توجهی درآمد گمرکی محروم می

المللی بوده و در شرایط سختی مانند دوران نام و برندی که اعتبار بسیاری از آنها بینکنند، تجار صاحبواردات برنج فعالیت می

 رو شود. آنچه مسلم است بازرگانانیسویه و ظالمانه، اجازه ندادند بازار کشور با کمبود دومین ماده غذایی پرمصرف روبههای یکتحریم
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لیت کرده و اعتبار و احترامی ویژه دارند، حاضر به واردات برنج از مسیرهای غیرقانونی و غیراصولی طور قانونی و رسمی فعاها بهکه سال

کنند. حال آن که شوند و با احترام به قانون از شرایط ایجادشده تمکین و در زمان ممنوعیت واردات، فعالیت خود را متوقف مینمی

کنند که نه سالمت و مرغوبیت آنها تأیید شده و نه برای هایی میواردات برنجطلب بدون توجه به قانون، اقدام به گروهی منفعت

سو به فضای رقابتی اند. این روند از یکشود، پرداخت کردهشده میواردات آنها حقوق و عوارض گمرکی که باعث افزایش قیمت تمام

ند که از پرداززند که هزینه آن را فعاالن اقتصادی میمیکننده آسیب کیفیت به اعتماد مصرفبازار آسیب زده و از طرفی محصول بی

 اند.قانون تمکین کرده

 پیشنهاد جایگزین شما برای ممنوعیت فصلی چیست؟

توانست همچون گذشته از ابزار تعرفه استفاده کرده و به جای ممنوعیت فصلی، عنوان متولی این حوزه میوزارت جهاد کشاورزی به

صورتی که در زمان برداشت محصول داخلی، تعرفه واردات به میزانی مشخص افزایش یابد. با این تفاسیر کند، بهتعرفه فصلی را اعمال 

ه اثر شدهای موجود باعث شده تا دستورالعمل ممنوعیت واردات در زمان برداشت محصول برنج داخلی، بیباید اذعان داشت که روزنه

حل مقابله با این چالش جدی، حذف موارد استثناء و ها آسیب بزند و تنها راهر و خانوادهو تبعات منفی آن به اقتصاد و شفافیت بازا

 عنوان تبصره و ضمیمه با این قانون همراه شده است، اما اصل قانون را زیر سؤال برده است.ای است که بهشرایط ویژه

 

 کنید؟ونه ارزیابی میشما تأثیر شرکت بازرگانی دولتی را در تنظیم بازار برنج وارداتی، چگ

ایر التفاوت و محاسبه سبا وجود شرایطی که برای شما توصیف کردم و رقیبی چون شرکت بازرگانی دولتی که بدون پرداخت مابه

و شوند یرو مکند، واردکنندگان برنج به زودی با مشکل روبهها با توجه به استفاده از تسهیالت دولتی اقدام به واردات برنج میهزینه

شود گروهی از تجار از این فعالیت در نتیجه امنیت غذایی کشور دچار چالش جدی خواهد شد. قطعاً سخت شدن شرایط باعث می

اند، از مسیر قانون های مدونی که الگوی فعالیت خود قرار دادهاقتصادی خارج و گروهی دیگر با وجود میل و خواسته خود و سیاست

 ی غیرقانونی روی بیاورند که اگر این رفتار فراگیر شود، اصالح آن کاری بسیار سخت خواهد بود.خارج و به فعالیت در بسترها

چند روز پیش وزیر جهاد کشاورزی در نشست  واگذاری بخشی از وظایف شرکت بازرگانی دولتی از موضوعی بود که

هایی که مطرح کردید، این انجمن تا چه اندازه توانایی مطرح کرد، با توجه به موضوع مدیران ستادی و استانی این شرکت

 پذیرش بخشی از وظایف این شرکت را دارد؟

خورشیدی طی  9٤ماه آبان 2٠این انجمن در مورخ  بار این موضوع توسط انجمن واردکنندگان برنج مطرح شده بود.در واقع نخستین

ای به وزیر جهاد کشاورزی، اعالم کرد که برخی از وظایف مرتبط شرکت بازرگانی دولتی به انجمن واردکنندگان برنج واگذار شود. نامه

سازی را انجام داده و در رهدر این نامه عنوان شد که این انجمن توانایی آن را دارد که با بهترین کیفیت و در مدت مشخص، ذخی

درصد  ٣٠تواند حدود زمان مناسب به بازار عرضه کند. با اطمینان کامل می گویم که واگذاری امور به بخش خصوصی در این باره می

ایف وظهزینه دولت را کاهش دهد؛ ضمن اینکه در تمام دنیا دولت وظیفه کنترل حاکمیتی دارد و خرید و فروش و رساندن به بازار از 

درصد کار به شکل پایلوت به بخش خصوصی داده شود و نتیجه  2٠بخش خصوصی است. در این نامه پیشنهاد شد که برای شروع 

درصدی باقی مانده در شرکت بازرگانی دولتی مقایسه شود، آن گاه خواهند دید که بخش خصوصی تا  ٨٠این درصد از واگذاری با 

 تر و مدیریت بازار بهتر را در پی خواهد داشت.صوالت با قیمت مناسبچه حد قدرت تأمین کیفی دارد و مح
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شده از سوی منتقدان واردات برنج های مطرحهای وارداتی ازجمله نگرانیافزایش قیمت از سوی کشور هندوستان با کاهش تعرفه

ود. چه اقداماتی برای این اتفاق صورت داده شکننده نمیاست، آیا از نظر شما، این امر باعث افزیش قیمت برنج وارداتی برای مصرف

 اید؟

این دلیل بود که پس از پایان ممنوعیت واردات و کاهش  کند. این اتفاق نیز بهها افزایش پیدا میمعموالً با افزایش تقاضا، قیمت

های اعث شد که کشور هند قیمتتعرفه، تقاضای تجار ایرانی برای واردات برنج از کشورهای مانند هند افزایش یافت. این افزایش ب

ایم، از آنها خواستیم که برای تداوم تبادالت تجاری، های هندی داشتهای که با طرفخود را تا حدی باال ببرد، اما در آخرین جلسه

ها اعالم ای دیگر برای افزایش قیمتدرصدی مزارع برنج در این کشور را بهانه 2٥ها را کاهش دهند. ضمن اینکه آنها کاهش قیمت

 کردند.

شده توسط کارشناسان و حامیان تولید داخل است، آیا های عنوانهای کیفی خارجی از دیگر نگرانیتغییر ذائقه مردم با ورود برنج

 های وارداتی این موضوع دور از ذهن نباشد؟تر برنجکنید با توجه به قیمت پایینفکر نمی

شد؛ اما پس از آن و با بهبود شرایط اقتصادی، منیت غذایی کشور در بین مردم توزیع میدر زمان جنگ، برنج خارجی با هدف تأمین ا

 دهد و در صورتمردم دوباره به برنج ایرانی تمایل نشان دادند. این تجربه نشان داد که ذائقه مردم همواره برنج ایرانی را ترجیح می

داخلی است؛ ضمن اینکه تأمین امنیت غذایی نسبت به تغییر ذائقه  فراهم بودن شرایط مناسب اقتصادی، اولویت مردم مصرف برنج

 از اهمیت باالتری برخوردار است.

دهد، افزایش تخلف به شکل اختالط برنج داخلی با خارجی است، برای رفع ازجمله تخلفاتی که با ورود برنج خارجی به بازار رخ می

 عملیاتی از سوی انجمن شما پیشنهاد شده است؟حلی کارشناسی و این نگرانی چه باید کرد و آیا راه

های وارداتی است؛ به این ترتیب که برنج وارداتی این تقلب در اختالط برنج به دو شکل انجام می شود. شکل نخست درباره برنج

دیگر از این  رسد، تخلفکنند و با قیمت برنج خارجی درجه یک به فروش میهای درجه دو و سه مخلوط میدرجه یک را با برنج

های سفید پاکستانی، تایلند و اروگوئه است. برای رفع این مشکالت پیشنهاد شد که ژنوتایپ نوع، امکان اختالط برنج ایرانی با برنج

مورد سنجش  DNAبرداری در آزمایشگاه بر اساس های وارداتی و داخلی را پس از نمونهانواع برنج ها را در کشور تهیه کنیم و برنج

قرار دهیم تا از هر گونه تقلب از این دست جلوگیری شود. در حال حاضر این طرح مراحل تحقیقاتی خود را طی کرده و به مرحله 

 خرید تجهیزات تحت نظر سازمان غذا و دارو رسیده است.

د، برای اطمینان خاطر مردم از ها وجود دارهای خطرناک در این برنجشایعاتی درباره سالمت برنج وارداتی و حتی وجود انواعی از سم

 گیرد؟سالمت محصوالت وارداتی، چه اقداماتی صورت می

های اخیر توسط سودجویان رواج داده شد. با توجه به قدرت نفوذ سودجویان، امکان مقابله با آنها وجود نداشت این شایعات در سال

های بهداشت، درمان و آموزش س شورای اسالمی، وزارتخانهبه همین دلیل انجمن پیشنهاد تشکیل گروهی مرکب از نمایندگان مجل

های هند بروند و مانند سایر مواد غذایی به برنج نیز کد پزشکی؛ صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی داد تا به بازدید از کارخانه

ورت وجود مشکل در هر بخش از زنجیره رقمی به مزرعه، کارخانه، شرکت و واردکننده داده شود تا در ص ١٤بهداشتی بدهند. این کد 

اکنون در جریان است و امروز هیچ محصولی نداریم که در سیستم ثبت تولید فورا اقدامات الزم انجام شود. خوشبختانه این اتفاق هم

این کد  وارد کشور شود. با اجرای این طرح، تمام واردکنندگان موظف هستند که GMPثبت نشود و بدون کد  IRCسفارش به نام 

 2٠را برای محصوالت وارداتی  ١2٧را داشته باشند. همچنین هم زمان با اجرای این طرح، سازمان غذا و دارو استانداردهای موجود 

 تر شده است./ها را کاهش داده و سختگیرانهدرصد کاهش داده است، به این معنی که سطح قابل قبول میزان وجود انواع آلودگی

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٥2٠/%D٨%A٨%D9%٨٧%E2%٨%٨٠C%D٨%AF 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۳تاریخ: 

 توسعه در دام برنامه کاغذی

شده در گذاریجینی هدفششم توسعه تناقض میان رقم ضریبدنیای اقتصاد: یکی از ایرادات شورای نگهبان به متن الیحه برنامه 

های کلی این برنامه است. این تناقض ناشی از هر احتمالی که باشد به خوبی زبان گویای حال سیاست 22الیحه برنامه ششم و بند 

یافته ه در بسیاری از کشورهای توسعههاست کریزی توسعه در ایران، سالریزی توسعه در کشور است. رویه حاکم بر برنامهبیمار برنامه

ریزی در پاسخگویی به تغییرات سریع محیطی، سیاسی و تکنولوژیک در بستر اجرایی این شیوه برنامه کنار گذاشته شده است. ضعف

نع مامی مواریزی جدید به جای رفع تریزی در کشورهای در حال توسعه شده است. این شیوه برنامهسبب ایجاد فرم جدیدی از برنامه

دهد. در این سازوکار افراد متخصص هر بخش چند مسیر توسعه، عوامل اصلی کاهنده شتاب رشد را در تیررس اهداف خود قرار می

کنند. این در حالی است که برنامه توسعه ریزی میدهنده هر بخش را مشخص کرده و بر مبنای آنها برنامهمشکل عمده یا قطب خط

در این گزارش ضمن بررسی « دنیای اقتصاد»شود. کمترین دقت و با هدف دستیابی به اهداف اولیه تدوین می در ایران کماکان با

ران ریزی توسعه در ایها و آلترناتیوهای نظام فعلی برنامهریزی در میان کشورهای در حال توسعه، ضعفهای موفق برنامهیکی از نمونه

گذشته شورای نگهبان پس از بحث و بررسی الیحه برنامه ششم توسعه متن ایرادات این  درروزهای پایانی هفته .کندرا بررسی می

ایراد به الیحه برنامه ششم  ٣٨برنامه از نگاه این شورا را به مجلس تقدیم کرد. بر مبنای متن منتشرشده شورای نگهبان در مجموع 

ربوط به اجزای این برنامه به نمایندگان خانه ملت تذکر مورد م ١٠توسعه وارد کرده است. اعضای شورای نگهبان هم چنین در 

اند. یکی از نکات جالب توجه در متن منتشر شده که در ردیف نخست ایرادات وارده به برنامه ششم توسعه قرار گرفته است داده

های کلی سیاست 22ر بند ذکر شده د ٠/ ٤٣در سال پایانی برنامه است که با رقم  ٠/ ٣٤مربوط به تعیین ضریب جینی معادل با 

 .توان دو احتمال در نظر گرفتبرنامه ششم توسعه تناقض دارد. برای چنین تناقضی می

های کنندگان برنامه ششم توسعه با سیاستاین عدم انطباق یا ناشی از اشتباه نوشتاری است یا از واگرایی نظرات و محاسبات تدوین

ست )جدا از درستی یا نادرستی آن( به روشنی نشانگر احتمال بروز اشتباه در روند تدوین کلی این برنامه نشات گرفته است. فرض نخ

دهد که در تدوین چنین سندی واگرایی ترین سند راهبردی در کشور است. صحت سناریوی دوم نیز به وضوح نشان میمهم

ه برای توسعه کشور اثرگذار باشد. چنین احتماالتی مشی ترسیم شدتواند بر خطکنندگان قوانین تا چه میزان میهای تنظیماولویت

گیری فضای کارشناسی کشور علیه رویه موجود در تدوین های اخیر باعث جبههها، به خصوص در سالدر کنار برخی دیگر از کاستی

دت کارآیی ریزی بلندمنامههای پنج ساله توسعه شده است. در این بین برخی کارشناسان معتقدند با توجه به سرعت تحوالت، بربرنامه

ان مدت را به عنوهای کوتاهچندانی در هدایت کشور به سمت توسعه نخواهد داشت. این بخش از فضای کارشناسی کشور ارائه برنامه

ی اجزای مای از کارشناسان نیز عقیده دارند با کاهش بار ککنند. پارهریزی پیشنهاد میآلترناتیوی مناسب برای رویه موجود در برنامه

وسعه توان ظرفیت برنامه تریزی میهای نوین برنامهدر برنامه توسعه و استفاده از شیوه« پروژه»تر شدن نقش برنامه توسعه، کمرنگ

 .در هدایت کشور به سمت توسعه را افزایش داد

 ریزی برای توسعهخالی برنامهنیمه

کنندگان برنامه توسعه ریزی دانست. در واقع یکی از اهداف تنظیمبرنامه توان یکی از عوامل اصلی نیاز بهمحدودیت منابع را می

تر های اصلی تخصیص منابع موجود شامل چه مواردی است؟ ایران با وجود داشتن منابع غنیپاسخگویی به این سوال است که اولویت

عه در های توسنظیر کره و ترکیه، از منظر شاخصریزی توسعه در مقایسه با کشورهایی تر در زمینه برنامهو سابقه نسبتا طوالنی

تری در مقایسه با این کشورها قرار دارد؛ اما چه عاملی سبب کمتر بودن شتاب توسعه در ایران در مقایسه با این وضعیت نامطلوب

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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د، های موجوواقعیتکشورها شده است؟ کارشناسان در پاسخ به این سوال ضعف در سازوکار تنظیم برنامه ششم توسعه، انحراف از 

عنوان توجهی به شتاب تغییرات تکنولوژیک و فعل و انفعاالت حاکم بر محیط اجرای برنامه را بهضعف در برآورد وضعیت آتی، بی

هایی خط توسعه کشور را عمال به چنین ضعف .دانندهای توسعه میمتهمان انحراف روند حرکت ایران از مسیر ترسیم شده در برنامه

تنها راهگشا نیست، بلکه به علت ماهیت غیر منعطف خود، رتوی پر پیچ و خم تبدیل کرده است که در بسیاری از موارد نهیک هزا

 .ها را نیز نداردتوانایی چندانی در شناسایی تغییرات ایجاد شده در اولویت

 ریزیقالب غالب برنامه 

ارای نمره قبولی در کارنامه توسعه در دو دهه اخیر در مقایسه با دوره ریزی در کشورهای ددهد که الگوی برنامهها نشان میبررسی

ریزی در این کشورها کاسته و به بار ارشادی برنامه افزوده های اخیر از بار اجباری برنامهپیشین تغییر کرده است. بر این مبنا طی سال

ریزی برنامه»، «های منفکطرح»ریزی وما در قالب برنامهریزی در کشورهای در حال توسعه عمهای گذشته برنامهشده است. طی دهه

ریزی در تدوین و اجرا شده است. در برنامه« های اصلیریزی هستهبرنامه»و « ریزی جامعبرنامه»، «گذاری تلفیق شده دولتیسرمایه

ریزی شوند. این نوع برنامهرارگرفته میعنوان تونل توسعه در کنار هم قهای عمرانی بهای از طرحشده مجموعههای تفکیکقالب طرح

ها برخوردار است، اما پیچیدگی روابط اقتصادی باعث در حاشیه قرار های برنامهاگرچه از شانس موفقیت بیشتری نسبت به سایر روش

 .ریزی در مسیر توسعه کشورهای مختلف شده استگرفتن این شیوه برنامه

ریزی در قالب سرمایه تلفیق شده دولت، نهادهای دولتی نیاز عمرانی خود را به یک مرجع نامهریزی یعنی برروزتر برنامهدر شیوه به

ق کند. اما به علت تجربه ناموفگیری میدهند و این نهاد مرجع نسبت به تخصیص منابع بین این نیازهای عمرانی تصمیماطالع می

، حدود دو دهه پیش در کشورهای دارای شتاب توسعه، این برنامه در پوشش همزمان نیازهای بخش خصوصی و بخش عمومی

های کلی جامعه وجود دارد ریزی جامع امکان برخورد با تعادلریزی شد. در قالب برنامهریزی جامع جایگزین این شیوه برنامهبرنامه

توان گفت تجربیات شود. میمیو در آن به مباحثی چون نرخ رشد اقتصادی، عرضه و تقاضای پول، نرخ اشتغال، تورم و... پرداخته 

ریزی جامع برای توسعه عمال قابل اجرا نیست. این تجربیات ریزی توسعه در جهان این نتیجه را در پی داشته است که برنامهبرنامه

الت شکحل مریزی نباید حل تمام مشکالت موجود باشد، بلکه طراحان برنامه باید راهگذاری برنامهراوی این توصیه است که هدف

رایی گگذاری کنند. عدم تطبیق روند اجرای قوانین توسعه با روند ترسیم شده روی کاغذ، مشکل آرماناصلی مسیر توسعه را هدف

شود. در ضمن ماهیت ریزان و متخصصانی است که درنهایت به عدم دقت در عمل و غیر اجرایی شدن برنامه منجر میذهنی برنامه

ها نیست، چون بحران و نبود تعادل جزو ماهیت وجه حل بحرانهیچریزی توسعه بهدهد که هدف برنامهمی ای نشانفرآیند گذر توسعه

 .ها استدهی صحیح فعالیتکشورهای در حال گذار است که هدف آن جهت

ود ین نگاه جامع موجای جایگزریزی هستهریزی توسعه یعنی برنامههای اخیر شیوه مدرن برنامهدالیل یاد شده سبب شده تا در سال

ریز حل مشکالت اصلی در مسیر توسعه است، نه حل تمام ای هدف برنامهریزی هستهریزی شود. در برنامههای پیشین برنامهدر نسخه

دهنده هر بخش را مشخص کرده و بر مبنای آنها مشکالت. در این سازو کار افراد متخصص هربخش چند مشکل عمده یا قطب خط

ای هریزی غالب در سایر برنامههای پیش از انقالب شیوه برنامهتوان گفت به جز برنامه سوم و چهارم در سالمی .کنندمی ریزیبرنامه

توان سایه منعطف و راهبردی ریزی جامع بوده است. به عقیده کارشناسان در برنامه سوم توسعه میتوسعه در کشور در قالب برنامه

ای اصلی را مشاهده کرد. نگاهی که در چهارمین برنامه پیش از انقالب نیز تداوم یافته بود. این شیوه هریزی به شیوه هستهبرنامه

توان یک قالب آزموده شده موفق در کشورهای در حال توسعه دانست. به عقیده کارشناسان نیاز به صرف زمان ریزی را میبرنامه

 های مرسومریزی را از سایر قالبذیری و امکان پایش و نظارت، این قالب برنامهپکمتر در تهیه و اجرا، قابلیت اجرای باال، انعطاف

 .کندریزی تفکیک میبرنامه
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 های برنامه بومی توسعهباید

برنامه توسعه  ١١ایران جزو نخستین کشورهایی بود که اقدام به تدوین برنامه توسعه کرد، با این وجود کارشناسان تنها دو برنامه از 

ق ترین دالیل عدم توفیدهند. به عقیده کارشناسان یکی از مهمقرار می« های نسبتا موفقبرنامه»شده در کشور را در دسته تدوین 

ریزی است. در ادبیات توسعه، برنامه توسعه در واقع ابزاری است که نحوه ریزی نبود یک محور توسعه پایدار در برنامهایران در برنامه

 های متضاد سیاسیهای توسعه در میدان قطبکند، این در حالی است که در ایران برنامهصاد را مشخص میحرکت در جهت اصلی اقت

ختلف های ممنحرف شده است. یک برنامه توسعه تنها در صورتی که بر محور یک پارادایم فکری مشترک، روشن و مشخص بین طیف

گذاری هسته اصلی توسعه ضمن هدف کنند که برنامهاسان پیشنهاد میسیاسی ترسیم شده باشد، کارآ خواهد بود. بنابراین کارشن

ای مورد توافق تدوین شود. یکی دیگر از نقاط تاکید فضای کارشناسانه کشور های مسیر توسعه بر مبنای یک محور توسعهناهمواری

این برنامه است. کارشناسان دو راه حل عمده  توسعه در مقابل تغییرات احتمالی در محیط اجرایی لزوم افزایش ظرفیت انعطاف برنامه

ارائه برنامه توسعه در بازه زمانی کوتاه مدت و متناسب با چرخه  :کنندرا برای تقویت این شاخصه در برنامه توسعه کشور پیشنهاد می

واند یکی تمسیر توسعه نیز میعمر سیاسی در کشور و حذف بار کمی و اجباری برنامه توسعه. استفاده از تجربیات سایر کشورها در 

 ترین محورهای برنامهترین سند راهبردی در کشور باشد. این گزارش در ادامه مهمعنوان مهمهای استخراج برنامه توسعه بهاز کانال

 .کندی میهای موفق تدوین و اجرای برنامه راهبردی در کشورهای در حال توسعه بررسعنوان یکی از نمونهتوسعه در مالزی را به

 ریزیتجربه ماالیی برنامه

ی دهد که خط مشها نشان میهای موفق تدوین و اجرای برنامه توسعه دانست. بررسیتوان یکی از نمونهبرنامه توسعه در مالزی را می

له کمیت مداخزدایی از اقتصاد و افزایش کیفیت مداخله دولت همزمان با کاهش ریزی توسعه مالزی سیاستاصلی در مسیر برنامه

 .دهای خود قرار دادنگذاران این کشور توسعه اجتماعی را پیش از توسعه اقتصادی در اولویت برنامهدولت بود. عالوه بر این، سیاست

به محور توسعه اجتماعی به خوبی نمایانگر اهمیت توسعه اجتماعی  2٠2٠درصد از مختصات کلی این کشور در سال  ٨٠اختصاص 

گیری توسعه در این ترین عوامل شتابریزی یکی از مهماستراتژی این کشور آسیایی در برنامه .گذاران مالزیایی استاز نگاه سیاست

به کمتر از  ١9٧٠درصد در سال  ٥٠درصدی در دو دهه اخیر، کاهش نرخ فقر از  ٨است. رشد متوسط های اخیر بودهکشور در سال

ی و نژادی و رتبه بیستم این کشور در زمینه حجم مبادالت تجاری همگی راوی ، کاهش اختالفات مذهب2٠١٠درصد در سال  ٦

ریزی در این کشور برخالف ایران نتایج خوشایندی در ها در تدوین و اجرای برنامه توسعه است. اما چرا برنامهداستان موفقیت ماالیی

 پی داشته است؟

ریزی توسعه در مالزی به این سوال پاسخ رسی محورهای برنامهدر گزارشی ضمن بر «های مجلس شورای اسالمیمرکز پژوهش»

پذیری و سرعت عمل انعطاف»، «های اقتصادی با محوریت بازاراتخاذ سیاست»های بازوی پژوهشی مجلس است. بر اساس یافتهداده

تاکید بر نقش »، «کت عمومیجذب مشار»، «های مختلف اقتصادیهای رقابت در بخشایجاد زمینه»، «اینسبت به نیازهای توسعه

گذاری برای رفع موانع اصلی توسعه به جای مجموع عوامل هدف»و « کم رنگ کردن نقش دولت در بدنه اقتصاد»، «بخش خصوصی

های اجرا شده در ایران بوده های برنامه توسعه در این کشور در مقایسه با برنامهترین مزیتمهم« ایجاد اصطکاک در مسیر توسعه

ریزی توسعه در این کشور در مقایسه با کشورهایی نظیر ایران شده است، تعیین از دیگر عواملی که سبب کارآتر بودن برنامهاست. 

بر مبنای این مکانیزم کنترلی، میزان تحقق هر یک از  .مکانیزم کنترلی برای اطمینان از اثرگذاری و صحت اجرای برنامه است

 یابی انحرافشود. پس از تعیین نقاط ضعف و ریشههای مختلف مشخص میر سال مالی در بخشمحورهای برنامه توسعه در پایان ه

 .شودهای موجود در بستر توسعه، برنامه منعطف توسعه به روز رسانی میواقعیت از راستای ترسیم شده، ضمن حذف و کاهش پارازیت
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اند به اهداف خود جامه عمل بپوشانند، بلکه در ه تنها نتوانستههای مختلف نهای جامع توسعه تدوین شده در کشور طی دورهبرنامه

کننده سبب ایجاد اصطکاک در مسیر توسعه کشور شده است. به عقیده کارشناسان افق های زمانی مانند مارپیچی گمراهبرخی از بازه

انداز مدیریتی توسعه، چشم ارآیی برنامهها ضمن کاهش کریزی در حضور تغییرات سریع در بستر اجرای این برنامهبلندمدت برنامه

ز آمده نیز در بسیاری ادهد. عدم انعطاف این برنامه در مقابل شرایط واقعی و نتایج به دستدر سطوح مختلف را تحت تاثیر قرار می

یر تنها سنگی از مسیزی نهرتوان گفت رویه موجود در برنامهکند. میاثر بدل میترین سند راهبردی کشور را به کاغذی بیموارد مهم

دارد بلکه جز کاهش شتاب توسعه و اتالف زمان و هزینه نتیجه قابل توجهی برای مسیر توسعه کشور نخواهد توسعه کشور برنمی

بلکه  ،تر از تدوین این برنامه نیستاهمیتهای موجود در مسیر تدوین این برنامه نه تنها کمرسد رفع ضعفداشت. بنابراین به نظر می

 .ضرورتی است که بدون اجرای آن قدرت اثرگذاری از برنامه توسعه سلب خواهد شد

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٥٧٧/%D٨%AA%D9%٨٨%D٨%B٣ 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۰تاریخ: 

 کلهفت سیاست بورس از زبان رئیس

های قابل توجهی بوده است. نشیبمهرنوش سلوکی: بازار سهام طی هفت ماه پس از ورود رئیس جدید، شاهد فرازو -اقتصاددنیای

ن که طی ایها از مواردی است سازی عملکرد شرکتموضوعاتی از قبیل توقف نمادهای بورسی، ورود ابزارهای جدید به بورس و شفاف

نمایی کرد. حال، شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در دومین نشست مطبوعاتی مدت بیش از دیگر تحوالت رخ

دوران ریاست خود، ضمن برشمردن اقدامات انجام شده طی این مدت، خبرهای جدیدی برای اهالی بازار سرمایه داشت. تعیین فرمول 

اندازی صندوق ثبات، بازنگری در قانون بازار سرمایه، بورسی ها، راهها برای تغییر سقف سپردهاالجل صندوقببهره مالکانه معادن، ضر

گذاران اثری تهدیدهای ترامپ بر تصمیم سرمایهشدن موسسات مالی، فراخوان افشای اطالعات نهادهای عمومی غیردولتی و بی

 .ضیح دادخارجی، از مواردی بود که محمدی درخصوص آنها تو

 بازار سرمایه در دولت یازدهم

دومین نشست خبری شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار همزمان با دهه فجر و پیروزی انقالب روز گذشته برگزار 

فرازو  ر و امیدهایش با اشاره به فعالیت بازار سرمایه در دولت یازدهم گفت: بازار سرمایه در دولت تدبیشد. محمدی در ابتدای صحبت

 المللی کاهش قیمت نفت بود که باترین تحوالت بینالمللی و داخلی داشته است. مهمدلیل تحوالت بینهای بسیاری بهنشیب

ترین تحوالت داخلی در ابتدای فعالیت دولت گرفته بازار سرمایه توانست تا حدی از آثار منفی آن بکاهد. اما از مهمهای صورتتالش

وجود آورد و با تعیین آن بازار  های بسیاری را بهها بود. موضوعی که در گذشته چالشعیین فرمول نرخ خوراک پتروشیمییازدهم ت

گذاران و فعاالن حوزه پتروشیمی و پاالیشگاهی را افزایش دهد. وی در ادامه بیان کرد: اقدامات زیادی توانست اطمینان میان سیاست

های جدید به بورس اشاره کرد. موضوعی که طی این مدت توانست توان به ورود شرکتکه از آن جمله می برای توسعه بازار انجام شده

هزار میلیارد تومان به 244حجم بازار را تا حد قابل توجهی افزایش دهد. در همین رابطه ارزش بازار از ابتدای فعالیت دولت از رقم 

ها با درآمد ثابت است. وی در بخش ر میلیارد تومان از ارزش بازار مربوط به صندوقهزا١2٠که حدود  هزار میلیارد تومان رسیده٦٣٥

میلیون نفر کد ٦/ ٥کار دولت یازدهم حدود هایش با اشاره به افزایش ضریب نفوذ بازار سرمایه گفت: در آغاز بهدیگری از صحبت

دهد ضریب نفوذ بازار سرمایه رشد ر رسیده که نشان میهزار نف٨٤9میلیون و ١٠معامالتی داشتند که این رقم در حال حاضر به 

درصدی داشته است. وی در ادامه بیان کرد: افزایش حضور افراد در بازار دوپیامد بسیار مهم دارد. موضوع اول افزایش قدرت ٦٧

ی این بازار است. با این وجود یکگذاران و مقامات دولتی به سازی در این بازار است. دومین مورد نیز الزام توجه بیشتر سیاستفرهنگ

یزان تواند مترین بورس دنیا بدل کند موضوع عملیاتی شدن سهام عدالت است که میتواند بورس ایران را به مردمیاز مواردی که می

 .میلیون نفر افزایش دهد ٥٠گذاران در این بازار را به بیش از سرمایه

 خبرهای رئیس برای آینده بورس

الکانه معادن: رئیس سازمان بورس در اظهاراتش چند خبر مهم نیز برای اهالی بازار سرمایه داشت. موضوع اولی که فرمول بهره م

محمدی خبرهای خوبی درخصوص آن داشت مربوط به تبیین فرمول جدید درخصوص حقوق مالکانه معادن بود. وی در این زمینه 

های جهانی باشد که در پیشنهاد آن به مقامات باالتر داده شده و به زودی ا نرخخبر داد: فرمول حقوق مالکانه معادن باید متناسب ب

گذاری: موضوع دومی که محمدی درخصوص آن اظهارنظر کرد حدنصاب های سرمایههشدار به صندوق.شاهد نهایی شدن آن هستیم

نکه حجم قابل توجهی از ارزش بازار در اختیار این گذاری بادرآمد ثابت بود. وی در این زمینه گفت: با توجه به ایهای سرمایهصندوق

های خود را براساس قوانین به بازار سرمایه بیاورند. با اتمام این ماهه داده شده بود تا بخشی از سپرده٣هاست به آنها مهلت صندوق
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نتقل کنند. در غیر این صورت درصد از سرمایه خود را به بورس م ٥ها باید حد نصاب مطرح شده را رعایت و حداقل مهلت صندوق

 .توانند برای ادامه فعالیت مجوزهای الزم را از سازمان بورس دریافت کنندها نمیاین صندوق

اندازی صندوق ثبات ارسال کرده و این نامه به ای به وزیر اقتصاد با موضوع راهصندوق ثبات: به گفته محمدی، سازمان بورس نامه

اندازی این صندوق در دستور کار قرار گرفته است. رئیس سازمان که راهطوریعه ملی ابالغ شده؛ بهدبیر هیات امنای صندوق توس

 .تواند به صندوق ثبات کمک کندبورس تاکید کرد: بر اساس قانون مقرر شد یک درصد درآمد ساالنه صندوق توسعه ملی می

های اصلی سازمان بورس است. در همین زمینه و مقررات از برنامهبازنگری در قانون بازار سرمایه: به گفته محمدی تکمیل قوانین 

 .شودماه آینده به مجلس تقدیم می ٦قانون بازار سرمایه در حال بازنگری است و در یک الیحه الحاقی طی 

حوالت سیاسی مدت تکنند. قطعا در بلندگذاران خارجی عقالیی رفتار میالمللی بر بورس: بدون شک سرمایهتاثیر تحوالت سیاسی بین

 .کندشود و این سودآوری است که بر تصمیم سهامداران خارجی حکمرانی میآثارش کمرنگ می

توانند بورسی شوند: محمدی در پاسخ به سوالی درباره پذیرفتن موسسه مالی و اعتباری در بورس بیان کرد: موسسات مالی که می

عالوه بر  .در بورس این است که باید بانک مرکزی به آن موسسه مجوز داده باشدمالک ما برای پذیرفتن موسسات مالی و اعتباری 

ای مجوز داده در نتیجه امکان دارد که بانک مرکزی به موسسه .این آن موسسه باید شرایط ورود به بازار سرمایه را نیز داشته باشد

م نهادهای عمومی غیردولتی: محمدی گفت: در این خصوص الزا.باشد اما آن موسسه شرایط ورود به بازار سرمایه را نداشته باشد

 .ها ارسال شده استهایی نیز به نهادهای دیداری، شنیداری و مکتوب انجام شده و نامهرسانی از رسانهایم و اطالعفراخوان داده

 زدایی در بورسای برای مقرراتسامانه

ز سامانه جامع قوانین و مقررات بازار سرمایه رونمایی کرد. رئیس سازمان در حاشیه این نشست رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ا

بورس و اوراق بهادار درباره سامانه قوانین و مقررات گفت: این سامانه شامل کلیه مقررات بازار سرمایه اعم از مقررات مرتبط با 

محمدی با بیان اینکه همه قوانین بازار سرمایه در این های هیات وزیران است. ها و شرکت ها، حقوق سهامداران و آیین نامهسازمان

شود. سخنگوی سازمان سامانه وجود دارد، گفت: از طریق این سامانه از فعاالن بازار سرمایه درخصوص حذف قواعد زائد نظرسنجی می

زی باید ساانین تا سرحد بهینهزدایی با هدف کاهش حجم قوبورس با بیان اینکه مقررات بیش از حد مانع توسعه است، گفت: مقررات

مدیره سازمان بورس انجام گیرد. همچنین در ادامه رونمایی از سامانه جامع قوانین و مقررات بازار سرمایه، سعید فالح پور عضو هیات

ها در ع دستورالعملتصویب شد به سازمان بورس اختیار تنظیم مقررات و انوا ٨٤و اوراق بهادار گفت: بعد از اینکه قانون بازار در سال 

از سوی سازمان و هیات مدیره وقت به تصویب رسید. وی ادامه  ٨٤جهت کارهای نظارتی داده شد که این قانون و مقررات در سال 

اندازی یک سامانه داد: در چند سال گذشته با هدف صیانت از حقوق سرمایه گذاران و امکان دسترسی یکسان و سریع برای همه، راه

ای از کار انجام که در چند ماه بخش عمدهطوریکار قرار گرفت که با حضور محمدی و تاکید وی این کار سرعت گرفت به در دستور

صورت شد. رئیس مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسالمی با بیان اینکه با قرار گرفتن تمامی قوانین و مقررات در این سامانه، همه به

شوند، گفت: پیش از این قوانین و مقررات از طریق چاپ کتاب در اختیار عموم قرار رات آگاه مییکسان از آخرین قوانین و مقر

رسانی کتاب و اصالح قوانین و مقررات به شکل فوری امکان پذیر نبود اما در این سامانه قوانین و مقررات بالفاصله روزگرفت اما بهمی

ید کرد: تغییرات، تکمیل و اصالح قوانین الزمه رشد بازار سرمایه است و این سامانه بروز و قابل دسترس خواهد بود. وی در پایان تاک

 .دسترسی سریع به قوانین را امکان پذیر کرد

 «دنیای اقتصاد»بررسی موانع توسعه بازار بدهی در 

 انتشار یافته در بازار بدهیبا مطرح کردن موضوع توسعه بازار بدهی از تنظیم حجم اوراق « دنیای اقتصاد»در بخشی از این نشست 

با بازار سهام انتقاد و با این نگرش که بازار بدهی رقیب بازار سهام است مخالفت کرد. در پاسخ به این اظهارات، رئیس سازمان بورس 
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موضوع  نترل کرد،گویند نباید بازار بدهی را کتوجه باشیم. اینکه میها بیتوانیم به مقوله سهام شرکتو اوراق بهادار گفت: ما نمی

کنم اولویت ما بازار سهام و در قدم بعد تامین مالی بخش خصوصی است.تامین مالی دولت کامال اشتباهی است. من صراحتا اعالم می

 چند تامین مالی دولت از بازار سرمایه در قانون قید شده است اما وظیفه ما است که ظرفیت بازار سهامهای بعدی قرار دارد، هردر رده

هایش برای استفاده های خود و انجام پروژهرا اعالم و برای تامین مالی دولت همه جوانب را در نظر بگیریم. دولت برای پرداخت بدهی

خصوصی استفاده کند.وی با بیان اینکه بازار بدهی اهرمی تواند از این ابزار مانند بخشاز اوراق بدهی هیچ منع قانونی ندارد و دولت می

 گذار پیشنهاد دهند تا مسیری که به صالح کشور است،توانند به قانونگذاران مید و توسعه کشور است، افزود: البته سیاستبرای رش

در گزارشی جداگانه در « دنیای اقتصاد»در قانون دیده شود و حد بهینه در انتشار این اوراق رعایت شود. درخصوص این موضوع 

توجه این اظهارنظرها تغییر نگرش ه مانع از توسعه بازار بدهی شده، پرداخته است. از نکات قابلهایی ک، به بررسی انحراف٦صفحه 

سازمان  های اصلی رئیسسازمان بورس نسبت به مواضع قبلی خود درخصوص توسعه بازار بدهی است. با توجه به اینکه یکی از برنامه

وجود آمده که توسعه این بازار مهم از های اقتصادی بهد تغییری در استراتژیرسنظر میبورس در بدو ورود توسعه این بازار بود، به

 .گردونه تصمیمات سازمان بورس خارج شده است

 ماه اخیر٧اقدامات رئیس سازمان طی  

شفافیت  ماه اخیر اشاره کرد. وی در ابتدا درباره افزایش٧هایش به اقدامات این سازمان طی شاپور محمدی در بخش دیگری از صحبت

صورت ماهانه ها ملزم شدند که اطالعات خود را بهها طی این مدت گفت: در راستای ارتقای شفافیت بازار، شرکتعملکرد شرکت

 ها بههای مالی واقعی شرکتشده گزارشمنتشر کنند. افشای اجباری تولید و فروش ماهانه از جمله اقدامات خوبی است که باعث

د. موضوع دومی که رئیس سازمان بورس به آن اشاره کرد درخصوص تغییر در فرمت گزارشگری مالی بود. بازار سرمایه منعکس شو

با هماهنگی سازمان حسابرسی و بورس آماده شد. در این  IFRS صورتهای مالی بهوی در این زمینه بیان کرد: ابالغیه تهیه پورت

 صورتهای مالی خود را بهای متعهدند از سال آینده اطالعات و گزارشههای بیمها و شرکتهای بزرگ به ویژه بانکزمینه شرکت

IFRS های اولیه عموما مورد اعتراض سهامداران حقیقی بوده های اولیه گفت: بحث عرضهوی با اشاره به تسهیل عرضه.منتشر کنند

فعال کرده که طی آن سهامداران  Bookbiulding است، سازمان بورس برای حل این مشکل روش جدیدی در کشف قیمت به نام

نظر خود را خریداری کنند و عدالت به بهترین نحو رعایت شود. محمدی در حقیقی بتوانند در ساعات ابتدایی معامالت سهم مورد

قوانین و  اندازی سامانهاندازی سامانه رصد، راهچنین برشمرد: راهادامه دیگر اقدامات انجام شده سازمان بورس را طی این مدت این

گرفته در بازار سرمایه طی مدت اخیر بنیان از دیگر اقدامات صورتو دانش SMEهای اندازی تابلوی مشخص برای شرکتمقررات، راه

 .بوده است

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٤92/%D9%٨٧%D9 
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 سیاست هابرنامه و 
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۲تاریخ: 

 300برداری رسید/ تولید بیومس جلبک به ارزش طرح ملی استفاده از ضایعات انرژی در کشاورزی به بهره

 وری و کاهش ضایعات انرژیمیلیارد ریال از طریق افزایش بهره

های مولد سوخت زیستی و نظور پرورش جلبکمپی، بهاچسی -جی طرح ملی حرارت و دودهای خروجی یک سیستم موسوم به دی

 .یدبرداری رسپرورش گیاه در گلخانه پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی شمال غرب کشور با حضور وزیر نیرو در تبریز به بهره

بار در ایران و خاورمیانه، به گزارش خبرنگار ایانا، یک سال پیش در مراسم جشنواره پژوهش و فناوری وزارت نیرو، برای نخستین

 برداری از حرارت و دودهایبهره"که براساس آن  منعقد شد قراردادی بین پژوهشگاه نیرو و پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

در دستور کار قرار  "های مولد سوخت زیستی و پرورش گیاه در گلخانهجهت پرورش جلبک DG-CHPخروجی از یک سیستم 

 د.ن امضا شگرفت. قراردادی که بین معاون انرژی و محیط زیست پژوهشگاه نیرو و رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایرا

های دانش بنیان و نوآورانه است که حاصل همکاری دو وزارتخانه جهاد بر اساس این توافق و پایلوت اولیه، این طرح ازجمله طرح

کشاورزی و نیرو بوده و با جلب همکاری بخش خصوصی در بخش تامین موتور تمام گازسوز در محل پژوهشکده بیوتکنولوژی شمال 

و در واقع در  9٥اخته شده است.حال بعد از گذشت یک سال، وزیر نیرو در واپسین روز دهه فجر سال غرب کشور در تبریز س

یکسالگی امضای طرح، در آیین افتتاح این طرح حاضر شد و با بیان اینکه مسئله کربن برای جهان بسیار پیچیده شده، گرمایش 

ات سنگین این امر دانست و گفت: این مسائل، زندگی را برای مردم زمین، تغییرات اقلیمی، کاهش بارندگی و کمبود آب را از تبع

چیان، کربن کپچر و مسائل بعدی جلوگیری از آن را مسئله جدی برای صنعت در جهان توصیف کرد سخت کرده است.حمید چیت

افزایی مکنیم.وی با تأکید بر ه و افزود: از منابع آب کم کیفیت باید بتوانیم محصوالت را تولید کرده و مشکالت فرسایش خاک را حل

مراکز برای غلبه بر مشکالت بیان کرد: باید برای حفاظت از خاک هزینه کنیم، چرا که خاک زیادی شسته شده و از چرخه خارج 

 طور قطع بر اساس تأکیدات رهبر معظم انقالب، اگرچیان ادامه داد: بهتوان از آن حفاظت کرد.چیتشود که با این طرح میمی

بخواهیم اقتصاد تکان بخورد این مهم در گرو دانش بنیان کردن آن است و با کارهای ساده ارزش افزوده چندانی نخواهیم داشت و 

با اشاره  ها و نیزوری و افزایش ارزش افزوده در اجرای طرححصول نتیجه باید مبتنی بر فکر و دانش باشد.وی با تأکید بر مسئله بهره

وری این طرح عنوان کرد: با کمترین منابع استفاده از کربن دودکش برای تولید، یکی از مصادیق افزایش بهرهبه مزایای افتتاح 

منظور طراحی، ساخت و ارزیابی یک سامانه آزمونه )پایلوت( شود، بهبار در کشور و خاورمیانه اجرا میاست.این طرح که برای نخستین

رژی و محصوالت زیستی و کشاورزی عملیاتی شده است.یکی از اهداف مهم طرح، ادغام دوستدار محیط زیست با قابلیت تولید ان

وری سیستم، هوشمندسازی سازی فرایند افزایش بهرههای نوین زیستی جهت کوچکمراحل مختلف فرایندی و استفاده از فناوری

ای مهندسی برق، الکترونیک، مکانیک و رشتهمندی از توان محیطی است.اجرای این طرح با بهرههای زیستآن و کاهش آالینده

های مهم اکسیدکربن از شاخصهسازی تکنولوژی و نوآورانه بودن سیستم جذب زیستی دیفناوری نوین زیستی میسر شده است.بومی

های تولید برق کشور جذب های فسیلی در نیروگاهای ناشی از مصرف سوختاین طرح است.کاهش انتشار گازهای گلخانه

 ٣٠٠اکسیدکربن، تولید بیومس جلبک به ارزش تن دی ١.٨های این طرح است.امکان حذف اکسیدکربن نیز از دیگر ویژگیید

وری و کاهش ضایعات انرژی، کاهش تولید گازهای آالینده، ارتقای سالمت مردم و ایجاد اشتغال میلیارد ریال از طریق افزایش بهره

له مزایای اقتصادی این طرح است.وزیر نیرو در سفر به آذربایجان شرقی ضمن افتتاح این طرح بنیان ازجمهای دانشاز طریق شرکت

 کند./خانه فاضالب را افتتاح میظهر امروز با حضور در شهرستان بناب تصفیه

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٥٦٦%D/٨%B٧%D٨%B١%D٨% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۹تاریخ: 

 هزار هکتار عرصه، طی برنامه ششم 2۰۰زدایی در یک میلیون و اجرای عملیات بیابان

ها، مراتع و آبخیزداری گفت: این سازمان در برنامه ششم توسعه موظف شد، طرح مشاور و مدیرکل حوزه ریاست سازمان جنگل

 .های بحرانی کشور انجام دهدویژه در کانونهای بیابانی بههزار هکتار عرصه2٠٠زدایی را در یک میلیون و بیابان

ها، نگهدار اسکندری، در آیین معارفه مدیرکل جدید منابع طبیعی و به گزارش ایانا به نقل از پایگاه اطالع رسانی سازمان جنگل

 .کاری خواهد کردهزار هکتار جنگل ٨١٥افزود: این سازمان در برنامه ششم توسعه، در سطح آبخیزداری خراسان جنوبی در بیرجند 

میلیون هکتار طرح آبخیزداری و آبخوانداری را از دیگر تعهدات این سازمان در برنامه ششم دانست و گفت: منابع طبیعی ١٠وی انجام 

 .استهای متعددی در این حوزه اجرایی شدهبدیلی در کشور دارد. در برنامه پنجم توسعه برنامهنقش بی

درصد مشکل بین مردم و منابع طبیعی از دیگر وظایف و تعهدات سازمان در  ١٠این مقام مسئول با بیان اینکه رفع اختالف ساالنه 

 .ین نیستچن کند، در حالی کهگویند منابع طبیعی کمک نمیشود، برخی میبرنامه ششم توسعه است، عنوان کرد: بعضا شنیده می

میلیون هکتار زمین به کشاورزان واگذار شد، آمار و اسناد آن موجود  2وی ادامه داد: در این زمینه باید گفت، بعد از انقالب تاکنون 

 .است، حدود یک میلیون هکتار زمین برای طرح های صنعتی غیرکشاورزی واگذار شده است

 ل شدتاالب کشور به خاک تبدی ۱5یک میلیون هکتار از 

 ١٥تاکنون حدود یک میلیون هکتار مساحت  ٨٣ها، مراتع و آبخیزداری گفت: از سال مشاور و مدیرکل حوزه ریاست سازمان جنگل

 .استتاالب کاهش یافته که به محلی برای پدیده گرد و غبار تبدیل شده

سال پیش انجمن  ١٣طبیعی و آبخیزداری دارد، نگری در حوزه منابع توجهی به جامعاسکندری اضافه کرد: این مشکالت نشان از بی

 .نگری این رویداد اتفاق افتاده استآبخیزداری هشدار داد، دریاچه ارومیه خشک خواهد شد که به خاطر نبود طرح جامع

ر لیدی کشومیلیون هکتار ذکر کرد و افزود: نیمی از گوشت قرمز ارگانیک تو ٨٣ها مساحت مراتع ایران را مشاور رئیس سازمان جنگل

 .وابسته به پوشش مراتع است و تعدادی از خانوارها از این مراتع بهره مند می شوند

 گونه گیاهی، دارویی و صنعتی در مراتع کشور 23۰۰وجود 

گونه گیاهی، دارویی، خوراکی و صنعتی در مراتع کشور وجود دارد، مراتعی که پوشش داشته باشد،  ٣٠٠هزار و  2اسکندری گفت: 

 .کندها آب را در خود جذب میبرابر سایر زمینپنج 

 وی بیان کرد: تنها منبع مهم تولید عسل مراتع و پوشش گیاهی است، این مساله بیانگر نقش منابع طبیعی است. 

بیعی طمنابعاسکندری با بیان اینکه مشارکت مردم در حوزه منابع طبیعی از اهمیت زیادی برخوردار است، یادآور شد: فرهنگ حفظ 

 به فرموده مقام معظم رهبری باید به فرهنگ عمومی تبدیل شود

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٤٦٠/%D٨%A٧%D٨%AC%D٨ 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۹تاریخ: 

 اختصاصی صدور مجوز برای چند قرق

کیخا، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی و برخی علی های اختصاصی با حضور احمدبرداری از قرقمراسم افتتاحیه بهره

از مدیران ستادی سازمان حفاظت محیط زیست و تعدادی از مسئوالن محلی در اداره کل محیط زیست یزد برگزار و مجوز سه قرق 

 .ن شداختصاصی تحویل متقاضیا

کیخا، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی و علی های اختصاصی با حضور احمدبرداری از قرقمراسم افتتاحیه بهره 

برخی از مدیران ستادی سازمان حفاظت محیط زیست و تعدادی از مسئوالن محلی در اداره کل محیط زیست یزد برگزار و مجوز 

  .شدسه قرق اختصاصی تحویل متقاضیان 

کیخا، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی و معاون سابق سازمان حفاظت محیط زیست در این جلسه به دستورالعمل 

شدن این امر را تحولی در محیط زیست کشور دانست برداری از آنها اشاره کرد و اجرائینحوه واگذاری قرق اختصاصی و ضوابط بهره

ها در زمینه حیات وحش کشور وجود نداشت. وی بهادادن و ه اجرائی شده بود، امروزه این چالشاگر این طرح در گذشت :و افزود

اند، راهی برای مقابله با ها را که مبنای علمی و کارشناسی دارند و در تاریخ این مملکت نهادینه شدهسری حرکتکردن به یکعمل

تواند شروع کار بزرگی در این زمینه در کشور باشد و اگر صاصی میهای اختمحیطی عنوان کرد و گفت: قرقهای زیستاین چالش

کیخا ابراز امیدواری کرد با رسمیت  .تواند در کشور گسترش پیدا کنداین پایلوت در استان یزد به خوبی اجرا شود، نتیجه آن می

صورت  ...ها وها و استانداریدستگاه های اختصاصی در کشور که به همت مدیران سازمان حفاظت محیط زیست، سایرپیداکردن قرق

 .بودن نتایج این اقدامات برای همه ایران باشیمهای آتی شاهد ملموسگرفت، در سال

درصد  ٧٠تیموری مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست نیز در این مراسم گفت: بیش از 

شود و مردم، اشخاص حقیقی و حقوقی و مردم محلی وسیله بخش خصوصی حفاظت می های در معرض خطر انقراض در دنیا بهگونه

کنند. او به مدیران پیشنهاد داد مناطق شکارممنوع را که رشد جمعیتی نداشتند، وارد محدوده برای حفظ حیات وحش تالش می

ن نشست سادات موسوی، مدیرکل حفاظت بانان از این مناطق حفاظت شود. در ادامه ایهای اختصاصی کنند و به کمک قرققرق

ها و مشکالت آن پرداخت و عنوان های اختصاصی و چالشگیری قرقمحیط زیست استان یزد، به توضیحاتی درخصوص روند شکل

سال این قانون احیا شد و  ٥٠است ولی پس از گذشت  ١٣٤٦های اختصاصی مربوط به سال گذاری قرقبا توجه به اینکه قانون :کرد

برداری رسید و استان یزد اولین استانی است که به حوزه های مربوطه به بهرههمت سازمان حفاظت محیط زیست و دیگر دستگاه با

  .ایمها صددرصد افزایش جمعیت حیات وحش را داشتههای اختصاصی وارد شده و در برخی از این قرققرق

 های پیشرفته کشورهای دنیا عنوانهم محیط زیست را اولین اولویت برنامهسیدحسینی معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد 

ها یک کرد و گفت اگر فکری به حال معادن در کشور نشود، چیزی از محیط زیست باقی نخواهد ماند و باید بین معادن و قرق

 گزی،چهل آبادعلی از برداریبهره مجوز مراسم این در  خورد، جای دیگر آبادانی باشد.پیوستگی ایجاد شود که اگر از جایی خسارت می

جمهور قرق منصورآباد عربون یزد و قرق منصورآباد رفسنجان تحویل متقاضیان شد و لوح تقدیری با امضای معصومه ابتکار معاون رئیس

م در روند تنظیو ریاست سازمان حفاظت محیط زیست به مدیرکل حفاظت محیط زیست استان یزد به دلیل همکاری و راهگشایی 

تواند گامی مؤثر و سازنده در مسیر های اختصاصی که برای نخستین بار در کشور میاندازی قرقو تصویب ضوابط و مقررات و راه

 .وحش و طبیعت کشور باشد، تقدیم شدحمایت از حیات

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٤٥٤/%D٨%B٥%D٨ 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۸تاریخ: 

 طرف بر عملکرد بخش اجرا در دوران استراحتضرورت نظارت یک نهاد بی

ه مجموعای از نظرات کارشناسان این ها و مراتع کشور در راستای رسالت تحقیقاتی خود مجموعهمحققان مؤسسه تحقیقات جنگل

های هیرکانی و ملزومات آن را به روی سایت این مؤسسه منتشر کردند. آنها بر ضرورت نظارت یک نهاد درباره طرح استراحت جنگل

های به گزارش خبرنگار ایانا، به اعتقاد مؤسسان این مجموعه جنگل.طرف بر عملکرد بخش اجرا در دوران استراحت تأکید دارندبی

 هایها گونهدهند. این جنگلتر از دو میلیون هکتار، تنها یک درصد سطح کشور را به خود اختصاص میهیرکانی با سطحی کم

دی بنآیند. از طرفی کشور ما در تقسیمعنوان میراث طبیعی جهان به حساب میفردی را در خود جای داده و از این نظر بهمنحصربه

چهارم که سرانه جنگل در ایران حدود یکطوریگیرد، بهشش کم جنگل جا میجهانی از نظر پوشش جنگلی، در گروه کشورهای با پو

کنند: متأسفانه امروزه با وجود اهمیت بسیار زیاد این منابع، عواملی سرانه جنگل در دنیاست.محققان این مؤسسه در ادامه بیان می

رویه، گردشگردی، استخراج معادن، ها، توسعه بییماریهمچون تغییر اقلیم، تغییر کاربری، چرای دام، قاچاق چوب، طغیان آفات و ب

رویه، وضعیتی را ایجاد کرده که در سطوح وسیع شاهد مرگ و میر دسته های بیبرداریسوزی و بهرهسازی، انباشت زباله، آتشجاده

را  اکوسیستم جنگل هیرکانیکه این روند پایداری طوریهای مختلف گیاهی و جانوری و کاهش تنوع زیستی هستیم، بهجمعی گونه

، ١٣٣٨ها و مراتع مصوب سال ( قانون جنگل٤رو کرده است.اعضای هیأت علمی این مؤسسه با اشاره به ماده )با خطر جدی روبه

ران ی ایهابرداری از جنگلکنند: بهرهکنند. آنها اضافه میای بیش از شش دهه اعالم میهای ایران را دارای سابقهبرداری از جنگلبهره

برداری از این اکوسیستم طبیعی داری آغاز شد، اما متأسفانه با گذشت بیش از نیم قرن، بهرههای جنگلدر قالب طرح ١٣٤٠از سال 

فقط مترادف با برداشت چوب از جنگل شد. در این شرایط توجه به سایر کارکردهای جنگل شامل تولید اکسیژن، ذخیره آب، 

های های طبیعی هیرکانی به اشتباه از الگوی مدیریت جنگلول ماند. ضمن اینکه الگوی مدیریت جنگلجلوگیری از سیل و... مغف

 های طبیعی ایران سنخیتی نداشت.ساخت اروپا اقتباس شد که با جنگلانسان

ریت موجود در مدیهای میدانی، پس از اطمینان از اشکالت روند بر همین اساس بیشتر متخصصان جنگل با مشاهدات عینی و بررسی

های بسیار و تبادل و تضارب افکار، موضوع استراحت جنگل و قطع جویی افتاده و پس از بررسیهای کشور به فکر چارهجنگل

برنامه "هیأت دولت با ابالغ  ١٣92های شمال کشور را مطرح و پیگیری کردند تا سرانجام در سال برداری چوب از جنگلبهره

های کشور شده و وزارت خواستار تغییر در شیوه مدیریت جنگل "های ایرانبرداری و مدیریت جنگلظ، بهرهسازی پایش، حفبهینه

، خواهان ١٣9٥ماه های کشور کرد. در نهایت، وزیر جهاد کشاورزی با ابالغیه آبانجهاد کشاورزی را موظف به ارائه برنامه ملی جنگل

های هیرکانی در مجلس شورای اسالمی برداری از جنگلاکنون نیز موضوع توقف بهره های شمال شد. همبرداری از جنگلتوقف بهره

ها و مراتع کشور معتقدند: با آگاهی از در برنامه ششم توسعه مطرح و مورد بحث و بررسی است.محققان مؤسسه تحقیقات جنگل

ان ها همگام با بسیاری از متخصصو کیفی این جنگلهای میدانی و مشاهده کاهش کمی های هیرکانی و با بررسیبدیل جنگلارزش بی

دانیم. الزم به ذکر است که توقف برداری چوب از این ذخایر ارزشمند جهانی را در شرایط فعلی ضروری میاین حوزه، توقف بهره

گل به حال خود های جنگلداری و رها کردن جنهای شمال کشور به معنای توقف تهیه و اجرای طرحبرداری چوب از جنگلبهره

های جنگلداری باید براساس سایر کارکردهای متنوع جنگل که با شرایط اکولوژیکی آن سازگار باشد، تدوین و اجرا نیست و طرح

شوند تا پایداری اکوسیستم جنگل در درازمدت حفظ شود؛ بنابراین، طرح استراحت جنگل در واقع نوعی تغییر رویکرد و تغییر نگاه 

 درواقع، این دیدگاه که جنگل بنگاه تولید چوب است باید به نگاه اکوسیستمی و اکولوژیکی تغییر یابد.به جنگل است. 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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دهند. آنها بر این باورند که الزمه اجرای طرح استراحت هایی را نیز پیشنهاد میمحققان این مؤسسه برای تغییر رویکردها، برنامه

ریزان کشور و نمایندگان مجلس شورای اسالمی به نکات زیر است سئوالن و برنامههای هیرکانی و رویکرد جدید، توجه جدی مجنگل

ترین مباحث مورد توجه اعضای هیأت علمی این مجموعه تحقیقاتی شامل تأمین بودجه که موفقیت این طرح در گرو آن است.مهم

های شمال کشور، توقف سایر ام از جنگلها، اجرای جدی خروج دو اعتبارات الزم از سوی دولت در طول دوره استراحت جنگل

 برداری بیرویه از گیاهان دارویی و... است.ها از جنگل مانند معدن کاوی، برداشت خاک، بهرهبرداریبهره

ریزی برای زراعت آنها همچنین بر تسهیل واردات چوب مورد نیاز صنایع چوب و کاغذ کشور، مبارزه جدی با قاچاق چوب، برنامه

منظور تأمین بخشی از نیازهای چوبی کشور در طول برنامه استراحت های دست کاشت سنوات گذشته بهبرداری از جنگلهچوب و بهر

های مختلف )گردشگری، سدسازی، عبور مسیرهای انتقال نیرو و آب و...( های مالکانه استفاده از جنگل در زمینهجنگل، اصالح بهره

زمین در شمال کشور و انتخاب اهداف براساس ارزیابی توان اکولوژیک جنگل را مورد تأکید و مطالعه و اجرای جدی طرح آمایش سر

های جنگلداری با رویکرد اکوسیستمی براساس ها و مراتع بر این باورند که تهیه طرحاند.محققان مؤسسه تحقیقات جنگلقرار داده

برداری از گیاهان صنعتی و دارویی موجود هی، زنبورداری و بهرهدرمانی، پرورش ماتولیدات غیرچوبی جنگل )مانند گردشگری، جنگل

ها و اراضی جنگلی های جنگلی شمال کشور باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین حفاظت جدی از عرصهدر جنگل( برای تمام عرصه

طی .به اعتقاد آنها ارزیابی زیست محیهای متولی قرار گیردشمال کشور و جلوگیری از تغییر کاربری جنگل باید در دستور کار سازمان

های جنگلکاری با هدف احیا و های جنگلی قبل از انجام آنها ضروری است. اجرای طرحای در عرصههای عمرانی و توسعهتمام طرح

یکرد روهای جدید با کارگیری در طرحتوسعه جنگل باید مورد توجه قرار گیرد. ضمن آنکه جذب نیروهای متخصص جنگل با هدف به

العات ها و تهیه اطهای پایش کمی و کیفی جنگلحفاظتی باید مورد توجه باشد.بخش تحقیقات منابع طبیعی کشور بر اجرای طرح

کند و معتقد است که نظارت بر روند اجرای برنامه استراحت جنگل و ارائه و آمار الزم و تشکیل بانک اطالعات مربوطه تاکید می

 طرف باید جدی گرفته شود./دستگاهی بی های ساالنه توسطگزارش

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٤١٣/%D٨%B٦%D٨%B١% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/40413/%D8%B6%D8%B1%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                         5139 اخبار کشاورزی هفته سوم بهمناهم 

 

106 
 

 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵بهمن  ۱۷تاریخ: 

 ا زمین خواری تشکیل شدکارگروه فراقوه ای دستگاه های متولی مبارزه ب

 .ای دستگاه های متولی امر زمین، برای مبارزه با زمین خواری به ریاست وزیر جهاد کشاورزی برگزار شدجلسه کارگروه فراقوه

های مرتبط در این جلسه که نمایندگان دستگاه به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

با زمین از قوای سه گانه حضور داشتند، پیروز حناچی معاون وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران 

ن و گلستان ارائه های موجود اراضی در منطقه ساحلی استان های گیالن، مازندراگزارشی در زمینه طرح ساماندهی و پایش فعالیت

 .کرد و سپس نماینده وزارت اطالعات در خصوص پایش اراضی کشاورزی گزارش داد

غییر ها و تهای قانونی در حوزه زمین یکی از عوامل اصلی در سوء استفادهدر این جلسه، وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که نارسایی

ار هکتار از اراضی کشاورزی به موجب قانون به محدوده طرح هادی در هز 22٧ :های اراضی کشاورزی است، تصریح کردکاربری

روستا ملحق شده که متاسفانه از شمول قانون حفظ کاربری اراضی خارج و زمینه تغییر کاربری در این اراضی فراهم شده که  ٥٦٠٠

های ذی ربط از جمله بنیاد ده با دستگاهحجتی افزود: خوشبختانه با تفاهمات به عمل آم.های قانونی استاینها از جمله نارسایی

 .مسکن انقالب اسالمی در رفع آثار این نقص قانونی اقدام و اهتمام الزم برای حفظ کاربری اراضی کشاورزی صورت گرفته است

رای تا زمین ب وی بازدهی اقتصادی زمین را از دیگر عوامل تغییر کاربری ها عنوان و تاکید کرد: باید به گونه ای برنامه ریزی شود

 .سرمایه گذاری کارآفرینان و راه اندازی فعالیت های مختلف اقتصادی، بازدهی یکسانی داشته باشد

حجتی خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی فضای اقتصادی کشور، بازدهی زمین برای فعالیت های کشاورزی پایین است و همین امر 

 .زمین و فعالیت های غیرکشاورزی بپردازند هایموجب می شود سرمایه گذاران به دیگر کاربری

وزیر جهاد کشاورزی، در حوزه کاربری اراضی، بر ضرورت مدیریت تقاضای زمین برای حفظ کاربری کشاورزی تاکید کرد و گفت: با 

 .برنامه ریزی مناسب باید تقاضای زمین برای فعالیت های غیر کشاورزی کاهش یابد

های روز برای پایش کاربری های زمین به صورت آنالین را ضروری خواند و افزود: این خدمات ناوریها و فوی استفاده از تکنولوژی

 .آنالین باید در اختیار دستگاه های متولی زمین قرار گیرد تا زمان برخورد با متخلفین کوتاه شود

و بر لزوم شفافیت قانون آمایش سرزمین  وزیر جهادکشاورزی همچنین خواستار استمرار پایش و برخورد قاطع با زمین خواران شد

 .به ویژه در استان های شمالی تاکید کرد

http://www.yjc.ir/fa/news/٥9٦٧٣٨٨/%DA%A9%D٨%A٧%D٨%B 
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 برنامه و سیاست ها
 فودپرس ۱۳۹5بهمن ماه  ۱۷یک شنبه 

 تقدیم استیضاح وزیرجهاد کشاورزی به هیات رئیسه

امضاء تقدیم هیات رئیسه مجلس شده  ٥٤استیضاح وزیرجهاد کشاورزی با  :رئیس مجمع نمایندگان استان ایالم گفت <کشاورزی

یئت رئیسه مجلس امضاء تقدیم ه ٥٤وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: استیضاح وزیر کشاورزی با در گفت« سالم امینی»دکتر .است

 حداکثر نیز شده و طبق قانون هیئت رئیسه موظف است بالفاصله طرح استیضاح را به کمیسیون کشاورزی ارجاع دهد این کمیسیون 

 .را باید بررسی کند استیضاح موارد جهاد  وزیر از دعوت از پس و هفته یک ظرف

وی یکی از علل استیضاح وزیر کشاورزی را عدم پرداخت به موقع مطالبات کشاورزان اعالم کرد و گفت: کشاورزان یک سال زحمت 

های خود را به بانک و بازار پرداخت کنند که کشیده و انتظار داشتند که مطالبات خود را به موقع دریافت کنند تا بتوانند بدهی

 فروش به کشاورزان  ترغیب انجام نشد و این رویه موجب  کشاورزی جهاد وزارت توسط شاورزانک مطالبات پرداخت متأسفانه 

ی ایالم در مجلس شورای اسالمی یکی دیگر از علل استیضاح وزیر نماینده.های آینده به دالالن خواهد شدسال در خود محصوالت

عنوان یکی از راهکارهای نوین برای ه محصوالت کشاورزی بهاجرای صحیح بیمه کشاورزی اعالم کرد و گفت: بیم راعدم کشاورزی 

های های کشاورزی و در نتیجه کاهش نوسانات درآمدی کشاورزان طی سالمقابله با خطرات غیرمترقبه و غیرقابل کنترل فعالیت

 ست تا تولیدکنندگاناخیر مورد توجه و تاکید قرار گرفته و صندوق بیمه محصوالت کشاورزی نیز با همین هدف تشکیل شده ا

مند شوند، اما این صندوق تاکنون نتوانسته رضایت کشاورزان و باغداران بیمه ای بهرهمتناسب با حق بیمه پرداختی، از خدمات بیمه

 هشد منجر کشاورزان به مالی های فراوانی ها را به بیمه کردن محصوالت خود ترغیب کند و در نتیجه به خسارتشده را جلب و آن

امینی یکی دیگر از علل استیضاح وزیر کشاورزی را کاهش تعرفه واردات محصوالت کشاورزی نام برد و گفت: کاهش تعرفه .است

های واردات محصوالت کشاورزی بر روی تولیدات داخلی تأثیر منفی خواهد گذاشت و افزایش واردات محصوالت کشاورزی با سیاست

زی ریعدم برنامه را کشاورزی وزیر استیضاح علل از دیگر  یکی جمع نمایندگان استان ایالم رئیس م.اقتصاد مقاومتی در تضاد است

 جذب به مربوط هابندیسهمیه در تبعیض و سال تعیین تکلیف نشده  ٧کارگیری ناظرین کشاورزی که بیش از منظور بهصحیح به

ریزی جهت خرید محصوالت باغی، واگذاری سازمان غله کشور و هبرنام اجرای های مختلف اعالم کرد و گفت: عدم استان در ناظرین

 .عدم تنظیم خرید تضمینی کاالهای استراتژیک کشاورزی از دیگر علل استیضاح حجتی است

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=١d٤c١a٣١b٨٦c٤٣ 
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 برنج
 فارس - ۹۵/۱۱/۱۸ : تاریخ

 تومان  38۰۰هزار تن برنج برای تنظیم بازار شب عید/ برنج هندی کیلویی  4۰توزیع 
ای سراسر کشور های زنجیرههزار تن برنج هندی از طریق فروشگاه 40معاون شرکت بازرگانی دولتی گفت: برای تنظیم بازار شب عید 

در پاسخ به اینکه برای تنظیم بازار و کاهش  ،خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی حسن عباسی معروفان در گفت .شودتوزیع می

تن برنج  هزار ٤٠اید، گفت: با مصوبه ستاد تنظیم بازار از هفته گذشته قیمت برنج با نزدیک شدن ایام نوروز چه تدابیری اندیشیده

قرار است تا با ستاد تنظیم بازار هر استان  وی اضافه کرد:.تومان در حال توزیع در سراسر کشور است ٣٨٠٠به قیمت  ١١2١هندی 

 .ای برای توزیع این نوع برنج انتخاب شده تا مردم بتوانند از این طریق برنج مورد نیاز خود را تأمین کنندهای زنجیرهفروشگاه

تومان  ٥٠٠هزار و  13فروشی تا ، در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم برنج درجه یک ایرانی در بازار خردهخبرگزاری فارسبه گزارش 

 .هزار تومان است ٥تا  ٤٨٠٠هم رسیده و قیمت هر کیلوگرم برنج هندی 

شته است، اما قیمت برنج وارداتی تغییر چندانی نداشته است. طی دو درصدی دا ٤٠قیمت برنج ایرانی طی یک سال اخیر افزایش 

 .درصد کاهش داده است ٥درصد به  2٦هفته اخیر نیز دولت تعرفه واردات برنج را به یکباره از 

nn=http://www.farsnews.com/newstext.php?١٣9٥١١١٧٠٠١٥٠٨ 
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 برنج
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۲تاریخ: 

 شرط قیمتی ایران برای جلوگیری از واردات برنج باسماتی هند

منابع هندی اعالم کردند ایران محدودیت هایی را برای واردات برنج باسماتی از هند در نظر گرفته است از جمله این که برنج وارداتی 

 .دالر در هر تن قیمت داشته باشد ٨٥٠نباید بیش از 

نفره را برای برطرف  2٠به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از اسپوتنیک نیوز، دولت هند هفته پایانی ماه ژانویه یک هیئت تجاری 

 .کردن شایعات در مورد مشکالت سالمت و ایمنی برنج های هندی به ایران اعزام کرد

منابع آگاه هندی در این باره  .رای کاهش واردات برنج باسماتی هند به این کشور اعمال کرده استایران محدودیت های مختلفی را ب

گفتند، تهران محدودیت های بیشتری را برای محدود کردن واردات برنج عطری از هند اعمال کرده که انتظار می رود در ماه های 

دید، صادر کنندگان هندی اجازه نخواهند داشت به قیمتی بیش از بر اساس مقررات ج.آینده به صادر کنندگان هندی آسیب بزند

دالری برنج باسماتی هند است. ایران یکی از مقاصد  9٥٠دالر در هر تن به ایران برنج صادر کنند، که بسیار پایین تر از قیمت  850

میلیون تن برنج، برای تامین نیاز داخلی،  2ود اصلی صادرات برنج باسماتی هند در سال های اخیر بوده است. ایران عالوه بر تولید حد

 .هزار تن آن از هند وارد می شود ٧٠٠ساالنه حدود یک میلیون تن برنج وارد می کند که حدود 

سال گذشته تهران به دلیل آلودگی موجود در برنج هندی، از پذیرش محموله های برنج این کشور خودداری کرد. ماه گذشته، هند 

 .به ریاست اتحادیه توسعه صادرات محصوالت غذایی کشاورزی و فرآوری شده این کشور به تهران اعزام کردنفره  2٠هیئتی 

دقیقه ای )برای مقامات ایرانی( پخش شده که مراحل مختلف کشت، فراوری،  ٣.٥فیلمی حدودا »بر اساس اعالم وزارت بازرگانی هند: 

 «.نیسم تراریخته در برنج باسماتی را نشان می دهددریافت مجوز سالمت و اطمینان از عدم وجود اورگا

 .دولت هند و تجار این کشور انتظار دارند تهران با انتشار بخشنامه ای مجوز از سرگیری واردات برنج هندی را صادر کند

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٥٧٥/%D٨%B٤%D٨%B 
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 برنج
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۸تاریخ: 

گونه هزینه اضافی/ مکانیسم ژنتیکی کشف شده با حفظ مقاومت گیاه، حفاظت از محصوالت برنج بدون هیچ

 دهدبازده برنج را کاهش نمی

ر تواند در حفظ مقاومت این گیاه دمیتازگی مکانیسم ژنتیکی در برنج شناسایی شده است که دهد که بهمطالعات جدید گزارش می

 .کار رود، بدون اینکه باعث اختالل در مبادالت عادی ازجمله کاهش در عملکرد دانه شودهای ویرانگر بهبرابر بیماری

شود و یک بیماری قارچی خطرناک است که باعث نابودی محصول برنج می (١)دیلی، بالست برنجسایت ساینسبه گزارش ایانا از وب

 اندازند.زا بازده دانه برنج را به خطر میهای مقاوم در برابر این عامل بیماریبه این طریق بیشتر ژن

اند. در اینجا، یون دنگ هها داشتند، شناسایی کردهایی را که مقاومت زیاد و بادوامی در برابر قارچدر گذشته، محققان مجموعه ژن

(Yiwen Dengچنین ژن )(2)آرهایی را با جزئیات بیشتر کشف کرده است و دریافته که پیگم (PigmRبه )ای مؤثر بوده طور ویژه

ه تای که ساخآر در دانهدهد که اگر پیگمکند. نویسنده گزارش مینوع مختلف از بالست برنج ایجاد می ٥٠و مقاومت کاملی را روی 

جمن دیلی از انیابد. این گزارش را ساینسها شده و بنابراین میزان محصول کاهش میشود بروز کند، به هر حال، مانع از تولید دانهمی

 امریکایی پیشرفت علم گزارش کرده است.

یابد. آر تداخل میاومتی پیگم( با خواص مقPigmS) (٣)اسها، پیگمبر اساس این گزارش آنها دریافتند که در حالت دیگری از سایر ژن

های تاس به بافشود در صورتی که ظهور پیگمآر در سراسر گیاه ظاهر میاند در یک سویه از گیاه برنج، پیگمجالب اینکه دریافته

 شود.آر مربوط میشود؛ بنابراین محدودیت خسارات دانه به پیگمتولیدمثلی محدود می

های ریشه، ساقه و برگ بدون به خطر انداختن محصول به گیاه اومت به بالست برنج در بخشهای ویژه، امکان مقبا حذف قسمت

 اند.آر نقش دارد، شناسایی کردهشود. همچنین محققان آمینواسیدهای خاصی را که در انسداد عملکرد پیگمبخشیده می

 یر تولید برنج، کمک کند./تواند در افزایش حفاظت محصوالت برنج بدون تغییر در مقاداین امتیازات می

 ترجمه: مهشید جاللیان

 نوشت:پی

است که باعث سوختگی در ساقه  Magnaporthe oryzae( نوعی بیماری قارچی بوده که عامل آن Rice Blastبالست برنج ) -١

 شود.های گیاه مییا برگ

 رنگدانه آر -2

 رنگدانه اس -٣

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٤2٣/%D٨%AD%D9%٨١%D٨%A٧%D٨%B٨ 
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 برنج

 خبرنگاران جوان – ۱۳۹۵بهمن  ۱۷تاریخ: 

 از سر گیری واردات برنج هندی به ایران

نفره هندی به تهران ، ایران احتماال به زودی با انتشار بخشنامه ای،  2٠در ماه گذشته میالدی به دنبال پی سفر یک هیئت تجاری 

به نقل از پایگاه خبری ایندیا  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،به گزارش گروه .واردات برنج باسماتی از هند را از سر خواهد گرفت

نفره هندی به تهران در ماه گذشته میالدی، ایران احتماال به زودی با انتشار بخشنامه ای،  2٠تایمز، به دنبال سفر یک هیئت تجاری 

 .واردات برنج باسماتی از هند را از سر خواهد گرفت

دولت ایران احتماال به زودی بخشنامه ای در خصوص از سر گیری صدور »وزارت بازرگانی و صنعت هند با انتشار بیانیه ای اعالم کرد: 

 «.مجوز برای واردات برنج صادر خواهد کرد

هیئت تجاری هندی با بخش های مختلف دولت ایران از جمله سازمان غذا و دارو، سازمان توسعه تجارت و شرکت بازرگانی دولتی 

ئت همچنین نشست هایی را با اتاق بازرگانی ایران و اتحادیه وارد کنندگان برنج ایران ایران نشست هایی را برگزار کرده است. این هی

مذاکرات انجام شده در مرتفع کردن تبلیغات منفی ای که در برخی رسانه های ایرانی مطرح »بر اساس این بیانیه: .برگزار نموده است

 «.ه بود، موثر بودشده و موجب ایجاد تردید در خصوص سالمت و ایمنی برنج هندی شد

 .هزار تن آن از هند وارد می شود ٧٠٠ایران ساالنه حدود یک میلیون تن برنج از خارج وارد می کند که حدود 

، صادرات برنج 2٠١٥-١٦ایران در طی سال های اخیر به یکی از مشتریان اصلی برنج باسماتی هند تبدیل شده است. اما در سال 

میلیون دالر رسید. در نیمه نخست سال مالی جاری،  ٥٧١میلیارد دالر به  ١.١به نصف کاهش یافت و از  باسماتی هند به ایران تقریبا

 .میلیون دالر رسیده است ٣٥٦صادرات برنج باسماتی هند به ایران به 

http://www.yjc.ir/fa/news/٦٧١٣٥9٦/%D٨%A٧%D٨%B2%D-٨%B 
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 برنج
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵بهمن  ۲۲تاریخ: 

 نفره هندی به ایران 2۰محدودیت های ایران برای واردات برنج باسماتی هند/ اعزام هیئت 

اعمال کرده که انتظار منابع آگاه هندی اعالم کردند: ایران محدودیت های بیشتری را برای محدود کردن واردات برنج عطری از هند 

 .می رود در ماه های آینده به صادر کنندگان هندی آسیب بزند

ایران محدودیت های مختلفی را برای کاهش واردات برنج باسماتی هند به این  ،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش گروه

کشور اعمال کرده است. منابع آگاه هندی در این باره گفتند، تهران محدودیت های بیشتری را برای محدود کردن واردات برنج عطری 

بر اساس مقررات جدید، صادر کنندگان .ندی آسیب بزنداز هند اعمال کرده که انتظار می رود در ماه های آینده به صادر کنندگان ه

دالری  9٥٠دالر در هر تن به ایران برنج صادر کنند، که بسیار پایین تر از قیمت  850هندی اجازه نخواهند داشت به قیمتی بیش از 

ه است. ایران عالوه بر تولید برنج باسماتی هند است. ایران یکی از مقاصد اصلی صادرات برنج باسماتی هند در سال های اخیر بود

هزار تن آن از هند  ٧٠٠میلیون تن برنج، برای تامین نیاز داخلی، ساالنه حدود یک میلیون تن برنج وارد می کند که حدود  2حدود 

 ماهسال گذشته تهران به دلیل آلودگی موجود در برنج هندی، از پذیرش محموله های برنج این کشور خودداری کرد. .وارد می شود

نفره به ریاست اتحادیه توسعه صادرات محصوالت غذایی کشاورزی و فرآوری شده این کشور به تهران اعزام  2٠گذشته، هند هیئتی 

دقیقه ای )برای مقامات ایرانی( پخش شده که مراحل مختلف کشت،  ٣.٥بر اساس اعالم وزارت بازرگانی هند: فیلمی حدودا .کرد

 .و اطمینان از عدم وجود اورگانیسم تراریخته در برنج باسماتی را نشان می دهدفراوری، دریافت مجوز سالمت 

 .دولت هند و تجار این کشور انتظار دارند تهران با انتشار بخشنامه ای مجوز از سرگیری واردات برنج هندی را صادر کند

w.yjc.ir/fa/news/http://ww٥9٧٣99٣/%D9%٨٥%D٨%A 
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 پسته
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۶تاریخ: 

 رشد صادرات پسته

هزار دالر  ٣9٤میلیون و  ٨2٠صادرات پسته به عنوان تنها محصول کشاورزی جایگاه ششم را به خود اختصاص داده که ارزش آن 

ماهه  ١٠دهد. این در حالی است که آمار تجارت خارجی در رشد نشان می درصد 2٦/٣٨بوده است و نسبت به مدت مشابه سال قبل 

گذاری شده قلم عمده صادراتی کشور ارزش ١٥هزار دالر  2٣میلیون و  ٦٨9میلیارد و  ١٧دهد بالغ بر نخست سال جاری نشان می

درصد رتبه نخست صادراتی را به  ٨/١٧زشی میلیون دالر و سهم ار 2٥میلیارد و  ٦براساس آمارها، میعانات گازی با بیش از  .است

دهد. همچنین گاز طبیعی شده، سایر درصد افزایش نشان می ٥9خود اختصاص داده که نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 

تانول، م های گازی، پروپان مایع شده، پسته، پلی اتیلن،ها به جز بنزین، سایر گازهای نفتی و هیدروکربنهای سبک و فرآوردهروغن

اتیلن گرید فیلم به صورت غیر پودر و سایر بوتان مایع شده، اوره، قیرنفت، سنگ آهن هماتیت، محصوالت از آهن یا فوالد، پلی

 .های بعدی در عمده صادرات کشور جای دارنداتیلن گرید بادی در رتبهپلی

ttp://www.iana.ir/fa/news/h٤٠٣٠٤/%D٨%B١%D٨%B 
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 پنبه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                         5139 اخبار کشاورزی هفته سوم بهمناهم 

 

115 
 

 تامین منابع مالی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۱تاریخ: 

 استان کشور ۶هزار میلیارد ریال به طرح های آبیاری در  27اختصاص 

میلیارد ریال برای اجرای طرح های آبیاری تحت فشار در اراضی هزار  2٧قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس گفت:  

 .استان شمال غرب و غرب کشور از محل اعتبار مهار آب های مرزی اختصاص یافته است ٦مستعد 

 هکتار از اراضی پایاب سد ٨٣٠به گزارش ایرنا، خلیل آقایی روز چهارشنبه در آئین آغاز عملیات اجرایی شبکه آبیاری یک هزار و 

 .خداآفرین افزود: این طرح ها در استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، کرمانشاه، ایالم و کردستان درحال اجراست

میلیارد دالر ارز برای وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی از محل صندوق توسعه ملی تخصیص یافته ، اظهار  ١٠وی با بیان اینکه 

قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور .عت دهی در اجرا، طرح های یاد شده از ملی به استانی تبدیل شده استکرد: به منظور سر

 ١٠٠کارگاه فعال است و با افزایش  52مجلس یادآوری کرد: طرح های ایجاد شبکه آبیاری تحت فشار در این استان ها در قالب 

هزار و  ٥هزار هکتاری،  22٠آقایی ادامه داد: سهم خداآفرین از حجم .ان می رسداین طرح ها به پای 9٦کارگاه دیگر تا پایان سال 

هکتار آن نیز در روستاهای این شهرستان از خرداد ماه سال جاری آغاز شده  ١٥٠هزار و  2هکتار است که عملیات اجرایی  29٠

ها عنوان کرد و گفت: آب، موضوع و بحث مهم در وی از دالیل فعال بودن این طرح ها را سیستم سیال و فعال در اجرای طرح .است

 .کشور است و اگر در کشاورزی برای بهره وری آب فکری نکنیم دچار مشکل می شویم

آقایی با بیان اینکه آبیاری نوین و تحت فشار مورد توجه دولت و این وزارتخانه است، افزود: در سال آینده برای آبیاری تحت فشار در 

هزار هکتار اراضی پایاب سد خداآفرین توجیه فنی  ٨٠وی با بیان اینکه کل مجموعه .ارد ریال در نظر گرفته ایمهزار میلی ٣٥کشور 

 .اقتصادی دارد گفت: کشاورزی نقش مثبت در اقتصاد کشور داشته و موجب رشد اقتصادی می شود

اجرای طرح های خود موظف به حفظ اراضی قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس یادآوری کرد: منطقه آزاد ارس در 

آقایی ادامه داد: در بهره برداری از این طرح اولویت اول با مردم بومی، ساکنان، عشایر .کشاورزی است و اختیار تغییر کاربری را ندارد

شایر می شود، گفت: وی با بیان اینکه اجرای این طرح موجب رونق اقتصادی و افزایش درآمد کشاورزان و ع.و مالکان اراضی است

میلیارد ریال در  ٥٥٠هکتار از اراضی دیمی پایاب سد خداآفرین با هزینه  ٨٣٠شبکه آبیاری تحت فشار قطره ای و بارانی یک هزار و 

 .ماه به بهره برداری می رسد١٨روستاهای ایری بوجاق، داغلی مقدم و قلی بیگلو در مدت 

درصد اراضی  ١٠٠ر مجلس شورای اسالمی نیز در این مراسم گفت: باید مردم بومی از نماینده مردم خداآفرین، کلیبر و هوراند د

قلی اهلل قلی زاده افزود: در اجرای این طرح باید حق و حقوق قانونی مردم رعایت شود و هم دولت .کشاورزی و مرتعی بهره مند شوند

با فناوری جدید درآمد مردم را چند برابر کرده و موجب وی یادآوری کرد: آبرسانی به اراضی کشاورزی روستاها .به هدفش برسد

هکتار از  ٨٣٠در این آئین عملیات اجرایی شبکه آبیاری یک هزار و .جهش اقتصادی، افزایش تولید و ایجاد صنایع تبدیلی می شود

نیمی از جمعیت این  یکی از چهار سند تدبیر توسعه خداآفرین کشاورزی است و بیش از .اراضی پایاب سد خداآفرین آغاز شد

کیلومتری شمال ١٤٦شهرستان خداآفرین در .شهرستان عشایر و روستایی هستند و با کشاورزی و دامپروری امرار معاش می کنند

 .تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی و در حاشیه رودخانه مرزی ارس واقع است

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٥٤9/%D٨%A٧%D٨%AE%D٨%AA 
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 تامین منابع مالی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۸تاریخ: 

 های طبیعی و آنفوالنزای پرندگانمیلیارد تومان برای خسارت 34اختصاص 

های عملیاتی ناشی از وقوع آنفلوانزای فوق حاد پرندگان به میلیارد ریال اعتبار برای جبران خسارات و هزینه 2٠٠هیأت دولت مبلغ 

 .سازمان دامپزشکی اختصاص داد

میلیون ریال  2۱4میلیارد و  ۱37 مبلغ اختصاص با روحانی، حسن  هیأت وزیران در جلسه شامگاه دیروز به ریاست

بازسازی تاسیسات زیربنایی و سایر بخش های خسارت دیده ناشی از حوادث غیرمترقبه  اعتبار برای جبران خسارات و

 .و اقدامات پیشگیرانه از وقوع حوادث احتمالی در برخی استان های کشور موافقت کرد

ت مسکن و به گزارش ایانا، بر این اساس اعتبار داده شده به استان های تهران، کرمان، مرکزی، خراسان رضوی و مرکز تحقیقا

 .راهسازی اختصاص یافت

 میلیارد ریال برای جبران خسارات ناشی از آنفلوانزای فوق حاد پرندگان 2۰۰اختصاص 

های عملیاتی ناشی از وقوع آنفلوانزای فوق حاد میلیارد ریال اعتبار برای جبران خسارات و هزینه 2٠٠هیأت دولت همچنین مبلغ 

 .داد پرندگان به سازمان دامپزشکی اختصاص

 نامه انتشار اسناد خزانه اسالمی برای تسویه مطالبات پیمانکاران را اصالح کرددولت تصویب

نامه انتشار اسناد خزانه اسالمی برای تسویه مطالبات هیأت وزیران با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر اصالح تصویب

 .پیمانکاران موافقت کرد

 های آنها به دولتهای دولتی با بدهیحقیقی و حقوقی از شرکتتهاتر مطالبات اشخاص 

ربط با بدهی اشخاص مزبور های دولتی ذیبا تصویب هیأت وزیران، مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از شرکت

مدیریت تولید، انتقال و توزیع  های نیروگاهی ایران )مپنا( از شرکتبر این اساس، مطالبات شرکت مدیریت پروژه.به دولت تهاتر شد

 .شودسازی تهاتر مینیروی برق ایران با بدهی آن شرکت به سازمان خصوصی

هیأت دولت همچنین با پیشنهاد دیگر وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر تهاتر مطالبات ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( و 

سنندج مپنا، پرشیان فوالد، گهر انرژی سیرجان،تولید نیروی جنوب شرق صبا و تولید های تولید برق عسلویه مپنا، تولید برق شرکت

 .سازی موافقت کردهای امور مالیاتی کشور و خصوصیها به سازمانهای دولتی با بدهی همان شرکتنیروی برق دماوند از شرکت

//www.iana.ir/fa/news/http:٤٠٣9٥/%D٨%A٧%D٨% 
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 تامین منابع مالی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۰تاریخ: 

های مصوب کار گروه نجات دریاچه ارومیه اختصاص یافت/ تعداد طبقات مرحله دوم اعتبارات مربوط به طرح

 یابدای جداول مقررات صادرات و واردات کاهش میتعرفه

میلیارد ریال در  2٠٧هزار و  ٨هیأت وزیران در جلسه روز چهارشنبه به ریاست حسن روحانی رییس جمهوری، با اختصاص مبلغ 

 .موافقت کرد ١٣9٥های مصوب کارگروه نجات دریاچه ارومیه در سال ها و پروژهمرحله دوم تخصیص اعتبار برای طرح

های مصوب ها و پروژهپیش از این و در مرحله اول اختصاص اعتبارات مورد نیاز طرحبه گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی دولت، 

 .هزار میلیارد ریال در اختیار این کارگروه قرار گرفته بود ٣کارگروه نجات دریاچه ارومیه، مبلغ 

 میلیارد ریال برای جبران خسارات ناشی از سیل در استان سیستان و بلوچستان 5۰اختصاص   

های امداد و نجات و مدیریت ابعاد حادثه سیل میلیارد ریال اعتبار برای جبران خسارات و تأمین هزینه ٥٠ب دولت، مبلغ با تصوی

 .اخیر در استان سیستان و بلوچستان اختصاص یافت

  

 یابدای جداول مقررات صادرات و واردات کاهش میتعداد طبقات تعرفه 

کشور در حوزه ترخیص کاال در گمرکات اجرایی و کاهش پدیده قاچاق از طریق سهولت دولت در راستای تسهیل و توسعه تجارت 

ای موجود، اهداف مذکور را به اندازه کفایت محاسبات گمرکی برای کاالهای وارده به کشور و با توجه به اینکه تعداد طبقات تعرفه

ای تعداد طبقات تعرفه ١٣9٥تا  ١٣9٣های کند که طی سال کند، از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست تا ترتیبی اتخاذتأمین می

 .طبقه کاهش یابد( ٨طبقه به )( ١٤جداول منضم به کتاب مقررات صادرات و واردات، از )

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٥2٤/%D9%٨٥%D٨%B١%D٨%AD% 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۳تاریخ: 

وری دامداری، شیالت و محصوالت جنگلی/ انتشار جهانی سال آینده افزایش بهره 2۰کلید امنیت غذایی در 

 افزایش یافته است 2۰۱5به یک گیگاتن در  ۱99۰در  ۰.4گازها از 

رویکردی است برای کمک به پیشبرد اعمالی که برای تغییر و بازچینی سیستم  (CSA) کشاورزی هوشمند منطبق با آب و هوا

در تالش برای  CSA .کشاورزی به سیستمی حامی توسعه و امنیت غذایی تضمین شده در شرایط متغیر آب و هوایی الزم است

زیابی و تطبیق با شرایط زیستی جدید وری و درآمد کشاورزی پایدار و فزاینده؛ ایجاد قدرت بارسیدن به سه هدف اصلی است: بهره

 .ای در هر جایی که ممکن استدر برابر تغییرات آب و هوایی و کاهش یا حذف انتشار گازهای گلخانه

منظور تضمین امنیت غذایی پایدار تحت های کشاورزی بهرویکردی برای توسعه استراتژی CSAسایت فائو، به گزارش ایانا از وب

برای شناسایی استراتژی کشاورزی مناسب با شرایط محلی ابزارهای الزم را در اختیار صاحبان  CSAاست.  تغییرات آب و هوایی

راستا است و از اهداف فائو برای انداز فائو درباره غذا و کشاورزی پایدار همبا چشم CSAگذارد. المللی میسرمایه محلی، ملی و بین

 کند.لداری و شیالت پشتیبانی میتر و پایدارتر کردن کشاورزی، جنگپربهره

CSA رد کنند. رویکهای کشاورزی حساس به تغییرات آب و هوایی را مدیریت میرویکردی برای کمک به افرادی است که سیستم

CSA د. نه برسگاگانه گفته شده است. البته نه به این مفهوم که هر عملیاتی در هر مکانی باید به این اهداف سهپیشبرد اهداف سه

CSA ها به حلی پذیرفتنی در ابعاد محلی است؛ با جلب توجهدنبال کاهش تعارضات و ایجاد همکاری برای رسیدن به راهبیشتر به

 مدت و بلندمدت.ها در ابعاد محلی و جهانی و با افق کوتاهاین اهداف برای تأثیرگذاری روی تصمیم

ترین منبع درآمدشان است. بیشتر کردن پتانسیل افزایش و کشاورزی مهم کنندبیشتر فقرای جهان در مناطق روستایی زندگی می

وری و درآمد حاصل از محصوالت صاحبان سرمایه خرد، دامداری، شیالت و محصوالت جنگلی کلید رسیدن به امنیت غذایی بهره

حال توسعه آسیب بیشتری وارد کند.  رود که تغییرات آب و هوایی به کشورهای درسال آینده خواهد بود. انتظار می 2٠جهانی در 

تأثیرات تغییرات آب و هوایی شامل دمای باالتر، تغییر الگوهای بارش، افزایش سطح آب دریا و رویدادهای آب و هوایی شدید بیشتر 

تری خواهد شد. آورد؛ بنابراین قدرت بازیابی نگرانی مهموجود میها خطراتی را برای کشاورزی و تأمین آب و غذا بهاست. همه این

ای عملی است که با تقویت دستیابی به امنیت غذایی ای است. کاهش گازهای گلخانهکشاورزی منبع مهم انتشار گازهای گلخانه

 CSAهای توسعه ملی برای کشاورزی سازگارند، این امر جنبه مهمی از های کاهشی هم با اولویتمنافع مشترک دارد و بنابراین طرح

 است.

 لیدیحقایق ک

 های شدید و سیل.افزایش فراوانی و شدت رویدادهای آب و هوایی شدید اکنون اتفاق افتاده است: خشکسالی، بارش -

 شود.ها را متحمل میدرصد از کل تأثیرات اقتصادی خشکسالی ٨٤بخش کشاورزی  -

شود و کشاورزی را ها میهش جریان رودخانهها باعث کادلیل افزایش ورود آب شور به دلتاها و مصبافزایش سطح آب دریاها به -

 کند.تهدید می

و قطع  سوزیها )با آتشدلیل از بین رفتن جنگلبا اینکه انتشار جهانی گازها حاصل از قطع درختان کم شده است، انتشار گازها به -

 به یک گیگاتن افزایش یافته است. ٠.٤از  2٠١٥و  ١99٠های درخت( بین سال
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های چرا در درازمدت باعث آزادشدن کربن خاک در سطح جهانی شده های کشاورزی و زمینها به زمینو جنگل تبدیل مراتع -

 است.

درصد  2٠کند برف و یخ هیمالیا که بخش زیادی از آب الزم برای کشاورزی را در آسیا تأمین می 2٠٣٠رود که تا سال انتظار می -

 کاهش یابد.

 شود.درصد تأثیرات اقتصادی حاصل از خطرات و بالیای طبیعی را متحمل می 22ل توسعه تقریباً بخش کشاورزی کشورهای در حا -

ویژه در زمان کاشت، نوع کشت و آبیاری پتانسیل افزایش محصول را بین هفت سازگاری با این تغییرات در مدیریت تولید غذا، به -

 درصد دارد./ ١٥تا 

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٥٨9/%DA%A9%D9%٨٤% 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۶تاریخ: 

 آوری بومی کنترل سیالببندسار، فن

یم توانهای آن، این روزها رو به فراموشی است. در حالی که میای تاریخی و منطبق بر شرایط اقلیمی ایران است که درسقنات سازه

ز سازی کنیم. پژوهشگر مرکهای مورد استفاده پیشینیان و به روز کردن آنها، الگوهای مدیریت منابع آب را بهینهبا استفاده از مدل

داند که منافع مردم ها میهای موفقی از دانش بومی برای کنترل سیالبرا نمونه "بندسارها"های تاریخی آبی، و سازهالمللی قنات بین

 .زندباالدست و پایین دست یک حوضه آبریز را به یکدیگر و به محیط گره می

ها یکی پس شود. اگرچه قناتبرداشت می هادرصد از آب زیرزمینی استحصال شده از طریق قنات ١٠به گزارش خبرنگار ایانا، حدود 

های خشکی نظیر یزد، در تامین آب مورد نیاز های تاریخی در استاناز دیگری در حال خشک شدن هستند اما هنوز هم این سازه

ر آن چاه اند و دها از کسانی که حریم این سازه را رعایت نکردهکنند. هنوز هم صاحبان قناتمردمان این سرزمین نقش بازی می

عنوان به-های عمیق ها از دارندگان چاهها، در دادگاهآبه داران قناتبرند و هنوز هم حقاند، به دادگاه شکایت میعمیق حفر کرده

قنات و  المللیخورند. با این وجود مجید لباف خانیکی، پژوهشگر مرکز بین، شکست می-های غیرمنطبق با اصول توسعه پایدارسازه

 گوید.ها برای مدیریت منابع آب در دنیای امروز سخن میهای بیشمار قناتی تاریخی آبی در گفتگو با خبرنگار ایانا، از درسهاسازه

شود، شود قطعا آب تجدیدپذیر است. از نظر الگوی توسعه پایدار، وقتی قناتی خشک میها برداشت میبه گفته وی آبی که از قنات

دهد تری رفته است. در بهترین حالت مفهوم آن این است که به ما هشدار میبل تجدید به سطح پایینیعنی اینکه آب زیرزمینی قا

 که این منطقه از آب قابل تجدید که برای توسعه پایدار نقش کلیدی یا حیاتی دارد، در حال خالی شدن است.

کنیم یعنی مدیریت مصرف آب را باید بهینه کنیم. وی دهد: بنابراین ما باید در بخش مصرف آب، تجدید نظر لباف خانیکی ادامه می

 داند.مهمترین مشکل کشور در مباحث مرتبط با آب را تمرکز به روی مدیریت تامین آب می

 تأمین آب جدید، سیکلی معیوب

ت بخش د همه مشکالتوانکند: مدیریت تامین آب در نهایت نمیهای تاریخی آبی بیان میالمللی قنات و سازهاین پژوهشگر مرکز بین

های آب کشور را برطرف کنید؛ زیرا اگر در بخش مصرف آب هیچ تمهیدی در نظر نگیرید و صرفا به تامین آب توجه کنید، مرتبا آب

شود. این یک تله و سیکل گاه برطرف نمیجدیدی نیاز دارید که وارد چرخه مصرف کنید. در واقع این تشنگی پایان ناپذیر، هیچ

 اند.که بسیاری از مناطق کشور ما در آن گرفتار شدهمعیوب است 

های تواند درسالمللی قنات به آن اعتقاد دارد آن است که دانش بومی آب در کشور ما میدهد: چیزی که مرکز بینوی ادامه می

 خوبی درباره مدیریت منابع آب در اختیارمان قرار دهد.

ای احیای قنات راهکارهایی وجود داشته است که امروز قابل استفاده است. قنات کند: در دانش بومی برلباف خانیکی تأکید می

مند های بوم شناختی را در نظر بگیریم، درباره ارتباط نظامعنصری از اکولوژی انسانی منطقه بوده است. به این مفهوم که اگر چرخه

مند مواد شود. یعنی ارتباط نظامبه این مجموعه اضافه میایم اما در مبحث قنات عنصر دیگری مواد زنده و غیر زنده صحبت کرده

سازند.این اجزا در یک چرخه زنده، غیر زنده و فرهنگ با تکنولوژی قنات کنار هم قرار گرفته و اکولوژی انسانی یک منطقه را می

 کنند.مند با هم داد و ستد مینظام

ها را به داخل داری بومی این سیالبدند، بلکه با استفاده از سیستم آبخوانکرهای فصلی را رها نمیآب به گفته وی پیشینیان روان

 دادند تا بتوانند آب آن را از طریق قنات استحصال کنند.زمین نفوذ می

 کنددانش بومی نقایص بندهای مدرن جهاد کشاورزی را رفع می

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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داری بومی متعلق به جنوب خراسان و بهترین نمونه آبخوان گوید:های تاریخی آبی، میالمللی قنات و سازهاین پژوهشگر مرکز بین

 شهرستان فردوس است.

ین کردند که اهای آبریز و قنات ایجاد میها، بندسارهایی را در باالدست حوضهکند: پیشینیان برای کنترل سیالبوی اضافه می

 ادند.دبندسارها آب را در پشت خود ذخیره کرده و آن را به داخل زمین نفوذ می

آورند اما یک نقص هم دارند زیرا خاک ریز دانه )سیلت( همراه ها، خاک حاصلخیز همراه خود میبه گفته لباف خانیکی، سیالب

د شود و سال بعکند که مانع نفوذ آب به داخل زمین میهای غیر قابل نفوذی ایجاد میسیالب، پس از نفوذ آب به داخل زمین، الیه

کند. این مشکل در حال حاضر بندهای ایجاد شده توسط وزارت جهاد کشاورزی هم وجود دارد و ا فراهم میزمینه تبخیر سیالب ر

 کنند.ای است که منتقدان بندهای وزارت جهاد کشاورزی به آن تکیه میمهمترین نکته

نفوذ آب، مردمان باالدست اقدام به شد، این بود که پس از کند: کاری که در گذشته برای رفع این نقیصه انجام میاما وی بیان می

 کردند.شخم زدن زمین پشت بندسار کرده و گندم و جوی دیم در این محدوده کشت می

کرد. از سوی دیگر کند: رطوبت داخل خاک این منطقه امکان کشت دیم را برای مردم باالدست فراهم میلباف خانیکی اضافه می

بردند، کردند و از آب قنات بهره نمیبرای کشاورزانی که باالدست قنات زندگی میدرآمد و عایدی حاصل از فروش گندم و جو 

ها را در قلمرو خود تحمل کنند. شخم زمین برای تولید محصول هم امکان نفوذ آب در زمان کرد که این سازهای ایجاد میانگیزه

 کرد.وقوع سیل سال آینده را فراهم می

در قالب جوامع -گیرد که عناصر متعدد آب، خاک، گیاه و انسان یک چرخه متصل به هم شکل می دهد: به این ترتیبوی ادامه می

مند با یکدیگر هستند و این مجموعه اکولوژی انسانی را در درون خود دارد. همه اینها در رابطه نظام -پایین دست و باالدست و قنات

فنی قنات، مباحث مدیریتی آن نیز خیلی مهم بوده و در مدیریت منابع  گوید: به جز مباحثشود.لباف خانیکی میقنات نامیده می

 توان از آن بهره گرفت؛ زیرا در مباحث مرتبط با آب باید بتوانیم منافع مردم را به هم و به سرزمینشان گره بزنیم./آب، می

w.iana.ir/fa/news/http://ww٤٠29٦/%D٨%A٨%D9%٨٦%D٨%AF 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۸تاریخ: 

 بندی نانویی برای افزایش ماندگاری سیب گالباستفاده از بسته

 بندی و افزایشبستهبندی نانوساختار را تولید کردند که از آن می توان در پژوهشگران وزارت جهاد کشاورزی یک پوشش بسته

 .ماندگاری سیب گالب استفاده کرد

 بندی و افزایشبندی نانوساختار را تولید کردند که از آن می توان در بستهپژوهشگران وزارت جهاد کشاورزی یک پوشش بسته

 .ماندگاری سیب گالب استفاده کرد

حصوالت باغی نقش مهمی در تأمین نیاز غذایی و سالمت جامعه به گزارش ایانا از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو ریاست جمهوری، م  

 شدت فسادپذیرند. از سوی دیگر، اینکنند و این گروه از محصوالت کشاورزی به دلیل اینکه حاوی رطوبت زیادی هستند، بهایفا می

اقبت صحیح از این محصوالت، بخش بنابراین، در صورت عدم مر .دهندمحصوالت پس از برداشت نیز به فعالیت حیاتی خود ادامه می

های هر روند. کاهش و به حداقل رساندن چنین ضایعاتی یکی از اولویتها در مراحل مختلف پس از برداشت از بین میای از آنعمده

د وجو گیری از فناوری نانو در این راستا، این امکان را برای کاهش ضایعات پس از برداشت محصوالت باغی بهکشوری است. بهره

 بندی سیب گالبدکتر فوژان بدیعی، پژوهشگر وزارت جهاد کشاورزی، هدف از انجام این تحقیق را پوشش دادن و بسته .آورده است

فناوری نانو ارتقا یافته است تا بتوان ضایعات  وسیلهبا یک پوشش طبیعی بر پایه کیتوزان عنوان کرد و افزود: کارایی این پوشش به

ین میوه حساس را کاهش داده و خواص تازه خوری آن را برای مدت بیشتری حفظ نموده و زمینه را برای صادرات پس از برداشت ا

تواند موجب کاهش ضایعات پس از برداشت محصوالت باغی و افزایش ماندگاری استفاده از نتایج این طرح میبه گفته وی، .فراهم کرد

پوشش نانو کیتوزان تولید شده در این طرح حاوی .ادرات این محصوالت منتهی شودتواند به افزایش صها شده و میو کیفیت آن

ها و در نتیجه کاهش میزان نانومتر بوده است. حضور این نانوذرات موجب کاهش منافذ این پوشش ١٠٠نانوذراتی با ابعاد کمتر از 

وشش دهی سیب گالب کهنز با پوشش نانو کیتوزان، اند که پنتایج نشان داده.نفوذپذیری به گازهای تنفسی و بخارآب شده است

رسیدگی طبیعی میوه را کندتر کرده است. همچنین پوشش، شدت تنفس و میزان تولید اتیلن در مرحله رسیدگی را نسبت به 

رک این پژوهش که در مقیاس آزمایشگاهی انجام گرفته، یک طرح مشت .داری کاهش داده استطور معنیهای بدون پوشش بهسیب

بین مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی و پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران و با حمایت کمیته فناوری نانو وزارت 

عضو هیأت موسسه تحقیقات فنی و مهندسی  -های دکتر فوژان بدیعیاین تحقیقات حاصل تالش.جهاد کشاورزی بوده است

می عضو هیأت عل -دکتر ندا مفتون آزاد -پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایرانعضو هیأت علمی  -دکتر مریم هاشمی -کشاورزی

می عضو هیأت عل -دکتر احمد موسی پور گرجی -بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و  عضو هیأت علمی -دکتر سیدعلی یاسینی اردکانی -مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر

 -ی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات یزدآموختهدانش -گردشو علی صحرایی خوش -تحقیقات یزد

، صفحات 2٠١٦، سال ٧٠)جلد  ٧١١/2با ضریب تأثیر   Food Science and Technology  -LWTنتایج این کار در مجله .است

 .به چاپ رسیده است (اینجا) (٤٠تا  ٣٣

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٤٠١/%D٨%A٧%D٨%B٣%D٨%AA% 
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 نوآوری هاتحقیقات و 
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۰تاریخ: 

 هاایجاد رشته فرآوری ساخت خوراک دام در دانشگاه

 .رسد با توجه به شرایطی که تولید خوراک دام در کشور دارد، تشکیل رشته دانشگاهی در این زمینه بسیار ضروری استنظر میبه

همایش صنعت طیور ایران که در فرهنگستان علوم برگزار شد، با اعالم این به گزارش خبرنگار ایانا، استاد دانشگاه تهران امروز در 

دهند، هایی که آنها مورد استفاده قرار میای در ایران وجود دارند، اما دستورالعملهای تولید خوراک پیشرفتهخبر گفت: اگرچه کارخانه

 شود.شدت احساس میر این زمینه بهکاربردی نبوده و به نفع صنعت نیست؛ بنابراین خالء رشته دانشگاهی د

ه دهد، افزود: اگرچها میزان تلفات را به اندازه قابل توجهی افزایش میمجتبی زاغری با اشاره به اینکه افت شاخص تغذیه در مرغداری

 ذیه در تأثیرشدت باال برد، اما نقش تغهای گوشتی را بههای ژنتیکی سرعت رشد در جوجهشده، پیشرفتطبق برآوردهای انجام

 تر از ژنتیک است.های ژنتیکی برای افزایش وزن بسیار پررنگپیشرفت

بوده است که این  ٣.2طور میانگین میالدی به ١9٥٠دهند که ضریب تبدیل خوراک دام در سال به گفته وی، تحقیقات نشان می

های گوشتی جیره خوراکی مطابق با ه اگر به جوجهبهبود یافته است. این تحقیقات حاکی از آن است ک ١.٦٨به  2٠١٦عدد در سال 

نویسی گرم خواهد شد، این در حالی است که تغییر روش جیره ٥٣9داده شود، وزن آن ها در یک دوره زمانی مشخص  ١9٥٧سال 

 کیلوگرم رسانده است. 2.٦٧2های گوشتی را در همان طول مدت پرورش به ، جوجه2٠٠١دهی در سال و فرم خوراک

های گوشتی های ایران انجام شد، میانگین عملکرد ژنتیکی گلهی بیان کرد: طبق تحقیقاتی که توسط دانشگاه تهران از مرغداریزاغر

 شود.درصد از مقدار بهینه فاصله دارد که این موضوع به عوامل مختلفی ازجمله نوع تغذیه مربوط می ٣٠در داخل کشور 

شود، اطالعات ر ایران عمدتاً وارداتی بوده و از آن بخشی که توسط منابع داخلی تأمین میبه گفته وی، مواد اولیه خوراک طیور د

نویسان روی پروتئین و انرژی بوده و مابقی مسائل تقریباً رها شده است؛ ها، بیشتر تمرکز جیرهکاملی در دست نیست؛ گذشته از این

ها و مواد معدنی را تحت عنوان کنسانتره مخلوط کرده و به کارخانه ویتامین ها به حالت قدیم برگشته و مجدداًدرصد فارم ٦٠بنابراین 

کنند، در صورتی که این کار عملکرد تغذیه را کاهش داده و ممکن است تأثیرگذاری مواد مغذی را از مجوز ساخت آن را صادر می

ارخانه خوراک دام در کشور وجود دارد که متأسفانه با ک ٦٠٠بین ببرد.استاد دانشگاه تهران ادامه داد: به همین دلیل امروز بیش از 

مقاله بوده که  ٣٥٣، 9٣کنند.زاغری تأکید کرد: تعداد کل مقاالت پژوهشی مرتبط با طیور در سال درصد فعالیت می ٥٠ظرفیت زیر 

ها ها، پروتئیناسی مانند ویتامینمقاله صورت گرفته است، اما درباره مسائل اس ١٠٠بیش ترین مورد آنها در زمینه گیاهان دارویی با 

طوری که از نویسی درباره مرغ مادر گوشتی وضعیت بدتری دارد، بهای موجود نیست.وی یادآور شد: موضوع مقالهها مقالهو مکمل

ر ایران ها دمقاله در این باره منتشر شده است.زاغری در پایان عنوان کرد: وضعیت بیشتر مرغداری 2٨تنها  ١٣9٠تا  ١٣٨٠سال 

رد، در گیصورت جداگانه در نظر نمیای است که تولیدکنندگان به پرورش تجمعی روی آورده و نیاز غذایی هر قطعه مرغ را بهگونهبه

درصد  ٣٠تواند تا دهی و اهمیت دادن به تغذیه طیور بر اساس نیاز و وزن آن میحالی که استفاده از ابزارها و تجهیزات جدید خوراک

 جویی داشته باشد./خوراک صرفه در مصرف

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٥2٨/%D٨%A٧%DB%٨C%D 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۸تاریخ: 

 کارون تقدیم شد نگاری محیط زیست ایران بههای روزنامهنامه مؤلفهنخستین پایان

که توسط محقق  (EJI) نگاری محیط زیست و ارائه مدل مطلوب برای مطبوعات ایرانهای روزنامهنامه تبیین مؤلفهنخستین پایان

 .طور نمادین به رودخانه کارون تقدیم شدخوزستانی در دانشگاه علوم تحقیقات تهران دفاع شد، به

ها و هرسان"نامه دکتری خود با عنوان های خوزستان، دانشحقق و استاد ارتباطات دانشگاهبه گزارش خبرنگار ایانا، زینب شریفی، م

را با هدف جلب توجه  "(EJIنگاری محیط زیست و ارائه مدل مطلوب برای مطبوعات ایران )های روزنامهتوسعه پایدار؛ تبیین مؤلفه

ست و اثرات آن بر توسعه پایدار، زندگی شهروندان جامعه و و نظر مسئوالن کشوری و افکار عمومی به مقوله تخریب محیط زی

 های آینده به رودخانه کارون تقدیم کرد.نسل

های جنوب غربی های کشور، گردوغبار و ریزگردهای استانمحیطی مثل خشک شدن تاالبهای زیستوی با اشاره به برخی چالش

رسانی به مسئوالن و شهروندان ز محیط زیست، هشدار دادن و اطالعو آلودگی هوای شهرهای مختلف گفت: آموزش فرهنگ حفاظت ا

 های ارتباط جمعی است.در مورد آثار تخریب محیط زیست از وظایف رسانه

ته توانند با برجسای و خبرنگاران متخصص میهای حرفهها و خبرنگاران محیط زیست توضیح داد: رسانهشریفی درباره اهمیت رسانه

انند با توهای محیط زیست بر تصمیمات سیاستگزاران کشور تأثیر بگذارند. همچنین، میدادن به مسائل و چالشکردن و اولویت 

های ترویجی از تخریب بیشتر محیط زیست و العمر به شهروندان، ضمن ارتقای مشارکت آنها در برنامهآموزش غیرمستقیم و مادام

ها زمانی میسر است که خبرنگاران و فعاالن این حوزه عالوه بر عشق به ارکرد رسانهطبیعت جلوگیری کنند.وی در ادامه افزود: این ک

سرزمین مادری، دارای مهارت نوشتن مطالب علمی به زبان ساده و عمومی و مسلط بر دو مقوله دانش محیط زیست و اصول 

تواند نقشه راهی برای های آن تشکیل شده، میصشده که از چهار مؤلفه اصلی و زیرشاخای باشند و مدل طراحینگاری حرفهروزنامه

 نگاری محیط زیست باشد.های الزم روزنامهکسب مهارت

های نگاری محیط زیست در دانشگاهاندازی رشته روزنامههای خوزستان ضمن پیشنهاد دادن راهمحقق و استاد ارتباطات دانشگاه

های ارتباطات جهان نگاری محیط زیست در دانشکدهکه رشته روزنامهسال است  ٣٠کشور در مقاطع مختلف، بیان کرد: بیش از 

طور مستقل به رسمیت شناخته نشده، بلکه حتی در مطبوعات شود، این در حالی است که در کشور ما نه تنها این رشته بهتدریس می

یست در حال فعالیت هستند، اما در هایی ویژه محیط زطور مستمر وجود ندارد. هر چند سایتصفحات مجزا برای محیط زیست به

ه آید، توجه خبرنگاران به این حوزمهری قرار گرفته و تنها زمانی که بحرانی پیش میمطبوعات سراسری کشور محیط زیست مورد بی

لمی و اکز عهای مختلف کشور و مرنگاری محیط زیست در دانشگاهاندازی رشته روزنامهشود.شریفی یادآور شد: بنابراین، راهجلب می

طور نظامند تواند رسمیت بیشتری به آن ببخشد و خبرنگاران و کارشناسانی که دغدغه آنها مسائل محیط زیست است، بهکاربردی می

 و علمی با این رشته آشنا شوند تا بتوانند با قلم زدن مؤثر، به اهداف توسعه پایدار کمک کنند./

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٤٠٣/%D9%٨٦%D٨%AE%D٨%B٣ 
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 تخم مرغ
 فارس - ۹۵/۱۱/۱۷ : تاریخ

 مرغ از ایران ها به واردات تخمعدم تمایل عراقی
ران مرغ از ایواردات تخم ها به دلیل شیوع آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در ایران تمایلی بهرئیس سازمان دامپزشکی گفت: عراقی

مبنی بر اینکه با توجه  خبرگزاری فارسمهدی خلج امروز در پاسخ به سوال  ،خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی  .ندارند

گردند، گفت: با توجه به شیوع آنفلوانزای شان میمرغها در روسیه به دنبال تهیه تخمعراقیبه مازاد تولید تخم مرغ در کشور چرا 

 .دهیمعالم کرده که به دلیل آنفلوانزا اجازه واردات تخم مرغ از ایران را نمیا عراق کشور  ماه اخیر 2-٣فوق حاد پرندگان طی 

اق صادر کند و کشورهای اروپایی نیز خودشان درگیر آنفلوانزای فوق حاد وی تصریح کرد: البته روسیه هم تخم مرغی ندارد که به عر

 .دهندگان طیور در کشور و گذشت بازه زمانی بتوانیم صادرات را از سر بگیریمپرندگان هستند و امیدواریم با رعایت بیشتر پرورش

سبک سوریه که توسط داعش به زور از مردم  هایشود دامخبرنگار فارس همچنین از رئیس سازمان دامپزشکی پرسید که گفته می

کنند که سال گذشته نیز یکی های این کشور و عراق سرگردان است و برخی آنها را به ایران قاچاق میگرفته شده اکنون در خیابان

ین کشور و از عوامل بروز تب برفکی همین مساله بوده که خلج پاسخ داد: به دلیل عدم اعمال حاکمیت دولت ترکیه در شرق ا

شود و یک بار در سال گذشته اواسط فصل پاییز های عراق و سوریه عمال نظارت چندانی در این زمینه نمیهمچنین مشکل در دولت

وی اضافه کرد: همیشه از وزارت کشور .یک راس دام سوریه از طریق قاچاق وارد کشور شد که ما به شدت واکنش نشان دادیم

ل بهداشتی در مرزهای غربی داشته باشیم و یکسری اقدامات را انجام دهیم که اگر دامی جابجا شد متوجه ایم تا کمربند حائخواسته

 .زا مصون بماندشویم تا کشور از تهدیدات عوامل بیرونی و بیماری

xt.php?nn=http://www.farsnews.com/newste١٣9٥١١١٧٠٠٠٧٠2 
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 تولیدات باغی )سایر (
 فارس - ۹۵/۱۱/۱۹ : تاریخ

 ای برای تولید محصوالت صادراتی/ رفع موانع صادرات میوه ایرانیهکتار مجتمع گلخانه ۶5۰سازی آماده
بندی و بندی، درجههای کشاورزی گفت: تمامی موارد زنجیره تولید محصوالت کشاورزی اعم از بستهمعاون شرکت شهرک 

  .ایم، تا محصول کشاورزی مناسب صادرات را تولید کنیمای آماده کردههای گلخانهمکانیزاسیون را در قالب مجتمع

اهلل پریچهر امروز در نشست خبری به تالش یا وزارت جهاد کشاورزی ، سید رحمتخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی 

اورزی های کشای و کشاورزی نوین در کشور اشاره کرد و گفت: طبق برنامه پنجم توسعه، شرکت شهرکبرای توسعه کشت گلخانه

  .ای را توسعه دهدهای گلخانههای کشاورزی و مجتمعتا بتواند شهرکدر زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شد، 

ای میزان مصرف آب هر محصول به وی با اشاره به اهمیت کاهش مصرف آب در تولید محصوالت کشاورزی گفت: در کشت گلخانه

تا  ٣٥٠فرنگی در فضای باز گرم گوجهشود، به عنوان مثال؛ برای تولید هر کیلویک دهم رسیده، در حالی که بازدهی آن ده برابر می

تن در  35لیتر است، مضاف بر آنکه تولید در فضای آزاد  ٤٠شود، در حالی که این رقم در گلخانه حدود لیتر آب مصرف می ٤٠٠

  .تن است 350فرنگی در هر هکتار گلخانه هکتار عملکرد دارد، در حالی برداشت گوجه

شود هزار هکتار از مزارع کشور محصوالت زراعی و سبزی و صیفی کشت می ٤٠٠، در حدود پریچهر خاطرنشان کرد: در حال حاضر

ای را در کند و از آنجایی که وزارت جهاد کشاورزی، توسعه کشتت گلخانههزار مترمکعب آب مصرف می ١٦تا  12که هر هکتار 

  .شودهای کشاورزی دوچندان میی و شهرکاهای کشاورزی، گلخانهاولویت کارهای خود قرار داده، اهمیت ساخت مجتمع

شهرک به صورت  ١٨٠شهرک کشاورزی در کشور وجود دارد که حدود  ٦٥٠اکنون های کشاورزی، همبه گفته معاون شرکت شهرک

برای ساخت هایی که قطعات بزرگ مزارع را به همراه آب کافی دراختیار دارند، خواست تا وی از مالکین مزارع و زمین .ای استگلخانه

  .گذاری و تولید محصول با هدف صادرات استهای کشاورزی به میدان بیایند، چرا که زمینه خوبی برای سرمایهشهرک

شود که مجهز به مکانیزاسیون، وی در تعریف شهرک کشاورزی گفت: هر پنج هکتار زمین یک مجتمع کشاورزی محسوب می

یجاد ها اای و انبارهای فنی است، یعنی ما به نوعی زنجیره تولید را در این مجتمعگلخانهبندی، سورتینگ، نشاء سردخانه، بسته

ایم و به دنبال ایجاد سیستم حمل و نقلی هم هستیم، چرا که یکی از مشکالت صادرات محصوالت کشاورزی ما نداشتن کرده

ین نکته اشاره کرد که یکی از کارهای این شرکت، های کشاورزی به امعاون شرکت شهرک .بندی مناسب استبندی و بستهدرجه

  .گذاران به ویژه بومیان هر منطقه استهای کشاورزی برای واگذاری به سرمایهسازی شهرکتسطیح و آماده

ای برای کشور یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت است و طبق اولویت پریچهر این را هم گفت که امروز تولید محصوالت گلخانه

ای و پرزورش ماهی در قفس براساس دستورالعمل صندوق توسعه ملی درصد سرمایه مورد نیاز برای کشت گلخانه ٨٠ت جهاد وزار

 ٧٠سازی اکنون کار مطالعه، طراحی و به هنگامبه گفته این مسئول در وزارت جهاد کشاورزی، هم .شوددر قالب تسهیالت ارائه می

ای ها در حال واگذاری است تا در آن محصوالت گلخانههکتار از این شهرک ٦٥٠د و تا به امروز شهرک کشاورزی در دستورکار قرار دار

ها به کشورهایی همچون حاشیه خلیج فارس، روسیه و عراق صادر اکنون محصوالت این شهرکوی افزود: هم .درجه یک تولید شود

  .شودمی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١٣9٥١١١9٠٠١١٥٣ 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951119001153


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                         5139 اخبار کشاورزی هفته سوم بهمناهم 

 

127 
 

 تولیدات باغی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵ بهمن ۱۹تاریخ: 

 های گلخانه در کشور شناسایی و به متقاضیان تحویل داده می شود+ شرایط واگذاری و تسهیالتمجتمع

هکتار مجتمع و شهرک گلخانه ای جدید به متقاضیان واگذار شد و  ٦٥٠کشاورزی گفت: معاون فنی و اجرایی شرکت شهرک های 

 .هکتار می رسد ١٠٠٠تا پایان سال به 

اث که هدف اصلی احد، سیدرحمت اهلل پریچهر در جلسه خبری امروز با اشاره به اینگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

توسعه و احداث شرکت های کشاورزی از سال  :و توسعه شرکت ها ایجاد زیرساخت های مورد نیاز در بخش کشاورزی است افزود

وی گفت: توسعه گلخانه ها در شرکت های  .درصد زیرساخت احداث شرکت ها انجام شده است 9٠آغاز شد و تاکنون حدود  92

هزار هکتار  ٤٠٠ها است و قرار است با توسعه گلخانه ها کشت سبزی و صیفی که هم اکنون در حدود کشاورزی اولویت نخست طرح 

معاون فنی و اجرایی شرکت شهرکهای کشاورزی افزود: بر اساس ارزیابی  .از فضای بازار را اشغال کرده است به گلخانه منتقل شود

هزار متر مکعب آب مصرف می شود در حالی که با  ١٦تا  ١2هر هکتار های انجام شده برای تولید سبزی و صیفی در فضای باز در 

پریچهر گفت: طرح توسعه و احداث شهرکهای نیمه . کشت سبزی و صیفی در گلخانه میزان مصرف آب به یک سوم کاهش می یابد

وی افزود : هم اکنون .ن تحویل شدمورد از آن واحدها به بهره بردارا ٧٠آغاز شد و با تکمیل طرحها حدود  92تمام کشاورزی از سال 

 .استان کشور برای ایجاد شهرکهای گلخانه ای و کشاورزی شناسایی شده و برای اجرای طرح آماده است ١٥اراضی مستعد در 

معاون فنی و اجرایی شرکت شهرکهای کشاورزی همچنین از ایجاد خوشه های تولید و مجتمع های کشاورزی در اراضی خرد خبر 

هکتار و کمتر دارد می تواند با ادغام اراضی  ٥: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده هر جا که مساحت و سطح زیر کشت  داد و گفت

هکتار به صورت مجتمع تولیدی با زنجیره کامل سرد خانه ، سورت برندی ، بسته بندی ، گلخانه نشا  ١٠دیگر و رساندن مساحت به 

چهر افزود: شرکت شهرک های کشاورزی زیرساخت های مورد نیاز را در مجتمع ها و شهرک ها پری. و انبارهای فنی فعالیت کنند

مانند آب ، برق ، گاز ، قطعه بندی و دیوار کشی را در اراضی انجام می دهد و پس از اعالم فراخوان به سرمایه گذاران با اولویت 

ی ازجانب کارشناس رسمی دادگستری انجام می شود و متقضایان وی گفت : قیمت گذاری اراض. سرمایه گذارن بومی واگذار می شود

 . سال که قابل تمدید است، پرداخت می کنند ٣ماهه به مدت  ٦درصد ارزش ملک را در ابتدا و مابقی را در اقساط  ٣٠

 .ی شودمعاون فنی و اجرایی شرکت شهرکهای کشاورزی افزود: قطعات کشاورزی به صورت اجاره به شرط تملیک واگذار م

 .درصد مابقی نیز به عنوان آورده شخص خواهد بود 2٠درصد هزینه به صورت تسهیالت و  ٨٠پریچهر گفت: برای تجهیز گلخانه نیز 

معاون فنی و اجرایی شرکت .شهرک کشاورزی برای واگذاری به متقاضیان تجهیز شده است٧٠وی افزود : هم اکنون زیرساخت های 

 .هرکهای کشاورزی مراکز بازار رسانی نیز به منظور تکمیل زنجیره تولید ایجاد شده استشهرکهای کشاورزی گفت: در ش

 .شهرک شیالتی در سواحل شمال و جنوب کشور شناسایی شده و آماده واگذاری است١٠پریچهر افزود : 

a/news/http://www.yjc.ir/f٥9٧٠2٤٤/%D9%٨٥%D٨%AC%D٨%AA 
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 تولیدات دام و طیور )سایر (
 فارس - ۹۵/۱۱/۲۲ : تاریخ

هزار تومان عرضه  3۰هزار الشه گوسفندی برای تنظیم بازار/ گوشت گوسفندی کیلویی  2توزیع روزانه 

 شودمی
ها توزیع هزار الشه گوشت گوسفندی بین قصابی 2رئیس شورای تأمین دام زنده گفت: برای تنظیم بازار گوشت قرمز از فردا روزانه  

تنظیم بازار گوشت از آخرین اقدامات انجام شده برای  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی منصور پوریان در گفت .شودمی

قرمز اظهار داشت: قیمت گوشت قرمز طی چند ماه اخیر افزایش یافته و طی قرارداد یکساله که با شرکت پشتیبانی امور دام منعقد 

 .ودشهای تهران توزیع میتر به صورت عمده بین قصابیماه به مدت یک سال گوشت گرم با قیمت پایینبهمن 2٣ایم، از فردا کرده

های تومان از طریق جایگاه ٥٠٠هزار و  2٨توضیح بیشتر افزود: هر گیلوگرم گوشت بره گوسفندی به صورت شقه کیلویی وی در 

هزار تومان به فروش  ٣٠گیرد که آنها باید در نهایت آن را کیلویی ها قرار میعرضه گوشت تهران به صورت عمده در اختیار قصابی

های خوزستان، فارس، هزار الشه از طریق استان 2قرارداد به مدت یک سال منعقد شده و روزانه پوریان خاطرنشان کرد: این .برسانند

 .شودایالم و کرمانشاه برای کشتار تأمین می

 .اکنون یک میلیون رأس دام آماده شده تا به مرور در این طرح کشتار شوندبه گفته رئیس شورای تأمین دام زنده، هم

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١٣9٥١١22٠٠٠٨٧٥ 
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 تولیدات دا مو طیور
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۷تاریخ: 

 کنند/ پیگیری موضوع از طریق نهادهای نظارتیها همچنان بدقولی میمرغ مادری

 .دهندگان مرغ مادر، انتقاد کردمدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران مرغ گوشتی، از بدعهدی پرورش

وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت: متأسفانه با وجود اینکه ماه مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران مرغ گوشتی امروز در گفت

روزه باال است.محمدعلی کمالی با اشاره به اینکه جلسات متعددی برای این منظور بهمن از نیمه گذشت، اما همچنان قیمت جوجه یک

 ای به تولیدکنندگان جوجه یکروزه دو روزبین اتحادیه و انجمن مربوطه برگزار شده، افزود: هفته گذشته ستاد تنظیم بازار در جلسه

شده جوجه از طرف هیچ ز این اتفاق نیفتاده و قیمت تمامفرصت داد تا آنالیز قیمت این محصول را مشخص کنند. در حالی که هنو

میلیون قطعه  2٠نهادی تعیین نشده است.به گفته وی، در همین راستا، مسئوالن انجمن جوجه یکروزه به اتحادیه پیشنهاد فروش 

ای از طرف کرد و با ارسال نامه تومان را دادند. اتحادیه نیز این پیشنهاد را قبول ٨٠٠هزار و تا یک ٧٠٠هزار و جوجه با قیمت یک

 دبیر انجمن به تولیدکنندگان، سهمیه فروش این نهاده به واحدهای پرورشی تعیین شد.

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران مرغ گوشتی مدعی شد: با وجود اینکه از چهارشنبه هفته گذشته این توافق صورت گرفته، اما 

های مختلفی مانند نداشتن اطالع از نحوه توافق یا محول کردن فروش به نکردند و با بهانه متأسفانه واحدهای مرغ مادری همکاری

هزار قطعه یعنی یک هزارم آنچه که مورد  2٠که تاکنون تنها طوریاند؛ بههای آینده، باعث سردرگمی فعاالن مرغ گوشتی شدههفته

 توافق بوده، تأمین شده است.

گرفته، ه عملکرد واحدهای مرغ مادری، هشدار داد که در صورت پایبند نبودن این فعاالن به توافق صورتکمالی با انتقاد شدید از نحو

 موضوع را از طریق نهادهای نظارتی از قبیل ستاد تنظیم بازار و تعزیرات حکومتی پیگیری خواهد کرد.

تومان برای هر قطعه باشد و  ٣٠٠هزار و بیشتر از یک وی در پایان تأکید کرد: البته قیمت واقعی جوجه در شرایط عادی بازار نباید

 دلیل شرایط موجود و افزایش تقاضا است./تومان نیز راضی شده، به ٨٠٠هزار و اگر اکنون اتحادیه به قیمت یک

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٣٧٣/%D9%٨٥%D٨%B١% 
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 تولیدات دام وطیور
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۰تاریخ: 

های انرژی از های مرغداری در ایران؛ چهار برابر جهان/ قیمت پایین حاملمیانگین مصرف سوخت سالن

 هاترین موانع پیشرفت تجهیزات مدرن در مرغداریبزرگ

خت در واحدهای مرغداری آن طور که باید و شاید، جدی گرفته نشده سازی مصرف سودهد بهینهشده نشان میبرآوردهای انجام

به گزارش خبرنگار ایانا، استادیار دانشگاه آزاد اسالمی امروز در همایش صنعت طیور که در فرهنگستان علوم برگزار شد، با اعالم .است

دارد که باعث شده میانگین مصرف سوخت  های مرغداری ایران وجوداین خبر گفت: مشکالت زیادی درباره مصرف سوخت در سالن

 در کشور چهار برابر متوسط صنعت مرغداری جهان باشد.

کننده نوسازی تجهیزات و تأسیسات مرغداری است، افزود: در سال ناصر موسوی با اشاره به اینکه قیمت سوخت یکی از عوامل تعیین

داد، مصرف این ماده در واحدها بیش از ها را تشکیل میدرصد هزینه تومان در هر لیتر بود و کمتر از یک ١٦که قیمت گازوئیل  ٨9

 کرد.اندازه بوده و کسی برای جلوگیری از هدررفت آن اقدامی نمی

به یک لیتر  2.2تومان در هر لیتر افزایش یافت، کاهش مصرف از  ٣٥٠ها که قیمت گازوئیل به به گفته وی، بعد از هدفمندی یارانه

میلیارد تومان یارانه در نظر گرفت و  2٤٠سازی مصرف سوخت طی این مدت اتفاق افتاد. اگرچه دولت برای بهینه به ازای هر قطعه

 دهند.درصد واحدها سوخت را هدر می ٧٠ها از این اعتبار استفاده کردند، اما هنوز درصد مرغداری ٣٠حدود 

میلیارد تومان اعتبارات مکانیزاسیون که در بخش کشاورزی هزینه  ٧٠٠از ها، استادیار دانشگاه آزاد اسالمی بیان کرد: گذشته از این

طوری که به بخش طیور اختصاص داده شده است، اما هنوز این مبلغ کافی نیست، به 92میلیارد تومان آن از سال  ٣٥تا  ٣٠شده، 

 گذار فرسوده هستند.های تخمدرصد از مرغداری ٥٠اکنون تجهیزات بیش از هم

کند و میانگین ای، بدون داشتن کارگر فعالیت میهزار قطعه ١٧٠ادامه داد: این در حالی است که در هلند یک مرغداری موسوی 

شده از انتهای گذاری آنها از متوسط استانداردها باالتر است، ضمن اینکه این مرغداری از هوای گرم خارجها و درصد تخموزن جوجه

کند؛ بنابراین میزان مدرن شدن تجهیزات و تأسیسات به حدی دی از سوی دیگر سالن استفاده میسالن، برای گرم کردن هوای ورو

 توان یک واحد بزرگ مرغداری را بدون داشتن کارگر اداره کرد.رسیده که اکنون در جهان می

 ها برای فصل تابستان و در دمایصورت تونلی است؛ در حالی که در جهان تنهای ایران بهبه گفته وی، جریان تهویه در بیشتر سالن

های ما هوای سالم را از یک طرف وارد کرده و از طرف دیگر آن را خارج شود، اما سالندرجه از این روش استفاده می 2٥باالی 

های درصد از گرمای سالن در واحد ٥٠شود. ضمن اینکه بیش از های انتهایی سالن میکنند که این باعث تجمع آلودگی در قسمتمی

ترین موانع پیشرفت تجهیزات و های انرژی را یکی از بزرگرود.موسوی قیمت پایین حاملمرغداری ایران از راه تهویه هدر می

ها ها باعث هدررفت انرژی شده و ساختار سالنتأسیسات مدرن دانست و تأکید کرد: متأسفانه سیستم تهویه در بسیاری از سالن

سازی مرغداران و اصالح قیمت سوخت در کنار دهد؛ بنابراین الزم است با آگاهزایش سرعت هوا را نمیای است که اجازه افگونهبه

 های دولت، اقدامی مؤثر در راستای بهبود تجهیزات و تأسیسات مرغداری کرد./حمایت

//www.iana.ir/fa/news/http:٤٠٥٣٤/%D9%٨٥%DB%٨C%D٨%A٧%D9%٨٦%DA% 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۸تاریخ: 

 شود( برگزار می2۰۱7های بزرگ )ایکالپ های دامالمللی کلینیسینچهارمین کنگره بین

( را 2٠١٧های بزرگ )ایکالپ های دامالمللی کلینیسینبینسازمان نظام دامپزشکی کشور، چهارشنبه هفته جاری، چهارمین کنگره 

 .کندبرگزار می

های بزرگ های دامالمللی کلینیسینسازمان نظام دامپزشکی کشور، چهارشنبه هفته جاری، چهارمین کنگره بین

 کند.( را برگزار می2۰۱7)ایکالپ 

های بزرگ که با همت سازمان نظام دامپزشکی کشور، های دامالمللی کلینیسینبه گزارش خبرنگار ایانا، چهارمین کنگره بین

های رتبه علمی و اجرایی کشور، استادان، اندیشمندان و چهرهشود، با حضور جمعی از مقامات عالیماه برگزار میبهمن 2٠چهارشنبه 

های مرتبط، خلی، ورم پستان و بیماریهای داهای تولید مثل، بیماریماندگار علم دامپزشکی همراه خواهد بود.مامایی و بیماری

 ١٤شوند. همچنین سخنرانی کلیدی و های حرکتی و جراحی از جمله محورهای کنگره محسوب میهای انداملنگش و بیماری

مقاله به صورت پوستر از دیگر  2٦١میزگرد تخصصی و یک میزگرد صنفی و  -پانل تخصصی، یک پانل  9سخنرانی پژوهشی در قالب 

های داخلی گاو و اسب )سه پانل(، مامایی و مدیریت تولیدمثل دام )سه پانل(، ای قابل توجه این کنگره است.البته بیماریهبخش

 دهند.های عفونی و لنگش و جراحی )هرکدام یک پانل( پانل اصلی این کنگره را تشکیل میهای پستان، بیماریبهداشت و بیماری

امتیاز بازآموزی )هر روز پنج امتیاز( و ارائه مقاله )در صورت حضور( نیز  ١٠ره دو روزه، دارای الزم به ذکر است حضور در این کنگ

 دارای پنج امتیاز بازآموزی برای اعضای سازمان نظام دامپزشکی در مقطع دکتری و باالتر است.

رگ از دیگر مزایای این مراسم های مربوط به دام بزشرکت تخصصی در حوزه 2٥متر با حضور  ٥٥٠فضای نمایشگاهی به وسعت 

اهلل توانند برای شرکت در این مراسم به آدرس تهران، اتوبان شهیدهمت غرب، بین بزرگراه شیخ فضلمندان میرود.عالقهشمار میبه

 المللی رازی مراجعه کنند./های بیننوری و شهیدچمران، جنب برج میالد دانشگاه علوم پزشکی ایران، مرکز همایش

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٤٣٠/%DA%٨٦%D9%٨٧%D٨%A٧%D٨% 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۰تاریخ: 

 ها غیرفعال شدنددرصد مرغداری31

درصد آنها غیرفعال  ١9واحد و به عبارتی  ٣١٤هزار و مرغداری سه ١92هزار و  ١٧از  9٠طبق گزارش مرکز آمار ایران در سال 

 .واحد غیرفعال افزایش یافته است ٥2٠هزار و ها به پنجهزار واحدی مرغداری ١٨با توجه به تعداد  9٤هستند که این عدد در سال 

یور در فرهنگستان علوم با اعالم این خبر گفت: طبق به گزارش خبرنگار ایانا، دانشیار دانشگاه تهران امروز در همایش صنعت ط

درصد آنها غیرفعال هستند که  ١9واحد و به عبارتی  ٣١٤هزار و مرغداری سه ١92هزار و  ١٧از  9٠گزارش مرکز آمار ایران در سال 

 افزایش یافته است. واحد غیرفعال ٥2٠هزار و ها به پنجهزار واحدی مرغداری ١٨با توجه به تعداد  9٤این عدد در سال 

هزار تولیدکننده طیور که بیشتر  ١٨های کشور افزود: با توجه به درصد از مرغداری ٣١یگانه با اشاره به غیرفعال بودن حسن مهربانی

ن نقشی اکنند، عمالً سهم هرکدام از آنها نسبت به بازار بسیار ناچیز است؛ بنابراین تولیدکنندگصورت انفرادی در کشور فعالیت میبه

کسان شده در بازار یشده، کاالی عرضهدلیل نداشتن برندی شناختهشود. گذشته از آن، بهپذیر میها نداشته و قیمتدر تعیین نرخ

 بوده و عمالً تولیدکنندگان برتری خاصی نسبت به یکدیگر ندارند.

د بهبود یافته است، بیان کرد: این شاخص در برزیل درصد شاخص تولی ٣.٥حدود  ١92٥طور متوسط از سال وی با اشاره به اینکه به

تر بوده و درصد از ترکیه پایین ٣٦درصد برآورد شده است؛ بنابراین شاخص تولید طیور در ایران  2٥٦و در ایران  ٣٣٠، ترکیه ٣٥٠

کرده، آمریکا برداشت می سال با آنچه که ١٥درصد ترکیه است. ضمن اینکه تولیدکنندگان ما  ٧٠وری ما حداکثر به عبارتی بهره

طور مستقیم در گردش درصد بوده است که به ١٨های اخیر میانگین رشد نرخ ارز فاصله دارد.به گفته دانشیار دانشگاه تهران، در سال

ر برای ارد دالمالی این صنعت تأثیر فراوان دارد؛ زیرا حداقل ساالنه یک میلیارد دالر برای واردات دارو و واکسن و نیز بیش از دو میلی

 شود؛ بنابراین درصد ریسک در این زمینه بسیار باال است.واردات خوراک طیور هزینه می

دکنندگان، های تولیریزی ملی، ضعف در تأمین مطلوبیتیگانه ادامه داد: پراکندگی در صنعت و دشواری کنترل نتایج و برنامهمهربانی

گردش، راندمان پایین، خروج سود از درون فعالیت، نوسانات شدید در بازار، گرایش کنندگان و دولت، حجم باالی سرمایه در مصرف

رود که این کارشناس شمار میهای ساختار فعلی صنعت بهترین چالشنزولی نرخ سود و ضعف در رقابت با محصوالت خارجی از مهم

میلیون تن گوشت مرغ نیاز دارند که  2.٥نه حداقل به دهد همسایگان ایران ساالبه آن اشاره کرد؛ ضمن اینکه برآوردها نشان می

 هزار تن است. ٦٠سهم ما از این بازارها در بهترین شرایط تنها 

ها هشده، تنظیم بهتر بازار و حذف واسطتواند مزایای بسیاری ازجمله کاهش قیمت تماموی با بیان اینکه سیستم یکپارچه تولید می

شود. در برزیل میلیون تن توسط هفت شرکت تولید می ١٦درصد تولید مرغ یعنی  ٨٠کرد: در آمریکا  دنبال داشته باشد، تأکیدرا به

درصد تولید را بر عهده دارند که این موضوع در روند تولید و اصالح بازار  ٦٠درصد تولید و در آفریقا نیز دو شرکت  ٥١دو شرکت 

نهاد کرد: صدور مجوز برای ساخت مرغداری حداقل تا پنج سال آینده متوقف یگانه در پایان به دولت پیشبسیار مؤثر است.مهربانی

سازی مصرف سوخت، توجه بیشتر به بیمه طیور و کوتاه شدن دست سازمان حمایت های صادراتی را جدی بگیرد. بهینهشده و مشوق

 و تعزیرات از بازار، مسائل دیگری است که بهتر است دولت به آنها توجه کند./

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٥٣١/٣١%D-٨%AF%D٨%B١% 
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 تولیدات زراعی )سایر (
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 چای
 فارس - ۹۵/۱۱/۱۸ : تاریخ

 هزار تومان برسد 4چای باید به چایکاران در انتظار دریافت طلب خود از کارخانجات چای/ قیمت برگ سبز 
ته اند که تا هفرئیس اتحادیه تعاونی چایکاران کشور گفت: مطالبات چایکاران با گذشت چند ماه هنوز پرداخت نشده، اما قول داده 

در مورد آخرین وضعیت مطالبات  ،برگزاری فارسخوگو با خبرنگار کشاورزی ایرج هوسمی در گفت .آینده مطالبات تسویه شود

چایکاران و پرداخت بدهی دولت از محل خرید تضمینی برگ سبز چای گفت: طبق اعالم رئیس سازمان چای، دولت سهم خود را از 

ه تجمیع کرد التفاوت آن از سوی کارخانجات چای هستیم تا آن رابابت خرید برگ سبز چای پرداخت کرده و ما منتظر پرداخت مابه

 .های داده شده قرار است تا هفته آینده تمام مطالبات چایکاران پرداخت شودوی اضافه کرد: طبق قول.و به چایکاران بپردازند

رئیس اتحادیه تعاونی چایکاران کشور به قیمت پایین خرید تضمینی برگ سبز چای اشاره کرد و گفت: اکنون هر کیلو برگ سبز 

شود، اما اگر واقعا قصد نجات تولید چای در کشور را دارند، باید تومان خریداری می ١٣٨٠ومان و درجه دو ت 2٤٠٠درجه یک چای 

کیلوگرم برگ سبز  ٥شود برای تولید هر کیلو چای خشک باید خبرنگار فارس گفت، گفته می.هزار تومان برسد ٤این قیمت به 

رسد که با مشابه خارجی قابل رقابت هزار تومان می ٣٠ه کارخانه و حمل به مصرف شود که با این حساب قیمت تمام شده آن با هزین

های کارگری با تشکیل باغات بزرگ و های باالسری مانند هزینههوسمی پاسخ داد: برای کاهش قیمت تمام شده باید هزینه.نیست

 .استفاده از مکانیزاسیون و همچنین اصالح باغات چای در دستور کار قرار گیرد

 .شودسازی باغات چای از سوی صندوق حمایت از چایکاران پرداخت میگفته هوسمی، هم اکنون تسهیالتی برای اصالح و جوان به

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١٣9٥١١١٧٠٠١٤٦١ 
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 خرید تضمینی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵بهمن  ۲۱تاریخ: 

 نگران تاخیر در اعالم نرخ خرید تضمینی گندم هستیم/ کیفیت نان در گرو معرفی ارقام جدید

موقع نرخ خرید تضمینی محصوالت تاثیر بسزایی در نوع رفتار کشاورزان در مزارع دارد که مشاور وزیر جهاد کشاورزی گفت:اعالم به 

 .از شورای اقتصاد تقاضا داریم هر چه سریع تر تصمیمات الزم را اتخاذ نماید

ا باقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گروه عت، تجارت و کشاورزی صناسماعیل اسفندیار پور مجری طرح گندم در گفتگو با خبرنگار 

 ٨٨٠میلیون و  ٥اشاره به سطح زیر کشت گندم در سال جاری اظهار داشت: مجموع سطح زیر کشت گندم در سال زراعی جاری 

 .هزار هکتار به گندم دیم اختصاص دارد ٨٠٠آن به گندم آبی و سه میلیون و هزار هکتار  ٨٠هزار هکتار است که دو میلیون و 

وی افزود: در حال حاضر گندمگاران مناطق اقلیمی گرم و خشک جنوب فارس،خوزستان،بوشهر، ایالم،جنوب کرمان در مرحله مبارزه 

های وزارتخانه در راستای افزایش کمی و کیفی  اسفندیار پور با اشاره به برنامه.و کنترل علف های هرز و مصرف کود ازوته هستند

محصول گفت: طی دو سال اخیر ارقام جدید رخشان،شاهور، مهرگان و سیالن در جهت افزایش کمی و کیفی محصول معرفی شد به 

عباس  درصد در مناطق جنوب فارس، دشت١2.٠2درصد در مناطق خوزستان، شاهور با پروتئین  ١٤طوریکه رقم مهرگان با پروتئین 

مجری طرح گندم .در اختیار کشاورزان قرار گرفت چرا که این ارقام برای تولید نان های حجیم و دیگر صنایع بسیار مناسب است

ادامه داد: از سوی شرکت خدمات حمایتی و اتحادیه تعاون روستایی سایر پشتیبانی ها از نظر کود ازوته و سرک در مرحله تامین 

 .د ماه و فروردین به میزان کافی در اختیار کشاورزان قرار می گیرد و محدودیتی در این زمینه وجود ندارداست که درنیمه دوم اسفن

مشاور وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به توصیه به گندمکاران بیان کرد: از کشاورزان تقاضا داریم که با کارشناسان کشاورزی در حوزه 

ا علف های هرز از علف کش های جدید استفاده نمایند چرا که این عوامل می تواند تاثیر مراکز خدمات مشورت نمایند و در رابطه ب

وی با اشاره به وضعیت آبیاری طیف در مزارع گندم بیان کرد: تاکنون در مزارع گندم .بسزایی در جهت ارتقا کیفیت نان داشته باشد

هزار هکتار بیشترین سطح را به خود اختصاص  ٧ستان فارس با هزار هکتار آبیاری طیف توسط کشاورزان اجرا شده که ا ٣٠حداقل 

 نرخ اعالم رغم علی اسفندیار پور با اشاره به تاخیر در اعالم نرخ خرید تضمینی و سردرگمی کشاورزان اظهار داشت: .داده است

 .است نکرده اعالم را محصول تضمینی خرید نهایی نرخ اقتصاد شورای تاکنون اما ، دولت به کشاورزی جهاد وزارت پیشنهادی

وی با اشاره به سردرگمی کشاورزان از تاخیر در اعالم نرخ خرید تضمینی محصول گفت: اعالم به موقع نرخ خرید تضمینی محصوالت 

 .ذ نمایدتصمیمات الزم را اتخا تاثیر بسزایی در نوع رفتار کشاورزان در مزارع دارد که از شورای اقتصاد تقاضا داریم هر چه سریع تر 

به گفته مشاور وزیر جهاد کشاورزی دولت طی سه سال اخیر قیمت خرید تضمینی محصوالت را به موقع اعالم کرده و انتظار می  

مجری طرح گندم با اشاره به پیش بینی وضعیت تولید .رود در جهت حمایت از کشاورزان امسال هر چه سریع تر این نرخ اعالم شود

د نهایی تولید در نیمه دوم اسفند ماه بدست می آید که با وجود همت کشاورزان و پشتیبانی دولت انتظار گندم تصریح کرد: برآور

 .می رود که روند خودکفایی استمرار یابد

http://www.yjc.ir/fa/news/٥9٧٠٠٠9/%D9%٨٦%DA%AF%D٨% 
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 خشکسالی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۸تاریخ: 

 های پخش سیالب قابلیت واگذاری به جامعه محلی را دارندپروژه

ر های پخش سیالب از نظرئیس گروه خشکسالی و تغییر اقلیم پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور گفت: از آنجا که پروژه

 .توان به جامعه محلی واگذار کردرا می هاییرسند، اجرای چنین طرحاقتصادی به سوددهی الزم می

های مختلف شده است. برداشت ها، باعث کندی اجرای پروژهبه گزارش خبرنگار ایانا، کمبود منابع مالی دولت در بسیاری از بخش

داری که زمینه خوانهای آبهای عمیق مجاز و غیر مجاز به همراه اجرا نشدن پروژهرویه از منابع آب زیرزمینی با استفاده از چاهبی

های ایران را به مرز بحران رسانده است. به همین دلیل دولت به دنبال استفاده از کند، دشتهای زیرزمینی را فراهم میتغذیه سفره

توان از جوامع ها است. اما هر مشارکتی نیازمند تأمین منافع طرفین در یک پروژه است. نمیهای مردمی در اجرای طرحپتانسیل

ها هایی که برای آنها سود اقتصادی ملموس ندارد، مشارکت کنند تا نسل آینده از فواید این طرححلی انتظار داشت که در پروژهم

ا خبرنگار وگو ببهره ببرد.مسعود گودرزی، رئیس گروه خشکسالی و تغییر اقلیم پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور در گفت

های های پخش سیالب را به دلیل منافع اقتصادی حاصل از کشت گونهانسیل جوامع محلی برای اجرای پروژهایانا، امکان استفاده از پت

 داند.پذیر میهای مثمر و غیرمثمر در عرصه پخش سیالب، امکانمناسب مرتعی یک یا چند ساله و حتی گونه

که  هایی که مدیریت کرده، بر این باور استنامهبر اساس پایانبه گفته وی، تغییر اقلیم ایران را به شدت تحت تاثیر قرار داده است و 

 های ایران از برف به باران تغییر شکل یافته است.با افزایش دمای ایران، مدل بارش

های پاییزه و زمستانه جای خود را به بارش در فصل تابستان ها در ایران تغییر کرده است. بارشدهد: فصل بارشگودرزی ادامه می

اند. از سوی دیگر زمان بارندگی کوتاه و شدت آن زیاد شده است. در نتیجه قبل از اینکه آب ا فصول نامناسب برای کشاورزی، دادهی

 شوند.شود. به این ترتیب کشاورزان دچار خسارت میفرصت نفوذ پیدا کند، به صورت سیالب درآمده و روی زمین جاری می

توانیم مشاهده کنیم. در غرب های مختلفی از آن را میتحت تاثیر تغییر اقلیم واقع شده و نمونهگوید: تواتر سیل در ایران وی می

ر نداشتیم هایی بود که انتظاکشور شامل ایالم و کرمانشاه افزایش تواتر سیل را داشتیم. سیل ابتدای امسال ایالم، تقریبا جزء سیالب

ه رئیس گروه خشکسالی و تغییر اقلیم پژوهشکده حفاظت خاک، سیل دو هفته به صورت عادی در آن مقطع از سال رخ دهد.به گفت

ها در این ساله، وضعیت وقوع سیالب ٣٠پیش استان سیستان و بلوچستان نیز زودتر از زمان عادی رخ داده و در یک دوره بازگشت 

های مختلف کشور فالت مرکزی و بخش استان عادی نیست.وی ریزگردهای داخلی را هم به دلیل طوالنی شدن دوره خشکسالی در

 کند زیرا کاهش رطوبت، خاک را مستعد بلند شدن و پخش در هوا خواهد کرد.اعالم می

 سدسازی چاره کار نیست

های شدت وقوع سیالب در ایران افزایش یافته و یگانه نسخه وزارت نیرو برای مقابله با این روند ساخت سد حتی به روی رودخانه

کند: در دنیا بحث سد سازی کال منسوخ شده است. زمانی آمریکا و چین رتبه اول سدسازی را اما گودرزی بیان میفصلی است. 

 محیطی سد، بیشتر از اثرات مثبت آن است.گویند که اثرات مخرب زیستداشتند. اما امروز می

پروژه تحت  ٣٦شکده حفاظت خاک و آبخیزداری کند: برای مقابله با این روند، نیازمند پخش سیالب هستیم. پژوهوی تأکید می

ها را روی سطح زمین هدایت کردیم نقطه، سیالب ٣٦عنوان پخش سیالب در آبخوان انجام داد که به آبخوانداری معروف شد. در این 

 ا اجرای اینشود: بو اثرات تخریبی آن را کاهش دادیم.رئیس گروه خشکسالی و تغییر اقلیم پژوهشکده حفاظت خاک یاد آور می

 شود.های زیرزمینی، امکان سکونت برای مردم منطقه فراهم میها عالوه بر تغذیه سفرهپروژه

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                         5139 اخبار کشاورزی هفته سوم بهمناهم 

 

140 
 

داری در تسوج آذربایجان شرقی اجرا شده و با اجرای این پروژه مشکل پیشروی آب شور در های آبخوانبه گفته وی، یکی از پروژه

شور تغییر وضعیت داد. به این ترتیب کشاورزان عد از اجرای پروژه آبخوانداری به لبمنابع آب زیرزمینی رفع شد. آب چاه کشاورزان ب

 اند از این آب، در باغداری استفاده کنند.توانسته

 های قانونی رفع شودممنوعیت

های نرا برای زمی آید حاوی مقادیر زیادی ازت و فسفر بوده و نقش کودگوید: رسوباتی که همراه با سیالب از باالدست میگودرزی می

را از  های پخش سیالبکند. در منطقه پلدشت بسیاری از کشاورزان متقاضی هستند تا رسوبات حاصلخیز حوضچهکشاورزی ایفا می

 دهد.ای نمیما خریداری کنند اما قوانین چنین اجازه

کنند. البته برای کشت و کار دانه را اصالح میهای درشت کند: این رسوبات ریزدانه عالوه بر حاصلخیزی، بافت خاکوی اضافه می

ورت های این مجموعه به صنیز مستعد هستند.به گفته رئیس گروه خشکسالی و تغییر اقلیم پژوهشکده حفاظت خاک در ایستگاه

رداشت ی بهای مثمر و غیر مثمر کشت شده و محصول بسیار خوبآزمایشی گیاهان مرتعی یک یا چند ساله بومی منطقه و حتی گونه

های های پخش سیالب از نظر اقتصادی در صورتی که با کشت گونهدهد، اجرای طرحشده است. مطالعات این مجموعه علمی نشان می

 سازگار با اقلیم منطقه در حوضچه پخش سیالب همراه باشد، برای جوامع محلی مقرون به صرفه است.

ها برداری از این عرصهش سیالب هنوز کانالیزه نشده و قوانین الزم برای بهرههای پخشود: متأسفانه واگذاری عرصهوی یادآور می

های پخش سیالب مساعد کردن محیط برای زندگی جامعه محلی کند: هدف از اجرای پروژهتدوین نشده است.گودرزی عنوان می

ه محل سکونت مردم تبدیل شده است. است. در فسای فارس که دکتر کوثر عملیات آبخوانداری انجام داده، یک منطقه خالی ب

 همچنین انجیرهای دیم استهبان، حاصل عملیات پخش سیالب در این منطقه است.

واشناسی اند و سازمان ههای هواشناسی نیز شدههای پخش سیالب این مجموعه تحقیقاتی، مجهز به ایستگاهبه گفته وی برخی ایستگاه

 کند تا هشدارهای الزم را به کشاورزان مناطق بدهد.ها استفاده میرد، از اطالعات این ایستگاهها نداکه ایستگاه کافی در میکرو اقلیم

د گوید: اگرچه ایران از تغییر اقلیم تاثیر منفی پذیرفته است اما نبایرئیس گروه خشکسالی و تغییر اقلیم پژوهشکده حفاظت خاک می

 به پای تغییر اقلیم بنویسیم./ ایم رااقدامات غلطی که در مدیریت منابع آب داشته

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٤١9/%D9%BE%D٨%B١%D9%٨٨% 
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 دانه های روغنی
 فودپرس ۱۳۹5بهمن ماه  ۲۰چهار شنبه 

 های روغنی وارد کشور شودبه جای واردات کنجاله و روغن خام باید دانه 

معاون اول رئیس جمهور در مراسم افتتاح کارخانه روغنکشی نوید خلیج فارس خاطر نشان کرد: از آنجا که تولید  <صنایع غذایی 

 دانه خام روغن و کنجاله واردات جای به بایستی کند نمی را نیاز مورد دانه های روغنی در داخل، کفاف تامین کنجاله و روغن خام

 . د تا به ایجاد اشتغال و ارزش افزوده در داخل کشور کمک نمودنمو وارد روغنی های

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه تحقق اقتصاد مقاومتی منوط بر استفاده از همه ظرفیت های کشور برای ایجاد اشتغال، 

الزم برای حضور بخش خصوصی در عرصه های مختلف تامین رفاه و حضور در بازارهای خارجی است، گفت: باید همه بسترهای 

فراهم شود تا کشور مسیر توسعه را سریعتر از همیشه طی کند.اسحاق جهانگیری شامگاه دوشنبه در آیین بهره برداری کارخانه روغن 

مهم و تاثیرگذار  کشی نوید خلیج فارس اظهار کرد: تالش جدی مردم و مسئوالن برای این است که ایران از هر نظر به یک کشور

 .تبدیل شود؛ و علیرغم مخالفت ها و سنگ اندازی ها اکنون در بسیاری از بخش ها جایگاهی خوب دارد

وی افزود: در روزهای گذشته مجامع بین المللی اعالم کردند که ایران هجدهمین اقتصاد دنیا، هفتمین قدرت نظامی دنیا، از نظر 

معاون اول رییس جمهور تاکید کرد: ایران در هر زمینه ای جایگاه .را دارد ١٦و از نظر علم رتبه  ٦دانش فناوری نانو تکنولوژی رتبه 

مناسبی دارد هرچند که اعتقاد داریم رتبه های ما باید بهتر از این باشد که به همت ملت بزرگ ایران با تدابیر و برنامه ریزی های 

 .ین کشور به رشد و توسعه خوب و با سرعت می رسدصحیح در راستای توسعه کشور و همیاری بخش خصوصی ا

وی با بیان اینکه در مقطع فعلی با مشکالتی مواجه هستیم و باید کارهای جدی انجام شود، اظهار کرد: در سال های گذشته تعداد 

 .رده استسال اخیر بیش از یک میلیون نفر متقاضی به بازار کار مراجعه ک 2افراد جویای کار محدود بودند ولی در 

هزار نفر هستند به سمت بازار کار می آیند و به نظر می رسد  9٠٠وی اضافه کرد: موج فارغ التحصیالن دانشگاهی که ساالنه حدود 

 .وضعیت درآمد مردم در این سال ها افت پیدا کرده ولی باید کارهای الزم را در زمینه بهبود معیشت آنها انجام دهیم

ینکه امروز آب به یکی از محدودیت های توسعه ایران تبدیل شده ،گفت: بخش وسیعی از کشور بر اثر دکتر جهانگیری با بیان ا

خشکسالی های متعدد با کمبود جدی منابع آب مواجه شده و آب به یکی از موانع محدودکننده تبدیل شده بنابراین به مدیریت 

رییس جمهور تصریح کرد: محیط زیست نیز به یکی از مسائل اصلی معاون اول .مصرف در بخش کشاورزی، صنعت و شرب نیاز داریم

محدودکننده تبدیل شده و باید برنامه ریزی جدی تری برای مقابله با آلودگی هوا در کالن شهر ها و ریزگردها در برخی از استان ها 

ر می دهد و دولت باید با جدیت بیشتری به نظیر استان ها داشته باشیم. در سالهای اخیر ریزگردها بویژه در خوزستان مردم را آزا

وی با تاکید بر اینکه باید برای رشد اقتصادی کشور کار بزرگی را انجام دهیم و موانع توسعه را برطرف .کانون های ریزگرد توجه کند

ال که نتیجه آن ایجاد اشتغکنیم، اظهار کرد: برجام فضای خوبی را برای ارتباط با کشورهای عالقه مند به سرمایه گذاری ایجاد کرده 

رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه ما می خواهیم با دنیا کار کنیم زیرا برای صادرات .و رفاه برای مردم است

ه امحصوالتمان به بازار نیاز داریم و برای طرح های عمرانی به سرمایه و فناوری خارجی، گفت: اگر به رشد اقتصادی دست یابیم رف

 .مردم نیز تامین می شود بنابراین اگر دلسوز مردم و ایران هستیم باید در این مسیر حرکت کنیم

معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه باید حتما به تولید ایرانی و تولیدکنندگان ملی احترام بگذاریم تاکید کرد: باید این اصل 

 .در غیر این صورت بیکاری نیروی ایرانی تشدید می شود پذیرفته شود که از کاالی ایرانی استفاده کنیم و
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اگر بخش خصوصی در کشور احترام و بازار فروش داشته باشد و احساس کند که سرمایه و توان مدیریتش می تواند در خدمت توسعه 

 .کشور قرار گیرد شاهد تحول شگرفی خواهیم بود

استان در همه بخش ها فعال است و به طور مثال در زمینه کشاورزی  وی خوزستان را پیشانی توسعه ایران دانست و گفت: این

هزار هکتاری و تسطیح اراضی و آبیاری  ٥٥٠میلیارد دالر برای طرح  ١.٥اقدامات خوبی برای این استان انجام شده که جذب اعتبار 

هزار بشکه  ٧٠از میادین غرب کارون از  جهانگیری اظهار کرد: در این دوره میزان استحصال نفت خام.های نوین از این جمله است

هزار بشکه افزایش پیدا کرده است. این گام در جهت سیاست های اقتصاد مقاومتی و صیانت از حقوق ملت ایران است  2٧٠در روز به 

ه شود و آن را و این به معنای تامین عزت ایران خواهد بود و قطعا باید در میادین مشترک به حق و سهم ایرانی ها احترام گذاشت

 .میلیون مترمکعب از میادین مشترک پارس جنوبی استحصال می شود ٥٦٠رعایت کرد که در همین راستا تا آخر امسال 

میلیارد دالر سرمایه گذاری شروع به کار کرده و پروژه های  2.٧وی اضافه کرد: امروز پروژه توسعه و تثبیت پاالیشگاه جدید آبادان با 

جهانگیری ادامه داد: اکنون دیگر ارزش صادرات پتروشیمی در حال پیشی گرفتن از .شیمی ماهشهر افتتاح کردیمخوبی نیز در پترو

نفت خام است همچنین مهمترین بخش برای سرمایه گذاری بخش صنایع جانبی کشاورزی است که سال گذشته عراقی ها برای 

عت کشاورزی و با توجه به نیاز کشور به جهت گیری اقتصاد مقاومتی برای وی ادامه داد: در صن.حجم باالیی از روغن ما تقاضا داشتند

تامین امنیت غذایی نیازمند ایجاد چنین مراکزی هستیم تا هم ایجاد ارزش افزوده بیشتر شود و هم محصوالت مورد نیاز نظیر دانه 

 نیاز مورد نی در داخل کفاف تامین کنجاله و روغن ایشان خاطر نشان نمودند: از آنجا که تولید دانه های روغ.های روغنی تامین شود

 کشور اخل د در افزوده ارزش و اشتغال ایجاد به تا نمود وارد روغنی های دانه خام روغن و کنجاله واردات جای به بایستی نمیکند را

هزار متر مربع تاسیس  ٣٤هزار تن در روز در مساحت  ٦ ظرفیت با فارس خلیج نوید روغنکشی کارخانه الزم به ذکر است  نمود کمک

 .هزار تن است ٤٠٠سیلو به ظرفیت  ٤٨هزار تن و  ١٣2مخزن به ظرفیت  ٦٣شده است و دارای 

هزار میلیارد ریال(  ١٠میلیون دالر ) ١٥٠گذاری در این کارخانه نفر است و حجم سرمایه ٨٠٠زایی در این کارخانه میزان اشتغال

های اقتصادی در زمینه تولید این کارخانه با هدف کاهش وابستگی به خارج از کشور در این صنعت و رشد شاخص.اعالم شده است

 .ملی راه اندازی شد

 آشنایی بابزرگترین کارخانه روغن کشی خاورمیانه

ایه گذاری بخش خصوصی در صنعت غذای کشور با سرمایه فاز اول کارخانه روغن کشی نوید خلیج فارس ، بزرگترین پروژه سرم

 .رسید برداری بهره به خمینی امام بندر در میلیارد ریال با حضور معاون اول رئیس جمهور و جمعی از مقامات  ٥٣٠٠گذاری 

ن فاز اول با ظرفیت طراحی شده که هم اکنو هزار تن  ٦با برنامه ریزی های صورت گرفته این واحد صنعتی در سه فاز با ظرفیت   

هدف از راه اندازی این واحد صنعتی اعمال حاکمیت بر تامین روغن و کنجاله مصرفی .هزار تن در روزمورد بهره برداری قرار گرفت 2

کشور در راستای اقتصاد مقاومتی و تحقق سند چشم انداز ایران اسالمی ، ارز آوری از محل صادرات و جلوگیری از خروج ارز ، کاهش 

زینه های حمل و نقل درمقایسه با کشورهای همسایه ، تثبیت و تنظیم بازارداخلی ، انجام برنامه ریزی دقیق برای واحد های ه

 .است داخلی ناخالص تولید افزایش وهمچنین  کشور داخل از خام روغن تأمین جهت فعال 

شغل بصورت  2٥٠با افتتاح فاز اول کارخانه روغن کشی نوید خلیج فارس که نقش مهمی در توسعه اقتصادی منطقه خواهد داشت  

 3500فرصت شغلی مستقیم و  9٥٦شغل بصورت غیر مستقیم ایجاد و با راه اندازی کامل این پروژه مجموعا  ١١٠٠مستقیم و 

میلیون تن  2هزار تن و در نتیجه مصرف  ٦تکمیل سه فاز ابن پروژه با ظرفیت روزانه  با.شد خواهد ایجاد شغل بصورت غیر مستقیم 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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میلیون تن کنجاله خواهد  ١/٦هزار تن روغن خام درسال وحدود  ٤٠٠انواع دانه های روغنی در سال این واحد صنعتی قادر به تولید 

  بود

هزار تن  ١٤٠دانه روغنی در کارخانه روغن کشی نوید خلیج فارس حدود هزارتن انواع ٧٠٠همچنین با افتتاح فاز اول از استحصال   

 .هزار تن کنجاله تولید و به بازار عرضه می شود ٥٦٠روغن خام و 

میلیارد ریال توسط بخش خصوصی  ٣٠٠هزارو  ٥بر اساس سرمایه گذار صورت گرفته برای راه اندازی کامل این واحد صنعتی حدود   

با راه اندازی کارخانه روغن کشی نوید خلیج فارس ضمن تامین بخشی از نیاز کشور ، امکان صدور .است سرمایه گذاری گردیده

محصوالت آن به نقاط مختلف جهان از جمله کشورهای آسیایی ، افریقایی و حاشیه خلیج فارس توسط حمل و نقل دریایی با نازلترین 

گی به واردات روغن خام و تامین نیاز کشوربه کنجاله به عنوان یکی از شایان ذکر است کاهش وابست.قیمت حمل فراهم خواهد شد

عناصر اصلی خوراک دام، که قدرت تاثیرگذاری صنعت ملی به کل بازار منطقه را افزایش خواهد داد از جمله مهمترین مزایای 

 اقتصادی کارخانه روغن کشی نوید خلیج فارس در منطقه و کشور خواهد بود

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=٦b٦ff٧b٨2٣9٥٤fdda٨ 
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 روغن
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۰تاریخ: 

 کشی خاورمیانهافتتاح فاز اول بزرگترین کارخانه روغن

گذاری خصوصی در صنعت غذای کشور با سرمایهگذاری بخشترین پروژه سرمایهفارس، بزرگخلیجکشی نوید فاز اول کارخانه روغن

جمهوری و جمعی از مقامات کشوری در منطقه ویژه اقتصادی بندر میلیارد ریال با حضور معاون اول رئیس ٣٠٠پنج هزار و 

هزار  ٦فارس،این واحد صنعتی در سه فاز با ظرفیت ید خلیجعمومی شرکت نوبه گزارش روابط .برداری رسیدخمینی)ره( به بهرهامام

 .برداری رسیدهزار تن در روز به بهره 2تن طراحی شده که در زمان حاضر فاز اول،با ظرفیت 

اندازی این واحد صنعتی، اعمال حاکمیت بر تامین روغن و کنجاله مصرفی کشور برای تحقق اقتصاد براساس این گزارش، هدف از راه 

ونقل درمقایسه های حملقاومتی و سند چشم انداز ایران اسالمی، ارزآوری از محل صادرات و جلوگیری از خروج ارز، کاهش هزینهم

های فعال برای تامین روغن خام از داخل کشور ریزی دقیق برای واحدبا کشورهای همسایه، تثبیت و تنظیم بازارداخلی، انجام برنامه

ه نقش فارس ککشی نوید خلیجافزاید: با افتتاح فاز اول کارخانه روغنناخالص داخلی است. این گزارش می و همچنین افزایش تولید

شود. همچنین صورت غیرمستقیم ایجاد میشغل به ١١٠٠صورت مستقیم و شغل به 2٥٠مهمی در توسعه اقتصادی منطقه دارد 

کند. در ادامه این شغل غیر مستقیم را برای کشور ایجاد می ٣٥٠٠و  فرصت شغلی مستقیم 9٥٦اندازی کامل این پروژه مجموعا راه

های روغنی در میلیون تن انواع دانه 2هزار تن و در نتیجه مصرف  ٦گزارش آمده است: با تکمیل سه فاز این پروژه با ظرفیت روزانه 

یلیون تن کنجاله خواهد بود. همچنین با افتتاح م ١/ ٦هزار تن روغن خام درسال وحدود  ٤٠٠سال، این واحد صنعتی قادر به تولید 

 ٥٦٠هزار تن روغن خام و  ١٤٠فارس، حدود کشی نوید خلیجهزارتن انواع دانه روغنی در کارخانه روغن٧٠٠فاز اول از استحصال 

ین واحد صنعتی حدود اندازی کامل اگذاری صورت گرفته برای راهشود. براساس سرمایههزار تن کنجاله تولید و به بازار عرضه می

کشی اندازی کارخانه روغندر این گزارش آمده است: با راه.گذاری شده استخصوصی سرمایهمیلیارد ریال توسط بخش ٣٠٠هزارو ٥

فارس عالوه بر تامین بخشی از نیاز کشور، امکان صدور محصوالت آن به نقاط مختلف جهان از جمله کشورهای آسیایی، نوید خلیج

 .ترین قیمت حمل فراهم خواهد شدونقل دریایی با نازلفارس توسط حملو حاشیه خلیجآفریقایی 

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٤9٧/%D٨%A٧%D9%٨١%D٨%AA 
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 روغن
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۹تاریخ: 

میلیارد  5ترین پروژه سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت غذای کشور/ سرمایه گذاری افتتاح بزرگ 

 ریالی برای بخش نخست کارخانه روغن کشی نوید خلیج فارس

با حضور معاون اول رئیس جمهوری، بخش نخست کارخانه روغن کشی نوید خلیج فارس در مجتمع بندری امام خمینی به بهره 

 .برداری رسید

ایانا از اهواز، در این آیین، اسحاق جهانگیری گفت: امروز ایران هیجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا، قدرت ششم دانش نانو به گزارش 

وی با اشاره به اینکه خوزستان پیشانی توسعه کشور است، .در تولید علم و هفتمین قدرت نظامی جهان را داراست ١٦کنولوژی، رتبه 

ممتازی همچون کشاورزی، صنعت، منابع خدادادی و زیر زمینی و انرژی است که باید از ذخائر  افزود: این استان دارای ظرفیت های

معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه یکی از اولویت های اقتصاد .مهم نهایت استفاده در جهت توسعه کشور و استان بهره برد

هزار بشکه  2٧٠پایان امسال در میدان مشترک نفتی غرب کارون مقاومتی توسعه میادین مشترک نفتی و گازی است، اظهارداشت: تا 

معاون اول رئیس جمهوری .افزایش برداشت خواهیم داشت و در میدان پارس جنوبی به میزان برداشت طرف مقابل خواهیم رسید

ی کالنشهرها، رفاه مردم افزود: تالش دولت برای حل مشکالت کشور از جمله بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی، ریزگردها و آلودگ

جهانگیری همچنین تامین امنیت غذایی برای مردم را از جمله سیاست های .و مدیریت مصرف آب همچون حوزه کشاورزی است

اقتصاد مقاومتی دانست و اظهارداشت: در زمینه صنایع تبدیلی کشاورزی سرمایه گذاری باید شود و در راستای توسعه کشاورزی 

وی همچنین .هزار هکتاری اختصاص یافت ٥٥٠جازه مقام معظم رهبری، یک و نیم میلیارد دالر برای اجرای طرح خوزستان با اخذ ا

استاندار خوزستان نیز در این آیین با بیان اینکه .از دست اندر کاران راه اندازی کارخانه روغن کشی نوید خلیج فارس تقدیر کرد

 ٧٠،  ٦٠درصد آب ذخیره شده در سدها و یک میلیون هکتار زمین و  ٨٠اری و درصد آب ج 30استان خوزستانی استانی است که 

میلیارد تومان و اجرای توسعه فاضالب مناطق محروم با  ٥٠٠طرح راهسازی با  ٤٠درصد نفت کشور را دارد گفت: اجرای بیش از 

ت زدایی از جمله اقدامات موثر دولت در استان میلیارد تومان و همکاری ستاد فرمان امام برای ایجاد اشتغال و محرومی 120اعتبار 

غالمرضا شریعتی از جمله مطالبات استان را حل مشکل آب و فاضالب و ریزگردها دانست و افزود: استان خوزستان جز پنج .است

 دیریت طرحاستان نخست کشور در زمینه وجود کودکان بازمانده از تحصیل و زنان سرپرست خانوار است و باید در جذب نیرو و م

بخش نخست کارخانه روغن کشی نوید خلیج فارس، بزرگ .های ملی که در خوزستان اجرا می شود، از نیروهای بومی استفاده شود

 2میلیون ریال و به ظرفیت  ٣٠٠میلیارد و  ٥ترین پروژه سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت غذای کشور با سرمایه گذاری 

 .تهزار تن در روز ساخته شده اس

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٤٥٧/%D٨%A٧%D9% 
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 زعفران
 فارس - ۹۵/۱۱/۲۲ : تاریخ

 شودمعامالت گواهی سپرده زعفران هفته آینده در بورس کاال افتتاح می
بهمن در مشهد، با حضور متولیان بازار سرمایه و استانداری  24معامالت گواهی سپرده زعفران در بورس کاالی ایران یکشنبه  

  .شودهای روستایی و کشاورزی خراسان رضوی افتتاح میخراسان رضوی و همکاری اتحادیه تعاونی

؛ خبرهای دریافتی از بورس کاال حاکی است، معامالت گواهی سپرده زعفران در روز خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار بورس 

 .با حضور متولیان بازار سرمایه و استانداری شهر مشهد بطور رسمی کلید می خورد 9٥بهمن  2٤یکشنبه 

معاون سازمان بورس و اوراق بهادار، حامد سلطانی نژاد در این روز با حضور علی اکبر مهرفرد قائم مقام وزیر کشاورزی، حسن امیری، 

مدیرعامل بورس کاالی ایران و جمعی از مقامات استانداری و مدیران ارشد سازمان وزارت جهاد کشاورزی، اتحادیه زعفران و تشکل 

هی سپرده کاالیی بطور رسمی های مربوطه، با عرضه زعفران انبار اتحادیه تعاونی های روستایی استان خراسان رضوی در قالب گوا

بازار زعفران در ایران مبتنی بر خرده فروشی است و سال هاست که عرضه و معامله زعفران ایرانی .این معامالت راه اندازی می شود

خود را  هدر بازارهای جهانی با مشکالت زیادی روبرو بوده و با توجه به عدم یکپارچگی و صادرات فله ای، ایران نتوانسته است جایگا

تجربه سایر کشورها در عرضه و معامله کاالهایی که در تولید آن مزیت دارند در بورس های کاالیی .در بازار جهانی زعفران ثبیت نماید

آن کشورها نشان دهنده اهمیت بورس هایی کاالیی در نظام مند کردن خرید و فروش و مرجعیت قیمتی کاالها در بازارهای جهانی 

یگر کشاورزان خرد تولیدکننده زعفران در ایران نیز با توجه به حضور واسطه ها تا کنون نتوانسته اند آن چنان که از سوی د.است

باید از مزایای فروش کاالی خود با قیمت مناسب بهره مند شوند. لذا بورس کاالی ایران با توجه به تعهد ذاتی خود در اصالح ساختار 

قانون افزایش بهره وری  ٣٣اعتماد دولت به آن و اجرای طرح قیمت تضمینی بر مبنای ماده  بازار محصوالت در کشور و همچنین

کشاورزی که منجر به عرضه و معامله کل جو و ذرت تولیدی کشاورزان کشور طی سال جاری شد، بر آن است تا با عرضه گواهی 

رس کاال،گام بلندی را در راستای برطرف کردن دغدغه سپرده زعفران بطور مستقیم از سوی کشاورزان در انبارهای پذیرش شده بو

این در حالی است که با استاندارد زعفران عرضه شده در بورس کاال که منطبق بر استانداردهای معتبر .کشاورزان زعفران کار بردارد

د و عرضه زعفران در تاالر جهانی است می توان این کاالی ارزشمند ایرانی را در قالب های بهتری به بازارهای جهانی عرضه کر

بر اساس این گزارش، .صادراتی بورس کاالی ایران می تواند مرجعیت قیمتی زعفران ایران را در بازارهای جهانی به دنبال داشته باشد

ورزان ابی تردید با راه اندازی معامالت گواهی سپرده کاالیی زعفران، نقدشوندگی این محصول برای کشاورزان افزایش می یابد و کش

توانند با ارائه محصول خود به انبارهای بورس کاال و دریافت قبض انبار، از این قبض به عنوان پشتوانه تسهیالت استفاده کرده و می

ای برای صادرات محصول خود را به فروش برسانند. همچنین بورس کاالی ایران هم از این آمادگی برخوردار است که تسهیالت ویژه

 .کند زعفران فراهم

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١٣9٥١١22٠٠٠92٦ 
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 زعفران
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۹تاریخ: 

 هزار خانواده تولیدکننده ۱۶۰حضور زعفران در بورس کاال طرحی خام است/ مخاطره منافع 

هزار خانواده تولیدکننده این  ١٦٠های الزم زیان بزرگی به بار خواهد آورد و منافع زعفران در بورس بدون ایجاد زیرساخت عرضه

وگو با خبرنگار ایانا با بیان اینکه زعفران محصولی با شرایط ویژه عضو شورای ملی زعفران امروز در گفت.اندازدمحصول را به خطر می

ط عرضه زعفران در بورس کاالی کشاورزی را همانند سایر محصوالت کشاورزی همچون ذرت، گندم یا جو است، گفت: نباید شرای

 تصور کرد و الزم است قبل از هر اقدامی شرایط مورد نیاز عرضه آن فراهم شود.

عفران در بورس های طرح عرضه زتوجهی به شرایط نگهداری، هزینه نگهداری و حجم بسته عرضه شده را از ضعفعلی حسینی بی

 ١٠گذارد؛ به همین دلیل اگر در مدت کوتاه )شدت بر کیفیت زعفران تأثیر میکاال برشمرد و افزود: زمان، یکی از عواملی است که به

 ماند.روزه( این محصول در بورس به فروش نرسد، قیمت آن افت کرده یا بدون مشتری می 2٠تا حداکثر 

ا برای ها ردلیل نقاط ضعف بزرگی که دارد نگرانی برای قدرت گرفتن داللاده اجرا شده است که بهوی بیان کرد: این طرح درحالی آم

شود، انجام می صورت خردتولیدکنندگان افزایش داده است.عضو شورای ملی زعفران با تأکید بر اینکه تولید زعفران در کشور بیشتر به

باید حجم عرضه در سطح قابل قبولی باشد که با توجه به تولید خرد، این  ادامه داد: برای حضور و عرضه یک محصول در بورس،

 یابد.امکان برای کشاورزان وجود ندارد، با این شرایط فقط قدرت دالالن در بازار این محصول افزایش می

ی ر شد: این موضوع در حالعنوان پشتوانه تسهیالت عنوان کرد و یادآوحسینی یکی از شرایط این طرح را استفاده از قبض انبار به

های یک تا پنج کیلوگرمی است و انبار محصول شود که در حال حاضر تولید بیشتر کشاورازن در حجمعنوان مزیت طرح مطرح میبه

ام دلیل خو دریافت قبض معنای ندارد.وی در پایان تأکید کرد: پیش از این نیز عرضه زعفران در بورس کاال مطرح شده بود، اما به

دای بار نیز در همان ابترسد ایننظر میهای الزم بدون نتیجه باقی ماند و با توجه به مباحث مطرح شده بهبودن طرح و نبود زیرساخت

نژاد، مدیرعامل بورس کاالی ایران اواخر هفته گذشته از آغاز معامالت رو و متوقف شود.به گزارش ایانا، حامد سلطانیراه با مشکل روبه

 رده زعفران تا پایان دهه فجر با همکاری تعاونی روستایی و تولیدکنندگان زعفران در خراسان خبر داد./گواهی سپ

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٤٥٨/%D٨%AD%D٨%B٦%D 
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 سالمت
 فارس - ۹۵/۱۱/۱۹ : تاریخ

 برداری رسیدترین بیمارستان دامپزشکی خاورمیانه به بهرهبا حمایت سازمان دامپزشکی کشور بزرگ
  .برداری رسیدترین بیمارستان دامپزشکی خاورمیانه با تجهیزات کامل برای درمان حیوانات خانگی در تهران به بهرهبزرگ 

ترین بیمارستان دامپزشکی خاورمیانه در زاده امروز در آئین افتتاح بزرگ، ایرج هاشمخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی 

با توسعه زندگی شهری این همزیستی افزایش یافته و برای  زیستی انسان با حیوانات خانگی اشاره کرد و گفت:تهران به افزایش هم

بیمارستان  ٦٠های اخیر های دامپزشکی بسیار حائز اهمیت است و در سالگیری بیمارستانهای دام و انسان شکلاز بیماری پیشگیری

 .گرفته است های مختلف کشور شکلدامپزشکی در استان

به جزء یک مورد ت:هایی که برخی افراد در مورد نگهداری حیوانات خانگی دارند، اشاره کرد و گفوی به مباحث شرعی و حساسیت

اهلل آملی نیز کتابی در مورد حقوق حیوانات حیوان، موارد شرعی در مورد حیوانات خانگی مشکل چندانی ندارد و حضرت آیت

های نگهداری هایی را برای تفکیک روشمعاون تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی با بیان اینکه این سازمان سیاست.اندنگاشته

خاطر نشان کرد: سه بسته درمانی مختلف برای حیوانات روستایی و عشایری، حیوانات صنعتی در قالب  رده است،حیوانات تدوین ک

 .ایم که نوع خدمات دامپزشکی برای هر یک از آنها متفاوت استوحش در نظر گرفتهها و حیوانات خانگی و باغدامداری و مرغداری

 کاهش حیوانات درمان هزینه دام، و انسان سالمت افزایش برای دامپزشکی درمانی ماتخد مراکز توسعه وی اظهار امیدواری کرد: با

مرکز خدمات درمانی دامپزشکی در استان تهران  2٥٠همچنین علی اصغر برائی نژاد مدیر کل دامپزشکی استان تهران گفت: یابد،

 .برداری شدوانات وارد مدار بهرهفعال است و با افتتاح این بیمارستان شانزدهمین بیمارستان تخصصی ویژه حی

 تصویربرداری، ترین مراکز جراحی حیوانات،در این بیمارستان پیشرفته :وی به مزایای این بیمارستان تخصصی اشاره کرد و گفت

 .کنندروزی فعالیت میدندانپزشکی حیوانات، داروخانه تخصصی، به صورت شبانه

 .میدان توحید، خیابان امیرلو واقع شده است بیمارستان تخصصی دامپزشکی خاورمیانه در

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١٣9٥١١١9٠٠٠١١٦ 
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 سالمت
 فارس - ۹۵/۱۱/۲۰ : تاریخ

 ساماندهی واردات واکسن دامیتالش برای جلوگیری از باقی ماندن دارو در گوشت/ 
رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: برای صادرات باید محصول سالم تولید کنیم که باقی مانده دارویی یکی از مسائلی است که  

  .دامپزشکان در مورد میزان مصرف و نحوه تجویز باید دقت بیشتری کنند

بزرگ  های دامالمللی کلینیسینمهدی خلج صبح امروز در چهارمین همایش بین ،خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی 

 .نفر کلینیسین هستند ٣٣٠٠کنند که از این تعداد متخصص فعالیت می ٣٠٠ای و هزار دامپزشک حرفه ٦گفت: در حال حاضر 

بخش فنی نظارت کند، خاطرنشان کرد: از وقتی دامپزشکی دولتی همه کارها را وی با اشاره به اینکه بخش غیردولتی بیشتر باید به 

ها را مشخص کرد، بخش غیردولتی دامپزشکی یک مقدار از کار فنی جدا شدند و نباید به بهانه به بخش غیردولتی سپرد و محدودیت

 .ها بشویمشود، ما وارد یکسری عرصهاینکه در بخش دولتی کارانه پرداخت می

کنیم، بر مبنای  هایی که ابالغ میرغم تاکید ما شکل نگرفته گفت: سیاستهای مرجع علیج با اشاره به اینکه هنوز درمانگاهخل

بهداشت محوری و سالمت در تولید است که در کنار آن آموزش ضمن خدمت برای ارتقای دانش در عملکرد دامپزشکان بسیار مدنظر 

شده  های الکترونیک فعالهای این سازمان به صورت سامانهی کشور با اشاره به اینکه اغلب سیستمرئیس سازمان دامپزشک.قرار گیرد

ها به ویژه در موارد مشاهده بیماری دام بسیار حائز اهمیت است، چرا رسانی به موقع از سوی کلینیسیناست، خاطرنشان کرد: اطالع

سترش بیماری در پی داشته باشد، به عنوان مثال سال گذشته با اطالع از تواند واکنش سریع جمعی را برای پیشگیری از گکه می

 .اولین مورد آنفلوآنزای پرندگان در مازندران، توانستیم سریع برخورد کنیم

دارای  ها و دامپزشکانگیری که در سازمان دامپزشکی فعال شده اشاره کرد و افزود: تمام کلینیسینخلج همچنین به سیستم گزارش

تر داشته باشیم و در عین حال در توانیم با ارائه گزارش هر یک از این افراد مدیریت جمعیت دام را به طور دقیقهستند که می رتبه

گیر ما محسوب خواهند های دام و طیور هم جزو جمعیت گزارشایم، حتی رانندگان ماشینقانون جدید که در مجلس مصوب کرده

ها خواهیم به بازارهای جهانی راه پیدا کنیم، باید تولید سالم داشته باشیم افزود: نقش کلینیسینر میوی بر این نکته تاکید که اگ.شد

پیچی مناسب و مصرف خوب بسیار موثر است و در همین ارتباط در این بین بسیار اساسی است، چرا که تشخیص درست، نسخه

 .جود و مصرف دارو را رصد کنیمایم تا میزان موسامانه یکپارچه دارویی را هم ایجاد کرده

خلج در مورد برخی موارد باقی مانده دارویی در محصوالت دامی و مسئولیت آن نیز خاطرنشان کرد: در کشور نروژ اگر محصول نهایی 

ای از حاوی باقی مانده دارویی باشد، هم مدیر مجموعه و هم دامپزشکی که دارو را تجویز کرده است، مسئول هستند و ما هم مصوبه

 .پذیر باشدایم که تاکید دارد و تولید کننده هم باید مسئولیتمجلس گرفته

 .های الزم را به کار گیرند، تا شاهد باقی مانده دارویی نباشیمبه گفته خلج دامپزشکان باید در میزان تجویز دارو برای دام دقت

ای طراحی کرده تا واکسن متناسب با نیاز کشور وارد شود و خلج در مورد مصرف واکسن هم گفت: سازمان دامپزشکی اخیرا برنامه

شود ایم که به زودی مشخص میدر عین حال درمورد بیماری سالمونال که بین دام و انسان مشترک است کارهای خوبی انجام داده

 .دهند یا پزشکانکه آیا دامپزشکان کار خود را درست انجام نمی

 .ایم که در آینده دامپزشکان مستقر پاسخگوی سالمت دام باشندای طراحی کردهلتی هم شبکهوی در پایان گفت: در بخش غیردو

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١٣9٥١١2٠٠٠٠٣2٨ 
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 سالمت
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۲تاریخ: 

 ترک آسان سیگارگیاهی برای 

در ترک مشروبات الکلی و سیگار  "شکر برگ"یا  (Stevia) دهد گیاه استویاای در آلمان انجام شده که نشان میبه تازگی مطالعه

روید. همچنین از استویا برای بوده و در پاراگوئه می (Chrysanthemum) کاربرد دارد. استویا عضوی از خانواده گیاه گل داودی

 .نی به عنوان شیرین کننده استفاده شده است. گیاه استویا مانع وسوسه فرد شده و سیگنال مغزی را پاسخ خواهد دادمدتی طوال

نی که ای پوالدین است. زمامصرف سیگار برای سالمتی مضر است. اعتیاد به نیکوتین به قدری شدید است که ترک آن نیازمند اراده

  .تواند این نیاز را برطرف کنداضطراب وی را فرا خواهد گرفت. اما گیاهی وجود دارد که مینیکوتین به بدن فرد سیگاری نرسد، حس 

به گزارش فرادید، با مصرف این گیاه خواهید دید که عالئم فیزیکی نیاز بدن به نیکوتین در عرض یک هفته از بین خواهد رفت ولی  

  .حس وسوسه انگیز آن تا مدتی باقی خواهند ماند

در ترک مشروبات الکلی و سیگار  "شکر برگ"یا  (Stevia) دهد گیاه استویاای در آلمان انجام شده که نشان میی مطالعهبه تازگ 

روید. همچنین از استویا برای بوده و در پاراگوئه می (Chrysanthemum) کاربرد دارد. استویا عضوی از خانواده گیاه گل داودی

 .ه استفاده شده است. گیاه استویا مانع وسوسه فرد شده و سیگنال مغزی را پاسخ خواهد دادمدتی طوالنی به عنوان شیرین کنند

ا یا مایع توان از پودر گیاه استویها مصرف گیاه استویا است. برای ترک سیگار میبنابراین اگر قصد ترک سیگار را دارید، یکی از روش

را صادر کرد، کافی است مقداری از عصاره یا پودر استویا را مستقیما روی  آن استفاده کرد. زمانی که مغز فرمان دریافت نیکوتین

استویا  .مصرف گیاه استویا در درمان بیماری فشار خون باال، دیابت و چاقی مفید است .زبانتان بیندازید تا آن حس برطرف شود

  .به کار بیاید تواند با تقویت بافت پوست در درمان آکنه و آماس پوستعالوه بر این موارد می

  www.non-stophealthy.com :منبع 

 ترجمه: وبسایت فرادید

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٥٧٠/%DA%AF%DB%٨C%D 
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 سالمت
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵بهمن  ۱۷تاریخ: 

 میلیون قطعه معدوم سازی شدند 8حاد پرندگان در واحد های مرغ گوشتی/ بیش از شیوع آنفوالنزای 

 .رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار تهران گفت: در حال حاضر تنها مرغ های گوشتی استان اصفهان درگیر این بیماری است

ادی باشگاه اقتصگروه صنعت، تجارت و کشاورزی رنگار ناصر نبی پور رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار تهران در گفتگو با خب

استان اصلی تولید درگیر  ١٤با اشاره به آخرین وضعیت شیوع آنفوالنزا حاد پرندگان اظهار داشت: در شرایط کنونی  خبرنگاران جوان،

گله بزرگ استان تهران شیوع پیدا  2مجددا در  بیماری آنفوالنزای حاد پرندگان هستند به طوریکه طی هفته گذشته این بیماری

 .به گفته وی آنفوالنزای حاد پرندگان تا زمانیکه پرندگان مهاجر در کشور هستند استمرار دارد.کرد

میلیون قطعه معدوم سازی شده درحالیکه به اعتقاد بنده تعداد  ٨نبی پور ادامه داد: براساس آمار سازمان دامپزشکی تا کنون بیش از 

رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار تهران در پاسخ به این سوال که بیماری .طعه های معدوم شده بیش از این رقم استق

آنفوالنزا در مرغ های گوشتی شیوع پیدا کرده است، بیان کرد: در حال حاضر تنها مرغ های گوشتی استان اصفهان درگیر این بیماری 

 .النزای حاد پرندگان قابل سرایت به انسان نیست از این رو نگرانی وجود نداردگفتنی است که بیماری آنفو.است

 شیوع آنفوالنزا حاد پرندگان در مرغ گوشتی *

رزی عت، تجارت و کشاوصنهمچنینی محمد علی کمالی سروستانی رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ گوشتی در گفتگو با خبرنگار 

 بیماری این رو این از ماند، نمی سالن در روز ٤٥ از بیش گوشتی مرغ آنکه به توجه با گفت:  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،گروه 

آخر تنها یک مورد آنفوالنزای حاد پرندگان در مرغ گوشتی  به گفته وی هفته.تنها در مرغ های مادر و تخم گذار شیوع یافته است

 .گزارش شده که از سوی سازمان دامپزشکی معدوم سازی صورت گرفته است

http://www.yjc.ir/fa/news/٥9٦٥٥٧٣/%D٨%B٤%DB%٨C%D9% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.yjc.ir/fa/print/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%20%D9%86%D8%A8%DB%8C%20%D9%BE%D9%88%D8%B1%20%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%20%D9%87%D8%A6%DB%8C%D8%AA%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87%20%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87%20%D9%85%D8%B1%D8%BA%20%D8%AA%D8%AE%D9%85%20%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%20%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%D8%8C%20%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D9%88%20%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C%20%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%20%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA%20%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9%20%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7%20%D8%AD%D8%A7%D8%AF%20%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%20%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA:%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7%20%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C%2014%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%20%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7%DB%8C%20%D8%AD%D8%A7%D8%AF%20%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%20%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B7%D9%88%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D9%87%20%D8%B7%DB%8C%20%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87%20%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%202%20%DA%AF%D9%84%D9%87%20%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9%20%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF.%20%D8%A8%D9%87%20%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%87%20%D9%88%DB%8C%20%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B2
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹5بهمن ماه  ۲۳شنبه 

 کندویروسی مرموز که چاقتان می

تحرکی نیست و ممکن است به خاطر ورود نوعی ویروس مرموز و ناشناخته همیشه چاقی تنها به دلیل پرخوری و کم <غذا و تغذیه

 .در بدن باشد

ها انجام داد، متوجه شد ویروس ها هم ی ویروسای که بر رویکی از دانشمندان دانشگاه ویسکانسین آمریکا طی تحقیقات گسترده

است که پس از  AD-36 یا به اختصار Adenovirus 36 می توانند در ایجاد چاقی در افراد موثر باشند. از جمله این ویروس ها

 .می شودورود به بدن باعث ساخت سلول های چربی بیش از حد می شود و به این ترتیب فرد با چاقی غیر قابل کنترل مواجه 

یکی از بیماران که کارشناسان تشخیص دادند به خاطر ورود عامل ویروسی به بدنش دچار چاقی شده بود، در دوران کودکی پسری 

الغر بوده اما به تدریج با چاقی بسیار شدیدی مواجه شده به نحوی که حتی راه رفتن و انجام فعالیت های روزانه برای او بسیار سخت 

نجام آزمایش مشخص شد که نوعی عفونت ویروسی باعث اضافه وزن در وی شده و پزشکان مجبور به جراحی پس از ا.شده بود

 .اش شدند تا بتوانند مانع از تمایل شدید به خوردن مواد غذایی و افزایش وزن او شوندمعده

که حتی تا سالها باقی می ماند و به گفته محققان اثر مخرب این ویروس حتی پس از نابودی و خروج از بدن چنان گسترده است 

 .بدن به طرزی غیر عادی سلول های چربی تولید می کند و باعث افزایش وزن فرد می شود

هنوز علت اصلی ورود این ویروس به بدن شناخته نشده است و تحقیقات در خصوص این ویروس و اثری که بر چاقی انسان ها دارد، 

بر چاقی انسان ها نخستین بار در تحقیقات  AD-36 تنی است؛ تاثیر گذاری ویروسگف.توسط دانشمندان در حال بررسی است

کارشناسان در تحقیقات اخیر دریافتند میلیون ها نفر در سراسر دنیا به خاطر .شناسایی شد ١9٧٨در سال  Dhurandhar دکتر

 .ابله با این ویروس را نداردشوند و بدن آنها آنتی بادی الزم برای مقاین ویروس به اضافه وزن شدید دچار می

برند الزم است به متخصص مراجعه کنند تا در کنار ریشه یابی علت اصلی چاقی، رژیم غذایی مناسب افرادی که از اضافه وزن رنج می

 .و تمرینات ورزشی برایشان تجویز شود
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹5بهمن ماه  ۱۹سه شنبه 

 کنندها را مسدود میاین مواد غذایی رگ

 شیرینیجاتها در غذاهای آماده، پیراشکی و شوند. این چربیهای ترانس از جمله دشمنان اصلی قلب محسوب میچربی <مواد غذایی

ها شده و آنها را سفت و های چربی در رگمصرف برخی مواد غذایی باعث انباشته شدن پالک.صنعتی به میزان زیادی وجود دارند

خونی و در  هایشود که به زبان ساده معنای گرفتگی رگکنند. این مساله نیز باعث بروز مشکلی به نام تصلب شرائین میتنگ می

 .های خونی دارندشوید که تاثیر زیادی در گرفتگی رگماده غذایی آشنا می ٧درادامه با  .استنهایت سکته قلبی 

 تخم مرغ

همیشه این سوال وجود دارد افرادی که چربی  .ای است که بحث و جدل زیادی در خصوص آن وجود داردتخم مرغ جزو مواد غذایی

های حیوانی است و بنابراین زیاده روی در مصرف آن باعث رغ حاوی چربیتوانند تخم مرغ مصرف کنند یا خیر؟ تخم مخون دارند می

اگر عادت دارید هر روز صبح دو سه عدد تخم مرغ نیمرو  .شودهای خونی میهایی در رگافزایش کلسترول خون و تشکیل پالک

ترول ست. البته از آنجایی که این کلسخصوص زرده تخم مرغ حاوی کلسترول اکنید بهتر است کمی مراقب باشید. یادتان باشد که به

شود تخم مرغ تاثیر متوسطی دارد. یادتان باشد که تخم مرغ خواص و فواید زیادی دارد و نباید از برنامه ها جذب میکمتر توسط روده

 .غذایی حذف شود

 گوشت قرمز

عروقی های قلبی وند باعث افزایش خطر بیماریتواگوشت قرمز نه تنها عاملی برای افزایش خطر ابتال به سرطان روده است بلکه می

زایش برد. یعنی باعث افدهد ال کارنیتین موجود در گوشت قرمز خطر تصلب شرائین را باال میها نشان مینیز باشد. نتایج بررسی

ر افزایش های اشباع شده است که شهرت زیادی دشود. عالوه بر این گوشت قرمز چرب حاوی چربیخطر مسدود شدن عروق می

شود. فقط باید از مصرف روزانه آن خودداری شده و از دیگر کلسترول بد خون دارند. البته همچنان توصیه به حذف گوشت قرمز نمی

 .های چرب نیز استفاده شودمنابع پروتئین مانند ماهی

 های مضرچربی

غذاهای آماده، پیراشکی و شیرینیجات صنعتی به  ها درشوند. این چربیهای ترانس از جمله دشمنان اصلی قلب محسوب میچربی

های اشباع شده موجود در گوشت قرمز مضر هستند چون ها حتی بیشتر از چربیمیزان زیادی وجود دارند. یادتان باشد که این چربی

های گیاهی روغن»در حین خرید محصوالت غذایی به واژه  .شوندباعث کاهش میزان کلسترول خوب و افزایش کلسترول بد خون می

های ترانس بوده و باعث افزایش ها چربیآیند اما واقعیت این است که اینچون در نگاه اول به نظر سالم می .دقت کنید« هیدروژنه

 .شوندکلسترول بد خون می

 نمک 

نفر که عادت به زیاده  2از هر  های قلبی قرار دارید بهتر است غذاهایتان را شور و پرنمک نکنید. به خاطر اینکهاگر در معرض بیماری

ده های خونی شهای و پیری رگشود. این بیماری نیز باعث سفتی رگروی در مصرف نمک دارد یک نفر به پرفشاری خون مبتال می

 .کندشود که در نهایت برای قلب مشکل ایجاد میها میبرد. نمک همچنین باعث رسوب در رگو انعطاف آنها را از بین می

 ت لبنیمحصوال
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 روی نشوید.بدون شک هیچ چیز به اندازه خوردن کره یا خامه با انواع مرباها دلچسب نیست. اما باید حواستان باشد که دچار زیاده

یادتان  .هاستخامه نیز همانند شیر و کره جزو محصوالت لبنی است و حاوی میزان زیادی چربی اشباع شده خطرناک برای رگ

ا باعث هشود. این چربیی اشباع شده برای افرادی که در معرض مشکالت قلبی عروقی هستند، توصیه نمیهاباشد که مصرف چربی

شود به جای خامه یا کره و شوند. توصیه میها میکنند که منجر به تنگ شدن رگافزایش کلسترول خون شده و رسوب ایجاد می

 ..کنید وپز استفادهغیره از روغن زیتون یا روغن کلزا برای پخت

 پنیرها

پنیرها جزو مواد غذایی هستند که افراد در معرض خطر سکته قلبی باید در مصرف آنها احتیاط کرده و حد تعادل را رعایت کنند. 

ها باال دهند. در نتیجه زمینه ایجاد رسوب در رگپنیرها حاوی میزان باالیی کلسترول بوده و میزان کلسترول بد خون را افزایش می

ین الزم دهند. بنابرا. عالوه بر این پنیرها به دلیل چربی و نمک زیادی که دارند امکان ابتال به پرفشاری خون را نیز افزایش میرودمی

 .است که در مصرف پنیر دچار افراط نشوید

 سوسیس و کالباس 

اندازند. ها را نیز به جان افراد سالم میبیماریهای فراوری شده نه تنها هیچ خیری برای بدن ندارند بلکه انواع مشکالت و این گوشت

شود که هایی ایجاد میشوند. زمانی که کلسترول خون باال باشد پالکسوسیس و کالباس و غیره باعث افزایش کلسترول بد خون می

یابد. فراموش نکنید که شوند. در نتیجه خطر بروز سکته قلبی افزایش میها چسبیده و باعث کند شدن جریان خون میبه جداره رگ

های اشباع شده است های قرمز حاوی چربیاین مواد غذایی همچنین حاوی میزان زیادی نمک هستند. یادتان باشد که چربی گوشت

 .شوند. البته منظورمان این نیست که مصرف گوشت قرمز را به طور کلی حذف کنیدکه باعث افزایش کلسترول بد خون می
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹5بهمن ماه  ۱۷یک شنبه 

 خوردنی که نباید با معده خالی مصرف شوند 5

الت توانند بروز مشکاند که اگر با معده خالی مصرف شوند میغذایی اشاره کردهمتخصصان تغذیه و سالمت به پنج ماده  <مواد غذایی

کند که در لحظه تصمیمات اشتباهی در انتخاب مواد غذایی مصرفی گرسنگی اغلب ما را ترغیب می.گوارشی را به همراه داشته باشند

سیری شود و هم طعم و مزه رضایت بخشی داشته بگیریم و ممکن است خوردنی که در این مواقع انتخاب می کنیم هم منجر به 

یکی از بزرگترین اشتباهات در تغذیه مصرف .باشد اما معلوم نیست که در آن زمان همین ماده غذایی با معده ما سازگار باشد یا نه

معده،برگشت  زخم های گوارشی نظیربرخی از مواد غذایی خاص با معده خالی است که می تواند منجر به بروز مشکالت و ناراحتی

 .اسید معده یا یبوست شود

 :ساز شود عبارتند ازپنج غذایی که مصرف آنها با معده خالی می تواند مشکل 

 یگوجه فرنگ -۱

 فرنگی با معده خالیشود. مصرف گوجهفرنگی وجود دارد که منجر به افزایش اسید معده میسطح باالیی از اسید تانیک در گوجه

 .زخم معده خواهد شدمنجر به ایجاد 

  نوشابه -2

نوشابه حاوی قند زیادی است و نوشیدن آن با معده خالی اشتباه بزرگی است، زیرا قند آن مستقیم وارد جریان خون شده و منجر به 

 .شود. همچنین موجب نفخ و کاهش سوخت و ساز بدن می شودافزایش فشارخون می

  سبزیجات سبز -3

ند که سبزیجات برگ سبز خواص زیادی دارند، گاهی در زمان مصرف آن اشتباه و آن را با معده خالی مصرف با اینکه همه بر این باور

 .شودکنند. مصرف سبزیجات سبز منجر به سوزش سردل و درد شکمی میمی

  ماست -4

های تریشدن باکجر به کشتههایی است که منها برای صبحانه ماست است در حالی که ماست حاوی باکتریترین انتخابیکی از رایج

 .کندشده، معده را اسیدی کرده و نفخ ایجاد میخوب در معده 

  مواد غذایی تند -5

 رسانند و منجر بههایی که نباید با معده خالی مصرف شوند، غذاهای تند و تیز است که به دیواره معده آسیب میاز دیگر خوردنی

کنند. تحریک دیواره معده نیز و در نتیجه در دیواره معده و مخاط روده اخالل ایجاد میشوند ترشح بیش از اندازه اسید معده می

 .شودمنجر به زخم معده می
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 سالمت
 فارس - ۹۵/۱۱/۱۹ : تاریخ

 ها کاهش زمان قرنطینه دام در نقاط مرزی و افزایش کنترل
 معاون تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی گفت: برای افزایش نظارت بر ورود دام به کشور زمان قرنطینه دام را کاهش داده و نظارت

  .به جای ورود دام زنده، محصول نهایی وارد شودها در نقاط مرزی، ایم و با افزایش تعداد کشتارگاهکیفی را افزایش داده

ایی های آلوده کشوره، در پاسخ به اینکه چه تمهیداتی برای ورود دامخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی زاده در گفتایرج هاشم

شود سال گذشته افزایش تب برفکی به همین دلیل بوده، چرا که گفته می اید،همچون سوریه به ایران در مرزهای غربی اندیشیده

گفت: مرزهای خاکی غربی و شرقی کشور بسیار گسترده است و اینکه بتوانیم این مرزها را با دیوارکشی محصور کنیم، کار آسانی 

اری و کنترل آن هستیم، خاطرنشان کرد: وی با اشاره به اینکه به جای آنکه مقابله کنیم، به دنبال کاهش ریسک خطر بیم.نیست

تر بگیریم و در نهایت محصوالت بیمار را مداوم و ترجیحاً در همان نقاط قرنطینه ایم بحث قرنطینه را در نقاط مرزی جدیسعی کرده

  .دمرزی دام را تبدیل به محصول کرده و وارد کشور کنیم تا تمامی موارد کنترل کیفیت و سالمت آن تأیید شده باش

های کنیم تا از ورود داممعاون تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی تصریح کرد: به کمک نیروهای انتظامی و قوه قضاییه تالش می

 .ها هم از این پدیده استقبال کردندقاچاق از مرز خاکی به کشور جلوگیری شود و حتی مرزنشین

از کشورهای همسایه برطرف شود و گفت: به عنوان  راستای کنترل ورود دامها در زاده اظهار امیدواری کرد تا برخی نارساییهاشم

مثال مدت زمان قرنطینه دام ورودی به کشور بسیار طوالنی بود تا حدی که دامداران نقاط مرزی را در کشور با مشکل مواجه کرده 

 .د بیفزاییمهای کنترل کیفی خوتر کرده و بر نظارتبود که ما سعی کردیم این مدت را کوتاه

 .ایمنها داشتهها بود که سعی در افزایش تعداد آها در نقاط مرزی از دیگر نارساییوی افزود: همچنین کمبود تعداد کشتارگاه

خبرنگار فارس پرسید تمام این توضیحات در مورد واردات دام از مبادی رسمی است و چه فکری برای ورود دام قاچاق که ممکن 

اید که معاون سازمان دامپزشکی پاسخ داد: خود مردم هم تمایلی به انجام کار خالف را به همراه داشته باشد کرده هاییاست، بیماری

ندارند، مگر اینکه نیاز روزمره آنها برآورده نشود و وقتی تمام شرایط و تسهیالت برای تجار در راستای واردات رسمی دام زنده وجود 

 .دام ندارد و اکنون نیاز بازار در این راستا به راحتی با شرایط آسان قابل تأمین استدارد دیگر کسی رغبتی به قاچاق 

تأیید  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار فارس، این سخنان در حالی است که طبق مصاحبه پوریان رئیس شورای تأمین دام زنده با 

ه یکی از دالیل افزایش بیماری تب برفکی بین دام سبک به دلیل ورود قاچاق دام از کشورهایی همچون کرده بود که سال گذشت

  .سوریه به ایران بوده است
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 سالمت
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۰تاریخ: 

 مرغ ناقل آنفلوآنزا نیستدلیل شیوع آنفلوآنزا/ تخممیلیون پرنده به 9سازی معدوم

دلیل شیوع آنفلوآنزا معدوم شده است، اما بر اساس اظهار اگرچه طبق آخرین اعالم سازمان دامپزشکی، شش میلیون قطعه طیور به

 .میلیون قطعه افزایش یافته است 9امروز به نظر بخش خصوصی، این مقدار تا 

میلیون  9وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت: از سه ماه گذشته تاکنون حدود گذار ایران امروز در گفتدبیرکل کانون مرغ تخم

 دلیل شیوع آنفلوآنزا، معدوم شده است.اند، بهگذار بودهپرنده که عمدتاً طیور تخم

دلیل ها در واحدهای روستایی و بومی است، افزود: بهای بوده که بیشتر کانونگونهبا اشاره به اینکه سیر بیماری به فرزاد طالکش

ها نسبت به واحدهای بزرگ و متراکم تراکم و تعداد کمتر طیور بومی، آمار تلفات نسبت به واحدهای صنعتی کمتر شده و خسارت

دلیل رعایت ز آنفلوآنزا همچنان در صنعت طیور وجود دارد؛ زیرا همین واحدهای روستایی بهکمتر است.به گفته وی، اما نگرانی ا

شود؛ بنابراین الزم است تا مهار ای، باعث ادامه یافتن چرخه بیماری مینکردن مسائل علمی و فنی در بهداشت و شرایط قرنطینه

 کامل این بیماری، مسئوالن همچنان دست از تالش برندارند.

مرغ گذار، قیمت تخمای از طیور تخمدلیل از بین رفتن بخش عمدهرفت بهکش معتقد است: با ظهور ویروس آنفلوآنزا انتظار میطال

یامد و وجود ندلیل عقب ماندن از برنامه صادراتی و نیز اعمال شرایط مدیریتی، مشکلی در تأمین این محصول بهافزایش یابد، اما به

داری حداکثر چهارهزار تومان در هر کیلوگرم است؛ البته برای جلوگیری از ظرر مالی مرغداران، این قیمت مرغ درب مرغقیمت تخم

مرغ به هزار تن تخم ٤٠ها باشد.وی درباره صادرات بیان کرد: از ابتدای سال جاری تا قبل از شیوع بیماری، حدود باید بیشتر از این

درصد کاهش داشت؛ بنابراین اگر تا پایان سال مشکل  ٤٠نسبت به مدت مشابه سال قبل، افغانستان و عراق صادر شد که این مقدار 

لبته ها خواهد بود، ادلیل وجود آنفلوآنزا حل نشود، افت حجم محصول صادرشده نسبت به سال قبل بسیار بیشتر از اینصادراتی به

ترین آنها افزایش داشته باشیم، دالیل متفاوتی دارد که مهمصادرات  9٤اینکه نتوانستیم در نیمه نخست سال جاری به اندازه سال 

 قیمت پایه و تعلق نگرفتن مشوق صادراتی از طرف دولت است.

این نماینده بخش خصوصی ادامه داد: به همین دلیل، اکنون ترکیه در عراق و هند و پاکستان نیز در افغانستان سهم عمده صادرات 

توانند محصوالت کشور دنیا بیماری آنفلوآنزا را گزارش داده و نمی ٥٥.طالکش تأکید کرد: اکنون مرغ را به خود اختصاص دادندتخم

مرغی خود را به کشورهای دیگر صادر کنند، دلیل آن هم جلوگیری از شیوع آنفلوآنزا در واحدهای پرورشی است، وگرنه هیچ مشکلی 

مرغ تولیدشده در کشورشان را خود را تمام کشورهای درگیر مرغ و تخمها وجود ندارد، زیاز نظر مصرف این محصوالت برای انسان

زنند، ها با انتشار اشتباه اظهار نظر کارشناسان به نگرانی مردم دامن میکنند.وی در پایان با تأکید بر اینکه برخی رسانهمصرف می

یست ها درج شده، صحیح نبه انسان در برخی خبرگزاریمرغ هایی که مبنی بر انتقال آنفلوآنزا از طریق پوست تخمیادآور شد: صحبت

بندی شده با برندهای های بستهمرغتوانند از تخممرغ عاری از آلودگی به مدفوع سالم بوده و مردم برای اطمینان بیشتر میو تخم

 معتبر استفاده کنند./

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٥2١/%D9%٨٥%D٨%B9%D٨%AF% 
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 سیب زمینی
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 شیالت
 فارس - ۹۵/۱۱/۱۶ : تاریخ

 پرورش میگو در هرمزگان رشد خوبی داشته است
  .هرمزگان رشد خوبی داشته استرئیس سازمان شیالت ایران گفت: پرورش میگو در استان 

از بندرعباس ، بعد از ظهر امروزحسن صالحی در نشست ستاد توسعه شیالت استان هرمزگان، با بیان  خبرگزاری فارسبه گزارش 

ود، اظهار داشت: پشتیبانی خوبی در استان راینکه صنعت میگو به عنوان یکی از صنایع مهم در حوزه تولید و شیالت به شمار می

 .هرمزگان از صنایع شیالتی را شاهد هستیم که ریشه در نگاه عمیق و کاربردی مسئوالن رده باالی استان دارد

بودن این صنعت  ترین فعالیت صنعتی با محیط زیست است که این امر نشان از اهمیت و به صرفهپروری منطبقآبزی وی اضافه کرد:

توانیم محیط زیست خوبی داشته باشیم که مردم در رفاه، امنیت و معیشت زمانی میرئیس سازمان شیالت ایران تصریح کرد: .اردد

های اخیر روند خوبی را در پرورش میگو پشت سر گذاشته به صالحی افزود: هرمزگان در سال.مطلوب و مناسب قرار داشته باشند

معاون وزیر جهاد کشاورزی و .رودتولید بوشهر را جا گذاشته و این دستاورد مهمی به شمار میهای در حجم نحوی که در این سال

ش های پروررئیس سازمان شیالت ایران در پایان خاطرنشان کرد: در صورت مساعدت استان در باب رفع مشکالت زیرساختی سایت

 .ها به استان کمک کنیمجمله توسعه پرورش در قفس و الیروبی های شیالتی ازکنیم در سایر حوزهمیگو، ما نیز در مرکز تعهد می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١٣9٥١١١٦٠٠١٤92 
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 شیالت
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۷تاریخ: 

رسد/ رویکرد جدید در توسعه شیالت برای جذب هزار تن می ۱4به صادرات میگو تا پایان امسال 

 گذاری و بازار صادراتی در پسابرجامسرمایه

هزار تن میگوی صادراتی در کشور تولید و صادر شد که امسال میزان صادرات میگو از کشورمان به بیش از  ١2سال گذشته بیش از 

الحی، در جشن شکرانه میگوی پرورشی استان هرمزگان ضمن شادباش دهه فجر به گزارش ایانا، حسن ص.هزار تن خواهد رسید ١٤

 ٤٠٠میلیون دالر بود که این رقم در سال جاری به  ٣٥٠اظهار کرد: پارسال ارزش محصوالت شیالتی صادراتی کشور رقمی در حدود 

شاورزی در دولت تدبیر و امید، بیان وی با اشاره به موفقیت های حاصل شده در بخش های مختلف ک.میلیون دالر خواهد رسید

میلیون دالر به کمتر از  9داشت: امسال در سایه تالش های انجام شده، میزان واردات کشور در زمینه تولیدات شیالتی از بیش از 

میلیون  ١2٠صالحی با بیان اینکه امروز بیش از .سه میلیون دالر می رسد که این موفقیت به برکت خودباوری به دست آمده است

تن انواع محصوالت کشاورزی در کشور تولید می شود، خاطرنشان کرد: خودکفایی در تولید گندم از جمله موفقیت های بزرگی است 

رئیس سازمان شیالت ایران با .که در دولت تدبیر وامید رقم خورده و این خودکفایی تبلور بزرگ ترین بخش اقتصاد مقاومتی است

هزار تن میگوی صادراتی در کشور تولید و صادر شد، اظهار داشت: امسال میزان صادرات میگو  ١2بیش از بیان اینکه سال گذشته 

 .هزار تن خواهد رسید و کیفیت و فرآوری میگوی تولیدی در کشور نیز بسیار خوب است ١٤از کشورمان به بیش از 

ر حوزه توسعه شیالت برای جذب سرمایه گذاری و بازار معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: در پسابرجام رویکرد جدیدی در کشور د

صادراتی انجام شد به طوری که در یکسال گذشته با کشورهای فرانسه، رومانی، فنالند، ایتالیا، چین، ویتنام، روسیه، تایلند مذاکراتی 

 .در این مراسم از پرورش دهندگان میگو در استان هرمزگان تجلیل و قدردانی شد.انجام شد

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٣٥٧/%D٨%B٥%D٨%A٧%D٨% 
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵بهمن  ۱۷تاریخ: 

 میلیون دالر می رسد 4۰۰صادرات محصوالت شیالتی به 

 .میلیون دالری ارزش صادرات محصوالت شیالتی کشور تا پایان امسال خبر داد ٥٠معاون وزیر جهاد کشاورزی از افزایش 

رسانی وزارت جهاد کشاورزی حسن صالحی در جشن شکرانه به نقل از پایگاه اطالعاقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به گزارش گروه 

سال گذشته ارزش محصوالت شیالتی صادراتی  :گان ضمن تبریک ایام اهلل دهه مبارک فجر اظهار داشتمیگوی پرورشی استان هرمز

 .میلیون دالر خواهد رسید ٤٠٠میلیون دالر بود که این رقم در سال جاری به  ٣٥٠کشور رقمی در حدود 

امید، بیان کرد: امسال در سایه تالش وی با اشاره به موفقیت های حاصل شده در بخش های مختلف کشاورزی در دولت تدبیر و 

میلیون دالر به کمتر از سه میلیون دالر می رسد که  9های انجام شده میزان واردات کشور در زمینه تولیدات کشاورزی از بیش از 

 .این موفقیت به برکت خودباوری به دست آمده است

ت کشاورزی در کشور تولید می شود، افزود: خودکفایی در تولید میلیون تن انواع محصوال ١2٠صالحی با بیان اینکه امروز بیش از 

گندم از جمله موفقیت های بزرگی است که در دولت تدبیر وامید رقم خورده و این خودکفایی تبلور بزرگترین بخش اقتصاد مقاومتی 

در کشور تولید و صادر شد، اظهار هزار تن میگوی صادراتی  ١2رئیس سازمان شیالت ایرن با بیان اینکه سال گذشته بیش از .است

هزار تن خواهد رسید و کیفیت و فرآوری میگوی تولیدی در کشور نیز  ١٤داشت: امسال میزان صادرات میگو از کشورمان به بیش از 

 سرمایهمعاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: در پسابرجام رویکرد جدیدی در کشور در حوزه توسعه شیالت برای جذب .بسیار خوب است

گذاری و بازار صادراتی انجام شد به طوری که در یکسال گذشته با کشورهای فرانسه، رومانی، فنالند، ایتالیا، چین، ویتنام، روسیه، 

 .تایلند مذاکراتی انجام شد

 .در این مراسم از پرورش دهندگان میگو در استان هرمزگان تجلیل و قدردانی شد

http://www.yjc.ir/fa/news/٥9٦٦٦٨٨/%D٨%B٥%D٨%A٧%D٨%AF% 
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 شکر )چغندر / نیشکر(
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 شیر و فراوردهها
 فارس - ۹۵/۱۱/۲۲ : تاریخ

  2۰۱7میلیون لیتر شیر در اتحادیه اقتصادی اورسیا طی سال  4۶داد تولید 
  .میلیون تن شیر تولید خواهد کرد ٤٦.٥وزیر کمیسیون اقتصادی اوراسیا گفت: اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال جاری، بیش از 

وزیر و عضو هیئت مدیره کمیسیون اقتصادی اورسیا در « سرگی سیدورسکی  »،بیشکک در خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار 

وری از امور صنعت و کشت، وضعیت بازار لبنیات اتحادیه اقتصادی اوراسیا را مورد تحسین قرار داد و اقدامات الزم برای افزایش بهره

در سال  :با اشاره به نتایج حاصل از توسعه صنایع لبنی گفتوی .صنایع لبنی کشورهای اتحادیه را به اعضای این نشست ارائه کرد

درصدی دارد اما در  ٧٠اند و با اینکه روسیه در تولید آن سهم میلیون تن شیر تولید داشته ٤٥.٤، کشورهای اتحادیه بیش از 2٠١٦

وضعیت مشابهی نیز در ارمنستان و وی افزود: .شوددرصد تقاضا( شیر تولید می ١٠٠درصد از  ٨2این کشور کمتر از مقدار مصرف )

کند )در شود و این در حالی است که حجم تولید در بالروس و قرقیزستان از حد تقاضای داخلی تجاوز میقزاقستان مشاهده می

ای هبرابر بیشتر است( و همین وفور تولید به این کشورها فرصت افزایش صادرات شیر به کشورهای این اتحادیه و کشور 2.٥بالروس، 

وزیر کمیسیون اقتصادی اوراسیا تصریح کرد: بر اساس برآوردها، ارزش واردات جایگزینی شیر یک میلیارد دالر .ثالث را داده است

 از واردات کاهش و تن میلیون ٥ تا دوجانبه تجارت افزایش شیر، تن میلیون  ٤٦.٥بوده است و به طور کلی، در سال جاری، تولید 

های مطلوب برای هسیدورسکی همچنین از تهیه یک فهرست از پروژ.شودمی بینیپیش تن میلیون ٣.2 میزان به ثالث کشورهای

وری از صنایع لبنی در چند سال آینده و تالش همگانی های پیچیده کشت و صنعت به منظور افزایش بهرهتحقیقات مشترک در زمینه

های مشترک و و همچنین هماهنگی فعالیت پرورشی برای اجرای برنامه در توسعه یک رژیم غذایی مناسب و داروهای دامپزشکی

وی در پایان، پیشنهاد ایجاد انجمن تولید شیر اوراسیا را جهت ایجاد یک جلسه مالقات .های نوین در پرورش خبر دادآوریمعرفی فن

 .ین اتحادیه را ارائه دادبرای توسعه موضوع مشترک بازرگانی و به منظور دفاع از منافع این صنعت در فضای ا

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١٣9٥١١2١٠٠٠٠٨٧ 
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 شیر و فرآورده ها
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۸تاریخ: 

راهی جز  /تومان در کیلو باشد 9۰۰اروپا، نباید باالتر از قیمت شیرخام ممتاز ایران در مقایسه با شیر تولیدی 

 تقسیم مشکل صنایع لبنی با دامداران نیست

 .شده تولید شیرخام کشورمان را در مقایسه با اروپا بسیار باال دانستحسین چمنی، قیمت تمام

 ال دانست.شده تولید شیرخام کشورمان را در مقایسه با اروپا بسیار باحسین چمنی، قیمت تمام

های اخیر به ایانا گفت: با توجه به قیمت جهانی یکی از کارشناسان صنعت شیر کشور، امروز درباره کاهش قیمت شیرخام در ماه

 تومان در هر کیلوگرم باشد. 9٠٠شیرخام و کیفیتی که شیر اروپایی دارد، نرخ این محصول در بهترین شرایط نباید بیشتر از 

توان بابت این موضوع، دامدار را مقصر دانست، افزود: رسیدگی به این مسئله، بحث کارشناسی به اینکه نمیحسین چمنی با اشاره 

شده شیرخام در کشور وگو خارج است؛ زیرا باید تحلیلی از چرایی باال بودن قیمت تمامعمیقی الزم دارد که از حوصله این گفت

 .صورت گیرد که تمام جوانب را در نظر داشته باشد

ها، نوسانات نرخ ارز و عنوان مثال، شرایط حاکم بر بازار داخلی و تاثیرپذیری از نوسانات جهانی، ساختار دامداریوی ادامه داد: به

 جا کند.تواند در این مسئله تأثیر داشته و نتایج را جابهقیمت خوراک، آموزش دامداران و... همگی می

ها اعالم کردند که امکان تومان مطرح شد، کارخانه ٤٤٠هزار و ش قیمت شیرخام به یککه بحث افزای 9٣به گفته چمنی، از سال 

اند، اما همه باید قبول چنین افزایشی وجود ندارد. این در حالی است که دامداران در این مدت، بر اجرای این مصوبه پافشاری داشته

است که مشکل اصلی در فروش  ضعیت تولیدکنندگان به جایی رسیدهکنیم که قیمت در بازار، تابع میزان عرضه و تقاضاست. امروز و

وگو با خبرگزاری ایانا مطرح شد. این مشکل برای صنایع شود، نه قیمت؛ موردی که سال گذشته نیز در گفتشیرخام خالصه می

 ها هستید.تبدیلی هم تکرار شده و شما شاهد عرضه محصول با تخفیف باال در فروشگاه

شاهد  های گذشتهرد: کاهش قدرت خرید مردم، بیشترین تأثیر را بر افت قیمت شیرخام داشته و به همین دلیل طی ماهوی تأکید ک

های یها طی سالیان متوالی، به تأیید حسابرسایم. این در حالی است که کارخانهتثبیت یا روند نزولی نرخ این محصول استراتژیک بوده

توانند ضررهای مالی تحمیل شده اند، اما از این پس نمیسود بسیار اندک فعالیت خود را ادامه دادهرسمی و اطالعات بورس با حاشیه 

ر شوند، وجود ندارد. از منظجز تقسیم مشکل با دامداران که یکی از دو حلقه مهم تولید محسوب میرا تحمل کنند؛ بنابراین راهی به

النفع تولیدکنندگان بر عهده دولت است که امیدواریم در قالب یارانه یا کمک به قانون نیز قیمت تابع عرضه و تقاضا و تأمین عدم

 خرید تضمینی این مهم محقق شود./

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٣٨٠/%D9%٨2%DB%٨C%D9 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/40380/%D9%82%DB%8C%D9


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                         5139 اخبار کشاورزی هفته سوم بهمناهم 

 

167 
 

 شیر و فرآورده ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵بهمن  ۱۸تاریخ: 

 طرح خرید توافقی شیر خام شکست می خورد؟

مقدسی گفت: با توجه به عدم تخصیص بودجه به سازمان تعاون روستایی برای پرداخت مطالبات دامداران می توان گفت که ادامه 

 .این روند منجر به شکست این طرح خواهد شد

ان، اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوگروه صنعت، تجارت و کشاورزی احمد مقدسی رئیس انجمن صنفی گاوداران در گفتگو با خبرنگار 

 2٧٠تن شیر با متوسط قیمت هزار و  ٨٥٠ر داشت: روزانه به طور میانگین با اشاره به آخرین وضعیت خرید توافقی شیر خام اظها

 .تومان از استان های اصلی تولید خریداری می شود

میلیارد تومانی مشوق صادراتی که  2٠٠درصد مطالبات دامداران باقی مانده است، افزود: علی رغم مصوبه  ٥٠وی با اشاره به اینکه 

مان تعاون روستایی برای پرداخت مطالبات دامداران اختصاص دارد، اما تا کنون بودجه ای در اختیارسازمان میلیارد تومان آن به ساز ٥٠

 ینا روند این ادامه صورت در که چرا یابد تخصیص بودجه این تر سریع چه هر رود می انتظار که و کارخانه های لبنی قرار نگرفته 

عدم تخصیص بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه منجر به شکست طرح خرید مقدسی ادامه داد: .انجامد می شکست به طرح

 .توافقی خواهد شد چرا که دامداران برای امرار معاش و هزینه های تولید مجبورند که شیر خام خود را به هر قیمتی به فروش رسانند

با اجرای طرح خرید توافقی، شیر مازاد دامداران  :کرد رئیس انجمن صنفی گاوداران با اشاره به مزایای خرید توافقی شیر خام عنوان

 استمرار برای رو این از شدند می خارج تولید صحنه از زیادی دامداران طرح این اجرای عدم صورت در که از بازار جمع آوری شد 

دا به بازار عرضه مجد شده آوری جمع شیرهای تا یابد اختصاص لبنی های کارخانه به صادراتی مشوق که است الزم توافقی خرید

 .نشود

http://www.yjc.ir/fa/news/٥9٦٧٠٨٧/%D٨%B٧%D٨%B١%D٨%-AD 
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 صادرات و واردات
 فارس - ۹۵/۱۱/۱۷ : تاریخ

 هزار تن آرد گندم ایران در بورس کاالی ایران ۱8عرضه 
  .شودهزار تن آرد گندم ایرانی جهت صادرات به بازارهای جهانی عرضه می ١٨بهمن ماه برای نخستین بار  ١٧روز یکشنبه  

هزار تن  ١٨در این روز و در تاالر صادراتی  بورس کاالی ایرانبه نقل از روابط عمومی و امور بین الملل  خبرگزاری فارسبه گزارش 

تن عایق رطوبتی شرکتهای آذربام عایق کار  ٧٤٠در این تاالر همچنین .دالر در هر تن عرضه می شود 2٧٥آرد گندم به قیمت پایه 

هزار تن انواع قیر شرکتهای پتروتار کیمیا، عایق اصفهان و معماران تجارت آفتاب بر روی تابلوی عرضه  ١١ه همراه حدود و دانا گام ب

تن انواع  ٧٧٠هزار و  ١2بر اساس این گزارش، تاالر محصوالت صنعتی و معدنی بورس کاالی ایران در این روز شاهد عرضه .می رود

صنایع فوالد هیربد زرندیه  2٥تا  ١٤سایز  A3 سبد میلگرد.تیرآهن شرکت ذوب اصفهان است سبد میلگرد مخلوط و سبد میلگرد و

 مولیبدن، سولفور تن ١2٠ کننده عرضه روز این در نیز مس ملی شرکت. شود می عرضه تاالر این در  تن ٣9٦٠نیز در صورت تقاضا تا 

در این تاالر عرضه  را مفتول مس تن ٤٠ نیز شمال راد گیل شرکت. است عیار کم مس تن هزار 2٠ و گرانبها فلزات کنسانتره تن ١2

هزار تن لوب کات سبک و  ١١تن وکیوم باتوم ،  ٣٤٠هزار و  ٤١های نفتی و پتروشیمی نیز شاهد عرضه تاالر فرآورده.می کند

 .تن آرگون است ١٥٠تن گوگرد گرانوله و کلوخه و  ١٣٠٠سنگین، 

تن انواع  ٤٦٠٠تن انواع قیر شرکت های نفت جی، نفت پاسارگاد و نگین فخر آذربایجان و  ٧٠٠هزار و  ٣9در این تاالر همچنین 

هزار قطعه جوجه یک روزه اجداد  ١٦در تاالر فرعی بورس کاالی ایران طی روز جاری .مواد پلیمری و شیمیایی عرضه می شود

های یک روزه گوشتی عرضه می شود. از دیگر عرضه هزار قطعه جوجه 42هزار قطعه جوجه یک روزه مادر گوشتی و  ٤٠گوشتی، 

 .تن رب گوجه اشاره کرد ٣٧٦2تن ضایعات آهنی شرکت نفت جی و  ٣٠٠این تاالر می توان به عرضه 

هزار تن ذرت طرح قیمت تضمینی به صورت  ١٥تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران طی روز یکشنبه شاهد عرضه حدود 

 .ار تن به صورت فیزیکی استهز ٨گواهی سپرده و 

تن روغن خام سویا و روغن پالم  2٠٠تن شکر سفید و شکر خام و  ٥٣٠٠هزار تن گندم خوراکی و دوروم،  2٣در این تاالر همچنین 

 .عرضه می شود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١٣9٥١١١٧٠٠٠٤٦٥ 
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 صادرات و ورادات
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۲تاریخ: 

 واردات دام زنده سبک و سنگین از مرزهای شرقی کشور آزاد شد

مقررات قرنطینه و بهداشتی های مرزی با رعایت واردات دام زنده سبک و سنگین از مرزهای شرقی کشور از گمرکات رسمی و بازارچه

 .در آستانه انتخابات ریاست جمهوری برای تنظیم بازار داخلی آزاد شد

بر اساس مذاکرات انجام شده میان معاونت های بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت واردات دام زنده سبک و 

 سایر و با مقرارت قوانین قرنطینه بهداشت به تایید سازمان دامنپزشکی های مرزی سنگین از مبادی ورودی اعم از گمرکات و بازارچه

 :است زیر شرح به هانگاری نامه این مشروح که شد اعالم مجاز کشور شرقی های مرز از مربوطه ضوابط

ای به مجتبی خسروتاج معاون وزیر اکبر مهرفرد قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی و صنایع کشاورزی با ارسال نامهعلی

و به استناد ماده یک قانون تمرکز  ١٣/١١/9٥مورخ  9٥/٥٠١/٤٧٧٠صنعت و رئیس سازمان توسعه تجارت نوشت پیرو نامه شماره 

نامه اجرایی آن به مجلس شورای اسالمی و آئین 1391ورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب سال وظایف و اختیارات بخش کشا

وری بخش کشاورزی بدین وسیله واردات قانون افزایش بهره ١٦و تبصره ذیل ماده  ٦/١2/١٣92مورخ  ١٨١٥٥2/ت/٣9292شماره 

های مرزی با رعایت مقررات قرنطینه و بهداشت به تایید چهدام زنده )سبک و سنگین( از مبادی ورودی اعم از گمرکات رسمی و بازار

 .گرددسازمان دامپزشکی کشو رو سایر مقررات موضوعه از مرزهای شرقی کشور مجاز اعالم می

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٥٧٦/%D9%٨٨%D٨%A٧% 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵بهمن  ۲۰تاریخ: 

 هزار تن بالل از کدام کشورها وارد ایران شده اند؟ 5

 .هزار تن ذرت )بالل سبز( وارد کشور شده است ٥ماه منتهی به آذر ماه سال جاری قریب به  9بر اساس آمار گمرک در 

ماه منتهی به آذر  9، بر اساس آمار گمرک در  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

وارد کشور   ٨99٧٠٣٥٦٠99 ریالی ارزش و 29٦٠٦9٨     دالری ارزش به  (سبز بالل) ذرت تن  هزار ٥ماه سال جاری قریب به 

 ارزش و   2٨٠٤٧٥٧   دالری ارزش به( سبز بالل) ذرت   تن  هزار ٤  از بیش  کردن صادر با  کشور امارات.شده است

 ارزش با کشور  به  (سبز بالل) ذرت تن 2٦٠  از بیش  صادرات با  آرژانتین  در رتبه اول و پس از آن   85209485699   ریالی

 .در رده دوم قرار دارد  4760870400  ریالی ارزش و ١٥٥9٤١    الری

 

 

کشورطرف  ماه

 معامله

ارزش  ارزش ریالی وزن)ک.گ(

 دالری

امارات  1

متحده 

 عربی

912740 17467465356 577599 

امارات  2

متحده 

 عربی

896250 16908266148 558489 

امارات  3

متحده 

 عربی

1277835 22756131448 749321 

 155941 4760870400 260000 آرژانتین 4

امارات  4

متحده 

 عربی

1602130 28077622747 919348 

 

http://www.yjc.ir/fa/news/٥9٧2٠٠2/٥%D-9%٨٧%D٨%B2%D٨ 
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 صادرات و واردات
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۷تاریخ: 

 واردات دام، به معنی ورشکستگی واحدهای تولیدی داخل نیست

رسانی وزارت جهاد ها، مرکز روابط عمومی و اطالعدر پی انتشار خبری درباره رشد نجومی ثبت سفارش گاو زنده در برخی رسانه

 .کشاورزی توضیحاتی ارائه کرد

درصدی ثبت سفارش گاو از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر  9٠٠هزار و  9چند روز پیش، گزارشی مبنی بر رشد نجومی 

ای بر ضد تولید داخلی قلمداد کردند. البته پیش از این معاون وزیر گونهها نیز بر این موضوع دامن زده و آن را بهشد که برخی رسانه

اکتفا کردن به یک نژاد برای تولید شیر و گوشت کار "، گفته بود: نخستین پروژه پرورش گاو سیمنتالاز  جهاد کشاورزی در بازدید

رای ها را بمنطقی نیست. امروزه تمام دنیا برای تأمین نیازهای پروتئینی و شیری خود نژادهای مختلف را بررسی کرده و بهترین

بیلیارد و سمینتال دومنظوره ان مثال نژاد جِرزی در تولید شیر، هِرفورد در تولید گوشت و مونتعنوکنند. بهپرورش انتخاب می

بنابراین حدود دوهزار رأس از گاو سمینتال در اوایل مهر سال جاری به کشور وارد شد که مبنایی برای استفاده از چند نژاد "هستند.

منظور حفظ هرچه بیشتر مراتع کشور در دستور کار قرار بر پرورش دام سبک بهدر تولید شیر و گوشت باشد. از اینها گذشته تاکید 

وری از نژادهای بومی منظور ارتقای راندمان تولید و بهرههایی، بهگرفته است. در این راستا مرکز اصالح نژاد دام کشور طی برنامه

های غیرمرتعی، ی ژنتیکی جدید جهت پرورش در سامانههاگیری از نژادهای خارجی در تولید ترکیبگوسفند و بز، همچنین بهره

 ای را در دستور کار خود قرار داده است.های ویژهبرنامه

منظور پرورش با هدف ارتقای تولید و های هسته نژادهای خالص خارجی به، ایجاد گلهرئیس گروه اصالح نژاد دام سبکبه گفته 

 های سبکمنظور اصالح نژاد دامهای تولید مواد ژنی و دام مولد بهین ایجاد گلههای غیرمتکی به مرتع و همچناصالح نژاد در سامانه

 اند.های مهم اجرایی بودهمند ازجمله طرحهای غیردولتی و عالقهگذاری بخشبومی کشور با سرمایه

د کا به یک نژاد دام سنگین برای تولیهایی است که اوالً اتها و برنامهگذاریبر این اساس، جوابیه وزارت جهاد کشاورزی نیز بر سیاست

 شیر و گوشت را کنار گذاشته و از نژادهای برتر دنیا که سازگار با اقلیم ایران هستند، استفاده کند؛ دوما در زمینه دام سبک، نژادهایی

 های بسته قابل نگهداری.را تربیت کند که کمتر متکی به مراتع باشند و در سیستم

ت های وزارویژه شیر و گوشت ازجمله برنامهوری در تولید محصوالت پروتئینی بهافزایش بهره" :رح زیر استمتن این توضیحات به ش

های های اقتصاد مقاومتی در تأمین امنیت غذایی با اتکا به تولید داخل است. نتیجه بررسیجهاد کشاورزی در راستای اجرای سیاست

العه وضعیت تولید محصوالت پروتئینی در کشورهای پیشرو در صنعت دامپروری، گرفته از وضعیت دام کشور و همچنین مطصورت

های سبک و سنگینی در جهان وجود دارد که از نظر زاد و ولد و ضریب تبدیل خوراک دام به شیر حاکی از آن است که نژادهای دام

 های موجود کشور کارایی دارند.و گوشت، چند برابر دام

المللی پس از توافق برجام، رایزنی با کشورهای پیشرو آغاز شد و پس های بینگیری از ظرفیت گسترش همکاریبر این اساس، با بهره

های جدید صنعت دامپروری به از بررسی دقیق و انطباق شرایط پرورش دام با اقلیم کشور، هماهنگی برای انتقال دام و تکنولوژی

 ویژه روستاییان انجام گرفت.برداران بهرآمد بهرهمنظور اصالح نژادهای بومی و افزایش تولید و د

در این زمینه، گاو نژاد سمینتال با ویژگی تولید شیر و گوشت بیشتر و قابلیت پرورش در محیط مزارع و روستاها و ایجاد درآمد 

کی از شتاین دارد، توسط یهای قابل توجهی نسبت به نژاد پرهزینه گاو هلتکمیلی و کمک به اقتصاد خانوارهای روستایی که برتری

 یرد.گبرداران قرار میهای خصوصی به کشور وارد شد و تولیدات آن جهت توسعه این نژاد در اختیار روستاییان و دیگر بهرهشرکت

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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http://www.iana.ir/fa/news/29038/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B9-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%DA%98%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87
http://www.iana.ir/fa/news/29038/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B9-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%DA%98%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87
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اد های بسته و نیز بز نژهمچنین در دام سبک، بزهای شیری سانن با قابلیت افزایش تولید شیر، چندقلوزایی و پرورش در محیط

اری در بردرسیا ویژه مناطق گرم نیز توسط بخش خصوصی به کشور وارد شده و در منطقه قلعه گنج کرمان نگهداری و برای بهرهمو

گیرد.گوسفند نژاد رومانف نیز با قابلیت چندقلوزایی و افزایش تولید گوشت در دوره پرورش به منظور اصالح اختیار روستاییان قرار می

بازده بومی وارد شده تا از طریق گسترش پرورش آن به معیشت و اقتصاد خانوارهای روستایی و همچنین مبرخی نژادهای گوسفند ک

 درصدی نیاز کشور به گوشت قرمز در داخل کمک شود. ١٠٠به تأمین 

قق استای تحگیری در رشناسایی و تأمین نژادهای برتر و ورود آنها به کشور و همچنین دستیابی به نژادهای بومی برتر با دورگ

منظور افزایش تولید و درآمد جامعه ای بهعنوان کاالی سرمایهگرفته و بر خالف شائبه ایجاد شده، بهاهداف اقتصاد مقاومتی انجام

د، قابل قیاس کشانتردید با ورود کاالهای مصرفی که تولیدکنندگان داخلی را به ورشستگی میروستایی صورت گرفته و این اقدام بی

 /"نیست.

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٣٧٧/%D9%٨٨%D٨%A٧%D٨% 
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 صادرات و واردات
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۸تاریخ: 

 صادرات مواد پروتئینی به یک میلیارد دالر رسید

ماهه نخست امسال، صادرات مواد پروتئینی از کشور به یک میلیارد  ١٠امور تولیدات دامی گفت: در معاون وزیر جهاد کشاوررزی در  

 .میلیون دالر تراز مثبت تجاری در این بخش ایجاد کرده است ٥٠٠دالر بالغ شده که 

د در گنبدکاووس افزود: با به گزارش خبرنگار ایرنا، حسن رکنی روز دوشنبه در آیین افتتاح مزرعه پرورش چهار هزار راسی گوسفن

اقدامات انجام شده، ایران از کشوری که پیش از این وارد کننده مواد پروتئینی بود به صادر کننده این مواد همچون مرغ، تخم مرغ، 

 .شیر، لبنیات و عسل تبدیل شده و در برخی از سال ها حتی صادرات گوشت قرمز نیز محقق شده است

هزار تن ذکر کرد و افزود: این مقدار از میانگین جهانی تولید و مصرف شیر ٦٠٠میلیون و  9ورمان را وی مقدار تولید شیر در کش

 .بیشتر است ولی با کشورهای برخوردار هنوز هم فاصله داریم

ور دنیا کش ٣٠هزار تن صادرات شیر و فرآورده های لبنی به  ٦٥٠امسال  :معاون وزیر جهاد کشاوررزی در امور تولیدات دامی افزود

رکنی با بیان اینکه ایران هفتمین کشور تولید کننده گوشت مرغ در جهان است، افزود: تولید گوشت مرغ در کشور .انجام شده است

هزار تنی دیگر نیز وجود دارد و استان گلستان نیز یکی از قطب های  ٥٠٠هزار تن در سال رسیده و ظرفیت ١٠٠میلیون و  2به 

 .کشور محسوب می شودتولید گوشت مرغ در 

درصد این تولیدات به خارج از کشور افزود: ایران در  ١٠هزار تن تخم مرغ در کشور و صادرات  9٣٠وی با اشاره به تولید ساالنه 

زمینه تولید عسل نیز وضعیت خوبی دارد؛ متوسط مصرف عسل در کشور سه برابر متوسط مصرف جهانی بوده و توان صادرات ساالنه 

معاون وزیر جهاد کشاوررزی در امور تولیدات دامی با تشریح تراز تجاری کشورمان در بخش .تن عسل در کشور وجود دارد پنج هزار

به منفی سه میلیارد دالر در سال جاری رسیده است که رشد پنج  92میلیارد دالر در سال  ٨.٣کشاورزی گفت: این تراز از منفی 

 .میلون دالر رسیده است ٥٠٠میلیون دالر به مثبت  ١9٠پروری از منفی میلیارد دالری دارد و در بخش نیز دام

برای راه اندازی مزرعه چهار هزار راسی پرورش گوسفند در بخش داشلی برون گنبدکاووس که امروز با حضور معاون وزیر به بهره 

  .ر ایجاد اشتغال شده استنف ٣٠میلیارد ریال توسط بخش خصوصی و تسهیالت بانکی هزینه و برای  ٥٣برداری رسید، 

  .این مزرعه پرورش گوسفند، صنعتی بوده و اصالح نژاد و افزایش راندمان تولید گوشت از اهداف راه اندازی آن است

هزار نفری گنبدکاووس در شرق استان گلستان واقع است و از قطب های دامپروری و کشاورزی استان و کشور  ٣٦٠شهرستان 

 .محسوب می شود

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٤٤١/%D٨%B٥%D٨%A٧%D٨%AF 
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 صادرات و واردات
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۸تاریخ: 

 واردات اسپرم گاو از آمریکا ربطی به تحریم یا پسابرجام نداشته و ندارد

منتقد دولت یازدهم، با طرح ادعای نائل شدن آمریکا به رتبه نخست صادرکنندگان اسپرم گاو به ایران، های در حالی یکی از رسانه

های برجام منتشر کرده و از تعبیر تسخیر بازار ایران در این اتفاق را در سلسله مطالب هفته روزهای اخیرش در تمسخر گشایش

، معتقدند این کشور تقریباً همیشه در صدر صادرکنندگان این محصول به پسابرجام برای آن نیز یاد کرده که کارشناسان اهل فن

 .ایران بوده است

در صدر سال گذشته  2٠با اعالم این خبر گفت: آمریکا در ایانا وگو با خبرنگار کارشناس ارشد اصالح نژاد دام امروز در گفت

 صادرکنندگان اسپرم به ایران بوده و تحریم یا برجام نقشی در واردات این محصول از کشور نامبرده نداشته است.

وجو کرد که متعاقب آن رتبه مهران رحیمی افزود: البته علت آن را باید در جایگاه نخست آمریکا در اصالح نژاد گاو شیری جست

ا به خود اختصاص داده است.وی با اشاره به اینکه اسپرم مورد نیاز توسط پنج شرکت آمریکایی نخست صادرات اسپرم به تمام دنیا ر

 ٦٠های میانه دهه جز سالگرفته و بههای تحریم، بلکه در زمان جنگ نیز صورت میتنها در سالشود، افزود: این واردات نهتأمین می

 در ردیف نخست کشورهای صادرکننده اسپرم به ایران قرار داشته است.که کانادا در صدر قرار گرفت، معموالً همیشه آمریکا 

ویژه آمریکا ربطی به سیاست یا ناتوانی ایران ندارد؛ بلکه اتفاق مذکور به گفته این کارشناس، نیاز واردات اسپرم از کشورهای مختلف به

درصد  ٥٠تا  2٠که بین طوریمسائلی از این دست بگیرد؛ بهتواند جلوی آن را با تحریم یا در تمام دنیا امری مرسوم بوده و کسی نمی

شود، خود واردکننده ترین صادرکننده این محصول قلمداد میاسپرم مورد نیاز کشورها وارداتی است و آمریکا نیز که خود بزرگ

 های اروپایی است.بخشی از اسرم

تر خایر ژنتیکی، ارتقای امنیت غذایی و کیفیت محصول و مهمرحیمی در توضیح چرایی این مطلب عنوان کرد: برای حفظ پویایی ذ

های داخل کشور، الزم است ساالنه مقداری اسپرم از کشورهای خارجی وارد شود. در از همه برای جلوگیری از ایجاد همخونی در گله

 .غیر این صورت، بعد از چند نسل، دامپروری کشور دچار سکون شده و از پیشرفت باز خواهد ماند

شود؛ وی معتقد است: اسپرم تولید شده از گاوهای نر ممتاز ایرانی نیز به کشورهای همسایه مانند عراق و افغانستان صادر می

تنها برای ایران، بلکه برای کنند؛ بنابراین ماهیت این چرخش ژنتیکی نهدرصد اسپرم خود را از خارج تأمین می ١٠٠کشورهایی که 

ها قرار تواند در فهرست سیاه تحریمریکا نیز بسیار ضروری است. به همین دلیل، چنین محصولی نمیپیشروان صنعت ازجمله آم

 بگیرد. در این راستا، بعد از آمریکا، کانادا و اروپا نیز جزو کشورهای صادرکننده این محصول به ایران هستند.

ایاالت متحده "های منتقد دولت یازدهم با عنوان کردن اینکه ، یکی از رسانه١٣9٥ماه بهمن ١٨الزم به ذکر است که امروز دوشنبه 

؛ کوشید تا به نوعی دستاورد برجام را به سخره "آمریکا در نخستین سال اجرای برجام، توانست بازار اسپرم گاوی ایران را تسخیر کند

 عنوان امری غیرضروری جلوه دهد.بگیرد و واردات اسپرم گاو را به

ماهه  9میلیارد ریال در  9٦تن از این محصول به ارزش بیش از  ١.١ر این رسانه به نقل از گمرک واردات در جدول منتشرشده د

 های برجام محسوب شده است./های این رسانه در کنایه زدن به گشایشعنوان یکی از پروژهنخست امسال، به

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٤٣٤/%D9%٨٨%D٨%A٧%D٨% 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://94.182.147.234/admin/modules/content/iana.ir
http://94.182.147.234/admin/modules/content/iana.ir
http://www.iana.ir/fa/news/40434/%D9%88%D8%A7%D8%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                         5139 اخبار کشاورزی هفته سوم بهمناهم 

 

175 
 

 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵بهمن  ۲۱تاریخ: 

 ماهه نخست امسال چند تن عناب تازه به کشورهای عربی صادر شده است؟ 9در 

تن عناب تازه از کشور صادر شده  ٤٥ ماه منتهی به آذر ماه امسال 9طبق آمار منتشر شده توسط گمرک جمهوری اسالمی ایران در 

 .است

، طبق آمار منتشر شده توسط گمرک جمهوری اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار ه گزارش

ارزش دالری این میزان  .است شده صادر کشور از  تن عناب تازه ٤٥ماه منتهی به آذر ماه امسال  9ایران در اسالمی 

 کشور به  محصول این صادرات بیشتر  گفتنی است.است بوده  ١١٣٦٦٥٤9١٠٤   آن ریالی ارزش و   ٣٦٤٤٨٨    صادرات

 .است بوده  پاکستان

کشورطرف  ماه

 معامله

ارزش  ریالیارزش  وزن)ک.گ(

 دالری

 51064 1554337096 6383 پاکستان 3

 70552 2150848272 8819 پاکستان 3

 32320 1006283200 4040 افغانستان 6

 68840 2165775240 8605 پاکستان 7

 70224 2216620560 8778 هند 7

 68288 2171353536 8536 پاکستان 8

امارات  8

متحده 

 عربی

400 101331200 3200 

http://www.yjc.ir/fa/news/٥9٧2٠2٤/%D٨%AF%D٨%B١-9%- 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵بهمن  ۲۰تاریخ: 

 !تن تخم زیره به آمریکا و دیگر کشورها 528صادرات بیش از 

تن تخم زیره سبزخرد نشده از  ٥2٨ماه منتهی به آذر ماه امسال  9گمرک جمهوری اسالمی ایران در  طبق آمار منتشر شده توسط

، طبق آمار منتشر شده  باشگاه خبرنگاران جواناقتصادی  گروه صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار به گزارش.کشور صادر شده است

 .است شده صادر کشور از نشده سبزخرد زیره تخم  تن ٥2٨ماه منتهی به آذر ماه امسال  9توسط گمرک جمهوری اسالمی ایران در 

 این اتصادر بیشتر  گفتنی است.است بوده  ٤٨٣٤٣922٦٨٦   آن ریالی ارزش و   ١٥٦٣٤٥2  ارزش دالری این میزان صادرات

 .است بوده  ژاپن کشور به  محصول

کشورطرف  ماه

 معامله

ارزش  ارزش ریالی وزن)ک.گ(

 دالری

 71280 2158714800 23760 ژاپن 1

 72000 2178720000 24000 ژاپن 1

 142560 4317429600 47520 ژاپن 2

جمهوری  2

 کره

24000 2181312000 72000 

 45000 1371600000 15000 عراق 3

ایاالت  4

متحده 

 آمریکا

50 4579500 150 

 30000 915900000 10000 عراق 4

 224580 6948626688 74860 پاکستان 5

 427680 13233274560 142560 ژاپن 5

 36000 1114344000 12000 ژاپن 5

 142560 4469113440 47520 ژاپن 6

 54 1687662 18 استرالیا 6

 10000 312530000 10000 ترکیه 6

جمهوری  6

 کره

24000 2257128000 72000 

 71280 2246531760 23760 ژاپن 7

 3748 118125716 1973 کویت 7

 142560 4514304960 47520 ژاپن 8

 

http://www.yjc.ir/fa/news/٥9٧٠٣٣٠/%D٨%B٥%D٨%A٧% 
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 صنایع غذایی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۶تاریخ: 

 اسامی فرآورده های ترش مزه غیرمجاز

 .روابط عمومی سازمان غذا و دارو در اطالعیه ای برخی شرکت ها تولیدی و فراورده های غذایی ترش مزه غیر مجاز را معرفی کرد

 که  را آنها مزه ترش غذایی تولیدی و فراورده هایبه گزارش ایانا از روابط عمومی سازمان غذا و دارو در اطالعیه ای برخی شرکت ها 

 شیآرای غذایی، های فرآورده بر نظارت کل اداره نیاز مورد اسناد جعل علت به را شوند می شناخته "ترش آلو و لواشک" عمومی نام به

 .کرد اعالم را اند شده شناخته مجاز غیر  بهداشتی و

بنا براین گزارش تمبر آلوچه لواشک با نام تجاری دردانه، لواشک میوه ای ساخت شرکت پرهام صنعت با نام تجاری گل پسر، آلوچه 

 علت مزبه رنگین تجاری نام با آلبالو و سان گل تجاری نام با وآلوچه زردآلو برگه پرهام، تجاری نام با شرکت صنایع غذایی پرهام 

 شوند می شمرده مجاز غیر الزم مجوزهای نداشتن

همچنین آلوچه زردالو و خشکبار با نام تجاری هفت ستاره، آلوچه جنگلی با نام تجاری طلوع چاشنی تبریز، لواشک با طعم سیب و 

 لیلخ تولیدی لواشک ترش، باغ تجاری نام با آلوچه سا، آی تجاری نام البالو با نام تجاری مامیشا، آلوچه محصول دشت سیبان با 

 .گردند می مجاز غیر محصوالت مشمول شیرین، و ترش تجاری نام با حیمیر

 .شود می شمرده مجاز غیر ترشک میوه ای نام تجاری ترشک تهران نیز به دلیل عدم داشتن مجوزهای قانونی الزم 

 سطح در مذکور های فرآورده مشاهده صورت در روابط عمومی سازمان غذا و دارو در انتهای اطالعیه خود از مردم خواسته است

ساننده یا نزدیک ترین معاونت غذا و داروی دانشگاه های ر سازمان این اطالع به ٦٦٤٠٥٥٦9 تلفن شماره طریق از را مراتب عرضه،

 علوم پزشکی های سراسر کشور به خود را مطلع نمایند نسبت به جمع آوری آن ها از سطح عرضه اقدامات الزم صورت گیرد.

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٣٠٥/%D٨%A٧%D٨%B٣%D٨% 
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 صنایع غذایی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۷تاریخ: 

 هزار تن آرد گندم ایران برای نخستین بار در تاالر صادراتی بورس کاالی ایران ۱8عرضه 

 .هزار تن آرد گندم ایرانی جهت صادرات به بازار جهانی عرضه می شود ١٨نخستین بار برای 

هزار تن آرد گندم به قیمت  ١٨به گزارش ایانا از روابط عمومی و امور بین الملل بورس کاالی ایران در این روز و در تاالر صادراتی 

 دالر در هر تن عرضه می شود.  2٧٥پایه 

هزار تن انواع قیر شرکتهای  ١١تن عایق رطوبتی شرکت های آذربام عایق کار و دانا گام به همراه حدود  ٧٤٠در این تاالر همچنین 

 پتروتار کیمیا، عایق اصفهان و معماران تجارت آفتاب بر روی تابلوی عرضه می رود.

تن انواع سبد  ٧٧٠هزار و  ١2ضه بر اساس این گزارش، تاالر محصوالت صنعتی و معدنی بورس کاالی ایران در این روز شاهد عر

صنایع فوالد هیربد زرندیه نیز  2٥تا  ١٤سایز  A3میلگرد مخلوط و سبد میلگرد و تیرآهن شرکت ذوب اصفهان است. سبد میلگرد 

 مولیبدن، سولفور تن ١2٠ کننده عرضه روز این در نیز مس ملی شرکت. شود می عرضه تاالر این در  تن ٣9٦٠در صورت تقاضا تا 

ول را در این تاالر عرضه تن مس مفت ٤٠. شرکت گیل راد شمال نیز است عیار کم مس تن هزار 2٠ و گرانبها فلزات کنسانتره تن ١2

 و سبک کات لوب تن هزار ١١ ، باتوم وکیوم تن ٣٤٠ و هزار ٤١ عرضه شاهد نیز پتروشیمی و نفتی  تاالر فرآورده هایمی کند.

تن انواع قیر شرکت های  ٧٠٠ر و هزا ٣9 همچنین تاالر این در. است آرگون تن ١٥٠ و کلوخه و گرانوله گوگرد تن ١٣٠٠ سنگین،

 تن انواع مواد پلیمری و شیمیایی عرضه می شود. ٤٦٠٠نفت جی، نفت پاسارگاد و نگین فخر آذربایجان و 

هزار قطعه  ٤٠جوجه یک روزه اجداد گوشتی، هزار قطعه  ١٦این گزارش حاکی است در تاالر فرعی بورس کاالی ایران طی روز جاری 

هزار قطعه جوجه یک روزه گوشتی عرضه می شود. از دیگر عرضه های این تاالر می توان به  ٤2جوجه یک روزه مادر گوشتی و 

 تن رب گوجه اشاره کرد. ٣٧٦2تن ضایعات آهنی شرکت نفت جی و  ٣٠٠عرضه 

هزار تن ذرت طرح قیمت تضمینی به صورت  ١٥وز یکشنبه شاهد عرضه حدود تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران طی ر

تن شکر سفید  ٥٣٠٠هزار تن گندم خوراکی و دورم،  2٣هزار تن به صورت فیزیکی است. در این تاالر همچنین  ٨گواهی سپرده و 

 تن روغن خام سویا و روغن پالم عرضه می شود. 2٠٠و شکر خام و 

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٣٦٦/%D٨%B9%D٨%B١%D٨%B 
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 عسل
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۷تاریخ: 

 اندازی سرویس جدید آزمون بیماری زنبورعسل/ شناسایی بیماری و پرورش زنبورهای سالمراه

اندازی سرویس جدید آزمون بیماری زنبورعسل خبر داد که این امکان را خواهد داد راه، از (NAGC) مرکز ملی ژنوتیپ کشاورزی

سایت به گزارش ایانا از وب.های زنبورعسل وجود دارد، شناسایی کنندهایی را که در کلنیطور مؤثرتر بیماریکه زنبورداران به

American Honey Producers Association تحقیقات از سوی ،NAGC ام شده و با حمایت از انجمن ملی انج

( و وزارت کشاورزی داکوتای شمالی پانل تست، توسعه یافته National Corn Growers Associationدهندگان ذرت )پرورش

 NAGC، رئیس و مدیرعامل "Pete Snyder"( است.پیت اسنایدر BeeCare) "مراقبت زنبورعسل"و این سرویس جدید به نام 

های زنبورعسل در شمال امریکا مورد آزمایش قرار دهیم؛ ترین بیماریبار است توانستیم که یک پانل از رایجناین نخستی"گفت: 

دهد تا زنبورداران درمان مناسب انجام شود و امکان میروز دریافت می ٣٠توانیم مشکالت را تشخیص دهیم، نتایج در بنابراین ما می

 BeeCareدهنده زنبورعسل در سراسر کشور را آغاز کرده است تا اطالعات برای سرویس رشهای پرو، ارتباط با گروهNAGC"دهند.

، از داکوتای شمالی و عضو تیم Wyndmere، کشاورز Carson Klostermanو نحوه ارسال نمونه برای آزمایش را بررسی کنند.

دهندگان ذرت برای اطمینان های مرکز پرورش، بخشی از تالشNAGCحمایت از این کار تحقیقاتی در "گفت:  NCGAنظارت 

موقع یک ابزار مهم است که اجازه خواهد داد تا زنبورداران ارزیابی و رسیدگی به BeeCareبخشی از جمعیت زنبورعسل سالم است. 

کنیم، مکانی همکاری می Honey Bee Health Coalition( HBHCطور فعال با )درباره سالمت زنبورها را انجام دهند، ما به

 HBHC"افشان است.مدت زنبورعسل و دیگر حشرات گردهکه هدف آن کاهش بیماری در زنبورهای عسل و تضمین سالمت طوالنی

های حفاظتی، تولیدکنندگان و های دولتی، کسب و کارهای کشاورزی، تولیدکنندگان، گروهمتشکل از زنبورداران، محققان، سازمان

حل برای چالش روف است که دنبال بهبود و حفظ سالمت زنبورعسل در تمام سطوح پرورش زنبور عسل، شناسایی راهبرندهای مع

ی و افشاننفعان بخش خصوصی و دولتی که در زمینه پرورش زنبورعسل، گردهعمده بهداشتی زنبورعسل هستند، همچنین با ذی

اخیر  افشانی سالم متکی است. مشکالتکشاورزی امریکا بر گرده"ایدر گفت: کند.پیت اسنتولید کشاورزی فعالیت دارند، همکاری می

گفتنی است، نمونه آزمون از داکوتای شمالی و شرق "مانند اختالل فروپاشی کلنی بسیار پیچیده و دارای علل بسیاری هستند.

 های زیر انجام شده است:برای ویروس BeeCareمیسوری توسط پانل بیماری 
 (،Acute Bee Paralysis Virusفلج ) ویروس حاد -

 (،Black Queen Cell Virusویروس سیاه ملکه ) -

 (،Chronic Bee Paralysis Virusویروس مزمن فلج ویروس ) -

 (،Deformed Wing Virusویروس تغییر شکل بال ) -

 (،Israeli Acute Bee Paralysis Virusویروس اسرائیل حاد فلج ) -

- Kashmir Bee Virus، 

- Lake Sinai Virus #1، 

- Lake Sinai Virus #2، 

- Slow Bee Paralysis Virus، 

- American Foulbrood Bacteria، 

- European Foulbrood Bacteria. 

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٣٥٣/%D٨%B١%D٨%A٧%D9%٨٧%E 
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 عسل
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵بهمن  ۱۸تاریخ: 

 کدام کشورها مشتری موم زنبور عسل ایرانی هستند؟

و نیم تن موم زنبور عسل از کشور  ٧ماه منتهی به آذر ماه امسال  9طبق آمار منتشر شده توسط گمرک جمهوری اسالمی ایران در 

 .صادر شده است

، طبق آمار منتشر شده توسط گمرک جمهوری  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار  به گزارش

ارزش دالری این میزان .سل از کشور صادر شده استو نیم تن موم زنبور ع ٧ماه منتهی به آذر ماه امسال  9اسالمی ایران در 

 .است بوده  چین کشور به تنها محصول این صادرات  گفتنی است.است بوده ١١٤9٤٣٧٥٠٠   آن ریالی ارزش و ٣٧٥٠٠   صادرات

کشورطرف  ماه

 معامله

ارزش  ارزش ریالی  وزن)ک.گ(

 دالری 

 10000 302960000 2000 چین 2

 15000 457290000 3000 چین 3

 12500 389187500 2500 چین 6

http://www.yjc.ir/fa/news/٥9٦٧٣٦٨/%DA%A9%D٨%AF%D٨%A٧ 
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 علوفه
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۷تاریخ: 

 کنندهایی که خاک را شیرین میعلوفه

 .توانند شوری خاک را کمتر کنندهای چند ساله میدهد که برخی از علوفهمیتحقیقات نشان 

پذیر شود. در ناطق بایری که تواند با برخی از گیاهان امکاندهد که اصالح شوری خاک میبه گزارش ایانا، تحقیقات خاک نشان می

تواند ( میFoxtail barleyجوی دم روباهی ) و Kochiaامکان کشت محصوالت کشاورزی وجود ندارد، رشد گیاهان علفی مانند 

 باعث بهبود کیفی خاک از لحاظ میزان شوری شود.

طور تخصصی روی گیاهان علفی، حبوبات و گیاهان پوششی مرکز تحقیقات دانشگاه کرینگتون در داکاتای شمالی، برای شش سال به

 های شور کار کرده است.برای اصالح خاک

های کشت شده در گوید: کشت گیاهان بدون شخم و با شخم زدن خاک انجام شد. برخی از گونهقیقات میازرا ابرل، مدیر این تح

تیم های چندساله، ما توانسهایی از علفهایی که شخم زده نشدند، توانستند باعث تثبیت شوری خاک شوند. با این حال با گونهخاک

 های شور برسیم.زمان بیشتری به اصالح خاککه ممکن است در مدتدهد شاهد کاهش شوری خاک باشیم. این نتیجه نشان می

دارد تا جایی که گیاه موفق به جذب باقی ماندن نمک در خاک مانند حالت وقوع خشکسالی است. نمک آب را آنقدر محکم نگه می

وری کاهش ده کند، در نتیجه بهرهتواند از آن استفاکه آب در خاک وجود دارد، ولی چون گیاه نمیشود. در حالیآب در خاک نمی

 گذارد.دلیل تبخیر از سطح افزایش پیدا کرده و نمک را در خاک باقی میکند و شوری خاک بهپیدا می

هایی که دچار مشکل شوری خاک هستند، شیوه به عقیده دکتر ابرل، شوری خاک بیشتر یک مسئله مدیریتی است. در زمین

که باعث شده است درجه شوری خاک باالتر رود. مناطقی که دچار  ١99٠ده است مانند دهه کشاورزی بر پایه چرخه مرطوب بو

توانند شوری خاک را تحمل ها کاشت گیاهانی است که میاند در جهان رو به افزایش هستند و یکی از راه حلشوری خاک شده

شود. نکته کلیدی مهم این است که آب قبل د و تبخیر میآیکنند و آب به سطح میکنند. این گروه از محصوالت، از آب استفاده نمی

از به سطح آمدن مصرف شود. استراتژی برای مدیریت آب و خاک در تطابق محصول با سطح شوری خاک است. نتیجه تحقیقات 

 دانشگاه کرینگتون بر سه رویکرد زیر استوار است:

 کاشت محصوالتی که تحمل شوری را دارند -۱

تواند تثبیت های سازگار با شوری خاک میتر، در این حالت شوری خاک با کشت گونهشوری حدود چهار یا پایینبا سطح درجه 

شود. مهمترین گیاهانی که تحمل شوری را دارند عبارتند از: گل آفتابگردان، چاودار، کتان کش، جو، چغندرقند و گل خشت. این 

توان جایگزین محصوالت دیگر مانند لوبیا، محصوالت سازگار با شوری خاک را می کند که بسیاری از اینمرکز تحقیقاتی عنوان می

 سویا، ذرت، نخودفرنگی کرد.

 ای که تحمل شوری خاک را دارندرشد محصوالت پوششی و بوته -2

ای اند. این گیاهان بوتهیا پایین تر رشد داده و ارزیابی کرده ٦.٥خاک  ECگونه گیاه را در مناطقی با  ٣٥در بخشی از این تحقیقات، 

توانند تا حد زیادی شوری خاک را تثبیت کنند. این گیاهان پوششی های گرم سال میویژه در ماهدلیل نگه داشت رطوبت خاک بهبه

ین اکند که کاشت سودانی، ارزن سیبری، چاودار و جو. این مرکز تحقیقاتی یادآوری می -ای عمدتاً عبارتند از علف سورگون و بوته

خاک را در همان سطح شوری حفظ کرده است. به گفته  ECای بهبودی در شوری خاک بوجود نیاورده و تنها میزان گیاهان بوته

 را کاهش دهد، کاشت و رشد علف و یونجه بوده است. ECدکتر ابرلی، تنها راهی که او توانسته است 
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 خاکگیاهان علفی چند ساله در بدترین مناطق از لحاظ شوری  -3

پذیر است. این گیاهان تحمل های چند ساله در این مناطق امکانیا هفت است، رشد یونجه و علف ٦.٥وقتی درجه شوری باالتر از 

مورد  ١١اند که گونه یونجه مورد مطالعه قرار گرفته ١2بیشتری به سطوح باالتر شوری خاک دارند. در تحقیقات انجام شده این مرکز 

ل ها به میزان قابهای بذر این گونهزنی را دارند، اما هزینهها در سطوح مختلف نمک امکان جوانهوم بودند. این گونهدر برابر شوری مقا

 توجهی باالتر است.

حتی در مناطقی که نمک  Kochiaنتیجه مطالعات انجام شده نشان داده است، عالوه بر این، رشد گونه جوی دم روباهی وحشی و 

 Newhyشود، وجود دارد. برای علوفه دام نیز در مناطقی با شوری بسیار باال، یک گونه گندم ترکیبی )ده میدر سطح خاک نیز دی

Hybrid Wheatgrass.مناسب است. این گونه در خاک شور توانایی تولید علوفه با کیفیت خوب را دارد ) 

یش های بطوالنی مدت است. شاید چند دهه برای اصالح خاکگوید باید توجه داشت که احیای خاک شور یک فرآیند دکتر ابرلی می

 های شور به حالت طبیعی بازگردانده شوند./از حد شور، زمان مورد نیاز باشد تا خاک

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٣٥٠/%D٨%B9%D9%٨٤%D9%٨ 
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 گل و گیاهان صنعتی
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 گندم
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۹تاریخ: 

شده داخلی در هزار تن بذر اصالح 472/ تأمین 9۶میلیون تن گندم در سال  ۱2.۶گذاری برای تولید هدف

 سال زراعی جاری

 .هدفگذاری شده است 9٦هزار تن گندم در برنامه ششم توسعه برای سال  ٦٠٠میلیون و  ١2مجری طرح گندم اعالم کرد: تولید 

هدفگذاری  9۶هزار تن گندم در برنامه ششم توسعه برای سال  ۶۰۰میلیون و  ۱2مجری طرح گندم اعالم کرد: تولید 

 .شده است

گو با خبرنگار پایگاه اطالع رسانی این وزارتخانه با اعالم به گزارش ایانا از وزارت جهاد کشاورزی، اسماعیل اسفندیاری پور در گفت و 

هزار هکتار اراضی به کشت گندم  ٨٧٥میلیون و  ٥این خبر اظهار داشت: از اواخر شهریور ماه امسال تاکنون در مجموع نزدیک به 

درصدی  2ان این که کاهش مجری طرح گندم با بی.درصد کاهش نشان می دهد 2اختصاص یافته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 

سطح زیر کشت گندم، بیشتر در اراضی آبی بوده است، اعالم کرد: در زمینه کاهش سطح زیر کشت گندم، رویکردهای معاونت امور 

وی با اشاره به کاهش بارندگی امسال .هزار هکتار برسیم 9٠٠زراعت را دنبال می کنیم تا در اراضی آبی به سطح کشت یک میلیون و 

میلی متر بارندگی داشتیم و این  ٧2به مدت مشابه سال قبل گفت: از ابتدای مهر ماه تا دهم بهمن ماه سال جاری نزدیک به  نسبت

درصدی  2٥اسفندیاری پور نوسانات و تغییرات .میلی متر بود ١2٥در حالی است که سال گذشته در همین مقطع زمانی میزان بارش 

مدیریت مزرعه در حوزه کشاورزی را پذیرفتنی دانست و ابراز امیدواری کرد که با اقدامات فنی انجام ناشی از عوامل اقلیمی و خارج از 

 .شده در مزارع به رغم کاهش باران، وضع تولید گندم خوب باشد

 دارهزار تن بذر اصالح شده یارانه 472توزیع 

تن بذر اصالح شده یارانه دار برای کشت گندم در اختیار  هزار ٤٧2وی درباره بذر گندم توزیع شده نیز خاطر نشان کرد که امسال 

شرکت  2٠٠درصد بذر گندم توزیع شده در داخل کشور و توسط  ١٠٠مجری طرح گندم با اذعان به این که .کشاورزان قرار گرفت

 .یمخصوصی و تعاونی های روستایی تولید شده است، گفت: ما هیچ وابستگی در بذر گندم به خارج از کشور ندار

وی افزود: در زمینه بذر گندم تبادل مواد ژنتیکی با موسسه های تحقیقات بین المللی و شرکت های خصوصی اروپایی انجام می شود 

 .و تاکنون قراردادهایی هم در زمینه انتقال تکنولوژی بذر گندم و تولید آن در داخل کشور منعقد شده است

ها، دوره معرفی رقم از هفت تا هشت سال به سه تا چهار سال کاهش می یابد که اثرات  اسفندیاری پور اظهار داشت: با این همکاری

وی پیش بینی کرد: ظرف دو سال آینده، ارقام خوبی از محل این همکاری به اراضی کشاورزی .خوب و درازمدت در تولید خواهد داشت

مجری طرح گندم، رویکرد معاونت امور زراعت برای .ودورود پیدا کند و منجر به پایداری و ارتقای کمی و کیفی گندم کشور ش

 .سال نیاز به حمایت و پشتیبانی دولت دارد 2٠تا  ١٥پایداری محصوالت زراعی را مثبت ارزیابی و تاکید کرد که این رویکرد ها برای 

هزار  ٨٠٠میلیون و  ١٤برنامه تولید درصد مازاد بر نیاز داخلی،  ٣نیز گفت: با احتساب  ١٤٠٤وی درباره برآورد تولید گندم در افق 

 /.داریم ١٤٠٤تن را در افق 

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٤٨٨/%D9%٨٧%D٨%AF%D9%٨١%E2%٨ 
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 گندم
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۷تاریخ: 

 رسدهزار هکتار می ۱۰ارقام گندم اقلیم سرد/ آبیاری تیپ در گندمزارها به درصدی  2۰افزایش 

های تحقیقاتی موظف به معرفی هشت رقم گندم آبی و هفت رقم گندم دیم به کشاورزان هستند که در سال زارعی هرساله مؤسسه

 .درصد افزایش وجود داشته است 2٠جاری در ارقام معرفی شده اقلیم سرد 

های تحقیقاتی موظف به معرفی هشت رقم گندم آبی و هفت رقم گندم دیم به کشاورزان هستند که در ههرساله مؤسس

 درصد افزایش وجود داشته است. 2۰سال زارعی جاری در ارقام معرفی شده اقلیم سرد 

خواست وزارت جهاد کشاورزی های تحقیقاتی با وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت: مؤسسهمجری طرح گندم امروز در گفت

 کند.تر و با تولید بیشتر میو با هدف افزایش کیفی و کمی بذر گندم اقدام به اصالح و تولید ارقام باکیفیت

درصد برای برخی از مناطق  ١2.2طور نمونه در سال رزاعی جاری رقم گندم شاهور با پروتئین پور افزود: بهاسماعیل اسفندیاری

درصد برای مناطق دیگری از خوزستان و رقم گندم  ١٤ارس و دشت عباس، رقم گندم مهرگان با پروتئین حدود خوزستان، جنوب ف

 درصد به کشاورازن معرفی شدند که از کیفیت و کمیت باالیی برخوردار هستند. ١2.٤شوش با پروتئین 

زار هکتار از مزارع گندم کشور در خراسان رضوی، ههای منابع آبی در کشور بیان کرد: در حال حاضر سهوی با اشاره به محدودیت

هزار هکتار نیز در استان فارس در حال اجرا است که در فارس، بوشهر و هرمزگان زیر پوشش فناوری آبیاری تیپ قرار دارند و هفت

 هکتار خواهد رسید. ١٠مجموع مساحت زیر پوشش این طرح در مزارع گندم به 

هزار هکتار رسیده است که از  ٨٣٠ع سطح زیرکشت گندم در سال زراعی جاری به پنج میلیون و به گفته مجری طرح گندم، مجمو

 هزار هکتار به گندم دیم اختصاص دارد. ٧٥٠هزار هکتار به گندم آبی و سه میلیون و  ٨٠این میزان دو میلیون و 

هزار تن گندم مازاد بر نیاز  ٥٠٠میلیون و  ١١از میلیون تن گندم در کشور تولید شد که بیش  ١٤به گزارش ایانا، امسال بیش از 

میلیون  ١١طور کامل به حساب گندمکاران واریز شد. همچنین سال گذشته حدود کشاورزان از سوی دولت خریداری و بهای آن به

 هزار تن گندم در کشور تولید شد./ ٥٠٠و 

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٣٥٤/%D٨%A٧%D9%٨١%D٨%B2 
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 گوجه فرنگی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۸تاریخ: 

ه تا زه سفرنگی با طعم و مهای تولید گوجهفرنگی/ کاشت دانهرمزگشایی از چگونگی ایجاد عطر و طعم گوجه

 بردچهار سال زمان می

ترین گویند که آنها فاقد طعم هستند و بنابراین دانشمندان مهمکنندگان میفرنگی چیست؟ مصرفمشکل بازارهای بزرگ با گوجه

 .اندهای جدید شده است شناسایی کردهفرنگیعواملی را که باعث از دست رفتن طعم و بازگشت مجدد در گوجه

فرنگی، یک محقق از دانشگاه فلوریدا، یک دیلی، برای شناسایی عوامل از میان رفتن طعم گوجهسایت ساینساز وببه گزارش ایانا 

ه اند، مورد شناسایی قرار دادفرنگی شدهتیم جهانی را گردآورد تا مأموریت شناسایی عوامل مهمی را که باعث از بین رفتن طعم گوجه

 فرنگی بازگرداند.جهو مجدداً طعم مذکور را به محصول گو

( پروفسور علوم باغبانی مؤسسه علوم کشاورزی و غذایی Harry Kleeای که در مجله ساینس به چاپ رسیده، هری کلی )در مطالعه

 فرنگی شناسایی کرده است.دانشگاه فلوریدا، ترکیبات شیمیایی را برای بهتر کردن طعم گوجه

یش از نیم قرن اخیر باعث آسیب شده بود به جایی که در قرن قبلی بود برگرداندیم، ما فقط آن چیزی را که در ب"گوید: کلی می

توانیم طعم ما می "کند که این روش شامل ژنتیک کالسیک است نه ژنتیک اصالح شده؛او بیان می "یعنی طعم منطقی.

 "طور قابل توجهی بهتر کنیم.های بازار را بهفرنگیگوجه

 فرنگی بیشترین نقش را در طعم آن دارد.ترکیب شیمیایی در گوجه ١٠٠مسئله است که کدام یک از نخستین قدم، کشف این 

صوصیات . این خ"های جدید بحرانی در بهترشدن طعم آنها استفرنگیفقدان شکر کافی و مواد شیمیایی فرّار در گوجه"گوید: کلی می

دگان این محصول فاقد ابزارهای مناسب برای مشاهده معمول طعم آنها دهناند؛ زیرا پرورشسال گذشته از بین رفته ٥٠در طول 

دهد فرنگی را که به آن خصوصیات خاصی میژن گوجه DNAای از نامند که نسخهمی "آلل"هستند.برای کمک، محققان آنچه 

دارای تعداد مشخصی ژن است، هر شخص  DNAها مرتبط کرده است. انسان DNAاند. کلی این مفهوم را با مورد مطالعه قرار داده

 کند.اما یک نسخه خاص از هر ژن خصوصیاتی از قبیل قد، وزن و رنگ مو را مشخص می

این  "ست.های جدید ناکافی افرنگیخواستیم شناسایی کنیم که چرا ترکیبات شیمیایی مربوط به طعم انواع گوجهما می"کلی گفت: 

 اند.های مطلوبشان را از دست داده، بیشتر آللهامسئله به این دلیل است که تعدای از ژن

ای است که فرنگی را شناسایی کردند. این کار نیازمند مطالعههای خوب در ژنوم گوجهسپس دانشمندان جاگذاری آلل"او گفت: 

نترل مواد شیمیایی مهم را کهایی تهیه کردند که سنتز تمام ای از ژنشود. در اینجا دانشمندان نقشهنامیده می "ارزیابی گستره ژنوم"

های گیفرنهای بد در انواع گوجههای خوب به جای آللکند. آنها این مسئله را دریافتند و از تحلیل ژنتیکی برای جایگزینی آللمی

ی در جهان گفرنبه گفته دپارتمان کشاورزی امریکا، بعد از چین، تنها ایاالت متحده دومین تولیدکننده گوجه "جدید استفاده کردند.

 فرنگی تازه از دو سوم به سه چهارم در ایاالت فلوریدا و کالیفرنیای امریکا محاسبه شده است.است. از نظر تجاری، میزان تولید گوجه

هزار  ٣٣دهندگان فلوریدا (، پرورشIFASطبق تحقیقات اقتصادی دانشگاه فلوریدا و مؤسسه علوم کشاورزی و غذایی این دانشگاه )

 اند.میالدی تولید کرده 2٠١٤میلیون دالر ساالنه از سال  ٤٣٧فرنگی به ارزش مین گوجههکتار ز

برد و دانشمندان در حال مطالعه روی پنج نوع ژن یا بیشتر از آن هستند، بررسی ها زمان میدلیل اینکه کاشت دانهبه"کلی گفت: 

 /"اشد.های جدید داشته بفرنگیر سال زمان برای تولید انواع گوجهخصوصیات ژنتیکی از آخرین مطالعه ممکن است نیاز به سه تا چها

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٤٣٦/%D٨%B١%D9%٨٥%D٨%B2%DA%AF 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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 گوشت قرمز
 فارس- ۹۵/۱۱/۱۶ : تاریخ

 تنظیم بازار گوشت قرمزفقدان برنامه منسجم دولت در 
در حالی که دولت برای تنظیم بازار گوشت قرمز با استفاده از ابزارهای کنترلی بازار از جمله کاهش تعرفه و تغییر ارز متقاضی به  

  .ابالغ کند 9٦ای اقدام کرده، اما بخش خصوصی معتقد است، دولت باید برنامه منسجم تأمین گوشت قرمز برای سال مبادله

های اخیر، هزار در ماه ٤٠به دنبال افزایش قیمت گوشت قرمز تا حدود هر کیلوگرم  خبرگزاری فارسگزارش خبرنگار بازرگانی به 

تومان  ٥٠٠هزار و  ٣١بار به قیمت هر کیلو شرکت پشتیبانی امور دام با عرضه گوشت گرم گوسفندی در برخی میادین میوه و تره

سعی کرد، تا گامی را در راستای تعادل بخشی به این کاال بردارد که اگرچه اثرات این اقدام در کاهش قیمت گوشت قرمز مشاهده 

  .نشد، اما تا حدی مانع افزایش قیمت گوشت قرمز در بازار شد

ای درصد و تبدیل ارز متقاضی به ارز مبادله ٥درصد به  2٦گوسفندی( از )از طرف دیگر، دولت با کاهش تعرفه واردات گوشت قرمز 

آید که واقعا راهکار تنظیم برای واردات آن سعی کرده، تا قیمت این کاال را در بازار کاهش دهد که البته در اینجا این سؤال پیش می

 بازار گوشت قرمز و کاالهایی از این دست تغییر در تعرفه واردات است؟

 ها ونظر از فعالیت واسطهاندرکاران بازار گوشت قرمز علت افزایش قیمت گوشت قرمز را صرفدستبراساس این گزارش، برخی 

های قاچاق دام به کشورهای همسایه و افزایش هزینه کمبود دام زنده در اطراف استان تهران، برخی فروشندگان، خواهیزیاده

دهد، عوامل مؤثر بر افزایش قیمت کردند که این مسائل نشان می های مرزی به تهران عنوانحمل و نقل برای حمل دام از استان

 .های خدماتی هم در این بخش در قیمت تمام شده کاال مؤثر استگوشت قرمز فقط بحث واردات نیست، بلکه افزایش هزینه

ند، اما رئیس مجمع کناندرکاران علت افزایش قیمت گوشت قرمز را قاچاق دام عنوان میناگفته نماند که اگرچه برخی دست

توانستیم بگوییم دادند، میصادرکنندگان دام زنده با رد قاچاق دام زنده از کشور معتقد است که اگر اجازه صادرات دام زنده را نمی

 .شد، اما از آن جایی که صادرات دام، آزاد است، چنین چیزی امکان نداردکه دام زنده قاچاق می

  ازار دولت استابزار تنظیم ب تغییر تعرفه *

وگو با خبرنگار اقتصادی فارس و یداهلل صادقی سرپرست معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در گفت

در پاسخ به این سؤال که چه راهکارهایی دولت برای تنظیم و تعادل بخشی به بازار گوشت قرمز دارد، گفت: دولت سعی دارد که 

قبل برگرداند و بنابراین برای این منظور اقدام به کاهش  درصد نرخ تورم به قیمت سال ٨تا  ٧سفندی را با محاسبه قیمت گوشت گو

  .ای کرده استتعرفه واردات گوشت گوسفندی و همچنین تغییر ارز واردات گوشت قرمز )گوسفندی( از متقاضی به مبادله

 کند و چه راه بهها میرسیم، دولت اقدام به کاهش تعرفهوع به شرایط بحرانی میوی در پاسخ به این سؤال که چرا وقتی در هر موض

تغییر در نرخ تعرفه یکی از ابزارهای تنظیم بازار است و دولت و وزارت جهاد  :ای مسائل نیست، بیان داشتدنبال حل ریشه

  .کنندیکشاورزی هم برحسب شرایط بازار از این ابزارها برای کنترل بازار استفاده م

 سازی واردات با ایجاد میز تعیین قیمت جهانی گوشتبهینه *

که آیا تغییر در  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار بازرگانی های خام دامی در گفتاما فرهاد آگاهی رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده

تنظیم بازار راهکار مناسبی است؟ گفت: دولت به دنبال نوسان قیمت گوشت قرمز، سعی کرده در  واردات گوشت قرمزبرای نرخ تعرفه

درصد زمینه الزم برای کاهش قیمت  ٥به  2٦های پایانی سال و احتمال افزایش تقاضا، با کاهش تعرفه واردات گوشت قرمز از ماه

  .گوشت گوسفندی را فراهم سازد

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
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تواند با کاهش هزینه تمام شده واردات، وضعیت بهتری را پیش روی بازار فه واردات، میبه هرحال کاهش تعر :وی افزود

د های متعدقرار دهد، ولی باید به این نکته توجه داشت که تجارت خارجی، یک پدیده پیچیده و درهم تنیده با مؤلفه

 ابالغ قرمز گوشت تأمین مورد در منسجم برنامه ، پیش از پایان سال جاری، یک9۶است و بهتر است دولت برای سال 

  .کند

های خام دامی تصریح کرد: مهمترین خواسته فعاالن اقتصادی در این حوزه، اعتماد دولت به بلوغ رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده

  .های تخصصی استبخش خصوصی و تعریف درست از جایگاه تشکل

ها بر عهده دارند، اما مساله اساسی این است که حاکمیتی است که دولتوی گفت: درست است که تنظیم بازار گوشت یک وظیفه 

  .شودها در این میان مهم است که متاسفانه جدی گرفته نمینقش تشکل

های سازی واردات، گفت: ایجاد چنین میزی امکان رصد قیمتآگاهی با پیشنها ایجاد میز تعیین قیمت گوشت جهانی در راستای بهینه

  .کندجهانی را هم فراهم می بینیپیش کند و حتی امکان الگوریتمه صورت آنالین فراهم میجهانی را ب

 واند مانع از تحمیلتمی و سازدسازی واردات را فراهم میوی افزود: ایجاد میز تعیین قیمت گوشت جهانی، ساز و کار الزم برای بهینه

  .هزینه اضافه واردات شود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١٣9٥١١١٣٠٠٠٧22 
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 گوشت قرمز
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۹تاریخ: 

الشه گوسفند و  5۰۰۰روزانه هزار تومانی در میادین تهران/ توانایی تأمین  28آغاز توزیع گوشت قرمز تازه 

 الشه گوساله 5۰۰

 .کرد بار تهران اعالم آمادگیکنندگان دام کشور، برای توزیع گوشت قرمز با قیمت عادالنه در میادین میوه و ترهبخش خصوصی تأمین

مان در هر کیلوگرم، برای هزار تو 2٨کنندگان دام ایران، برای توزیع گوشت قرمز به قیمت به گزارش خبرنگار ایانا، شورای تأمین

وجود آمد، باعث کاهش ویژه محصول دام سبک بهمصرف مردم پایتخت اعالم آمادگی کرد.اتفاقات اخیری که در بازار گوشت قرمز به

 نوجود آمده شد. به همین خاطر و برای کنترل این بازار و رساندن قیمت ایها و البته مسئوالن از وضعیت بهمصرف و انتقاد رسانه

به پنج درصد رسید، اما  2٦محصول به حالت قبلی، هم شرکت پشتیبانی امور دام وارد عمل شد و هم تعرفه واردات گوشت قرمز از 

 مندند.کنندگان از نرخ باالی این محصول گالیهها هنوز اتفاق خاصی در بازار گوشت نیفتاده و همچنان مصرفبا وجود همه این

دام زنده، طبق جلساتی که با مسئوالن شرکت پشتیبانی امور دام برگزار کرده، بر این امر تأکید داشته کنندگان حال شورای تأمین

هزار الشه دام سبک، در تهران توزیع کرده و آن را با قیمت تواند روزانه چهار تا پنجکه با اتکا به تولیدکنندگانی که در اختیار دارد، می

هزار تومان در هر کیلوگرم باشد. به این منظور، قرار  2٨تواند والن این شورا، نرخ مورد نظر میمصوب بفروشد؛ البته طبق ادعای مسئ

های خالی به شورا بار صورت گرفته و مقدمات الزم جهت واگذاری غرفهزودی، جلسات هماهنگی با سازمان میادین میوه و ترهاست به

کنندگانی غیر از خودشان برسد، مطمئناً هزار تومان به دست توزیع 2٨ا با قیمت هفراهم شود؛ زیرا اعضای شورا معتقدند که اگر الشه

شود. ها خواهند داد. بنابراین وضعیت قبلی دوباره تکرار میتر این محصول را به قصابهزار تومان اضافهآنها نیز با نرخی چهار یا پنج

رمز به عهده یک تشکل باشد تا مردم برای خرید این محصول، پول بر این اساس باید با ایجاد یک زنجیره، تولید و عرضه گوشت ق

تواند آن را با قیمتی حدود الشه گوساله در تهران را نیز داشته و می ٥٠٠بیشتری نپردازند.همچنین این شورا توانایی تأمین روزانه 

های ای با حضور ستاد تنظیم بازار در برههتهها باید توسط کمیهزار تومان در هر کیلوگرم به دست مشتری برساند. البته قیمت 2٤

 شده خواهد بود./زمانی مختلف تعیین شده و شورا مدعی است که توزیع گوشت در هر روز، مطابق با قیمت تعیین

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٤٧9/%D٨%A2%D٨%DBA%٨% 
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 گوشت قرمز
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵بهمن  ۲۱تاریخ: 

 خبری از عرضه گوشت دولتی نیست

 .تومانی از سوی شرکت پشتیبانی امور دام خبری نیست ٥٠٠هزار و  ٣١ملکی گفت: از عرضه گوشت گرم و منجمد با قیمت مصوب 

برنگاران اقتصادی باشگاه خگروه صنعت، تجارت و کشاورزی علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی درگفتگو با خبرنگار 

هزار تومان  ٣٦تا  ٣٥ت: در حال حاضر هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با اشاره به قیمت فعلی گوشت در بازار اظهار داش جوان،

 .هزار تومان به مصرف کننده عرضه می شود ٣9تا  ٣٨به مغازه دار و 

وی درباره توزیع گوشت از سوی شرکت پشتیبانی امور دام در جهت کاهش قیمت و کنترل بازار گفت: از عرضه گوشت گرم و منجمد 

تومانی در میدان بهمن خبری نیست و انتظار می رود با وجود کاهش تعرفه واردات و تخصیص ارز  ٥٠٠زار و ه ٣١با قیمت مصوب 

 .مبادله ای واردات گوشت از استرالیا و آسیای میانه صورت گیرد تا در ایام پایانی سال با چالش در بازار روبرو نشویم

ا توجه به کمبود دام به سبب فصل زمستان و مشکالت حمل و نقل، هم اکنون ملکی با اشاره به اخرین وضعیت دام در میادین افزود: ب

تومان در میادین عرضه می شود که انتظار می رود با افزایش عرضه  ٥٠٠هزار و  ١٦تا  ٥٠٠هزار و  15هر کیلو دام زنده با نرخ بین 

ث قیمت گذاری گوشت برحسب کیفیت به کجا رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در پاسخ به این سوال که بح.قیمت به تعادل برسد

 .رسید، تصریح کرد: با توجه به شرایط رکود و کمبود دام در میادین این طرح همچنان مسکوت مانده است

http://www.yjc.ir/fa/news/٥9٦9٨٥9/%D٨%AE%D٨%A٨ 
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 ماشین آالت
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۸تاریخ: 

کوب کوب خرفه در مقیاس آزمایشگاهی/ طراحی خرمنشده خرمنآمیز ماشین طراحیعملکرد موفقیت

 خرفه با توجه به رویکرد جهانی به استفاده از گیاهان دارویی انجام شده است

آمیز عمل کرد؛ نتایج آزمایش این شده در مقیاس آزمایشگاهی در جداسازی دانه خرفه موفقیتطراحیکوب خرفه ماشین خرمن

و  شود و سرعت نوسان الکها میکارگیری کوبنده و ضدکوبنده الستیکی باعث جلوگیری از له شدن ساقهماشین نشان داد که به

دانه خواهد داشت. ماشین مذکور توسط یک دانشجوی کارشناسی ارشد دار بر میزان تلفات سرعت دورانی کوبنده ماشین تأثیر معنی

 .در دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان طرحی ساخته شده است

 مونا شعبان: -خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( 

ل کرد؛ نتایج آزمایش این آمیز عمشده در مقیاس آزمایشگاهی در جداسازی دانه خرفه موفقیتکوب خرفه طراحیماشین خرمن

و  شود و سرعت نوسان الکها میکارگیری کوبنده و ضدکوبنده الستیکی باعث جلوگیری از له شدن ساقهماشین نشان داد که به

دار بر میزان تلفات دانه خواهد داشت. ماشین مذکور توسط یک دانشجوی کارشناسی ارشد سرعت دورانی کوبنده ماشین تأثیر معنی

 شگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان طرحی ساخته شده است.در دان

گیاهان دارویی یکی از محصوالت بسیار ارزشمند در گستره وسیع منابع طبیعی ایران هستند که در صورت شناخت علمی، کشت، 

وان یک عنغیرنفتی داشته باشد. خرفه بهزایی و صادرات توانند نقش مهمی در سالمت جامعه، اشتغالبرداری صحیح میتوسعه و بهره

شود که اخیراً نیز در صنایع تبدیلی و دارویی به آن توجه خاصی سبزی و گیاه دارویی مهم در مناطق جنوبی کشور تولید و مصرف می

رو باتوجه به رود. از این شمار میشود. در فرآوری این محصول، عملیات جداسازی دانه خرفه یکی از مراحل مهم و مشکل بهمی

وب کطراحی، ساخت و آزمایش عملکرد ماشین خرمن"نامه کارشناسی ارشد به موضوعی با عنوان اهمیت آن حمیدرضا خلیفه در پایان

در دانشگاه کشاورزی  ١٣9٥ماه پرداخته و با راهنمایی دکتر مجید رهنما و دکتر نواب کاظمی در بهمن "خرفه در مقیاس آزمایشگاهی

عی رامین خوزستان در رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم از آن دفاع کرده است. در این پژوهش یک ماشین جداکننده و منابع طبی

شده دارای شاسی، دانه خرفه در راستای مکانیزه کردن برداشت این محصول طراحی، ساخته و آزمایش شده است. ماشین ساخته

ل و واحد تمیزکننده است و پس از طراحی و ساخت موارد مهم همچون تعیین موتور، واحد کوبنده الستیکی، تسمه نقاله حمل محصو

 میزان تلفات ماشین مورد آزمایش قرار گرفته است.

 های طبیعی در صنایعاش اشاره کرده است که رویکرد جهانی به استفاده از گیاهان دارویی و ترکیبنامهحمیدرضا خلیفه در پایان

دنبال آن توجه مردم، مسئوالن و صنایع داخلی به استفاده از گیاهان دارویی و معطر، نیاز غذایی و بهبهداشتی و  -دارویی، آرایشی 

 سازد.ای و کاربردی وسیعی را در این زمینه نمایان میمبرم به تحقیقات پایه

وسعه شناخت علمی، کشت، تگیاهان دارویی یکی از منابع بسیار ارزشمند در گستره وسیع منابع طبیعی ایران هستند که در صورت 

زایی و صادرات غیرنفتی داشته باشند. مصرف گیاهان برای توانند نقش مهمی در سالمت جامعه، اشتغالبرداری صحیح میو بهره

 های اخیر استفاده از گیاهان دارویی با توجه به عوارض و هزینه کمتر و سازگاریای به قدمت عمر انسان دارد. در سالدرمان، سابقه

روید شده داروهای سنتی افزایش یافته است. در ایران هزاران گونه گیاهی میبیماران به این داروها و به لحاظ اثرات جانبی شناخته

 (١٣٦9، (١)توانند دارای اثرات دارویی باشند. )زرگریکه بیشتر این گیاهان می
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( گیاهی چهارکربنه و Portulaca oleracea( و نام علمی )Purslaneوی درباره این گیاه بیان کرده است که خرفه با نام التین )

های زرد یا سفید و های ضخیم متقابل، گلای گوشتی، برگ( است. این گیاه علفی، ساقهPortulacaceaeساله از خانواده )یک

ر شده در بیشتصورت کشتهم به صورت خودرو وروید و امروزه هم بهبذرهای سیاه ریز دارد. گیاه خرفه در بیشتر نقاط کره زمین می

عنوان یک سبزی مهم عنوان یک گیاه دارویی در مناطق جنوبی کشور به( خرفه به2٠٠9، (2)کشورها وجود دارد. )چاون و جانسون

 نگیرد و اخیراً توجه زیادی به صنایع تبدیلی و دارویی آن شده است. خرفه دارای سطوح باالی پروتئیمورد کشت و مصرف قرار می

درصد( که قابل مقایسه با سایر منابع تجاری با ارزش پروتئین گیاهی نظیر یونجه  2٧تا  ١٧های مختلف بین است )بر اساس گزارش

(. فراوانی و سهولت در دسترس بودن گیاه خرفه در برخی از کشورها و بعضی از مناطق ایران، ١٣92، (٣)است )قربانی و همکاران

ای دلیل خصوصیات تغذیه(. خرفه به١٣92،(٤)تازه و گیاهی دارویی رایج کرده است )حسینی و همکارانصورت سبزی مصرف آن را به

ترین رفعنوان یکی از پرمصعنوان غذای مقوی برای آینده توصیف شده است و توسط سازمان بهداشت جهانی بهاکسیدانی باال بهو آنتی

پتیک، سعنوان آنتیأثیرات بسیار زیادی بر سیستم بیولوژیک بدن است و بهگیاهان دارویی معرفی شده است. این گیاه دارای ت

کننده کننده خون، رفع تشنگی، جلوگیری از حمالت قلبی و تقویتکننده عضالنی، تصفیهضداسکوربوت، دیورتیک، ضدتب، شل

ی اثرات محافظتی از کبد، ضددرد، (. خرفه گیاهی است که دارا2٠٠٦و همکاران،  (٥)سیستم ایمنی کاربرد دارد )میالدی گرجی

کننده از سیستم عصبی، کاهنده کلسترول خون، ضدمیکروبی و اکسیدان، ضدسرطان، بهبوددهنده زخم محافظتضدالتهاب، آنتی

عنوان یک علف هرز در همه جا وجود داشته و در (. خرفه به2٠١١و همکاران،  (٦)های بیولوژیکی است )مباشیربسیاری از فعالیت

ار از عنوان گیاهی سرشای آن بهگیرد. پتانسیل تغذیهعنوان سبزی خوردنی یا گیاه دارویی مورد استفاده قرار میخی از مناطق بهبر

(. بنابراین با توجه به اهمیت خرفه نیاز است در برداشت و خرمن این گیاه از ١9٨٦، (٧)است )سیموپلوی و سالم ٣اسید چرب امگا

 فاده کرد که بیشترین کارآیی را داشته باشد.های کشاورزی استماشین

در این "عنوان هدف دیرینه کشاورزان اشاره کرده و در این باره گفته است: خلیفه به مکانیزه کردن برداشت محصوالت کشاورزی به

خوشه است. ضایعات  ترین مراحل پس از برداشت محصوالت دانه ریز است که هدف آن جداسازی دانه ازکوبی یکی از مهمراستا خرمن

وند شکوبی محصول میکند و عوامل مختلفی باعث این نوع ضایعات در مرحله خرمناین مرحله به دو صورت کمی و کیفی بروز می

کوب نظیر سرعت کوبنده، نرخ تغذیه، سرعت فن اشاره توان به شرایط زمان برداشت محصول و پارامترهای عملکرد خرمنکه می

اشاره کرده است تحت عنوان ارائه یک مدل ریاضی برای جدا شدن دانه از  "میو"(. همچنین او به تحقیق ١٣٨٥، (٨))علیزاده "کرد

 محوری گزارش شده است.خوشه در کوبنده جریان

 نآل کوبنده است که کوبیدن حداکثری محصول ورودی را همراه با بهترین جداسازی دانه انجام دهد. در عیگوید کوبنده ایدهاو می

ای و عبور آن از شبکه ضدکوبنده را به حداقل برساند. حال با حفظ شکل و کیفیت طبیعی دانه، تلفات دانه و تکه کردن مواد غیردانه

ای و کاهش این عمل به عواملی همچون سرعت کوبنده بستگی داشته و با افزایش سرعت کوبنده باعث خرد شدن مواد غیردانه

 (١999، (9)اه خواهد داشت. )میوسرعت، تلفات دانه را به همر

کوب در مقیاس آزمایشی، میزان تلفات کوبنده، نامه مذکور بعد از طراحی و ساخت ماشین خرمندر مجموع حمیدرضا خلیفه در پایان

 تلفات الک، تلفات کل ماشین و انرژی مصرفی ماشین را مورد آزمایش قرار داده است./

 پی نوشت:

 .2٨ - ٣٨یاهان دارویی. انتشارات دانشگاه تهران. جلد چهارم، چاپ ششم، صفحات (. گ١٣٦9زرگری، علی. ) -١
2- Chauhan, B. S., Johnson D. E. (2009). Seed germination ecology of Portulaca oleracea. an 

important weed of rice and upland crops. Ann Appl Biol. 155(1): 61-91. 
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(. تأثیر گیاه ١٣92ارپور، محمد. میاحی، منصور. فیاضی، جمال. طباطبایی، سیدرضا و طباطبایی، سیدصالح. )قربانی، محمد. بوج -٣

 .٨٨ - 9٨: ٤(9های گوشتی. مجله دامپزشکی ایران. )خرفه بر عملکرد و خصوصیات الشه جوجه

هیدرولیکی گیاه خرفه بر غلظت سرمی استروژن، (. تأثیر عصاره ١٣92دار، آرش. )فر، محسن و پایهحسینی، ابراهیم. فروزان -٤

 .١2 - 2١: ٥(١٥های صحرایی ماده بالغ. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد. )ها در موشپروژسترون، پروالکتین و گنادوتروپین
5- Miladi Gorji, H., Vafaei, A., RashidiPoor, A., Taherian, A., Jarahi, M. and Emami Abarghoei, 

M. 2006. Anxiolytic effects of Portulaca oleracea aqueous extracts in mice. Journal Med Plants. 

5(19): 23-28. 
6- Mubashir, H., Bahar, A., Showkat, R. M., Bilal, A. Z. and Nahida, T. 2011. Portulaca oleracea. 

Journal of Pharmacy Research . 4(9): 3044.3048. 

7- Simopoulos. A. P. and Salem, N. 1986. Purslane a terrestrial source of omaga-3 fatty acids. New 

England Journal of Mediciane. 315: 833-833. 

کوب . تأثیر میزان رطوبت شلتوک، دور کوبنده و نرخ تغذیه، بر ضایعات کیفی شلتوک در خرمن١٣٨٥علیزاده، محمدرضا.  -٨

 .٣٠ - ٣٤: ١(٤٨حوری. مجله مهندسی بیوسیستم ایران. )مجریان

9- iu, P. I. 1999. Mathematical modwling of material other than grain separation in threshing units. 

American society of Agricultural Engineers. 34(9): 5421-5427. 
http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٤١٠/%D٨%B9%D9%٨٥%D9%٨٤%DA% 
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 متفرقه
 فارس - ۹۵/۱۱/۱۷ : تاریخ

 بز سانن پول درو کنید ۱۰بستنی مشهدی با طعم شیر بز فرانسوی/ با نگهداری 
میلیون تومان تسهیالت به کمک بسیج سازندگی به پرورش بز سانن نژاد فرانسوی اقدام کرد و توانست  ٣٠یک کارآفرین با دریافت  

، جواد ابراهیم پناه از کودکی به حوزه بسیج سازندگیبه نقل از سازمان  خبرگزاری فارسبه گزارش  .درامد مناسبی به دست آورد

دامپروری عالقه داشت. در دانشگاه نیز رشته دامپروری خواند و در دوران سربازی و وقتی در نیروی هوایی ارتش در شهر مشهد 

ها شد و توانست با رشد و توسعه این بخش، یک گاوداری با یدگی به دامکرد، در قمست جهاد سازندگی مسئول رسخدمت می

پیش از اینکه کار خود را در حوزه پرورش بز آغاز کند، چند سالی هم مرغ داری را تجربه .سودآوری خوب برای جهاد تاسیس کند

تومان وام به کمک بسیج سازندگی گرفتم و میلیون  ٣٠گوید: در ابتدای کارم در حوزه پرورش بز جواد ابراهیم پناه می.کرده است

این وام محرک خوبی برای این کار تولیدی بود. باالخره کار پرورش بز سانن را آغاز کرده و در سه حوزه اصلی این تولیدی فعالیت 

ز سانن و حوزه حوزه اول پرورش بزغاله سانن، حوزه دوم فرآوری محصوالت لبنی مثل کره و پنیر و کشک و خامه از شیر ب.کندمی

 بز نژاد نژاد بز سانن کشور فرانسه است، ولیخاستگاه.دهد، تولید بستنی از شیر بزسانن استسوم که برای اولین بار در ایران رخ می

کیلو  ١٥٠مام نژادهای شیری بز در درنیا داراست. هر بز معمولی در کشور ما ساالنه در حدود ت میان در را پراکندگی بیشترین سانن

گوید که درمانی جواد ابراهیم پناه از خواص دارویی این شیر هم می.برابر است ١٠دهد، در صورتی که تولید شیر بز سانن شیر می

گوید: برای اینکه بهره وری را در این کار افزایش دهیم، بز وی می.ها از جمله روماتیسم استقطعی و مناسب برای خیلی از بیماری

آید، بزغاله ای با بهره وری باال و ای که به دنیا میکنیم، تا بزغالهده و بز ماده را از بزهای بومی انتخاب مینر را سانن انتخاب کر

کنند همسر، برادر، خواهر و دو پسر جواد ابراهیم پناه در کار پرورش بز به او کمک می.همچنین سازگار با شرایط بومی کشور ما باشد

اش در شهر مشهد مقدس و در استان خراسان پناه که واحد تولیدیابراهیم.گر هم شغل ایجاد کرده استنفر دی ٤ها، برای و به جز آن

دهند. هر کیلو شیر بز سانن را به قیمت کیلو شیر می ١٠٠تا  9٠رأس بز داریم که در روز تقریبا  ٥2گوید: رضوی قرار دارد، می

دهند. در کنار فروش ماه شیر می ١٠ی شیردهی ندارد و در طول سال فروشیم. بز در طول سال فصل خاصی براتومان می ٣٥٠٠

ای هم از جوانان دارد و با یک وگو گالیهپناه در پایان گفتابراهیم.میلیون تومان درآمد داریم ١٠٠شیر از تولید بزغاله نیز ساالنه 

اند. فرهنگ بدی جوانان ما کم کار شده»افزاید: وی می.های تولیدی درآمد بسیار بهتری دارندگوید که شغلحساب سرانگشتی می

رواج پیدا کرده است. را جوانان ما به دنبال کار دولتی هستند؟ کار دولتی حقوق بخور و نمیر دارد. با وام هایی که امروز برای کارهای 

د یا در سالنی مخصوص علوفه بدهد بز را یا به چرا ببر ١٠رأس بز خریداری کرد. حال این  ١٠توان شود، راحت میتولیدی داده می

شود روزی تومان بفروشد، می ٥٠٠هزار و  ٣کیلوگرم شیر را به قیمت هر کیلوگرم  30کیلو شیر خواهد داشت. اگر این  ٣٠در روز 

هزار و  ٧شود روزی تومان می ٥٠٠هزار و  2کشد که به قرار هرکیلو علوفه کیلو علوفه میلش می ٣هر بزی در روز .هزار تومان ١١٥

با این شرایط شما .هزار و پانصد تومان ١٠٧شود هزارتومان کم کنیم درآمد روزانه از شیر می ١١٥تومان. غذای هر بز را اگر از  ٥٠٠

شود هزارتومان بابت محل نگه داری این بزها می ٧٠٠ماهانه سه میلیون و دویست و بیست و پنج هزار تومان درامد دارید که با کسر 

اید. این فقط درآمد یبا دومیلیون و پانصد هزار تومان. یعنی شما به اندازه یک کارمند با حقوقی خوب درآمد کسب کردهماهی تقر

عدد بز به دنیا بیاید که  ٣٠شود که اگر سالیانه میانگین آورند و بعضی وقتها دوقلو هم میبار بچه به دنیا می 2بزها در سال .شیر بود

ماه کنیم ماهانه مجموعه شما  ١2میلیون تومان که اگر تقسیم بر  ٧٥شود، سالیانه تومان به فروش برسد میمیلیون  2.٥هرکدام هم 

 «!توان کسب کردرتبه درآمد میبز به اندازه یک مدیر عالی ١٠میلیون تومان درامد خواهید داشت. یعنی فقط با  ٨.٥

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١٣9٥١١١٧٠٠٠٣٤٧ 
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 متفرقه
 فارس - ۹۵/۱۱/۲۰ : تاریخ

مقاله ایرانی به کتاب مرجع  ۱2۰کسوت دامپزشکی کشور/ ورود تقدیر از محمود بلورچی استاد پیش

 دامپزشکی دنیا
مقاله از دانشمندان ایرانی در کتاب مرجع دامپزشکی دنیا راه یافته است، گفت:  ١2٠رئیس سازمان نظام دامپزشکی با بیان این که  

  .امروز از محمود بلورچی استاد پیش کسوت دامپزشکی تقدیر شد

های دام بزرگ که در سالن المللی کیلینیسین، امروز در چهاردهمین همایش بینخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی 

  .ساله استاد محمود بلورچی پیشکسوت حوزه دامپزشکی تقدیر به عمل آمد ٤٠های رازی تهران برگزار شد، از زحمات همایش

بلورچی، تحقیقات و راهکارهای بسیاری در عرصه معاینات بالینی دام بزرگ به ویژه ناباروری دام و معاینه بالینی آن در عرصه 

  .است ١٣٥٣التحصیل دانشگاه تهران در سال ی طی مقاالت متعددی ارائه کرده است. او متولد قائم شهر و فارغدامپزشک

و در آخرین چاپ  2٠١٧همچنین در این همایش، محمد رضا صفری رئیس سازمان نظام دامپزشکی به خبرنگاران گفت: در سال 

، در شودمپزشکی دنیا و از جمله ایران به عنوان کتاب مرجع تدریس میهای دامدسین که در دانشگاهکتاب مرجع دامپزشکی وتری

بار است که در این مورد از مقاالت دانشمندان ایرانی در این حوزه به عنوان مرجع نام برده شده است که این برای نخستین ١2٠

های دام بزرگ ارائه شده، اشاره ی کیلیسینالمللوی همچنین به مطالب مهمی که در چهارمین کنگره بین .کتاب اتفاق افتاده است

جدید  هایکرد و گفت: آخرین مسائل مطرح شده در مورد تب برفکی، لنگش دام، صنعت پرورش اسب، مدیریت گله شیری و بیماری

ی شرکت های پرورشی ایران براصفری در مورد مشکالتی که نسبت به سالمت اسب .شوددر حوزه دام بزرگ در این کنگره ارائه می

ما در این حوزه مشکل جدی داریم و به همین سبب، صنعت اسب و آخرین مسائل المللی وجود دارد، اشاره کرد و گفت:مسابقات بین

ایم تا بتوانیم نژادهای اصیل اسب ایرانی از جمله اسب ترکمن را که تاکنون مغفول مانده را مربوط به سالمت آن را پیگیری کرده

وی همچنین از استقرار آخرین استانداردهای تولید شیر توسط مسئوالن فنی دامپزشک  .امپزشکی پرورش دهیمطبق آخرین اصول د

های غذای کودک در ایران، شیر تا دو سال پیش یک شرکت تولیدکننده خارجی قهوه و فرآورده ها اشاره کرد و گفت:در دامداری

های ما ها و اجرای نکات فنی، برخی دامدارایپیش با تغییر در سیستم دامداری کرد، اما از دو سالخشک مورد نیاز خود را وارد می

  .فروشندتن شیر خود را به این شرکت می 2٥٠تا  2٠٠روزانه 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١٣9٥١١2٠٠٠٠٨9٧ 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۸تاریخ: 

 نتایج جشنواره ملی زیبایی اسب اصیل عرب خوزستان اعالم شد

های مختلف اعالم وسومین جشنواره ملی زیبایی اسب اصیل عرب خوزستان )نهمین مسابقه رده اکاهو( در بخشهای بیستبرترین

 .شدند

های های اسبفجر به میزبانی مجموعه ورزشی امام رضا )ع( شهرک نفت اهواز و در ردهها به مناسبت دهه به گزارش ایانا، این رقابت

 "آقاخان سنگسو "اسب  ( A1های یک ساله )کالس ها و در بخش کره نریاندر این رقابت.خالص ایرانی و خون خارجی برگزار شد

به مالکیت محمد  "ارتمن بیرگان "دست یافت، اسب  به مقام اول ٤29پور از خوزستان با مجموع امتیاز به مالکیت افشین مسیح

امتیاز در  ٤2١به مالکیت علی جنابی و مهدی حیدری از خوزستان با  "افعی  "امتیاز دوم شد و اسب  ٤2٣.٥اشرفی از خوزستان با 

از خوزستان و با  به مالکیت حمزه و صالح "ارمغان  "، اسب (B1 های یک ساله )کالسدر بخش کره نریان.رده سوم قرار گرفت

امتیاز و  ٤2٠.٥به مالکیت حسین رضایی از اصفهان با  "البرز رفیعی"های امتیاز بر سکوی نخست ایستاد و پس از آن اسب ٤٣٦.٥

 ساله )کالس 2های در بخش کره نریان.امتیاز به ترتیب دوم و سوم شدند ٤2٧خلف از خوزستان با به مالکیت سعید نادی "اسمر"

A2) به مالکیت محمدجواد شمسی  "یل ایران"امتیاز اول شد، اسب  ٤٣2به مالکیت محسن حافظی از خوزستان با  "یورام"، اسب

امتیاز مکان  ٤2٦.٥به مالکیت محمود پورملک از اصفهان با  "یورام پارسیا"امتیاز در مکان دوم قرار گرفت و اسب  ٤٣٠از کرمانشاه با 

به مالکیت عبدالرضا یوسفی و مهدی  "یوزپلنگ"اسب  ( B2 های دوساله )کالسخش کره نریاندر ب.سوم را به خود اختصاص داد

به مالکیت برادران موگهی از همین استان با  "یزدان احسان"امتیاز به مقام نخست دست یافت، اسب  ٤٤١حیدری از خوزستان با 

 .امتیاز در رده سوم ایستاد ٤٣٠.٥ز خوزستان با به مالکیت بهروز مریدی ا "یادگار کارون"امتیاز دوم شد و اسب  ٤٣٣

امتیاز در مکان  ٤٣٤به مالکیت غالمحسین بامیان از اصفهان با  "واالمقام بامیان"(، اسب ٣ساله )کالس  ٣های در بخش کره نریان

را به خود اختصاص داد و  امتیاز رده دوم ٤٣٣رهبری از خوزستان با به مالکیت نورعلی نادی "والی کرمانشاه"نخست ایستاد، اسب 

(، ٤ساله )کالس  ٦تا  ٤های در بخش نریان.امتیاز سوم شد 432اصغر ربیعی از همین استان با به مالکیت حاج "وصال ربیعی"اسب 

رهبری با به مالکیت محمدعلی نادی "خان عباسینجیب"امتیاز، اسب  ٤٣٠.٥زاده با به مالکیت اسداهلل کریم "الیق حمامی"اسب 

های در بخش نریان.امتیاز هر سه از خوزستان به ترتیب اول تا سوم شدند ٤٣٠به مالکیت اصغر قاسمی با  "نبرد"امتیاز و اسب  ٤٣١.٥

فوالد "امتیاز در مکان اول ایستاد، اسب  ٤٣2.٥زاده از یزد با به مالکیت مهدی شوهان "فرخ ایساتیس"(، اسب ٥ساله )کالس  9تا  ٧

به مالکیت پور  "فارس سزار"امتیاز از خوزستان در جایگاه دوم قرار گرفت و اسب  ٤٣2مالکیت برادران باغبان زاده با به  "زادهباغبان

 "شقران"( اسب ٦سال به باال )کالس  ١٠های در بخش نریان.امتیاز در مکان سوم قرار گرفت ٤٣١.٥محمد ضیا از آذربایجان شرقی با 

 ٤٣١.٥به مالکیت حمید عباسی از کرمانشاه با  "درخشان"امتیاز اول شد، اسب  ٤٣٤از خوزستان با  اکبر بهوندیوسفیبه مالکیت علی

 .امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت ٤2٥به مالکیت مجتبی معتمدی از اصفهان با  "زحل"امتیاز دوم شد و اسب 

ارغوان "امتیاز، اسب  ٤2٠برادران عسکری با به مالکیت  "اولین عسکری"( ، اسب ٧های یک ساله )کالس در بخش کره مادیان

امتیاز هر سه از  ٤2٥.٥به مالکیت سمیرا دزفولی با  "آتوسا دزفولی"امتیاز و اسب  427به مالکیت عبدالوهاب طارزاری با  "طارزاری

به مالکیت سینا گورانی  "سیناپارین"های ( ، اسب٨ساله )کالس  2های در بخش کره مادیان.خوزستان به ترتیب اول تا سوم شدند

امتیاز  ٤29.٥فر با به مالکیت حبیب نصیری "یدونه فتالوی"امتیاز و  ٤٣2به مالکیت آرش محمدی با  "یکتا کنار پیر"امتیاز،  ٤٣٤با 

 "ویانا"های (، اسب9ساله )کالس  ٣های در بخش مادیان.های اول تا سوم را به خود اختصاص دادندهر سه از خوزستان به ترتیب رده

امتیاز هر  ٤٣٠با  "وسوسه حنایی"و  ٤٣٤.٥به مالکیت سینا گورانی با "سینا ویان"امتیاز،  ٤٣٥.٥خلف با به مالکیت خانواده نادی

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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به مالکیت خانواده  "بارانا"( اسب ١٠در بخش کره مادیان آیندگان )کالس .های اول تا سوم قرار گرفتندسه از خوزستان در مکان

به مالکیت جالل  "نهال زرگانی"( اسب ١١ساله )کالس  ٦تا  ٤در بخش مادیان .خوزستان صاحب عنوان برتر شد خلف ازنادی

به مالکیت چتین و سعادت از استان خوزستان با  "مدینه"امتیاز مقام اول را کسب کرد. اسب  ٤29پور از آذربایجان شرقی با کریم

در .امتیاز مکان سوم را کسب کرد ٤2٦.٥مالکیت پیمان جمشیدیان از اصفهان نیز با  به "ونوس پیمان"امتیاز دوم شد و اسب  ٤2٧.٥

امتیاز مقام اول را کسب  ٤٣٠به مالکیت شهرام آخوندی از اصفهان با  "داینار"( اسب ١2کالس )سال به باال،  ٧های بخش مادیان

های در بخش کره مادیان.امتیاز عنوان دوم را به دست آورد ٤2٥به مالکیت عباس شیرزاد از خوزستان با  "غزاله بنوار"کرد و اسب 

امتیاز مقام اول را کسب کرد و  438.5به مالکیت یونس مقدم از خوزستان با  "آرامیس اکسین"اسب  ( A13 ساله )کالسیک

محمد رجبی از همدان با به مالکیت  "آتینا ویسپار"امتیاز دوم و  ٤٣٧به مالکیت رضا خلج از تهران با  "آرمیتاژ جام"های اسب

به  "آرتیسون صالحی"اسب  B13) های یک ساله )کالسدر بخش کره مادیان.امتیاز رده سوم را به خود اختصاص داد ٤٣٥.٥

آیسان "امتیاز و اسب  ٤٣١.٥به مالکیت حسین غالمپورویس با  "امیرالخیل"اسب امتیاز،  ٤٣٣.٥مالکیت محمد صالحی با کسب 

ساله  2های در بخش کره مادیان.امتیاز هر سه از خوزستان به ترتیب اول تا سوم شدند ٤٣٠.٥مد مرادی با به مالکیت مح "دوگ

 "یارمهر"امتیاز مقام اول را به دست آورد، اسب  ٤٣٧.٥به مالکیت رادین زاهدی از خوزستان با  "یوکابد زاهدی"( اسب ١٤کالس )

 ٤٣٣.٥به مالکیت بابک بهادری از خوزستان با  "یاشیراکسین"یاز دوم شد و اسب امت ٤٣٦به مالکیت بهروز رضایی از کرمانشاه با 

به مالکیت الهه دادی از خوزستان با  "یومارکیزا اوایکستی"( اسب ١٥کالس )های سه ساله در بخش کره مادیان.امتیاز سوم شد

 "شمسیارین"امتیاز در رده دوم قرار گرفت و اسب  ٤٣٨.٥صیف از خوزستان با به مالکیت ادیان "لیرا"امتیاز اول شد، اسب  439.5

به  "آران خنیفر"( اسب ١٦در بخش کره نریان آیندگان )کالس .امتیاز سوم شد ٤٣2.٥به مالکیت لیلی شمس از استان البرز با 

 "آیدا آهنگر"اسب  (١٧در بخش کره مادیان آیندگان )کالس .مالکیت عفت خنیفر از خوزستان به عنوان تنها اسب برتر انتخاب شد

 "ایکیمگنومز تارگت"( اسب ١٨ساله )کالس  ٦تا  ٤های در بخش مادیان.به مالکیت مسعود خرمندار از البرز صاحب عنوان برتر شد

به مالکیت الهه  "مادرا ان آ"های امتیاز صاحب رتبه اول شد و پس از آن اسب ٤٤١.٥نژاد از البرز با به مالکیت سیدعبدالوهاب گرامی

 .امتیاز هر دو از خوزستان به ترتیب دوم و سوم شدند ٤٣٦به مالکیت الهه دادی با  "اووگوای ک آ"امتیاز و  ٤٣9.٥دادی با 

ر امتیاز د ٤٤٣.٥به مالکیت مجید حسینی از خوزستان با  "رکتورز کارملیتا"( اسب ١9در بخش مادیان هفت سال به باال )کالس 

به  "مجیک رز"امتیاز دوم شد و اسب  ٤٣2.٥به مالکیت الهه دادی از همین استان با  "اال بالرینا"اسب  مکان نخست قرار گرفت،

یاقوراشان "اسب  ( A20 در بخش کره نریان یک ساله )کالس.امتیاز در مکان سوم قرار گرفت ٤٣١مالکیت آرش صادقیان از تهران با 

 ٤٣٣.٥امتیاز اول شد، اسب آواتور به مالکیت مجید حسینی از خوزستان با  ٤٣٦.٥نژاد از البرز با ر گرامیبه مالکیت سیدناد "کنزت

در بخش کره .امتیاز سوم شد ٤٣٠جام به مالکیت رضا خلجی از تهران با  امتیاز جایگاه دوم را به خود اختصاص داد و اسب آرشام

اسب  امتیاز، ٤٣٣.٥به مالکیت محمدامین و محمدحسین کردونی با  "المشاهیر اال امین"اسب  B20) ساله )کالسهای یکنریان

امتیاز هر سه از خوزستان به  ٤2٧به مالکیت الهه دادی با  "آلفا"امتیاز و اسب  ٤٣٠.٥به مالکیت حسین باغبان با  "اسکایپ باغبان"

به مالکیت سیدمجتبی  "یورک"( اسب 2١له )کالس سا 2های در بخش کره نریان.ترتیب به مقام های اول تا سوم دست یافتند

زاده از به مالکیت احمدرضا کمال "یونانیان"امتیاز عنوان نخست را کسب کرد و اسب  ٤٣٣فر از کرمانشاه با پور و بهزاد امیدمهدی

در بخش کره .م و سوم شدندامتیاز دو ٤٣٠.٥به مالکیت الهه دادی از خوزستان با  "دی ای اسکامیلو"امتیاز و اسب  ٤٣2البرز با 

امتیاز عنوان اول را کسب کرد،  ٤٣١.٥آبادی از اصفهان با به مالکیت مهدی شکل "وندان هومن"(، اسب 22ساله )کالس  ٣نریان 

 "یانوزیر بام"امتیاز عنوان دوم را به خود اختصاص داد و اسب  ٤٣١.٥شرقی با به مالکیت فرید آقایی از آذربایجان "ویونانوذری"اسب 

لیون "( اسب 2٣ساله )کالس  ٦تا  ٤های در بخش نریان.امتیاز مکان سوم را کسب کرد ٤٣٠به مالکیت مجتبی پورملک از اصفهان با 
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به مالکیت برادران چنانی از  "ماهان"امتیاز مقام اول را به دست آورد، اسب  ٤٣٨به مالکیت غالمحسین بامیان از اصفهان با  "بنگالی

 .امتیاز در رده سوم قرار گرفت ٤٣١زاده از البرز با به مالکیت احمدرضا کمال "نمرال اصیل"امتیاز دوم شد و اسب  ٤٣٦خوزستان با 

امتیاز عنوان قهرمانی را به  ٤٣٨به مالکیت خدایی از یزد با  "مارکزی"(، اسب 2٤های هفت سال به باال، )کالس در بخش نریان

به مالکیت  "جواس بی"امتیاز و اسب  ٤٣٧.٥به مالکیت مهدی کردونی از خوزستان با  "ینکال"های دست آورد و پس از آن اسب

 .های دوم و سوم را کسب کردندامتیاز به ترتیب رده ٤٣٧خانواده شمس از البرز با 

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٤١٦/%D9%٨٦%D٨%AA%D٨ 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۶تاریخ: 

در توسعه دوستانه بخش کشاورزی/ یک سازمان غیردولتی اتحادیه  (NGOs) های غیردولتیاصرار سازمان

 هایش کرد/ کمک کنکورد در حوزه توسعه و توسعه کشاورزی به همهاروپا را مجبور به اصالح برنامه

NGO اروپاییهای 

 چارچوب سیاست"چارچوب سیاست اتحادیه اروپا برای ارزیابی کشورهای در حال توسعه در رسیدگی به چالش امنیت غذایی یا همان 

گیری شورا در ماه می همان سال مورد تأیید قرار میالدی منتشر و در نتیجه 2010در ماه مارس سال  "(FSPF) امنیت غذایی

های امنیت غذایی شدت برای گسترش دیدگاه اتحادیه اروپا به چالشبه (NGO) ک سازمان غیردولتیگرفت. در آن زمان کنکورد ی

پا، تولید محصوالت غذایی در مقیاس کوچک و تعهد به رویکرد حق ویژه تأکید این چارچوب بر کشاورزان خردهتالش کرده به

 .دسترسی به غذا را برجسته کرد

 مهشید جاللیان: - خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا(

چارچوب سیاست اتحادیه اروپا برای ارزیابی کشورهای در حال توسعه در رسیدگی به چالش امنیت غذایی یا همان 

گیری شورا در ماه می میالدی منتشر و در نتیجه 2۰۱۰در ماه مارس سال  "(FSPFچارچوب سیاست امنیت غذایی )"

شدت برای گسترش دیدگاه ( بهNGOن کنکورد یک سازمان غیردولتی )همان سال مورد تأیید قرار گرفت. در آن زما

 پا، تولید محصوالتویژه تأکید این چارچوب بر کشاورزان خردههای امنیت غذایی تالش کرده بهاتحادیه اروپا به چالش

اروپا ارائه  غذایی در مقیاس کوچک و تعهد به رویکرد حق دسترسی به غذا را برجسته کرد. چهار سال بعد اتحادیه

و دومین  2۰۱4های منظم دوساالنه از روند اجرای این چارچوب را آغاز کرد. نخستین گزارش دوساالنه در سال گزارش

منظور یادگیری از طریق تجارب ها و اثرات آنها بهمیالدی ارائه شد. نظارت جدی بر اجرای سیاست 2۰۱۶گزارش در سال 

 نده حیاتی بود.های آیها و برنامهو بهبود سیاست

 2۰3۰عنوان یک محدوده سیاست کلیدی ادامه دارد و آرزوی دستور کار سال به "امنیت غذایی و تغذیه"موضوع 

میالدی آن است که گرسنگی را تا آن زمان به صفر برساند. کمیته امنیت غذایی جهانی موج مشابهی از ابتکاراتی را که 

 گستره جامعی از راهنمای سیاست امنیت غذایی و تغذیه را نیز فراهم کرد. منجر به پیدایش این چارچوب شد، اصالح و

منتشر شد،  2۰۱۰با نگرشی انتقادی نسبت به روند اجرای برنامه مصوب  2۰۱3نخستین گزارش رسمی کنکورد، در سال 

ارائه و سومین  2۰۱۶ارائه شد. دومین گزارش در سال  2۰۱4نخستین گزارش رسمی اتحادیه اروپا به کنکورد، در سال 

نهادی است یا سازمان مردم NGOهای اتحادیه اروپا است. کنکورد گیری کنکورد از گزارشگزارش و گزارش آخر نتیجه

 کند. به همینکنند، سرپرستی میهای اروپایی را که در زمینه توسعه در همه کشورهای دنیا فعالیت میNGOکه همه 

 های غیردولتی اروپایی در زمینه امداد و توسعه است.اسیون سازماندلیل است که نام کنکورد مخفف کنفدر

************** 

( درخواست کرد که کارهای بیشتری را برای امنیت غذایی در اتحادیه MEPs) (2)( از اعضای اتحادیه اروپاCONCORD) (١)کنکورد

 اروپا انجام دهند.
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میالدی در جلسه کمیته توسعه اتحادیه اروپا گفته بود که این اتحادیه باید کارهای بیشتری برای  2٠١٣فوریه  ١٨کنکورد در 

با  NGOاند. این دهد و برنامه تصویب شده از پیشرفت چندانی تا آن زمان برخوردار نبودهرسیدگی به امنیت غذایی جهانی انجام 

غذا و کشاورزی در "اض خود را به نحوه عملکرد اتحادیه اروپا اعالم کرد. نشست این اتحادیه درباره طور رسمی اعتراین گزارش به

توسط فائو )سازمان غذا و  "میالدی 2٠١2وضعیت غذا و کشاورزی در سال "میزبان ارائه گزارشی از سازمان ملل با عنوان  "جهان

-( چشمEFSG) (٣)( رئیس گروه امنیت غذایی کنکورد اروپاe OenemaStinekکشاورزی سازمان ملل( بود. خانم استینک اونما )

( مدیر بخش توسعه Kostas Stamoulisها در موضوع امنیت غذایی را ارائه داد. آقای کوستاس استامولیس )NGOانداز توسعه 

 اقتصادی و کشاورزی فائو شخصی بود که این گزارش را ارائه کرد.

 دهد.صی را ارائه میهای کلیدی خاگزارش فائو یافته

 کارهای کاهش فقر و گرسنگی است.گذاری در بخش کشاورزی یکی از مؤثرترین راهسرمایه -

گذاری کردند؛ بنابراین باید های دولتی سرمایهگذاران بخش کشاورزی هستند و چهار برابر هزینهترین سرمایهکشاورزان بزرگ -

 گذاری در بخش کشاورزی باشند.یهعنوان مرکزی برای ارائه راهکارهای سرمابه

 گذاری تشویق کند.یک دولت خوب باید بر این عامل کلیدی تمرکز کند که کشاورزان را به سرمایه -

رده و پا هستند استقبال کگذاران بخش کشاورزی، کشاورزان خردهترین سرمایهنماینده کنکورد از اقرار فائو به این مسئله که بزرگ

ه این سازمان بر این اعتقاد است که باید تدوین این استراتژی که چطور به امنیت غذایی جهانی دست یابند واقعیت این است ک

 عنوان یک نقطه شروع به خدمت گرفته شود.به

 گونه اتالف وقتی در حضور اعضای اتحادیه اروپا، نقش آنها در پیشبرد فرآیندهای صریح و بدون هیچاو )نماینده کنکورد( با صحبت

طور کلی بر ایجاد یک محیط مناسب که حامی خرده اطمینان از امنیت غذایی و شفافیت این موضوع را که این اتحادیه باید به

وجودآمده عدم پیشرفت به"گفت:  2٠١٣کشاورزان باشد تمرکز کند، یادآور شد. استینک اونما خطاب به اتحادیه اروپا در نشست 

 "یی اتحادیه اروپا است.تخلف از چارچوب سیاست امنیت غذا

او به این واقعیت انتقاد کرد که حدود سه سال پیش باوجود درخواست شورای اتحادیه اروپا از کمیته برای اجرای طرح چارچوب 

میالدی به تصویب رسیده  2٠١٠رفت و در سال شمار می( که سندی قوی درباره امنیت غذایی بهFSPF) (٤)سیاست امنیت غذایی

 حال هیچ پیشرفت قابل توجهی صورت نگرفته است. بود، تا به

 عنوان یک عمل در دست اقدام توسط اتحادیه اروپا مورد توجه قرار گیردمسئله امنیت غذایی باید به

( و ارتباطات آینده کمیسیون CFS) (٥)او با توجه به آنچه در حال حاضر در حال انجام است به مذاکرات کمیته امنیت غذایی جهانی

بود،  CFSه اشاره کرده است. اتحادیه اروپا خواستار دفاع از یک موقعیت منسجم برای تحقق حق دسترسی به غذا در مذاکرات تغذی

درحالی که اعضای اتحادیه اروپا درخواست تهیه یک گزارش منسجم از چارچوب سیاست امنیت غذایی را در برابر ارتباطات کمیسیون 

 تغذیه داشتند.

 تر توسعه یابندکشاورزی باید دوستانههای رایج سیاست

( گسترده CAP) (٦)های مرتبط با امنیت غذایی که به شکل یک سیاست کشاورزی مشترکدر گزارش خانم مالحظات فراتر از فعالیت

پا در هدگذاری در بخش کشاورزی که برای کشاورزان خردلیل پیچیدگی سرمایهشده بود مورد انتقاد قرار گرفت. مالحظات مذکور به

مناطق در حال توسعه جهان غیرمنصفانه است و همچنین تحمل مسئله پایداری واردات سویای مورد نیاز برای تغذیه حیوانات که 

نشانه یک عمل ویرانگر برای محیط زیست است، مورد انتقاد قرار گرفت. به همین منظور خانم اونما از اعضای اتحادیه اروپا درخواست 
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های دوچندان برای متقاعد کردن اثرات و تالش CAPپایش مستقل بر  یری جامع یک ماه بعد که شامل مکانیزمگکرد که در رأی

 به همکارانشان در کمیته کشاورزی است، شرکت کنند. CAPای توسعه

 امنیت غذایی تحت تأثیر چندین زمینه سیاسی واقع شده است

کند ( را برجسته میPCD) (٧)مشترک کشاورزی اهمیت سیاست جامع توسعههای منفی سیاست به گفته خانم اونما همچنین جنبه

صورت یک مسئله چندبخشی دارد توصیف شده است. با این ذهنیت، ای بر امنیت غذایی بهالعادهعنوان عاملی که اهمیت فوقو به

ر زمینه تجارت، کشاورزی و محیط زیست کار شان دطور مستقیم از اعضای اتحادیه اروپا درخواست کرد که با همکارانخانم اونما به

های های مرتبط با بخشگیرندگان باید سیاستشود. تصمیمکنند تا اطمینان یابد که سیاست جامع توسعه مورد احترام واقع می

به  ترسیتجارت، کشاورزی و محیط زیست را تحلیل کرده و از انسجام و داشتن اثرات مثبت آنها بر امنیت غذایی و تحقق حق دس

 غذا اطمینان یابند.

ی اهای توسعههای همکاریافتاده تبدیل شد و سپس توسط مؤسسهبه هر حال، اجرای این چارچوب تاحدی به یک فرآیند به تعویق

یند آها قرار گرفت. دنبال کردن جدول تشریح اسناد کلیدی و نقاط عطف این فراتحادیه اروپا بازسازی شده و تحت تأثیر تغییر اولویت

 2٠١٤( در سال SFPFمیالدی شد و نخستین گزارش مربوط به اجرای این چارچوب ) 2٠١٣در نهایت منجر به اجرای طرح در سال 

 میالدی ارائه شد. 2٠١٦میالدی و دومین گزارش در سال 

ی خارجی در چارچوب هاباال بردن تغذیه مادران و کودکان با کمک"میالدی عنوان ابالغیه کمیسیون  2٠١٣در ماه مارس سال 

شده در زمینه اجرای این چارچوب افزایش امنیت غذایی و تغذیه از طریق فعالیت اتحادیه بود. اسناد کاری ارائه "سیاست اتحادیه اروپا

 داد که تعهدات اجرایی آن شامل معیارهای عملکردی بود که تا حد زیادی کمی بودند و شش اولویت زیر را دربراروپا را نشان می

 گرفتند:می

 مالکان و معیشت روستاییبهبود جهش خرده -

 حمایت مؤثر دولت -

 های امنیت غذایی و تغذیهای و سیاستحمایت از کشاورزی منطقه -

 پذیر جمعیتهای آسیبویژه برای گروههای حمایت اجتماعی در جهت امنیت غذایی و تغذیه بهتقویت مکانیزم -

 رای مادران، نوزادان و کودکانویژه بباال بردن تغذیه به -

 های بین فعاالن حقوق بشر و توسعه برای ایجاد جهش و ارتقاء امنیت غذایی و تغذیه پایدارباال بردن همکاری -

 گیری کرد که اتحادیه اروپا در این زمینه به جهش مناسبی دست یافته است.و در ماه می همان سال شورای مربوطه چنین نتیجه

نقش بسیار مهم بخش خصوصی در دستیابی به رشد پایدار و فراگیر "میالدی( ابالغیه کمیسیون مبنی بر  2٠١٤ل بعد )در ماه می سا

بود. گزارش کمیته که در ماه دسامبر همان سال ارائه شد، اجرای تعهدات اتحادیه اروپا در سیاست  "در کشورهای در حال توسعه

لندباالی های بدوساالنه با همراهی اسناد کاری کارکنان آن بود. در این گزارش فهرست امنیت غذایی و تغذیه به شکل نخستین گزارش

 (٨)ویژه روی ارتباط، تکمیل و هماهنگیها و... ارائه شد. تمرکز این گزارش بهها، تعداد برنامهکمی و تحلیل منابع مربوط به هزینه

(3Cs.بین اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن بود ) 

گیری شورا از نخستین گزارش دوساالنه مبنی بر اجرای تعهدات سیاست امنیت غذایی و تغذیه میالدی نتیجه 2٠١٥می سال در ماه 

 اتحادیه اروپا شامل موارد زیر بود:

 تشخیص اهمیت ابزار پاسخگویی -

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                         5139 اخبار کشاورزی هفته سوم بهمناهم 

 

204 
 

بود کیفیت ارزیابی اثرات و نیاز به به های سیاست انتخابی و تأکید بیشتر بر نتایج وارائه پیشنهاداتی مبنی بر تمرکز روی اولویت -

 هاشده در گزارشاطالعات ارائه

 تالش در جهت برقراری ارتباط دستاوردهای مشترک -

صورت دومین گزارش دوساالنه میالدی اجرای تعهدات سیاست امنیت غذایی و تغذیه اتحادیه اروپا به 2٠١٦سپس در ماه ژوئن سال 

تمرکز شد، که مورد آخر هیچ  "کشاورزی فراگیر -های غذایی ها و زنجیرهسیستم"و  "باال بردن تغذیه"ارائه شد. در آن گزارش روی 

المللی صورت گرفته های ارزش بیندر چارچوب و یا اسناد اجرایی نبود. کلیه مطالعات موردی روی زنجیره های موجودیک از اولویت

گیری شورای امنیت غذایی و های موفق بیان شده بودند. نتیجهشد و تنها نمونهبود و مسئله حق دسترسی به غذا در آن دیده نمی

 تغذیه از این گزارش شامل موارد زیر بود:

های مناسب، شناسیهای مشترک و روشسیون هماهنگی بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا درخواست کرد که طرح شاخصکمی -

 گردآوری نتایج را نسبت به اهداف مربوط به توسعه پایدار تسهیل کند.

پذیر )از نظر امع آسیبقرار دادن تأکید مداوم بر اطمینان از برابری دسترسی به منابع برای زنان و همچنین تقویت جهش جو -

 اقلیمی(.

غلی های شگذاری در این زمینه و آموزش نمونهپذیری، تعامل با بخش خصوصی و سرمایههای افزایش مسئولیتباال بردن مکانیزم -

 فراگیر.

مند ههای ارزش بهریرهای و جهانی زنجتوانند از اعتبار امتیازات خانگی، منطقهتضمین اینکه خانواده کشاورزان در مقیاس کوچک می -

شوند و به رشد پایدار و فراگیر بخش کشاورزی کمک کنند. در این مورد شورا همکاری مؤثر بخش خصوصی و دولتی برای اطمینان 

 کند.صدا هستند تشویق میهای جامعه مدنی یکهای دولت را که در آن تولیدکننده و سازماناز مکانیزم

های مختلف بر اساس اصل از اجرای تعهدات سیاست امنیت غذایی و تغذیه اتحادیه اروپا را در بخشهای حجداول زیر میزان پیشرفت

 دهد.میالدی( نشان می 2٠١٦)سال  آخرین گزارش

 میالدی در هر قاره 2۰۱4و  2۰۱2های های نقدی در سال: توزیع جغرافیایی کمک۱جدول شماره 

 )%( 2٠١٤ یلیون یورو()م 2٠١٤ )%( 2٠١2 )میلیون یورو( 2٠١2 قاره

 ٤٥ ١.٦٦٣ ٤٣ ١.٤٣9 کشورهای جنوب صحرا -آفریقا 

 2٥ ٨99 2٨ 9٨٥ جهانی

 ١٥ ٥٣9 ١٨ ٥9٣ آسیا

 ٦ 22٥ ٧ 2٣١ آمریکای التین و کارائیب

 ٦ 2٣١ ٣ ٨٨ کشورهای همسایه

 ٣ ١٠2 2 ٥٦ سایر

 ١٠٠ ٣.٦٥9 ١٠٠ ٣.٣٣٦ جمع کل

 

 معیارهای اجرایی: پیشرفت در برابر 2جدول شماره 

 هاتعداد برنامه های سیاستاولویت
شده حمایت دریافت

 )میلیون یورو(
 تعداد کشورها
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 2٠١٤ 2٠١2 2٠١٤ 2٠١2 2٠١٤ 2٠١2 سال

 ١.٨22 ١.٥٦٠ مالکان و معیشت روستاییبهبود جهش خرده
2.٠22 

٦٠% 

2.١٣٧ 

٥٨% 
١٠٣ ١٠٨ 

   ٣٠٠ ٣٧9 ١٥٤ ١٤9 های تحقیقیاز هریک از برنامه

 ٥٨٨ ٤١٠ حمایت مؤثر دولت
٣9٥ 

١2% 

٥٣٥ 

١٥% 
٨٤ 92 

های امنیت غذایی و ای و سیاستحمایت از کشاورزی منطقه

 تغذیه
9١٨٨ ٨ 

١٥١ 

٤% 

١9١ 

٥% 
  

های حمایت اجتماعی در جهت امنیت غذایی و تقویت مکانیزم

 پذیر جمعیتهای آسیبویژه برای گروهتغذیه به
9١٠ ٤2 

2٠9 

٦% 

١٣٣ 

٤% 
٤٠ ٤٠ 

 ٣٤١ 2٧٨ ویژه برای مادران، نوزادان و کودکانباال بردن تغذیه به
٤٦٧ 

١٤% 

٥٠٤ 

١٤% 
٦٤ ٦٣ 

های بین فعاالن حقوق بشر و توسعه برای باال بردن همکاری

 ایجاد جهش و ارتقاء امنیت غذایی و تغذیه پایدار
١٤٨ ٦٣ 

١22 

٤% 

١٥9 

٤% 
٣٧ ١٨ 

   ٣.٦٥9 ٣.٣٦٦ ٣.٣٤٣ 2.٥٠٣ جمع کل

 

 میالدی به شرح زیر است: 2٠١٦های مورد نظر در گزارش سال سیاست ها در شش اولویتآخرین پیشرفتمیزان 

 صورت اقداماتی برایعمده تمرکز اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن روی این اولویت است. این موضوع به سیاست اولویت نخست:

های هبود ارائه خدمات، ارتقاء تحقیقات و ابداعات به نفع فقرا، ایجاد موقعیتمالکان در تشدید و تعمیق تولید پایدار، بحمایت از خرده

مالکان و بازار به وسیله توسعه زنجیره ارزش صورت گرفته است. اروپا نقش خود را شغلی خارج از مزرعه و برقراری ارتباط بین خرده

( با CGIAR) (9)المللی کشاورزیمشاوران تحقیقات بینصورت گروه عنوان یک حامی کلیدی در زمینه تحقیقات و ابداعات بهبه

میلیون  ٦9با سرمایه  CGIARهای میلیون یورویی حفظ کرده و یک اعطاءکننده دوجانبه مهم به مؤسسه ١٦9گذاری سرمایه

صدای  ده و نقش یکیوروریی است. ابتکار اروپا در توسعه و تحقیقات کشاورزی، برنامه کاری مؤثری برای هماهنگی اعطاءکنندگان بو

 را داراست. CGIARقوی در اصالحات 

برنامه چالش کشورهای جنوب صحرای آفریقا با رهبری انجمن تحقیقات کشاورزی آفریقا و حمایت اتحادیه اروپا و برخی کشورهای 

ه کنندافراد شرکت رویکرد خوب و مؤثری در تحقیقات کشاورزی و پاسخ به نیازهای کشاورزان است. IAR4Dعضو آن ثابت کرد که 

یورو در سال  ٤٤درصد باالتر از رقم پایه  2٣١یورو در سال درآمد دارند که  99ای به طور میانگین در چنین برنامه کاری نوآورانه

 است.

هایشان هستند. در کننده فعال سیاستای و ملی حمایتاتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن در سطوح منطقه سیاست اولویت دوم:

های پایدارشان از برنامه جامع توسعه کشاورزی آفریقا ادامه دادند. همچنین این اتحادیه و طح منطقه آفریقا، آنها به روند حمایتس

هایی را در روند تمرکززدایی دریافت کردند که نقش کلیدی در تحول روستایی دارد و از اجرای کشورهای مختلف عضو آن حمایت

 کنند.ولیت دولت بر حق مالکیت زمین، ماهیگیری و جنگلداری حمایت میدستورالعمل داوطلبانه مسئ
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اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن از انسجام سیاست مرتبط با توسعه امنیت غذایی و تغذیه در مناطق مختلف اطمینان یافتند. 

های مرتبط با کشاورزی و ماهیگیری و تشخیص اثرات آنها در میالدی طرح سیاست 2٠١٥اتحادیه اروپا در سال  (١٠)PCDگزارش 

 شان را به اختصار بیان کرده است.های مداومکشورهای در حال توسعه را به دقت بررسی کرده و پیشرفت

ای در زمینه تجارت، بهداشت و اقدامات ی منطقههاهای مستمر در رسیدگی به برنامهنگاهی به حمایت سیاست اولویت سوم:

ای برای امنیت غذایی و شیالت با افزایش کم منابع مالی و تقریباً دوبرابر شدن تعداد (، هماهنگی منطقهSPS) (١١)بهداشت گیاهی

 ها در این زمینه دارد.برنامه

برنامه حمایت  ١٠2دهد. به هر حال، میلیون دالر را نشان می ١٣9میلیون دالر به  2٠9ها از افت در هزینه سیاست اولویت چهارم:

 کشور در حال اجرا هستند. ٤٠اجتماعی که بیش از هشت عدد آن در گزارش اخیر دیده شده هنوز در میان 

های کاری قابل توجهی به اجرا کشور را به شکل نمونه ٦٤برنامه در  ٣٤١اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن  سیاست اولویت پنجم:

 گذاشتند.

های اجراشده در مناطق ساحل هایی دارد که ارتقاء میزان جهش در برنامهتمرکز بسیار زیادی روی برنامه سیاست اولویت ششم:

ریقا، اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن دهد. در غرب آفای را نشان میهای منطقهو شاخ آفریقا با نظر به تجهیز کشورها و سازمان

مشارکت  (١٣)( و باشگاه ساحلGAIR) (١2)های غذایی از طریق کار با اتحاد جهانی طرح جهششدت در رسیدگی به علل بحرانبه

 دارند.

است امنیت ارزیابی میزان اجرای طرح چارچوب سی"ای با عنوان شدهمیالدی گزارش خالصه 2٠١٧در نهایت، کنکورد در ژانویه 

را که در آن میزان پیشرفت اهداف مورد نظر بررسی شده است، ارائه کرد؛ در زیر به اهم نکات این گزارش و  "غذایی اتحادیه اروپا

 شود.میالدی به بعد به دست آمدند، اشاره می 2٠١٣دستاوردهایی که از سال 

 قبال کنکورد واقع شده، مشخص شده است:انداز گسترده که مورد استچارچوب سیاست امنیت غذایی با سه چشم

ر کاهش تنها بعنوان یک عامل کلیدی که نهطور کلی بهمالکان و تولیدکنندگان مواد غذایی در مقیاس کوچک و بهتمرکز روی خرده -

 فقر، بلکه بر میزان دسترسی به مواد غذایی نیز تأثیر دارد.

 ای قانونی و سیاسی است.هتمرکز روی حق دسترسی به غذا که شامل چارچوب -

شده در این طرح، اجرا های به حاشیه راندهشود، توانمندسازی گروهای که باعث کاهش ریشه گرسنگی میکنندهراهکارهای حمایت -

 های جبران خسارت.های ملی و همچنین تأسیس و تقویت مکانیزمو نظارت بر برنامه

 نتایج گزارش

اهمیت توسعه و اقدامات هماهنگ در جهت پیگیری پیشرفت "نخستین گزارش دوساالنه، درباره  دریافت و درک بسیار مهم شورا از

 بود. "تعهدات امنیت غذایی و تغذیه

هایشان تهیه کنند. )جدول شماره سه( به هر حال، ای را از طریق برنامهشدهآوریهای جمعانگلستان، هلند و کمیسیون توانستند داده

های بسیاری از نتایج سازد. همچنین مثالها را مشکل میآوری یافتههای استفاده شده، مقایسه و جمعیشناساختالف در روش

است که در جدول شماره چهار، سه نمونه از آنها ارائه شده  ها و مداخالت خاص در این گزارش ارائه شدهآمده از اجرای برنامهدستبه

ار( نوع اقداماتی که در جهت بهبود این مسئله را که نتایج چگونه باید گزارش داده شوند است. به عالوه این جداول )شماره سه و چه

 دهد.نیز نشان می

 شده: گزارش نتایج ادغام3جدول شماره 
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 فرانسه کمیسیون هلند انگلستان

نفر به امنیت غذایی  ٣.٥٠٠.٠٠٠

دست یافتند که شامل 

 زن ١.٨٠٠.٠٠٠

های تغذیه برای برنامه

کودک زیر پنج  2٨.٥٠٠.٠٠٠

 سال و زنان باردار و شیرده

و حق دسترسی به زمین برای 

 نفر بهبود یافت ٥.٨٠٠.٠٠٠

تعداد افراد دچار سوءتغذیه به 

 نفر در جهان رسیده ٨.٠٠٠.٠٠٠

مالکان نفر از خرده ٤.٥٠٠.٠٠٠

کشاورز میزان تولیدات و 

شان به بازارها بهبود دسترسی

 یافت

برای  شدهحقوق تضمین

های هکتار از زمین ١.٤٠٠.٠٠٠

سراسر جهان که نیمی از آنها 

 برای زنان صادر شده است

زن و کودک از  ٤.٥٤٤.٠٠٠

های مرتبط با تغذیه سود برنامه

 بردند

نفر مالکیت قانونی  ٥١.٠٠٠

 دست آوردندزمین را به

ای نفر خدمات مشاوره ٥2٨.٠٠٠

 دریافت کردند

هکتار از  ٨٨٣.٠٠٠.2

های کشاورزی و تماکوسیس

های مدیریت چوپانی با فعالیت

 زمین بهبود یافتند

نفر از مردمی که عدم  9٨٨.٠٠٠

های امنیت غذایی داشتند کمک

 اجتماعی دریافت کردند

خانوار کشاورز از  ٨٠٠.٠٠٠

پروژه جنوب صحرای آفریقا سود 

 بردند

 

 های خاصی از مداخالتنمونه -: نتایج گزارش 4جدول شماره 

 اسپانیا ایرلند اتریش

مالک کشاورزان خرده ١.٤٠٠در ارمنستان 

با کارهای تعاونی مرتبط شدند که منجر به 

های شغلی در مقیاس کوچک ایجاد فرصت

درصد افزایش تعداد زنان در اعضای  ٣٣و 

 ها شدمدیره این تعاونیهیأت

در ماالوی )کشوری در جنوب شرق آفریقا( 

زمینی سیب بوته ١٣.٠٠٠.٠٠٠بیش از 

سرپرست خانوار  ٤٤.2٠٠به  ١٤شیرین 

طور متوسط برای کشت فروخته شد که به

یورو افزایش درآمد  ١١٨برای هر نفر 

آمده و درآمد دستچندبرابری از هر بوته به

 2٠١٠یورو در سال  ١99واقعی خانوارها از 

رسید که بیش  2٠١٤یورو در سال  ٣٨٤به 

مداخالت در از دوبرابر بود. همچنین این 

درصد در  ٤٧کاهش متوسط سوءتغذیه از 

 2٠١٤درصد در سال  ٤2به  2٠١٠سال 

 نقش داشت.

در برنامه تغذیه در کشور مالی )در غرب 

 Aکودک منابع ویتامین  ٥٦.٠٠٠آفریقا( 

زن با  ٥2٠زدایی شدند، دریافت کرده و کرم

حمایت ١٥کشاورزی حساس به تغذیه 

ات آب فراهم روستا تجهیز ١2شدند و برای 

 شد.
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ا و هها آگاه هستند و در تقویت این تواناییخوبی از نیاز به بهبود چگونگی نتایج گزارشاتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن به

کوشند. به هر حال های همکارشان نقش دارند، میها و مؤسسهها از برنامههایی که در به وجود آوردن اطالعات نتایج گزارشسیستم

کارهای مداخالتی متنوع و آوری و مرکز اطالعات مربوط به نتایج را از طریق نمونههای جمعتمامی اعطاءکنندگان، اهمیت چالش

های بیشتری بین اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن برای اصالح قوی و واقعی چارچوب اند. به عالوه، همکاریپیچیده متذکر شده

 ای الزم در زمینه کشاورزی نیاز است./هگزارشگری اطالعات و تحلیل

 پی نوشت:

١- European NGOs Confederation for Relief and Development های غیردولتی اروپا برای )کنفدراسیون سازمان

 امداد و توسعه(
2- Member of the European Parliament 

3- European Food Security Group 

4- Food Security Policy Framework 

5- Committee of the World Food Security 

6- Common Agricultural Policy 

7- Policy Coherence for Development 

8- coherence, complementarity and coordination 

9- Consultative Group of International Agricultural Research 

10- Policy Coherence for Development 

١١- sanitary and phyto-sanitary هاست ها، آفات و آالینده)اقداماتی در جهت حمایت بشر، حیوانات و گیاهان در برابر بیماری

 که به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر تجارت جهانی تأثیرگذار است(

12- Global Alliance for Resilience Initiative 
ورد و شامل آحلی متعلق به کمیته دائمی بین ایالتی را برای پیشگیری از خشکسالی گردهم مییک انجمن فعال که ایاالت سا -١٣

ائو، مالی، سکشورهای بورکینافاسو، دماغه سبز )کشوری در اقیانوس اطلس شمالی و نزدیک ساحل غربی آفریقا(، چاد، زامبیا، گینه بی

 موریتانی، نیجریه و سنگال است.

 شود.است و در مناطق گرمسیر کشت می Cرنگ که غنی از ویتامین زمینی با ریشه نارنجینوعی خاصی از سیب -١٤

سازی مواد رویکرد مبتنی بر مواد غذایی در جهت توسعه کشاورزی است که غذاهای سرشار از مواد غذایی، تنوع غذایی و غنی -١٥

 ها قرار دارد./غذیغذایی در قلب غلبه بر سوءتغذیه و کمبود ریزم

 منابع:

www.concordeurope.org/ 
http://ec.europa.eu/ 

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٣2٣/%D٨%A٧%D٨%B٥% 
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 فصلنامه بیمه و کشاورزی با رویکرد و نگرش متفاوت منتشر شد

با  سازی ایجاد تغییرات ساختاری و محتوایی،دلیل فرایندهای زمینهفصلنامه تخصصی صندوق بیمه کشاورزی، پس از مدتی تأخیر به

 .سال گذشته، منتشر و توزیع شد 12رویکرد جدید و متفاوت نسبت به دوره 

های دگاهای که بر پایه دیشده، فصلنامه تخصصی صندوق بیمه کشاورزی، با شکل و ساختار سراسر دگرگونایانا به گزارش خبرنگار

 شود.پژوهشی تهیه و ارائه می -دو دیدگاه مطبوعاتی و علمی راهبردی نوین و کلیدی مدیریت صندوق است، از 

های جهان بیمه و در رویکرد جدید، سه بخش جداگانه شامل بخش گشت و گذاری در قلمرو بیمه کشاورزی ایران؛ بخش تازه

 ب متنوع خبری، ترویجیکشاورزی و بخش همگام با یاران صندوق بیمه کشاورزی ایران به فصلنامه افزوده شده که دربردارنده مطال

دچار "شاورزیبیمه و ک"توان آشکارا متوجه شد که از دیدگاه علمی نیز فصلنامه گرفته میو تخصصی است.با نگاهی به تغییرات صورت

بر  ترویجی با تأکید -پژوهشی محض، به علمی  -های علمی فصلنامه، از رویکرد علمی تغییرات کلی شده و روش تهیه و ارائه مقاله

 های پژوهشی، ترویجی، تحلیلی، مروری و مانند آن، تغییر یافته است.ترین مقالهگیری از ارائه همزمان تازهبهره

های بیمه کشاورزی به های بیمه اتکایی در دیگر کشورها و نقش آن ها در نظامهای علمی بیمه، نظامدر این شماره و در بخش مقاله

 ر مورد بررسی قرار گرفته است.قلم آرش دوراندیش و افسانه نیکوکا

های بازرگانی در نظام بیمه محصوالت کشاورزی، عنوان مقاله علمی دکتر افشین فهیما است که در آن به راهکارهای مشارکت بیمه

 کهای بیمه بازرگانی )تجاری( یا اداره کردن آن در چارچوب کنسرسیوم مشترشمار واگذاری بیمه کشاورزی به شرکتهای بیمزیت

شود، اشاره مبسوطی کرده است و در چهار مقاله علمی دیگر دولتی که در بسیاری از کشورهای در راه توسعه مشاهده می -خصوصی 

نیز بررسی و تعیین فرایندهای اجرایی برای برآورد خسارت برآمده از کاهش بوته در پنبه؛ عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه زنبورستان در 

های سیب در شهرستان مهاباد و در نهایت عوامل مؤثر مدیریت های توسعه بیمه باغ؛ بررسی موانع و چالشاستان آذربایجان شرقی

اف خاک و آب بر عملکرد زعفران منتشر شده است.و البته تحریریه فصلنامه که در دوره جدید به سردبیری اجرایی حسین رسول

ای رفههای حمدار، در چهار صفحه نگاهی انداخته است به پیشینه فعالیتاخالق و در اقدامی "یاد یار"شود، در بخشی به نام منتشر می

 روی در نقاب خاک کشید. 9٥تیرماه  2٣شادروان دکتر جمشید ارجمندنصر، سردبیر فقید فصلنامه که در 

 حه به سردبیری اجراییصف 9٦در  "صندوق بیمه کشاورزی"امتیازی پیاپی فصلنامه بیمه و کشاورزی به صاحب ٤٨و  ٤٧های شماره

نتشر م انجمن اقتصاد کشاورزی ایران و مشارکت علمی دکتر سیدمحمد سعیدنوری نائینیو سردبیری علمی افدکتر حسین رسول

ی مهندس مقاماست که به مدیرعاملی دکتر مرتضی شهیدزاده و قائمصندوق بیمه کشاورزی شده است.امتیاز این فصلنامه متعلق به 

 امه بر عهده دکتر سیدابوالفضل جوادیان است./نژاد در حال فعالیت است و مدیرمسوولی این فصلنمحمدابراهیم حسن

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٣٠٨/%D9%٨١%D٨%B٥%D9%٨٤% 
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 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۱تاریخ: 

یا واقعیت/ کارگران، قربانی پروژه چشمه آب گرم در پراکنی انفجار در مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی؛ شایعه

 یک روستا

 گویی این "انفجار در مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی بندرعباس کشته و زخمی برجای گذاشت..."دهنده و دلخراش بود. خبر تکان

 !استهای خاکستری ذهن مردم حک شده سوزی در سلولروزها بعد از فاجعه ساختمان پالسکو، فوبیای آتش

 علیرضا صفاخو: -خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( 

 گویی این "انفجار در مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی بندرعباس کشته و زخمی برجای گذاشت..."دهنده و دلخراش بود. خبر تکان

خبر انفجار را حسن های خاکستری ذهن مردم حک شده است! سوزی در سلولروزها بعد از فاجعه ساختمان پالسکو، فوبیای آتش

امروز به صدا و سیمای جمهوری اسالمی اعالم کرد و پس از آن  ١٥نشانی بندرعباس ساعت زاده، معاون عملیات سازمان آتشامینی

 دست شد.بههای اجتماعی، به اشتباه دستای کوتاه در هزاران کانال شبکهبه فاصله

 9متری زمین در بندرعباس، چهار نفر کشته و  2٠به جهاد کشاورزی در عمق در انفجار در یک سایت تحقیقاتی وابسته "او گفت: 

های خبری آن ناقص بود، شده از چند خط فراتر نرفت و ارزشزاده درباره این انفجار که در گزارش مخابرهامینی"نفر زخمی شدند.

 رخ داد و افراد کشته شده از کارگران بودند. علت اتصال کابل برقهمچنین توضیح داد: انفجار بر اثر گازهای قابل اشتعال به

 انفجار در کولغان مربوط به مراکز تحقیقاتی جهاد کشاورزی نبوده است

اما به فاصله چند ساعت بعد از این گزارش، مدیرکل جهاد کشاورزی هرمزگان در تماس با خبرنگار فارس گفت: هیچ انفجاری در 

 ایم.به این سازمان در هرمزگان نداشته مراکز تحقیقاتی جهاد کشاورزی یا وابسته

شدن چند نفر در یکی از مراکز تحقیقاتی جهاد ای مبنی بر بروز انفجار و کشتهپوری عصر امروز اظهار کرد: شایعهناصر حیدری

 کنیم.کشاورزی در استان هرمزگان صحت ندارد و ما قویاً آن را تکذیب می

اند و مراکز ای نداشتههای وابسته در استان هرمزگان در طول روزهای اخیر حادثهیا مجموعهوی ادامه داد: سازمان جهاد کشاورزی و 

 اند و حادثه رخ داده در کولغان اساساً ارتباطی با جهاد کشاورزی ندارد.ای را گزارش نکردهتحقیقاتی ما در استان هرمزگان نیز حادثه

 کشته و یک زخمی در یک انفجار در روستای کولغان 5

نشانی بندرعباس، وی عصر امروز برای رفع شبهات بیشتر در البته بر خالف اطالعیه منتشرشده از سوی معاون عملیات سازمان آتش

تری از تعداد تلفات این انفجار داد و گفت: در انفجار ناشی از گازهای جمع خبرنگاران محلی حاضر شد و اطالعات تازه و دقیق

باه زاده با اصالح اطالعیه اشتوالی روستای کولغان، پنج کارگر کشته و یک نفر زخمی شد.حسن امینیزیرزمینی به هنگام حفاری ح

خبر وقوع انفجار  ١٣:٤١زده خود که این انفجار را در یک مرکز تحقیقاتی جهاد کشاورزی دانسته بود، افزود: ساعت پیشین و شتاب

نشانی بندرعباس اعالم شد. این سانحه در یک پروژه چشمه آب رماندهی آتشاطراف روستای کولغان در مسیر جاده میناب به ستاد ف

ای رقهشده در محیط بر اثر جگرم اتفاق افتاد و در زمان وقوع سانحه کارگران در تونل مشغول به کار بودند.وی با بیان اینکه گاز اشباع

جان خود را از دست دادند و یک کارگر دیگر نیز روانه بیمارستان منفجر شده است، اظهار کرد: بر اثر این انفجار پنج نفر از کارگران 

ها تالش موفق شدند، همه کارگران نشانی بندرعباس پس از ساعتزاده بیان کرد: نجات گران آتششد که حال وی وخیم است.امینی

تحقیقاتی کشاورزی بوده یا در پروژه آب  حادثه دیده را به سطح زمین منتقل کنند.به هر حال فارغ از اینکه این انفجار در یک مرکز

 گردند.../های خود باز نمیباختگانی است که امشب به خانهگرم یک روستا، مهم تأثر ناشی از درگذشت جان

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٥٦٣/%D٨%A٧%D9%٨٦%D9 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۸تاریخ: 

 گناه ما یا طبیعت؟

  پژوهشگر -عمادالدین باقی 

کردند  های فصلی طغیانسوزی پالسکو فاصله نگرفته بودیم که سیل سیستان و بلوچستان آمد، رودخانههنوز از خبر اندوهبار آتش

الی اینجا یا خشکس"، "خواستیم، سیل آمدباران می" المثل کهبرد، شد مصداق این ضربها از خشکسالی رنج میای که سالو منطقه

خانمان کرد و هم روستا را آسیب رساند و صدها خانوار را بی ٣٣. سیل در این منطقه محروم بیش از دوهزار خانه و "است یا سیل

ه در آغازین روزهای بهمن زمان نیز اخبار از راه رسیدن دوباره و چندباره ریزگردهای غلیظ خوزستان را شنیدیم و سقوط بهمنی ک

( و جان شش تن را گرفت. کولبرانی که نمادهای تبعیض و فقر ١٣9٥های هفته نخست دی ای کولبران را مدفون کرد )روزنامهعده

طور موقت( این محرومان هایمان متوجه )البته بهدهند، نگاهو رنجند. فاجعه بدتر این است که ما همیشه وقتی این حوادث رخ می

شود. این اصطالح بالیای یاد می "بالیای طبیعی"آیند، از آن ها با عنوان ها میشود.همواره وقتی که خبر این رخدادها به رسانهمی

ترین و در عین حال شدهترین و پذیرفتهشدهترین، نهادینهطبیعی، خود یکی از بالهای بشری است، اصطالحی که از جاافتاده

شدت اغواگر. باورکردنی نیست که چیزی ست که گویی وجودش جزو بدیهیات شده، اما اصطالحی است بهترین اصطالحات افریبنده

همه رسوبی شده و بدیهی انگاشته شود؛ آنچنان که در مباحث کالمی و اعتقادی هم جایگاه اصالت و حقیقت نداشته باشد و این

ر و اختیار، خیر و شر، اشکاالت عدل الهی و پیدایش دو گروه بزرگ ای به خود اختصاص دهد و از مقوالتی چون قضا و قدر، جبویژه

-٨٥ها و حوادثی چون زلزله، طوفان، سیل، صاعقه و... )نک: مطهری، عدل الهی: معتزله و اشاعره و اعتباری یا حقیقی بودن مصیبت

نفعاالت شیمیایی و فیزیکی در درون طبیعت کنند، در حالی که چیزی جز فعل و اعنوان شُرور یاد می( سخن بگویند.از آن ها به٦٧

ای از دهد. البته پارهعنوان یک موجود زنده نیست. امری طبیعی مانند فعل و انفعاالتی که در پیکره موجود زنده انسانی رخ میبه

دانند و این نمی "الخیرعدم"اند و شر را چیزی جز متکلمان مانند شهیدمطهری از عدمی بودن شر و وجودی بودن خیر سخن گفته

 آیند، تجانس دارد.معنا با آنچه درباره بالیای طبیعی در این گفتار می

اما حقیقت چیست؟ حقیقت این است که چیزی به نام بالی طبیعی وجود ندارد و در ماهیت خود آنچه وجود دارد، بالی انسانی 

گیرد با انداختن گناه آید و قربانی میسوزی و ... مین، آتشاست. به عبارت دیگر هنگامی که سیل، زلزله، طوالن، رعد و برق، بهم

کنیم. در گذشته وقتی که ها به گردن بالهای طبیعی، نقش عامل اصلی را که خود انسان است، حذف میها و ویرانیقربانی شدن

گذاشتند. فاجعه ام آن را فاجعه میکرد، چون عامل کشتار برایشان مجهول بود، نآمد و مردمان یک شهر را درو میطاعون و وبا می

یگر آن کنند، دکن کرده و پیشگیری میآید و قابل کنترل نیست، اما امروزه که وبا و طاعون را ریشهدر لغت یعنی آنچه ناگهانی می

وبا و طاعون است، ها وجود ندارد، اما در جوامعی که سیل و زلزله و بهمن و طوفان هنوز مانند همان تلقی سنتی درباره این بیماری

شوند یا انسان اکوسیستم ها روی اصول صحیحی بنا نمیها و شهرسازیها، خانههمچنان نامشان بالی طبیعی است. هنگامی که جاده

 زند، هر روز باید همچنان منتظر این خبرها باشیم.کند و نظام آن را بر هم میو محیط زیست را تخریب می

همه ویرانی و ریشتری هم این 9های ضدزلزله، حتی زلزله خاطر سازهآید؛ اما بهت، هر روز زلزله میدر ژاپن که روی خط زلزله اس

 ٨.9همزمان سه حادثه بزرگ رخ داد. زلزله  ١٣٨9اسفندماه  2٠برابر با  2٠١١مارس  ١١گذارد. در کشته و زخمی بر جای نمی

تنهایی در کشوری که ساخت و سازهایش مسئوالنه نیست هریک از آنها بهای که ریشتری و سونامی بزرگ و انفجار سه رئاکتور هسته

 ٦٠٠هزار و هزار کشته و سه ١٦داد، اما در ژاپن شود، صدها هزار کشته میو معیارهای علمی و مهندسی در آن جدی گرفته نمی

در تهران یک زلزله شش یا هفت ریشتری بیاید، اند اگر مفقود بر جای نهاد. در حالی که بارها مسئوالن مختلف در ایران اعالم کرده
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دهد های هفت ریشتری و بیشتر به تعداد انگشتان دست تلفات میبیش از یک میلیون کشته بر جای خواهد نهاد. اما در ژاپن زلزله

ی اها طبق اصول مهندسدلیل اینکه تخصص و تعهد وجود دارد و بنآید. فقط بهشوند و خسارات اقتصادی به بار میو عمدتاً زخمی می

خواران شوند و شهر را به دست سوداگران و رشوههایی با هدف مقاومت در برابر این حوادث ساخته میشوند و سازهساخته می

 سپارند، نه به آینده و تصمیمات نامعلوم.بندی میدهند و بازسازی شهر را به برنامه و زماننمی

( به یک فاجعه ملی ٦9خردادماه  ٣١ریشتری در رودبار ) ٧.٤( یا زلزله ٨2ماه در بم )پنجم دیریشتری  ٦.٦با وجود اینکه یک زلزله 

گذارند و هر روز در معرض حوادث جدیدتری هستیم، اما عزمی شوند و هرکدام هزاران کشته و مجروح و آواره بر جای میتبدیل می

ی، اداره بخش سیاسحاصل بل زیانهای بیجوییشور با شعار و مبارزهاند و کبرای تدبیر و پیشگیری نیست و مدیران اسیر روزمرگی

فقدان  دلیلشود.اختراع اصطالح بالهای طبیعی ناشی از جهل و ناتوانی تکنولوژیک انسان پیش از عصر صنعیت بود. انسان بهمی

عنی بالیی که کنترل آن دست او نیست و امکانات و دانش مهندسی الزم برای مهار این رویدادها نام آن را بالی طبیعی گذاشت، ی

دهد بر خالف آن تصور کهن، این باالها نیز در دست خود انسان است دهد، اما دانش امروز بشر نشان میخارج از اختیار انسان رخ می

الها را مهار و از ها، این بو او اگر قادر به پیشگیری از آن رخداد طبیعی نیست، اما قادر است با برساختن درست و اصولی سازه

لت شده، بلکه مدیریت است. اساساً دوهای ویرانپیامدهایش پیشگیری کند؛ بنابراین متهم اصلی نه طبیعت است و نه صاحبان خانه

برای چه پدید آمده است؟ اگر قرار باشد این امور به دولت هم مربوط نباشد، پس دیگر چه نیازی به وجود دولت و حکومت است؟ در 

اید، اند و به همین دلیل است که وقتی بر اثر سیل یا طوفان یا زلزله ویرانی به بار میها این حقیقت را دریافتهبادامیچشم سرزمین

 گانه وهای خرد و کالن و قوای سهکنند؛ زیرا در این حوادث، سیاستگزاریدهند و بعضاً خودکشی میمقامات حکومتی استعفا می

محور، بیش از آنکه قربانیان حادثه موضوعیت داشته باشند، خود فاجعه ئول هستند.در دیدگاه فاجعهشهرداری و همه مدیران مس

موضوعیت دارد؛ حال آنکه در حادثه قربانی شدن کولبران، مسئله اصلی بهمن نیست، بلکه نفس وجود کولبران است. چرا باید چنین 

رفته خشک شدن دریاچه ارومیه و غبار خوزستان هم فته شد، رفتهقشری وجود داشته باشد؟وقتی که وجود بالیای طبیعی پذیر

اند. خشک شدن شود بالی طبیعی. در حالی که هر دو، ریشه در خطاهای انسانی دارند، اما در صورت بالی طبیعی نمود یافتهمی

ر هایی که به دریاچه سرازیت که رودخانههای غیرعلمی و تبلیغاتی اسگذر دریاچه ارومیه و سدسازیدلیل ایجاد میاندریاچه ارومیه به

های اطراف دریاچه، با حفر چاه دریاچه را خشک کردند. غبار خوزستان که همین روزها شد را مسدود کردند و در جهت توسعه باغمی

دلیل خشک شدن شود بهکند. گفته میشود و به کرمانشاه و ایالم هم سرایت میخبرها و تصاویر اسفناکی از آن دارد منتشر می

دند داهای وزارت نفت و نیز توقف کویرزدایی در عراق است که زمان شاه بودجه میخاطر حفاریهایی مانند تاالب هورالعظیم بهتاالب

ها را تأمین پاشی )نوعی فرآورده چسبنده نفتی( این زمینهای مالچ صورت مشترک هزینهو سه کشور ایران، عراق و عربستان به

های آب زیرزمینی را از بین برده هزار متری زمین توسط عربستان که سفرههای فسیلی از عمق یکد. همچنین استخراج آبکردنمی

های چند دهه اخیر بین عراق و ترکیه بر سر منابع آب، باعث ساختن چندین سد روی رود دجله توسط ترکیه شد است و کشمکش

شدت کاهش یافت و در پی آن تعدادی از ب دجله را انتقال داد و در نتیجه آب دجله بهکشی، آو دولت صدام هم متقابالً با کانال

کند و مشکالت شدید تنفسی ناشی های عراق پیشروی کرد و امروز غبارش مردم ایران را خفه میهای منطقه خشک و بیابان تاالب

 کند.ها میاز غلظت ریزگردها، هزاران نفر را روانه بیمارستان

های کنونی عامل جذب ها؟ آیا سیاستهای جاری در این سالشود یا با روشین مسائل با مذاکره و تدبیر و جذب سرمایه رفع میآیا ا

های اعزامی و وجوه های مالی و انسانی است یا فرار سرمایه؟ اگر به حکم چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است، پولسرمایه

د، امروز ششود، صرف رفع فقر و تبعیض میفایده داده میهای غیردولتی و بیهای کالنی که به مؤسسههتریلیاردی اختالس و بودج

 های سستی نبودند که با یک سیالب آرام، ویران شوند. داشت که زیر بهمن برود و خانهکولبری وجود نمی
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گردن عواملی بیندازیم که خودمان همیشه تبرئه شویم، اینجا مسئله اصلی تدبیر است، نه بال. چرا همواره گناه هر بالیی را به 

حجابی یا گناه ربط دهند؛ چنانکه یکی از خطبای سوزی پالسکو را هم به جای مدیریت به بیآمیزتر اینکه حتی فاجعه آتشفاجعه

باعث بال و زلزله فراوان گویند طغیان بوالهوسی و زیاد شدن زنا حجابی ربط دادند و خطیبی دیگری میجمعه زلزله را هم به بی

های نماز جمعه با اشاره به هشدار رئیس ( او در خطبه١٠2٥٥-٨9٠١/ کد خبر: ١٣٨9ماه فروردین 2٧شود. )ایسنا، جمعه/ می

آنچه که رئیس جمهوری محترم درباره زلزله و "نژاد( مبنی بر تذکر به جامعه برای مقابله با گناه، ابراز داشت: جمهوری )احمدی

شود، هایی که بر اثر گناه حاصل میای است که باید به آن بیشتر توجه کرد ... زلزلهای ناشی از گناهان مطرح کرده بودند، مسئلهباله

را چراهی جز این ندارد که ما با یاد خدا باشیم و به دین پناه ببریم. وی افزود: ما باید برای مقابله با بالها در پناه دین زندگی کنیم؛ 

ب حجابی را باعث غضصدیقی بی "کس جز خداوند حریف این بالها نخواهد بود.اگر زلزله طبیعی در شهر تهران بیاید، هیچکه حتی 

گوید با صدقه و دعا ( و خطیبی دیگری ضمن بحثی درباره زلزله می٣/ صفحه ١٣٨9ماه فروردین 2٨خداوند دانست )کیهان، شنبه/ 

ها صدقه دهند؛ چرا که ها و شبکنم که همه افراد صبحکند. توصیه میرات بال را دفع میدعا، صدقه و خی"زلزله را دفع کنید: 

ماه و تابناک/ سوم اردیبهشت ١٤/ صفحه ١٣٨9ماه کند )کیهان، شنبه/ چهارم اردیبهشتشود بالها را رفع میای که داده میصدقه

قط شود؟ جز اینکه فمیانه واقعاً نقش مدیریت جامعه و کشور چه می ( با این شیوه تحلیل مسئله و رویارویی با حوادث، در این١٣٨9

وجوی مقصر برآییم؛ چنانکه حتی در حادثه برخورد های سیاسی در جستحسابهرگاه الزم باشد گزینشی برخورد کرده و برای تسویه

اما در بسیاری از حوادث دیگر، حتی  آهن سمنان، برخی تندخویان حتی در پی به زیر کشیدن دولت بودند،اخیر دو قطار در راه

های خرد و کالن کشور ندارند. در یک مدیریت علمی و فناورانه و ملی جایی برای بالی طبیعی وجود نگاهی هم به نقش سیاستنیم

 ندارد./

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٤٣2AF%D/%DA%9% 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۹تاریخ: 

 !مرتع خواری

مراتعی که واگذار و با بولدوزر زیر و رو شده جزو مراتع ملی است که تاکنون با هماهنگی جهادکشاورزی به عنوان چراگاه در اختیار 

اما حق هیچ گونه تغییر کاربری را در آن ندارد . مراتع  ها بوده است زمانی مرتع غیرملی در اختیار فرد یا نهاد خاصی قرار می گیردآن

ریحان آباد در حال تغییر کاربری است چند نفر که از خوانین قبل از انقالب اسالمی هستند و از همان سال های پیش از انقالب تا 

 کنون، بارها برای تصرف این مراتع ملی اقدام کرده اند، حاال دارند موفق می شوند

 الهه موسوی:  -انونروزنامه ق

ها واگذار شده، زیرورو شده و در مازندران به دست اشخاصی که می گویند مراتع به آن "ریحان آباد"هکتار از مراتع  2٠٠بیش از 

حال تغییر کاربری، فروش و ساخت وساز هستند. این در حالی است که واگذاری تمام مراتع باید با مجوز سازمان جنگل ها، مراتع و 

گویند بارها با نامه نگاری و مراجعه های پی در پی، از های بهشهر مییزداری کشور انجام شود. اهالی ریحان آباد در نزدیکیآبخ

مسئوالن منابع طبیعی استان، درخواست رسیدگی کرده اند اما تاکنون به نتیجه نرسیده اند. مدیرکل منابع طبیعی مازندران مثل 

های ساله درگیر رخداد سیالبمازندران در حالی قربانی سودجویی افراد می شوند که این استان همهدهد. مراتع همیشه جواب نمی

مهیب و سهمگین است و عالوه بر خسارت های جانی به شهروندان، میلیاردها تومان خسارت در بخش کشاورزی و مسکن و راه و 

 شهری وارد می آورد.

 اداره منابع طبیعی پشت ما نیست

ستای ریحان آباد می گویند مراتعی که حاال دارد به چند نفر واگذار می شود و با بولدوزر زیر و رو شده جزو مراتع ملی است اهالی رو

ها بوده؛ اما حاال عده ای در صدد تصرف و تغییر کاربری آن که تاکنون با هماهنگی جهادکشاورزی به عنوان چراگاه در اختیار آن

چند نفر که از خوانین قبل از انقالب اسالمی هستند و از همان سال های »می گوید: « قانون»ن باره به هستند. یکی از اهالی در ای

پیش از انقالب تا کنون، بارها برای تصرف این مراتع ملی اقدام کرده اند، حاال دارند موفق می شوند. جالب اینجاست که االن اجاره 

لی اجاره کرده اند وجود دارد. چطور حاال می خواهند به نام خودشان این مراتع را تصرف نامه های همین افراد که این مرتع را از اها

 «.کنند؟

 مراتع غیرملی ونقشه دستکاری شده!

مراتع فوق، جزو مراتع غیرملی »گفت:« قانون»یک کارشناس جهادکشاورزی مازندران که نخواست نامش فاش شود در این باره به

با اعتراض  ١٣٥٠ها رای صادر شد. بعد در سال به عنوان اراضی ملی تشخیص داده شده و درباره آن١٣٤9بوده که یک بار در سال 

شناختند و برای چرای دام در اختیار اهالی  "مراتع غیرملی"جهادکشاورزی وقت، یک بار دیگر به تشخیص گذاشته و آن را به عنوان 

ونی نیست و بر اساس تمامی قوانین منابع طبیعی، تمام مراتع کشور ملی هستند. از اساس قان "مراتع غیرملی"قرار دادند. البته عنوان 

اما یک بار اجرا شد و متاسفانه بخشی از مراتع جزئی ما را غیرملی شناختند و در اختیار وزارت جهاد کشاورزی وقت قرار دادند. باید 

گیرد اما حق هیچ گونه تغییر کاربری را در آن ندارد. با این همه یبگویم مرتع غیرملی اگرچه عمال در اختیار فرد یا نهاد خاصی قرار م

حتی اگر این مراتع ملی نبوده و جزو مراتع غیرملی هم باشد »او تاکید کرد:«.االن مراتع ریحان آباد در حال تغییر کاربری است

را ببرد. اداره کل منابع طبیعی مازندران باید کس حق تغییر کاربری آن را ندارد و فقط می تواند در آنجا دام های خود را به چهیچ

در این باره پاسخ بدهد که چگونه و چرا اجازه این تغییر کاربری و تصرف را به این شخص داده است؟ اگر ما اجرای قانون را درست 

ری د که بگذاریم آن را تغییر کاربدهانجام نداده ایم و مناطق بکر و ارزشمندمان را به عنوان مستثنیات ثبت کرده ایم، قانون اجازه نمی
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ما دو نقشه » این کارشناس از موضوع مهم دیگری خبر داد که باید از سوی مسئوالن مورد توجه جدی قرار بگیرد. او گفت:«.دهند

که در  این مراتع که در منابع طبیعی شعبه گلوگاه هست، بانقشه ای ١٣٨٤متفاوت در این باره داریم. یکی نقشه تفکیک اموال سال 

بر اساس «. کاری شده باشددست ٨٤استان است و ما از تهران گرفته ایم، همخوانی ندارد. به نظر می رسد نقشه تفکیک اموال سال 

قوانین صریح کشور، هر گونه تغییر کاربری در مراتع باید با نظر و مجوز سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری صورت بگیرد. ضمن 

ریب در حوزه عرصه های طبیعی نیز باید با برخورد منابع طبیعی مواجه شود. اما در مورد مراتع ریحان آباد مسئوالن اینکه هر گونه تخ

 اداره کل منابع طبیعی مازندران سکوت کرده اند.

 مسئوالن منابع طبیعی : برخورد می کنیم!

زداری کشور درباره تخریب و تغییرکاربری مراتع ریحان ابوالفضل یاوری، مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان جنگل ها، مراتع و آبخی

دهم که با هر گونه تصرف، تخریب و ... در عرصه من اطالعی از این مورد خاص ندارم اما به شما اطمینان می»گفت:« قانون»آباد، به 

طاب به مدیرکل منابع طبیعی دهم شورای روستایی و شاکیان، موضوع را مکتوب کرده و خکنیم. پیشنهاد میهای ملی برخورد می

ا قانون ها را مطابق بدهیم و درخواست آناستان مازندران ارسال کنند و اگر به نتیجه نرسیدند به سازمان بنویسند. یقینا ما پاسخ می

غر محمودی، اصیعل«.نشینندگویید منابع ملی باشد، یگان حفاظت و دفتر حفاظت ما ساکت نمیکنیم. اگر اینجایی که میرسیدگی می

هکتاری که االن در  2٠٠این مرتع »گفت:« قانون» گلوگاه مازندران در توضیح ماجرا به” ریحان آباد"عضو شورای اسالمی روستای 

حال زیرورو شدن و فروش است، مرتعی است که ما از سال های قبل از انقالب در حال استفاده از آن به عنوان چراگاه بوده ایم و بعد 

هم دادگاه انقالب آن را به شورا سپرد تا مردم روستایی از آن استفاده کنند. خوانین هم همیشه به دنبال تصرف آن بودند از انقالب 

که اخیرا با توجه به نفوذی که دارند، بیل مکانیکی به منطقه آورده و منطقه ای را که آن همه انار وحشی و گیاهان مرتعی مثل 

سال قدمت دارند که همه را کنده و قلع وقمع کرده  ٤٠٠د. بعضی از انارهای وحشی منطقه بیش از دارد، زیر ورو کرده ان” سازیل"

 «.اند

تا پیرمرد در روستا سوال کنید که این مرتع مال کیست؟ آیا مال این چند نفر بوده؟ مگر می  ١٠٠بروید و از »محمودی تاکید کرد:

کند این مراتع از قبل از انقالب تا امروز در دست روستاییان قرار ا داریم که اثبات میها باشد. ما تمام اسناد الزم رشود مرتع مال این

اند و شخص ، اهالی به قوه قضاییه شکایت برده٧٠کند که یک بار در سال های دهه او یادآوری می«. گرفته تا از آن استفاده کنند

منابع طبیعی استان مازندران هیچ توجهی به این موضوع نکرده است.  آیت ا.. یزدی دستور رسیدگی به این پرونده را داده است. اما

عالوه بر اداره کل منابع طبیعی مازندارن، به اداره منابع طبیعی بهشهر هم مراجعه کرده ایم. خواهش »محمودی در ادامه می گوید:

المی روستای ریحان آباد درباره میزان عضو شورای اس«.می کنم صدای مردم روستای ما را به سازمان بازرسی کل کشور برسانید

نند؛ اما کگویند حکم برای تغییرکاربری این مرتع گرفته اند و دارند آن را زیر و رو میاین ها می»گوید:تخریب مراتع ریحان آباد می

هکتار گرفته اند ولی  ١٧٠حتی بر فرض اینکه راست بگویند باز هم در متراژ مرتع، تخلف کرده اند. خودشان می گویند حکم را برای 

هزار متر  ٦٠٠هکتار مرتع خواری کرده اند. یعنی چیزی حدود  ٦٠هکتار این حکم را پیاده کرده اند که در اصل  2٣٠در عمل در 

کس هم پاسخگو نیست. جالب اینجاست که ما حتی پول کارشناس هم برای رسیدگی واریز گیرد و هیچمرتع خواری دارد صورت می

 «.موضوع از سوی متولیان پیگیری نشد و به حق مان نرسیدیمکردیم اما 

 اهمیت اکوسیستمی مراتع 

ها توجهی کنیم، راه را برای تخریب جنگلها بیدست هستند و اگر به آنهای پایینگویند که مراتع، حافظان جنگلکارشناسان می

کنند و مانع جاری شدن آب در های جاری و باران عمل میایم. عالوه بر آن مراتع، مانند سدی در برابر آبدر پایین دست باز کرده
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مراتع »گفت: «قانون»در این باره به  "شورای عالی جنگل و مرتع"شوند.مرتضی شریفی عضو ه رخ داد سیل میزمین و خاک و در نتیج

مراتع  دست هستند و اگراند. در واقع مراتع در باالدست، حافظ جنگل های پایینترین بخش قرار گرفتهاز نظر اکوسیستمی در حساس

.این «دست قابل کنترل و حفاظت نیستاالدست درست صورت نگیرد، پایینرا خوب و درست حفظ نکنیم و حفظ آب و خاک درب

ای داده بود که باالدست را تبدیل به شهرک خاطرم هست در یک مقطعی وزارت کشاورزی برنامه»دکترای جنگل در ادامه گفت:

هاست ترین بخشین و حساسترگردشگری کنند. همان زمان متخصصان منابع طبیعی اعتراض کردند و گفتند که آن بخش از مهم

ما  ماند. مانند اینکه قلب آدمی از کار بیفتد ودست زنده میو شما گمان نکنید که اگر مرتع در باالدست از بین برود، جنگل در پایین

شده  ههای شناختاش هنوز سالم است. این ارتباط از نظر اکوسیستمی به این شکل است و در تمام دنیا یک سری مدلبگوییم معده

. شودتر میرویم، ساخت و ساز وتبدیل کاربری حساسوجود دارد که از بدیهیات است. به همین دلیل هر چقدر از جنگل باالتر می

.شریفی «کنند که آنجا چون جنگل نیست به حفاظت کمتری احتیاج دارد و ارزش آن کمتر از جنگل استبرخالف اینکه برخی فکر می

است که در تمام دنیا مطرح است. هیرکان سه بخش  "پوشش گیاهی هیرکان"ای که اهمیت دارد نیز نکته درباره شمال»تاکید کرد:

های کوهستانی و مراتع است و این هیرکان منحصر به فرد در جهان را تشکیل ای، جنگلهای جلگهمی شود که متشکل از جنگل

های مرتعی ها دیگر وجود خارجی ندارند. االن باید حفاظت در بخشاز آنمان آمده، بسیاری دهند. با توجه به فشاری که به مراتعمی

های زیادی درباره آنچه در با آنکه سواالت ، ابهامات و اعتراض«. های منابع طبیعی و محیط زیست قرار بگیردمورد توجه سازمان

بیعی و آبخیزداری مازندران بود که با وجود پیگیر پاسخ از مدیرکل منابع ط« قانون»ریحان آباد رخ داده مطرح است، خبرنگار 

 .های فراوان، مدیرکل منابع طبیعی پاسخی در این باره ارائه ندادپیگیری

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٤٨٧/%D9%٨٥%D٨%B 
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 مرکبات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵بهمن  ۱۷تاریخ: 

 های یخ زده،همچنان الینحل/وعده کمک به باغداران و جلوگیری از توزیع در بازار پوچ بود؟معادله پرتقال

امسال بخت با پرتقال در ایران یار نبود،این میوه زمستانی یخ زده و بی کیفیت،سر از بازارها درآورد،موضوعی که قرار بود با نظارت 

ن جلوگیری شود،وعده ای که همچون کمک به باغدارانی که انجماد و یخبندان آنها را متضرر کرد آنچنان که باید الزم از توزیع آ

امثال بخت با پرتقال یار نبود،این باشگاه خبرنگاران جوان،اقتصادی  گروه صنعت، تجارت و کشاورزی خبرنگار به گزارش.عملی نشد

تحفه زمستانی که هر سال با اقبال نسبتا مطلوبی در سبد میوه خانوارهای ایرانی آرام می گرفت و زینت بخش محافل میزبانان و 

 .میوه را گالیه مند کردمیهمانان می شد،امثال بی کیفیت،یخ زده و بال استفاده،بخش قابل توجهی از مصرف کنندگان این 

این وضعیت،ارمغان ناخوشایند نخستین موج سرما در کشور بود،کاهش دمایی که برای نخستین بار میهمان ناخوانده باغداران و مرکب 

کاران شمال کشور شد،از بخت بد باغداران این میوه ها همچنان که بر سر درخت ها چشم نوازی می کردند،از درون انجماد آنها را 

 .چنان متالشی ساخت که ظاهر زیبای آنها،بسیاری را در بازارها فریفت و گالیه مند ساخت

اقتصادی باشگاه خبرنگاران  گروه صنعت، تجارت و کشاورزی خبرنگار ناهید صیادی،یکی از ساکنان شهر تهران،در گفت و گو با

ضمن انتقاد از دستگاه های متولی و ذیربط اظهار داشت:جای تاسف است که این حجم انبوه از پرتقال های یخ زده در بازار و جوان،

 .در فقدان نظارت صحیح و قاعده مند،بصورتی گسترده توزیع می شود

نظارتی هیچ واکنشی در این خصوص نشان نمی دهند و متضرر این سوء وی افزوده:اصل پیشگیری پیشکش،چرا دستگاه های ذیربط 

 .مدیریت کسی نیست جز مردم که باید پول بدهند و در آخر این محصول بال استفاده را روانه سطل های زباله کنند

ناچیزی از موج نارضایتی چنین گالیه ها و انتقاداتی در طول ماه های گذشته به کرات شنیده شده و این نقد تنها بخش کوچک و 

است که به دلیل توزیع گسترده پرتقال های یخ زده در بازار و فروشگاه های توزیع کننده با شدت و ضعف هایی از سوی برخی از 

از باغداران و کشت کنندگان پرتقال حمایت می شود و از ورود  چندی پیش وعده ای مطرح شد مبنی بر اینکه .مردم مطرح می شود

و آسیب دیده این میوه در بازار نیز جلوگیری خواهد شد،اما ظاهرا این اظهار نظرها به نحو شایسته ای جنبه عینی و عملی  یخ زده

 .به خود نگرفت

 مردم پرتقال های یخ زده و بی کیفیت را به فروشندگان باز گردانند*

ها،عنوان کرد:تمامی پرتقال های بی کیفیت موجود  چندی پیش،حسین مهاجران،رئیس اتحادیه میوه و سبزی در گفت و گو با رسانه

در بازار،یخ زده نیستند،بلکه بخشی از آن پرتقال های نامرغوب و بی آبی هستند که تحت عنوان محصول با کیفیت به فروش می 

 خریداری شده وی افزود:مردم و خریداران محصول مذکور،در صورت محرز شدن و بی کیفیتی آن نسبت به بازگرداندن پرتقال.رسد

مهاجران گفت:مردم می توانند در صورت اجتناب و امتناع فروشندگان نسبت به باز پس گیری میوه،ضمن تماس با .اقدام کنند

رئیس اتحادیه میوه و سبزی عنوان کرد:حصول این امر،منوط است به خریداری از .اتحادیه،مراتب را جهت رسیدگی اعالم کنند

بصورت مجاز تحت نظارت اتحادیه ها فعالیت می کنند و در صورت خریداری از میوه فروشی های مجموعه ها و واحدهایی که 

 .سیار،امکان جبران ضرر و زیان آنها وجود ندارد

 پشت پرده پرتقال هایی که به ساحل دریا رسیدند چه بود؟*

 .آن ها را به حاشیه رانده بود مدتی پیش،برخی نقاط از سواحل دریای مازندران،آکنده از پرتقال هایی شد که امواج
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در این میان،برخی عنوان کردند،این اقدام به دلیل عدم حمایت دولت از باغداران و مرکب کاران انجام پذیرفته و باغداران با عدم 

بع آن،به تحقق وعده دولت در خصوص کمک به این قشر،پرتقال های یخ زده را در اقدامی اعتراضی به رودخانه ها رها کردند و به ت

 .دلیل انشعاب این رودها به دریا،مرکبات یخ زده به سواحل و حاشیه دریا راه پیدا کردند

محمد رضا شعبانی،رئیس اتحادیه باغداران استان مازندران معتقد است به نظر می رسد،برای جلب نظر مسئوالن و رسانه ها و در 

یین مکانی مشخص برای امحاء مزید بر علت شد تا در نهایت آنها به ناچار اقدامی اعتراضی این امر رخ داده و از سوی دیگر عدم تع

در برخی از گزارشات تایید نشده و غیر رسمی نیز .مجبور به رها سازی پرتقال ها در حاشیه بزرگراه ها،رودخانه ها و دریا شوند

ری شده و با توجه به اینکه عمال فاقد مصرف اینچنین عنوان شد که پرتقال های رها سازی شده توسط جهاد کشاورزی )دولت(خریدا

 .بوده،به رودخانه ها ریخته شده اند

البته این ادعا هیچگاه از سوی مقامات رسمی دستگاه های ذیربط بصورت رسمی تایید نشد و در نهایت تابه امروز مشخص نشده 

 . دام حمایتی هزینه کرده استحجم این محصوالت یخ زده چقدر بوده و اساسا دولت به چه میزانی برای این اق

http://www.yjc.ir/fa/news/٥9٦٦١29/%D9%٨٥%D٨%B9%D٨% 
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 مرکبات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵بهمن  ۲۱تاریخ: 

 ترویج الگوی کشت تولید مرکبات را اقتصادی می کند

مدیر عامل اتحادیه باغداران مازندران گفت: باغداری سنتی، فرسودگی ماشین آالت صنایع تبدیلی و عدم برنامه ریزی های مناسب 

 .باغداران را دچار سرگردانی کرده است

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

با اشاره به چالش های پیش روی باغداران اظهار داشت: دستگاه های ذی ربط تنها در زمان بروز بحران تمهیداتی  خبرنگاران جوان،

و این در حالی است که سایر کشور ها برنامه های مدونی قبل از وقوع بحران و سرما اعمال در جهت رفع این مسائل به کار می گیرند 

وی با اشاره به اینکه نبود برنامه ریزی های مناسب قبل از وقوع بحران ضعفی برای بزرگترین تولیدکننده مرکبات محسوب .می کنند

ته های مناسب با آب و خاک اما نهال های مناسب و مقاوم در برابر می شود، افزود: علی رغم تحقیق و بررسی کشاورزی و معرفی واری

شعبانی با انتقاد از برنامه ریزی و مدیریت کوتاه مدت گفت: نبود برنامه ریزی های مناسب در بازار .سرما و سایر عوامل طبیعی نداریم

بات هستند از دیگر چالش های این بخش به شمار داخلی و صادراتی و همچنین عدم بازاریابی مناسب در بازارهایی که نیازمند مرک

 حوادث پی در کشاورزان های خسارت رغم علی  کشاورزی محصوالت بیمه مدیر عامل اتحادیه باغداران مازندران ادامه داد: .می رود

 .نیستاید، حامی و پشتوانه کشاورزان نم می وارد بخش به توجهی قابل خسارت که ها بیماری و آفات شیوع و طبیعی

 نبود برنامه ریزی مناسب سازمان تعاون روستایی در بخش توزیع

وی با انتقاد از عملکرد سازمان تعاون روستایی بیان کرد: سه سالی است که باغداران علی رغم آنکه سازمان تعاون روستایی تولیدکننده 

 .تو توزیع کننده خوبی نیست سرنوشتان گرفتار برنامه ریزی های این بخش شده اس

 مدونی ریزی برنامه که است الزم وجود این با درصد مدیریت بخش را عوامل طبیعی در دست دارد، افزود:  ٤٠شعبانی با بیان اینکه 

ضایعات  افزایش و مازاد زراعی سال یک در خارجی و داخلی مصرف بازار و کشت الگوی به توجهی بی که چرا گیرد صورت بخش در

 .و در سال دیگر کاهش تولید و واردات بی رویه را در بر دارد

مدیر عامل اتحادیه باغداران مازندران در ادامه افزود: با وجود آنکه تعاونی و تشکل های کشاورزی متعددی در استان های مختلف 

امه توزیع منجر به تجمع فروش مرکبات در شکل گرفته اما نبود حمایت های الزم و ساماندهی آن ها و همچنین عدم مدیریت برن

 .مازندران شده است

 سرگردانی باغداران از نبود الگوی مناسب

وی با اشاره به دیگر مشکالت باغداران اظهار داشت: باغداری سنتی، فرسودگی ماشین آالت صنایع تبدیلی و عدم برنامه ریزی های 

 .الی است که ترویج اگوی کشت تولید مرکبات را اقتصادی می نمایدمناسب باغداران را دچار سرگردانی کرده و این درح

شعبانی در ادامه یادآور شد: بعد از وقوع سرما و یخبندان درآمد باغداران کاهش یافته از این رو آنها با چالش های متعددی برای 

سال  ٣٠ماشین آالت صنایع تبدیلی بیش از مدیر عامل اتحادیه باغداران مازندران تصریح کرد: .هرس،حفظ باغات خود روبرو هستند

وی نقش مراکز تحقیقاتی را .ندارد اقتصادی صرفه آنها تولید که چرا شوند می میدان وارد اظطراری مواقع در تنها که قدمت دارند 

ه کشورها باید موسسضعیف دانست و افزود: باغداران به تنهایی نمی توانند به تحقیق و بررسی بپردازند از این رو همانند سایر 

 .تحقیقات وارد میدان شوند

http://www.yjc.ir/fa/news/٥9٣٨٣٧9/%D٨%AA%D٨%B١ 
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 مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۷تاریخ: 

 شود تشکیل ایران در آینده کشاورزان سازمان/  هشدار نسبت به متوسط سن کشاورزان کشور

سال اعالم کرد و گفت: اگر نتوانیم سازمان کشاورزان آینده را تشکیل  ٥٣معاون وزیر جهاد کشاورزی متوسط سن کشاورزان کشور را 

 .بدهیم ، در آینده نزدیک با چالش نبود کشاورز مواجه خواهیم شد

ملی برنج در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری افزود: نیمی از  به گزارش ایرنا، اسکند زند روز یکشنبه در همایش

سال سن هستند که این امر سبب پایین آمدن کارایی در استفاده از نهادهای بخش کشاورزی و در  ٥٠روستاییان ما کشاورز و باالی 

های پیشرفته دنیا سازمان کشاورزان آینده تشکیل وی با بیان این نکته که در تمام کشور .نتیجه کاهش بهره وری در تولید می شود

شده است، اظهار داشت: از آنجا که هنوز عمده فعالیت کشاورزی ایران سنتی است، باید عالوه بر اینکه به فکر تامین نیروی انسانی 

و ترویج کشاورزی کشور  رئیس سازمان تحقیقات، آموزش.در قالب کشاورزان آینده باشیم ، باید به سواد کشاورزان نیز توجه شود

هزار نفر در هنرستان کشاورزی مشغول تحصیل  2٠هزار دانش آموز در هنرستان های کشور، کمتر از  ٧٠٠خاطرنشان کرد: اکنون از 

درصد از کشاورزان کشور سواد ابتدایی و پایین  ٧٠زند با بیان اینکه کشاورزی کشور خانوادگی است، ادامه داد: در حال حاضر.هستند

 .ر دارندت

  ضرورت تغییر نگاه عمیق به کشاورزی حفاظتی ایران**

معاون وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری به چالش ها و مشکالت کشاورزی در زمینه آب، خاک، هوا ، تجهیزات و نهاده های 

 اندرکاران به نیازهای کشاورزیکشاورزی اشاره کرد و گفت: هرچه کشاورزی مدرن تر و پیشرفته تر می شود، رسالت مسئوالن و دست 

او گفت: در گذشته نگاه به آب به عنوان رحمت خدا و پایان ناپذیر بودن آن بود اما امروز اگر آب را با .سنگین تر و مهمتر می شود

تا سال  زند گفت: از آنجاییکه بر اساس پیش بینی اقلیم هواشناسی.کارایی باال استفاده نکنیم، با چالش جدی مواجه خواهیم شد

درجه به دمای گرمای هوا اضافه می شود، این یعنی کاهش بارندگی و در نتیجه کمبود منابع 2بیش از 2050یک درجه و تا 2٠2٥

وی ادامه داد: تا کنون نگاه به خاک نیز فقط برداشت بوده است اما امروز باید عالوه بر توجه کشاورزی حفاظتی به  .آبی حتمی است

وی کشاورزی حفاظتی را برای درمان شوری، فرسایش و ایجاد ماده آلی خاک دانست .کشاورزی توجه بیشتری شودبازگرداندن خاک 

 .و گفت: سرمایه گذاری در کشاورزی ایران باید دوچندان شود

  غفلت از تعیین قانون حفظ ذخایر کشاورزی ایران**

میت خاصی برخوردار است که تا کنون در کشور به لحاظ وجود مصوبه وی با اشاره به این نکته که توجه به ذخایر کشاورزی نیز از اه

قانون و اجرا غفلت شده است، گفت: امروز اگر به حفظ ذخایر آب ، خاک و گیاهان توجه نشود، در آینده با چالش های جدی مواجه 

ن کشاورزی استان های برنج خیر هفدهمین همایش ملی برنج با حضور استادان دانشگاه کشاورزی ،مدیران و کارشناسا.می شویم

  .کشور در محل دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری آغاز شده است

در این همایش یکروزه موضوع های آب و محدودیت های کشت برنج، محیط زیست و توسعه پایدار ، مکانیزاسیون کشاورزی و 

  .ه استبازرگانی و اقتصاد مقاومتی در قالب پانل مورد بررسی قرار گرفت

درصد برنج کشور ا تامین ٤2هزار تن برنج سفید  9٥٠هزار هکتار زمین شالیزاری دارد که ساالنه با تولید بیش از 2٣٠مازندران حدود 

  .می کند

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٣٨2/%D9%٨٧%D٨%B٤%D٨%AF% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدید ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵بهمن  ۱۹تاریخ: 

اند/بازار میوه در منطقه متعلق برخی از آفات پرهزینه از طریق قاچاق محصوالت کشاورزی وارد کشور شده

 به ایران است

زایی ست که در داخل کشاورزی ورود عوامل خسارتمعاون امور زراعی وزارت جهاد کشاورزی گفت: نگرانی در رابطه با قاچاق کاالی 

 .اندهای زیادی برای کشاورزان ایجاد کرده از طریق قاچاق وارد کشور شدهوجود ندارد و برخی از آفات که هزینه

ز ظهر امروز در مراسم افتتاح طرحهای کشاورزی استان ، عباس کشاورز پیش اگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

کرمانشاه اظهار داشت: نه تنها برای محصوالت کشاورزی بلکه برای تمامی محصوالت راه قاچاق باید بسته شود زیرا تولید کاال و 

اینکه قاچاق کاال فرصتهای معاون امور زراعی وزارت جهاد کشاورزی با بیان .کندمحصوالت در داخل کارآفرینی و درآمد ایجاد می

ویژه قاچاق محصوالت کشاورزی مماشات کرد که قوانین مقابله با اقتصادی را در داخل از بین خواهد برد بیان کرد: نباید با قاچاق به

ای برای وزارت جهاد معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: کشت گلخانه.قاچاق برای رفع مشکالت این بخش در حال اصالح است

جویی در مصرف آب تمامی محصوالتی که توانایی تولید در گلخانه را دارند در این فضا ورزی اهمیت بسیاری دارد تا جهت صرفهکشا

ها تولید شوند و این هدف از تولید سبزی و صیفی آغاز شده و برای محصوالت جالیزی همچون هندوانه و خربزه نیز در گلخانه

ها را تولید نشائی محصوالت کشاورزی بیان کرد دیگر وزارت جهاد کشاورزی از توسعه گلخانهکشاورز هدف .محدودیتی وجود ندارد

زمینی در مدت پنج تا جز گندم، جو و سیبها تولید نشائی محصوالت کشاورزی است که بهو افزود: دومین هدف از توسعه گلخانه

وی کشت محصوالت از طریق .دارند از طریق نشائی بکاریمها را نهشت سال آینده تمامی محصوالتی که امکان کشت در گلخانه

درصدی در مصرف آب دانست و بیان کرد: در کشت نشائی انجام عملیات مکانیزه و یکنواخت است ٤٠تا  ٣٠نشائی را سبب کاهش 

هان آماده برای کشت به همراه دارد زیرا گیادرصد افزایش عملکرد را به 2٥و هر کشتی که با نشائی در زمین اصلی اجرا شود حداقل 

جویی در مصرف آب، افزایش تولید و افزایش درآمد کشاورزان را از فواید کشت نشائی بیان کرد و کشاورز صرفه.شوندزمین برده می

ترین محیط و زمان انتقال نشا و دیگری ماشینهای مناسب کاشت است که مرحله نخست افزود: پیچیدگی این روش در تعیین مناسب

 .آالت با سازندگان داخلی و خارجی در حال مذاکره هستیمسال گذشته انجام شده است و در رابطه با ماشین در سه

ای نیازمند پایداری صادرات است چون نرخ تمام شده آن معاون امور زراعی وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: تولیدات گلخانه

باید بازارهای مطمئنی وجود داشته باشد و امیدواریم با بهتر شدن شرایط و انجام  باال است و برای رغبت کشاورزان به این نوع کشت

 .مذاکرات صادرات صیفی به کشورهای اروپایی رونق بگیرد

 محصول اساسی کشاورزی 8واردات 

اساسی  معاون وزیر جهاد کشاورزی در مورد واردات محصوالت کشاورزی گفت: در واردات محصوالت کشاورزی تنها هشت محصول

درصد واردات را به خود 9٥همچون گندم، جو، روغن، ذرت، برنج، شکر، کنجاله و حبوبات و پنبه واردات داریم که این محصوالت 

کشاورز خاطرنشان کرد: در بقیه محصوالت کشاورزی نه تنها واردکننده نیستیم که صادرکننده انواع میوه و صیفی .دهنداختصاص می

گفت  توانزمینی، پیاز، خیار و غیره بوده و میهای آن، سیب، کیوی، سیب درختی، گوجه فرنگی و فرآوردهمثل خرما، پسته، کشمش

گذاری اولویتهای صادرات محصوالت بندی، نگهداری و توان سرمایهوی با بیان اینکه بسته.بازار میوه در منطقه در دست ایران است

دنبال گسترش زنجیره ارزش افزوده هستیم تا از تمامی تولیدات این بخش، به کشاورزی است بیان کرد: برای محصوالت کشاورزی

وی از نبود نگرانی برای تأمین میوه شب .ای محصوالت عبور کنیمفرآورده بسازیم و برای تدوام حضور در بازارها از صادرات خام یا فله
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اخلی میوه شب عید جای نگرانی ندارد و دیگر اینکه هیچ عید خبرداد و گفت: برای کشوری که صادرکننده میوه است تأمین نیاز د

 .ای در زراعت کشور وجود نداردبذر تجاری تراریخته

http://www.yjc.ir/fa/news/٥9٧٠١٣٣/%D٨%A٨%D٨% 
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 بازدیدهامصاحبه، سخنرانی، 
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۶تاریخ: 

 ایبخش کشاورزی و انتشار گازهای گلخانه

 شرق ،فاطمه پاسبان

اقتصاد سبز اقتصادی است که بر پایه توسعه پایدار و آگاهی از اقتصاد بومی )سازگار با بوم( بنا نهاده شده است. یکی از اهداف اقتصاد 

گیرد، سبب انتشار گازهای های مختلف اقتصادی که از سوی انسان شکل میفعالیت ای است.سبز، کاهش انتشار گازهای گلخانه

درصد، ساختمان شش درصد،  ١٤ونقل درصد، حمل 2١، صنعت حدود 2٠١٠شود. بر اساس اطالعات فائو در سال ای میگلخانه

 ١٠های دیگر حدود درصد و انرژی 2٥د درصد، تولید برق و حرارت حدو 2٤های زمین حدود داری و دیگر کاربریکشاورزی، جنگل

ای ای در جهان دارند به طوری که تولید برق و حرارت بیشترین سهم را در انتشار گازهای گلخانهدرصد سهم در انتشار گازهای گلخانه

وستان با شش درصد، درصد، هند ١٠درصد، اتحادیه اروپا با  ١٦درصد، ایاالت متحده آمریکا با  2٨کشور چین با  2٠١١دارد. در سال 

های بخش ای دارند. فعالیتدرصد سهم در انتشار گازهای گلخانه ٣٠روسیه با شش درصد، ژاپن با چهار درصد و سایر کشورها حدود 

ای منتشرشده به وسیله بخش کشاورزی مجموع گازهای گلخانه 2٠١١در سال  .ای استکشاورزی، یکی از منابع انتشار گازهای گلخانه

اکسیدکربن بوده که باالترین مقدار را در طول زمان از آن خود کرده به طوری که حدود تن متریک معادل دی ٣٣٥هزارو نجحدود پ

ای ، نرخ رشد ساالنه انتشار گازهای گلخانه2٠١١-2٠٠١میالدی بوده است. در دوره  2٠١٠تا  2٠٠١درصد بیشتر از متوسط دهه  9

اکسیدکربن افزایش یافته است. این رشد به تن متریک معادل دی ٣٣٥هزارو به پنج ٦٨٤ارو درصد از چهارهز ١٤بخش کشاورزی با 

اند( اتفاق افتاده است ها نبودهپیمان کیوتو متعهد به کاهش آالینده I طور کامل در کشورهای غیرمتعهد )کشورهایی که در ضممیه

تن متریک در سال  ٤٨به رقم چهارهزارو  2٠٠١متریک در سال تن  ٣٥٦هزارو درصد از سه 2١به طوری که با نرخ رشد ساالنه 

برای این گروه از کشورها بالغ شده است. این در حالی است که در کشورهای متعهد حدود سه درصد کاهش یافته است  2٠١١

اشته و در همین درصد کاهش د 2٠ای در کشورهای متعهد حدود ، تولید گازهای گلخانه2٠١١تا سال  ١99٠که از سال طوریبه

درصد و آمریکا  ٤٤دهد که آسیا با درصد افزایش داشته است. بر حسب قاره، اطالعات نشان می ٣٧دوره برای کشورهای غیرمتعهد 

درصد سهم  ١2درصد و اروپا با  ١٥ای در جهان بوده و پس از آنها آفریقا با ترین انتشاردهندگان گازهای گلخانهدرصد بزرگ 2٦با 

درصد و آفریقا حدود  2،٣برای قاره آسیا حدود  2٠١١تا  2٠٠١ای در دوره ند. متوسط نرخ رشد ساالنه تولید گازهای گلخانهقرار دار

دو درصد بوده که بیشترین نرخ رشد مثبت بوده و در مقابل اقیانوسیه حدود دو درصد نرخ کاهشی داشته است. با توجه به متوسط 

حدود  2٠٣٠ای بخش کشاورزی در سال شود انتشار گازهای گلخانهبینی میپیش 2٠١٠تا  2٠٠١ه ای در دورانتشار گازهای گلخانه

 2٠٥٠اکسیدکربن در سال تن متریک معادل دی ٣٠٠هزارو درصد افزایش یافته و به رقم شش ٣٠حدود  2٠٥٠درصد و در سال  ١٨

، المللی مطرح بوده استای که در سطح بینکاهش گازهای گلخانهدهد با وجود توجه به مقوله اقتصاد سبز و بالغ شود. آمار نشان می

های انسانی اکسید منتشرشده که نتیجه فعالیتاکسیدکربن )کل دیایم. اگر به سرانه انتشار دیای بودهما شاهد انتشار گازهای گلخانه

بالغ  2٠١٣متریک تن در سال  ٤.99٦به  ١99٠متریک تن در سال  ٤.2نیز نگاهی بیندازیم، از رقم  ()تولید و مصرف( بر جمعیت

ای که صورت گرفته دهد؛ یعنی سرانه هر فرد نیز در حال افزایش است. براساس مطالعهدرصد رشد نشان می ٠.٨شده که حدود 

 2٠٣٠ای در بخش کشاورزی صورت نگیرد، به احتمال زیاد تا سال برآورد شده است اگر اقداماتی در جهت کاهش گازهای گلخانه

 .های کشاورزی افزایش خواهد یافتای در جهان ناشی از فعالیتدرصد انتشار گازهای گلخانه ٣٠حدود  2٠٠٥نسبت به سال 

(McKinsey and Company, cited in Wreford et al. , 2٠١٠, p. ٨٠).  بنابراین همکاری بخش کشاورزی برای کاهش

از این رو اقدامات مختلفی از سوی کشورهای جهان برای کاهش انتشار گازهای  کند.ای جهانی را طلب میانتشار گازهای گلخانه
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درصد سهم  ١٤.٥ای دارند )حدود گیرد. بخش دام که نقش مهمی در انتشار گازهای گلخانهای در بخش کشاورزی صورت میگلخانه

چنین استفاده بیشتر از فناوری جدید بدون اینکه ها و فناوری در تغذیه دام و همای جهان( از طریق بهبود شیوهاز گازهای گلخانه

کند. به عبارتی استفاده ای ناشی از دام کمک میدرصد به کاهش گازهای گلخانه ٣٠تغییری در سیستم پرورش ایجاد شود، حدود 

 .باشدای در بخش کشاورزی تواند راهکار مهمی در کاهش انتشار گازهای گلخانهها میاز فناوری جدید و بهبود روش

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٣٠2/%D٨%A٨%D٨%AE% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۷تاریخ: 

 تاکنون پنج برابر شده است شود، از دامداران نه/ تولید شیر از اول انقالباز گندمکاران تقدیر می

 .های مختلف کشاورزی، انتقاد کردگیالنی، از نوع برخورد دولت با زیربخشمحمدجواد وکیل

وگو با خبرنگار ایانا با طرح این پرسش که چه فرقی میان تولیدکنندگان گندم های امور دام )مهاد( امروز در گفتمدیر مرکز همکاری

ها به خودکفایی رسیدیم، جشن بزرگ ا وقتی در کاالیی مانند گندم، آن هم به برکت فراوانی بارشو شیرخام وجود دارد، گفت: چر

 افتد؟شود، اما در حوزه تولید شیرخام، هیچ اتفاقی از این دست نمیملی برگزار می

ن حال نادیده گرفت، افزود: در عیگیالنی با اشاره به اینکه تالش و کوشش گندمکاران قابل تقدیر بوده و نباید آن را محمدجواد وکیل

 دریغ دامداران، تشکر و قدردانی شود.باید یک روز از سال را هم تنها به شیر اختصاص داد تا از زحمات بی

اده هاست که این اتفاق افتوی معتقد است: اگر کشور بعد از تقریباً یک دهه دوباره به خودکفایی گندم رسید، در مورد شیرخام سال

شود. این در حالی است که میزان تولید در جایگاهی هستیم که بخشی از مازاد این محصول به کشورهای اروپایی صادر میو اکنون 

گندم در اوایل انقالب، شش میلیون تن بود که امروز به دو برابر افزایش یافته است، اما آمارها تولید شیر در همان زمان، یک میلیون 

میلیون تن رسیده است؛ به  ١٠هند که این مقدار در حال حاضر طبق گفته وزیر جهاد کشاورزی، به دهزار تن را نشان می ٧٠٠و 

 اند.عبارتی، دامداران رشدی بیش از پنج برابر را در کارنامه خود ثبت کرده

تن در روز شیرخام  2٠ا های امور دام، بیشتر محصول تولیدشده را دامدارانی بر عهده دارند که بین یک تبه گفته مدیر مرکز همکاری

کنند؛ بنابراین تعداد زیادی از آنها جزو دامدارانی هستند که تحت فشار مالی قرار گرفته و همیشه با مشکالت به بازار عرضه می

اند هتکنند. البته تعداد معدودی از دامداران بزرگ هم هستند که با درآمدهایی غیر از این شغل، توانسچنینی دست و پنجه نرم میاین

 ها و افزایشثروت بیشتری برای خود داشته باشند.قاچاق شیر خشک به داخل کشور، کاهش قیمت خرید شیرخام از طرف کارخانه

کنند؛ هرچند که بارها ای است که دامداران با آن دست و پنجه نرم میهای جانبی از دیگر مشکالت روزمرهقیمت خوراک و هزینه

 وان شده، اما تاکنون اقدامی اساسی برای حل آنها از طرف مسئوالن برداشته نشده است.ها عناین مسائل در رسانه

ین های سنگفروشی متهم شده و جریمهگیالنی بیان کرد: تمام این موارد در حالی است که دامداران در مواقع متعددی به گرانوکیل

دهند، از این اتهام در امان بوده قیمت محصوالت خود را افزایش می های مختلف زمانی،ها که در برههاند، اما کارخانهپرداخت کرده

وجه کشند، اما تو کسی جلودارشان نیست.وی در پایان تأکید کرد: برخی کارشناسان، نرخ شیر اروپا یا آمریکا را به رخ دامداران می

های دولتی استفاده صد. به عالوه، آنها هنوز از یارانهدر ١٨رو هستند، نه کنند که آنها با بهره بانکی بین صفر تا یک درصد روبهنمی

 کنند که این امتیاز هم برای دامداران ایرانی وجود ندارد./می

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٣22/%D٨%A٧% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۷تاریخ: 

 درصد تلفات آبمیلیارد تومان هزینه کاهش یک  ۱2۰۰

رصد دفاضالب کشور گفت: برای کاهش هر یکوعلی سیدزاده، مدیر دفتر مدیریت مصرف و نظارت بر کاهش هدررفت آب شرکت آب

درصد تلفات آب کاهش پیدا سال نیم میلیارد تومان درآمد نیاز است که براساس برنامه ششم توسعه قرار شده در هر١2٠٠تلفات آب 

درصد کاهش داشته است اما ثبات این 2٦درصد بود که به ٣٣طور میانگین هدررفت آب به ٨٣سال  کند. او به ایسنا توضیح داد: در

 .جویی شده به چرخه تلفات آب برنگردده بار دیگر این میزان صرفهرقم دشوار است و باید مراقب باشیم ک

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٣٨٧/%D9%A١%D9% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۷تاریخ: 

 مردم را با واردات روغن پالم نمی دهیماجازه حراج سالمت 

مدیر دفتر بهبود تغدیه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی گفت: این وزارتخانه اجازه نمی دهد سالمت مردم با 

 .افزایش واردات روغن پالم به حراج گذاشته شود

هزار تن  ٤٠٠با بیان اینکه نیاز صنعت روغن به روغن پالم، همان  خبرگزاری صدا و سیمادکتر زهرا عبداللهی در مصاحبه با خبرنگار 

برای واردات بیش از این مقدار پالم به کشور دلیلی وجود ندارد و وزارت بهداشت موافقت نخواهد کرد یک روغن صرفا به  :است افزود

 .ست با آن همه اسیدهای چرب اشباعی که دارد وارد کشور شود و سالمت مردم در معرض خطر قرار دهداین علت که ارزانتر ا

وی اضافه کرد: با سیاست هایی که وزارت بهداشت اتخاذ کرد واردات روغن پالم باید کنترل شده باشد و در این باره تعرفه واردات 

بهداشت به عنوان متولی سالمت تغذیه مردم بسیار مهم است که چقدر روغن درصد افزایش یافت زیرا برای وزارت  ٤٠روغن پالم تا 

 .پالم به کشور وارد و در چه مواردی استفاده شود

عبداللهی با بیان اینکه درصد معینی از روغن پالم در ترکیب روغن های خوراکی استفاده می شود افزود: مشکلی که روغن پالم دارد 

درصد، کنترل و ممنوع شد  ٨٠چرب اشباع شده است البته واردات روغن پالم با اسید چرب اشباع شده باال بودن میزان اسیدهای 

 .زیرا خطر گرفتگی عروق و بیماری های قلبی و عروقی را به دنبال دارد

روغن پالم که  درصد است گفت: حتی مصرف این نوع ٤٠وی با بیان اینکه در برخی از انواع روغن پالم میزان اسید چرب اشباع شده 

اسید چرب اشباع شده پایین تری دارد در همه محصوالت غذایی مجاز نیست و براساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو استفاده از 

آن در محصوالت لبنی ممنوع و تخلف است اما در انواع بستنی ها و شکالت ها مجوزهایی برای استفاده از روغن پالم با اسید چرب 

 .در شده استاشباع کم، صا

عبدالهی با اشاره به اینکه روغن سرخ کردنی باید نسبت به حرارت مقاوم و پایدار باشد افزود: در تهیه این روغن از پالم استفاده می 

 .شود اما توصیه ما به مردم این است که از سرخ کردن بیش از حد مواد غذایی پرهیز کنند زیرا موجب می شود روغن جذب غذا شود

ود: براساس مطالعاتی که وزارت بهداشت در سطح کشور انجام داده مشخص شده که با تغییر الگوی مصرف غذایی از جمله وی افز

 .مصرف زیاد قند ، نمک و چربی و مصرف کم سبزی و میوه مواجه هستیم

ت اشباع شده و ترانس در محصوال مدیر دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت با بیان اینکه حتی نوع چربی ها از نظر میزان اسیدهای چرب

غذایی از جمله فست فودها بسیار مهم است ادامه داد: مطالعات سبد مصرف غذایی در کشور نشان می دهد که سرانه مصرف روغن 

 .گرم است یعنی ما اضافه مصرف چربی و روغن در سبد غذایی داریم ٣٥گرم است در حالی که استاندارد آن  ٤٦و چربی در کشور 

گفت: از این رو در سیاست های کلی بهبود تغذیه جامعه باید هم روی کاهش مصرف روغن و چربی و هم روی بهبود کیفیت وی 

 .روغن و چربی از نظر میزان اسیدهای چرب ترانس و اشباع شده باید کار شود

پالم برای صنایع غذایی و صنایع غیر با هدف افزایش آگاهی از مزیت ها و فواید تغذیه ای روغن  (mpoc) شورای روغن پالم مالزی

بهمن در تهران برگزار  ١٨غذایی ایران و ترویج استفاده از روغن پالم و محصوالت وابسته مالزی بنا دارد همایشی را پس فردا دوشنبه 

آن طور که این شورا در هزار تن افزایش دهد و  ٨٠٠هزار تنی روغن پالم این کشور به ایران را به دو برابر یعنی  ٤٠٠کند تا صادرات 

 .برنامه همایش خود اعالم کرد مسئوالن ارشد وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت ایران در آن حضور دارند

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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 .شورای روغن پالم مالزی در پایگاه اطالع رسانی خود ایران را مهم ترین مصرف کننده و مشتری متمایز روغن پالم مالزی عنوان کرد

ساله  ٤میزان متوسط واردات  92و  91، 90، 89روند افزایشی به خود گرفت و در سالهای  ٨٦هزار تن در سال ٣٣٠واردات پالم از 

  .هزار تن در سال رسید٧٥٠به رقم  92هزار تن در سال و حتی در سال ٦٦٠

زولی واردات مصرف هزارتن در سال ازجانب وزارت بهداشت موجب کنترل و آغاز سیر ن ٤2٠، ایجاد سقف واردات  ١٣9٣از سال 

دولت سقف واردات را  9٥هزار تن رسید اما در سال  ٤٠٠به زیر  9٤روغن در سال های بعدی شد طوری که واردات آن در سال 

در مقایسه با مدت مشابه  9٥ماهه اول  9برداشت و سعی کرد با افزایش تعرفه واردات روغن پالم واردات آن را کنترل کند که آمار 

 /.دهنده رشد واردات روغن پالم است سال قبل نشان

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٣٧2/%D٨%A٧%D٨%AC 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۹تاریخ: 

تحریک تقاضای جوجه، دامن زد/ باید به شعور مرغدار احترام دهندگان مرغ گوشتی به اتحادیه پرورش

 گذاشت

دن دار شانجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه، تصمیم اتحادیه مرغداران مرغ گوشتی مبنی بر تعیین نرخ جوجه را عامل اصلی ادامه

 .داندقیمت باالی این محصول می

وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت: دونرخی شدن جوجه یکروزه، گفتمقام انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه امروز در قائم

 به تحریک تقاضا از طرف مرغداران دامن زد و هجوم بیشتر برای خرید این نهاده را موجب شد.

 شوند که قیمته میای که بر بازار جوجه حاکم شده است، افزود: وقتی مرغداران متوجکنندهفرد با اشاره به جو نگرانسعید اصغری

کشند؛ بنابراین اصرار اتحادیه بر تر تهیه کنند، دوباره برای خرید صف میتوانند این نهاده را ارزانباره افت کرده و میجوجه به یک

ا را به های جانبی، تقاضوجود آوردن رانت و تنشتومان بود، غیر از به ٨٠٠هزار و تا یک ٧٠٠هزار و تعیین نرخ توافقی که بین یک

که اکنون برای یک محموله جوجه شاید پنج مشتری وجود داشته باشد. ضمن اینکه نسبت به چهار ماه طوریشدت افزایش داد. به

هزار و شده جوجه در بهترین شرایط، یکگذشته تقاضا برای جوجه، حداقل سه برابر افزایش داشته است.به گفته وی، قیمت تمام

مان است؛ بنابراین اعتقاد به مکانیسم بازار و واگذاری تمام امور به این نظام، بهترین روش خواهد بود. در تو ٥٠٠هزار و تا یک ٤٥٠

وجود آمده، ممانعت ایجاد کند. با این حال و با تواند نظم آن را بر هم زده و در ترمیم اختالل بهمورد، میهای بیحالی که دخالت

ای رسد، قیمت مرغ شب عید تا حدودی افزایش خواهد یافت. البته این افزایش به اندازهمینظر اکنون بهتوجه به شرایطی که هم

ای جوجه برای اتحادیه مرغداران، میلیون قطعه 2٠زاده درباره تأمین سهمیه نیست که بتواند هزینه امروز مرغدار را جبران کند.اصغری

کنند. این دستور از طرف انجمن به اضر به نوبت سهمیه خود را تأمین میبهمن است و مزارع در حال ح ٣٠بیان کرد: این توافق تا 

 توان چنین حجم عظیمی را یکی، دو روزه فراهم کرد.ها صادر شده و نمیمرغ مادری

رد: کمقام انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه در پایان ضمن تأکید بر این نکته که باید به شعور مرغدار احترام گذاشت، عنوان قائم

میلیون قطعه  ١٠٠میلیون قطعه در دوره است، اما نهایت تولید جوجه به  ٤٠٠های مرغداری در کشور، اکنون ظرفیت سالنهم

شود. همین عامل، نوسانات قیمتی صورت منحنی انجام میصورت خطی و تقاضا برای خرید آن، بهرسد. بنابراین تولید جوجه بهمی

گیرنده باشند و نیاز خود را بر اساس شرایط پس باید اجازه داد تا خود مرغداران در این زمینه تصمیمشود. این نهاده را موجب می

 بازار، بسنجند./

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٤٥٣/%D٨%A٧%D٨%AA%D٨% 
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 بازدیدهامصاحبه، سخنرانی، 
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۹تاریخ: 

 شد اعالم آثار ارسال مهلت آخرین بهمن 25/  ۱395 اسفند –دوازدهمین دوره جایزه دکتر تقی ابتکار 

بهمن  2٥مرکز غیر دولتی صلح و محیط زیست آخرین زمان ارسال مدارک برای شرکت در دوازدهمین جایزه دکتر تقی ابتکار را تا 

 .ما اعالم کرد

 به گزارش ایانا، در اطالعیه این مرکز آمده است: 

مرکز غیردولتی صلح و محیط زیست هر سال از بین تالشگران عرصه محیط زیست در زمینه های علمی، تحقیقاتی، فرهنگی و 

 .هیات داوران جوایزی اعطاء می کندفناوری براساس رای 

 : فعالیت های انجام شده می تواند شامل موارد زیر باشد 

 .ابداعات، اختراعات و طرح هایی که در جهت جلوگیری از آلودگی یا تخریب محیط زیست باشد -١ 

 .خالقیت ها )نظری و کاربردی ( و ابتکاراتی که با اجرای آن آلودگی و تخریب محیط زیست کاهش پیدا کند -2 

 .طر انقراض گیاهان و جانوران شودارایه طرح های علمی که موجب نجات گونه های کمیاب و در معرض خ -٣ 

 .فعالیت هایی که به سبب آن دانش زیست محیطی جامعه ارتقاء یافته و فرهنگ زیست محیطی در سطحی فراگیر اشاعه یابد -٤ 

 : مدارک الزم 

 تکمیل فرم درخواست -١ 

 مربوطه  CDهمراهبه  WORDشرح کامل فعالیت انجام شده به صورت تایپ شده با نرم افزار  -2 

 خط ١٠خالصه فعالیت انجام شده در  -٣ 

 مدارک، مستندات، عکس ها، نقشه ها و سایر اسنادی که مربوط به فعالیت مورد نظر باشد. -٤ 

 پشت نویسی شده ٤ x ٣یک قطعه عکس  -٥

 محیط زیست  صلح وفرم تقاضای شرکت در دوازدهمین دوره اعطای جایزه دکتر تقی ابتکار از سوی مرکز  

 ۱395اسفند  –برای دانشوران و فعاالن محیط زیست 

 :نام : نام خانوادگی : سال تولد

 تحصیالت : شغل فعلی :میزان   :محل تولد

 اهم دالیل دریافت جایزه محیط زیست :

 نشانی محل کار :

 : نشانی منزل

 : پست الکترونیکی 

 شماره تلفن همراه:

 :تکمیل فرمتاریخ 

 امضاء    

ارسال شود. در  ١٣9٥بهمن ماه 2٥حداکثر تا  ١9٥٧٥ -١٦٥به همراه فرم تقاضای شرکت، به صندوق پستی تهران  بایدمدارک 

 خواهد بود. info@pengoo.ir به اطالعات تکمیلی پست الکترونیکی صورت نیاز 

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٤٨٥/%D٨%AF%D9%٨٨%D٨% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۰تاریخ: 

 الم،اس در اصل پنج بر تکیه با / بزنیم دست "بدیع اجتهاد"برای پاسخ به مباحث محیط زیست ، باید به 

 است کبیره گناه مردم بین خام نفت پول توزیع/شودمی پذیرامکان زیستی محیط فتاوای صدور

به گفته دکتر عضو هیأت علمی دانشگاه شهیدبهشتی از آنجا که معادن جزء انفال است و مالکیت انفال متعلق به خداوند است، 

 .نفت خام را تبدیل به سرمایه کرده و سود آن را بین جامعه توزیع کنندبلکه باید  .توانند عین انفال را مصرف کنندها نمیدولت

 به گزارش خبرنگار ایانا، 

اخالق "آیت اهلل دکتر سید مصطفی محقق داماد عضو امروز در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی سخنرانی خود تحت عنوان 

 کرد.را ارایه  "های اسالمیکاربردی محیط زیست طبق دیدگاه

 دهد.این اندیشمند اسالمی تنها کسی است که مباحث محیط زیست را از نگاه فقه اسالمی مورد بررسی قرار می

 است.وی که نویسنده کتاب الهیات محیط زیست است، در بخشی از این کتاب به فقه محیط زیستی پرداخته

است. مطالعات دانشمندان هیچ الگوی دیگری اقتباس نشدهبه اعتقاد محقق داماد، شریعت اسالمی یک نظام مستقل است که از 

 گذارد.حقوق غرب نیز بر این مسئله صحه می

ای از عناصر به هم های حقوقی دنیای معاصر معرفی کرد. زیرا نظام در اصطالح به مجموعهوی همچنین فقه اسالمی را یکی از نظام

 کنند و الگوهایی برای معیشتها منفعالنه برخورد نمیکند. نظامدنبال می شود که هدفمند بوده و هدف واحدی راپیوسته گفته می

 کنند. نظام اسالمی نیز این شرایط را داراست.و زندگی مردم در هر زمان، ارایه می

اد اجته"به گفته این عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، برای یافتن پاسخ مباحث مرتبط با محیط زیست در اسالم باید به 

دست بزنیم. یعنی باید به روش جدیدی برای اجتهاد دست یابیم زیرا مسایل محیط زیست کامال جدید بوده و در فقه سنتی  "بدیع

ل پاسخ توان به برخی مسایرسیم.وی ادامه داد: در استفتاها با تکیه بر فقه سنتی، به صورت موردی میاگر اجتهاد کنیم، به جایی نمی

شود. در کنار این قواعد، اصولی ن کرد: در فقه قواعدی وجود دارد که کلی است و قواعد درون فقهی نامیده میگفت.محقق داماد بیا

 ام.گذاشته "اصول برون فقهی"گیرند، نه در عرض آن. نام این اصول را وجود دارد که در طول این قواعد درون فقهی قرار می

کنند که باید با تکیه بر قواعد ی در طول هم هستند. گاهی با هم تصادفی میبه گفته وی اصول برون فقهی با قواعد درون فقه

تعارضی، مسایل مرتبط با آن را حل کرد.این عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت: اصول برون فقهی همیشه حاکم بر قواعد 

ون فقهی در تعارض بود، باید استنباط خود را درون فقهی هستند. یعنی اگر مجتهدی استنباط کرد و به حکمی رسید که با اصول بر

کنار بگذارد.وی در تشریح این سخن عنوان کرد: اصل عدالت یکی از اصول برون فقهی است. قبل از ورود به فقه، وجود خدای عادلی 

اشد، م که عدالت در آن نبپذیریم اما اگر با تکیه بر اجماع نظر فقها و مدارک موجود، به حکمی فقه برسیکند را میکه هرگز ظلم نمی

 باید مستندات خود را تغییر دهیم و حکم صادره باید کنار گذاشته شود.

 آلوده کردن زمین افساد در ارض است

 شود.پذیر میبه گفته محقق داماد، با تکیه بر پنج اصل در اسالم، صدور فتاوای محیط زیستی امکان

است. افساد در ارض، است. قرآن این اصل را تفسیر کرده و دو معنا برای آن به کار برده "افساد در ارض"وی افزود: اولین اصل، اصل 

مادی و اخالقی است. کم فروشی، راه زنی و اقدامات مسلحانه بر اساس متن قرآن افساد در ارض اخالقی است. اما آلوده کردن آب، 

 د.آیزمین، هوا بر اساس آیات سوره اعراف، افساد مادی به شمار می

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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این عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اینکه آیات زیادی در قرآن درباره افساد در ارض وجود دارد، آلودگی فیزیکی 

 ای از افساد مادی زمین معرفی کرد.محیط زیست را نمونه

 است. "ر در ارضاصل استعما"توان با استناد به آن فتوای محیط زیستی داد، به گفته وی دومین اصلی که می

محقق داماد گفت: استعمار یعنی طلب آباد کردن. خداوند زمانی که زمین را به بشر داد از وی خواست که زمین را آباد کند.)سوره 

 (٦١هود آیه 

 توان فتوای محیط زیستی صادر کرد.، سومین اصلی است که با استفاده از آن می"اصل مالکیت خداوند بر همه چیز"به گفته وی 

 توان کرد.های مهم فقهی میاین عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی عنوان کرد: روی این اصل برداشت

 تراکم فروشی، غصب است

اصل محدودیت مالکیت "این استاد دانشگاه اضافه کرد: چهارمین اصل که به اصل مالکیت خداوند بر همه چیز نیز ارتباط دارد، 

است به صورت محدوده و به اندازه نیاز خود از طبیعت آسمان و زمین است، به بشر اجازه داده است. خداوند وقتی مالک "خصوصی

 استفاده کند. بنابراین بشر آزاد نیست که همه چیز را در تصرف خود درآورد.

سوء "این اصل  توان فتوای فقهی صادر کرد. بر اساس، اصل دیگری است که با تکیه بر آن می "اصل اضرار"به گفته محقق داماد 

خواهد حق خودش را اعمال کند اما به حقوق است. سوء استفاده از حق به این مفهوم است که کسی میممنوع  "استفاده از حق

شد و برای مقابله با سوء ها در کشورهای اروپایی حق یک مسئله مطلق تصور میکند.وی اضافه کرد: سالدیگران لطمه وارد می

 کاری نداشتند تا اینکه با استفاده از اصل اضرار در اسالم، قوانین خود را اصالح کردند.استفاده از حق، راه

این عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با تکیه بر اصل اضرار و قاعده محدودیت مالکیت، فروش تراکم و بلند مرتبه سازی را 

 ید.آتجاوز به حق شهروندان دانست. زیرا هوا جزء انفال به حساب می

وی تاکید کرد: ما به فقهی معتقد هستیم که تاکید دارد نماز نباید روی فرشی خوانده شود که حتی یک نخ غصبی روی آن باشد. 

 .شودای ساخته شود، این ساختمان فضا را تصاحب کرده و نماز در فضای غصبی خوانده میبنابراین اگر ساختمان بلند مرتبه

ل، غصب است و اگر یک شاخه از جنگلی را که متعلق به انفال است، غصب کنید، تا قیامت ضمان بر محقق داماد گفت: ضرار به انفا

دهد از روی لذت حیوانی را بکشید. فقط اجازه دارید برای رفع گرسنگی، یک گردن شما خواهد بود.وی یادآور شد: اسالم اجازه نمی

 نیز فقط حق دارید رفع اذیت کنید و نباید آنها را بکشید. حیوان را قربانی کنید. درباره حیوانات موذی و غیر اهلی

این عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی همچنین توزیع پول نفت در بین مردم را گناه کبیره دانست زیرا معادن جزء انفال هستند 

 بین مردم توزیع کنند./ ها نفت را تبدیل به سرمایه کرده و سود آن راو انفال متعلق به آحاد بشر است و باید دولت

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٥٣٧/%D٨%A٨%D٨%B١%D٨% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۹تاریخ: 

آغوش مادرمان طبیعت نداریم/ تخریب محیط از این خاک آرام و صبور در شگفتم/ ما راهی جز بازگشت به 

 زیست پیامد خلق خرد مردانه و عقل محض در عصر روشنگری

واه های کشور گها و تاالبمان ایران شرایط پایداری نیست و در اثبات این مدعا وضعیت دریاچهمحیطی سرزمین مادریشرایط زیست

کننده کشور تخریب ١٠محیطی که به ایران لقب یکی از یب زیستاصلی است. جدا از کلیه آمارهای جهانی در روندهای تخر

ر گذرد، نیز نشانگهای محیطی قابل لمس، مانند آنچه امروز در تهران و شهرهای بزرگ میمحیط را داده، نگاهی گذرا به آلودگیزیست

 .ی نمانده استوضعیت تلخی است که برای چاره اندیشی اصالح آن اگر دیر نشده باشد، وقت زیادی هم باق

 پژوهشگر مسائل زنان -نژاد مریم نورایی

واه های کشور گها و تاالبمان ایران شرایط پایداری نیست و در اثبات این مدعا وضعیت دریاچهمحیطی سرزمین مادریشرایط زیست

کننده کشور تخریب ١٠محیطی که به ایران لقب یکی از اصلی است. جدا از کلیه آمارهای جهانی در روندهای تخریب زیست

ر گذرد، نیز نشانگهای محیطی قابل لمس، مانند آنچه امروز در تهران و شهرهای بزرگ میمحیط را داده، نگاهی گذرا به آلودگیزیست

 وضعیت تلخی است که برای چاره اندیشی اصالح آن اگر دیر نشده باشد، وقت زیادی هم باقی نمانده است.

های ها و سازمانهای خرد و کالن جهت مبارزه با تخریب محیط زیست مدنظر دولتکه بیشتر در اندازههای متعددی در میان روش

هایی است که توانمندی ایجاد تغییرات پایدار آن اثبات شده است. حفاظت از سازی ازجمله راهنهاد است، فرهنگمستقل و مردم

یابد که همه ما خود را جزئی از زمین و طبیعت بدانیم و این میسر میمحیط زیست و از خود دانستن آن در صورتی جنبه عملیاتی 

سازی برای غلبه بر مسائل و مشکالت اجتماعی است. های فرهنگترین راهشود مگر با آموزش. خواندن کتاب شاید یکی از آساننمی

ماست و شرط تکریم از مادر، آزار نرساندن و مان بیاموزیم که زمین مادر های درسی به کودکانشرایطی را تصور کنید که در کتاب

محیطش نخواهد بود، بلکه کننده زیستتنها در رأس کشورهای تخریبمان نهتخریب نکردن آن است. آن وقت است که دیگر ایران

 های بعدی هم باشد.تواند مدعی انتقال ارث سالمت طبیعت به نسلمی

اصل؛ عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی و خواندنی دکتر عباس محمدیازجمله آثار  "زنان و محیط زیست"کتاب 

نیز باشد. این کتاب که توسط  ٨٨شناس برجسته جنسیتی است که موفق شده برگزیده یازدهمین دوره کتاب فصل در سال جامعه

در دنیای  "آمیز با طبیعتزندگی مسالمت بررسی"، به (١)ایصفحه منتشر شده، بنا بر گفته مؤلف در مصاحبه ١9٦نشر شیرازه و در 

گذاری روی مبحث مهم محیط زیست، دو حوزه تعامل زن و طبیعت را مورد موشکافی قرار داده امروز پرداخته و در واقع با دست

 شود:زدا و تطهیرکننده خاک آغاز میبا مضمون ماهیت آلودگی "والت وایتمن"انگیزی از های شگفتاست.کتاب با جمله

 از این خاک در شگفتم

 از این خاک آرام صبور

 رویاندها این همه شیرین میخاکی که از میان تباهی

 وزاندها را میترین نسیمهای پلشت، خوشخاکی که از میان کومه

 رویاندگذرد و هر سال از نو میاعتنا میبر این همه تباهکاری بی

 گیرد.چنین پاداش میاما سرانجام اینآورد، های بهشتی میخاکی که برای آدمی ارمغان
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یعت دنبال آن است تا رابطه جامعه و طبگوید و بهپیشگفتار کتاب با چنین آغازی، سخن از تنظیم و کنترل محیط به دست انسان می

ه یجاد شدهایی که توسط آدمی در محیط و طبیعت ارا از منظر مناسبات جنسیتی مورد توجه قرار داده و روشن کند که دگرگونی

 چه نسبتی با فرهنگ دارد و مظاهر مردانه فرهنگ چگونه باعث نابرابری، تخریب و در نهایت نابودی محیط زیست انسانی شده است.

، "شودطبیعت اسیر فرهنگ می"ها؛ کتاب در پنج بخش های انسانی در محیط و مصادیق منفی این دگرگونیدر بررسی دگرگونی

و  "شودساالری سبز میمحیط زیست در بی"، "شودطبیعت راهی یافتن مادر خود می"، "شودانه میماهیت آدمی، از خود بیگ"

های تخریب محیط زیست انسانی به بندی آماری از روال؛ تنظیم شده است. مؤخره کتاب حاوی جمع"شودآسمان آبی، جهانی می"

ند که تنها راه رهایی از شرایط نابسامان کنونی محیط زیست، کدست جوامع مختلف در حال توسعه و پیشرفته است و خاطرنشان می

 بازگشت به خرد دوجنسیتی )همراهی دو جنس زن و مرد در کنار هم در مواجهه با مسائل( است.

ده شود و نویسنمحیطی با هماهنگی خردمندانه با طبیعت، شروع میهای زیستمقدمه کتاب با طرح پرسش از میزان تطابق جنبش

های عصر روشنگری و دوره تاریخی مدرنیته پرداخته و جریان مدرنیته را همزمان با اسخگویی به این پرسش به تشریح ویژگیبرای پ

برداری که از توجهات خردمندانه انسانی به دور بوده داند. بهرهبرداری از منابع طبیعی توسط انسان میطرح مالکیت خصوصی و بهره

یابد که مرد مظهر فرهنگ شده، بر زن تسلط یافته و فاه بیشتر بوده و زمانی شکل مسئله و مشکل را میدنبال توسعه و رو صرفاً به

ادامه این روند به بحرانی به نام بحران محیط زیست انجامیده است. در واقع در عصر روشنگری، فرهنگ مردانگی شکل عقل و خرد 

انسان و محیط در فرهنگ مسلط مردانه به دست فراموشی سپرده شده و گیرد و تمایالت پاک انسانی در تعامل محض به خود می

 زند.بحران محیط زیست را رقم می

های مربوط به تعامالت انسان و با چنین توجهی، کتاب ابتدا به بحث درباره مسئله بحران محیط زیست پرداخته و با مرور نظریه

ار نگاه ناشی از حق مالکیت بر طبیعت، دو عامل تأثیرگذار در رسیدن به های انسانی در محیط را در کنمحیط؛ تغییر و دگرگونی

؛ با شرح مسئله بحران محیط زیست و ارائه آمار "شودطبیعت اسیر فرهنگ می"داند.بخش نخست کتاب با عنوان وضعیت کنونی می

گوید که با وجود همه دستاوردهای ی سخن میبرداری بشر از روزگار دیرین تا امروز، از مصادیق تکنولوژیکو ارقامی از نحوه بهره

مثبت برای بشر، توازن پویای محیط زندگی او را برهم زده است. در این فصل کتاب از مالکیت خصوصی، از خود بیگانگی اجتماعی 

اد اجتماعی ی -ی های بالقوه انسانعنوان عواملی در راه جدایی انسان از طبیعت و به تبع آن ظرفیتهای بشری بهو افزایش تعارض

داری در مالکیت خصوصی و کاال انگاری طبیعت؛ انسان را عنوان محصول مستقیم سرمایهکند که تقسیم کار بهشود و تأکید میمی

ت کند که آدمی نسبدر حالی که خود بخشی از طبیعت است، چنان از خود بیگانه کرده و در مناسبات پولی و خرید و فروش غرق می

های فردی برای تولید، رقابت و دستیابی به پیشرفت اقتصادی؛ همچنان تخریب و طبیعت را فراموش کرده و انگیزه خود با زمین

؛ به شرح وضعیت تولید و "شودماهیت آدمی، از خود بیگانه می"شود.بخش دوم کتاب با عنوان بیشتر محیط زیست را باعث می

کند که مصرف، عمدتاً پاسخی به به نظریه مصرف طبقاتی بوردیو؛ تأکید می پردازد و با اتکامصرف در جامعه طبقاتی شده می

ها از سایرین است. در واقع مصرف متمایز از دیگران به آنان هویتی طبقاتی جستجوی خودهای متمایز و مشخص توسط افراد و گروه

های شهری و روستایی از ست که فاصله محیطکنند باالترین آن را نصیب خود کنند. در چنین شرایطی ادهد که همه تالش میمی

تیابی گیرد و دسرسد، از خودبیگانگی شکل میهم زیاد شده و ارزش افزوده ناشی از سرمایه و تقسیم کار به طبقه بورژوآی شهری می

ند د جزئی از آن هستشود. نگاه صرف مصرفی به زندگی، مردم را از طبیعت که خوگر میبه کاال و مادیات چون کعبه آمال بشری جلوه

دهد. رقابت خصمانه در رسیدن به سود بیشتر هایی در تسلط فرهنگ شکل میکنندگانی منفعل و سوژهکند و آنان را مصرفدور می

کند. انسان معاصر به ظاهر آزاد و مستقل و خودمختار تر، سهم بزرگی در تخریب هرچه بیشتر محیط زیست ایفا میزدهو زندگی مصرف

کند. کاالیی که از راه فردگرایی، سودانگاری و رقابت گرایی روزافزون او را دچار توهم قدرت کاالی مصرفی میاید، اما مصرفنممی
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های دیگر. انسان کنونی در چنین شرایطی دچار خودبرتربینی و دست آمده و نه از تعامل و ارتباط با محیط و انسانخودشیفته به

 بیش از پیش روح او را از طبیعت مادرانه زمین دور کرده است. خودپرستی شده و این حاالت،

گرایی شود که همه و همه ناشی از همین روحیه مصرفهای روحی انسان معاصر، در کنار صدمات جسمانی مطرح میاین همه آسیب

سیستم دفاعی بدن و... همگی های قلبی و مغزی، ناکارآمدی هایی چون چاقی مزمن، دیابت، فشارخون، سکتهاست. شیوع بیماری

ای که در کشورهای در حال توسعه و فقیرتر با مصرف وارهاز کاال در جامعه معاصر است. استفاده بت "وارهبت"محصول استفاده 

های فوق لوکس و گذران وقت ها و سوار شدن بر ماشینهای گازدار، چیپس، کنسروها، انواع ساندویچروزافزون موادی چون نوشابه

توانیم همین روزها در کشور خودمان هم شاهد باشیم. دهد که تمام این مصادیق را میها و مراکز خرید خود را نشان میدر خیابان

زا در دنیاست، نیمی از تولیدات شرکت خودروسازی فوق لوکس های گازدار و انرژیترین کشورهای انواع نوشابهایران از پرمصرف

 واره کاال هستند.هایی از ارزش بتشود و... مصداقپورشه به ایران صادر می

توان پردازد، اما راه چاره این وضعیت در چیست؟ آیا میاین دو بخش کتاب مشخصاً به شرح وضعیت موجود و بحران محیط زیست می

تخریب کمتر شود؟ پاسخ به  عنوان مادر انسان، در سراشیبی حاضر،ای تغییر داد که سرعت زمین بهگونهاز همین حاال شرایط را به

های حمایت از محیط ؛ وارد وادی نقد سیاستگزاری"شودطبیعت، راهی یافتن مادر خود می"این پرسش از بخش سوم کتاب با عنوان 

های جدید حامیانه محیط زیست ها و سیاستگزاریریزیکند برنامهشود و تأکید میدار و مردساالر میزیست همین جامعه سرمایه

شده  اشز محصول همان عصر روشنگری و مدرنیته است. در شرایطی که انسان متوجه میزان تأثیرات مخرب خود بر محیط زندگینی

اعتراضی دارند  -شود که هویت انتقادی های جدید اجتماعی مطرح میو در جستجوی راهی برای کم کردن این تخریب است؛ جنبش

زنند و با اعتالی آموزش، دخل و تصرف در دانش را دانش، از خودبیگانگی هویت را پس میساالری تأکید دارند و با کمک و بر بی

 باعث شده و بر محیط زیست، حقوق بشر و خرد دوجنسیتی تأکید دارند.

سو و شرایط های جدید اجتماعی است که با آگاهی از روند سریع تخریب محیط زیست از یکازجمله این جنبش "اکوفمینیسم"

انی زندگی زنان در جامعه مردساالر از سویی دیگر، خواهان قرار گرفتن رهایی زن و توقف تخریب اکولوژی در یک جبهه است غیرانس

انداز فرهنگ عقل مذکر های مادرانه آن در چشمانداز اکوفمینیسم، زنده کردن طبیعت، محتاج احیای ارزش(. در چشم١٠٦)ص 

یری رو شد؛ اما دطلبی، سرکوب و با مخالفت روبهوی نظام مردساالر با برچسب شرارت و فرصتاست. هرچند این رویکرد در ابتدا از س

نگذشت که مشکالت مبتالبه محیط زیست و جامعه بشری، مردان را هم متوجه نقش خرد دوجنسیتی در جهت غلبه بر چنین 

ها در ، به تشریح تأثیر حذف نابرابری"شودبز میساالری سمحیط زیست در بی"هایی کرد. بخش چهارم کتاب با عنوان نابسامانی

پردازد و جنبش حفظ محیط زیست را پاسخی مناسب برای تمام زندگی انسانی و رابطه مستقیم آن با حفظ محیط زیست می

کید تأ کند وهای عقل جزئی نگر مذکر دانسته و طبیعت را مادری شایسته دوست داشتن و پشتیبانی کردن معرفی میآالیندگی

عنوان گام عنوان گام نخست و نفی سلسله مراتب اعمال سلطه بهرفع دوگانه بینی طبیعت و فرهنگ در نظام مردساالری به"کند: می

دوم باید با تغییر معنای سنتی فرهنگ و طبیعت که اشاره به دو جنس انسانی دارد، همراه شود. بخشیدن شکلی سیال و منعطف به 

ساز راهیابی آگاهی و خرد و به تبع آن توسعه پایدار بیعت آن را از نگاه سلسله مراتبی دور کرده و زمینههر دو مفهوم فرهنگ و ط

 شود.جنسیتی در محیط زیست می

دنبال ترسیم تجربه مردساالرانه مادری است. در این تعریف در این فصل، به "مادر"نویسنده در ارائه شواهدی از تعاریف مردساالرانه 

ه و شائبن کسی است که عشق و پشتیبانی او نامشروط و نامحدود است و اگر طبیعت نیز مادر باشد؛ همین انتظارات بیمادر هما

بسا که این آرمان، توهمی از مادر و مادری است توان نسبت به طبیعت هم روا داشت. چهشده توسط جامعه مردساالر را میتعریف

گر انتظار دم برنیاوردن طبیعت در مقابل تمام صدمات ما نیز باشد، اما تواند توجیهو میکه سرکوب زن در جامعه را سرپوش نهاده 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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شواهد غیرقابل اغماضی چون وضعیت الیه اوزون و افزایش دمای زمین، نشانگر رقم زدن هویتی کاذب و شناختی ناروا از طبیعت 

یم تواندریغ است که با وجود هزاران آزاررسانی به او، بازهم میکنیم که طبیعت همچون مادر، خزانه ثروتی بیاست. ما تنها گمان می

از خشم و قهرش در امان بمانیم، غافل از این که اینک زمان آن فرارسیده که آدمیان، رفتار کودکانه خود با طبیعت را متوقف کنند 

 عرفتی آن با توجه به توسعه پایدار جنسیتیشود و بلوغ م(.اینجاست که خرد دوجنسیتی از افق منافع عقل مذکر پدیدار می١٤١)ص 

ه ؛ مورد بحث قرار گرفت"شودآسمان آبی، جهانی می"کند. چنین اصلی در بخش پنجم کتاب با عنوان در پس اندیشه زنانه بروز می

سی از ناست. حل بحران محیط زیست درگرو نگرشی سیستمی به الگوهای زندگی و مناسبات اجتماعی که نافی نابرابرساالری ج

کند تا انسان امروز به علم و تکنولوژی به مثابه ابزار صرف نماید. خرد حکم میهای علمی و معرفتی است، رخ میطریق اصالح آموزش

روح و تر و زیباتر داشته باشد. در این نوع بینش، انسان بیتر، غیرخشنتر، حیاتیپیشرفت اقتصادی ننگرد و به آن نگاهی ارگانیک

شود که عضوی از تمامیت یکپارچه و به هم پیوسته آفرینش جلوه کند و تعادل را اش زمانی حاصل مینیست و تندرستی قطعهقطعه

 در هماهنگی روح و جسم همراه با نیروی شفابخش طبیعت بجوید.

محیطی است تهای زیسآید که مسئله محیط زیست فقط، ناشی از تکنولوژی نیست، بلکه محصول سیاستاز نگرش سیستمی برمی

های عنوان نهضتی در پی احیای ارزشهای مردمی و تحول آموزش ممکن خواهد بود. جنبش زنان بهکه اصالح آن به مدد جنبش

عنوان دنبال برقراری آرامش، سالمت و آشتی با طبیعت است و نشان داده که خرد دوجنسیتی بههای زندگی بهانسانی؛ در همه حیطه

ست که ساالری اهای کودکانه مردانه، نویددهنده عصر بیدر بطن طبیعت و از سرگذرانده انواع و اقسام شیطنتهستی به بار نشسته 

 کارگیری خرد دوجنسیتی برایای شیوا و تأکید دوباره بر بهیکی از دستاوردهای آن حل آلودگی محیط زیست است.کتاب با مؤخره

ای توان به هر دوستدار محیط زیست و انسان آزادهاندن چنین کتاب مفیدی را میرسد. خوغلبه بر بحران محیط زیست به پایان می

مندی از منابع روزآمد و متنوع؛ گزارشگر توصیه کرد. این کتاب عالوه بر همه امتیازات یک کتاب خوب و خواندنی و در رأس آن بهره

توان در زندگی محیطی پیدا کرد و هم در روابط انسانی می هایش را همهایی است که مصداقتالش شیرین آدمی در غلبه بر نابرابری

ای هستند که انسان امروز نیاز دارد به آنها نگاهی دوباره از سر خرد دوجنسیتی انداخته و تجربه کرد. زنان و محیط زیست دو عرصه

 چنین دستاوردهای عقل مذکر را به چالش بکشد.این

تخریب زیست محیطمان نیازمند تغییراتی در نگرشمان نسبت به زمین هستیم. اگر در شرایطی  همه ما برای مبارزه با روند رو به رشد

ای که باید مورد درک و فهم قرار نگرفته، مسئولیت از ریزان کالن به اندازهکنیم که این مهم توسط سیاستگزاران و برنامهزندگی می

نه گوز زمین و عضوی از طبیعت مسئولیم تا جای ممکن حرکت سقوطعنوان جزیی اشود. هریک از ما بهتک ما سلب نمیدوش تک

تخریب زمین را کند و کندتر کنیم و در این راه شایسته است عالوه بر خواندن و دانستن از این موضوع مهم، دیگران را نیز به خواندن 

 و البته خواندن چنین کتاب ارزشمندی رهنمون شویم./

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٤٦١/%D٨%A٧%D٨%B2%D-٨%A٧% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵بهمن  ۱۸تاریخ: 

 آخرین تحوالت بازار مرغ و ماهی/گرانی مرغ در راه است

 .همچنین انواع ماهی در بازار را اعالم کردیوسف خانی قیمت مرغ ،سایر مشتقات و 

اقتصادی باشگاه خبرنگاران  گروهصنعت، تجارت و کشاورزی  مهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفتگو با خبرنگار

تومان کاهش  ٥٠از افزایش قیمت مرغ خبر داد و گفت: از ابتدای هفته قیمت هر کیلو مرغ به نسبت هفته گذشته در بازار جوان 

،توزیع ٣٥٠هزار و  ٦،مرغ آماده به طبخ درکشتارگاه ٧٠٠هزار و  ٤وی افزود: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  .یافته است

 .تومان است ١٥٠هزار و  ٧و مراکز خرده فروشی  ٥٠٠هزار و  ٦درب واحد های صنفی 

روز اخیر و کاهش عرضه مرغ به  ٤٠به گفته رئیس اتحادیه پرنده و ماهی پیش بینی می شود که به سبب خال جوجه ریزی طی 

 .در بازار روبرو شود تومانی 2٠٠ الی ١٥٠ افزایش با فردا کشتارگاه، قیمت مرغ 

، ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت 9٠٠هزار و  ٥ایر مشتقات گفت: قیمت هر کیلو ران مرغ با کمر یوسف خانی با اشاره به قیمت س

 .هزار تومان است ١٥و فیله مرغ  ١٣، سینه بی استخوان بدون کتف ١2،سینه بی استخوان با کتف ١٥٠هزار و  ٧مرغ 

در بازار بیان کرد: با توجه به وضعیت مساعد جوجه ریزی و رئیس اتحادیه پرنده و ماهی با اشاره به وضعیت قیمت مرغ طی ماه اتی 

 .تومان تخطی نکند ٥٠٠هزار و  ٧افزایش تقاضا در نیمه دوم اسفند ماه پیش بینی می شود که نرخ مرغ از 

،سالمون ١٤، شیر نیزه ای ١٤،قزل آال ١٤،کپور 29وی از ثبات قیمت ماهی در بازار خبر داد و اضافه کرد: نرخ هر کیلو شیر جنوب 

 .هزار تومان است 9و آزاد دزفولی  ١٧،سفید پرورشی ١9،تیالپیا وارداتی ٥٠٠هزار و  2٧،حلوا سیاه ٤9،راشگو جنوب ٤٠نروژ 

http://www.yjc.ir/fa/news/٥9٦٦٦٣٣/%D٨%A2%D٨%AE%D 
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 سخنرانی، بازدیدهامصاحبه، 
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵بهمن  ۱۸تاریخ: 

 هجوم ملخ های مهاجر به کشور/ واردات چوب باید براساس شرایط قرنطینه ای صورت گیرد

باغستانی گفت: با توجه به افزایش میزان بارندگی در مناطق جنوب شرق و جنوب غرب کشور امسال حالت تهاجمی ملخ های 

 .داشتصحرایی را خواهیم 

محمدعلی باغستانی رئیس سازمان حفظ نباتات  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار به گزارش

در نشست خبری امروز که به مناسبت سی و هشتمین سالگرد دهه فجر برگزار شد اظهار داشت: سازمان حفظ نباتات در حوزه آفات 

مال ا اعخصوصی و همگانی و همچنین مقاومت قرنطنیه ای سیاست های حاکمیتی شامل ردیابی پایش و مبارزه با آفات قرنطینه ر

وی با اشاره به آخرین وضعیت مدیریت آفات همگانی، خصوصی و عمومی از سال زراعی گذشته افزود: سال گذشته فتح می کند.

هکتار مبارزه با آفات، یک 2٠٠میلیون و ٥اراضی زراعی و باغی کشور تحت پوشش مدیریت آفات قرار گرفتند به طوری که در سطح 

 هزار هکتار است.٤٠٠میلیون و ٥هکتار و سطح شبکه مراقبت  ٦٠٠میلیون و ٦بیماری،  هکتار مبارزه با٨٠٠میلیون و 

هزار  ٨٠٠الی  ٧٠٠باغستانی ادامه داد: با توجه به شرایط اقلیمی سال گذشته پیش بینی می شد که سطح مبارزه با زنگ غالت در 

تن در مصرف سم ٧٥٠ه صورت گرفت که با این وجود هزارهکتار مبارز٧٠هکتار باشد که به سبب شبکه پیش آگاهی تنها در سطح 

صرفه جویی به عمل آمد.رئیس سازمان حفظ نباتات در خصوص مبارزه با علف های هرز بیان کرد: باتوجه به بحث خودکفایی گندم 

ع خسارت درصد به مزار٣٠٠تا 2٠٠هزار هکتار مبارزه با علف های هرز صورت گرفت که درغیر این صورت ٤٠٠میلیون و ٣حدود 

وارد می شد.به گفته وی طی سال های گذشته مبارزه با سیل زدگی گندم به زیر نیم درصد رسید که این مسئله تأثیر به سزایی بر 

کیفیت گندم و در نهایت نان دارد.باغستانی با اشاره به سایر فعالیت های سازمان حفظ نباتات برای مبارزه با آفات در سال زراعی 

هزار تن ١٠٠سازمان ضدعفونی بزور گندم ها قبل از کشت آغاز می کند و باید گفت که سال گذشته یک میلیون و  جاری بیان کرد:

 هزار تن رسیده است.9٥٠ضدعفونی بذر گندم و جو صورت گرفت که امسال این رقم تا کنون به 

 هزار هکتار2۰۰میلیون و 2پیش بینی مبارزه با سن گندم از 

مبارزه 9٦_9٥هزار هکتار درسال ٤١٨استان کشور حدود ١٠مبارزه با علف های هرز در سال جاری گفت: در وی با اشاره به وضعیت 

 ونیم ملیون هکتار مبارزه با علف های هرز را داشته باشیم.٣با علف های هرز صورت گرفته و پیش بینی می شود که درسطح 

 9/١٠افزود: با توجه به شرایط اقلیمی اولین ریزش سن مادری از تاریخ  باغستانی با اشاره به اوضاع مبارزه با سن گندم درسال جاری

 هزار هکتار مبارزه با سن داشته باشیم.2٠٠میلیون و 2در شهرستان الور در فارس آغازشده و پیش بینی می شود که امسال در سطح 

آفات عمومی سال گذشته درخصوص جوندگان رئیس سازمان حفظ نباتات با اشاره به مبارزه با آفات عمومی بیان کرد: در حوزه 

هزار هکتار مبارزه با ملخ صورت گرفت چرا که برای اولین بار در ١٠٨هزار هکتار مبارزه داشته ایم که ازاین میزان درسطح 2٥٠

بحران استان حفظ نباتات و ستاد  خوشبختانه با همکاری سازمان از افغانستان وارد کشور شدند که  مناطق شرقی ملخ های آسیایی

 ها خسارتی وارد نشد.

 هشدار فائو در خصوص حمله تهاجمی ملخ ها 

باغستانی در خصوص هشدارهای الزم سازمان فاوو در خصوص ورود ملخ های مهاجر به کشور خبر داد و گفت: با توجه به وضعیت 

صحرایی باشد که  ی تواند کانون ملخ هایبارندگی مناطق جنوب شرق و جنوب غرب هشدارهای الزم داده شده چرا که این مناطق م

 در این خصوص ستاد بحران استان ها و کشور باید کمک های الزم را به عمل آورند.

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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هزارهکتار خواهد بود، ضمن آنکه ملخ های مهاجر از غرب دریای سرخ شروع به 2٠٠وی ادامه داد: امسال سطح مبارزه با ملخ باالی 

مناطق عمان وارد مناطق جنوبی خواهند شد و فائو هشدار های الزم در خصوص حمله ملخ های حرکت کردند و بعد از گذشتن به 

مهاجر به ایران را داده است.باغستانی با اشاره به وضعیت مبارزه با جوندگان در سال جاری گفت:پیش بینی می شود که امسال بر 

میلیارد تومان به ٥زم است که اعتبار مبارزه با ملخ و جوندگان از هزار هکتار مبارزه با جوندگان صورت گیرد، از این رو ال2٥٠سطح 

میلیارد تومان افزایش یابد.وی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به اینکه سالمت محصول از دیگر دغدغه های سازمان حفط ٨

بایستی افزایش دهیم که به همین خاطر  نباتات است، اظهار داشت: از این رو روش های کنترل غیرشیمیایی در سبد مبارزه با آفات را

هزار هکتار از اراضی با محوریت محصوالت تازه به خوبی تحت کنترل بیولوژیک قرار گیرد که بدین منظور ٧٣٥پیش بینی می شود 

 هزار هکتار کنترل صورت گرفته است.2٣٠در سطح 

 ارتقا کیفیت سموم در دستور کار قرار گرفته است

عدد بوده که  ٦تعداد آفتکش میکروبی  92کش میکروبی بیان کرد: سال تات با اشاره به آخرین وضعیت آفترئیس سازمان حفظ نبا

آفتکش به ثبت رسیده که مجموعا ٦به بعد به ثبت رسیده و همچنین در زمینه آفتکش بیوشیمایی  92آفتکش دیگر ازسال  ٦تا کنون 

 آفتکش بیوشیمایی در کشور وجود دارد. 9

اشاره به اقدامات الزم در زمینه ارتقا کیفیت سموم گفت: درتولید سموم شیمایی تحت لیسانس شرکت های بزرگ اروپایی  باغستانی با

 ویک شرکت بین المللی هندی تفاهم نامه ای مبادله شده است.

ست که باید مراقبت آفت قرنطینه ای در کشور موجود ا2٠٠وی در خصوص آفات قرنطینه ای اظهار داشت: در شرایط کنونی بیش از 

 های الزم از مرزها راداشته باشیم تا آفات جدیدی به کشور ورود پیدا نکند.

هزار هکتار متر مکعب ٤٨٠میلیون تن اعمال ضوابط قرنطینه ای درمحموله ای وارداتی که از نظر متر مکعب ١٥به گفته وی حدود 

 ورد صدور مجور داشته ایم.م ٥٣٧چوب و سایر محصوالت و برای اندام هایی با ریسک باال 

این مقام مسئول با اشاره به راه اندازی سامانه قرنطینه ای در جهت تسهیل فرآیند صادرات عنوان کرد: در دوره تنش بین روسیه و 

اس ماه پیش صادر کردیم که بر ا س ٣هزار گواهی بهداشت را از ١٦ترکیه که بحث اصالت کاالهای ایرانی مطرح شد در سامانه حدود 

آن صادرکننده ما از مقطع تولید محصول گواهی بهداشت دریافت می کند و این در حالی است که در گذشته کاالهای بسیاری به 

 کشور برگشت می خورد که در شرایط کنونی با صدور گواهی بهداشت درمبدا برگشتی محصوالت صادراتی به صفر رسیده است.

 ساماندهی فروشگاه های سموم غیر مجاز

ی با اشاره به سامانه ردیابی سموم افزود: بر این اساس از سال گذشته ساماندهی فروشگاه های غیر مجاز در دستور کار قرار گرفت و

فروشگاه رسیده که به زودی این فروشگاه تعیین و تکلیف خواهد ٤٠٠فروشگاه غیر مجاز به کمتر از  ٥٠2٠هزار و ٣که خوشختانه از 

تات با اشاره به شروع فعالیت دیگر سازمان مبنی بر روش های نوین پیش آگاهی اظهار داشت: روش های شد.رئیس سازمان حفظ نبا

 استان آغاز شده به طوری که با استفاده از پهباد بحث پایش و پیش آگاهی را انجام می دهیم. ٤تا ٣نوین پیش آگاهی از 

هزار هکتار ارازی می توان نقشه پراکنش آفات را تهیه و ترسیم  ٤٠٠تا ٣٠٠به گفته وی با یک پهباد روزانه به طور متوسط برای 

 کرد.

 بررسی شاخص های مختلف برای سموم پرخطر

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شاخص های قضاوت درباره سموم پرخطر گفت: درحقیقت برای قضاوت سموم پرخطر 

م کشور سم پرخطر نداریم و تنها درمواردی سم پرخطر برای جونده کش چندین شاخص مدنظر است ما باید گفت که در سبد سه

 ها مورد استفاده قرار می گیرد و این سموم هیچگاه به طور مستقیم برای گیاه زراعی مصرف نمی شود.

همین منظور  قراردارند سموم سرطان زا و مشکوک به سرطان هستند که به Bو Aباغستانی در ادامه یادآور شد: سمومی که بر گروه 

 طی دوسال گذشته سم مخاطره آمیز حذف شده اند.

قرار دارند سموم پرخطر تلقی میشوند و این درحالی استکه بر اساس  Cوی با اشاره به دیگر گروه سموم افزود: سمومی که در گروه 

 بندی سموم متوسط پرخطر هستند. طبقه

کم خطر هستندو بدین منظور پیشنهاد داده  Bاین مقام مسئول از کاهش تعرفه واردات سموم کم خطر خبر داد و گفت: سموم گروه 

 درصد افزایش یابد. ١٥به  Cایم که تعرفه وارد ات آن به صفر برسد و از طرفی تعرفه واردات سموم گروه 

بقی متوسط و کم خطر هستند افزود: در این راستا تصمیماتی در جهت تشویق درصد سموم کشور پرخطر و ما ٣تا 2وی با بیان اینکه 

سطح سموم کم خطر اتخاذ شده به طوری که هر کس که وارد عرصه تولیدو یا واردات می شود باید حداقل یک سم کم خطر را در 

های  نه ها گفت: در سطح گلخانه ها پکیجکشور به ثبت رساند.رئیس سازمان حفظ نباتات با اشاره به مبارزه بیولوژیک درسطح گلخا

مدیریت و مبارزه بیولوژیک و استفاده از سموم کم خطر را در دستور کار قرار داده ایم که بدین منظور قراردادهایی با چند شرکت 

 م.ه باشیبین المللی اروپایی منعقد شده و امسال نیز در سطح پایلوت مبارزه غیرشیمیایی و بیولوژیک در گلخانه ها داشت

وی در خصوص شرایط و مقررات واردات چوب گفت: وارد کنندگان چوب در خصوص واردات حرف خودشان را می زنند اما باید گفت 

که بدون ضدعفونی چوب را نمی توان به عرصه جنگل آورد چرا که دنیا بحث قرنطینه ای به سادگی برخوردنمی کند که ما بخواهیم 

سانتی ٣الی 2رو واردات چوب با رعایت شرایط قرنطینه ای اشکالی ندارد چرا که آفات چوب در ضخامت  این گونه عمل کنیم از این

 متر پوست هستند.

http://www.yjc.ir/fa/news/٥9٦٧9٨١/%D9%٨٧%D٨%AC%D9%٨٨% 
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 سخنرانی، بازدید هامصاحبه، 
 فارس - ۹۵/۱۱/۱۶ : تاریخ

شود/سه نوع کود جدید در سبد سهام شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از دو ماه آینده در بورس عرضه می

 مصرف کشاورزان 
  .مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت: سهام این شرکت از دو ماه آینده در تابلوی فرابورس عرضه خواهد شد

سازی این شرکت طبق ، یزدان سیف صبح امروز در نشست خبری در مورد خصوصیخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی 

های مختلف وجود ندارد که در مجموعه ٤٤قانون اساسی، گفت: متأسفانه درک درستی از سیاستهای کلی اصل  ٤٤اجرای اصل 

ها را بر عهده کنند و عرضه تولیدات این شرکتشرکت با ما همکاری می ٤٦وی اضافه کرد: امروز .از آن آسیب جدی دیده است کشور

ای فراهم کنیم که طبق ضوابط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی را به بخش خصوصی واگذار داریم، پس باید شرایط را به گونه

رزی با اشاره به اینکه در حال حاضر جلساتی برای واگذاری این شرکت در حال برگزاری مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاو.کنیم

درصد به صورت  ١٠صورت بلوکی عرضه خواهد شد که  به فرابورس تابلوی در آینده ماه دو ظرف است، افزود: سهام این شرکت

 .ساله خواهد بود ٨پرداخت و مابقی به صورت تقسیط پیش

 .، بلکه به دنبال فروش مأموریت به بخش خصوصی استبه دنبال فروش ساختمان و زمین نیستدولت  :وی اضافه کرد

ها شکل گرفته سال گذشته با پتروشیمی ١٠ها خبر داد و گفت: بدهی که در سیف همچنین از تهاتر بدهی این شرکت با پتروشیمی

یارد تومان بدهی به بانک مرکزی وجود داشت که طبق تأیید میل ٦٠٠میلیارد تومان تهاتر شد و در عین حال  ٤2٥شده بود، به رقم 

 .از دولت طلبکاریم که امیدواریم این نیز به سرانجام برسد 9٤میلیارد تومان یارانه تا پایان سال  ١٧٣٤حسابرسان 

شاورزی امسال اقدامات وی همچنین در مورد تأمین بذور کاالهای اساسی از جمله گندم نیز گفت: بر اساس نیاز اعالمی وزارت جهاد ک

درصد این بذور توسط  2٥های روغنی به عنوان کاالهای اساسی ایم و در بحث تأمین بذر گندم، جو، کلزا و دانهخوبی انجام داده

سیف همچنین در پاسخ به سوال .درصد آن توسط بخش خصوصی تأمین شده است ٧٥شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تأمین و 

فت: در اید، گبر اینکه ظاهراً سموم تولیدشده در داخل اثربخشی الزم را نداشته و چه فکری در این زمینه کردهخبرنگار فارس مبنی 

حل های بزرگ تشکیل شده تا از مها در برابر تولیدات خود مسئولیت بیشتری را متقبل شوند، شرکتتمام دنیا برای آنکه شرکت

کانتینر سم وارد کند، مسئولیت چندانی در  ٤اما اگر قرار باشد فردی  قائل شوند،مسئولیت اجتماعی خود برای سرمایه خود ارزش 

 .های معتبر و بزرگ باید وارد بازار شوندقبال کیفیت آن نخواهد داشت و ما معتقدیم در این زمینه شرکت

های بزرگ با عان است و تا شرکتوی تأکید کرد: مشکل کیفیت کاال در کشور به دلیل مشکل عدم مسئولیت اجتماعی در برابر ذینف

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در بخش .شدنی نیستبرندهای بزرگ در داخل شکل نگیرند، کیفیت پایین سموم اصالح

های هایی متشکل از شرکتکارگزاری :دیگری از سخنان خود به دستاوردهای این شرکت در حوزه تولید هم اشاره کرد و افزود

برای  ایم و جلساتی، واحدهای تولیدی کارشناسانی از بخش خصوصی و معاونت فنی شرکت خدمات حمایتی تشکیل دادهپتروشیمی

وی با بیان اینکه سه کود ازته بسیار مفید در حال اضافه شدن به سبد کودی کشور است، .ایمافزایش تکنولوژی تولید برگزار کرده

می شیراز کود اوره نیترات آمونیوم را وارد چرخه مصرف خواهیم کرد، ضمن اینکه خاطرنشان کرد: به زودی با همکاری پتروشی

طراحی و تولید کوده اوره با پوشش گوگردی به اتمام رسیده و شرکت پتروشیمی خراسان پذیرفته است که در خط تولید خود آن را 

 های بزرگ دنیا اجرا شود، اظهاراینانس و با همکاری شرکتسیف با اشاره به اینکه قرار است تا اعتبار این طرح از طریق ف.اجرایی کند

 .امیدواریم کرد، تا به زودی این طرح عملیاتی شود

 شودسه کود به سبد مصرفی کشاورزان اضافه می *

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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رد اوی به اضافه شدن کود دیگری به سند مصرف کشاورزان اشاره کرد و گفت: کود نیترات آمونیوم کلسیم نیز در دستورکار قرار د

 .که مذاکرات آن انجام شده و امیدواریم به زودی در سبد مصرف قرار گیرد

هزار تن ظرفیت تولید داخل در حوزه کودهای  2٠٠مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اظهار داشت: طی دو سال اخیر  

کشاورزی منعقد شده است که بر این اساس  ای با تولیدکنندگان کودهایفسفاته و پتاسه بوده که جایگزین واردات شده و تفاهنامه

در کشور خبر داد و گفت: این  ١٥٥9اندازی باشگاه کشاورزان و سامانه تلفنی سیف همچنین از راه.بر میزان تولید افزوده خواهد شد

توانند ق کشاورزان میاستان کشور فعال است . از این طری ٣١اندازی شد و اکنون در سامانه اردیبهشت و خرداد امسال در قزوین راه

های خود و دریافت مشاوره تلفنی در حوزه کشاورزی را در کنار اطالع از آخرین درخواست سنجش خاک و آب، خرید انواع نهاده

ها هم اشاره کرد و اینکه قرار است وی دربخش دیگری از نشست خود به بحث کنترل کیفیت نهاده.وهوایی داشته باشندوضعیت آب

رفته ها مختلف شکل گهای کنترل کیفی در استانها به اجرا درآید و در همین راستا تیمه عنوان یکی از استانداردسازیثبت کودی ب

 9٣٠نمونه کود کشاورزی،  ٤٤٥ماه گذشته حدود هزار و  10مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اضافه کرد: ظرف .است

وی .برداری و آزمایش شده است، تا با کنترل آنها سالمت محصوالت را ارتقا دهیمنمونه نمونه سموم دفع آفات نباتی 2٣٠نمونه بذر و 

 شود اینبینی میهزار تن انواع کود برای بخش کشاورزی در سال گذشته خبر داد و گفت: پیش ٧٥٠همچنین از تأمین یک میلیون 

هزار  ١٧٥اع کودهای فسفات و پتاسه است که از این میزان هزار تن آن انو ٥٠٠میلیون تن افزایش پیدا کند که بیش از  2عدد به 

 ٧٠٠کنیم که یک میلیون و میلیون تن کودهای ازته تولید می ٦سیف همچنین گفت: امروز نزدیک به .تن آن تولید داخلی است

ای سوپرفسفات ساده را شود و در حوزه کودهای فسفاته و پتاسه فقط ظرفیت تولید کودههزار تن آن در داخل مصرف و یا صادر می

مدیرعامل .هزار تن تولید این نوع کود در دستور کار قرار دارد 2٠توانیم سوپر فسفات تریپل را تولید کنیم که داشتیم، ولی امروز می

 شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به نکته جالبی اشاره کرد و گفت: با استفاده از ظرفیت کویر لوت و کویر خور و بیابانک که در

تولید و  (KCL) هزار تن کلرور پتاسیم ٦٠ایم ترین جای کشور قرار دارد با استحصال خاک این دو کویر توانستهفقیرترین و محروم

میلیارد تومان قرار بود طبق سیاستهای  ٨٠٠سال و دارایی  9٠به گفته سیف، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با سابقه .توزیع کنیم

 ١٠ه واگذار شود، که تا کنون این اتفاق نیفتاده و قرار است از دو ماه آینده در تابلوی بورس با شرایط از سال گذشت ٤٤کلی اصل 

 .ساله عرضه شود ٨درصد با اقساط  9٠درصد نقدی و 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١٣9٥١١١٦٠٠٠٥٤١ 
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 نهاده 
 فارس - ۹۵/۱۱/۱۸ : تاریخ

 صحرایی  شود/ هشدار نسبت به تهاجم ملخخطر صفر میتعرفه واردات سموم کم
های صحرایی و مهاجر به اراضی ها نگران تهاجم ملخرئیس سازمان حفظ نباتات کشور گفت: با توجه به افزایش میزان بارندگی

، محمد خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی  .کنیماکنون دست یاری به نهادهای دولتی دراز میهمکشاورزی هستیم که از 

علی باغستانی صبح امروز در نشست خبری با تاکید بر اینکه تمام تالش خود را برای حفظ امنیت غذایی مردم در حوزه تولید 

درصد مواد تولیدی غذایی به دلیل  ٤٠گیریم، خاطرنشان کرد: طبق آمارهای جهانی ورزی یا واردات آن به کار میمحصوالت کشا

 .کندچندان می 2رود که اهمیت مبارزه با آفات و قرنطینه را های هرز از بین میخسارت ناشی از آفت و علف

های هرز قرار گرفته است و حت پوشش مبارزه با آفات و علفمیلیون هکتار سطح اراضی زراعی کشور ت 2٣وی گفت: سال گذشته 

هزار هکتار از اراضی زراعی با زنگ زرد غالت نیاز به مبارزه باشد  ٨٠٠تا  ٧٠٠کردیم که مجبور باشیم در بینی میامسال نیز پیش

 .ایمهزار هکتار مبارزه داشته ٧٠ ای حدودحوزه زنگ زرد، سیاه و قهوه ٣های پیش آگاهی مجموعاً در که به دلیل فعالیت شبکه

هزار هکتار از اراضی کشور  ٤٠٠میلیون و  ٣های هرز نیز گفت: در سطح رئیس سازمان حفظ نباتات همچنین با ارائه آماری از علف

گندم در زدگی میلیون هکتار بوده است و در عین حال سن 2ایم و سطح مبارزه سن غالت نزدیک به های هرز داشتهمبارزه با علف

وی به اهمیت ضد عفونی بزور برای پیشگیری از آفات در حین کشت اشاره و افزود: سال گذشته .ایمکشور را به زیر نیم درصد رسانده

 418تن بوده است. مضاف بر آنکه تاکنون  9٥٠تن بزور گندم و جو ضد عفونی شد که امسال تاکنون این رقم  ١٠٠یک میلیون و 

های صحرایی و مهاجر به باغستانی همچنین نسبت به تهاجم ملخ.ایماستان گرمسیر داشته ١٠های هرز در با علفهزار هکتار مبارزه 

ها به هایی که میزان بارندگی خوب باشد، با افزایش تهاجم ملخهای قبل، در سالاراضی کشاورزی هشدار و و گفت: طبق تجربه سال

ها در طلبیم چرا که میزان بارندگیدولتی همچون ستاد مدیریت بحران دست یاری میهای اکنون از سازمانمزارع مواجهیم و هم

 .ها را خواهیم داشتمتر بوده و قطعاً تهاجم ملخمیلی ١٥٠هایی همچون تاالب جازموریان باالی مکان

 .چرا که در صورت عدم مبارزه سطح وسیعی از محصوالت کشاورزی و مزارع را از بین خواهند برد

د، انکنند و اکنون به کشور عمان رسیدههای مهاجر مناطق جنوب که از غرب دریای سرخ عبور میافزود: همچنین باید مراقب ملخوی 

کنند و حتی مناطق جنوب را نیز ها با جمعیت خود پلی در روی آبهای خلیج فارس ساخته و از روی آن عبور میچرا که این ملخ

حفظ نباتات کشور در مورد گسترش اراضی زراعی کشور با محوریت محصوالت تازه خوری و مبارزه  رئیس سازمان.درگیر خواهند کرد

هزار هکتار  2٣٠اند که تولید محصوالت بیولوژیک در هزار هکتار از اراضی کشور تحت این برنامه قرار گرفته ٧٣٥غیر شیمیایی گفت: 

 یکی حشرات کننده جمع هایفرومون تولید سازیبومی کشور، نباتات حفظ سازمان به گفته این مسئول در.آن عملیاتی شده است

 .کنندبنیان آن را تولید و عرضه میدانش شرکت ٣ اکنون و شده انجام کشور در که است کارهایی از دیگر

رار دارند که آفت قرنطینه خارجی در لیست ما ق 2٠٠ای در مرزهای کشور هم گفت: وی به اهمیت حفظ و حراست از آفات قرنطینه

میلیون تن محصول کشاورزی وارداتی اعمال ضوابط  ١٥بباید مراقب باشیم، تا به کشور ورود پیدا نکنند و در سال گذشته برای 

ها تاکید اندازی سامانه قرنطینه اشاره کرد و گفت: با ایجاد تنش بین روسیه و ترکیه روسباغستانی به راه.ای انجام شده استقرنطینه

هزار گواهی بهداشت صادر  ١٦ماه اخیر با استفاده از این سامانه تاکنون  2که اصالت کاالی ایرانی باید مشخص باشد و طی  داشتند

دهی برای صادرات محصوالت کشاورزی اشاره کرد و افزود: اکنون صادر کننده از محل وی به مزیت این سامانه در سرعت.شده است

شود، چرا که قبالً برخی محصوالت بخاطر بحث آفات و یا کند و پشت مرز معطل نمیافت میتولید محصول گواهی بهداشت را دری

 .خورد که تقریباً این موضوع به صفر رسیده استسموم برگشت می

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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 ٣٥٠٠: گفت و کرد اشاره آن به کشور نباتات حفظ سازمان رئیس های سم غیر مجاز از دیگر خبرهایی بود کهمبارزه با فروشگاه

 ٤٠٠ رزی به مهندسی نظام سازمان و انتظامی نیروی تعزیرات، سازمان کمک با اکنون که داشتیم کشور در سموم مجاز غیر فروشگاه

های معتبر عرضه سموم این است که حتماً یک کارشناس گیاه پزشکی و وی ادامه داد: شرط ما برای فروشگاه.گاه رسیده استفروش

ها مانند بقالی بود و سموم بدون توجه به نیاز گیاه به کشاورز داده فروشیچرا که قبالً سمسموم در فروشگاه مستقر باشد، 

باغستانی همچنین از همکاری با دانشگاه تهران برای استفاده از پهپادهای سنجش اشاره کرد و گفت: بنا داریم، تا آلبومی از .شدمی

 .طح کنترل و مبارزه با آفات را بهتر مدیریت کنیمرنگ در نقشه تراکنش آفات را تهیه کنیم، تا بتوانیم س

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور در پاسخ به اینکه ظاهراً سموم تولیدی در داخل اثربخشی الزم را نداشته و نسبت به کیفیت آن 

 گانی مانند موشمسائلی مطرح است، گفت: در سبد سم کشور سموم پر خطر نداریم و سمومی که عمدتاً برای از بین بردن جوند

شود و حتی هیأت نظارت بر سموم هم برای معرفی هر سم جدیدی نسبت به شود، مستقیم روبروی گیاه مصرف نمیاستفاده می

 .کنیمقرار داشته باشد آن را تائید نمی (B و A) های پر خطرزایی بسیار حساس است و اگر در ردهمیزان سرطان

وی تاکید کرد که .اند از سبد سمی کشور حذف کنندقلم از سمومی که مخاطراتی داشته 2٠سال اخیر  2به گفته باغستانی طی 

خطر در سبد مصرفی کشور قرار گیرد و در همین راستا برای پیشگیری از قاچاق و واردات رسمی سموم مندیم سموم کمعالقه

 فردی هر آنکه بر مضاف. بگیریم نظر درصد در ١٥خطر را خطر را صفر و سموم متوسط استاندارد بنا داریم، تا تعرفه واردات سموم کم

باغستانی همچنین در پایان در مورد  .یک سم کم خطر باشد حداقل ثبت به ملزم شود، وارد سم واردات یا تولید عرصه در بخواهد که

 هالخانهگ در خطر کم سموم و ژیکبیولو مبارزه از ایهای کشور هم این گونه توضیح داد که بستهمیزان و نوع سم مصرفی در گلخانه

 .سیده استر امضاء به هایینامهتفاهم المللیبین بزرگ شرکت 2 با راستا همین در که شودمی استفاده

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١٣9٥١١١٨٠٠٠٥٦٠ 
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 نهاده
 فارس - ۹۵/۱۱/۱۶ : تاریخ

 یابد قیمت انواع کود/ برای سال آینده قیمت کود افزایش نمی
مدیر عامل شرکت خدمات حمایت کشاورزی گفت: قیمت انواع کود تغییری نداشته و برای حمایت از کشاورزان سال آینده نیز افزایش 

های کشاورزان به ، تغییر قیمت کود همواره یکی از دغدغهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی  .قیمت کود نخواهیم داشت

های گذشته تولید داخلی ان روبه افزایش بوده است. طبق اعالم رئیس شرکت عنوان نهاده اصلی در حوزه کشاورزی است که طی سال

 .ر داخل تغییری نکرده و افزایشی هم نخواهد داشتخدمات حمایتی کشاورزی قیمت انواع کود د

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١٣9٥١١١٦٠٠٠٨٠9 
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 نهاده
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۸تاریخ: 

 هاشود/ هشدار فائو به ایران درباره هجوم ملخمیخطر صفر تعرفه واردات سموم کم

با توجه به افزایش بارندگی در مناطق جنوب و جنوب شرق کشور و هشدار سازمان سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو( 

 .ها افزایش یافته استاحتمال طغیان و هجوم ملخ

امروز در نشست خبری به مناسبت دهه فجر با تأکید بر اینکه این مناطق به گزارش خبرنگار ایانا، رئیس سازمان حفظ نباتات کشور 

ایم، های صحرایی هستند، گفت: تمام تالش خود را برای حفظ امنیت غذایی مردم در حوزه تولید محصوالت کشاورزی کردهکانون ملخ

 یم.های دولتی هستاما برای غلبه بر شرایط به وجود آمده نیازمند همکاری سایر ارگان

های مهاجر خبر داد و میبدی از هشدار سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو( درباره احتمال هجوم ملخمحمدعلی باغستانی

اند و اند، سپس وارد عربستان شده و در حال حاضر به یمن رسیدههای مهاجر از غرب دریای سرخ شروع به حرکت کردهافزود: ملخ

 رسند.بعد از این کشور وارد عمان و از آنجا به منطقه جنوبی کشور ما میبر اساس اطالعات فائو 

بارزه ها برای مها شد و بیان کرد: اعتباری که ساالنه سازمان بحران استانوی خواستار تأمین اعتبار بیشتر برای مبارزه با هجوم ملخ

ای که به وجود آمده است به حدود سال با توجه به شرایط ویژهدهند حدود چهار تا پنج میلیارد تومان است، اما امبا ملخ اختصاص می

هزار هکتار  ١٠٨بار در میبدی ادامه داد: در سال زراعی گذشته برای نخستیندو تا سه میلیارد تومان اعتبار بیشتر نیاز است.باغستانی

روز  ١٠موقع توانستیم طی حدود ت سریع و بهرو شدیم و با اقداماار اراضی کشاورزی مناطق شرقی کشور با آفت ملخ آسیایی روبه

هزار هکتار مبارزه با جوندگان صورت گرفته  2٥٠آن را کنترل کنیم و خسارتی را به حداقل برسانیم.وی با بیان اینکه سال گذشته 

میلیون هکتار از سطح اراضی زراعی و باغی کشور تحت پوشش عملیات مبارزه با آفات قرار  2٣است، عنوان کرد: سال گذشته حدود 

ها و شش هزار هکتار مبارزه با بیماری ٨٠٠هزار هکتار مبارزه با آفات، یک میلیون و  2٠٠گرفت که در این زمینه پنج میلیون و 

های هزار هکتار شبکه ٤٠٠در سال زراعی گذشته پنج میلیون و های هرز بود. همچنین هزار هکتار مبارزه با علف ٦٠٠میلیون و 

بینی برای مراقبت بخش دولتی و خصوصی انجام شد.رئیس سازمان حفظ نباتات کشور با تأکید بر اینکه سال زراعی گذشته پیش

هزار هکتار کاهش  ٧٠مبارزه ما در آگاهی سطح های پیشهزار هکتار شده بود، یادآور شد: با انجام برنامه ٨٠٠مبارزه با سن غالت در 

زدگی گندم طی سه سال گذشته خبر میبدی از کاهش سنجویی شد.باغستانیهزار لیتر سم در این زمینه صرفه ٧٣٠یافت و حدود 

کشور  رزدگی گندم امسال کمتر از نیم درصد بوده که این یکی از مسائل مؤثر در افزایش تولید گندم دداد و اضافه کرد: میانگین سن

استان گرمسیری ازجمله ایالم،  ١٠های هرز در هزار هکتار مبارزه با علف ٤١٨بود.وی اظهار داشت: در سال زراعی جاری حدود 

میلیون هکتار  ٣.٥شود حدود بینی میخوزستان، بوشهر، لرستان، مازندران، کرمان، جنوب کرمان را انجام شد. ضمن اینکه پیش

 ا در گندم و جو داشته باشیم.های هرز رمبارزه با علف

 2٠٠هزار هکتار نیز مبارزه با سن گندم را خواهیم داشت، تأکید کرد: بیش از  2٠٠میبدی با بیان اینکه حدود دو میلیون و باغستانی

میلیون  ١٥ود ای برای کشور ما وجود دارد که باید مراقب باشیم این آفات وارد کشورمان نشود. بر همین اساس ما در حدآفت قرنطینه

 های وارداتی داشتیم.ای بر روی محمولهتن اعمال ضوابط قرنطینه

ای در حدود ایم، گفت: مبارزه با آفت قرنطینههزار فقره گواهی بهداشت صادر کرده ٧٥رئیس سازمان حفظ نباتات کشور با بیان اینکه 

 ای انجام شده است.های قرنطینهیهزار هکتار ردیابی و مبارزه با بیمار ٤٦٠هزار هکتار و همچنین  ٧2

را از دیگر اقدامات این سازمان عنوان کرد و افزود:  "قرنطینه"اندازی سامانه سازی فرآیند صادرات با راهمیبدی تسهیل و روانباغستانی

ازمان قرنطینه در سکشور روسیه اصرار به مشخص شدن اصالت کاالهای صادراتی ایرانی به این کشور داشت و به همین دلیل سامانه 
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هزار گواهی بهداشت از آن  ١٦اندازی شد.وی بیان کرد: از حدود سه ماه قبل که این سامانه شروع به کار کرد، حدود حفظ نباتات راه

ده اصادر شده است.رئیس سازمان حفظ نباتات کشور از همکاری با دانشگاه تهران برای استفاده از پهپاد خبر داد و عنوان کرد: با استف

 های آلوده کنترل و مبارزه با آفاتشود تا با مشخص شدن سطحصورت رنگی تهیه میاز این پهپاد آلبومی از نقشه تراکنش آفات به

میبدی درباره کیفیت سموم تولیدی در داخلی و میزان اثربخشی آنها ادامه داد: در سبد سم کشور سموم بهتر مدیریت شود.باغستانی

شود شود، مستقیم روبروی گیاه مصرف نمیمی که عمدتاً برای از بین بردن جوندگانی مانند موش استفاده میپرخطر نداریم و سمو

های زایی بسیار حساس است و اگر در ردهو حتی هیأت نظارت بر سموم هم برای معرفی هر سم جدیدی نسبت به میزان سرطان

 کنیم.( قرار داشته باشد آن را تأیید نمیBو  Aپرخطر )

مندیم سموم اند، اضافه کرد: عالقهقلم از سموم پرمخاطره از سبد سمی کشور حذف شده 2٠وی با بیان اینکه طی دو سال اخیر 

خطر در سبد مصرفی کشور قرار گیرد و در همین راستا برای پیشگیری از قاچاق و واردات رسمی سموم استاندارد بنا داریم، تا کم

درصد در نظر بگیریم. مضاف بر آنکه هر فردی که بخواهد در عرصه  ١٥ا صفر و سموم متوسط خطر را خطر رتعرفه واردات سموم کم

 خطر باشد.تولید یا واردات سم وارد شود، ملزم به ثبت حداقل یک سم کم

ای هها بستگلخانه های کشور، یادآور شد: درمیبدی در پایان درباره بحث و ابهامات موجود درباره سموم مصرفی در گلخانهباغستانی

هایی نامهالمللی تفاهمای با دو شرکت بزرگ بینشود، اما برای ارتقاء سموم گلخانهاز مبارزه بیولوژیک و سموم کم خطر استفاده می

 به امضاء رسیده است و به زودی اقالم جدیدی از سموم به سبد کشاورزان اضافه خواهد شد./

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٤2٤/%D٨%AA%D٨%B 
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 نهاده
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵بهمن  ۱۹تاریخ: 

 واردات کود آب رفت/ایران صادرکننده کودهای ازوته به دنیا

برابری تولید واردات کودهای فسفاته و پتاسه  ٧های اقتصاد مقاومتی با افزایش سیف گفت: طی سه سال اخیر در راستای سیاست 

 .درصد تقلیل یافته است ٦٧به  9٥از 

اقتصادی باشگاه  گروهصنعت، تجارت و کشاورزی یزدان سیف مدیر عامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در گفتگو با خبرنگار 

با اشاره به آخرین وضعیت واردات کود، اظهار داشت: امسال یکی از سال های کم نظیر بوده که توانستیم بخش خبرنگاران جوان، 

 .زیادی از کودهای پتاس گندمکاران مقاوم در برابر تنش های دمایی را تامین نماییم

م رویا اشاره به خودکفایی در حوزه کودهای ازوته افزود: در زمینه کودهای ازوته از جمله صادرکنندگان بزرگ دنیا به شمار میوی ب

سیف ادامه داد: در حوزه کودهای فسفاته و پتاسه که کودهای معدنی هستند، در شرایطی قرار .چرا که پایه و منابع آن گازی است

ولید این کودها وجود ندارد و تنها با ورود تکنولوژی و سرمایه گذاری ایمیدرو در خور و بیابانک توانستیم داریم که مزیت نسبی برای ت

 .یابد توسعه روند این رود می انتظار فرمول پتاسیوم دست یابیم که  kcl به مزیت تولید کود

 سبب به معادن این: گفت دنی در یزد وجود دارد، مدیر عامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با بیان اینکه در حوزه فسفاته تنها مع

 tsp ودک داخلی منابع از که آورده فراهم شرایطی جدید های تکنولوژی ابداع با تولیدکنندگان که دارند خاصی شرایط پایین عیار

درصد کودهای فسفاته و  9٥وی با اشاره به تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی در زمینه تولید بیان کرد: طی سه سال اخیر .تولید کنند

پتاسه از خارج تامین می شود که در راستای سیاست اقتصاد مقاومتی در شرکت خدمات حمایتی کارگروه با حضور تولیدکنندگان 

 .درصد رسیده است ٦٥برابری تولید واردات به  ٧تشکیل شد که با افزایش 

 کشور دنیا ۶درصد صنعت سم در اختیار  95

تکنیکال( کامال وارداتی است که سپس بعد از فرموله )سیف با اشاره به آخرین وضعیت واردات سموم اظهار داشت: مواد اولیه سموم 

 .شدن در اختیار کشاورزان قرار می گیرد

دارند، ن نیچندا کیفیت که مدیر عامل شرکت خدمات حمایتی در ادامه افزود: طی سال های تحریم تامین تکنیکال از شرکت هایی 

 .صورت می گرفت که با اجرای برجام و توسعه روابط سموم با کیفیت وارد می شود

 .شرکت دنیا است ٦درصد صنعت سم دنیا در اختیار  9٥به گفته وی 

 گسترش ارائه خدمات به اعضا باشگاه کشاورزان

هشت امسال در قزوین راه اندازی شد که در شرایط وی با اشاره به خدمات باشگاه کشاورزان تصریح کرد: باشگاه کشاورزان در اردیب

استان کشور آماده خدمت رسانی در زمنیه سنجش خاک آب،مشاوره تلفنی در حوزه کشاورزی مربوط به آخرین وضعیت  ٣١فعلی در 

 .آب و هوایی است که به تدریج به دنبال گسترش این خدمات هستیم

http://www.yjc.ir/fa/news/٥9٦٦٤٧٠/%D9%٨٨%D٨%A٧%D٨% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۸تاریخ: 

وری عملیاتی و تسهیل اندازی شد/ مسترکارت منجر به بهرهمسترکارت برای بخش کشاورزی شرق آفریقا راه

 شودها میپرداخت

پا، عوامل، خریداران تواند ارتباط میان کشاورزان خردهاندازی شد که میفرم دیجیتال راهتازگی تحت پلت، به2KUZEمسترکارت 

 .پذیر کندها در شرق آفریقا را امکانو بانک

اندازی شد که به زبان محلی به راه 2KUZE ژانویه، مسترکارت ١٧سایت آفریکن فارمینگ، در نایروبی، کنیا، به گزارش ایانا از وب

دهد تا کشاورزان قادر به خرید، فروش و دریافت و پرداخت است. این مسترکارت این امکان را می "بیاید با هم رشد کنیم"معنی 

ر برای کشاورزان دمبلغ برای محصوالت زراعی از طریق تلفن باشند. همچنین این پلت فرم امنیت تجارت تلفن همراه و پرداخت را 

 کند.کنیا، اوگاندا و تانزانیا ایجاد می

2KUZE در آزمایشگاه ،Mastercard Lab  منظور توسعه ابزارهای مالی به 2٠١٥نایروبی توسعه داده شد. این آزمایشگاه در سال

د آزمایشگاه از طریق کمک مالی بنیااندازی شد. این صرفه برای گسترش دسترسی و کمک به ایجاد آینده پایدار راهبهعملی و مقرون

منظور توسعه محصوالت محلی با توجه به دانش جهانی نفعان بهها و سایر ذیبیل و ملیندا گیتس، با کارآفرینان شرق آفریقا، دولت

 کند.همکاری می

2KUZE  با مشارکت بنیادCafédirect Producers Foundation(١) انداری شد؛ راهCafédirect ی غیرانتفاعی است سازمان

کند. در حال حاضر دوهزار کشاورز در مقیاس کوچک در ناندی هیلز کنیا با پا در سطح جهان کار میهزار کشاورز خرده ٣٠٠که با 

 کنند.های آن برای فروش محصوالت خود برای دستیابی به خریداران با بهترین قیمت اقدام میحلاستفاده از راه

Daniel Monehin المللی مسترکارت گفت: بخش کشورهای جنوب صحرای آفریقا و سرپرست تأمین مالی بازارهای بین، رئیس

پا هستند که دارای زمین کشاورزی کمتر یک تا دو جریب هستند که این مسئله، درصد از کشاورزان در آفریقا کشاورزان خرده ٨٠"

 "کند.کار را برای رشد و شکوفایی جامعه بسیار دشوار می

توان دسترسی به منابع مالی را بهبود ما اعتقاد داریم که با استفاده از تلفن همراه، در میان کشاورزان در آفریقا، می"فزود: وی ا

شود و همکاری و مشارکت بین تیم آزمایشگاه و کشاورزان در تر میها سریعوری عملیاتی و تسهیل پرداختبخشید، همچنین بهره

 /"ها ارائه شده را اجرایی کنیم.حلنیم راهکند تا بتوابازار کمک می

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٤٣٥/%D9%٨٥%D٨%B٣%D٨%AA 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۷تاریخ: 

 انرژی برق مقرون به صرفه بهره بردعنوان دامدار استرالیایی از انرژی خورشیدی به

ویند گهای تجدیدپذیر در کسب و کار خود هستند؛ آنها میبرخی از کشاورزان نگران افزایش قیمت برق مربوط به استفاده از انرژی

 .که همان اندازه که نگران مسائل اقتصادی هستند در مورد محیط زیست هم نگران هستند

، این در حالی است که یک مزرعه پرورش مرغ گوشتی در غرب ویکتوریا به مکانی تبدیل شده ABCسایت به گزارش ایانا از وب

 شود. این ایده پس از دو سال خشکسالی و برداشت کم ایجاد شد.طور کامل از انرژی خورشیدی استفاده میاست که در آن به

این ایده به لحاظ مالی برای حفظ خانواده اش " ، مالک و کشاورز این مرغداری گفت: "Craig Henderson "کریگ هندرسن

 شکل گرفت.

( ساخته شد و پس از دو سال درآمد آن به مرحله خوبی رسید؛ این سایه بان های chicken shedsسر پناه مرغداری )"او گفت: 

های بانسال آینده جریان نقدی ثابت مرغداری ناشی از رشد سایه 2٠خورشیدی به ما امکان حفظ رشد ثابت را داد و امیدوارم در طول 

متری نزدیک ترین منبع قدرت تولید انرژی کیلو ١٥و  Warracknabealاین مرغداری در بیرون "خورشیدی گسترش یابد.

الکتریسیته قرار دارد. قرار بود هزینه هندرسن بیش از یک میلیون دالر برای اتصال به شبکه باشد. اما وی تصمیم گرفت تا به جای 

هزار دالر نصب  2٥٠ز سازی باتری بهره ببرد.تاکنون وی دو سایبان با مبلغ بیش اکیلووات ذخیره ١٠٠های خورشیدی با آن، از پانل

هزار مرغ دارد و  ٤٤،  shed housesهای بیشتری بسازد. هرکیلووات، سایبان ٣٠٠کرده و قصد دارد در جهت توسعه آن به توان 

 شود.درجه حرارت آن برای شرایط مطلوب رشد، کنترل می

بود، از آن جا که هیچ کس دیگری آن را انجام این پروژه به آرامی شروع شد، زیرا این پروژه در اصل یک آزمایش "هندرسن گفت: 

 "نداده بود ما نیاز به اجرای آن برای یک سال داشتیم تا نقاط ضعف آن را دریابیم.

 های مرغداری به طور کامل یکپارچهمزرعه مرغ گوشتی وی، برای نخستین بار به طور کامل خارج از شبکه قرار گرفته، و دارای فعالیت

طی دو تا سه سال، به خوبی می توان از این روند بهره برد، ما انرژی پایدار داریم و امیدوارم در "اطرنشان کرد: و پایدار است.وی خ

 /"دراز مدت به نتایج بهتر برسیم.

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٣٨١/%D٨%AF%D٨%A٧%D9% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۰تاریخ: 

پروران هندی با روش کاهش مصرف غذا، تمرکز بر تولیدات با ارزش باال برای تولید دستیابی به سود/ آبزی

 آب و عدم آسیب به محیط زیست کشاورزی کنند

کشاورزان "، گفت: .Mohankumaran Nair Cکوماران نایر معاون پیشین دانشگاه مطالعات اقیانوس و شیالت کراال هند، موهان

 ".باید خود را به رویکرد کشاورزی سنتی و ارگانیک با سود باال سوق دهند

رورش میگو در آب شیرین را در سال پروری است و پ، نایر که متخصص در حوزه آبزیThe Hinduسایت به گزارش ایانا از وب

های دیگر هندوستان است و شانس برای در آندرا پرادش، کشاورزی سنتی بسیار کمتر از بخش"توسعه داده است، افزود:  ١99٠

 "بهبود کشاورزی سنتی و ارگانیک در اینجا وجود دارد.

 بهترین شیوه

هایی بر اساس مدل از فرهنگ جریان زیستی و روش زیستی )سیستمپرور باید کشاورزان آبزی"، گفت: The Hinduوی به سایت 

شود پیروی کنند. در پرورش میگو فشرده و فرآیندهای بیولوژیکی( که باعث کاهش مصرف غذا، آب و عدم آسیب به محیط زیست می

 "تواند با ریسک کمتری انجام شود.یچنانچه کشاورزان بهترین شیوه و با در نظر گرفتن ارزش باال بودن موارد، آن را انجام دهند، م

ترین دانشگاه دولتی در مکزیک(، مکزیک )بزرگ Universidad Juárez Autónoma de Tabascoنایر، استاد مدعو دانشگاه 

مدیره انجمن جهانی ( هند، و دانشگاه کنتاکی، ایاالت متحده است. همچنین وی رئیس هیأت(CIFEمرکز آموزش شیالت 

پژوهش در حوزه  ١٥٠پروری )شیالت( در مالزی است و بیش از پروری ایاالت متحده آمریکا بوده و مشاور مرکز جهانی آبزیآبزی

ه و در بسیاری از سمینارها و جلسات فنی حضور داشته، گفت: آبزی پروری منتشر کرده است.نایر که از کشورهای مختلف بازدید کرد

" AP ود توانند به سای درست این روش به کار ببرند میگونهروشی مناسب برای پرورش میگو و ماهی است و چنانچه کشاورزان به

در این روش، دمای مطلوب برای "نیز است، تأکید کرد:  (١)های گروه آناندانایر که مدیر )فنی( و مشاور شرکت"بیشتری دست یابند.

پروری در نظر گرفته شده است، عالوه بر این، کشاورزان با حمایت از سوی پروری و آب قلیایی که مناسب برای کشاورزی آبزیآبزی

 "پروری دست یابند.توانند به هدف آبزیروز در ایالت می ٣٦٥دولت و با داشتن آب در 

کنم تا به پرورش نواع پرورش ماهی و میگو ببری با ارزش صادرات باال وجود دارد. من از کشاورزان درخواست میا"وی گفت: 

 "المللی هستند.هایی اقدام کنند که دارای تقاضای خوبی در بازار بینگونه

تواند پروری در نظر گرفته که مییتازگی، دولت استخر، مخازن و مناطق تاالب بسیاری را برای آبزبه"پروری گفت: کارشناس آبزی

 /"به بهبود تولید و ایجاد اشتغال برای هزار جوان در روستا کمک کند.

 ترجمه: فرحناز سپهری

 نوشت:پی

١- Ananda Groupالمللی فعالیت دارد و مقر این شرکت ، در زمینه برنج، مرغ، ماهی، میگو با کیفیت برای مشتریان هندی و بین

 پرادش هند قرار دارد. در ایالت آندرا

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٥٠٦/%D٨%AA%D9%٨٥%D٨%B١%DA% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۰تاریخ: 

رویکردهای استراتژیک مدیریت شوری شوند/ آب و خاک مرکز و جنوب عراق از شر شوری خالص می

 اجتماعی است -محیطی محلی و اقتصادی متناسب با شرایط زیست

و دولت  (AusAID) المللی توسعه استرالیا، آژانس بین(ACIAR) المللی کشاروزی استرالیاگذاری مرکز تحقیقات بینبا سرمایه

 (ICARDA)المللی کشاورزی در مناطق خشک مرکز تحقیقات بین یابد.ایتالیا پروژه آب و خاک مرکز و جنوب عراق سامان می

 .کندالمللی است، رهبری میپروژه شوری عراق را که مشارکتی بین دولت این کشور و یک گروه از مراکز تحقیقات بین

 ١9٧٧در سال  (٣)(ICARDAالمللی کشاورزی در مناطق خشک )، از مرکز تحقیقات بینicardaسایت به گزارش ایانا از وب

المللی کشاورزی( آنها را گروه مشاوری تحقیقات بین (٤)(CGIARمرکزی است که ) ١٥میالدی تأسیس شد. این مجموعه یکی از 

کند. تعهد تأسیس این مرکز ارتقاء توسعه کشاورزی در مناطق خشک کشورهای در حال توسعه است. مراکز تحقیقات حمایت می

های جدید در زمینه رشد های گذشته کمک کرده و به دست آوردن تکنولوژیبه پیشبرد پیشرفت ICARDAالمللی از قبیل بین

هایی نیز تر آنکه با گستره وسیعی از اعضاء برای سرعت بخشیدن به انتشار چنین تکنولوژیدهد. مهمپایدار کشاورزی را استمرار می

، شده مرتع، دامامل بهبود محصول، مدیریت زمین و آب، مدیریت ادغامهای آموزشی و تحقیقاتی این مجموعه شکنند.فعالیتکار می

محصول و سازگاری با تغییرات اقلیمی است که مناطق خشک غیرگرمسیری جهان ازجمله آسیای غربی و مرکزی، قفقاز و آفریقای 

 ید )تولید محصوالت با ارزش باغبانیهای تولدهد. سایر مداخالت این سازمان شامل برداشت آب، تنوع در سیستمشمالی را پوشش می

 و گیاهان دارویی( و توانمندسازی زنان روستایی است.

 پروژه شوری آب و خاک در عراق

( پروژه شوری عراق را که مشارکتی بین دولت این کشور و یک ICARDAالمللی کشاورزی در مناطق خشک )مرکز تحقیقات بین

اثرات  هایی برای کاهشکند. اهداف چنین تحقیقی فهم بهتر و فراهم کردن گزینهرهبری میالمللی است، گروه از مراکز تحقیقات بین

های مرکزی و جنوبی این منفی شوری بر کشاورزی عراق است. این مطالعه دو ساله وضعیت اخیر شوری آب و خاک را در بخش

 کند که شامل بازسازیدر این باره مطرح می های کلیدیگیریکند و سپس پیشنهادهایی را به شکل تصمیمکشور ارزیابی می

ی های زیرزمینی و معرفهای زهکشی و آبیاری، معرفی محصوالت جدید کشاورزی مقاوم به شوری، بهبود کیفیت و مدیریت آبشبکه

 منظور افزایش تولید محصوالت است.های کشاورزی بهبهترین فعالیت

های عراق با مجموعه جدیدی از شواهد استفاده شده از سوی اعطاءکنندگان و آژانسهای این تحقیق در ارزیابی میزان شوری یافته

 اند.المللی در اجرای راهکارهای طوالنی مدت مدیریت مسئله شوری، ترکیب شدهتوسعه بین

یدار از منابع منظور فهمیدن بحران شوری موجود و بهبود معیشت از طریق استفاده پامیالدی به 2٠١٠پروژه شوری عراق در سال 

های مرکزی و جنوبی این کشور به اجرا درآمد. اهداف این پروژه ارزیابی اثرات اقتصادی شوری و ایجاد یک نقشه آب و خاک در بخش

 سال است. ١٥راه برای مدیریت این مشکل در یک چارچوب زمانی بیش از 

کند. عدم کارآیی یزی کشاورزی عراق نقش دارد، مشخص میاین پروژه توزیع عوامل پیچیده مختلفی را که اخیراً در کاهش حاصلخ

های فیزیکی کمک کرده است. همچنین ظرفیت بنیادی بخش ای به تخریب زیرساختطور گستردههای زهکشی و آبیاری بهسیستم

 های فشرده به کشاورزان عراقی است.کشاورزی نیازمند بروزرسانی شدن از طریق آموزش

های آبیاری را مورد ارزیابی یابد و توزیع نمک و میزان شوری آبدهد که چطور سطوح نمک افزایش مینشان میبه عالوه، این تحقیق 

 دهد. اهداف این تحقیق شامل:قرار می
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ها های مرکزی و جنوبی عراق بر اساس تحقیقات میدانی از سطح حوضهگسترش تصویر قوی از اینکه چطور فرآیند شوری در بخش -

 کند.اند مشخص میافتد و مناطقی را که تحت تأثیر شوری قرار گرفتهکمیت میزان نمک و جریان آب اتفاق میو تعیین 

اجتماعی  -محیطی محلی و اقتصادی تعیین رویکردهای استراتژیک مناسب و مدیریت شوری به نحوی که مناسب با شرایط زیست -

 باشد.

 ها.هایی برای بهبود بازدهی سیستمر گذارند و تعیین موقعیتارزیابی عواملی که بر میزان حاصلخیزی تأثی -

 ای برای مدیریت مستمر شوری در عراق.توسعه عوامل سرمایه -

اندازی کرده و کارآیی باالی آنها را های آبیاری سطحی را راهمحققان این پروژه با هشت نفر از کشاورزان محلی کار کردند تا سیستم

ه عمق بود کهای زیرزمینی کمهای آبیاری، بهبود کارآیی استفاده از آب و کاهش استفاده از آبین سیستمآزمایش کنند. هدف از ا

شوند.توزیع میزان شوری که توسط گروه تحقیقاتی گزارش شده است یک عامل موفق کلیدی در این پروژه باعث ایجاد شوری می

ضحی از توزیع شوری و میزان تخریب زمین در نواحی مرکزی و جنوبی عراق رود؛ زیرا هدف این پروژه آن است که فهم واشمار میبه

ها شامل سنجش از راه دور و سیستم اطالعات جغرافیایی ای از روشارائه دهد. برای دستیابی به این مسئله، گروه تحقیقات گستره

(GIS را مورد استفاده قرار داد.این پروژه بر اساس تحقیقات اولیه و امتیازات ) حاصل از تجربه استرالیا در مدیریت میزان شوری آب

روست مشابه عواملی است که کشاورزی که کشور عراق با آنها روبه -های هیدرولوژیکی وجود آمد. میزان شوری و چالشو خاک، به

کاهش اثرات منفی شوری  رو شده بودند. استرالیا در( استرالیا با آن روبهMurray Darlingدارلینگ ) -در حوضه رودخانه مورای 

 موفق بوده و امروزه میزان شوری در بسیاری از مناطق این کشور معکوس شده است.

المللی توسعه استرالیا ، آژانس بین(١)(ACIARالمللی کشاروزی استرالیا )گذاری مرکز تحقیقات بیناین تحقیق با سرمایه

(AusAID)(2) /.و دولت ایتالیا انجام شده است 

 مهشید جاللیانترجمه: 

 پی نوشت:
1- Australian Centre for International Agricultural Research. 

2- Australian Agency for International Development. 

3- International Center for Agricultural Research in the Dry Areas. 

4- Consultative Group for International Agricultural Research. 

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٥٣٦/%D٨%A2%D٨%A٨%D-9%٨٨%- 
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 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۳تاریخ: 

 برف، به افزایش آب و محصول کشاورزی افغانستان کمک کرد

ور هایی از کشگویند باران خوب و بارش برف به کمبود آب در بخشبین هستند آنها میدرباره برداشت امسال خوش کشاورزان افغان

 Central Statistics Organization (CSO)، سازمان مرکزی آمار tolonewsسایت به گزارش ایانا از وب.پایان داده است

مسال کشاورزی تقویت شود و به نوبه خود تأثیر مثبت در اقتصاد ملی داشته بارش برف سنگین باعث شده تا ا"دوشنبه اعالم کرد: 

 "باشد. در سال گذشته سهم بخش کشاورزی در توسعه اقتصادی کشور محسوس بوده است.

 ، بخش بزرگی از توسعه اقتصادی افغانستان وابسته به رشد بخش کشاورزی است.CSOبه گفته مقامات 

Omar Jan Mangalویژه بارش برف امسال امید را به همراه آورد و تأثیر خوبی در بخش کشاورزی به"ان افغان گفت: ، از کشاورز

( افغانستان گفت: Baghlanمحمد سلیم، رئیس بخش کشاورزی بغالن )"های زیرزمینی )سطح( داشت.ها و آبروی مراتع، جنگل

 "شت خوبی در سال آینده داشته باشیم.توانیم بردابارش برف نشانه خوبی برای مردم و دولت است، ما می"

با توجه به گزارش دپارتمان کشاورزی و آبیاری قندهار، این استان در آستانه خشکسالی قرار داشت در حالی که در چند روز گذشته 

 شان وابسته به کشاورزی است.درصد از مردم امرار معاش ٨٠میلیمتر باران را ثبت کرده است. تقریباً  9٥

میلیمتر باران برای پاسخگویی به نیازهای کشاورزان برای سال آینده نیاز  ١٥٠مقامات افغانستان، استان بغالن در مجموع تا به گفته 

 دارد./

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٥٨٦/%D٨%A٨%D٨%B١%D9%٨١%D-٨% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۷تاریخ: 

های بولیوی برای تضمین عرضه پایدار شود/ طرحای انجام میمدیریت منابع آب بولیوی با تکنولوژی هسته

 آب

آبخوان طول دهد تقریبا چه مدت منابع انجام دادند که نشان می water's age ای را درباره سن آبدانشمندان بولیوی مطالعه

طور به .های توزیع آبخوان برطرف شودکشد تا دوباره پر شود. بر اساس این مطالعات هزاران سال طول می کشد تا محدودیتمی

د. ای انجام دادنتواند تهدیدی برای آبخوان باشد و استفاده از آن سالمت را به خطر اندازد، مطالعهها که میمشابه، آنها درباره آالینده

، آلودگی تنها در یک منطقه محدود از آبخوان مشخص شده است و به احتمال زیاد مربوط به مخلوط شدن آب Purapuraniدر 

 .رودخانه با آب آبخوان است

با انجام "آندرس گفت: مشاور وزارت محیط زیست و آب و مدرس دانشگاه سان malaysiasun ،Rafael Cortzبه گزارش ایانا از 

 "ید برای محافظت از منابع آبخوان و اطمینان از پایداری و کیفیت آن کاری انجام دهیم.این مطالعات، با

های شارژ آب مصنوعی برای تضمین عرضه پایدار ریزی برای طرحعنوان گام بعدی، وی و تیمش که از دانشمندان هستند، برنامهبه

 المللیها( با همکاری کار آژانس بینشناسان )هیدرولوژیستو آبدهند. در این زمینه یک تیم از شیمیدانان آب باران را انجام می

 کنند.( کار میIAEAانرژی اتمی )

Luis Aragus Aragusشناس ایزوتوپ در بخش علوم فیزیکی و شیمیایی ، آبIAEA  :در این پروژه متخصصان از "گفت

طور معمول یک هیدرولوژیست ایزوتوپ و یک لی است بهها و شیمیدانان گردهم آمدند. این در حاهای مختلف، هیدرولوژیسترشته

 "کنند.کنند، اما با این پرژه آنها تخصص خود را با هم رد و بدل میشیمیدان منابع آب را مطالعه نمی

دهد که مطالعات مشابه را در دیگر انجام می Oruroهای آب شهر های ایزوتوپی برای سفرهاین تیم در حال حاضر کار روی روش

کنند. بولیوی دارای پنج سفره اصلی و بزرگ آب شهری است، اما تنها سه سفره آبی تاکنون بررسی ها بولیوی تکرار میشهرستان

آمده در کنفرانسی در سطح ملی مورد دستالمللی انرژی اتمی بهتازگی توسط آژانس بینشده است. مطالعات هیدرولوژیکی که به

های ( در برنامهisotope hydrologyها به معرفی و شناساندن مفهوم ایزوتوپ هیدرولوژی )شگاهتوجه قرار گرفته و همچنین دان

 اند.درسی خود اقدام کرده

Rafael Cortz  :ایم.ایم و آموختیم و اکنون حرکت را آغاز کردهما با پروژه رشد کرده"یادآور شد"/ 

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٣٧٨/%D9%٨٥%D٨%AF%DB%٨C% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۰تاریخ: 

ابزار کشاورزی دقیق با سرعت زیاد در حال دگرگونی است/ فناوری کشاورزی دقیق برای یک مزرعه سودآور 

 پذیر هستندمزارع کشاورزی زیست تخریبدهنده اطالعات در است/ سنسورهای انتقال

، استاد کشاورزی دقیق دانشگاه ایالتی کلرادو، کشاورزان را در مورد چگونگی تکنولوژی کشاورزی در "Raj Khosla" راج خوسال

 .پیش خواهد آمد به چالش کشاند 2٠٥٧سال گذشته و آنچه که در  ٤٠

دانشگاه ایالتی کلرادو، کشاورزان را در مورد چگونگی تکنولوژی ، استاد کشاورزی دقیق "Raj Khosla"راج خوسال 

 پیش خواهد آمد به چالش کشاند. 2۰57سال گذشته و آنچه که در  4۰کشاورزی در 

، وی در نشست کشاورزی دقیق در مرکز کنفرانس اتحادیه کشاورزان داکوتای شمالی jamestownsunسایت به گزارش ایانا از وب

 به کشاورزان و متخصصان کشاورزی نشان داد. ١9٧٦ده سیستم موقعیت یاب جهانی سال عکسی از یک گیرن

ما به سمتی پیش می رویم که از ابزاری که ممکن بود فضای یک اتاق اشغال کند حال روی نوک انگشتان "این استاد کشاورزی افزود: 

 "گیرد.قرار می

تمام ابزار با سرعت زیاد "های دیگر وجود دارد، گفت: ای همراه و دستگاههکه در حال حاضر در تلفن GPSوی با اشاره به تراشه 

 "سال گذشته در حال دگرگونی است. ٤٠نسبت به 

توانند پذیر هستند که میتخریبتکنولوژی جدید که ممکن است در دو سال آینده در دسترس باشد سنسورهای زیست"خوسال گفت: 

ها مانند درجه حرارت، میزان نور خورشید و رطوبت را ثبت کرده و اطالعات را به سگرها دادهدر مزارع کشاورزی قرار گیرند. این ح

اخل تواند در ددر پایان فصل رشد، سنسورهای یکبار مصرف به جای دور ریختن، می "دهند.سرور کامپیوتر گزارش کرده و انتقال می

 زمین باشند.

Jamie Denbow مدیر محصول ،Farmers Edge(١) ها، های ماهوارهتوان با دادهعتقد است، این نوع از اطالعات را میم

نامیده  "(big dataداده بزرگ )"های برداشت که به نام هواپیماهای بدون سرنشین، تجهیزات کاشت، تجزیه و تحلیل خاک و داده

 شوند، ترکیب کرد.می

ی داده نیست، بلکه باید بدانیم چگونه از این اطالعات برای اتخاذ آورهای بزرگ، تنها مربوط به جمعمسئله درباره داده"وی گفت: 

 "یک تصمیم آگاهانه استفاده کنیم.

Farmers Edgeهای هماهنگ و قابل دسترس های تجزیه و تحلیل داده، یک سرویس اشتراکی مستقر در کانادا است که نقشه

تواند آن را در ر مربوط به گزارش آب و هوایی است که کشاورز میکند. این سرویس شامل تجهیزات خودکابرای کشاورزان فراهم می

 "بینی آب و هوای محلی آگاه شود.مزرعه خود قرار دهد تا بتواند از پیش

ها، حداکثر رساندن خروجی و بهبود سود خالص است. همچنین هدف، قرار سازی نهادههدف این کار در راستای بهینه"خوسال گفت: 

 "ای مناسب، در مقدار مناسب، در جای مناسب و به شیوه درست است.ونهگدادن محصول به

ها در یک مزرعه و یا بخشی از یک مزرعه باشد که در آن خاک قادر به تواند به معنای محدود کردن نهادهدر برخی موارد این می

 نیست.تولید با بازده خوب یا حتی متوسط 

های اکثر کشاورزان در حال حاضر با توجه به قیمت"اقتصاد کشاورزی دانشگاه ایالتی کانزاس، گفت: تری گریفین، اقتصاددان دپارتمان 

دنبال گسترش فناوری در مزارع خود نیستند. این در حالی است که تجهیزات کمتری خریداری پایین محصوالت کشاورزی به

 "شود.می
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اند و از آن زمان تاکنون روز کردهتجهیزات خود را به 2٠١٣و  2٠١2سال های کشاورزی خوب بود یعنی کشاورزان در زمانی که قیمت

با استانداردها  GPSشود که برخی از کشاورزان تجهیزات مربوط به نظارت عملکرد را در زمان ترکیب داده از گونه فرض میاین

 اند.مطابقت نداده

اند برای یک توگیری بهتر بینجامد. فناوری کشاورزی دقیق، میمیمتواند به تصتمرکز روی فناوری در مزرعه می"تری گریفین گفت: 

د تواننهای مدیریتی ضعیف نمیدلیل مهارتکند. کشاورزان بهمزرعه سودآور باشد، اما همه مشکالت در بخش کشاورزی را حل نمی

 /"سود را داشته باشند.انداز و افزایش های مدیریت دارد، انتظار پسبا اضافه کردن فناوری که نیاز به مهارت

 ترجمه: فرحنازسپهری

 نوشت:پی

مرکزی است که در زمینه بهبود فناوری تولید با رویکرد کاهش ضایعات و بهبود پایداری ودر زمینه فناوری نسبی متغیر  -١

((Variable Rate Technology .که در کشاوری دقیق کاربر دارد، فعالیت دارد 

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٥2٣/%D٨%A٧%D٨%A٨%D٨%B2% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۹تاریخ: 

ارزش صادرات به هند را با تغییر میلیون دالر از هند برای مکانیزاسیون کشاورزی دریافت کرد/ کنیا  ۱۰۰کنیا 

 دهددادن پایه صادرات خود فزایش می

 ١٠٠، نخست وزیر هند موافقتنامه دوجانبه برای پرداخت وام Narendra Modi اوهورو کنیاتا، رئیس جمهوری کنیا ونارندا مودی

 .دندمیلیون دالری به کنیا در راستای مکانیزاسیون کشاورزی در منطقه شرق آفریقا امضا کر

، اوهورو کنیاتا و نارندرا مودی، یک معامله اعتباری با هدف مکانیزاسیون کشاورزی African Farmingسایت به گزارش ایانا از وب

 ژانویه به امضا رسید. ١١کنیا را امضا کردند. این قرارداد در دهلی، 

صادرات خود در بخش کشاورزی و مواد معدنی به سمت کنیا امیدوار است تا ارزش صادرات خود به هند را با تغییردادن پایه 

محصوالت تولیدی مبتنی بر ارزش افزوده افزایش دهد. هدف کلی این است که با همکاری هند، فناوری منتقل شده، تا کمکی به 

 ظرفیت کنیا برای افزودن ارزش به منابع طبیعی و محصوالتش شود.

دولت مشتاق است تا به میزان حجم و ارزش پایه "یر هند در دهلی نو گفت: کنیاتا در یک نشست خبری مشترک با نخست وزر

 "صادرات کنیا در زمینه کشاورزی و تولیدات معدنی مواد خام با انجام ارزش افزوده محصوالت، اضافه شود.

ه باشند، ازجمله ، چند شرکت چند ملیتی هند مشتاق هستند تا کسب و کار در کنیا داشتBusiness Dailyبا توجه به گزارش 

 میلیون آمریکا که درحال انجام است./ ٦١.٦ساخت و ساز در بخش خط انتقال برق تحت اعتبار 

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٤٧٨/%DA%A9%D9%٨٦%DB%٨C%D٨% 
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 جهانیگزارشات 
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۹تاریخ: 

 خطر کاترپیالر در کمین آسیا

تواند تا اند که به سرعت در حال گسترش در این قاره است و میدانشمندان ردپایی از آفت برگخوار کاترپیالر را در مزارع آفریقا یافته

 .چند سال آینده به آسیا و مدیترانه نیز برسد

نتشر ای را روز دوشنبه مالمللی کشاورزی و علوم زیستی مستقر در بریتانیا، مطالعهدانشمندان مرکز بینبه گزارش ایانا از رویترز، 

 هایرود که با توجه به محدودیتکند: این آفت، پیش از این از قاره آمریکا خارج نشده بود، اما حاال انتظار میکردند که عنوان می

های چند سال در این ناحیه، گسترش پیدا کند. این نوع آفت عمدتاً به نقاط رشد ذرت های آفریقا به سرعت درموجود در زیستگاه

 کند.جوان حمله می

ای دهد که این آفت در حالت بالغ به آفریقا وارد شده باشد یا تودهرئیس گروه تحقیقاتی این مرکز تحقیقاتی، متیو کوک احتمال می

دلیل توانایی خود در پرواز ی به این قاره رسیده باشد و در نهایت در قاره آفریقا بهاز تخم آفت، از طریق پروازهای مستقیم تجار

 گسترده شده باشد.

عنوان آفتی که تمایل به مهاجرت دارد، شناخته شده است. با این آفت برگخوار در آمریکا که بومی شمال و جنوب آمریکاست، به

ن طور جدی امنیت غذایی ایتواند بهراتژیک آفریقاست، گسترش این آفت میتوجه به حمله آین آفت به گیاه ذرت که محصول است

قاره را تهدید کند.شیوع آفت در حال حاضر در زامبیا، زیمباوه، ماالوی و آفریقای جنوبی توسط سازمان ملل گزارش شده است و بر 

 است.این بیماری در هفته گذشته به نامیبیا و موزامبیک نیز رسیده  FAOاساس اعالم 

ورند و دست آبار در غنا بهپژوهشگران مرکز تحقیقات کشاورزی و علوم زیستی شواهدی از دو گونه این آفت برگخوار برای نخستین

بار دانشمندان در حال تحقیق برای مشخص کردن چگونگی گسترش این آفت هستند. آنها همچنین روی این موضوع برای نخستین

 های سازگار با محیط زیست این آفت را کنترل کنند.توانند از راهاورزان میکنند که چگونه کشنیز کار می

عنوان آفت ذرت ثبت شده است، اما در بیش گوید: با وجود این که این آفت برگخوار غالباً بهمتیو کوک درباره گسترش این آفت می

 نیز گزارش شده است.گونه محصول و گیاه دیگر مانند برنج، نیشکر، کلم، چغندر و سویا  ١٠٠از 

ترین اقدام این های ویرانگر و جدی را متوجه کشاورزان کند و در حال حاضر مهمتواند زیانوی هشدار داد که شیوع این آفت می

 دست آوریم./است که بهترین استراتژی برای کنترل این آفت را به

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٤٤9/%D٨%AE%D٨%B٧ 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۵ بهمن ۱۸تاریخ: 

 نئونیکوتینویدها قاتل زنبورهای عسل و مخرب اعصاب انسان

کش حشره، تجزیه و تحلیل Environmental Health Perspectives بر اساس نتایج مطالعه منتشرشده در دوم فوریه در مجله

 .نئونیکوتینوید نشان از اثر مشکوک بر روی انسان دارد

و... هفت مولکول  Imidaclopride, Thiaméthoxame, Thiaclopride, Acétamiprideبه گزارش ایانا از لوموند، 

اند، ای در فروش داشتهالعادهتا کنون رشد فوق  ١99٠کش هستند که از زمان ورود به بازار در دهه شده از خانواده این حشرهشناخته

اند. این ماده برای صدها نوع از محصوالت های کشاورزی را به خود اختصاص دادهدرصد از بازار جهانی از حشره کش ٤٠طوری که به

 شود.کشاورزی، باغبانی، جنگلداری استفاده می

است. به ها مطالعه کمی شدهها بر انسانثرات این حشره کشبنا به اظهار نظر ملیسا پری از دانشگاه جرج واشنگتن، تاکنون بر روی ا

شود که بیش از چهار توان گفت در واقع اطالعات قابل توجهی در دست نیست. در ایاالت متحده آمریکا تخمین زده میطوری که می

کش ستفاده میشود. این حشرهمیلیون جریب از زمین های کشاورزی بطور ساالنه ا 2٠٠تا  ١٤٠میلیون پوند از این حشرهکش بین 

ها در طبیعت بسیار پایدار هستند. آنها در خاک، گرد و غبار، گیرد. این حشره کشغالبا برای سویا و گندم مورد استفاده قرار می

ایی منتهی به های غذتوانند به زنجیرهمانند و از این طریق میداران باقی میهای زیرزمینی، گیاهان مغذی و طعمه مهرهها، آبتاالب

انسان نیز راه یابند.محققان در این مطالعه پس از بررسی همه اطالعات موجود، توانستند به این نتیجه برسند که از بین هشت مطالعه 

ت ها بر سالمهایی از ارتباط مصرف این حشره کشها، در چهار مطالعه سرنخکش بر انسانانجام شده تاکنون بر روی اثرات این حشره

ست دبه "های عصبی و مغزارتباط عواقب نامطلوب بر رشد سیستم"هایی را در مورد ان پیدا شد.محققین در این مطالعه گزارشانس

های قلبی مادرزادی، تولد نارس، آورند که به افزایش خطر ابتال به اوتیسم، اختالالت حافظه و لرزش انگشتان دست، ایجاد ناهنجاری

است. پیش از این دانشمندان دریافته بودند که م وجود بخشی از مغز و یا جمجه در هنگام تولد اشاره شدهبیماری آنانسفالی یعنی عد

 تواند باعث مرگ زنبورهای عسل شود./های نئونیکوتینوید میحشره کش

http://www.iana.ir/fa/news/٠٤٣١٤/%D9%٨٦%D٨%A٦%D9% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۰تاریخ: 

 ای منطبق با تغییرات آب و هوایی در سریالنکاتدوین برنامه

ها خشونت در سریالنکا، برنامه برای تقویت امنیت آب منطبق با تغییرات آب و هوایی برای دوره بازسازی پس از جنگ پس از دهه

 .تعریف شده استاین کشور 

ها و مذاهب مختلف، هم اکنون با چالش پس از تقریباً سه دهه جنگ داخلی، سریالنکا در کنار دلهره برای انسجام ملی با قومیت

های محیط ای کوچک است و در حال حاضر با چالشدیگری به نام اثرات تغییرات آب و هوایی مواجه شده است.این کشور جزیره

روست. خسارات وارده ناشی از این معضالت محیط زیستی این کشور را به شکست ساختارهای اجتماعی نزدیک هزیستی مختلفی روب

های خاک، سبب شده است تا مهاجرت در این کشور به کرده است. خشکسالی، الگوهای نامنظم آب و هوایی و تهی شدن ظرفیت

ها شود. سریالنکا در حال های جدیدی از نزاعفته و باعث ایجاد زمینهطور فزاینده در نتیجه عوامل تغییرات آب وهوایی افزایش یا

هزار مخزن کوچک و بزرگ  ١٥ها، با اتصال بیش از حاضر برای دسترسی به آب، سخت در تالش است.شبکه باستانی و پیچیده کانال

ان محلی بر این باورند که احیای برخی از های خاص این جزیره در گذشته طراحی شده بود. محققها و اکوسیستمبرای تغذیه آبخوان

 سال عمر، می تواند مشکالت این جزیره را در مورد آب کاهش دهند. 2٠٠٠این مخازن آب کوچک با بیش از 

تغییرات اقلیمی بر کل این کشور اثر گذاشته، اما جوامع "گوید: کارشناس سیاست برنامه عمران سازمان ملل، تاروکا دیسانیک، می

رنامه عمران . ب"برندوجود آمده رنج مین جزیره از وضعیت فعلی بیشتر بدلیل عدم توانایی در تطابق با شرایط آب و هوایی بهبشری ای

های داخلی در این کشور است که با تغییرات آب و هوایی هایی برای بازسازی پس از جنگسازمان ملل متحد در حال پیگیری طرح

دهد بیشترین مناطق آسیب دیده در طی سه دهه های ما نشان میدهد که ارزیابینیک ادامه مینیز سازگاری داشته باشد. دیسا

ال طور مثاند. بهها را از تغییرات آب و هوایی نیز متحمل شدهجنگ داخلی در این کشور در مناطقی قرار دارند که بیشترین آسیب

ل گذشته چندین بار دچار سیل، طوفان ، خشکسالی و آلودگی منابع اند، در چند سامناطقی که در سه دهه اخیر درگیر جنگ بوده

ازی المللی برای بازسهای بیناند و این فشارهای ناشی از رخدادهای طبیعی زندگی مردم را بسیار سخت کرده است.کمکآب نیز شده

ک بهم متصل بوده و بدون نیاز به های باستانی کوچک آب در سریالنکا اختصاص یافته است. این مخازن باستانی کوچمخزن ٣2٠

کانی به یکدیگر انتقال دهند.مطالعات انجام شده توسط سازمان ملل در سریالنکا پمپاژ قادر هستند تا جریان آب را به صورت پله

ه مذهبی ب های قومی وتواند به دلیل وجود اختالفدهد که تالش برای رفع نیازهای روزمره مانند دسترسی به آب و غذا مینشان می

ترین اهداف طرح احیای این های مشترک در جوامع محلی از مهمای ختم شود.اهمیت همکاری در مدیریت آبهای منطقهنزاع

هایی بین مردم در استفاده از این مخازن مخازن ذخیره آب در سریالنکاست. با این حال در همین فضاهای محلی کوچک هم چالش

دهند.رویکرد اصلی طرح خواهند و صیادان آب را برای پرورش ماهی ترجیج مین آب را برای آبیاری میآب وجود دارد. مثال کشاورزا

احیای مخازن باستانی ذخیره آب در سریالنکا عالوه بر امکان دسترسی به منابع آب برای مردم، ایجاد یک مدیریت مشارکتی بین 

 های داخلی نیز جلوگیری کرد./ایجاد هدف مشترک بتوان از بروز نزاعها و مذاهب مختلف است تا با های مختلف با قومیتگروه

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٥١٨/%D٨%AA%D٨%AF 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۹تاریخ: 

 کره زمینهای بخش شمالی تشدید بلوم جلبکی در آب

دار هر دریاچه بستگی دارد. رسوب های نیمکره شمالی زمین به رسوب نیتروژن، به شدت به میزان مواد آلی کربنواکنش دریاچه

شود بینی میپیش .ها )شکوفایی جلبکی( منجر شودتواند به افزایش تولید فیتوپالنکتونهای انسانی مینیتروژن ناشی از فعالیت

نامه در بینی با توجه به نتایج تز پایانتر شدن آب و هوا در ارتباط باشد. این پیشتر و مرطوبدر آینده با گرم افزایش این رسوبات

به گزارش ایانا از شبکه اخبار محیط زیستی، افزایش جهانی رسوب نیتروژن غیرآلی از طریق .دست آمده استدانشگاه اومئو سوئد به

های کند. شبکه مواد غذایی دریاچهها به شدت در چرخه طبیعی نیتروژن مداخله میجنگلهای فسیلی، کودها و احتراق سوخت

زایش ویژه با افرود این مناطق بهکردند. انتظار مینیمکره شمالی، در طول تاریخ تا کنون مقدار رسوب نیتروژن کمی را دریافت می

زایش واسطه گرم شدن کره زمین، افطور همزمان، تغییرات جهانی بههتر شوند. بدسترسی به نیتروژن غیر آلی، به این تغییرات حساس

 های آبی نیمکره شمالی است.بارش و کاهش رسوب سولفات موجود در اتمسفر، در حال افزایش بارگذاری کربن آلی در سیستم

آلی و در دسترس بودن کربن آلی دهد عواقب افزایش نیتروژن غیرهای مورد مطالعه نشان میهرچند، آزمایشات بر روی همه دریاچه

 های شمالی تا کنون ناشناخته مانده است.بر تولید و ساختار شبکه غذایی در دریاچه

برای اطالع از تاثیر افزایش نیتروژن، دانشگاه اومئو از سوئد، بر روی میزان این ماده در شش دریاچه در شمال این کشور طی سه 

های متفاوتی از نیتروژن بودند، دو دریاچه روشن با سطوح کم طور طبیعی دارای غلظتا بههسال مطالعه کرده است. این دریاچه

 ای با سطح باالی کربن، مورد مطالعه قرار گرفتند.کربن آلی، دو دریاچه با سطوح متوسط و دو دریاچه قهوه

ها شده بود. با این حال تحقیقات نشان داد توده ها و زیستوضوح باعث افزایش تولید فیتوپالنکتونها بهنیترات در همه این دریاچه

 که این اثر نیتروژن با افزایش محتوای کربن آلی ناشی از کاهش نور، نسبت دارد.

ی دهد واکنش شبکه غذایبه عقیده آن دیرینگ، دانشجوی مطالعه کننده این طرح، نتایج بسیار جالب توجه است. چرا که نشان می

ب نیتروژن به شدت به غلظت کربن آلی در هر دریاچه مرتبط است و این بدین معناست که تغییرات های شمالی به رسودریاچه

 ها تاثیر بگذارد.تواند در رسوب نیتروژن در این دریاچهجهانی و اثرات آن بر چرخه جهانی کربن می

ها و ساختار کنندگان فیتوپالنکتونمصرف پرسش دیگر مطرح شده در این پایان نامه این بود که چگونه رسوب نیتروژن ممکن است بر

یزان ها( به افزایش نیتروژن نیز با توجه به مکنندگان )مانند زئوپالنکتونشبکه غذایی اثر بگذارد. جالب اینجاست که واکنش مصرف

 کربن آلی در هر دریاچه متفاوت است.

ی برای کنند ، ولی کیفیت مواد غذایی برابا نیتروژن ازدیاد پیدا میها های روشن )با کربن آلی کمتر(، فیتوپالنکتونویژه در دریاچهبه

شود. در نتیجه با اینکه منابع غذایی با افزایش نیتروژن زیاد شده است، کیفیت مواد غذایی کاهش یافته ها خیلی کم میزئوپالنکتون

هایی با کربن آلی زیاد، کیفیت مواد شود. در دریاچهکنندگان و انتقال انرژی کمتر در زنجیره غذایی میو منجر به کاهش رشد مصرف

های روشن )با کربن آلی کمتر( کاهش نیافته است و شبکه غذایی به وضوح انعطاف بیشتری با افزایش غذایی به همان میزان دریاچه

واند بر تزان نیتروژن غیرآلی، میدهد که هر گونه تغییر و افزایش در میطور خالصه، نتایج این پایان نامه نشان مینیتروژن دارد.به

 هایی با میزان کربن آلی کمتر تأثیر بگذارد./های مواد غذایی در دریاچهشبکه

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٤٥٠/%D٨%AA%D٨%B٤%D 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/40450/%D8%AA%D8%B4%25D


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                         5139 اخبار کشاورزی هفته سوم بهمناهم 

 

264 
 

 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۱۸تاریخ: 

 2۰2۰های صنعتی در سال قدرت

در این گزارش به ظهور پنج قدرت جدید آسیایی نیز اشاره شده است. کشورهای تایلند، مالزی، هند، اندونزی و ویتنام پنج کشوری 

یروی کار، صنایع کشور برتر ملحق شوند و به واسطه هزینه پایین ن ١٥سال آینده به جمع  ١٥تا  ٥شود طی بینی میهستند که پیش

 .ای چابک، ساختار جمعیتی مناسب و رشد اقتصادی در قالب یک چین جدید ظاهر شوندکارخانه

المللی با انتشار گزارشی کشورهای چین، آمریکا و آلمان را به ترتیب، سه قدرت صنعتی حال حاضر اقتصاد جهان معرفی دو نهاد بین 

کنند؛ با این تفاوت که احتمال نیز حفظ می 2٠2٠کشور موقعیت خود را تا سال  گرفته این سهکردند. براساس ارزیابی صورت

های انداز مناسب انرژی، زیرساختای، چشمگذاری در صنایع کارخانهجایی جایگاه چین و آمریکا وجود دارد. جذب سرمایهجابه

هایی است که در قرارگیری ماهر از جمله مزیتهای صنعتی پشتیبان نوآوری و همچنین برخورداری از نیروی کار مناسب و خوشه

معرفی شدند. براساس  2٠2٠های صنعتی جهان در افق قدرت.این کشورها در زمره برترین کشورهای صنعتی، نقش داشته است

ب لقکشورهای چین، آمریکا و آلمان به ترتیب سه کشور برتر صنعتی حال حاضر اقتصاد جهان  2016ارزیابی صورت گرفته در سال 

های صورت گرفته، این احتمال وجود سال آینده موقعیت خود را حفظ کنند. براساس ارزیابیشود طی سهبینی میگرفتند و پیش

پذیری آمریکا با همکاری موسسه تحقیقاتی دیلویت، جا شود. شورای رقابتجابه 2٠2٠دارد که جایگاه کشورهای چین و آمریکا در افق 

های صنعتی جهان پرداخته است. در این گزارش کاهش ای تهیه کرده و به ارزیابی قدرتپذیری صنایع کارخانهگزارشی در مورد رقابت

ایگاه جایی جمزیت نیروی کار ارزان در چین که به واسطه رشد طبقه تحصیلکرده و افزایش شهرنشینی رخ داده یکی از دالیل جابه

های تولیدی و کاهش ذکر شده است. عامل دولت چین با جذب فناوری 2٠2٠های صنعتی در افق این کشور در لیست قدرت

 .ای خود را محفوظ داردهای هزینهدر صدد است مزیت« یک کمربند، یک جاده»های لجستیکی از طریق ایده هزینه

ن مالی های مرتبط به تامیسیاست»های بازرگانی منتشر شده، براساس این گزارش که از سوی موسسه مطالعات و پژوهش

هایی است که در این گزارش برتری صنعتی چین در از جمله مزیت« هاگذاری در علم و نوآوری، فناوری و توسعه زیرساختسرمایه

در  گذاریجذب سرمایه»عنوان دومین کشور برتر صنعتی به اقتصاد جهانی به آن نسبت داده شده است. عواملی که در آمریکا به

نسبت داده شده است. اما  «های صنعتی و پشتیبانیهای مناسب و خوشهزیرساختانداز مناسب انرژی، ای، چشمصنایع کارخانه

عمده دلیلی است که براساس این گزارش آلمان را در میان سه کشور صنعتی برتر قرار داده « نیروی کار ماهر و حمایت از نوآوری»

در میان کشورهای برتر صنعتی حال « ان، تایوان، مکزیک، کانادا و هندژاپن، کره جنوبی، انگلست»در فهرست ارزیابی شده  .است

عمده دلیلی است که موجب شده تا ژاپن در این ارزیابی در جایگاه « نوآوری»براساس این گزارش  .اندحاضر اقتصاد جهان قرار گرفته

ه نیمه رساناها و خودروها از جمله اقدامات نوآورانه برتر قرار گیرد. درخصوص این کشور سهم باالی صادرات فناورانه به ویژه در زمین

توانست در جدول کشورهای برتر صنعتی قرار گیرد، « نوآوری»این کشور یاد شده است. عالوه بر ژاپن، کره جنوبی نیز به دلیل 

نیز همانند ژاپن و کره هرچند اقدامات نوآوری این کشور به سهم باالی صادرات فناورانه اختصاص داشته است. درباره انگلستان 

های صنعتی قرار گیرد، با این تفاوت که نوآوری این کشور در زمینه صنعت موجب شده تا این کشور در میان قدرت« نوآوری»جنوبی 

توانسته جایگاه کشورهای برتر را به خود « نوآوری»این گزارش بیانگر آن است که تایوان نیز با .هوافضا و علوم زیستی بوده است

ختصاص دهد، با این تفاوت که نوآوری این کشور به سهم باالی صادرات فناورانه و مزیت لجستیکی به دلیل مجاورت با چند بندر ا

پایین  هایمجاورت با آمریکا، هزینه»مهم آسیا صورت گرفته است. اما مکزیک دیگر کشوری است که در این لیست قرار گرفته است، 

عمده دالیلی است که قرارگرفتن در میان کشورهای برتر صنعتی به آن نسبت  «نامه تجاریموافقت ٤٠نیروی کار و برخورداری از 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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ر توانست د« گذاری در بخش صنعتهای سرمایههای تجاری و مشوقدارا بودن از کمترین تعرفه»داده شده است. کانادا نیز به دلیل 

مزیت هزینه ای، برخورداری از نیروی کار ماهر، حمایت از صنایع با » جایگاه کشورهای برتر صنعتی قرار گیرد، اما درخصوص هند

موجب شد تا این کشور نیز در میان کشورهای برتر « ایگذاری در صنایع کارخانههای دولت برای جذب سرمایهفناوری باال و مشوق

 .صنعتی قرار گیرد

 های صنعتیبینی آینده قدرتپیش 

از  عنوان یکیهای صنعتی بهکشورهای برتر صنعتی نقش فناوری پیشرفته در ظهور مجدد قدرتدر این گزارش عالوه بر فهرست 

کارگیری عاملی که به .کشور برتر یاد شده است ١٠عوامل اصلی اثرگذار در بازگرداندن کشورهای آمریکا، آلمان، ژاپن و انگلیس به زمره 

ده که بینی شه را به همراه داشته است. از سوی دیگر در این گزارش پیشهای پیشرفته و اهتمام در تولید محصوالت پیچیدفناوری

پذیری صنعتی ادامه یابد. همچنین هند در زمینه رقابت BRIC های کشورهایروند رو به نزول دو کشور برزیل و روسیه از مجموعه

در رشد اقتصادی مواجه شده است، هرچند انتظار های زیرساختی با وقفه های سیاسی و تاخیر در اجرای پروژهنیز به واسطه ناآرامی

 .درصدی( بهبود یابد ٦رود جایگاه هند با تکیه بر نرخ رشد اقتصادی این کشور )نرخ رشد می

در این گزارش به ظهور پنج قدرت جدید آسیایی نیز اشاره شده است. کشورهای تایلند، مالزی، هند، اندونزی و ویتنام پنج کشوری 

کشور برتر ملحق شوند و به واسطه هزینه پایین نیروی کار، صنایع  ١٥سال آینده به جمع  ١٥تا  ٥شود طی بینی میهستند که پیش

جمعیتی مناسب و رشد اقتصادی در قالب یک چین جدید ظاهر شوند. در مجموع براساس این گزارش ای چابک، ساختار کارخانه

های فیزیکی، چارچوب قانونی، های انرژی، زیرساختای، سیاستهای نوآوری، مزیت هزینهها و زیرساختمولفه استعداد، سیاست ١2

 حلیم بازارهای جذابیت مالیاتی، و مالی-تجاری–شی، نظام اقتصادی های آموزکنندگان، زیرساختوری نیروی کار، شبکه تامینبهره

 .است شده عنوان صنعتی پذیریرقابت هایعملکرد جمله از بهداشت نظام و

 پذیری صنعتی در ایرانوضعیت رقابت 

رفته های صورت گاز سوی دیگر گزارش منتشر شده بیانگر وضعیت نامساعد ایران در میان کشورهای برتر صنعتی است. در ارزیابی

را در میان کشورهای برتر صنعتی به خود اختصاص داد که در مقایسه با رتبه کشورهای ترکیه، مالزی  ٦٧ایران رتبه  2٠١٦در سال 

د صنعتی پذیری نامناسب تولیناسب وضعیت ایران به لحاظ دسترسی مناسب به عوامل تولیدی و رقابتتوان گفت عدم تو عربستان می

موجب شد تا ایران در این جایگاه قرار گیرد. جایگاه نامساعد ایران در میان کشورهای برتر صنعتی در حالی است که براساس این 

مین کشور به لحاظ تعداد دانشجویان مهندسی است )همتراز با ایاالت گزارش ایران دهمین کشور غنی به لحاظ ذخایر طبیعی و پنج

درصد است. در این  ٠/ ٥متحده و باالتر از ژاپن و تایوان( است، با این حال سهم ایران به لحاظ تولید و صادرات جهانی کمتر از 

های طبیعی و سهم ناچیز کاالهای با تسهم ناچیز از ارزش ستانده صنعتی، اتکای عمده صادرات صنعتی بر مزی»خصوص سه عامل 

عمده دالیلی است که این جایگاه را برای ایران رقم زده است. مشکالت در کسب و کارها یکی دیگر « فناوری باال در صادرات صنعتی

نابع ترسی به متوان به کمبود دسشود. در این خصوص میهای اقتصاد ایران برشمرده میترین چالشعنوان مهماز دالیلی است که به

 .گذاری و فناوری اشاره کردهای جذب سرمایهبر گمرکی و محدودیتهای ناشی از فرآیندهای زمانبر و هزینهمالی، افزایش هزینه

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٣9٤/%D9%٨2%D٨%AF%D٨%B١ 
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 گزارشات جهانی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵بهمن  ۱۹تاریخ: 

 قیمت جهانی شکر و غالت افزایش یافت

واحد رسید که باالترین  ١٧٣.٨به رقم متوسط  2٠١٧در ماه ژانویه  (FAO Food Price Index) شاخص بهای مواد غذایی فائو

 .ارزش را در فاصله ی دو سال گذشته نشان می دهد

در ماه ژانویه   (FAO Food Price Index)شاخص بهای مواد غذایی فائو ،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش گروه

شاخص مزبور به میزان .واحد رسید که باالترین ارزش را در فاصله ی دو سال گذشته نشان می دهد ١٧٣.٨به رقم متوسط  2٠١٧

درصد از سطح ژانویه  ١٦.٤و همینطور به مقدار  2٠١٦دی (  ١١آذر تا  ١١در مقایسه با متوسط ارزش ماه دسامبر )  درصد ١.2

درصد رشد کرد که گمان می رود در پی  9.9شاخص بهای شکر فائو در ماه یاد شده نیز به میزان .باالتر محاسبه شده است 2٠١٦

 ٣.٤همچنین شاخص بهای غالت فائو نشان دهنده ی رشد .ند وتایلند رخ داده استکنترل میزان عرضه این محصول توسط برزیل، ه

ماه به شمار می رود و این رشد در پی باالرفتن  ٦است که باالترین رقم در  2016در مقایسه با دسامبر  2٠١٧درصدی ماه ژانویه 

قیمت گندم در بازارهای جهانی ریشه در شرایط  بنابراین گزارش باالرفتن.قیمت های جهانی گندم، ذرت و برنج گزارش شده است

نامساعد آب و هوایی و تحمیل مشکالت ناشی از آن در فصل کشت جاری ارزیابی شده است، بطوری که کشت گندم در ایاالت متحده 

نی آن و نیز این در حالی است که قیمت ذرت به واسطه ی افزایش میزان تقاضای جها.آمریکا با کاهش قابل مالحظه ای روبرو شد

قیمت برنج هم در بازارهای بین المللی در .نبود اطمینان از تولید کافی ذرت توسط کشورهای آمریکای التین با رشد باالیی روبرو شد

رشد داشت. سیر صعودی قیمت این محصول را می توان در اجرای برنامه خرید برنج توسط دولت هند از کشاورزان  2٠١٧ماه ژانویه 

شاخص بهای مواد غذایی فائو در واقع شاخصی .که موجب شده تا میزان برنج صادراتی این کشور در بازارها کاهش یابدخود دانست 

بر مبنای وزن تجاری برای رصد بازارهای بین المللی به کار گرفته می شود و بطور منظم پنج گروه اصلی کاالیی شامل حبوبات و 

بر اساس این گزارش شاخص بهای روغن های .اهی و شکر را مورد بررسی قرار می دهدغالت، گوشت، محصوالت لبنی، روغن های گی

درصدی روبرو شدکه ریشه اصلی آن را می توان در کاهش تولید روغن پالم در جنوب شرق  ١.٨گیاهی فائو نیز در ماه ژانویه با رشد 

بنابراین گزارش؛ .آن در بازارهای جهانی با افت رو برو بود آسیا دانست، اما قیمت روغن سویا بر خالف این روند به دلیل عرضه مازاد

شاخص بهای لبنیات فائو حاکی از نداشتن تغییر آن در ماه ژانویه در مقایسه با دسامبر سال گذشته میالدی است. شاخص بهای 

ترالیا از ت های ترمیم گله ها در اسگوشت فائو نیز در فاصله یاد شده ثابت باقی ماند، زیرا باال رفتن قیمت گوشت گاو به دلیل سیاس

  .طریق کاهش قیمت گوشت گوسفندی و انواع دیگر گوشت در بازارهای جهانی خنثی شد

http://www.yjc.ir/fa/news/٥9٧٠2٤9/%D9%٨2%DB%٨C% 
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 گزارشا ت جهانی
 فارس - ۹۵/۱۱/۲۱ : تاریخ

 قیمت جهانی شکر و غالت در ماه ژانویه باال رفت :فائو
به میزان قابل توجهی در پی افزایش قیمت جهانی شکر و غالت در بازارهای  2٠١٧شاخص بهای مواد غذایی فائو در ماه ژانویه سال  

 ملل کشاورزی و خواربار سازمان نمایندگی دفتر به نقل از  خبرگزاری فارسالملل به گزارش گروه اقتصاد بین .بین المللی رشد کرد

در ماه ژانویه سال جاری  (FAO Food Price Index) فائو غذایی مواد بهای شاخص ایران، اسالمی جمهوری در( فائو) متحد

 2.١ میزان به رقم این. دهد می نشان اخیر سال دو ی فاصله در را ارزش باالترین که رسید واحد ١٧٣.٨ میالدی به رقم متوسط 

 شده محاسبه باالتر 2٠١٦ ژانویه سطح از درصد ١٦.٤ مقدار به همینطور و 2٠١٦ دسامبر ماه ارزش متوسط با مقایسه در درصد

کنترل میزان عرضه این درصد رشد کرد که گمان می رود در پی  9.9شاخص بهای شکر فائو در ماه یاد شده نیز به میزان   .است

درصدی ماه ژانویه  ٣.٤همچنین شاخص بهای غالت فائو نشان دهنده ی رشد .محصول توسط برزیل، هند و تایلند رخ داده است

است که باالترین رقم در شش ماه اخیر به شمار می رود. این رشد در پی باالرفتن قیمت های  2٠١٦در مقایسه با دسامبر  2٠١٧

بنا بر این گزارش باالرفتن قیمت گندم در بازارهای جهانی ریشه در شرایط نامساعد آب .ت و برنج گزارش شده استجهانی گندم، ذر

و هوایی و تحمیل مشکالت ناشی از آن در فصل کشت جاری ارزیابی شده است. به طوری که کشت گندم در ایاالت متحده آمریکا 

ی است که قیمت ذرت به واسطه افزایش میزان تقاضای جهانی آن و نیز عدم این در حال  .با کاهش قابل مالحظه ای روبرو شد

 .اطمینان از تولید کافی ذرت توسط کشورهای آمریکای التین با رشد شایانی مواجه شد

برنامه رشد داشت. سیر صعودی قیمت این محصول را می توان در اجرای  2017قیمت برنج هم در بازارهای بین المللی در ماه ژانویه 

 .خرید برنج توسط دولت هند از کشاورزان خود دانست که عمال موجب شده تا میزان برنج صادراتی این کشور در بازارها کاهش یابد

شاخص بهای مواد غذایی فائو در واقع شاخصی بر مبنای وزن تجاری برای رصد بازارهای بین المللی به کار گرفته می شود و به طور 

لی کاالیی شامل حبوبات و غالت، گوشت، محصوالت لبنی، روغن های گیاهی و شکر را مورد بررسی قرار می منظم پنج گروه اص

درصدی مواجه شدکه ریشه اصلی آن را  ١.٨بر اساس این گزارش شاخص بهای روغن های گیاهی فائو نیز در ماه ژانویه با رشد .دهد

دانست. اما قیمت روغن سویا بر خالف این روند به دلیل عرضه مازاد آن در می توان در کاهش تولید روغن پالم در جنوب شرق آسیا 

 .بازارهای جهانی با افت رو برو بود

شاخص بهای لبنیات فائو نیز حاکی از عدم تغییر آن در ماه ژانویه در مقایسه با دسامبر سال گذشته میالدی است. شاخص بهای 

ت باقی ماند، چرا که باال رفتن قیمت گوشت گاو به دلیل سیاست های ترمیم گله ها در گوشت فائو نیز تقریبا در فاصله یاد شده ثاب

  .استرالیا از طریق کاهش قمیمت گوشت گوسفندی و انواع دیگر گوشت در بازارهای جهانی خنثی شد

com/newstext.php?nn=http://www.farsnews.١٣9١٠٧٣٠٠٠٠٧٠٦ 
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	نخستین پایاننامه مؤلفههای روزنامهنگاری محیط زیست ایران به کارون تقدیم شد

	تخم مرغ
	عدم تمایل عراقیها به واردات تخممرغ از ایران

	تولیدات باغی (سایر )
	آمادهسازی ۶۵۰ هکتار مجتمع گلخانهای برای تولید محصولات صادراتی/ رفع موانع صادرات میوه ایرانی
	مجتمعهای گلخانه در کشور شناسایی و به متقاضیان تحویل داده می شود+ شرایط واگذاری و تسهیلات
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	توزیع روزانه ۲ هزار لاشه گوسفندی برای تنظیم بازار/ گوشت گوسفندی کیلویی ۳۰ هزار تومان عرضه میشود
	مرغ مادریها همچنان بدقولی میکنند/ پیگیری موضوع از طریق نهادهای نظارتی
	میانگین مصرف سوخت سالنهای مرغداری در ایران؛ چهار برابر جهان/ قیمت پایین حاملهای انرژی از بزرگترین موانع پیشرفت تجهیزات مدرن در مرغداریها
	چهارمین کنگره بینالمللی کلینیسینهای دامهای بزرگ (ایکلاپ 2017) برگزار میشود
	31درصد مرغداریها غیرفعال شدند
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	چای
	چایکاران در انتظار دریافت طلب خود از کارخانجات چای/ قیمت برگ سبز چای باید به 4 هزار تومان برسد

	حبوبات
	خاک
	خرما
	خرید تضمینی
	نگران تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم هستیم/ کیفیت نان در گرو معرفی ارقام جدید

	خشکسالی
	پروژههای پخش سیلاب قابلیت واگذاری به جامعه محلی را دارند

	دانه های روغنی
	به جای واردات کنجاله و روغن خام باید دانه های روغنی وارد کشور شود

	روغن
	افتتاح فاز اول بزرگترین کارخانه روغنکشی خاورمیانه
	افتتاح بزرگ ترین پروژه سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت غذای کشور/ سرمایه گذاری 5 میلیارد ریالی برای بخش نخست کارخانه روغن کشی نوید خلیج فارس

	زعفران
	معاملات گواهی سپرده زعفران هفته آینده در بورس کالا افتتاح میشود
	حضور زعفران در بورس کالا طرحی خام است/ مخاطره منافع 160 هزار خانواده تولیدکننده

	زیتون
	سلامت
	با حمایت سازمان دامپزشکی کشور بزرگترین بیمارستان دامپزشکی خاورمیانه به بهرهبرداری رسید
	تلاش برای جلوگیری از باقی ماندن دارو در گوشت/ ساماندهی واردات واکسن دامی
	گیاهی برای ترک آسان سیگار
	شیوع آنفولانزای حاد پرندگان در واحد های مرغ گوشتی/ بیش از 8 میلیون قطعه معدوم سازی شدند
	ویروسی مرموز که چاقتان میکند
	این مواد غذایی رگها را مسدود میکنند
	5 خوردنی که نباید با معده خالی مصرف شوند
	کاهش زمان قرنطینه دام در نقاط مرزی و افزایش کنترلها
	معدومسازی 9 میلیون پرنده بهدلیل شیوع آنفلوآنزا/ تخممرغ ناقل آنفلوآنزا نیست

	سیب درختی
	سیب زمینی
	شیلات
	پرورش میگو در هرمزگان رشد خوبی داشته است
	صادرات میگو تا پایان امسال به 14 هزار تن میرسد/ رویکرد جدید در توسعه شیلات برای جذب سرمایهگذاری و بازار صادراتی در پسابرجام
	صادرات محصولات شیلاتی به 400 میلیون دلار می رسد

	شکر (چغندر / نیشکر)
	شیر و فراوردهها
	داد تولید 46 میلیون لیتر شیر در اتحادیه اقتصادی اورسیا طی سال 2017
	قیمت شیرخام ممتاز ایران در مقایسه با شیر تولیدی اروپا، نباید بالاتر از 900 تومان در کیلو باشد/ راهی جز تقسیم مشکل صنایع لبنی با دامداران نیست
	طرح خرید توافقی شیر خام شکست می خورد؟

	صادرات و واردات
	عرضه 18 هزار تن آرد گندم ایران در بورس کالای ایران
	واردات دام زنده سبک و سنگین از مرزهای شرقی کشور آزاد شد
	5 هزار تن بلال از کدام کشورها وارد ایران شده اند؟
	واردات دام، به معنی ورشکستگی واحدهای تولیدی داخل نیست
	صادرات مواد پروتئینی به یک میلیارد دلار رسید
	واردات اسپرم گاو از آمریکا ربطی به تحریم یا پسابرجام نداشته و ندارد
	در 9 ماهه نخست امسال چند تن عناب تازه به کشورهای عربی صادر شده است؟
	صادرات بیش از 528 تن تخم زیره به آمریکا و دیگر کشورها!

	صنایع غذایی
	اسامی فرآورده های ترش مزه غیرمجاز
	عرضه 18 هزار تن آرد گندم ایران برای نخستین بار در تالار صادراتی بورس کالای ایران

	عسل
	راهاندازی سرویس جدید آزمون بیماری زنبورعسل/ شناسایی بیماری و پرورش زنبورهای سالم
	کدام کشورها مشتری موم زنبور عسل ایرانی هستند؟

	علوفه
	علوفههایی که خاک را شیرین میکنند

	قارچ
	گل و گیاهان صنعتی
	گندم
	هدفگذاری برای تولید 12.6 میلیون تن گندم در سال 96/ تأمین 472 هزار تن بذر اصلاحشده داخلی در سال زراعی جاری
	افزایش 20 درصدی ارقام گندم اقلیم سرد/ آبیاری تیپ در گندمزارها به 10 هزار هکتار میرسد

	گوجه فرنگی
	رمزگشایی از چگونگی ایجاد عطر و طعم گوجهفرنگی/ کاشت دانههای تولید گوجهفرنگی با طعم و مزه سه تا چهار سال زمان میبرد

	گوشت قرمز
	فقدان برنامه منسجم دولت در تنظیم بازار گوشت قرمز
	آغاز توزیع گوشت قرمز تازه 28 هزار تومانی در میادین تهران/ توانایی تأمین روزانه 5000 لاشه گوسفند و 500 لاشه گوساله
	خبری از عرضه گوشت دولتی نیست

	گوشت مرغ
	ماشین آلات
	عملکرد موفقیتآمیز ماشین طراحیشده خرمنکوب خرفه در مقیاس آزمایشگاهی/ طراحی خرمنکوب خرفه با توجه به رویکرد جهانی به استفاده از گیاهان دارویی انجام شده است

	متفرقه
	بستنی مشهدی با طعم شیر بز فرانسوی/ با نگهداری 10 بز سانن پول درو کنید
	تقدیر از محمود بلورچی استاد پیشکسوت دامپزشکی کشور/ ورود ۱۲۰ مقاله ایرانی به کتاب مرجع دامپزشکی دنیا
	نتایج جشنواره ملی زیبایی اسب اصیل عرب خوزستان اعلام شد
	اصرار سازمانهای غیردولتی (NGOs) در توسعه دوستانه بخش کشاورزی/ یک سازمان غیردولتی اتحادیه اروپا را مجبور به اصلاح برنامههایش کرد/ کمک کنکورد در حوزه توسعه و توسعه کشاورزی به همه NGOهای اروپایی
	فصلنامه بیمه و کشاورزی با رویکرد و نگرش متفاوت منتشر شد
	انفجار در مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی؛ شایعهپراکنی یا واقعیت/ کارگران، قربانی پروژه چشمه آب گرم در یک روستا
	گناه ما یا طبیعت؟
	مرتع خواری!

	مرکبات
	معادله پرتقالهای یخ زده،همچنان لاینحل/وعده کمک به باغداران و جلوگیری از توزیع در بازار پوچ بود؟
	ترویج الگوی کشت تولید مرکبات را اقتصادی می کند

	مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها
	هشدار نسبت به متوسط سن کشاورزان کشور / سازمان کشاورزان آینده در ایران تشکیل شود
	برخی از آفات پرهزینه از طریق قاچاق محصولات کشاورزی وارد کشور شدهاند/بازار میوه در منطقه متعلق به ایران است
	برخی از آفات پرهزینه از طریق قاچاق محصولات کشاورزی وارد کشور شدهاند/بازار میوه در منطقه متعلق به ایران است
	برخی از آفات پرهزینه از طریق قاچاق محصولات کشاورزی وارد کشور شدهاند/بازار میوه در منطقه متعلق به ایران است
	بخش کشاورزی و انتشار گازهای گلخانهای
	از گندمکاران تقدیر میشود، از دامداران نه/ تولید شیر از اول انقلاب تاکنون پنج برابر شده است
	١٢٠٠ میلیارد تومان هزینه کاهش يك درصد تلفات آب
	اجازه حراج سلامت مردم را با واردات روغن پالم نمی دهیم
	اتحادیه پرورشدهندگان مرغ گوشتی به تحریک تقاضای جوجه، دامن زد/ باید به شعور مرغدار احترام گذاشت
	دوازدهمین دوره جایزه دکتر تقی ابتکار – اسفند 1395 / 25 بهمن آخرین مهلت ارسال آثار اعلام شد
	برای پاسخ به مباحث محیط زیست ، باید به "اجتهاد بدیع" دست بزنیم / با تکیه بر پنج اصل در اسلام، صدور فتاوای محیط زیستی امکانپذیر میشود/توزیع پول نفت خام بین مردم گناه کبیره است
	از این خاک آرام و صبور در شگفتم/ ما راهی جز بازگشت به آغوش مادرمان طبیعت نداریم/ تخریب محیط زیست پیامد خلق خرد مردانه و عقل محض در عصر روشنگری
	آخرین تحولات بازار مرغ و ماهی/گرانی مرغ در راه است
	هجوم ملخ های مهاجر به کشور/ واردات چوب باید براساس شرایط قرنطینه ای صورت گیرد
	سهام شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از دو ماه آینده در بورس عرضه میشود/سه نوع کود جدید در سبد مصرف کشاورزان
	سهام شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از دو ماه آینده در بورس عرضه میشود/سه نوع کود جدید در سبد مصرف کشاورزان
	سهام شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از دو ماه آینده در بورس عرضه میشود/سه نوع کود جدید در سبد مصرف کشاورزان

	نهاده
	تعرفه واردات سموم کمخطر صفر میشود/ هشدار نسبت به تهاجم ملخ صحرایی
	قیمت انواع کود/ برای سال آینده قیمت کود افزایش نمییابد
	تعرفه واردات سموم کمخطر صفر میشود/ هشدار فائو به ایران درباره هجوم ملخها
	واردات کود آب رفت/ایران صادرکننده کودهای ازوته به دنیا

	نوغان داری
	گزارشات جهانی
	مسترکارت برای بخش کشاورزی شرق آفریقا راهاندازی شد/ مسترکارت منجر به بهرهوری عملیاتی و تسهیل پرداختها میشود
	دامدار استرالیایی از انرژی خورشیدی بهعنوان انرژی برق مقرون به صرفه بهره برد
	تمرکز بر تولیدات با ارزش بالا برای تولید دستیابی به سود/ آبزیپروران هندی با روش کاهش مصرف غذا، آب و عدم آسیب به محیط زیست کشاورزی کنند
	تمرکز بر تولیدات با ارزش بالا برای تولید دستیابی به سود/ آبزیپروران هندی با روش کاهش مصرف غذا، آب و عدم آسیب به محیط زیست کشاورزی کنند
	تمرکز بر تولیدات با ارزش بالا برای تولید دستیابی به سود/ آبزیپروران هندی با روش کاهش مصرف غذا، آب و عدم آسیب به محیط زیست کشاورزی کنند
	آب و خاک مرکز و جنوب عراق از شر شوری خلاص میشوند/ رویکردهای استراتژیک مدیریت شوری متناسب با شرایط زیستمحیطی محلی و اقتصادی - اجتماعی است
	برف، به افزایش آب و محصول کشاورزی افغانستان کمک کرد
	مدیریت منابع آب بولیوی با تکنولوژی هستهای انجام میشود/ طرحهای بولیوی برای تضمین عرضه پایدار آب
	ابزار کشاورزی دقیق با سرعت زیاد در حال دگرگونی است/ فناوری کشاورزی دقیق برای یک مزرعه سودآور است/ سنسورهای انتقالدهنده اطلاعات در مزارع کشاورزی زیست تخریبپذیر هستند
	کنیا 100 میلیون دلار از هند برای مکانیزاسیون کشاورزی دریافت کرد/ کنیا ارزش صادرات به هند را با تغییر دادن پایه صادرات خود فزایش میدهد
	خطر کاترپیلار در کمین آسیا
	نئونیکوتینویدها قاتل زنبورهای عسل و مخرب اعصاب انسان
	تدوین برنامهای منطبق با تغییرات آب و هوایی در سریلانکا
	تشدید بلوم جلبکی در آبهای بخش شمالی کره زمین
	قدرتهای صنعتی در سال 2020
	قیمت جهانی شکر و غلات افزایش یافت
	فائو: قیمت جهانی شکر و غلات در ماه ژانویه بالا رفت


